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W bogatej tysiącletniej historii Głogowa i regionu głogowskiego występowało wiele interesujących
postaci.
W "GŁOGOWSKIM SŁOWNIKU BIOGRAFICZNYM" autorzy starali się ująć biogramy ludzi
urodzonych oraz związanych z miastem i regionem.
Wobec braku jednoznacznego określenia, tak geograficznego , jak i historycznego, granic Ziemi
Głogowskiej, Komitet Redakcyjny Encyklopedii Ziemi Głogowskiej zdecydował opracowaniami EZG objąć
powiat głogowski z 1943 roku, którego granice przejęła również Administracja Polska po 1945 r. Ze względu na
wcielenie gminy Przemków do Rejonu Głogowskiego obszar tej gminy został dołączony , przez Komitet, do
umownej Ziemi Głogowskiej.
Autorzy proszą użytkowników tego słownika o przesyłanie uwag i uzupełnień na adres :
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
ul. Brama Brzostowska 1
67-200 GŁOGÓW
tel.(0 - 76) 834 - 10 - 81

A.___________________________________________________
AGNIESZKA c. HENRYKA III głog.K. JII /sr. 93÷96/ poz III.9.
AGNIESZKA c. HENRYKA IV WIERNEGO K. J. II / str. 112 ÷ 114 / poz. III17.
AGNIESZKA ż. BALTAZARA III 31, K.J.IIks. żagańskiego
AGNIESZKA c. JANA I żag. K. J. II / str. 152 / poz. III39.

ALENÇON Filip H. G. a. g. { poz. 40 }

ANDRZEJ H.G. a. g. { poz. 4 }
ANNA c. KONRADA I głog. K. J. II / str. 75,76 / poz. III1.
HENRYKA V Żelaznego III16.

ANNA c. Wańki ks. płockiego ; ż.

ANNA c. HENRYKA V ŻELAZNEGO K. J. II / str. 121÷123 /
poz III21
ANNA c. HENYKA VIII WRÓBLA K.J.II/ 138 ÷ 140 / poz.III30.

ANNA c. JANA I żag. K. J. II / str. 144 ÷ 146 / poz.III33.
ANNA c. HENRYKA IX Starszego K. J. II/str. 158/ poz. III43.
ANNA c. BALTAZARA ks. żag. K. J. II / str. 162,163 / poz. III47
ANNA c. JANA II żag. K. J. II / str. 167,168 / poz. III 51.
ARNOLD ze Zwróconej /PROTZAN/ O. H. (10) a. g.; H. G. a. g.
{ poz. 12 }
ARTMODUS K. K. ( 1 ) prob. głog.; H. G. { poz. 13 }

B.____________________________
BAIL Gustav dr EB43 str. III,6
BALTAZAR ks. żag. , syn JANA I żag. K. J. II / str. 140÷143 /
poz. III31.
BARBARA K. J. II/str. 185/ c. Bolesława II ks. cieszyńskiego;
BALTAZARA III31, ks. żag.

ż.

BARBARA c. JANA I żag. K. J. II / str. 151 / poz. III37.
BARBARA c Albrechta brandenburskiego; ż. HENRYKA XI
głog.III42
BARBARA c. JANA II żag. K. J. II / str. 168,169 / poz. III 52
BEATRYCZA domniemana c. HENRYKA III głog. K. J.II /str.
110/ poz. III 15a.
BENKOWITZ Karol Fryderyk EZG31
BERNDT Robert EB43 burmistrz Głogowa .
BLASCHKE Julius
G. prob. głog.{poz.

EZG28

BOGEDAIN Józef Bernard

BIRAMBO Antoni K. K. p ( 40 ) prob. głog.
BOECER Michał K. K. p ( 9 ) prob. głog.; H.
316}

EZG8

BOLESłAW WYSOKI syn WŁADYSŁAWA II, protoplasty
45 ÷ 49 / poz.I 2.

Piastów Śląskich, K. J. I / str.

BOLESŁAW /BOLKO/ ks. oleśnicki, syn HENRYKA III głog.
str.96÷ 98 / poz. III 10.

K. J. II /

BONEROWIE EZG30
BORSNITZ Mikołaj H. G. a. g. { poz. 246 }
BREDIG Georg FD.L 384
BRIGER Jan O.H. (28) a. g.
BRUNETTI Jan Jakub baron von ; O. H. (36) a. g.

C.___________________________________________________
CAMPANINI Barberina

EZG9

CARBONI Franciszek H. G. a. g. { poz. 41 }
CUBA Jan Filip Jakub von /KAUB/ O. H. (32) a.g.

CUREUS Joachim

EZG7

CURTIUS Jan /KURZ/ O. H. (26) a.g.
CZARNKOWSKI Jan Paweł

EZG12

CZEDLECZ Bartłomiej H. G. a. g. { poz. 20a }

D.____________________________
DIETRICH O. H. ( 1 ) a. g.; H. G. a. g. { poz. 31 }
DOBERGAST Marcin K. K. p ( 16 ) prob. głog.; H. G.
prob. głog. { poz. 218 }

E.____________________________
ELYAN Kasper EZG1
ELŻBIETA domniemana córka KONRADA I głog.K. J. II / str.
87 / poz. III 6a ELŻBIETA K. J. I /str182/. I 59 c. Henryka IV ks. wrocławskiego; pierwsza ż . KONRADA I
ks. oleśnickiego III8
ELŻBIETA domniemana córka HENRYKA III głog. K. J. II
str.110,111 /poz. III15b .

/

ELŻBIETA domniemana córka HENRYKA IX głog. K. J. II
161,162 / poz. III46a .
ENDER Fritz EB43 głog. duchowny prot.
str. 76,77 / poz.III 2.

/ str.

EUFEMIA c. KONRADA I głog. K. J. II /

EUFEMIA V 29; c. Władysława ks. bytomskiego i kozielskiego; druga ż. KONRADA I ks. oleśnickiego III8

F.
H. G. prob. głog. { poz.
MIKOŁAJ z Bytomia

219 }

FABER Marcin K. K. p ( 12 ) prob. głog.;
FABRI =>

FABRI Marcin => FABER Marcin
FABRYCJUSZ Jakub

EZG17

FELBIGER Jan Ignacy EZG6
FALCKENHAIN Kasper Henryk O. H. (35) a. g.
FILTZ Baltazar K. K. p ( 19 ) prob. głog.
de FRANCHEVILLE Andrzej K. K. p ( 38 ) prob. głog.

FLEMMINGOWIE

EZG9

FRANCZKONIS Mikołaj K. K. p ( 7 ) prob. głog.; H. G. prob.
głog. { poz. 253 }
FRANKONIS Mikołaj => FRANCZKONIS Mikołaj
H. G. a. g. { poz. 47 }

FRITSCHKO z Jaryszowa O. H. ( 8 ) a. g. ;

FRYDERYK z Bunthense EZG23
FÜLLEBORN Georg Gustaw EZG15,16

G.

FUNCK Joachim EZG34

GEBAUER Kasper Leopold K. K. p ( 29 )

prob. głog.
GEBAUER Piotr

EZG2O

GISILERI Konrad => GYSILHER
GOSWINI Jan O. H. ( 16 ) a. g.; H. G. a. g. { poz. 137a }
GRAUPE Józef O. H. (42) a. g.

GEISSLER Robert EZG27

GRÖHLING Paweł O. H. (45) a. g.
GRYPHIUS Andreas EZG1,4,5
GÜNTHEROWIE EZG1

GÜNTZEL => KÜNTZEL Mikołaj

GYSILHER K. K. p (4) prob. głog. ; H. G. {poz. 209}

H.
HABICHT Grzegorz O. H. (30) a. g.
HAEPPENER Piotr K. K. p (6) prob. głog.; H. G. prob. głog.
{ poz.316}
HARTMUT => ARTMODUS
HAUGWITZOWIE EZG35
HENRYK BRODATY, syn BOLESŁAWA WYSOKIEGO,
62XI str. 528÷534

K. J. I / str. 74 ÷ 81 / poz.I 13. ESO

HENRYK II POBOŻNY, syn HENRYKA BRODATEGO, JKI. / str. 94 ÷ 99 / poz. I 18 ESO 62XI str
HENRYK III EZG2, 27; ks. głog. K.J II / 78 ÷ 81 / poz.III 3
HENRYK IV Wierny ks. żag. K. J. II / str. 88 ÷ 90 / poz.III 7.
HENRYK V Żelazny EZG15; K. J. II / str. 111,112 / poz. III 16.
HENRYK VI Starszy K. J. II / str. 119 ÷ 121 / poz. III20.
HENRYK VII Średni Rumpold EZG14; K. J. II/ str124 ÷ 127/
poz. III23.
HENRYK VIII Młodszy Wróbel EZG25; K. J. II / str. 127,128 /
poz. III24.
HENRYK IX Starszy EZG27; syn HENRYKA VIII Wróbla
str. 132÷135 / poz. III 27.
HENRYK X Młodszy Rumpold, syn HENRYKA VIII Wróbla
÷137 / poz. III28.
HENRYK XI EZG29; syn HENRYKA IX Starszego K. J. II
156 ÷ 158 / poz.III 42
HILTPRANDT Michał K. K. p ( 25 ) prob. głog.

K . J. II /

K. J. II / str. 135

.

/str.

HIMMEL Edward O. H. (46) a. g.
EZG47

HOFFMANN Ernest Teodor Amadeus

HOFFMANN Hermann EZG12
HOMERUS Izaak K. K. p ( 23 ) prob. głog.

HOPPENER Piotr => HAEPPENER Piotr

HÜBNER Marcin K. K. p ( 28 ) prob. głog.
HUEBER Ignacy Ludwik O. H. (33) a. g.

I.__________________________

IMMERAM K. K. p ( 5 ) prob. głog.; H. G.

{ poz. 96 }

J.

JADWIGA c. Bertolda III, hr. v. DiessenAndechs, ż. HenrykaBrodatego I 13; ESO 63 TXII str. 854÷859; PSB X str. 297÷ 299
JADWIGA córka KONRADA I głog. K. J. II / str. 86 / poz. III 6.
JADWIGA córka HENRYKA III głog. K.J.II/ str. 109/poz.III 15.
JADWIGA córka HENRYKA IV Wiernego K. J. II / str. 117÷
P.S.B.X / str. 305 - 306 /.

119 / poz.III 19. ;

JADWIGA córka HENRYKA V Żelaznego EZG7; K. J. II / str.
P.S.B. X / str. 291 /

123 ÷ 124 / poz. III 22. ;

JADWIGA c. Wacława I Legnickiego K.J. I I65;PSB X /str. 300/
JADWIGA c. JANA I żag. K. J. II / str. 146 ÷ 148 / poz.III 34.
JADWIGA c. HENRYKA IX Starszego K.J. II /str.159/poz.III45.
JADWIGA córka JANA II żag. K. J. II / str. 166,167 / poz.III 50.
JAKUB z Głogowa EZG24
JAN K. K. p ( 2 ) prob. głog.; H. G. prob. głog. { poz. 106 }
JAN K. K. p (6 ) prob. głog.; wg H. G. u Kastnera zbitka dwóch postaci:
JAN Boguslai { poz. 118 } i JAN z Przedmościa { poz. 155 }
JAN O. H. ( 4 ) a. g.; H. G. { poz. { 107 }
JAN archidiakon głogowski EZG11
JAN Boguslai H. G. prob. głog. poz. {118}
JAN Hodislai /NEUHAUS/ H. G. a. g. poz. {142a}.

ż. HENRYKA VI Starszego III 20.

JAN Luckaw / Luckow, Luchaw / H. G. a. g. { poz. 148b }
JAN Seidlitz / Jan Sturzin / O. H. ( 12 ) a. g.; H.G. a. g. {poz.167}
JAN ze Smolnej K. K.p ( 11 ) prob. głog.; H. G. { poz. 168 }
178 }

JAN Witlonis / Wiclonis / H. G. a. g. { poz.

JAN ze Środy / Neumarkt / O. H. ( 13 ) a. g.; H. G. a. g.{poz. 172}
JAN ks. ścinawski, syn HENRYKA III głog. K. J. II / str. 98 ÷
poz. III11
JAN I żag. K. J. II / 128 ÷ 132 / poz. III26. EZG39
III40

102 /
JAN II EZG16; K. J. II / 153 ÷ 155 / poz.

JAN z Głogowa EZG1,6
JUNCKHERMANN Jerzy K. K. p ( 15 ) prob. głog.; H. G.
{poz.186 }
JUNGE Kasper O. H. ( 21 ) a. g.; H. G. a. g. { 198 }
JUNGIUS Michał K. K. p ( 27 ) prob. głog .

K.

KARKER Franciszek Ksawery K. K. p ( 42 )

prob. głog.
KARNKOWSKI Jan EZG12
KASTNER Ryszard K. K. p ( 46 ) prob. głog.
KATARZYNA c. HENRYKA III głog. K. J. II / str. 104 ÷ 107 /
poz. III13
KATARZYNA K.J. III57 /str. 93/, c. Władysława I ks.opolskiego; ż. HENRYKA VIII Młodszego Wróbla, ks.
głog. i żag. III24.
KATARZYNA c.WilhelmaOpawskiego; ż. JANA II ks. żag.III40.
KATARZYNA księżniczka lubińska, c. HENRYKA IX K. J.II
160,161 / poz. III46.
_KATARZYNA TELLNICZANKA EZG12
KAUSCHKE Józef EZG40.

/ str.

KLEPPER Jochen EZG49
KLOPSCH Józef K. K. p ( 41 ) prob. głog.
KLOSE Krzysztof Franciszek K. K. p ( 32 ) prob. głog.
KNIGGE Jobst Hilmar von EZG47
KOLBE Maciej K. K. p ( 14 ) prob. głog.; H. G. prob. głog. { poz.
217 }
KONRAD syn WŁADYSŁAWA II seniora, K. J. I / str. 58 ÷ 61/
poz. I5.
KONRAD I EZG2; K. J.I / str. 122 ÷ 125 / poz. I29.
K. J. II / str. 82 ÷ 84/

KONRAD Garbaty EZG 23; ks. żagański,
poz. III4.

KONRAD I oleśnicki, syn HENRYKA III głog., K. J. II / str. 90
92 / poz. III8.

÷

KONRADI => Mikołaj z Bytomia
KONSTANCJA K.J. II /str. 41÷43/ poz.I I13 c. Bernarda świdnickiego II3; ż. PRZEMKA III14, ks. głog.
KRETSCHMER Kasper K. K. p ( 26 ) prob. głog.
KRYST Jan H. G. a. g. { 145a }
KÜNTZEL Mikołaj K. K. p ( 17 ) prob. głog.

L.___________________________________________________
LAMB Gotfryd Ignacy K. K. p ( 34 ) prob. głog.
LEHMGRÜBNER Joachim K. K. p ( 35 ) prob. głog.
LEMHUSIUS Marcin K. K. p ( 24 ) prob.
głog.
LÖWENWALD Franciszek K. K. p (8 ) prob.głog.; H.G.{poz.43 } LORENZ de
Polonia => WAWRZYNIEC z Polski
LUCAS Leopold EZG39
LUCHAW => JAN Luckaw
LUCKOW => JAN Luckaw

M.__________________________________________MACHE Linus K. K. p ( 45 ) prob. głog
MACHIUS Baltazar K. K. p ( 31 ) prob. głog.
MAIMON Salomon EZG11

MAŁGORZATA c. Bogusława IV, ks. pomorskiego ; ż. JANA III11, ks. oleśnickiego.
MAŁGORZATA c. JANA I żag. K. J. II / str. 148,149 / poz.III35.
MAŁGORZATA c. JANA II żag. K. J. II/ str. 161 / poz. III48.
MATYLDA /MECHTYLDA/ c. Albrechta ks. brunszwickiego na Lüneburgu ż. HENRYKA III, III3, ks. głog.
MATYLDA, c. Hermana mrgr. brandenburskiego; ż. HENRYKA IV III7, ks. głog.
MECHTYLDA EZG20>MATYLDA ż.HENRYKA IIIgłog.III3
MIKOŁAJ O. H. ( 2 ) a. g.; H. G. a. g. { 239 }
MIKOŁAJ K. K. ( 3 ) prob. głog.; H. G. prob. głog. { 241 }
MIKOŁAJ H. G. a. g. { 243 }
MIKOŁAJ z Bytomia O. H. ( 14 ) a. g.; H. G. a. g. { 249 }
{ 294 }

MILEJUS O. H. ( 3 ) a. g.; H. G. a. g.

MIROSŁAW O. H. ( 7 ) a. g.; H. G. a. g. { 295 }
MÜLLER Edward EZG31
MUNK Salomon EZG40

N.___________________________________________NEUDORF Mikołaj O. H. ( 17 ) a. g.; H.
G. a. g. { 268 }
NEUHAUS => JAN Hodislai
NEUMEISTER Jan K. K. p ( 18 ) prob. głog.
NEWNDORF -> NEUDORF Mikołaj
Jadwigi, K. J. II

NEUNDORF -> NEUDORF Mikołaj
N. N. młodo zmarłe dziecko HENRYKA VI i
/ str. 128,129 / poz. III25.

N.N. nie znany z imienia syn HENRYKA IX Starszego K. J./159/
poz.III44.

O.

OPITZ ( OPITIUS ) Martin
PASCHKE Willibald EZG44

EZG14

P.

PASCHONIS Imbram => IMMERAM
PASTORIUS Joachim EZG4, 33
PAWEŁ H. G. a. g. { 302 }
PETZOLD Jan K. K. p ( 20 ) prob. głog.
PIOTR z Waltdorf O. H. ( 9 ) a. g.; H. G. a. g. { 332 }
PRZEMKO ks. ścinawski syn KONRADA I głog. K. J. II
str. 84,85 / poz.III5

PROTZAN => ARNOLD ze Zwróconej
/

PRZEMKO EZG3 ks. głog., syn HENRYKA III głog. K. J. II
÷ 109/ poz. III14.

/ str. 107

R.
RAEBIGER Marcin K. K. p ( 21 ) prob. głog.
{ 158 }

REIMANN Jan O. H. ( 19 ) a. g.; H. G. a. g.

RENKERUS H. G. a. g. { 337 }
REUTER Fritz EZG25
ROLL Henryk O. H. ( 18 ) a. g.; H. G. { 80 }
ROSA Bernard EZG34
ROTHER Jerzy K. K. p ( 30 ) prob. głog.
RUBEIS Jakub H. G. a. g. { 101a }
str. 143/ poz. III 32.

S.
SACK Simon Heinrich EZG48
SALOMEA EZG5,46c.Władysława Odonica, ż. KONRADA I29
SALOMEA c. HENRYKA III głog. K. J II/ str.102/ poz. III 12
SALOMEA c. HENRYKA IV K. J.II / str. 114 ÷ 117 / poz. III18.

RUDOLF ks. żag., syn JANA I żag.K. J. II /

SALOMEA c. JANA II żag. K.J. II / str. 164 ÷ 166 / poz. III49.
SCHÄFFER Marcin Fryderyk EZG33
SCHEUERLEIN Jan O. H. ( 22 ) a. g.; H. G. a. g. { 163 }
SCHMIDT => FABER Marcin
SCHNEIDER Ignacy K. K. p ( 39 ) prob. głog.
SCHNEIDER Karol Ferdynand K. K. p ( 36 ) prob. głog.
SCHOLASTYKA c. RudolfaIII elektora saskiego; ż. JANA I III26
SCHOLASTYKA c. JANA I żag. K. J. II / str. 152 / poz. III38.
SCHOLTZE Franciszek Leopold K. K. p ( 37 ) prob. głog.
SCHONEUS Andreas EZG9
SCHULTZE Valentin Chrystian EZG3
SCHWOFHEYM August K. K. p ( 11 ) prob. głog.; H. G. prob.
głog. { poz. 14 }
SCULTETUS Jonas

EZG6

SCULTETUS Hieronim EZG30
SELLIUS Kasper O. H. ( 29 ).
SELLIUS Kasper O. H. ( 31 ).
SENFTLEBEN Henryk O. H. ( 20 ) a. g.; H. G. a. g. { 82 }
SOLFA Jan EZG19
SPECHT Joachim EZG18
STANKO EZG 18

SCHÖNAICH Jerzy EZG33

STRICHHOLZ Piotr O. H. ( 15 ) a. g.; H. G. a. g. { 331 }

T.

TAUCHAN Mikołaj K. K. p ( 13 ) prob.
{ poz. 291 }

głog.; H. G. prob. głog.
TIERGART Augustyn H. G. a. g. { 14a }

U.
UMIŃSKI Jan Nepomucen EZG6

W.
WACŁAW syn HENRYKA Wróbla K. JII / str.137/ poz.III 29
WACŁAW syn JANA I żag. K.J. II / str. 149,150 / poz. III 36.
WALLENSTEIN Albrecht EZG28
WARNATSCH Teodor K. K. p ( 44 ) prob. głog.
Polonia (albo Polonus) ]

WAWRZYNIEC z Polski [ LORENZ de
O. H. ( 5 ) a. g.; H . G. a. g. { 363 }

WERNER Fryderyk Bernard EZG21
WIELAND Jan Wolfgang EZG7
WIT O. H. ( 6 ) a. g.; H. G. a. g. { 368 }
prob. głog.

WITTKE Franciszek Ksawery K. K. p ( 43 )

WŁADYSŁAW II, senior, protoplasta Piastów Śląskich K. J.I / str.
39 ÷ 44 / poz.I 1.
WŁADYSŁAW /WŁODKO lub WŁODEK/ K. J. III /str. 168/, poz. VI25, syn Bolka cieszyńskiego, władca
połowy Głogowa
WUNDERLICH Kacper K. K. p ( 22 ) prob. głog.

WYNGAS Jan H. G. a. g. { 180 }

Z.___________________________________________________ZAHN Jan Karol K. K. p ( 33 ) prob. głog.
ZWEIG Arnold EZG37

ZYGMUNT syn HENRYKA IX Starszego K. J. II / str. 155,156 /
poz. III 41.
ZYGMUNT STARY EZG10

AGNIESZKA (III. 9)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO T II str. 93
Jako córka Henryka występuje w źródłach historiograficznych 1) . Imię Agnieszka było dość
rozpowszechnione u Piastów wrocławskich. Imię to nosiła m. in. córka Henryka Pobożnego, opatka trzebnicka,
siostra Konrada głogowskiego, dziada Agnieszki. Inna Agnieszka była córką Bolesława Rogatki. To samo imię
nosiła również cioteczna siostra Agnieszki, córka Ludwika II bawarskiego i Anny głogowskiej 2 .
Agnieszka była najstarszą córką Henryka. Mogła być nawet najstarszym jego dzieckiem. Przypuszczam
jednak, że była młodsza od Henryka I Konrada. Umownie wyznaczam jej wśród dzieci Henryka głogowskiego
trzecie miejsce, jakkolwiek szczególnie trudno rozstrzygnąć kwestię czy była starsza, czy młodsza od Bolesława
(III. 10). To, że była starsza od Jana (III. 11), nie powinno raczej ulegać wątpliwości. Przyjmując, że była trzecim
z kolei dzieckiem Henryka i Matyldy brunszwickiej, otzrymujemy jako termin a quo jej urodzin koniec 1293 r.
Nie można jednak wykluczyć, pomijając już okoliczność, że Agnieszka mogła być nawet najstarszym dzieckiem,
wcześniejszego terminu początkowego daty jej urodzin wobec niepewności daty zawarcia przez jej rodziców
małżeństwa (III. 3). Termin końcowy, wynikający z Genealogii św. Jadwigi, stanowiłby 1298 r. 3 . Fakt zawarcia
przez nią faktycznego, jak można się domyślić, małżeństwa 18. V. 1309 r., wyznacza jako termin ad quem jej
urodzin 1297 r. Datę tę można by przesunąć do 1296 r., jeżeli ustalona przez Haeutlego data urodzin córki
Agnieszki na 1310 r. 4, jest źródłowo uzasadniona. Najogólniej datę urodzin Agnieszki można zamknąć w latach
1293 - 1296 / 1297.
Mężem Agnieszki był Otto III bawarski z dynastii Wittelsbachów. Zaręczyny nastąpiły w 1308, a ślub
18. V. 1309 r. w Straubigen 5 . Otto III, który po wygaśnięciu Arpadów zabiegał jako ich krewny po kądzieli o
Węgry w latach 1305 - 1308, używał do końca życia tytułu króla Węgier. Również Agnieszka tytułowała się
królową. Była ona drugą żoną Ottona, ożenionego poprzednio z Katarzyną, córką Rudolfa I Habsburga, zmarłą
4. IV. 1282 r. Z małżeństwa z Agnieszką miał Otto dwoje dzieci, Agnieszkę i urodzonego na krótko przed jego
śmiercią, syna Henryka. Otto zmarł 9. IX. 1312 r. 6 .
W literaturze przyjął się pogląd, że po śmierci Ottona Agnieszka poślubiła Albrechta, hrabiego z Hals 7 .
Bezpodstawność tego poglądu wykazała już literatura XIX - wieczna 8 . Żoną Albrechta była Udelchilda z
dynastii Hohenzollernów, która przeżyła swego męża zmarłego w 1334 r. 9 . Okazuje się jednak, że Agnieszka
wyszła ponownie za mąż, ale nie za Albrechta, lecz Alrama (brata Albrechta) z Hals. Stało się to
najprawdopodobniej latem 1329 r. 10 . Alram zmarł w 1331 r. Nie wiemy, czy z małżeństwa z Agnieszką miał
dzieci 11 .
Agnieszka zmarła 25. XII. 1361 r. Została pochowana w opactwie cysterskim w Seligenthal 12 .

1 Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 649; Continuatio Zwetlensis III, MGSS, t. 9, s. 662. Jako księżniczka
głogowska lub córka bezimiennie wymienionego księcia głogowskiego występuje w kilku źródłach niemieckich,
zob. ibidem, s. 819, t. 17, s. 555 i 557.
2 W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 73.
3 Zob. przyp. 1 pod III. 7. Poza siostrą Salomeą młodszy od niej był z pewnością Jan. Przypominam, że
Genealogia została spisana w 1300 r.
4 Ch. Haeutle, op. cit., s. 103.
5 Datę ślubu podaje Continuatio canonicorum sancti Rudberti Salisburgensis, MGSS, t. 9, s. 819 (pod 1309 r.) :
Dominus Otto dux Babarie traduxit uxorem suam de Glogawe in festo pentecostes et celebravit nuptias
sollempnes apud Starubingam. To, że ślub poprzedziły zaręczyny, wynika z relacji źródeł niemieckich, por.
zwłaszcza Annales Osterhovenses, MGSS, t. 17, s. 555 pod 1308 r. : Domnus Otto rex Ungarie et dux Bawarie
mi4rabiliter a captivitate Ungarica liberatus, per Prusciam et Rusciam ad terram suam rediens, in ipsa via filiam
ducis Gloavie nomine Elyzabet [tak błędnie źródło - K. J.] despensat, quam postea breviter ducit uxorem. Data

1308 może odnosić się w tym przypadku tylko do zaręczyn, które musiały się odbyć z początkiem 1308 r.,
ponieważ pod koniec lutego tegoż roku powrócił Otto do Bawarii, zob. Wittelsbachische Regesten, wyd. J. F.
Böhmer, s. 100. O powrocie Ottona z Węgier poprzez Ruś i Śląsk por. uwagi B. Włodarskiego, Stanowisko Rusi
Halicko - Wołyńskiej wobec akcji zjednioczeniowej Władysława Łokietka i jego powiązanie z utratą Pomorza
Gdańskiego, Zapiski Historyczne 27 / 3 (1962), s. 351, przyp. 114.
6 Dane genealogiczne i biograficzne dotyczące Ottona podają : Ch. Haeutle, op. cit., s. 103 oraz S. Riezler,
Allgemeine Deutsche Biographie 24 (1887), s. 651 nn.; zob. również W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 73.
7 Por. ostatnio W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 8. Jako datę drugiego małżeństwa Agnieszki przyjmowali
Grotefend, Wutke i Dworzaczek lato 1319 r.
8 Zob. S. Riezler, Geschichte Baierns, t. 3, 1889, s. 969, przyp. 1, por. również B. Huesmann, Die
Familienpolitik der bayerischen Herzoge von Otto I, bis auf Ludwig den Bayern (1180 - 1347), München 1940,
s. 15, powołujący się na niedostępną mi pracę L. Brunnera, Die Grafen von Hals, Augsburg 1857.
9 Małżeństwo Udelhildy z Albrechtem zostało zawarte przed 1304 r., zob. J. Grossman, E. Berner, G. Schuster,
K. T. Zingeler, Genealogie des Gesamthauses Hohenzollern, Berlin 1905, s. 60.
10 Bayerische Hauptstaatsarchiv, Abt. I - Allgemeines Staatsarchiv, sygn. Fürstensachen 878, s. 291 (późna
kopia dokumentu Albrechta i Alrama, hrabiów z Halsu z 13. VII. 1329 r.) : von dem heyrath zwischen vnserm
Graf Alram von Hals und Vrauen Agnesen der Königin von Ungern. Z dokumentu wynikałoby, że w chwili jego
wystawienia chodziło raczej o projekt zawarcia małżeństwa, zaaprobowany przez Henryka II, księcia
dolnobawarskiego, niż o istniejące już małżeństwo; zob. I. Wagner, Geschichte der Landgrafen von
Leuchtenberg, cz. II, Kallmünz 1950, s. 28. Panu Redaktorowi Tadeuszowi Bolduanowi dziękuję uprzejmie za
dostarczenie mi fotokopii powyższego dokumentu. Przypuszczam, że małżeństwo Agnieszki z Alramem doszło
do skutku i to w najbliższym czasie po wystawieniu dokumentu z 13. VII. 1329 r. W ten sposób można
stosunkowo łatwo wytłumaczyć pomyłkę, jaka zakradła się do literatury w sprawie drugiego małżeństwa
Agnieszki. Prawdopodobnie przyczyną pomyłki stał się zniekształcony (lub źle odczytany) przekaz źródłowy,
wymieniający zamiast 1329 - rok 1319 (całkiem zrozumiała pomyłka paleograficzna) oraz zamiast Alrama Albrechta. Dotychczasowa literatura kładła drugie małżeństwo Agnieszki na lato 1319 r., zob. W. Dworzaczek,
op. cit., tabl. 8; Ch. Haeutle, op. cit., s. 103; por. również E. S. Sachs v. Löwenheim, Zur Historie und
Genealogie von Schlesien, cz. 7, Wrocław 1789, s. 27.
11 Ostatnie opracowanie genealogii hrabiów z Hals podaje jedynie datę śmierci Alrama, nie nadmieniając w
ogóle o jakimkolwiek jego małżeństwie, zob. Genealogische Tafeln zur Mitteleuropäischen Geschichte, wyd. W.
Wegener, Göttingen 1962, s. 325, tabl. 27.
12 Necrologium Saeldentalense, MG Necr., t. 4, s. 511 pod 25. XII : Anno domini MoCCCoLXIo ob. nobilis
domina regina Vngarie et ducissa Bawarie. Miejsce pochowania podaje Ch Haeutle, op. cit., s. 103.
AGNIESZKA (III. 17)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TII str. 112.
Agnieszka jest jedyną całkiem pewną córką Henryka Wiernego. Jako jego córkę wymieniają ją zarówno
źródła historiograficzne jak i dyplomatyczne 1 . Jej imię nawiązuje najprawdpodobniej do imienia jej ciotki,
żony Ottona III bawarskiego (III. 9). Jest to zresztą imię pospolite wśród Piastów dolnośląskich, a ponadto
występujące w dynastii askańskiej, z której pochodziła matka Agnieszki, Matylda.
Nie wiemy, czy była starsza czy młodsza od Henryka Żelaznego. Wśród dzieci Henryka Wiernego
stawiam ją umownie na drugim miejscu, po Henryku. Datę jej urodzenia można ustalić tylko w przybliżeniu.
Podobnie jak w wypaku Henryka (III. 16) datę jej urodzin należy zamknąć w latach 1312 - 1321. Zapewne była
jednym z dzieci utrius sexus, o których jako o potomstwie Henryka II wspomina bulla z 1321 r. 2 .
Agnieszka wychodziła dwukrotnie za mąż. Jej pierwszym mężem był Leszek raciborski.
Najwcześniejszą wiadomość o małżeństwie Agnieszki z Leszkiem raciborskim podaje bulla papieska z 3. I. 1333
r. 3 , z której dowiadujemy się, że małżeństwo to było wóweczas zawarte. J. Dąbrowski 4 kładzie zawarcie tego
małżeństwa na koniec 1332 r., zakładając, że między zawarciem małżeństwa, wysłaniem supliki w sprawie
uzyskania dyspensy a odpowiedzią papieską z 3. I. 1333 r. upłynęło niewiele czasu. Pogląd Dąbrowskiego
uważam za słuszny. Z uwagi na to, że papież wiedział o małżeństwie Agnieszki z Leszkiem już 3. I. 1333 r.,
wynika że zostało ono zawarte najpóźniej z końcem listopada 1332 r. Jakkolwiek teoretycznie małżeństwo to

mogło dojść do skutku o kilka lat wcześniej (przed 1332 r.), przychylam się do poglądu Dąbrowskiego, że
zostało ono zawarte najprawdopodobniej w 1332 r.
Leszek zmarł w 1336 r. Jego małżeństwo z Agnieszką było bezdzietne. Pom śmierci Leszka Agnieszka
wyszła za mąż za Ludwika brzeskiego. Data jej powtórnego zamążpójścia zamyka się w granicach lat : 1341 (po
18. XI) 5 - 1345. Termin końcowy wynika z faktu, że do 1351 r. z małżeństwa Agnieszki z Ludwikiem
zrodzonych zostało sześcioro dzieci 6 . Ludwik przeżył Agnieszkę o 36 lat 7 . Jej śmierć nastąpiła 6 lub 7. VII
1362 r. 8 . Nie znamy miejsca jej pochowania.

1 H. Bindewald, op, cit., nr 20 - dokument z 18. XI. 1341 r.; Theiner, t. 1, nr 453 i 704; Kronika książąt
polskich, MPH, t. 3, s. 529 n.
2 Zob. III. 16, przyp. 5. Podobnie jak jej brat Henryk (III. 16), Agnieszka nie mogła urodzić się wcześniej jak w
1312 r.; zob. III. 7, przyp. 14 i 15.
3 Theiner, t. 1nr 453 - dyspensa dla małżeństwa Agnieszki z Leszkiem, korzy byli ze sobą spokrewnieni.
4 J. Dąbrowski, op. cit., s. 411, przyp. 3. O wysłaniu supliki bezpośrednio po zawarciu małżeństwa wnosi
dąbrowski z treści bulli, która nie nadmienia o współżyciu małżeńskim i stwierdza, że Leszek i Agnieszka
zawierają małżeństwo, wiedzieli o przeszkodzie małżeńskiej, wynikającej z pokrewieństwa.
5 H. Bindewald, op, cit., nr 20, s. 25 - dokument Henryka jaworskiego z 18. XI. 1341 r., w którym Agnieszka
została określona jako księżna raciborska i córka Henryka żagańskiego : vrowen vorn agnesen von Rathebur,
syner tachtir.
6 Theiner, t. 1 nr 704 - dyspensa papieska z 9. VII. 1351 r. wylicza aż kilka przeszkód, które wynikały z
pokrewieństwa : 1) czwarty stopień pokrewieństwa po mieczu, ponieważ oboje byli praprawnukami Władysława
Odonica; 2) pokrewieństwa po kądzieli w czwartym stopniu dotykającym trzeciego, przy czym wspólnym
przodkiem był tu Rudolf I Habsburg, pradziad Ludwika i prapradziad Agnieszki. Ponadto bulla jako dodatkową
przeszkodę wymienia, że pierwszy mąż Agnieszki, Leszek, był spokrewniony w trzecim stopniu z jej drugim
mężem, Ludwikiem brzeskim. Obydwaj mężowie Agnieszki byli prawnukami Bolesława Rogatki, co w wypadku
jej drugiego małżeństwa stanowiło przeszkodę powinowactwa. Wwypadku małżeństwa Ludwika i Agnieszki
mamy do czynienia z bardzo charakterystycznym przykładem małżeństwa dynastycznego, zawieranego między
osobami spokrewnionymi ze sobą.
7 Ludwik zmarł w 1398 r. Dokładne omówienie danych genealogicznych dotyczących obydwóch mężow
Agnieszki podaję w genealogii książąt opolskich (Leszek) oraz w genealogii Piastów legnicko - brzeskich
(Ludwik).
8 Datę 7. VII podaje aniwersarz kolegiaty św. Jadwigi w Brzegu, H. Grotefend, Stammtafeln, s. 39, nr 18.
Aniwersarz ten ("das ältere Anniwersarium") należy uznać obecnie za zaginiony (informacja Archiwum
Państwowego Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego z 1962 i 1965 r.). Datę roczną śmierci
Agnieszki ustalił przekonywająco H. Grotefend, op. cit., s. 39, nr 18, na podstawie regestów dokumentów
Ludwika brzeskiego, opublikowanych przez R. Rösslera, zob. tegoż, Urkunden Herzog Ludwig I. von Brieg,
Ztschr. f. Gesch. Schles. 6 (1865), s. 46 i 55. O 6. VII jako dniu śmierci Agnieszki zob I. 56.
AGNIESZKA (III. 39)
RODOWÓ PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str 152
To, że była córką Jana I, wynika z tych samych źródeł, które określają filicjację jej sióstr, Barbary i
Scholastyki (III. 37, III. 38). Imię Agnieszka było rozpowszechnione wśród Piastów śląskich, przy czym nie brak
tego imienia wśród wcześniejszych generacji Piastów głogowskich (III. 9, III. 17), chociaż wątpię, aby w naszym
wypadku chodziło o nawiązanie do imienia Agnieszki bawarskiej (III. 9), czy Agnieszki, córki Henryka
Wiernego (III. 17). Imię to mogły nosić później, młodo zmarłe, nie znane ze źródeł, Piastówny głogowskie (z
XIV i pocz. XV w.). Skłonny jednak jestem doszukiwać się w tym wypadku wpływów innych linii Piastów
dolnośląskich, u których to imię współcześnie występuje.
Agnieszka była najmłodszą córką Jana I, jhak to przyjąłem zgodnie z dotychczasową literaturą,
omawiając genealogię Barbary (III. 37).

Agnieszka była najprawdopodobniej przedostatnim dzieckiem Jana i Scholastyki, jakkolwiek nie można
wykluczyć, że była młodsza od Jana (III. 40). Umownie wyznaczam jej przedostatnie miejsce wśród dzieci Jana
I. Mogła się urodzić raczej nie wcześniej jak w 1430 r., a najpóźniej w 1439 r.
Zmarła w 1473 r. po !. II a przed 6. XII 1 .

1 Po raz ostatni występuje Agnieszka 1. II. 1473 r., Die Inventare, CDS, t. 31, s. 107. W l;iście Małgorzaty,
księżny brunszwickiej (III. 35) z 6. XII. 1473 r., Agnieszka została wymieniona już jako zmarła; A. Heinrich, op.
cit., s. 111.
ALENÇON Filip
Wg H. G. { poz. 40 } archidiakon głogowski /1391 - 1397/.
Był synem księcia Karola II de Valois z Alençon w Normandii. Bp, kard.,legat papieski. Archidiakonat głog.
otrzymał poprzez prowizję papieską 13.I.1391 r. po śmierci Piotra Strichholza, ale przed jego objęciem musiał
toczyć spór z Janem Goswini. W diecezji wrocławskiej posiadał kanonię w katedrze. Zmarł 16.VIII.1397 r. i do
tego czasu zapewne posiadał archidiakonat.

U Oskara Hellmanna brak informacji.
ANDRZEJ
Wg H. G. { poz. 4 } ok. 1267 r. archidiakon głogowski.
Znany lekarz. Prawdopodobnie identyczny z mgr Andrzejem akolitą, leka- rzem i kapelanem biskupa
wrocławskiego. Poświadczony dokumentem - z 5.XI.1264 r. - pozwalającym na przyjęcie wszystkich święceń
oraz beneficjów. POPRAWIĆ !!!!!!!

U Oskara Hellmanna brak informacji.
ANNA (III. 1)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TII str. 75
Źródła wyraźnie stwierdzają, że była córką Konrada głogowskiego 1 . Imię jej nawiązuje do imienia jej
babki, żony Henryka Pobożnego a córki Przemysława Ottokara I czeskiego.
Był a zapewne najstarszym dzieckiem Konrada głogowskiego 2 . Wskazuje na to zawarcie przez nią już
w 1260 r. związku małżeńskiego 3 . Wprawdzie Anna mogła mieć w 1260 r. najwyżej 10 lat 4 , co dowodzi, że
doszło wówcvzas do zawarcia jedynie formalnego małżeństwa, które miało zostać dopełnione dopiero w
przyszłości, jednakże nie uważam, aby w 1260 r. była ona zaledwie kilkuletnim dzieckiem. Za urodzeniem się
Anny w 1250 r. lub w dwóch najbliższych latach po tej dacie przemawia to, że w 1265 / 1266 r. wyszła za mąż
jej młodsza siostra Eufemia (III. 2), która najprawdpodobniej w chwili zawierania małżeństwa osiągnęła już wiek
sprawny (około 12 lat). Trudno również przypuszczać, aby mąż Anny, Ludwik II, książę bawarski, od kilku lat
wdowiec i liczący w 1260 r. 31 lat 5 , ożenił się z kilkuletnim dzieckiem. Wszystko wskazuje na to, że Anna była
bliską osiągnięcia wieku uprawniającego według ówczesnych pojęć do współżycia małżeńskiego. Urodzenie
Anny ustalam zatem na lata 1250 - 1252 i to raczej bliżej terminu początkowego (lata 1250 i 1251) 6.
Mężem Anny był wspomniany już wyżej Ludwik II, książę bawarski i palatyn reński. Anna była jego
drugą żoną. Po śmierci Anny Ludwik ożenił się po raz trzeci, mianowicie z Matyldą, córką Rudolfa I Habsburga,
króla rzymskiego. Ludwik zmarł 2. II. 1294 r. Z małżeństwa z Anną miał Ludwik dwoje dzieci, Agnieszkę i
Ludwika 7 .
Anna zmarła 26. VI. 1271 r. 8 . Została pochowana w Fürstenfeld, w fundacji klasztornej jej męża 9 .

1 Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 649; Hermanni Altahensis Annales, MGSS, t. 17, s. 400; Reg. Bohem.,
t. 2, nr 287.
2 W dotychczasowej literaturze genealogicznej nie przestrzegano faktycznej kolejności pod względem wieku
dzieci Konrada, kładąc na pierwszym miejscu jego synów. Ch. Haeutle, op. cit., s. 5, wprowadził do literatury
niemożliwą do przyjęcia datę urodzenia Anny, oznaczoną około 1240 r. W ten sposób urodzenie Anny
wyprzedzałoby prawie o 10 lat małżeństwo jej rodziców.
3 Hermanni Altahensis Annales, MGSS, t. 17, s. 400; Reg. Bohem., t. 2, nr 287; por. B. Włodarski, Polska i
Czechy w drugiej połowie XIII i początkach XIV wieku, s. 34.
4 Anna mogła urodzić się najwcześniej w 1250 r., ponieważ jej rodzice zawarli małżeństwo z końcem 1249 r., O
Balzer, op. cit., s. 236 n.
5 W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 73.
6 Tylko jako domysł można wysunąć przypuszczenie, że zobowiązanie się Przemysława Ottokara II, który
zapośredniczył małżeństwo Ludwika z Anną, do uiszczenia w przeciągu dwóch lat (tj. do roku 1262) posagu
Anny, uwzględniało okoliczność ukończenia przez nią w tymże roku (1262) 12 lat, co według ówczesnych pojęć
oznaczało często, jakkolwiek nie zawsze, osiągnięcie przewidzianego dla kobiet wieku sprawnego.
7 A. Hofmeister, Die Abstammung der Markgräfin Agnes von Brandenburg, Forschungen zur
brandenburgischen und preussischen Geschichte 34 (1922), s. 88; Ch. Haeutle, op.cit., s. 6 zalicza ponadto do
dzieci Anny również Marię. O dowolności Haeutlego w ustalaniu dat urodzin dzieci Anny świadczy najlepiej
fakt, że podaje je pod 1261 i 1262 r., co uwagi na datę urodzin Anny (1250 - 1252) jest niemożliwe. Zasadniczą
wadą genealogii Wittelsbachów opracowanej przez Haeutlego stanowi nieodróżnianie przez niego dat ustalonych
na podstawie źródeł, od dat opartych tylko na domysłach i przypuszczeniach. W tej sytuacji trudno dociec, które
z ustaleń Haeutlego są udokumentowane źródłowo, a które są tylko jego domysłami.
8 Datę 26. VI podaje kilka niezależnych od siebie źródeł, a mienowicie nekrologi : 1) necrologium Altahae
Superioris, MG Necr., t. 3, s. 230; 2) necrologium Prufeningense, ibidem, t. 3, s. 354; 3) necrologium
Saeldetalense, ibidem, t. 4, s. 492; tę samą datę dzienną podają również Notae Diessenses, MGSS, t. 17, s. 326,
które ponadto wymieniają datę roczną zgonu Anny (1271 r.). Jedynie necrologium Fürstenfeldense podaje śmierć
Anny pod 27. VI. 1271 r., MG Necr., t. 3, s. 100. Odbiegającą od wymienionych źródeł datę zgonu Anny,
mianowicie 28. V. 1271, znajdujemy w Notae Fuerstenfeldenses de ducibus Bavariae, MGSS, t. 24, s. 75. Data
dzienna jest w tym wypadku albo całkowicie błędna, albo wchodzi tu w rachubę pomyłka, polegająca na mylnym
określeniu miesiąca podanego po kalendach (w miejsce 5. Kal. Iulii w Notae Fuerstenfeldenses podano 5. Kal.
Iunii). Za tym ostatnim przypuszczeniem przemawia umieszczenie przez nekrolog z Fürstenfeldu, a więc z tego
samego opactwa, z którego pochodzą Notae Fuerstenfeldenses, śmierci Anny pod 27. VI (V Kal. Julii). Datę
roczną śmierci drugiej żony Ludwika znajdujemy również w Annales Scheftlarienses Minores, MGSS, t. 17, s.
345 (1271 r.).
9 Notae Fuerstenfeldenses, MGSS, t. 17, s. 75, opr. Lexikon für Theologie und Kirche 4 (1932), szp. 245.
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ANNA (III. 21)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TII str.121
Annę jako córkę Henryka (V) Żelaznego wyraźnie poświadcza dokument z 20. I. 1361 r. 1 . Pośrednio
wynika to również ze wzmianki Nekrologu żagańskiego 2 .Imię idziedziczyła po swej matce, żonie Henryka
Żelaznego, a córce Wańka płockiego.
Była zapewne starsza od swej siostry Jadwigi, ostatniej żony Kazimierza Wielkiego (III. 22). Domyślam
się tego z faktu, że Anna wcześniej od Jadwigi wyszła za mąż. Brak przesłanek, które by umożliwiłyudzielenie
pewnej odpowiedzi na pytanie, czy była starsza, czy młodsza od swego brata Henryka Starszego. Umownie kładę
ją wśród dzieci Henryka Żelaznego na drugim miejscu, po Henryku Starszym. Anna była według wszelkiego
prawdopodobieństwa starsz od Henryka Rumpolda, a z całą pewnością od Henryka Wróbla, który był
niewątpliwie najmłodszym z dzieci Henryka Żelaznego.

Anna urodziła się zapewne jeszcze przed 1350 r., ponieważ młodsza od niej Jadiwga wychodząc z
początkiem 1365 r. za Kazimierza Wielkiego (III. 22), liczyła co najmniej ok. 15 lat, a przypuszczalnie więcej.
Brak dowodów na ustalenie dokładniejszego terminu a quo daty urodzin Anny.
Najprawdopodobniej w 1361 r. po 20. I wyszła Anna za jana I raciborskiego, najstarszego syna Mikołaja
II opawskiego 3 . Wprawdzie dokument z 20. I. 1361 r. podaje jedynie termin a quo małżeństwa Anny z Janem I
raciborskim, przypuszczam jednak, podobnie jak K. Piotrowicz 4 , że małżeństwo to zostało zrealizowane w
krótkim czasie po zapadnięciu decyzji w tej sprawie 5 . W zachowanych do naszych czasów dokumentach
występuje Anna jako żona Jana po raz pierwszy w 1368 r. 6 . W 1375 r. występują Jan i Anna wspólnie ze swym
najstarszym synem, późniejszym Janem II, księciem raciborskim 7 .
Jan I, książę raciborski urodził się przed 22. VIII. 1340 r., jako syn Mikołaja II opawskiego i jego
pierwszej żony, Anny raciborskiej z linii Piastów opolsko - raciborskich. Śmierć jego nastąpiła między 16. 11.
1380 a 28. X. 1382 r. 8 . W pierwszych latach po śmierci męża sprawowała Anna regencję w księstwie
raciborskim 9 .
Literatura zgodnie przyjmuje, że śmierć Anny nastąpiła po 14. VII 1405 r. 10 , czy jednak jeszcze przed
1. IX tego roku, jak przyjmuje K. Piotrowicz 11 , trudno z całą pewnością ustalić. Wzmianka o Annie w aktach
papieskich z 25. VII. 1410 r. 12 jest sformułowana w taki sposób (przynajmniej w drukowanym tekście), że nie
daje odpowiedzi na pytanie, czy Anna jeszcze wówczas żyła, raczej jednak wzmienka ta dowodziłaby, niż zgon
Anny nastąpił już przed 25. VII. 1410.
Nie natrafiłem na wiadomości o miejscu pochowania Anny.

1 Lehnsurkunden, t. 2, s. 477, nr 16.
2 Nekrolog żagański, pod 7. XII (wkładka po k. 23) : Dux Henricus de Sagano (III. 20 - K. J.). Anna soror eius.
3 Lehnsurkunden, t. 2, s. 476 nn., nr 16 : Wir herczog Hannus... bekennen... daz wir dy selben junkvrown Anna
zu eynir rechtin elichin vrowin trewin und nemyn weln, und vorlobin uns des, ab icht hernoch enphundin worde
hindirnissis von magschaft wegin, daz dyselbe unse ee antrete, daz wir daz ken unsim geystlichin vater dem
pabutsch und ken der heyligin kirchin mit unser eygin kost botschafft entwerrin wellin.
4 K. Piotrowicz, Anna, PSB 1 (1935, s. 120.
5 Dokument z 20. I. 1361 r. dowodzi najwyraźniej, że małżeństwo to było już wówczas postanowione.
Dokument ten zawiera również szczegółowe postanowienia dotyczące wiana i posagu Anny. W dokładnie
zredagowanym dokumencie brak jakiejkolwiek wzmianki o zbyt młodym wieku Anny, jako ewentualnej
przeszkodzie małżeńskiej. Małżeństwo to doszło do skutku z chwilą uzyskania dyspensy papieskiej, koniecznej z
powodu pokrewieństwa zachodzącego między Anną i Janem w stopniu czwartym dotykającym trzeciego.
Pokrewieństwo to wynikało stąd, że zarówno Konrad II mazowiecki, jak i Przemysł Ottokar II, byli pradziadami
Jana a prapradziadami Anny. O przeszkodzie pokrewieństwa oraz o staraniach w sprawie uzyskania dyspensy
papieskiej nadmienia fragment dokumentu z 20. I. 1361 r., który cytuję w przyp. 3.
6. F. Kopetzky, Regesten zur Geschichte des Herzogthums Troppau, Archiv für österreichische Geschichte 45
(1871), s. 191, nr 354.
7 Ibidem, s. 199, nr 379, zob. również CDS, t. 2, nr 166.
8 K. Wutke, Stamm - und Ubersichtstafeln, s. 25.
9 K. Piotrowicz, op. cit., s. 120.
10 H. Grotefend, op. cit.,s. 40, nr 25, a ostatnio W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 8. Pogląd ten opiera się na
wystąpieniu Anny w (niedostępnym mi) dokumencie z datą 14. VII. 1405 r.
11 K. Piotrowicz, op. cit., s. 120. Przeciw przypuszczeniu K. Piotrowicza świadczy wzmianka nekrologu
żagańskiego, umieszcająca śmierć Anny pod dniem 7 grudnia, zob. przyp. 2. Jeżeli wzmianka tego nekrologu o
Annie nie jest zwykłą zapiską komemoracyjną (komemoracja niekoniecznie była obchodzona w rocznicę
śmierci), wówczas należałoby przyjąć, że Anna zmarła najwcześniej ok 7. XII. 1405 r.
12 Repertorium Germanicum, t. 3, wyd. U. Kühne, Berlin 1935, szp. 191.

ANNA (III. 30)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TIIstr.138
Córkę Henryka Wróbla o tym imieniu wymienia Długosz 1. Imię to jest dość pospolite wśród Piastów
śląskich, w tym także i głogowskich. Imię to nosiła ciotka Anny, siostra Henryka Wróbla (III. 21) oraz babka
Anny, żona Henryka Żelaznego (III. 16).
Data urodzenia Anny nie jest znana. Była zapewne jednym z młodszych dzieci Henryka Wróbla. Trudno
rozstrzygnąć, czy była starsza czy młodsza od Henryka Rumpolda i Wacława. Teoretycznie mogła być równie
dobrze trzecim, czwartym, czy ostatnim pod względem wieku dzieckiem Henryka Wróbla. Umownie wyznaczam
jej ostatnie (piąte) miejsce. Z uwagi na wczesne wychodzenie za mąż ówczesnych księżniczek, przyjąć należy, że
Anna zawierając ok. 1417 r. małżeństwo, nie miała jeszcze wówczas 30 lat, a raczej znacznie mniej. Jakkolwiek
zdarzały się wypadki, że księżniczki wychodziły za mąż także i po trzydziestce 2 , przypuszczam, że Anna nie
należała do tych nielicznych pod tym względem wyjątków. Daty jej urodzenia nie przesuwałbym wstecz poza
1390 r. Z dużym prawdopodobieństwem można chyba przyjąć, że urodziła się w latach 1390 - 1397.
Pewne trudności nastręcza ustalenie daty jej małżeństwa z Kazimierzem oświęcimskim 3 . H. Grotefend
4 przyjął na podstawie dokumentu burmistrza i rajców głogowskich z 1417 r., że wyszła ona za Kazimierza po
dacie tego dokumentu, tj. po 21. VII, jednakże jeszcze w 1417 r. Data dzienna tego dokumentu została
sprostowana przez K. Wutkego na podstawie oryginału na 28. IV (1417) 5 . Emendację daty wykorzystał K.
Piotrowicz, przyjmując jednak, że małżeństwo Anny z Kazimierzem zostałao zawarte juŻ przed datą dzienną
dokumentu z 1417 r., ponieważ "w dokumencie z tego dnia wspominają bracia o niej jako mężatce" 6 . O ile
kwestia daty dokumentu nie budzi już żadnej wątpliwości, o tyle trudno mi rozstrzygnąć kwestię, czy małżeństwo
Anny nastąpiło przed 28. IV. 1417 r., czy w 1417 r. po 28. IV. Wynika to z nieznajomości pełnego tekstu
dokumentu, podczas gdy regest, opublikowany przez K. Wutkego, nie wspomina o Annie jako mężatce. W
każdym jednak razie przyjąć można, że małżeństwo to zostało zawarte ok 1417 r., ponieważ najstarszy jej syn,
Wacław, urodził się raczej później jak w 1418 r. 7 . Możliwa jest natomiast data wcześniejsza zawarcia
małżeństwa, przy czym za termin a quo daty zamążpójścia Anny uważałbym 1414 r. 8 .
Data śmierci Anny nie jest znana. O. Balzer 9 przyjmował, że Anna mogła umrzeć najwcześniej w 1421
r. Uważam, że termin a quo śmierci Anny można przesunąć co najmniej do 1426 r., ponieważ dwaj młodsi jej
synowie nie byli jeszcze pełnoletni z pocz. 1441 r. 10 . Anna zmarła najpóźniej w 1433 r., ponieważ 30. VII tego
roku występuje już drug żona Kazimierza, Małgorzata raciborska 11 . Miejsce pochowania Anny nie jest znane.
Mąż Anny, Kazimierz oświęcimski, urodzony ok. 1396 r., zmarł w połowie 1434 r. 12 . Jego druga żona,
Małgorzata raciborska, wyszła po jego śmierci za Siemowita V, księcia mazowieckiego 13 .

1 Historia Poloniae, t. 4, s. 518 : Kazimirus Oswanczimensis dux, ... tres filios reliquens, videlicet Wenceslaum,
Premislaum et Ianussium, ex Anna filia Ruperti dicti Sperlink, Zeganensis ducis, susceptos. Jak przy wielu
informacjach genealogicznych Długosza, dotyczących Piastów śląskich, mamy tu do czynienia z poprawną
faktografią przy równoczesnych pomyłkach, jeżeli chodzi o imiona. Ojcem Anny był niewątpliwie Henryk (a nie
Rupert) Wróbel.
2 Z pewnością przeszło 40 lat liczyła, gdy wychodziła za mąż nie znana z imienia córka Bolesława II płockiego,
por. O. Balzer, op. cit., s. 439.
3 To, że była żoną Kazimierza oświęcimskiego, poświadcza Długosz, zob. przyp. 1.
4 H. Grotefend, op. cit., tabl. II, nr 31.
5 Die Inventare, CDS, t. 28, s. 55, nr 236.
6 K. Piotrowicz, Anna, PSB 1 (1935), s. 123.
7 K. Jasiński, Genealogia książąt zatorskich, Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu, Nauki Humanistyczno Społeczne 20 (1966), s. 120 n. Jakkolwiek dopuszczałbym obecnie możliwość urodzenia się Wacława także i w
latach 1419 i 1420, to jednakże nadal uważam, że urodził się on najprawdopodobniej przed 1419 r.
8 Ibidem, s. 121 / 2, przyp. 12.
9 O. Balzer, op. cit., s. 493.

10 Lehnsurkunden, t. 2, s. 585, nr 14. Dopiero z chwilą osiągnięcia przez nich pełnoletności nastąpił podział
księstwa oświęcimskiego, ibidem, t. 2, s. 588, nr 18.
11 Codex dipl. Universitatis Studii Generalis Cracoviensis, t. 1, Kraków 1870, nr 91.
12 Dokładnie datą śmierci Kazimierza oświęcimskiego zajmują się w genealogii Piastów cieszyńskich.
13 K. Jasiński, op. cit., s. 120, przyp. 11; O. Balzer, op. cit., s. 493 n.
ANNA (III. 33)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str.144
Z przekazów źródłowych wynika pośrednio, że była córką Jana I 1 . Jej imię należało do często
występujących wśród Piastów dolnośląskich, a zwłaszcza głogowskich 2 .
Anna była najstarszą córką Jana I i Scholastyki. Przemawia za tym fakt, że wyszła ona spośród swych
sióstr najwcześniej za mąż. O ile kolejność córek Jana pod względem wieku nie budzi większych wątpliwości, a
w wypadku jego synów jest absolutnie pewna, o tyle trudno jest ustalić łączną kolejność, obejmującą dzieci Jana
obojga płci. Anna mogła być starsza nie tylko od Rudolfa, ale nawet od Baltazara, a tym samym być najstarszym
dzieckiem Jana I. Równie jednak dobrze mogła być drugim czy trzecim z kolei dzieckiem księcia żagańskiego.
Umownie umieszczam ją na trzecim miejscu, po Baltazarze i Rudolfie. Data jej urodzenia waha się w granicach
lat 1408 3 - 1418. Termin ad quem wynika z założenia, że Anna została ok 1432 r. matką.
Anna była drugą żoną Albrechta VIII, hrabiego z Lindów 4 . Pierwszą jego żoną była Katarzyna, córka
Henryka X, księcia chojnowskiego z linii Piastów legnicko - brzeskich, która zmarła ok. 11. VI. 1424 r. 5 .
Najprawdopodobniej w krótkim czasie po zgonie swej pierwszej żony ożenił się Albrecht z Anną żagańską 6 .
Termin końcowy daty zawarcia małżeństwa kładłbym na lata 1432 - 1434, a to na tej popdstawie, że Anna,
zmarła w kwietniu 1439 r., była matką pięciorga dzieci 7 . Zdaniem G. Heinricha jedna z córek Anny była w
1444 r. już w wieku odpowiednim do zawarcia małżeństwa 8 . Jakkolwiek argumentacja G. Heinricha jest w
niektórych szczegółach hipotetyczna, nie przesuwałbym daty małżeństwa Anny z Albrechtem poza 1434 czy
nawet poza 1432 r.
Anna zmarła 2. IV. 1439 r. 9 . Została pochowana w kościele dominikańskim w Neuruppin 10 . Mąż jej,
Albrecht, ożenił się po jej śmierci już w maju 1439 r. po raz trzeci, tym razem z Małgorzatą, córką księcia
pomorskiego, Kazimierza V 11 . Albrecht zmarł w 1460 r. Został pochowany obok swych dwóch pierwszych żon
w kościele dominikańskim w Neuruppin 12 .

1 Z przytoczonych niżej źródeł wynika, że była księżniczką żagańską. Z uwagi na okres, w którym występuje,
magła być tylko córką Jana I. Jest rzeczą prawdopodobną, że znane mi tylko pośrednio niemieckie wydawnictwa
źródłowe, czy w ogóle nie znane i nie dostępne mi źródła, zawierają wiadomości stwierdzające wprost, że Anna
była córką Jana I. Jednakże nawet przy obecnej znajomości źródeł dotyczących genealogii Anny, fakt, że jej
ojcem był Jan, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Twierdzenie to można w równym stopniu zastosować w
odniesieniu do dalszych dwóch córek Jana, Jadwigi (III. 34) i Małgorzaty (III. 35).
2 Por. III. 1, III. 16, III. 21 i III. 30. Imię Anny nosiła również jej babka macierzysta (III. 26); W. Dworzaczek,
op. cit., tabl. 66.
3 Jeżeli Anna była najstarszym dzieckiem Jana i Scholastyki, co nie jest wykluczone, mogłaby się urodzić
najwcześniej w 1406 r., ponieważ 1405 r. stanowi termin a quo małżeństwa jej rodziców (III. 26). Osobiście
kładłbym to małżeństwo bliżej jego terminu ad quem, tj. bliżej 1409 r. ponadto Scholastyka, matka Anny, mogła
mieć w 1406 r. dopiero 11 lub 12 lat (III. 26).
4 Powstała ok. 1488 r. "Gedächtnisstafel" zawierająca wykaz przedstawicieli dynastii hrabiów z Lindow Ruppin, pochowanych w kościele dominikańskim w Neurrupin, CDB, Hauptteil I, t. 4, s. 39, podaje : Anno M.
CCCC. LX obiit inclytus dominus Albertus, hic sepultus, ... apud quem requiescunt ossa dominae Katherinae de
Labbin et dominae Annae de Zagen contoralium hactenus suarum.
5 H. Grotefend, op. cit., tabl. IX, nr 24. Datę śmierci Katarzyny podaje Die Magdeburer Schöppenchronik, s.
375, na 1424 r., ok. Zielonych Świąt = ok. 11. VI. 1424 r.
6 Małżeństwami Albrechta zajął się dokładnie G. Heinrich, Die Grafen von Arnstein, s. 140 n. Zdaniem
Heinricha, ibidem, s. 141, Albrecht ożenił się z Anną żagańską prawdopodobnie wkrótce po 1424 r.

7 Ibidem, s. 141. Całkiem pewnymi dziećmi Anny były córki Albrechte, Kordula i Anna, ibidem, s. 147 z
powołaniem się na niedostępne mi wydawniictwao źródłowe (H. Wäschke, Regesten, nr 1431, s. 625).
Przytoczony z tego wydawnictwa dokument z 1497 r. dowodził że obydwie córki były sostrzenicami Jadwigi,
żony Bernarda VI, księcia Anhaltu (Anhalt - Bernburg). Jadwiga była równbież córką Jana I. Dokument z 1497 r.
potwierdza pośrednio filicjację Anny i Jadwigi (III. 34), księżniczej żagańskich. Za dzieci Anny uważa G.
Heinrich, jednakże z pewnym już tylko prawdopodobieństwem, trzech synów Albrechta : Jana III, Jakuba I i
Gebharda.
8 G. Heinrich, op. cit., s. 147.
9 Ibidem, s. 141.
10 Zob. przyp. 4.
11 G. Heinrich, op. cit., s. 141. Fakt, że Albrecht swe trzecie małżeństwo zawarł zaledwie w kilka tygodni po
śmierci swej drugiej żony przemawia na korzyść przypuszczenia, że drugie jego małżeństwo zostało zawarte
również w krótkim czasie po śmierci pierwszej żony, która zmarła ok. 11. VI. 1424 r. W każdym bądź razie
wdowieństwo Albrechta nie trwało w tym wypadku dłużej jak kilka lat. Także i z tego względu nie przesuwałbym
daty drugiego małżeństwa Albrechta poza 1432 r. W. K. v. Isenburg, Stammtafeln, t. 4, Marburg 1957, tabl. 48,
podaje bez uzasadnienia rok 1430 jako datę zamążpójścia Anny.
12 Zob. przyp. 4.
ANNA (III. 43)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 158
W źródłach występuje jako córka Henryka (IX) Starszego 1 . Imię Anna należy do częstych w linii
głogowskiej. Nosiły to imię m. in. ciotka (III. 21) i siostra (III. 30) jej ojca.
Anna była z pewnością najstarszą córką Henryka, mogła być nawet jego najstarszym dzieckiem.
Hipotetycznie umieszczam ją po Zygmuncie i Henryku. Urodziła się nie później jak w 1440 r., a zapewne i nie
wcześniej jak w 1430 r. 2 .
W 1454 r. przed 17. XI wyszła za magnata czeskiego Jana z Rožmberka 3 .
Anna przeżyła swego męża, który zmarł 8. XI. 1472 r. 4 . Anna zmarła 17. XII. 1483 r. 5 . Została
pochowana najprawdopodobniej w kościele cysterskim w Wysokim Brodzie 6 .

1 Lehnsurkunden, t. 1, s. 202 n. nr 73. Długosz, Historia Poloniae, t. 5, s. 492.
2 W dokumencie wymienionym w poprzednim przypisie z 17. XI. 1454 r. występuje już jako żona Jana
Rožmberka. Chodziło tu zapewne o małżeństwo zawarte między osobami, które osiągnęły już wiek sprawny. Z
początkiem 1456 r. Anna została już matką, zob. Ottův Slovnik Naučný, Praha 1904, t. 22, s. 32. W sprawie
terminu a quo trudno jest podać bardziej dokładną datę. Tylko w przypadku gdyby Anna była najstarszym
dzieckiem Henryka IX, można by przyjąć, że urodziła się ona, względnie że mogła się urodzić przed 1430 r. Jej
rodzice prawdopodobnie nie pobrali się o wiele wcześniej niż w 1430 r., ponieważ żaden z synów Henryka nie
osiągnął w 1447 r. wieku sprawnego (III. 27). Należy uwzględnić również i to, że bardziej prawdopodobne
wydaje się zamążpójście Anny w wieku np. 20 lat niż 25 i więcej
3 Lehnsurkunden, t. 1, s. 202 n., nr 73. W dokumencie (z 17. XI. 1454 r.) występuje Anna już jako żona Jana z
Rožmberka. Za literaturą przyjmuję, że małżeństwo to zostało zawarte w 1454 r., por. zwłaszcza A. Sedláček,
Ein Beitrag zur Geschichte der Herzoge von Troppau - Münstenberg, Ztschr. f. Gesch. Schles. 48 (1914), s. 158.
4 Ibidem, s. 158.
5 X. M. Millauer, Fragmente aus dem Nekrolog des Zisterzienserstiftes Hohenfurt, Abhandlungen der k. böhm.
Gesellschaft der Wissenschsften, Prag 1819, s. 67 pod 17. XII : A. d. MCCCLXXXIII (tak w tekście zamiast
MCCCCLXXXIII) Illustr. d. Hedwigis [tak zamiast Anna - K. J.], ducissa de magna Glogovia, consors magni d.
Iohannis de Ros... benefactrix hujus domus nostre specialis. Wiarygodność tej daty wynika pośrednio ze źródeł
dyplomatycznych.
6 R. Schmidtmayer, Zwei Dokumente über die Gruft der Herren von Rosenberg in der Hohenfurter Stiftskirche,
Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 41 (1903), s. 304 - na podstawie

siedemnastowiecznego źródła informacje nekrologiczne i sepulklarne o panach z Rožmberka. W sprawie Anny
(nazwanej również i w tym przypadku mylnie Jadiwgą) źródło podaje tylko datę jej śmierci, przypuszczam
jednak, że została ona pochowana obok męża w kościele cysterskim w Wysokim Brodzie, miejscu spoczynku
przedstawicieli tego rodu. Z małżeństwa z Janem doczekała się Anna licznego potomstwa, dziesięciorga dzieci
obojga płci, Ottův Slovnik, t. 22, s. 32.
ANNA (III. 47)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TII str.162
Żyjący w XVII w. historiograf niemiecki, J. Ch. Beckmann przekazał w swoim dziele wiadomość p
epitafium Anny, córki Baltazara żagańskiego 1 . Imię jej nawiązuje prawdopodobnie do imienia jej ciotki Anny,
żony Albrechta, hrabiego v. Lindow - Ruppin (III. 33). Było to zresztą imię często występujące u Piastów
żagańskich.
Data urodzenia Anny nie jest znana, przypuszczam, że urodziła się ona na krótko przed 28. CVIII. 1460
r., kiedy to zmarła podczas połogu jej matka, pierwsza żona Baltazara żagańskiego (III. 31) 3 . Za
przypuszczeniem tym przemawia fakt, że w chwili śmierci w 1463 r., była jeszcze bardzo młoda, ponieważ w
epitafium nazwaną została virguncula = dzieweczka. Określenie to może mieć zastosowanie także i dla
dziesięcioletniego dziecka płci żeńskiej, jednakże w połączeniu z wiadomością Katalogu o śmierci matki Anny
podczas połogu w sierpniu 1460 r., przy równoczesnym braku jakiejkolwiek wzmianki w Katalogu o losach
narodzonego wówczas dziecka sugeruje, że tym dzieckiem była właśnie Anna. Sierpień 1460 r. stanowi jedynie
hipotetyczną datę urodzin Anny. Nie można wykluczyć ewentualności, którą osobiście uważam za mniej
prawdopodobną, że Anna urodziła się wcześniej 4 , a w sierpniu 1460 r. przyszło na świat inne dziecko Baltazara
i jego pierwszej żony. Płeć i dalsze losy tego dziecka należałoby uznać za nieznane.
Anna zmarła w 1463 r. Została pochowana w klasztorze benedyktyńskim w Nienburgu w Saksonii 5 .
Jak to już zauważył H. Markgraf 6 , Anna wychowywała się na dworze swej ciotki Jadwigi, żony Bernarda VI v.
Anhalt - Bernburg. Fakt ten tłumaczy najlepiej, dlaczego została pochowana w Nienburgu, należącym wówczas
do księstwa Anhalt - Bernburg.

1 J. Ch. Beckmann, Historie des Fürstenthums Anhalt, (Theil 1 - 4), Zerbst 1710, s. 453 : Anno domini M.
CCCC. LXIII. obiit generosa virguncula, Anna, Nata de Sagana, Illustr. principis domini Balthasaris ducis
Silesiae, fillia, cujus anima requiescat.
2 Było to również imię prababki Anny, żony Rudolfa III saskiego, W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 66. Imię to
mogła Anna odziedziczyć po kądzieli. Teoretycznie, wobec tego, że nie znamy pochodzenia pierwszej żony
Baltazara, ewentualność taką należy uwzględnić.
3 Catalogus, SRS, t. 1, s. 343, zob. III. 31, przyp. 17.
4 Najpóźniej w sierpniu 1459 r., a najwcześniej ok. 1450 r. raczej bliżej terminu ad quem. Wydaje się jednak, że
gdyby Baltazar miał z pierwszego małżeństwa więcej dzieci, to nawet gdyby one zmarły w młodym wieku, fakt
ten powinien znalźć swe odbicie we współczesnych źródłach. Za tym, że urodzone w sierpniu 1460 r. dziecko nie
zmarło (w najbliższym czasie po śmierci matki), przemawia nie tylko milczenie Katalogu opatów żagańskich, ale
także fakt, że źródło to pod 1471 r. (SRS, t. 1, s. 365) wspomina tylko o pochowniu w Żaganiu Baltazara i jego
pierwszej żony, nie podając jakiejkolwiek wiadomości o pochowaniu w kościele augustianów żagańskich ich
dzieci.
5 J. Ch. Beckmann, op. cit., s. 452 n.; od 1456 r. kościół ten na skutek zmiany reguły zakonnej był w posiadaniu
obserwantów, ibidem, s. 448.
6 H. Markgraf, op. cit., s. 532.
ANNA (III. 51)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 167.
Jedną z młodszych córek Jana była Anna 1 . Nosił imię pospolite u Piastów głogowsko - żagańskich.
Imię mogła odziedziczyć po wcześniejszych Piastównach żagańskich, np. po swej ciotce, żonie Albrechta,
hrabiego Lindow - Ruppin (III. 33) lub po swojej prabace macierzystej, Annie, pierwszej żonie Rudolfa saskiego
(III. 26).

Była najprawdopodobniej przedostatnią córką Jana II, a może nawet najmłodszą. Umownie umiesczam
ją wśród dzieci Jana na przedostatnim miejscu, przed Barbarą (III. 52). Urodziła się około 1480 r. Termin a quo
daty jej urodzin stanowi 1478 r., ponieważ w 1477 r. urodziła się jej starsza siostra, Jadwiga (III. 50). Termin
końcowy daty jej urodzin należy położyć na 1483 r., ponieważ w 1495 r., kiedy udała się na dwór swego męża,
musiała mieć co najmniej 12 lat 2 .
7. I. 1488 r. odbył się w Głogowie jej ślub z Karolem, księciem ziębicko - oleśnickim 3 , bratem jej
szwagrów, Albrechta (III. 49) i Jerzego (III. 50). W chwili zawierania ślubu oboje byli jeszcze dziećmi, Karol nie
miał 12 - tu, a Anna nawet 10 - ciu lat. Faktyczne zawarcie małżeństwa nastąpiło dopiero w pocz. 1495 r. 4 Karol
doczekał się z małżeństwa z Anną bardzo licznego potomstwa 5 . Urodził się 4. V. 1476 r., a zmarł 21. V. 1536 r.,
pochowany został w kościele parafialnym w Ząbkowicach Śl. 6 . Anna zmarła 27 lub 28. X. 1541 r. 7 . Została
pochowana obok swego męża w kościele parafialnym w Ząbowicach Śląskich.

1 Annales Glogoviensis, SRS, t. 10, s. 50; Ch. Reisch, Die Kustodien, nr 616.
2 Zachował się list Henryka I Starszego (z domu Podiebradów) z 14. II. 1495 r., w którym zaprasza magnata
czeskiego, Wihelma z Pernsteina na wesele swego syna Karola, Archiv Český, t. 16, 1897, s. 19 n., nr 34 : pro
svadbu mého Karla. W rachubę może tu wchodzić tylko wesele Karola z Anną, którą poślubił już z pocz. 1488 r.
w Głogowie.
3 Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 50.
4 Zob. przyp. 2.
5 Pięciu synów i siedem córek, H. Grotefend, op. cit., tabl. 14, nr 1 - 12; W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 12.
6 H. Grotefend, op. cit., tabl. XIII, nr 21; W dworzaczek, op. cit., tabl. 12. Miejsce pochowania podaje m. in.
Chronicon ducatus Monsterbergensis, F. W. Sommersberg, op. cit., t. 1, s. 226.
7 H. Grotefend, op. cit., s. 42, nr 52, opowiada się za datą 27. X, podaną przez "Familienbibel" Podiebradów.
Epitafium podaje datę 28. X; zob. H. Luchs, op. cit., uwagi do tabl. 22, s. 0, przyp. 65. Uwagi Luchsa zawierają
bogaty materiał historyczny, dotyczący biografii Anny i Karola.
8 H. Luchs, uwagi do tabl. 22, s. 10 - 12. J. A. Kopietz, Kirchengeschichte des Fürstentums Frankenstein,
Ząbkowice Śląskie 1885, s. 335, podaje, że w 1865 r. z okazji otwarcia grobów książąt sporządzono tabliczki w
języku niemieckim, z korych dotycząca Anny zawierała wiadomoiść, że zmarła ona w wieku 56 lat. Wiadomość
ta jest zapewne XIX - wieczną kombinacją; w chwili śmierci Anna musiała mieć co najmniej 58 lat, ponieważ w
luty 1495 r. miała już co najmniej 12 lat, zob. przyp. 2.

ARNOLD ze Zwróconej /PROTZAN/.
Wg O. H. ( 10 ) archidiakon głogowski.
Studiował w Bolonii gdzie uzyskał stopień magistra. W 1291 r. był notariuszem oficjalatu wrocławskiego, a od
1293 r. kapelanem i notariuszem biskupa Jana Romki. W latach 1304 - 1318 był sędzią biskupim, w pewnym
okresie sędzią heretyków. Dla biskupstwa wrocławskiego zasłużył się przez uporządkowanie księgi wzorów pism
kancelaryjnych. Zdaniem wsółczesnych odznaczał się szczególnie kaznodziejską erudycją i bezinteresownością.

Wg H. G. { poz. 12 } archidiakon głogowski /1306 - 1318/.
Archidiakonem został pod koniec 1306 r. Piastował ten urząd co najmniej do 23.XI.1319 r. W 1318 r. otrzymał
kanonię katedralną i objął urząd generalnego kolektora. Po śmierci bpa Henryka z Wierzbna w 1319 r. zarządzał
wraz z proboszczem katedralnym przez rok nieobsadzoną diecezją. W 1319 r. zrzeka się a. g. Otrzymuje
probostwo w Zwróconej /Protzan/.
Zmarł 30/31 VII po 1342 r.

ARTMODUS /HARTMUT/.
Wg K. K. p ( 1 ) proboszcz głogowski.
Archiprezbiter głogowski i kanonik wrocławski. Nazwany w ten sposób w dokumencie pojednawczym
benedyktynów i premonstratensów. Artmodus w imieniu kantora Jakuba, w dniu 21.XI.1219 r., wydał ostateczny
wyrok w sporze ww zakonów.

Wg H. G. { poz. 13 } prawdopodobnie był kanonikiem głogowskim. Później został dziekanem kapituły
głogowskiej - pierwszym znanym z imienia. Jako dziekana potwierdzają go dokumenty z 21.I.1226 r. i 24.I.1226
r. Po raz pierwszy wzmiankowany 2.IV.1218 r. jako kanonik katedralny we Wrocła wiu.
BAIL Gustav dr
Wg EB43 lekarz miejski.
Ur. 18.IV.1798 r., zm. 1.VII.1849 w Głogowie. Lekarz miejski w Głogowie, zmarł na cholerę podczas
wypełniania lekarskich obowiązków.
BALTAZAR (III. 31)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TII str.140
Liczne źródła stwierdzają, że był synem Jana I żagańskiego 1 . Imię, niespotykane w ogóle wśród
Piastów, odziedziczył po swym pradziadzie macierzystym, Baltazarze, landgrafie turyńskim 2
Baltazar był niewątpliwie najstarszym synem Jana żagańskiego i Scholastyki saskiej 3 . Nie można
natomiast stwierdzić z całą pewnością, czy był w ogóle najstarszym z licznego rodzeństwa. Starsza od niego
mogła być tylko jedna z jego sióstr, mianowicie Anna (III. 33). Umownie stawiam Baltazara na pierwszym
miejscu wśród dzieci Jana I. Termin początkowy daty urodzin Baltazara stanowiłby rok 1406, z uwagi na to, że
rodzice jego zawarli małżeństwo najwcześniej w 1405 r. (III. 26). Data ta teoretycznie możliwa wydaje się
jednak mało prawdopodobna. Małżeństwo jego rodziców zawarte w latach 1405 - 1409 kładłbym bliżej terminu
ad quem, a ponadto data urodzin matki Balrtazara przypadająca na lata 1391 - 1395, a najprawdopodobniej na
rok 1394 lub 1395 (III. 26), przemawia za późniejszą datą urodzin Baltazara. Warto również zaznaczyć, że
Baltazar nie występuje imiennie za życia ojca, zmarłegow 1439 r., co by było trudno zrozumiałe, gdyby przyjąć,
iż Baltazar urodził się w 1406 r. 4 . Z wyżej wymienionych względów za termin ad quo jego urodzin przyjmuję
rok 1410. K. Piotrowicz jako datę urodzenia Baltazara przyjął 1412 r. 5 , jest to niwątpliwie zbyt dokładne
określenie interesującej nas daty urodzin, nie znajdujące uzasadniienia w zachowanym materiale źródłowym. W.
Dworzaczek słusznie zmodyfikował datę przyjętą przez Piotrowicza, kładąc urodzenie Baltazara na około 1412 r.
6 . Tak sformułowana data zasługuje moim zdaniem na aprobatę, ponieważ trudno przypuścić, żeby najstarsze
(ewentualnie drugie pod względem starszeństwa) dziecko Jana przyszło na świat dopiero po 1415 r. Należy tu
uwzględnić fakt, że Jan I ożeniony z Scholastyką w latach 1405 - 1409, doczekał się z tego małżeństwa co
najmniej dziesięciorga dzieci 7 , z których większość - jak mniemam - urodziła się w latach dziesiątych i
dwudziestych XV w. Katalog opatów żagańskich podaje 8 , że synowie Jana w chwili jego śmierci, tj. w 1439 r.,
znajdowali się już w wieku męskim. To określenie wieku synów Jana dotyczy co najmniej dwóch z nich, a
mianowicie Baltazara i Rudolfa, a być może i Wacława. Jeżeli zatem młodszy od Baltazara Rudolf liczył w
chwili śmierci ojca ponad 20 lat 9 , to musiał przynajmniej o rok od niego starszy Baltazar liczyć wówczas około
25 lat. Tenże Katalog określa Baltazara w momencie zawierania przez niego drugiego małżeństwa w 1469 r. jako
człowieka starego 10 . Średniowieczne określenia wieku nie zawsze odpowiadają dzisiejszemu 11 , nie mniej
jednak z kontekstu przekazu Katalogu wynika, że Baltazar musiał już wówczas przekroczyć i to może dość
znacznie pięćdziesiąt lat. Ostatecznie przyjmuję, że urodził się on w latach 1410 - 1415, co w przybliżeniu
odpowiada określeniu daty jego urodzin na ok. 1412 r.
W pierwszych latach po śmierci ojca Baltazar wspólnie z młodszymi braćmi sprawował współrządy w
dzielnicy ojcowskiej, wyznaczając matce skromne uposażenie w Nowogrodzie Bobrzańskim 12 . W 1449 r.
bracia dokonali podziału w ten sposób, że Baltazar wspólnie z Rudolfem objęli w posiadanie właściwe księstwo
żagańskie, wyznaczjąc młodszym braciiom, Wacławowi i Janowi, Przewóz z okolicą. Po śmierci Rudolfa (17. IX.
1454 r.) został Baltazar wyłącznym władcą księstwa żagańskiego, o które toczył długoletni spór z najmłodszym

swym bratem, Janem. Ten ostatni opanował Żagań w 1461 r., i utrzymywał się w nim do 1468 r., kiedy to
zmuszony został do zwrócenia księstwa żagańskiego Baltazarowi. Baltazara pozbawił jednak księstwa powtórnie
na wiosnę 1472 r. Jan zajmując je przemocą i biorąc go przy tym do niuewoli. Ostatnie tygodnie swego życia
spędził Baltazar w Przewozie, w niewoli u brata 15 . 15. VIII. 1472 r. 14 Baltazar zmarł śmiercią naturalną.
Wersja przypisująca śmierć Baltazara Janowi (w następstwie zagłodzenia), jakkolwiek pojawia soę już w XV w.,
nie zasługuje na zaufanie 15 .
Baltazar został pochowany w kościele augustianów żagańskich, w grobowcu swej pierwszej żony 16 .
Baltazar był dwukrotnie żonaty. Pierwsza jego żona imieniem Agnieszka zmarła 28. VIII. 1460 r.
podczas połogu 17 . Data pierwszego małżeństwa Baltazara nie jest znana, podobnie jak i pochodzenie
Agnieszki. Małżeńtwo to zostało zawarte najprawdopodobniej dopiero w latach pięćdziesiątych XV w., w
przeciwnym bowiem razie pozostawiłoby ono po sobie więcej wiadomości w ówczesnych źródłach. Termin ad
quem zawarcia pierwszego małżeństwa przez Baltazara stanowi 1459 r., ponieważ po zmarłej w sierpniu 1460 r.
Agnieszce została córka Anna 18 . Agnieszka została pochowana w kościele augustiańskim w Żaganiu 19 .
Drugie małżeństwo zawarł Baltazar w podeszłym już wieku z myślą doczekania się syna, który objąłby
po nim księstwo żagańskie 20 . Był to krok wyraźnie wymierzony przeciw Janowi II, ponieważ w wypadku
bezdzietnej śmierci owdowiałego od 1460 r. brata on zostałby następcą Baltazara w księstwie żagańskim 21 .
Drugą żoną Baltazara była znacznie od niego młodsza Barbara, córka Bolesława II cieszyńskiego 22 .
Urodziła się ona w latach 1449 - 1453 23 . Jej małżeństwo z Baltazarem zostało zawarte m. 4. IX i 12. XII. 1469
r. Po śmierci Baltazara Barbara wyszła ponownie za mąż za Janusza zatorskiego. Małżeństwo to zostało zawarte
m. 5. VI. 1475 i 29. IX. 1477 r. Barbara zmarła m. 21. IX. 1494 i 12. V. 1507, zapewne znacznie bliżej terminu
końcowego. Drugi jej mąż zmarł 17. IX. 1513 r.
Miejsce pochowania Barbary nie jest znane. Obydwa jej małżeństwa były beadzietne 24 .

1 Katalog, SRS, t. 1, s. 304; Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 9, Theiner, t. 2, nr 185.
2 W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 68.
3 Wynika to z licznych źródeł historiograficznych i dyplomatycznych, m. in. z wymienionych w przyp. 1. Bulla
papieska z 1462 r., Theiner, t. 2, nr 185, zwie go wyraźnie primus genitus.
4 Nie jest to zbyt silny argument. Nie zawsze dorośli synowie uczestniczyli w czynnościach prawnych swego
ojca, tak np. 27 - letni syn Henryka IX (III. 27), Zygmunt, nie występuje w ogóle w dokumentach ojcowskich, nie
licząc bezimiennej wzmianki o synach Henryka z 1447 r. Znane są jednak i inne przykłady, mianowicie
przykłasdy aktywnego współuczestniczenia dorosłuch synów w czynnościach prawnych, polityce i
przedsięwzięciach ojcowskich.
5 K. Piotrowicz, Baltazar, PSB 1 (1935), s. 243. Piotrowicz nie podaje w sposób bezpośredni daty urodzenia
Baltazara, data 1412 jako rok urodzenia tego księcia wynika z zamieszczenia przez K. Piotrowicza lat życia
Baltazara w granicach lat 1412 - 1472.
6 W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 8.
7 Zob. III. 31 - III. 40. Są to jedynie dzieci, które zmarły w wieku dojrzałym, poza tym mogły istnieć dzieci
zmarłe w młodym wieku, o których nie dochowały się wiadomości źródłowe. Przypuszczenie to jest bardzo
prawdopodobne, jeżeli uwzględnimy wysoką śmiertelność dzieci, utrzymująca się do XIX w.
8 Catalogus, SRS, t. 1, s. 305 : Filii autem ejus [s. Johannis I - K. J.], jam virilis etatis.
9 Termin etas virilis nie jest terminem pozwalającym na bardziej precyzyjne ustalenie dolnej granicy tego wieku.
Uważam jednak, że oznacza on coś więcej niż młodzieńczą dojrzałość, stąd przyjmuję, iż dolna granica
"męskiego wieku" nie może schodzić poniżej 20 lat.
10 Catalogus, SRS, t. 1, s. 363 : Dux itaque Baltazar, ... quamvis vetulus, ventrosus et ad carnales amplexus de
reliquo inabilis et invalidus.
11 A. Hofmeister, Puer, invenis, senex. Zum Verständnis der mittelalterlichen Altersbezeichnugen, Papstum und
Kaisertum. Forschungen zur politischen Geschichrte Geisteskultur des Mittelalters, Paul Kehr zum 65.
Geburtstag dargebracht, wyd. A. Brackmann, München 1926, s. 287 - 316.

12 Catalogus, SRS, t. 1, s. 305.
13 Ibidem, s. 365; Annales Glogovienses, SRs, t. 10, s. 9 n. W sprawie podziału dzielnicy żagańskiej oraz walk o
nią między Baltazarem i Janem II, por. K. Jasiński, Jan II, PSB 10 (1962 - 1964), s. 426.
14 Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 9 n.
15 Nie wspominają o niej źródła najlepiej poinformowane, jak Catalogus i Annales Glogovienses, mimo że były
to źródła zdecydowanie niechętne Janowi; por. również Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 63, przyp. 2 (uwagi
wydawcy, H. Markgrafa) oraz K. Piotrowicz, Baltazar, PSB 1 (1935), s. 244.
16 Catalogus, SRS, t. 1, s. 365 : in Saganum ductus in tumulo uxoris sue prime sepultus.
17 Catalogus, SRS, t. 1, s. 343 : Anno domini 1460, ipso die beati Augustini, mortua est prima uxor ducis
Baltazaris in puerperio. Imię pierwszej żony Baltazara podaje nekrolog żagański, k. 16 v. (pod 28. VIII) : Obiit
domina Agnes ducissa Saganensis; por. H. Grotefend, op. cit., s. 40, nr 43.
18 F. W. Sommersberg, op. cit., t. 1, s. 366. Z uwagi na bardzo młody wiek zmarłej w 1463 r. Anny można
przypuszczać, że urodziła się ona w sierpniu 1460 r., zob. III. 47.
19 Zob. przyp. 16.
20 Catalogus, SRS, t. 1, s. 364 : duxit uxorem juvenculam, neptem ducis Przimkonis Theschnensis, sperans
ducatui Saganensi contra fratrem suum ducem Johannem suscitare heredem, quod factum animum ducis Johannis
contra eum durius inflammavit, unnde in dies contra ducem Baltazarem et ducatum Saganensem machinare cepit.
21 Po. przyp. poprzedni oraz SRS, t. 10, s. 85, nr 18.
22 Ibidem, s. 93, nr 32.
23 K. Jasiński, Genealogia książąt zatorskich, s. 125, przyp. 39.
24 Podane w tekście daty i fakty z życia Barbary znjdą swe uzasadnienie w genealogii Piastów cieszyńskich;
por. również K. Jasiński, op. cit., s. 125, gdzie znajduje się dokumentacja źródłowa, dotycząca małżeństw oraz
daty śmierci Barbary. To, że jej pierwsze małżeństwo (z Baltazarem) zostało zawarte po 4. IX a przed 12. XII.
1469 r., wynika z dokumentu Jana II z 4. IX. 1469 r. oraz z dokumentu Baltazara z 12. XII tego roku, SRS, t. 10,
s. 85, nr 18 oraz s. 86, nr 20.
BARBARA (VI. 35)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TOM III, str. 185.
Imię Barbara nie występowało poprzednio w linii Piastów cieszyńskich. Trudno je wytłumaczyć u córki
Bolesława II 1 .
Urodziła się w latach 1449 - 1453. Wychodziła dwukrotnie za mąż. Pierwszym jej mężem był Baltazar,
książę żagański. Żoną Baltazara została w 1469 r. między 4. IX i 12. XII 2 . Owdowiała 15. VII. 1472 r. 3 . Po
raz drugi wyszła za mąż za Janusza, ks. zatorskiego (VI. 38). Nastąpiło to jeszcze za życia Przemka II, ks.
cieszyńskiego, a więc przed 18. III. 1477 r. 4 , a po 29. V. 1475 r. 5 . Zmarła między 21. IX. 1494 r. 6 i 12. V.
1507 r. 7 . Obydwa małżeństwa Barbary były bezdzietne.
1 Jako córkę Bolka pod mylnym imieniem Anny wymienia ją Długosz, zob. VI. 33, przyp. 1.
2 SRS, t. 10, s. 85, nr 18, s. 86, nr 20.
3 Ibid., s. 9 n.
4 Jako żona Janusza, ks. zatorskiego, występuje Barbara po raz pierwszy w cytowanym już kilkakrotnie
dokumencie z 29. IX. 1477 r., KDP, t. 4, nr 88. Dokument ten, nie budzący - moim zdaniem - wątpliwości, jeżeli
chodzi o jego autentyczność z uwagi na wystawienie go m. in. przez Przemka II, ks. cieszyńskiego, ma z całą
pewnością pomyloną datę i musi pochodzić sprzed śmierci Przemka (zm. 11. III lub 18. III. 1477 r.). Dokładnie
omawiam ten dokument pod VI. 26.
5 Lehnsurkunden, t. 2, s. 569, nr 13; tenże dokument podaje także CDTes., t. 2, nr 257. Datę tego dokumentu
mylnie rozwiązałem jako 5. VI. 1475 r. K. Jasiński, Genealogia książąt zatorskich, s. 125, przyp. 42. Należy
pozostać przy dacie wydawców, tj. przy 29. V. 1475 r. W dokumencie Barbara nie występuje jeszcze jako żona
Janusza, podczas gdy jej siostra Zofia, występuje wspólnie z mężem Wiktorynem.
6 Zob. K. Jasiński, Genealogia książąt zatorskich, s. 125, przyp. 44 - ostatnie wystąpienie Barbary jako żyjącej.

7 W dokumencie z 12. V. 1507 r. (Acta Tomiciana, t. 1, s. 26) Barbara została wymieniona jako zmarła : ducissa
Barbara... de medio morte sublata est; por. K. Jasiński, Genealogia książąt zatorskich, s. 125, przyp. 45 i 46.
BARBARA (III. 37)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TIIstr.151
W źródłach występuje córka Jana I o tym imieniu 1 . Imię to nie występowałouprzednio u Piastów
głogowskich. Być może, że imię Barbara nawiązuje do imienia drugiej żony Rudolfa saskiego, teścia Jana I. Była
ona zarazem córką Ruprechta legnickiego, opiekuna synów Henryka Wróbla w okresie ich małoletności. W
rachubę mogą również wchodzić wpływy luksemburskie, bardzo silne w tym okresie wśród książąt śląskich. Imię
Barbara nosiła druga żona Zygmunta luksemburskiego 2 .
Barbara była prawdopodobnie najstarsza spośród trzech niezamężnych córek Jana I. Na dokumencie
przez nie wystawionym z 1 II. 1473 r. występują one w kolejności : Barbara, Scholastyka i Agnieszka 3 . Tę
kolejność należy uznać za najbardziej prawdopodobną, jakkolwiek nie całkiem pewną 4 .
Barbara była starsza od Jana, brak natomiast przesłanek do ustalenia, czy była starsza również od
Wacława. Umownie umieszczam ją na siódmym miejscu wśród jej rodzeństwa. Urodziła się przed 1430 r. (III.
38), prawdopodobnie w latach dwudziestych XV w., w każdym razie po 1415 r., ponieważ była młodsza od
Małgorzaty (III. 35).
Katalog opatów żagańskich wyraźnie zaznacza, że trzy najmłodsze córki Jana z powodu ubóstwa
pozostały starymi pannami 5 .
Barbara zmarła w 1476 r. Żyła jeszcze 31. !. 1476 r. 6 , natomiast w liście Scholastyki z 5. !. 1477 r. 7
wymieniona jest jako zmarła. Miejsce jej pochowania nie jest znane

1 Por. III. 34, przyp. 10; SRS, t. 1, s. 304, przyp. 3; Die Inventare, CDS, t. 31, s. 107.
2 W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 46.
3 Die Inventare, CDS, t. 31, s. 107.
4 Jest to zarazem kolejność przyjęta przez literaturę. W bulli papieskiej z 1457 r., Theiner, t. 2, nr 222, Barbara
jest wymieniona po Scholastyce. Kolejność córek Jana I podana przez bullę jest zapewne przypadkowa.
5 Catalogus, SRS, t. 1, s. 304 : Reliquit tres filias, non maritatas, qui (sic) et sine matrimonio mortui sunt,
principes namque et barones propter pauperiem eos despiciebant, simplicibus autem vasallis aut plebeis nubere
eis indignum visum est.
6 SRS, t. 10, s. 103 - końcowe uwagi wydawcy do dokumentu nr 45.
7 H. Markgraf, Bemrerkungen, s. 534. List Scholastyki został z całą pewnością wystawiony po upływie pewnego
czasu po śmierci Barbary. H. Ermisch, Die Erwerbung des Herzogtums Sagan durch Kurfürsten Ernst und
Herzog Albrecht, Neues Archiv für sächsische Geschichte 19 (1898), s. 50, przyp. 212, przypuszcał, że Barbara
zmarła po 31. I a przed 15. VI. 1476 r. (data pisma cesarza Fryderyka III, zabiegającego u książąt saskich o
wypłatę renty rocznej dla Scholastyki, młodszej siostry Barbary). A. Heinrich, Geschichte des Fürstentums, s.
112, któremu było również znane pismo cesarskie z 15. VI. 1476 r., nie wnosił na jego podstawie o zaszłej już
wówczas śmierci Barbary. Ponieważ dokument z 15. VI. 1476 r. nie był mi dostępny, pozostaję przy poglądzie,
że Barbara zmarła w 1476 r. po 31 stycznia.
BARBARA, córka Albrechta, elektora brandenburskiego, żona Henryka XI głogowskiego.
BARBARA (III. 52)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TII str.168
Jako córka Jana jest wyraźnie poświadczona w jego testamencie z 1501 r. 1 . Imię odziedziczyła
najprawdopodobniej po swej ciotce (III. 37).
W dotychczasowych opracowaniach genealogicznych jest umieszczona na ostatnim miejscu wśród
dzieci Jana II. To, że była najmłodszą córką Jana, jest całkiem prawdopodobne, nie można jednak wykluczyć
ewntualności, że była starsza od Anny, czy nawet od Jadwigi i Salomei. Była z całą pewnością młodsza od
Małgorzaty, którą Annales Glogovienses nazywają primogenita (III. 48). Za tym, że mogła być starsza co

najmniej od Anny przemawia fakt, że już w maju 1495 r. była ksienią klasztoru klarysek w Strzelinie 2 . Przepisy
kościelne (zakonne) zastrzegały godność ksieni dla osób, które ukończyły 30 lat. W wypadku Barbary wykluczyć
należy ewentualność, że miałą ona w 1495 r. ukończonych 30 lat. Podobnie jak w wypadku wielu innych
księżniczek, Barbara korzystała z pewnością z dyspensy papieskiej, zezwalającej jej na piastowanie godności
ksieni jeszcze przed ukończeniem 30 lat. Przypuszczam jednak, że musiała mieć mieć wówczas co najmniej 15
lat, a raczej więcej. Wydaje się więcej niż wątpliwe, aby urodziła się po 1480 r., natomiast jest rzeczą zupełnie
możliwą, że urodziła się na początku lat siedemdziesiątych XV w. Można by wprawdzie twierdzić, że Barbara
musiała być młodsza od swych sióstr, które w 1487 i 1488 r. poślubiły książąt ziębicko - oleśnickich, ponieważ w
przeciwnym wypadku właśnie ją w pierwszym rzędzie by wydano za któregoś z tych książąt jako osobę zdolną
już do zawarcia faktycznego małżeństwa 3 . Twierdzenie to w zasadzie słuszne, nie uwzględnia jednak fakltu, że
Barbara mogła być już wcześniej przeznaczona przez rodziców do klasztoru 4 . Umownie umieszczam Barbarę
na ostatnim miejscu wśród dzieci Jana II. Urodziła się zapewne przed 1481 r.
Jak już wspomniano, Barbara była opatką co najmniej od 1495 r. w klasztorze klarysek w Strzelinie 5 .
Piastowała tę godność aż do swej śmierci, która nastąpiła 6. IV. 1539 r. 6 . Barbara zmarła w klasztorze
strzelińskim 7 , co łącznie z faktem, że w chwili śmierci była opatką tegoż klasztoru, przemawia za pochowaniem
jej w klasztorze klarysek strzelińskich 8 .

1 Lehnsurkunden, t. 1, s. 252, nr 113.
2 Wiadomość tę podaje na podstawie nie znanego mi dokumentu K. Wutke, op. cit., s. 18.
3 Jak wiadomo, wieku sprawnego nie osiągnęły jeszcze wówczas pozostałe (z wyjątkiem Małgorzaty) siostry
Barbary. Ich mężowie byli już wówczas, z wyjątkiem Karola, dorosłymi młodzieńcami.
4 Jakkolwiek do klasztoru przeznaczono raczej młodsze córki, to nie brak przykładów na wstępowanie do
klasztoru starszych córek.
5 Zob. przyp. 2; na znanych mi dokumentach Barbara występuje jako opatka strzelińska począwszy od 17. III.
1497 r., Ch. Reisch, Die Kustodien, nr 690; por. ibidem, nr 848, dokument z 25. IX. 1509 r. H. Grotefend, op.
cit., s. 42, nr 53, stwierdza jej występowanie jako opatki w 1537 r.
6 N. Pol, Jahrbücher, t. 3, s. 105 : Den 6. Aprilis, verschied Fr. Barbara Aebtissin im Kloster Strehlen. Pol
określa ją błędnie jako córkę Karola ziębicko - oleśnickiego (III. 51).
7 Zob. przyp. poprzedni.
8 H. Grotefend, op. cit., s. 42, nr 53, przypuszcza na podstawie wzmianek Annales Glogovienses (SRS, t. 10, s.
56, 59, 64), że Jan miał poza wyżej wymienionymi córkami jeszcze inne, nie znane imiennie córki. Taka
ewentualność jest zupełnie możliwa, ponieważ jeszcze w XV w. wiadomości o młodo zmarłych dzieciach
zwłaszcza płci żeńskiej, są fragmentaryczne i niepełne. Jednak jest to tylko teoretyczna możliwość, natomiast
wiadomości Roczników głogowskich wymieniające bezimiennie córki Jana II (pueri oznaczją tu dzieci, w tym
przypadku córki) dotyczą tu Salomei, Jadwigi, Anny i ewentualnie Barbary. Pierwsze trzy z wymienionych córek
Jana bynajmniej nie opuściły domu rodzinnego z chwilą poślubienia w 1487 i 1488 r. synów Henryka I
Starszego. Wraz z matką dzieliły onee tułaczkę spowodowaną wojną (przegraną) Jana II z Maciejem Korwinem,
por. III. 49, przyp. 8.
BEATRYCZA (III. 15 a)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TII str.110
Pierwszą żoną Ludwika Bawarskiego, Beatryczę, dotychczasowa literatura uważała za córkę Henryka
głogowskiego. Bezpodstawność tego poglądu wykazuję w genealogii Piastów świdnickich (II. 4).
BENKOWITZ Karol Fryderyk EZG31.
BERNDT Robert.
Wg EB43 burmistrz Głogowa .

Ur. 18.XI.1811 r. w Głogowie, zm. 14.XI.1893 r. w Głogowie. Od 1838 r. do 1888 r. w Służbie dla miasta
Głogowa jako syndyk i burmistrz. Przedmieście Rüstervorstadt - obecna ulica Elektryczna - je mu zawdzięcza
swoje powstanie.
BIRAMBO Antoni.
Wg K. K. p ( 40 ) proboszcz głogowski / 1814 - 1849 /.
Urodził się 24.VIII.1777 r. jako syn generalnego dzierżawcy dóbr Wróblowice pow. Środa Śląska; matka
Franziska z d. Micara . 30.VI.1801 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa ordynariusza Schimonsky'ego.
Z początku był wikarym Dziećmorowicach k. Wałbrzycha , później w Wawrzynie k. Brzegu Dolnego, w
Raciborowicach - u prob. Józefa Schindlera , w końcu w Piotrowicach k. Kątów Wrocławskich - u prob. Fritscha
. W 1812 r. został administratorem probostwa w Berlinie, a po wprowadzeniu superintendenta Fischera otrzymał
zastępstwo śmiertelnie chorego prob. Volkmera w Bagnie k. Wołowa .
Po śmierci prob. Schneidera, w okresie pobytu Francuzów, parafia głogowska prawie dwa lata była
administrowana przez starszego wikarego Malick'a . Birambo 23.XI.1812 zwrócił się do ministerstwa wyznań w
Berlinie o przyznanie parafii w Głogowie. Uzyskał parafię dopiero pismem z dnia 31.VIII.1814 r. Inwestyturę
proboszcza otrzymał 31.X.1814r.Do tego czasu starał się daremnie o probostwow Górze, Czerńczycach,
Biskupowie pow. Nysa i w Strzegomiu Dla Głogowa był przeznaczony kanonik, archiprezbiter Paul z Opola .
Ten jednak nie zajął stanowiska. W 1814 r. Birambo uzyskał nominację na archiprezbitera głogowskiego a w
1816 r. na powiatowego inspektora szkolnego.
Po śmierci ( 39 ) archidiakona głogowskiego Andrzeja WEYRICHA administrował osieroconym
archidiakonatem. Bezskutecznie starał się uzyskać ten urząd.
19.VI.1824 r. tajny nadradca rządowy Schmedding z Berlina zapytał go czy chciałby dla zaszczytu zamienić
probostwo Głogów na probostwo w Nysie. Odmówił przyjęcia tego urzędu ze względu na zaufanie swojej gminy
i ze względów zdrowotnych . - "ponieważ Nysa jak i Koźle należą do najniebezpieczniejszych miejscowości na
Śląsku, a on cierpi na bóle podbrzusza".
W 1825 r. został wezwany do synodalnego egzaminatora dla ezaminu parafialnego. W 1826 r. przystąpił jako
członek do "towarzystwa praktycznej budowy ogrodów w Frauendorf w Bawarii".W 1846 r. został przez biskupa
Melchiora von Diepenbrock mianowany asesorem w komisariacie Głogów. W tym samym roku otrzymał order
czerwonego orła czwartej klasy.
Czas działania B. przypadł na okres, w którym nawet wśród kleru wrocławskiej diecezji miały wpływ idee
oświecenia. On sam należał do orientacji, która dobrze żyła i pozwalała drugim żyć. Jak wynika z aktów
parafii, jednak w każdym względzie utrzymywał porządek. Pomagał mu przy tym jego zdolny osobisty sekretarz
Kosche, ojciec głogowskiego wikarego Kosche.Ten ostatni w późniejszym okresie u prob. Warnatsch'a spełniał
godne uwagi usługi . Birambo przeżył w Głogowie intrygi sekty katolickiej t. zw. "Rongeane" /1845/. Dla
stworzenia przeciwwagi dla tej zdrożności, wikary Lischke , na życzenie 50 członków gminy, zainicjował
pielgrzymkę do Grodowca (wówczas Hochkirch). Wskazywano na dobre przykłady innych miast jak Wrocław,
Nysa, Świdnica itd. Policja stwarzała trudności i nie zezwalała na uroczyste wyjście ze śpiewem i z asystą
duchowieństwa . Dopiero w 1846 r. udało się do tego doprowadzić dzięki staraniom wikarego Himpe. Jako stały
dzień pielgrzymki wyznaczono środę po święcie Narodzenia NMP (dzień wyświęcenia kościoła w 1776 r.). Do
tego czasu głogowianie nawiedzali tylko pojedyńczo tę miejscowość pielgrzymkową.
Birambo zmarł 16.VI.1849. Bezpośrednim powodem śmierci była choroba żołądka, którą pogorszył przez
zażywanie środków z obawy przed cholerą.
BLASCHKE Julius EZG28.
BOECER Michał
Wg K. K. p ( 9 ) proboszcz głogowski.
Rektor głogowskiego kościoła parafialnego wspomniany w dokumencie datowanym 3.VI.1363. Jeronimus,
arcybiskup Krety, wiceszambelan papieski, Legat a Latere, nuncjusz i orator w Polsce, udziela w tym
dokumencie wszystkim pokutującym, wierzącym, za adorację Najśw. Sakramentu 40 dni odpustu.

H. G. wspomina BOECER'a w biogramie Piotra HOPPENER'a
BOECERA probostwo św. Mikołaja ok. 1463 r.

{ poz. 316 }. HOPPENER przejął od

BOGEDAIN Józef Bernard EZG8.
BOLESŁAW WYSOKI
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K.JASIŃSKI T.I poz. 2 str.45.
Jak wynika z licznych źródeł, Bolesław był synem Władysława i Agnieszki austriackiej. Imię
odziedziczył niewątpliwie po dziadzie Bolesławie Krzywoustym. Z przydomkiem Wysoki (Altus) występuje
najwcześniej w Kronice polskiej 2, pochodzącej z drugiej połowy XIII w. Kronika przekazała nam w tym
wypadku informację o przydomku, który pojawił się najprawdopodobniej już za życia Bolesława.
Bolesław był najstarszym synem, a zapewne najstarszym dzieckiem Władysława II 3. Badacze
niemieccy, zajmujący się genealogią Piastów śląskich, nie interesowali się bliżej ustaleniem daty urodzin
Bolesława 4. Zagadnieniem tym zajęli się natomiast historycy polscy. Według Balzera, Bolesław Wysoki urodził
się najpóźniej w 1128 r., a najwcześniej w 1126 r.5 W jednej z moich recenzji przyjąłem hipotetycznie, że
Bolesław urodził się w 1127 r.6 To przypuszczenie podtrzymuję nadal, a nawet skłonny byłbym nadać mu
znacznie większy, niż początkowo, stopień prawdopodobieństwa. Pogląd mój o urodzeniu się Bolesława
Wysokiego w 1127 r. opieram na zapisce Rocznika kapitulnego krakowskiego, informującej pod tymże rokiem,
że Boleslaus IV natus est 7. Zapiska ta, odnoszona powszechnie do Bolesława Kędzierzawego, dotyczy moim
zdaniem Bolesława Wysokiego. W pierwotnej, o ile ona była współczesna, nie było cyfry IV. Dorobiono ją
dopiero później, nie jest zresztą wykluczone, że zrobił to dopiero trzynastowieczny kopista, spod którego pióra
wyszedł dochowany do naszych czasów rękopis Rocznika kapitulnego. Zapiska Rocznika kapitulnego nie mogła
dotyczyć Bolesława Kędzierzawego, ponieważ urodził się on ok. 1122 r. 9, natomiast bardzo dobrze odpowiada
ona dacie urodzin Bolesława Wysokiego, ustalonej przez Balzera na podstawie innych przesłanek na lata 1126 1128. Umieszczenie przez rocznik wiadomości o urodzeniu Bolesława Wysokiego tłumaczyć może fakt, że
dotyczyła ona najstarszego syna Władysława II, przewidzianego na następcę Bolesława Krzywoustego. Z
identyczną interpretacją zapiski Rocznika kapitulnego wystąpił również G. Labuda10. Fakt, że równocześnie i
niezależnie od siebie związaliśmy zapiskę Rocznika kapitulnego z osobą Bolesława Wysokiego, czyni nasz
pogląd bardziej pewnym. Rok 1127 uważam za najprawdopodobniejszą datę urodzin Bolesława Wysokiego 11.
Bolesław zmarł 8 XII 1201 r. Data roczna jego śmierci nigdy nie budziła wątpliwości. Podają ją zgodnie
liczne źródła historiograficzne 12, a pośrednio potwierdzają ją źródła dyplomatyczne 13. 8 XII jako datę dzienną
śmierci Bolesława podaje dokument opata klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu z 1204 r. 14 oraz niezależnie
od siebie zapiski obituarne nekrologu czesko - śląskiego 15 i nekrologu opactwa św. Wincentego we Wrocławiu
16. Bolesław został pochowany w ufundowanym przez siebie klasztorze cysterskim w Lubiążu 17.
Bolesław był dwukrotnie żonaty 18. Pierwszą jego żoną była Zwinisława, córka księcia kijowskiego,
Wsiewołoda Olegowicza. Wiadomość o tym małżeństwie podaje Latopis hipacki dwukrotnie, mianowicie pod
1141 i 1142 r. 19 G. Labuda stara się pogodzić, obydwa przekazy latopisu w ten sposób, że na 1141 r. kładzie
zawarcie układu małżeńskiego, a właściwie zaślubiny na 1142 r. 20 W każdym bądź razie rok 1142 wydaje się
być znacznie lepiej uzasadnioną datą zawarcia małżeństwa, z uwagi na bardziej dokładne zredagowanie zapiski z
1142 r.21
Data śmierci Zwinisławy nie jest znana. Brak o niej wzmianki w nekrologach śląskich 22 przemawia za
jej śmiercią jeszcze przed powrotem jej męża, Bolesława, do kraju. Zmarłaby więc przed 1163 r. Jeżeli moje
przypuszczenie, że Pforta stała się miejscem pochówka członków rodziny książęcej dopiero po śmierci
Władysława, okazałoby się słuszne, wówczas należałoby przyjąć, że Zwinisława zmarła po 30 V 1159 r., tj. po
dacie zgonu Władysława. Jedno ze źródeł podaje bowiem, że została ona pochowana w klasztorze cysterskim w
Pforcie 23. Śmierć jej nastąpiła by zatem w latach 1159 - 1163. Należy jednak uwzględnić zarówno pewną
bałamutność i stosunkowo późne pochodzenie źródła, zawierającego wiadomość o Pforcie jako miejscu
spoczynku Zwinisławy, jak i niewątpliwą hipotetyczność mojego przypuszczenia w sprawie wcześniejszej
śmierci Władysława, wyprzedzającej zgon Zwinisławy. Możliwy jest zatem wcześniejszy termin a quo śmierci
Zwinisławy. Nie cofałbym go jednak przed 1155 r., ponieważ jej córka, Olga, pochowana w Lubiążu,

najwcześniej ok. 1175 r. nie mogła mieć w chwili śmierci więcej jak 20 lat. 24 Przyjmuję ostatecznie, że
Zwinisława zmarła najprawdopodobniej w latach 1155 - 1163.
Jak już wyżej nadmieniłem, przypuszczalnym miejscem jej pochowania jest klasztor cysterski w Pforcie.
To, że Bolesław był dwukrotnie żonaty, jest bardzo silnie poświadczone przez źródła. Poważne jednak
wątpliwości budzi osoba drugiej żony Bolesława. Znakomita większość badaczy przyjęła, że była nią Adelajda,
córka Berengara, hrabiego von Sulzbach 25. Tylko O. Balzer 26 i K. Bieda 27 uznali za drugą żonę Bolesława,
nieznaną bliżej Krystynę, uważając zarazem Adelajdę za trzecią z kolei żonę Bolesława. Żadne jednak z licznych
żródeł nie nadmienia o trzech małżeństwach tego księcia 28. Nie ulega natomiast wątpliwości, że drugą żoną
Bolesława była Krystyna 29. Pod dużym natomiast znakiem zapytania stoi sprawa istnienia Adelajdy, uważanej
dotąd prawie powszechnie za drugą żonę Bolesława. Rozbieżności źródeł na temat imienia drugiej żony
Bolesława nie wyjaśnia niejako kompromisowe rozwiązanie O. Balzera i K. Biedy, uznających Adelajdę za
trzecią żonę Bolesława Wysokiego. Wszystko wskazuje na zawarcie przez Bolesława jedynie dwóch małżeństw i
na nieistnienie Adelajdy. Jako jego żona jest ona wprawdzie poświadczona przez stosunkowo liczne źródła 30,
przy ich bliższym jednak rozpatrzeniu okazuje się, że są to źródła pochodne w stosunku do Kroniki polskiej.
Wszelkie wiadomości o Adelajdzie, domniemanej drugiej żonie Bolesława sprowadzają się faktycznie do
przekazu wspomnianej kroniki. Z porównania odnośnego przekazu Kroniki polskiej z wiadomościami podanymi
przez Epytaphia ducum Slezie w sprawie żon Władysława Wygnańca i Bolesława Wysokiego wynika: 1) że
obydwa przekazy czerpały ze wspólnego źródła, najprawdopodobniej lubiąskiego pochodzenia, oraz 2) że,
Kronika polska pomyliła imiona żon wspomnianych książąt, przydając Władysławowi za żonę Krystynę (imię to
nosiła de facto druga żona Bolesława), a Bolesławowi Adelajdę, pod którym to imieniem w licznych źródłach
śląskich występuje Agnieszka, żona Władysława Wygnańca 31. Adelajda z Kroniki polskiej i źródeł pochodnych
jest moim zdaniem - identyczna z drugą żoną Bolesława Wysokiego, znaną z niezależnych od siebie i
zasługujących na pełne zaufanie zapisek obituarnych. W konsekwencji należy uznać Krystynę za matkę tych
wszystkich dzieci Bolesława, które dotychczasowa literatura zaliczała do dzieci Adelajdy. Jeżeli chodzi o
pochodzenie Krystyny, to wątpliwe wydaje się, że była ona córką Berengara, hrabiego von Sulzbach 32. W
świetle dotychczasowych żródeł należy uznać jej pochodzenie za bliżej nieznane. Nie znamy również nawet
przybliżonej daty jej urodzin. Była zapewne młodsza od urodzonego w 1127 r. Bolesława. Urodziła się jeszcze
przed 1150 r., ponieważ jej małżeństwo z Bolesławem zawarte zostało ok. 1160 r. 33
Krystyna zmarła 23 lutego w latach 1204 - 1208. 34 miejscem jej pochowania jest klasztor cysterski w
Lubiążu.35
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3. Wynika to ze źródeł przytoczonych w przyp. 1. Niektóre z nich zwą Bolesława wprost primogenitus, jak np.
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historischen Vereins für Niedersaschen, 1877, s. 14. Obydwa nekrologi kładą jej śmierć na 23 lutego. O
Krystynie nadmienia również Necrologium Lubense, Monumenta Lubensia, wyd. W. Wattenbach, Wrocław 1861,
s. 58: Ob. Boleslaus altus fundator Lub. Coenobii. Christina uxor eius.
30. Kronika polska, MPH, t. 3, s. 636, 645, 646; Kronika książąt polskich, ibid., s. 481; Kronika śląska
skrócona, ibid., s. 724. Za źródłami śląskimi również i Długosz, Historia Pol., t. 2, s. 154 i 161, zwie drugą żonę
Bolesława Adelajdą.
31. Głównie w źródłach lubiąskiego pochodzenia, jak w falsyfikatach lubiąskich oraz w Epytaphium ducum
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32. Uzasadniam to bliżej w wymienionej w przyp. 25 recenzji, zob. Studia Źródłoznawcze, t. 14, s. 231 i n.
33. Literatura genealogiczna, H. Grotefend, a za nim K. Wutke i W. Dworzaczek, przyjmują, że małżeństwo to
zostało zawarte jeszcze przed powrotem Bolesława do kraju w 1163 r. Podstawą tego dość prawdopodobnego
przypuszczenia stanowi wiadomość o pochowaniu Jana, zapewne trzeciego z kolei syna Bolesława z tego
małżeństwa, w Pforcie, zob. przyp. 37 pod "Władysław II".
34. W sprawie daty dziennej zgonu Krystyny zob. przyp. 29. Krystyna przeżyła Bolesława; Kronika polska,
MPH, t. 3, s. 646: Boleslaus... ipse decedens et post eum uxor sua domina Adelheydis. Tę wiadomość kroniki
mimo jej błędnych informacji w sprawie imienia i pochodzenia drugiej żony Bolesława, można uznać za
wiarygodną. W dokumentach śląskich z 1203 i 1204 r. (CDSil., t. 1, nr 103, 105, 106 i 109), czyni się nadania
tylko za duszę ojca Henryka Brodatego, a dopiero dokument tego księcia z 1208 r. (ibid., t. 2, nr 130, s. 27)
zawiera wzmiankę: pro salute animarum patris et matris. Jeżeli do braku wzmianki o Krystynie w dokumentach
z 1203 i 1204 r. nie przywiązywałoby się większej wagi, wówczas za termin a quo jej zgonu należałoby uznać 23
II 1202 r.
35. Kronika polska, MPH, t. 3, s. 646: Boleslaus... ubi [ scil. in coenobio Lubensi - K.J.] sepultis filiis... et filia...
demum... sepelitur et post eum uxor sua domina Adelheydis; zob. przyp. poprzedni.
BOLESŁAW (III. 10)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TII str.96
Jako syna Henryka głogowskiego wymieniają go źródła historiograficzne 1 . Obok najczęściej
używanego imienia Bolesław, pojawia się niekiedy zdrobniała forma Bolko 2 . Jego imię może nawiązywać
zarówno do Piastów śląskich (Bolesław Rogatka, Bolko świdnicki, Bolko opolski), jak i do Bolesława
Pobożnego, brata Salomei, żony Konrada głogowskiego.
Genealogia św. Jadwigi wymienia Bolesława na trzecim miejscu wśród synów Henryka głogowskiego, a
Rocznik kapituły poznańskiej dopiero na czwartym miejscu 3 . Źródła dyplomatyczne nie pozostawiają
wątpliwości co do trafności przekazu Genealogii. Bolesław mógł być nawet trzecim dzieckiem Hanryka ,
starszym od swych sióstr. Mógł się zatem urodzić najwcześniej w 1293 r. 4 . Termin ad quem jego urodzin, jeżeli
przyjmiemy, że mógł być młodszy od obydwóch swych sióstr, stanowi 1299 r. Przypuszcam jednak, że Bolesław
już żył w chwili zawarcia układu krzywińskiego, tj. 10. III. 1296 r. Doszukiwałbym się jego wśród bezimiennie
wymienionych synów Henryka głogowskiego 5 . Różnica wieku między Konradem a Bolesławem mogła być
minimalna, a w każdym razie, jak to wynika pośrednio z materiału dyplomatycznego, była mniejsza niż między
Bolesławem a następnym z synów Henryka, Janem. Czy był starszy od Agnieszki, na to trudno udzielić pewnej
odpowiedzi. Umownie kładę go wśród dzieci Henryka na czwartym miejscu, po Henryku, Koradzie i Agnieszce.
Za najprawdopodobniejszą datę jego urodzin uważałbym lata 1294 i 1295. Najogólniej datę jego urodzin można
zamknąć w okresie od końca 1293 do początku 1296 r.
3. III. 1310 r. występuje po raz pierwszy jako współwystawca dokumentu 6 . W podziale z 29. II. 1312 r.
przypadły Konradowi i Bolesławowi Oleśnica, Kalisz i Gniezno. W wyniku przeprowadzonego między 20. V.
1312 a 9. V. 1313 r. podziału Konrad otrzymał Namysłów i Kalisz, a Bolesław Oleśnicę i Gniezno 7 . Dokument
z 9. V. 1313 r. jest pierwszym, wystawionym samodzielnie przez Bolesława. Po zajęciu przez Władysława
Łokietka w 1314 r. Wielkopolski, obydwaj bracia utrzymali się jedynie przy swych posiadłościach śląskich,
Konrad przy dzielnicy namysłowskiej, a Bolesław przy dzielnicy oleśnickiej. Ostatni dokument wystawiony przrz
Bolesława pochodzi z 2. II. 1320 r. 8 . Jeszcze 27. VI. 1320 r. wymieniony jest Bolesław jako żyjący 9 .
Ponieważ dokument zawierający ostatnią wzmiankę o Bolesławie jako osobie żyjącej wystawiony został w
odległym od Śląska Awinionie, jako termin początkowy jego śmierci należy przyjąć maj 1320 r.
W dokumencie Konrada z 23. IV. 1321 r. Bolesław wymieniony jest jako zmarły 10 , przy czym Konrad
występuje już z tytułem księcia oleśnickiego, obejmując po zmarłym Bolesławie jego dzielnicę. Śmierć
Bolesława nastąpiła więc między majem 1320 a 23. IV. 1231 r. Istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że zmarł
już w 1320 r. 11 . Nie znamy miejsca jego pochowania. Z pewnym prawdopodobieństwem można przyjąć, że
Bolesław został pochowany w Trzebnicy 12 .

1 Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 649; Rocznik kapituły poznańskiej, MPH, s. n., t. 6, s. 55.

2 Schles. Reg. CDS, t. 16, nr 3255, 3256, 3535; t. 18, nr 3916, 3990, 4051, 4109; t. 29, nr 4841; J. Mycielski,
op. cit., s. 99.
3 Rocznik kapituły poznańskiej, MPH, s. n., t. 6, s. 55 : (Henricus) dimissis quinque filiis, videlicet Henrico,
Conrado, Johanne, Boleslao et Przemislone; w sprawie przekazu Genealogii zob. przyp. 4 pod III. 7.
4 Por. uwagi dotyczące daty zawarcia małżeństwa przez rodziców Bolesława (III. 3).
5 KDW, t. 2, nr 745, zob. przyp. 4 pod III. 8.
6 Perlbach, nr 682.
7 Schles. Reg. CDS, t. 16, nr 3283 i 3354.
8 Ibidem, t. 18, nr 4021
9 Ibidem, nr 4051.
10 Ibidem, nr 4109.
11 W dokumencie Konrada oleśnickiego z 29. VIII. 1322 r. (F. W. Sommersberg, op. cit., t. 3, s. 111, nr 113 :
Schles. Reg. CDS 18, nr 4233) spotykamy się z następującym zwrotem : que pecunia Reynczoni prefato duobus
annis post decessum fratris nostri [tj. Bolesława oleśnickiego - K. J.] ... dari et presolvi non poterant. Wynika
stąd, że w sierpniu 1322 r. upłynęły już dwa lata od śmierci Bolesława; por. W. Haeusler, Geschichte des
Fürstenthums Oels bis zum Absterben der Piastischen Herzogslinie, Wrocław 1883, s. 216. J. Mycielski, op. cit.,
s. 51, powołując się na zbniór Hoverdena (zob. przyp. 14 pod III. 8) cytuje inskrypcję, znajdującą się niegdyś w
klasztorze trzebnickim, datującą zgon Bolesława na 1320 r. : Anno dni MCCCXX dux Bolco frater ei(us). Eius
odnosi się do Konrada oleśnickiego. Jednakże H. Grotefend, op. cit., s. 39, powołując się na ten sam zbiór
podaje, że inskrypcja trzebnicka jako rok zgonu Bolesława wymienia 1322 r. Tę samą datę - niemożlwą do
przyjęcia - znajdujemy w drukowanym wykazie inskrypcji, znajdujących się w zbiorze Hoverdena, Schlesiens
Grab - Denkmale und Grab - Inschriften der Graf Hoverden`schen Sammlung, Heft II (Chronologisches
Register), Wrocław 1870, s. 44, przyp. 1.
12 Za Trzebnicą przemawiałby zarówno fakt, że była ona miejscem pochowania licznych Piastów śląskich, w
tym również i oleśnickich, jak i to, że leżała ona na terytorium księstwa oleśnickiego, należącego do Bolesława.
Dodatkowym argumentem może tu być wymieniona w poprzednim przypisie inskrypcja trzebnicka, podająca
datę roczną śmierci Bolesława. Nie są to dowody wystarczajkące do przyjęcia Trzebnicy za miejsce pochowania
Bolesława. Inna sprawa, że poza Trzebnicą może tu wchodzić w rachubę tylko Lubiąż, w którym został
pochowany ojciec, stryjowie i brat Bolesława (Przemko, zmarły w 1331 r.).
BONEROWIE EZG30
BORSNITZ Mikołaj.
Wg H. G. { poz. 246 } archidiakon głogowski /1406 - 1413 /.
Rodzice jego pochodzili z rodów rycerskich. Posiadał święcenia kapłańskie. Jako a .g. występuje 12.VI.1406 r.
W 1413 r. zamienił archidiakonat z Mikołajem Neudorfem na kanonię kapituły głogowskiej, co Stolica
Apostolska potwierdziła 21.I.1419 r. Wśród kanoników wymieniony w 1414 r. Dokument papieski z 29.XI.1417
r. potwierdza jego prawa do beneficjum praskiego. Kanonię głogowską posiadał do swojej śmierci 23.VII.1422 r.
Był ponadto ka- nonikiem i scholastykiem w katedrze wrocławskiej oraz kanonikiem w tamtejszej kolegiacie św.
Krzyża, w Poznaniu i Wyszehradzie . Był archidiakonem ołomunieckim.

U Oskara Hellmanna brak informacji.
BREDIG Georg.FD.L 384
Ur. 1.X.1868 r. Zmarł 24IV.1944 r. w Nowym Jorku. Syn kupca Maxa Brediga. Uczęszczał do katolickiego
gimnazjum w Głogowie. Maturę zdał na Wielkanoc 1886 r.

BRIGER Jan.
Wg O. H. ( 28 ) archidiakon głogowski .
Magister sztuk wyzwolonych. Kanonik w katedrze i w kościele Sw. Krzyża we Wrocławiu. A. g. został 12.VI.
1564 r. W 1580 r. otrzymał zlecenie bpa Marcina von Gerstmann po raz pierwszy od Reformacji dokonania
wizytacji dużego okręgu. Kanoniczne niczne wizytacje wyszły z użycia od dłuższego czasu i dlatego wkradły się
pożałowania godne nadużycia . Dlatego ta wizytacja posiada duże znaczenie / protokół jej zachował się /.
Dokładne protokoły Brigera dają nie tylko obraz ówczesnych stosunków kościelnych, ale także naświetlają
ogólne stosunki na Śląsku. Są one niezbędnym źródłem historii poszczególnych miast i wsi . 30.X.1587 r.
zamienił archidiakonat na probostwo w kolegiacie głogowskiej. 11.IX.1588 r. został zamordowany w łożu
boleści przez swojego krewnego, któremu wyświadczył wiele dobrodziejstw.
Jego nagrobek w Kolegiacie / jedyny zachowany po 1945 r. / przedstawia krępą postać z dużą głową ww
ówczesnym stroju kanonickim: na czarnej rewerendzie czerwony płaszcz i kołnierz barkowy / naramienny /
„ almucium ” z szarego futra . Na nagrobku znajdują się herby na górze: z lewej strony kamieniarza, z prawej
herb zmarłego. Herb Brigera przedstawia podzieloną tarczę, na której /heraldycznie/ prawej części jest srebrny
słup na czerwonym tle. Lewa strona jest podzielona: na górze połowa czarnego orła na złotym tle, poniżej dwie
czarne ukośne belki również na złotym tle. Ozdoba hełmu otwarte skrzydła / prawe czarne, lewe złote/, pomiędzy
nimi stojący biały gołąb ze wzniesionymi skrzydłami.
von BRUNETTI Jan Jakub baron.
Wg O. H. ( 36 ) archidiakon głogowski .
Był proboszczem w Raciborzu. Na urząd a. g. instalowany 30.XII.1728 r. Równocześnie urzędował wiele lat jako
generalny wikariusz Wrocławia, gdzie rezydował od 1736 r. Tamże otrzymał w 1751 r. prałaturę - kantora .
Głogowska rezydencja archidiakona, która znajdowała się na miejscu XX - wiecznego cmentarza, groziła
zawaleniem. Kapituła sprzedała ją za sześć dukatów.
B. zmarł 17.IX.1764 r. we Wrocławiu. Prawie 36 lat sprawował godność archidiakona, lecz rezydował we
Wrocławiu. Sprawy urzędowe były załatwiane przez wicearchidiakona . W okresie wojny sukcesyjnej Prusacy
rozpoczęli oblężenie Głogowa 9.III.1741 r. Po 11 tygodniach miasto zostało zdobyte. Także dzielnica kolegiacka
została ciężko zniszczona .
CAMPANINI Barberina EZG9
Była kobietą niezwykłej urody, ciemnowłosą o czarnych oczach. Poeci dedykowali jej sonety
miłosne, kompozytorzy układali dla niej pieśni, a malarze uwieczniali ją na licznych obrazach.
Barberina CAMPANINI - COCCECJI, słynna XVIII - wieczna włoska tancerka. Występowała na wielu
estradach Europy, podziwiano ją w Paryżu, Dublinie, Londynie i Berlinie. Podbijała tłumy, publiczność
zachwycała się jej tańcem. Tajemnica sukcesów Barberiny tkwiła zapewne w wielkim talencie, urodzie oraz
sposobie bycia.
BARBERINA CAMPANINI urodziła się w 1721 roku w Parmie we Włoszech. Jako dwudzistoletnia
artystka była już znana w całej Europie. Podczas pobytu w Paryżu, zawsze nieprzychylnie ustosunkowanym do
obcych, publiczność bardzo ciepło odnosiła się do artystki.
Gdy o jej talencie i urodzie dowiedział się król pruski Fryderyk II, postanowił zaprosić ją na dwór i
zaangażować do nowej opery. Campanini odmówiła jednak przyjazdu. W pierwszej połowie maja 1744 roku
odbywała tournée występując w renomowanych włoskich teatrach. W słynnej artystce zakochał się z
wzajemnością angielski arystokrata, lord Stuart Mackenzie. Ponieważ zaborczy Fryderyk II nie dawał za
wygraną i zbyt silnie ograniczał swobodę Barberiny, kochankowie postanowili, że uciekną do Wenecji.
Tymczasem ich romans zyskał na rozgłosie. Monarcha berliński nie rezygnował ze sprowadzenia artystki.
Ponieważ wszelkie naciski nie dawały rezultatu, Fryderyk II postanowił użyć podtępu.
W Wenecji Barberina została uprowadzona przez służbę dyplomatyczną Fryderyka II. Zakochany w
pięknej Barberinie lord Stuart Mackenzie wraz z innym adoratorem, hrabią Calengergiem, puścili się w pogoń za
porywaczami. Jednak wszelkie zabiegi zmierzające do uwolnienie urodziwej Barberiny spełzły na niczym.
W Berlinie zaproponowano Barberinie gażę w wysokości siedmiu tysięcy talarów rocznie (trzykrotnie
większą od wynagrodzenia ministra !). Ponadto tancerka zastrzegła sobie prawo do pięciomiesięcznego urlopu,

chcąc wykorzystać go na podróże lub dodatkowe gościnne występy. W Berlinie zamieszkała w pięknym domu
przy Behrenstrasse (który wkrótce nabyła na własność).
Król zaczął oficjalnie składać jej hołdy i urządzał na cześć artystki uroczyste przyjęcia. Z czasem
podczas wieczerzy bywali często sam na sam. Mówiono, że śliczna tancerka została królewską faworytą.
Fryderyk II swym postępowaniem utwierdził tę opinię. Między innymi niepokojony zazdrością rozkazał lordowi
Stuartowi opuścić Prusy i wyjechać pod eskortą do Anglii.
BARBERINA CAMPANINI zyskała wyjątkowe przywileje. Jako jedyna kobieta miała możliwość
przebywania w pałacu Sanssouci. Malował ją nadworny berliński malarz Fryderyka II, Francuz Antoine Pesne.
Król Fryderyk II zawiesił jej portrety w swej poczdamskiej rezydencji samotni.
Pisma berlińskie prześcigały się w uprzejmościach i publikowały na jej cześć wiersze pochwalne - po
francusku, niemiecku, a nawet po łacinie. W czasie występów na estradach Prus otaczał ją krąg szlachetnie
urodzonych wielbicieli. Jednym z nich był baron Samuel Freiber von Cocceji - zarządzający wcześniej pruskim
ministerstwem sprawiedliwości, a następnie wielki kanclerz. W pięknej tancerce zakochał się także jego syn,
Karol Ludwig von Cocceji. W 1748 roku Barberina i Karol Ludwig wzięli potajemnie ślub. Na dworze
królewskim doszło do skandalu - kanclerz Samuel Freiber za wszelką cenę dążył do skompromitowania
małżeństwa i oderwania syna od Barberiny (nadal pozostającą w dwuznacznej sytuacji z pruskim monarchą).
Zawzięty kanclerz domagał się ekstradycji. Młodzi małżonkowie nie mogli pozostać na berlińskim dworze.
Nakazano im opuścić Berlin i osiedlić się w Głogowie (na Dolnym Śląsku)).
Baron Karol Ludwig objął w Głogowie urząd wiceprezydenta Rejencji i pełnił go aż do śmierci w 1759
roku. Po śmierci męża baronowa Campanini - Cocceji odkupiła od generała Winterfelda majątek Barszów z
folwarkami Kalinówka i Płoszyce. W nowych warunkach Barberina okazała się osobą wyposażoną w talent
społecznikowski. Ujmowała ludzi dobrymi uczynkami, fundacjami użyteczności obywatelskiej. W pałacu
pochodzącym z I połowy XVIII wieku założyła cieszący się zasłużoną sławą konwent dla szlacheckich
dziewcząt. Nauka w nim nie ograniczała się jedynie do przekazywania zasad prowadzenia gospodarstwa
domowego i dobrych manier. Jej podopieczne uczyły się również ogrodnictwa i rolnictwa. Konwent w Barszewie
ukończyło 150 dziewcząt.
Za zasługi w krzewieniu kultury i nauki na Śląsku kolejny król pruski nadał Barberinie tytuł hrabiny de
Barshau. Barberina Campanini zmarła 7 czerwca 1799 roku w Barszewie. Pochowano ją w krypcie kościoła
parafialnego w Grodowcu koło Głogowa, którego była dobrodziejką. Na jej nagrobku wyryto napis "Virturi
asylium" (miejsce schronienia cnoty).
Marek Robert Górniak
CARBONI Franciszek.
Wg H. G. { poz . 41 } archidiakon głogowski / 1398 - 1402 /.
Pochodził z włoskiej rodziny szlacheckiej. Cysters, bp, kard. prezbiter, legat papieski . Archidiakonat głogowski
posiadał zapewne już od 1397 r. Otrzymał go drogą prowizji papieskiej po śmierci Filipa ALENÇON.
Potwierdzony jako a . g. 12.XII.1398 r. kiedy z kanonikiem głogowskim Leonardem z Ząbkowic zamienił swą
kanonię katedralną we Wrocławiu na kanonię głogowską. 25.IV.1402 r. zamienia archidiakonat głogowski na
prepozyturę św. Krzyża w Nordhausen. Zmarł 18.VI.1405 r. i być może, że do tego czasu posiadał kanonię
głogowską . Posiadał ponadto kanonię w Utrechcie i Minden, prepozytury w Emmerich i Deventer,
scholasterię w Bremie, archidiakonat w Legnicy i prepozyturę opactwa św. Antoniego pod Wiedniem.

U Oskara Hellmanna brak informacji.
von CUBA Jan Filip Jakub / KAUB /.
Wg O. H. ( 32 ) archidiakon głogowski .
Magister sztuk wyzwolonych i baccalaureus teologii . Urodził się w maju 1624 r. we Wrocławiu, gdzie jego
ojciec był sekretarzem kapituły katedralnej.
Był proboszczem Doliny / Hermsdorf / pow. kłodzki. Został kaznodzieją głogowskiej kolegiaty. 13.III.1656 r.
mianowany a. g. Równocześnie jest wspomniany jako pleban św. Jakuba, a w 1658 r. jako proboszcz Gaworzyc i

Grabika. Na skutek zniszczenia części kurii przy budowie twierdzy, część kanoników nie mogła rezydować w
Głogowie, lecz mieszkali w okolicznych probostwach. W 1670 r. i 1679 r. von CUBA dokonał biskupich
wizytacji. W tym okresie nadał swojemu dotychczasowemu nazwisku nowe brzmienie „ de CUBA ”.
Przypuszczalnie rodzina pochodziła z Kaub nad Renem.
Sprawozdania z wizytacji ostatnich dziesięcioleci XVII w. dają zasmucający obraz upadku kościołów i kultu.
Zmarł 22.XI.1685 r. Został pogrzebany w przejściu przy filarze przy ołtarzu św. Jadwigi.
CURTIUS Jan / Kurz /.
Wg.O. H. ( 26 ) archidiakon głogowski .Urodzony głogowianin. Instalowany 22.V.1554r. Zmarł 24.III.1563 r.
Pozostawił w spadku długi. Także w kościele kolegiackim wtedy panowały niemoralne obyczaje. Biskup
wrocławski musiał udzielać surowego napomnienia klerowi odnośnie kapłańskiego sposobu życia. Zarzucał im,
że niektórzy z nich, niepomni ich urzędu i stanu, prowadzą lekkomyślny tryb życia oddając się próżniactwu i
namiętnościom. Część kanoników posiadając beneficja nie spełniała obowiązków święceń kapłańskich.
CUREUS Joachim EZG7
CZARNKOWSKI Jan Paweł EZG12
CZEDLECZ Bartłomiej.
Wg H. G. { poz. 20a } archidiakon głogowski / 1427 /.
Pochodził prawdopodobnie ze śląskiej rodziny rycerskiej. Prawa do archidiakonatu domagał się na podstawie
prowizji papieskiej. Prawdopodobnie nie doszło do objęcia urzędu.
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DIETRICH .
Wg O. H. pierwszy archidiakon głogowski.
Jest pierwszym a.g. potwierdzonym w dokumencie z 27.IV.1228 r. W 1230 r.jest także nazywany archidiakonem
Polski. Z jego pojawieniem się w Głogowie należy cofnąć się do czasów, gdy książę Henryk Brodaty i jego
małżonka św. Jadwiga , często bywali w głogowskiej kasztelanii na wyspie tumskiej.

Wg H. G. { poz. 31 } archidiakon głogowski / 1228 - 1235 /.
W latach 1223 - 1244 był kanonikiem katedralnym we Wrocławiu, a od 1239 r. kantorem tamże. W 1244 r.
został zamordowany przez służącego. Być może, że urząd a. g. sprawował aż do swej śmierci . Po raz ostatni
potwierdzony 1XI.1235 r.
DOBERGAST Marcin.
Wg K. K. p ( 16 ) proboszcz głogowski.
Z urodzenia Polak. Był najpierw członkiem kapituły katedry krakowskiej. Ze względu na duchowe uzdolnienia,
w 1524 r. został powołany do Wrocławia przez kapitułę katedralną. Miał wystąpić przeciw luterańsko
nastawionemu Janowi Hessowi. Chciano krakowskiemu kaznodziei, który wykazał się swoimi zaletami,
przydzielić stanowisko kaznodziei katedralnego. Jednak plany spełzły na niczym z powodu bezczynności
biskupa. Przed powrotem DOBERGAST otrzymał od kapituły katedralnej 10 węgierskich guldenów z prośbą

aby jechał przez Nysę i tam pobudził biskupa do wystąpienia przeciw Hessowi. DOBERGAST otrzymał 12
kanonikat w Głogowie wraz ze związanym z tym probostwem.

Wg H. G. { poz. 218 } proboszcz głogowski / 1521 - 1531 /.
Nieco odmiennie niż Kastner, przedstawia postać Dobergasta H. Gerlic.
Wg H. G. Dobergast pochodził ze Wschowy. Prawdopodobnie identyczny z wikariuszem głogowskim
potwierdzonym 2.X.1497 r. i 1.X.1502 r. Studiował w Kolonii / mgr art. /. Został kaznodzieją niemieckim u NMP
w Krakowie, a w 1517 r. bp Jan Turzo sprowadził go do Wrocławia i osadził na kanonii katedralnej. W 1525 r.
bp Turzo zlecił mu urząd kaznodziei katedralnego. Kanonię głogowską wraz z probostwem św. Mikołaja
otrzymał zapewne już w 1521 r. w związku z uzyskaniem przez Jerzego Junkermana schostalerii głogowskiej.
Potwierdzony jako kanonik w 1528 r., a jako proboszcz w 1531 r. Pod koniec życia przeniósł się do Głogowa,
gdzie też stale rezydował. Zmarł w Głogowie 18.III.1531 r. Był kanonikiem krakowskim.
ELYAN Kasper EZG1
ELŻBIETA (III. 6 a)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TII str. 87
W jednym ze źródeł niemieckich spotykamy się z następującą wzmianką : Anno MCCCXVIII obiit
domina Elisabeth, uxor domini Burchardi, cuius avia et mater beate Elisabeth sorores extiterunt 1 . Tekst ten
posłużył badaczom niemiecki do wysunięcia przypuszczenia, że żona Ulryka, hrabiego z Lindow, była
księżniczką śląską, ELżbietą 2 > G. Heinrich starał się nawet dokładniej określić pochodzenie Elżbiety, stawijąc
hapotezę, że była ona córką Konrada głogowskiego 3 . Hipoteza ta opiera się na zbyt kruchych podstawach, aby
można mówić chociażby tylko o prawdopodobnym pochodzeniu żony Ulryka z Piastów głogowskich. Sam
przekaz źródłowy jest nieścisły, a próby jego uściślenia czy interpretacji dopuszczają liczne możliwości
rozwiązania filiacji Elżbiety, nie wychodzące poza domysły. Warto zwrócić uwagę, że o takiej córce Konrada nie
wspomina Genealogia św. Jadwigi 4 . Dodać jeszcze należy, że argumentacja E. Brandenburga, a zwłaszcza G.
Heinricha opiera się w znacznym stopniu na założeniu, że żoną Ludwika Bawarskiego była córka Henryka
głogowskiego 5 . Jak wykazuję to w innym miejscu (II. 4), Beatrycza, żona Ludwika Bawarskiego, była córką nie
Henryka głogowskiego, a Bolka I świdnickiego. Przypuszczenie G. Heinricha (sformułowane zresztą dość
ostrożnie), że żoną Ulryka był Elżbieta, córka Konrada głogowskiego, należy zatem odrzucić. W niniejszej
genealogii pomijam w ogóle Elżbietę, nie wykazując jej nawet jako wątpliwej córki Konrada głogowskiego.

1 Tzw. Sterbetafel, opublikowana przez A. Riedla, Codex dipl. Brandenburgensis, Hauptteil I, t. 4, s. 38.
2 Genealogią hrabiów z Lindow zajął się bardzo dokładnie G. Heinrich, Die Grafen von Arnstein,
Mitteldeutsche Forschungen 21 (1961). Kwestią ustalenia pochodzenia Elżbiety zajmuje się G. Heinrich, ibidem,
s. 87 nn. i 455. Pierwszym, który zainteresował się tym zagadnieniem był E. Brandenburg, Die Ahnen Augusts
des Starken, Die Abhandlungen der philologisch - historischen Klasse der Säschischen Akademie der
Wissenschaften 43 / 5 (1937), s. 99 n. Obydwaj autorzy przekonywająco wykazali, że w Sterbetafel zaszła
pomyłka co do imienia męża Elżbiety, którym był nie Burchard, a Ulryk.
3 G. Heinrich, op. cit., s. 89 i 485.
4 Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 649. Ponieważ chodziłoby tu o osobę dojrzałą (zamężną), a ponadto
współczesną autorowi Genealogii, niewymienienie jej w Genealogii świadczy bardzo silnie przeciw poglądowi,
że żoną Ulryka z Lindow była córka Konrada głogowskiego.
5 E. Brandenburg, op. cit., s. 100; G. Heinrich, op. cit., s. 89 i 485.
ELŻBIETA( I. 59)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKI str. 182.

Elżbieta występuje jako córka Henryka VI w dość licznych źródłach 1. Imię odziedziczyła niewątpliwie
po swej babce (I. 35).
Była najstarszą z córek Henryka VI 2. Jeżeli jej rodzice zawarli małżeństwo z końcem 1310 r., to mogła
się najwcześniej urodzić w 1311 r. Prawdopodobnie urodziła się właśnie w 1311 r., chociaż nie można wykluczyć
jako daty jej urodzenia 1312 r. Przeciw przyjmowaniu późniejszej daty jej urodzin świadczy fakt, że wyszła za
mąż przed 10 I 1322 r. 3 Mężem Elżbiety był Konrad, książę oleśnicki. Bulla papieska z 27 V 1322 r. wyraźnie
nadmienia o dopełnieniu tego małżeństwa 4. Można mieć co do tego pewne wątpliwości ze względu na młody
wiek Elżbiety, która dopiero w 1323 r. mogła ukończyć 12 lat. W każdym razie bez względu na to, czy w suplice
o dyspensę podano nieścisłą informację, czy istotnie nastąpiło już w 1322 r. zawarcie faktycznego małżeństwa,
trzeba przyjąć, że Elżbieta musiała być bardzo bliska ukończenia 12 lat i dlatego przyjmuję, że przyszła ona na
świat najprawdopodobniej w 1311, a najpóźniej w 1312 r.
Elżbieta zmarła przy urodzenia dziecka ( zapewnw pierwszego). Spominki klarysek wrocławskich, które
zanotowały okoliczności jej śmierci, przekazały nam dzień pogrzebu - 22 II 1328 r.5 Zmarła zatem na kilka dni
przed 22 II 1328 r. Została pochowana u klarysek wrocławskich, w grobie swej babki. 6
Mąż Elżbiety, Konrad I, książę oleśnicki, urodził się w latach 1290 - 1294. Po śmierci Elżbiety ożenił
się powtórnie, przed 2 III 1333 r., z Eufemią, córką Władysława, księcia kozielskiego. Konrad zmarł 22 (lub 27)
XII 1366 r.; został pochowany w Trzebnicy.
1. Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 516; Spominki klarysek wrocławskich, ibid., s. 692; Lehnsurkunden, t.
1, s. 65, nr 7; Theiner, t. 1, s. 175, nr 266.
2. Kronika książąt polskich wymienia ją na drugim miejscu, nie ulega jednak wątpliwości, że była najstarszą
córką Henryka. Trafnie na pierwszym miejscu wśród córek Henryka wymienia ją dokument Ludwika
Bawarskiego; Lehnsurkunden, t. 1, s. 65.
3. Ibid., t. 2, s. 10, nr 8 - Konrad, mąż Eufemii, występuje w dokumencie Henryka VI, jako jego zięć: Hertzog
Conrad unser eydam. Zanim została Elżbieta żoną Konrada oleśnickiego była od 28 VII 1316 r. przewidziana na
żonę Barnima III, księcia zachodniopomorskiego, O. Heinemann, Zur Geschichte Herzog Barnims III., Baltische
Studien, 1902, N.F., t. 6, s. 136; Pommersches Urkundenbuch, t. 5, nr 3018.
4. Theiner, t. 1, nr 266: inter eos postmodum carnali copula subsecuta. Dyspensa była konieczna z uwagi na
pokrewieństwo zachodzące między Konradem i Elżbietą w czwartym stopniu, dotykającym trzeciego. Wspólnymi
przodkami Konrada i Elżbiety byli Henryk Pobożny i Władysław Odonic, którzy byli pradziadami Konrada, a
prapradziadami Elżbiety. W sprawie starań o dyspensę por. również CDS, t. 5, s. 209, 220 i 243 i n.
5. Spominki klarysek wrocławskich, MPH, t. 3, s. 692: domina Elizabeth...filia domini Henrici sexti ducis
Wratislaviencis et consors domini Conradi ducis, que in partu, proh dolor! obiit anno Domini 1328 et sepulta
est in die kathedre sancti Petri.
6. Ibid., s. 692: et sepulta est cum domina Elisabeth nuru sua allustri principe in loco sepulchro ipsius domine
memorate. Spominki popełniły pomyłkę określając wcześniej pochowaną Elżbietę jako nurus Elżbiety, córki
Henryka VI. Faktycznie chodzi tu o babkę Elżbiety, żonę Henryka V (I.35). Na błąd ten zwrócił uwagę już H.
Grotefend, Zur Genealogie, s. 108.
7. Genealogię Konrada I oleśnickiego omawiam w tomie 2 Rodowodu Piastów śląskich.
ELŻBIETA (III. 15 b)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 110
Zdaniem A. Hofmeistera Elżbieta, żona księcia pomorskiego Warcisława IV, była córką Henryka III
głogowskiego 1 . Pogląd ten zakwestionował G. Heinrich, starając się wykazać, że żona Warcisława była córką
Burcharda III, hrabiego v. Lindov - Ruppin 2 . Pogląd Heinricha jest dość prawdopodobny, w każdym bądź razie
uzasadniona jest przeprowadzona przez niego krytyka głogowskiego pochodzenia Elżbiety. Pogląd Hofmeistera
opiera się na późnych przekazach źródłowych oraz na występowaniu w herbie Elżbiety orła. Godło to było
używane nie tylko przez Piastów, ale także i przez inne dynastie, m. in. przez Arnsteinów, hrabiów v. Lindov Ruppin. Jak to wykazał G. Heinrich, także i trzeci stopień pokrewieństwa, zachodzący między Barminem IV,
synem Elżbiety a Zofią, córką Jana z Worli, nie stanowi poważniejszego poparcia dla tezy Hofmeistera 3 . Do
krytycznych wywidów Heinricha dodałbym, że nie słyszymy o żadnej dyspensie dla małżeństwa Bogusława V,
syna Wracisława IV i Elżbiety, z Elżbietą córką Kazimierza Wielkiego. Dyspensa taka byłaby konieczna, gdyby
żona Warcisława IV była córką Henryka III głogowskiego. Zachodziłby wówczas czwarty stopień pokrewieństwa

między Bogusławem a Elżbietą Kazimierzówną, ponieważ ich wspólnym pradziadem byłby Władysław Odonic.
Słabość poglądu Hofmeistera tkwi jednak głównie w braku dowodów pozytywnych.

1 A. Hofmeister, Genealogische Untersuchungen, s. 127 - 142.
2 G. Heinrich, Die Grafen von Arnstein, s. 115 n.
3 A. Hofmeister, op. cit., s. 138, tłumaczył trzeci stopień pokrewieństwa między Barnimem IV a Zofią, córką
Jana z Worli, poprzez uznanie Elżbiety, matki Barnima, a żony Warcisława IV, za córkę Henryka III
głogowskiego. Wspomniane pokrewieństwo można jednak wytłumaczyć w inny sposób, przyjmując, że Elżbieta
pochodziła z rodu hrabiów v. Lindov - Ruppin, G. Heinrich, op. cit., s. 119.
ELŻBIETA (III. 46a)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TII str 161
Tablice genealogiczne H. Grotefenda, K. Wutkego i W. Dworzaczka 1 wymieniają córkę Henryka IX
imieniem Elżbieta. Córkę Henryka tego imienia wymienia tylko Długosz 2 , który nie znał natomiast Jadwigi i
Katarzyny (III. 45, III. 46). H. Grotefend, jakkolwiek umieścił Elżbietę w tablicy genealogicznej Piastów
głogowskich, wyraził poważne wątpliwości co do jej istnienia 3 . Wątpliwości Grotefenda uważam za całkowicie
uzasadnione i poszedłbym dalej, zaliczając Elżbietę nie tyle do Piastów wątpliwych, ile do Piastów
nieistniejących. Najprawdopodobniej Długosz pomylił się w podaniu imienia córki Henryka, nazywając ją
Elżbietą zamiast Jadwigą 4 . Przyjęcie w tym wypadku pomyłki Długosza w oznaczeniu imienia uzasadnia jak
najbardziej fakt, że Długosz nie sporadycznie, ale bardzo często mylił się w podawaniu imion Piastów śląskich.
Wystarczy sięgnąć do przykładów dotyczących Piastów głogowskich, i tak np. podaje on, że w bitwie chijnickiej
w 1454 r. zginął Baltazar (zamiast Rudolf) żagański 5 , żonę Kazimierza oświęcimskiego zwie Anną (zamiast
Jadwigą) 7 . Pomyłki w zakresie imiennictwa Piastów śląskich (zwłaszcza XV w.) należy uznać za
charakterystyczne dla Historii Długosza. Dodatkowym argumentem przemawiającym przeciw istnieniu córki
Henryka IX o imieniu Elżbieta jest okoliczność, że imię to, pomijając imię pierwszej żony Konrada I
oleśnickiego, pochodzącej z linii Piastów wrocławskich, w ogóle nie występuje w linii Piastów głogowsko żagańskich 8 .
Z wyżej wymienionych względów uważam, że Henryk nie miał córki o imieniu Elżbieta.
---------------------------------------------------------------------------1 H. Grotefend, op. cit., tabl. II, nr 48; K. Wutkr, op. cit., tabl. IV; W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 8.
2 Długosz, Historia Poloniae, t. 5, s. 492 : Henricus ... relinquens ... duas filias, Annam et Elisabeth, ex Anna
filia Conradi ducis Olesniczensis susceptas. Quarum Anna nupsit Johanni Roszemberski ..., Elisabeth virgo
extitit.
3 H. Grotefend, op. cit., s. 42, nr 48.
4 Długosz nie wymienił wśród córek Henryka ani Jadwigi, ani Katarzyny. O tej ostatniej zapewne w ogóle nie
wiedział, natomiast Jadwigę mógł omylnie nazwać Elżbietą.
5 Długosz, Historia Poloniae, t. 5, s. 186.
6 Ibidem, t. 4, s. 518 : Anna filia Ruperti dicti Sperlink.
7 Ibidem, t. 5, s. 492, zob. przyp. 2.
8 Do argumentu tego nie przywiązuje zbyt wielkiej wagi, ponieważ w każdej dynastii mogły występować (i
występowały) imiona wyjątkowe, nie powtarzające się. Dodać jeszcze należy, że nie znamy wszystkich
przedstawicieli dynastii śreniowiecznych, a tym samym nie znamy wszystkich imion. Jeżeli jednak uwzględnimy
pozostałe zastrzeżenia co do istnienia Elżbiety, wówczas fakt niewystępowania tego imienia u Piastów
głogowskich, traktować należy jako przesłankę kwestionującą istnienie córki Henryka imieniem Elżbieta
ENDER Fritz.
Wg EB43 ur. 26.VIII.1850 r., um. 12.VII.1913 r. w Zgorzelcu. W latach 1876 - 1912 był kapłanem w
protestanckim kościele w Głogowie „Schifflein Christi” . Był również superintendentem. Założyciel schroniska „
Herberge zur Heimat ” - 1884 r.

EUFEMIA (III. 2)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TII str.76.
Jako córka Konrada głogowskiego występuje zarówno w źródłach historiograficznych i
dyplomatycznych 1 . Imię Eufemii nawiązuje do imienia córki Władysława Odonica 2 , siostry Salomei, matki
Eufemii.
Eufemia była drugą z kolei córką Konrada, a prawdopodobnie i drugim pod wzgędem wieku jego
dzieckiem, chociaż nie można wykluczyć ewentualności, że była młodsza od swych braci, Henryka i Konrada.
Umownie wyanaczam jej wśród dzieci Konrada głogowskiego drugie miejsce. W literaturze przyjął się pogląd,
że Eufemia urodziła się przed 1253 r. 3 . Pogląd ten należy uznać za prawdopodobny, jakkolwiek liczyć się
należy z urodzeniem się Eufemii w 1253 r. czy nawet w najbliższych latach po 1253 r. Termin początkowy daty
jej urodzin stanowi 1251 r., ponieważ starsza od niej Anna mogła się urodzić najwcześniej w 1250 r. (III. 1).
Eufemia w 1266 r. była już żoną Albrechta II, hrabiego Gorycji 4 . Według wszelkiego prawdopodobieństwa
osiągnęła już wówczas wiek sprawny do zawarcia faktycznego małżeństwa. Wynika stąd, że urodziła się
najpóżniej w 1254 r. Ostatecznie datę jej urodzenia należy zamknąć w latach 1251 - 1254 5 .
Jej małżeństwo zostało zawarte zapewne w 1266 r., w każdym bądź razie nie wcześniej jak w 1264 r. 6 .
Po śmierci Eufemii Albrecht ożenił się powtórnie z Eufemią, hrabianką Ortenbergu. Albrecht zmarł przed 7. IX w
1304 r. 7 .
Data śmierci Eufemii nie jest znana. Termin ad quem jej śmierci stanowią pierwsze miesiące 1275 r. 8 .

1 Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 649; H. Wiesflecker, Die Regesten der Grafen von Görz und Tirol.
Pfalzgrafen in Kärnten (Publikationen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Vierte Reihe, Erste
Abteilubng), t. 1, Insbruck 1949, nr 751 (13. V. 1266 r.).
2 Por. Z. Kozłowska - Budkowa, Eufemia, PSB 6 (1948), s. 317. Eufemia, córka Władysława Odonica, była
żoną Władysława opolskiego, zmarłego w 1281 r., O. Balzer, op. cit., s. 238.
3 Z Kozłowska - Budkowa, op. cit., s. 317; W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 8.
4 H. Wiesflecker, op. cit., nr 751 - dokument Albrechta z 13. V. 1266 r. wyznaczający Eufemii wiano.
5 Przemawiałoby za tym wyznaczenie Eufemii w 1266 r. wiana, zob. przyp. poprzedni. Nie zawsze jednak
wyznaczenie wiana dowodzi, że osoba, która je otrzymała, ukończyła już conajmniej 12 lat.
6 Albrecht uzyskał pełnoletność dopiero w 1264 r., H. Wiesflecker, Die Regesten, t. 1, nr 718. Z małżeństwa z
Eufemią doczekał się Albrecht syna Henryka, Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 649 : Eufemia nupsit comiti
de Goricz et habuit filium Henricum, comitem Goricensem. Niestety nie jest znana data urodzenia Henryka, która
by mogła ewentualnie służyć pomocą przy ustalaniu terminu końcowego daty urodzin Eufemii oraz daty zawarcia
przez nią małżeństwa. Jeżeli chodzi o datę małżeństwa, to najwięcej prawdopodobieństwa ma za sobą 1266 r.
(przed 13. V).
7 K. Wutke, Stamm- und Übersichtstafeln, s. 33; Annales Forojulenses, MGSS, t. 19, s. 211.
8 K. Wutke, Euphemia, geb. Herzogin von Glogau, Verehel. Gräfin von Görz und Tirol, Ztschr. f. Gesch. Schles.
53 (1919), s. 137.
EUFEMIA (V. 29)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TOM III.
Eufemia córka Władysława (V. 16) 1 , otrzymała imię po swojej prababce ojczystej, żonie Władysława
opolskiego (V. 7). Źródła wymieniają ją niekiedy jako Ofkę 2 .
Eufemia pochodziła z pierwszego małżeństwa Władysława kozielsko - bytomskiego. Wyszła za mąż w
latach 1328 - 1333 (przed 2. III), o ok. 25 lat wcześniej od swej siostry Beatryczy. Wskazuje to wyraźnie na
pochodzenia obu sióstr z różnych żon Władysława. Za urodzeniem się Eufemii przed 1315 r. przemawia zwrot
umieszczony w indulgencji papieskiej z 1. XI. 1363 r., który określa Eufemię i jej męża, Konrada oleśnickiego,
jako osoby podeszłe wiekiem 3 . Eufemia musiała mieć w 1363 r. najmniej ok 50 lat. Mimo że jej brat Kazimierz
nazwany został primogenitus Władysława, to nie można wykluczyć, że Eufemia mogła być od niego starsza.

Primogenitus nie musi oznaczać najstarszego dziecka, lecz tylko najstarszego syna. Podobnie jak w wypadku
Kazimierza można przyjąć, że Eufemia urodziła się ok. 1312 r.
Eufemia wyszła za mąż za Konrada I, ks. oleśnickiego 4 . Najwcześniejszą wiadomość o istnieniu
małżeństwa Konrada z Eufemią czerpiemy z dyspensy papieskiej z 28. IV. 1338 r. 5 . Konrad ożenił się z
Eufemią jednak o kilka lat wcześniej, jeszcze za życia Władysława Łokietka (zm. 2. III. 1333) 6 . Eufemia była
drugą żoną Konrada, żonatego uprzednio z Elżbietą, córką Henryka VI, ks. wrocławskiego 7 . Jego drugie
małżeństwo zostało zawarte w latach 1328 - 1333 (przed 2. III). Termin a quo wyznacza śmierć pierwszej żony
Konrada, Elżbiety (II. 1328), drugi natomiast śmierć Władysława Łokietka.
Eufemia zmarła w latach 1376 - 1378 8 . Data dzienna jej śmierci 3. I, przyjęta przez literaturę
genealogiczną, pochodzi z nekrologu opactwa augustiańskiego Na Piasku we Wrocławiu 9 . Jest to raczej zwykła
komemoracja, którą trudno uznać za rzeczywistą datę zgonu Eufemii. Miejsce pochówka Eufemii nie jest znane.
W rachubę mogłaby wchodzić Trzebnica (klasztor cysterski), gdzie zostali pochowani jej mąż i syn. Mąż
Eufemii, Konrad I, ks. oleśnicki, urodził się w latach 1290 - 1294. Po raz pierwszy ożenił się w 1322 r. z
Elżbietą, która zmarła w lutym 1328 r. Konrad zmarł 22 lub 27. XII. 1366 r. Został pochowany w klasztorze
cysterskim w Trzebnicy 10 .
---------------------------------------------------------------------------1 Theiner, t. 1, nr 538.
2 Lehnsurkunden, t. 2, s. 428, nr 15 : vrauwen Ofken.
3 MPV, t. 3, nr 448 : sibi [tj. Konradowi oleśnickiemu - K. J.] et uxori sue [tj. Eufemii - K. J. ] iam senibus et
annonis.
4 Theiner, t. 1, nr 538 : ipsi Conradus et Eufemia, non ignorantes se fore quarto consanguinitatis et affinitatis
gradibus coniunctos, invicem matrimonium in facie ecclesie publice contraxerunt. Jako żona Konrada występuje
Eufemia w licznych dokumentach, por. Lehnsurkunden, t. 2, s. 305 n., nr 9 i 10, s. 424, nr 10, s. 428, nr 15.
5 Zob. przyp. poprzedni. Czwarty stopień pokrewieństwa między Konradem i Eufemią wynikał z faktu, że
Konrad był prawnukiem, a Eufemia praprawnuczką Władysława Odonica. Wymieniony w dyspensie obok
pokrewieństwa czwarty stopień powinowactwa znajduje swe wytłumaczenie w pokrewieństwie czwartego
stopnia, zachodzącym między Eufemią i pierwszą żoną Konrada Elżbietą, córką Henryka VI wrocławskiego.
Obie były praprawnuczkami Władysława Odonica.
6 Z dyspensy dowidujemy się, że małżeństwo Eufemii z Konradem zostało zawarte za radą Władysława
Łokietka, Theiner, t. 1, nr 538 : de clare memorie Wladislai Regis Polonie ... consilio, por. J. Dąbrowski, op. cit.,
s. 466, przyp. 2.
7 K. Jasiński, Rodowód, t. 1, s. 182 n.
8 Tak zgodnie przyjmuje literatura genealogiczna; zob. W. Haeusler, Geschichte des Fürstenthums Oels bis zum
Aussterben der Piastischen Herzogslinie, Wrocław 1883, s. 218. W 1376 r. czyni Eufemia wspólnie ze swym
synem Konradem II nadanie, SRS, t. 2, s. 204 i 205, przyp. 1. W dacie dziennej dokumentu rozwiązanej przez
Stenzla (loc. cit.) na 3. I. 1376 r. albo tkwi błąd (zamiast prima powinno być quarta), albo też należy datę zgodnie
z jej brzmieniem - feria I post festum Circumcisions a. 1376 - rozwiązać na 6. I. 1376 r.
9 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, rkps IV F 174, fol. 14 : Fit memoria D. Eufemie Ducisse Olsnicensis
Benefactricis.
10 W sprawie genealogii Konrada I, ks. oleśnickiego, zob. K. Jasiński, Rodowód, t. 2, III. 8.
FABER Marcin.
Wg K. K. p ( 12 ) proboszcz głogowski.
Potwierdzony jako 12 kanonik głogowski w 1487 r.

Wg H. G. Marcin FABRI / SCHMIDT, SMED / { poz. 219 i 133 } kanonik i proboszcz głogowski / 1487 1514 /.
Pochodził prawdopodobnie z Głogowa i tam też prawdopodobnie rezydował. ( Stała rezydencja potwierdzona
co najmniej w latach 1487 - 1494 ). Na prebendzie głogowskiej potwierdzony po raz pierwszy 14.XII.1487 r.

21.V.1489 r. 18.V.1493 r. poświadczeni są jego wikarzy obejmujący wówczas wikariat. Jako kanonik głogowski
wspomniany też w wykazie duchowieństwa kolegiaty z 1491 r. (nie był już wówczas proboszczem św. Mikołaja)
oraz w dokumentach wystawionych w latach 1492 - 1506. 26.X.1497 r. i 24.X.1501 r. jako kanonik głogowski
sprawował urząd sędziego i komisarza „causarum ecclesiasticarum” w archidiakonacie głogowskim. Po raz
ostatni wzmiankowany w 1514 r.
Faberowie - głogowska rodzina mieszczańska . Posiadali w 1343 r. hutę w Żukowicach w posiadłości
Donynów. 8.I.1353 r. spotykamy w Głogowie burmistrza Heymo Fabera .
FABRI -> MIKOŁAJ z Bytomia
FABRI Marcin -> FABER Marcin
FABRYCJUSZ Jakub EZG17
von FALCKENHAIN Kasper Henryk.
Wg O. H. ( 35 ) archidiakon głogowski .
Potomek starego śląskiego rodu szlacheckiego. Był proboszczem Kurowa Wielkiego. Prałaturę kantora w
Głogowie objął 2.XI.1701 r. Instalowany na urzędzie a. g. 1.III.1709 r. Wizytację biskupią odbył w 1716 r. Z
archidiakonatu zrezygnował w 1728 r. Był rezydującym kanonikiem katedralnym we Wrocławiu, gdzie w 1736 r.
został prałatem - kantorem.
Zmarł 19.V.1739 r.
FELBIGER Jan Ignacy EZG6
FILTZ Baltazar.
Wg K. K. p ( 19 ) proboszcz głogowski od 1541 r.. Kustosz głogowskiej kolegiaty. Ze strony matki pochodził ze
szlacheckiej rodziny.
FLEMMINGOWIE EZG9
de FRANCHEVILLE Andrzej.
Wg K. K. p ( 38 ) proboszcz głogowski.
Był Francuzem. Urodził się w Paryżu w 1731 r. Jako osobisty sekretarz Voltaire'a przybył z nim do Berlina .
Tutaj wstąpił do służby księcia Augusta Wilhelma , a po jego śmierci do służby księcia Henryka Pruskiego.
Został członkiem Akademii Nauk. Przełożył na francuski historię ostatnich obydwu kampanii wojennych
Gustawa Adolfa . Historia ta ukazała się w języku włoskim. Napisał również poemat "Amor i róża". Za poradą
księcia Wilhelma przyjął święcenia kapłańskie. Fryderyk II, który cenił jego osiągnięcia tłumacza , wyjednał
jemu probostwo w Głogowie i związany z tym kanonikat. Oprócz tego kanonikat we wrocławskiej katedrze i
opolskim konwikcie kolegiackim.
27. II.1772 r. Francheville został instalowany jako kanonik i proboszcz w Głogowie .W okresie jego
urzędowania nastąpiła kasacja zakonu jezuitów. 23.I.1776 r. bikup sufragan Jan Maurycy von Strachwitz
mianował go komisarzem biskupim do kasacji głogowskiego konwentu jezuitów. Instrukcja polecała jemu
dokonać dokładny wykaz osób i inwentarza oraz odczytać zarządzenie papieża i biskupa . Następnie ojcowie
winni, jemu jako zastępcy biskupa , ślubować wierność. Wszystko powinno odbyć się bez sensacji i"bruit"
/zgiełku/, bez namiętności i obelg; z wszelką możliwą uprzejmością, umiarkowaniem, dyskrecją i "decence".
Francheville wypełnił zadanie 13.II.1776 r. Wysłał pięciu braci. Pomiędzy nimi był jeden z Głogowa ,
nazwiskiem Konstantin Fritsch, w wieku 45 lat, z tego 28 lat w Kolegium, w którym sprawował urząd "minister

Collegii". 6.VIII.1776 r. Fr. doniósł sufraganowi , że w Głogowie powinno zostać dziewięciu exjezuitów. M. in.
są to ojcowie Pohl z Legnicy i Kny ze Swidnicy, przekazani tu przez króla. Z kaznodziejów winni stać się
profesorami. Mogliby przejść spod jurysdykcji kościelnej bezpośrednio pod władzę króla / lub C a r m e r a ?/.
Fr. bronił praw parafii przeciw głogowskim dominikanom. Urząd generalnego wikariatu pismem z 3X.1777 r.
rozstrzygnął, że dominikanie będą mogli utrzymać jurysdykcję tylko nad gminą klasztorną oraz członkami
trzeciego zakonu, lecz nie nad mieszkańcami nowo zbudowanych domów na działkach dominikańskich. W
działaniach powyższych pomocą służył jemu rektor alumnatu Ignacy Franz, który był wikarym w Głogowie w
okresie 27.XI.1742 - 1.IV.1753 r.
Jako cudzoziemiec nie mógł liczyć od razu na szczególną przychylność gminy. Z różnych stron wypowiadano
pomówienia, że używa do prywatnych celów pieniędzy kościelnych m. in. na wspaniałe kwiaty w swoim
ogrodzie. Te pogłoski wyszły od gadatliwego Abbe’ de Prades, który przebywał na wygnaniu w Głogowie, skoro
wpadł w niełaskę na berlińskim dworze. Dlatego Francheville zażądał u głogowskiego archidiakona Kirsteina
natychmiastowej rewizji kasy. W aktach parafii można było uzyskać ślad, że Francheville sprawował swój urząd
sumiennie.
W dniu 22.XI.1781 r. wizytator Franciszek Bütner ,aktuarius zirkuli, prałat kantor głogowskiej kolegiaty,
proboszcz Jakubowa, pisał: „Francheville ... ponieważ długi czas przebywał na dworze królewskim, wydaje się,
że mniej sięnadaje do duszpasterstwa parafialnego. Jego uczciwość i mądrość dla przeciwieństwa jest
udowodniona. Sprawuje obowiązki świeckie i duchowne z największą starannością . Szczególnie opiekuje się
biednymi. Przy ołtarzu i w konfesjonale jest niezmordowany i wyróżnia się surowością obyczajów oraz dobrocią
serca”. Natomiast jego wiedza teologiczna z pewnością nie była wielka.
Zakończył odbudowę kościoła, rozpoczętą przez proboszcza Scholtze'go. Kościół uroczyście konsekrował
biskup sufragan Strachwitz w dniu 8.IX.1776 r. Namalowanie obrazu głównego ołtarza, który do 1945 r. był
najlepszym obrazem kościoła , Fr. zlecił paryskiemu malarzowi van Loo.
W 1796 r. Francheville zrezygnował z głogowskiejparafii i udał się do Wrocławia jako rezydujący kanonik,
zatrzymując XII kanonikat głogowski. Tam umarł 4.VI.1803 r.
FRANCZKONIS Mikołaj.
Wg K. K. p ( 7 ) proboszcz głogowski.
Wspomniany w dokumentach:
a/ w dokumencie zatwierdzającym z 12.XI.1397 r. biskupa Wacława,dla fundacjiołtarza w głogowskim kościele
parafialnym.
b/ w księdze kopiałowej biskupstwa pod poz. 6g Franczkonis wspomniany jako kanonik i proboszcz w dniu
15.VIII.1398.
c/ w akcie kupna z 29.X.1403 r. występuje proboszcz Nicolas Franzke.
d/ jako świadek w akcie kupna z 24.VI.1403 r. występuje proboszcz św. Mikołaja - Nikolaus Frankonis.
e/ w dokumencie zatwierdzającym biskupa Wacława z 8.II.1404 r.
f/ wg dokumentów rajców miejskich Głogowa z 1.VIII.1410 r. proboszcz Nikolaus Franke wraz ze swoim
wikarym dał miastu na korzyść nowego cmentarza pw. św. Jana, leżący za nim ogród.

Wg H. G. { poz. 253 } - kanonik, proboszcz św. Mikołaja /1396 - 1420 /.
( Mikołaj FRANKONIS ). Pochodził prawdopodobnie z głogowskiej rodziny mieszczańskiej. ( W Głogowie
występuje wielu przedstawicieli rodziny pod nazwiskiem Frannke lub Frankonis ). O ukończonych studiach
świadczy tytuł mgr . Po raz pierwszy potwierdzony na kanonii i probostwie św.Mikołaja 3.II.1396 r. Zmarł przed
28.IV.1420 r. kiedy po jego śmierci potwierdzenie na parafię głogowską otrzymał Mikołaj SAMELANT. Jako
pleban głogowski należał zapewne do grona rezydujących kanoników.
FRANKONIS Mikołaj -> FRANCZKONIS Mikołaj

FRITSCHKO z Jaryszowa .
Wg O. H. ( 8 ) archidiakon głogowski.
Już w 1277 r. był notariuszem, a od 1290 r protonotariuszem ( pierwszy notariusz ) na dworze księcia Henryka
III głog. W 1293 r. otrzymuje godność kanonika katedry we Wrocławiu. Od 2.I.1305 r. występuje jako
archidiakon głogowski. Umarł w 1307 r.

Wg H. G. { poz. 47 } archidiakon głogowski / 1305 - 1307 /.
W Głogowie sprawował najpierw urząd archidiakona, a pomiędzy 26.V.1305 i 19.II.1307 r. urząd dziekana.
Nadal piastował urząd protonotariusza oraz zachował kanonię katedralną .
FRYDERYK z Bunthense EZG23
FÜLLEBORN Georg Gustaw EZG15, 16
FUNCK Joachim EZG34
GEBAUER Kasper Leopold.
Wg K. K. p ( 29 ) proboszcz głogowski.
Był synem wrocławskiego mieszczanina . Studia filozoficzne i prawa kościelnego ukończył u jezuitów w
Ingolstadt ( 1629 - 1631 ) u o. Mikołaja Wysinga . Święcenia kapłańskie otrzymał w Ołomuńcu.
Po śmierci Jungiusa, mimo że był już kanonikiem katedry wrocławskiej został, za dyspensą papieską ,
powołany na dziekana głogowskiej kapituły i proboszcza . Za jego czasu, podczas szturmu twierdzy Głogów
przez wodza szwedzkiego Torstensona , wybuchł pożar w niedzielę 4 maja 1642 r. Ofiarą pożaru padł również
kościół parafialny.
GEBAUER Piotr EZG20
GEISSLER Robert EZG27
GISILERI Konrad -> GYSILHER
GOSWINI Jan.
Wg O. H. ( 16 ) archidiakon głogowski .
Studiował w Padwie . W 1368 r. otrzymał tytuł magistra, później doctor decretorum. W 1374 r. adwokat
wrocławskiego konsystorza i altarysta katedralny, następnie tamże kanonik, a w 1377 r. scholastyk. W 1380 r.
otrzymuje kanonikat w Poznaniu, a w 1383 r. w konwikcie św. Krzyża we Wrocławiu . Wg H. G. Hellmann
podaje błędnie , że Jan Goswini żył jeszcze w 1403 r. i posiadał archidiakonat. Mylnie więc utożsamia go z
Janem Wyngasem.

Wg H. G. { poz 137a } archidiakon głogowski / prow. 1391 r. /.

Pochodził z Brzegu. Papież chciał mu nadać a. g. po śmierci Piotra Strichholza . Goswini zmarł 13.I.1391 r.
przed zakończeniem sporu z kardy nałem Filipem ALENÇON, który w rzeczywistości objął a. g. w posiadanie.
Goswini posiadał parafię w Kałkowie, którą bezprawnie zajął, a później toczył o nią spór.
GRAUPE Józef.
Wg O. H. ( 42 ) archidiakon głogowski .
Urodził się w Zgorzelcu 12.I.1795 r. Tytularny kanonik katedralny we Wrocławiu. Był proboszczem miejskim w
Świdnicy zanim uzyskał inwestyturę jako a. g. 18.VI. 1865 r. Urząd ten do tego czasu administrował proboszcz
kolegiacki Menzel.
Graupe zmarł 31.VIII.1869 r.
GRÖHLING Paweł.
Wg O. H. ( 45 ) archidiakon głogowski .
Urodził się w Strzegomiu 5.II.1840 r. Był proboszczem w Świerzawie.Inwestyturę a. g. otrzymał 24.XI.1903 r. W
czasie jego urzędowania wzniesiono współczesny / 1945 / budynek archidiakonatu prz ul. Kamienna Droga .
Zmarł 5.VIII.1904 r. w Głogowie.
GRYPHIUS Andreas EZG1, 4, 5
GÜNTHEROWIE EZG1
GÜNTZEL -> KÜNTZEL Mikołaj
GYSILHER .
Wg K. K. p ( 4 ) proboszcz głogowski.
Wspomniany w dokumencie królewskiego namiestnika w Głogowie Piotra von Drossyn z 30.03.1337 r.

Wg H. G. { poz. 209 } kanonik, proboszcz św. Mikołaja./ wpro 1324-1337 /. Występuje jako Konrad
GISILERI . Pochodził zapewne z Wrocławia . Był synem Gisilhera Kolner. 12.XII.1324 r. otrzymał z rąk
papieża Jana XXII prowizję na kanonię głogowską w związku z rezygnacją z urzędu administratora u
Magdalenek w Szprotawie i tamtejszej prepozytury . Dokumenty wystawione w Głogowie 30.III.1337 r. i
10.IV.1337 r. nazywają go proboszczem kościoła św. Mikołaja .
HABICHT Grzegorz.
Wg O. H. ( 30 ) archidiakon głogowski .
Pochodził z głogowskiej rodziny, która dała Kościołowi wielu kapłanów i urzędników. 1.VI.1601 r. został
kanonikiem w Głogowie. 26.I.1618 r. został archidiakonem i biskupim komisarzem. W latach 1635 - 1638 był
także proboszczem Jaczowa . Jeszcze za życia kazał wykonać ołtarz św. Jadwigi w Kolegiacie jako swoje
epitafium. Obraz wotywny przedstawia fundatora klęczącego i obok jego herb: w czerwonym polu złota głowa
lwa, który trzyma pierścień w pysku. Przez pierścień przechodzi strzała z ostrzem skierowa- nym do dołu. Na
hełmie z koroną, stojący jastrząb; szarfy czerwone i złote. Ten herb występował na dwóch nagrobkach Habichta
w Kolegiacie i na tarczy herbowej kanonika Jana Habichta [ † 1605 r. ].
Grzegorz HABICHT zmarł w1650 r.
HAEPPENER Piotr.
wg K. K. p ( 10 ) proboszcz głogowski.
Wspomniany m. in. w :

a/ dokumencie fundacyjnym z 16.X.1467 r. zmarłego aptekarza miejskiego Jana Bretsnaydera i jego żony
Małgorzaty. Proboszcz co roku miał odprawiać czuwanie z 9 czytaniami i mszą śpiewaną.
b/ list ławniczy z 5.IX.1469 r.
c/ dokumencie z 4.XI.1469 r. jako proboszcz i kanonik Petrus Heppner z Costen.
d/ „ fundacji duchowej księdza Mikene oraz sióstr Małgorzaty i Katarzyny z 1.VII. 1471 r.
Wg K. K. p najważniejszym dokumentem z czasów H. jest pismo biskupa Rudolfa z 9.VIII.1477 r.
W dokumencie biskup uznaje i zatwierdza trwałe połączenie ( w unii personalnej ) miejskiegourzędu
parafialnego z 12-tym kanonikatem w głogowskim konwikcie kolegiackim.
Ze wspomnianego dokumentu dowiadujemy się:
Petrus Haeppener z Costen proboszcz katedry we Wrocławiu , kanonik w Głogowie i magister artium w
swojej prośbie o uznanie zjednoczenia wyżej wspomnianych beneficjów wskazuje na starodawny obyczaj. 12-ty
kanonik odmiennie niż wszyscy kanonicy nie posiada kurii w pobliżu kolegiaty lecz plebanię przy kościele
parafialnym. Jednak musi on jak jego współbracia za ich domy kanonickie płacić 30 florenów węgierskich - pro
fabrica Ecclesiae collegiatae .
Biskup posłał dla zbadania jako notariusza kustosza Lumpe, który stwierdził , że wszystkie informacje są zgodne
. Biskup zatwierdził w uroczystej formie dawny obyczaj po wsze czasy.

Wg H. G. { poz. 316 } HOPPENER Piotr / Haeppener, Heppener / kanonik, proboszcz św. Mikołaja / 1465 1483 /.
Pochodził z Kościana w diecezji poznańskiej. Studiował w Krakowie . Na kanonii i probostwie głogowskim
wspomniany po raz pierwszy w 1465 r. Otrzymał je najprawdopodobniej już około 1463 r.po tymczasowym
zarządzaniu przez Michała Boecer'a. Kilkakrotnie potwierdzony na kanonii i probostwie . Za jego czasów XII
kanonia została na stałe złączona z parafią św. Mikołaja . Zmarł w 1483 r. we Wrocławiu gdzie był kanonikiem
katedralnym i prepozytem. Do tego też czasu zapewne posiadał prebendę głogowsk¸ .
Następny proboszcz głogowski Jan NOHART pojawia się w dokumentach w 1484 r.
HARTMUT -> ARTMODUS
HAUGWITZOWIE EZG35
HENRYK I BRODATY
Encyklopedia S. Orgelbranda 1862 T. XI - str. 528 ÷ 534.
książe szląski na Wrocławiu, syn Bolesława 1 - go wysokiego (ob. Encyklopedyja Powszechna tom III str. 966) i
drugiej jego żony Adelajdy niemieckiej, księżniczki na Siltzbachu, zaslubionej r. 1161. Urodził się r. 1168.
Dzieckiem był jeszcze, a już obudzał zazdrość starszego rodzeństwa z pierwszej żony. Był pierwszym synem
ulubionym swojej matki.. Kiedy umarł Konrad, najstarszy z jego stryjów (r. 1179) o spadek po nim kłócili się
Bolesław Wysoki z Mieczysławem księciem Górnego Szląska. Podług testamentu dzielnica Konrada należała się
Bolesławowi, Mieczysław zaś chciał podziału. Jarosław porzucił ojca a przeszedł na stronę stryja, przez
nienawiść do macochy Adelajdy i jej syna Henryka. Miał ją w podejrzeniu, że chciała całe księstwo zostawić po
śmierci męża Henrykowi. Mieczysław zdobył Wrocław i byłaby na dobre rozsrożyła się burza na Szląsku, gdyby
nie wdanie się Kazimierza Sprawiedliwego. Dziad Konrada pozostał przy Bolesławie, Mieczysław dostał za to
Oświecim od Kazimierza. Szląsk odtąd nadwie główne połowy podzielił się, na dolny i górny. Lat 18 miał
Henryk kiedy się ożenił z 12 - to letnią Jadwigą, córką margrabiego Meranu r. 1188. Ojciec zdał na niego rządy
całego prawie księstwa; Jarosławowi za to, który został biskupem wrocławskim, podarował Nissę. Jarosław Nissę
zapisał biskupom i umarł tegoż roku co ojciec, to jest 1201. Henryk teraz sam jeden wyłącznie panował na
dolnym Szląsku mając za stolicę Wrocław. Pisał się jednak po dyplomatach zwykle Henricus dux Zlesie. Książe
to był zacny, sprawiedliwy. Byłby daleko większym gdyby niemiał świętej księżny. Jadwiga wychowana w
klasztorze surowo, skromnie, znakomity wpływ wywierała na mężą, który się do niej serdecznie przywiązał.
Henryk wtedy niewiele się plątał do zajść codziennych pomiędzy książętami, budował klasztory i uposażał je; na
tem zakładał swoje szczęście. Jadwiga była entuzyjastką, raz wraz czytała z mężem pobożne księgi i modliła
się.Sławna była ich fundacyja w r. 1203, klasztoru trzebnickiego, którą zatwierdził powagą swoją arcybiskup

gnieźnieński także Henryk r. 1208 (Mosbach, Wiadomości str. 2). Henryk wydał na nią 30, 000 grzywien. Dwie
córki swoje Agnieszkę i Zifiję, oddali księstwo do Trzebnicy.Klasztorowi lubiąskiemu nadali ziemię i miejsce
nad Odrą na zbudowanie dworu (tamże, str. 7). Założyli r. 1217 klasztor świętej Maryi Magdaleny reguły
świętego Bernarda w Naumburgu w powiecie bolesławowskim wspólnie z żoną (tamże, str. 26). Znając Henryka i
Jadwigi słabość, Piastowie lini polskiej, sąsiednich, zbogacali także klasztory szląskie. Byli w przyjaźni książe
Henryk z Władysławem Odonicz. Mieli razem zjazd w Głogowie r. 1209. Odonicz trzymał Henrykowi syna do
chrztu; nadawał wsie klasztorom szląskim w Trzebnicy i Lubiążu (tamże str. 4 - 5). Władysławowi był ciągle
Henryk Brodaty bratem, frater. Do tego doszło, że spuszczał się w rządach Henryk na młodszych synów swoich,
bo tego wymagała po nim żona, a sam z nią w pobożności się ćwiczył i rozmyślał nad znikomościami świata.
Wreszcie w r. 1212, podzielił Henryk Brodaty synów swojem państwem, Konradowi dał Krośno, Sagan i Łużyce,
Henrykowi Wrocław i Głogów. Bracia rozpoczęli wojnę z sobą o ten podział, i nieszczędzili nawet rodziców,
którzy musieli uciekać do Niemczy. Skończyło się na tem, że ojciec musiał po śmierci Konrada, odebrać
henrykowi rządy i sam je sprawować. Łużycze i powiat lubuski przyłączył Henryk Brodaty od polski do swoich,
posiadłości: Konrad margrabia Misnii i Łużyc, zdobył Lubusz na swoim szwagrze księciu Władysławie
Laskonogim. Henryk niemógł tego ścierpieć, a przybierając już wtenczas rodzaj jakiejś opieki nad Polską,
odebrał Konradowi Lubusz i nieoddał go właścicielowi. Rzecz do prawdy podobna, że Henryk porobił inne
nawet zdobycze w Łużycach i że niemców stamtąd powyrzucał (Naruszewicz pod r. 1210). Dla tego Lubusz i
Łużyce dał wpodział synowi swemu Konradowi. Ale nietylko na tem skończyła się opieka Henryka nad Polską.
Wśród sporów Laskonogiego z Odoniczem opanował na własną rękę Kalisz, który na dział Odonicza przypadał.
Było to może wtenczas, kiedy Odonicz przed stryjem schronił się na Węgry. Zmiłował się nad nim Henryk, dał
mu Kalisz na utrzymanie życia, pro vite subsidio ale pod przysięgą, że odzyskawszy kraje księstwa, Kalisz mu
powróci. Oczywiście Odonicz postępował w Kaliszu jak pan dziedziczny; sprzedawał nawet nieruchomości
należące do zamku za cichem przyzwoleniem arcybiskupa gnieźnieńskiego. Henryk skarżył Henryk skarżył się w
Rzymie. Honoryjusz III, trzymał zawsze jego stronę polecił trzem prałatom szląskim i krakowskim, ażeby
zapomnieli Odonicza i wyklęli, jeżeli Kalisza nie zwróci Henrykowi (22 lutego, 1217 Theiner Vat. mon. Pol. et
Lit. str. 3). Jednocześnie prawie Henryk zawierał przymierze pokoju ze stryjem Odonicza Laskonogim.
Zawarowali sobie że na ziemie swoje nawzajem niebędą posiągać, toż samo ludzie ich napadać na siebie, sprawy
swoje rozstrzygną sądem. Był poprzednio zjazd, zdaje się, obu książąt w miejscu "Zandovel" Tam obiecał
Laskonogi Henrykowi że ma wydać zbiegów, teraz obietnicę ponawiał; obiecywał czuwać, żeby na pograniczu
łotry i rozpustnicy nie napadali na posiadłości sprzymierzeńca. Na poddanych Władysława za pomoc łotrzykom
nakładała się infamia; trzy razy napomniany o to stracić miał szlachectwo i posiadłości ziemskie. Henryk obiecał
wszystko toż samo Laskonogiemu. Rycerstwo z obydwóch stron też warunki poprzysięgło. Księże polski,
magnus dux Polonie, jak się pisze dla różnicy od Władysława Odonicza synowca, księcia na Kaliszu, obiecał
także Henrykowi, że jak długo marchię łnżycką trzymać będzie, póty mu ją będzie zasłaniał od łotrów
pogranicznych, i dla tego dał Henryk Władysławowi Lubisz dożywociem.Biskup poznański, wrocławski i lubuski
byli poręczycielami przymierza. Papież zatwierdził je na prośby obudwu książął i polecił wszystkim biskupom
polskim, żeby nad wykonaniem układu czuwali (9 Maja 1218, Theiner, str. 5 - 6). Było to przymierze dla
Odonicza złe, bo Henryk wyraźnie brał stronę Laskonogiego, którego nazywał swoim stryjem. Naglił w Rzymie
sprawę o Kalisz; dawniejsi kommisarze tylko do zapozwu doszli, papież więc wyznaczył nowych i zalecił im
ostrzejsze postępowanie (26 Maja, 1218 r. tamże, str. 7). Odbierał na niemcach Słowiańskle kraje Henryk, ale
szląskie niemczył. Panowanie jego pod tym względem jest klęską. Księżna była to gorliwa niemka. Dla niej
książe ściągał osadników z wszystkich stron Niemiec i wynaradniał swoje księstwo. Powstawały gęsto w Szląsku
wsie niemieckie. Miałnawet z tego powodu książe zajście z biskupem wrocławskim o dziesięciny, które Niemcy
mieli płacić. Spory ze sporów powstawały. Pośrednikiem był biskup halbersztadzki, który pomimo nienawiści,
jaką na siebie ściągnął, układ przywiódł do skutku. Papież na prośbę księcia, biskupów polskich i kapituły
wrocławskiej, układ ten potwierdził (15 Lutego 1217, Theiner, str. 2). Było to w czasie, kiedy Odrowążowie z
Gryfami w krakowskim wznowili dawniejsze niesnaski. Gryfom poodbierał urzędy Leszek Biały, że wciągu
wojny pruskiej z placu sromotnie pierzchnęli. Odrowążowie szczególniej do tego namówili leszka. Marek
wojewoda krakowski i Andrzej kanonik Gryffowie udali się na Szląsk do Henryka Brodatego i buntowali go
przeciw Leszkowi. Wmawiali w niego, że ma do Krakowa bliższe prawo, jako starszej lini potomek, obiecywali
mu pomoc szlachty krakowskiej. Odradzała mężowi Jadwiga, ale Henryk pierwszy raz w życiu uniósł się
ambicją, zebrał wojsko i do Krakowa ciągnął r. 1225. Stanął nad rzeczką Dłubnią o milę od stolicy. Leszek
tymczasem ostrzeżony o planach Gryffów, zebrał hufce krakowskie, kujawskie i mazowieckie. Niechciał wtedy
henryk na los niepewnej wojny spuszczać swojego zdrowia, Marek wojewoda widocznie go zawiódł. Prosił brata
o pokój. Zeszły się wojska na jedno pole, namiot książąt znajdował się w pośrodku.Długie sprzeczki zakończyło
pośrednictwo Iwona Odrowąża biskupa krakowskiego. Henryk zrzekł się praw swoich do stolicy krakowskiej;
obydwaj bracia zaręczyli sobie że udziałów swoich niepragnęli, obiecali także sobie pomagać wspólnie na
przyszłość. Markowi, zdaje się, podarował Leszek winę za wstawieniem się Henryka (Naruszewicz pod r. 1225).
W zgodzie żył już książe wrocławski z Leszkiem: zaproszony przez niego na zjazd do Gązawy, pospieszył tam i

byłby zginął, bo kiedy czwartego dnia sejmowania, poszli obydwaj książęta do łaźni, Świętopełk nagle napadł na
Gązawę. Nietylko Leszka ale i Henryka szukać kazał. Pomorzanie opadli w łaźni Henryka i zaczęli go rąbać,
kiedy Leszek uciekł i zginął. Rzucił się jakiś Weisemburg na księcia we krwi swojej pływającego i zasłonił go
własnym ciałem od uderzeń. Zabili sługę dobrego pomorzanie szamocącego się na księciu i uciekli sądząc że i
pana jego razem zabili. Ale Henryk przyszedł do siebie i w lektyce uciekł do Wrocławia ( 14 Listopada 1227 r.).
Podobno Władysław Odonicz miał ochotę na Wrocław i zapomniał umyślnie w tej przygodzie starego
przyjaciela, a nawet Świętopełka przeciw niemu poduszczał. Są też ślady, że Władysław Laskonogi stryj
Odonicza podarował Henrykowi swój udział w Polsce, żeby go synowiec nie wziął: na tem polu rozwijała się
nienawiść (Naruszewicz pod r. 1231). Leszek zostawił małoletniego syna Bolesława Wstydliwego. Opieki nad
nim żądali, a więc i czasowego panowania nad Krakowem, Hnryk Brodaty i Konrad książe mazowicki.
Krakowianie woleli Henryka; Grzymisława wdowa po Leszku i dwaj wojewodowie Marek krakowski i Pakosław
sandomierski oświadczyli się także za Henrykiem. Nieczekali książęta zjazdu i elekcyi ale jeden i drugi zbierali
wojska, chcąc ubiedz Kraków. Henryk blższy zajął miasto i zamek który mu Grzymisława poddała. Dla
bespieczeństwa własnego zbudował dwa zameczki jeden niedaleko Skały nad Prądnikiem, drugi przy
Międzybożu i obadwa osadził mocnemi strażami przeciw Mazurom. Konrad udał się pod Skałę i wdał się tu w
bitwę, którą wygrał Henryk. Drugi raz pobity Konrad pod Wrociryszem, wrócił na Mazowsze układać się z
krzyżakami. Książe szląski zawierzył szczęściu: ranny śmiertelnie długo się musiał leczyć i jednocześnie
rozpuścił wojska pod jesienną porę, żeby włościanom nie były ciężkie przy zasiewach. Wtem Konrad wpadł
nagle w Krakowie i pojmał do niewoli Henryka który w Spytkowicach mszy słuchał. Poszedł książe wrocławski
na wygnanie do jednego zamków mazowieckich. Krakowianie rychło się pogodzili z Konradem i zawarli z nim
przymierze przeciw Henrykowi. Ale nikt z nich nie wytrwał, Henryk Pobożny groził Konradowi wojną za ojca,
zbierał lud zbrojny. Jadwiga pojechała sama do Mazowsza godzić książąt. Konrad miał zajścia z krzyżakami i
cierpiał napaści od pogan, nieodrzucał więc zgody. Stanął wreszcie. Henryk miał ustąpić Konradowi opieki nad
Krakowem, wypuścić więźniów ze Szląska i złożył na zachowanie tej umowy przysięgę. Na zakład przyjaźni
dwaj synowie Konrada mieli się żenić z dwiema wnuczkami Henryka. Niedługo śmierć Władysława
Laskonogiego, pokłóciła Henryka z Odoniczem. Przeszedł książe polski wszelką miarę w zbogacaniu
duwieństwa; rycerstwo ostro sarkało na to i zaczęło się umawiać w tajemnicy z Henrykiem, który niemógł
zapomnić Odoniczowi Gązawy. Wybuchnęło w Polsce powstanie; rycerstwo słało po Henryka, poddawało mu
wszystkie zamki, uznawało go za pana. Henryk podniósł wtedy sprawę o dziedzictwo Polski, o zapis
Laskonogiego. Pisma na to nie miał, ale tylko słowo: rzecz mała tam, gdzie idzie o rzecz. Wkroczył więc henryk
do Polski, a Odonicz nieumiał się bronić na plu, do zamków uciekał. Wreszcie Gniezno opatrzywszy załogą,
Bnin i Szrem zburzywszy, żeby się Henrykowi nie dostały, uszedł do Świętopełka na Pomorze. Poddawały się
tymczasem księciu wrocławskiemu Poznań, Kalisz, Pyzdry, Sroda i Biechów. Henryk naprawił Bnin i Szrem,
osadził w nich z wyborem swoich żołnierzy Borżywoja czecha, syna Dypolda margrabi morawskiego, żeby
odpierał stronstronników Odo nicza. Rzucili się wtedy na Polskę inni książęta żeby rwać, co się dało Kazimierz
brat stryjeczny Henryka zajechał Rudę z okolicą (Wieluń). Sam Henryk jednak niepopierał wojny z Odoniczem.
Podobo uwagę miał zwróconą na Kraków, gdzie znów otwierały się mu nadzieje, a zresztą był w opałach od
Grzegorza IX paieża który dowiedziawszy się o wojnie w Polsce pisał do prowincyjała dominikańskiego żeby
sprawę rozpatrzył a winnego wyklął. Wisław biskup krakowski chciał zrzucić ze stolicy prawo Konradowe.
Obowiązany był osobistą wdzięcznością Henrykowi, że utrzymał się na biskupstwie za jego poparciem w
rozerwaniu elekcyi po Iwonie Odrowążu.Dojrzał tego Konrad, jakoż Grzymisławę i Bolesława Wstydliwego
zdradą uwięził. Poczem Henryka i syna jego, także Henryka, na wojnę krzyżową do Prus zaprosił. W czasie tej
wyprawy uciekł Bolesław z matką z więzienia i osadziwszy Zawichost i Sandomierz udał się wprost na Szląsk do
Henryka. Mile przyjął książe wygnańca. Ale wymówił sobie za pomoc, albo powrót kosztów wojennych, albo w
ich szacunku cząstkę ziemi i na tych zasadach stanęło przymierze. Wojna domowa wrzała już na dobre w
krakowskim i sandomierskim, kiedy Henryk z Bolesławem przybyli. Uległ konieczności Konrad, miał rozmowę
w Krakowie z Henrykiem i ustąpił prawa opieki. Niemiał Bolesław pieniędzy, żeby podług umowy
sprzymierzeńca wynagrodzić bo Konrad skarby Leszka Białego złupił: puścił mu więc księstwo krakowskie
oprócz jednego zameczku, Skały Przegińskiej. Henryk urósł tem samem na wielkiego w Lechii monarchę: miał
Wrocław, najlepsze księstwo szląskie, miał Polskę, teraz i Kraków. Pisać się zaczął księciem krakowskim,
wrocławskim i opolskim Odonicz wdał się w pokorę; muru już głową trudno było przebić. W ciągu wojny
krakowskiej chciał wprawdzie z pomocą Świętopełka siłą odzyskać swoje kraje. Teraz szukał pośrednictwa u
Fulka arcybiskupa gnieźnieńskiego i Pawła biskupa poznańskiego. We wrześniu 1234 stanęła umowa
zpokrzywdzeniem Odonicza: Henryk miał dostać kraje polskie przed Wartą, która była granicą dwóch
posiadłości, Odonicz wziął resztę księstwa północną, z Nakłem Ujściem, Czarnkowem itd. Szrem dostał się na
własność Borżywoja czecha, siostrzeńca henrykowego. Na Odonicza nałożone były kary, gdyby ten pokój
zerwał. W 1234 r. w Grudniu, był Henryk z synem swoim Henrykiem w Wysokim Brzegu pod Krakowem. Zgoda
była jednak tylko na pergaminach. W r. 1235 Konrad daje powód do nowej wojny: ulegał tylko chwilowo, w
miarę tego jak dokuczały mu stosunki z krzyżakami i pogaństwo, które teraz powstało przeciw Henrykowi i

Bolesławowi. Mazurowie zdobyli Skałę. Niechciał książe wrocławski wydawać im bitwy, choć miał znaczne siły
w pobliżu. Rozumiał to, że Konrad nieutrzyma się niemając gruntu pod sobą, tak się stało. Kiedy się więc cofnęłi
Mazurowie, Henryk naprzeciw zameczkom które wziął Konrad inne dorywczo pobudował, wprost Skalmierza
Prędowia i Jędrzejowa i wojnę podjazdową prowadził; księstwo popadło w ruinę, włościanie ginęli od głodu.
Tymczasem Borzywój ze Szremu zaczął się kłócić ogromnie z Pawłem biskupem poznańskim i pojmał go
zdradą. Biskup uciekł i klątwę na Borzywója cisnął. To dało powód Henrykowi rzucić się na pozostałe w Polsce
ziemie Odonicza i zabrał je wszystkie. Mówiono, że Odonicz złamał układ, bo Paweł Borzywojowi zabierał
grunta. Miał na mocy tego odpadać od panowania na pozostałej cząstce swoich posiadłości. Przystąpił Henryk
pod Gniezno, które się poddać mu niechciało. Oblegał długo, wreszcie się znudził, straciwszy wiele ludzi i
popsuwszy wiele machin do tłuczenia murów. Odstąpił od Szląska. Wtedy wpadł Odonicz i mścił się nad własną
ziemią, nad stronnikami Henryka. Borzywój poległ w zdobytym w Szremie. Ale zląkł się swoich tryjumfów i
znowu uciekł do Swiętopełka. Wytoczono skargę do Rzymu przeciw Henrykowi. Obwiniono go o krzywdy
wyrządzone arcykościołowi w Gnieźnie, o pogwałcenie wolności duchownych. Grzegorz IX pisał do legata
swego, Wilhelma, biskupa z Modeny i do opatów polskich, ażeby się bronili. Ale Henryk jakby tego nie słyszał,
do śmierci jednakowo sobie postępował. W r. 1237 Bolesław Wstydliwy doszedł do lat i sam mógł rządzić, ale
mu pozwolono dla tego wybrać sobie opiekuna. Wybrał Henryk w obec rady. Konrad na mocy traktatu z nim
zawartego w Płocku, usunął swoje załogi ze Szkalmierza, Prędocina i Jędrzejowa. Był Henryk wtedy naprawdę
wielkim książęciem. Miał dwór: Otcę podstolego, Przybygniewa podczaszego, kilku wojewodów i wielu
kasztelanów w swojem państwie: kasztelanem wrocławskim był w r. 1234 Bogusław (Cod. Rzyszcz., I, 17).
Pisarzem jego, to jest kanclerzem, był mikołaj (1225 r. Mosbach, "Wiadomości", str. 7). Nie nadymał się jednak
pychą i nie przybierał wielu tytułów, raz zwał się dux Cracovie, drugi raz dux Cracovie et Zlesie. Tytułu księcia
polskiego nie używał. W Krakowie panował rzeczywiście, bo kiedy się Henryk pisze dux Cracovie, Cracoviensis,
jednocześnie Bolesław Wstydliwy jest tylko dux Sudomeriensis (u Rzeszcz., III, str. 18, pod r. 1237 i str. 32 pod
rok 1238). Panował aż do śmierci na Łużyczach i Lubuszu, który wziął po śmierci Władysława
Laskonogiego.Miał wielkie dochody z żup wielickich, których mu Bolesław Wstydliwy pozwolił. Sprawował
władzę prawie królewską. Dobra klasztoru opatowskiego,dawniej do biskupstwa ruskiego należące, oddał
biskupowi lubuskiemu, który się uważał za pasterza szląskiego, nadto darował temuż biskupowi miasto
Kazimierz w Polsce i mieć Grosburg o trzy mile od Wrocławia na Szląsku (r. 1234). Potęgę swoją podniósł przez
spokrewnienie się z Konradem mazowieckim. W r. 1237 zaręczył według przymierza wnuczki swoje z jego
synami, a w r. 1238 odbywał jedno wesele na zjeździe w Dankowie, potem drugie we Wrocławiu. Sąsiedzi go
szanowali, toż inni książęta Piastowie. Dość powiedzieć, że umilkł przed nim Konrad mazowiecki. Niemieccy
władzcy nie śmieli w głąb ziem polskich posuwać swoich zaborów. Pokazało się to potem, jakim strachem dla
niego byli przejęci. Są ślady prawodawstwa Henrykowego: plotkarzy, napastników i potwarców miał Henryk
opisać prawem. Zniósł podatki, wdowie, panieńskie i pomocne. Złagodził w ogóle surowość prawa. Zbrodniarz,
który się zdołał schronić do kościoła, był wolny od kary, a nawet darowano go życiem, jeżeli sądzono, że praca
przy kościele może mu pomódz do zbawienia. Na urzędach świeckich i duchownych stawiał ludzi zdolnych. Był
książe zacny, sprawiedliwy i pobożny; przed kilkonastą laty umówił sobie czystość z żoną i na znak
wstrzemięźliwości zapuścił brodę, dla tego i przydomek, który mu się dostał w historyi, Henryk Brodaty.
Pomimo tylu dowodów i wiery i pobożności, zadarł jednak z Kościołem najniewinnej. Katedra gnieźnieńska
miała mu głównie za złe, że chciał porównania ciężarów kościelnych z ciężarami rycerstwa, przypomunając
sobie czasy Odonicza. Skarżyła się o to do Rzymu. Wilhelm biskup Modeny, legat otrzymał polecenie skargi
rozpatrzyć i w razie potrzeby wykląć księcia. Wyklął, Henryk jednak nieuległ i odwołując się do Rzymu, walczył
z duchowieństwem aż do śmierci, która nastąpiła 19 Marca w Krośnie na Szląsku r. 1238 (14 cal. april. Długosz).
Do tego doszło, że papież Grzegorz IX pisał do syna tego Henryka, Henryka Pobożnego z Groźbami i nawet
ciało ojca z grobu chciał wyrzucić, jeżeli syn nie ulegnie woli Rzymu (w Czerwcu 1238 r.). Henryk Brodaty
pochowany w Trzebnicy. Dzieci jego: Bolesław, książe Szląska dolnego, Henryk Pobożny, Konrad Kędzierzawy
i Gertruda, wdowa po Ottokarze, hrabi Witelsbach, potem ksieni, Agnieszka i Zofija mniszki w Trzebnicy.
Jul. B.
HENRYK BRODATY
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH KAZIMIERZ JASIŃSKI TOM I POZ. 13. /str. 74 _÷ 81 /.__
Jako syna Bolesława poświadczają go bardzo liczne źródła. Imię Henryk może być genealogiczne, przy czym w
rachubę należy brać odziedziczenie tego imienia po rodzie babki ojczystej, Agnieszki z Babenbergów, względnie
po nieznanym nam rodzie drugiej żony Bolesława Wysokiego. Ponieważ Henryk urodził się
najprawdopodobniej już po powrocie Władysławowiców do Polski w 1163 r., w wyniku porozumienia między
nimi a ich stryjami, mógł otrzymać imię nawiązujące do Henryka sandomierskiego, syna Bolesława
Krzywoustego. Poza domysły nie można w tej sprawie wyjść. Przydomek "Brodaty" jest zapewne współczesny,
w każdym bądź razie występuje on już w źródłach XIII - wiecznych.

Henryk jest niewątpliwie synem Bolesława Wysokiego z jego drugiego małżeństwa. Panują natomiast
daleko idące rozbieżności, co do miejsca, jakie zajmuje Henryk wśród rodzeństwa oraz w sprawie daty jego
urodzin. Epytaphia określają go wyraźnie jako piątego syna Bolesława. Jakkolwiek pozostałe źródła tej
kolejności nie potwierdzają, to jednak brak w nich również dowodów, podważających kolejność synów
Bolesława, podaną przez Epytaphia. Kolejność tę (I. 11) uważam za prawdopodobną. W konsekwencji
przyjmuję, że Henryk był piątym synem Bolesława i jako młodszy od Jana, mógł urodzić się najwcześniej w
1160 r., a raczej dopiero po 1162 r. Termin ad quem jego urodzin wynika pośrednio z przypuszczalnej daty
urodzin jego najstarszego syna, Bolesława (I. 16), która przypada na ok. 1192 r. Henryk, kiedy został ojcem
musiał mieć conajmniej 15 lat, a zapewne miał ich więcej. Wynikałoby stąd, że Henryk musiał urodzić się
najpóźniej w 1177 r. Istnieją jednak pośrednie wskazówki, pozwalające na przesunięcie terminu ad quem jego
urodzin na ok. 1170 r. Na podstawie źródeł można się domyślać, że Henryk jeszcze za życia ojca uzyskał własną
dzielnicę. Nie oznaczało to jednak całkowitego wyłączenia działu Henryka spod ogólnego zwierzchnictwa
Bolesława Wysokiego. Jak się domyślam, Henryk otrzymał Legnicę wraz z przyległym terytorium. Legnica, już
po śmierci Bolesława Wysokiego, w dobie całkowicie samodzielnych rządów Brodatego, należała do jego
najbardziej ulubionych miejscowości. To pewne usamodzielnienie się Henryka nastąpiło równocześnie z
poślubieniem przez niego Jadwigi, przy czym młodzi małżonkowie otrzymali do swej dyspozycji własną
siedzibę, którą była przypuszczalnie, jak już wspomniałem, Legnica. Uzyskanie własnego działu przez Henryka
mogło nawet nieco, w każdym razie tylko nieznacznie, wyprzedzać jego małżeństwo z Jadwigą. Pośrednim
dowodem posiadania przez Henryka jeszcze za życia ojca własnej rezydencji książęcej byłaby wzmianka
nekrologu czesko - śląskiego "Władysława, brata księcia śląskiego Henryka". Jak z całą pewnością wiemy,
henryk Brodaty był jedynym synem Bolesława Wysokiego, który go przeżył, pozostali synowie Bolesława zmarli
jeszcze za jego życia. Wszyscy oni zostali w nekrologu określeni jako synowie Bolesława Wysokiego, a jedynie
filiacja Władysława została zaznaczona w odmienny sposób. Tłumaczę to w ten sposób, że nota obituarna o
Władysławie została wciągnięta współcześnie do zaginionego nekrologu śląskiego w okresie, kiedy Henryk miał
już własną dzielnicę, ale nie był jeszcze księciem całego Dolnego Śląska. Nota ta podobnie jak i pozostałe
zapiski nekrologiczne XII w. została później wciągnięta do kalendarza, znajdującego się w tzw. Godzinkach św.
Jadwigi, wchodząc w skład zapisek obituarnych nekrologu czesko - śląskiego. Obiektywnie trzeba zaznaczyć, że
powyższa interpretacja zapiski jest hipotetyczna, a co więcej z uwagi na zagadkowość osoby Władysława brata
henryka, powyższą zapiskę można tłumaczyć całkiem odmiennie (I. 15). Jednakże nawet po całkowitym
odrzuceniu wspomnianej interpretacji zapiski nekrologicznej o Władysławie, pozostają jeszcze inne, znacznie
wymowniejsze dowody, jeżeli już nie na posiadanie przez Henryka jeszcze za życia jego ojca własnej dzielnicy,
to co najmniej na wybitny współudział Henryka w rządach na Śląsku za panowania Bolesława Wysokiego,
datujący się już od końca lat osiemdziesiątych XII w. Za wyznaczeniem Henrykowi osobnej dzielnicy przez ojca
przemawiają liczne analogie, żeby wymienić tu synów Konrada mazowieckiego, Bolesława i Kazimierza
kujawskiego. Za wyznaczeniem Henrykowi dzielnicy, przynajmniej od momentu, gdy się ożenił z Jadwigą,
przemawiają aspiracje jej rodziny, hrabiów andechsu. Siostry Jadwigi, Agnieszka i Gertruda, wychodzą nieco
później za mąż, za królów: francuskiego i węgierskiego. Trudno byłoby przyjąć, że rodzice Jadwigi oddaliby ją
za Henryka, gdyby ten nie mając własnej siedziby, przebywał na dworze swych rodziców. Oznaczałoby to w
praktyce oddanie 12 - letniej Jadwigi pod wyłączną opiekę teściów, bez jakiegokolwiek podkreślenia jej
samodzielnego stanowiska. Henryk, jak wiadomo, z tytułem księcia występuje już w 1198 r., w Album
miechowskim. Jest on w tym wypadku jedynym synem Bolesława, noszącym tytuł książęcy. Dokument papieski,
wystawiony jeszcze przed śmiercią Bolesława Wysokiego, mianowicie 10 VIII 1201 r., stwierdza wyraźnie
współudział Henryka w rządach dzielnicą śląską. Potwierdzenie tego znajdujemy również w dokumentach
samego Henryka, wystawionych już po śmierci Bolesława. Początek faktycznego współudziału Henryka można
cofnąć na podstawie dokumentu Honoriusza III z 10 V 1218 r. na ok. 1188 r. Z treści dokumentu dowiadujemy
się, że przed trzydziestu laty biskup wrocławski Żyrosław (z lat 1170 - 1198) na prośbę Bolesława Wysokiego i
Henryka Brodatego dokonał nadania pewnego beneficjum kościelnego. Jest rzeczą więcej niż wątpliwą, aby
henryk występował z prośbą w sprawie nadania beneficjum mając zaledwie kilka lat. W całej tej sprawie
wystarczała aż nadto prośba samego Bolesława Wysokiego, jeżeli zatem w dokumencie wspomina się również o
prośbie Brodatego, to chyba dlatego, że inicjatywa wyszła od niego lub że terytorium, na którym znajdowało się
beneficjum, podlegało jego władzy. henryk, gdy występował z prośbą o nadanie wspomnianego beneficjum,
musiał być już co najmniej dorosłym młodzieńcem, podane przeze mnie przesłanki, nawet gdyby jedna czy druga
z nich okazały się zawodne, w sumie przemawiają wyraźnie za pewnym usamodzielnieniem się Henryka,
najpóźniej ok. 1190 r. Korzystając z analogii piastowskich w tym względzie, przy czym można tu przytoczyć
jako przykład osobę Henryka Pobożnego, syna Brodatego, trzeba przyjąć, że Henryk Brodaty dopuszczony do
faktycznego już, a nie tylko nominalnego, współudziału w rządach, miał zapewne co najmniej 18 - 20 lat. Na tej
podstawie otrzymujemy, zakładając że współudział ten datuje się już od ok. 1190 r., lata 1170 - 1172 jako termin
ad quem urodzin Henryka Brodatego. Jeżeli chodzi o termin a quo jego urodzin, który wyżej ustaliłem na lata
późniejsze. Przemawia za tym okoliczność, że Henryk ożenił się dopiero ok. 1190 r. Małżeństwo dziada, ojca i

syna Brodatego świadczą o tym, że pierwsi Piastowie śląscy żenili się w młodym wieku. Wynikałoby stąd, że
także i Henryk Brodaty żeniąc się nie mógł mieć więcej jak 25 lat. Lata ok. 1165 - ok. 1170 uważam za
najprawdopodobniejszą datę urodzin Henryka Brodatego. Nie odbiega ona zresztą zbyt daleko od
dotychczasowych ustaleń.
Henryk zmarł 19 III 1238 r. w Krośnie. Został pochowany w fundowanym przez siebie klasztorze
trzebnickim.
Żoną Henryka Brodatego była Jadwiga, córka Bertolda III, hrabiego v. Diessen - Andechs, od 1180 r.
tytularnego księcia Meranu. Małżeństwo to potwierdzają liczne źródła. W literaturze niemal do ostatnich lat
utrzymał się pogląd, że małżeństwo to zostało zawarte w 1186 lub ok. 1186 r. Data ta była następstwem uznania
1174 r. za rok urodzin Jadwigi. Pogląd ten, sięgający XVII w., nie doczekał się nigdy dokładniejszego
uzasadnienia. Zwrócił na to uwagę już H. Grotefend, a ostatnio J. Gottschalk, który podjął próbę ustalenia daty
urodzin i zamążpójścia Jadwigi poprzez zbadanie genealogii Andechsów oraz genealogii, głównie dat urodzeń,
Piastów dolnośląskich z XIII w. Rezultatem badań J. Gottschalka było ustalenie daty urodzin Jadwigi na lata
1174 - 1178, a zawarcia przez nią małżeństwa na lata 1186 - 1190. W literaturze polskiej próbę źródłowego
ustalenia powyższych dat podjęła B. Suchoniówna. Przyjęła ona, że Jadwiga urodziła się w latach 1178 - 1180 a
wyszła za mąż w latach 1190/1192. Wyniki jej badań zaakceptował K. Maleczyński. Niestety, interesujące
wyniki badań B. Suchoniówny znane są tylko z kilkustronicowego sprawozdania oraz z opracowania
biograficznego, zamieszczonego w Polskim Słowniku Biograficznym. Punktem wyjścia zarówno dla J.
Gottschalka jak i B. Suchoniówny stanowi wiadomość Żywotu św. Jadwigi, że Jadwiga wychodząc za Henryka
miała 12 lat. Zdaniem B. Suchoniówny Jadwiga była najstarszą córką Bertolda III z jego drugiego małżeństwa,
zawartego po 1176 r. Daje to jako termin a quo jej urodzin rok 1178, a zarazem jako najwcześniejszą datę jej
zamążpójścia 1190 r. Względy polityczne przemawiają zdaniem Suchoniówny za zawarciem tego małżeństwa w
1192 r. Bardzo istotne stwierdzenie autorki, że Jadwiga nie mogła urodzić się wcześniej jak w 1178 r. nie zostało
przez nią z wyżej wymienionych przyczyn bliżej uzasadnione i dlatego ten wynik badań autorki uznaję tylko za
prawdopodobny. Termin ad quwm zamążpójścia Jadwigi można w przybliżeniu ustalić, znając datę urodzenia jej
najstarszego dziecka. o którym wiemy, że przyszło na świat w dwa lata po wyjściu za mąż Jadwigi, gdy miała 14
lat. Przypuszczalnie najstarszym dzieckiem Henryka i Jadwigi był Bolesław (I. 16), urodzony w latach 1192 1194, raczej bliżej 1192 r. W wypadku jednak, gdyby najstarszym dzieckiem Jadwigi była córka, wówczas trzeba
byłoby przyjąć, że Jadwiga została matką najpóźniej w 1193 r. Za niemal pewne należy przyjąć, że pierwsze
dziecko Jadwigi i Henryka urodziło się najpóźniej w 1194 r. Otrzymujemy w ten sposób terminy ad quem
urodzin Jadwigi (1180 r.) i jej zamążpójścia (1192 r.). Za termin a quo jej urodzin przyjmuje hipotetycznie 1178
r., idąc za wynikami badań B. Suchoniówny, których niestety nie mogłem sprawdzić. Przyjmuję ostatecznie
proponowaną przez nią datę małżeństwa. Jadwigi z Henrykiem Brodatym, kładąc je na lata 1190 - 1192, a tym
samym datę urodzin Jadwigi na lata 1178 - 1180, z tym tylko zastrzeżeniem, że w obydwóch wypadkach terminy
a quo, jako nie sprawdzone, są hipotetyczne. Nie wykluczam możliwości cofnięcia ich wstecz o 1 - 2 lat.
Jadwiga zmarła 14 X 1243 r. Data roczna jej zgonu nie budziła nigdy wątpliwości. Natomiast jako datę
dzienną jej śmierci przyjmowano w literaturze 15 października. Dopiero badania B. Suchoniówny i E. Waltera
wykazały, że Jadwiga zmarła 14 października.
Została ona pochowana w Trzebnicy 16 X 1243 r. Kanonizacja jej nastąpiła 26 III 1267 r.
1. Wymienienie ich uważam za zbyteczne, ograniczam się jedynie do podania tzw. Album miechowskiego,
CDSil., t. 1, nr 75, ponieważ jest to źródło, w którym Henryk najwcześniej występuje. Pozostałe źródła zarówno
dyplomatyczne jak i historiograficzne pochodzą z wieku XIII i następnych, wśród nich nie brak współczesnych
dokumentów samego Henryka, w których stwierdza on, że jest synem Bolesława Eysokiego; por. CDSil., t. 1, nr
91, 103. Synem Bolesława zwie Henryka dokument Innocentego III, wystawiony jeszcze za życia Bolesława
Wysokiego; ibid., nr 86.
2. W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 83.
3. por. Kronika polska, MPH; t. 3, s. 646; Vita s. Hedwigis, ibid., t. 4, s. 519: barbam farebat... Propter quod
eciam usque in hodiernum diem, dum eius in aliqua narracione fit memoria, appellatur dux Henricus cum barba;
Księga henrykowska, Biblioteka Tekstów Historycznych, Poznań 1949, t. 2, s. 249, 255, 285 i in. W Księdze
henrykowskiej Henryk występuje dość często z określeniem antiquus, które nie nosi jednak charakteru
przedomka, a stanowi odróżnienie w stosunku do syna Brodatego, również Henryka; por. ibid., s. 285: dominus
Heinricus, dux antiquus cognomine Barbatus. W sprawie pius zob. I. 18 przyp. 3.
4. Epytaphia ducum Slezie, MPH, t. 3, s. 712: dux Henricus primus, dictus cum barba, ... fuit quintus filius
Bolezlai Alti. Inną kolejność podaje Kronika książąt polskich, ibid., s. 482, jednakże wymienienie przez nią

Henryka nawet przed Bolesławem dowodzi, że autorowi Kroniki nie chodziło o zgodną z rzeczywistością
kolejność synów Bolesława Wysokiego lub że się w niej nie orientował.
5. Bolesław (I. 16) uchodzi za najstarsze dziecko Henryka i Jadwigi. Z Vita s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 514,
dowiadujemy się, że Jadwiga została matką w niecałe dwa lata po ślubie. Bolesław urodził się najpóźniej w 1194
lub 1193 roku, zapewne nie wcześniej jak w 1190 r. Jeżeli pierwszym dzieckiem Henryka i Jadwigi była córka,
wówczas termin ad quem przyjścia jej na świat przypadałby na 1192/1193 r. Również i ona gdyby była
najstarszym dzieckiem swych rodziców nie mogła się urodzić wcześniej jak w 1190 r.
6. Necrologium Bohemo - silesiacum, Ztschr. f. Gesch. Schles., t. 5, s. 112: (pod 4 czerwca): Wlodislauus frater
ducis Heinrici Zlesie. Określenia Zlesie w pierwotnej zapisce raczej nie było. Zostało ono dodane przy
wciągnięciu tejże zapiski do kalendarza, stanowiącego część składową Godzinek św. Jadwigi, zob. przyp.
następny.
7. W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 1951, s. 388 - 390; Z. Budkowa, Gertruda, PSB, Kraków 1949 1958, t. 7, z. 5, s. 408; B. Suchoniówna, Jadwiga, ibid., 1962 - 1964, t. 10, s. 297.
8. W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 3. Przykład synów Konrada mazowieckiego, uposażonych przez ojca jeszcze za
jego życia, nie jest czymś wyjątkowym w dynastii piastowskiej.
9. Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 646; B. Suchoniówna, op. cit., s. 297.
10. CDSil., t. 1, nr 75; por. nr 10 przyp. 8.
11. Ibid., nr 86: villam Bartolomej cum omnibus pertinentiis... a dilectis filiis nobilibus viris Bolezlao duce Zlesie
et H(enrico) eius filio... concessa.
12. Ibid., nr 19 (1202 r.): frater meus pie recordationis Jarozlaus... cum patris mei et meo assensu contulit.
13. Ibid., t. 2, nr 209: Dilectus filius... H(enricus) dux Zelezie... supplicavit, ut cum tibi [adresatem dokumentu
jest T. proboszcz kościoła Św. Grobu w Legnicy - K. J.] bone memorie S(iroslaus) Wratizlauiensis episcopus ad
petitionem felicis memorie B(oleslai) patris sui et suam capellam predictam contulerit, in qua... pater tuus...
ministrarat et eandem annis triginta et amplius possederis sine lite.
14. Podane w tekście tłumaczenie wzmianki o wstawieniu się Henryka Brodatego u biskupa Żyrosława za ojcem
proboszcza kościoła Św. Grobu z 1218 r. można by podważyć, gdyby przyjąć, że ojca proboszcza łączyła z
Henrykiem jakaś bliższa znajomość. Wymagałoby to jednak dalszego przypuszczenia, mianowicie iż ojciec
adresata dokumentu papieskiego z 1218 r., musiał przebywać dłuższy czas na dworze książęcym Bolesława
Wysokiego, gdzie pozyskał sobie sympatię małoletniego Henryka. Podana w tekście interpretacja jest znacznie
bardziej prawdopodobna. Warto chyba zwrócić uwagę, że nadanie beneficjum związane jest z Legnicą, w której
doszukuję się siedziby Henryka z chwilą jego usamodzielnienia się jeszcze za życia Bolesława Wysokiego.
Dowodu na wydzielenie Henrykowi osobnej dzielnicy przez ojca za jego życia wprawdzie nie mamy, ale wydaje
się to być prawdopodobne. Można także przyjąć nieco inne rozwiązanie, bardziej uzasadnione fragmentarycznie
zachowanym materiałem źródłowym mianowicie dopuszczenie Henryka przez ojca do faktycznych współrządów
w całej dzielnicy, bez wyznaczenia mu osobnego działu (terytorium), jednakże z przydzieleniem Henrykowi
osobnej siedziby dla zorganizowania własnego dworu książęcego. Jednakże nawet i to rozwiązanie zakłada, że
Henryk, dopuszczony przez ojca do faktycznego współudziału w zarządzaniu dzielnicą śląska, musiał mieć co
najmniej 18 lat.
15. W XVII w. pojawił się pogląd, że Henryk urodził się w 1168 r. Już H. Grotefend, Zur Genealogie, s. 63,
stwierdził, że pogląd ten nie ma żadnego potwierdzenia źródłowego. Do tego samego wniosku doszedł ostatnio J.
Gotschalk, St. Hedwig, s. 105. Zdaniem R. Grodeckiego, op. cit., s. 197 przyp. 1, henryk był starszy od
Laskonogiego i urodził się w latach 1167 - 1174. W mojej wcześniejszej pracy, K. Jasiński, Uzupełnienia do
genealogii Piastów, Studia Źródłoznawcze, 1958, t. 3, s. 202 przyp. 25, przyjąłem, że Brodaty urodził się w
latach 1165 - 1170. Termin ad quem urodzin Brodatego ustaliłem jednak na podstawie mylnej przesłanki,
mianowicie przyjąłem za całą dotychczasową literaturę, że matką Henryka była Adelajda v. Sulzbach, która
musiała się urodzić przed 11 I 1126 r., tj. przed dniem śmierci jej matki. Ustalony na tej podstawie termin ad
quem urodzin Brodatego upada z chwilą, gdy odrzuci się pogląd, że Adelajda v. Sulzbach była matką Henryka (I.
2). W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 5, podał daty urodzin Henryka Brodatego zaproponowanie przez R.
Grodeckiego (1167 - 1174) oraz przeze mnie (1165 - 1170) ze znakiem zapytania. K. Maleczyński, Henryk I
Brodaty, PSB, 1960, t. 9, s. 401, kładł urodziny Henryka na ok. 1163 r., a w innej pracy (K. Maleczyński, Śląsk
w epoce feudalnej, s. 330 przyp. 28) pisze, że "Henryk urodził się około 1168 r." K. Bieda, W sprawie drugiej
żony Władysława II Wygnańca, s. 109, uważa bezpodstawnie Henryka za najstarszego syna Bolesława
Wysokiego z jego ostatniego małżeństwa, a urodziny Henryka kładzie na lata 1163 - 1168. Kończąc rozważania

w sprawie daty urodzin Henryka, chcę w tym miejscu wyjaśnić, dlaczego współudział Brodatego w rządach
dzielnicą śląską datuje dopiero od około 1190 r., jakkolwiek z dokumentu Honoriusza III z 1218 r. (zob. przyp.
13 ), wynikałoby, że współudział ten wyprzedza 1188 r. Biorę tu pod uwagę możliwość popełnienia pomyłki w
oznaczeniu lat (annis triginta et ampilus). Pomyłki takie, w przypadku kiedy nie znano dokładnej daty danego
faktu, zdarzały się dość często, jak to możemy wielokrotnie stwierdzić na przykładzie źródeł średniowiecznych,
m.in. dostarczają tu przykładu zeznania świadków procesów polsko - krzyżackich w XIV i XV wieku. Z tego
względu wolałem przyjąć w przybliżeniu rok 1190 jako początek współrządów Henryka w dzielnicy śląskiej,
ponieważ jest to data znajdująca poparcie jeszcze w innych przesłankach. Nie wykluczam jednak współudziału
Henryka w rządach już dla okresu poprzedzającego 1188 r.
16. Datę dzienną śmierci podają: Necrologium Bohemo - silesiacum, Ztschr. f. Gesch. Schles., t. 5, s. 111 (18
III): Necrologium des Stifts Kamenz, ibid., t. 4, s. 319 (19 III); Liber mortuorum mon. s. Vincentii, MPH, t. 5,
683 (23 II); Epytaphia ducum Slezie, ibid., t. 3, s. 712 (19 III); Kronika książąt polskich, ibid., s. 488 (19 III);
Rocznik cystersów henrykowskich; ibid., s. 701 (19 III); rocznik grysowski [krzeszowski - K. J.] większy, ibid.,
s. 696 (19 III); Rocznik wrocławski dawny i Rocznik magistratu wrocławskiego, ibid., s. 631 (19 III). Pomijam
źródła późniejsze, m. in. Historię Długosza, które również jako dzień śmierci Brodatego podają 19 III. Rok 1238
jako datę roczną śmierci Henryka wymieniają cytowane wyżej źródła historiograficzne: Kronika książąt polskich,
Rocznik cystersów henrykowskich, obydwa roczniki wrocławskie. W niektórych źródłach występuje data roczna
1237, np. w Nagrobkach książąt śląskich, MPH, t. 3, 712, Kronice polskiej, ibid., s. 650 oraz w Żywocie św.
Jadwigi (Vita s. Hedwigis), ibid., s. 558. Pomijam inne błędne daty roczne, spotykane w źródłach. 19 III 1238 r.
jako data śmierci Henryka Brodatego nie ulega wątpliwości i znajduje pośrednie potwierdzenie w źródłach
dyplomatycznych. Krosno jako miejsce śmierci Brodatego podaje Kronika polska, MPH, t. 3, s. 650, a za nią
Kronika książąt polskich, ibid., s. 488, natomiast Vita s. Hedwigis, ibid., t. 4, s. 558, wymienia jako miejsce
zgonu Henryka Leśnicę. Za trafny należy uznać przekaz Kroniki polskiej: por. K. Maleczyński, Henryk I
Brodaty, s. 404.
17. kronika polska, MPH, t. 3, s. 650; Kronika książąt polskich, ibid., s. 488; Vita s. Hedwigis, ibid., t. 4, s. 558;
Rocznik magistratu wrocławskiego, ibid., t. 3, s. 681.
18. B. Suchoniówna, op. cit., s. 297; W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 5.
19. Przede wszystkim Vita i Genealogia św. Jadwigi, MPH, t. 4, s. 514, 646. Z innych źródeł historiograficznych
wymienić należy Kronikę polską, ibid., t/ 3, s. 646; Epytaphia ducum Slezie, ibid., s. 712. Jako żona Henryka
Brodatego występuje Jadwiga również w dokumentach; por. CDSil., t. 2, nr 132 i 133, 192; H. Appelt,
Schlesisches Urkundenbuch, Graz 1968, t. 1, z. 2, nr 287; W. Haeusler, Urkundensammlung zur geschichte des
Fürstenthums Oels bis zum Austerben der Piastischen Herzogslinie, Wrocław 1883, nr 44.
20. W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 5.
21. H. Grotefend, Zur Genealogie, s. 63; J. Gottschalk, Das Geburtsjahr der hl. Hedwig - ein Beitrag zur
Chronologie der schlesischen Piasten im 13. Jahrhundert, Arch. f. Schles. Kirchengeschichte 1961, t. 19, s. 25 29.
22. Ibid., s. 29 i nn.
23. B. Suchoniówna, op. cit., s. 297; taż, Św. Jadwiga księżna śląska, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego
we Lwowie, 1933, t. 13, s. 72.
24. K. maleczyński, Henryk I Brodaty, s. 404.
25. Vita s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 514: Hedwigis, habens etatis annos duodecim, magnifico principi Henrico,
duci Slesie et Polonie martimonialiter iungebatur.
26. Ibid., 514: qua gravida fuit, cum esset annorum tredecim et tredecim ebdomadarum.
27. B. Suchoniówna, Św. Jadwiga księżna śląska, s. 76; E. Walter, Der Todes - und Begräbnistag der hl. Hedwig,
Arch. f. schles. Kirchengeschichte, 1964, t. 22, s. 146 i nn.; por. również moją recenzję cytowanej pracy Waltera,
Studia Źródłoznawcze, 1967, t. 12. Śmierć Jadwigi pod 14 X notują dwa, najbardziej wiarygodne w tym
przypadku nekrologi: Necrologium Bohemo - silesiacum, Ztschr. f. Gesch. Schles., t. 5, s. 114, w tymże
nekrologu dopiero późniejszą ręką podano śmierć Jadwigi po 13 X, loc. cit.; Necrologium Diessense, MG
Necrologia, I. s. 28. Datę tę bardzo silnie popiera fakt, że aniwersarz Jadwigi obchodzono w trzebnicy przed
kanonizacją w dniu św. Kaliksta, czyli 14 X; Vita s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 605: in die sancti Kalixti pape et
martiris, quando erat anniversarius beate Hedwigis. E. Walter, op. cit., s. 152 i n., wykazał, że Jadwiga zmarła 14
X krótko przed zachodem słońca, a więc w porze dnia, która liturgicznie stanowiła oficjum wieczorne,
zaczynające święto dnia następnego, tj. 15 X. Na tej podstawie mógł papież Klemens IV w bulli kanonizacyjnej z

26 II 1267 r. określić dzień śmierci św. Jadwigi jako 15 X, która to data przeszła również do innych źródeł, m. in.
do jej Żywotu (MPH, t. 4, s. 579), jakkolwiek właśnie z tego źródła (zob. wyżej) dowiadujemy się o obchodzeniu
aniwersarza Jadwigi przed 1267 r. w dniu 14 X. Zestawienie źródeł, podających datę dzienną śmierci Jadwigi
znajdujemy w CDS, t. 7, cz. 1, wyd. 2, s. 270. W sprawie roku śmierci Jadwigi por. Vita s. Hedwigis, MPH, t. 4,
s. 579; Epytaphia ducum Slezie, ibid., t. 3, s. 712 (z błędną datą dzienną - 9 X), a za Nagrobkami także Kronika
książąt polskich, ibid., s. 492; Rocznik henrykowski, ibid., s. 705. Rok 1243 jako datę śmierci Jadwigi
potwierdzają również źródła dyplomatyczne.
28. Vita s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 582: Die tercio [scil. post mortem b. Hedwigis - K. J.], priusquam sepulture
traderetur corpus beate Hedwigis; Kronika książąt polskich, ibid., t. 3, s. 492. W sprawie dnia pogrzebu por.
Studia Źródłoznawcze, t. 12, s. 217 i n.
29. B. Suchoniówna, jadwiga, PSB, t. 10, s. 298; tamże wiadomości o innych szczegółach jak np. o
"podniesieniu relikwi" w dniu 17 VIII 1267 r. oraz o uroczystej translacji do nowej gotyckiej kaplicy w dniu 25
VIII 1269 r.; zob. Vita s. Hedwigis, MPH, 4, s. 629 i nn. Sporo materiału genealogicznego i biograficznego,
dotyczącego Jadwigi, podaje J. Gottschalk, St. Hedwig Herzogin in Schlesien, passim.

HENRYK II POBOŻNY (PIUS)
ENCYKLOPEDIA POWSZECHNAS. OLGERBRANDA1862 T XI
Książe wrocławski i polski, syn Henryka Brodatego i św. Jadwigi, urodził się w 1191 r. Ulubieniec ojca i
nieodstępny od niego. Z początku dla różnicy od ojca nazywano go po dyplomatach Henricus junior, później
duchowieństwo nazwało go Henrykiem Pobożnym, że był na księży bardzo łaskawy.Przykład to działał ojca i
matki razem na młodociany umysł. Był z ojcem i Władysławem Odoniczem na zjeździe w Głogowie w 1209
roku (Mosbach, Wiadomości, str. 4-5). Pomagał ojcu w sprawach rządu, od r. 1212 mianowicie, kiedy Henryk
Brodaty więcej się modlić zaczął. Dostał na swój dział Wrocław, Głogów i cały Dolny szląsk, to jest daleko
obszrniejsze i lepsze ziemie jak Konrad młodszy brat; ojciec i więcej kochał Henryka, i sądzil, że hojniej
uposażyć należy starszego syna. Konrad niekontent z tego, rozpoczął wojnę z bratem. Nastąpiła bitwa pod
Lignicą. Opierali się bracia każdy na swoim żywiole, Konrad na swojskim, bo miał hufce narodowe, Henryk na
niemieckim, bo politykę ojca i matki, na Szląsku utrzymywał i Niemców ściągał do kraju. Zwyciężył Henryk,
Konrad uciekać musiał i niedługi życie skończył na polowaniu.Wprawdzie ojciec odebrał Henrykowi rządy, a
raczej sam niemi więcej od tego czasu zajmować się zaczął, ale śmierć Konrada, a poprzednio jeszcze i
Bolesława, braci, podnosiła Henryka Pobożnego, który miał być z czasem tak silnym książęciem jak ojciec. I
rzeczywiście był nim jeszcze za życia ojca, który z nim prawie władzą się podzielił.Dla tego nieraz Henryk
Pobożny występuje sam w drażliwych okolicznościach. Ożenił się 1216 roku z Anną Przemysławówną, królewną
czeską, która od niego była o 13 lat młodszą. Ojca kochał serdecznie. Kiedy wziął go do niewoli Konrad
mazowiecki, wojną Mazowszu groził. Dla pokoju, dwie córki swoje, za synów Konrada zaręczył w r. 1230.
Małoletnie były, więc musiały czekać. Tymczasem Konrad ojca i syna zaprosił na wyprawę pruską r. 1233
(Naruszewicz). W Grudniu 1234 r. Henryk z ojcem bawi w Krakowskiem; dnia 22 obadwaj z Bolesławem
Wstydliwym znajdowali się w Wysokim Brzegu (Cod. dipl. Rzyszcz, III, 19). Były jednak wojny i tak z
mazowiekim, aż według dawnego przymierza zaręczone dwie księżniczki Gertruda (w 1236 roku) i Konstancyja
synom Konrada, zamąż nie powychodziły. W Marcu roku 1238 Henryk Pobożny po śmierci ojca wstąpił na tron
księstw swoich, jako Henryk II. Posiadał silną wrocławską dzielnicę i całą Polskę po Władysławie Odoniczu.
Pisał się jednak jak ojciec dux Zlesie, Cracovie et Polonie, chociaż książęciem krakowskim był Bolesław
Wstydliwy. Ale powaga, znaczenie ojcowskie znikły. Brodaty grozą trzymał na wodzy swoich nieprzyjaciół, nie
umiał tego książe Pobożny; wszystko mu na raz wojnę wydało. Matka błagała go, żeby wynagrodził
niesprawiedliwość ojca i żeby księstwo polskie Odoniczowi powrócił. Niechciał tego Henryk zrobić, chociaż był
pobożny i sprawiedliwy. Ale i to prawda, że Polanie Odonicza niechcieli i że woleli mieć księciem swoim
Szlązaka, syna po ojcu. Tak Odonicz zaledwie mając kilka zamków w swojem księstwie, niewiele przeżył śmierć
Henryka Brodatego. Książe Pobożny pomimo tytułu, jaki przybierał, zupełnie spuszczał z uwagi sprawy
krakowskie. Dla tego położenie Bolesława Wstydliwego zaczynało znowu być przykre z powodu Konrada.
Bolesław mazowiecki starszy już był żonaty z Gertrudą, młodszy Kazimierz z Czaplą bawił teraz we Wrocławiu i
czekał na wesele. Książe Henryk zajęty był klasztorem trzebnickim, biskupa poznańskiego Pawła nakłaniał, żeby
ze swej strony dziesięciny nadał klasztorowi (w Sierpniu roku 1238, Mosbach, Wiadomości, str. 16). Konradowi
przywidziało się, że długi pobyt Kazimierza na Szląsku jest zdradą. Sądził, że Henryk mścić się postanowił
napadem na Mazowsze za dawne więzienie ojca. Padł ofiarą tej podejrzliwości Czapla. Dla Henryka śmierć
Czapli była zniewagą. Sąsiedzi Niemcy rzucili się na zaodrzański ziemie, które niegdyś wydarli Laskonogiemu;

odebrał je Brodaty, ale Brodaty już nie żył, z Pobożnym zdawała się im łatwiejsza sprawa. Arcybiskup
magdeburski Willibrand, potęzny bardzo władzca, bo nawet pomiędzy swojemi hołdownikami liczył margrabiów
brandenburskich, zajął podobno Krośno i upatrzył porę do opanowania Lubusza. Rościli sobie arcybiskupi prawo
do Lubusza od r. 1110, czyli od czasu kiedy cesarz Henryk V prowadząc wojnę z Krzywoustym, podarował im
ten zamek po cesarsku, to jest niemając prawa do tego. Kilka niedziel, oblegało Lubusz wojsko arcybiskupie, aż
książe Pobożny pośpieszył z odsieczą. Niemcy odparci. Willibrand straciwszy wiele ludzi, poszedł bić się z
brandenmburczykami od Marchii. Za to Kaszubi zabrali w Polsce Santok Henrykowi, a dotąd wiernie służyli i
jemu i jego synowi Bolesławowi Rogatce. Santok dostał się synom Odonicza. Tu widzimy początek reakcyi w
Polsce przeciw książętom szląskim. Nieumiał się na przyjąźni ryserstwa polskiego opierać Henryk Pobożny,
kiedy ustępować musiał, sam stracił widać tę przyjaźń i to w krótkim czasie, bo jeszcze rządy objąwszy, po ojcu
Polski dziedzicom oddawać nie chciał i mógł to zrobić. Złamała nareszcie księcia ostatecznie nawała Mongołów,
którzy z Rusi nagle wpadłszy do Sandomierskiego i Krakowskiego, wybirali się na Szląsk.Przybiegł Mieczysław
książe Opolski ze swojemi hufcami na obronę.Ale z pod Raciborza cofał się ku Lignicy, gdzie Henryk zbierał
Polanów, Szlązaków, Krakowian, kogó mógł tylko zgromadzić pod swoje chorągwie. Mongoły oblegli najprzód
Wrocław, potem pociągnęli po Lignicę, Henryk postanowił umrzećlub zwyciężyć. Zapalała go matka, która
poświęcał syna po chrześcijańsku, bo nawet miała przeczucie jego śmierci. Było wojska dużo, pięć hufców;
zmaleźli się i Krzyżacy nawet.Henryk stał w odwodzie z kwiatem rycerstwa polskiego i szląskiego, oraz z
zaciężnemi Niemcami. W boju Mieczysław pierwszy spłoszył wojsko chrześcijańskie. Henryk nie zatrwożył się,
wyrzekł tylko do swoich: "źle się stało" i ruszył na Mongołów, rozgromił przednie hufce, potem Bajdara odparł,
wtedy wojsko przelękło się nagle jakiegoś straszydła i pierzchnęło. Zaklinali go panowie, żeby na lepsze chował
się przygody. Uchodził więc ze czterema towarzyszami, kiedy koń padł pod nim z ran i wysilenia. Podał mu
innego Rościsław komornik książęcy. Henryk uciekał a Mongołowie ścigali; w tej gonitwie legli jego towarzysze
jeden po drugim. Jakiś Mongoł doganiał wtedy księcia, który gdy miecz na niego podnosi, drugi spisą w
podpasze księcia ugodził, Henryk omdlał i spadł z konia. Mongołowie porwali go z placu bitwy i o dwoje
strzelania z łuku uniosłszy, przy okrzykach i radości głowę księciu ucięli. Ciało nago porzucone, odarte z szat i
zbroi. Głowę obnosili Mongołowie na około zamku lignickiego, strasząc oblężonych, aby się poddali, ale
nieudały się im te postrachy. Święta Jadwiga przeżyła i męża i syna. Bitwa pod Lignicą miała wielkie znaczenie.
Zagony mongolskie nigdy dalej na zachód nie sięgły. Tu kres im położył ostatni książe Henryk i sam położył
strażnikiem na tej granicy. Polska piersią swoją zasłoniła chrześcijństwo. Henryk poległ d. 15 Kwietnia 1241 r.
Żył lat 50. Panował po ojcu tylko lat 3. Zostawił synów: Bolesława Łysego, księcia na Lignicy (ob.), Henryka na
Wrocławiu i Konrada na Głogowie, Władysław czwarty syn był arcybiskupem salzburskim i biskupem
wrocławskim. Córki dwie poszły za mąż na Mazowsze, Gertruda i Konstancyja, Elżbieta za Przemysława syna
Odonicza, Jadwiga była Ksienią Klarysek we Wrocławiu, Agnieszka ksienią w Trzebnicy. Dziewięcioro dzieci
było. Ciało Henryka odszukane pomiędzy trupami od żony Anny, a poznane po sześciu palcach u lewej nogi,
było pogrzebione w ś. Jakóba we Wrocławiu w kościele franciszkańskim.
Jul. B.
HENRYK II POBOŻNY
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH KAZIMIERZ JASIŃSKI TOM I poz. 18. / str. 94 ÷ 99.
Jako suna Henryka Brodatego wymieniają go liczne źródła. Imię odziedziczył po ojcu. W źródłach jest
niekiedy określany jako Henryk II - secundus. Przydomek Pobożny jest późnego pochodzenia. Wcześniejsze
źródła zwały pobożnym jego ojca, Henryka Brodatego. Tragiczna śmierć Henryka spowodowała, że już w
źródłach XIII - wiecznych, a także i w późniejszych występuje z określeniem "zabity przez Tatarów" czy "zabity
przez pogan".
Wśród dzieci Henryka Brodatego kładę go umownie na trzecim miejscu, chociaż mógł być młodszy od
swych sióstr, Agnieszki i Zofii. Był niewątpliwie młodszy od Konrada (I. 17), dlatego nie mógł urodzić się
wcześniej niż w 1192 r., zapewne dopiero po 1195 r. Termin ad quem jego urodzin stanowi 1207 r., ponieważ
jego młodszy brat urodził się w grudniu 1208 r. Termin ten można z dużym prawdopodobieństwem przesunąć o
kilka lat wstecz, z uwagi na to, że ok. 1220 r. (I. 23) został ojcem, a także ze względu na wiek jego żony, Anny
czeskiej, urodzonej najpóźniej w 1204 r. Henryk był przypuszczalnie starszy od swej żony, chociaż w
średniowieczu nie brak przykładów na małżeństwa, w których żony były starsze od mężów. Z Księgi
henrykowskiej dowiadujemy się, że Henryka trzymał do chrztu Paweł, biskup poznański w latach 1211 - 1242.
Trudno jednak na tej podstawie ustalić przybliżoną datę urodzin Henryka, ponieważ nie wiemy, od kiedy datują
się bliższe kontakty Pawła z Henrykiem Brodatym, oraz nie znamy kariery Pawła, zanim został biskupem
poznańskim w 1211 r. W każdym bądź razie Paweł w chwili, kiedy trzymał do chrztu syna książęcego, musiał już
być osobą w dojrzałym wieku. Również i z tego względu nie cofałbym daty urodzin Henryka przed 1195 r., a

kładłbym ją bliżej roku 1200, ze względu na to, że biskup Paweł zmarł dopiero w 1242 r. Poza domysły nie
można tu wyjść. Przypuszczam, że Henryk urodził się zapewne w latach 1196 - 1202/1204.
Śmierć Henryka w bitwie legnickiej odbiła się głośnym echem w źródłach, z których niezbicie wynika,
że Henryk zginął w bitwie z Tatarmi 9 IV 1241 r. Miejscem jego pochowania został klasztor franciszkański we
Wrocławiu.
Żoną Henryka Pobożnego była Anna, córka króla czeskiego, Przemysła Ottokara I. W źródłach nie
zachowały się wiadomości o dacie zawarcia tego małżeństwa. Dopiero dziejopis śląski, Thebesiusz, wprowadził
do literatury pogląd, jakoby małżeństwo to zostało zawarte w 1216 r. Data ta jest jednak wyłącznie kombinacją
Thebesiusza, którą uważa się jednak za dość prawdopodobną, a niekiedy za całkiem pewną. W rzeczywistości
kombinacja Thebesiusza opiera się na kilku niesprawdzonych założeniach, przy czym niektóre z nich są
niewątpliwie błędne. Należy do nich pogląd o urodzeniu się Henryka Pobożnego w 1191, a jego żony Anny w
1204 r. Ta ostatnia data przeszła do literatury jako pewnik, jakkolwiek nie poświadcza jej żadne źródło. Rok
1204 może stanowić co najwyżej termin ad quem urodzin Anny. Anna była córką Przemysła Ottokara I z jego
drugiego małżeństwa z Konstancją córką króla węgierskiego, Beli III. Małżeństwo to zostało zawarte w 1198 r. Z
małżeństwa tego pochodził Wacław, przyszły król czeski, urodzony w 1205 r. Starszymi od niego dziećmi tego
małżeństwa były trzy córki, Judyta, Anna i Agnieszka oraz syn Wratysław, który był zapewne najstarszym
dzieckiem Przemysła i Knstancji węgierskiej. Gdyby przyjąć , że kronikarz czeski Pułkawa wymieniając córki
Przemysła z jego drugiego małżeństwa, przestrzegał kolejności według wieku, wówczas jako termin ad quem
urodzin Anny uzyskalibyśmy 1203 r., a jako termin a quo 1201 r. Jeżeli natomiast przyjmiemy kolejność podaną
przez Pułkawę za dowolną wówczas datę urodzin Anny należy położyć na lata 1199 - 1204. Ostatecznie
opowiedziałbym się za urodzeniem się Anny w latach 1201 - 1204, wychodząc z założenia, iż Wratysław i Judyta
byli prawdopodobnie od niej starsi, a Agnieszka mogła być równie dobrze starsza jak i młodsza. Przyjęcie przez
Thebesiusza 1216 r. jako daty zawarcia małżeństwa między Henrykiem Pobożnym a Anną opiera się na jeszcze
jednym założeniu, mianowicie, że Anna w chwili zamążpójścia miała 12 lat. Również i ten pogląd nie został
przez Thebesiusza poparty źródłami. W tej sytuacji 1216 r. jako datę małżeństwa Henryka z Anną wypada uznać
za nieuzasadnioną i w gruncie rzeczy dowolną kombinację Thebesiusza. Prostą konsekwencją tego stwierdzenia
jest konieczność nowego ustalenia daty zamążpójścia Anny i to takiego ustalenia, któreby chociaż pośrednio
opierało się na źródłach. Z uwagi na przypuszczalną datę urodzin Anny, faktyczne zawarcie przez nią małżeństwa
mogło nastąpić nie wcześniej jak w 1214 r. Na ten rok jako na termin a quo tego małżeństwa wskazuje również i
to, że zmarły we wrześniu 1213 r. starszy brat Henryka, Konrad, nie był żonaty (I. 17). Termin ad quem
małżeństwa można ustalić w przybliżeniu jedynie na podstawie dat urodzin najstarszych dzieci Henryka
Pobożnego i Anny. Źródłowo małżeństwo to jest poświadczone dopiero dla roku 1228. Za najstarsze ich dziecko
należy uznać Gertrudę, żonę Bolesława I, księcia mazowieckiego. Gertruda wyszła za mąż w latach 1230 - 1234,
raczej bliżej terminu a quo (I. 23). W chwili zawarcia małżeństwa musiała mieć co najmniej 12 lat, czyli urodziła
się około 1220 r., może nawet już w 1218 r. Ten rok przyjąłbym za przybliżony termin ad quem daty ślubu
Henryka z Anną. Istnieją pewne poszlaki, przemawiające za stosunkowo wczesnym zawarciem tego małżeństwa,
które najogólniej należy datować na lata 1214 - 1218/1220. Należy do nich wiadomość zamieszczona w
Legendzie błogosławionej Agnieszki o projektowanym małżeństwie Agnieszki, siostry Anny, z nieznanym z
imienia księciem polskim, którym mógł być tylko brat Henryka Pobożnego. Nie wątpię, że był nim urodzony w
grudniu 1208 r. najmłodszy syn, a zarazem najmłodsze dziecko Henryka Brodatego. Jeżeli już w 1214 r.
planowano małżeństwo znacznie młodszej od Anny, Agnieszki i znacznie młodszego od Henryka Pobożnego jego
brata, to projekt małżeństwa Anny z Henrykiem musiał być co najmniej równoczesny jeżeli nie wcześniejszy.
Uważam również, że został on zrealizowany z chwilą, gdy Henryk i Anna zostali uznani za zdolnych do zawarcia
faktycznego małżeństwa. W wypadku Henryka oznaczałoby to ukończenie przez niego 14 lat, a w wypadku Anny
12 lat, przy czym obydwa terminy (14 i 12 lat) uważam za przybliżone. Henrykowi Brodatemu, z chwilą gdy
przy życiu pozostał z jego synów tylko Henryk, musiało zależeć na możliwie wczesnym zawarciu przez Henryka
Pobożnego małżeństwa. Mogło ono dojść do skutku nawet już w 1214 r. pod warunkiem, że zarówno Hnryk jak i
Anna osiągneli wiek umożliwiający zawarcie faktycznego małżeństwa. Tak wczesnej daty nie wyklucza
okoliczność, że znane nam dzieci Henryka Pobożnego przychodzą na świat dopiero po 1218 r.. Z uwagi na
młody wiek małżonków pierwsze dziecko z tego małżeństwa mogło urodzić się dopiero po kilku latach
współżycia małżeńskiego. Dodać jeszcze trzeba, że nie znamy wszystkich dzieci Henryka Pobożnego, z których
co najmniej dwoje - nie znanych z imienia - zmarło bardzo młodo. Nie można jednak wykluczyć ewentualności,
że Henryk ożenił się z Anną dopiero w końcu drugiego dziesięciolecia XIII w. Ostatecznie przyjmuję, że
małżeństwo to zostało zawarte w latach 1214 - 1220, czy raczej 1214 - 1218. Jeżeli między tą datą a datą podaną
przez Thebesiusza istnieje zasadnicza zgodność, to jest to dziełem oczywistego przypadku. Chcę jednak
podkreślić, że w literaturze rok 1216, wprowadzony przez śląskiego dziejopisa z XVII w., zbyt pochopnie
uchodził za pewnik, podobnie jak i podana przez niego data urodzin Anny.

Pewna rozbieżność istnieje w sprawie daty dziennej śmierci Anny. W literaturze przyjął się pogląd, że
Anna zmarła 23 VI. Jakkolwiek data ta zanotowana została przez Spominki klarysek wrocławskich, a więc przez
źródło bardzo bliskie osobie Anny, która była fundatorką klasztoru klarysek wrocławskich i która została w
tymże klasztorze pochowana, skłaniam się do przyjęcia dnia 26 VI za dzień śmierci Anny. Tę datę podaje bardzo
wiarygodny i wcześniejszy w stosunku do Spominek, nekrolog opactwa św. Wincentego we Wrocławiu. Niemal
rozstrzygające znaczenie ma w tej kwestii zapiska obituarna, zamieszczona w nekrologu szpitalników, tzw. braci
gwiazdowych, która podaje ten sam, co nekrolog opactwa św. Wincentego, dzień śmierci Anny. Anna zmarła w
1256 r. i została pochowana u klarysek wrocławskich.

1. Kronika polska, MPH, t. 3, 647; Epytaphia ducum Slezie, ibid., s. 712; Vita s. Hedwigis, ibid., t. 4, s. 514,
515, 525 i in.; CDSil., t. 2, nr 132, 133, 198. t. 3, nr 276, 301 i wiele innych dokumentów, zwłaszcza Henryka
Brodatego, na których występuje Henryk Pobożny. Por. Księga henrykowska, s. 242, 245, 255 i in.
2. Księga henrykowska, s. 311; Rocznik magistratu wrocławskiego, MPH, t. 3, s. 681, Genealogia s. Hedwigis,
MPH, t. 4, s. 647, 652.
3. Annales monasterii Trebnicensis, MPH. t. 4, s. 6 pod 1203 r.: fundatum est cenobium a pio henrico; Kronika
polska, ibid., t. 3, s. 641; pius princeps Henricus; Księga henrykowska, s. 373: sub pio duce Heinrico cognomine
Barbato. Określenie pius występuje tu jednak nie w charakterze przydomka, lecz jako cecha charakteru księcia.
4. Określenie "zabity przez Tatarów" lub "zabity przez pogan" na oznaczenie Henryka Pobożnego jest bardzo
często spotykane zarówno w źródłach śląskich jak i pozaśląskich, np. Księga henrykowska, s. 283: domini
Heinrici... a paganis interfecti, s. 255 i 291 - identyczne określenie; Rodowód książąt polskich, MPH, t. 3, s. 282:
Succedit Henricus occisus a Thartaris; Rocznik kapituły gnieźnieńskiej, ibid., s. n., t. 4, s. 9: Boleslaus... ducis
henrici filius quem Tartari occiderunt; Rocznik kapituły poznańskiej. ibid., s. 27: Cundratus filius quondam
Henrici ducis Slezie, qui fuit occisus a Tartaris; s. 41: Boleslaus... filius condam ducis Henrici iunioris, qui fuit
occisus a Thartaris, s. 48: Wladislaus... filius condam Henrici ducis Slezie, qui fuit occisus per Thartaris. Za
rocznikami wielkopolskimi używa określenia occisus per Tartaros lub quem tartari occiderunt na oznaczenie
Henryka Pobożnego również Kronika wielkopolska, ibid., t. 8, s. 88, 90, 95, 105, 118, 125. Szczególnie
znamienne jest określenie Henryka w drzewie genealogicznym, załączonym do Genealogii św. Jadwigi, jako
zabitego przez Tatarów, por. również ibid., s. 649. W kurii papieskiej w 1241 r. określa się Henryka jako księcia
arcychrześcijańskiego: ille H. christianissimus princeps Polonie, K. Maleczyński, Henryk II Pobożny, PSB, 1960,
t. 9, s. 405. Z niemal identycznym określeniem występuje Henryk w pochodzącej z połowy XIII w. Historia
Tartarorum; A. F. Grabski, Nowe świadectwo o Benedykcie Polaka i najeździe Tatarów, Sobótka, 1968, t. 23, s.
10: cum Henrico duce tunc temporis christianissimo eiusdem terre. Trudno jednak to określenie uważać za
przydomek.
5. Księga henrykowska, s. 249: Hic idem dominus Paulus episcopus baptizaverat dominum Heinricum, iuniorem
ducem,... unde domino Heinrico, duci antiquo Barbato quadam familiaritate speciali erat coniunctus. O biskupie
Pawle, który po raz pierwszy występuje w źródłach w 1203 r., jako kanonik wrocławski zob. J. Nowacki, Dzieje
archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964, s. 55 i n.
6. Przytaczam tylko niektóre źródła: Kalendarz krakowski, MPH, t. 2, s. 918; Necrologium Bohemo - silesiacum,
Ztschr. f. Gesch. Schles., t. 5, s. 111; Necrologium des Stifts Kamenz, ibid., t. 4, s. 321; Necrologium des Stifts
Heinrichau, ibid., s. 287; Necrologium Lubense, Monumenta Lubensia, s. 42; Liber mortuorum monasterii s.
Vincentii, MPH t. 5, s. 686; Mortilogium tzw. braci gwiazdowych, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, rkps
IVQ 198 a, k. 25. Wszystkie zapiski nekrologiczne od 1 - 7 podają jako dzień śmierci Henryka 9 IV. Datę roczną
i dzienną podają m. in. Księga henrykowska, s. 284; Vita s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 515; Genealogia s. Hedwigis,
ibid., s. 647; Kronika książąt polskich, ibid., t. 3, s. 489; Epytaphia ducum Slezie, ibid., s. 172. Datę roczną
podają liczne roczniki i kroniki, a potwierdzają źródła dyplomatyczne. Por. również A. F. Grabski, op. cit., s. 12,
który na podstawie Historia Tartarorum, zob. końcowy fragment przyp. 4, przedstawia w innym światle
okoliczności śmierci Henryka. Nie wchodząc w rozstrzygnięcie kwestii, czy Henryk poległ podczas bitwy, czy
został żywcem pojmany przez Tatarów, a następnie przez nich stracony, uważam jednak, że data jego śmierci (9
IV 1241 r.) nie ulega wątpliwości.
7. Por. m. in. Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 647: sepultus Wratislaviae aput fratres minores; Kronika
książąt polskich, ibid., t. 3, s. 489; sepelitur apud fratres minores in monasterio sancti Iacobi apud Wratislaviam;
Rocznik magistratu wrocławskiego, ibid., s. 681: sepultus in Wratislavia, in ecclesia sancti Iacobi; Sprawozdanie
z poszukiwań na Węgrzech dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności, Kraków 1919, s. 6 - 7, nr 4 - bulla

papieska dla kościoła franciszkanów we Wrocławiu z 1250 r. :Nos eandem ecclesiam consideratione dictorum
Ducis et Ducisse, quorum pater a tartaris olim interfectus inibi requiescit, honorari volentes; por. ibid., s. 8 nr 7.
Zob. również E. Walter, Baugeschichte und architektonische Gestaltung der ältesten feststellbaren Grabeskirche
Herzog Heinrichs II. von Schlesien, Arch. f. schles. Kirchengeschichte, 1941, t. 6, i nn.; J. Kębłowski, op. cit., s.
156, 166 i n.
8. Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 647: Henricus... sancte Hedwigis filius, duxit uxorem dominam Annam,
Primizli regis Bohemie et Constantine filie regis Ungarie filiam; Kronika Pulkavova, Fontes Rerum
Bohemicarum, Praha 1893, t. 5, s. 120 - 121: Constancia regina, uxor Prziemisl regis Boemie, sibi... tres filias
genuerat, prima duci Karinthie, secunda duci Polonie sunt tradite in uxores... Sed illa, que est tradita duci
Polonie, nuncupator Anna, que monasterium sanctimonialium ordinis sancte Clare nec non hospitale sancti
Mathie Cruciferorum cum stella fundavit in Wratislavia, cuius et corpus sepultum ibi feliciter requiescit;
Spominki klarysek wrocławskich, MPH, t. 3, s. 692: Anna ducissa, filia regis Bohemie, coniunx ducis Henrici et
ducissa Wratislaviensis fundatrix monasterii sancte Clare, obiit anno Domini 1265 in nocte Iohannis baptiste,
sepulta aput chorum sororum in capella sancte Hedwigis. Imię i pochodzenie żony Henryka Pobożnego znajduje
potwierdzenie bezpośrednie i pośrednie w wielu innych źródłach.
9. G. Thebesius, Liegnitzische Jahrbücher, jawor 1733, cz. 2, s. 37.
10. H. Grotefend, Zur Genealogie, s. 68 i n. Grotefend uznał datę podaną przez Thebesiusza za niesprawdzoną,
ale nie pozbawioną prawdopodobieństwa kombinację. Daty tej nie uwzględnił H. Grotefend w swoich tablicach
(Stammtafeln, tabl. I nr 19), natomiast w późniejszej literaturze uchodzi ona za pewnik; W. Dworzaczek, op. cit.,
tabl. 5; K. Maleczyński, Henryk II Pobożny, PSB, s. 405.
11. Kronika Pulkavova, Fontes Rer. Bohem., t. 5, s. 121 (pod 1205 r.): filium peperit Wenceslaum, sed ante eum
tres filias genuerat, prima duci Karinthie, secunda duci Polonie sunt tradite in uxores, tercia est in Boemia
mortua, Agnes nomine. W sprawie daty małżeństwa Przemysła z Konstancją oraz przypuszczalnej daty urodzin
ich najstarszego dziecka, Wratysława, zob. W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 82.
12. H. Appelt, Schlesische Urkundenbuch, Graz 1968, t. 1, z. 2, nr 287.
13. O. Balzer, op. cit., tabl. VI, nr 8.
14J. K. Vyskocil, Legenda blahoslavene Anezky, Praha 1932, s. 102: Agnieszka mając trzy lata desponsata est
cuidam duci Polonie, illucque cum nutrice sua et honesta comitiua deducta in monasterio quod Trebnycz dicitur
honorifice recepta est ubi primum ex ore filie sancte Hedwigis... fidei rudimenta docili corde suscepit... Factum
est autem..., ut mortuo sponso suo duce predicto iam sexennis patri redderetur. Tym narzeczonym trzyletniej
Agnieszki nie mógł być ani Bolesław, który zmarł przed 25 XII 1208 r., ani Konrad, o którym wiemy, że
narzeczoną jego była księżniczka saska. Ponadto obydwaj byli znacznie starsi od urodzonej w 1211 r. Agnieszki,
przy czym byłoby rzeczą niezwykłą, aby starsza o ok. 8 lat Agnieszki Anna przewidziana byłaby na żonę
młodszego z braci, Henryka Pobożnego, a Agnieszka na żonę jednaego ze starszych braci Hneryka. Z
wiadomości Legendy błogosławionej Agnieszki, należy wyciągnąć wniosek, że skoro na dworze wrocławskim
planowano już małżeństwo najmłodszego syna, musiał już przedtem, albo co najmniej równocześnie, istnieć
projekt w sprawie małżeństwa Henryka Pobożnego. Za słuszny uważam domysł J. Vyskocila, Blahoslavena
Anezka Ceska, Praha 1933, s. 59, że (w 1214 r.) istniał plan podwójnego mariażu, mianowicie dwóch córek
Przemysła Ottokara I z dwoma synami Henryka Brodatego. Wskutek śmierci najmłodszego syna Brodatego
doszedł do skutku jedynie ślub Anny z Henrykiem Pobożnym.
15. Data urodzin Agnieszki, którą niektórzy badacze kładli na 1205 lub 1208 r., przypada na rok 1211, zob. J.
Vyskocil, op. cit., s. 55 i n. Agnieszka przybyła zatem do klasztoru trzebnickiego w 1214 r., co zgadza się z inną
wiadomością Legendy, że w klasztorze trzebnickim przebywała już wówczas Gertruda, która udzielała Agnieszce
pierwszych nauk: ex ore filie sancte Hedwigis morum ac fidei rudimenta... suscepit, zob. przyp. poprzedni.
Gertruda wstąpiła do klasztoru trzebnickiego dopiero w 1212 r. (I. 21).
16. Zob. przyp 14.
17. H. Grotefend, Stammtafeln, tabl. I, nr 19; W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 5.
18. Liber mortuorum mon. s. Vincentii, MPH, t. 5, s. 696. Tekst Spominek, ibid., t. 3, s. 692, zawierający
wiadomość o śmierci Anny w dniu 23 VI 1265 r. podaję w przyp. 8.
19. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, rkps IVQ 198 a, k. 27 pod 26 VI czerwonym atramentem: Obiit
domina Anna ducissa Wrat(islauiensis) fundatrix hospitalis s. Elyzabeth ibidem.
20. Spominki klarysek wrocławskich, MPH, t. 3, s. 692; zob. przyp. 8.

21. Spominki klarysek wrocławskich, MPH, t. 3, s. 692: sepulta aput chorum sororum in capella sancte
Hedwigis. Kaplica ta została poświęcona w 1280 r. i stała się miejscem pochówka Anny oraz niektórych Piastów
wrocławskich i ich żon, loc. cit.
HENRYK III
ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA S. OLGERBRANDA
Książe wrocławski. Syn Henryka II Pobożnego i Anny Przemysławówny, królewny czeskiej. Urodził się roku
1222; kiedy ojciec umarł miał lat 19. Miał jednego od siebie starszego brata, dwóch młodszych. Zaczęli się ci
książęta kłócić ze sobą o dzielnice. Babka ich ś. Jadwiga była zatem, żeby dwaj młodsi Konrad i Władysław
poszli do stanu duchownego. Radziła tak przez arystokrację, żeby nie bardzo się drobiły dziedzictwa. Wojna
ledwie co nie zapaliła się na dobre, ale pogodzili się bracia, młodzi pojechali za granicę uczyć się, Bolesław Łysy
wziął Polskę i jeszcz księciem karakowskim wybrany po ucieczce Wstydliowego. Stało się więc tak, że Henryk
III wziął cały szląsk ten, co ojciec posiadał, to jest kraj dziedzicczny, ze stolicą Wrocławiem. Ale Łysy nie
utrzymał się w Krakowie, bo zazbyt Niemcem sie pokazywał; był okrutny, więc i Polanie go pozbyli się chętnie
a przyzwali dziedzicznych panów, synów Odonicza. Bolesław Łysy brał księztwa postronne i na dział swoj
bardzo poważne i tak nic z posiadłości dziedzicznych ojca nie wziąwszy, byłby potężnym książęciem, gdyby
postępować sobie umiał z ludźmi. Teraz pozbawiony wszystkiego przyszedł na Szląsk od brata upominać się
dzielnicy. Starszy, miałby Wrocław przy podziale prawnym, teraz brat młodszy naturalnie ustąpić mu niechciał
Wrocławia i ustąpił mu Lignicy. Tymczasem i dwaj bracia młodsi straciwszy ochotę do stanu duchownego, działu
jakiego w ziemi się domagali. Dla spokojności obiecał Łysy coś dać Konradowi, a Henryk Władysławowi. Takie
było postanowienie dawniejsze, pismami umocowane za przyczynieniem się matki królewny Anny i biskupa
wrocławskiego Tomasz. Złamał Bolesław obietnicę i Konrada wciąż do Henryka odsyłał. Łysy miał prawo i
zwyczaj za sobą, gdy nie Wrocławianie, którzy nie chcieli zamieniać Henryka na Bolesława. Brat starszy obległ
na czele rozbójników i łotrów niemieckich Wrocław r. 1245. Trzy miesiące oblegał miasto nieotoczone murami,
a przez Mongołów spalone i zdobyć go niemógł; cofał się więc łupieżąc, palć, mordując. Żołnierstwo jego
nieopłacone okropnie dokazywało. Bolesław zastawiał miasta, zapożyczał się, lazł w długi i powtórnie zebrawszy
wojsko obległ Wrocław. Ale jako szaleniec za zgodą mazowieckich książąt wzięty do niewoli r. 1248. Henryk
chciał go szlachetnie zwojować, utrzymywał brata w więzieniu dobrze, pozwolił mu przyjemności życia,
wreszcie dobrowolnie wypuścił go na wolność. Nic nie pomogło, Bolesław zastawiał dalej miasta a Wrocław
nękał. Tymczasem i Konrad na jego ruinach się podnosił, posiadł Krosno i Bytom i z książęty polskiemi się
złączył, żeby wojować z bracią. Księstwo wrocławskie nowej uległo klęsce. Nie chciał Henryk pomagać mu
przeciw Bolesławowi. Cała więc niechęć Konrada zwróciła się ku temu bratu, który był raz tyle nieostrożny, że
dostał się do niewoli Konradowi. Stanął wtedy pomiędzy niemi pokój, Henryk dał brau zakładników i obiecał
mu, że wojnę wyda Bolesławowi. Nie dopominał się Konrad niczego u Henryka, który miał na swojej dzielnicy
wynagrodzenie Władysława, ale wszelako zawarował sobie, że gdyby nie udało się wydobyć u Bolesława
dzielnicy, Henryk mu ze swojej części wynagrodzi. Był sprawiedliwszy względem Władysława henryk. Razem z
nim i matką Anną fundowali we Wrocławiu szpital ś. Elżbiety, spełniając wolę ojca; zapisali wprawdzie braci
Bolesława i Konrada do akt, ale to dla honoru więcej (w Lutym 1253 r., Theiner, Vet. mon. Pol. et Lith. str. 55).
Lepiej na tem wyszedł, bo kiedy stanęła wreszcie zgoda pomiędzy szląskimi książęty i Konrad od Bolesława
dostał Głogów, Władysław który został tymczasem arcybiskupem, Henrykowi części swojej ustąpił i tylko
przestał na dobrach duchownych. Ci dwaj bracia lepiej się kochali i długo żyli w zgodzie. Jednakże mimo to, że
brata miał arcybiskupem, był w podejrzeniu Henryk, że nie sprzyjał wolnościom duchowieństwa; podobno był
nawet w zmowie z Bolesławem Łysym, który zadarł mocno z biskupem Tomaszem o dziesięciny. Ostatnie swoje
lata Henryk zajął się zaprowadzeniem ładu i urządzeniem księztwa. Odbudował Wrocław, który był ruiną po tylu
wojnach, murami go otoczył, nadał mu wiele przywilejów, wolność od ceł, prawo milowe, przez które
niepozwalało się ani sklepów utrzymywać, ani rękodzieł żadnych na około o milę od miasta. Nadał wreszcie
prawo magdeburgskłe Wrocławiowi, gdyż miasto od Niemców aż się roiło. Poróżnił się pod koniec z
Władysławem; plotki były temu winne. Rozjątrzony arcybiskup żądał od brata połowy księstwa i musiał mu
Henryk ustąpić. Jest wiele przywilejów na których obydwaj i Henryk i Władysław nazwani są panującymi
książętami wrocławskiemi. Była to dobra polityka. Władysław w każdym razie, będąc z bratem w zgodzie, prawo
swoje do dzielnicy, synom jego przekazywał. Panowanie to wspólne obudwu książąt trwało aż do śmierci
Henryka. Jeszcze w roku 1266 sprzedawali cło (telonei forensis) Wrocławiowi obydwaj wspólnie książęta (w
Czerwcu, Długosz, Sommersberg). Henryk zachorowawszy, powierzył bratu, potomstwo swoje niedorosłe i
wdowę i księstwo wrocłwskie. Umarł d. 29 Listopada 1266 roku podobno z trucizny. Żył lat 44, panował lat 25.
Książe był słaby, nie tak potężny jak ojciec, a tem bardziej jak dziad, Henryk Brodaty. Dwie miał żony, pierwszą
Jutę czyli Judytę, córkę Konrada księcia mazowieckiego, wdowę po Mieczysławie Raciborskim czy Cieszyńskim
i Agnieszkę córkę Alberta I księcia saskiego. Z pierwszej były dzieci: Henryk IV Probus, Jadwiga, która poszła
potem za Henryka landgrafa altenburgskiego i niewiadoma z imienia, żona Mieczysława II na Cieszynie ( Stecki,

Rodowody, tabl. V i X).
Jul. B.
______________________________________________________
HENRYK IV, PROBUS, ŁAGODNY
ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA S. OLGERBRANDA
książe szląski, krakowski i sandomierski. Był synem Henryka III, księcia wrocławskiego i Judyty córki Konrada I
księcia mazowieckiego. Urodził się r. 1248. Wziął księstwo wrocławskie po ojcu w Listopadzie 1266 roku,
małoletni pod opieką macochy Agnieszki, córki Alberta I księcia saskiego i stryja swego Władysława, który był
arcybiskupem salzburskim. Umarł i stryj r. 1270 nie bez podejrzenia trucizny i prawa mu swoje do Wrocławia
przekazał. Młodziuchnym bardzo Henryk występuje w historyi, a zuchwale. Los mu przeznaczył odnowić potęgę
domu, wrócić świetne czasy naddziada Henryka Brodatego. Miał na Szląsku obszerniejsze dziedzictwo od
innych książąt i znaczne przez zabiego swoje i stryja arcybiskupa posiadał summy, ztąd wczesna jego potęga.
Najprzód przez pośrednictwo pieniędzy powiększał księstwo, kiedy posłużyły ku temu okoliczności. Stryj jego
Konrad Głogowski w posagu drugiej żony puścił teściowi Konradowi margrabiemu z Osterlandu Krosno i kilka
szląskich zamków, margrabia ziemie te zastawił arcybiskupowi magdeburgskiemu. Szlązacy bali się przejść w
Niemce i nalegali na swoich książąt, żeby wykupili Krośno. Niemógł tego zrobić ani Konrad, ani Bolesław Łysy,
więc za radą panów swoich wystąpił Henryk.. Wykupił Krośno i drugie ziemie szląskie z rąk niemieckich, to jest
z zastawu arcybiskupa magdeburgskiego (1276 r.). Niekontent z tego Bolesław Łysy Rogatka, książe lignicki, był
powodem do krwawej domowej wojny, wśród której krzepił się duch młodego Henryka do wyższych
przeznaczeń. Łysy wziął sobie za urazę ten wzrost potęgi synowca; narzekał, że Henryk część księztwa
wrocławskiego po Władysławie, które powinno było, według niego, iść na wspólny podział, sobie wyłącznie
przywłaszczył. Znalazł nadspodziewanie Bolesław sojuszników w rycerstwie wrocławskim, które się obawiało
zemsty Henryka za śmierć ojca i stryja, jak było podejrzenie, otrutych. Uknuli zamach spiskowi z Bolesławem.
Wzięty Henryk zdradą do niewoli we wsi Jelcach, kiedy spał bez straży.Zaprowadzony do zamku lehelskiego.
Oburzenie wielkie ten gwałt sprawił. Wrocławianom na pomoc przysłali swoje hufce książęta: krakowski, kaliski,
poznański, opolski, nawet stryj Henryka Konrad głogowski. Bolesław miał najemnych Niemców, wkroczył do
księstwa wrocławskiego i pustoszył ziemie.Wygrał przez dzielność syna swojego Henryka Otylego stanowczą
bitwę pod Skorolczem (Stolz, d. 20 Kwiet. 1277 r.). Chciał wdać się w tę wojnę król czeski Przemysław Ottokar,
ujmując się za Bolesławem jako za swoim siostrzeńcem. Wrocławianie go zaklinali żeby tego nie robił. Król
zażądał zamku kladzkiego, dali mu hrabstwo to imieniem księcia swego Wrocławianie, ale tylko na dożywocie.
Król tedy pokój ustanowił, ale z krzywdą Henryka. Żeby wydobyć i siebie z niewoli i księcia Przemysława
poznańskiego, który był wzięty w boju, Henryk ustąpić musiał stryjowi Struży, Nowego Targu, Przyni itd.
Zwyciężony nie uległ i uwolniwszy się od swoich nieprzyjaciół stał się najpotężniejszym księciem na Szląsku.
Jedność rozerwaną ziemi swojej spajał, wykupił stanowczo Krosno za 6,000 grzywien, odzyskał od Czechów
hrabstwo kladzkie, które w poprzedniej wojnie utracił, jak tylko umarł r. 1278 Przemysław Ottokar. Dla
pewności począł się odtąd pisać panem na Wrocławiu i Kładzku, co i następcy jego naśladowali. Tegoż roku
ożenił się z Mechtyldą czy Matyldą córką Ottona Długiego, margrabi brandeburgskiego. Czynny, niespokojny,
znakomity ten książe nie przebierał w środkach. Chciał sobie rozbójniczym sposobem wynagrodzić krzywdy,
jakie go spotkały od Bolesława Łysego. Zaprosił do Baryczy pod pozorem narady o rzeczy publicznej
Przemysława poznańskiego i obydwu Henryków lignickiego i głogowskiego. Kazał tam wszystkich uwięzić i
zaprowadzić do Wrocławia; zapowiedział im, że otrzymają wolność za ustępstwa ziemi. Obraził się o to Leszek
Czarny i kiedy kilkomiesięczne prośby nie pomogły, wydał wojnę Henrykowi; spustoszył mu księstwo, ocierał
się o bramy samej jego stolicy. Chociaż niezmierne miał szkody, Henryk siedział w zamku. Na księciu
Przemysławie polski wymógł wieluńskie, innych książąt szląskich krwią do siebie bliższych prawnie zhołdował,
bo wziął od nich przysięgę, że przez 5 lat będą mu dawać w każdej potrzebie po 30 kopijników. Dali mu na to
zakładników. Chciał nawet wyzuć Przemysława z Polski (1284 roku). Przeciągnął na swoją stronę hojnemi
darami i obietnicami panów polskich, a na ich czele Sędziwoja, niegdyś marszałka dworu Bolesława Pobożnego:
gniewał się na Przemysława Sędziwój, że przy rozdziale urzędów dostał tylko kasztelaniję kaliską. Poddał
Sędziwoj Henrykowi zamek kaliski, miasta niemógł wziąć książe szląski. Nim się o tem dowiedział Przemysław,
już dostał Kalisz mocną załogę i hojną żywność na długie oblężenie. Wojska polskie próżno szturmowały do
zamku. Przemysław ugodą musiał się zbyć gościa niebezpiecznego. Henryk ustąpił z Kalisza, ale Przemysław
wystawił w Ołoboku twierdzę i oddał ją z ziemią okoliczną Henrykowi. Wrócił książe do siebie po łatwe trofea
nad duchowieństwem. Henryk przeszedł jeszcze Bolesława Łysego w chciwości na dobra duchowne. Kazał
dziesięciny pieniężne biskupa składać do swoich skarbów. Osobno na biskupa Tomasza nałożył wielki podatek.
Oczywiście nie poddawał się pod takie rozkazy biskup. Henryk zabrał mu więc dwa miasta Otmuchów i Nissę i
zamek Eldenstein, powyganiał ze wszystkich dóbr duchownych zastawników i dozorców, sam swoich poborców
w dobrach tych postanowił. Arcybiskup Jakób Świnka musiał zwołać synod do Łęczycy i księcia na nim wyklął i
miasto Wrocław. Kiedy duchowieństwo klątwę głosiło, Henryk rozjątrzony wygnał biskupa, duchowieństwo

świeckie i Dominikanów. Tomasz pojechał na synod do Lyonu; Wyprawił tam i książe swoich posłów i uzyskał
zdjęcie klątwy bezwarunkowe. Biskup wrócił i bawił się na wygnaniu w Raciborzu. Obległ Henryk miasto; dla
głodu poddać się miało, kiedy Tomasz wyszedł w processyi przeciw Henrykowi i tak gniew jego przebłagał.
Wróciła zgoda od lat kilku zerwana. Tym czasem w r. 1287 rycerstwo polskie podstąpiło nagle pod Ołobok i
zamek z powiatem księciu swojemu przywróciło. Rychło potem Szląsk nawiedzili Mongołowie. Kiedy umarł
Leszek Czarny, nowe przed księciem Henrykiem otworzyło się pole. Szlachta chrobacka na tron krakowski
podniosła Bolesława mazowieckiego, ale mieszczanie stolicy będąc przewarznie narodowości niemieckiej, woleli
księcia, który więcej im obiecywał rękojmij. Henryk był nadzieją Niemców krakowskich. Ojczyzny polskiej już
nie rozumiał, gorzał tylko rządzą panowania. Z Wacławem królem czeskim serdeczne miał stosunki, a podobno
mu nawet Wrocław zapisywał: Czesi wtenczas już, jak i Szląsk cały, zniemczyli się do niepoznania. Przyzwany
książe przybył tajemnie i panował nawet, a szlachta rada nierada weszła z nim w układy, które kiedy stanęły,
Henryk za powszechną zgodą otrzymał księstwo krakowskie, sandomierskie i lubelskie, był dux Silasiae,
Cracoviae et Sandomiriae. Tak ujrzał się na tronie krakowskim książe, który według zasady pierworodztwa,
najwięcej miał do niego prawa, bo najstarszym był książęciem z najstarszej lini Piastów. Ale gdy prawo tej gałęzi
Piastów obalone było przez wolę narodu, przez bulle papieskie i przez zadawniały zwyczaj, Henryk wziął
panowanie na mocy układów ze szlachtą i z miastem Krakowem. Pierwszy to początek u nas paktów konwentów.
Nie utrzymał się jednak Henryk na tronie przeciw Władysławowi Łokietkowi, który podnosił myśl jak wtedy
legitymiczną; pochodził albowiem z lini Kazimierza Sprawiedliwego, która i przez wolę narodu i przez zwyczaj
zadawniały i przez bullę papiezką, miała prawo do panowania w Krakowie. Do tego Łokietek był bratem Leszka
Czarnego, a więc najbliższym krewnym zeszłego księcia krakowskiego. Potężny był Henryk, ale potężniejszy
Łokietek. Henryk, Niemiec, plątał jedność narodową, ziemie lechickie już się kupiły pod jedno skrzydło,
Niemiec przyszedł tę jedność rozrywać. Musiał upaść, bo inaczej Polska poszłaby na rozerwanie Czechom,
Niemcom i wyrodzonym Piastom, co na jedno wychodziło. Łokietek miał kilka wysłanych księstw kujawskich, a
tutaj jeszcze potęgę jego wsparła silnie koalicyja książąt narodowych, niewyrodzonych Piastów. Szli za nim
książęta mazowieccy, książe łęczycki, pomorski i polski z nienawiści do Szlązaków. Henryk wysłał naprzeciw
Łokietkowi książąt lignickiego i wrocławskiego. Pod Siewierzem i w innych miejscach, około Skały i Świątnicy,
rozgromione siły Henryka. Łokietek zajął Kraków z wielką radością narodowości chrobackiej, a z niechęcią
mieszczan. Szlązak schroniwszy się do Wrocławia, inne pod miasto podesłał siły cicho i w nocy, pod wodzą
Henryka lignickiego. Niemcy krakowscy ku zdradzie podali rękę, otwarli bramy, zaczęły się zabójstwa po
domach i ulicach. Łokietek schronił się do Franciszkanów, gdzie przebrany, w kapie i komży, przez mur ucieczką
tylko się ocalił. Nastąpił srogi odwet na przeciwnikach Henryka; popalone dwory szlacheckie, na skarb zabrane
włości, Paweł z Przemankowa biskup pojmany. Przestraszeni krakowianie uznali Henryka znowu za księcia, gdy
sandomierskie uporczywie trwało przy Łokietku. Książe Henryk nie był na tych obudwu wyprawach, bo
chorował; powiadano że umierał od trucizny. To pewna że skończył życie wtenczas d. 23 Czerwca 1290 r.
Dziedziczne księstwo na Szląsku zapisał stryjowi Konradowi głogowskiemu, bo sam nie miał dzieci. Ale nie
utrzymał się Konrad, księstwo poszło w ręc młodszej lini panującej na Lignicy, mimo wdzierania się cesarza
Rudolfa, który zięciowi swemu Wacławowi królowi czeskiemu dawał inwestyturę na Wrocławiu, nie mając na to
żadnego prawa. Księstwa zaś krakowskie i sandomierskie dostały się Przemysławowi polskiemu, który je zajął
natychmiast na mocy testamentu Henryka. Rozporządzenie to było mądre, patryjotyczne, obfite w skutki. Artykuł
Kazimierza Stronczyńskiego o Grobowcu Henryka Łagodnego we Wrocławiu, znajduje się w Bibl. warsz. 1841,
tom IV, str. 1).
Jul. B.
___________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------HENRYK IV OTYŁY
ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA S. OLGERBRANDA
Crassus, książe wrocławski i lignicki. Syn Bolesława Łysego Rogatki, książęcia na Lignicy i Jadwigi córki
Henryka, księcia z Anhaltu, rodził się w r. 1248. Brat stryjeczno - rodzony Henryka Probusa, rodzony Bolesława
Wojennego i Bernarda Skoczka. Wierny ojca pomocnik we wszystkich sprawach. W r. 1277 z zaciężnym ludem
wkroczył do księstwa wrocławskiego przeciw Henrykowi Probusowi (ob). Utrzymał bitwę między Skorolczem a
Proczanem, bo kiedy ojciec już uciekł z placu z jednym tylko towarzyszem, Henryk naprawił szyki i odzyskał
zwycięztwo, nawet Przemysława poznańskiego pojmał do niewoli. W r. 1278 po śmierci ojca wziął księstwo
lignickie, to jest miasta Lignicę i Jawor, Bolko dostał Świdnicę, Bernard Skoczek już wtedy nie żył. W r. 1281
sam się zdradą dostał do niewoli bratu Henrykowi Probusowi (ob). Musiał się wtedy rodzajem lennej przysięgi
zobowiązać dla Probusa na lat pięć. I w istocie służył mu w wyprawach wojennych, nawet po zakreślonym
czasie. Probus zajął Kraków, ale przeciw niemu walczył Łokietek z pomocą książąt innych linij. Probus
oddaliwszy się na Szłąsk, przeciw Łokietkowi zostawił Henryka Otyłego z Lignicy i Przemysława ze Sprotawy.
Była tutaj walka o zasady, o prawo. Szlązacy nie zrzekali się swoich roszczeń do Krakowa, więc kiedy jednemu z

nich udało się posiąść pierwsze księstwo w rozerwanej Lechii, był już interes wszystkich popierać prawa tego
jednego. Książęta lignicki i sprotawski, przy pomocy jeszcze 3 - go Bolesława Opolczyka, stali za Henrykiem.
Rozbił ich wszystkich Łokietek i zajął Kraków. Wtedy Probus drugi raz Henryka Otyłego wysłał na Łokietka.
Nagłem podejściem opanowana stolica, Łokietek uciekł przebrany za mnicha. Nie odwdzięczył się mu Probus,
bo umierając, Wrocław zapisał dla stryja Konrada głogowskiego. Wybuchła o to straszliwa wojna pomiędzy
książęty na Szląsku. Henryk Otyły już dawno pieścił się nadzieją, że będzie panował na Wrocławiu. Konrad zajął
wprawdzie pierwszy miasto, ale nie długo się w niem osiedział. Porzuciwszy sprawy krakowskie przybył ze
zbrojnymi Henryk Otyły i kiedy wjeżdżał jedną bramą do Wrocławia, drugą uciekał Konrad.. Woleli nawet
Henryka mieszczanie, jak Konrada, który uchodził za nieszczerego i kłótnika. Książe od tego czasu nazywa się w
historyi piątym, piątym był jako książe wrocławski, czwartym jako lignicki, ale została przy nim pierwsza liczba,
jako nazwisko historyczne, bo Wrocław starszy był od Lignicy. Henryk co prędzej potwierdził przywileje
Wrocławia, żeby uchodził za pana i dziedzica. Potrzeba to było, bo cesarz Rudolf Habsburg na zasadzie
zmyślonej, że Probus wziął od niego inwestyturę na Wrocław, teraz gdy niby lenność zawakowała, oddał ją
swojemu zięciowi Wacławowi, królowi czeskiemu. Innym dyplomatem twierdził, że Henryk Probus na przypadek
prędkiej swojej śmierci, Wacławowi ustępował dziedzictwa. Niemieckie pretensyje zostały sobie pretensyjami, a
prawo prawem. Henryk Otyły utrzymał się przy Wrocławiu. Był nierównie potężniejszym od stryja, Konrada.
Dla tego się łatwo przeciw niemu bronił. Nasyłał na niego stryj kupy zbrojne dla pożogi i rabunków, Konradowi
pomagał Bolesław Wojenny ze Świdnicy przez zazdrość ku większej potędze brata. Obadwaj knowali tajemne
zdrady, chcieli Otyłego zabić lub pojmać. Wreszcie Bolesław ułożył się zgrabnie i wymógł prośbami na Henryku,
że mu ustąpił dwóch miast Jawora i Strzegomia, za to obiecał się z bratem przeciw Konradowi połączyć.
Przysiągł Bolesław, a zdradził. Bo kiedy na niego brat raz i drugi nalegał o przysłanie posiłków, Bolesław póty
się wymawiał i zwłóczył, aż wymógł znowu na bracie darowiznę Rajchenbachu, Frankensteinu i Strzelina.
Wszakże i tak jeszcze słowa nie dotrzymał, a pokazało się później, że jednocześnie Konradowi obiecywał
pojmać do niewoli brata. Konrad omylony w swoich nadziejach, nasadził na Henryka zdrajcę. Miał książe
wielkiego ulubieńca Lutka, herbu Habdank, obsypywał go różnemi dobrodziejstwami. Pochlebiał się księciu
Lutko, lubo ojciec jego Pakosław, za popełnione zabójstwo, wyrokiem księcia był ścięty. Miał i Pakosław
względy Henryka, na to ufał i przechwalał się ze swojej zbrodni; słusznie wziął karę. Konrad trafił na Lutka i
niechęć jego ku Henrykowi obudzał. Raz Henryk mył się w łaźni niedaleko Wrocławia nad Odrą. Lutko wpadł
tam ze zbrojną kupą i przykrywszy księcia tylko nikczemną płachtą, wsadził go na koń i dniem a nocą pędził do
Sandwoita, pierwszego miasta w dzielnicy Konrada (w Październiku 1293 r.).
HENRYK III GŁOGOWSKI
POCZET KRÓLÓW POLSKICH
Po tajemniczej śmierci Henryka Probusa w 1290 roku zostało trzech piastowskich kandydatów do
dziedzictwa po nim: nie tylko w sensie materialnym, ale także programu politycznego.Trzech kandydatów, z
trzech różnych linii piastowskich musiało podjąć program zjednoczenia Polski i przywrócenia królestwa:
niestety, nie we współdziałaniu ze sobą, lecz w ostrej rywalizacji.A prawie natychmiast wyłonił się czwarty, obcy
kandydat-Wacław II czeski, pragnący opanować Polskę na podstawie wątpliwych argumentów prawnych-ale
także bardzo realnej siły polityczno-ekonomicznej swego państwa.
Ze wspomnianych trzech Piastów, dwaj cieszą się zasłużoną sławą i miejsce w Panteonie narodowym:
Przemysł II wielkopolski, który pierwszy po dwu wiekach uwieńczył skronie koroną i wkrótce tragicznie zginął,
oraz Władysław Łokietek z linii kujawskiej, który zdołał dokonać upragnionego przez wszystkich dzieła
zjednoczenia. Natomiast trzeci z rywali, Henryk głogowski, ostatni książę śląski o ambicjach ogólnopolskich i
horyzontach na miarę zamierzeń, uległ zapomnieniu, nie doczekał się ani uznania, ani głębszego zainteresowania
ze strony historyków.Nie miał szczęścia mimo iż zdolnościami nie tylko dorównywał, ale może nawet
przewyższał partnerów.Na rozbitym między tuzin książętek Śląsku trudniej jednak było zdobyć siły i środki do
szerszych działań niż w nie podzielonej Wielkopolsce czy Małopolsce.A może to osobiste cechy charakteru nie
pozwalały mu skupić wokół siebie tłumu entuzjastycznych zwolenników?Obok takich cech, jak wytrwałość,
zamiłowanie do porządku i gospodarność, można bowiem ujrzeć u niego rys okrucieństwa.
Henryk był synem Konrada, księcia głogowskiego, a wnukiem Henryka Pobożnego, po którym
odziedziczył imię.Ojciec jego, przeznaczony początkowo do stanu duchownego, studiował w Paryżu i został,
dzięki wpływom swego wuja, króla Czech, wybrany biskupem passawskim.Ale kiedy naŚląsku rozgorzały walki
o dziedzictwo między jego starszymi braćmi: Bolesławem Rogatką i Henrykiem, zrzucił suknie duchowne i
pospieszył upomnieć się o swój udział.Korzystał przy tym z pomocy książąt wielkopolskich i ożenił się z ich
siostrą Salomeą.Z ich też pomocą zdobył sobie dzielnicę głogowską, zmuszając do ustępstw wziętego do niewoli
seniora rodziny, Bolesława Rogatkę.

Synem Konrada i Salomei był właśnie Henryk, ale nie wiadomo dokładnie kiedy się urodził i czy
rzeczywiście był najstarszym synem, jak przypuszcza autor "Rodowodu Piastów Śląskich", Kazimierz
Jasiński.Data urodzenia przypada, jego zdaniem na lata 1251-60.Do dziedzictwa po ojcu sięgali jeszcze dwaj
bracia-Konrad i Przemysł, zwany zdrobniale Przemkiem, mimo iż pierwszy z nich, znany pod przydomkiem
Garbatego, obdarzony już wcześniej kanonikatami kilku kapituł, miał zostać dostojnikiem kościelnym.Mimo to
po śmierci starszego Konrada, która nastąpiła w 1273 lub 1274 roku, jego głogowska dzielnica została
podzielona na tzry mniejsze: Konrad dostał ostatecznie Żagań, Przemko-Ścinawę, zaś stołeczny Głogów został w
ręku Henryka.Trzeba tu dodać, że mimo rozległego obszaru, dzielnica głogowska należała do najsłabiej
zaludnionych i najuboższych terenów Dolnego Śląska.Znaczną część jej pokrywały lasy, nie brakło podmokłych
ziem, nie nadających się do rolniczego wykorzystania.Dopiero za czasów Konrada i Henryka III rozwinął się
ruch lokacyjny; poza Głogowem żadne jednak z lokowanych tu miast (Żagań, Kożuchów, Ścinawa, Szprotawa,
Bytom Odrzański, Góra) nie uzyskało większego znaczenia w handlu dalekosiężnym.
Henryk miał decydujący głos w polityce całej trójki synów Konrada, o nim bowiem głównie słyszymy w
nielicznych wzmiankach o udziale dzielnicy głogowskiej w szerszych akcjach politycznych.Od początku zbliżył
się Henryk do swego imiennika, księcia wrocławskiego Henryka Probusa i wziął udział, wraz z Przemysławem II
poznańskim, w zbrojnej wyprawie przeciw Bolesławowi Rogatce, trzymającemu w niewoli wrocławskiego
bratanka.Wyprawa ta skończyła się jednak niepowodzeniem: syn Rogatki, również Henryk, znany później pod
przydomkiem Otyłego lub Brzuchatego, zadał niefortunnym obrońca jeńca klęskę pod Stolcem 24 kwietnia 1277
r.Po raz pierwszy starli się tu dwaj Henrykowie, których rywalizacja doprowadzi z latami do wzajemnej zaciekłej
nienawiści, wywierającej złowrogi wpływ na dzieje Śląska w końcu XIII wieku,
Konflikt został rozwiązany dzięki pośrednictwu króla czeskiego Przemysława Ottokara II, który starał
się pogodzić Piastów, a zarazem zjednać ich dla swego obozu w zbliżającym się decydującym starciu z królem
rzymskim Rudolfem Habsburgiem.W bitwie pod Suchymi Krutami (Dürnkrut), gdzie w 1278 poległ król czeski,
wielkie straty ponieśli również posiłkujący go książęta polscy.Przypuszcza się, że był wśród nich Henryk
głogowski.
Acz nie bez trudności, dał się Głogowczyk uzależnić od Henryka Probusa i popierał jego plany
polityczne.Początkowo opierał się brutalnemu krewniakowi, który w 1281 r. uwięził go wraz z dwoma innymi
książętami i zmusił do układu, stawiającego go w pozycji lennika: Henryk głogowski miał posiłkować księcia
wrocławskiego na każde wezwanie z 30 kopiami rycerzy.Mimo tej niezbyt szlachetnej formy zadzierzgnięcia
ściślejszego związku, Głogowczyk pozostał mu wierny, nawet gdy Probus znalazł się pod klątwą biskupią.Książę
wrocławski odpłacił mu się za to przekazaniem wykupionego przez siebie z rąk arcybiskupa magdeburskiego
Krosna Odrzańskiego, należącego niegdyś do dzielnicy głogowskiej.Na podobnyh warunkach weszli w zależność
od Henryka Probusa dwaj bracia Henryka głogowskiego - Przemko i Konrad.
W czasie decydującej walki Probusa z Łokietkiem o Kraków Głogowczycy wspierali go zbrojnie: w
bitwie pod Siewierzem 26 lutego 1289 r., zwycięskiej dla Łokietka, poległ Przemko ścinawski.
Wielkie plany Henryka Probusa nie spełniły się 23 czerwca 1290 r. władca Krakowa i Wrocławia
umierał w swym nadodrzańskim zamku, mając przy boku Henryka głogowskiego, jako najbliższego
współpracownika i spadkobiercę.Jemu to przekazał Probus testamentarnie swe śląskie posiadłości, oddając
jednocześnie Kraków wielkopolskiemu Przemysłowi.
Dwaj spadkobiercy Henryka Probusa mogli się stać - gdyby zdołali objąć i utrzymać dziedzictwo najpotężniejszymi książętami polskimi.Gdyby nadto utrzymali jedność działania, to realizacja marzeń Probusa (i
coraz większej liczby świadomych politycznie Polaków) - zjednoczenie Królestwa Polskiego - miała wszelkie
szanse powodzenia.Henryk głogowski miał bowiem zostać dziedzicem pozbawionego męskich potomków
Przemysława.
Ale losy sprzysięgły się przeciw dziełu Probusa.Jego krakowski następca, Przemysł, miał do czynienia
już nie z awanturniczymi wypadami Łokietka, ale z groźniejszym przeciwnikiem - Wacławem czeskim, który bez
trudu wyparł go z Krakowa.Również na Śląsku niszczył Wacław dzieło Probusa, mobilizując przeciw niemu u
swego boku książęta górnośląskie (bytomskiego, cieszyńskiego, opolskiego) oraz Henryka Otyłego legnickiego i
jego brata Bolka jaworskiego.Ale najgroźniejsze było przejście miasta Wrocławia na stronę wrogów
Głogowczyka.Miasto - z niewyjaśnionych przyczyn - odmówiło uznania testamentu gorąco dotychczas
popieranego księcia, Henryka Probusa, i nie chciało uznać swym władcą Henryka głogowskiego, który
przebywał na Wyspie Tumskiej, w siedzibie biskupa i kapituły.Natomiast w mieście pojawił się przywołany przez
mieszczan Henryk Otyły, powitany także z aplauzem przez część rycerstwa.Doszło do formalnej elekcji, a
Głogowczyk musiał opuścić Wrocław, zapowiadając zemstę.

Rozpoczęła się długa i niszcząca wojna o dziedzictwo po Probusie, która doprowadziła do całkowitego
rozbicia księstwa wrocławskiego.Henryk Otyły, który trzymał się tylko dzięki potędze swej nowej stolicy, musiał
odstępować jeden po drugim poszczególne obszary księstwa.Południową część, ze Świdnicą i Ziębicami odstąpił
za pomoc swemu bratu Bolkowi.Na północy wydzierał mu gród po grodzie Henryk głogowski, który w 1291
roku zmusił Otyłego do oddania Ścinawy (zatrzymanego przez Probusa dziedzictwa po bracie Przemku),
Milicza, Trzebnicy i Sycowa z dzielnicy wrocławskiej, a nawet Bolesławca i Chojnowa z legnickiej.Ale na tym
się nie skończyło.
Dworzaninem Henryka Otyłego był Lutko, syn Pakosława, niegdyś książęcego marszałka
nadwornego.Dworzanin ten pałał ukrywaną nienawiścią do księcia, który swego czasu wydał wyrok śmierci na
jego ojca: Pakosław, winny zabójstwa, został publicznie ścięty.Z tym to Lutkiem ułożył Henryk głogowski
spisek, mający na celu porwanie Otyłego.Kiedy książę przebywał w łaźni, Lutek porwał go nagiego i
bezbronnego i nocą dostarczył do grodu w Sądowlu, gdzie czekał Henryk głogowski. "Dostawszy go - opisuje
kronikarz Piotr z Byczyny - odprowadził do Głogowa i uwięził w strasznych okowach, chcąc go zmusić do
uległości.Kazał zrobić jakby skrzynię z okratowanym otworem, przez który mógł oddychać i pobierać pokarm i z
innym, podobnie zabezpieczonym, przez który mógł wydalać kał.W takim zamknięciu trzymał go jak najsurowiej
przez 6 miesięcy, tak że na jego biodrach i plecach roiło się robactwo: nie mógł też ani stać, ani siedzieć, ani
leżeć z powodu ciasnoty.
Po pół roku takich męczarni zgodził się nieszczęsny więzień układem z 6 maja 1294 r.oddać
Głogowczykowi - poza odstąpionym poprzednio obszarem - prawie całe terytorium księstwa wrocławskiego na
prawym brzegu Odry z Oleśnicą, Kluczborkiem, Namysłowem, Byczyną i Gorzowem.Obiecał też zbrojną pomoc
wojskową w wysokości 100 kopii w ciągu 5 lat.Ponadto zapłacił wykup w wysokości 30 grzywien srebra. "Po
uwolnieniu - pisze kronikarz - był stale chory i nigdy w pełni nie wyzdrowiał do końca życia".Zmarł zresztą już
22 lutego 1296 r.
Dwa tygodnie wcześniej zginął tragicznie inny Piast, sprzymierzeniec Henryka głogowskiego, Przemysł
II, który zdołał przez pół roku cieszyć się koroną królewską.Odrodzone Królestwo Polskie było faktem, mimo
ograniczenia do Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego i mimo stałego zagrożenia od południa przez potęgę
Wacława.Dziedzicem zamordowanego króla, w myśł jego testamentu, był Henryk głogowski, który też ruszył do
Wielkopolski i opanował szereg grodów pogranicznych.Szybszy był jednak Władysław Łokietek, powołany
przez rycerstwo wielkopolskie.10 marca Henryk musiał zawrzeć z nim w Krzywiniu układ pokojowy, w którym
zadowolił się zajętą południowo - zachodnią częścią dzielnicy oraz obietnicą dziedziczenia po ewentualnie
bezpotomnej śmierci Łokietka.
Układ jednak nie został dotrzymany i stale słychać o starciach między zwolennikami obu książąt.W
1298 roku Henryk dotarł w swej wyprawie do Kościana i przyjął tytuł "księcia Królestwa Polskiego", zgłaszając
tym pretensje do ideowego dziedzictwa po Przemyśle.24 czerwca wystawił w Kościanie wielki przywilej na
rzecz arcybiskupa jakuba Świnki, biskupa poznańskiego Andrzeja Zaręby oraz wrocławskiego Wisława, co
świadczy o porozumieniu z biskupami, torującymi Henrykowi drogę do korony z pominięciem coraz słabiej
trzymającego się Łokietka.Uprzedzając już wypadki, henryk przyznał Andrzejowi i jego następcom na katedrze
poznańskiej wieczyście urząd kanclerski odrodzonego królestwa
W owym momencie, gdy Henryk sięgał po koronę, mógł już być pewien, że w przeciwieństwie do Probusa
i Przemysła II pozostawił po sobie dziedziców tronu.W 1291 roku poślubił Matyldę, księżniczkę brunszwicką i
rychło doczekał się kilku synów i córek.
Jednak plany z 1298 r.nie zostały zrealizowane. Prawdopodobnie kłopoty na Śląsku wstrzymały akcję
Henryka w Wielkopolsce: Bolko jaworski, działając także jako opiekun synów Henryka Otyłego, korzystając z
zaangażowania Głogowczyka w sprawy wielkopolskie, odebrał mu Chojnów i Bolesławiec.
Kiedy tak więksi i mniejsi Piastowie mocowali się ze sobą, jedni w walce o wyższe cele polityczne, inni
- o powiększenie dzielnicy, Wacław II krok za krokiem umacniał swe rządy w Polsce i powiększał ich obszar.Gdy
biskupi wielkopolscy popadli w spór z Łokietkiem i rycerstwo również wystąpiło przeciw małemu księciu,
wykorzystał sytuację nie Henryk, lecz Wacław i on to koronował się na króla Polski (1300 r.).Henryk zatrzymał
jednak swe zdobycze w południowej wielkopolsce i demonstracyjnie używając nadal tytułu "księcia Królestwa
Polskiego", kwestionował prawa króla czeskiego do tronu polskiego.Był też jedynym poważnym oponentem
Wacława w Polsce, od kiedy Łokietek udał się na wygnanie.
Sytuacja Henryka stawała się jednak coraz trudniejsza. Pozyskawszy sobie wrocławian, Wacław objął
po śmierci Bolka jaworskiego (1301 r.) opiekę nad małoletnimi synami Henryka Otyłego i z tego tytułu
wprowadził do Wrocławia swych starostów. Najstarszy z dziedziców Otyłego, Bolesław, poślubił córkę Wacława
i zamieszkał w Pradze; jednocześnie (1303 r.) wystawił dokument, odstępujący Wacławowi wszystkie ziemie,

które ongiś wydarł jego ojcu Henryk głogowski.Nie ulegało wątpliwości, że król czeski gotuje Henrykowi los
Łokietka: transkcja z Bolesławem dostarczała pretekstu do wojny, a księstwo Henryka było ze wszystkich stron
osaczone przez posiadłości Wacława, bądź jego brandenburskich przyjaciół.
Tylko zaplątanie Wacława w walkę o tron węgierski, a następnie najazd habsburski na Czechy
przeszkodziły w podjęciu akcji przeciw Henrykowi.Tymczasem książę głogowski wzmocnił się przez
przyłączenie księstwa żagańskiego po śmierci Konrada Garbatego (1304 r.) i wyczekiwał dalszych
kłopotów.Przemyślidów, aby podjąć ponownie akcję w Wielkopolsce.Miał tam silne kontakty i wielu
sympatyków, toteż już wiosną 1306 r., równocześnie z udeżeniem Łokietka na Kraków, wkroczył do
Wielkopolski i w czerwcu władał już Poznaniem.Niespodziewana śmierć króla Wacława II, przygotowującego
wyprawę na Polskę, uwolniła zarówno Henryka, jak Łokietka od obaw przed czeskim zagrożeniem.
Uwolniona od czeskich rządów Polska miała aż dwóch pretendentów do tronu, noszących tytuł "książąt
Królestwa Polskiego"; chwilowo pojawił się nawet trzeci - Bolesław Hojny, ów syn Otyłego, a zięć Wacława II,
który opanował Kalisz i również zgłosił pretensje do "Królestwa", ale rychło został przez Henryka wyparty z
Wielkopolski.
Obydwaj przeciwnicy nie atakowali się wzajemnie, próbując się umocnić wewnątrz posiadanych
księstw.henryk zabiegał przede wszystkim o względy miast, udzielając im chojnie przywilejów i dbając o
przywrócenie porządku, a przede wszystkim zwalczając rozbój."Ten był surowy wielce na złodziejów, łupieżców
i gwałcicieli" - zapisał kronikarz wielkopolski, ale dodał zaraz z przekąsem: "Ale sam był wielkim wyciągaczem,
a nadto niezbyt przyjazny Polakom (tj. zapewne Wielkopolanom).Ale za jego czasów był w (Wielkiej) Polsce i
wszystkich jego ziemiach powszechny pokój.
Zarzucano więc Henrykowi surowe ściąganie podatków i posługiwanie się w Wielkopolsce obcymi
ludźmi, zapewne Ślązakami i Niemcami: książę głogowski nie ufał, jak widać, możnym wielkopolskim, którzy w
ciągu dziesięciu lat trzykrotnie zmieniali sobie władcę.Niemieccy rycerze w otoczeniu księcia, a zapewne także
niemieccy mieszczanie z miast Śląska i Wielkopolski, traktowani byli nieufnie przez rozbudzonych narodowo o
coraz bardziej antyniemiecko nastrojonych przedstawicieli wielkopolskiego duchowieństwa i rycerstwa.Jeszcze
silniej wzrosła ta nieufność wobec synów Henryka, nie mających jego autorutetu i ulegających we wszystkim
dworskiemu otoczeniu.
Henryk nie dobił się korony królewskiej, choć z niej nie zrezygnował.Dopóki żył, nie było pewne, czy
on, czy też Łokietek osiągnie cel, o który rywalizowali.Być może w ostatnich latach życia opuściła księcia
głogowskiego dawna energia, może był już chory: w każdym razie popierający go dawniej arcybiskup Jakub
Świnka znalazł się teraz po stronie Łokietka.9 grudnia 1309 r. Henryk zmarł, nie urzeczywistniwszy swych
planów, a liczni synowie, dzieląc dziedzictwo, doprowadzili do rozbicia tego największego, choć nie
najsilniejszego ekonomicznie księstwa śląskiego.Próbowali także dzielić się Wielkopolską, przez co postawili się
w całkowitej sprzeczności z dążeniami społeczeństwa, tęskniącego do jedności.Nietrudno więc przyszło
Łokietkowi wyrugować ich w 1314 r. z tej dzielnicy i przesądzić w ten sposób swe prawo do kierownictwa w
dziele odbudowy Królestwa Polskiego.

HENRYK III:
SEN O KORONIE

10. Na dworze głogowskim zapanowała żałoba.Zmarł stary książę i dworzanie poczuli się niepewnie.Już
przywykli do tego, że wszystko tutaj działo się zgodnie z jego wolą.On myślał i decydował, oni
wykonywali.Wszystko było jasne i proste.Teraz pustka.Niejednemu niepokój, a nawet strach ściskał
serce.Patrzyli na siebie podejrzliwie i posądzali o podanie księciu trucizny.A tak naprawdę, to każdy już myślał o
tym kto będzie następcą Konrada i jak szybciej od innych i pewniej uzyskać wpływ na młodego księcia.
A sytuacja w księstwie była trudna, bardzo trudna.Zmarły książę pozostawił po sobie trzech synów:
Henryka, Konrada i Przemka i młodą żonę, ich macochę.I jeszcze pusty skarb i duże długi.Sojusz polityczny z
Przemysłem Ottokarem II był bowiem bardzo kosztowny, a tak niewielkie przyniósł korzyści.Teraz trzeba było to
wszystko uporządkować, pogodzić sprzeczne interesy, uregulować zobowiązania.

W tej trudnej sytuacji ster rządów ujęła księżna Zofia.Nie mając z czego spłacić długów, przekazała
arcybiskupowi magdeburskiemu tytułem zastawu trzy grody: Prztyn, Gryfów i Krosno.Widocznie jednak
sprawowanie władzy jej nie pociągało. Wróciła do Miśni, do rodziców, a potem wstąpiła do klasztoru klarysek w
Weissentels.W Głogowie pozostali trzej młodzi książęta.
W tym miejscu napotykamy pierwszą, nie dającą się przezwyciężyć, przeszkodę w nakreśleniu losów
spadkobierców Konrada.Nie znamy ich dat urodzenia.Nie wiemy nawet czy na pewno Henryk był najstarszym z
jego trzech synów.A to przecież nie jest obojętne czy władzę w księstwie obejmuje trzynastoletni chłopiec, czy
dwudziestotrzyletni mężczyzna.W każdym bądź razie bracia, przypuszczalnie dość zgodnie, podzielili się
dziedzictwem. Trochę kłopotu było tylko z Konradem.Ułomny (garbaty), przeznaczony został początkowo do
stanu duchownego.Już otrzymał patriarchat akwilejski, już wyruszył w drogę, aby objąć stanowisko i dojechał do
Wiednia.Kiedy jednak dowiedział się ze zgrozą, że w jego diecezji nie uprawiają chmielu i nie piją piwa, a tylko
wino, przerażony, zawrócił z drogi z powrotem do Głogowa.Podejrzewam jednak, że w Głogowie było wówczas
lepsze piwo niż obecnie.Ale wróćmy do naszych spraw.
Ostatecznie bracia podzielili się w następujący sposób.Henryk otrzymał Głogów.Konrad dostał Żagań, a
Przemko - Ścinawę.Potem jeszcze Konrad zamienił się z Przemkiem i przeniósł do Ścinawy (czyżby tam było
lepsze piwo niż w Żaganiu?), ale stołeczny Głogów pozostał w ręku Henryka.
Henryk III, a właściwie I w lini głogowskiej, był z całej trójki najbardziej aktywny politycznie.Zaraz na
początku swojego panowania związał się ze swoim kuzynem Henrykiem IV Probusem, księciem
wrocławskim.Probus przebywał w niewoli u swego stryja Bolesława Rogatki w Legnicy i Henryk wspólnie z
Przemysłem II poznańskim przedsięwzięli wyprawę przeciwko Rogatce, której celem miało być uwolnienie
Probusa.Wyprawa zakończyła się jednak niepowodzeniem.Obu książętom zadał klęskę pod Solcem w 1277 r. syn
Rogatki, Henryk Gruby.O rywalizacji tych dwóch Henryków będziemy jeszcze mówić niejednokrotnie.W tym
wypadku spór zakończył się pośrednictwem Przemysła Ottokara II.Probus odzyskał wolność..Oczywiście nie za
darmo.Kosztowało go to sporą część księstwa ze Strzegomiem, Środą i Gryfem Śląski.Zaraz potem, w 1281 r.
Probus zaprosił na naradę do Wrocławia Henryka głogowskiego, Henryka Grubego i Przemysława
wielkopolskiego, po czym, jak pisze Długosz "w zbrodniczy sposób sam, osobiście i przy pomocy swoich
rycerzy, których spory oddział przywiózł ze sobą, więzi wymienionych książąt wielkopolskiego, legnickiego i
głogowskiego pierwszego dnia po ich przybyciu na miejsce zjazdu i uprowadzonych do Wrocławia zamyka
każdego z osobna pod ścisłą strażą i w kajdanach...Książęta zaś zatrzymani przez Henryka w więzieniu, chcąc się
wydostać z długotrwałej, przykrej niewoli, zawierają z nim układ w sprawie swego uwolnienia.Od księcia
Wielkopolski Przemysła - choć był jego ciotecznym bratem - wytargowuje i wymusza ziemię rudzką, zwaną teraz
wieluńską, twierdząc, że ona mu podlega i do niego należy, bo została niesłusznie zabrana jego przodkom.Gdy
zaś od swoich braci stryjecznych Henryka legnickiego i Henryka głogowskiego nie mógł wydrzeć żadnej części
ich ziemi, zobowiązuje ich, że w okresie pięciu lat będą mu służyć trzydziestu kopijnikami przeciw każdemu
wrogowi i w każdej potrzebie".
Dziwna rzecz, ale pomimo tej, co tu dużo mówić, niezwykłej formy zawarcia sojuszu, Henryk
głogowski pozostał już wiernym sprzymierzeńcem Probusa.Wspierał go wraz z braćmi w wielkiej bitwie, którą
Probus stoczył z Łokietkiem, w dniu 26 lutego 1289 r.Tutaj w czasie walki poległ Przemko.W dwa lata później
Głogowczyk był jedynym księciem piastowskim, który był przy Probusie w chwili kiedy ten, nie osiągnąwszy
swoich zamierzeńzdobycia korony królewskiej, umierał w przededniu uzyskania tej korony i zjednoczenia
Polski.Może wyjaśnienie tego związku znajdziemy w testamencie Probusa, który swoje rozległe księstwo (a
władał już wówczas Krakowem i Sandomierzem) przekazał dwóm książętom: Henrykowi głogowskiemuksięstwo wrocławskie i Przemkowi wielkopolskiemu-ziemię krakowską i sandomierską.Jest w tym wielka
mądrość polityczna Probusa i świadczy jak bardzo leżało mu na sercu zjednoczenie kraju.Przemysł jak żaden ze
współczesnych Piastów, władając Wielkopolską, Krakowem i Sandomierzem, miał szansę na zjednoczenie
Polski.Kraju nie zjednoczył.Koronę królewską włożył mu na skronie 26 czerwca 1294 r. arcybiskup Jakub
Świnka.W rok później został zabuty.Po jego bezpotomnej śmierci państwo i koronę dziedziczyć miał Henryk
głogowski.Los chciał wprawdzie inaczej, ale my łatwo zrozumiemy dzisiaj, co połączyło dwóch Henryków:
Probusa i Głogowczyka.Nie miłość braterska, nie doraźny interes, a wielka polityka-polska polityka.
Los również, a może w tym wypadku nie los, a świadome działanie obcych żywiołów politycznych,
sprzysiągł się przeciwko Głogowczykowi.Wystąpił przeciwko niemu Wrocław.Nie chciał go uznać swoim
księciem.Może zaważyły tutaj cechy charakteru Głogowczyka, jego stanowczość i konsekwencja w działaniu, ale
chyba raczej jego linia polityczna, skierowana na Polskę, była solą w oku niemieckich mieszczan z
Wrocławia.Miasto przywołało Henryka Otyłego.Woleli tego księcia, mniej samodzielnego i mniej
potężnego.Przy nim mogli liczyć na swobodę-Głogowczykowi musieli by być posłuszni.

Książę głogowski musiał opuścić Wrocław.Nie dał jednak za wygraną, zorganizował wyprawę wojenną i
niszczył kraj ogniem i mieczem.Zdobył Ścinawę, Milicz, Trzebnicę, Syców i Bolesławiec, ale Wrocławia nie
zdobył.W końcu podstępem porwał Henryka Otyłego, uwięził go w lochach głogowskiego zamku, trzymając tam
nieszczęsliwego księcia przez sześć miesięcy zamkniętego w żelaznej klatce, tak małej, że nie mógł ani stać, ani
siedzieć, ani leżeć.Kiedy już ciało zaczęło mu toczyć robactwo, otyły zgodził się na oddanie Głogowczykowi
części księstwa wrocławskiego, położonej na prawym brzegu Odry, wraz z Oleśnicą, Kluczborkiem,
Namysłowem, Byczyną i Gorzowem, zapłacił wykup i objecał zbrojną pomoc.Wtedy odzyskał wolność, ale
cierpienia doznane w więzieniu skróciły jego życie-zmarł po upływie niecał;ych dwóch lat.
W tym miejscu mała dygresja.Wzajemne porywanie się książąt w celu wymuszenia na przeciwnikach
korzystnych dla siebie warunków ugody było tak częste, że traktować to można nieomal jako prymitywny rytuał
polityczny.Takie porwanie czy też podstępne uwięzieni zaproszonego na ucztę czy też na naradę gościa,
stwarzało dla porwanego wiele niedogodności, związanych z pozbawieniem wolności, ale nie powodowało
zwykle jego śmierci, a warunki ügody" chociaż niejednokrotnie ciężkie, nie rujnowały go materialnie.Postępek
Głogowczyka wykraczał wyraźnie przeciwko tym niepisanym, ale przecież przestrzeganym zwyczajom.Świadczy
to o cechach daleko posuniętej mściwości, a nawet okrucieństwa tego księcia.To nie mogło mu przysporzyć
popularności nawet w tamtych, nawykłych do okrucieństwa czasach.
W 1296 r. ginie tragicznie książę wielkopolski, a właściwie już król Polski, Przemysł, zamordowany
przez zbójów, nasłanych przez margrabiów brandenburskich.Zgodnie z testamentem Przemysła Głogowczyk miał
po nim dziedziczyć.Natychmiast ruszył do Wielkopolski i opanował szereg grodów.Wielkopolanie jednak
również go nie chcieli-wezwali Władysława Łokietka.Głogowczyk musiał zadowolić się tylko częścią
Wielkopolski.Zdołał jeszcze zdobyć Kościan, przyjął tytuł "księcia Królestwa Polskiego", nawet, jak się wydaje,
potrafił przeciągnąć na swoją stronę duchowieństwo wielkopolskie.Nie opanował jednak Poznania.Musiał wrócić
na Śląsk, gdzie Bolko jaworski odebrał mu Chiojnów i Bolesławiec.Nie pierwszy to raz w naszych dziejach
drobny zatarg zniweczył wielkie dzieło.Skorzystał na tym król czeski Wacław II.Wypędzony z Krakowa Łokietek
udał się na wygnanie, a Wacław w 1300 roku koronował się na króla Polski.
Sytuacja Głogowczyka stawała się coraz bardziej trudna.Już nie Łokietek, a potężny Wacław był jego
przeciwnikiem.Zaczął mu nawet zagrażać na Śląsku.Objął opiekę nad małoletnimi synami Henryka Otyłego,
potem za jego syna Bolesława wydał swoją córkę, uzyskał od niego zrzeczenie się praw do ziem zagarniętych
przez Głogowczyka z wyraźnym zamiarem odebrania mu ich.Na dworzegłogowskim zaczynało być gorąco.Na
szczęście Wacław zajął się ważniejszą dla niego walką o tron węgierski, co pozwoliło na chwilową
ulgę,Tymczasem Głogowczyk przejął, po zmarłym w 1304 r. bracie, księstwo żagańskie.W 1306 r. opanował
Poznań.Śmierć Wacława II w 1305 r. i jego syna Wacława III w 1306 r. odwróciła niebezpieczeństwo najazdu
czeskiego, ale do kraju powrócił znowu Łokietek, zyskując coraz więcej zwolenników.Obaj rywale czekali tylko
na sposobną chwilę, aby pokonać przeciwnika.Żaden z tych "książąt Królestwa Polskiego" nie rezygnował z
korony.Zadecydował znowu los.9 grudnia 1309 r. Henryk zmarł.Koronę, do której tak konsekwentnie dążył,
włożył na skronie Władysław Łokietek.
Kim był ten największy z głogowskich książąt?Długosz pisał o nim, że był "skłonny do waśni i kłótni i
mało prawdomówny".Kronikarz wielkopolski zanotował: "Ten był surowy wielce na złodziejów, łupieżców i
gwałcicieli... za jego czasów był w Polsce i wszystkich jego ziemiach pokój".Dziewietnastowieczny historyk
polski Michał Boniecki w wydanej w 1874 r. książce: "Książęta szlązcy z rodu Piastów" tak natomiast go
scharakteryzował: "Henryk I książę głogowski posiadał jeden z tych charakterów, niełatwych do zapomnienia
uraz doznanych, a nieprzystępnych litości, który bratu rodzonemu nie wachał się dać uczuć swoich
zawiedzionych nadzei, opartych na jego wyniesieniu.Srogi w zarządzie swoim państwem, nie znał rozbojów i
nieporządków, które z całą gwałtownością panowały w ówczesnym szlązku.Przez możnowładców był nie
lubiany, bo żadnych wybryków im nie przepuszczał.Posiadał jednak rtzadkie przymioty.Nie zwykł przyrzekać
czego dotrzymać nie mógł, danego słowa nie zmieniał i na jego przyjaźń zawsze można było rachować".Myślę,
że ta ostatnia charakterystyka jest najbliższa prawdy.Był Henryk po prostu człowiekiem swoich czasów, tyle, że o
bardziej może od innych książąt rozległych horyzontach politycznych.Na jego pieczęci majestatowej, widnieje
dumny napis: "Henryk, Bogu dzięrki, dziedzic Królestwa Polskiego, książę Śląska, pan Głogowa i Poznania".
Na zakończenie wypada jeszcze napisać kilka zdań o żonie księcia Henryka.Był tylko raz żonaty. Jego
żoną była Matylda brunszwicka, córka Albrechta. Zanim wyszła za księcia głogowskiego była narzeczoną Eryka,
syna króla duńskiego. Żyła w Głogowie zajęta rodzeniem i wychowaniem licznego potomstwa.Znana była z
działalności charytatywnej, popierała duchownych i wspierała klasztory. Zmarła w 1318 r. i została pochowana w
kolegiacie głogowskiej.Na jej grobowcu wyrzeźbiony został posąg księżny.U jej stóp leżał karzeł w czerwonym
kapturze.Stare podania mówiły, że duch tego karła ukazywał się w głogowskiej kolegiacie i w kościele
dominikanów w przededniu mających nastąpić katastrof i nieszczęść. Ostatni raz miał się ukazać w XIX wieku,

przed runięciem wieży kościoła.Nikt nie przekazał informacji czy pojawił się również przed zagładą miasta w
1945 r.
Tak kończy się opowieść o dziejach Henryka, najpotężniejszego księcia głogowskiego, który przez całe
swoje panowanie świadomie i uparcie dążył do zjednoczenia Polski i włożenia korony królewskiej.Jego sen o
koronie się nie spełnił, a był tak bliski jego realizacji, jakże inaczej potoczyłyby sie wówczas nasze dzieje...
Janusz Chutkowski

HENRYK KONRADOWICZ
ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA S. OLGERBRANDA-1862
Książę królestwa polskiego, książę głogowski, zmarły 1310 r. Syn Konrada na Głogowie i Salomei córki
Władysława Plwacza polskiego, stryjeczno-rodzony brat Henryka Probusa. Wojował w r. 1277 z Łokietkiem i
Bolesławem mazowieckim (Cod. dipl. Rzyszcz., I, str. 100). Więzień w r. 1282 zdradą pojmany Henryka Probusa
(ob.) i jego odtąd pięcioletni lennik. Ojciec zdał widać na niego cząstkę rządów, bo w r. 1290 książę Henryk, dux
Silesie et dominue Glogoviensis, przywilejem nadawał Wschowę, Frovenstat (Stronczyński, "Wzory", str. 20). W
r. 1298 po ojcu wstąpił sam jeden na dzielnicę głogowską, dlatego. że jeden brat Przemysław poległ na wojnie, a
drugi Konrad poświęcił się stanowi duchownemu. Książe rozległe w głowie swej knuł zamysły. Po zabójstwie
króla Przemysława, on i Władysław Łokietek, najbliższemi byli po kądzieli dziedzicami Polski, gdyby tu tu, przy
nowym stanie rzeczy w kraju, o dziedzictwie jakim mowa być mogła. Ale w razie niepewności rozwijania się
wypadków, zawsze lepszy jakiśkolwiek pozór prawa, aniżeli czcze pretensyje. Henryk uchwycił się tej nici
dziedzictwa i śmiało rękę wyciągał po wielkie dobro.Mały książe i bez znaczenia, mógł wielkim zostać panem.
Polska było to już królestwo, wstąpić więc na tron Przemysława, było to zostać królem polskim, najpierwszym
pomiędzy Piastami. Od takiej dostojności zawracało się w głowie. Ale książe ostrożny i rozsądbny nie szedł
zuchwale na przeciw trudnościom, wszystko należycie obliczył.Postępował zwolna, oględnie, grunt najprzód
przysposabiał, jednak sobie przyjaćiół, ujmował senatorów duchownych, przez wielkie obietnice i ofiary.W
rozerwaniu ówczesnym, jakie panowało po śmierci Przemysława, Łokietek nibyto panował w Polsce i w
Krakowie, ale więcej z prawa i z zasady, jak z rzeczywistości.Widzimy to i po Henryku, który w Kościanie datuje
swoje przywileje w r. 1298. Trzymał więc Kościan prawem siły, bo Łokietek uważał się za pana i władcę całej
Polski, nie zaś którejkolwiek jej części.Owszem Henryk potężniejszy był w Polsce daleko od Łokietka, jeżeli
zważymy, że silnych miał tu przyjaciół, wszystkich senatorów duchownych.Pisał Henryk, jak Łokietek, dux
Regni Poloniae, księciem królestwa polskiego i obadwaj na tej zasadzie, że byli książętami królestwa, kładli
zaraz na drugiem miejscu swój tytuł pomorski, bo Pomorze już było częścią Polski od Przemysława.Dalsze tytuły
ich dopiero się różniły; Władysław Łokietekbył: dux Regni Poloniae, et dominus Pomoraniae, Cujaviae,
Lanciciae alque Siradiae, a Henryk: dux Regni Poloniae, Pomoraniae, Silesiae et dominus Glogoviae. Żaden z
dwóch pretendentów tytułów krakowskich i sandomierskich nie przybierał. Henryk nie miał do nich nawet
pozoru prawa, a Łokietek 18 października 1297 r. dał Wacławowi czeskiemu na piśmie zaręczenie, że mniej ma
sam prawa do Krakowa i Sandomierza, aniżeli Wacław.Łatwo pojąć, z jaką teraż zawiścią obadwaj książęta na
siebie spoglądali z powodu Polski.Obadwaj mieli małe i słabe dziedziczne księstwa i nic własnemi siłami zrobić
nie mogli. Znaczenie im dawała tylko elekcyja. Obrany był wprawdzie Łokietek na królestwo jeszcze w kwietniu
1296 r. i nawet na Pomorzu z tego powodu porobił pewne rozporządzenia, ale utrzymać się nie umiał na
wysokości władzy, sam puścił się na rozkosz i próżnowanie, a wojsko na swawolę.Książęta szczecińscy
korzystali z okoliczności i pociągali ku sobie Kaszuów, Łokietka w otwartem polu zwyciężali. Sprawa więc jego
w Polsce, coraz więcej się kłoniła ku upadkowi, z czego Henryk głogowski zręcznie korzystał. Na obiór Łokietka
wpływała ta okoliczność, że książe ten miał Jadwigę polską, córkę Bolesława Pobożnego. Dlaczegożby Henryk
nie mógł wziąść królestwa po Salomei? Prawo jego lepsze było nawet, bo rodził się z księżniczki polskiej, kiedy
Łokietek miał tylko za sobą księżniczkę polską. Henryk zjechał; sam do Kościana i pracował z
duchowieństwem, zniechęconem tem więcej, że aż Łokietka musiał wykląć Andrzej, biskup poznański, za
swawolę żołnierstwa, które niszczyło dobra duchowne.Ważne były dla Henryka dni czerwcowe 1298 r. w
Kościanie. Otaczali go tam podobno panowie duchowni: Jakub Świnka, arcybisku gnieźnieński, Wisław, biskup
kujawski i Andrzej, poznański.24 czerwca zatwierdzał trzem kościołom książe dawne przywileje, nowych jeszcze
dodawał. Uwalniał dobra duchowne od stacyj, przyrzekał że polować w nich nigdy nie pozwoli, cięzary wszelkie
z nich zdejmował według prawa i polskiego i niemieckiego; rozgraniczenie wsi duchownych zdawał na
kanoników.Sądy w dobrach tych mają być z poręki duchowieństwa, kary sądowe na kościół.Sprawy tylko o
dziedzictwo, książe wyłączał do swego sądu.Świeccy mogą zapisywać co chcą kościołom, wszystkie zapisy będą
ważne. Gdyby się kiedyś znalazły jakie nowe źródła dochodów w dobrach tych, w ziemi albo wodzie, nikt ich nie

zabierze, należyć mają wiecznie do Kościoła. Książe będzie się strzegł wyklęcia biskupiego (cios wyraźnie
przeciw Łokietkowi wymierzony), od wyklętych będzie unikał; we wszelkich czynnościach prawnych, a dobra
tych co rok w klątwie wytrwają, na skarb zabierze, naturalnie spłaciwszy wszelkie pretensyje duchowieństwu.
Książe obiecywał dawać Kościołowi pomoc przeciw swawolnikom. Prawo do dziesięcin duchowieństwa, w
całości zawarował; włości z pod prawa polskiego miały składać snopki, wioski niemieckie połowę powinny były
składać w zbożu, połowę w pieniędzach.Ważne to niezmiernie były przywileje. Za Zygmuntów jeszcze
duchowieństwo do nich się odwoływało, królolowie zatwierdzać je musieli (np. Zygmunt August w Piotrkowie,
1565 r., U Rzeszczywskiego, I, str. 145-148). Nareszcie książe w swoich nadaniach przystępował do celu
praktycznego. Po cóżby się osłabiał, po co tyle władzy i swobody dawał książętom kościoła, gdyby sam czego od
nich nie chciał w zamian za łaski? Przymawia się więc otwarcie, bez skrupułów, ale tutaj jeszcze zręcznie swoję
sprawę łączy ze sprawą wolności duchowieństwa. "Jeżeli za pomocą wielebnych ojców wyżej wymienionych
kościołow ich, tak pisał, królewskiej godności dostąpimy (regias fuerimus infulas assequli), kanclerstwo koronne
pozostanie na zawsze przy biskupstwie poznańskiem". Naturalnie książe nie zapominał i o dochodach dla
kanclerstwa (Przywilej ten cały drukowany w Cod. dipl. Rzyszcz., II, str. 145-149, z orginału przechowywanego
w kapitule kujawskiej; treść jednak dyplomatu znał dobrze Naruszewicz, z oryginału w kapitule poznańskiej, o
czem pisze pod r. 1299. Widać więc, że dwa były oryginały, a może trzeci jeszcze przechowuje się w Gnieźnie.
Chociaż Naruszewicz zna przywilejpoznański i dobrze treść jego przytacza, jak się należy; jednak zdaje się, że są
pewne rfóżnice tego dyplomatu od kujawskiego w tre`1sci; może zresztą niedokładność wyrażania się
Naruszewicza, ten domysł nam podaje). Ale przerachował się książe pretendent. Polanie wyrzekli się Łokietka,
ale Czecha na rtron przyzwali 1300 r. Więcej budził w nich zaufania potężny król czeski, jak mały władca na
Szląsku. Zjechał Wacław do Gniezna, i tenże sam Jakub Świnka go ukoronował, ciż sami biskupi Wisław i
Jędrzej go otaczali przy namaszczalnym obrzędzie, na których głównie przed rokiem liczył Henryk.Wacław
ożenił się z Ryxą, córką króla Przemysława, więc tem nawet pokrewieństwem wyłączał i Henryka i
Łokietka.Czesi siedli na starostwach w Polsce, Łokietek poszedł na wygnanie. Cały czas rząów Wacława, Henryk
nie marzył.Nadzieja zaświtała dla niego dopiero pośmierci króla. Zjawił się Łokietek w Krakowskiem i wywiesił
chorągiew narodową. Kupiły się około niego ludności chrobackie, ale Polska nie ich zapału. Mogąc znowu
wybierać, zwróciła się ku Henrykowi, który po kądzieli szedł z krwi dawnych książąt polskich.Widać dawniejsze
zasługiwanie się Henryka względem Polski nie było bez widoków na przyszłość. Henryk zajął natychmiast kraje
polskie i przyjął tytuł dziedzica.Położenie się wyjaśniało. Łokietek nie śmiał i nie mógł sprzeciwiać się prawom
Henryka, bo te płynęły więcej z wolnej elekcyi, jak z krwi i dziedzictwa. Tytuł dziedzica książęcym tytułom
służył za okrasę. Toż i Jagiellonowie nie będąc bynajmniej dziedzicami, dziedzicami Polski do końca się
nazywali. Dziedzic znaczyło wówczas, to samo, co prawy władca, nie przywłaściciel.Dlatego Naruszewicz
błądzi, kiedy praw Łokietkowych do Polski przestrzegając, Henryka Przywłaszczycielem nazywa. Te prawa były,
ale w r. 1296, późniejsze zaś prawa w r. 1306, oświadczałysię za Henrykiem, Henryk był rzeczywistym panem, to
jest dziedzicem Polski.Łokietek to rozumiał: gdyby miał prawo, nie porzuciłby go tak łatwo, a tymczasem w
dyplomatach Łokietek zowie się tylko: dux Cracoviae, Siradiae, Sandomiriae, Cujaviae et Lanciiae, nie biorąc
tytułu Poloniae; przeciwnie Henryk jest w przywilejach: Dei gratia heres Regni Polonie, dux Silesie, Dominus
Glogovie, Poznanie et Calissiensi (Stronczyński, Wzory pism dawnych, Nr. 23). Henryk zwał się także po
przywilejach Henricus secundus (tamże). Ta liczba miała związek z jego panowaniem w Polsce. Jako książe
głogowski nie mógł być drugim, był pierwszym. Drugim więc był dla Polski, bo za pierwszego musiał sam
uważać panującego przed laty Henryka Pobożnego, Brodatego już nie liczył, bo Brodaty wdarł się do Polski
mocą oręża; Pobożny już panował prawnie, po ojcu. Czemu jednak Henryk mając w rękach swoich królestwo,
nie ukoronował się? Tego trudno objaśnić.Wstrzymywał się pewnie z koronacyją nie ten książe dziedzic
królestwa, ale arcybiskup; o najserdeczniejszych najserdeczniejszych życzeniach księcia wątpić ani na chwilę nie
można. Zresztą rzecz jeszcze była niepewna. Ziemie pomorskie chociaż od Przemysława stanowiły część
królestwa, oderwały się przecież teraz od niego na korzyść Łokietka, nie chciały rwać jedności, ale owszem
kupiły się do niej. Rzeczywiście dla tej przyszłej upragnionej jedności Lechii, Władysław Łokietek więcej już
księstw pod sobą; miał co najważniejsze, Kraków, był zupełnie narodowym księciem. Henryk reprezentował
niemczyznę, otwierał wrota wpływowi germańskiemu do tych księstw Piastowskich, z których urabiać się miała,
przyszła potężna jedność polska.Lepiej to rozumiało Pomorze, jak prawdziwa, właściwa Polska, bo ciągnąc ku
Łokietkowej jedności wskazywało drogę Polanom. Henryk z czemże został? Z Głogowem i z Polską, z tytułem, a
raczej z pretensyją do tytułu królewskiego. Powiększało to wprawdzie jego potęgę, że dziedziczył po
Przemysławach, ale powiększało tylko o księstwa, nie o królestwo którego pragnął.Świnka pewnie mu odmawiał
koronacyi na zasadzie, że połowa królestwa Władysława uznała panem. Łokietek był cierpliwy, wiedział że do
niego samą siłą wypadków przechyli się zwycięstwo. Czekał więc. Tymczasem Szwencowie na Pomorzu
zdradzili i otwarli bramy Krzyżakom do swego kraju.Łokietek praw swoich do Pomorza nie bronił, nie miał
siły.Nie korzystał z okoliczności nawet wtenczas, kiedy Bolesław syn Henryka Otyłego, podniósł przeciw księciu
głogowskiemu wojnę.Chciał od niego odebrać te ziemie, które Konrad ojciec, książe głogowski, przemocą
oderwał od Lignicy.Nie równał się Bolesław siłami Henrykowi, więc się ożenił z córką króla czeskiego Wacława

i zawczasu te ziemie Czechom podarował. Obiecywał nawet w przeciągu roku namówić do takiego zrzeczenia się
praw swoich, Henryka VI i Władysława (Naruszewicz, pod. r. 1318, z Sommerberga, I, 943).Zbity Henryk od
Bolesława, pokoju z nim szukać nie musiał. Nie wiele odniósł z tego korzyści zwycięzcxa, bo marnotrawstwem
się bawił (Naruszewicz, tamże). W takiem położeniu rzeczy, powinien był trafniej postępować Henryk, jeżeli
chciał się ocalić. Nie mieszkał w Polsce, ale w Głogowie, bo tam był bezpieczniejszy; nie ufał swoim
stronnikom, którzy go na królestwo wynieśli. Zagęściły się po kraju rozhukanym wolnością łotrostwa. Karał te
książe srodze. To i lepiej. ale swawolnych ostrość księcia gniewała.Gorzej, że zapomniał książe dawnych swoich
obietnic. Świeckich i duchownych, chciał w posłuszeństwie utrzymać większem, do jakiego wolność stara
nawykła.Biskupi już nie mieli powodu bronić księcia. Wiązały się przeciw niemu tajne spiski, Polska zaczynała
poznawać, że wyborem szlązaka zdradziła sprawę powszechną. Książe postanowił użyć siły przeciw
niespokojnym. Zebrał wojsko ze szlązaków i Niemców i posłał je do Wielko Polski pod dowództwem Janusza
Bibersteina.Janusz obległ zamek Klecko, pierwsze miejsce, z którego zapewne wybuchało jaśniejszym
płomieniem powstanie.Rycerstwo polskie rwało się do oręża w obronie swoich wolności. Wojewodzic poznański,
Dobrogost Nałęcz z Szamotuł, syn Pakosława, podniósł chorągiew wolności.Kupiło się do niego
rycerstwo.Wkrótce Dobrogost był w siłach wydać bitwę Januszowi.Zniósł jego ludzi i cały obóz zabrał.Było to w
r. 1308. Henryk nie stracił przez to panowania w Polsce, ale wpływ swój i prawa jakie miał, bardzo przez to
nadwyrężył. Panował jeszcze potem przeszło dwa lata i umarł na tronie polskim. Śmierć jego zawczasu kładą
historycy na r. 1309 i Naruszewicz także. Mamy księcia przywilej wydany w Głogowie, w sobotę po św.
Mikołaju w 1310 r. Książe tutaj dla zapomogi miasta Wschowy, dodaje mieszkańcom cztery mięsne jatki, które
im pozwoli zbudować, cztery sklepy skórzane, cztery sukienne, oraz pozwolił założyć jedną łaźnię. Nadał nadto
miastu gaj sąsiedni, krzewuioący się w około, za sto dziesięć grzywien królewskich.Owe 12-e sklepów, łaźnię i
gaj, książe obraca na takie użytki miasta, na jakie mieszczanie sami osądzą (Stronczyński, "Wzory pism
dawnych", str. 25). Musimy więc datę śmierci księcia o rok dalej posunąć. Umarł 6 grudnia 1310 r. Panował w
Głogowie po śmierci ojca lat 12, w Polsce lat przeszło cztery. Żonę miał Mechtyldę, córkę Alberta księcia
brunświckiego, wdowę po Eryku VI, królu duńskim. Z niej zostało pięciu synów: Bolesław Oleśnicki, Jan
Ścinawski, Henryk Sagański, Konrad Wolański i Przemysław Głogowski.Córek było cztery: Agnieszka, poźniej
za Ottonem bawarskim, królem węgierskim, Jadwiga, ksieni w Trzebnicy; Beata, za cesarzem Ludwikiem i
Salomeja, za Henrykiem Reuss-Plauen. Pomorza zrzekli się Henrykowicze 7 września 1310 roku w Berlinie, na
rzecz swoich szwagrów brandenburskich (Dzieje Krzyżaków, t. I, str. 410).Dziedzicznem księstwem ojcowskiem
podzielili się dopiero w roku 1312. Polską rzeczywiście dzielić się nie mogli, bo zaraz po śmierci Henryka,
królestwo Przemysławowe zerwało haniebne więzy, w jakie się dobrowolnie oplątało. Podzielili się więc nią
tylko na papierze w Głogowie (feria 3 post Dominicam Oculi 1312 r.). Kalisz z Gnieznem dostał się Konradowi i
Bolesławowi, Poznań ze Wschową Henrykowi, Januszowi i Przemysławowi (Naruszewicz, w przypisku, pod r.
1344). Panowie polscy wraz z biskupami złożyli nowy zjazd w Gnieźnie i do Łokietka wyciągnęli ręce, królem
go drugi raz obrali.Wyrzekli się szlązaków, bo mieli do tego w wolności swojej prawo, na pozór dziedzictwa
ichnie zważali. Wypowiedzieli uroczyście myślswojego ruchu, że wyrzekają się książąt przychylnych Niemcom,
rządzących sie ich radami ku temu, aby imie polskie zagubili. Patryjotyzm ten rycerstwa, nie podobał się
mieszczaństwu. Przemko, zuchwały i bogaty Poznańczyk, mieszczanin, z imienia jak widać Polak, najprędzej
zniemczony szlązak, stanął na czele tajnego sprzysiężenia się, żeby obalić roboty szklacheckie. Dał znać
Henrykowczykom, a kiedy ludzi zbrojnych podesłali, otworzył im miasto. Na zamek Szlązacy zamienili kościół
katedralny, z niego domy prałatów i kanoników palili i burzyli. Poległ archidyjakon Mikołaj z Szamotuł, w
jednej z ulicznych bójek. Ale Łokietek rychło pośpieszył na odsiecz miastu. Bunt uśmierzony wziął karę, a na
wieczną pamiątkę postanowiono, żeby żaden z mieszczan poznańskich do kapituł i prebend nie był dopuszczony.
Co by się stało z jednością naszą, gdyby Henryk głogowski był lepszym politykiem, gdyby umiał trzymać w
szachu Łokietka? Utworzyły by się dwa Królestwa. Polskie już było, krakowskie ksiuęstwo zbyt potężne, żeby na
podrzędnem stanowisku miało zostać, podniosłoby się także do korony. Mazowsze zarówno przyciągane od
dwóch ognisk, utrzymałoby na długo w swoich różnych księstwach udzielność, osobno było Pomorze i Prusacy
pod panowaniem krzyżackiem. Z Lechii utworzyła by się rzesza polska, jak była rzesza niemiecka, a do tej
rzeszy utorowałby Niemcom drogę w systemat szląski, wciągnione Przemysława królestwo. Ruch patryjotyczny
w r. 1310, ocalił wszystko. W tablicach Steckiego (tabl. VIII), Henryk nazywa się III-m, bo na Głogowie,
Brodaty był I-m, Pobożny II-m, a syn Konrada III-m. Ale ne rachuje się tak, bo inaczej, ile miast w księstwie,
tyle by książe każdy miał liczb. Konrad był pierwszy książe głogowski, Henryk drugim, a swojego imienia
pierwszym. Zwał się zaś drugim jak powiedzieliśmy dla Polski. Grób wybrał sobie książe w klasztorze
lubiążskim i dla tego na łożu śmiertelnem, nadał ma na własność wieś parafialną Sichza; synowie wolę jego
ostatnią spełnili, jak świadczy przywilej kardynała Gentilisa z dnia 29 maja 1311 roku, u Theinera, Vet. mon. Pol.
et Lith., I, str. 573. W roku 1290 kasztelanem głogowskim był za niego Teodoryk (Stronczyński, tamże).
Jul. B.
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HENRYK (III) (III. 3)
KAZIMIERZ JASIŃSKI TOM II str.78_÷81

Jako syna Konrada wymienia go Kronika polska i Genealogia Jadwigi. Imię Henryk odziedziczył po
swym dziadku, Henryku Pobożnym. W literaturze otrzymał liczbę porządkową III. Jako książe głogowski był
pierwszym księciem z imieniem Henryk.
W dotychczasowej literaturze ganealogicznej występuje wśród synów Konrada na ostatnim miejscu. Nie
ulega wątpliwości, że jest to kolejność błędna. Prawdopodobnie Henryk był najstarszym synem Konrada. Za
przypuszczeniem tym przemawia: 1) przekaz genealogii św. Jadwigi, wyraźnie stwierdzający, że był "pierwszym"
synem Konrada głogowskiego, 2) odziedziczenie przez Henryka najważniejszej części posiadłości ojcowskich,
3) wcześniejsze w porównaniu z braćmi występowanie w źródłach. To, że był starszy od swego brata, Przemka,
jest całkiem pewne. Nie można natomiast wykluczyć, że był młodszy od Konrada (III. 4), który nawet w
wypadku gdyby był najstarszym z braci, mógł być przeznaczony do kariery duchownej z powodu swej ułomności
fizycznej (garbaty), otwierając tym samym Henrykowi objęcie rządów w najważniejszej części ojcowizny,
mianowicie w księstwie głogowskim. Osobiście uważam, że Henryk był najstarszy z braci. Trudno ustalić, czy
był młodszy czy starszy od Eufemii (III. 2). W niniejszej genealogii wyznaczam Henrykowi trzecie miejsce
wśród dzieci Konrada głogowskiego. Data urodzenia Henryka nie daje się ustalić nawet w przybliżeniu.
Najwcześniej mógł się urodzić w 1251 r. - w wypadku gdyby był starszy od Eufemii. Dyskusyjna data zawarcia
przez niego małżeństwa utrudnia wyznaczenie jakiegoś dokładniejszego terminu końcowego daty urodzin
Henryka. Fakt, że w 1277 r. występuje jako samodzielny sojusznik Henryka Probusa, wskazywałby, iż Henryk
głogowski urodził się najpóźniej około 1260 r.
Henryk zmarł 9 XII 1309 r., został pochowany w kościele cystersów lubiąskich.
Żoną Henryka była Matylda brunszwicka, córka Albrechta. Kiedy małżeństwo jej z Henrykiem doszło
do skutku, dokładnie nie wiemy. W literaturze genealogicznej przyjmuje się, że nastąpiło to w marcu 1292 r.,
jakkolwiek w źródłach nie znajduje to wyraźnego potwierdzenia. Data 1292 jest rekonstrukcją daty MCCXII,
podanej przez kronikę brunszwicką, niewątpliwie błędnej. H. Grotefend przyjął, że w podanej przez kronikę
dacie została opuszczona przed II cyfra C, proponując tym samym emendację daty z MCCXII na MCCXCII.
Sprawę komplikuje jednak fakt, że inny rękopis zawiera lekcję MCCXXI, którą z kolei Holder - Egger
hipotetycznie poprawił na MCCXCI. Paleograficznie bardziej uzasadniona jest poprawka Holdera - Eggera. Z
porównania zachowanych dwóch lekcji tej samej daty wynika, że obydwie lekcje zawierają liczbę składającą się
z sześciu znaków cyfrowych. Wskazywałoby to, że również oryginalny zapis składał się z sześciu znaków
cyfrowych. Emendacja daty powinna zatem polegać raczej na skorygowaniu któregoś ze znaków cyfrowych, niż jak to ma miejsce w przypadku poprawki H. Grotefenda - na dodaniu nowego znaku cyfrowego. Nietrudno
dociec, który ze znaków cyfrowych obydwóch lekcji wymaga emendacji. Może ona dotyczyć tylko
przedostatniego znaku cyfrowego, a zarazem jedynego, który w obydwóch lekcjach jest odmiennie zaznaczony.
Prawdopodobnie w zapisie oryginalnym przedostatni znak cyfrowy był nieczytelny i stąd różnice w jego
odczytaniu przez pisarzy obydwóch rękopisów. Obydwie zachowane lekcje wymagają w tym miejscu oczywistej
emendacji, polegającej na zastąpieniu I lub X znakiem cyfrowym C. Jest jeszcze jeden moment przemawiający
za datą 1291. Źródło podaje, że ślub Matyldy z Henrykiem głogowskim odbył się w miesiącu marcu (in mense
Marcio), tymczasem w 1292 r. marzec mieścił się całkowicie w okresie wielkiego postu, a więc w okresie
zakazanym przez kościół, jeżeli chodzi o zawieranie małżeństw. Inaczej przedstawia się sprawa w 1291 r., kiedy
to post zaczynał się 7 marca. Można więc było w tymże roku z początkiem marca zawierać związki małżeńskie
bez naruszenia przepisów kościelnych. Zdarzały się niewątpliwie wypadki naruszenia tych przepisów przez
przedstawicieli rodzin dynastycznych, jak i możliwe zapewne było osiągnięcie przez nich w formie dyspensy
zgody na zawieranie małżeństw w okresie wielkiego postu.. Przypuszczam jednak, że należało to do wyjątków.
W każdym bądź razie data 1291 jest w naszym wypadku znacznie lepiej uzasadniona od daty 1292. Przyznać
jednak należy, że możemy tu mówić tylko o prawdopodobieństwie, a nie o całkiem pewnym rozstrzygnięciu tej
spornej kwestii. Co więcej - nie mamy absolutnej pewności, czy w ogóle jedna z tych dat jest prawdziwa,
ponieważ nawet źródło pierwotne, z którego pochodzą wymienione wyżej dwie lekcje daty małżeństwa, mogło
zawierać datę błędną. Zachował się nawet dokument, z którego wynikałoby, że Henryk był już żonaty w 1290 r.
Jest to dokument wątpliwej autentyczności, którego datę można ponadto rozwiązać inaczej, niż to uczynili
wydawcy Schles. Reg. Z drugiej jednak strony należy uwzględnić, że falsyfikaty zawierają często wiadomości
wiarygodne, jak również i to, że obydwa rozwiązania daty (1290 lub 1296 r.) są w jednakowym stopniu
uzasadnione. Uznając datę 1291 lub 1292 za wątpliwą, należałoby brać pod uwagę raczej wcześniejszą datę

zawarcia przez Henryka małżeństwa. Pomijam tu dokument z 1290 r., jako nasuwający szereg wątpliwości,
uwzględniam natomiast fakt, że Henryk urodził się w latach 1251 - 1260 oraz to, że w 1300 r. żyło już sześcioro
jego dzieci. Przytoczone wyżej przesłanki czynią mało prawdopodobnym zawarcie przez Henryka małżeństwa po
1292 r., chociaż teoretycznie jako termin ad quem dopuszczają nawet 1294 r. Jeżeli informacja udzielona K.
Wutkemu w 1911 r. przez Archiwum w Wolffenbüttel, że Matylda urodziła się około 1276 r. odpowiada
prawdzie, wówczas datę jej zamążpójścia należałoby zamknąć w latach 1288 - 1292. Ostatecznie kładę zawarcie
małżeństwa między Henrykiem i Matyldą na około 1290 r., z tym, że za najprawdopodobniejszą datę uważam
marzec 1291 r. Data miesięczna (marzec) nie budzi zresztą poważniejszych wątpliwości.
Matylda, zanim została żoną Henryka, była narzeczoną Eryka, syna króla duńskiego Eryka V (VII).
Zaręczyny doszły do skutku jeszcze za życia ojca Matyldy, Albrechta, w roku 1278. Plan jej małżeństwa z
królewiczem (a od 1286 r. królem) duńskim nie został zrealizowany. Matylda przeżyła swego męża, sprawując w
pierwszych latach po jego śmierci regencję w księstwie głogowskim. Zmarła w 1318 r. między 26 IV a 31 VIII.
Matylda została pochowana w kolegiacie głogowskiej.

1. Kronika polska, MPH, t. 3, s. 654. To samo podaje za nią Kronika książąt polskich, ibidem, s. 494. Filiację tę
podaje również Nagrobki książąt śląskich, ibidem, s. 714.
2. Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 649: Conradus... habuit tres filios Henricum, Premconem sive
Primislonem et Conradum. jako syn Konrada występuje Henryk w licznych dokumentach, por. np. Schles. Reg.
CDS, t. 7/3, nr 2185.
3. Zob. przyp. poprzedni oraz MPH, t. 4, s. 649: Primus filius [mianowicie Konrada głogowskiego - K. J.].
Henricus, dux Slesie et dominus Glogoviensis.
4. Po śmierci Konrada księstwo jego rozpadło się na trzy części: głogowską (najważniejszą), którą otrzymał
Henryk, żagańską i ścinawską. Dwie ostatnie przypadły Konradowi (Ścinawa) i Przemkowi (Żagań).
5. K. Wutke, Uber schlesische Formelbücher, s. 36, nr XLVII, LIII oraz s. 95; B. Włodarski, op. cit., s. 74;
Schles. Reg. CDS, t. 7/2, nr 1524, 1533 i 1537. Wystąpienia Henryka dotyczą wydarzeń związanych z zabiegami
Przemysła Ottokara, podjętymi w 1277 r. w sprawie uwolnienia Henryka Prawego, uwięzionego przez Bolesława
Rogatkę. W jednym z dokumentów, dotyczącym tej samej sprawy, występują bezimiennie synowie Konrada
głogowskiego, a zatem wszyscy trzej bracia: Henryk, Konrad i Przemko; K. Wutke, op. cit., s. 37, nr 57. Właśnie
fakt, że Henryk głogowski występuje kilka razy jako jedyny z synów Konrada głogowskiego, świadczy bardzo
silnie za jego starszeństwem w stosunku do braci.
6. Zob. przyp. poprzedni.
7. Nagrobki książąt śląskich, MPH, t. 3, s. 714; Kronika książąt polskich, ibidem, s. 537. Nekrolog lubiąski, W.
Wattenbach, Monumenta Lubensia, s. 58, podaje jako datę dzienną zgonu Henryka 7 XII. Tylko datę roczną
podaje Rocznik kapituły poznańskiej, MPH s. n., t. 6, ed. B. Kürbis, Warszawa 1962, s. 55; por. Schles. Reg.
CDS, t. XVI, s. 154.
8. Nagrobki książąt śląskich, MPH, t. 3, s. 714, Kronika książąt polskich, ibidem, s. 537. Henryk na kilka dni
przed śmiercią wyraził życzenie, aby pochowano go w klasztorze lubiąskim, Schles. Reg. CDS, t. 16, nr 3087.
9. Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 649: Henricus... habens uxorem Mechtildam, filiam Alberti ducis de
Brunswic; Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 494; Chronica ducum de Brunswick, MG Deutsche Chroniken,
t. 2, s. 587; zob. również H. Butzmann, Albrecht I, Neue Deutsche Biographie i (1953), s. 164.
10. Tę datę za H. Grotefendem, op. cit., s. 39 pod nr 3, przyjmują zarówno Wutke, Stamm - und Uberischtstafeln,
s. 15 jak i W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 8.
11. Zob. przyp. następny.
12. Chronicae principum brunsvicensium fragmentum, MGSS, t. 30/1, s. 27: Mechtildis nupsit duci Glogovie
MCCXCI. in mense Marcio. Data roczna MCCXCI jest już rekonstrukcją wydawcy. Sam rękopis zawiera datę
MCCXXI. Tekst kroniki brunszwickiej wydanej przez L. Weilanda, MG Deutsche Chroniken, t. 2, s. 587,
zawiera lekcję MCCXII (oddaną przez wydawcę cyframi arabskimi). Ta właśnie lekcja posłużyła H.
Grotefendowi do emendacji daty małżeństwa Henryka na 1292 r. (MCCXCII). H. Grotefend nie znał lekcji
opublikowanej już po ukazaniu się Stammtafeln przez Holdea - Eggera w trzydziestym tomie MGSS.
13. Chronologia polska, Warszawa 1957, s. 378.

14. Ibidem, s. 410.
15. Kronika książąt brunszwickich jest jedynym źródłem podającym datę małżeństwa Henryka z Matyldą.
Pomijając już fakt, że oryginalna data nie jest nam znana, a obydwie daty, znane z późniejszych odpisów, są
bezsprzecznie błędne, trzeba uwzględnić okoliczność, że data podana przez kronikę w teście oryginalnym mogła
być błędna nie tylko wskutek pomyłki cyfrowej. Wiadomości oparte na jednym tylko źródle, chociażby bardzo
wiarygodnym, zawierają w sobie zawsze pewien element niepewności.
16. Schles. Reg. CDS, t. 7/3, nr 2133 (kopia).
17. K. Wutke, Stamm - und Ubersichtstafeln, s. 15. Wutke podaje w wątpliwość autentyczność tego dokumentu, a
ponadto bierze pod uwagę inne od poprzednich rozwiązanie jego daty. Data brzmi: millesimo ducentesimo
nonagesimo sextodecimo kalendas Maji = 16 IV 1290 r. Proponowane przez Wutkego rozwiązanie tej daty
polega na zaliczeniu sexto do daty rocznej (millesimo ducentesimo nonagesimo sexto decimo kalendas Maji), co
daje datę 22 IV 1296 r.
18. Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 649.
19. K. Wutke, op. cit., s. 15.
20. E. Sachs v. Löwenheim, Zur Historie und Genealogie, cz. VII, s. 22; H. Grotefend, op. cit., tabl. II, nr 3.
21. Pierwszy wystawiony przez nią dokument pochodzi z 5 II 1310 r., Schles. Reg. CDS, t. 16, nr 3106; w
sprawie regencji Matyldy zob. W. Sobociński, Historia rządów opiekuńczych, s. 321.
22. Z 26 IV 1318 r., Schles. Reg. CDS, t. 18, nr 3783, pochodzi ostatni dokument Matyldy, stanowiący zarazem
ostatnią wiadomość o niej jako osobie żyjącej. W dokumencie biskupa wrocławskiego Henryka z 31 VIII 1318 r.,
ibidem, nr 3833, wymieniona jest już jako zmarła; por. również uwagi wydawców regestów śląskich, ibidem (t.
18), s. 323 n.
23. Tylko Nagrobki książąt śląskich, MPH, t. 3, s. 714, podają, że została pochowana w Lubiążu. Kronika książąt
polskich, ibidem, s. 494 i 537, jako miejsce pochowania Matyldy wymienia kolegiatę głogowską. Zob. w tej
sprawie uwagi T. Cieńskiego, Z symboliki ikonograficznej nagrobków XIV w. Roczniki Sztuki Śląskiej 1 (1959),
s. 63 przyp. 67.
______________________________________________________
HENRYK II (IV)WIERNY (III. 7)
KAZIMIERZ JASIŃSKI TOM II
Jako syna Henryka III głogowskiego wymieniają go liczne przekazy źródłowe. Imię odziedziczył
niewątpliwie po ojcu. Już w XIV w. występuje z przydomkiem Wierny.
Był najstarszym synem Henryka i Matyldy brunszwickiej, a prawdopodobnie ich najstarszym dzieckiem.
Jeżeli za najbardziej uzasadnioną datę zawarcia małżeństwa jego rodziców uznamy marzec 1291 r. (III. 3),
wówczas termin a quo daty urodzin Henryka stanowić będzie koniec 1291 r. Po raz pierwszy jest wymieniony w
układzie krzywińskim z 10 III 1296 r. Ta ostatnia data jest absolutnie pewnym terminem końcowym jego urodzin.
Datę jego urodzin kładłbym jednak bliżej terminu początkowego. Henryk mógł się zresztą urodzić nawet przed
1291 r., jeżeli uwzględnimy, iż małżeństwo jego rodziców mogło być zawarte już w 1288 r. (III. 3). Za wysoce
prawdopodobne uważam, iż urodzenie się dwóch młodszych braci Henryka, mianowicie Konrada (III. 8) i
Bolesława (III.10), przypada przed 10 III 1296 r. Przypuszczam, że Henryk urodził się najpóźniej w 1292 r.,
ewentualnie (co jest raczej mało prawdopodobne) w 1293 r., a zapewne nie wcześniej jak z końcem 1289 r.
Koniec roku 1291 oraz 1292 r. stanowią najprawdopodobniejszą datę jego urodzin.
Henryk zmarł 22 I 1342 r. Data roczna śmierci jest całkiem pewna. Ostatni dokument Henryka pochodzi
z 7 I 1342 r., a już 22 I tegoż roku jako następca Henryka występuje jego syn, również Henryk. Datę dzienną
zgonu poświadcza kilka niezależnych od siebie źródeł. Henryk został pochowany, zgodnie ze swoim życzeniem,
u augustianów w Żaganiu, który był stolicą jego księstwa.
Żoną Henryka była Matylda, córka margrabiego brandenburskiego Hermana. Małżeństwo to zostało
zawarte po 5 I 1310, a przed 29 II 1312 r. Przypuszczam, że ślub Henryka z Matyldą mógł odbyć się z
początkiem marca 1310 r., kiedy to Henryk wraz z braćmi przebywał w Berlinie. Matylda w chwili zawierania
małżeństwa nie była jeszcze pełnoletnia, urodziła się zatem najwcześniej w 1298 r. lub w następnych latach,
zapewne jednak nie później jak w 1300 r., będąc przypuszczalnie drugim pod względem wieku dzieckiem
margrabiego Hermana i Anny austriackiej. Matylda zmarła po 23 VI 1323, a przed 31 II 1329 r. Miejsce jej
pochowania nie jest znane.

1. Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 649: Henricus, dux Slesie et dominus Glogoviensis, ... habuit filios,
Henricum, Conradum, Bolezlaum, Iohannem et filias, Agnetem et Salomeam; Rocznik kapituły poznańskiej,
MPH, s. n. t. 6, s. 55; Nagrobki książąt śląskich, MPH, t. 3, s. 714; Kronika książąt polskich, ibidem, s. 537;
ponadto dokumenty, np, Schles. Reg. CDS, t. 16, nr 3183.
2. Nagrobki książąt śląskich, MPH, t. 3, s. 714; Heynricus dux Saganensis dictus Fidelis. Henryk występuje w
dokumentach dość często jako Henricus Secundus, KDW, t. 2, nr 930; Schles. Red. CDS, t. 16, nr 3121, 3130,
3139, 3170, 3174, 3183 i inne.
3. Zarówno źródła historiograficzne jak i dyplomatyczne wymieniają go na pierwszym miejscu przed
pozostałymi synami Henryka głogowskiego.
4. KDW, t. 2, nr 745. W dokumencie tym Władysław Łokietek stwierdza, że: filium prelibati principis Henrici
( tj. Henryka głogowskiego - K. J.), nomine Henricum, in nostrum adoptavimus filium.
5. Schles. Reg. CDS, t. 30, nr 6733 i 6736.
6. Ibidem, s. 212 przyp. 1 (dokument syna Henryka z 25 VI 1348 r.); Nekrolog żagański, Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu, rkps IV Oct. 36, k. 3; Nekrolog lubiąski, W. Watenbach, Monumenta Lubensia, s.
38. Nieco odmienną datę podaje Catalogus abbatum Saganensium, SRS, t. 1, s. 342: anno MCCXLII circa festum
vel in festo beati Vincencii Levite. Z faktu, że 22 I 1342 r. syn Henryka wystawia dokument, w którym Henryk
występuje już jako zmarły, wyciąga A. Heinrich, Geschichte des Fürstentums Sagan, Żagań 1911, s. 23 n.,
wniosek, że henryk zmarł przed 22 I 1342 r. Na podstawie cytowanych wyżej źródeł data 22 I jest jednak
dostatecznie poświadczona, można by co najwyżej przyjąć, że śmierć Henryka nastąpiła w nocy z 21 na 22 I.
Wystawienie dokumentu przez syna w dniu śmierci ojca nie jest czymś niezwykłym.
7. Schles. Reg. CDS, t. 30, nr 6736 przyp. 3 (s. 212).
8. Nekrolog lubiąski, op. cit., s. 38; Nagrobki książąt śląskich, MPH, t. 3, s. 714; Kronika książąt polskich,
ibidem, s. 538; zob. H. Luchs, op. cit., objaśnienia do tabl. 26 c., s. 3 n.; J. Mycielski, op. cit., s. 15; J.
Kębłowski, Pomniki, s. 116 - 118.
9. Pierwszy dokument Henryka, wystawiony wspólnie z młodszym bratem Konradem, pochodzi z 6 I 1310 r.,
Schles. Reg., t. 16, nr 3096. W okresie współrządów (przed podziałem ojcowizny), w latach 1310 - 1312
wystawia Henryk dość często samodzielnie dokumenty, ibidem, nr 3101, 3130 i inne. W podziale księstwa
głogowskiego i Wielkopolski z 29 II 1312 r., KDW, t. 2, nr 952, Henryk wraz z najmłodszymi braćmi, Janem i
Przemkiem otrzymał Żagań i Poznań, ponadto po śmierci matki przypaść im miało jej wiano (Głogów). W 1314
r. Henryk utracił dzielnicę poznańską, którą wraz z pozostałą Wielkopolską (dzielnicą kalisko - gnieźnieńską)
zajął Władysław Łokietek. Po usamodzielnieniu się braci pozostał Henryk tylko władcą dzielnicy żagańskiej. W
tytulaturze obok tytułu księcia żagańskiego używał do końca życia tytułu księcia głogowskiego, mimo że Głogów
został zajęty przez Jana luksemburskiego w 1331 r. Sporadycznie tytułował się Henryk po utracie Wielkopolski
dziedzicem Królestwa polskiego, po raz ostatni w 1323 r., Schles. Reg. CDS, t. 18, nr 4271.
10. Poświadczają to liczne źródła, zob. m. in. Theiner, t. 1, nr 260 i 432; MPV, t. 1, nr 84; Nagrobki książąt
śląskich, MPH, t. 3, s. 714; Chronika marchionum Brandenburgensium, wyd. G. Sello, FBPG 1 (1888), s. 130;
por. Regesten der Markgrafen, XII Lief., tabl. 3.
11. W dokumencie biskupa Andrzeja z Würzburga z 5 I 1310 r., Regesten der Markgrafen, Lief. VIII, nr 2147,
Matylda oraz jej młodsza siostra Judyta określone są jako panny (Jungfrauen). To, że małżeństwo Matyldy z
Henrykiem doszło do skutku w jakiś czas po śmierci Henryka głogowskiego, wynika również z bulli Jana XXII,
Theiner, t. 1, nr 260.
HENRYK KSIĄŻE SAGAŃSKI
ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA S. OLGERBRANDA t. XI, str.556 i 557.
z Głogowa, zmarły r. 1338. Syn najstarszy Henryka, księcia na Głogowie, dziedzica królestwa polskiego i
Mechtyldy brunświckiej. Z podziału księstwa dziedzicznego po ojcu, wypadło dla Henryka księstwo sagańskie r.
1312. Ale jak bracia, tak i Henryk, nie wyrzekał się praw swoich mniemanych do Polski i zawsze się miał za jej
dziedzica i pretensyje te swoje kładł w tytułach książęcych. Nie na wiele się to przydało, ale łecxhtała wszelako
próżność. Nie całą Polskę utracił po ojcu, kilka twierdz pogranicznych zatrzymał, jako to: Zbąszyn, Babimost,
Kopanicę. Jednakże powoli coraz więcej posuwał się w głąb kraju. Niepostrzeżenie się stało, że powiat swój
górski czy gorawski, pograniczny z Polską, leżący nad dolnym Baryczem, zaczął rozszerzać. Powiat ten z
miastem swojem Starą Górą nad Baryczem był ziemią dzielnicy głogowskiej, ale kiedy książe przyłączył do
niego wszystkie wsie i miasteczka, które od Hernsztatu aż do ujścia Baryczy i Odry, około Wielkiego Głogowa

rozciągają, urosł kosztem ziemi wrocławskiej, która była znowu częścią Polski od lat najdawniejszych. Ten
powiat górski i Wschowę otrzymał Henryk od brata Jana Ścinawskiego, na mocy układów z r. 1327. Polacy tych
przywłaszczeń znieść nie mogli. Kiedy więc Henryk niedługo potem r. 1329 poddał się Czechom i księstwo
swoje od nich przyjął za lenność, Polacy go powypędzali ze Zbąszyna, Babimostu i Kopanicy, tylko Wschowę
mu zostawili. Praktyczniejsze były związki Henryka z margrabstwem brandenburskiem. Sąsiedzi często z sobą na
pograniczach własnych walczyli, ojciec Henryka i margrabia Herman Długi. Mieszkańcy także z sobą prowadzili
wojnę; pożary i łupieztwa przerażały okolice. Podrostkiem odumarł ojciec księcia sagańskiego, a margrabia
Herman dziekiem córkę Mechtyldę. Opiekunowie obu stron gotowi byli wzajemne zajścia rozstrzygnąć wojną,
gdy wdali się w to pokrewni i księcia i margrabianki i rzecz skończyli małżeństwem. Ale i Henryk i Mechtylda
byli z sobą w czwartym stopniu pokewieństwa i zapóźno o tem pomyśleli. Prosili więc stolicę apostolską o
dyspensę, a już mieli dzieci wówczas. Jan XXII z Awinijonu udzielił im stosownego błogosławieństwa Kościoła
(18 Października 1321 r. Theiner, Vet. mon. Pol. et Lith., I, str. 170). Późno, bo w lat trzy blisko, odpisuje
Henryk "Książe Halecyi, dziedzic królestwa polskiego, książe głogowski i poznański" z podziekowaniem
papieżowi (23 Czerwca 1324 r. u Raynalda). Przyrzekał opłacać grosz św. Piotra, lubo niezwykłym sposobem go
wybierają i zaręczał za braci, że z własnych ziem wdzięcznie tę należność stolicy apostolskiej opłacą na znak
podległości. Wyrażał jednak przy tem przekonanie, że gdyby jaki król nagabał go, paież zwierzchniczy pan, da
mu zasłonę i opiekę. Brat jego Przemysław głogowski najdzielniej się Czechom opierał i umarł wolnym w r.
1331. Przyszło po bezpotomnym dzielić się braciom Głogowszczyzną. Samo miasto dostało się po połowie
Henrykowi i Janowi Ścinawskiemu, obadwaj mieli i okrąg ziemi naokoło miasta. Jan część swoją zaraz
odprzedał królowi czeskiemu; Henryk zaś nie chciał za swoją połowę od króla pieniędzy, bez pieniędzy więc kraj
stracił, nietylko głogowski, ale i swój po ojcu sagański. Król bez trudności nabył Głogów w r. 1333. Henryk
zbiegł, mieszczanie przysięgli Czechowi na wierność i przyjęli niemieckiego landshauptmanna. Niewiadomo dla
jakich przyczyn Jan Ścinawski r. 1337 przedał za małe pieniądze na nowo ziemię górską i Wschowę za 1,000
grzywien pragskich Janowi, królowi czeskiemu, a w r. 1338 zatwierdzając pierwszy kontrakt Jana z Henrykiem i
Konradem bracią, uczynił na nich zrzeczenie się swojego prawa. Henryk więc i Konrad byli dziedzicami tych
ziem, a Jan miał na nich dożywocie. Henryk umarł r. 1338. Żona jego umarła przed r. 1330 (Theiner, I, 328).
Zostawili trzy córki i jednego syna Henryka Żelaznego. Córki dwie poszły za Niemców, Barbara za Ernesta
brunświckiego (umarła 1390), a Katarzyna była najprzód za Janem IV, margrabią brandenburskim i później za
Janem VI, hr. holsztyńskim. Jadwiga poszła za mąż w r. 1343 za Ludwika I, księcia na Brzegu (Stecki,
Rodowody, tablica VIII). Uderza w dziejach tego księcia tytuł, który w r. 1324 nosił "księcia Halecyi".
Daniłowicz (Skarbiec dyplomatów, I, 162) gotów jest przypuścić, że po zgonie ostatnich książąt Rusi, Halickie
dostało się w ręce tego Henryka, którego Daniłowicz tamże mięsza z ojcem mówiąc, że zwał się Henryk
dziedzicem Polski na mocy swojej elekcyi w r. 1306. Ojciec jego na mocy elekcyi, to dobrze; ale nie on sam; syn
pisał się dziedzicem Polskim, przez pamięć na prawo ojca, jak Wacław młody po nim Luxemburgowie pisali się
królami polskiemi. Ale żeby syn Henrykmiał być księciem Halicza, to się nie zdaje. W tym tytule jest coś do
wyjaśnienia, Stecki nazywa syna Henrykiem IV-tym.
Jul. B.
HENRYK (V) ŻELAZNY (III. 16)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 111
W źródłach występuje często jako syn Henryka Wiernego 1 . Imię odziedziczył po dziadku i ojcu.
Przydomek Żelazny pochodzi jeszcze z XIV w. 2 .
Henryk był najstarszym synem Henryka Wiernego i Matyldy brandenburskiej 3 , nie wiemy natomiast,
czy był on zarazem najstarszym dzieckiem Henryka Wiernego, brak bowiem podstaw do ustalenia, czy Henryk
Żelazny był satrszy czy młodszy od swej niewątpliwej siostry Agnieszki (III. 17), jak i od swych tylko
prawdopodobnych sióstr, Salomei (III. 18) i Jadwigi (III. 19). Henryk jest jedynym, znanym ze źródeł, synem
Henryka Wiernego. Urodził się zapewne w latach 1312 - 1321. Termin a quo wyznacza przypuszczalna data
urodzin matki Henryka, Matyldy brandenburskiej, przypadająca na lata 1298 - 1300 (III. 7). Matylda, wychodząc
między 5. I. 1310 a 29. II. 1312 r. za Henryka Wiernego, nie osiągnęła jeszcze wówczas wieku sprawnego 4 .
Termin końcowy urodzin Henryka przypada na sierpień 1321 r., ponieważ bulla papieska z 18. X. 1321 r.
nadmienia już o dzieciach "obojga płci" Henryka Wiernego 5 . Jednym z tych dzieci musiał być primogenitus
Henryk.
Henryk zmarł 13. IV. 1369 r. Datę roczną jego śmierci podaje kilka źródeł 6 , a datę dzienną źródła
żagańskie 7 . Henryk został pochowany obok ojca w kościele augustianów w Żaganiu 8 .

Żoną Henryka była Anna, córka Wańka płockiego. Małżeństwo to zostało zawarte najpóźniej 6. IX.
1337 r. 9 . Dokładniejszy termin a quo tegoż małżeństwa nie jest znany. Prawdopodobnie Anna została żoną
Henryka Żelaznego w 1337 r. lub w najbliższych latach przed tą datą.
Zmarła 16. II. 1363 r. 10 . Miejsce pochowania Anny nie jest znane. Pr5awdopodobnie została
pochowana w kościele augustianów żagańskich, który stanowił nekropolię Piastów żagańskich 11 .

1 Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 538 : post mortem dicti Henrici (IV) ducis Saganensis ... surrexit
unicus eius filius, inclitus Henricus (V) dux Saganensis; bulla Jana XII z 10. III. 1330, Theiner, t. 1, nr 432, w
której Henryk jest nazwany primogenitus Henryka Wiernego; Lehnsurkunden, t. 1, nr 25, s. 151; H. Bindewald,
Deutsche Texte aus Schlesischen Kanzleien des 14. und 15. Jahrhunderts, Vom Mittelalter zur Reformation 9
(1935), s. 25, nr 20.
2 Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 539 : se sic viriliter defendebat, quod dux Henricus ferreus diceretur.
3 Theiner, t. 1, nr 432.
4 Zob. III. 7, przyp. 14 i 15.
5 Theiner, t. 1, nr 260 : carnali inter vos [tj. między rodzicami Henryka Żelaznego - K. J.] copula subsecuta,
utriusque sexus soboilem procreatis.
6 Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 539 n.; Catalogus abbatum Saganensium, SRS, t. 1, s. 195; Annales
Glogovienses, SRS, t. 10, s. 8.
7 Catalogus abbatum Saganensium, SRS, t. 1, s. 195, podaje tylko przybliżoną datę dzienną : anno domini
MCCCLXIX post quasimodogeniti, co wskazuje na śmierć Henryka m. 9 a 14. IV. 1369 r. Jeden z kodeksów
żagańskich, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, rkps IV Q 221, fol. 50, zawiera wiadomość o obchodzeniu
aniwersarza Hennryka w piątek po niedzieli Quasimodogeniti : ...anniversarius ducis Henrici post
quasimodogeniti feria VI. Jest to niewątpliwie dzień, w którym zmarł książę. W 1369 r. przypadał ten dzień na
13. IV. 1369 r.
8 Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 540 : sepultus est in Sagano apud canonicos regulares prope sepulcrum
patris sui predicti; por. J. Kłębowski, Nagrobki gotyckie, s. 25 i tamże, przyp. 110.
9 Lehnsurkunden, t. 1,,nr 25, s. 150 n. - dokument miasta Kożuchowa z następującą wzmianką : homagio tamen
et iuramento fidelitatis salvo, quod serenissimo domine Anne domini nostri iunioris consorti karissime fecimus
pro ipsius dotalicio et pro dothe; por. O. Balzer, Genealogia Piastów, s. 448, który popełnił drobny błąd,
rozwiązując datę tego dokumentu na 5. IX zamiast na 6. IX (1337 r.); zob. także Schles. Reg. CDS, t. 29, nr
5961.
10 Nekrolog żagański, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, rkps IV Oct. 36, (dalej cyt. Nekrolog żagański)
wkładka po k. 4 oraz cytowany w przyp. 7 rkps IV Q 221, fol. 50 : ...anniuersarius... ducisse nostre feria quinta
post cineres. Dzień ten zgodnie z nekrologiem żagańskim, przypada w roku 1363, tj. w roku śmierci Anny
(Catalogus abbatum Saganensium, SRS, t. 1, s. 196) na 16. II.
11 Zob. J. Kłębowski, Pomniki, s. 117.

HENRYK V, ŻELAZNY
ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA S. OLGERBRANDA t. XI, str.557-558.
Książe głogowski. Syn najstarszy Henryka księcia sagańskiego z Głogowa i Mechtyldy brandenburskiej. Sam
książe na Głogowie i Sagańie. Po ojcu miał i ziemię wrocławską, oderwaną od Polski. Po matce, jako najstarszy
syn, był dziedzicem margrabstwa brandenburskiego, gdyż i ojciec jej Herman i ona sama pomarli. Ale Ludwik
książe bawarski, który się wdzierał na tron cesarski, mocą oręża jako lenność zabrał margrabstwo, może dla tego,
że nie spodziewał się przy niem utrzymać, srodze nękał zamki, miasta, wsie i ludzi. Henryk ojciec podniósł głos
w obronie Henryka syna i naturalnie prosto odwolał się do stolicy apostolskiej, która nigdy nie uznawała
Ludwika. Większą jeszcze to zdzierstwo cesasrskie groziło krzywdą, prawdziwym dziedzicom margrabstwa,
książętom sagańskim, że Ludwik synowi swojemu w r. 1323 oddał je w lenność. Zajazd więc chwilowy, zagrażał

stanowczem przywłaszczeniem. Jan XXII wchodząc w słuszność żądań Henrykowych, 10 Lutego 1330 r. polecił
biskupom wrocławskiemu i lubuskiemu, ażeby rzecz sprawdzili i donieśli mu, jakie w istocie miał prawo do
margrabstwa młody Henryk (Theiner, Vet. mon. Pol. et Lith., I, str. 328). Śledztwo mogło wypaść tylko na jego
stronę, ale jak nie mamy żadnych wskazówek, co zrobiła stolica apostolska, tak domyślać się można, że wyrok
jej jeżeli był jaki, nie posłużył do niczego, borodzina bawarska ze szkodą książąt Piastów, a może i całej Polski,
usadowiła się stanowczo na margrabstwie. Kazimierz W. po kilka razy upominał się do książąt głogowskich,
żeby Wschowę wrócili. Gdy nie pomogło, rozpoczął wojnę r. 1345. Długo oblegał miasto, wreszcie mury
rozwalone, zamek zdobyty, załoga szląska wygnana. Mieszczan król ocalił przed rabunkiem. Zabrał tylko
wojenny rynsztunek i własności Szlązaków. Ziemia wschowska była już wtenczas przeważnie zaludniona przez
Niemców. Wojsko królewski ruszyło potem ku Cieniawie, na ukaranie księcia Jan stryja Henrykowego, który
ziemiami polskiemi nieprawnie frymarezył. Cieniawa zdobyta jak Wschowa, ale z miastem nieprzyjacielskiem
źle się wojsko obeszło. Cała rodzina książąt głogowskich ujęła się o krzywdę swoich. Konrad Oleśnicki i Henryk
Sagański pierwsi w pole wystąpili, mieli w tem najwięcej własnego interesu, bo im po śmierci Jana miały się
dostać księstwo cieniawskie, Góra i Wschowa. Podobno Konrad poraził Polaków pod Oleśnicą. Ale książęta
głogowscy zważając że nie wystarczą królowi najprzód posłów do niego wyprawili, a potem osobiście o łaskę
prosili. Wszyscy za siebie dali królowi pismo, że miasto Wschowę i ziemię na wieczne czasy ustępują. Był książe
Henryk żonaty z Anną Wacławówną, księżniczką mazowiecką. Kiedy umarł brat jej rodzony a jedyny Bolesław,
w r. 1351, Henryk prosił Karola Luxemburczyka cesarza i króla czeskiego o lenność ziem po nim pozostałych,
płockiej, zakroczymskiej i wiskiej. Wacław i Bolesław albowiem okolicznościami zmuszeni, hołd oddali koronie
czeskiej z Mazowsza. Cesarz kontent że wpływ swój utrzyma i nadal nad Wisłą, jak by miał do tego jakie prawo,
dał Henrykowi Żelaznemu pozwolenie zająć te lenności. Jest na piśmie zaświadczeni Henryka, jako otrzymał od
Karola cześć Mazowsza (24 Grudnia 1351 w Piernach. Naruszewicz, w przypisku, pod tymże rokiem).
Oczywiście tego król Kazimierz W. nie dopuścił, a sam zajął Mazowsze. Był Henryk jakimś siostrzeńcem Karola
Luxemburczyka, sororius; nie mając co robić w Europie, wybierał się w podróż do Ziemi Świętej. Innocenty VI,
błogosławił go za umyślnie na tę podróż (16 Grudnia 1353, Theiner, Vet. mon. Pol. et Lith., I, str. 552), gdy nie
tylko książe za sobą, ale i Karol za nim o to zanosił prośby do stolicy apostolskiej. Henryk Żelazny miał
wynagrodzenie tej klęski w stosunkach osobistych z Kazimierzem W. Zwrócił król oczy na jego córkę Jadwigę
Elżbietę i postanowił się z nią żenić po długiej rozłące z Adelajdą heską. Myślał że będzie mieć potomstwo. Dla
tego ściągał do Krakowa Ludwika węgierskiego (w Maju 1364 r.) i wymógł na nim pewne zaręczenia;
przyszłemu synowi Kazimierza musiał Ludwik ustąpić pierszeństwo (Naruszewicz, pod r. 1364). Ślub nie
wiadomo kiedy nastąpił, ale księcia Henryka znajdujemy już nie raż przy boku Kazimierza W. Król nadawał 9
Marca 1365 klasztorowi pp. Klaryssek we Wrocławiu, kwartalnie 10 korcy drobnej soli i jeden bałwan z kopalni
w Bochni i Wieliczce. Król znajdował się wtedy w Bobrownikach, a przy królu Henryk książe głogowski
(Mosbach, Wiadomości, str 46, u Steckiego w Rodowodach, tabl. VIII, źle jest, że król z Jadwigą ożenił się r.
1353). W Gnieźnie 21 Marca 1366 r. także był H. z królem (Cod. dipl. Rzysz., I, str. 234). Umarł książe Henryk
Żelazny r. 1369; miał trzech synów Henryków, tych co następują i dwie córki, jednę królowę Kazimierzową,
drugą Annę, która był za Janem I, księciem na Tropawie, zaślubioną r. 1361 (Stecki, Rodowody, tablica VIII).
Jul. B.
HENRYK V ŻELAZNY
KAZIMIERZ JASIŃSKI TOM II
W źródłach występuje często jako syn Henryka Wiernego. Imię odziedziczył po dziadku i ojcu.
Przydomek Żelazny pochodzi jeszcze z XIV w.
Henryk był najstarszym synem Henryka Wiernego i Matyldy brandenburskiej, nie wiemy natomiast, czy
był on zarazem najstarszym dzieckiem Henryka Wiernego, brak bowiem podstaw do ustalenia, czy Henryk
Żelazny był starszy czy młodszy od swej niewątpliwej siostry Agnieszki (III. 17), Jak i od swych tylko
prawdopodobnych sióstr. Salomei (III. 18) i Jadwigi (III. 19). Henryk jest jedynym, znanym ze źródeł, synem
Henryka Wiernego. Urodził się zapewne w latach 1312 - 1321. Termin a quo wyznacza przypuszczalna data
urodzin matki Henryka, Matyldy brandenburskiej, przypadająca na lata 1298 - 1300 (III. 7). Matylda, wychodząc
między 5 I 1310 a 29 II 1312 r. za Henryka Wiernego, nie osiągnęła jeszcze wówczas wieku sprawnego. Termin
końcowy urodzin Henryka przypada na sierpień 1321 r., ponieważ bulla papieska z 18 X 1321 r. nadmienia już o
dzieciach "obojga płci" Henryka Wiernego. Jednym z tych dzieci musiał być primogenitus Henryk.
Henryk zmarł 13 IV 1369 r. Datę roczną jego śmierci podaje kilka źródeł, a datę dzienną źródła
żagańskie. Henryk został pochowany obok ojca w kościele augustianów w Żaganiu.

Żoną Henryka była Anna, córka Wańka płockiego. Małżeństwo to zostało zawarte najpóźniej 6 IX 1337
r. Dokładniejszy termin a quo tegoż małżeństwa nie jest znany. Prawdopodobnie Anna została żoną Hentyka
Żelaznego w 1337 r. lub w najbliższych latach przed tą datą.
Zmarła 16 II 1363 r. Miejsce pochowania Anny nie jest znane. Prawdopodobnie została pochowana w
kościele augustianów żagańskich, który stanowił nekropolię Piastów żagańskich.
1. Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 538: post mortem dicti Henrici (IV) ducis Saganensis... surrexit unicus
eius filius, inclitus Henricus (V) dux Saganensis; bulla Jana XII z 10 III 1330, Theiner, t. 1, nr 432, w której
Henryk jest nazwany promogenitus Henryka Wiernego; Lehnsurkunden, t. 1, nr 25, s. 151; H. Bindewald,
Deutsche Texte aus Schlesischen Kanzleien des 14. und 15. Jahrhunderts, Vom Mittelalter zur Reformation 9
(1935), s. 25, nr 20.
2. Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 539: se sic viriliter defendebat, quod dux Henricus ferreus diceretur.
3. Theiner, t. 1, nr 432.
4. Zob. III. 7, przyp. 14 i 15.
5. Theiner, t. 1, nr 260: carnali inter vos [ tj. między rodzicami Henryka Żelaznego - K. J.] copula subsecuta,
utriusque sexus sobolem procreatis.
6. Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 539 n. ; Catalogus abbatum Saganensium, SRS, t. 1, s. 195; Annales
Glogovienses, SRS, t. 10, s. 8.
7. Catalogus abbatum Saganensium, SRS, t. 1, s. 195, podaje tylko przybliżoną datę dzienną: anno domini
MCCCLXIX post quasimodogeniti, co wskazuje na śmierć Henryka m. 9 a 14 IV 1369 r. Jeden z kodeksów
żagańskich, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, rkps IV Q 221, fol. 50, zawiera wiadomość o obchodzeniu
aniwersarza Henryka w piątek po niedzieli Quasimodogeniti: anniversarius ducis Heinrici post
quasimododogeniti feria VI. Jest to niewątpliwie dzień, w którym zmarł książę. W 1369 r. przypadał ten dzień na
13 IV 1369 r.
8. Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 540: sepultus est in Sagano apud canonicos regulares prope sepulcrum
patris sui predicti; por. J. Kębłowski, Nagrobki gotyckie, s. 25 i tamże, przyp. 110.
9. Lehnsurkunden, t. 1, nr 25, s. 150 n. - dokument miasta Kożuchowa z następującą wzmianką: homagio tamen
et iuramento fidelitatis salvo, quod serenissimo domine Anne domini nostri iunioris consorti karissime fecimus
pro ipsius dotalicio et pro dothe; por. O. Balzer, Genealogia Piastów, s. 448, który popełnił drobny błąd,
rozwiązując datę tego dokumentu na 5 IX zamiast na 6 IX (1337 r.); zob. także Schles. Reg. CDS, t. 29, nr 6961.
10. Nekrolog żagański, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, rkps IV Oct. 36, (dalej cyt. Nekrolog żagański)
wkładka po k. 4 oraz cytowany w przyp. 7 rkps IV Q 221, fol. 50: ... anniuersarius... ducisse nostre feria quinta
post cineres. Dzień ten, zgodnie z nekrologiem żagańskim, przypada w roku 1363, tj. w roku śmierci Anny
(Catalogus abbatum Saganensium, SRS, t. 1, s. 196) na 16 II.
11. Zob. J. Kębłowski, Pomniki, s. 117.
HENRYK VI
ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA S. OLGERBRANDA t. XI, str.558
Syn Henryka Żelaznego, księcia na Głogowie, i Anny księżniczki płockiej, kawaler, umarł 1387 r.
Jul. B.
HENRYK VI STARSZY (III. 20)
KAZIMIERZ JASIŃSKI TOM II
Jako syna Henryka Żelaznego wymieniają go stosunkowo liczne źródła. Imię odziedziczył po swych
przodkach w linii męskiej (III. 3, 7, 16). W źródłach dla odróżnienia od swych młodszych braci, noszących
identyczne imię (III. 23, 24) występuje jako Henryk Starszy.
Wśród synów Henryka Żelaznego był najstarszy. W dokumencie z 1365 r. jest wyraźnie określony jako
promogenitus. Umownie kładę go wśród dzieci Henryka Żelaznego na pierwszym miejscu, jakkolwiek trudno
ustalić czy był starszy, czy młodszy od swych sióstr, Anny i Jadwigi.
Brak jakichkolwiek przesłanek do ustalenia nawet przybliżonej daty urodzenia Henryka.

Po śmierci Henryka Żelaznego synowie jego sprawowali wspólnie rządy w odziedziczonej po ojcu
dzielnicy. W dokonanym w 1378 r. podziale dzielnicy głogowsko - żagańskiej Henrykowi Starszemu przypadły:
Żagań, Krosno, Bobrowiec, Bytnica, Nowogród Bobrzański i Świebodzin.
Henryk zmarł według Katalogu opatów żagańskich 5 grudnia 1393 r. Nekrolog żagański notuje jego
śmierć pod 7 grudnia. Obydwie daty dzienne są bardzo do siebie zbliżone. Za bardziej wiarygodną uważam datę
podaną przez Katalog opatów żagańskich. Źródło to podaje również miejsce zgonu Henryka, którym będzie
najprawdopodobniej Włoszczów w powiecie lubińskim na Dolnym Śląsku.
Źródła nie przekazały nam wiadomości o miejscu pochowania Henryka. Z dużym
prawdopodobieństwem można przypuszczać, że został on pochowany w kościele augustianów żagańskich.Żagań
był stolicą księstwa należącego do Henryka, a kościół augustianów żagańskich był miejscem pochowania ojca i
dziada Henryka jak i jego braci (III. 7, 16, 23, 24).
Żoną Henryka Starszego była Jadwiga, córka Wacława I legnickiego. Małżeństwo to zostało zawarte
między 26 VIII 1371 a 22 XI 1372 r.
Po śmierci męża Jadwiga objęła rządy w księstwie żagańskim, które przypadły jej tytułem wiana. Z
okresu jej rządów zachowało się kilka dokumentów, na których występuje ona z tytułem "księżnej śląskiej i pani
na Żaganiu i Nowogrodzie Bobrzańskim". W 1403 r. ustąpiła z księstwa żagańskiego, które przeszło pod
panowanie synów Henryka (VIII) Wróbla, spędzając ostatnie lata w księstwie legnickim.
Jadwiga zmarła 1 VIII 1409 r. Pochowana została w legnickiej kolegiacie Bożego Grobu, której była
współfundatorką.

1. Np. Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 539; Catalogus abbatum Saganensium, SRS, t. 1, s. 195;
Lehnsurkunden, t. 1, s. 184, nr 54.
2.kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 539; Catalogus abbatum Saganensium, SRS, t. 1, s. 195. W
dokumentach występuje niekiedy Henryk jako "najstarszy", zob. Lehnsurkunden, t. 1, s. 194, nr 59. Określenie
"starszy" uważam za bardziej uzasadnione. Określenie to nie jest właściwie przydomkiem, a terminem
odróżniającym Henryka od młodszych braci, noszących to samo imię.
3.Lehnsurkunden, t. 1, s. 184, nr 54. W dokumencie z 20 I 1361 r., ibidem, t. 2, s. 478, nr 16, Henryk nazwany
jest księciem: herczog Heinrich. Tytuł ten w źródle dyplomatycznym wskazuje - moim zdaniem - na osiągnięcie
przez Henryka wieku dojrzałego, względnie zbliżonego do dojrzałego. Jakkolwiek trudno ustalić dokładniejszą
datę urodzenia Henryka, przypuszczam, że urodził się on najpóźniej ok. 1345 r.
4. Ibidem, t. 1, s. 186, nr 56.
5. Ibidem, t. 1, s. 193, nr 58; Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 539. Henryk używał tytulatury księcia
śląskiego "pana na Żaganiu i Krośnie", por. np. Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens (dalej cyt.
Die Inventare) CDS, t. 32, s. 46, nr 11.
6. Catalogus abbatum Saganensium, SRS, t. 1, s. 241: Mortuus est igitur dux Henricus senior anno domini
MCCCXCIII. quinta die mensis Decembris.
7. Nekrolog żagański, wkładka po k. 23: Dux Henricus de Sagano.
8. Katalog opatów żagańskich ma o synach Henryka Żelaznego bardzo dokładne wiadomości, podaje np. miejsce
i okoliczności zgonu, a w wypadku Henryka Rumpolda (III. 23) nawet godzinę zgonu. Przy Nekrologu
żagańskim pewne trudności z ustaleniem daty stwarza jego układ (wkładki, odrębne liniowanie kalendarza i
nekrologu).
9. Katalog, SRS, t. 1, s. 229 n.: Moriebatur autem in Heiczendorf et pervolavit fama mortis ejus in Saganum tam
velociter, ut prius ei sollempniter pulsaretur cantaretque abbas missam animarum pro eo cum baculo, antequam
revera mortuus fuisset. Wiadomość Katalogu, że fama o jego śmierci dotarła do Żagania, zanim Henryk
faktycznie zmarł, wskazywałaby, iż śmierć Henryka poprzedziła zapewne dłuższa choroba.
10. S. Rospond, Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej, cz. 2, Wrocław 1951, s. 527.
11. Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 531.

12. W dokumencie z 26 VIII 1371 r., Lehnsurkunden, t. 1, s. 187, nr 56, bierze się dopiero pod uwagę
ewentualność ożenienia się synów Henryka Żelaznego. 28 XI 1372 r., występuje już żona Henryka Starszego,
Rachunki dworu książęcego w Legnicy, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział Terenowy w Legnicy,
sygn. A - 239 ba, p. 117: cum ducissa Saganensis venit ad fratres (Jadwiga, żona Henryka żagańskiego, była
siostrą książąt legnickich: Ruperta, Wacława, Bolesława i Henryka), por. również ibidem, p. 11. Rachunki
legnickie obejmują lata 1372 i 1373, zob. M. Abicht, Ein Herzogliches Wirtschaftsbuch aus den Jahren 1372 und
1373, Mitteilungen des Geschichts - und Altertums - Vereins zu Liegnitz 9 (1924), s. 223 - 231. Opublikowane
przez M. Abichta fragmenty rachunków nie zawierają wzmianek o Jadwidze, żonie Henryka Starszego.
13. Dokumentację podanych w tekście wiadomości o Jadwidze podaje w PSB 10 (1962 - 1964), s. 300 oraz w
genealogii Piastów legnickich (I. 62).

HENRYK VII
ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA S. OLGERBRANDA t. XI, str.558
Syn Henryka Żelaznego, księcia na Głogowie i Saganie, umarł 1389 r.
Jul. B.
HENRYK (VII) ŚREDNI RUMPOLD (III. 23)
KAZIMIERZ JASIŃSKI TOM II
Jako syn Henryka Żelaznego występuje w źródłach historiograficznych i pośrednio dyplomatycznych.
Imię odziedziczył po książętach głogowskich (III. 3, 7, 16). Dla odróżnienia od swych braci, noszących to samo
imię (III. 20, 24) zwany był Henrykiem Średnim. Z uwagi na swój wzrost i tuszę zwany był również Henrykiem
"Większym" (maior). Henryk występuje w źródłach bardzo często z drugim imieniem: Rumpold. Genezy tego
imienia nie umiem wytłumaczyć.
Trudno ustalić miejsce, które zajmował Henryk Rumpold wśród dzieci Henryka Żelaznego. W rachubę
wchodzą trzy możliwości, a mianowicie mógł on być drugim, trzecim lub czwartym (pod względem wieku)
dzieckiem Henryka Żelaznego. Prawdopodobnie był on młodszy od obydwóch swych sióstr (III. 21, 22), i
dlatego umieszczam go umownie na czwartym miejscu wśród jego rodzeństwa.
Różnice wieku między synami Henryka (V) były dość znaczne. Za życia ojca imiennie występuje tylko
najstarszy z braci, Henryk (VI). Tuż po śmierci ojca bracia sprawują współrządy, przy czym współudział
najmłodszego z braci był początkowo nominalny. Zatargi, do których dochodziło w najbliższych latach po
śmierci ojca między starszymi braćmi, wskazywałyby na to, że Henryk Rumpold osiągnął już wówczas wiek
dojrzały. Jeżeli wyznaczona przeze mnie hipotetycznie kolejność dzieci Henryka Żelaznego jest słuszna,
wówczas należałoby przyjąć, że Henryk Średni urodził się ok. 1350 r. Data jego urodzenia nie może wyprzedzać
znacznie 1350 r., ponieważ w przeciwnym wypadku powinien być wymieniony w dokumencie z 1365 r.
W podziale ojcowizny Rumpoldowi przypadł Głogów i Ścinawa. W dokumentach występuje jako książę
śląski "pan Głogowa i Ścinawy".
W literaturze historycznej przyjmuje się bez wyjątku, że Henryk zmarł 24 XII 1394 r. Data ta wymaga
jednak emendacji. Katalog opatów żagańskich podaje bardzo dokładną datę śmierci Henryka Rumpolda,
mianowicie godziny wieczorne wigilii Bożego Narodzenia 1395 r. Źródło to wyraźnie podkreśla, że zgon księcia
Henryka nastąpił w wigilię, a nie w święto Bożego Narodzenia. Daty 24 XII 1395 r. nie można rozwiązać na 24
XII 1394 r., nawet przyjmując, że Katalog opatów żagańskich stosował styl a natovitate, czyli początek roku od
25 XII. Różnica pomiędzy obecnie stosowanym początkiem roku (od 1 I - styl a circumcisione), a stylem a
nativitate dotyczy jedynie siedmiu dni, przypadających między 25 - 31 XII, pozostała część roku (od 1 I - 24 XII
włącznie) jest identycznie oznaczana, jeżeli chodzi o datę roczną, w obydwóch stylach datacji. Sam przekaz
Katalogu opatów żagańskich stanowi już wystarczający dowód śmierci Henryka Rumpolda w dniu 24 XII 1395 r.
Przysłowiową kropkę nad "i" stawia tutaj wiadomość zachowana w rachunkach rady miejskiej Zgorzelca, z
której wynika, że Henryk żył jeszcze w lutym 1395 r.
Przyczyną śmierci Henryka była choroba nóg. Zmarł on w Bolesławcu nad Bobrem, skąd przewieziono jego
zwłoki do Żagania, gdzie został pochowany w kościele augustianów.
Henryk zmarł w stanie bezżennym, nie pozostawiając po sobie potomstwa

1. Źródła historiograficzne: Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 539; Catalogus abbatum Saganensium, SRS,
t. 1, s. 195. Dokumenty dość często potwierdzają, że Henryk Rumpold był bratem Henryka Starszego i Henryka
Wróbla, niewątpliwych synów Henryka Żelaznego, por. np. Lehnsurkunden, t. 1, s. 188, nr 57.
2. Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 539; Catalogus abbatum Saganensium, SRS, t. 1, s. 195. Z określeniem
średni występuje Henryk dość często w dokumentach, a nawet używa pieczęci z napisem: S. Henrici Ducis
Medio Glo., zob. Lehnsurkunden, t. 1, s. 188, uwagi do nr 56.
3. Catalogus abbatum Saganensium, SRS, t. 1, s. 238.
4. Catalogus, SRS, t. 1, s. 195; Nekrolog żagański, pod 25 XII: Dux Henricus... dictus Rumpoldus; Die ältesten
Görlitzer Ratsrechnunhen bis 1419, Cod. dipl. Lusatiae Superioris, t. 3, wyd. R. Jecht, Görlitz 1905 - 1910, s. 45,
53, 91, 245.
5. W pierwszych latach po śmierci ojca Henryk Wróbel nie miał nawet własnej pieczęci, Die Inventare, CDS, T.
28, s. 31, nr 176, s. 32, nr 107.
6. Lehnsurkunden, t. 1, s. 186, nr 56.
7. Ibidem, t. 1, s. 184, nr 54, por. również ibidem, t. 2, s. 478, nr 16.
8. Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 539. Przekaz Kroniki potwierdzają liczne dokumenty, zob. przyp.
następny.
9. Die Inventare, CDS, t. 28, s. 32 nn.
10. Datę tę wprowadził do literatury G. A. Stenzel, SRS, t. 1, s. 241, przyp. 3.
11. Catalogus, SRS, t. 1, s. 238: mortuus est in nocte nativitatis Christi, tamen ante noctis medium, hora videlicet
quinta horologii, ita ut obitus ejus debat non diei sed vigilie nativitatis ascribi. Godzina piąta odpowiada w tym
przypadku w przybliżeniu dzisiejszej godz. 21, zob, Chronologia polska, s. 100. Autor Katalogu bardzo wyraźnie
zaznaczył, że Henryk Rumpold zmarł 24 a bie 25 grudnia. Datę 24 XII 1395 r. Katalog powtarza jeszcze raz,
Catalogus, SRS, t. 1, s. 241: Mortuus est... Heynricus medius anno XCV. XXIIII. die mensis ejusdem [sc.
Decembris - K. J.]. W dacie tej opuszczone zostały cyfry oznaczające tysiące i stulecia. Zjawisko to występuje w
datacji źródeł średniowiecznych dość często. Nekrolog żagański (k. 25) podaje śmierć Henryka Rumpolda pod
25 XII. Data ta, bardzo zresztą zbliżona do daty dziennej Katalogu, nie może jednak z nią konkurować z uwagi
na niezwykle dokładne informacje autora Katalogu, dotyczące okoliczności oraz daty śmierci Henryka.
12. Chronologia polska, s. 58.
13. Die ältesten Görlitzer Ratsrechnungen, Cod. Dipl. Lusatiae Superioris, t. 3, s. 245 pod 27 II 1395 r.: Nuncius
zum Herzog Rumpolt. Wydawca, zasugerowany poglądem literatury o śmierci Rumpolda w 1394 r., przyjął, że
chodzi w tym wypadku o Henryka Rumpolda, syna Henryka Wróbla, a bratanka Rumpolda starszego. Domysł nie
wytrzymuje krytyki, ponieważ Rumpold młodszy był w 1395 r. najwyżej kilkuletnim dzieckiem, a być może nie
przyszedł jeszcze na świat. Dokument Konrada II oleśnickiego i Henryka Wróbla, zawierający wzmiankę o
Henryku Rumpoldzie jako zmarłym, z datą 28 XII 1395 r., wobec tego że Rumpold zmarł z całą pewnością 24
XII 1395 r., jest niewątpliwie datowany według stylu a circumcisione. W dotychczasowej literaturze datę tego
dokumentu rozwiązywano błędnie na 28 XII 1394 r., przyjmując, że chodzi tu o początek roku od 25 XII, por.
Die Inventare, CDS, t. 28, s. 40, nr 150.
14. Catalogus, SRS, t. 1, s. 238: Rumpoldus ... habuit enim molem corporis magnam ... cum pedibus tumentibus
et putrescentibus, ita quod difficulter ire vel equitare valebet ... His ... venit Boleslauiam prope Boberam ibique
cepit infirmari et dissuadentibus medicis non potuit inde moveri. Putruit pes, ut carnes de ossibus ferro
scinderentur jacensque in fetore maximo mortuus est.
15. Ibidem, s. 238: Inde delatus in Saganum sepultus est in sepultura mayorum suorum. O miejscu śmierci zob.
przyp. poprzedni.

HENRYK VIII, MŁODY
ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA S. OLGERBRANDA t. XI, str.558-559
Książe sagański i wschowski. Syn Henryka Żelaznego i Anny księżniczki mazowieckiej z Płocka. Piszą go po
dyplomatach Heynricus junior dux Saganensis et dominus Fryensladensis et Grunenbergensis, Herzog Heinrich

der Jungeste vom Sagan (Cod. dipl. Rzysz., H, str. 774 - 788). Nazywali go młodszym , Młodym, bo w istocie
był młodszym od swoich braci także Henryków. Przymiotnik ten dodawany księciu dla odróżnienia od braci,
zmienił się w historyczny przydomek. Był ten książe bliskim krewnym Władysława opolskiego, który w jednym
przywileju niemieckim, nazywa go zięciem, unsir liebir Eydem (u Rzyszcz., II, 788), a w drugim gener noster
dilectus (tamże, str. 774). Te związki rodzinne były po kądzieli. Henryk albowiem miał za sobą Katarzynę, córkę
Bernarda opolskiego (Stecki, Rodowody, tablica XI), ma tego Bernarda synowcem Władysława, więc Katarzyna
byłaby wnuczką Władysława po bracie, tymczasem nazywa ją sam Władysław filia nostra carissima i na tej
zasadzie Henryk jest również jego zięciem, gener. Katarzyna ta miała jakieś poważne prawo na księstwa
Władysława, bo kiedy córkę Jadwigę za mąż wydawał, za Aleksandra Kiernowskiego, posag jej opisywał, za
pozwoleniem żony i Katarzyny "najukochańszej córki" (25 Stycznia 1390 r.). I później kiedy Władysław
Złotoryję zastawiał Konradowi Walenrodowi (5 Maja 1391), książe który był jego dziedzicem, musiał układ ten
uznawać. Tylko księciem na Wschowie piszą Henryka niektóre źródła (Stecki, Rodowody, tablica VIII). Zkąd mu
ten tytuł? Dux Fryensladensis wtórują dyplomata. Ten czy inny brat Henryk, książe szląski na Saganie, nazwany
Wróblem, korzystał z rozruchów, jakie panowały po śmierci króla Ludwika i naszedł Wschowę, która należała
kiedyś do książąt głogowskich, a którą Kazimierz Wielki od nich odzyskał. Ściśle oblegał książe miasto, kilka
razy przypuszczał szturm, ale spotkał zawsze dzielną obronę. Było podejrzenie na Zygmunta Luxemburczyka, że
podmawiał księcia. Zwątpiwszy o skutku najazdu, ustąpił, ale zdzierał i palił włości okoliczne Wschowy
(Naruszewicz, wyd. lipskie, X, str. 186, Wapowski, przez Malinowskiego, I, str. 35 - 36). Książęta chcieli
odebrać Wschowę, opierając się na tem, że ją kiedyś posiadali. Chociaż nie udało się, ale pozoru mimo to się nie
zrzekali i przywłaszczali sobie tytuł. Dla tego i ten Henryk wtedy był księciem wschowskim. Umarł 1397 r. Miał
czterech synów, dwóch Henryków, Wacława i Jana. Wchodziło już we zwyczaj w tej rodzinie książąt szłąskich,
żeby jednem imieniem kilku synów nazywać. Tu ulubionem imieniem był Henryk. Poprzednio dwaj bracia
księcia byli Henrykami, teraz dwaj synowie. Córki były: Jadwiga, Małgorzata i Anna, pierwa za Bernardem VI,
księciem z Anhaltu, druga za Konradem II, księciem z Mansfeldu, trzecia za Kazimierzem Oświecimskim.
Jul. B.
HENRYK (VIII) MŁODSZY WRÓBEL (III. 24)
KAZIMIERZ JASIŃSKI TOM II
Że był synem Henryka Żelaznego, wynika z tych samych źródeł, które dotyczą filiacji jego braci,
Henryków Starszego i Średniego. Podobnie jak jego starsi bracia odziedziczył imię po swych przodkach w linii
męskiej (III. 3, 7, 16). Dla odróżnienia od swych starszych braci, noszących to samo imię, występuje w źródłach
z określeniem "Młodszy", a ponadto z przydomkiem Wróbel. Geneza tego przydomka nie jest znana, a próby
wytłumaczenia go przez stosunkowo późne źródła niewątpliwie są błędne. G. Stenzel przydaje ponadto
Henrykowi Młodszemu przydomek Katheran, który Annales Glogovienses odnoszą do Henryka Żelaznego.
Henryk Wróbel był niewątpliwie najmłodszym dzieckiem Henryka (V) i Anny płockiej. Datę jego
urodzenia należy kłaść na ok. 1360 r. Termin ad quem jego urodzin wyznacza śmierć jego matki w dniu 16 II
1363 r. (III. 16). Współudział jego w rządach księstwem po śmierci ojca (kwiecień 1369 r.) był początkowo
nominalny. Jeszcze w 1375 r. nie miał Henryk własnej pieczęci. Jego usamodzielnienie nastąpiło dopiero w 1378
r. Henryk otrzymał wówczas Kożuchów, Szprotawę i Zieloną Górę. Nie będzie chyba zbyt śmiałe
przypuszczenie, że Henryk miał wówczas nie więcej jak od 18 - 21 lat. Urodziłby się zatem w latach 1357 - 1363
(przed 16 II).
W dokumentach występuje z tytułem księcia śląskiego "pana na Kożuchowie i Zielonej Górze".
Po śmierci braci używał również tytułu "pana Głogowa i Żagania". Henryk Wróbel zmarł w Szprotawie
14 III 1397 r. Pochowany został w Żaganiu.
Żoną Henryka była Katarzyna, córka Władysława opolskiego. Małżeństwo to zostało zawarte z całą
pewnością przed 25 VI 1388 r. Brak podstaw źródłowych, które by umożliwiły dokładniejsze określenie daty
tego małżeństwa. Najwcześniej mogło być ono zawarte w momencie usamodzielnienia się Henryka, a więc w
1378 r. Za termin ad Quem uważałbym 1386 r., ponieważ w lipcu tego roku planowane już było małżeństwo
młodszej córki Władysława Opolskiego, Jadwigi. Ten sam termin ad quem wynika również z przypuszczalnej
daty urodzin najstarszego syna Henryka i Katarzyny, Jana I żagańskiego (III. 26). Po śmierci męża Katarzyna
sprawowała władzę w Kożuchowie i Zielonej Górze, która stanowiła jej wiano, używając tytułu księżny śląskiej
"pani na Kożuchowie i Zielonej Górze". Katarzyna zmarła 6 VI 1420 r. w Kożuchowie, a pochowana została w
kolegiacie NMP w Głogowie.
1. Zob. III. 20, przyp. 1 oraz III. 23, przyp. 1.

2. Por. Die Inventare, CDS, t. 28, s. 32, nr 107; Lehnsurkunden, t. 2, s. 194, nr 59, w tym ostatnim dokumencie
Henryk nazwany jest "najmłodszym".
3. Catalogus, SRS, t. 1, s. 195, 239; Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 539; Annales Glogovienses, SRS, t.
10, s. 9.
4. Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 9: Henricus, dictus Hertzok Sperling eo, quod multos pueros generavit.
Tłumaczeniu temu sprzeciwia się to, że Henryka zwano Wróblem co najmniej od 1379 r., Die ältesten Görlitzer
Ratsrechnungen, Cod. dipl. Lusatiae Superioris, t. 3, s. 47 (21 IV 1379 r.): Herzog Sperling. W 1379 r. Henryk
nie miał jeszcze dzieci.
5. SRS, t. 1, s. 151, przyp. 5.
6. Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 8 (O Henryku V Żelaznym): dictus Henricus valde diligebat uxorem
suam. Ideo dictus est Herzok Katheran. Zdaniem G. Stenzla, zob. przyp. poprzedni, przydomek ten otworzony
został od imienia żony Henryka Wróbla, Katarzyny.
7. Die Inventare, CDS, t. 28, s. 31, nr 106 i 107. Po raz pierwszy występuje Henryk 10 IX 1369 r., udzielając
zgody na nadanie braci; w 1370 r. wystawia wspólnie z nimi dokument, zob. SRS, t. 1, s. 195, przyp. 5 i 6.
8. Lehnsurkunden, t. 1, s. 192, nr 58.
9. Ibidem, s. 192, s. 194, s. 195, nr 61, s. 199, nr 65.
10. Die Inventare, CDS, T. 28, s. 40, nr 149 i 150.
11. Catalogus, s. 241 (data śmierci Henryka ), s. 239; mortuus in Sprottauia. Nekrolog żagański (k. 6) podaje
zgon Henryka pod 12 III.
12. Catalogus, SRS, t. 1, s. 239: in Sagano tumulatus. O perypetiach z pochowaniem zwłok Henryka, wynikłych z
powodu rzuconej na Henryka za jego życia ekskomuniki por. ibidem, s. 239 n.
13. Lehnsurkunden, t. 2, s. 313, nr 22, dokument z 25 VI 1388 r.
14. Ibidem, loc. cit. katarzyna urodziła się przed 26 III 1367 r., por. ibidem, t. 2, s. 308, nr 13.
15. Codex Epistolaris saeculi decimi quinti, Mon. Medii Aevi, t. 2, nr 6; por. również H. Grotefend, op. cit., s.
48, nr 19.
16. Die Inventare, CDS, t. 24, s. 2, 115, 131 n., 166 nn.
17. Catalogus, SRS, t. 1, s. 275 n. Datę dzienną podaje nekrolog żagański (k. 11 v.), datę roczną inskrypcja
głogowska, zob. przyp. następny.
18. J. Mycielski, Grobowe Piastów pomniki, s. 16, nr 20: A. D. Millesimi CCCC vigesimo...[luka w tekście - K.
J.] die Mensis Junii obiit illustris Dna Catharina, ... quae sepulta est in Ecclesia B. Mariae Virg. Majoris
Glogoviae. Datą urodzenia oraz pochodzenia Katarzyny zajmuje się dokładniej w genealogii Piastów opolskich.
HENRYK IX
ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA S. OLGERBRANDA
książe na Głogowie i Krośnie, syn Henryka VIII i Katarzyny opolskiej, umarł 1423 r. Żona jego Jadwiga, córka
Wacława I księcia lignickiego. Zniej synowie: Wacław, Rudolf, Baltazar i Jan II, ostatni książęta na Saganie i
córki trzy: Jadwiga, Małgorzata i Anna. Pierwsza za Bernardem VI, księciem anhaltskim z Bernburga, druga za
Henrykiem III, brunświckim i trzecia za Albertem hrabią Ruppin (Stecki, Rodowody, tabl. VIII).
Jul. B.
HENRYK (IX) STARSZY (III. 27)
KAZIMIERZ JASIŃSKI TOM II
Żródła wyraźnie stwierdzają, że był synem Henryka Wróbla. Nosił imię pospolite w linii Piastów
głogowsko - żagańskich. Dla odróżnienia od młodszego brata, który nosił to samo imię (III. 28), zwano go
Henrykiem "Starszym".
Urodził się najprawdopodobniej w latach 1387 - 1392, będąc zapewne drugim z kolei dzieckiem
Henryka Wróbla. To, że był młodszy od Jana I, a starszy od pozostałych braci, Henryka Rumpolda i Wacława,
nie ulega w świetle źródeł najmniejszej wątpliwości. Przypuszczam, że był również starszy od swej siostry Anny,
jakkolwiek trudno ustalić miejsce, jakie zajmowała Anna pod względem starszeństwa wśród swego rodzeństwa.

Z dokumentów wynika, że synowie Henryka Wróbla dokonali w 1412 lub 1413 r. podziału dzielnicy
ojcowskiej. Żagań przypadł najstarszemu z braci Janowi (III. 26), który zresztą zajął Żagań już wcześniej.
Pozostali synowie Henryka Wróbla otrzymali resztę dzielnicy ojcowskiej, z tym że matka ich Katarzyna miała
jako oprawę wdowią Kożuchów i Zieloną Górę. W 1417 lub 1418 r. obydwaj Henrykowie wydzielili
najmłodszemu z braci, Wacławowi, Krosno, Bytnicę i Świebodzin, zatrzymując we wspólnym władaniu
pozostałą część dzielnicy, przypadłą im w podziale z 1412/1413 r. We władaniu ich znajdowała się połowa
Głogowa, Polkowice, Szprotawa, Kożuchów i Zielona Góra. Po śmierci Henryka Rumpolda (z pocz. 1423 r.) i
Wacława (zmarł zapewne w drugiej połowie 1430 r.) Henryk panował w całej dzielnicy ojcowskiej z wyjątkiem
księstwa żagańskiego.
Henryk zmarł 11 XI 1467 r. w Krośnie, został pochowany w ufundowanej przez siebie kaplicy
mansjonarzy w Kożuchowie.
Żoną Henryka była Jadwiga, która w literaturze genealogicznej uchodzi za córkę Konrada III
oleśnickiego. Takie właśnie pochodzenie żony Henryka podaje Długosz, mylnie przydając jej imię Anny. Za
literaturą przyjąć należy, że wiadomość Długosza w sprawie pochodzenia żony Henryka zasługuje na zaufanie.
Małżeństwo to zostało zawarte najpóźniej w 1431 r., a prawdopodobnie nie wcześniej jak w 1423 r.
Termin ad quem zawarcia tego małżeństwa wynika z faktu, że w 1431 lub 1432 r. urodził się syn Henryka i
Jadwigi, Zygmunt. Zapewne Henryk nie ożenił się w okresie sprawowania współrządów z Henrykiem
Rumpoldem, zmarłym w styczniu 1423 r. (III. 28). Za tym, że małżeństwo Henryka z Jadwigą zostało zawarte
bliżej terminu ad quem (1431 r.) przemawia to, że w 1447 r. ich synowie nie byli jeszcze pełnoletni, a znane nam
córki Henryka urodziły się prawdopodobnie po 1430 r.
Znana jest względnie dokładna data dzienna zgonu Jadwigi, przypadająca na ok. 25 VI. Jadwiga żyła
jeszcze 30 V 1447 r. W dokumencie z 31 V 1454 r. jest wymieniona już jako zmarła. Wynika stąd, że zmarła ona
ok. 25 VI w latach 1447 - 1453.
Nie jest znane miejsce pochowania Jadwigi.
1. Catalogus, SRS, t. 1, s. 275; Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 9; Die Inventare, CDS, t. 24, s. 200, nr 1.
2. Die Inventare, CDS, t. 28, s. 53 nn. Pod koniec życia zwano Henryka Starym, Ztschr. f. Gesch. Schles. 11
(1871), s. 212: (1464 r.) domini ducis Henrici de Freistat antiqui. Są to jednak określenia odróżniające Henryka
bądź to od jego młodszego brata, bądź to (jak w przekazie z 1464 r.) od syna Henryka, noszącego to samo imię.
Niewątpliwie Henryk był w 1464 r. w wieku, który całkowicie uzasadniał określenie "stary".
3. Zob. III. 26 oraz tamże, przyp. 5 i 6.
4. Potwierdza to zwłaszcza bogaty materiał dyplomatyczny, por. np. Die Inventare, CDS, t. 28, s. 53 nn.
5. Z dokumentu z 27 III 1411 r., ibidem, s. 52, nr 213, wynika, że rządy w Głogowie sprawowali wszyscy czterej
bracia. Dokument Jana I z 25 IV 1412 r., ibidem, s. 227, nr 1, został wystawiony prawdopodobnie już po
przeprowadzeniu podziału. Podział ten z całą pewnością nastąpił przed 13 VII 1413 r., Die Inventare, CDS, t. 31,
s. 21, nr 41 i 42, kiedy to pojawiają się dokumenty trzech młodszych braci, wystawiane bez współudziału Jana.
6. W latach 1413 - 1417 Wacław występuje wspólnie z obydwoma Henrykami, począwszy od 1418 r., Die
Inventare, CDS, t. 28, s. 56, nr 241, wspólne dokumenty wystawiają tylko obydwaj Henrykowie jako "panowie
Głogowa i Kożuchowa". Z 1418 r. pochodzą również pierwsze samodzielne dokumenty Wacława z tytułem
księcia śląskiego i "pana Krosna i Świebodzina", Regesta Historico - Diplomatica Ordinis S. Mariae
Theutonicorum (dalej cyt. Regesta Historico - Diplomatica), bearb. v. E. Joachim, hrsgb. v. W. Hubatsch,
Göttingen 1948, nr 2706.
7 W posiadaniu książąt głogowskich znajdowała się tylko połowa miasta Głogowa, por. J. Dąbrowski, op. cit., s.
452 i 507. Druga połowa znajdowała się w rękach Luksemburgów, z ich nadania przez pewien okres należała do
Bolka II świdnickiego, a od 1384 r. do Przemysława cieszyńskiego i jego potomków, por. Lehnsurkunden, t. 1, s.
196 n.
8. Catalogus, SRS, t. 1, s. 350. Datę dzienną i roczną śmierci Henryka podaje Długosz, Historia Poloniae, t. 5, s.
492. Katalog podaje błędną datę roczną: 1468. Na korzyść daty rocznej podanej przez Długosza przemawia
dokument syna Henryka, Henryka XI, z 6 XII 1467 r., Die Inventare, CDS, t. 24, s. 132, nr 7, wystawiony
niewątpliwie już po śmierci ojca; por. również H. Grotefend, op. cit., s. 40, nr 28.
9. Catalogus, SRS, t. 1, s. 350: Deductus de Crosnaw in Freynstadt et ibidem sepultus in capella mansionariorum,
quam ipse fundavit.

10. Po raz pierwszy występuje ona w 1443 r., H. Grotefend, op. cit., s. 40, nr 28. Prawdopodobnie chodzi tu o
dokument z 25 V 1443 r., cytowany przez F. Luschka, Notariatsuurkunde und Notariat in Schlesien von den
Anfängen (1282) bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, Historisch - Diplomatische Forschungen 5 (1940), s. 349,
nr 1913.
11. Historia Poloniae, t. 5, s. 492: Anna filia Conradi ducis Olesniczensis.
12. Przekaz Długosza o śmierci, żonie i potomstwie Henryka opiera się na wiarygodnym źródle. Strona
faktograficzna wiadomości Długosza nie budzi wątpliwości, natomiast Długosz mylnie podaje nie tylko imię
żony Henryka, ale także i imię jednej z córek.
13. Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 21: A. D. in vigilia Nativitatis Christi obiit dux Sigismundus, filius ducis
Henrici in Freystad, anno aetatis suae 27. Przekaz ten wskazuje, że Zygmunt urodził się 1432 r. Gdyby przyjąć,
że Zygmunt zmarł mając (ukończonych) 27 lat, wówczas za rok jego urodzenia należałoby uznać 1431 r. Sam
przekaz przemawia bardziej za pierwszą interpretację, tj. za śmiercią w 27 - mym roku życia. 1432 r. jako data
urodzenia Zygmunta wydaje się znacznie bardziej prawdopodobny, niż rok 1431. Co najwyżej można by brać
pod uwagę koniec 1431 r. Data urodzenia Zygmunta jest jedyną pewniejszą przesłanką w ustalaniu terminu
końcowego zawarcia małżeństwa przez jego rodziców. Nie znamy dat urodzin pozostałych dzieci Henryka. Brak
również dowodów poświadczających starszeństwo Henryka (syna Henryka IX) w stosunku do Zygmunta. Wbrew
K. Wutkemu, Stamm - und Uberischtstafeln, s. 17 stwierdzić wypada, że źródła nie dowodzą, iż Henryk, brat
Zygmunta, urodził się przed 1429 r., a wiadomość dokumentu Henryka IX z 1447 r. o niepełnoletności w tym
czasie jego synów przemawia raczej za późniejszą datą urodzin Henryka, syna Henryka i Jadwigi, zob. przyp.
następny.
14. Testament Henryka z 30 V 1447., Die Inventare, CDS, t. 31, s. 96.
15. Z niedostępnego mi dokumentu z 31 V 1454 r., miało wynikać, że Jadwiga zmarła około 24 VI, H.
Grotefend, op. cit., s. 40, nr 28. Zdaniem Grotefenda, loc. cit., nekrolog żagański podaje śmierć Jadwigi pod 25
VI. Sprawdzeniem z autopsji nekrologu żagańskiego k. 12 v. wskazywałoby na 27 lub 28 VI. Datę dzienną
śmierci Jadwigi kładłbym z zachowaniem pewnej ostrożności na ok. 25 VI.
16. Por. przyp. 14. W dokumencie z 30 V 1447 r. Henryk przewidywał sprawowanie opieki nad jego
niepełnoletnimi synami m. in. przez Jadwigę.
17. H. Grotefend, op. cit., s. 40, nr 28.
18. Grotefend z reguły nie podaje miejsc pochowania Piastów śląskich, nawet w przypadku gdy były one mu
znane. Być może, że wzmiankę o miejscu pochowania Jadwigi zawierał nie znany mi dokument z 31 V 1454 r.
HENRYK X
ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA S. OLGERBRANDA
książe na Głogowie i Krośnie, syn Henryka VIII, a brat rodzony Henryka IX. Żona jego Anna, córka księcia
Konrada II, na Oleśnicy. Synów miał dwóch, Zygmunta, narodzonego 1430 a zmarłego 1458 r. i Henryka XI,
ostatniego pana na Głogowie, córki dwie: z tych Elżbieta umarła panną, Anna, była za Janem Rozenbergiem,
umarła 1483 r. Sam Henryk X umarł 1467 r.
Julijan Bartoszewicz
--HENRYK X MŁODSZY RUMPOLD (III. 28)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str.135-137.
Źródła wymieniają go jako syna Henryka Wróbla 1 . Imię Henryk jest najbardziej charakterystycznym
imieniem wśród Piastów głogowskich. Dla odróżnienia od swego starszego brata, używającego tego samego
imienia (III. 27), zwie się Henrykiem "Młodszym" 2 . Henryk występuje ponadto z drugim imieniem jako Henryk
Rumpold 3 . To drugie imię nawiązuje niewątpliwie do imienia jego stryja, Henryka Średniego Rumpolda,
księcia głogowskiego (III. 23).
Henryk był z całą pewnością młodszy od swych braci, Jana I (III. 26) i Henryka Starszego (III. 27), A
starszy od Wacława (III. 29), jak to wynika z bogatego materiału dyplomatycznego 4 . Trudno natomiast ustalić,
czy był starszy czy młodszy od swej siostry Anny (III. 30). Henryk Rumpold jako młodszy od Henryka Starszego
(III. 27) mógł się urodzić najwcześniej w 1388 r. Za termin ad quem daty urodzin Henryka Rumpolda należy
przyjąć początek roku 1396, ponieważ mógł on być przedostatnim dzieckiem Henryka Wróbla 5 .

Od 1412 lub 1413 r. Rumpold wspólnie z Henrykiem Starszym i Wacławem sprawował rządy w
dzielnicy odziedziczonej po ojcu, z wyjątkiem księstwa żagańskiego, które przypadło najstarszemu z synów
Henryka Wróbla, Janowi I. Zapewne jeszcze w 1417 r. obydwaj Henrykowie wydzielili Wacławowi Krosno,
Bytnicę i Świebodzin. Współrządy obydwóch Henryków w połowie księstwa głogowskiego oraz w Kożuchowie i
Zielonej Górze utrzymały się do końca życia Henryka Młodszego.
W 1420 r. występuje Henryk jako landwójt Górnych Łużyc 6 . Zmarł 18 I 1423 r. Datę dzienną jego
śmierci podaje "Nekrolog żagański" pod 18 I 7 . Data roczna śmierci wynika ze źródeł dyplomatycznych, które
pośrednio potwierdzają wiarygodność daty dziennej przekazanej przez "Nekrolog żagański". Wprawdzie G. A.
Stenzel powołuje się na dokument wystawiony wspólnie przez Henryka Starszego i Henryka Rumpolda w dniu
29 I 1423 r. 8 , jednakże chodzi tu o dokument w rzeczywistości wystawiony tylko przez starszego z braci 9 ,
który nie wiedział jeszcze o śmierci Henryka Rumpolda, zaszłej w odległym od Śląska Szlezwiku, gdzie
występował on z polecenia Zygmunta Luksemburskiego jako mediator w sporze holsztyńsko-duńskim 10 .
Henryk został pochowany w kościele katedralnym w Hadersleben (duńskie Haderslev) w północnym
Szlezwiku (Dania) 11 .
Zmarł w stanie bezżennym. Zachowała się wiadomość o jego narzeczonej, księżniczce pomorskiej,
córce Bogusława VIII. Rychła śmierć Henryka była przyczyną, że się z nią nie ożenił 12 .
1. Catalogus, SRS, t. 1, s. 275; Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 9; Die Inventare, CDS, t. 24, s. 200, nr 1.
2. Die Inventare, CDS, t. 28, s. 53 nn, s. 59 (pieczęcie Henryków z określeniami "starszy" i "młodszy").
3. Catalogus, SRS, t. 1, s. 275 n.; Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 9; Nekrolog żagański, k. 3; Die
Magdeburger Schöppenchronik, ed. K. Janicke, Die Chroniken der deutschen Städte 7 (1869), s. 349;
Repertorium Germanicum, t. 4, cz. 1, szp. 1293; Die Inventare, CDS, t. 28, s. 62, nr 273; J. Prochno, Regesten
zur Geschichte der Stadt und des Landes Zittau 1234 - 1437, Neus Lausitzisches Magazin 114 (1938), nr 1381 i
1382. Materiał dyplomatyczny poświadczający używanie przez Henryka Młodszego imienia Rumpold jest obfity.
Zacytowałem jedynie kilka przykładów występowania Henryka z imieniem Rumpold.
4. Por. np. Die Inventare, CDS, t. 28, s. 53 nn.
5. Według wszelkiego prawdopodobieństwa najmłodszy z synów Henryka Wróbla, Wacław, nie był
pogrobowcem, a zatem musiał się urodzić przed 14 III 1397 r., tj. datą zgonu jego ojca. Henryk Rumpold jako
starszy od Wacława musiał urodzić się najpóźniej w marcu 1396 r.
6. J. Prochno, op. cit., nr 1379, 1381, 1382 i 1384.
7. Nekrolog żagański, k. 3: Item dux henricus iunior dictus Rumpoldus.
8. SRS, t. 1, s. 288, przyp. 3.
9. Dokumentów wystawionych formalnie przez obydwóch Henryków, a w rzeczywistości tylko przez Henryka
Starszego, jest znacznie więcej. Było to następstwem częstego przebywania Henryka Rumpolda poza Śląskiem,
m. in. w otoczeniu Zygmunta Luksemburskiego, który używał Rumpolda do różnych misji politycznych; por. np.
Deutsche Reichstagsakten 8 (wyd. drugie), Göttingen 1956 (hrsgb. durch die Historische Kommission bei der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften), s. 110, 178, 211, przyp. 1, 215, 216, 221, 228, 231 i n.
10. Chronik des Franciscaner Lesemeister Detmar ... mit Ergänzungen aus anderen Chroniken, hrsgb. v. F. H.
Grautoff, II Theil, Hamburg 1830, s. 34 i n; Hanserecesse, t. 7, Leipzig 1893, hrsgb. durch die Historische
Commission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften, nr 572 i 573. O śmierci Henryka nie wiedziano
jeszcze w Lubece w dniu 22 I 1423 r.; ibid., nr 572. Najwcześniejsza źródłowa wiadomość o śmierci Henryka
Rumpolda pochodzi z 6 II 1423 r., ibid., nr 573. Jako zmarłego wymieniają go pod 13 II rachunki miejskie
Zgorzelca, Codex diplomaticus Lusatiae Superioris II, t. 1, wyd. R. Jecht, Görlitz 1896, s. 133, a pod 19 II 1423
r. dokument brata Rumpolda, Wacława, Die Inventare, CDS, T. 28, s. 62, nr 273.
11. Nicolai Henelii ab hennefeld Annales Silesiae, F. W. Sommersberg, op. cit., t. 2, s. 313: sepultus Haderlebiae
Ducatus Sleswicensis in Templo Cathedrali; Worbs, Geschichte des Herzogtums Sagan (wyd. z 1930 r.), s. 36.
12. Chronicon Sclavicum, quod vulgo dicitur parochi Suselensis, wyd. E. A. T. Laspeyres, Lübeck 1865, s. 167;
M. Wehrmann jak i A. Hofmeister, Genealogische Untersuchungen, s. 178, przyp. 100, widzą w narzeczonej
Rumpolda córkę Bogusława VIII, imieniem Adelajda, która wyszła później za Bernarda II, księcia saskiego na
Lauenburgu; W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 18. Powyższa identyfikacja opiera się na Chronik von Pommern
Tomasza Kantzowa, zob. M. Wehrmann, op. cit., s. 92.
HENRYK XI

ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA S. OLGERBRANDA T. XI
r. str. 560.

1862

książe głogowski, ostatni na Głogowie i Krośnie. W zajściach Jerzego z Podjebrad z Maciejem Korwinem,
trzymał się strony węgierskiej. Przeciwnie Jan, książe sagański na Przeworsku (Probus), brat jego stryjeczny,
oświadczył się za Podjebradem; korzystając z okoliczności, bawił się rozbojem i rabował w okolicach, wreszcie
najechał Sagan. Z Saganu wypędził go Henryk. Poczem złączył się z Wrocławianami, oraz ze stanami dwóch
księstw świdnickiego i jaworskiego i powypędzali wszyscy razem ze Szląska synów Podjebrada. Maciej wjechał
do Wrocławia w Maju 1469 r. Książęta szląscy musieli mu na wierność przysięgać. Był tam i Henryk głogowski.
Wytrwał w wierności dla Macieja, nawet wtenczas, kiedy Władysław Jagiellończyk został królem czeskim.
Razem z innemi książęty łupił i najeżdżał Polskę. Królowie się godzili, ale pogodzić nie mogli. Ztąd każdy z nich
na tem panował, co trzymał w rękach do książąt głogowskich, pierwsze w tej chwili wychodziło hasło dla
sprzedawania ziemi Niemcom. Ernest saski, lennik Maciej siadł na księstwie sagańskiem, poddzielnicy
głogowskiej. Za tym przykładem poszedł i Henryk. Miał za żonę Barbarę, córkę Alberta Achillesa
brandeburgskiego. Ułożono się, że po jego śmierci księstwo przejdzie na Barbarę. Księżna miała lat 12, Henryk
był słaby i na ciele i na umyśle, więc robili Niemcy co chcieli. Saxonija i Brandenburg pierwsi wyciągają ręce i
rozbierają po kawałku Szląsk. Głogowa miał tylko książe połowę, bo drugą połowę posiadała od r. 1463
hrabianka Cyllejska, wdowa po księciu Władysławie sieczyńskim. Głównie zaś Henryk panował nad Krosnem i
Kożuchowem (Freistadt) i do tych to ziem przychodzili w spadku elektorowie brandeburgscy. Ciężkie było
panowanie węgierskie. Niemcom się oddając, książęta szląscy tem samem wyłamywali sięz pod jarzma. Połowę
cieszyńską Głogowa i Maciej nabył. Tymczasem umarł 21 Kwietnia 1476 książe Henryk bezpotomnie. Jan
sagański pierwszy powstał przeciw jego testamentowi, na mocy którego księstwo miała zagarnąć żona. Królowie
Maciej i Władysław obalili także testament i spadek po Henryku ogłosili za swoją lenność. Wojna wybuchła, bo
za córką 16 - letnią znowu się upomniał Albert Achilles. Zaraz po śmierci Henryka rozporządził się księstwem
jakby swoją własnością, jakoż połowę Głogowa, Kożuchow i Krosno, oddał pod zarząd namiestnikom swoim w
imieniu Barbary i chciał jeszcze pociągnąć ku tej sprawie Władysława, króla czeskiego, którego swatał z córką.
Słabą pomoc niósł Władysław, dla tego książe sagański był górą, Albert wolał chwycić się układów. Nie udało
się. Jan pozdobywał miast wiele, nie mógł tylko dostać Kożuchowa i Krosna. Złapany wreszcie i uprowadzony
był do Węgier. Elektor brandeburgski za posag Barbary dostał na własność księstwo krosieńskie, a Barbara
50,000 dukatów rocznie dochodu z księstwa. Jan został się przy Głogowie.
Julijan Bartoszewicz
---------------------------------------------------------------------------------HENRYK XI GŁOGOWSKI (III. 42)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 156
Był synem Henryka IX Starszego 1 . Po ojcu odziedziczył imię, często występujące u Piastów
głogowskich.
Data jego urodzenia nie jest bliżej znana. Mógł być starszy od Zygmunta, jak i młodszy od niego.
Hipotetycznie umieszczam go na drugim miejscu wśród dzieci Henryka IX. Przypuszczam, że urodził się
wcześniej jak w 1429 r., terminu ad quem daty jego urodzin nie można dokładniej określić. Jeżeli brał on
wspólnie z ojcem udział w zjeździe wrocławskim w 1454 r. 2 , wówczas można by przypuszczać, że miał wtedy
około 20 lat lub niewiele mniej. Urodziłby się zatem najpóźniej około 1435 r. Ustalony w ten sposób termin
końcowy daty jego urodzin jest jednak bardzo hipotetyczny.
Henryk zmarł 22 II 1476 r. w Kożuchowie 3 . Według "Katalogu opatów żagańskich", Henryk został
otruty 4 . Wszelkie wersje o otruciu należy traktować z dużą ostrożnością, chociaż nie można wykluczyć jej
prawdziwości w naszym wypadku. Miejsce pochowania Henryka nie jest znane. Wydaje się jednak dość
prawdopodobne z uwagi na miejsce śmierci (Kożuchów), że został on pochowany w Kożuchowie w kaplicy
mansjonarzy, w której spoczęły zwłoki jego ojca (III. 27, przyp. 9).
Żoną Henryka była Barbara, córka Albrechta Achillesa, elektora brandenburskiego. Było to jednak
małżeństwo formalne, zawarte 11 X 1472 w Berlinie, ponieważ Barbara, urodzona 29 V 1464 r. w Anspach
liczyła wówczas zaledwie 8 lat. Małżeństwo miało zostać dopełnione dopiero po osiągnięciu przez Barbarę
wieku sprawnego, którego Barbara nie osiągnęła za życia Henryka. Po jego śmierci została poślubiona per
procuram Władysławowi Jagiellończykowi 20 VIII 1476 r. Również i to małzeństwo nie zostało zrealizowane.
Władysław ożenił się 4 X 1490 r. z Beatryczą, córką Ferdynanda I, króla Neapolu, a po unieważnieniu jego
małżeństwa z Barbarą i Beatryczą, ożenił się 6 X 1502 r. z Anną, córką Gastonu II de Foix-Grailly, hrabiego z
Candalle. Barbara zmarła 4 IX 1515 r. w Anspach, a została pochowana w kościele klasztornym w Heilsbronn 5 .

1 Catalogus, SRS, t. 1, s. 350; Długosz, Historia, t. 5, s. 492; Die Inventare, CDS, t. 24, s. 116, nr 4.
2 C. Höffler, Barbara, Markgräfin zu Brandenburg, verwittwete Herzogin in Schlesien Vermählte Königin von
Böhmen, Velobte Konrads Hernn zu Haydek, Prag 1867, s. 16 n. z powołaniem się na S. Klosego, Geschichte
Breslaus, t. 2, s. 486. Wiadomość ta może opierać się na nie znanym mi dokumencie. W znanych miźródłach
przy boku Henryka IX występuje w 1454 r. nie wymieniony z imienia syn, którym mógł być również dobrze
Zygmunt; por. Sigismundi Rosiczii, Gesta diversa transactis temporibus facta in Silesia et alibi, wyd. F. Wachter,
SRS, t. 12, 1883, s. 68 Eodem tempore fuerunt multi domini temporales in Wratislavia videlicet... dux Henricus
cum filio, domini Maioris Glogovie. Wydawca, nie wiem na jakiej podstawie, podaje, że tym synem był Henryk,
ibidem, przy. 9. C. Höfler, op. cit., s. 16, a za nim J Grossmann, E Berner, G. Schuster, K. T. Zingeler,
Genealogie, s. 18, nr 127, uważają Henryka za starszego od Zygmunta. Na rozstrzygnięcie tej kwestii brak
jednak dowodów źródłowych; zob. również III. 27, przyp. 13.
3 Catalogus, SRS, t. 1, s. 379: Anno salutis 1476, in die kathedre Petri obiit dominus dux Hinricus junior... Hic
medicorum judicio toxico lesus ferebatur; tę samą datę śmierci Henryka po 19 II-k. 5: Dux Heynricus iunior de
Glogouia; w sprawie dat nekrologicznych nekrologu żagańskiego por. III. 20, przyp. 8. Późniejsza historiografia
(Cureus, Pol) śląska przyjmowała za datę zgonu Henryka dzień 20 II, SRS, t. 1, s. 379, przyp. 1. Tę datę dzienną
przyjął również C. Höfler, op. cit., s. 20, jednakże data 22 II jest znacznie lepiej poświadczona, a niezależnie od
tego data 21 II może być po prostu pomyłką wynikłą z ewentualnego nieuwzględnienia faktu, że 1476 r. był
rokiem przestępnym, zob. "Chronologia polska", s. 394. Kożuchów jako miejsce zgonu nie jest wyraźnie
poświadczony przez źródła, z których jednak pośrednio by wynikało, że Henryk zmarł w Kożuchowie. Z relacji
Katalogu można domyślać się, że śmierć księcia poprzedziła kilkunastodniowa, a może i dłuższa choroba. ^II
1476 r., a więc na kilkanaście dni przed śmiercią, przebywałHenryk w Kożuchowie; SRS, t. 1, s. 379, przyp. 6
oraz Die Inventare, CDS, t. 28, s. 242, nr 17.
4 Zob. początek poprzedniego przypisu.
5 Dane dotyczące Barbary zostały zaczerpnięte z pracy J. Grossmann, E. Berner, G. Schuster, K. T. Zingeler, op.
cit., s. 18, nr 127. W sprawie małżeństw Władysława Jagiellończyka zob. W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 13.
-------------------------------------------------------------------------------ˇ
HILTPRANDT Michał.
Wg K. K. p ( 25 ) proboszcz głogowski.
Urodził się 10.VIII.1582 r. jako syn znakomitej rodziny patrycjuszowskiej w Grotkowie . Pierwsze nauki
pobierał w nyskim gimnazjum parafialnym. W Pradze studiował logikę. Po przyjęciu niższych święceń
kapłańskich we Wrocławiu udał się do Rzymu aby studiować w Germanicum filozofię i teologię ( 1604 1611 ). Wrócił do kraju jako doktor teologii i filozofii. Podczas pobytu w Rzymie uzyskał w 1608 r. kanonikat w
Nysie.10.VI.1611r. został instalowany jako dziekan w głogowskim konwikcie kolegiackim. W 1616 r.
uzyskał kanonikat we wrocławskiej katedrze . Na dokumencie
z 31.XII.1616 r. został określony jako:
doktór Pisma św. i filozofii, kanonik konwiktu katedralnego we Wrocławiu i kanonik nyski, dziekan i
proboszcz
w Głogowie .
We Wrocławiu osiedlił się w 1623 r. po zrzeczeniu się dziekanatu i parafii w Głogowie . Umarł 4.VI.1640 r. w
Nysie. Jego portret, najstarszy głogowskiego proboszcza, znajdował się do 1945 r. we wrocławskim archiwum
diecezjalnym na ścianie na schodach wejściowych. Obraz pochodził z kaplicy Anioła Stróża z katedry
wrocławskiej. Hiltprandt ze swojego spadku przeznaczył środki na remont tutejszego ołtarza . Na portrecie
przedstawiono zmarłego klęczącego przed przed krucyfiksem, na który wskazuje mu anioł.
HIMMEL Edward.
Wg O. H. ( 46 ) archidiakon głogowski .
Urodził się w Puszynie pow. niemodliński 20.IX.1829 r. Radca duchowny, królewski, rządowy i szkolny radca
/a. D./, papieski prałat dworski. Działał jako wikary w Gliwicach, proboszcz w Kołobrzegu /1862/ i wojskowy
duszpasterz w Kłodzku. W 1869 r. został powołany do królewskiego zarządu w Poznaniu, skąd w 1873 r.
przeszedł na probostwo w Wigancicach pow. ziębicki.

20.X.1890 r. otrzymał probostwo kolegiaty głogowskiej. W grudniu 1904 r. otrzymał nominację na a. g. i
komisarza biskupiego. Już jako proboszcz Kolegiaty przeprowadził gruntowną renowację wnętrza kościoła . Przy
tym zostały odnalezione w grobowcu nagrobki księżnej Mechtyldy / † 1318 / i księżnej Małgorzaty Cilly / †
1480 /.
Zmarł 22.IV.1917 r.
HOFFMANN Ernst EZG47
HOFFMANN Hermann EZG12
HOMERUS Izaak.
Wg K. K. p ( 23 ) proboszcz głogowski.
Urodził się 1.IX.1510 r. w Joachimsthal w Saksonii. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze w Ermland.
Wkrótce po objęciu przez niego parafii głogowskiej rozpoczął się wielki bunt w mieście, który zakończył się
przejęciem katolickiego kościoła parafialnego przez protestantów. Po śmierci pastora Spechta ( 1579 r. ),
otrzymali oni od cesarza zezwolenie na zgromadzenia tylko pod gołym niebem. Natomiast kościół w Brzostowie
otrzymał nowy katolicki proboszcz Homerus. Skoro przybył on w czwartą niedzielę adwentu 1580 r. odprawić
tam nabożeństwo,przygotowano mu przykre przyjęcie. Rzucano w niego kamieniami i odmówiono mu wejścia do
kościoła . Rada miejska przywróciła spokój. Kościół pozostał zamknięty. Homer nie załatwiwszy sprawy, wrócił
do Głogowa . Był to początek wielkiego tumultu w mieście. Znów do buntu podżegał silny cech sukienników.
18.I.1581 r. tłum pociągnął na plebanię i szturmował ją ponieważ proboszcz odmówił wydania klucza kościoła .
Maltretowano starca i grożono mu wrzuceniem do Odry. Z trudem udało mu się dostać na Ratusz. Stamtąd pod
silną osłoną schronił się w bezpieczne miejsce do Kolegiaty.
Następne tygodnie Rada Miejska i krajowy namiestnik Karol von Bieberstein próbowali przywrócić porządek i
odzyskać klucz kościoła od cechów. Piekarze, rzeźnicy, kramarze, garbarze i browarnicy byli ustępliwi.
Natomiast sukiennicy, kuśnierze, krawcy, szewcy, tkacze, białoskórnicy, ślusarze i stolarze uzależnili zwrot
klucza od przekazania im innego kościoła dla odprawiania protestanckich nabożeństw. Biskup jako najwyższy
namiestnik krajowy zażądał od Karola von Bieberstein ukarania przywódcy buntu. Biskup wrocławski, na
początku lutego, wysłał sufragana Adama Weisskopfa. Nie odważył on się celebrować nabożeństwa w kościele
parafialnym. Jednak nie załatwiwszy sprawy już następnego dnia wrócił do Wrocławia. 18 lutego tłum wdarł się
na plebanię i czynił tam całą noc wszelkiego rodzaju swawole i awantury. Następnego dnia Rada oznajmiła, ze
nie może opanować rozruchów i poleciła mimo protestów otworzyć kościół. Odtąd 26 lat protestanci byli
gospodarzami kościoła parafialnego. Cesarskie komisje wobec groźnej postawy przeważającej liczby mieszczan
nic nie naprawiły. Również biskup Marcin Gerstman, który 27.VIII.1581 r. w towarzystwie okazałego orszaku w
130 koni, na zlecenie cesarza, przybył do Głogowa, wrócił nie załatwiwszy sprawy.
Katolickie nabożeństwa przywrócono w kościele franciszkańskim. Katolicy, za poradą kapituły kolegiackiej nie
zgodzili się na simultaneum ( przemienne używanie kościoła parafialnego ) z protestantami.
Podczas odprawiania nabożeństw parafialnych u franciszkanów doszło w 1584 r. do sporów z miejscowym ojcem
gwardianem. Wypowiedział się on 3 lutego przeciwko kapitule kolegiackiej, która popierała proboszcza.
Kapituła wyraziła życzenie, aby proboszcz i gwardian wzajemnie się tolerowali i każdy sprawował swój urząd.
Gwardian powinien dawać dobry przykład, nie wymyślać na nikogo z ambony i nie wprowadzać nic nowego.
W okresie protestanckiego zajęcia kościoła parafialnego bractwo N. M. Panny przy tym kościele wykazało się
jako wierny strażnik praw katolickich. Wciąż na nowo interweniowało u cesarza i biskupa o zwrot kościoła .
Czyniono to przez pisma proszące i poselstwa . Bractwo broniło jako cenny legat dobrze zamkniętej zakrystii w
kościele parafialnym, z całym sprzętem kościelnym i sąsiedniej biblioteki kościelnej.
Rok przed przejęciem kościoła parafialnego przez protestantów miała miejsce wizytacja parafii przez
archidiakona Briegera (1580 ). Proboszcz miał do pomocy dwóch wikarych. W kościele znajdowały się ołtarze
dla mszy cechowych i fundacyjnych, nie tylko w bocznych kaplicach, ale także przy wszystkich filarach. Kaplica
św. Mikołaja była wtedy kaplicą browarników. Współcześnie następuje za nią kaplica św. Józefa . Wtedy
znajdował się tu jeszcze południowy portal kościoła . To wejście boczne było niezbędne, gdy nie było jeszcze
kaplicy loretańskiej, lecz na jej miejscu znajdowała się zakrystia . Wraz z urządzeniem kaplicy loretańskiej
wykonano wejście do niej od południa . Dlatego inny południowy portal był zbyteczny.

Póżniej zezwolono kupcowi Freundtowi w 1695 r. założyć tu grobowiec rodzinny i wybudować kaplicę św.
Józefa. (sprawozdanie z wizytacji w 1732 r.). Przejściowo proboszcz SCHOLTZE po pożarze w 1758 r.
prowizorycznie kazał otworzyć to stare wejście boczne do kościoła . Kaplica św. Karola to stara kaplica
rzeźników. Kaplica św. Krzyża miała trzech mansjonarzy. Wśród nich znajdował się duszpasterz dla Polaków.
Przy współczesnym ołtarzu Marii była kaplica piekarzy. Kaplica Mater Dolorosa nie była wówczas jeszcze
urządzona . Przeszkodziło temu zajęcie kościoła, aczkolwiek bractwo św. Jakuba już poczyniło kroki w celu
fundowania i konsekrowania ołtarza . Kaplica św. Jana Chrzciciela była wówczas kaplicą ku czci św. Anny; była
to kaplica konfraterni. Kaplica św. Jana Nepomucena była poświęcona Apostołom św. Filipowi i Jakubowi.
Kaplica Góry Oliwnej to dawna Maryjna .
Na filarach po stronie epistoły znajdowały się następujące ołtarze (począwszy od wielkiego ołtarza): św. Krzyża
= Corpus Christi (ołtarz cechu szewców). św. Katarzyny, św. Zygmunta, Corpus Christi II. W odpowiadających
szeregach na filarach na stronie ewangelii: św. Agnieszki, Aniołów (ołtarz cechu krawców), św. Mikołaja (ołtarz
kramarzy), św. Barbary, św. Marcina.
Jako kościoły filialne wymieniono: kościółek św. Jana na cmentarzu za szkołą, na zewnątrz murów miejskich.
Służył on za atelier rzeźbiarzy bez zezwolenia . Wówczas przed Bramą Polską był na wpół zniszczony kościółek
św. Barbary pod patronatem cechu sukienników, którzy obok utrzymywali szpital. W końcu należy wymienić
kościół filialny św. Ducha, który leżał na zewnątrz muru przed Bramą Szpitalną . Należał on dawniej do braci
szpitalnych czyli „ krzyżowników od św. Ducha ”. Ostatni krzyżownik na początku XVI w. przekazał kościół i
szpital (w sposób niezgodny z prawem), za pewną sumę pieniędzy dla Rady Miejskiej. W zamian Rada Miejska
wymieniła z parafią kościół Corpus Christi na ulicy „ Bożego Ciała ” (obecnie ul. Powstańców).
Według notatki proboszcza Machiusa (1650-1668), w jego rejestrze ołtarzy, ten ostatni kościół w 1542 r. za
zezwoleniem cesarza i biskupa, został zamieniony na więzienie. W kościółku św. Ducha około 30 lat przed
urzędowaniem Machiusa, głoszono jeszcze polskie kazania dla mieszkańców „ polskich wsi ” nad Odrą .
HOPPENER Piotr -> HAEPPENER Piotr
HÜBNER Marcin .
Wg K. K. p ( 28 ) proboszcz głogowski.
Prawdopodobnie był tylko administratorem parafii w czasach niepokojów wojny trzydziestoletniej. 28.IV.1632
był wyznaczony jako proboszcz w Głogowie. Pochodził z Głogowa . Po wyświęceniu na księdza w 1601 r.
otrzymał w swoim rodzinnym mieście stanowisko wikarego. Trzy lata wspomniany jako dziekan i proboszcz.
HUEBER Ignacy Ludwik.
Wg O. H. ( 33 ) archidiakon głogowski .
Urodził się w Nysie w 1642 r. jako syn biskupiego sędziego ziemskiego Jana H. Posiadał tytuły naukowe:
magister filozofii i bakalaureus teologii . Był kapelanem bpa Rostoku. Posiadał probostwo w Rościsławicach
pow. Wołów. W 1675 r zostaje archiprezbiterem kościoła św. Maurycego we Wrocławiu. Jako a. g. instalowany
31.I.1686 r..
Odbył wizytacje biskupie w latach: 1686, 1687 i 1693 .
Zmarł 12.IX.1698 r.
IMMERAM.
Wg K.K.p ( 5 ) proboszcz głogowski.
Wspomniany w dokumencie głogowskiej kapituły z 16.VIII.1374r. jako spadkobierca zagrody chłopskiej.
Proboszcz JAN ( 6 ) , bez podania daty, dokumentuje ten fakt, zatem IMMERAM musiał urzędować przed
JANEM. (nie ma pewności czy bezpośrednio).

Wg H. G. { poz. 96 } kanonik i proboszcz św. Mikołaja / 1344 - 1348 /.

Występuje jako Imbram PASCHONIS. Już jako kanonik głogowski otrzymał 28.VII.1344 r. prowizję na kanonię
wrocławską. W 1348 r. uczestniczył w głogowskiej kapitule generalnej. Jako proboszcz św. Mikołaja rezydował
zapewne stale w Głogowie.
JADWIGA (ŚWIĘTA)
ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA S. OLGERBRANDA.
Warszawa 1863. T. XII str. 854 ÷ 862.
księżna szląska i polska, urodziła się r. 1166, z ojca Bertolda, księcia Meranii, margrabiego badeńskiego,
hrabiego na Tyrolu; z matki Agnieszki, córki margrabiego, zarazem hrabiego Rochleta Dedona, który z krwi
Karola Wielkiego pochodził. Wyprawiona do klasztoru kicyngskiego panien Benedyktynek we Frankonii, ucząc
się ochoczo, przewyższała w naukach swe rówiennice, a nawykła w domu do modlitwy i przy szkolnej pracy nią
się pokrzepiała. Henryk Brodaty, księże szląski i polski, starał się o rękę cnotliwej i pięknie wykształconej
Jadwigi, która wysoko ceniąc wolę swych rodziców, zezwoliła na związki małżeńskie. Powiła trzech synów:
Bolesława, Konrada i Henryka, jako też trzy córki: Agnieszkę, Zofiję i Gertrudę, po czem wraz z mężem
jednomyślnie i uroczyście poślubili w obec biskupa, że się zupełnie powściągną od powinności małżeńskiej: a
natomiast ściśle przestrzegać będą czystości, którą też aż do zgonu przez lat 28 nienaruszenie zachowali: a
Henryk na pamiątkę tego ślubu brodę zapuścił i z tego powodu otrzymał przezwisko Brodatego. Starannie odtąd
Jadwiga chroniła się sam na sam z mężem swym rozmowy i nigdy nie szła do niego, chyba w ważnej i pobożnej
sprawie osób, bądź zakonnych, bądź też uciśnionego biedactwa. Ale w tych nawet wypadkach nie sama z nim
rozmawiała i nie na ustroniu, ale publicznie, w obecności kilku poważanych mężów. Podczas jego choroby
odwiedzała go z Anną, swą synową, żoną Henryka II, a córką Przemysława Ottokara, króla czeskiego, lub z
innemi zacnego urodzenia niewiastami. Nie cierpiała Jadwiga żadnej na swym dworze obmowy, ani też
poniewierających religiję; nie popisał się przed nią nikt z bluźnierczym dowcipem trefnisia. Na żądanie Jadwigi,
książe Henryk jej mąż, wystawił r. 1202 obszerny i wspaniały klasztor w Trzebnicy, dla panien Cystersek. Do
niego zgromadziła niemały poczet niewiast i dziewic, poświęcających się służbie Bożej, z zachowaniem
czystości serca i ciała swojego. Poświęciła też Bogu najmłodszą córkę swoją Gertrudę, która w dostojności
ksieni, w tym klasztorze pobożnością i cnotą całemu przywodziła zgromadzeniu. Przygarnione pod swoją opiekę,
równie szlacheckiego rodu dziewice, jak pospolitego stanu ubogie sieroty, jedna do zakonu zagrzewała, drugie
według ich własnego życzenia, do stanu małżeńskiego wyposażała. Miała i przy boku swym niektóre pobożne
wdowy, które dniem i nocą w postach i gorących modłach służyły Zbawicielowi. Od czasu, w którym pobożne to
stadło zawiązało pomiędzy sobą ślub ścisłej czystości, Jadwiga już nie wdziała na siebie bogatej szaty kolorowej,
ale używała odzieży z sukna szarego lub czarnego kamlotu. Opuściwszy potem pałac książęcy, wyszła z
szumnego świata i za zezwoleniem żyjącego jeszcze męża, z małą służebnic liczbą, schroniła się do
trzebnickiego klasztoru panien Cystersek, na gorętszą służbę Bożą. Wprawdzie oblekła się w habit zakonny, ale
nie związała swej woli ślubami tego zakonu, zwłaszcza ubóstwem i ścisłem posłuszeństwem, by jej dobroć na
biednych żebraków wylana, nie została ograniczoną na wspieraniu nędzarzy. Mieszkając wszakrze w klasztorze,
ściślej chowała milczenie i ostrzejszy wiodła żywot od drugich zakonnic, ślubami związanych. Tak była głęboko
pokorną Jadwiga, że nawet miejsca i podłogi na których zakonnice w chórze modląc się stały, z uszanowaniem
całowała; a gdy one w obiadową godzinę do refektarza się zgromadziły, księżna tymczasem w chórze dyscypliny
i rózgi, któremi się biczowały, nabożnie całowała. Bóg też korne jej serce niewymowną swej łaski napełniał
pociechą; bo gdy pewnego dnia jedna z zakonnic chcąc osobiście przekonać się, jakim sposobem księżna modli
się samotna w kościele, wszedłszy tajemnie do chóru ukryła się w zakątku, ujrzała, że gdy Jadwiga krzyżem
padłszy dość długo trwała na modlitwie, wtedy wizerunek Zbawiciela w wielkości człowieka nad obrazem
Najśw. Panny umieszczony, ściągnął z krzyża prawą rękę i nią błogosławiąc Jadwigę, wyraźnym głosem do niej
przemówił: "Wysłuchana jest modlitwa twoja, czego żądasz, uprosisz". Pobożna księżna, bardzo często
uklęknąwszy z miednicą u nóg przywołanych żebraków, naśladując Chrystusa, ich stopy obmywała, a ręcznikiem
obtarte czule ręce i nogi ich całując, jałmużną opatrzonych z radością do własnych odprawiała mieszkań.
Podobnie w Wielki Czwartek trędowatym czyniła, nowemi opatrując ich sukniami. Brała codziennie do swego
stołu ubogie, kaleki i biedaków i wprzód onym swemi rękoma podawała potrawy, niż sama do stołu usiadła. Na
tak wysokim stopniu pokory i umartwienia stanęła Jadwiga, że nawet ostatkiem pokarmów ze stołu zakonnic i
zakonników pozostałych, potrzebną siłę życia swojego ukrzepiała. Nigdy nie widziano jej oblicza gniewem
uniesionego. A jeżeli ją ktokolwiek, bądź słowem nieostrożnie wyrzeczonem, bądź czynem szkodliwym
zasmucił, z ujmującą uprzejmością usłyszał od niej odpowiedź: "Czemuś to uczynił, niech ci Bóg przebaczy".
Kiedy w roku 1227 doszła ją smutna wiadomość o bardzo zranionym jej mężu przez zdradliwy napad na Gąsawę,
za sprawą Świętopełka, rządcy Pomorzan, spokojnym umysłem odpowiedziała: "Mam w Bogu nadzieję, że
rychło rany jego wyleczyć raczy." A kiedy w tym samym napadzie Świętopełk zabił swojego monarchę, Leszka

Białego, Grzymisława, po nim wdowa, r. 1228 uczyniła Henryka Brodatego opiekunem dwojga małych swych
dzieci, Bolesława i Salomei i Małą Polskę pod zarząd jego oddała, do której gdy wdzierał się Konrad, książe
mazowiecki, ztąd pomiędzy nim a Henrykiem wywiązała się wojna. Konrad pod miasteczkiem Skalą, blisko
Krakowa, został porażony i syna swego Przemysława utracił, a blisko wsi Wrocieryża pod Pińczowem, zaledwie
do lasu się schronił; a nie mogąc w wojnie pokonać Henryka, udał się do podstępu, przez podarki bowiem i
obietnice ujął sobie niektórych panów krakowskich. Książe Henryk po odniesionem zwycięztwie, odesłał syna
swego Henryka z wojskiem do Szląska. O tem odesłaniu wojska panowie krakowscy zawiadomili Konrada i gdy
Henryk słuchał mszy w kościele we wsi Spytkowicach, wpadł tu niespodzianie Konrad, porwał Henryka z
kościoła i osadził go w płockim zamku. Kiedy Konrad żadnych nie przyjmując układów, nie chciał wypuścić
Henryka z niewoli, a Henryk syn jego zebrawszy liczną siłę zbrojną, umyślił ojca swego orężem z niewoli
oswobodzić. Jadwiga bardzo zasmucona przyszłym krwi bratniej rozlewem i zniszczeniem narodu polskiego,
pojechała do nieubłaganego dotąd Konrada, który męża jej z niewoli wypuścił i wszedł w bliskie z jej rodziną
związki. Gdy książe Henryk, mąż Jadwigi, w r. 1230 dokonał żywota, a zakonnice klasztoru trzebnickiego
ciężkim smutkiem ściśnięte, rzewne łzy roniły nad niepowetowaną stratą swego fundatora, dobroczyńcy i
opiekuna i gorzkiego żalu ukoić nie mogły; wtedy Jadwiga ani jednej łzy nie uroniwszy, spokojnem i męzkiem
sercem upominając je, powiedziała: "Nie przystoją wam, zwłaszcza służebnicom Bożym, te nieukojone łzy,
siostry kochane, skoro Stwórca tak chce, mimo smutku naszego, uczynić ze swem stworzeniem, jak się
najwyższej woli jego podoba, to owszem z niecofnionem jego względem rodzaju ludzkiego rozporządzeniem
zgadzać się mamy, jesteśmy albowiem jego potęgi utworem." Tak wygórowane i przesadzone nabożeństwo
osusza serce ze wszelkich uczuć ludzkich i pogrąża w jakąś bezmyślną apatyję. Jadwiga podobnież
dowiedziawszy się, że Henryk II jej syn, poległ na wojnie z Tatarami, walcząc w obronie ojczyzny i wiary
świętej, nie wynurzyła żadnej boleści, lecz ciesząc niezmiernie rozrzewnioną córkę swą Gertrudę, ksienię
klasztoru trzebnickiego i Annę, synowę swoją, a żonę poległego pod Lignicą Henryka, które od wielkiego płaczu
w omdlenie wpadały, powiedziała im: " Taka jest wola Najwyższego, a co się jemu podoba, to i nam podobać się
ma." I czyniła dzięki Panu Bogu za to, że jej dał takiego syna, który w swem życiu nietylko czynem, ale nawet
słowem nigdy jej nie obraził i za wiarę świętą poniósł śmierć męczeńską. Przez czterdzieści lat Jadwiga nie jadła
żadnych mięsnych potraw. W każdą wigiliję i podczas adwentu i wielkiego postu, zaspakajała się trzema
kawałkami chleba i trochą wody; przytem dyscypliną i rózgami srogo swoje chłostała ciało. Tak letnią, jak
zimową porą, podczas ostrych mrozów, jedną suknią i płaszczem odziawszy postem wynędzniałe ciało swoje,
boso do kościoła chodziła; wrzące bowiem miłością Bożą jej serce, nie czuło zimna zewnętrznego. Taiła ona
przed ludzkiem okiem martwienie swego ciała; wdziewała wprawdzie trzewiki idąc do świątyni, ale wszedłszy do
niej zdjęła z nóg obówie, trzymając je pod pachą, a tak boso na posadzce stojąc, modliła się w porze zimowej;
ztąd więc porobiły się w jej nogach wielkie rozpadliny, że się z nich krew sączyła. Nosiła na gołem swem ciele
tkankę z włosia końskiego, biodra swoje ściskała paskiem także z końskiego włosia zrobionym, a węzełki na nim
nawiązane kaleczyły jej ciało. Bardzo krótkim snem pokrzepiała swe ciało; było wprawdzie w jej komnacie dla
oka ludzkiego miękką pościelą zasłane łoże, ale ona na gołej ziemi, albo na desce zażywała w sypialni
spoczynku. Tak ścisły i surowy żywot zwątlił i wynędznił jej ciało, że członki i nerwy skórą tylko były pokryte;
bowiem nietylko że sama w obec zakonnic podczas jutrzni w chórze rózgami srogo się chłostała, ale prócz tego
usilną jej prośbą skłoniona Demunda, zażyła przyjaciółka, w czasie wielkiego postu, w przedświęciu jakiej
uroczystości i w każdy Piątek, tak srogo rózgami ją biczowała, że krew aż na posadzkę spływała. Kiedy i
zakonnice i świeckie osoby, odbywszy swe obowiązki, zażywały we śnie spoczynku, jadwiga w późnej nocy
statecznie trwała na modlitwie. Po odprawionych modłach i wysłuchaniu mszy świętej, ulubioną jej robotą wraz z
drugiemi niewiastami, było haftowanie aparatów kościelnych złotem i jedwabiem. Przez pełne litości i
miłosierdzia czyny, przez gorącą pobożność i nader rzadką życia cnotliwość, Jadwiga wyjednała u Boga dla
siebie łaskę cudowną uzdrawiania rozmaitych chorób i przepowiadania przyszłych wypadków. Gdy jej syn
Henryk II na czele wojsk chrześcijańskich walcząc odważnie przeciw Tatarom, poległ, Jadwiga następnej nocy
zawołała swą sekretarkę Demundę i powiedziała jej: "Wiedz o tem, żem już utraciła jedynego syna mojego; już
on jako ptak odleciał odemnie, już go więcej nie zobaczę." Jakoż rzeczywiście po południu przed tą nocą,
według doniesienia, poległ w boju z Tatarami r. 1241. Czwartego dnia przybiegł posłaniec ze smutną o tem
wiadomością. Własny swój zgon także przepowiedziała, który nastąpił roku 1243 dnia 15 Października. Żyła
Jadwiga lat 77. Pochowano ją w kościele trzebnickim, w grobie który potem widziano kilka razy otoczony
nadprzyrodzoną jasnością. Jadwiga r. 1221 założyła w Krośnie klasztor Franciszkanów. Święty Franciszek z
Assyżu odwiedził ją w tem mieście, pomógł w urządzeniu klasztoru i przysłał potrzebnych zakonników. Ten
klasztor był pierwszym i najdawniejszym w Szląsku. Kościół w St. Andreas na górze pod Krosnem, został przez
świętą Jadwigę nowo wybudowany i probostwem uposażony. Jadwiga podarowała temu kościołowi piękny w
ramach złotych wizerunek Maryi, ale ten podczas trzydziestoletniej wojny skradziony został. Inną od niej
pamiątką był ornat ze złota i ciemno brązowego jedwabiu, który sama zrobiła i dla kościoła N.P. Maryi
ofiarowała. Pożar w r. 1631 zniszczył i tę ostatnią pamiątkę pobożnej księżnej w Krośnie (Pamiętnik religijno moralny, tom XXVIII str. 176). Klemens IV papież, mając sobie przełożone dowody o świętobliwem życiu

Jadwigi i o cudach, do procesu jej kanonizacyi, za Urbana IV rozpoczętego, lubo przywiedzione dowody już
były dostateczne, chciał jednak przekonać się osobiście, o jakiem cudownem za jej przyczyną wydarzeniu.
Pierwiej nim został kapłanem, następnie papieżem, służył w wojsku i miał żonę; ta powiła mu córkę, która wzrok
utraciła; odprawiając mszę papież prosił Boga, by za wstawieniem się Jadwigi, do kanonizacyi przedstawionej,
jeśli jest rzeczywiście świętą, jego córce wzrok łaskawie przywrócić raczył: jakoż po mszy, córka Klemensa
zaraz władzę widzenia odzyskała. Cudem tym upewniony papież, zapisał Jadwigę w poczet Świętych, w Witerbie
dnia 15 Października 1267 r. W następnym roku 1268 d. 16 Września dźwignione zostały zwłoki jej z grobu i na
ołtarzu umieszczone. Skoro grób otworzono i wieko trumny odkryto, wszystkich obecnych najprzyjemniejsza
woń na wskróś przejęła. Na to uroczyste odprawienie kanonizacyi ś. Jadwigi, zgromadziło się zewsząd
niezliczone mnóstwo ludu pobożnego, tudzież Przemysław II Ottokar, król czeski, a syn brata Anny, synowej ś.
Jadwigi i inni spokrewnieni książęta szląscy i polscy. Kościół obchodzi jej pamiątkę dnia 15 Października. Żywot
ś. Jadwigi napisany pierwotnie przes spółczesnego Engelberta Cystersa, skrócił Wawrzyniec Suryjus, Kartuz i
zamieścił w swem dziele: Vitae Sanctorum (wydanie trzecie, Coloniae Agrippinae, 1617). Wyszły także o życiu ś.
Jadwigi następujące dzieła: Legende der heyligen Hedwigis (Wrocław, u Konrada Baumgartena, 1504 r., z
licznemi drzeworytami). Zwierciadło przykładności, to jest świętobliwy żywot wielkiej służebnicy Boskiej ś.
Jadwigi, przedtem polskiej i szląskiej księżny, przez księdza Ludwika Miskę S.T.D., regenta poznańskiego i
definitora prowincyi zakonu braci mniejszych ś. Franciszka Conventualium napisany 1742 r. (Kraków, w
drukarni Jana Domańskiego, in 4 - to, str. 28 i 580). Życie ś. Jadwigi, małżonki Henryka Brodatego, władcy na
Wrocławiu i Szląsku, uważane z pięciu stanowisk chrześcijańskiej niewiasty, jako: dziewicy, żony, matki, pani
domu i wdowy, przez X.A. Lipnickiego (Wilno, nakład Maurycego Orgelbranda, 1856, w drukarni A.
Marcinowskiego, w 12 - ce, str 363). Do tego życia jest załączona od str. 273 - 330, osobno także drukowana:
Książeczka do nabożeństwa ś. Jadwigi, na nowo przejrzana i wydana przez X.A. Lipnickiego (Wilno, 1856).
tekst tego zabytku, pochodzi z końca XV wieku; przed czterdziestu blisko laty był odkryty; w ostatnich latach
stał się powodem do gorącego sporu pomiędzy uczonymi. Podanie było, że kardynał prymas Bernard
Maciejowski podarował rękopism księżniczki, siostrze swojej Katarzynie, wdowoe po kasztelanie przemyskim
Wapowskim, który zginął w Krakowie podczas koronacyi króla henryka Walezyjusza, z rąk Samuela
Zborowskiego, niewieście nadzwyczaj pobożnej i świętobliwej; na okładce książeczki napisane było, że modliła
się na niej kiedyś święta Jadwiga. lat przeszło dwieście nikt nie znał tego rękopismu, dopiero w r. 1823 odkrył ją
i drukiem, jako zabytek języka, ogłosił w Poznaniu Józef Motty, professor tamecznego gimnazyjum. Wydawca
skrzętnie dochodził, jako to Jadwiga mogła się modlić na tek książeczce, gdy ślepo zapewnieniom położonym
bez żadnej powagi nie wierzył, że była to niniejsza święta Jadwiga, żona Henryka Brodatego. Motty wykazał, że
od tej świętej Jadwigi aż do Jadwigi, córki Kazimierza Jagiellończyka, która poszła za mąż za księcia
bawarskiego, były w rodzinie piastów różne tego imienia księżniczki; przecież stanowczo nie oświadczył się za
żadną z nich, jako za właścicielką rękopismu, ani też nie oznaczył bliżej czasu pochodzenia książeczki. Błąd
popełnił jednak, że idąc za podaniem, nazwał rękopism swój na tytule, książeczką do nabożeństwa, na której się
modliła ś. Jadwiga, bo tem samem upoważnił poniekąd podanie, żeby fałsz udawało za prawdę. W żadnym
albowiem razie książeczka ta nie może być przypisywaną świętej Jadwidze, jak mówi uczony Julijan
Bartoszewicz (Historyja literatury polskiej, Warszawa, 1861, str. 78). Byłby to albowiem najpierwszy w
porządku chronologicznym pomnik języka, skoro najdawniejszy z dzisiaj znanych zabytków, przekład psalmu
50, uczeni odnoszą do 1290 r., to jest na koniec XIII wieku. Święta Jadwiga umarła albowiem w r. 1243.
Tymczasem język książeczki, co łatwo poznać można, nie jest tak starym, owszem odnoszą go na koniec XV
wieku, to jest o lat dwieście jest późniejszy. Nareszcie i to trzeba wziąść na uwagę, że ś. Jadwiga, acz
najzacniejsza niewiasta, nie miała nic w sobie patryjotyzmu polskiego, była Niemką z wychowania i serca, poszła
za mąż w rodzinę, która niemczała i do ziemi, która najpierwej odszczepiwszy się od jedności narodowej, coraz
więcej przesiąkała cywilizacyją niemiecką, a wstrętem do polszczyzny. Ztąd Wacław Aleksander Maciejowski w
r. 1851 oświadczył się, żeby książeczkę powyższą zwać książeczką Nawojki, gdyż z tekstu samego modlitw
widać, że posiadała ją w istocie jakaś Nawojka. Sprzeciwił się temu Felix Żochowski, który uważał, że w dawnej
polszczyźnie wyraz nawojka oznacza grzesznicę, to jest niewiastę, która dużo nawojowała i ztąd dowodził, że
nowe nazwisko książeczki nie zda się na nic, bo nie rozjaśni sporu, nie odkryje właściciela czy autora rękopismu
i będzie po prostu znaczyło książeczkę grzesznicy. Nazwisko nic nie wyrażające, zawsze tu było lepsze jak
nazwisko błędne. Ale badania w tym przedmiocie podejmowane dowiodły, że "Nowojka" nie oznaczała
bynajmniej grzesznicy, że nie było to wcale imię pospolite, ale własne; bo w Polsce byli dawniej Nawojowie
mężczyźni i Nawojki kobiety. Otóż i słuszna rzecz, żeby imię Nawojki utrzymało się dla tak nazwanej książeczki
świętej Jadwigi. Aloizy Kalixt Kozłowski dowodził w ciągu sporu, że "Nawojka" po słowiańsku, a Jadwiga po
skandynawsku (skandynawskie to ma być imię Jadwiga) znaczy jedno i toż samo. Maciejowski nietylko
dowodził, że książeczka pochodzi z drugiej połowy XV wieku, ale że nadto przepisała ją osoba nieznająca
dokładnie języka polskiego, co znać po częstych zmyłkach. Książka ta wydana była drugi raz w Krakowie 1849
r. bardzo niestarannie, trzeci raz zaś w Wilnie, jakeśmy wyżej powiedzieli, przez ks. Augustyna Lipnickiego 1856
r., który ją wydał w nowym spółczesnym języku polskim, to jest zmienił pisownię i usunął archaizmy, to jest

starożytne wyrażenia wyszłe już z użycia. Wszyscy ci jednak tłómacze i wydawcy uznają rzeczoną książeczkę za
rękopism ś. Jadwigi: tak wielki ma wpływ na ludzi przyzwyczajenie dawne i przesąd. Najnowsze Życie świętej
Jadwigi, wyszło staraniem redakcyi Bibl. warsz. (Warszawa, 1862). W Pamięt. relig. moral (tom XXVII, Andrzej
Kucharski, b. professor, zamieścił artytuł pod napisem: Kwestyja rodowodu świętej Jadwigi; zbijał go w tymże
Pamiętniku (tom XXVIII, str! 543 - 558) ksiądz Józef Mętlewicz w artykule: O źródłach do opisu życia ś.
Jadwigi.
---------------------------------------------------------------------------------JADWIGA (III. 6)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TOM II
Jako córkę Konrada głogowskiego wymieniają ją : Genealogia św. Jadwigi 1 oraz Spominki klarysek
wrocławskich 2 . Imię jej może w równym stopniu nawiązywać do imienia jej ojcxystej prababki, św. Jadwigi,
jak i babki macierzystej, Jadwigi, żony Władysława Odonica.
Jadwiga była niewątpliwie najmłodszą z córek Konrada głogowskiego 3 . Jakkolwiek daty urodzenia jej
i jej braci nie są nam bliżej znane, można przypuszczać, że była młodsza od Henryka i Konrada. Umownie kładę
ją wśród dzieci Konrada głogowskiego na ostatnim miejscu, chociaż mogła być starsza od Przemka, czy nawet
od pozostałych dwóch braci.
Według listy opatek klarysek wrocławskich 4 Jadwiga objęła około 1280 r. godność opatki w klasztorze
klarysek we Wrocławiu. Wiadomość ta nie jest jednak całkiem pewna. Przypuszczam, że Jadwiga została opatką
o kilka lub kilkanaście lat później 5 .
Jadwiga zmarła jako ksieni kalrysek wrocławskich 9. VI. 1318 r. 6 . Została pochowana w klasztorze
klarysek wrocławskich 7 .

1 Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 649.
2 Spominki klarysek wrocławskich, MPH, t. 3, s. 692.
3 Na ostatnim miejscu wśród córek Konrada wymienia ją Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 649; tercia filia,
Hedwigis, in monasterio ordinis sancte Clare extitit abbatissa.
4 M. T. Pietsch, Zur Geschichte des Breslauer Klarenstiftes, s. 41 : Lista ta, pochodząca z XVIII w., podaje, że
poprzedniczka Jadwigi, Jadwiga, córka Henryka Pobożnego zrezygnowała z godności opatki około 1280 r.
Resignavit in circa usque ad annum MCCLXXX. Wynikałoby stąd, że jej następczyni została ksienią około 1280
r.
5 Objęcie przez Jadwigę, córkę Konrada głogowskiego, godności opatki w klasztorze klarysek we Wrocławiu
już około 1280 r. uważam za wątpliwe. Źródło siedemnastowieczne amplifikowało w tym przypadku wiadomość
Spominek klarysek wrocławskich (MPH, t. 3, s. 691), że poprzedniczka Jadwigi głogowskiej zrezygnowała z
godności opatki - Que prius absoluta ab officio obiit... Przemawia za tym porównanie tekstu Spominek z tekstem
"Listy". Że ta ostatnia nie czerpała z jakiegoś nieznanego źródła, dowodzi oznaczenie przez nią daty rezygnacji
tylko w przybliżeniu (circa usque ad annum). Za wiarygodną uznał tę informację H. Grotefend, Zur Genealogie
und Geschichte der Breslauer Piasten, Abhandlugen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur,
Phil. -Hist. Abth., 1872 / 73, s. 75. H. Grotefend z XVII - wiecznego tekstu, a M. T. Pietsch z
osiemnastowiecznej kontynuacji listy opatek. Jadwigę opatkę klarysek wrocławskich z dokumentu z 12. IV. 1284
r., uważałbym za Jadwigę wrocławską, a nie głogowską, Schles. Reg. CDS, t. 7 / 3, nr 1779.
6 Spominki klarysek wrocławskich, MPH, t. 3, s. 692 : Abbatissa tercia fuit soror Hedwigis, filia Conradi ducis
Glogoviensis, ... decedens in officio anno domini 1318, 5 Idus Iunii, sepulta est choro sororum ad dextrum cornu
altaris.
7 Zob. przyp. poprzedni, por. M. T. Pietsch, op. cit., s. 41.
JADWIGA (III. 15)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TIIstr.109
Jedyna wiadomość o Jadwidze pochodzi z epitafium lubiąskiego, z którego dowiadujemy się, że została
pochowana wraz ze swą siostrą Salomeą we wspólnym grobowcu w Lubiążu. Epitafium określa Jadwigę

(podobnie jak i Salomeę, III. 12) jako dziecko Henryka głogowskiego 1 . To, że ojcem Jadwigi był Henryk III
głogowski, zmarły w 1309 r., wynika z dowodów przytoczonych w haśle poświęconym Salomei (III. 12), siostrze
Jadwigi.
Brak wzmianki o Jadwidze w Genealogii św. Jadwigi przemawia za tym, że urodziła się ona już po
spisaniu Genealogii, a więc najwcześniej w drugiej połowie 1300 r. 2 . Byłaby zatem młodsza od Salomei. Nie
przeczy temu wymienione jej w epitafium lubiąskim przed Salomeą. Prawdopodobnie w epitafium w ogóle nie
przestrzegano zasady kolejności według wieku, albo zastosowano w nim kolejność według zgonów (Jadwiga
mogła umrzeć wcześniej od Salomei).
Imię Jadwigi nie wymaga u Piastów dolnośląskich, a zwłaszcza głogowskich, bliższego wyjaśnienia.
Było to imię zarówno genealogiczne jak i kultowe.
Jadwiga zmarła za życia ojca, przed 9. XII. 1309 r. Została pochowana w klasztorze lubiąskim 3 .

1 Zob. III. 12, przyp. 3.
2 Nie można wykluczyć ewentualności, że Jadwiga urodziła się wcześniej i w momencie spisania Genealogii już
nie żyła. Ewentualność tę należy uznać za mało prawdopodobną.
3 Zob. III. 12, przyp. 3. Końcowy fragment epitafium - Alle hernach - przemawia za tym, że Jadwiga zmarła
przed Salomeą.
JADWIGA (III. 19)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TIIstr.117
Żyjący w XVIII w. A. Bach wymienia wśród opatek trzebnickich Jadwigę, księżniczkę głogowską 1 .
Według Bacha, który korzystał z częściowo zaginionych źródeł trzebnickich, Jadwiga sprawowała swój urząd w
latach 1331 - 1348. W zachowanych źródłach ksieni trzebnicka Jadwiga występuje w latach 1337 - 1347 2 . O ile
z jednej strony brak dowodów źródłowych na sprawowanie przez nią godności w klasztorze trzebnickim w latach
1331 - 1336 i po 7. I. 1347 - 1348 3 , o tyle z drugiej strony brak również dowodów, które by mogły podważyć
twierdzenie A. Bacha, że Jadwiga została ksienią już w 1331 r. oraz że zmarła w tej godności w 1348 r.
Poprzedniczka Jadwigi, Konstancja kujawska, występuje w dokumencie po raz ostatni w 1323 r. 4 , a następczyni
Jadwigi, Agnieszka bytomska, występuje po raz pierwszy 14. IX. 1348 r. 5 . Według wszelkiego
prawdopodobieństwa A. Bach podając lata urzędowania Jadwigi opierał się na wiarygodnych źródłach.
Większe wątpliwości nastręcza natomiast wersja o głogowskim pochodzeniu Jadwigi, podana m. in.
przez Bacha. Jest to wersja bardzo późnego pochodzenia 6 .Z uzasadnioną ostrożnością odniósł się do niej H.
Grotefend 7 , nie wykluczając jej prawdziwości. Stanowisko H. Grotefenda w tej sprawie należy uznać za
słuszne. Wprawdzie we współczesnych dokumentach Jadwiga występuje bez jakiegokolwiek tytułu, jednakże
stwierdzić należy, że opatki trzebnickie, będące księżniczkami, nie zawsze używały w wystawianych przez siebie
dokumentach tytułu książęcego 8 . Uwzględnić należy również to, że w XIVw. opatkami trzebnickimi były z
reguły księżniczki piastowskie. Wiadomość o pochodzeniu Jadwigi przekazana nam przez XVIII - wieczną
historiografię Śląska może być prawdziwa. Jadwigę uważam zatem za prawdopodobną księżniczkę głogowską.
W literaturze historycznej panuje rozbieżność w sprawie filiacji Jadwigi. Dawniejsza historiografia
uważała ją za córkę Henryka III głogowskiego, podczas gdy nowsza literatura uznaje ją za córkę Henryka
Wiernego, księcia żagańskiego 9 . Sinapiuszwie Jadwigę księżniczką żagańską 10 . Jakkolwiek jest to bardzo
późna wiadomość, przemawia ona mimo wszystko na korzyść poglądu nowszej literatury. Za poglądem
dawniejszej historiografii przemawiałby fakt, że Jadwiga jako córka Henryka żagańskiego (III. 7) mogła się
urodzić najwcześniej w 1312 r., miałaby więc w 1331 r. najwyżej 19 lat, podczas gdy ksienią można było zostać
dopiero po ukończeniu 30 lat. Osoby książęcego pochodzenia uzyskiwały jednak bez trudności dyspensę
papieską, zezwalającą na sprawowanie wysokich godności kościelnych mimo bardzo młodego wieku 11 .
Osobiście uważam obydwa poglądy w sprawie pochodzenia Jadwigi za w równym stopniu uzasadnione
12 . Umownie umieszczam ją zgodnie z nowszą nauką historyczną wśród dzieci Henryka II Wiernego. Jadwiga
może być uznana tylko za jego prawdopodobną córkę, ponieważ równie dobrze mogła być siostrą Henryka II
(IV), jak i w ogóle nie być księżniczką głogowską czy żagańską.
Jako córka Henryka II musiała się urodzić w latach 1312 - 1316, trudno bowiem przypuścić, aby została
ksienią trzebnicką mając zaledwie kilka czy kilkanaście lat.

Datę jej śmierci - 28. V. 1348 r. - podaje A, Bach bez przytoczenia źródła 13 . Data ta znajduje
pośrednio potwierdzenie w inskrypcji zapewne trzebnickiego pochodzenia, dziś już zaginionej 14 . Przekaz tego
źródła o brzmieniu Anno Dni MCCCXLIII Aba in Trebn. in vigil. ascens. Dni wymaga drobnej tylko korekty w
dacie rocznej, którą należy poprawić na MCCCXLVIII 15 . Otrzymana w ten sposób data odpowiada całkowicie
dacie podanej przez A. Bacha 16 .
Jakkolwiek źródła nie podają miejsca pochowania Jadwigi, to raczej za pewne należy przyjąć, że jako
ksieni trzebnicka została pochowana w kościele cysterskim w Trzebnicy.

1 A. Bach, Geschichte und Beschreibung des fürstlichen jungfräulichen Klosterstiftes Cistercienser Ordens in
Trebnitz, Archiv für die Geschichte des Bistums Breslau, t. 2, Nysa 1859, s. 57.
2 Schles. Reg. CDS, t. 29, nr 5908; t. 30, nr 6190, 6334, 6430, 6477, 6492, 6532, 6600, 6619 i 6720; Katalog
dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, cz. 1, opr. W. Urban, Rzym 1970, s. 57, nr 278, s. 60,
nr 293 (7. I. 1347 r.).
3 Schlesische Regesten zostały doprowadzone tylko do 1342 r. Brak zatem dokumentów z wiadomościami o
Jadwidze po 7. I. 1347 r. może być następstwem nieprzeprowadzenia dla tego okresu dokładnej kwerendy
źródłowej.
4 Schles. Reg. CDS, t. 18, nr 4262. Według trafnych ustaleń O. Balzera, op. cit., s. 360, Konstancja zmarła 8.
VIII. 1331 r.
5 H. Grotefend, op. cit., tabl. 5, nr 27.
6 Zdaje się, że najwcześniej zanotował ją Sinapius, Olsnographia, cz. II, Leipzig 1706, s. 630 : Hedwig
hertzogin von Sagan, starb A. 1348. 28. May. A. Bach, op. cit., s. 57 zwie ją Hrzogin von Glogau und Posen,
wyraźnie przy tym zaznaczając, że określenie jej mianem księżniczki żagańskiej jest fałszywe. Uważam jednak,
że między pojęciami księżniczka głogowska i księżniczka żagańska można (chociaż nie zawsze) postawić znak
równania.
7 H. Grotefend, op. cit., s. 40, nr 20 : War sie wirklich eine Glogauerin, was weder urkundlich noch
chronikalisch feststeht...
8 Por. np. dokument Katarzyny bytomskiej z 15. II. 1368 r., Urkundensammlung zur Geschichte des
Fürstenthums Oels bis zum Aussterben der Piastischen Herzogslinie, wyd. W. Haeusler, Wrocław 1883, nr 129.
9 Za córkę Henryka głogowskiego uważali Jadwigę. F. W. Sommersberg, op. cit., t. 1, s. 354; A. Bach, op. cit., s.
57 oraz J. Heyne, Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau, t. 1, Wrocław 1860, s. 928.
Odmienny pogląd (Jadwiga córką Henryka żagańskiego) utrwalił się w literaturze dzięki H. Grotefend, op. cit., s.
40.
10 Zob. przyp. 6, A. Zinkler, D. Frey, G. Grundmann, Die Klosterkirche in Trebnitz, Wrocław 1940, s. 28,
zamieszczają zapiskę bez podania jej pochodzenia o następującej treści : Hedwigis, Principissa Saganensis, eius
tempore anno domini MCCCXLV Conventus Trebnicensis per regem Poloniae Casimirum magnum
devastationem passus est. Zapiskę tej samej treści podaje Sinapius, op. cit., cz. II, s. 630. Księżniczką żagańską
została nazwana Jadwiga w rymowanej kronice opatek trzebnickich z XVIII w., zob. A,. Bach, op. cit., s. 299.
Określnik "Saganensis" mógł być przydatny tylko wnuczce, lecz nie córce Henryka III głogowskiego.Natomiast
księżniczka żagańska mogła być określana mianem księżniczki głogowskiej.
11 W wypadku Jadwigi dyspensa taka, konieczna gdyby była córką Henryka II, nie dochowała się do naszych
czasów.
12 Jadwiga jako córka Henryka III głogowskiego byłaby drugą jego córką o tym samym imieniu, zob. III. 15.
Urodziłaby się dopiero po śmierci pierwszej Jadwigi, pochowanej w Lubiążu, przypuszczalnie w latach 1300 1310.
13 A. Bach, op. cit., s. 57; por. również przyp. 6.
14 J. Mycielski, op. cit., s. 31. Wsprawie tego źródła por. III. 8, przyp. 14.
15 Podana w tekście rekonstrukcja polega jedynie na wstawieniu po dziesiąśtkach cyfry V. Opuszczenie tej cyfry
przez kopistę, czy nawet w oryginale, jest pod względem paleograficznym łatwe do wytłumaczenia. Konieczność

rekonstrukcji daty rocznej w inskrypcji trzebnickiej uzasadnia także i fakt, że Jadwiga występuje jako osoba
żyjąca w źródłach dyplomatycznych jeszcze 7. I. 1347 r., zob. przyp. 3.
16 Wigilia Wniebowstąpienia przypada w 1348 r. na 28 maja, zob. Chronologia polska, Warszawa 1957, s. 406.
--------------------------------------------------------------------------------JADWIGA (III. 22)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TII str.123
Jako córkę Henryka Żelaznego wymieniają Jadwigę zarówno źródła historiograficzne jak i
dyplomatyczne 1 . Imię Jadwiga nie wymaga wytłumaczenia w linii Piastów dolnośląskich. Nie było ono zresztą
obce Piastównom głogowskim (III. 15 i 19).
Jadwiga była zapewne młodsza od swej siostry Anny, wychodząc później od niej zaeństwa tego
doczekał się Kazimierz Wielki trzech córek, z korych najstarsza mogła urodzić się już w 1365 r., a w każdym
razie nie później jak w 1366 r. 2 . Brak źródeł uniemożliwia ustalenie dokładniejszego terminu a quo daty
urodzin Jadwigi. Biorąc pod uwagę, że małżeństwo jej z Kazimierzem było jej pierwszym małżeństwem oraz
uwzględniając to, że ówczesne księżniczki wychodziły w młodym wieku za mąż, trzeba przyjąć hipotetycznie, iż
Jadwiga urodziła się nie wcześniej jak w 1340 r. W okresie lat 1340 - 1350 można z dużym
prawdopodobieństwem umieścić datę urodzenia Jadwigi.
Małżeństwo Jadwigi z Kazimierzem Wielkim zostało zawarte w okresie od schyłku 1364 r. do 29. IV.
1365 r. 3 , najprawdopodobniej 25. II. 1365 r. Tę ostatnią datę uzasadnia dokładnie Z. Kozłowska - Budkowa 4 .
Według trafnych ustaleń autorki, małżeństwo Jadwigi z Kazimierzem Wielkim nie zostało dyspensowane przez
papieża 5 .
Po śmierci Kazimierza Wielkiego, zmarłego 5. XI. 1370 r., Jadwiga przebywała jeszcze przez pewien
czas w Małopolsce. 10. II. 1372 r. Jadwigta jest już poświadczona jako żona Ruprechta legnickiego 6 . Jej
powtórne zamążpójście nastąpiło zapewne na krótko przed 10. II. 1372 r. 7 . Również z małżeństwa z
Ruprechtem doczekała się jedynie córek, Barbary i Agnieszki.
Jadwiga zmarła 27. III. 1390 r., została pochowana w kolegiacie legnickiej 8 . Ruprecht legnicki zmarł z
początkiem stycznia 1409 r., pochowany został w kolegiacie legnickiej obok swej żony, Jadwigi (I. 62).

1 Kronika Janka z Czarnkowa, MPH, t. 2, s. 636 i 650; Theiner, t. 1, nr 876; por. O. Balzer, op. cit., s. 390.
2 Ibidem, s. 411 n. Teoretycznie możliwy jest do przyjęcia jako data urodzenia Anny, córki Jadwigi i Kazimierza
Wielkiego, rok 1368. Jest jednak rzeczą mało prawdopodobną, aby Anna urodziła się później jak w 1366 r.
Danymi genealogicznymi Anny zajmę się dokładnie w genealogii Piastów kujawskich.
3 Zob. moją recenzję z artykułu Z. Kozłowskiej - Budkowej, Z ostatnich lat Kazimierza Wielkiego,
opublikowaną w Studiach Źródłoznawczych 10 (1965), s. 195.
4 Z. Kozłowska - Budkowa, Z ostatnich lat Kazimierza Wielkiego, Małopolskie Studia Historyczne 6 (1964), s.
17 n. O. Balzer, op. cit., s. 391 n., przyjmował, że ślub Jadwigi z Kazimierzem Wielkim odbył się w lipcu 1365 r.
Z dokumentu z 29. IV. 1365 r., Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, Wrocław 1962, t. 1, nr 114,
wynika jednak, że Jadwiga była już wówczas żoną Kazimierza. Z. Kozłowska - Budkowa zakwestionowała
przekonywająco datę zawarcia małżeństwa Jadwigi z Kazimierzem Wielkim podaną przez Libellus in causa
matrimoniali illme domine Alheidis regine Polonie contra ill dominum Kaczmiruim regem Polonie, zob. A.
Semkowicz, Adelajda, Krystyna i Jadwiga, żony Kazimierza Wielkiego, Kwart. Hist. 12 (1898), s. 562, nn.
Źródło to kładło ślub Jadwigi z Kazimierzem na 25. II. 1363 r. Data ta z małymi wyjątkami została
zaakceptowana przez nowszą literaturę historyczną. Z. Budkowa wykazała, że data roczna podana przez Libellus
nie jest możliwa do przyjęcia, natomiast zaakceptowała ona datę dzienną (25. II) ślubu, występującą w tym
źródle.
5 Z. Kozłowska - Budkowa, op. cit., s. 20.
6 Lehnsurkunden, t. 1, s. 344, nr 42. Na dokument ten zwrócił już uwagę O. Balzer, op. cit., s. 392, co uszło
uwadze nowszej literaturze, por. W. Dworzaczek, tabl. 8.
7 O. Balzer, loc. cit.

8 Liegnitzer Chronik. Fortsetzung der deutschen Uebersetzung der chronica principum Poloniae, SRS, t. 12,
1883, s. 95 : Hedwigis die Gemahl Ruperti ist gestorben noch Chrysti gepurtt tausend dreihundertt und im
neunzigsten jare am Palmtage (= 27. III. 1390 r.). O pochowaniu Jadwigi, ibid., s. 97.
---------------------------------------------------------------------------------JADWIGA
P.S.B. X str. 305 ÷ 306
(Zm. 1348), opatka trzebnicka w l. 1331-48.Nie można ustalić w sposób definitywny pochodzenia J-i, dawniejsi
historycy (Sommersberg, Heyne) uważali J-ę za córkę Henryka III, księcia głogowskiego i wielkopolskiego (zm.
1309), nowsza literatura uznała ją za córkę Henryka IV, księcia głogowskiego i żagańskiego (zm. 1342).Opatką
klasztoru trzebnickiego została J. w r. 1331 po księżniczce kujawskiej, Konstancji.Stosunkowo bogaty materiał
dokumentarny dowodzi dbałości J-i o interesy gospodarcze klasztoru.Za jej sprawą zostały uregulowane z
korzyścią dla opactwa trzebnickiego spory między klasztorami w Trzebnicy i Lubiążu.Dla dziejów miasta
Trzebnicy poważne znaczenie miał wystawiony przez J-ę w r. 1341 przywilej w sprawie wójtostwa.J.
utrzymywała dobre stosunki z książętami śląskimi, cieszyła się szczególnym poparciem Konrada, księcia
oleśnickiego (zm. 1366), na którego terytorium leżała Trzebnica.Późnego pochodzenia źródła przkazały nam
wiadomość o spustoszeniu posiadłości klasztoru trzebnickiego przez wojska Kazimierza Wielkiego w l. 1343 i
1345.Wiadomość tę można uznać za wirygodną, jeżeli uwzględni się fakt, że właśnie w tych latach walczył
Kazimierz w. z Piastami głogowskimi, m. in. z protektorem opactwa trzebnickiego, Konradem oleśnickim,
zaliczającymi się do stronników Jana Luksemburskiego.J. zmarła w r. 1348, najprawdopodobniej 28.V.
Grotefend, Stammtafeln, II nr 20; Wutke, Stammtafeln; -Bach A., Geschichte des Klosterstiftes in Trebnitz, s. 57;
Haeusler W., Geschichte des Fürstenthums Oels, Wr. 1883 s. 318 i n.; Heyne J., Dokumentierte Geschichte des
Bithums und Hochstiftes Breslau, Wr. 1860 s. 928-31; Randt E., Die Aussetzungsurkunde von NiederFrauenwaldau, Kreis Trebnitz, zu Neumarktar Recht, "Zeitschr. d. Vereins f. Gesch. u. Altertum Schlesiens" T. 59
s. 125 i nn.; Stumpf M., Beiträge zur Geschichte des Klosters Trebnitz bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Wr.
1936 s. 24 i n.; Zinkler A., Frey D., Grundmann G., Die Klosterkirche in Trebnitz, Wr. 1940 s. 28; -Cod. Sil.,
XXII nr 5113, XXIX nr 5908, XXX nr 6190, 6334, 6430, 6477, 6492, 6532, 6600, 6619, 6720;
Urkundensammlung zur Geschichte des Fürstenthums Oels, Hrsg. v. W. Haeusler, Breslau 1883 nr 125-7; -Arch.
Państw. we Wr.: Rep. 125 nr 1 (Wykaz dokumentów trzebnickich w formie obszernych regestrów, pod tą sygn.
również oryginalne dokumenty pergaminowe, zaginione).
Kazimierz Jasiński

JADWIGA
PSB X. str. 291.
(zm. 1300), królowa Polski, trzecia żona Kazimierza Wielkiego, 2. v. ks. Ruprechta legnickiego.Jadwiga była
córką Henryka III (V) Żelaznego, ks.głogowsko - żagańskiego, i Anny księżniczki mazowieckiej.Projekt
małżeństwa Jadwigi z królem Kazimierzem powstał najpóźniej w roku 1362, kiedy ojciec Jadwigi najmożniejszy
wówczas z Piastów śląskich, lennik i stronnik Karola IV Luksemburskiego, mający z królem Kazimierzem
poprzednio poważne zatargi, obecnie zbliżył się do niego i wiosną tego roku przebywał w otoczeniu króla w
Pyzdrach w Wielkopolsce.Kazimierz starał się w Kurii papieskiej o unieważnienie małżeństwa z Adelajdą heską,
z którą rozstał się od dawna i która żyła na dworze ojca; nie czekał jednak, jak się zdaje, na zgodę papieską i
wziął ślub z Jadwigą, którego udzielił mu 22 II 1363 r.we Wschowie Jan, bp poznański; ze strony Adelajdy
zarzucano, że dokonał tego w oparciu o podrobioną dyspensję papieską.Jadwiga została ukoronowana na
królowę Polski.W roku 1364 spowodował król Kazimierz wydanie dokumentu przez Ludwika węgierskiego,
desygnowanego następcę na tronie polskim, którym przewidziano, że na wypadek, gdyby Kazimierz miał syna z
małżeństwa z jakąś księżniczką, Ludwik wyrażał zgodę, że ten syn odziedziczy tron, jeśli zaś córki, to
dziedzictwo zostanie przy Ludwiku, który wyposaży księżniczki i wyda je odpowiednio za mąż.Tymczasem
Adelajda wytoczyła o swe prawa w Kurii proces i żądała od króla Kazimierza, aby wypędził z kraju obie
nielegalne żony (akt śledztwa papieskiego traktował je na równi), Krystynę Rokiczanę, mieszczankę czeską, i
Jadwigę.Jednak pismem z 26 V 1368 r.papież Urban V udzielił dyspensy na małżeństwo Kazimierza z Jadwigą i
potwierdził również istnienie dyspensy z okresu ich ślubu.W związku z problemem legalności tego małżeństwa
wystarał się dwór luksemburski w roku 1369 o legitymację starszej królewny Anny, gdy ją zaręczano z
Wacławem, synem Karola IV.Córki Jadwigi miały w chwili śmierci ojca w r. 1370 Anna cztery, Jadwiga dwa

lata.Jadwiga była obecna 17 XI t.r. na koronacji Ludwika w Krakowie, brała też zapewne udział w uroczystych
egzekwiach za króla Kazimierza, które odbyły się w dwa dni po koronacji.Jadwiga otrzymała z pozostałego po
królu skarbca 33 grzywny srebrne i 1/3 srebrnych naczyń; całą resztę kosztowności, m.in. purpurowe opony z
orłami haftowanymi perłami i złotem, kilkadziesiąt rogów bogato ozdobionych, zatrzymała dla królewien
wykonawczyni testamentu, Elżbieta Łokietkówna, i wywiozła ten skarbiec wraz z wnuczkami w r. 1371 na
Węgry.Jadwiga wyjechała na Śląsk, zabierając spadek i wiano, które jej wypłacono w kwocie 1000 grzywien
szerokich groszy.Około 10 II 1372 r.wyszła powtórnie za mąż za Ruprechta ks. legnickiego.Miała z nim pięcioro
dzieci, jeden syn zmarł w młodym wieku, dwóch poległo w roku 1404 w czasie oblężenia Świdnicy, córka
Barbara była żoną Rudolfa III elektora saskiego, Agnieszka wstąpiła do klasztoru klarysek we
Wrocławiu.Najstarsza córka Jadwigi z pierwszego małżeństwa, królewna Anna, wydana przez dwór budziński za
Wilhelma hr. cylejskiego (2. v. żona ks. Teck w Wirtembergii) była matką późniejszej królowej polskiej, Anny,
trzeciej żony Władysława Jagiełły.Męża Jadwigi, młodszej córki Jadwigi i króla Kazimierza, dotąd nie
zidentyfikowano, przypuszcza się, że był nim jakiś możnowładca południowosłowiański.Nie wiadomo, gdzie
Jadwiga żyła ani kiedy zmarła.

Balzer, Genealogia; Hausdorf G., Die Piasten Schlesiens, Wr. 1933; - Dąbrowski J., Dzieje polityczne Śląska w l.
1290 - 1420, Historia Śląska, PAU, I; tenże, Elżbieta Łokietkówna, "Rozpr. PAU Wydz.Hist. - Filoz."T. 57:
1914; tenże, Ostatnie lata Ludwika Wielkiego, Kr. 1918; Historia Śląska, I cz. 2 (Dzieje polityczne, Oprac. E
Maleczyńska); Semkowicz A., Adelajda, Krystyna, Jadwiga, żony Kazimierza W., "Kwart. Hist."R. 12: 1898 (akt
śledztwa w sprawie Adelajdy, z komentarzem); - Długosz, Historia, III 265 (nieprawdziwa wiadomość, że
Adelajda już nie żyła, kiedy Kazimierz W. żenił się z Jadwigą), 321, 336, 341; Kronika Jana z Czarnkowa, Mon.
Pol. Hist., II.
______________________________________________________
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JADWIGA (III. 34)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 146
W źródłach występuje jako księżnioczka żagańska 1 . Z uwagi na chronologię faktów genealogicznych
dotyczących jej życia, wynika niedwuznacznie, że była córką Jana I 2 . Imię Jadwiga występuje z jednym tylko
wyjątkiem 3 w każdej generacji Piastów głogowsko - żagańskich.
Była najprawdopodobniej drugą z kolei córką Jana I i Scholastyki. Z całą pewnością była starsza od
najmłodszego z synów Jana, Jana II, i najprawdopodobniej także Wacawa. Trudno natomiast ustalić, czy była
starsza czy młodsza od Baltazara i Rudolfa. Wśród swego rodzeństwa mogła zajmować pod względem wieku
miejsce od drugiego do czwartego. Umownie wyznaczam jej wśród dzieci Jana I czwarte miejsce. Do ustalenia
dokładniejszej daty jej urodzin brak pewniejszych przesłanek. Ponieważ najpóźniej w marcu 1434 r. była już
zamężna i według wszelkiego prawdopodobieństwa osiągnęła już wówczas wiek sprawny do zawarcia
faktycznego małżeństwa, należy za termin ad quem jej urodzin przyjąć 1421 / 1422 r. Urodziła się zapewne nie
wcześniej jak w 1410 r.
Mężem Jadwigi był Bernard VI, książę Bernburga (Anhalt - Bernburg) 4 . Genealogią Jadwigi zajął się
H. Wäschke. Początkowo ustalił on datę małżeństwa Jadwigi z Bernardem na 11. III. 1434 r. 5 . W kilka lat
później Wäschke podał bardziej ogólnikową datę tego małżeństwa, kładąc je przed1434 r. 6 . Z artykułu Suhlego
7 wnoszę, że data 11. III. 1434 r. odnosi się do wyznaczenia Jadwidze przez Bernarda zamku Gröbzig z
przyległościami jako wiana. Data tego dokumentu, w którym Jadwiga występuje już jako żona Bernarda, stanowi
więc termin ad quem jej zamążpójścia. Termin a quo stanowiłaby data śmierci Matyldy, hrabianki z Kwerfurtu,
pierwszej żony Bernarda. H. Wäschke podaje jedynie, że Matylda zmarła po 1426 r. 8 , natomiast F. Freytag v.
Loringhoven kładzie jej śmierć na 1432 r. 9 . Z uwagi na fragmentaryczną znajomość niemieckiej literatury
genealogicznej oraz niemieckich wydawnictw źródłowych trudno mi sprawdzić wiarygodność daty podanej przez
Loringhovena. Uważam jednak, że zawarcie przez Bernarda drugiego małżeństwa jest bliskie chronologicznie
dacie wyznaczenia wiana Jadwigi. Bardzo często czynność wyznaczenia wiana przypada na ten sam rok, co i
zawarcie małżeństwa. Zdarzają się nawet wypadki, że wiano zostaje ustalone zanim doszło do zawarcia

małżeństwa. Na tej podstawie przyjmuję, że Jadwiga wyszła za Bernarda z początkiem 1434 r. lub w latach
bezpośrednio poprzedzających ten rok, mianowicie w 1432 lub 1433 r.
Jadwiga przeżyła swego mąża, który zmarł 2. II. 1468 r. 10 . Zmarła 14. V. 1497 r. i została pochowana
w Bernbergu 11 . Małżeństwo Jadwigi z Bernardem było bezdzietne.

1 Źródła te które były dla mnie częściowo niedostępne, cytuje H. Wäschke, Die Askanier in Anhalt,
Genealogischs Handbuch, Dessau 1904, s. 24, nr 87. Pochodzenie Jadwigi nie budziło nigdy w nowszej
literaturze historycznej żadnych wątpliwości. Datyczy to również opracowań ściśle genealogicznych H.
Grotefenda, K. Wutkego i W. Dworzaczka.
2 Por. również III. 33, przyp. 1 i 7 oraz niżej (III. 34) przyp. 10.
3 Brak tego imienia jedynie wśród wnuków Henryka Żelaznego, między którymi znajduje się tylko jedna żeńska
przedstawicielka Piastów głogowskich, Anna (III. 30). Mogło to imię nosić dziecko Henryka VI, o ile było płci
żeńskiej (III. 25). Nie mamy również pewności, czy źródła zachpwały wiadomości o wszystkich dzieciach
Henryka Wróbla. Imię Jadwiga nosiła Jadwiga oleśnicka, żona Henryka IX (III. 27), której zamążpójście jest
jednak późniejsze od daty urodzenia Jadwigi.
4 H. Wäschke, op. cit., s. 24, nr 87.
5 Ibidem, loc. cit.
6 H. Wäschke, Anhaltische Geschichte, t. 3, Cöthen 1913, s. 555.
7 Suhle, Beiträge zur Genealogie des fürstlichen Hauses Anhalt, Mitteilungen des Vereins für Anhaltische
Geschichte 10 (1907), s. 444.
8 H. Wäschke, Anhaltische Geschichte, t. 3, s. 555.
9 F. Freytag v. Loringhoven, Europäische Stammtafeln, t. 3, Marburg 1956, tabl. 39.
10 H. Wäschke, Die Askanier, s. 24, nr 87. Jadwiga jako wdowa występuje dość często w źródłach; por. np. F.
W. Sommersberg, op. cit., t. 1, s. 1062, nr 179 : Hedwigis nata de Sagan ducissa, principissa in Anhalt, comitissa
Ascanie et domina in Berneborg. Zob. również przekaz źródłowy z ok. 1476 r., w którym występuje aż siedmioro
dzieci Jana I; H. Markgraf, Bemerkungen, Ergänzungen und Berichtigungen zu neueren Schriften auf dem
Gebiete der schlesischen Geschichte, Ztschr. f. Gesch. Schles. 13 (1887), s. 534 : also freuwelein Nysse
[Agnieszka - K. J.], also sie gestorben, nach sich gelassen hat, herzogen Hanse, herzog Wentzlaw, freuwelin
Barbara, freuwelin Scolastica, die freuwe von Saltz [Małgorzata - K. J.] und frauwe von Bernburg.
Wymienionemu potomstwu Jana I odpowiadają w niniejszym Rodowodzie, według kolejności podanej przez
źródło, następujące numery : III. 39, III. 40, III. 36, III. 38, III. 35 i III. 34.
11 H. Wäschke, op. cit., s. 24, nr 87.
JADWIGA (III. 45)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TOM II
Źródła wymieniają ją jako córkę Henryka IX 1 . Imię pospolite u Piastów dolnośląskich odziedziczyła
zapewne po matce.
Jadwiga była młodsza od Anny, a z pewnością także od Zygmunta (III. 41). Henryk (III. 42) był raczej
starszy od Jadwigi. Umieszczam ją po nie znanym z imienia synu Henryka IX, a przed Katarzyną, od korej była
bezsprzecznie starsza 2 .
Jadwiga urodziła się najpóźniej około 1450 r., ponieważ matka jej zmrła w latach 1447 - 1453 ok. 25.
VI (III. 27) 3 . Przeciw późniejszej dacie jej urodzenia przemawia i to, że matka Jadwigi urodziła się
najprawdopodobniej na przełomie XIV i XV w. (IV. 10).
Z drugiej strony nie należy daty urodzenia Jadwigi cofać przed 1440 r. Gdyby urodziła się wcześniej,
prawdopodobnie zostałaby wydana za mąż jeszcze za życia ojca, jednego ze znaczniejszych w tym okresie
książąt śląskich.

Po śmierci brata Henryka XI (III. 42), Jadwiga wspólnie z młodszą siostrą Katarzyną, została
wypędzona z rodzinnego księstwa przez Jana II żagańskiego 4 .
5 i 28. I. 1480 r. występuje jako księżniczka lubińska 5 wspólnie z Katarzyną. Począwszy od 20. V. 1482
r. 6 jako księżniczka lubińska występuje wyłącznie Katarzyna. Z pewnym prawdopodobieństwem można na tej
podstawie przyjąć, że śmierć Jadwigi nastąpiła między 28. I. 1480 a 20. V. 1482 r.
Miejsce jej pochowania nie jest znane.

1 Wynika to pośrednio z dokumentu jej siostry Katarzyny z 9. III. 1485 r., w którym Katarzyna jest wyraźnie
poświdczona jako córka Henryka Starszego. Annales Glogovienses, SRS, t. 10, zwą Jadwigę i jej siostrę
Katarzynę, siostrami Henryka XI, syna Henryka IX.
2 We wszystkich źródłach w których Jadwiga występuje wspólnie z Katarzyną, Jadwiga jest wymieniona na
pierwszym miejscu przed Katarzyną.
3 Jadwiga jako starsza od Katarzyny mogła urodzić się najpóźniej w czerwcu 1452 r., ponieważ czerwiec 1453 r.
stanowi termin ad quem śmierci jej matki.
4 Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 10.
5 H. Grotefend, op. cit., tabl. II, nr 46; Die Inventare, CDS, t. 28, s. 125, nr 702, s. 126, nr 703.
6 Lehnsurkunden, t. 1, s. 457, nr 172.
JADWIGA (III. 50)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 166
Jadwiga była trzecią z kolei córką Jana II 1 Imię jej pospolite wśród Piastów głogowskich odziedziczyła
prawdopodobnie po swej ciotce, żonie Bernarda VI z Anhalt - Bernburg (III. 34).
Wśród córek Jana zajmuje po względem wieku trzecie miejsce. Urodziła się we wrześniu lub z
początkiem października 1477 r. 2 .
Jadwiga wychodziła dwukrotnie za mąż. Pierwszym jej mężęm był Jerzy, książę ziębicko - oleśnicki, wnuk
Jerzego z Podiebradu. Małżeństwo to zawarte 7. I. 1488 r. w Głogowie 3 . Jadwiga miała wówczas 10 lat.
Przebywała ona nadal przy matce 4 , a konsumacja małżeństwa nastąpiła dopiero w 1489 r., kiedy Jadwiga
osiągnęła 12 lat 5 . Jerzy, pierwszy mąż Jadwigi urodził się 1. X. 1470 r., a zmarł 10. XI. 1502 r. 6 .
W 1503 r. Jadwiga wyszła za Zygmunta, barona czeskiego z Warteberka i Lipy, będąc jego drugą żoną 7
. Zygmunt zmarł 20. XII. 1518 r., a pochowany został w Deczynie 8 .
Jadwiga zmarła 15. II. 1524 r. i została pochowana w kościele parafialnym w Ziębicach 9 .

1 Jako córkę Jana wymieniają ją przede wszystkim Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 50; z innych źródeł por.
np. Von den Geschichten Hertzogs Hanns, SRS, t. 4, s. 3.
2 SRS, t. 10, s. 116, nr 65 - list nieznanych osób (zapewne urzędników saskich w Żaganiu) do książąt saskich z
10. X. 1477 r. z wiadomością das dy herczug Johanssen dirnedir komen ist und gehabit eyn gesunde tachter. Za
Grotefendem, op. cit., s. 42, nr 51, przyjmuję, że córką tą była Jadwiga, chociaż nie uważam tego za pewnik.
Informacja o urodzeniu się córki Jana II w liście z 10. X. 1477 r. stanowi niwątpliwie świeżo uzyskaną
wiadomość, dlatego kładłbym jej urodzenie na wrzesień lub pocz. października.
3 Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 50.
4 Zob. III. 49, przyp. 8.
5 Dowodzi tego fakt, że 10. IV. 1490 r. została matką, H. Grotefend, op. cit., tabl. XIII, nr 28; por. również K.
Wutke, op. cit., s. 18.
6 H. Grotefend, op. cit., tabl. XIII, nr 18; W dworzaczek, op. cit., tabl. 12. Jerzy był podobnie jak i Albrecht
oraz Karol (III. 51) synem Henryka I Starszego.

7 A. Sedláček, Ottův Slovník Naučný, t. 26, 1907, s. 438.
8 Ibidem, s. 438. Zygmunt urodizł się w 1465 r., ibidem, s. 437. Jadwigę z tytułem "urodzonej" księżny
żagańskiej i głogowskiej oraz pani na Lipie wymienia dokument z 5. X. 1515 r., Archiv Česky, t. 15, 1896, nr
175.
9 J. Mycielski, op. cit., s. 17, nr 24; Chronicon ducatus Monsterbergensis, F. W. Sommersberg, t. 1, s. 220.
JADWIGA
PSB X.str. 297 ÷ 299.
(ok. 1178/80 - zm.1243), księżna śląska, żona Henryka Brodatego, kanonizowana.Była córką Bertolda IV (zm.
1204), hrabiego Diessen - Andechs, od r. 1180 tytularnego księcia Meranii (Istria, słowiańskie pobrzeże
Adriatyku), z jego drugiego małżeństwa, zawartego po r. 1176 z Agnieszką córką Dedona V z Rochlic,
margrabiego Miśni.Obyczaj i język słowiański nie były obce rodzinie Jadwigi, ze względu na posiadłości na
ziemiach słowiańskich i małżeństwa władców Miśni z Piastami oraz kontakty Andechsów ze Słowianami
południowymi.W roku 1189 najstarsza córka Bertolda IV, być może właśnie Jadwiga, miała umocnić wpływy
rodu i cesarstwa Serbii, przez małżeństwo z Taljenem Nemaniczem.Związek przewidziany na rok 1190 nie
doszedł do skutku z powodu zbrojnej interwencji Bizancjum.
Jadwiga przybyła do Polski około roku 1190/92 w okresie koalicji antycesarskiej.Bawarski ród Andechsów był
wybitnym stronnikiem Staufów i małżeństwo Jadwigi z Henrykiem Brodatym miało zarówno wzmocnić
stronnictwo Staufów, jak i podnieść znaczenie Andechsów (podobne cele polityczne miały związki sióstr
Jadwigi: w roku 1196 Agnieszki z Filipem Augustem, królem Francji, i Gertrudy z Andrzejem węgierskim, około
1200).Związek ten zawarty nie bez wpływu matki Henryka, Adelaidy, dopomógł mu utrzymać całe księstwo z
pominięciem starszego brata Jarosława.Jadwiga przybyła na Śląsk w wieku 12 lat, wżyła się rychło w polskie
środowisko i przyswoiła sobie język otoczenia, co zbliżyło ją do ludności polskiej.Obyczaj na dworze śląskim
Henryka Brodatego i wychowanie dzieci książęcych było polskie, świadczy o tym m.in. polska forma imienia
księżnej w dokumencie z 1208 r.: Hadwiga, Edwiga, jak i jej córki Zofka; o wnuku Jadwigi Bolesławie Rogatce
przekazały źródła, że nie umiał poprawnie mówić po niemiecku .Urzędnicy i dworki z otoczenia Jadwigi nosiły
przeważnie imiona polskie.
Staranne wychowanie w klasztorze benedyktynek w Kitzingen (diec. Würtzburg) dało Jadwidze
zrozumienie liturgii i umiłowanie iluminowanych ksiąg, o czym świadczą zachowane cenne zabytki
dwunastowieczne: iluminowany Psałterz Trzebnicki (Bibl. Wrocł.) oraz Modlitewnik zdobny w bogate inicjały
150 miniatur, połączony z kalendarzem i zapiskami nekrologicznymi rodu Piastów, Przemyślidów i Andechsów
(Bibl. Morgana, N.York USA).Należały one do Jadwigi, być może przewiezione przez nią, następnie przeszły na
własność Trzebnicy.Jadwiga szerzyła zamiłowanie wspólnej lektury i udzielałaa pomocy uczącym się żakom.
Miarą wpływu Jadwigi na mężą była fundacja w roku 1202 żeńskiego klasztoru cysterskiego w Trzebnicy
(kwitnącej już wówczas włości książęcej), bogato przez Henryka uposażona. Brat Jadwigi przysłał z klasztoru
św.Teodora w Bambergu małą grupę mniszek z pierwszą ksienią Petrusą, dawną wychowawczynią Jadwigi.
Klasztor ten stanowił pierwszy zakład wychowawczy dla kobiet (w XIII wieku klasztor liczył 120 zakonnic).Od
roku 1208 klasztor trzebnicki zaludnił się Polkami, w 1212 r. Jadwiga oddała tam swoją córkę Gertrudę.Starania
Jadwigi doprowadziły do przyjęcia Trzebnicy w roku 1218, jako pierwszego klasztoru żeńskiego, do kongregacji
cystersów.
Tradycja lokalna wiąże powstanie 20 instytucji wyznaniowych w 1- szej połowie XII w.z inicjatywą
lub poparciem Jadwigi. Pozostawało to w związku z tworzeniem się i zagospodarowaniem nowych osad, w
których, z pomocą zasobnego skarbca książęcego, budowano szpitale, kościoły i klasztory.Własne bogate
uposażenie Jadwigi (w r. 1220 słyszymy o wsiach księżnej), którym mogła swobodnie dysponować, pozwoliły jej
na zorganizowanie wędrownego szpitala dworskiego dla biednych, na utrzymywanie szpitala dla trędowatych w
Środzie oraz urządzenia dworskiego hospicjum.Przekaz Vita, że w dworskiej pracowni Jadwigi wykonywano
cenne paramenta, potwierdzają do dziś zachowane fragmenty szat liturgicznych (ornat z
Henrykowa)pochodzących od Jadwigi. Zasadnicza oprawa Jadwigi, świetnie zagospodarowana wieś książęca
Zawonie, została nadana klasztorowi w Trzebnicy w roku 1242 (24 VIII) dokumentem wystawionym w imieniu
Jadwigi.Imię jej pojawia się zaledwie na kilku dokumentach: po raz pierwszy na dwóch dokumentach
ks.Władysława Odonicza, wydanych w Głogowie 25 XII 1208 r. (1209), dla klasztorów w Trzebnicy i
Lubiążu.Jadwiga posługiwała się własną pieczęcią i napisem w otoku Hadevigis dei gracia Zleziae ducissa.Tłok
pieczęci oparty był na wzorach pieczęci francuskich.Na wzór francuski wykonany był posążek Madonny z kości
słoniowej, stanowiący własność Jadwigi i szczególnie przez nią ceniony.Fakt, że siostrą jej była królowa
francuska, a brat palatynem burgundzkim, zbliżał niewątpliwie Jadwigę do Zachodu, a zwłaszcza do Francji.
Do roku 1229 nie spotykamy Jadwigi w czynnej roli politycznej, choć nie bez jej udziału córka Gertruda została

przed rokiem 1208 zaręczona z Ottonem Wittelsbachem, jak również Anna i Agnieszka, córki króla Czech,
przyjęte za synowe.Te dynastyczne związki inicjowane przez Andechsów szły po lini wzmocnienia władzy
Henryka Brodatego, którego bracia Jadwigi popierali.Pisma papieskie dla Śląska, wychodziły często razem z
aktami dla diecezji bamberskiej lub akwilejskiej, załatwiane widocznie za poparciem braci Jadwigi.Ciężkie
przeżycia w latach 1208 - 13 spotęgowały w Jadwidze skłonność do życia ascetycznego: siostra jej Gertruda
została zamordowana z winy jej braci, którzy zostali skazani na banicję, Jadwiga straciła syna Bolesława (ur.
1208) i dorosłego Konrada.Ta ostatnia śmierć i okoliczności jej towarzyszące przyspieszyły realizację zamiaru
Jadwigi: po 20 latach małżeństwa i urodzeniu 7 dzieci uzyskała zgodę męża na separację - potwierdzoną
uroczystym ślubem.Zamieszkała odtąd z kilku dworkami przy klasztorze trzebnickim.Dwór książęcy odwiedzała
tylko w celu załatwienia aktualnych spraw.W roku 1227 pielęgnowała ciężko rannego (na zjeździe w Gąsawie)
męża.W roku 1229, gdy w walce otron krakowski z Konradem Mazowieckim Henryk Brodaty dostał się do
niewoli, Jadwiga wystąpiła w roli czynnej pośredniczki, uzyskując od Konrada zwolnienie męża.Negocjacje
zostały potwierdzone umową o małżeństwo dwu jej wnuczek z synami Konrada, jak to podaje "Kronika Polska"
z XIV w.
Gdy Henryk snuł nawet plany koronacyjne, Jadwiga pod wpływem rozgłosu
życia i kanonizacji krewnej, Elżbiety Turyngskiej (zm. 1231, kanoniz. 1235), mnożyła praktyki pokutne,
pielęgnowała chorych, dbała o los biednych i więźniów.Niemniej nawet po śmierci męża (1238) nie złożyła
ślubów zakonnych, zapewne dla zachowania swobody w swej działalności.Nawałę tatarską w roku 1241
przetrwała wraz z synową i zakonnicami trzebnickimi w Krośnie nad Odrą.W bitwie legnickiej straciła syna,
Henryka Pobożnego.Zmarła w Trzebnicy 14 X 1243 r.Kult Jadwigi upowszechniły zakonnice trzebnickie z
ksienią Gertrudą, która wraz z episkopatem polskim wniosła prośbę o jej kanonizację; poparli tę prośbę książęta
śląscy i król czeski; kanonizacji dokonał Klemens IV w Viterbo 26 III 1267 r.Otwarcie grobu i podniesienie
relikwi odbyło się 17 VIII 1267 r., uroczysta translacja do nowej gotyckiej kaplicy, fundacji wnuka Jadwigi,
Władysława arcbpa Salzburga i administratora biskupstwa wrocłwskiego, 25 VIII 1269 r.Ku czci Jadwigi
powstało wiele hymnów.Na prośbę króla Jana Sobieskiego w roku 1680 Innocenty XI rozszerzył kult św.Jadwigi
na cały kościół katolicki, z tego czasu pochodzi barokowy sarkofag Jadwigi fundowany przez ksienię
Pawłowską.Na ziemiach polskich poświęcono Jadwidze około 100 kościołów i kaplic.
Z końcem XIII wieku anonimowy autor, niewątpliwie Polak, być może za zachętą ksieni Eufrozyny, złączył w
obszernej kompilacji, zwanej "Vita maior St. Hedwigis", zebrane o niej szczegóły, wraz z życiorysem pisanym
przez Engelberta cystersa (prawdopodobnie później opata byszewskiego).W roku 1353 z inicjatywy Ludwika,
księcia Brzegu, życiorys ten został artystycznie ilustrowany: m.in. znajdują się tam miniatury przedstawiające
bitwę pod Legnicą, chłopów przed pisarzem zniżającym czynsze na skutek interwencji Jadwigi, prace przy
budowie klasztoru itp.(reprod. "Historia Polski"IH PAN 1958 1/1 nr 91, 92, 111 oraz "Szkice z dziejów Śląska"s.
89).Życiorys ten, znany jako Kodeks Ostrowski (w Bibl. Publ. w Wiedniu), stanowi unikat w hagiografii polskiej
nie tylko jako rzadki zabytek ikonograficzny, ale i jako cenne źródło do historii Śląska w XIII wieku
Współczesny portret Jadwigi odtwarza do pewnego stopnia jej pieczęć z roku 1217 (reprod.: Historia Śląska,
PAU, III tabl. CXV); Najstarsze zachowane przedstawienia plastycznej Jadwigi pochodzą z połowy XIV wieku;
w kaplicach w Lubieniu i Brzegu (fundacji ks.Ludwika) znajdują się posągi Jadwigi.na figurze w Brzegu, jak i w
Kodeksie Ostrowskim przedstwiona jest z księgą w ręce.W Lubieniu, jak również w wielu innych, także
późniejszych, wyobrażeniach występuje z modelem kościoła i posążkiem Madonny; - Estreicher, XVIII 374 i n.;
Finkiel, Bibliografia, I 379, II 1746, III 140; Klawitter W., Bibliographie d. Klosters Trebnitz, 1940; W. Enc.
Ilustr.; Enc. Kość.; Allg. Dt. Biogr.; Leksikon historischer Ereignisse u. Personen, Wien 1956 s. 270;
Verfassungslexikon v. Stammler W., Berlin 1936 II 233; Vies de Saints et Bienheureuxes per Benedictis de Paris,
1952/6 X 532; Grotefend, Stammtafeln; Isenburg W., Stammtafeln v. Geschichte, Berlin 1936 tabl. 184; - Appelt
H.D., Urkundenfälschungen d. Kloster Trebnitz, Berlin 1940 s.127; Gostomska - Zarzycka Z., Księżna J. śląska
na tle legendy XIV w. i podań ludowych, "Rocz. Ossoliński" 1948; Gottschalk J., Mittelalterlich
Hedwigshymnem, "Arch. f. Schles. Kirchengesch." 1950;Historia Śląska, PAU, I - III; Historia Śląska, I cz. 1 s.
588, 593; Knoblich A., Lebensgeschichte d. hl. Hedwig, Breslau 1864; Knötel P., Entwicklung d. Hedwigstypus
in d. Schles. Kunts, "Schles. Vorzeit" T. 55: 1921; Kruszyński T., Kielich św.Jadwigi śląskiej w skarbcu katedry
na Wawelu, "Spraw. PAU" T.49: 1948 nr 9 s. 474; tenże, Św.Jadwiga śląska i jej sanktuarium w Trzebnivy,
"Collectanea Theologica"1957 III - IV 598; Lipnicki A., Życie św.Jadwigi, Wil 1856; Maleczyńska E., Polskie
tradycje naukowe i uniwersyteckie Wrocławia, Wr. 1946; taż, Próby odbudowy państwowości polskiej w oparciu
o Śląsk w. XII, Szkice z dziejów Śląska, Wr. 1953 I 103; Markowa E., The Glowing Lily, Chicago 1944;
taż.Witraże.Kartki z kroniki śląskiej (z drzeworytami), Paryż 1940; Morin, Une Duchesse de Pologne au XIII s.,
"Revue Benedictine" T. 7: 1890; Promnitz E., Hedwig d. Heilige, Breslau 1927; Rakowski M., Sprzęty w
miniaturach kodeksu z Brzega, "Sobótka" 1957; Semkowicz W., Kalendarz trzebnicki, "Spraw. PAU" T. 35: 1930
s. 7; Stronczyński K., Legenda obrazowa o św.Jadwidze, Kr. 1880; Strzelecka A., Św.Jadwiga, "Śląsk" 1947;
Suchoń B., Św.Jadwiga księżna Śląska, "Spraw. Tow. Nauk. we Lw." T. 13: 1933 s. 75; Szwejkowska H.,
Biblioteka klasztoru cystersek w Trzebnicy, Wr. 1955; Ulanowski B., O dacie translacji św.Jadwigi, "Rozpr. AU
Wydz. Hist. - Filoz."T. 20: 1887; Walter E., Das Modell d. Trebnitzer Klosterkirche als Atribut d. hl. Hedwig,

"Arch. f. Schles. Kirchengesch."1958; Zdanowicz S., Zarys liturgicznego kultu św.jadwigi na Śląsku, "Ruch.
Bibl. i Litur."1953; - Cod. Sil (Maleczyński); Schles. Reg., I, II; Urkunden z. Geschichte d. Fürstenthum Oels,
Hrsg. v. W. Haeusler, Berlin 1882 s. 73 d. 43; Vita, Acta Sanctorum, Bruxella 1859 VIII; Vita sanctae Hedwigis,
Ed. A. Semkowicz, Mon. Pol. Hist., IV.
JADWIGA (I. 65)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO TOM I
Jedyną córką Wacława I była Jadwiga 1 . Nosiła imię popularne wśród Piastówien dolnośląskich,
jakkolwiek wśród najbliższych ascedentów Jadwigi imię to nie występuje. Chronologicznie najbliższa jest naszej
Jadwidze, siostra jej dziadka, Jadwiga klaryska wrocławska (I. 47). Imię to jest w równym stopniu imieniem
dynastycznym, co i kultowym, nawiązującym do imienia św. Jadwigi, żony Henryka Brodatego.
Kronika książąt polskich wymienia wśród dzieci Wacława na ostatnim miejscu Jadwigę 2 . Jak w wielu
innych przypadkach, mamy tu do czynienia z zasadą wymieniania na pierwszym miejscu potomstwa męskiego,
stąd ostatnie miejsce Jadwigi, jedynej córki księcia legnickiego. Jadwiga mogła być najmłodszym dzieckiem
Wacława I, mogła być jednak starsza od jednego lub dwóch braci, mianowicie od Bolesława (I. 64) i Henryka (I.
66). Jeżeli wyszła za mąż pod koniec 1371 lub w 1372 r., to urodziła się najprawdopodobniej w latach 1351 1357. Jest to przypuszczenie opierające się na założeniu, że księżniczki wychodziły za mąż najczęściej w wieku
15 - 20 lat. Uzyskana w ten sposób data urodzin Jadwigi jest hipotetyczna. W każdym razie urodziła się raczej
nie później jak w 1358 r. Umownie wyznaczam Jadwidze przedostanie miejsce wśród dzieci Wacława.
Jadwiga wyszła za mąż za Henryka VI, księcia żagańskiego 3 . Małżeństwo to zostało zawarte między
26. VIII. 1371 r. a 22. XI. 1372 r. 4 . Po śmierci męża (5. XII. 1393 r.) Jadwiga objęła rządy w księstwie
żagańskim, które przypadło jej tytułem wiana. W 1403 r. Jadwiga ustąpiła z księstwa żagańskiego, spędzając
ostatnie lata swego życia w rodzinnym księstwie legnickim. Jadwiga zmarła 1. VIII. 1409 r. 5 . Zwłoki jej
spoczęły w rodzinnej fundacji w legnickiej kolegiacie Św. Grobu 6 .
Mąż Jadwigi, Henryk VI, urodził się zapewne przed 1345 r. jako najstarszy syn Henryka Żelaznego,
księcia żagańskiego. Zmarł 5. XII. 1393 r. Z małżeństwa z Henrykiem Jadwiga miała jedno dziecko, nie
wiadomo, syna czy córkę, które zmarło w bardzo młodym wieku 7 .

1 Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 531.
2 Ibid., : Rupertum, ...Wenceslaum, ...Boleslaum et Henricum, ...nec non Hedwigim filiam.
3 Ibid. : seniori duci Henrico Saganensi moderno coniugo copulatam. W źródłach Jadwiga występuje dość
często jako księżna żagańska i równocześnie jako siostra książąt legnickich, synów Wacława I, zob. np.
Catalogus abbatum Saganensium, SRS, t. 1, s. 275; Urkundenbuch der Stadt Liegnitz, nr 449 a.
4 W dokumencie z 26. VIII. 1371 r. Lehnsurkunden, t. 1, s. 187 nr 56 dopiero się rozważa możliwość ożenienia
się synów Henryka Żelaznego, w tym również Henryka VI (Starszego). 22. XI. 1372 r. występuje już żona
Henryka Starszego, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział Terenowy w Legnicy, sygn. A - 239ba, k. 117
(rachunki dworu książęcego w Legnicy) : cum ducissa Saganensis venit ad fratres. Rachunki legnickie obejmują
lata 1372 i 1373, zob. M. Abicht, Ein herzogliches Wirtschaftsbuch aus den Jahren 1372 und 1373, Mitteilungen
des Geschichts- und Altertumsvereins zu Liegnitz, 1924, t. 9, s. 223 - 231. Opublikowane przez M. Abichta
fragmenty rachunków nie zawierają wzmianek o Jadwidze, żonie Henryka Starszego. Przypuszczalnie
małżeństwo Jadwigi z Henrykiem VI, księciem żagańskim zostało zawarte równocześnie z małżeństwem Ruperta
z Jadwigą żagańską (I. 62), które doszło do skutku najprawdopodobniej z pocz. 1372 r. W każdym razie obydwa
te małżeństwa pozostają ze sobą w ścisłymzwiązku. Ten podwójny mariaż legnicko - żagański jest zewnętrznym
wyrazem zbliżenia politycznego Piastów legnickich z żagańskimi.
5 Podane w tekście wiadomości o Jadwidze uzasadniam bliżej w innym miejscu, zob. K. Jasiński, Jadwiga,
PSB, 1962 - 1964, t. 10, s. 300. Datę dzienną śmierci podaje Nekrolog żagański, Biblioteka Uniwersytecka we
Wrocławiu, rkps IV Oct. 36, k. 16 : domina Hedwigis ducissa Saganensis. Rok śmierci Jadwigi przekazał
Catalogus abbatum Saganensium, SRS, t. 1, s. 275 : Anno... 1409 obiit domina Hedwigis ducissa Saganensis,
relicta ducis Hinrici senioris, et sepulta est in ecclesia collegiata domini sepulcri in Legnicz, quod collegium ipsa
cum domino Wenczeslao, episcopo Wratislaviensi et duce Ruperto Legnitczensi, qoroum soror fuit, fundavit.

6 Zob. przyp. poprzedni.
7 K. Jasiński, op. cit., s. 300.
JADWIGA
PSB X str. 300.
(Zm. 1409), księżna na Żaganiu i Nowogrodzie bobrzańskim .J. była córką Wacława I legnickiego.Między 26
VIII 1371 a listopadem 1372 r. poślubiła Henryka VI księcia żagańskiego.Śmierć ich jedynego dziecka stała się
przyczyną długotrwałej niezgody małżeńskiej.J. mieszkała w Żaganiu, a Henryk w Krośnie i Bytnicy.Nie
dowodzą wystawione wspólnie przez Henryka i J-gę dokumenty dla miasta Żagania w r. 1391.Po śmierci męża
(zm. 5.XII.1393) J. objęła księstwo żagańskie, które przypadło jej tytułem wiana.Z tego okresu zachowało się
kilka dokumentów J-i, na których występuje ona z tytułem księżnej śląskiej (i pani) na Żaganiu i Nowogrodzie
bobrzańskim.Współczesne źródło-"Katalog opatów żagańskich"-przekazało pochlebną charakterystykę rządów Ji.W r. 1403 J. ustąpiła z księstwa żagańskiego, które przeszło pod panowanie synów Henryka VIII
Wróbla.Ostatnie lata swego życia spędziła J. w księstwie legnickim, rządzonym wówczas przez jej brata,
Ruprechta I.Z tego okresu pochodzą nadania J-i dla kościołów legnickich.J. zmarła 1.VIII.1409 r. i została
pochowana w legnickiej kolegiacie Bożego Grobu, której była współfundatorką.

Grotefend, Stammtafeln, II nr 21; Wutke, Stammtafeln; -Heinrich A., Geschichte des Fürstentums Sagan, Żagań
1911 s. 37-40, 44; Mikucki S., Heraldyka Piastów śląskich, Historia Śląska, PAU, III 510; -Catalogus abbatum
Saganensium, Script. Rer. Sil., 229, 234, 275; Codex diplomaticus Lusatiae Superioris, III 173, 197; Lehnsu.Besitzurkunden Schlesiens, I 186 i n.; Mon. Pol. Hist., III 531; Urkundenbuch der Stadt Liegnitz ..., Hrsg. v. F.
Schirrmacher, Liegnitz 1866 s. 476; -Arch. Państw. we Wr. Oddział w Legnicy: sygn. A-239ba s. 11, 117.
Kazimierz Jasiński

JAKUB z Głogowa EZG24
JAN .
Wg K. K. p ( 2 ) proboszcz głogowski.
Wspomniany w dokumencie z 1256 r.

Wg H. G. kanonik i proboszcz św. Mikołaja / 1256 /.
Wspomniany w 1256 r.
JAN .
Wg K. K. p ( 6 ) proboszcz głogowski.
Wspomniany w dokumentach z 4.V.1363 r., 18.VI.1376 r., 3.XII.1383 r., 6.I. 1387 r., 1385 r.

Wg H. G. Kastner zjednoczył w tej postaci dwóch proboszczy: JANA Boguslai { poz. 118 } i JANA z
Przedmościa .
JAN .
Wg O. H. ( 4 ) archidiakon głogowski.

Wspomniany tylko raz w dokumencie wystawionym 19.IV.1282 r.
Wymieniony przez H. G. { poz. 107 }
JAN Boguslai.
Wg H. G. { poz. 118 } kanonik i proboszcz św. Mikołaja /1363 - 1377/ Pochodził najprawdopodobniej z
Głogowa . ( Stąd pochodził też Mikołaj Boguslai pleban w Chlewiku diecezji włocławskiej ). Po raz pierwszy
spotykamy JANA na parafii głogowskiej 4.V.1363 r. 6.VI.1365 r. Książę Henryk głog. prosił w Stolicy
Apostolskiej o specjalne łaski dla prezbitera JANA Boguslai, kanonika głogowskiego. 16.VIII.1370 r. spotykamy
go na kapitule generalnej uchwalającej statut „ propter panales ”. 15.VIII.1377 r. uczynił dla kapituły
głogowskiej zapis testamentalny na swoją rocznicę.

K. Kastner jednoczy tę postać wraz z JANEM z Przedmościa {poz. 155} w jednej osobie szóstego proboszcza
głogowskiego JANA .
JAN Hodislai. /NEUHAUS/.
Wg H. G. { poz. 142a } archidiakon głogowski / prow. 1358 /.
Pochodził z rodziny szlacheckiej z Jindrzichowego Hradca w Czechach. Był kapłanem diecezji praskiej.
Prowizję papieską na archidiakonat głogowski otrzymał 8.IV.1358 r. na prośbę króla Ludwika Węgierskiego.
Uiścił należne annaty. Prałatury nie zdołał objąć gdyż zajął ją MIKOŁAJ z Bytomia . W chwili otrzymania
prowizji na archidiakonat i kanonię katedralną we Wrocławiu był już plebanem w Chinovio, a później został
prepozytem raciborskim.

U Oskara Hellmanna brak informacji.
JAN Luckaw / LUCKOW, LUCHAW /.
Wg H. G. { poz. 148b } archidiakon głogowski / 1351 /.
Potwierdzony na tym urzędzie tylko jednym dokumentem z 13.X.1351 r. Już wcześniej znamy go z dokumentu
wystawionego 4.VIII.1342 r. we Wrocławiu przez bpa Przecława Przypuszczać można, że nie był archidiakonem,
lecz tylko wicearchidiakonem. Zostało to kilkakrotnie potwierdzone. Ród należał do rycerskich. Pieczętował się
pieczęcią : na tarczy herb Luckawów t. j. rogi jelenie, róg bawoli, a ponad tym hełm z pióropuszem. Zmarł przed
1379 r. O skończonych studiach świadczy zanotowany wówczas obok nazwiska tytuł magistra .

U Oskara Hellmanna brak informacji.
JAN z Przedmościa.
Wg H. G.{ poz. 155 } kanonik i proboszcz św. Mikołaja / 1383 - 1391 }.
Jako kanonik głogowski pojawia
się po raz pierwszy 3.XII.1383 r. Potwierdzony 2.II.1384 r. 29.X.1388 r. ufundował mansjonarię ku czci NMP w
kolegiacie głogowskiej. Po raz ostatni wspominany w dokumencie z 19.XI.1388 r. zatwierdzającym mansjonarię.
Zmarł zapewne około 1391 r., gdyż od 1392 r.wikarzy odprawiali jego rocznicę.

K. Kastner jednoczy tę postać wraz z JANEM Boguslai { poz. 118 } w jednej osobie szóstego proboszcza
głogowskiego JANA .
JAN Seidlitz.
Wg O. H. JAN Sturzin { 12 } archidiakon głogowski .
Potwierdzony w 1350 r.

Wg H. G. { poz. 167 } archidiakon głogowski / 1347 - 1350 /.
Pochodził z rodu rycerskiego, który przybył na Śląsk z terenu Rzeszy. Seidlitzowie byli związani z głogowskim
dworem książęcym. ( pieczętowali się herbem Korzbok ). Seidlitzów spotykamy również wśród mieszczan
wrocławskich. JAN był synem Marcina i jest identyczny z JANEM Sturzin „ natione Opoliensis ” , który był
„ vir nobilis et discretus vigore ”. Po raz pierwszy spotykamy go 12.IV.1327 r. w związku z prowizją papieską i
beneficjium w Strzelcach. Od 1328 r. posiadał kustodię w Opolu, a w 1329 r. otrzymał dzięki protekcji bpa
Nankera, którego był kapelanem, kanonię w katedrze wrocławskiej. Archidiakonem głogowskim nazwany już
2.XI.1347 r. w związku z rezerwacją papieską na godność w katedrze wrocławskiej, po otrzymaniu której miał
zrezygnować z archidiakonatu. ( Istnieje możliwość, że posiadał wtedy tylko prowizję na archidiakonat,
archidiakonem bowiem był wówczas jeszcze JAN ze Smolnej ). Potwierdzony na prałaturze archidiakona
1.XII.1349 r. i 25.IV.1350 r. W 1350 r. ( Schindler, Domkapitel, nr 304, nie zna go jako archidiakona
głogowskiego, a pod JANEM znanym z dokumentu wystawionego 20.V.1350 r. umieszcza JANA ze Smolnej ).
W 1350 r. otrzymał z rąk Klemensa VI dziekanię wrocławską i wtedy to najprawdopodobniej zgodnie ze
wcześniejszymi ustaleniami zrezygnował z archidiakonatu.
Zmarł przed 19.XI.1360 r.
JAN ze Smolnej.
Wg O. H. ( 11 ) archidiakon głogowski.
Domniemane pochodzenie szlacheckie. Pochodził ze Smolnej /Schmollen / pow. Oleśnica gdzie otrzymał
później parafię.

Wg H. G. { poz. 168 } archidiakon głogowski / 1332 - 1348 /Jako a. g. występuje od 27.I.1332 r. do 2.XII.1348
r. Bp Nanker 15..VI.1332 r. zlecił mu sprawę sporu szkolnego w Głogowie, lecz wkrótce otrzymał nominację na
prokuratora biskupa w Nysie, gdzie stale przebywał. W Głogowie działał przez swego zastępcę JANKO ( wg H.
G. { poz. 183 } identyczny z postacią Janko z Łagoszowa ).
JAN ze Smolnej 14.IV.1336 r. nabył wieś Bolechów, którą 20.V.1339 r. zapisał wikarym kolegiaty głogowskiej .
Od 23.X.1342 r. oprócz prałatury głogowskiej posiadał kanonię w katedrze wrocławskiej. Ostatni raz
wzmiankowany 20.V.1350 r.
JAN ze Środy.
Wg O. H. ( 13 ) archidiakon głogowski.
Studiował prawdopodobnie w Bolonii, gdzie uzyskał tytuł doktora medycyny. Wiele podróżował. Napisał dzieło
medyczne pt: „ Causae et signa pestilenciae et summa remedia contra ipsam ”. Drugie dzieło „ Nova vinea seu
sanitatis custodia ” uzupełnia pierwsze i daje wskazówki zdrowotnych warunków życia . W obydwu dziełach
nazywa siebie magister, dr in physica /dr medicinae/ i archidiakon Głogowa.

Zdaniem H. G. utożsamiany niesłusznie przez Hellmanna z kanonikiem JANEM ze Środy { poz. 171 }, a przez
Pfotenhauera w „ Schlesier auf der Uniwersität in Bologna” nr 30, również błędnie z JANEM Witlonis z
Głogowa { poz. 178 }.

Wg H. G. { poz. 172 } archidiakon głogowski / 1353 - 1358 /.
Pochodził z rodziny mieszczańskiej ze Środy Śląskiej. Jako fizyk, licencjat medycyny i lekarz biskupa
wrocławskiego, prowizję papieską na archidiakonat głogowski otrzymał 13.VI.1353 r. Posiadał go do swojej
śmierci, która nastąpiła przed 10.II.1358 r. / wtedy bowiem archidiakonem głogowskim był już MIKOŁAJ z
Bytomia /. Posiadał też kanonię w katedrze wrocławskiej.
JAN Witlonis / Wiclonis /.
Wg H. G. { poz 178 } archidiakon głogowski / 1377 - 1381 /.
Pochodził z głogowskiej rodziny mieszczańskiej. Kleryk diecezji wrocławskiej. Był lekarzem / physicus /
.Posiadał tytuł magistra medycyny, zapewne po ukończeniu któregoś z włoskich uniwersytetów. W Głogowie
posiadał najpierw X kanonię, na której był następcą Jana Crischow.
Spotykamy go przy roztrzyganiu sprawy kolacji kościoła w Sądowelu oraz potwierdza go na niej dokument z
4.II.1360 r. Posiadał ją jeszcze 15.VI.1363 r. kiedy otrzymał prowizję papieską na kanonię w Pradze, po objęciu
której winien zrezygnować z kanonii głogowskiej i legnickiej. Od 1377 r. występuje jako archidiakon głogowski .
Prałaturę tę mógł objąć po śmierci MIKOŁAJA z Bytomia na podstawie ekspektatywy papieskiej wystawionej
dla niego 4.II.1360 r. Posiadał ponadto kanonię w Legnicy, Wyszehradzie, w katedrze wrocławskiej, a w
tamtejszej kolegiacie św. Krzyża posiadał scholasterię. Z tej ostatniej zrezygnował zapewne przy obejmowaniu
achidiakonatu głogowskiego. Posiadał też parafię w Ryczeniu koło Góry, której został pozbawiony gdyż nie
przyjął w określonym czasie święceń kapłańskich. Na dworze króla Karola IV był lekarzem i sprawował urząd
kanclerza księstwa wrocławskiego.
Zmarł przed 20.II.1381 r. W Głogowie najprawdopodobniej nie rezydował.

U Oskara Hellmanna brak informacji.
JAN KSIĄŻE GŁOGOWSKI
P.S.B. X
(zm. 1365), książę głogowski, poznański, ścinawski i lubiński.Był czwartym synem Henryka I (III) głogowskiego
i Mechtyldy, córki Albrechta brunszwickiego.Data urodzenia Jana nie jest znana.Przy podziale dziedzictwa po
ojcu 29 II 1312 r.Jan, wraz ze starszym bratem Henrykiem i młodszym Przemkiem, otrzymał dzielnicę
głogowsko - poznańską do wspólnego władania, zaś od r. 1319 osobną dzielnicę ścinawską (ze Ścinawą, Górą i
Lubinem).W r. 1326 trzej bracia: Jan, Henryk ks.żagański i Przemko głogowski, zawarli umowę o dziedziczenie,
która stała się aktualna w r. 1331.W spadku po bracie Przemku przypadła Janowi ziemia wschowska.W l. 1328 i
n. używał Jan tytułu dziedzica królestwa polskiego.Ożeniony po 12 IX 1324 r. z Małgorzatą, córką ks.
Bogusława pomorskiego, zbliżył się Jan już w roku 1323 do stronników Łokietka, książąt pomorskich i
świdnicko - jaworskich, przeciwnie niż jego bracia sprzymierzeni z Brandenburgią w rozpoczynającej się wojnie
Łokietka z Głogowczykami o ziemie Wielkopolski.W roku 1328 Jan wspomagał ks.Bolesława brzeskiego
przeciw Henrykowi VI wrocławskiemu, stronnikowi Luksemburgów. Ale na skutek presji politycznej,
wywieranej przez króla czeskiego Jana Luksemburskiego na książąt śląskich, Jan uznał się jego lennikiem 29 IV
1329 r.; w t.r. zawarł przymierze z Henrykiem ks. żagańskim i Konradem ks. oleśnickim dla obrony swych
ziem.W czasie wojny polsko - czeskiej w latach 1331 - 2 Jan był stronnikiem Jana Luksemburskiego i sprzedał
mu następnie swe prawa do Głogowa za znaczną sumę pieniężną; wziął też udział w wyprawie czeskiej pod
Poznań.Zaniepokojeni bracia zobowiązali Jana (25 VII 1334), że bez ich wiedzy nie będzie zastawiał ani
sprzedawał swych dóbr.Jednak Jan (29 I 1335) oddał królowi czeskiemu swą dzielnicę ścinawską za dożywotnie
posiadanie Głogowa; umowa ta została unieważniona.Dnia 30 IV 1341 r.grody ziemi wschowskiej przeszły drogą
innej umowy do rąk książąt żagańskich, którzy odzyskali (po 1342) Ścinawę i połowę Góry od Jana
Luksemburskiego.Ostatecznie ziemię wschowską i Ścinawę zdobył Kazimierz Wielki w latach 1343 i
1345.Lekkomyślny, wiecznie potrzebujący pieniędzy książę Jan sprzedawał i zamieniał swe ziemie, nie licząc się
z umowami i zaraz w roku 1345 sprzedał królowi czeskiemu połowę Góry z okręgiem.Jan został objęty w dniu 9
II 1339 r.ratyfikacją umowy trenczyńskiej, jako lennik czeski.U schyłku życia Jana Henryk ks.żagański wykupił
od niego zachodnią część jego posiadłości: Ryczyn (w 1353), zaś w latach 1356 i 1361 Międzyrzecz, połowę
Ścinawy, połowę Chobienia, Bolkowice i Bagno, później drugą połowę Góry z okręgiem.Jan zmarł bezdzietny,
na krótko przed 19 V 1365.

Dąbrowski J., Dzieje polityczne Śląska w latach 1290 - 1402, Historia Śląska, PAU, I (podany dokładny
materiał dokumentarny); Grünhagen C., Geschichte Schlesiens, Gotha 1884 I; Historia Śląska,I cz. 1 s. 556,
557, 565, 570; - Długosz, Historia, III 52 - 3, 209; Schles. Reg. (1338 - 42).
Krystyna Pieradzka
______________________________________________________
JAN KSIĄŻĘ ŻAGAŃSKI
P.S.B.X.
(ur.przed 1388, zm. 1439), książę żagański.Był najstarszym synem Henryka VIII Wróbla, księcia głogowskiego, i
Katarzyny córki Władysława księcia opolskiego.Po śmierci Henryka (1397) opiekę nad jego nieletnimi synami
objął książę legnicki Ruprecht, sprawując ją conajmniej do r.1401.W roku 1402 Jan objął władzę wraz z braćmi
w całej dzielnicy ojcowskiej (z wyjątkiem Zielonej Góry i Kożuchowa, stanowiących dożywocie Katarzyny,
wdowy po Henryku VIII).W skład tej dzielnicy wchodziły m.in. miasta Głogów (w połowie), Żagań, Szprotawa,
Krosno, Lubin.Bracia sprawowali początkowo rządy wspólnie, jednakże główną osobistością był Jan, który
około 1405/6 roku ożenił się ze Scholastyką, córką Rudolfa III, księcia saskiego.Z małżeństwa tego miał Jan
czterech synów: Baltazara, Rudolfa, Wacława i najmłodszego Jana, później księcia żagańskiego i głogowskiego
(zm. 1504), i sześć córek.W osobie teścia zyskał Jan skutecznego sprzymierzeńca w sporze z braćmi,
dotyczącym podziału dzielnicy. Kością niezgody była kwestia przynależności Żagania.W roku 1408 Jan zajął
Żagań przy pomocy Rudolfa saskiego i niektórych mieszczan żagańskich.Mimo to współrządy braci utrzymały
się do 1412 lub 1413 r., w tym roku dokonano podziału dzielnicy: Żagań przypadł Janowi, który powiększył też
swe księstwo o uzyskany z rąk teścia Przewóz (1413).Z bratem Henrykiem IX prowadził Jan walkę o spuściznę
po pozostałych braciach, Henryku młodszym i Wacławie, zmarłych w młodym wieku; walka ta nie przyniosła
Janowi żadnych sukcesów terytorialnych.W rządach wewnętrznych na pierwszy plan wysuwa się zatarg Jana z
opactwem augustiańskim w Żaganiu.Oślepienie z rozkazu Jana opata żagańskiego, Henryka Leslawa, ściągnęło
na księcia ekskomunikę, a na kraj interdykt.Jan popierał miasta, nadał im w okresie współrządów szereg
przywilejów, w tym prawo bicia monety dla Szprotawy i Żagania; w okresie wyłącznych rządów w księstwie
żagańskim popierał Jan interesy gospodarcze miasta Żagania, co było jedną z przyczyn jego konfliktu z
opactwem.W okresie wojen husyckich na Śląsku należał Jan do obozu antyhusyckiego.Co do stanowiska Jana w
konflikcie polsko - krzyżackim to z dotychczasowych badań wynikałoby, że stał on po stronie polskiej, nie
odegrał w nim jednak większej roli. Negatywne strony charakteru Jana, bezwzględność i okrucieństwo,
wyolbrzymiły późniejsze źródła.Ujemna opinia o Janie w źródłach współczesnych jest głównie dziełem jego
przeciwników, niemniej jest faktem, że Jan obrabował kupców norymberskich i wrocławskich, co wywołało
nawet w roku 1439 interwencję Albrechta habsburskiego.Jan zmarł 12 IV 1439 r.i został pochowany w Żaganiu.

Grotefend, Stammtafeln, II nr 27; Wutke, Stammtafeln, s. 17; - Heinrich A., Geschichte des Fürstentums
Sagan, Żagań 1911; Historia Śląska, PAU, III 411, 460, 547; Historia Śląska, I cz. 2 s. 261; - Annales
Glogovienses, Script. Rer. Sil., X; Catalogus abbatum Saganensium, Script. Rer. Sil., I; Cod. Lusatiae
Superioris, III, IV; Cod. Sil., XXIII 5, XXIV, XXVIII, XXXI, XXXII; Dt. Reichstagsakten, XIII s. 136 przyp 2.
Kazimierz Jasiński
______________________________________________________
JAN II
P.S.B.X.
(ok. 1435 - 1504), książę żagański i głogowski Jan był najmłodszym z czterech synów Jana I, księcia
żagańskiego (zm. 1439), i Scholastyki, córki Rudolfa III księcia saskiego.Opiekę nad małoletnim Janem
sprawowali jego starsi bracia: Baltazar i Rudolf.W dokonanym w roku 1449 podziele dzielnicy ojcowskiej, dwaj
starsi bracia otrzymali Żagań, Janowi i Wacławowi przypadł Przewóz, gdzie z powodu niedołęstwa umysłowego
Wacława faktyczną władzę sprawował Jan.Po śmierci Rudolfa (zginął w bitwie pod Chojnicami 1454, walcząc
po stronie krzyżackiej) doszło do zatargu między Janem a Baltazarem w sprawie spadku.Z pomocą króla
czeskiego Jerzego z Podiebradu zajął Jan Żagań w roku 1461. Po zawiązaniu się na Śląsku za sprawą papiestwa
koalicji wymierzonej przeciw Jerzemu z Podiebradu, zmuszono Jana w roku 1468 do zwrotu dzielnicy żagańskiej
bratu Baltazarowi.Już jednak w r. 1472 zajął Jan ponownie Żagań, biorąc przy tym do niewoli Baltazara, który
zmarł w t.r.Późniejsze źródła wskazują na Jana jako na sprawcę śmierci brata.Dnia 19 XII 1472 r. sprzedał Jan

księstwo żagańskie wraz z Przewozem i Nowogrodem bobrzańskim książętom saskim: Ernestowi i Albrechtowi.Z
polecenia króla węgierskiego Macieja Korwina, którego stronnikiem został Jan najpóźniej w roku 1471,
spustoszył Jan w roku 1474 Wielkopolskę, gdzie omal nie zginął w podpalonym przez jego wojska zaciężne
miasteczku Kębłowie.Bezpotomna śmierć Henryka XI, księcia głogowskiego, otworzyła w roku 1476 przed
Janem, pozbawionym od kilku lat własnej dzielnicy, widoki na opanowanie połowy księstwa głogowskiego wraz
z Krosnem (pozostała połowa księstwa głogowskiego należała do książąt cieszyńskich).W walce o spadek po
Henryku XI znalazł Jan konkurenta w osobie margrabiego brandenburskiego Jana, szwagra zmarłego księcia.Jan,
który szukał m.in. poparcia u Kazimierza Jagiellończyka, znalazł je u Macieja Korwina.W wyniku dwuletniej
wojny utrzymał się w Głogowie, niebawem jednak popadł w zatarg z Maciejem Korwinem, ponieważ obydwaj
wystąpili z pretensjami do zajęcia pozostałej części księstwa głogowskiego.Konflikt trwał od 1480 do 1488 roku
i zakończył się całkowitą klęską Jana, który stracił wszystkie posiadłości.Po śmierci Macieja Jan szukał pomocy
u Władysława Jagiellończyka czeskiego, a także w Polsce, jednakże bezskutecznie. Bliższe kontakty z Janem
Olbrachtem, datujące się jeszcze z okresu kandydatury Olbrachta na tron węgierski, nie przyniosły Janowi
większych korzyści.Po śmierci teściowej, Salomei opawskiej, wystąpił Jan z pretensjami do Ścinawy, którą
jednakże zajął ostatecznie syn Jerzego z Podiebradu, Henryk ziembicki.Wyznaczył on Janowi i jego żonie
Katarzynie Wołów, gdzie Jan, trudniąc się podobno alchemią, spędził ostatnie lata swego życia.Zmarł 22 IX 1504
r.; był ostatnim z Piastów głogowskich.Znany z swej bezwzględności i okrucieństwa otrzymał Jan już, u
współczesnych przydomki: Zły, Dziki, Okrutny.

Allg. Dt. Biogr.; Grotefend, Stammtafeln, II nr 35; Wutke, Stammtafeln; - Grünhagen C., Geschichte
Schlesiens, Gotha 1884 s. 307, 327 i n., 334, 340, 344 i n., 360; Heinrich A., Geschichte des Fürstentums
Sagan, Żagań 1911; Historia Śląska, I cz. 2 s. 261; - Acten d. Ständetage Preussens, V s. 288, 298, 319, 381;
Acten d. Ständetage Preussens Königlichen Anteils, s. 197, 364, 415 i n., 423, 443; Akta Stanów Prus
Królewskich, T. l (1479 - 1488), Wyd. K. Górski i M. Biskup, Tor. 1955 s. 170 i n., 197, 305; Cod. epist, saec. XV,
nr 133, 256, 260; Cod. Lusatiae Superioris, IV; Cod. Sil., XXIV, XXVIII. XXXI, XXXII; Długosz, Historia, V 605,
613, 679; Lehns - und Besitzurkunden Schlesiens, I; Script. Rer. Pruss., IV 684, 788; Script. Rer. Sil., I, IV, X,
XII.
Kazimierz Jasiński
______________________________________________________
JAN Z GŁOGOWA
P.S.B.X.
(ok. 1445 - 1507), polihistor, filozof, astronom, geograf, profesor UJ.Potomek rodziny Schellingów, ur. w
Głogowie dolnośląskim i tam pobierał nauki początkowe.Na Uniwersytecie Krakowskim zapisał się wiosną 1462
r., a po uzyskaniu stopnia bakałarza artium w czerwcu 1465 r. i magistra - koło Nowego Roku 1468 - rozpoczął
wykłady na Wydziale Artium Akad. Krak. i prowadził je prawie przez 40 lat.W roku 1476 został prepozytem
Kolegium Mniejszego. Godność dziekana Wydziału Artium piastował w semestrze letn. 1478 i semestrze zim.
1489/90 r.Od roku 1484 był już członkiem Kolegium Większego i prowizorem Bursy Ubogich.Opiekując się
szczególnie studentami śląskimi i niemieckimi w latach 1483 - 6 dzierżawił Bursę Węgierską, a myśląc o
bardziej dogodnym i stałym mieszkaniu dla studentów, przejął w roku 1486 za czynszem od egzekutorów
testamentu Jana Długosza plac za Kolegium Większym i wybudował tam w roku 1487 dom zwany Bursą Nową
lub Niemiecką (Bursa Allemanorum).W roku 1490 objął Jan po śmierci Bernarda z Nysy opiekę nad ks.Januszem
Aleksandrowiczem Holszańskim, studentem Akademi Krakowskiej.W latach 1497 i 1498 Jan przebywał w
Wiedniu, podjął starania o katedrę na tamtejszym uniwersytecie, a nawet rozpoczął tamże wykłady matematyki.
Sprawa rozbiła się jednak o niechęć tamtejszego fakultetu.W roku 1503 był Jan prepozytem Kolegium
Większego.Jako jedyną godność kościelną piastował kanonię kolegiaty Św.Floriana w Krakowie na Kleparzu,
gdzie też został pochowany po śmierci 11 II 1507 r. (rażony apopleksją).
Jan zajmował się czynnie filozofią oraz dyscyplinami wchodzącymi w zakres wykładanych na Wydziale
Filozoficznym sztuk wyzwolonych.Nie interesował się natomiast z bliska problemami teologicznymi,
zadowoliwszy się stopniem bakałarza teologii.Pozostawił po sobie wiele dzieł, głównie z zakresu: gramatyki,
logiki, filozofii, astronomii i geografii.Prace te, mało zbadane, interesują ze względu na ogromną erudycję
autora.Nowe, a nie publikowane dotąd dzieła Jana wskazują, że mimo tradycyjnej formy scholastycznej wiele
jest w nich myśli nowych i orginalnych, zwłaszcza w dziedzinie ówczesnego przyrodoznawstwa.Utwory swe Jan
wielokrotnie przerabiał, nadając im nową postać, czasem całkiem odmienną od pierwotnej redakcji.Obecnie nie
możemy się jeszcze pokusić o zestawienie pełnego dorobku pisarskiego Jana. Wiele z tych dzieł ukazało się

drukiem, często w szeregu wydań, inne zachowały się tylko w rękopisach (głównie w Bibl. Jagiellońskiej).Ze
znanych jego dzieł wymienić trzeba pisma gramatyczne: Prima pars Doctrinalis Alexandri (wyd. 1525),
Alexandri Gallici secunda pars Doctrinalis (wyd. 1500 i n.), Tertia et quarta pars Doctrinalis Alexandri (wyd.
1525), Declaratio Donati Minoris de octo partibus orationis (wyd. 1500 i n.); pisma logiczne: Exercitium Veteris
Artis (wyd. 1504 i n.), Exercitium novae logicae seu librorum Priorum et Elenchorum (wyd. 1511), Expositio in
Aristotelis libros Priorum Analyticorum z pocz. XVI w.(B. Jag. rkp. 1902), Quaestiones super Priora Analytica
Aristotelis (wyd. 1511), Expositio in Posteriora Analytica Aristotelis z roku 1502 (B. Jag. rkp. 2173),
Quaestiones super Posteriora Analytica Aristotelis (wyd. 1499), Exercitium super omnes tractatus parvorum
logicalium Petri Hispani (kopia w rkp. B. Jag. 25 z ok. 1495 r.); pisma z zakresu filozofii, przyrody i metafizyki:
Quaestiones in octo libros Physicorum Aristotelis (kopie w rkp. B. Jag. 511, 2017, 2088 z ostatniej ćwierci XV
w.), Expositio in Aristotelis libros Physicorum z roku 1499/1500 (inny tytuł tego pisma Introductio pulchra in
octo libros Physicorum Aristotelis z roku 1499), pismo to występuje w B. Jag. rkp. 2089 w całości oraz w rkp.
689 jako fragment z nieco zmienionym wstępem.Do innych traktatów z zakresu filozofii przyrody i metafizyki
należą:Quaestiones librorum De anima Aristotelis (wyd. 1501 i n.), Physionomia (wyd. 1518), Expositio in
Aristotelis libros Metaphysicorum z roku 1501 (B. Jag. rkp. 2040), Quaestiones in Aristotelis libros
Metaphysicorum (B. Jag. rkp. 2454 i B. Uniw. we Wr. rkp. IV Q 14) i Commentarius in opusculum s. Thomae de
Aquino De ente et essentia (B. Uniw. we Wr., rkp. IV Q 14), odbywa z ostatniej ćwierci XV w.Z dzieł
astrologiczno - astronomicznych najliczniejszą grupę stanowią, ocalałe tylko we fragmentach, progmostyki, które
Jan zaczął ogłaszać zaraz po uzyskaniu magisterium i rozpowszechniał corocznie najpierw w kopiach
rękopiśmiennych, później w postaci druków parokartkowych, tłoczonych najpierw w Merseburgu i Lipsku, a
potem w Krakowie.Do nielicznych zachowanych należą m.in.: Practica Cracoviensis anni 1500, prognostyk
drukowany po niemiecku w Lipsku w roku 1499/1500 oraz Conclusio promi articuli de eclipsi lunae, wydane w
Krakowie około roku 1504. Prognostyki Jana rozchodziły się nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech, jeden z nich
osiągnął wielki rozgłos, gdyż Jan przepowiedział w nim, że niebawem pojawi się na świecie czarny zakonnik,
który spowoduje wielkie zamieszanie w chrześcijaństwie.Po wystąpieniu Marcina Lutra, który jako augustianin
nosił czarny habit, podziwiano tę przepowiednię.Z dzieł astrologicznych Jana znane są: Interpretario almanach
Johannis de Monte Regio w dwu różnych wersjach z r. 1493 i 1499, drukowane w r. 1514 z dowolnie przez
wydawcę zmienionym tytułem: Introduktorium astronamiae in Ephemerides, Tractatus preclarissimus in iudiciis
astrorum de mutatione aeris (wyd. 1514); Introductorium in scientian nativitatum z r. 1494; Tractatus de
electionibus.J. miał zamiar napisać jeszcze obszerną "Summę astrologiczną" w czterech księgach; w różnych
rękopisach znajdują się dwie pierwsze części i początek trzeciej ( np. B. Jag.: rkp. 1963, 2491, 2729, B. Jag.
91/52, a szkic w B. Narod. w Wiedniu: rkp. 5216) tej zamierzonej, a nie dokończonej pracy.Poza tym napisał J.
obronę astrologii, pt. "Persuasio brevis, quomodo astrologiae studium religioni christianae non est adversum".Z
dzieł astromomicznych znane są: Introductorium compediosum in tractatum Sphaerae materialis Johannis de
Sacrobosco" (wyd. 1506 i n.); "Computus Chirometralis" (wyd. 1507 i n.); "Tractatus de 48 imaginibus
caelestibus" z r. 1492; "Interpretatio Tabularum resolutarum" z ok. 1488 r.; "Canones Tabularum
aurearum"(ułożone w r. 1493 do krakowskich tablic Piotra Gaszowca).Z zamierzonego komentarza do
"Theoretica planetarum" Gerarda z Kremony zachował się fragment pisany przed r. 1483.Do tej grupy należą
wreszcie niewielkie pisma w formie <quaestiones> poświęcone problemom z zakresu ruchu planet.J. interesował
się żywo również geografią, jak o tym świadczą wzmianki o odkryciach portugalskich i hiszpańskich, m. in. w
"Introductorium compentiosum in tractatum sphaere materialis Johannis de Sacrobosco" oraz jego zachowany w
rękopisie traktat "Introductorium cosmographiae"będący objaśnieniem "Kosmografii" Klaudiusza Ptolomeusza,
której egzemplarze (wydanie ulmskie z r. 1486) J. posiadał (B. Jag. Inc. 821) i opatrzył mnóstwem notat
uznanych przez F. Bujaka za szkic uniwersyteckiego wykładu geografii w r. 1494.Być może, iż Jan wykładał
kiedyś <kosmografię> Ptolomeusza, choć dowodów na to nie ma żadnych, z całą pewnością natomiast
zużytkował on owe notaty przy sporządzaniu w pierwszych latach XVI w. wspomnianego traktatu
geograficznego.Także i ten traktat jest kompilacją typu scholastycznego, świadczącą o dużej erudycji, a również
o całkowitym braku oryginalności i zmuysłu krytycznego J-a.Dzieła swe J. pisał, jak sam mówi, <pro laude Dei,
gloria famaque Universitatis nostre, in communemque adolescentum profectum>, ten cel dydaktyczny wysunął w
przedmowach i tytułach pism.Jak wynika z dokumentów, odznaczał się naturą żywą i towarzyską.Do grona jego
przyjaciół zaliczali się Michał Falkener z Wrocławia, humanista Ottomar Nachtigall (Luscinius), drukujący w
Strasburgu dzieła J-a i umieszczający w nich wiersze pochwalne, Andrzej Stiborius,prof. Uniw. Wiedeńskiego,
Augustyn z Ołomuńca, uczeń Akad. Krak. Leonard Coxe sławił J-a w "Pochwale Akademii Krakowskiej" za
łatwość, czystość, wdzięk i jędrność mowy łacińskiej; Jan Stolfa nazwał go<ozdobą naszego Uniwersytetu>, a
Rudolf Agricola młodszy opatrywał przedmowami przedruki dzieł J-a.Dopiero w oczach póżniejszych pisarzy,
np. Szymona Maricjusza czy Stanisława Orzechowskiego, uchodził J. za synonim wstecznictwa i barbarzyństwa.

Estreicher; Żebrawski, Bibliografia; Enc. Org.; W. Enc. Ilustr.; Enc. Wych.; -Barycz, Historia UJ;
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Tomizm w Polsce na przełomie XV i XVI w., Lw.-w. 1930 s. 10; Pilat R., Historia literatury pol., Kr. 1926 I cz. 2;
Piotrowicz K., Polonica w Niemczech, "Nauka Pol."(W.)T. 18: 1934; S... R..., O życiu i dziełach Jana z
Głogowa, P. 1886; Seńko W., Wstęp do studium nad Janem z Głogowa, "Mater. i Studia Zakł. Hist. Filoz. Staroż.
i Średn." (W.) S. A: T. I:1961 s. 9-59; Starowolski Sz., Scriptorum Polonicorum Hecatontas, Wyd. 2., Venezia
1627 s. 101-3; Struve H., Historia logiki jako teorii poznania w Polsce, W. 1911 s. 160 n.; Szujski J.,
Opowiadania i roztrząsania, Kr. 1888 IV 142; Świeżawski S., Materiały do studiów na Janem z Głogowa,
"Studia Mediewistyczne" T. 2: 1961 s. 135-84; Tatarkiewicz W., Historia filozofii, W. 1959 I; Usowicz A.,
Traktaty Jana z Głogowa, "Nasza Przeszłość"(Kr.) T. 4: 1948 s. 125-56; Wąsik W., Historia filozofii pol., Kr.
1958 I; Wiszniewski M., Historia literatury pol., Kr. 1840-57; Zwiercan M., Les "Quaestiones in Physicam
Aristotelis" de Jean de Głogów enfin retrouvees!, "Mediaevalia Philosophica Polonorum"XI; -Acta rectoralia I;
Album stud. Univ. Crac., I; Conclusiones Univ. Crac.; Liber diligentiarum, IV; Script. Rer Pol., II 340; Statuta
nec non liber promotionum; -Arch. UJ: rkp. 69; B. Jag.: rkp. 25, 511, 689, 1839, 1840, 1902, 1917, 1963, 1966,
2089, 2090, 2173, 2252, 2453, 2491, 2493, 2682, 2703, 2729, 2855, 3870, 5359, inc. 821, 2272, 2673, 2697; B.
Narod. w Wiedniu: rkp. nr 5216; B. Uniw. we Wr.: rkp nr IV Q 14.
Marian Zwiercan
---------------------------------------------ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA S. OLGERBRANDA
GŁOGOWCZYK (JAN)
Jeden z najuczeńszych professorów akademii krakowskiej w XV wieku. Sławny matematyk, teolog, filozof,
astronom i lekarz. Urodził się w mieście Głogowie na Szląsku i ztąd swoje nazwisko otrzymał. W młodości
przybywszy do akademii krakowskiej, w Polsce całe życie strawił. Był professorem akademii, dokąd sława jego
nauki wielu Słowian i cudzoziemców ściągała. Trudnił się, z polecenia Kazimierza Jagiellończyka, do roku 1492
wychowaniem księcia litewskiego Jana Gastolda, po Bernardzie z Nissy. On najwięcej do rozsławienia akademii
krakowskiej u postronnych się przyczynił. Jakoż prace jego literackie dowodzą, że nie nadaremnie imię Jana z
Głogowy w tak wielkiej było wziętości. Pisał wiele w różnych materyjach: o retoryce, poetyce i arytmetyce,
osobliwie zaś o wszystkich częściach Arystotelesa filozofii, którą gorliwie się zajmował. W innych atoli jego
pismach przebija skłonność do wydobycia się z matni scholatycyzmu, z której wyplątać się jednak nie mógł. Był
to mąż biegły we wszystkich naukach swego wieku, gorliwy nauczyciel, który czuł mocno potrzebę objaśnienia
twardych zawiłości ówczesnej filozofii scholastycznej i dla tego też różne wykłady Jana Versora logiki
Arystotelesa, ciemne objaśnienia Porfiryjusza i innych jeszcze, dla łatwiejszego zrozumienia objaśniał i w
Krakowie wydawał. Wszakże więcej jako matematyk, niż jako filozof słynął. On pierwszy w Polsce zebrał
należące do fizyjonomiki i kraniologii obserwacyje z różnych autorów, naówczas jeszcze w rękopisach będących,
z Arystotelesa, Galena, Rhazesa, najwięcej atoli z dzieł Konstantynusa Afer, medyka rodem z Kartageny i ułożył
z nich dzieło, które nazwał Phisionomią, czyli nauką dającą poznać z rysów i cery ciała, lekkości ruchów, z
głosu, muszkułów i innych części ciała, o przymiotach duszy, pojętności rozumu i skłonności człowieka do
chorób. Dzieło to wyszło dopiero po jego śmierci, w niem naukę wprawdzie dawną wznowił i rozwinął pierwszy
w Europie. Układał kalendarze w Krakowie, objaśniał dzieła astronomiczne, pisał dzieła o astrologii, w których

podawał wedle prawideł Ptolemeusza, Albumazara, Halicha ben Ragel, najznakomitszych astrologów przepisy,
przepowiadania na każdy miesiąć i dzień odmian powietrza i losów ludzkich, miasta Krakowa, i całego narodu
przyszłości. Są też prace jego filologiczno - prawnicze o sztuce poetycznej i retoryce. Niektórzy przyznają też
Głogowczykowi tytuł i sławę zaprowadzenia w Polsce geometryi, przez uczenie jej publiczne przed wszystkimi
w akademii krakowskiej. Starowolski zaś w Setni (Hecatontes) uczonych Polaków powiada, iż widział w Rossyi
wiele ksiąg Pisma Ś - go, przez Jana z Głogowy na słowiański język przełożonych i w Krakowie u Jana Hallera
drukowanych. Za nim uczony Chromiński w rozprawie o Literaturze polskiej utrzymuje, iż nasz Głogowczyk
przyzwany był do Moskwy dla tłomaczenia ksiąg na język cerkiewny. Co się mogło stać chyba wtedy, kiedy był
przewodnikiem młodego księcia Gastolda. Sopikow też idąc za Starowolskim, podobnież dawne tłomaczenie
Psałterza jemu przypisuje, lecz zważając, że literatura duchowna rossyjska ,miała już od XI wieku tłomaczenia
niemal wszystkich ksiąg Pisma Świętego i że słowiańskich druków Hallera dotąd nigdzie nie znaleziono,
twierdzenie powyższe jest niezawodnie mylne. Maciejowski rzecz całą prostując, iż Głogowczyk wydał u Hallera
(rok wydania nie jest wiadomy) objaśnienie Pisma Świętego, które słowiańskim nazwał dla tego, że przez
Słowianina i w kraju słowiańskim (w Polsce) wykonane zostało, zkąd przecież nie godzi się wnioskować, ażeby
objaśnienia te miał w XV wieku Głogowczyk po polsku, a co większa po cerkiewnemu pisać, lub ażeby Haller
słowiańskiemi tłoczyć je miał czcionkami (podług Klosego u Stenzla Scriptor rer. Silesiae, Mac. Piśm. II, str.
880). Obok tych zasług literackich, Głogowczyk zostawił w akademii krakowskiej pamięć jako wielki dobrodziej
biednych uczniów, chcących pobierać tam nauki, dla których pomieszczenia z początku wynajmował za swoje
pieniądze osobny dom, a następnie własnym kosztem wymurował nową bursę, która stała przy ulicy
Franciszkańskiej. Umarł ten znakomity mąż professorem i kanonikiem kollegijaty Św. Floryjana dnia 11 Lutego
1507 roku. Dzieła jego z druku wyszłe za życia, lu po jego śmierci i w rękopiśmie pozostałe są następne:; w
filozofii: Liber posteriorium analeticorum, Lipsk 1499; Exercitium nove Logice seu librorum priorum et
elenchorum magistri Johannis de Glogovia pro junioribus recollectum, Kraków, 1499, in 4 - to; drugie wydanie
tamże, 1504; trzecie, 1511. Exercicium super omnes tractatus parvorum logicalium Petri Hispani, Lipsk, 1500, in
4 - to; drugie wydanie w Krakowie, 1504, trzecie w Strasburgu, 1517. Questiones librorum de anima Magistri
Joannis Versoris per Mag. Joan. Glogoviensem pro juniorum in philosophiae studiis institutione noviler
emendatum, pierwsze wydanie w Mecu 1501, nakładem Hallera, potem w Krakowie 1513, 1514 i 1522; tu się
znajduje czaszka, na której są oznaczone w mózgu i na czaszce organa niektórych władz duszy. Exercitium
veteris artis, argumentum in librum Porphirii peripatetici ysagogicum in cathegorias Aristotelis, jest to wykład
dawnej logiki Jana z Głogowy, drukowanej w Krakowie 1504, drugie wydanie tamże 1516, trzecie tamże 1519,
czwarte strasburgskie 1517. Aegidii Romani in libros Aristotelis intrepretatio fidelissima, Kraków, 1504, in 4 - to.
W rękopismach zaś biblijoteki uniwersytetu Jagiellońskiego, znajdują się następujące jego pisma treści
filozoficznej: Egidii Romani in libros priorum analeticorum interpretatio. Introductio in primam philosophiam
Aristotelis, itd. W Medycynie: Phisionomia hinc imde ex Illustribus scriptoribus recollecta, Kraków, 1518;
Recollectio Chiromantie in florigera Cracoviensi universitate, Kraków, 1506, in 8 - vo. W astronomii:
Introductorium compendiosum in tractatum sphere materialis Mag. Joh. de Sacrobusto, Kraków, 1506, in 4 - to, 2
- gie wydanie tamże, 1513, 3 - cie Argentinae, 1518; Introductorium astronomiae in Ephemerides recollectum,
Kraków, 1514, in 4 - to; Tractatus preclarissimum in Judiciis astrorum de mutationibus aeris, caeterisque
accidentibus singulis annis evenientibus, etc., Kraków, 1514; Interprelatio eorum que Almanach verorum motuum
planetarum, Mag. Joannis de Monte Regio inscribuntur, Kraków, 1514. W prawie i teologii: De causis
matrimonii, Kraków, 1509. W filologii: Alexandri Gallici secunda pars doctrinalis sui de artificiosa dictionum
constructione ordine et regimine, jest to druga część Grammatyki łacińskiej Gallusa de Villa Dei, którą
Głogowczyk wydał z objaśnieniami w Krakowie, 1507, drugie wydanie 1504, trzecie po jego śmierci wyszło
tamże, 1510, 4 - te 1517, 5 - te w Wiedniu, 1518; In minorem Magistri Donati de octo partibus orationis librum
majori volumini Prisciani correspondentem argumentum, Kraków, 1503; Minoris Donati de octo partibus
orationis compendiosa interpretatio per Mag. Joan. Glogoviensem, etc. Krak., 1503, 2 - gie wyd. w Lipsku, 1509,
3 - cie wyd. tamże, 1510, 4 - te w Strasburgu, 1515 i 1516; jest to objaśnienie Grammatyki łacińskiej Donata
metodą scholastyczną, które miało być dla młodzieży łatwiejsze do zrozumienia od Pryscyjana. Nakoniec według
Starowolskiego, miał Głogowczyk napisać i wydrukować dzieło o sztuce poetycznej. De arte poetica, które
jednak dotąd nie zostało odkryte.
F.
(Franciszek)M.(Maxymilijan)S.(Sobieszczański)
______________________________________________________
JAN (III. 11)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 98
Źródła wyraźnie stwierdzają, że był synem Henryka głogowskiego 1 . Trudno ustalić, po kim otrzymał imię Jan.
Z pewnością nie nawiązywało ono do Jana, syna Bolesława Wysokiego. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia
z imieniem kognacyjnym 2 .

Źródła dowodzą, że był czwartym synem Henryka głogowskiego. Musiał się urodzić najpóźniej w 1300
r., ponieważ wymienia go Genealogia św. Jadwigi. Z wymienionych przez Genealogię dzieci Henryka 3 , Jan
mógł być starszy jedynie od Salomei. Był raczej młodszy od Agnieszki. Umownie wyznaczam mu piąte miejsce
pośród dzieci Heryka, po Henryku, Konradzie, Agnieszce i Bolesławie, a przed Salomeą. Między Bolesławem a
Janem istniała prawdopodobnie różnica wieku wynosząca kilka lat. Nie licząc dokumentów podziałowych z 29.
II. 1312 r. 4 , Jan po raz pierwszy jako współwystwca dokumentów występuje dopiero w 1313 r. 5 , o trzy lata
później niż Bolesław. Jako samodzielny książę występuje dopiero w 1319 r. 6 , jednakże jego usamodzielnienie
nastąpiło prawdopodobnie już pod koniec 1316 r. Otrzymał on wówczas dzielnicę ścinawską 7 , licząc około 18
lat. Datę jego urodzenia wyznaczam na lata 1296 - 1300. Termin początkowy można by teoretycznie cofnąć
nieco wstecz, jakkolwiek uważam za mało prawdopodobne, aby Jan urodził się przed 1296 r.
Data jego śmierci nie jest dokładnie znana. W literaturze genealogicznej przyjmuje się, że zmarł między
23. IV. 1361 a 19. V. 1365 r. Według J. Dąbrowskiego Jan zmarł "nie na długo" przed 19. V. 1365 r. 8 . J.
Dąbrowskiemu trzeba przyznać słuszność w tym sensie, że śmierć Jana nastąpiła bliżej terminu ad quem, co nie
oznacza jednak, iż zmarł on w 1365 r. 9 . Z uwagi na datę dzienną śmierci Jana - 7. X - zgon jego nastąpił w tym
dniu w latach 1361 - 1364 10 . Jan został pochowany w Lubiążu 11 .
Jan był żonaty z Małgorzatą, córką księcia pomorskiego, Bogusława IV. Małgorzata była najsttarszą
córką i zarazem najstarszym dzieckiem Bogusława IV i Małgorzaty rugijskiej. Nie znamy dokładnej daty
zawarcia małżeństwa przez rodziców Małgorzaty 12 . Z uwagi na to, że matka jej urodziła się około 1270 / 1271
r. 13 , za najwcześniejszy termion jej urodzin przyjąłbym 1285 r. Termin końcowy stanowi 1288 r., ponieważ w
piśmie papieskim z 24. II. 1290 r. 14 znajdujemy wiadomość, że żyły już wówczas dwie córki Bogusława IV z
jego małżeństwa z Małgorzatą rugijską. Były to niewątpliwie : Małgorzata, późniejsza żona Jana ścinawskiego,
oraz Eufemia, która przed 1307 r. została żoną króla duńskiego Krzysztofa II 15 . Urodzona w latach 1285 1288 Małgorzata była około 10 lat starsza od Jana. Po raz pierwszy wyszła ona za mąż za ikołaja, zwanego
Dziecięciem, pana Rostoki. Małżeństwo to doszło do skutku między 15. V. 1298 a listopadem 1299 r. Jej
pierwszy mąż zmarł 25. XI. 1314 r. 16 . Literatura kładzie jej drugie małżerństwo z Janem ścinawskim na okres
między 14. I. 1316 a 12. IX. 1324 r. Pierwsza z dat dotyczy ostatniego źródłowego poświadczenia Małgorzaty
jako wdowy po Mikołaju 17 , natomiast termin końcowy zawarcia tego małżeństwa stanowi bulla papieska,
udzielająca dyspensy z powodu istniejącego między małżonkami trzeciego stpnia pokrewieństwa 18 . Z bulli
wynika, że małżeństwo to istniało już przed usamodzielnieniem się jana, co nastąpiło dopiero pod koniec 1316
lub z początkiem 1317 r. Gdyby przyjąć, że Jan ożenił się później niż starszy od niego Konrad (III. 8), wówczas
zawarcie przez niego małżeństwa należałoby położyć na lata 1322 - 1324. Jednak Jan, usamodzielniony
najpóźniej z początkiem 1317 r. i związany bardziej z Henrykiem i Przemkiem niż z Konradem i Bolesławem,
mógł wyprzedzić Konrada i Bolesława w zawarciu małżeństwa 20 . Poza stwierdzenie, że Jan ożenił się zx
Małgorzatą w okresie od 1316 / 1317 - 1324, nie można wyjść. Przypuszczam jednak, że małżeństwo to zostało
zawarte bliżej terminu ad quem i pozostaje w pewnym związki z kwestią spuścizny po brandenburskich
Askańczykach 21 .
Dotychczasowa literatura genealogiczna przyjmowała, że Małgorzata zmarła przed 27. VIII. 1337 r. 22 .
Termin końcowy śmierci Małgorzaty należy jednak przesunąć na 25. VII. 1334 r. W dniu tym wystawił Jan
dokument, w którym zobowiązał się wobec swych braci, Henryka i Konrada, do niewydawania swych posiadłości
w obce ręce, zastrzegając sobie prawo do wyznaczenia swej żonie wiana 23 . K. Wutke przyjął, że chodziło w
tym wypadki o wiano Małgorzaty 24 . Pogląd Wutkego nie wydaje mi się słuszny. W dokumencie brak imienia
żony Jana, co raczej wskazywałoby, że Jan miał tu na myśli swą ewentualbną przyszłą żonę. Decydujące
znaczenie ma tu fakt, że wiano było wyznaczane najczęściej równocześnie z zawarciem faktycznego małżeństwa
lub w najbliższych po nim latach. W 1334 r. upłynęło już 10 - 15 lat od chwili, kiedy Jan ożenił się z Małgorzatą,
trudno wprost przypuścić, żeby dopiero po upływie tylu lat zamierzał wyznaczyć swej żonie wiano. Za tym, że w
dokumencie z 1334 r. chodzi o wiano dla przyszłej żony Jana, przemawia bardzo silnie porównanie dokumentu z
1334 r. z dokumentem Jana z 27. VIII. 1337 r., w którym już całkiem wyraźnie przewidziana jest możliwość
ponownego małżeństwa Jana i wyznaczenia wiana dla przyszłej żony 25 . Znamienne jest również pominięcie
przez Jana w układzie zawartym z Luksemburgami (Janem i Karolem) w 1335 r. 26 ewentualnych praw do
dzielnicy ścinawskiej jego żony (tytułem wiana), w wypadku gdyby go przeżyła. Z dokumentu jasno wynika, że
Jan w chwili jego zawierania był bezdzietny, a z pewnością i wdowcem. Uważam, że dokumenty z 1334, 1335 i
1337 r. były uwarunkowane bezdzietnością i bezżennością Jana w chwili ich wystawiania. Nie znamy terminu
początkowego daty śmierci Małgorzaty. Przypuszczam jednak, że nie wyprzedzał on znacznie terminu
końcowego. Starania braci Jana, Henryka i Konrada o nieroztrwonienie przez Jana księstwa ścinawskiego zostały
zapewne podjęte niedługo po śmierci Małgorzaty, kiedy to dość wyraźnie zarysowała się dla nich możliwośc
uzyskania na wypadek bezpotomnej śmierci Jana jego dzielnicy 27 . Jako miejsce pochowania Małgorzty uważa
się stolicę księstwa jej męża, Ścinawę 28 . Można w tym wypadku mówić tylko o domyśle. Równie dobrze mogła

zostać ona pogrzbana w Lubiżu, w którym został kilkadziesiąt lat później pochowany jej mąż. W kalsztorze
lubiąskim zgodnie z życzeniem Jana miał być obchodzony jej aniwersarz w dniu 15 października 29 . Trudno
ustralić, czy dzień ten był dniem zgonu Małgorzaty, czy wyznaczenie na ten dzień jej aniwersarza wiązało się z
kultem św. Jadwigi na Śląsku, a zwłaszcza wśród Piastów dolnośląskich. Ani fakt pochowania męża Małgorzaty
w Lubiążu, ani obchodzenie jej aniwersarza w klasztorze lubiąskim nie są wystarczającymi dowodami na
pochowanie Małgorzaty w tamtejszym klasztorze. Zarówno Ścinawa jak i Lubiąż stanowią jedynie hipotetyczne
miejsce pochowania żony Jana ścinawskiego.

1 Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 649; Rocznik kapituły poznańskiej, MPH, s.n., t. 6, s. 55; Kronika
książąt polskich, MPH, t. 3, s. 537; Schles. Reg. CDS, t. 18, nr 4138 i 4492.
2 Imię to nosił stryj Matyldy brunszwickiej, Matki Jana, Allgemeine Deutsche Biographie 14 (1881), s. 177.
3 Zob. przyp. 1 pod III. 7.
4 Schles. Reg. CDS, t. 16, nr 3255 i 3256. Na dokumentach tych musieli występować wszyscy synowie Henryka
głogowskiego bez względu na wiek.
5 Ibidem, nr 3386.
6 Ibidem, t. 18, nr 3910 (23. IV. 1319 r. ).
7 Po raz pierwszy jako książę ścinawski występuje Jan 13. IV. 1319 r., zob. przyp. poprzedni. Za wcześniejszym
jego usamodzielnieniem się przemawia to, że począwszy od 8. I. 1317 r. CDS, t. 18, nr 3649, przy boku Henryka
II (IV) występuje już tylko Przemko. Brak Jana, który od 29. II. 1312 r. otrzymał wraz z Henrykim i Przemkiem
głogowsko - żagańsko - poznańską część księstwa głogowskiego i Wielkopolski, na dokumentach Henryka,
świadczy, że Ja otrzymał w samodzielne władanie dzielnicę ścinawską znacznie wcześniej, niż na to
wskazywałby jego pierwszy dokument z tytularną ścinawską Schles. Reg. CDS, t. 18, nr3910.
8 J. Dąbrowski, op. cit., s. 507.
9 Jak to przyjmuje K. Pieradzka, Jan, PSB, 10 (1963(, s. 423 n. Przyjęte przez literaturę genealogiczną terminy,
początkowy i końcowy śmierci Jana (zob. ostatnio W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 8) wyznaczają : ostatni znany
dokument Jana ścinawskiego z 23. IV. 1361 r., Lehnsurkunden, t. 1, s. 180 - 182, nr 52, oraz dokument Ludwika
brzeskiego z 19. V. 1365 r., ibidem, s. 183 - 185, nr 54, w którym Jan jest wymieniony jako zmarły. Literatura
przeoczyła zapiskę obituarną nekrologu lubiąskiego, według której Jan zmarł 7. X, W. Wattenbach, Monumenta
Lubensia, s. 54 : pb. dux Ioannes dominus Gerensis, sepultus ante presbyterium ubi epistola legitur.
10 Zob. przyp. poprzedni. Jan zmarł prawdopodobnie w 1364 r., zob. K. Wutke, Uber schlesische Forelbücher,
s. 12, przyp. 1 i s. 164, przyp. 3. Chodzi tu o dokument wystawiony przez Jana księcia śląskiego z datą 1314 r.,
którą K. Wutke za M. Unterlauffem, Ein Schlesisches Formelbuch des 14. Jahrhuderts, Ztschr. f. Gesch. Schles.
27; 1893), s. 344, skłonny jest emendować przez wstawienie cyfry L na 1364 r. (MCCCLXIIII zamiast
MCCCXIIII). Poniweaż dokument ten jest testamentem (privilegium testamenti) Jana, można by na tej podstawie
przyjąć, że zmarł on w 1364 r. (7. X). Dokument ten zachował się jednak w zbiorze formularzowym Mikołaja z
Bystrzycy, pozbawionym wartości historycznej i zawierającym z reguły zmyślony materiał ("völlig frei und z. T.
recht ungeschikt erfundene Stillüngen", Schles. Reg. CDS, t. 30, nr 6737). Jeżeli dodamy do tego konieczność
emendacji w celu uzyskania poprawnej daty, wówczas musimy potraktować domysł K. Wutkego o śmierci Jana w
1364 r. ze zrozumiałą ostrożnością.
11 Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 539. Zob. również przyp. 9.
12 Por. U. Scheil, Zur Genealogie der einheimischen Fürsten von Rügen, Veröffentlichungen der Historischen
Kommission für Pommern. Reihe V : Forschungen zur Pommerschen Geschichte, Heft 1, Köln 1962, s. 102.
Ustalenia literatury wahają się w tym względzie między 1283 / 4 a 1287.
13 Ibidem, s. 105.
14 Pommersches Urkundenbuch (dalej cyt. PUB), t. 3, nr 1525.
15 W. Dworzaczek, op cit., tabl. 18.
16 M. Wehrmann, Genealogie des pommerschen Herzogshauses, Veröffentlichungen der
Landesgeschichtlischen Forschungsstelle für Pommern, t. 1 / 5, Szczecin 1937, s. 75, nr 45.

17 Mecklenburgisches Urkundenbuch, t. 6, nr 3803.
18 PUB, t. 6, nr 3786 : quod tertio erant gradu consanguinitatis coniuncti. Wsólnym pradziadem Jana i
Małgorzaty był Otto I Dziecię, książę brunszwicki.
19 O tym, że byli między sobą spokrewnieni, dowiedzieli się Jan i Małgorzata dopiero po pewnym czasie 0
procesu temporis, loc. cit. Nie wynika jednak z tego, że oboje małżonkowie dowiedzieli się o przeszkodzie
małżeńskiej dopiero po kilku latach współżycia. Przypuszczenie o zawarciu przez Jana małżeństwa na kilka lat
przed uzyskaniem dyspensy wysunął A. Hofmeister, op. cit., s. 139.
20 Jak wiadomo, starszy od Jana Bolesław, umierając w 1320 r. mnie był najprawdopodobniej żonaty.
21 Wygaśnięcie brandenburskich Askańczyków w 1320 r. mogło doprowadzić do porozumienia politycznego
między sąsiadami Marchii brandenburskiej, w tym również między książętami głogowskimi oraz Pomorza
Zachodniego, żywo zainteresowanych w spuściźnie po Askańczykach. Uważam, że małżeństwa Jana z
księżniczką pomorką było właśnie zewnętrznym wyrazem tego rodzaju porozumienia.
22 H. Grotefend, op. cit., tabl. II, nr 11; K. Wutke, Stamm- und Übersichtstafeln, tabl. IV; W. Dworzaczek, op.
cit., tabl. 8. Pogląd ten opiera się na wzmiance dokumentu z 27. III. 1337 r. (Lehnsurkunden, t. 1, s. 147 n., nr
24) : si iustica favente succesivis temporibus uxorem legitimam ducere nos (tj. Jan - K. J.) contigeret.
23 Ibidem, t. 1, s. 135 n., nr 15 : Wer aber das wir [tj. Jan - K. J.] unsim elichen wybe eyn liepgedinge machtin,
das sal uns nicht an dysim gelubde schadin.
24 CDS, t. 28, s. 20, nr 61.
25 Zob. przyp. 22.
26 Lehnsurkunden, t. 1, s. 136, nr 16.
27 Ibidem, t. 1, s. 135 n., nr 15.
28 M. Wehrmann, Die Begräbnisstätten der Angehörigen des pommerschen Herzogshauses, Baltische Studien,
Neue Folge 39 (1937), s. 10.
29 Schlesische Regesten CDS, t. 30, nr 6486
JAN (I) ŻAGAŃSKI (III. 26)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 129
Jako syn Henryka Wróbla występuje w źródłach historiograficznych i dyplomatycznych 1 . Imię Jan
nosił brat pradziada Jana, Jan ścinawski (III. 11). Można mieć jednak wątpliwości, czy imię Jan nawiązywało do
imienia dość odległego krewnego, może raczej zostało ono przyjęte po bracie stryjecznym matki Jana, Janie
Kropidle. Genezy imienia Jana nie można ustalić z większym prawdopodobieństwem 2 .
Jan był najstarszym synem, a zapewne i dzieckiem Henryka Wróbla. To, że był najstarszy z breaci,
znajduje całkiem pewne potwierdzenie w źródłach zarówno historiograficznych 3 , jak i dyplomatycznych 4 .
Większe trudności nastręcza ustalenie daty urodzin Jana. O drugim z kolei synie Henryka Wróbla Katalog
opatów żagańskich nadmienia, że umierając (11. XI. 1467 r.) liczył ponad 80 lat 5 . Z przekazu Katalogu
wyraźnie wynika, że autor Katalogu nie znał dokładnej daty urodzenia Henryka, podając tylko szacunkowo
określenie jego wieku. Do tego rodzaju określeń wieku, występujących w źródłach średniowiecznych, należy
odnosić się z dużą ostrożnością. Źródła te cechuje często skłonność do przesady 6 . Mimo to nie wykluczałbym
wiarygodności przekazu Katalogu. Z dokumentów wynika niezbicie, że Henryk w chwili śmierci miał co
najmniej ponad 70 lat, a mógł mieć i osiemdziesiąt lat. Przypuszczam, że Henryk miał w 1467 r. od 75 - 80 lat,
urodziłby się zatem w latach 1387 - 1392. Jan był co najmniej o rok starszy od Henryka, musiał się więc urodzić
w latach 1386 - 1391. Najprawdopodobniej jednak różnica wieku między braćmi była znaczniejsza, jak to
wynika z dat usamodzielnienia się obydwóch braci i z dat zawartych przez nich małżeństw; mogła się ona wahać
od 1 - 5 lat. Jeżeli weźmiemy pod uwagę (przypuszczalnie) maksymalną różnicę wieku między braćmi, wówczas
jako termin a quo daty urodzenia Jana przyjąć należy 1382. Termin ad quem stanowi 1391 r., ponieważ
najpóźniej w 1392 r. urodził się Henryk. Uważam, że nie można daty urodzin Jana cofać przed 1382r., ponieważ
w przeciwnym wypadku należałoby się spodziewać wystąpień Jana (wzmianek o nim w dokumentach) jeszcze za
życia ojca oraz bardziej samodzielnej roli w najbliższych latach po śmierci ojca 7 . Prawdopodobnie Jan urodził
się ok. 1385 r. Przy podziale dzielnicy ojcowskiej Janowi przypadł Żagań (III. 27). Jan zmarł 12. IV. 1439 r. w
Żaganiu. Pochowany został w kościele augustianów żagańskich 8 .

Żoną Jana była Scholastyka, córka elektora saskiego, Rudolfa III 9 . Zgodnie z literaturą genealogiczną
przyjmuję, że Scholastyka była córką Rudolfa z jego pierwszego małżeństwa z Anną, córką Baltazara, landgrafa
Turyngii z dynastii Wettinów 10 . Matka jej urodziła się w 1337 r., a zmarła 4. VII. 1395 r. 11 . Wynika stąd, że
Scholastyka urodziła się w latach 1391 - 1395 (przed 4. VII), raczej bliżej termninu ad quem.
Datą małżeństwa Scholastyki z Janem 12 zajął się dokładniej K. Wutke, przyjmując, że zostało ono
zawarte przed 1426 r. 13 . Równocześnie A. Heinrich na podstawie nie znanego mi bliżej dokumentu Rudolfa,
teścia Jana, opowiedział się za zawarciem tego małżeństwa przed 3. VII. 1406 r., nie wcześniej jednak jak w
1405 r. 14 . Pogląd Heinricha został przeze mnie zaakceptowany 15 . Obecnie miałbym jednak pewne
wątpliwości, czy nie znany bliżej dokument z 3. VII. 1406 r. stanowi pewny dowód istnienia już w tym czasie
małżeństwa Jana ze Scholastyką. To, że Rudolf określa Ruprechta legnickiego, który był jego teściem i Jana
żagańskiego jako "swych kochnych wujów i szwagrów" nie jest bezpośrednim dowodem, iż Jan był już wówczas
zięciem Rudolfa. Przeciwnie w miejsce ogólnikowego "szwagier" spodziwalibyśmy się terminu "syn" w
znaczeniu "zięć". Obiektywnie należy przyznać, że Ruprecht legnicki nie został nazwany w tym dopkumencie
teściem, mimo iż nim był (w stosunku do Rudolfa) już od 1396 r. 16 . Nie znając dokumentu z 1406 r. trudno
zająć w tej kwestii bardziej zdecydowane stanowisko. Same kontakty Jana z Rudolfem niczego jeszcze nie
dowodzą. Są one całkiem zrozumiałe nawet dla okresu, kiedy Jan nie był jeszcze zięciem Rudolfa. Żoną (drugą)
Rudolfa była Barbara, córka Ruprechta legnickiego, sprawującego opiekę nad synami Henryka Wróbla, a więc i
nad Janem. Berbara była zarazem cioteczną siostrą Jana i jego braci 17 . Nie ulega natomiast wątpliwości, że
Scholastyka była już żoną Jana w 1409 r., jak na to niedwuznacznie wskazuje relacja Katalogu opatów
żagańskich, opisująca pod tym rokiem opanowanie Żagania przez Jana, wspomaganego przez auxilio domini
Rudolphi ducis Saxonie, soceri sui 18 . Nie wydaje się uzasadnione przyjęcie wcześniejszego niż rok 1405
terminu a quo zawarcia tego małżeństwa 19 , które kładę na lata 1405 - 1409.
Po śmierci Jana przysługiwało Scholastyce całe księstwo żagańskie tytułem wiana, jednakże nakłoniona
przez swych synów Scholastyka zadowoliła się skromnym uposażeniem, rezydując w Nowogrodzie Bobrzańskim
20 .
Nekrolog żagański notuje jej zgon pod 12 maja 21 . Data roczna jej śmierci nie jest pewna. W
literaturze przyjmuje się rok 1463 lub około 1463 22 . Katalog opatów żagańskich wymienia datę roczną śmierci
Scholastyki w sposób, który dowodzi, iż autor Katalogu nie znał jej dokładnie 23 . Z pośrednich danych
Katalogu wnosiłbym jednak, że śmierć Scholastyki nastąpiła w 1461 r. w okresie, kiedy w Żaganiu rządził jej
najstarszy syn Baltazar. Z relacji Katalogu wynikałoby, że Baltazar był obecny na pogrzebie Scholastyki, który
się odbył w Żaganiu. W 1461 r. Żagań został zajęty przez Jana II żagańskiego, najmłodszego syna Scholastyki 24
. Z uwagi na bardzo złe stosunki panujące między braćmi, trudno byłoby przyjąć obecność Baltazara w Żaganiu
podczas rządów sprawowanych w tym mieście przez Jana II.
Scholastyka została pochowana w Żaganiu 25 .

1 Catalogus, SRS, t. 1, s. 275; Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 9; Die Inventare, CDS, t. 28, s. 44, nr 171 i
172.
2 W rachubę mogą tu wchodzić wpływy luksemburskie; u Luksemburgów było to dość rozpowszechnione imię;
W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 46. Imiona nawiązywały niekiedy do imion rodziów chrzestnych, którzy z reguły
są nieznani.
3 Por. źródła historiograficzne cytowane w przyp. 1.
4 Dowodzi tego wyjątkowo bogaty materiał dyplomatyczny, por. np. Die Inventare, CDS, t. 28, s. 41 n.
5 Catalogus, SRS, t. 1, s. 350; mortuus est ... dux Hinricus senior octuagenarius et ultra.
6 Por. np. zeznanie Mikołaja Szatkowskiego w procesie polsko - krzyżackim z 1422 r., Lites ac res gestae inter
Polonos Ordinemque Cruciferorum, wyd. T. Działyński, t. 2, s. 167, który twierdzi, że miał 150 lat. Nieścisłe, a
zarazem najczęściej przesadzone liczby lat przy określaniu wieku osób sędziwych miały swe źródło w
nieznajomości ich dat urodzenia. Należy tu jeszcze dodać, że bardzo nikły procent ludzi średniowiecznych
osiągał 80 lat.
7 Catalogus, SRS, t. 1, s. 304 pod 1439 r.: Dux autem Johannes ... dominica Quasimodogeniti vita functus est.
8 Wynika to pośrednio z przekazu Katalogu, ibidem, s. 304.

9 Die Inventare, CDS, t. 32, s. 45, nr 15; Catalogus, SRS, t. 1, s. 276.
10 W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 66.
11 Ibidem, loc. cit.
12Małżeństwo to zostało prawdopodobnie skojarzone przez Ruprechta legnickiego, opiekuna synów Henryka
Wróbla, a od 1396 r. teścia Rudolfa saskiego.
13 K. Wutke, Stamm- und Übersichtstafeln, s. 17.
14 A. Heinrich, Geschichte des Fürstentums Sagan, Żagań 1911, s. 67. Heinrich powołuje się na dokument
Rudolfa z 3. VII. 1406 r., w którym Rudolf wymienia Ruprechta legnickiego i Jana żagańskiego wśród "unsere
lieben Öhme und Schwäger". A. Heinrich nie podaje ani wydawnictwa ani sygnatury archiwalnej dokumentu
Rudolfa.
15 PSB 10 (1962 - 1964), s. 425.
16 W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 6.
17 Ibidem, tabl. 6 i 8.
18 Catalogus, SRS, t. 1, s. 276.
19 A. Heinrich, op. cit., s. 67. Należy również uwzględnić młody wiek Scholastyki, ur. w latach 1391 - 1395. 10.
III. 1405 r. otrzymał Jan kilka indulgencji papieskich, przeznaczonych wyłącznie dla niego, Repertorium
Germanicum, t. 2, wyd. G. Tellenbach, Berlin 1933, szp. 1274. W 1415 r. Jan uzyskał wspólnie z żoną
indulgencję zw. absolutio plenaria, Repertorium Germanicum, t. 3, szp. 192.
20 Catalogus, SRS, t. 1, s. 305; Die Inventare, CDS, t. 32, s. 47, nr 15, s. 50, nr 33 (z tytułem księżny Żagania i
Nowogrodu Bobrzańskiego); A. Heinrich, op. cit., s. 116 nn.
21 Nekrolog żagański (k. 9 v.) : Obiit domina Scolastica ducissa antiqua Saganensis.
22 H. Grotefend, op. cit., tabl. II, nr 27; K. Wutke, op. cit., tabl. IV; W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 8.
23 Catalogus, SRS, t. 1, s. 305 : Mortua est circa annum domini 1463 vel citra sepultaque in Sagano; ibidem, s.
343 pod 1460 r.: Obiit quoque et eo tempore domina Scolastica.
24 Catalogus, SRS, t. 1, s. 343 n. Śmierć Scholastyki mogła nastąpić w latach 1459 - 1461. Ostatni jej dokument
pochodzi ze stycznia 1459 r., op. cit., s. 117 n. Z uwagi na przekaz Katalogu (zob. przyp. poprzedni) jest jednak
mało prawdopodobne, by Scholastyka zmarła już w 1459 r. Rok 1461 wchodziłby w rachubę w wypadku zajęcia
przez Jana księstwa żagańskiego w drugiej połowie tegoż roku. W takim razie Scholastyka, która zmarła 12 maja
mogła być pochowana w Żaganiu jeszcze za rzów jej najstarszego syna, Baltazara. Za 1461 r. przemawia list
Baltazara z 20. IV. 1461 r., SRS, t. 8, s. 54, z korego wynikałoby, że wówczas jeszcze żyła.
25 Zob. przyp. poprzedni.
JAN (II) ŻAGAŃSKI (III. 40)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 153
Źródła wyraźnie stwierdzają, że był synem Jana I 1 . Imię odziedziczył po ojcu. Dzięki swej
bezwzględności zyskał sobie już wcześniej takie przydomki jak : Zły, Dziki i Okrutny 2 .
Jan był najmłodszym synem Jana i Scholastyki 3 i najprawdopodobniej najmłodszym ich dzieckiem.
Młodsza od niego mogła być tylko Agnieszka (III. 39). Z dużą jednak dozą prawdopodobieństwa można go
uważać za najmłodsze dziecko Jana I. Szesnastowieczne źródło przekazało informację, umożliwiającą ustalenie
bardzo dokładnej daty urodzenia Jana 4 . Datę tą, ogólnie przyjętą, jest 16. VI. 1435 r. Wiadomość, że Jan
urodził się 16. VI. 1435 r., nie znajduje potwierdzenia w innych źródłach, nie pozostaje jednak w sprzeczności z
nimi. Jan zaczął odgrywać bardzo samodzielną rolę polityczną począwszy od 1449 r., co przemawiałoby za
wcześniejszą (niż 1435 r.) datą jego urodzin. Z relacji Marka Kyntscha z Sobótki wynikałoby, że Jan był w 1488
r., starcem 5 . Jednak pojęcie starości obejmowało wówczas okres od pięćdziesięciu lat wzwyż, zatem
wspomniana relacja niekoniecznie dowodzi, że Jan urodził się przed 1435 r. Biorąc pod uwagę pewną zawodność
źródeł historiograficznych w określeniu dat urodzenia, jak i fakt, że data 16. VI. 1435 r. nie znajduje
potwierdzenia w innych źródłach, uważam ją tylko za wysoce prawdopodobną, a nie za pewnik. W każdym bądź
razie nawet w wypadku odrzucenia wspomnianej daty (ku czemu brak dostatecznych podstaw, można wyrazić co
najwyżej pewne wątpliwości) należałoby przyjąć, że Jan jako z całą pewnością jedno z najmłodszych (jeżeli nie

najmłodsze) dzieci Jana I, nie urodził się przed 1430 r. Ostatecznie przyjmuję, że Jan urodził się w latach 1430 1435, najprawdopodobniej 16. VI. 1435 r.
Jan otrzymał wspólnie z Wacławem w podziale dzielnicy ojcowskiej Przewóz z przynależnym do niego
terytorium. Z powodu ograniczności Wacława sprawował on w rzeczywistości niepodzielną władzę w dzielnicy
należącej formalnie do obydwóch braci. W latach 1461 - 1468 oraz 1472 r. rzł całym księstwem żagańskim, które
w 1472 r. sprzedał książętom saskim, Ernestowi i Albrechtowi. Po śmierci Henryka głogowskiego (III. 42)
opanował księstwo głogowskie, w korym utrzymał się do 1488 r., kiedy to po długoletnim konflikcie z Maciejem
Korwinem został pozbawiony swoich wszystkich posiadłości. Ostatnie lata swego życia spędził w Wołowie,
który Janowi i jego żonie Katarzynie wyznaczył w dożywocie Henryk ziębicki 6 .
Jan zmarł w Wołowie 22. IX. 1504 r. i tam został pochowany w kościele parafialnym 7 .
Żoną Jana była Katarzyna, córka Wilhelma, księcia opawskiego. W literaturze genealogicznej
przyjmowano za termin ad quem zawarcia tego małżeństwa 12. VIII. 1473 r. 8 . Żona Jana II występuje jednak
(bezimiennie) w dokumentach znacznie wcześniej, bo już 20. VIII. 1461 r. 9 . Teoretycznie możliwe jest, że Jan
był dwukrotnie żonaty, za czym przemawia fakt, że znane dzieci Jana przychodzą na świat dopiero w latach
siedemdziesiątych XV w. Ponieważ jednak nie znajdujemy w źródłach wiadomości o dwóch małżeństwach Jana,
bardziej uzasadnione jest przypuszczenie, że Jan był tylko raz żonaty, mianowicie z Katarzyną opawską.
Małżeńsywo to mogło być przez dłuższy okres bezdzietne lub też pierwsze z tego małżeństwa dzieci mogły
umrzeć w bardzo młodym wieku i z tego powodu ujść uwadze źródeł. Nie jest znana data urodzin żony Jana. Z
uwagi na zawarcie małżeństwa najpóźniej z początkiem 1460 r., Katarzyna musiała urodzić się napóźniek w
1448 r. 10 .
Katarzyna, która w małżeństwie z Janem doczekała się jedynie córek, zmarła 14. IV. 1505 r. we
Wrocławiu 11 . Została pochowana w kościele cysterskim w Trzebnicy 12 .

1 Catalogus, SRS, t. 1, s. 305; Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 9; Lehnsurkunden, t. 1, s. 213, nr 80 (jeden z
wielu dokumentów).
2 K. Jasiński, Jan II, książę żagański, PSB 10 (1962 - 1964), s. 426. Określenia takie jak dziki, okrutny (por.
Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 63 : impius crudelis tyrannus dux Joannes) stanowiły prawdopodobnie
początkowo elementy charakterystyki Jana, a dopiero później nabrały cech przydomka; por. F. W. Sommersberg,
op. cit., t. 1, s. 550; Gentis Silesiae Annales, wyd. J. Cureus, Witenbergae MDLXXI, s. 342.
3 Potwierdza to bogaty materiał źródłowy zarówno historiograficzny, por. Catalogus, t. 1, s. 305, jak i
dyplomatyczny, SRS, t. 10, s. 69, nr 1.
4 H. Markgraf, op. cit., s. 532 n., przytacza wiadomość o śmierci Jana, zapisaną w biblii, stanowiącej niegdyś
własność Podiebradów ("Familienbibel der Podiebrads") o następującej treści : Anno domini 1504 dominica post
Mathei apostoli et ewngeliste mane hora octava obiit ilustris princeps Johannes dux Slesie, Saganensis et Majoris
Glogovie in castro Wolaviensi, sepultus ibidem in ecclesia parrochiali, vixit autem annos 96, menses 3, dies 6. Tę
samą wiadomość podaje w języku niemieckim N. Pol, Jahrbücher der Stadt Breslau, t. 2, wyd. J. G. Büsching,
Wrocław 1815, s. 182, który jednakże w miejsce 96 podaje 69 lat. H. Markgraf opowiedział się za liczbą lat
wymienioną przez Pola. Nie ulega wątpliwości, że z przytoczonych wyżej liczb prawdziwą może być tylko 69,
ponieważ Jan nie mógł się w żadnym wypadku urodzić w 1408 r. Markgraf przypuszcza, że w tekście, zapisanym
w biblii nastąpiło przestawienie cyfr : 96 zamiast 69. Emendacja wprowadzona przez H. Markgrafa została
przyjęta przez literaturę genealogiczną. Wydaje się ona być uzasadniona, nie można jednak wykluczyć
ewentualności, że i liczba 69 jest nieścisła. Przyjmując za wiarygodne przekaz Pola i emendację Markgrafa,
otrzymamy jako datę urodzenia Jana 16. VI. 1435 r.
5 Von den Geschichten Hertzog Hanns, wie sichs in dem 1488 Jahr ergangen hat, wyd. G. A. Stenzel, SRS, t.
IV, s. 7 : Schauet an, ich bin ein alter Herr, und kan nimmermehr gereisen. W sprawie wydania tego źródła przez
Stenzla, zob. krytyczne uwagi wydawcy t. 14, SRS, 1894, s. 132 n. do nr 472. Pochodząca z XVI w. relacja
naocznego świadka pobytu Jana II w 1500 r. w Rzymie charakteryzuje Jana również jako starca (wychudzonego
ale czerstwego); E. Laslowski Die römischen Jubeljahre in ihren Beziehungen zu Schlesien, Hiostorisches
Jahrbuch 45 (1928), s.. 234, przyp. 100. Jan był jednak już wówczas, nawet gdyby urodził się dopiero w 1435 r.,
65 - letnim starcem.
6 W sprawie posiadłości oraz działalności politycznej Jana II zob. K. Jasiński, op. cit., s. 426.

7 Zob. przyp. 4.
8 Lehnsurkunden, t. 2, s. 510, nr 53 : frawen Katherine hertczugynne zum Sagan; dokument Karola Białego, w
którym Katarzyna została określona jako siostra Wacława opawskiego, syna Wilhelma.
9 Dokument Baltazara, brata Jana, z 20. IV. 1461 r., SRS, t. 8, s. 54, nr 55 : Herzog Johanns hat ouch angericht
mit seiner frawen und mutter ... Bezimiennie występuje żona Jana również w liście H. v. Schleinitza do książąt
saskich, z dnia 6. XII. 1472 r., SRS, t. 10, s. 92, nr 31 : sin gnade ... mit siner gnadem gemaheln.
10 Małżeństwo rodziców Katarzyny zostało zawarte przed 1435 r.; jej ojciec zmarł 23. X. 1452 r.; zob. H.
Grotefend, op. cit., tabl. nr 16.
11 J. Mycielski, op. cit., s. 52 : Anno domini MDV, feria secunda in die Tiburtii et Valeriani obiit ... dna
Katharina, ducissa Opaviae, conjux ducis Johannis Saganensis, Wratislaviae, hore vesperarum et sepulta est in
monasterio Trebnicensi.
12 Zob. przyp. poprzedni.
JANKO z Łagoszowa .
Wg H.G. { poz. 183 } wicearchidiakon głogowski / wymieniany w źródłach 1352 - 1376 /.
Działał okresowo jako zastępca ( 11 ) a. g. JANA ze Smolnej.
Kanonik. Był synem Adama. Pochodził prawdopodobnie z Łowiska koło Głogowa . Jako kanonika głogowskiego
i zarazem prepozyta kolegiaty św. Idziego we Wrocławiu spotykamy go po raz pierwszy 26.VI.1352 r. Był
kapelanem księcia Henryka /28.XII.1353/. 20.III.1355 r. uzyskał od bpa Przecława potwierdzenie trzech
dokumentów dotyczących ufundowanej przez siebie w kolegiacie altarii św. Marii Magdaleny. Począwszy od
1370 r. występuje stale jako Janko de Lowisko. Tak znajdujemy go na kapitułach generalnych 16.VIII.1370 r. i
16.VIII.1374 r. Na prebendzie swej potwierdzony po raz ostatni 18.VI.1376 r. Najprawdopodobniej identyczny z
Janko wikarym głogowskim w latach 1336 - 1338, wicearchidiakonem, a od 1343 r. proboszczem w
Gwizdanowie . Był też kanonikiem katedralnym . Rezydował najprawdopodobniej w Głogowie.
Zmarł przed 1378 r.
JUNCKHERRMANN Jerzy.tten der Angeh
Wg K. K. p ( 15 ) proboszcz głogowski .
Doktor obojga praw. Od 1507 r był plebanem we wrocławskim kościele św. Krzyża . W 1514 r. był posiadaczem
kanonikatu weWrocławiu oraz był kanonikiem i proboszczem w Głogowie.
We Wrocławiu musiał między kanonikami zajmować godne uwagi stanowisko. W sporze o duchowne
sądownictwo kapituły katedralnej w 1518 r., powierzono mu wysłanie skargi doRzymu. W 1520 r. został wysłany
do Rzymu wraz z kanonikiem Pötschelem, aby doprowadzić do zatwierdzenia wyboru z dnia 1.IX.1520 r. dra
Jakuba von Salza na biskupa wrocławskiego . Jakub von Salza był dotej pory krajowym namiestnikiem w
Głogowie.
Junckherrmann wprowadził w 1514 r. nową Sodalicję w Głogowie dla kapłanów i świeckich. Statuty sodalicji
aprobował w 1510 r. biskup Jan V Turzo, a zatwierdził 1.V.1514r.

Wg H. G. kanonik, scholastyk / 1514 - 1525 /.
/ Pisownia nazwiska wg H. G. - JUNKERMAN /.
Pochodził z Głuchołazów. Studiował we Wiedniu, a następnie pouzyskaniu kanonii katedralnej w Rzymie , gdzie
uzyskał tytuł dr decr. Od 1509 r rezydował we Wrocławiu. Od 1.V.1514 r. występuje jako proboszcz w Głogowie
i kanonik kapituły głogowskiej. Jako kanonika potwierdzają go dokumenty wystawione do 1520 r. W grudniu
1521 r. otrzymał scholasterię głogowską. Posiadał ponadto prepozyturę świętokrzyską we Wrocławiu,
scholasterię katedalną i w Ołomuńcu. Zmarł w lutym 1525 r.
JUNGE Kasper.

Wg O. H. ( 21 ) archidiakon głogowski .
Wspomniany jako a. g. w 1468 r. O. H. wymienia dwa wydarzenia istotne dla kultury w ówczesnym
Głogowie. Wikary kolegiacki Kasper Borgeni w swoich notatkach znanych jako „Annales Glogoviensis ”
opisał wydarzenia historyczne związane z Głogowem. W latach 1480 - 1500 powstał „Glogauer Liederbuch ” /
głogowski śpiewnik / zbiór duchownych i świeckich sztuk. Świadczy on o rozkwicie ówczesnego życia
muzycznego w mieście.

Wg H. G. { poz. 198 } archidiakon głogowski / 1465 - 1491 /.
Studiował w Lipsku i Wiedniu, gdzie uzyskał tytuł mgr art. Godność a. g. otrzymał w 1465 r. Zamieszkał w
Głogowie, gdzie przebywał do 1474 r., kiedy przeniósł się do Wrocławia . W 1473 r. wymieniono go wśród
kanoników i prałatów głogowskich rezydujących stale we Wrocławiu u biskupa . Otrzymał tam kanonię,a później
kantorię katedralną . W 1491 r. ufundowano w Głogowie jego rocznicę . Odprawiono ją po raz pierwszy w 1492
r. Zmarł przypuszczalnie w 1491
JUNGIUS Michał.
Wg K. K. p ( 27 ) proboszcz głogowski .
Pochodził z Krasowa k. Łąki pow. nyski.Święcenia kapłańskie otrzymał we Wrocławiu 17.III.1601 r. Został
wkrótce wikarym w Głogowie. W 1625 r. Jungius został dziekanem i proboszczem głogowskim. W okresie
sprawowania urzędu przez J. miał miejsce okresowy zwrot katolikom kościoła parafialnego . Sukcesy
Wallensteina na południu i pólnocy zachęciły cesarza Ferdynanda II / 1619 - 1637 / do wydania w 1629 r.
„ edyktu restytucyjnego ”. Zgodnie z edyktem winny być zwrócone katolikom kościoły odebrane wg układu w
Passau / 1558 /. Już w 1628 r. cesarz polecił siłą odebrać protestantom głogowski kościół parafialny. Przy tym
regiment dragonów Lichtensteina dopuścił się pożałowania godnych gwałtownych czynów. Cesarskie działania
na korzyść katolikom zostały nagle przerwane przez wkroczenie do Niemiec króla szwedzkiego Gustawa Adolfa
/1630 /. Przejściowo parafią administrował kanonik Melchior Güssmann zmarły w 1631 r. Podczas ucieczki
przed Szwedami Jungius zmarł w Polsce w 1635 r. / Kursdorf = Konradowo /. Został tam pogrzebany.
KARKER Franciszek Ksawery.
Wg K. K. p ( 42 ) proboszcz głogowski / 1855 - 1860 /.
Urodził się 10.XI.1818 r. w Nysie jako syn mistrza piekarskiego. Uczęszczał do gimnazjum w mieście
rodzinnym. Studiował na uniwersytecie we Wrocławiu, Fryburgu w Bryzgowii i Monachium. Wyświęcony na
kapłana we Wrocławiu 6.XI.1842 r. Pozostał we Wrocławiu jako alumnat senior. 25.I.1843 r. wysłany do
miejscowości Brzezia Łąka k. Oleśnicy. Już tutaj męczyły go bóle żołądkowe, które mu dokuczały 50 lat. W
maju 1843 r. udał siędo Lubomierza jako wikary, a stąd po czteroletniej działalności, do Wrocławia jako kuratus
w klasztorze
urszulanek. Na tym stanowisku pozostał osiem lat / 1847 -1855 /. 12.VII.1855 r. uzyskał
inwestyturę jako proboszcz miejski w Głogowie. Jego działanie w Głogowie było krótkotrwałe. W 1860 r.
został proboszczem u św. Jadwigi w Berlinie i honorowym kanonikiem. Stąd przeszedł w 1870 r. jako
rezydujący kanonik do Wrocławia. Zmarł 11.VI.1892 r. jako kanonikus scholastikus.
W okresie działania Karkera przypadła dziesięcina / szczególnie dla miasta Głogowa / oraz uruchomienie 7 i 8
klasy w szkole katolickiej. W kościele dokonano remontu organów, co kosztowało 1100 talarów. Poza tym
wykonano dekorację ołtarza św. Karola oraz częściowo wyremontowano kaplicę loretańską . W plebanii
dokonano zmian budowlanych - przeniesienie schodów, a budynek otrzymał nowy tynk. Na placu kościelnym
przed plebanią wykonano ogrodzenie trawnika . Studnia na cmentarzu została odnowiona. Żywą działalność
literacką Karkera przedstawił A. Meer w Śląskich Listach Pastoralnych / Schles. Pastoralblatt 13(1892) /Swoją
bogatą i wartościową bibliotekę podarował za życia (1890/91) nowozałożonemu katolickiemu uniwersytetowi
we Fryburgu w Szwajcarii .
KASTNER Ryszard.
Wg K. K. p ( 46 ) proboszcz głogowski / 1915 - 1926 /.
Urodził się we Wrocławiu 4.VII.1875 r. jako syn ówczesnego egzekutora sądu miejskiego / późniejszy sąd
krajowy /. Matka Anna z d. Knappe. Świadectwo dojrzałości otrzymał w gimnazjum św. Macieja / 1896 /.
Studiował teologię na uniwersytecie wrocławskim. 23.VI.1900 r. uzyskał święcenia kapłańskie. Prymicję święcił

w swoje 25 urodziny w kościele parafialnym w Środzie Śląskiej. Wikarym został w kościele parafialnym w
Wałbrzychu. W 1905 r. otrzymał probostwo w Tomaszowie. W tutejszym kościele parafialnym wykonał wielki
ołtarz, drogę krzyżową, św. Grób i odnowił kaplicę św. Krzyża oraz boczne ołtarze. Do założonego przez
swojego poprzednika Instytutu Komunijnego sprowadził siostry św. Jadwigi dla lepszego wychowania
młodzieży.
Po 10 latach zamienił to miejsce na głogowską miejską parafię . W okresie pierwszej wojny światowej zabrano z
kościoła, dla przemysłu zbrojeniowego, dzwony / za wyjątkiem jednego / oraz piszczałki z organów. Powojenna
inflacja zredukowała do zera bogaty skarb fundacyjny. W okresie urzędowania KASTNERA powstał sierociniec.
Otwarto nowy cmentarz z kaplicą . W domu sierot K. powołał siostry św. Jadwigi. Założono sekretariat Caritasu
z urzędującą sekretarką . W kościele zainstalowano elektryczne oświetlenie i napęd elektryczny do dużych
organów. Odnowiono całkowicie św. Grób.

DOKOŃCZYĆ !!!!!
KATARZYNA (III. 13)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 104
Chronica marchionum Brandenburgensium podaje, że żoną margrabiego brandenburskiego Jana V,
zmarłego 24. III. 1317 r., była Katarzyna, filia ducis Glogovie 1 . Śląskie pochodzenie żony Jana potwierdza
Rocznik lubecki, który zwie ją córką ducis Wartizlavie 2 Istnieje natomiast w obydwóch przytoczonych źródłach
rozbieżność w sprawie filiacji Katarzyny. Jeżeli opowiemy się za przekazem kroniki, wówczas za ojca Katarzyny
należy uznać jednego z Henryków głogowskich : Henryka III lub jego syna, Henryka żagańskiego, używającego
do końca swego życia tytułu księcia głogowskiego. Jeżeli przyznamy słuszność Rocznikowi lubeckiemu,
wówczas za ojca Katarzyny trzeba będzie uznać Henryka V Brzuchatego. Potomstwo żeńskie Henryka V,
zmarłego 22. II. 1296 r., jest nam dobrze znane z Genealogii św. Jadwigi, która nie wymienia wśród jego córek
Katarzyny 3 , która gdyby była córką Henryka V, musiałaby się urodzić najpóźniej w 1295 r., jeżeli
uwzględnimy, że na 1296 r. przypada urodzenie się, już jako pogrobowca, najmłodszego dziecka Henryka,
Władysława. Byłaby więc Katarzyna co najmniej o 7 lat starsza od swego męża - Jana. Nie jest to argument
wykluczający ojcostwo Henryka V, jednakże w połączeniu z przekazem Genealogii św. Jadwigi, w korym brak
jakiejkolwiek wzmianki o Katarzynie, trudno uznać Henryka V za ojca Katarzyny 4 . Wiadomość o głogowskim
pochodzeniu Katarzyny, podana przez Chronica marchionum Brandenburgensium, zasługuje na znacznie
większe zaufanie. W dotychczasowej literaturze historycznej brano pod uwagę wyłącznie głogowskie
pochodzenie żony margrabiego Jana V. Starsza literatura widziała w Katarzynie córkę Henryka żagańskiego 5 .
Pogląd ten zakwestionował A. Hofmeister 6 oraz J. Schutze 7 . Obydwaj badacze zwrócili uwagę na bardzo
bliskie pokrewieństwo, jakie zachodziłoby między Janem i Katarzyną w wypadku, gdyby była ona córką Henryka
żagańskiego. Katarzyna byłaby wówczas siostrzenicą Jana, chodziłoby zatem o pokrewieństwo w stopniu
pierwszym dotykającym drugiego 8 . Uzyskanie w tej sytuacji dyspensy papieskiej wydaje się wprost
nieprawdopodobne. Drugim argumentem, jeszcze bardziej podważającym pogląd o ojcostwie (w odniesieniu do
Katarzyny) Henryka żagańskiego, są względy chronologiczne, podniesione zarówno przez A. Hofmeistera jak i J.
Schultzego. Nabierają one jeszcze silniejszej wymowy, jeżeli przyjmiemy późniejszą, niż to przyjmowała
dotychczasowa literatura, datę urodzenia Matyldy, żony Henryka żagańskiego (III. 7). Datę tę kładę na lata 1298
- 1300. Katarzyna mogła się zatem urodzić najwcześniej w 1312 r., prawdopodobnie jednak później. Nie ma
zresztą pewności, czy nawet w roku śmierci Jana (1317) miał Henryk z małżeństwa z Matyldą już jakąś córkę.
Katarzyna po śmierci Jana wyszła za mąż za Jana III hrabiego holsztyńskiego. Stało się to między 25. XI. 1317 a
27. I. 1319 r. 9 . Katarzyna zmarła napóźniej 5. XII. 1326 r. 10 . Z małżeństwa z Janem holsztyńskim miała dwie
córki, Matyldę i Agnieszkę 11 , z których starsza musiała się urodzić najpóźniej w 1325 r. Zarówno 1326 r. jako
data roczna śmierci Katarzyny, jak i 1325 r. jako data urodzenia jej pierwszego dziecka są terminami końcowymi,
prawdopodobnie śmierć Katarzyny, a chyba z pewnością urodzenie się jej najstarszej córki córki nastąpiły
wcześniej. Jednakże nawet 1325 r. jako rok urodzin najstarszego dziecka Katarzyny wyklucza ewentualność, że
Katarzyna była córką Henryka żagańskiego i Matyldy brandenburskiej, która została matką najwcześniej w 1312
r., a najprawdopodobniej nie była nią przed 1315 r. Pozostaje więc tylko jedno rozwiązanie, mianowicie uznanie
Katarzyny za córkę Henryka głogowskiego i Matyldy brunszwickiej. Nie wiemy po kim otrzymała imię. Być
może nie jest to imię "genealogiczne", agnacyjne czy kognacyjne. Wśród Piastów dolnośląskich, jak i w ogóle
wśród Piastów, pierwszą chronologicznie Katarzyną jest córka Bolesława Rogatki, siostra Henryka V
Brzuchatego, przedstawicieli wrocławskiej linii Piastów, skłoconej z linią głogowską.
Ponieważ nie zna Katarzyny Genealogia św. Jadwigi, wynika stąd, że urodziła się po 1300 r.,
najwcześniej z końcem 1300 r. Termin ad quem stanowi 1310 r. (sierpień), ponieważ 9. XII. 1309 r. umiera jej
ojciec, Henryk głogowski. Brak jest pewniejszych przesłanek upoważniejących do zacieśnienia terminu

początkowego i końcowego jej urodzin. Treść układu z 24. XI. 1317 r. przemawiałby za tym., że Katarzyna
osiągnęła już wówczas wiek sprawqny do zawarcia faktycznego małżeństwa 12 , który uzyskiwano według
ówczesnego mniemania z chwilą ukończenia 12 - 14 lat. Najprawdopodobniej Katarzyna urodziła się w latach
1300 - 1305.
Nie znamy dokładnej daty, kiedy została żoną względnie narzeczoną Jana V, margrabiego
brandenburskiego. Przypuszczam, że małżeństwo jej brata, Henryka z Matyldą, siostrą Jana V, było wcześniejsze
od jej związku z Janem. Z pewnym prawdopodobieństwem można przyjąć, że małżeństwo Katarzyny z Janem
brandenburskim zostało zawarte po uzyskaniu przez niego pełnoletności w 1314 r. 13 .
Po śmierci Jana V, zmarłego 24. III. 1317 r. 14 , Katarzyna, jak już o tym wyżej nadmieniłem, wyszła
ponownie za mąż, tym razem za Jana III, hrabiego holsztyńskiego. Nastąpiło to między 24. XI. 1317 a 27. I.
1319 r.
Katarzyna zmarła 5. XII w latach 1323 - 1325. Nie jest mi znane miejsce jej pochowania. Jan III ożenił
się po śmierci Katarzyny z Mirosławą, córką hrabiego Niklota. Zmarł 27. IX. 1359 r. 15 .
1 Chronica Marchionum Brandenburgensium, wyd. G. Sello, FBPG 1 (1888), s. 132 : Johanni marchioni prefato
Katherina, filia ducis Glogovie, desponsatur.
2 Annales Lubicenses, MGSS, t. 16, s. 426.
3 Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 647.
4 Na korzyść ojcostwa Henryka V przemawiałoby natomiast imię Katarzyny, identyczne z imieniem jego siostry,
H. Grotefend, op. cit., tabl. I, nr 39. Gdyby Katarzyna była córką Henryka V, wówczas można by przyjąć, że
małżeństwo jej z Janem doszło do skutku dzięki pośrednicywu Anny, matki margrabiego Jana, a od 1310 r., żony
Henryka VI wrocławskiego. Warto przypomnieć, że Anna była od swego męza starsza co najmniej o 14 lat, zob.
K. Jasiński, Uwagi o genealogii Piastów śląskich w. XIII, Studia źródłoznawcze 10 (1965), s. 143, mogła zatem
być i Katarzyna o kilka lat starsza od Jana, margrabiego brandenburskiego. Mimo wszystko pochodzenie
głogowskie Katarzyny wydaje mi się znacznie prawdopodobniejsze. Trudno zresztą przypuścić, aby źródło
powstaje w sąsiadującej ze Śląskiem Marchii brandenburskiej nazwało księcia wrocławskiego księciem
głogowskim, podczas gdy łatwo można wytłumaczyć pomyłkę w podaniu tytułu ojca Katarzyny przez Annales
Lubicenses.
5 H. Grotefend, op. cit., s. 39. Pogląd Grotefenda został przyjęty przez K. Wutkego, Stamm- und
Übersichtstafeln, tabl. IV i W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 8.
6 A Hofmeister, Genealogische Untersuchungen zur Geschichte des pommerschen Herzogshauses, Greifswald
1938, s. 237.
7 J. Schultze, Die Mark Brandenburg, t. 1, Berlin 1961, s. 65.
8 Katarzyna jako córka Henryka żagańskiego byłaby wnuczką Anny habsburskiej, matki margrabiego Jana, zob.
W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 58.
9 Termin a quo wynika z treści dokumentów układu zawartego w Templinie między Waldemarem
brandenburskim a Erykiem, królem duńskim, i Henrykiem Lwem, księciem meklemburskim, Diplomatarium
Danicum, 2. Raekke, t. 7, Kobenhavn 1956, nr 513 (24. XI. 1317) i nr 515 (25. XI. 1317). Termin ad quem
wyznacza dokument męża Katarzyny, Jan hrabiego holsztyńskiego z 27. I. 1319 r. Przy dokumencie wisi pieczęć
Katarzyny z napisem w legendzie : S. Katerine. Comitisse. Holtzacie. Et. Stormarie, zapowiedziana w
koroboracji dokumentu : sigillorum... nostri nostrequa uxoris appensione, Codex diplomaticus Lubecensis.
Lübeckisches Urkundenbuch, II Abteilung. Urkundenbuch des Bisthums Lübeck, Bd I, bearb. v. W. Leverkus,
Oldenburg 1856, nr 476. Panu dr. S. Solickiemu z Wrocławia serdecznie dziękuję za uprzejme przekazanie mi
informacji w sprawie tego dokumentu. Za 27. I. 1319 r. jako terminem końcowym zawarcia małżeństwa między
Janem i Katarzyną opowiadają się również H. Bei der Wieden, Schaumburgische Genealogie, Stammtafeln der
Grafen von Holstein und Schaumburg - auch Herzöge von Schleswig - bis zu ihrem Aussterben 1640,
Schaumburger Studien 14 (1966), s. 52, który ponadto skłonny jest przyjąć, że małżeństwo to doszło do skutku
już przed 24. XI. 1317 r. Przypuszczenie to, oparte na dokumentach układu templińskiego, jest niesłuszne,
ponieważ z treści tych dokumentów wynika, że małż4eństwo to miało być dopiero w przyszłości zawarte.
10 Dzień śmierci podaje nekrolog klasztoru w Cismar, Quellensammlung der Gesellschaft für Schleswig - Holst.
Lauenburgische Geschichte, t. 4, 1875, s. 343. Już 7. VIII. 1327 r. zostało zadecydowane małżeństwo Jana
holsztyńskiego z jego drugą żoną Mirosławą, Urkundensammlung der Schleswig - Holstein - Lauenburgischen

Gesellschaft für vaterländische Geschichte, t. 2, Kiel 1842 - 1858, nr 179; por. również ibidem, nr 180 i 181. 27.
VI. 1323 r. Jan wymienia swą pierwszą żonę (bez podania jej imienia) jako żyjącą, ibidem, nr 49.
11 Jan doczekał się z dwóch małżeństw 4 córek i jednego syna. Kolejność dzieci według wieku była następująca
: Agnieszka, Matylda, Adolf, Elżbieta i Mirosława. Pochodzenie Adolfa i ostatnich dwóch córek z małżeństwa
Jana z Mirosławą znajduje wystarczające poświadczenie źródłowe. Nie ulega również wątpliwości, że Agnieszka
była córką Katarzyny głogowskiej, ponieważ jej małżeństwo z Erykiem II, księciem sasko - lauenburskim zostało
zaplanowane już 22. III. 1327 r. (Hamburgisches Urkundenbuch, t. 2, Hamburg 1933, nr 688), a zatem jeszcze
przed zawarciem przez ojca Agnieszki małżeństwa z Mirosławą. Wątpliwości może natomiast budzić filiacja
Matyldy. Za tym jednak, że był ona córką Jana z pierwszego małżeństwa, przemawia zarówno jej imię,
identyczne z imieniem matki Katarzyny (III. 3), żony Henryka III głogowskiego, jak i imię córki Matyldy, z kolei
identyczne z imieniem pierwszej żony Jana holsztyńskiego. Matylda wyszła w 1341 r. za mąż za księcia
meklemburskiego, Mikołaja III z Worli i miała z nim córkę Katarzynę, W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 54. Moje
wywody na temat kolejności i filicjacji (tzn. pochodzenia z pierwszego lub drugiego małżeństwa) dzieci Jana
holsztyńskiego odbiegają nieco od ustaleń dotychczasowej literatury, por. m. in. H. Bei der Wieden, op. cit., s. 51
i nn.
12 Diplomatarium Danicum, 2 Raekke, t. 7, nr 513 - wzmianka o wyznaczeniu Katarzynie wiana : Et hoc
dotalicii assignacio debet fieri infra annum et diem postquam sibi fuerit carnaliter copulata.
13 W sprawie uzyskania przez Jana pełnoletności por. uwagi G. Sella, wydawcy Chronica marchionum
Brandenburgensium, FBPG 1 (1888), s. 172, przyp. 100.
14 Regesten der Markgrafen von Brandenburg, XII Lief., tabl. 3.
15 H. Bei der Wieden, op. cit., s. 51, nr 35.
KATARZYNA (III. 46)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 160
Katarzyna była najmłodszą córką Henryka IX 1 . Imię odziedziczyła zapewne po swej babce,
Katarzynie opolskiej, żonie Henryka Wróbla (III. 24) 2 .
Katarzyna była najmłodszą córką Henryka IX, a prawdopdobnie również jego najmłodszym dzieckiem.
W dokumencie występuje stale po Jadwidze (III. 45). Data jej urodzenia wynika pośrednio z daty urodzenia jej
siostry, Jadwigi, od której była conajmniej o rok młodsza. Nie przypuszczam jednak, aby różnica wieku między
siostrami wynosiła więcej jak kilka lat. Najprawdopodobniej urodziła się w czterdziestych latach XV w. 3 .
Począwszy od 1480 r. występuje najpierw wspólnie z Jadwigą, a od 1482 r. tylko sama jako księżniczka
lubińska 4 , po raz ostatni 14. XI. 1497 r. 5 . Po tej dacie nastąpiła śmierć Katarzyny. Brak jest wszelkich
podstaw do ustalenia bardziej dokładnego terminu końcowego daty jej śmierci. Miejsce jej pochowania nie jest
znane.

1 Zob. III. 45, przyp. 1 i 2.
2 Podobnie jak jej babka (zob. genealogię Piastów opolskich) używała (obok zwykłej) także zdrobniałej formy
imienia, która w języku niemieckim brzmiała Kattirlein (Kettirlein), zob. Lehnsurkunden, t. 1, s. 457 (napis w
otoku pieczęci Katarzyny).
3 Por. III. 45.
4 H. Grotefend, op. cit., s. 41, nr 47; Lehnsurkunden, t. 1, s. 457, nr 172, s. 461 - 467, nr 175 - 177; Die
Inventare, CDS, t. 28, s. 125 n., nr 702 i 703, s. 242, nr 20; Politische Correspondenz Breslaus, SRS, t. 14, s.
181, nr 542.
5 Samuel Benjamin Kloses Darstellung der inneren Verhältnisse der Stadt Breslau vom Jahre 1458 bis zum
Jahre 1526, SRS, t. 3, s. 283, przyp. 4.
ELŻBIETA (III. 46 a)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 161
Tablice genealogiczne H. Grotefenda, K. Wutkego i W Dworzaczka 1 wymieniają córkę Henryka IX
imieniem Elżbieta. Córkę Henryka tego imineia wymienia tylko Długosz 2 , który nie znał natomiast Jadwigi i

Katarzyny (III. 45, III. 46). H. Grotefend, jakkolwiek umieścił Elżbietę w tablicy genealogicznej Piastów
głogowskich, wyraził poważne wątpliwości co do jej istnienia 3 . Wątpliwości Grotefenda uważam za
całkowicie uzasadnione i poszedłbym dalej, zaliczając ElZbietę nie tyle do Piastów wątpliwych, ile do Piastów
nieistniejących. Najprawdopodobniej Długosz pomylił się w podaniu imienia córki Henryka, nazywając ją
Elżbietą zamiast Jadwigą 4 . Przyjęcie w tym wypadku pomyłki Długosza w oznaczeniu imienia uzasadnia jak
najbardziej fakt, że Długosz nie sporadycznie, ale bardzo często się mylił w podawaniu imion Piastów śląskich.
Wystarczy sięgnąć do przykładów dotyczących Piastów głogowskich, i tak np. podaje on, że w bitwie chojnickiej
w 1454 r. zginął Baltazar (zamiast Rudolf) żagański 5 , żoną Kazimierza oświęcimskiego zwie córką Ruperta
(zamiast Henryka) żagańskiego 6 , a żonę Henryka IX zwie Anną (zamiast Jadwigą) 7 . Pomyłki w zakresie
imiennictwa Piastów śląskich (zwłaszcza XV w.) należy uznać za charakterystyczne dla Historii Długosza.
Dodatkowym argumentem przemawiającym przeciw istnieniu córki Henryka IX o imieniu Elżbieta jest
okoliczność, że imię to, pomijając imię pierwszej żony Konrada I oleśnickiego, pochodzącej z linii Piastów
wrocławskich, w ogóle nie występuje w linii Piastów głogowsko - żagańskich 8 .
Z wyżej wymienionych względów uważam, że Henryk nie miał córki o imieniu Elżbieta.

1 H. Grotefend, op. cit., tabl. II, nr 48; K. Wutke, op. cit., tabl. IV; W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 8.
2 Długosz, Historia Poloniae, t. 5, s. 492 : Henricus ... relinquens ... duas filias, Annam et Elisabeth, ex Anna
filia Conradi ducis Olesniczensis susceptas. Quarum Anna nupsit Johanni Roszemberski ..., Elisabeth virgo
extitit.
3 H. Grotefend, op. cit., s. 42, nr 48.
4 Długosz nie wymienił wśród córek Henryka ani Jadwigi, ani Katarzyny. O tej ostatniej zapewne w ogóle nie
wiedział, natomiast Jadwigę mógł mylnie nazwać Elżbietą.
5 Długosz, Historia Poloniae, t. 5, s. 186.
6 Ibidem, t. 4, s. 518 : Anna filia Ruperti dicti Sperlink.
7 Ibidem, t. 5, s. 492, zob. przyp. 2.
8 Do argumentu tego nie przywiązuje zbyt wielkiej wagi, ponieważ w każdej dynastii mogły występować (i
występowały) imiona wyjątkowe, nie powtarzające się. Dodać jeszcze należy, że nie znamy wszystkich
przedstawicieli dynastii średniowiecznych, a tym samym nie znamy wszystkich imion. Jeżeli jednak
uwzględnimy pozostałe zastrzeżenia co do istnienia Elżbiety, wówczas fakt niewystępowania tego imienia u
Piastów głogowskich, traktować należy jako przesłankę kwestionującą istnienie córki Henryka imieniem
Elżbieta.
KAUB -> von CUBA Jan Filip Jakub
KIRSTEIN Jan.
Wg O. H. ( 37 ) archidiakon głogowski .
Urodził się 1708r. W 1762 r. został archiprezbiterem Zielonej Góry i kanonikiem w kościele św. Krzyża we
Wrocławiu. Po zrzeczeniu się kantoratu, 4.X.1764 r. otrzymał patent nominacyjny na archidiakona . Instalowany
na a. g. 30.I.1765 r. Kapituła zleciła mu zbudowanie nowej kurii przy Drodze Kamiennej. Zlecenia jednak nie
realizował. Zmarł 17.IV.1788 r. Jego portret namalowany przez głogowskiego portrecistę Puschmanna wisiał w
zakrystii Kolegiaty. Ukazał jego w szacie, noszonej przez kanoników wszystkich śląskich konwiktów, na którą
nakładano „ almucium ” z futra . Jest ono wzbogacone przez kołnierz barkowy „ mozetta ” z bladofioletowo niebieskiego sukna . Wrocławscy kanonicy nosili kołnierze w kolorze czerwonym.
KLOPSCH Józef.
Wg K.K. p ( 41 ) proboszcz głogowski / 1849 - 1855 /.

Urodził się w Zamysłowie koło Szlichtyngowej. Uczęszczał do katolickiego gimnazjum w Głogowie. Tam
zaprzyjaźnił się serdecznie z, prawie trzy lata starszym, uczniem Henrykiem Försterem , późniejszym
wrocławskim biskupem.Ta młodzieńcza przyjaźń bez przerw i zahamowań trwała do końca życia obydwu.
Po zakończeniu studiów teologicznych na uniwersytecie wrocławskim i kursu alumnatów Klopsch otrzymał
święcenia kapłańskie w 1825 r. Najpierw został wikarym w kościele parafialnym w Głogowie, gdzie działał w
latach 1825 - 1828. Następnie przyjął urząd nauczyciela religii w głogowskim gimnazjum katolickim. W 1838r.
został proboszczem Kamiennej Góry jako bezpośredni następca jego przyjaciela Förstera powołanego na
kanonika. W 1849 r. powrócił jako proboszcz do Głogowa i zajmował tu do 1855 r. stanowisko archiprezbitera,
powiatowego inspektora szkolnego i proboszcza t.j. do jego mianowania na rezydującego kanonika .
Objęcie przez K. urzędu proboszcza w Głogowie przypadło na okres Wiosny Ludów i po „ skandalu Ronge ”.
Główną jego zasługą było pobudzenie katolickiej świadomości głogowskiego mieszczaństwa i jej ożywienie
przez założenie katolickiego związku t.j. „ związku Piusa ”. Na spotkaniach tego związku wygłaszane były
odczyty duchownych i laików. Tak zwane / amikable Verhältnis / - „ przyjacielskie stosunki ” pomiędzy
wyznaniami, jak to sobie życzył nadprezydent von Merckel i jak to się układało za proboszcza BIRAMBO do
okresu RONGE, Klopsch zmienił radykalnie. Katolicy odzyskali wiarę we własne siły . K. organizował misje
ludowe . Polecił ich zorganizowanie jezuitom - ojcom: Pottgeister i księciu Waldburg~Zeil und Schmedding /
wrzesień 1853 /. Podczas jego urzędowania zaczęła się ciężka praca dziesięcinna, najpierw w parafiach
terenowych.
Od ostatniego wielkiego pożaru / 1758 / wnętrze kościoła wprawdzie odbudowano, ale było jeszcze w stanie
surowym, nie dekorowanym. Klopsch spieniężył liczne posiadane dary wotywne i inne zbędne przedmioty
srebrne do wykonania dekoracji i odnowy wielkiego ołtarza, ambony, organów, licznych bocznych ołtarzy i
kaplicy Góry Oliwnej / obraz ołtarza św. Henryka podarował biskup dr henryk Förster /. Sprzedał także złoty
łańcuch urzędowy, dla kaplicy loretańskiej ongiś podarował głogowski burmistrz Gross. Za Klopscha tutejsza
szkoła parafialna powiększyła się o szóstą klasę.
Jako kanonik K. był obdarzany wieloma ważnymi urzędami . Długi czas był „ magister fabricae ” Kolegiaty.
Skoro biskup Henryk rozpoczął budowę kościoła św. Michała we Wrocławiu, przekazał swojemu rozważnemu i
czynnemu przyjacielowi nadzór nad kierownictwem całej budowy. Przy tym K. pewnego dnia znalazł się w
śmiertelnym niebezpieczeństwie, z którego niemal cudem ocalał. W Głogowie pozostały po nim pamiątki m.in.
srebrny bogato złocony krzyż, który przeznaczył testamentem dla głogowskiego kościoła parafialnego.
Zmarł 9.VI.1879 r.

KLOSE Krzysztof Franciszek.

Wg K. K. p ( 32 ) proboszcz głogowski / 1668 - 1670 /.
Urodził się w 1624 r. w Burgrabnicach pow. nyski. Rodzice: Mateusz i Ewa . Studiował 7 lat w Grazu u jezuitów.
Został doktorem filozofii i bakałarzem teologii . Należał do tamtejszej kongregacji maryjnej. Święcenia
kapłańskie otrzymał 3.VI.1651 r. od biskupa Jana Merkusa von Seckau. Najpierw przebywał w Nysie. Następnie
był proboszczem i archiprezbiterem w Środzie Śląskiej . 12.VII.1668 r. został proboszczem w Głogowie.
Jako dziekan konwiktu kolegiackiego spełniał również jak jego poprzednik, urząd biskupiego komisarza . Już w
1670 r. zrezygnował, aby w Lubiążu wstąpić do zakonu cystersów. Zmarł w 1688 r. jako proboszcz konwiktu
cysterek w Trzebnicy.
KOLBE Maciej.
Wg K. K. p ( 14 ) proboszcz głogowski .
!2 kanonik kapituły głogowskiej. W 1504 r. został archidiakonem we Wrocławiu, gdzie zmarł w 1517 r.

Wg H. G. { poz. 217 } kanonik i proboszcz św. Mikołaja / 1502 - 1514 /.
Pochodził ze Świebodzina . Studiował w Paryżu, gdzie zdobył bacc. i lic. art. W 1480 r. był nawet rektorem
Sorbony. Później studiował w Rzymie gdzie zdobył doktorat teologii. Parafię św. Mikołaja i związany z nią XII
kanonikat mógł uzyskać już w 1502 r. po zmarłym Mikołaju Tauchanie, ale potwierdzony na niej dopiero w 1504
r. / wg H. G. data wątpliwa; K. Dola podaje, że już w 1495 r. posiadał on oprócz kanonii katedralnej we
Wrocławiu kanonię i „ prepozyturę ” głogowską; H. G. uważa, że prepozytury z całą pewnością nie miał, ale nie
jest wykluczone, że albo posiadał już prowizję lub ekspektatywę na probostwo głogowskie, albo rzeczywiście

posiadał je już wcześniej po rezygnacji ? Marcina FABRI , a przed objęciem przez Mikołaja TAUCHANA, a więc
gdzieś pomiędzy 1491 i 1497 r. /, a następnie 15.V.1506 r. Parafię oddał zapewne już około 1514 r. Jerzemu
JUNKERMANOWI. Był w Głogowie sędzią i „ compulsorem ” generalnym. Posiadał ponadto k`nonię i
archidiakonat wrocławski . Rezydował stale we Wrocławiu. Był promotorem synodu diecezjalnego w 1509 r.
Zmarł 11.VII.1516 r.

KONRAD

RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 58.
Jako syna Władysława II wymieniają go źródła historiograficzne, w których wyłącznie występuje 1 .
Imię odziedziczył niwątpliwie po królu niemieckim, Konradzie III, z dynastii Hohensztaufów 2 . Jest to imię
kognatyczne. Konrad III był bowiem przyrodnim bratem matki naszego Konrada, Agnieszki. Przydomek
"plątonogi", jaki daje mu Kronika Polska, jest oczywistą pomyłką. Przydomek ten dotyczy Mieszka (I. 3).
Wśród synów Władysława Konrad zajmował pod względem wieku trzecie miejsce, jak o tym świadczą
zgodnie źródła. H. Grotefend przyjmuje na podstawie imienia Konrada, że urodził się on i został ochrzczony w
Niemczech 3 . To, że był on znacznie młodszy od Mieszka, nie ulega wątpliwości. Jeszcze w chwili śmierci,
która nastąpiła ok. 1180 r. lub w latach najbliższych, był względnie młody, jak na to wskazywało by przydane mu
przez Nagrobki książąt śląskich określenie domicellus 4 . Domicellus oznacza wprawdzie nie tylko osobę młodą,
najczęściej młodzieńca, ale także osobę w stanie bezżennym. Wątpliwym jednak wydaje się, aby termin
domicellus oznaczał księcia bezżennego, jednakże liczącego już ok. 40 lat.
Być może z uwagi na młody wiek, Konrad nie tylko nie brał jakiegokolwiek udziału w rządach dzielnicą
śląską po powrocie Władysławowiców do kraju w 1163 r., ale prawdopodobnie pozostał jeszcze wówczas w
Niemczech, przybywając do Polski zapewne na krótko przed wydzieleniem mu dzielnicy ok. 1178 r. W każdym
bądź razie źródła pod 1163 r. wymieniają tylko dwóch najstarszych synów Władysława, Bolesława i Mieszka,
jako tych, którzy otrzymali dziedziczny Śląsk 5 . Konrad w chwili powrotu starszych braci do kraju, przebywał
prawdopodobnie w jednym z klasztorów niemieckich 6 . To, że Konrad urodził się już po wygnaniu jego ojca z
kraju, nie powinno raczej ulegać wątpliwości. Rok 1146 stanowiłby zatem termin a quo daty urodzin Konrada.
Termin ad quem stanowiłby najogólniej 1160 r., jeżelibyśmy uwzględnili ewentualność, że Konrad mógł być
pogrobowcem. Przypuszczam jednak, że nie mógł się urodzić później jak w 30 lat po urodzeniu się jego
najstarszego brata Bolesława Wysokiego, ur. w 1127 r. Wychodzę tu z założenia, że między dziećmi tych samych
rodziców, czy tylko tej samej matki, nie mogło być większej różnicy wieku, jak 30 lat. Wyjątki od tej zasady
musiał być niezwykle rzadkie.
Urodzenie się Konrada zamykam w latach 1146 - 1157.
Ok. 1178 r. otrzymał Konrad przy podziale Śląska dzielnicę głogowską 7 . Jest to zarazem ostatnia
wiadomość źródłowa o Konradzie. Śmierć jego musiała nastąpić w najbliższych latac po 1178 r. Jakkolwiek nie
ma dokładniejszego (bliższego) terminu ad quem jego zgonu 8 , to brak o nim jakichkolwiek wiadomości po
1178 r., jak przydany mu przez Epytaphia ducum Slezie epitet domicellus, przemawia za śmiercią Konrada przed
1190 r. Datę dzienną jego zgonu podają Epytaphia na 17. I 9 . Zmarł więc Konrad 17. I w latach 1180 10 - 1190.
Miejsce jego pochówka nie jest znane.
W nauce historycznej utrzymuje się dość uporczywie pogląd, jakoby Konrad zrezygnował z księstwa
głogowskiego i zmarł jako biskup bamberski 19. II. 1203 11 . Jest to pogląd całkowicie bezpodstawny, będący
następstwem pomyłki popełnionej przez późne źródła bamberskie. Genezę tej pomyłki wyjaśnił przekonywająco
H. Paschke, wykazując, że nastąpiło tu pomieszanie biskupa Konrada z Ergesheimu z Konradem, elektem
passawskim, a następnie księciem głogowskim, synem Henryka Pobożnego 12 .

1 Kronika Wincentego Kadłubka, MPH, t. 2, s. 372, 397; Kronika polska, ibid., t. 3, s. 633, 637; Kronika
wielkopolska, ibid., s. n., t. 8, s. 53, 58; Epytaphia ducum Slezie, MPH, t. 3, s. 711.
2 Jest to pierwszy poświadczony źródłowo książę piastowski o tym imieniu. Na tej zapewne podstawie Kronika
Wielkopolska, MPH, s. n., t. 8, s. 53 nazywa go Conradus Primus. Imię Konrad nosił również rodzony brat
Agnieszki; W. Dworzaczek , op. cit., tabl. 83.
3 H. Grotefend, Zur Genealogie, s. 60.
4 Epytaphia ducum Slezie, MPH, t. 3, s. 711 : 16 Kal Februarii obiit domicellus Conradus dux Glogovie, filius
eius, [scil. Wladislai II - K. J.] frater fundatoris predicti.

5 Zob. I. przyp. 17.
6 Kronika Wincentego Kadłubka, MPH, t. 2, s. 372, Kronika wielkopolska, ibid., s. n. t. 8, s. 53, próbuje nawet
ustalić miejsce pobytu Konrada w klasztorze, uważam jednak, że chodzi tu raczej o włsny domysł kronikarza B.
Kürbisówna, ibid., s. 156 przyp. 293, chyba trafnie się domyślała, że pod określeniem abbas Waldensis "chodzi o
opata z Altenburga lub z jego okolicy w Saksonii".
7 Kronika Wincentego Kadłubka, MPH, t. 2, s. 397 : Conradum Glogoviensis marchiae principem creat;
Kronika wielkopolska, ibid., s. n., t. 8, s. 58, która wyraźnie zaznacza, że do momentu podziału Śląska, Konrad
przebywał w Altenburgu. Wyznaczenie dzielnicy Konradowi kładę umownie na ok. 1178 r. Nastąpiło to po
upadku panowania Mieszka w Krakowie, a więc najwcześniej w 1177 r. Kronika wielkopolska omawia to
wydarzenie, jak i w ogóle walkę Bolesława Wysokiego z Mieszkiem Plątonogim, wypadki w Wielkopolsce i
zarządzenie Kazimierza Sprawiedliwego na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim pod 1179 r. Trudno dociec, czy
data ta opiera się na dobrej informacji i czy odnosi się ona do tych wszystkich wydarzeń. Zresztą z Kroniki
wielkopolskiej nie wynika w sposób jasny, aby opowiedziane przez nią wydarzenia, jakie rozegrały się
bezpośrednio po upadku senioratu Mieszka Starego, przypadały na 1179 r. Nie ulega wątpliwości, że wydarzenia
te rozegrały się w krótkim okresie czasu, niekoniecznie jednak już w 1177 r. Kładąc je na ok. 1178 r. liczę się z
możliwością popełnienia tylko drobnego błedu chronologicznego. O wyznaczeniu Konradowi Głogowa podaje
również Kronika polska, ibid., t. 3, s. 644, zaznaczając, że po śmierci Konrada Głogów otrzymał Bolesław :
Conrado defuncto Boleslaus Glogoviam sortitus est.
8 Z końcowego fragmentu poprzedniego przypisu wynika tylko, że Konrad zmarł przed Bolesławem Wysokim, a
więc przed 8. XII. 1201 r.
9 Epytaphia ducum Slezie, MPH, t. 3, s. 711 : zob. przyp. 4. Za Nagrobkami identyczną datę dzinną śmierci
Konrada podaje Długosz, Historia, t. 2, s. 63.
10 Konrad musiał chociaż przez krótki czas panować w księstwie głogowskim, gdyby bowiem jego śmierć
nastąpiła niemal równocześnie z otrzymaniem ok. 1178 r. Głogowa, fakt ten jako dość niezwykły zanotowałby
Kadłubek, Kronika polska i Kronika wielkopolska.
11 Por. np. W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 5. Śmierci Konrada w 1203 r. przeczy wyraźnie przekaz Kroniki
polskiej, według której Konrad zmarł przed Bolesławem Wysokim, zob. końcową część przyp. 7.
12 H. Paschke, Die Herzöge Conrad und Ladislaus von Schlesien und der Bischofsstuhl von Bamberg, 95.
Bericht des Historischen Vereins für die Pflege der Geschichte des ehemaligen Fürstbistums Bamberg, 1957, s.
211 - 246; por. moją zapiskę sprawozdawczą z powyższego artykułu, Studia Źródłoznawcze, 1964, t. 9, s. 227.
KONRAD
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 122
Jako syn Henryka Pobożnego poświadczony jest przez liczne źródła 1 . Imię Konrad nawiązuje
najprawdopodobniej do poprzenich nosicieli tego imienia wśród Piastów dolnośląskich, m. in. było to imię brata
Henryka Pobożnego (I. 17).
Konrad był czwartym synem Henryka Pobożnego 2 . Urodził się najpóźniej w 1231 r., ponieważ już z
początkiem 1249 r. był elektem passawskim 3 . Mimo swego pochodzenia dynastycznego nie mógł być Konrad
wybrany biskupem jako 14 - czy 16 - letni chłopiec, lecz musiał być dorastającym młodzieńcem. Zanim został
wybrany biskupem passawskim, co prawdopodobnie nastąpiło jeszcze w 1248 r., miał za sobą Konrad studia na
uniwersytecie paryskim i subdiakonat 4 oraz prepozyturę, najprawdopodobiek passawską 5 . Również i to
przemawia za ukończeniem przez Konrada w 1249 r. minimum 18 lat. W całkowitej zgodzie z tym pozostają
ambicje polityczne Konrada, ujawnione w 1249 r., kiedy to rezygnuje z godności biskupa passawskiego jak i w
ogóle z kariery duchownej, domaga się od starszego brata wydzielenia własnej dzielnicy, a gdy ten odmawia
życzeniu Konrada, udaje się na dwór księcia wielkopolskiego, Przemysława I i z jego pomocą uzyskuje w walce
z Bolesławem Rogatką, jego kosztem, własną dzielnicę 6 . Jako młodszy od Henryka, Konrad mógł się urodzić
najwcześniej w 1228 r. Urodziny Konrada umieszczam w okresie lat 1228 - 1231.
Konrad zmarł 6. VIII 1273 lub 1274 r. Datę dzienną ustalił O. Balzer 7 . Data roczna śmierci Konrada
wynika z ostatniego dokumentu przez niego wystawionego (18. IV, 1273 r.) 8 oraz z pierwszej wzmianki o nim,
jako zmarłym 9 . Skłaniałbym się raczej do daty 1274 10, ale w żadnym wypadku nie można wykluczyć śmierci
Konrada w 1273 r. i dlatego pozostaję przy poglądzie dotychczasowej literatury, która jako datę śmierci Konrada
bierze pod uwagę w równym stopniu rok 1273 jak i 1274.
Konrad został pochowany w ufundowanej przez siebie kolegiacie głogowskiej 11 .

Konrad był dwukrotnie żonaty. Pierwszą jego żoną była Salomea, córka Władysława Odonica.
Małżeństwo to zostało zawarte, jak to przekonująco ustalił o. Balzer 12 , pod koniec 1249 r. Data urodzenia
Salomei nie jest znana. Termin ad quem stanowi 1236 r., gdyż najprawdopodobniej w 1250 r. Salomea została
matką 13 . Do ustalenia dokładniejszego terminu a quo jej daty urodzin brak przesłanek, w każdym bądź razie
mogła się urodzić już w latach dwudziestych XIII w. 14
Z małżeństwa z Salomeą miał Konrad 3 synów i 3 córki.
Salomea zmarła w kwietniu w latach 1267 / 1274. Kwiecień jako miesiąc jej śmierci podaje nekrolog
klarysek wrocławskich 15 . Ostatnie wystąpienie Salomei jako żyjącej w źródłach pochodzi z 27. IX. 1266 r. 16 .
Zmarła przed mężem, ponieważ jednak ani rok śmierci Konrada nie jest całkiem pewny, ani w ogóle nie jest
znana data poślubienia przez niego Zofii miśnieńskiej, za termin ad quem jej śmierci należy uznać kwiecień 1274
r. Czy z relacji Żywotu św. Jadwigi o obecności na uroczystości translacji św. Jadwigi w dniu 17. VIII. 1267 r.
Konrada, jego synów i jego siostry, Agnieszki przy równoczesnym braku jakiejkolwiek wzmianki o Salomei 17 ,
można wnosić, że ona już wówczas nie żyła, trudno rozstrzygnąć. Nie należy jednak pominięcia przez Żywot
Salomei przywiązywać zbyt wielkiej wagi, ponieważ brak wzmianki o Salomei mógł wynikać z całkiem innych
przyczyn.
Salomea została pochowana u dominikanów w Głogowie 18 .
Po śmierci Salomei Konrad ożenił się z Zofią, córką margrabiego Miśni, Dytryka 19 . Jak już wyżej
zaznaczyłem, nie znamy daty zawarcia tego małżeństwa. Za taką nie może uchodzić rok 1271, w którym według
Długosza ożenił się Konrad z Zofią 20 . Podzielam w tym wypadku całkowicie wątpliwości O. Balzera, który
datę Długosza uznał za jego wymysł 21 . Długosz nie byłby sobą, gdyby korzystając ze źródeł śląskich, Kroniki
polskiej i Kroniki książąt polskich, nie uzupełnił ich informacji o drugim małżeństwie Konrada, wiadomościami o
imieniu (pominiętym przez obydwie kroniki) drugiej żony i o dacie zawarcia wspomnianego małżeństwa. Nie jest
natomiast wykluczone, że przypadkiem data podana przez Długosza może odpowiadać prawdzie. Żoną Konrada
mogła zostać Zofia dopiero po 29. X. 1268 r., po śmierci swego narzeczonego, Konradyna, ostatniego
przedstawiciela dynastii Hohensztaufów. Faktycznie małżeństwa to z uwagi na wiek Zofii, urodzonej
najwcześniej w 1258 / 59 r. 22 mogło dojść do skutku w 1271 r. Termin ad quem zawarcia drugiego małżeństwa
przez Konrada przypada na 1274 r., w którym najpóźniej zmarł. Prawdopodobnie anonimową żoną Konrada w
jego ostatnim znanym dokumencie będzie Zofia 23 . Po śmierci Konrada Zofia przebywała na dworze rodziców
24 , a następnie wstąpiła do klasztoru klarysek w Weissenfels, gdzie została ksienią i zmarła 24. VIII. 1318 r.
Została pochowana w klasztorze w Weissenfels 25 .
Małżeństwo Zofii z Konradem było bezdzietne. Było to z pewnością małżeństwo krótkotrwałe, przy
czym bezdzietność mogła być następstwem zbyt młodego wieku Zofii.

1 Kronika polska, MPH, t. 3, s. 651 i nn.; Epythapia ducum Slezie, ibid., s. 713; Genealogia s. Hedwigis, ibid., t.
4, s. 647, 649, 652; Rocznik kapituły poznańskiej, ibid., s. n., t. 6, s. 27; CDS, t. 7, nr 815, 954.
2 Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 649; Kronika polska, ibid., s. 651, wymieniają go na trzecim miejscu,
nie znają jednak Mieszka (I. 25).
3 CDS, t. 7, cz. 1, (wyd. 2), nr 690 - dokument Bolesława Rogatki z 28. I. 1249 r. Prawdopodobnie Konrad
został wybrany biskupem passawskim jeszcze w 1248 r., skorow styczniu 1249 r. wiedziano już o wyborze w
Legnicy (miejsce wystawiania dokumentu).
4 Kronika polska, MPH, t. 3, s. 653; por. J. Gottschalk, DasGeburtsjahr, s. 42.
5 CDS, t. 7, cz. 1 (wyd. 2), nr 662. W oryginalnym dokumencie Konrad występuje jedynie jako prepozyyt bez
jakiegokolwiek dalszego określenia; J. G. Büsching, Die Urkunden des Klosters Leubus, Wrocław 1821, nr 87 :
in presentia fratrum nostrorum Cunradi prepositi et Wlodizlai. Dopiero w późniejszej kopii dodano przy prepositi
określnik "głogowski". Jak słusznie domyśla się A. Schaube, Urkundliche Geschichte der Gründung und ersten
Entwicklung der deutschen Stadt Brieg, Wrocław 1934, s. 19, Konrad był prawdopodobnie prepozytem w
kapitule passawskiej, natomiast określnik "głogowski" jest późniejszym dodatkiem, wysnutym z faktu, że Konrad
został później księciem głogowskim.
6 Rocznik kapituły poznańskiej, MPH s. n., t. 6, s. 27; Kronika polska, MPH, t. 3, s. 653.
7 O. Balzer, op. cit., s. 549, na podstawie nekrologu lubińskiego. Sierpień jako miesiąc śmierci Konrada podaje
nekrolog klarysek wrocławskich, H. Grotefend, Stammtafeln, s. 36 nr 30

8 CDS, t. 7, cz. 2, nr 1424.
9 Ibid., nr 1477; fragment dokumentu cytuje O. Posse, Die Wettiner. Genealogie des Gesamthauses Wettin,
Leipzig 1897, s. 55 : Sophia dei gracia marchionissa de Landesberg, relicta felicis recordacionis Conradi
quondam ducis Polonie. W dokumencie tym Zofia, druga żona Konrada, sprzedaje za zgodą swych rodziców
Krosno, stanowiące jej wiano, arcybiskupowi magdeburskiemu. Wiadomość o wianie Zofii i sprzedaży Krosna
zawiera również Kronika polska, MPH, t. 3, s. 64.
10 Domyślam się, że ojcu Zofii, właściwemu inicjatorowi sprzedaży Krosna arcybiskupowi magdeburskiemu,
zależało na pośpiechu.
11 Epytaphia ducum Slezie, MPH, t. 3, s. 713 : Sepultusque est in summo prope Glogav, quem ipse fundavit,
Kronika książąt polskich, ibid., s. 494 : Ipse Conradus autem sepultus est in esslesia sancte Marie Glogoviensi
quam idem ipsam fundavit. Kronika polska, ibid., s. 654, podaje wiadomość o otruciu Konrada. Wiadomość ta
nie znajduje potwierdzenia w innych źródłach. Wszelkie wiadomości o otruciach należy traktować z dużą
ostrożnością.
12 O. Balzer, op. cit., s. 236. Jeszcze 15. VI. 1249 r. Konrad występuje jako elekt passawski, CDS, t. 7, cz. 1
(wyd. 2), nr 702, a wiadomość o ślubie Konrada z Salomeą umieszcza Rocznik kapituły poznańskiej jako
przedostatnią z wydarzeń 1249 r., MPH s. n., t. 6, s. 27. Sam fakt małżeństwa Konrada z Salomeą potwierdzają :
Kronika polska, MPH, t. 3, s. 653, która podobnie jak poprzednie źródło określa Salomeę jako siostrę
Przemysława I; Epythapia ducum Slezie, ibid., s. 712 : uxorem habens Salomeam filiam ducis Polonie;
Genealogia s. Hedwigis, ibid., t. 4, s. 649 : Salomean, filiam ducis Wlodislai, ducis tocius maioris Polonie.
13 Uzasadniam to bliżej w genealogii Piastów głogowskich.
14 Małżeństwo rodziców Salomei zostało zawarte najpóźniej w 1220 r., O. Balzer, op. cit., tabl. 4. Termin a quo
tego małżeństwa wymaga nowych badań, co pozostaje w ścisłym związku z potrzebą ustalenia pochodzenia żony
Władysława Odonica, Jadwigi, którą dotychczasowa literatura uznawała zacórkę władcy Pomorza Gdańskiego,
Mściwoja I. Pogląd ten budzi jednak poważne wątpliwości.
15 O. Balzer, op. cit., s. 237.
16 CDS, t. 7, cz. 2, nr 1238.
17 Vita s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 631 : domino Conrado Glogoviensi duce cum filiis suis sororeque Agnete
germana ducis eiusdem. Vita podaje translację zwłok św. Jadwigi, pod 1268 r. Data translacji jest kwestią sporną,
większość jednak literatury przyjmuje 1267 r., por. ostatnio B. Suchoniówna, Jadwiga, PSB, s. 298.
18 Epythapia ducum Slezie, MPH, t. 3, s. 713 : Uxor vero sepulta est ibidem aput Predicatores; Kronika książąt
polskich, ibid., s. 494.
19 Kronika polska, ibid., s. 654; zob. również przyp. 9; W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 5 i 68
20 Długosz, Historia, t. 2, s. 421.
21 O. Balzer, op. cit., s. 237.
22 O. Posse, op. cit., s. 55. Rodzice Zofii zawarli małżeństwo w 1258 r. Zofia była "żoną" Konradyna
Hohensztaufa od 1266 r. Jakkolwiek źródła mówią o jej małżeństwie z Konradynem, faktycznie było to
narzeczeństwo z uwagi na wiek Zofii, która miała wówczas najwyżej 8 lat; poza wymienioną pracą Possego por.
O. Dobenecker, Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Turingiae, Jena 1939, t. 4, nr 1106 oraz W.
Dworzaczek, op. cit., tabl. 45.
23 G. A. Stenzel, Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter, Wrocław 1845, nr 58 : nos nec
uxor nostra.
24 G. Sello, Chronica Marchionum Brandenburgensium, Forschungen zur Branderburgischen und Preussischen
Geschichte, 1888, t. 1, cz. 1, s. 146 przyp. 42.
25 Wiadomości o Zofii zostały zaczerpnięte z O. Possego, op. cit., s. 55 i n.
KONRAD GARBATY (III. 4)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 82
To, że był synem Konrada głogowskiego stwierdza wyraźnie Genealogia św. Jadwigi 1 i Kronika polska
2 . Imię otrzymał niewątpliwie po ojcu. Z powodu swej ułomności fizycznej wcześnie obdarzony został
przydomkiem garbaty 3 .

Przy omawianiu Henryka (III. 3) rozpatrzyłem kwestię kolejności, jeżeli chodzi o wiek, synów Konrada
głogowskiego, dochodząc do wniosku, że według wszelkiego prawdopodobieństwa Konrad był młodszy od
Henryka, a starszy od Przemka 4 . Bezimiennie występuje po raz pierwszy w źródłach w 1277 r. 5 . Trudno
ustalić nawet w przybliżenu datę jego urodzin 6 . Wśród dzieci Konrada głogowskiego wymieniam go na
czwartym miejscu. Przyjęta przeze mnie kolejność synów Konrada jest hipotetyczna.
Po śmierci ojca otrzymał Konrad dzielnicę ścinawską 7 , podczas gdy Henryk objął w posiadanie
Głogów, a przemko Żagań. Nie wiemy, czy podział ojcowizny nastąpił bezpośrednio po śmierci Konrada
głogowskiego, zmarłego w 1273 lub 1274 r., czy dopiero w kilka lat później. Najprawdopodobniej jeszcze w
1284 r. Konrad zamienił z Przemkiem swe posiadłości, otrzymując w zamian za Ścinawę Żagań 8 , przy którym
utrzymał się do końca swego życia.
Nie znamy dokładnie początków kariery duchownej Konrada. Dotyczy to ustalenia daty objęcia przez
niego prepozetury w kapitale lubuskiej 9 . 1. VI. 1284 r. występuje jako subdiakon 10 . 1. II. 1287 r. nadał mu
biskup wrocławski Tomasz prepozyturę w kapitale wrocławskiej 11 . Prepozytem wrocławskim pozostał Konrad
aż do swej śmierci, tj. do 1304 r. 12 . W 1292 r. Konrad był "cichym kandydatem" książąt śląskich na godność
biskupią 13 , opróżnioną przez śmierć biskupa wrocławskiego Tomasza II. Kapituła wybrała jednak następcą
Tomasza Jana Romkę 14 . 5. III. 1299 r. został wybrany za sprawą swego szwagra Albrechta II, hrabiego gorycyji
(męża Eufemii), patriarchą akwilejskim 15 . Jego wybór nie został jednak uznany przez papieża Bonifacego VIII
16 .
Konrad zmarł jako książę żagański i prepozyt wrocławski 11. X. 1304 r. 17 . Został pochowany w
kościele cysterskim w Lubiążu 18 .

1 Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 649.
2 Kronika polska, MPH, t. 3, s. 654, a za nią Kronika książąt polskich, ibidem, s. 535. Synem Konrada
głogowskiego zwą go również Nagrobki książąt śląskich, MPH, t. 3, s. 713. Potwierdzenie tej filiacji znajdujemy
w materiale dyplomatycznym, w tym także w dokumentach wystawionych przez samego Konrada, np. Schles.
Reg. CDS, t. 7 / 3, nr 2549.
3 Nagrobki książąt śląskich, MPH, t. 3, s. 713 : Conradus..., qui et Korbirlin dictus; Kronika książąt polskich,
ibidem, s. 536 : Iste Conradus ... gibbosus fuit.
4 Wypowiedziany w tekście pogląd, że Henryk był starszy od Konrada, traktuję tylko jako hipotezę. Przy
omawianiu Henryka (III. 3) podałem przesłanki świdczące o jego starszeństwie w stosunku do Konrada. W tym
miejscu wymieniam z kolei przesłanki przemawiające za starszeństwem Konrada. Należy do nich : 1) przekaz
Kroniki polskiej, MPH, t. 3, s. 654, wymieniający Konrada na pierwszym miejscu wśród synów Konrada
głogowskiego; 2) występowanie Konrada przed Henrykiem na dokumentach, zob. G. A. Stenzel, Urkunden zur
Geschichte des Bisthums Breslau, Wrocław 1845, s. 204 (nr 203), 208 (nr 205) i 245 (nr 224); Schles Reg. CDS,
t. 7 / 3, nr 1781 oraz 2208. Zwłaszcza ta ostatnia przesłanka stanowi silny argument za starszeństwem Konrada.
Nie można jednak wykluczyć, że pierwszeństwo Konrada na wymienionych dokumentach jest następstwem
sprawowania przez niego godności duchownej lub wynikiem specjalnych okoliczności.
5 Zob. przyp. 5 pod III. 3.
6 Nie znam podstawy źródłowej daty urodzenia Konrada, którą przyjął W. Dworzaczek na lata 1260 - 1265, W.
Dworzaczek, op. cit., tabl. 8. Gdyby data ta okazała się uzasadniona, wówczas niemal z całą pewnością
należałoby przyjąć, że Henryk był starszy od Konrada, ponieważ urodził się najpóźniej około 1260 r. (III. 3).
7 Po raz pierwszy z tytułem księcia ścinawkiego występuje na dokumencie Bernarda, księcia na Lwówku, z 13.
VII. 1281 r., Schles. Reg. CDS, t. 7 / 3, nr 1667. Jest to pierwsze (imienne) wystąpienie Konrada w źródłach.
Bezimiennie występuje w dokumentach z 1277 r., zob. przyp. 5 pod III. 3. Księciem ścinawskim zwie go
Kronika polska, MPH, t. 3, s. 654, a za nią Kronika książąt polskich, ibidem, s. 535 n.
8 8. V. 1284 r. (Schles. Reg. CDS, t. 7 / 3, nr 1781) jest Przemko jeszcze księciem żagańskim. Z tym tytułem
księcia żagańskiego wymienia go biskup wrocławski Tomasz w dokumencie z 2. VII. 1284 r. (ibidem, nr 1814),
co najprawdopodobniej pozostawało w zgodzie ze stanem faktycznym, chociaż tytulatura Przemka mogła być w
dokumencie biskupa Tomasza mechanicznie przyjęta z dokumentu Przemka z 8. V. 1284 r. 6. I. 1285 r. jest już
Przemko księciem ścinawskim, ibidem, nr 1863. Przed 6. I. 1285 r. musiała więc nastąpić zamiana dzielnic
między Konradem i Przemkiem.

9 Przy omawianiu kariery duchownej Konrada korzystałem z rękopisu pracy R. Samulskiego, Untersuchungen
über persönliche Zusammensetzung des breslauer Domkapitels im Mittelalter bis zum Tode Bischofs Nanker
(1341), Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, rkps 640, s. 373 n., nr 135. Praca Samulskiego z
opuszczeniem, względnie skróceniem elementów biograficznych została opublikowana po wyżej zacytowanym
tytułem w Historisch - Diplomatische Forschungen 6 (1940). Rękopis pracy Samulskiego podaje na s. 374, że
Konrad między 1263 r. i 1289 ("Zwischen 1263 und 1289") posiadał prepozyturę lubuską. R. Samulski powołuje
się przy tym na CDS, t. 14, s. 146 oraz na pracę S. Funckego, Das Bistum Lebus bis zum Anfange der
Hohenzollernherrschaft in der Mark Brandenburg, Jahrbuch für brandenburgische Kirchengeschichte 16 (1918),
s. 5, 21. Wzmianka w CDS, t. 14 (Liber Fundationis episcopatus Vratislaviensis), s. 146, stwierdza jedynie, że
Konrad był prepozytem lubuskim (cum esset prepositus Lubucensis) i nie daje żadnych podstaw do bliższego
określenia okresu, w którym Konrad tę godność sprawował. Przyjęty przez S. Funckego, op. cit., s. 5 i 21, rok
1263 jako termin a quo objęcia przez Konrada prepozytury lubuskiej, wynika z fragmentaryczności zachowanych
źródeł, w których brak wiadomości o prepozytach lubuskich (pomijając niedatowaną wzmiankę w Liber
Fundationis o Konradzie) dla lat 1263 - 1299. Prawdopodobnie Konrad został prepozytem lubuskim nie
wzceśniej jak ok. 1280 r., a przestał nim być zapewne już w 1287 r., kiedy został prepozytem wrocławkim,
chociaż bezspornie sprawował tę ostatnią godność dopiero od 1289 r., zob. przyp. 11 i 12.
10 G. A. Stenzel, Urkunden, s. 89 (nr 79). Jest to tylko pierwsze wystąpienie Konrada jako subdiakona. Był nim
niewątpliwie już wcześniej (qui, subdyaconus erat et est).
11 Schles. Reg.CDS, t. 7 / 3, nr 2004 i 2005.
12 Ostatni raz jako prepozyt wrocławski występuje Konrad 7. IX. 1304 r. (Schles. Reg. CDS, t. 16, nr 2811) w
dokumencie zawierającym jego testament. Mimo nominacji biskupa Tomasza w 1288 r. jako prepozyt
wrocławski występował nadal poprzednik na tej godności Konrada, Zbrosław, Schles. Reg. CDS, t. 7 / 3, nr 2054
i 2064. Począwszy od 3. II. 1289 r. (ibidem, nr 2102) do 7. IX. 1304 r. jako prepozyta wrocławskiego spotykamy
wyłącznie Konrada, por. R. Samulski, Untersuchungen..., Historisch - Diplomatische Forschungen 6 (1940), s.
22 i 49 oraz Arch. Archidiec. we Wrocławiu (dalej cyt. AAW), rkps 640, s. 374 n.
13 Długosz, Catalogus episcopum Wratislaviensium, Opera Omnia, t. 1, s. 464 oraz tenże, Historia, t. 2, s. 514;
por. Schles. Reg. CDS, t. 7 / 3, s. 168.
14 Ibidem.
15 Annales Forojulianses, MGSS, t. 19, s. 208. Tytułu patriarchy akwilejskiego użył Konrad w trzech
dokumentach z 23. V. 1299 r. (Schles. Reg. CDS, t. 7 / 3, nr 2547 - 2549) oraz w dokumencie z 9. VIII. 1299 r.,
ibidem, nr 2561.
16 AAW, rkps. 640, s. 374. Zagadnienie to omawia niedostępna mi praca E. Traversa, War Konrad, Herzog von
Schlesien und Herr von Sagan, Patriarch von Aquileja ?, 59. Jahresbericht über das k.-k. Staatsgymnasium Wien
im VIII Bezirke Wiens 1908 / 9 / 1909.
17 Nagrobki książąt śląskich, MPH, t. 3, s. 713; Kronika książąt polskich, ibidem, s. 536. Data ta pozostaje w
zgodzie ze źródłami dyplomatycznymi.
18 Wiadomość o pochowaniu Konrada w Lubiążu podają źródła historigraficzne wymienione w poprzednim
przypisie, zob. MPH, t. 3, s. 536 i 713. W sprawie jego nagrobka w kościele lubiąskim zob H. Luchs, op. cit.,
objaśnienia do tabl. 15, s. 13; zob. również J. Mycielski, op. cit., s. 14, a ostatnio J. Kłębowski, Pomniki, s. 79 n.
KONRAD (I) OLEŚNICKI (III. 8)
RODOWÓD PIASTŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 90
Jako syn Henryka głogowskiego (III. 3) poświdczony przez liczne źródła historiograficzne i
dyplomatyczne 1 . Imię mogł otrzymać zarówno po swym dziadzie, jak i po stryju (III. 4).
Konrad był drugim pod względem wieku synem Henryka głogowskiego 2 . Był on najprawdopodobniej
starszy od swych sióstr, Agnieszki i Salomei, jakkolwiek brak na to całkiem pewnych dowodów. Wśród dzieci
Henryka głogowskiego umieszczam Konrada na drugim miejscu. Z uwagi na to, że małżeństwo jego rodziców
zostało zawarte najprawdopodobniej w marcu 1291 r., Konrad mógł się urodzić najwcześniej z końcem 1292 r.
Niepewność daty zawarcia małżeństwa Henryka głogowskiego z Matyldą brunszwicką (III. 3) powoduje, że
termin a quo urodzin Konrada można przesunąć zarówno na koniec 1293 r., jak i na koniec 1290 r. Termin
końcowy jego urodzin wyznacza najogólniej przekaz Genealogii św. Jadwigi, pochodzący z 1300 r., z którego
wynika, że Konrad mógł się urodzić najpóźniej w 1298 r. 3 . Zdaje się jednak nie ulegać wątpliwości
wcześniejsza data urodzenia Konrada.

Pierwszą wzmiankę źródłową o Konradzie widziałbym w dokumencie ugody krzywińskiej. Uważam, że
pod bezimiennie wymienionymi synami Henryka głogowskiego kryją się Konrad i młodszy od niego Bolesław 4 .
Nie jest to całkiem pewna wzmianka o Konradzie, jakkolweik z kontekstu dokumentu dość wyraźnie wynikałoby,
że zwrot o synach Henryka dotyczy raczej żyjących już wówczas jego synów niż synów, których miał się Henryk
dopiero w przyszłości doczekać. Całkiem już pewne wystąpienie źródłowe Konrada stanowi jego świadkowanie
(na pierwszym miejscu) na dokumencie kapituły koegiackiej w Głogowie z 11. XI. 1302 r. 5 . Przypusczam, że
Konrad miał wówczas co najmniej 8 lat, natomiast z uwagi na termin a quo małżeństwa jego rodziców nie więcej
jak 12 lat.
W niespełna miesiąc po śmierci ojca występuje Konrad już jako współwystawca (obok Henryka)
dokumentów 6 . 29. II. 1312 r. w podziale księstwa głogowskiego i Wielkopolski między synów Henryka
głogowskiego otrzymał Konrad wspólnie ze swym młodszym bratem, Bolesławem, dzielnicę oleśnicką i kalisko gnieźnieńską 7 . W okresie współrządów Konrada i Bolesława, które trwały zaledwie rok, właściwą władzę
sprawował Konrad 8 . Między 20. V. 1312 a 9. V. 1313 r. bracia podzielili się między sobą w ten sposób, że
Konrad zatrzymał w swych rękach Namysłów i Kalisz, natomiast Bolesław otrzymał Oleśnicę i Gniezno 9 . Po
utraciezez synów Henryka głogowskiego Wielkopolski, Konradowi pozostała jedynie dzielnica namysłowska, a
Bolesławowi oleśnicka. Konrad używał jednak w dalszym ciągu tytułu dziedzica królestwa polskiego 10 ,
podkreślając tym samym sw pretensje do dzielnicy wielkopolskiej. Po śmierci Bolesława Konrad odziedziczył
dzielnicę oleśnicką w 1320 / 1321 r., utracił natomiast w walce z Boleslawem legnickim i jego bratem,
Henrykiem VI wrocławskim, popieranym przez Władysława Łokietka, dzielnicę namysłowską 11 . Przy księstwie
oleśnickim utrzymał się Konrad do końca życia, stając się protoplastą Piastów oleśnickich.
Według dutychczasowej literatury Konrad zmarł 22. XII. 1366 r. 12 . Pewne wątpliwości budzi tu
jedynie data dzienna zgonu Konrada przekazana przez nekrolog augustianów wrocławskich (Na Piasku) 13 . Inną
datę dzienną, mianowicie 27. XII, podaje nieznane bliżej źródło, pochodzące zapewne z Trzebnicy 14 .
Rozbieżność nie jest tu zatem zbyt wielka, a obydwie daty przemawiają za śmiercią Konrada w ostatniej
dekadzie grudnia. W tablicach podaję obydwie daty dzienne, przyjmując że Konrad zmarł 22 lub 27 grudnia
1366 r. Kronika książąt polskich podaje, że został on pochowany w klasztorze trzebnickim 15 . Wiadomość tę
uznaję za wiarygodną.
Konrad był dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była żbieta, córka Henryka Vi, księcia
wroclawskiego. Wyszła ona za Konrada przed 10. I. 1322 r. 16 . Małżeństwo to z powodu zachodącego między
Konradem i Elżbietą czwartego stopnia pokrewieństwa wymagało dyspensy papieskiej 17 . Czwarty stopień
pookrewieństwa znajduje w naszym wypadku podwójne wytłumaczenie 18 . Elżbieta urodziła się najwcześniej w
1311 r. Termin a quo jej urodzin stanowi zarazem najprawdopodobniejszą datę jej urodzenia, chociaż nie można
wykluczyć 1312 r. 19 . Elżbieta zmarła przy urodzeniu (zapewne pierwszego) dziecka. Spominki klarysek
wrocławskich przekazały dzień jej pogrzebu : 22. II. 1328 r. 20 . Zmarła więc Elżbieta na kilka dni przed 22. II.
1328 r.
Drugą żoną Konrada była Eufemia, córka Władysława kozielskiego i przypuszczalnie jego pierwszej
żony Beatryczy. Małżeństwo to doszło do skutku po 22. II. 1328 a przed 2. III. 1333 r. 21 . Również i to
małżeństwo wymagało z powodu czwartego stopnia pokrewieństwa dyspensy papieskiej 22 .
Eufemia zmarła według dotychczasowych badań 3. I. 1376 - 1378 r. 23 .

1 Genealogia s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 649; Rocznik kapituły poznańskiej, s. n., t. 6, s. 55; Schles. Reg. CDS, t.
XVI, nr 3208, 3283 i inne.
2 Występuje w źródłach stale na drugim miejscu po Henryku, zob. przyp. 1 pod III. 7.
3 Genealogia s. Hedwigis, Mph, t. 4, s. 649; pełny tekst interesującej nas zapiski podaję w przyp. 1 pod III. 7.
Konrad mógł urodzić się najpóźniej w 1298 r. pod warunkiem, że : 1) był młodszy od obydwóch sióstr, Agnieszki
i Salomei, 2) ostatni z wymienionych przez Genealogię synów Henryka, Jan urodził się w 1300 r. (termin ad
quem spisania genealogii) i 3) między Konradem, Bolesławem i Janem istniały minimalne różnice wieku (1roku).
4 KDW, t. 2, nr 745 (10. III. 1296 r.) : Si vero... eundem Henricum [chodzi o najstarszego syna Henryka III
głogowskiego - K. J.] rebus humanis eximi contigerit, alii filii predicti Henrici ducis Glogovie dictam terram
Pozniensem... possideant.
5 Schles. Reg. CDS, t. 16, nr 2731 (dokument oryginalny).

6 Ibidem, nr. nr 3096 (6. I. 1310 r.); 3115, 3173 i nn.
7 KDW, t. 2, nr 952.
8 Schles. Reg. CDS, t. 16, nr 3274, 3283.
9 Ibidem, nr 3283 i 3354.
10 Ibidem, t. 18, nr 3656, 4019.
11 Wydarzenia te omawia dokładnie J. Dąbrowski, Dzieje polityczne, s. 356 - 362.
12 H. Grotefend, Stammtafeln, s. 38, pod nr 53 oraz tabl. 2, nr 9; K. Wutke, Stamm- und Übersichtstafeln, tabl.
5; W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 8.
13 Nekrolog augustianów wrocławskich, Biblioteka Uniwersytecka, rkps IV F. 204, fol. 367 pod 22. XII :
Legitur memoria illustrissimi domini, domini Conradi I, ducisOlsnicensis.
14 J. Mycielski, op. cit., s. 51 z powołaniem się na rękopis tzw. "Graf Hoverden`sche Sammlung von Schlesiens
Grabdenkmölern und Grabinschriften" : Anno domini MCCCLXX.O. Conradus dux in die s - ti Johannis
Evangelistae, quae fuit feria V ante cal. Januar. Data roczna (1370) jest bezprzecznie błędna. Czwartek przypadał
na dzień św. Jana Ewangelisty w 1369 r., jest zatem możliwy dla 1370 r. (27. XII) przy rozwiązaniu tej daty
według stylu a nativitate. Oryginalny tekst mógł nie zawierać oznaczenia dnia tygodnia.
15 Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 640.
16 Lehnsurkunden, t. 2, s. 10 nr 8 - dokument Henryka VI, w którym określa on Konrada jako swego zięcia.
17 Theiner, t. 1, nr 266 - bulla Jana XXII z 27. V. 1322 r. Papież stwierdza w niej, że małżeństwo Konrada z
Elżbietą zostało dopełnione : inter eos postmodum carnali copula subsecuta. Jest to o tyle niezwykłe, że Elżbieta
nie miała jeszcze wówczas 11 lat.
18 Wspólnymi przodkami Konrada i Elżbiety byli Henryk Pobożny i Władysław Odonic. W obydwóch
wypadkach chodziło o pokrewieństwo w czwartym stopniu, dotykającym trzeciego. Elżbieta była prawnuczką
Henryka Pobożnego i Władysława Odonicz, a Konrad ich prawnukiem.
19 Jej rodzice zawarli małżeństwo w końcu 1310 r. Genealogią Elżbiety zajmuje się dokładnie w genealogii
Piastów wrocławskich (I. 59).
20 Spominki klarysek wrocławskich, MPH, t. 3, s. 692 : domina Elizabeth ... filia domini Henrici sexti ducis
Wratislaviensis et consors domini Conradi ducis Olsnitz, que in partu, proh dolor! obiit anno Domini 1328 et
sepulta est in die kathedre sancti Petri.
21 Pierwszą datę wyznacza dzień pogrzebu pierwszej żony Konrada, druga wynika z treści dyspensy papieskiej
dla małżeństwa Konrtada z Eufemią, wystawionej przez Benedykta XII 28. IV. 1338 r., Theiner, t. 1, nr 538. Z
dokumentu papieskiego dowiadujemy się, że małżeństwo to doszło do skutku za radą clare memorie Wladislai
regis Polonie, a więc jeszcze za życia Władysława Łokietka, zmarłego 2. III. 1333 r.
22 Zob. przyp. poprzedni.
23 Tę datę podaje zgodnie literatura genealogiczna, por. ostatnio W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 8. Datę dzienną
śmierci podaje nekrolog augustianów wrocławskich, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, rkps IV F. 204,
fol. 14 : Fit memoria d. Eufemie ducisse Olsnicensis. Nie jest to całkiem pewna data. Chodzi tu raczej o zapiskę
komemoracyjną niż o faktyczną datę śmierci, jak to można sprawdzić w przypadku innych zapisek tegoż
nekrologu, zestawiając je z datami zgonu Piastów podanymi przez inne źródła. Tak np. nekrolog augustianów
podaje wspólną zapiskę komemoracyjną pod 5. X. (fol. 289) w odniesieniu do książąt Henryka, Władysława i
Bolesława, a pod 2. I. podobną zapiskę dotyczącą Władysława Opolczyka (fol. 13 : Fit memoria illustris d.
Ladislai ducis Oppoliensis), który zmarł 8. V. (1401 r.); W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 9. Szczegółowe
wiadomości o Eufemii podaję w genealogii Piastów opolskich.
KONRADI -> MIKOŁAJ z Bytomia

KRETSCHMER Kasper.

Wg K. K. p ( 26 ) proboszcz głogowski.
Urodził się w Wadochowicach koło Henrykowa . Posiadał tytuły naukowe magistra filozofii i sztuk
wyzwolonych. W 1623 r. został dziekanem w Głogowie. Wg dokumentu kupna z 13.VII.1625 r. był dziekanem i
proboszczem w Głogowie. Zmarł w 1625 r.

KRETSCHMER Eugeniusz.
Wg O. H. ( 48 ) archidiakon głogowski .
Ostatni archidiakon głogowski.
Urodził się w Nysie 6.VI.1873 r. - syn kupca . Po ukończeniu gimnazjum realnego w Nysie i gimnazjum
„ Mateusza ” we Wrocławiu, studiował na uniwersytecie wrocławskim. Wyświęcony na kapłana w 1896 r. Jako
wikary,a następnie jako zarządca parafii urzędowal w Świebodzicach. Na Wielkanoc 1900 r. został powołany
jako nauczyciel religii w katolickim gimnazjum i jako prefekt biskupiego konwiktu dla chłopców w Głogowie.
Od 1906 r. do 1913 r. był dyrektorem konwiktu. W gimnazjum działał do pażdziernika 1936 r. W 1911 r. został
mianowany profesorem, a w 1924 r. radcą duchownym. Od 1934 r. zarządzał komisarycznie archidiakonatem.
3.XI.1936 r. otrzymał nominację na a. g. W 1937 r. kard. Bertram mianował go wizytatorem nauki religii
katolickiej na wyższych szkołach dla młodzieży męskiej archidiecezji wrocławskiej.
von KRICKAU Mikołaj.
Wg O. H.( 25 ) archidiakon głogowski .
Doktor prawa kościelnego. 1529 r - kanonik kościoła św. Krzyża we Wrocławiu. Kanonik katedralny we
Wrocławiu. Inwestyturę archidiakona głogowskiego otrzymał 7.XI.1553 r. Wkrótce potem umiera we Wrocławiu.
Jego epitafium umieszczono na zewnątrz małego chóru katedry.
KRYST Jan.
Wg H. G. { poz. 145a } archidiakon głogowski / prow. 1421 /.
2.VI.1420 r. otrzymał prowizję papieską na dziekanię głogowską, którą miał zwolnić Tomasz Mas po otrzymaniu
dziekanii w Brzegu. Nie objął tej prebendy. 29.X.1421 r. otrzymał ponownie prowizję papieską . Tym razem na
wolny po zmarłym Mikołaju Borsnitz archidiakonat głogowski. Tego benefificjum również nie zdołał objąć.

U Oskara Hellmanna brak informacji .
KÜNTZEL Mikołaj / GÜNTZEL /.
Wg O. H. ( 24 ) archidiakon głogowski .
W 1534 r. posługiwał się tytułem naukowym. baccalaureus prawa kanonicznego. Na prałaturze archidiakona
instalowany 11.III.1540 r. Zmarł 27.II.1553 r.
Wg H. G. { poz. 230 } pisownia nazwiska - KUNZEL.

Wg K. K. p ( 17 ) proboszcz głogowski .
Znany z dokumentu z 29.I.1534 r., w którym jako proboszcz Głogowa i kanonik zgodził się na zamianę folwarku
Retków.
KURZ -> CURTIUS Jan

LAMB Gotfryd Ignacy.
Wg K. K. p ( 34 ) proboszcz głogowski / 1695 - 1700 /.

Był synem sędziego miejskiego w Sławie - Macieja Lamba . Był archiprezbiterem w Górze / od 1688 r. /. Gdy
zmarł Marcin Ignacy Zahn, brat proboszcza, LAMB 20.IV.1694 r. otrzymał kantorat głogowskiej kolegiaty.
5.VI.1695 r. został wprowadzony na urząd proboszcza na podstawie dokumentu inwestytury z 15.III.1695 r.
Zmarł 1.III.1700 r.
LAMPRECHT Mateusz.
Wg O. H. ( 23 ) archidiakon głogowski .
Urodził się we Wschowie w rodzinie
mieszczańskiej. Studiował w Krakowie gdzie we wrześniu 1494 r. uzyskał tytuł: baccalaureus artium. W
początkowym okresie reformacji usiłował objąć probostwo kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Został
jednak wyrugowany. Także późniejsze próby nie powiodły się. Jan Hess objął powyższy kościół jako pierwszy
luterański proboszcz Wrocławia .
W 1523 r. Lamprecht był posłem do króla polskiego Zyfmunta I, aby wyprosić pomoc przeciw rozszerzaniu się
luteranizmu.
Dla rodzinnego miasta Wschowy dokonał wiele dobroczynnych fundacji i dotacji. Szczególnie starał się z
własnych środków odbudować w 1529 r. zniszczony pożarem kościół parafialny. W dowód wdzięczności
zawieszono w kościele jego portret, który spalił się w pożarze miasta w 1685 r. Dla uczczenia pamięci
dobroczyńcy miasta, jedna z ulic została nazwana jego imieniem.
We Wrocławiu jego nagrobek był utrzymywany przez kaplicę św.Wacława, którą na nowo odtworzył i kazał
wyposażyć. Jego epitafium na małym chórze zaginęło. Zawierało oprócz jego wizerunku także herby: jego
protektora biskupa Jana Turzo i jego własny.
Podobny znajdował się na wielu nagrobkach we Wschowie, gdzie rodzina doszła do wielkiego znaczenia .
Zawiera on na srebrnej tarczy heraldyczną różę, na hełmie trzy róże z szypułką. Herb ten odpowiada polskiej
rodzinie herbowej Poraj.

Wg H. G. { poz. 230} archidiakon głogowski / 1521 - 1552 /.
[ pisownia nazwiska wg H. G. LAMPRICHT ]
Pochodził ze Wschowy. Nauki początkowe odebrał w rodzinnej miejscowości. Studiował w Krakowie / bacc. art.
/ i w Rzymie gdzie uzyskał doktorat. A. g. został około 1521 r., ale 21.II.1540 r. zrezygnował z prałatury na
rzecz Mikołaja KUNZELA by tegoż roku w zamian objąć kanonię, którą posiadał aż do swej śmierci. Posiadał
kanonię katedralną we Wrocławiu, gdzie też rezydował, kanonię w Płocku, Nysie i kolegiacie św. Krzyża we
Wrocławiu. Był prepozytem w Raciborzu i proboszczem Marii Magdaleny we Wrocławiu do 1523 r. Zmarł 19
albo 20.I.1552 r. Ufundował szpital w swym rodzinnym mieście oraz stypendium dla scholarów zwłaszcza
krakowskich.
LEBENWALT Franciszek -> LÖWENWALD Franciszek
LEHMGRÜBNER Joachim.
Wg K. K. p ( 35 ) proboszcz głogowski / 1700 - 1709 /.
Urodził się w Głogowie jako syn buchaltera miejskiej kasy rentowej Kaspra L. Matka - Ewa Rosina ur. Wachs.
Studia ukończył w Alumnacie Ferdynanda w Ołomuńcu. Po otrzymaniu święceń kapłańskich / 1686 / został
wikarym w Nowym Miasteczku, potem w Sławie i w Głogowie. Później został proboszczem w Żukowicach i
administratorem w Wąsoszy. W 1697 r. przy pomocy wojska przejął kościół, który dotąd był w posiadaniu
luteran. Dokonał tego na podstawie restytucyjnego edyktu cesarskiego. Następnie otrzymał probostwo w
Bytomiu Odrzańskim.
28.V.1700 r. został głogowskim kanonikiem i proboszczem. Po śmierci proboszcza głogowskiej kolegiaty
Schönborna / † 1704 / starał się o probostwo Kolegiaty, które otrzymał w następnym roku. Był pilnym
duchownym. Osiągnął ponad 500 konwersji . Również stany protestanckie okazywały mu wielki szacunek.

Przywrócił starą procesję morową, którą prowadzono w dniu Wniebowzięcia NMP z kościoła parafialnego do
Kolegiaty.
W kościele ambona otrzymała marmurowy wystrój. Przy przeciwległym pustym filarze w podobnym stylu i
wystroju ustawiono nową chrzcielnicę z rzeźbą św. Jana Chrzciciela. Z nowych obrazów Raport Wizytacji z 1707
r. wspomina obrazy św.Wiktora, św. Otylii i św. Jana Nepomucena,którego rzeźba stała także na ołtarzu św.
Barbary. Rzeźba Jana Nepomuka stała od 1704 r. przed małym chórem, mimo iż święty został kanonizowany
dopiero w 1729 r.
W 1707 r. wdowa po kupcu Freundt ur. Eberle założyła fundację przy urządzonej przez nią kaplicy św. Józefa.
Kaplica ta została włączona do szeregu kaplic na stronie południowej Kościoła . Miejsce to znajduje się
naprzeciw północnego portału, w pobliżu kaplicy loretańskiej. W związku z tym, że nie było potrzeby otwierania
południowego portalu, przestrzeń tę zamieniono na kaplicę wraz z znajdującym się pod nią podzie- miem
grobowym. Tutaj fundatorka uzyskała ostatnie miejsce spoczynku. Barbara Freundt synowi swojej siostry,
kupcowi Łukaszowi Helwigowi zleciła przekazać senatowi miasta 3333 imper. 20 argent. Procenty od tego
kapitału przeznaczyła na utrzymanie altarystów. Administratorem został syndyk Jerzy Antoni Rache. Helwig
przekazał kapitał 21.X.1708 r. Fundacja powyższa z całym ceremoniałem nabożeństw obowiązywała do inflacji
po I wojnie światowej.
Za czasów Lehmgrübnera Rada miejska poleciła z własnych funduszy, wykonać w ratuszu kaplicę z bogatym
wystrojem. Przed każdym posiedzeniem śpiewano tam mszę św. w której radni brali udział.
Życie kościelne w jego okresie przeżywało dalszy korzystny rozwój. Wtedy nastąpił wypadek, który do głębi
poruszył wszystkich katolików Głogowa .
Lehmgrübner, który sam tylu nawrócił, sam ułożył tyle modlitw o nawrócenie zatwardziałych grzeszników, pod
pretekstem opuścił parafię 5.XI.1709 r. Udał się do Frankfurtu nad Odrą i ożenił się. Przeszedł w Żarach na
luteranim i został pastorem. Z powodu choroby naszły go jednak wyrzuty sumienia i powrócił w 1774 r. we
Wrocławiu do kościoła katolickiego. Biskup Franciszek Ludwik wyznaczył mu pensję 300 florenów.
Lehmgrübner zamieszkał w Nysie gdzie zmarł w 1726 r.
LEMHUSIUS Marcin.
Wg K. K. p ( 24 ) proboszcz głogowski / 1586 - 1611 /.
Wg Zoffelna był z urodzenia Polakiem. Pochodził ze Wschowy. Jego ojciec Michał był dzwonnikiem. W 1560 r.
otrzymał święcenia kapłańskie w Poznaniu. Zanim przybył do Głogowa był proboszczem w Rapocinie. W 1586 r.
został dziekanem w głogowskiej kolegiacie. Ufundował w 1606 r. za 4000 talarów prepozyturę dla modlitwy i
śpiewu w kościele św. Anny obok Kolegiaty. Po śmierci proboszcza HOMERA przekazano mu ten urząd. Ze
względu na ponowną niezgodność zdań pomiędzy gwardianem franciszkanów i probostwem, przeniósł
nabożeństwa w 1588 r. do kościoła dominikanów. Tak pozostało do odzyskania kościoła parafialnego . Pomimo,
że gwardian w 1589 r. ponownie proponował swój kościół, twierdząc, że tylko z proboszczem Homerem nie
mógł się znieść. W okresie działania Lemhusiusa po raz pierwszy w Głogowie miał kazanie jezuita o. Mateusz
Krobler / 1583 /. Za staraniem bractwa NMP także w następnym roku miał postne kazanie.
Zmarł 25.IV.1611 r.
Odtąd do końca XVII w. proboszczowie byli jednocześnie dziekanami głogowskiej kolegiaty.
LEONIS Jan.
Wg H. G. { poz. 146 } kanonik głogowski / 1420 - 1422 /.
Był duchownym diecezji chełmińskiej, bacc. iur. i dr decr. Należał do rzymskiego kolegium abbrewiatorów.
7.III.1421 r. przydzielono zwolnioną przez jego rezygnację kanonię głogowską Franciszkowi
LEBENWALTOWI. Otrzymał ją zapewne w 1420 r. po zmarłym Mikołaju FRANKONIS. Potwierdzony na niej
jeszcze 18.X.1421 r. i 4.VII.1422 r. W diecezji wrocławskiej posiadał krótko kanonię katedralną i miał
scholasterię we wrocławskiej kolegiacie św. Krzyża . Na Warmii posiadał kanonię i większą prebendę, którą w
1432 r. zamienił z Eliaszem Cobeloax.
LORENZ de Polonia -> WAWRZYNIEC z Polski

LÖWENWALD Franciszek.
Wg K. K. p ( 8 ) proboszcz głogowski.
Występuje w licznych dokumentach / różnice w pisowni imienia i nazwiska / od 1423 r. do 1460 r.
LÖWENWALD w szeregu proboszczów Głogowa zajmuje poczesne miejsce. Żył w okresie wojen husyckich, w
czasie których biskupstwo wrocławskie bardzo ucierpiało. L. szczególnie wzmocnił życie kościelne i
doprowadził do rozkwitu. Przykładem na to jest fundacja mansjonarii kaplicy NMP. W podziemiu tej kaplicy
/obecnie Góry Oliwnej / został pochowany. Jako pamiątkę po nim kościół przechowywał do 1945 r. krzyż
relikwiarzowy / pacyfikał /. Odbudował kościół po pożarze w 1431 r. Założył pierwsze przewody wodociągowe
w mieście / 1442 /. Urządzenia te zostały zniszczone w 1488 r. podczas oblężenia miasta przez armię króla
Macieja .
Na generalnej kapitule 16.VII.1451 r. postanowiono, że następcą L. winien być każdorazowo wrocławski biskup
sufragan. Wg K. Kastnera to postanowienie jednakże nigdy nie zostało wykonane. L. przeżyl sufragana
Bernharda . H. Gerlic jest odmiennego zdania. W każdym razie ze wspomnianych planów wynika , że probostwo
głogowskie uważano wtedy jako ważne i zyskowne beneficjum.

Wg H. G. { poz. 43 } kanonik i proboszcz św. Mikołaja / 1421 - 1460 /.
/ pisownia nazwiska - LEBENWALT /
Pochodził z Lobauia . Prawdopodobnie z Lubawy k. Olsztyna lub Lubania k. Bydgoszczy. Był klerykiem
diecezji chełmińskiej. Prowizję na kanonię głogowską otrzymał 7.III.1421 r. po rezygnacji Jana LEONIS.
Potwierdzono mu ją 30.X.1421 r. Z całą pewnością był już proboszczem u św.Mikołaja i kanonikiem
głogowskim od 3.XI. 1423r. Potwierdzony w szeregu dokumentów. W 1441 r. ufundował przy kościele
parafialnym mansjonarię NMP. Był współfundatorem powołanej tamże do istnienia 27.X.1442 r. mansjonarii
męki Pańskiej w kaplicy św. Krzyża. 5.V.1453 r. ufundował drugie ministerium przy altarii św. Piotra i Pawła w
farze. po raz występuje w dokumencie z 14.VIII.1460 r. Jako proboszcz głogowski należał zapewne do grona
stale rezydujących w Głogowie kanoników. Zmarł przed 28.VIII.1460r. /najprawdopodobniej 28.VIII.1460 r. /
Wtedy jego prebendę kanonicką i parafię św. Mikołaja otrzymał bp sufragan Jan PELLETZ. Został pochowany w
kościele św. Mikołaja w kaplicy NMP.
LUCHAW -> JAN Luckaw
LUCKOW -> JAN Luckaw
MACHE Linus.
Wg K. K.p ( 45 ) proboszcz głogowski / 1894 - 1914 /.
Urodził się 9.III.1836 r. w Nowym Miasteczku pow. kożuchowski jako syn nauczyciela . Uczęszczał do
gimnazjum w Głogowie. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1855 r. Po zakończeniu studium teologii na
uniwersytecie wrocławskim otrzymał święcenia kapłańskie 2.VII.1859 r. Trzy kwartały był wikarym w
Konradowie, następnie był wikarym w Zielonej Górze, gdzie pozostawał do 1862 r. W tym roku biskup Henryk
Förster powołał go na swojego tajnego sekretarza . Na tym stanowisku pozostawał do 1867 r., gdy otrzymał
beneficjum w biskupiej kaplicy wrocławskiej katedry. Jednocześnie został powołany na sekretarza, a wkrótce na
radcę w biskupim urzędzie generalnego wikariatu. W 1871 r. opuścił Wrocław. 18.III.1871 r. został proboszczem
Kłobuczyna . Tutaj działał 23 lata .
W 1884 r. na życzenie kard. Koppa zamienił wiejską parafię na kłopotliwą miejską gło- gowską . Z młodzieńczą
energią wziął się do dzieła . Wszędzie można było zauważyć w parafii ślady jego zapału. W 1903 r. Szare Siostry
uzyskały sąsiedni dom celem założenia domu starców / „ dom św. Józefa ” /. 21.VII.1904 r. doszło do układu,
między magistratem a kościołem, dotyczącego starych budynków szkolnych. Kościół odstąpił ogród parafialny,
który leżał na dawnym cmentarzu dla poszerzenia i przedłużenia ulicy Pocztowej / obecnie ul. Parafialna /. Za to
miasto odstąpiło rzekome prawa do starych budynków szkolnych. 1.IV.1906 r. przekazano stary budynek

konwiktu na katolicki dom związkowy. Stało to się po wybudowaniu nowego okazałego konwiktu przy
Promenadzie / obecnie ul. Daszyńskiego - Liceum Ogólnokształcące Nr 2 /. W 1907 r. zorganizował misję
ludową. W 1909 r. katolicko - teologiczny fakultet wrocławskiego uniwersytetu przyznał jemu doktorat honoris
causa . Mache dbał bardzo o kościół. Wyremontował wnętrze, dach, ułożył nową posadzkę, wyremontował
organy. Na złoty jubileusz kapłaństwa / 1909 / , na jego życzenie została odnowiona kaplica św. Józefa .
M. wybudował kościół filialny w Krzepowie, który został zakończony i wyświęcony tuż przed złożeniem przez
niego urzędu.
Także jako pisarz M. miał poważne wyniki. Pisał m. in. artykuły do historyczno ~ politycznych czasopism. W
1914 r. zrezygnował dobrowolnie z urzędu proboszcza .
Zmarł
Jego grób ocalał. Znajduje się na cmentarzu katolickim, w centralnej części, w Głogowie przy ul. Legnickiej.
MACHIUS Baltazar.
Wg K. K. p ( 31 ) proboszcz głogowski / 1650 - 1668 /.
Pochodził z Głogowa . Urodził się w 1611 r. Rodzice Valentin i Regina byli protestantami . Przeszedł jednak do
kościoła katolickiego. Studiował w kolegium jezuickim w Ołomuńcu - trzy lata filozofię i cztery lata teologię.
Tamże w kongregacji mariańskiej został wybrany na prefekta . Święcenia kapłańskie otrzymał 3.IV.1638 r. w
kościele św. Jakuba w Nysie z rąk biskupa sufragana Baltazara Liesch von Hornau . Parafię otrzymał w Białej
Nyskiej. Uszedł tam z trudnością niewoli szwedzkiej. W 1650 r. został dziekanem głogowskiej kapituły i
proboszczem miejskim. Był biskupim komisarzem w komisariacie głogowskim.
Zaledwie w osiemnaście lat ten mały człowieczek, który zdawał się składać tylko ze skóry i kości, wykonał
olbrzymią pracę. Ponieważ kościół parafialny od najazdu Szwedów leżał w gruzach, zainstalował się w kościele
franciszkańskich. Jego cały wysiłek skierował się na odbudowę kościoła, gminy i parafialnego archiwum. Takie
same starania okazał także jako dziekan kapituły kolegiackiej przywilejom Kolegiaty. Do 1945 r. leżał w
archiwum Kolegiaty rejestr konwiktu. Gdy stary rejestr został zniszczony podczas pożaru kościoła św. Mikołaja,
Machius mozolnie zestawił nowy rejestr z aktów konwiktu.
W swoim zapale przy odbudowie kościoła był przez katolików wspierany w znaczny sposób. Mimo całkowitego
zubożenia przez plądrowania podczas wojny 30 - letniej, wierzący oddawali ostatek, jak to wskazywał zbiorczy
rejestr archiwum parafii .
M. odprawił najpierw nabożeństwo w kaplicy św. Krzyża . W 1652 r. odbudowano jedną połowę kościołę. W
1665/66 r. drugą połowę. Nie dożył jednak budowy kaplicy loretańskiewj ani nowej zakrystii .
Zmarł 23.V.1668 r. Został pochowany w kaplicy św. Krzyża, po stronie epistoły pod ołtarzem św. Krzyża.
MAŁGORZATA (III. 35)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 148
W źródłach występuje dość często jako księżniczka żagańska 1 , przy czym niektóre z nich zwą ją
wyraźnie córką Jana I 2 . Imię Małgorzaty pojawia się po raz pierwszy u Piastów głogowskich. Imię to nosiła,
księżniczka zachodnio - pomorska, żona Jana I (III. 11). Imię to nawiązuje w naszym wypadku do macierzystej
prababki Małgorzaty, żony landgrafa turyńskiego Baltazara. Jest to tym bardziej prawdopodobne, jeżeli się
uwzględni, że imię pradziada macierzystego otrzymał najstarszy syn Jana i Scholastyki (III. 31) 3 .
Genealogią Małgorzaty zajął się dokładnie P. Zimmermann 4 , którego ustalenia z pewnymi drobnymi
uzupełnieniami w całości przyjmuję.
W swoich badaniach P. Zimmermann pominął jedynie datę urodzenia Małgorzaty. Wśród córek Jana I
wyznaczam jej trzecie miejsce, biorąc pod uwagę fakt, że wyszła za mąż później od Anny i Jadwigi.
Przypuszczam, że była starsza od Wacława, a z pewnością młodsza od Baltazara i Rudolfa. Umownie
umieszczam ją na piątym miejscu wśród jej rodzeństwa. E. Brandenburg 5 z faktu, że Małgorzata wychodząc w
1457 r. po raz trzeci za mąż doczekała się jeszcze dwóch synów wnosił, iż w chwili zawierania pierwszego
małżeństwa datowanego na ok. 1435 r. nie liczyła ona wiele więcej jak 16 lat. Na ogół można się z tym
określeniem wieku zgodzić. Wydaje się mało prawdopodobne, aby urodziła się wcześniej jak w 1415 r.
Najpóźniej w 1439, a być może już w 1436 r. została matką 6 . Na tej podstawie za termin ad quem daty jej
urodzin przyjąć należy 1425 czy nawet 1422 r. Małgorzata urodziła się zatem w latach 1415 0 1425,
najprawdopodobniej ok 1420 r.

Małgorzata wychodziła trzykrotnie za mąż. Jej pierwszym mężem był Volrad, hrabia Mansfeldu, którego
poślubiła ok. 1435 r. Volrad był uprzednio żonaty z Anną, hrabianką v. Gleichen, zmarłą w 1431 r. Sam Volrad
zmar4ł w 1450 r. 7 .
Drugim mężem Małgorzaty był Henryk XI Śmiały, hrabia v. Honstein, żonaty uprzednio z Małgorzatą,
hrabianką v. Waldeck. Drugie małżeństwo Małgorzaty, zawarte w 1454 r., było krótkotrwałe, ponieważ Henryk
XI zmarł jeszcze w tym samym roku 8 .
Po raz trzeci wyszła Małgorzata za mąż przed 27. VI. 1457 r. Ostatnim jej mężem był Henryk III, książę
brunszwicki na Grubenhagen, który zmarł w 1464 r. 9 .
Po śmierci ostatniego męża Małgorzata zamieszkała na zamku w Salzderhelden, gdzie zmarła po 9. V.
1491 r. 10 . P. Zimmermann przypuszczał, że została pochowana w Einbeck 11 .

1 Por. P. Zimmermann, Das Haus Braunschweug - Grubenhagen, ein genealogisch - biographischer Versuch,
Wolfenbüttel 1911, s. 47 n., nr 48 a. Część źródeł przytoczonych przez Zimmermanna nie była mi dostępna,
chodzi tu głównie o źródła opublikowane w starodrukach niemieckich.
2 C. Botho, Chronicum Brunsvicensium picturatum, Scriptorum Brunsvicensia Illustrantium, ed. G. Leibnitius,
t. 3, Hanoverae 1711, s. 413 : Hertoghe Hirick, Hertoghen Erekes sone to Brunsvik, unde ein Her to Embeke
unde to dem Grubenhagen, de nam Margaretham, Hertoghen Hans dochter van dem Sage in dem Lande to
Crossen.
3 W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 68.
4 Zob. przyp. 1.
5 E. Brandenburg, Die Ahnen Augusts des Starken, s. 111.
6 P. Zimmermann,, op. cit. s. 47, nr 48 a, przyp. 22.
7 Ibidem, s. 47. Fakt małżeństwa Małgorzaty żagańskiej z Volradem, hrabią z Mansfeldu, zmarłym w drugiej
połowie 1450 r., nie ulega wątpliwości. Istnieją natomiast rozbieżności w literaturze w sprawie filiacji
pierwszego męża Małgorzaty, zob. E. Brandenburg, op. cit., s. 110 i s. 120 oraz A. Berg, Die Grafen von
Beichligen, Archiv für Sippenforschung und alle verwandten Gebiete 16 (1939), s. 204, przyp. 48. To sporne w
literaturze niemieckiej zagadnienie nie przedstawia dla naszego tematu zbyt wielkiego znaczenia.
8 P. Zimmermann, op. cit., s. 47, przyp. 23 (nr 48 a). Także i Henryk, hrabia v. Honstein był uprzednio żonaty z
Małgorzatą, hrabianką v. Waldeck, ibidem, loc. cit.,; F. Freytag v. Loringhoven, op. cit., tabl. 48.
9 Datę trzeciego małżeństwa Małgorzaty oraz datę śmierci jej męża podaje P. Zimmermann, op. cit., s. 47, nr 48
i 48 a.
10 Ibidem, s. 48, przyp. 26.
11 Ibidem, loc. cit.
MAŁGORZATA (III. 48)
RODOWÓD PIATÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 163
Jan II Żagański pozostawił po sobie jedynie żeńskie potomstwo. Był on ostatnim przedstawicielem
Piastów głogowsko - żagańskich 1 . Najstarszą córką Jana była Małgorzata 2 . Jej imię nawiązuje
prawdopodobnie do imienia ciotki, wówczas księżniczki brunszwickiej, wdowy po Henryku, księciu z
Grubenhagen (III. 35) 3 .
Małgorzata z wszystkich córek Jana II wyszła najwcześniej za mąż, co wskazuje, że była z nich
najstarsza 4 . Wychodząc za mąż około 1. IV. 1484 r. miała wówczas co najmniej 12 lat, a raczej więcej. Urodziła
się więc napóźniej w 1472 r., prawdopodobnie wcześniej. Termin a quo jej urodzin jest trudny do ustalenia,
ponieważ nie jest znana dokładniejsza data zawarcia małżeństwa przez jej rodziców. Ponieważ córki Jana II
wychodziły bardzo wcześnie za mąż (III. 49 - III. 51), należałoby przyjąć, że Małgorzata urodziła się
najwcześniej w 1465 r.
Małgorzata była dwukrotnie zamężna. Pierwszym jejmężem był magnat węgierski, Mikołaj Bánfi z
Limbow 5 . Małżeństwo to zostało zawarte we Wrocławiu około 1. IV. 1484 r. 6 . W czerwcu 1484 r. Małgorzata

opuściła rodzinny Śląsk, udając się z wielkim przepychem do męża na Węgry 7 . Mikołaj Bánfi zmarł ok. 1501 r.
8 . Drugie małżźeństwo Małgorzaty wykrył badacz węgierski, M. Wertner. Drugim małżonkiem Małgorzaty był
również magnat węgierski Jan Hampo 9 . Małżeństwo to mogło być zawarte najwcześniej w 1501 r. Rok śmierci
Małgorzaty jak i jej drugiego męża nie jest znany. Małgorzata zmarła najwcześniej w 1502 r., ponieważ z drugim
mężem miała syna, Franciszka, który zginął pod Mohaczem w 1526 r. 10 . Miejsce pochowania Małgorzaty nie
jest znane.

1 Jego starsi bracia nie pozostawili po sobie męskiego potomstwa, a synowie Henryka IX Starszego zmarli
znacznie wcześniej (III. 41, III. 42, III. 44).
2 Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 47; Die Inventare, CDS, t. 31, s. 38, nr 133 i 134.
3 Za mniej prawdopodobne uważam przypuszczenie, że chodziłoby tu o wpływy oleśnickie, imię to nosiły : żona,
córka i synowa Konrada Kąckiego (IV. 5, IV. 11, IV. 15).
4 Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 47, zwą ją Filia primogenita.
5 Die Inventare, CDS, t. 31, s. 38, nr 133 i 134. M. Wertner, Schlesischungarische Allianzen, s. 5 zwie go
(Mikołaj) Bánfi v. Alsó - Lindva. W opracowaniach Grotefenda, Wutkego i Dworzaczka występuje on jako
Mikołaj Banffy, przy czym autorzy niemieccy podają miejscowość, z której się pisał jako Lindav. Jego karierę
urzędniczą przedstawił M. Wertner, op. cit., s. 5. W chwili poślubienia Małgorzaty Mikołaj był nadżupanem
(comes perpetuus w Bratysławie) - M. Wertner, loc. cit., "Obergespan von Pressburg".
6 Die Inventare, CDS, t. 31, s. 38, nr 133; Annales Glogovienses, SRS, t. 1, s. 47.
7 Ibidem, s. 47.
8 M. Wertner, op. cit., s. 5 : Er starb um 1501 als Oberkämnerer ["nadkomorzy" - k. j.]. Z małżeństwa z
Małgorzatą doczekał się Mikołaj zarówno synów jak i córek, M. Wertner, loc. cit.
9 Ibidem, s. 6 n.
10 Ibidem, s. 6.
MIKOŁAJ.
Wg. K. K. p ( 3 ) proboszcz głogowski.
Wspomniany w dokumentach z: 28.XI.1308 r., 1309 r., 23.I.1310 r., 27.I.1322 r.
Wg K. K. p w okresie jego działania miał miejsce głogowski spór szkolny. Mieszczanie urządzili dla własnych
dzieci szkołę przy miejskim kościele parafialnym. Było to uchybienie przeciwko przywilejom szkoły
kolegiackiej, dlatego wywołało sprzeciw kapituły. Mieszczaństwo nie przejmowało się tym, lecz postępowanie
otwarcie podtrzymało przemocą i bójkami z duchowieństwem. Kapituła zwróciła się do biskupa Nankera , który
15.VI.1332 r. wszystkich biorących w rozruchach ekskomunikował i obłożył interdyktem. Na interwencję
ziemianina Heynaczco von Nachod / von Duba, biskup odwołał sentencję kary 9.IX.1332 r. Układ został zawarty.
Mieszczanie utrzymali szkołę z jednym nauczycielem. Obsadzanie stanowiska nauczyciela miało jednak
przysługiwać scholastykowi kolegiaty. Jako książki do nauki będą używane podręczniki wrocławskich szkół u
św. Marii Magdaleny i św. Elżbiety. Kościół parafialny otrzymał prawo urządzania publicznych procesji na
cmentarzu przy kościele. 3.VII.1333 r. bp Nanker przesłał pismo, w którym zostały przepisane czynności
pokutne dla przywódców, którzy podczas buntu przepędzili duchownych świeckich i zakonnych, a osadzili
kapłanów im uległych. Nałożono im karę publicznych pokutnych marszów i wielodniowy post o chlebie i piwie.

Wg H. G. { poz. 241 } kanonik i proboszcz św. Mikołaja /1308 - 1322/.
MIKOŁAJ.

wg O. H. ( 2 ) archidiakon głogowski.

W latach 1234 - 1261 był równocześnie kanonikiem wrocławskim.

Wg H. G. { poz. 239} archidiakon głogowski / 1245 - 1264 /.
Pojawia się 12.IV.1245 r. Od 1259 r. używa tytułu magistra . Był kapelanem papieskim i scholastykiem
krakowskim. 15.III.1264 r. otrzymał prowizję papieską na kanonię praską oraz prawo zachowania swych
dotychczasowych prałatur i prebend na terenie Polski . Według nekrologu kamienieckiego (Kamieniec
Ząbkowicki ) zmarł 6.IV. najprawdopodobniej pomiędzy 1264 r. a 1267 r.
MIKOŁAJ.
Wg H. G. { poz. 243 } archidiakon głogowski / 1381 /.
Po śmierci JANA Witlonis 4.IV.1381 r. występuje jeden raz jako a. g. w Otmuchowie.

U Oskara Hellmanna brak informacji .

MIKOŁAJ z Bytomia .

Wg O. H. domniemany ( 14 ) archidiakon głogowski od 1361 r.
Jako taki pojawia się w dokumenciez 9.II.1373 r.

Wg H. G. { poz. 249 } archidiakon głogowski / 1358 - 1376 /.
Był prezbiterem i kapelanem bpa Przecława. Swą karierę rozpocząl od uzyskania wikariatu i altarii w katedrze
wrocławskiej. 25.VI.1359 r. papież Innocenty VI odnowił i potwierdził jego prowizję na archidiakonat
głogowski, który faktycznie już posiadał. Jako archidiakon głogowski występuje w dokumentach od 10.II.1358 r.
do 28.XI.1376 r. Posiadał też kanonię katedralną i tamże wykładał Pismo św. do czego był przygotowany przez
czteroletnie studia teologiczne. 13.VI.1361 r. i 28..IX.1361 r. nazwany archidiakonem legnickim. Jako a. g. nosił
dwa przydomki : KONRADI i FABRI.
Zmarł przed 1378 r.
MILEJUS.
Wg O. H. ( 3 ) archidiakon głogowski .
Był pierwszym archidiakonem legnickim. Po raz ostatni wzmiankowany 5.II.1293 r. Jego pieczęć przedstawia
baranka wielkanocnego z aureolą i laską krzyżową.

Wg H. G. { poz. 294 } archidiakon głogowski / 1267 - 1276 /.
Prawdopodobnie pochodził z rodu rycerskiego o czym świadczy posiadanie własności ziemskiej w Brescach,
którą w 1269 r. podarował kościołowi wrocławskiemu.
W latach 1243 - 1247 był kapelanem biskupa wrocławskiego. Później był kapelanem arcybiskupa Salzburga księcia Władysława . Jako a. g. wzmiankowany po raz pierwszy w 1267 r., a po raz ostatni 10.VI.1276 r. Był
kanonikiem katedry wrocławskiej. W 1278 r. występuje jako kustosz, a w 1282 r. jako dziekan tamże.
Był również archidiakonem legnickim, prokuratorem biskupim oraz kanonikiem gnieźnieńskim.
MIROSŁAW .
Wg O. H. ( 7 ) archidiakon głogowski.
Od 1284 r. wikary katedralny, kapelan dworu biskupa wrocławskiego i proboszcz Skorogoszczy. Od 1292 r.
sędzia kurii biskupiej.

Wg H. G. { poz. 295 } archidiakon głogowski / 1288 - 1300 /.
Ukończył studia . Posiadał tytuł magistra . Jako a. g. występuje w dokumentach od 31.VIII.1293 r. do
30.VIII.1300 r. Rezydował wówczas w Głogowie , gdzie posiadał swoją kurię. Około 1303 r. został pozbawiony
archidiakonatu oraz kanonii opolskiej i katedralnej. Zarzucono mu zlekceważenie obowiązków urzędowych oraz
nadużycia urzędów przez wymuszanie i symoniczne ( świętokupstwo ) nadużycia pieniężne podczas wizytacji
kościołów. 12.I.1304 r. Stolica Apostolska anulowała decyzję biskupa wrocławskiego jako pozbawioną
uzasadnienia i poleciła przywrócić mu posiadane dotychczas urzędy, co jednak nie doszło do skutku. MOSER
Karol.
Wg O. H. ( 40 ) archidiakon głogowski .
Urodził się w Prusicach 7.VI.1765 r. Wyświęcony z dyspensą na księdza 21.XII.1788 r. Doktor teologii.
Honorowy kanonik katedry we Wrocławiu. Jako proboszcz Otynia /1804 - 1824/ opisuje, w swoim dzienniku,
ciężkie przeżycia w czasie wojen napoleoń- skich. 17.IV.1824 r. zostaje powołany na urząd a. g. i biskupiego
komisarza .
Zmarł 1.VII.1852 r. jako senior kleru diecezji . Jego olejny portret w zakrystii Kolegiaty pokazywał go jako
tytularnego kanonika katedry wrocławskiej.
NEITHARD Jan -> NOHART Jan

NEUDORF Mikołaj.

Wg O. H. ( 17 ) archidiakon głogowski .
Pochodził ze szlacheckiego rodu, wg von Zoffelna wspomnianego przez Sinapiusa.

Wg H. G. { poz. 268 } archidiakon głogowski / 1413 - 1427 /. /Newndorf,Neundorf/.
Jako kanonika spotykamy go już w 1405 r. z okazji zatwierdzenia statutów kapitulnych. Jeszcze 14.XI.1411 r. był
tylko kanonikiem i sprawował urząd sędziego kapitulnego. Kanonię posiadał zapewne do 1413 r., kiedy doszło
do zamiany pomiędzy nim a Mikołajem BORSNITZ. Objął wówczas archidiakonat, na którym stale potwierdzają
go dokumenty od 22.IV.1415 r. /jednakże pełnił dalej funkcję sędziego/. Posiadał wówczas altarię w Głogowie.
W 1418 r. brał udział w synodzie diecezjalnym bpa Konrada. Po raz ostatni wspomniany w marcu 1426 r. W
1427 r. toczył się już spór o archiprezbiterat. Rezydował zapewne w Głogowie
NEUHAUS -> JAN Hodislai
NEUMEISTER Jan.
Wg K. K. p ( 18 ) proboszcz głogowski .
Został wspomniany w źródłach jako proboszcz głogowski w
1538/39 r.
NEUNDORF -> NEUDORF Mikołaj
NEWNDORF -> NEUDORF Mikołaj
N. N. (III. 25)
Katalog opatów żagańskich podaje wiadomość o młodo zmarłym dziecku Henryka (VI) Starszego i Jadwigi 1 .
Jest to jedyna wiadomość o potomstwie Henryka Starszego. Nie znamy ani imienia, ani nawet płci tego dziecka.
W literaturze historycznej rozpowszechni się pogląd, że chodzi tu o potomstwo płci żeńskiej 2. K. Wutke
zakwestionował ten pogląd stwierdzając, że Katalog nie podaje płci jedynego dziecka Henryka (VI) żagańskiego
3 . Dziecko to zmarło w bardzo młodym wieku, a w każdym bądź razie jeszcze za życia swoich rodziców.
Zarówno data urodzenia jak i śmierci nie dają się dokładniej ustalić. Najogólniej tak urodzenie jak i śmierć
jedynego dziecka Henryka Starszego umieścić należy w latach 1372 - 1390 4 .
1 Catalogus, SRS, t. 1, s. 229 : Inter eum [sc. Henricum Seniorum - K. J.] et uxorem post primam et ultimam, id
est unicam prolem genitam et demum mortuam gravis et longeva discordia orta est.

2 H. Grotefend, op. cit., tabl. II, nr 28; W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 8.
3 K. Wutke, Über die Nachkommenschaft Herzog Heinrichs VI. von Sagan und Krossen, Ztschr. f. Gesch.
Schles. 51 (1917), s. 266 - 271.
4 Daty te wynikają z faktu, że małżeństwo Henryka (VI) z Jadwigą mogło być zawarte najwcześniej w ostatnich
czterech miesiącach 1371 r. (III. 20), natomiast śmierć ich jedynego dziecka nastąpiła co najmniej kilka lat przed
śmiercią Henryka, jak na to wskazuje przekaz Katalogu opatów żagańskich, por. przyp. 1.
N. N. (SYN) (III. 44)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 159
H. Grotefend przyjął 1 na podstawie testamentu Henryka (IX) Starszego z 30. V. 1447 r. istnienie
trzeciego, nie znanego z imienia syna Henryka. Opublikowany w Codex diplomaticus Silesiae 2 regest tego
testamentu nadmienia ogólnikowo o synach Henryka nie podjąc ich liczby, podczas gdy Grotefend wyraźnie
stwierdza, że w dokumencie testamentowym znajduje się wzmianka o trzech synach. Trudno przypuścić, aby
Grotefend podał w tym wypadku błędną informację i dlatego, jakkolwiek oryginalny, pełny tekst testamentu
Henryka nie był mi dostępny, opowiadam się za istnieniem trzeciego syna Henryka.
Hipotetycznie umieszczam anonimowego syna Henryka na czwartym miejscu wśród dzieci. Zaznaczyć
jednak należy, że można tu mówić jedynie o domysłach, ponieważ brak jakichkolwiek przesłanek do ustalenia
miejsca, jakie wśród swego rodzeństwa zajmował, nie znamy z imienia syn księcia głogowskiego. Urodził się on
przed 30. V. 1447 r. a zmarł przed 11. XI. 1467 r. 3 .

1 H. Grotefend, op. cit., s. 41, nr 44.
2 Die Inventare, CDS, t. 31, s. 31, nr 96.
3 Zarówno Długosz, Historia Poloniae, t. 5, s. 492 jak i Catalogus, SRS, t. 1, wyraźnie stwierdzają, że zmarły
11. XI. 1467 r. Henryk IX pozostawił po sobie tylko jednego syna, Henryka XI.
NOHART Jan / NEITHARD /.
Wg H. G. { poz. 153 } kanonik, proboszcz św. Mikołaja / 1484 /.
Pochodził prawdopodobnie ze świdnickiej rodziny mieszczańskiej. Jako proboszcz głogowski i altarzysta
świdnicki potwierdzony 21.V.1484 r. Parafię posiadał zapewne bardzo krótko, gdyż już 17.XI.1484 r.
proboszczem w Głogowie był Augustyn Schwoffheim. N. był wcześniej proboszczem w Bielawie i toczył spór z
Jerzym Quol o altarię świdnicką.

U K. K. p nie występuje.
von PALLANT Wilhelm Antoni .
Wg O. H. ( 34 ) archidiakon głogowski .
Pochodził ze starego rodu dolnoreńskiego. W 1686 r. zostaje wikarym, a w 1691 r. kanonikiem w Nysie i w
Głogowie. Był wikarym dworu biskupa wrocławskiego. Wyznaczony na biskupa Roermund w Niderlandach nie
obejmuje tego urzędu.
Wyznaczony na a. g. 31.X.1696 r. Instalowany na tym urzędzie 12.I.1697 r. Wizytację biskupią odbył w 1704 r.
Zmar 8.IX.1708 r. podczas podróży w swojej niderlandzkiej ojczyźnie
PASCHONIS Imbram ->
IMMERAM
PAWEŁ. Wg H. G. { poz. 302 } archidiakon głogowski / 1300 /.
Przed objęciem kanonii katedralnej we Wrocławiu był kapelanem bpa Tomasza II. Mgr PAWEŁ jako a. g.
poświadczony został wraz z archidiakonem legnickim jedynie dokumentem wystawionym 7.VII.1300 r. Jest to

czas zawieszenia na urzędzie archidiakona MIROSŁAWA, który jako archidiakon głogowski będzie tytułowany
do ok. 1303 r.

U Oskara Hellmanna brak informacji .
PELLETZ Jan

Wg H. G. { poz. 154 } kanonik i proboszcz św. Mikołaja / 1460 - 1462 /.

Objął kanonię i prebendę 28.VIII.1460 r. po zmarłym Franciszku LÖWENWALD. Należy go utożsamić z
wrocławskim sufraganem Janem PELLETZ, biskupem Symbalon / 1457 - 1462 /.

U K. Kastnera brak informacji .
PETZOLD Jan.
Wg K. K. p ( 20 ) proboszcz głogowski / 1550 - 1574 /.
Wg Zoffelna był z urodzenia wrocławianinem. Był wikarym we wrocławskiej katedrze. Głogowskim
proboszczem i kanonikiem został w 1550 r., a dziekanem Kolegiaty w 1574 r. Do 1945 r. w archiwum parafii
znajdowała się księga dochodów zaprowadzona przez PETZOLDA w 1556 r. Prowadzono ją do 1563 r.
W czasie jego urzędowania coraz więcej katolików w Głogowie przechodziło do luterskiego kościoła.
Szczególnie rada miejska sprzyjała nowej nauce, jak wynika z wymiany korespondencji proboszcza z
biskupem Baltazarem von Promnitz /25.V.1560 r. / . W 1564 r. protestanci wprowadzili w Brzostowie
magistra Joachima Spechta na urząd pastora . Próby wejścia w posiadanie głogowskiego kościoła dominikanów
albo kościoła parafialnego nie udały się. W tym czasie nastąpiło przejście na luteranizm głogowskiego wikarego,
a później proboszcza w Jaczewie Tomasza Gottwalda / 1571 /.
P. był równocześnie kanonikiem katedry we Wrocławiu.
26.XI.1574 r. dziekan PETZOLD ogłosił, że zrzeka się parafii na korzyść kanonika RAEBIGERA .
PICCOLOMINI Almerik.
Wg O. H. ( 27 ) archidiakon głogowski .Włoch z Pesaro, doktor praw. Od 1555 r. był proboszczem katedry
we Wrocławiu. W 1562 r. otrzymał kanonikat w Głogowie,a wkrótce potem archidiakonat. Zrezygnował z tej
prałatury zanim został instalowany. Zmarł we Wrocławiu 14.V.1568 r.
PIOTR z Waltdorf / Prusinowice /.
Wg O. H. ( 9 ) archidiakon głogowski.
Od 1297 r. znany jako wikary biskupa wrocławskiego i proboszcz Waltdorf. W 1304 r. kanonik opolski a od
1302 r do 1310 r. kanonik katedralny we Wrocławiu.

Wg H. G. { poz. 332 } archidiakon głogowski / 1306 /.Jako a. g. spotykamy go tylko pomiędzy 5.IV. a
30.IX.1306 r. (O. H. podaje również te daty ). Z archidiakonatu głogowskiego prawdopodobnie zrezygnował
pozostawiając sobie tylko prebendę kanonicką w katedrze wrocławską, którą posiadał co najmniej w latach 1304
- 1310. Posiadał ponadto kanonię w Opolu.
POHL Franciszek.
Wg O. H. ( 41 ) archidiakon głogowski .

Urodził się w Doboszowicach pow. zabrski 20.XI.1796 r. Był proboszczem i archiprezbiterem w Lubomierzu.
5.VIII.1852 r. powierzono mu zarząd archidiakonatu głogowskiego. Instalowany na ten urząd 2.I.1857 r. Zmarł
9.X.1864 r. na atak nerwowy.
PROTZAN -> ARNOLD ze Zwróconej
PRZEMKO (III. 5)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 84
Jako syna Konrada głogowskiego wymieniają go źródła śląskie 1 . Imię Przemko jest zdrobniałą formą
od imienia Przemysł albo Przemysław 2 . Imię otrzymał Przemko po swym wuju Przemysławie I wielkopolskim.
Kronika Polska, a za nią Kronika książąt polskich, wymieniją Przemka na drugim miejscu wśród synów
Konrada głogowskiego, podobnie jak i Genealogia św. Jadwigi 3. Kolejność podaną przez te źródła uważam
jednak za mało prawdopodobną 4 . Po raz pierwszy występuje w źródłach w 1277r. 5 . Pierwsy wystawiony przez
niego dokument pochodzi z 8. V. 1284 r. W dokumencie tym spotykamy się z konsensem braci Przemka.
Przemko rządził początkowo w dzielnicy żagańskiej, zapewne jeszcze w 1284 r. zamienił z Konradem Żagań na
Ścinawę 6 . Dzielnicą ścinawską władał do końca swego życia. Rok jego urodzenia nie jest możliwy do ustalenia
nawet w dość szeroko zakreślonych granicach chronologicznych 7 .
Przemko poległ w bitwie pod Siewierzem 26. II. 1289 r. 8 . Miejscem jego pochowania jest kościół
cystersó lubiąskich 9 .

1 Kronika polska, MPH, t. 3, s. 654; Kronika książąt polskich, ibidem, s. 494; Nagrobki książąt śląskich, ibidem,
s. 713; Genealogia s. Hedwigis, MHP, t. 4, s. 649.
2 Wymienione w poprzednim przypisie źródła zwą go Przemysłem (Kronika książąt polskich Przemysławem :
Primslaum), natomiast w źródłach dyplomatycznych występuje forma zdrobniała, Przemko, Schles. Reg. CDS, t.
7 / 3, nr 1781, 1814, 1863 i inne. Forma ta nie jest obca źródłom historiograficznym, zob. MPH, t. 3, s. 683 i 696
oraz MPH, t. 4, s. 649. Współcześnie (do końca XIII w.) imię brzmiało Przemysł. W. XIV w. (wyjątkowo także
już pod w XIII w., O. Balzer, op. cit., s. 228) pojawia się najpierw sporadycznie, a w końcu XIV w. już
powszechnie forma Przemysław, która utrzymała się po dzień dzisiejszy. Ścisłe trzymanie się współcześnie
używanych form onomastycznych prowadziłoby do odróżnienia Przemysłow od Przemysławów, co nie ma
jednakże dostatecznego uzasadnienia. Ponieważ forma Przemysł wychodzi z użycia już w XIV w., podczas gdy
lekcja Przemysław sporadycznie występuje już w XIII w. (przed XIII w. imię to nie występuje wśród Piastów), a
do końca XIV w. staje się wyłączną w dynastii piastowskiej, a ponadyo jest formą imienia używaną obecnie, w
tablicach genealogicznych posługuję się tylko formą Przemysław. W objaśnieniach wyraźnie zaznaczam, jakiej
formy tego imienia używał dany Piast, w nagłówku natomiast imię to zawsze oddaję jako Przemysław.
3 MPH, t. 3, s. 654 i 494; MPH, t. 4, s. 649, zob. przyp. 2 pod III. 3.
4 W źródłach występuje po swych braciach. Na dokumentach, na których występują synowie Konrada
głogowskiego wspólnie, Przemko zajmuje wśród nich ostatnie miejsce, G. A. Stenzel, Urkunden, nr 203, 205 i
224. Nagrobki książąt śląskich, MPH, t. 3, s. 713, nadmieniają, że w chwil;i śmierci (26. II. 1289 r.) był
iuvenculus.
5 Chodzi tu o wystąpienie bezimienne, Schles. Reg. CDS, t. 7 / 2, nr 1533 i 1536.
6 Zob. przyp. 8 pod III. 4.
7 Przypuszczam, że między Henrykiem i Konradem z jednej a Przemkiem z drugiej strony musiała istnieć
większa różnica wieku, która być może tłumaczy konsens braci na dokumencie Przemka z 8. V. 1284 r. (Schles.
Reg. CDS, t. 7 / 3, nr 1781). Za niwątpliwą młodszością Przemka w stosunku do braci, konkretnie do Henryka
przemawia poza przesłankami wymienionymi w przyp. 4, określenie przydane mu przez Rocznik krzeszowski
(grysowski) większy, MPH, t. 3, s. 696 : frater ducis Glogovie.
8 Liber mortuorum monasterii, s. Vincentii, MPH, t. 5, 680; Rocznik krzeszowski (grysowski) większy, Ibidem, t.
3, s. 696; Nagrobki książąt śląskich, ibidem, s. 713; Kronika książąt polskich, ibidem, s. 536. Dwa ostatnie źródła
podją również, że został pochowany w klasztorze luibiąskim. Zarówno data dzienna jak i roczna śmierci Przemka

nie ulego wątpliwości. Rok 1289 jako rok bitwy pod Siewierzem, w której zginął Przemko, jast datą całkowicie
pewną.
9 Zob. przyp. poprzedni. W sprawie nagrobka Przemka w kościele lubiąskim, zob. H. Luchs, op. cit.,
objaśnienia do tabl. 14, s. 3 n; Mycielski, op. cit., s. 14 oraz J. Kłębowski, op. cit., s. 78 n.
PRZEMKO (III. 14)
KAZIMIERZ JASIŃSKI TOM II
Jako syn Henryka głogowskiego występuje w źródłach historiograficznych i dokumentach. Używał
najczęściej zdrobniałej formy imienia Przemysław (Przemysł), Przemko, występując rzadziej jako Przemysł lub
Przemysław. Imię otrzymał po swym stryju, Przemku ścinawskim (III. 5). Mogło ono również nawiązywać do
Przemysławów wielkopolskich, z których Przemysław I był bratem babki Przemka.
Przemko był najmłodszym synem Henryka i Matyldy brunszwickiej. Nie wymienia go Genealogia św.
Jadwigi, co dowodzi, że urodził się po 1300 r. lub (najwcześniej) w końcu tegoż roku. Był znacznie młodszy od
pozostałych braci. W podziale księstwa głogowskiego i Wielkopolski między synów Henryka głogowskiego
Przemko otrzymał wraz ze swymi starszymi braćmi Henrykiem i Janem, Żagań i Poznań. Po śmierci matki miało
przypaść im jej wiano, mianowicie Głogów. Pomijając dokumenty podziałowe z 29 II 1321 r. Przemko jako
współwystawca występuje po raz pierwszy 29 I 1319 r. Pierwszy samodzielnie przez niego wystawiony
dokument pochodzi z 14 IX 1323 r. Prawdopodobnie usamodzielnienie się Przemka nastąpiło już w 1321 r.
Jeszcze 27 XII 1320 r. Przemko jest tylko współwystawcą dokumentów wystawionych przez Henryka II (IV). Po
tej dacie Przemko znika z dokumentów Henryka, który w dokumencie Jana ścinawskiego z 13 VII 1321 r.
określony został jako były książę głogowski. Wskazuje to na objęcie przez Przemka dzielnicy głogowskiej
między 27 XI 1230 i 13 VII 1321 r. Być może, że w pierwszych latach po wydzieleniu przez Henryka
Przemkowi dzielnicy głogowskiej, zachował sobie Henryk pewne uprawnienia w tej dzielnicy. Począwszy od 14
VIII 1323 r. wprowadził on do swej tytulatury obok tytułu pana głogowskiego również tytuł pana Żagania. To
znacznie późniejsze usamodzielnienie się Przemka w porównaniu z pozostałymi braćmi przemawia za większą
różnicą lat dzielącą go od braci. Z drugiej jednak strony objęcie przez niego już w 1321 r. względnie
samodzielnych rządów w dzielnicy głogowskiej dowodzi, że miał już wówczas co najmniej kilkanaście lat. Za
termin końcowy jego urodzin przyjmuję 1308 r. Kronika książąt polskich podkreśla jego młodość w chwili
śmierci. Nie można jednak na tej podstawie ustalić dokłdniejszej daty urodzin Przemka, którą kładę na lata
1300/1301 - 1308.
Przemko zmarł 11 I 1331 r. Datę dzienną podaje nekrolog lubiąski, data roczna wynika ze źródeł
dyplomatycznych. Ostatni dokument Przemka pochodzi z 7 XI 1330 r., a już 9 III 1331 r. w dokumencie
Konstancji, żony Przemka, podaje również relacja Henryka, notariusza Jana Luksemburskiego. kronika książąt
polskich nadmienia wyraźnie o otruciu Przemka przez jego wasali. Trudno się ustosunkować do tej odosobnionej
wiadomości. Nie jest ona wprawdzie całkiem pewna, jednakże nosi niewątpliwie cechy prawdopodobieństwa.
Przemko został pochowany w klasztorze lubiąskim. Nie pozostawił on po sobie żadnego potomstwa.
Przemko był żonaty z Konstancją, córką Bernarda świdnickiego. Małżeństwem tym zająłem się
dokładniej w genealogii Piastów świdnickich (II. 13). Zostało ono zawarte między końcem 1324 a marcem 1326
r. Po śmierci męża Konstancja przez pewien czas przebywał na swym wianie w księstwie głogowskim, które
jeszcze w 1331 r. zajął Jan Luksemburski. Najpóźniej w 1334 r. wstąpiła do klarysek sądeckich. W latach 1350 1360 występuje w dokumentach jako ksieni klasztoru klarysek w Starym Sączu, którą była zapewne aż do swej
śmierci, zaszłej między 1 II 1360 a 21 XI 1363 r. (II. 13).
1. Rocznik kapituły poznańskiej, MPH, s. n., t. 6, s. 55, por. przyp. 3 pod III. 10; Kronika książąt polskich, MPH,
t. 3, s. 737.
2. Schles. Reg. CDS, t. 22, nr 4976.
3. Schles. Reg. CDS, t. 16, nr 3255, 3256; t. 18, nr 3649, 3885, 3889, 3890, 3908, 3926, 3940, 3989, 3995,
4084, 4498, 4521, 4558; t. 22, nr 5004 a, 5005, 5033, 5050 i 5247; Monumenta Lubensia, s. 37.
4. Rocznik kapituły poznańskiej, MPH, s. n., t. 6, s. 55; Schles. Reg. CDS, t. 18, nr 4288, 4407, 4559; t. 22, nr
4689, 4742, 4924, 4976. Używanie przez Przemka równocześnie obydwóch form imienia (Przemko oraz
Przemysł lub Przemysław) najwyraźniej uwydatniają legendy na jego pieczęciach, zob. Schles. Reg. CDS, t. 18,
nr 4288 i 4521; por. również Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 537: Primslaus autem, alias Primko.
5. Schles. Reg. CDS. t. 16, nr 3255.
6. Ibidem, t. 18, nr 3885.

7. Ibidem, nr 4288.
8. Ibidem, nr 4084.
9. Ibidem, nr 4138 oraz s. 325, adnotacja do nr 4138.
10. Por. ibidem, nr 4158 - dokument Henryka, dotyczący terytorium głogowskiego.
11. Ibidem, nr 4279.
12. Najmłodszy z nich, Jan, usamodzielnił się pod koniec 1316 r., zob. III13. Kronika książąt polskich, MPH, t.
3, s. 538: Primslaus, quamvis iuvenis, erat tamen multum commendabilis in moribus et virtute, nihilominus per
suos proprios vasallos intoxicatus est ... sepultus est in Lubensi monasterio.
14. Necrologium Lubense, Monumenta Lubensia, s. 37.
15. Schles. Reg. CDS, t. 22, nr 4976.
16. Ibidem, nr 5004 a.
17. Ibidem, nr 5062.
18. Zob. przyp. 13.
19. Za wiarygodnością przekazu Kroniki książąt polskich opowiedział się J. Dąbrowski, op. cit., s. 400, przyp. 1.
20. Zob. przyp. 13 oraz J. Mycielski, op. cit., s. 16, nr 19.
21. Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 538: defuncto sine heredibus.
---------------------------------------------------------------------------------RAEBIGER Marcin.
Wg K. K. p ( 21 ) proboszcz głogowski .
14 kanonik głogowskiego konwiktu kolegiackiego. Otrzymał w 1574 r. probostwo miejskie na dwa lata jako
administrator beneficjum. Troszczył się mało o probostwo. Kapituła musiała go odsunąć. Jednakże w
krytycznych dniach rezydował na parafii.
REIMANN Jan.
Wg O. H. ( 19 ) archidiakon głogowski .
Jego działalność przypada na okres wojen husyckich, jednakże wówczas rejon Głogowa był mało dotknięty tymi
klęskami . Dla bezpieczeństwa kapituła zleciła otoczyć Kolegiatę drewnianym częstokołem, który sięgał do Odry.

Wg H. G. { poz. 158 } archidiakon głogowski / 1445 /.
Pochodził prawdopodobnie z rodziny mieszczańskiej. Mógł objąć a. g. w 1445 r. po rezygnacji Henryka
SENFTLEBENA . Wg źródeł instalowany w 1445 r. w dniu św. Hieronima .
RENKERUS.
Wg H.G. { poz. 337 } archidiakon głogowski / 1320? - 1330? /.
Wiadomość o nim jako a. g. czerpiemy z wykazu rocznic odprawianych przez wikarych. Poświadczony stale
począwszy od 1368 r. / przy braku danych z lat wcześniejszych/. Mógł być a. g. pomiędzy ARNOLDEM ze
Zwróconej / PROTZAN / , a JANEM ze Smolnej., a więc pomiędzy 1320 a 1330 r.

U Oskara Hellmanna brak informacji.

ROLL Henryk.
Wg O. H. ( 18 ) archidiakon głogowski .

Wg H. G. { poz. 80 } archidiakon głogowski / 1427 - 1429 /.
Pochodził z rodziny rycerskiej z Wierzbięcic koło Nysy. W 1410 r. jako proboszcz Zgorzelca studiował w Pradze
/ mgr iur. /, a później we Wiedniu. W Głogowie spotykamy go przed 1.VI.1425 r. jako komisarza biskupiego w
archidiakonacie. Posiadał tu też wikariat, z którego zrezygnował przed 21.XII.1429 r. Przed 2.IV.1427 r.
otrzymał, po zmarłym Mikołaju NEUDORFIE , archidiakonat głogowski . O tę prebendę toczył z nim spór,
posiadający prowizję papieską, Jakub RUBEIS. W 1428 r. H. ROLL brał udział w posiedzeniu sierpniowej
kapituły generalnej i został wybrany sędzią kapitulnym. Potwierdza go też wykaz członków kapituły z 1429 r.
Posiadał także kanonię w Lutomyślu, parafię w Nysie, potem w Karłowicach, kanonię w katedrze wrocławskiej i
w Legnicy.
Zmarł przed 24.XII.1429 r.
ROTHER Jerzy.
Wg K.K. p ( 30 ) proboszcz głogowski .
W 1642 r. został dziekanem i proboszczem. Zrezygnował jednak w 1650 r.
RUBEIS Jakub / lub Jakobinus /.
Wg H. G. { poz. 101a } archidiakon głogowski / prow. 1427 /.
Pochodził z rodziny szlacheckiej z Vercelli / Włochy /. W Polsce posiadał wiele beneficjów. 5.X.1427 r. otrzymał
prowizję na beneficjum w diecezji krakowskiej chociaż posiadał już prepozyturę w Opolu, a z Henrykiem ROLL
toczył spór o zwolniony przez Mikołaja NEUDORF'a archidiakonat, którego nie objął.
RUDOLF (III. 32)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 143
Jako syn Jana I żagańskiego jest poświadczony bezpośrednio przez liczne przekazy źródłowe 1 . Imię
nie spotykane poprzednio w dynastii piastowskiej, odziedziczył po dziadku macierzystym, księciu saskim
Rudolfie (III. 26) 2 .
W źródłach historiograficznych i dyplomatycznych występuje Rudolf wśród synów Jana I na drugim
miejscu po Baltazarze 3 . Poza Baltazarem mogła być starsza od niego Anna (III. 33). Pozostałe siostry były,
jeżeli nie z całą pewnością, to co najmniej z wysokim prawdopodobieństwem młodsze od Rudolfa. Umownie
wyznaczam mu drugie miejsce wśród dzieci Jana I. Ponieważ był on co najmniej o rok młodszy od Baltazara,
mógł się urodzić najwcześniej w 1411 r. Termin ad quem urodzenia Rudolfa kładłbym na lata 1417 / 1418,
wychodząc z założenia, że w chwili śmierci ojca był już w "wieku męskim" 4 , czyli liczył wówczas ponad 20 lat.
Różnica wieku między nim a Baltazarem nie była zbyt wysoka. Obydwaj bracia sprawowali w pierwszych latach
po śmierci ojca faktyczne rządy w dzielnicy żagańskiej. Po przeprowadzeniu podziału w 1449 r. Rudolfowi
wspólnie z Baltazarem przypadła większość dzielnicy ojcowskiej wraz ze społecznym Żaganiem.
Rudolf uczestniczył w wojnie trzynastoletniej walcząc po stronie krzyżackiej. Zginął w bitwie pod
Chojnicami. W źródłach dotyczących daty dziennej śmierci Rudolfa występują pewne rozbieżności 5 .
Najnowsze badania, wykorzystujące bogaty materiał dyplomatyczny, wykazały, zgodnie z dotychczasową
literaturą genealogiczną, że Rudolf zginął 17. IX. 1454 r. 6 . Miejsce pochowania Rudolfa nie jest znane. Z
pewnym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że został pochowany w kościele augustianów żagańskich 7
.
W źródłach nie zachowały się żadne wiadomości o żonie i potomstwie Rudolfa. Najprawdopodobniej
zmarł w stanie bezżennym i bezpotomnie.

1 Por. np. Catalogus, SRS, t. 1, s. 305; Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 9.
2 Por. również W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 66.
3 Por. Catalogus, SRS, t. 1, s. 305 oraz SRS, t. 10, s. 69 nn.
4 Catalogus, SRS, t. 1, s. 305; por. również III. 31, przyp. 9.
5 Poza datą 17. IX, przyjętą przez literaturę genealogiczną, występuje w źródłsch historiograficznych data 18.
IX; por. Długosz, Historia Poloniae, t. 5, s. 86 (z charakterystyczną dla Długosza pomyłką imienia : Baltazar
zamiast Rudolf). Nekrolog żagański, k. 18 v., zanotował śmierć Rudolfa pod 19. IX.
6 M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454 - 1466, Warszawa 1967, s. 263.
7 Catalogus, SRS, t. 1, s. 330, przyp. 2 - wiadomość o odbyciu ekzekwii żałobnych ejusdem ducis Rudolphi;
por. M. Biskup, op. cit., s. 280.
SALOMEA (III. 12)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 102
Córkę Henryka głogowskiego o tym imieniu wymienia Genealogia św. Jadwigi 1 . Imię to otrzymała
niewątpliwie po swej babce, żonie Konrada głogowskiego, a córce Władysława Odonica.
Genealogia wymienia ją na ostatnim miejscu po Agnieszce. Czy była z dzieci Henryka głogowskiego,
zrodzonych przed1301 r., rzeczywiście najmłodsza, tego nie można z całą pewnością ustalioć. Przypuszczam, że
mogła być, pomijając dzieci Henryka urodzone po 1300 r., starsza tylko od Jana, jak i równie dobrze młodsza od
niego. Wśród dzieci Henryka wyznaczam jej szóste miejsce po Janie, chociaż z równym uzasadnieniem można
umieścić ją na piątym miejscu przed Janem. Wiadomość Genealogii jest jedyną całkiem pewną wiadomością
źródłową o Salomei, z której możemy wnosić, że urodziła się najpóźniej w 1300 r., z zapewne nie wcześniej jak
w 1296 r.
Dalsze losy Salomei są nieznane. Można tu wysunąć dwie nawzajem wykluczające się hipotezy.
Pierwsza z nich to utożsamienie Salomei z Salomeą, drugą żoną Henryka II Reussa z Plauen, zmarłą po 12. VI.
1359 r., poświadczoną wyraźnie jako córka Henryka II i Matyldy 2 . Kwestię filiacji żony Henryka Reussa
komplikuje jednak to, że również syn Henryka głogowskiego nosił to smo imię i miał żonę imienirm Matylda
(III. 7). Jakkolwiek trudno w tym wypadku o definytywne rozstrzygnięcie, to raczej w Henryku II (IV) i
Matyldzie brandenburskiej należy widzieć rodziców drugiej żony Henryka Reussa.
Za znacznie bardziej prawdopodobną należy uznać drugą hipotezę, utożsamiającą niniejszą Salomeę z
Salomeą, zmarłą jako dziecko i pochowaną w klasztorze lubiąskim. Ta ostatnia i jej siostra Jadwiga występują
wspólnie jako córki Henryka II w źródłach wprawdzie późnych, niemniej jednak wiarygodnych 3 . Identyfikując
obydwie Salomee, należy w konsekwencji przyjąć, że Salomea zmarła jeszcze za życia ojca, czyli przed 9. XII.
1309 r. (III. 3) 4 . Została pochowana w Lubiążu, gdzie grób jej istniał jeszcze w XVIII w. 5 .

1 Zob. przyp. 1 pod III. 7.
2 Urkundenbuch der Vögte von Weida, Gera und Plauen, wyd. B. Schmidt, Thüringische Geschichtsquellen,
Neue Folge, t. 2, Jena 1884, nr 921.
3 Chodzi tu o przekazy źródłowe z XVI 0 XVIII w., sprowadzające się jednak do wspólnego źródła, obecnie już
nie istniejącego, mianowicie do epitafium lubiąskiego z napisem : Hie liegen S. Hedwigis Kinder (Hedwig und
auch Salome) Mit Gott vrohent sich ummerme (Hinricus zwey Edle Kind) Von Glogove hy begraben sind (Alle
hernach). Przytoczony tekst cytuję na podstawie Joachima Cureusa, Schlesische und der Stadt Breslau General Chronica... des Landes Ober - und Nider - Schlesien, Leipzig 1585, cz. II, s. 75; Dział Starodruków Biblioteki
Jagiellońskiej, Cim. 5442. Dr. Franciszkowi Sikorze z Krakowa dziękuję uprzejmie za dostarczenie mi odpisu
wspomnianego epitafium z lipskiego wydania Kroniki Cureusa pt. Gentis Silesiae Annales, Witebergae 1571, s.
308 (nieco inne brzmienie napisu nagrobkowego). Napis z epitafium lubiąskiego podają również m. in. J.
Schickfus, New vermehrete Chronica, Jena 1625, cz. IV, s. 175 oraz F. W. Sommersberg, op. cit., t. 1, s. 354; por.
również J. Kębłowski, Treści ideowe gotyckich nagrobków na Śląsku, Poznań 1970, s. 68, przyp. 119. Zdaniem J.
Mycielskiego, op. cit., s. 15, Salomea i Jadwiga były córkami Henryka II (IV) i Matyldy brandenburskiej, przy
czym Salomeę utożsamił Mycielski z drugą żoną Henryka Reussa z Plauen, a Jadwigę ze zmarłą w 1348 r. opatką
trzebnicką, zob. III. 17. Jak słusznie zauważył J. Kębłowski, op. cit., s. 6, przyp. 119, Jadwiga, ksieni trzebnicka

została pochowana w Trzebnicy, a Salomea, żona Henryka Reussa, zmarła najwcześniej w 1359 r., nie mogła być
określona jako dziecko. Epitafium lubiąskie dotyczy niewątpliwie dwóch zmarłych w dzieciństwie (zwey Edle
Kind) córek Henryka III i Matyldy brunszwickiej, co niezależnie od treści epitafium stwierdza już Cureus,
General - Chronica..., cz. II, s. 74, który podaje, że w kościele lubiąskim kazał Henryk III "seinem Kindern ein
Epitaphium stellen" z wymienionym wyżej napisem, por. tegoż, Annales, s. 308. Za dzieci Henryka III uznał
Salomeę i Jadwigę z epitafium lubiąskiego H. Grotefend, op. cit., s. 40.
4 Zob. końcowy fragment poprzedniego przypisu. Można by wprawdzie wziąć pod uwagę jeszcze trzecie
teoretyczbnie możliwe rozwiązanie, polegjaące na uznaniu Salomei z epitafium lubiąskiego za osobę różną nie
tylko od Salomei, drugiej żony Henryka Reussa (co do tego nie powinno być wątpliwości), ale także nie
identyczną z Salomeą, niewątpliwą córką Henryka III, wymienioną przez Genealogię św. Jadwigi, której
poświęcone jest niniejsze hasło. W takim razie należałoby przyjąć, że Hanryk III miał dwie córki o imieniu
Salomea, z których pierwsza zmarła w dzieciństwie jeszcze przed urodzeniem się Salomei, poświdczonej przez
Genealogię . Ta ostatnia Salomea mogła przeżyć ojca i być identyczna z drugą żoną Henryka Reussa z Plauen. W
przypadku przyjęcia, że Henryk III miał dwie córki Salomee, fakt iż druga z nich zmarła po nim, należałoby
uznać za niemal pewny, natomiast filiacja Salomei, żony Reussa, nawet i w takim wypadku pozostałaby kwestią
otwartą. Ostatecznie opowiadam się za utożsamieniem obydwóch Salomei, występujących w źródłach
(Genealogia św. Jadwigi, epitafium lubiąskie, jako córki Henryka III). Według wszelkiego prawdopodobieństwa
istniał tylko jedna córka Henryka o imieniu Salomea, ur. w latach 1296 - 1300, zmarła po 1300 r., a przed 9. XII.
1309 r. i pochowana wspólnie ze swą siostrą Jadwigą w Lubiążu. Pozostałe hipotezy uważam za mało
prawdopodobne, jednakże ich przytoczenie uznałem za uzasadnione, aby podkreślić pewną hipotetyczność
przyjętego przez mnie rozwiązania.
5 Zob. przyp. 3 oraz J. Kębłowski, Pomniki Piastów śląskich, Wrocław 1971, s. 82, przyp. 113.
SALOMEA (III. 18)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 114
Henryk i Agnieszka są jedynymi pewnymi dziećmi Henryka II (IV) i Matyldy brandenburskiej. Za
prawdopodobną córkę Henryka Wiernego uważam Salomeę, żonę Henryka II Reussa z Plauen, która w
dokumencie z 1350 r. wymienia jako swych rodziców Henryka i Mtyldę "von Glogove" 1 . Jest jednak kwestią
sporną, czy rodzicami Salomei byli Henryk III głogowski i jego żona, Matylda brunszwicka, czy Henryk Wierny
i Matylda Brandenburska. Zdania literatyury są tu podzielone. B. Schmidt, autor genealogii Reussów, brał pod
uwagę - z pewną ostrożnością - pierwszą możliwość 2 , a za nim uznał Salomeę za córkę Henryka III
głogowskiego v. Isenburg 3 . K. Wutke 4 uwzględniał obydwie możliwości, natomiast H. Grotefend 5 i K.
Dworzaczek 6 widzą w Salomei córkę Henryka II (IV) i Matyldy brandenburskiej. Najbardziej uzasadnione jest
stanowisko K. Wutkego, jednakże z dwóch możliwych do przyjęcia ewentualności za bardziej uzasadnioną
uważam uznanie Salomei za córkę Henryka Wiernego. Definitywne rozstrzygnięcie tej spornej kwestii utrudnia
nieznajomość nawet przybliżonej daty zawarcia małżeństwa między Henrykiem Reussem i Salomeą.
Dotychczasowa literatura przyjmuje, że Salomea wyszła za Henryka między 12. VIII. 1313 a 25. I. 1349
r. 7 . Tak znaczna rozpiętość czasu, obejmująca okres przeszło 35 lat, dopuszcza w równym stopniu obydwie
możliwości. Bardziej uzasadniona byłaby nawet hipoteza uznająca Salomeę za córkę Henryka III, który miał z
całą pewnością córkę o tym imieniu, urodzoną w latach 1296 - 1300 (III. 12) 8 .
Inaczej jednak będzie przedstawiała się sprawa, jeżeli przesuniemy termin a quo zamążpójścia Salomei.
Przesunięcie to uzasadnia dokument Henryka i Fryderyka v. Beichlingen z 22. VIII. 1328 r., z którego wynika, że
żyła jeszcze wówczas pierwsza żona Henryka Reussa, Zofia hrabianka z Beichlingen, córka i siostra wystawców
dokumentu 9 .
Przypuszczam, że Salomea została żoną Henryka II Reussa w latach 1328 (po 22. VIII) - 1335. Wnoszę o tym na
tej podstawie, że jej najstarszy syn, a być może zarazem najstarsze dziecko, Henryk III, jeszcze w 1352 r. nie był
całkiem pełnoletni 10 . Podana przeze mnie przypuszczalna datacja małżeństwa Salomei z Henrykiem Reussam
przemawia przeciw identyfikacji drugiej żony Henryka Reussa z Salomeą, córką Henryka III głogowskiego (III.
12), jakkolwiek całkowicie jej nie wyklucza. Wydaje się mało prawdopodobne, aby Salomea została żoną
Henryka w wieku ok. 30 - 40 lat. Jak na księżniczkę jest to wiek zbyt późny, a rtudno przypuścić, aby
małżeństwo Salomei z Henrykiem było już jej drugim małżeństwem. Jakaś chociażby drobna wzmianka o jej
wcześniejszym malżeństwie, gsyby takie rzeczywiście istbniało, musiałaby się w źródłach zachować.
Salomea, wychodząca za mąż w latach 1328 - 1335, należy raczej do następnego pokolenia Piastów
głogowskich. Na ten sam mniej więcej okres przypadają małżeństwa Agnieszki i Henryka Żelaznego, dzieci
Henryka Wiernego. Annales Glogovienses, wprawdzie dość bałamutne, nadmieniają o licznym potomstwie

Henryka II (IV) 11 , a z bulli papieskiej z 1321 r. wiemy, że Henryk miał już wówczas co najmniej dwoje dzieci
12 . Z dwóch hipotez, dotyczących filiacji Salomei, żony Henryka Reussa, za bardziej prawdopodobny uważam
pogląd, że była ona córką Henryka Wiernego i Matyldy Brandenburskiej.
Jej imię nawiązuje do imienia jej prababki ojczystej, żony Konrada głogowskiego 13 .
Jako córka Henryka II nie mogła urodzić się wcześniej niż w 1312 r. Znacznie więcej trudności sprawia
ustalenie terminu końcowego daty jej urodzin. Ponieważ matką została przypuszczalnie najpóźniej ok. 1336 r.,
musiała się urodzić najpóźniej ok. 1322 r.
Z małżeństwa z Henrykiem Reussem doczekała się Salomea licznego potomstwa. Henryk, mąż Salomei,
ożenił się po raz pierwszy w 1306 r. z Zofią z rodu hrabiów v. Beichlingen. Zmarł najprawdopodobniej 18. XII.
1350 r. 14 .
Źródła nie przekazały nam dokładniej daty śmierci Salomei, jak i miejsca jej pochowania. Po raz ostatni
jako żyjąca występuje 12. VI. 1359 r. 15 . Śmirerć jej nastąpiła zatem dopiero po tej dacie.

1 Urkundenbuch der Vögte von Weida, Gera und Plauen, t. 1, nr 921 (1350 r.) : vor Salome der Ruzinne... und
ireme vater deme herzogen Heynrich und der seligen vrowen vor Mechtilde irre muter von Glogove. Jako żona
Henryka Reussa Salomea była niekiedy określana jako Salomea ("Rusinka); por. poza wymienionym wyżej
dokumentem również dokument z 1355 r., ibidem, nr 958 : dy edele vrowe vor Salome dy Ruzsinne. W Sprawie
przydomka Reuss (de Russia, Ruthenus) używanego przez wójtów z Plauen, zob. B. Włodarski, Polska i Ruś,
Wrszawa 1966, s. 247, w przyp.
2 B. Schmidt, Die Reussen. Genealogie des Gesamthauses Reuss, Schleiz 1905, tabl. 6 i s. 29.
3 W. K. v. Isenburg, Stammtafeln, t. 1, tabl. 166.
4 K. Wutke, Stamm- und Übersichstafeln, s. 16.
5 H. Grotefend, op. cit., s. 40, nr 20 a .
6 W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 8.
7 Ostatnio W. Dworzaczek, loc. cit.
8 Jak starałem się wykazać pod III. 12 Henryk głogowski mógł mieć nawet dwie córki o tym imieniu. Tylko w
przypaku, gdyby Salomea z epitafium lubiąskiego oraz Salomea z Genealogii św. Jadwigi okazały się dwiema
różnymi córkami Henryka głogowskiego, może wchodzić w rachubę identyfikacja Salomei z Genealogii z drugą
żoną Henryka Reussa, w żadnym wypadku żona Henryka nie była tą samą osobą, co Salomea z epitafium
lubiąskiego, zob. III. 12, przyp. 3.
9 Das Landeshaupt Archiv Sachsen Anhalt, zespół - Urkunden, Erfurt Nachtr. 76 (dokument oryginalny
wystawiony w Erfurcie 22. VIII. 1328 r.) : Nos Henricus et Fridericus eius natus in Bychelingen...
recognoscimus..., quod.. Henricus de Plawe [w innym miejscu dokumentu nazwany zięciem i szwagrem
wystawców dokumentu - K. J.] ...pro salute anime sue ac eius uxoris, nostre filie et sororis dilecte... contulit. Z
przytoczonej wzmianki wynika, że żyła jeszcze wówczas pierwsza żona Henryka Reussa, córka Henryka, a
siostra Fryderyka v. Beichlingen. Wskazuje na to brak przy jej osobie takich określeń jak olim, bone memorie,
felicis recordationis itp. Cytowany dokument znany był B. Schmidtowi, Urkundenbuch der Vögte, t. 2, Nachträge
nr 65 (regest wraz z fragmentami in extenso dokumentu). Mimo to podał B. Schmidt, Die Reussen, tabl. 6 i s. 29,
błędną filiację pierwszej żony Henryka II Reussa, którą dopiero nowsza literatura uznała za hrabiankę z
Beichlingen.
10 B. Schmidt, Berichtigungen und Zusätze zur Genealogie des Reussisches Hauses, 56 und 57. Jahresbericht
des Vogtländischen Altertumsforschenden Vereins zu Hohenlohen, s. 70. 1. VII. 1352 r. występuje Henryk III
wraz ze swą matką Salomeą jako współwystawca dokumentu, Urkundenbuch der Vögte, t. 1, nr 931.
11 Annales Glogovienses, SRS, s. 10, s. 8 i tamże przyp. 6.
12 Theiner, t. 1, nr 260, por. przyp. 5.
13 Imię to nosiła również ciotka Salomei (III. 12). Jeżeli uznamy żonę Henryka Reussa za córkę Henryka III
głogowskiego, wówczas Salomea, żona Konrada głogowskiego byłaby jej babką, a Salomea z epitafium
lubiąskiego jej siostrą; zob. przyp. 8.

14 Dane genealogiczne dotyczące Henryka II Reussa i jego potomstwa podają : B. Schmidt, Die Reussen, tabl. 6
oraz W. K. Isenburg, op. cit., t. 1, tabl. 166. Datę śmierci Henryka II Reussa, ustaloną przez literaturę na 18. XII.
1350 r., uważam tylko za prawdopodobną. Śmiercć jego mogła nastąpić już 18. XII. 1349 r. Źródło zawierające
wiadomość o śmierci Henryka jest późne i częściowo bałamutne (por. Urkundenbuch der Vögte, t. 2, s. 646, nr
82). O powierzchowności dotychczasowych badań nad genealogią Reussów świadczy m. in. przyjęta przez
literaturę data zaążpójścia Salomei, mieszczącą się w granicach m. 12. VIII. 1313 a 25. I. 1349 r. Ci sami
badacze, którzy przyjmują jako termin ad quem zamążpójścia Salomei 25. I. 1349 r. podają, że miała ona z
Henrykiem Reussem, zmarłym w 1350 r. ośmioro do dziesięciorga dzieci, co wyznacza znacznie wcześniejszy
termin ad quem zawarcia przez Henryka drugiego małżeństwa.
15 Urkundenbuch der Vögte, t. 2, nr 54.
SALOMEA (III. 49)
RODOWÓD PISTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 164
Córkę Jana II o tym imieniu wymieniają liczne źródła historyczne 1 . Jej imię nawiązuje do imienia
babki macierzystej żony Wlchelma opawskiego 2 .
Salomea była drugą z kolei córką Jana II żagańskiego. W literaturze genealogicznej przymuje się
zgodnie 1475 r. Jako datę urodzenia. Datę tę ustalił H. Grotefend 3 na podstawie przekazu Roczników
głogowskich, które podają, że Salomea w styczniu 1487 r. nie miała jeszcze 12 lat 4 . Wynika stąd jedynie termin
a quo daty urodzenia Salomei, która mogła urodzić się dopiero po 11. I. 1475 r. Brak natomiast pewnego
dowodu, świadczącego, że urodziła się w 1475 r. 5 . Salomea mogła urodzić się równie dobrze w 1475 jak i w
1476 r. Termin ad quem jej urodzin stanowi październik 1476 r., ponieważ jaj młodsza siostra przyszła na świat
najpóźniej w październiku 1477 r. 6 .
Salomea wychodziła dwukrotnie za mąż. Jej pierwszym mężem był Albrecht, książę ziębicko - oleśnicki,
wnuk Jerzego z Pobieradu. Małżeństwo to zostało zawarte 11. I. 1487 r. w Głogowie. Z uwagi na młody wiek
Salomei pokładziny miały nastąpić dwa lata później 7 . Salomea przez cały rok 1487 przebywała przy rodzicach,
a przez następny rok przy matce, najczęściej w Świebodzinie 8 . Prawdopodobnie na dwór swego męża przybyła
dopiero w 1489 r. lub w najbliższych latach po tej dacie 9 .
Albrecht urodził się 2. VIII. 1468 r., zmarł 12. VII. 1511 r. 10 . Po jego śmierci Salomea wyszła
powtórnie za mąż, za Jana Kurzbacha, barona na Trachenbergu (Żmigrodzie) i Miliczu 11 .
Salomea zmarła w 1514 r. przed 30. IX 12 . Jan Kurzbach ożenił się po jej śmierci z Krystyną z
Menhold, a po śmierci swej drugiej żony ożenił sią z Anną Zborowską. Zmarł 18. V. 1549 r. 13 .

1 Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 49; Nocolai Henelli ab Hennefeld Chronicon ducatus Monsterbergensis
et territorii Frankensteinensis (dalej cyt. Chronicon ducatus Monsterbergensis), wyd. F. W. Sommersberg, op.
cit., t. 1, s. 217.
2 H. Grotefend, op. cit., tabl. XI, nr 16; W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 11.
3 H. Grotefend, op. cit., s. 42, nr 50.
4 Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 49 : (dux de Glotz) promisit quod eam carnaliter non vellet cognoscere
usque post duos annos, quia ipsa nimis parva erat et nondum 12 annos.
5 H. Grotefend, op. cit., s. 42, nr 50, przyjął, że pokładziny Albrechta i Salomei odbyły się 6. I. 1488 r.
Konsekwencją tego poglądu było przypuszczenie Gritefenda, że Salomea ukończyła 12 lat po 11. I. 1487 a przed
6. I. 1488 r., co wskazywało, że urodziła się w 1475 r. Źródła, na które się Grotefend powołuje, mianowicie
Annales Glogovienses (SRS, t. 10, s. 50), w ogóle nie wspominają pod 6. I. 1488 r. o pokładzinach Salomei.
6 Urodzona na krótko przed 10. X. 1477 r., córka Jana, będzie zapewne identyczna z Jadwigą, zob. III. 50,
przyp. 2.
7 Datę ślubu podają Annales Glogovienses, śś, t. 10, s. 49 i 50, por. również przyp. 3.
8 Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 51 (wyjazd żony Jana i jego córek do Świebodzina w dniu 4. II. 1488 r.),
s. 56 (przybycie córek i żony księcia na przelotny pobyt do Kłodzka pod koniec 1488 r.), s. 59 (obecność rodziny
książęcej w Świebodzinie w chwili jego zajęcia przez wojska Macieja Korwina z pocz. 1489 r.). Annaels
Glogovienses nie wymieniają imion, ani nie podają liczby =córek Jana, przebywających przy matce, jedankże

można się domyślać, że chodziło tu op wszystkie córki Jana z wyjątkiem Małgorzaty. Obecność Salomei w 1487
r. na dworze rodziców wynika pośrednio z kontekstu wiadomości Roczników głogowskich, dotyczących 1487 i
pocz. 1488 r., ibidem, s. 49 n.
9 Jeżeli data urodzenia Henryka (10. IV. 1490 r.), syna Jerzego, księcia ziębicko - oleśnickiego i Jadwigi,
młodszej siostry Salomei (III. 50) odpowiada prawdzie, wówczas 1489 r. należy uznać za datę przybycia Salomei
na dwór męża, który przebywał jeszcze wówczas przy boku swego ojca, Henryka I Starszego. Obecność Salomei
przy mężu w listopadzie 1493 r. wynika z listu Henryka I Starszego z 11. XI. 1493 r., Ch. Reisch, Die Kustodien,
nr 658.
10 H. Grotefend, op. cit., tabl. 13, nr 17; W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 12. Albrecht został pochowany w
Kłodzku, w kościele Św. Jerzego, Chronicon ducatus Monsterbergensis, F. W. Sommersberg, op. cit., t. 1, s. 217.
11 N. Pol, Jahrbüher, t. 2, s. 196; H. Grotefend, op. cit., s. 42, nr 50.
12 H. Grotefend, loc. cit.
13 F. Freytag v. Loringhoven, op. cit., t. 4, tabl. 89 b.
SCHOLASTYKA (III. 38)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 152
Źródła wyraźnie poświadczają, że była córką Jana I 1 . Imię odziedziczyła po matce.
Według wszelkiego prawdopodobieństwa była przedostatnią z córek Jana (III. 37). Była z pewnością
starsza od Jana, natomiast Wacław mógł być równie dobrze starszy jak i młodszy od niej. Urodziła się zapewne
po 1420 r., ponieważ trudno przyjąć, aby niemal wszystkie dzieci Jana I urodziły się między 1410 a 1420 r.
Najpóźniejszą datę jej urodzin stanowią lata 1428 - 1430.Termin końcowy jej urodzin wynika z wiadomości,
podanej przez H. Grotefenda 2 , a zaczerpniętej z nie dostępnego mi źródła, że Scholastyka przebywała w 1438 r.
na dworze księżny legnickiej Elżbiety. Lakoniczna informacją Grotefenda nie daje żadnych podstaw do
pośredniego nawet ustalenia dolnej granicy wieku Scholastyki w 1438 r. Uważam jednak, że była ona już
wówczas co najmniej kilkuletnim dzieckiem, a prawdopodobnie kilkunastoletnią dziewczyną. Ponieważ nie
mogłem dotrzeć do źródła wiadomości o pobycie Scholastyki na dworze legnickim w 1438 r., termin ad quem jej
urodzin, który kładę na 1430 r., należy przyjąć ze znakiem zapytania.
Scholastyka występuje w źródłach po raz ostatni w 1483 r. 3 . Zmarła najpóźniej w 1489 r., ponieważ
wiadomość o śmierci wszystkich trzech niezamężnych córek Jana I znajduje się w części Katalogu spisanej w
1489 r. 4 . Miejsce pochowania Scholastyki nie jest znane. Późne źródło podaje wiadomość, że zmarła na dworze
cesarskim 5 .

1 Por. III. 34, przyp. 10; Die Inventare, CDS, t. 31, s. 107, Nicolai Henelii ab Hennefeld Annales Silesiae, wyd.
F. W. Sommersberg, op. cit., t. 2, s. 323.
2 H. Grotefend, op. cit., s. 41, przyp. 40.
3 A. Heinrich, op. cit., s. 112 nn., cytuje korespondencję Scholastyki. Ostatnie jej listy pochodzą z lat 1479 i
1483.
4 Catalogus, SRS, t. 1, s. 304 : qui (sic) sine matrimonio mortui sunt. O czasie spisania tej wiadomości por.
uwagi wydawcy, ibidem, s. 17; zob. także A. Heinrich, op. cit., s. 115.
5 Nicolai Henelii ... Annales, F. W. Sommersberg, op. cit., t. 2, s. 323 : Scholastica, quae Caesaris aulam secuta
virgo moritur. Wiadomość tę uważa za wiarygodną H. Grotefend, op. cit., s. 41, nr 39 i 40.

U Oskara Hellmanna brak informacji .
SAMELANT Mikołaj.
Wg H. G. { poz. 278a } kanonik i proboszcz św. Mikołaja / prow. 1420 /.

Był klerykiem diecezji pomezańskiej. Ukończył studia - miał tytuł magistra . Swą karierę rozpoczął od pracy w
Kurii rzymskiej. 28.IV.1420 r. otrzymał potwierdzenie prawa do parafii głogowskiej zwolnionej przez zmarłego
Mikołaja FRANKONIS. 2.V.1421 r. otrzymał prowizję papieską na kanonię głogowską złączoną z parafią św.
Mikołaja, a 18.V.1421 r. potwierdzenie na nią . Posiadał wikariat czy altarię w Opolu, beneficjum w diecezji
leodyjskiej i padewskiej / Anaso /, parafię w Rang, prowizję na większą prebendę we Wrocławiu i na Warmii
.Toczył spór o kanonię w Frising. Probostwa św. Mikołaja i kanonii głogowskiej nie zdołał objąć, gdyż zajął je
Jan LEONIS.

U K. Kastnera brak informacji.
SCHEUERLEIN Jan. / junior /
Wg O. H. ( 22 ) archidiakon głogowski .
Należał do rodziny, która przybyła do Wrocławia z Laningen w Bawarii. Urodził się we Wrocławiu 28.VII.1461
r. Studiował od 1479 r. w Bolonii i został tam promowany na doktora obojga praw. Już jako student posiadał
kanonikat we Wrocławiu. Posiadał również kanonie w Legnicy, Augsburgu i Trydencie. Był prepozytem w Opolu
i „magister fabricae ” w katedrze we Wrocławiu. Od 1500 r. do 1513 r. był równocześnie biskupim generalnym
wikariuszem i oficjałem. Określa się jego jako jednego z pierwszych humanistów.

Wg H. G. { poz. 163 } archidiakon głogowski / 1491 - 1516 /.
Był krewnym Jana Scheurleina seniora,
kanonika głogowskiego. Jako a. g. spotykamy go po raz pierwszy w 1491 r. Wymieniony również w dokumencie
z 20.XII.1510 r. Od 1492 r. rezydował we Wrocławiu. W dokumentach głogowskich znajdujemy wiadomość, że
kapituła 31.III.1518 r. spełniła wolę zmarłego archidiakona Scheuerleyna. Po 24.VI.1518 r. J. Heyntschel objął
altarię związaną ze swym wikariatem od archidiakona Scheuerleyna. Powszechnie przyjmuje się że zmarł
2.IV.1516 r. weWrocławiu.
SCHMIDT -> FABER Marcin`
SCHNEIDER Ignacy.
Wg K. K. p ( 39 ) proboszcz głogowski / 1796 - 1812 /.
Urodził się 9.IV.1734 r. w Nysie. W tym samym dniu został ochrzczony w kościele św. Jakuba . Ojciec Mikołaj
Jan Dawid Sch. był mistrzem krawieckim, matka Anna Barbara . Studia ukończył we Wrocławiu . Uzyskał
doktoraty filozofii i teologii . 9.IV.1757 r. otrzymał święcenia kapłańskie w prywatnej kaplicy bpa Schaffgotscha
w Nysie. W 1765 r. został beneficjantem w kaplicy św. Elżbiety we wrocławskiej katedrze . Jednocześnie był
bibliotekarzem katedralnym, której podarował drogocenny rękopis legendy św. Jadwigi / 1773 /. Bp sufragan
powołał go na dyrektora utworzonego we Wrocławiu głównego seminarium. Celem przygotowania się do objęcia
tego stanowiska, zwrócił się do słynnego pedagoga opata Felbigera z Żagania . 4.X.1765 r. został wprowadzony
na swój nowy urząd. Sprawował go 13 lat /1765 - 1778 /. Podczas swej bytności w 1766 r. we Wrocławiu
Felbiger wydał pozytywną opinię o pracy Sch.
Schneider brał również udział przy wydaniu katechizmu. W 1778 r. przeszedł do Kiełczyna jako superintendent,
a stąd do Lubomierza jako superintendent i proboszcz. Później zmienił Lubomierz na Polkowice, a w kwietniu
1796 r. na Głogów. Już w 1791 r. otrzymał 11 - ty kanonikat głogowski , który utrzymał także jako proboszcz
głogowski. Jego poprzednik, Francheville, właściwy kanonikat parafialny zatrzymał po swoim wyjeździe z
Głogowa .
Sch. pozostawił po sobie w archiwum parafialnym notatki historyczne. M. in. na temat oblężenia Głogowa w
1806 r. sporządził dzienne notatki na trzech kartach. W kościele polecił odnowić posadzkę. Użył na to
„ olbrzymią monstrancję ”, którą polecił przetopić ponieważ była połamana . W czasie wojny 30 - letniej, wraz z
innymi kosztownościami, została dla bezpieczeństwa wywieziona do Polski przez dzwonnika Schwartza, który

przez 40 lat służył wiernie Kościołowi. To wspaniałe dzieło sztuki złotniczej zostało opisane w dokumencie
wizytacji kościołów z 18.X.1594 r.
Pod koniec życia Sch. nastąpiła sekularyzacja głogowskich klasztorów i konwiktów /1810/. Był ostatnim
proboszczem, który był jednocześnie kanonikiem głogowskiej kolegiaty.
Zmarł 14.XI.1812 r. Prosił aby został pochowany obok proboszcza Scholtzego. Władze w Legnicy zezwoliły
16 listopada, ze względu na zasługi zmarłego. Zażądano jednak w podziemiu wykopać na trumnę specjalne
zagłębienie.
Jego zasługi jako byłego bibliotekarza dla wrocławskiej biblioteki katedralnej podkreśla Heyne w historii
biskupstwa wrocławskie- go/ 1860 /.
SCHNEIDER Karol Ferdynand.
Wg K. K. p ( 36 ) proboszcz głogowski / 1710 - 1740 /.
Urodził się 25.X.1670 r. we wsi Korzekwice, parafia Reńska Wieś, pow. nyski. Był synem karczmarza, matka
Dorota z d. Neugebauer. Studia teologiczne odbył we Wrocławiu u jezuitów. Święcenia kapłańskie otrzymał
18.VIII.1694 r. we wrocławskiej katedrze z rąk bpa sufragana Brunetti. Przez dłuższy okres był pierwszym
wikarym w Głogowie. 14.VIII.1710 r. został wyznaczony jako następca LEHMGRÜBNERA . Wg informacji z
wizytacji z r. 1714 r. za jego kadencji odnowiono wnętrze kościoła . Nowo wybudowany wielki ołtarz / 1712 /
miał obraz Świętej Trójcy otoczony rzeźbami św. Mikołaja i św. Katarzyny. Powyżej znajdowały się rzeźby św.
Sebastiana i św. Rocha . Ponadto odnowiono ławki, okna i drzwi oraz posadzki w kościele. Ilość komunii
wielkanocnych wynosiła 2800. Katolików było 4000 obok 2000 innowierców.
Zmarł 7.VII.1740 r.
Nekrolog mówił o nim:„To był szczególny dobroczyńca biednych ”. SCHOLTZE Franciszek Leopold.
Wg K. K. p ( 37 ) proboszcz głogowski / 1740 - 1772 /.
Urodził się 9.III.1709 r. we Wrocławiu. Był synem Krzysztofa Sch. woźnicy Zakonu Krzyżowego od św.
Macieja, matka Anna Eleonora . Ochrzczony w dniu urodzenia przez kapłana Zakonu Dores'a . Po odbyciu
studiów filozoficznych udał siędo Wiednia aby studiować teologię. W Wiedniu 29.III.1732 r. otrzymał święcenia
kapłańskie z rąk proboszcza katedry i biskupa sufragana Jakuba Braitenbüchera w archikatedrze. Po powrocie
do kraju został wikarym i wicekantorem we wrocławskim kościele św. Krzyża . Z tego urzędu wyniósł widoczne
zamiłowanie do liturgii i dostojnej muzyki kościelnej. Potwierdził to jako proboszcz w Głogowie.
Inwestyturę na proboszcza głogowskiego i kanonika Kolegiaty uzyskał 12.VIII.1740 r.
W urzędzie parafialnym znajdował się do 1945 r. wąski, starannie napisany jego ręką foliant, w którym opisał
bogaty porządek nabożeństw w głogowskim kościele parafialnym aż do najdrobniejszych szczegółów. Prosił tam
również swojego następcę, aby nic nie zmieniał. Znalazły się tam liczniejsze świąteczne nabożeństwa niż w
katedrze w XX w. Należy się dziwić, że wobec tej żarliwości zarząd starego maryjnego bractwa mógł wnieść
skargę na proboszcza do urzędu generalnego wikariatu, że zaniedbuje bardzo obowiązki względem tego bractwa
. W swoim piśmie usprawiedliwiającym SCHOLTZE wskazuje na to, że bractwo to zmniejszyło swoją liczebność
do 40 członków. W zażaleniu wspomniano m. in., że proboszcz skasował śpiewny kantat bractwa w t. zw.
chorałowych zespołach, a za to wprowadził muzykę figuralną . Sch. wskazał na to, że poprzednio pięć kantat
przekrzyczano, z towarzyszeniem trąb, pół mszy do Przemienienia. Następnie mszę kończono w ciszy. Te „ msze
trąbowe ” w całym kraju zostały skasowane.
Z wymiany korespondencji widać wyraźnie, że niektórzy członkowie bractwa traktowali kaplicę loretańską i
fundowaną Służbę Bożą jako swoją domenę i starali się odgrywać rolę dodatkowego zarządu parafii. Sch.
energicznie to przytłumił. Pilnie kontynuował dzieło jego poprzedników przy odnowie kościoła . Zostało to nagle
przerwane przez pożar kościoła w 1758 r. W licznych, własną ręką napisanych, rejestrach opisał dokładnie
wszystkie roboty przy odbudowie. Zanim mógł to zakończyć, wykonane jego staraniem dzwony zabrzmiały na
jego pogrzebie.
Zmarł 13.I.1772 r. o 5 rano na chorobę płuc.
Testamentem zapisał: Jezuickiemu Seminarium w Głogowie 256 Reichstalarów, 20 srebrnych groszy dla
studentów na dożywienie, swojej gospodyni Janinie Teresie Walter 770 Rchstlr. 11 sr. groszy, fundacji chorych
1601 Rchstlr. 4,5 fenigów / do 1945 r. fundację tę nazywano: „ Rösner ~ Scholtze'sche Krankenfundation ” /,
Miłosiernym Braciom we Wrocławiu 151 Rchstlr. 4 sr. gr., Elżbietankom we Wrocławiu 201 Rchdtlr. 13 sr. gr.,

na dom sierot we Wrocławiu „ ad Matrem Dolorosam ” 100 Rchstlr. 22 sr. gr.
K. K. p ( 11 ) proboszcz głogowski.

SCHWOFHEYM August. Wg

Wspomniany w dokumencie fundacyjnym z 17.11.1484 r.

Wg H. G. { poz. 14 } kanonik i proboszcz św. Mikołaja / 1484 - 1485 /.
/ Pisownia nazwiska wg H. G. Augustyn SCHWOFFHEIM /. Potwierdza go w swoim zbiorze dokumentów
Zoffeln i podaje, że w 1485 r. posiadał XII kanonikat plebański.
SELLIUS Kasper.
Wg O. K. ( 29 ) archidiakon głogowski .
Urodził się w Głogowie. Proboszcz Wysokiej Cerkwi i biskupi komisarz. Inwetyturę na archidiakona otrzymał
22.IX.1588 r. W okresie jego urzędowania przypada zalecenie biskupa, aby w czasie wizytacji zwracać uwagę na
dokładne przestrzeganie przepisów prowadzenia ksiąg kościelnych.
SELLIUS zmarł 13.XI.1617 r. Jego kolorowy nagrobek umieszczono w kaplicy św. Anny. W kaplicy Trzech
Króli znajdował się przez niego ufundowany ołtarz z własnym portretem.
Gdy w drugiej połowie XVI w. na zwornikach żeber sklepienia kolegiaty głogowskiej założono duże tarcze
drewniane z herbami króla , biskupa , szlachty i prałatów, także SELLIUS założył swój herb. Ta szczególna
ozdoba Kolegiaty została zniszczona w czasie robót renowacyjnych w 1890 r. Tylko część udało się uratować i
na powrót powiesić na ścianach. Zniszczono herb S. Wg rysunków Pawła Knötela był on dokładnie taki sam , jak
na nagrobku jego poprzednika BRIGERA . Także na pieczęci woskowej na dokumencie wystawionym przez S.
25.IX.1598 r. przechowywanym w archiwum miejskim, wskazywało to samo.
Przeciwnie w zwieńczeniu ołtarza Trzech Króli ufundowanego przez niego , znajdował się całkiem inny herb:
płynąca srebrna ryba na dole tarczy niebieskiej, z ryby wyrasta gałązka zielona, trzylistna na zielonym tle. Jako
ozdoba hełmu siedzący nieruchomo biały gołąb.
SELLIUS Kasper.
Wg O. H. ( 31 ) archidiakon głogowski .
Doktor obojga praw. Zapewne krewny swojennego imiennego poprzednika. Był proboszczem Wysokiej Cerkwi .
8.III.1618 został prałatem - kantorem, 20.VI.1651 r. został a. g. Zmarł nagle, jako senior kapituły w 1655 r., w
Wysokiej Cerkwi .
SENFTLEBEN Henryk.
Wg O. H. ( 20) archidiakon głogowski .
Tajny szambelan papieski . W 1444 r. studiował w Bolonii, gdzie był określony jako kanonik wrocławski oraz
archidiakon Głogowa i Legnicy. Od 1452 r. do 1466 r. dziekan katedry wrocławskiej i radca cesarza Fryderyka
III. Uprzednio był urzędnikiem kancelarii papieskiej na Soborze Bazylejskim (1431 - 1445 ) . Był bardzo
zaprzyjaźniony z Eneaszem Sylwiuszem, późniejszym papieżem Piusem II, który go nazywał swoim
prawdziwym i najlepszym przyjacielem.

Wg H. G. { poz. 82 } archidiakon głogowski / 1429 - 1445 /.
Pochodził z Głogowa, lecz mógł pochodzić z rodziny ziemiańskiej. Studiował we Wiedniu - posługiwał się
tytułem magistra . W okresie 1425 - 1428 r. był altarzystą w Głogowie. 29.I.1429 r. otrzymał prowizję na
archidiakonat głogowski, o który musiał toczyć spór z Augustynem TIERGART'em. Spór zakończyła 22.II.1425
r. rezygnacja TIERGART'a . 24.XII.1429 r. SENFTLEBEN opłacił annaty. Prowizja papieska pozwalała mu na
zatrzymanie posiadanej już altarii głogowskiej i parafii w Gwizdanowie. Jako a. g. przebywał w Rzymie. Do
diecezji wrócił jesienią 1440 r. i przynajmniej czasowo przebywał w Głogowie, gdzie potwierdził akty prawne
poczynione w jego zastępstwie. W 1441 r. ponownie wysłany przez bpa Konrada do Rzymu. W 1444r. zapisał się

na studia w Bolonii, których jednak nie rozpoczął. Z archidiakonatu musiał zrezygnować ok. 1445 r. / w tym roku
pojawia się na nim w Głogowie Jan REIMANN /. Na przełomie 1450 r. przebywał w Głogowie, gdzie 3.II.1451
r. sporządził swój testament. 15.IX.1460 r. po zmarłym Stanisławie Mederze objął kanonię głogowską, na której
wymienia go zestawienie członków kapituły z 1461 r. W 1465 r. zapisał wikarym 10 marek w złocie na swoje
aniwersarium. Posiadał ponadto w diecezji succustodię we wrocławskiej kolegiacie św. Krzyża, kanonię, a
później dziekanię katedralną i archidiakonat legnicki . Poza tym miał prowizje na beneficja na Warmii i w
Salzburgu.
Zmarł w 1466 r.
SMED -> FABER Marcin
STRICHHOLTZ Piotr.
Wg O.H. ( 15 ) archidiakon głogowski .Pochodził z wrocławskiej rodziny kupieckiej. Za Zoffelnem O. H.
twierdzi, że STRICHHOLTZ był a. g. już w 1374 r. W 1375 r. był kanonikiem we wrocławskiej kolegiacie św.
Krzyża .
Wg H. G. { poz. 331 } archidiakon głogowski / 1383 - 1390 /.
Jako a. g. potwierdza go po raz pierwszy dokument z 3.XII.1383 r. Zmarł najprawdopodobniej w 1390 r. Z całą
pewnością przed 13.I.1391
TAUCHAN Mikołaj .
Wg K. K. p ( 13 ) proboszcz głogowski.
Wspomniany w dokumentach z 3.VII.1499r. i 27.IV.1500 r.

Wg H. G. kanonik i proboszcz św. Mikołaja / 1497 - 1502 /.
Pochodził z nyskiej rodziny mieszczańskiej. Studiował w Krakowie - dr decr. Jako kanonika głogowskiego
spotykamy go poraz pierwszy 1.XII.1497 r. Posiadał tu XII kanonię związaną z parafią św. Mikołaja . Potwierdza
go na niej dokument z 8.V.1499 r. Kanonię zatrzymał zapewne do swej śmierci. Był też proboszczem w Nysie.
Zmarł 15.IX.1502 r.
TIERGART Augustyn.
Wg H. G. { poz. 14a } archidiakon głogowski /prow. ok. 1428 /.
Po raz pierwszy spotykamy go jako posiadającego prawo do archidiakonatu głogowskiego 3.IX.1428 r. kiedy
Jakub RUBEIS toczył z nim spór o tę prebendę i beneficjum. Również przeciw niemu dochodził swych praw do
archidiakonatu głogowskiego 29.I.1429 r. Henryk SENFTLEBEN. Z prawa do archidiakonatu A. TIERGART
zrezygnował przed 28.II.1429r.

U Oskara Hellmanna brak informacji.

ULLRICH Józef.

Wg O. H. ( 44 ) archidiakon głogowski .
Urodził się w Międzylesiu pow. bystrzycki 16.VII.1823 r. Tytularny kanonik katedry we Wrocławiu. Z Lubawki
gdzie urzędował jako proboszcz, został powołany na a. g. 27.X.1883 r. Zmarł 3.II.1903 r. VETTER Ferdynand
.
Wg O. H. ( 47 ) archidiakon głogowski .
Urodził się 6.I.1839 r. we Wrocławiu. Przez długi okres był czynny jako kuratus u św. Adalberta . Przez wiele lat
był proboszczem miejskim i archiprezbiterem w Lubawce. Archidiakonat głogowski i urząd komisarza
biskupiego otrzymał w 1917 r. Ten ostatni musiał zdać z powodu podeszłego wieku.

Zmarł 18.IV.1934 r.
VOGT Karol.
Wg O. H. ( 43 ) archidiakon głogowski .
Urodził się w Głogowie 9.XI.1806 r. Syn mistrza rzemiosła . Był proboszczem w Szczecinie. Powołany na a. g.
12.III.1870 r. 31.V.1880 r. otrzymał tytuł radcy duchownego.
Zmarł 12.VII.1882 r. W testamencie ufundował cztery witraże do dwóch bocznych kaplic Kolegiaty.
WACŁAW (III. 29)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 137
Jako syn Henryka Wróbla występuje w tych samych źródłach, co i jego bracia 1 . Imię jego nawiązuje,
być może, do imienia jego pradziada, Wańka płockiego, raczej jednak wchodzą tu w rachubę wpływy legnickie 2
, względnie czeskie (luksemburskie). Imię to nosił współczesny władca czeski Wacław IV. Wśród Piastów
głogowskich imię to występuje po raz pierwszy. Ze źródeł wynika z całą pewnością, że Wacław był najmłodszym
synem Henryka Wróbla. Trudno ustalić czy młodszy, czy starszy, od swej siostry Anny, którą umownie kładę na
oststnim miejscu wśród dzieci Henryka Wróbla. Wacław najprawdopodobniej nie był pogrobowcem, zatem
urodził się najpóźniej z początkiem 1397 r. Ponieważ starszy od niego Henryk Rumpold urodził się najwcześniej
w 1388 r. (III. 28), najwcześniejszą datą urodzenia Wacława może być 1389 r. Kładąc datę jego urodzin na lata
1389 - 1397, przypuszczam, iż urodził się on bliżej terminu końcowego 3 .
Jak wspomniano już wyżej, w 1412 lub 1413 r. Wacław wspólnie z obydwoma Henrykami objął rządy w
dzielnicy ojcowskiej, z wyjątkiem księstwa żagańskiego. Na przełomie 1417 i 1418 r. dwaj starsi bracia
wydzielili mu Krosno, Bytnicę i Świebodzin 4 .
Annales Glogovienses podają wiadomość, że Wacław zginął wskutek nieszczęśliwego wypadku 5 .
Śmierć jego nastąpiła między 1. VI. 1430 a 4. II. 1431 6 . Miejsce jego pochowania nie jest znane. Wacław zmarł
prawdopodobnie bezpotomnie i w stanie bezżennym.

1 Por. III. 28, przyp. 1.
2 Imię Wacław nosił współczesny Wacławowi Henrykowicowi biskup wrocławski, brat Ruprechta legnickiego,
szwagier Henryka Wróbla (III. 22).
3 Gdyby obydwaj młodsi synowie Henryka Wróbla urodzili się przed 1390 lub około,tego roku, wówczas - jak
przypuszczam - podział dzielnicy ojcowskiej nastąpiłby jeszcze przed 1410 r.
4 Jeszcze 22. XI. 1417 r. bracia występują wspólnie, Die Inventare, CDS, t. 24, s. 173, nr 56. 11.I. 1418 r.
występują obydwaj Henrykowie bez współudziału Wacława, Die Inventare, CDS, t. 28, s. 56, nr 241; 27. I. 1418
r.; Die Inventare, CDS, t. 24, s. 200, nr 2, Wacław wystawia samodzielnie dokument z tytułem księcia śląskiego i
"pana na Krośnie i Świebodzinie".
5 Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 10 : dux Wentzeslaus qui fuit in Crossen et stetit juxta pixidem et fracto
pixide eum interfecit et sic mortuus est. Wydawca (H. Markgraf), ibidem, s. 10, przyp. 7, zupełnie bezpodstawnie
odnosi tę wiadomość do Wacława zatorskiego. Wioadomość Annales o tragicznej śmierci Wacława potwierdza
relacja Cureusa (koniec XVI w.), którą cytuję za F. W. Sommersbergiem, op. cit., t.. 1, s. 358 : Wenceslao
assignata fuerat Crosna et illa vicinia, sed cum in ea urbe incaute tractaret machinam bellicam, ab ea discerptus
est.
6 Sachs v. Löwenheim, Zur Historie und Genealogie, cz. VII (1789), s. 32 z powołaniem się na ostatni
dokument Wacława z 1. II. 1431 r., dowodzącego, że sprawował on już wówczas władzę w Krośnie, co mogło
nastąpić dopiero po śmierci Wacława.
WACŁAW (III. 36)
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 149

Jako syna Jana I wymieniają go kiczne źródła 1 . Imię Wacław nawiązuje zapewne do imienia Wacława,
księcia Krosna i Świebodzina (III. 29).
Wacław był trzecim z kolei synem Jana I. Umownie umieszczam go na szóstym miejscu wśród dzieci
Jana i Scholastyki. To , że był młodszy od swych zamężnych sióstr (III. 33 - 35) jest wysoce prwdopodobne.
Więcej wątpliwości może budzić przypuszczenie, że był starszy od wszystkich pozostałych sióstr, których daty
urodzenia, podobnie jak i w wypadku Wacława, są najtrudniejsze do ustalenia. Wacław był pod względem
umysłowym ograniczony 2 , dlatego nie ożenił się 3 i nie brał poważniejszego udziału w życiu politycznym. Są to
niwątpliwie okoliczności utrudniające ustalenie daty jego urodzin. Najogólniej przyjąłbym, że urodził się on
prawdopodobnie w trzecim dziesięcioleciu XV w. Termin ad quem daty jego urodznia stanowi 1434 r., ponieważ
na następny rok przypada data urodzin jego młodszego brata, Jana. Przypuszczam zresztą, że Jan mógł się
urodzxić wcześniej, oraz że był on kilka lat młodszy od Wacława 4 Termin początkowy daty urodzenia Wacława
stanowi 1412 r., ponieważ najwcześniej w 1411 r. urodził się jego starszy brat Rudolf. Prawdopodobnie jednak
urodził się Wacław znacznie później, raczej po 1420 r. Poza domysły trudno jest w tej kwestii wyjść.
W podziale z 1449 r. Wacławowi i Janowi przypadł Przewóz z okolicą. Faktyczne rządy sprawował
tylko młodszy z braci Jan. Wacław nie odgrywał żadnej roli politycznej. Po sprzedaży przez Jana księstwa
żagańskiego, Przewozu i Nowogrodu Bobrzańskiego książętom saskim, Ernestowi i Albrechtowi w 1472 r. 5 ,
Wacław zamieszkał we Wrocławiu w charakterze zwykłego mieszkańca tego miasta 6 .
Zmarł 29. IV. 1488 r. 7 i został pochowany w kościele Św. Barbary we Wrocławiu 8 .

1 Por. np. Catalogus, SRS, t. 1, s. 305; Annales Glogovienses, SRS, t. X, s. 9. To ostatnie źródło wymienia
Wacława na ostatnim miejscu wśród synów Jana I, co pozostaje w sprzeczności z pozostałymi źródłami,
zwłaszcza dyplomatycznymi, które nie pozostawiają żadnej wątpliwości, że Wacław był trzecim z kolei synem
Jana.
2 Catalogus, SRS, t. I, s. 305 : Wentczeslaus diminutus erat sensus.
3 Ibidem, s. 305 : ob hoc eciam sine uxore remansit.
4 A. Heinrich, op. cit., s. 101 n., cytuje dokument z 1439 r., na którym występują wszyscy synowie Jana I, z
wyjątkiem najmłodszego, Jana. Gdyby różnica między Janem a Wacławem wynosiła tylko rok, należałoiby się
spodziewać, że Jan byłby również uwzględniony we wspomnianym dokumencie. Tylko o Janie wspomina
Catalogus, SRS, t. 1, s. 305, że w chwili śmierci był jeszcze chłopcem i zostawał pod opieką matki i braci : Dux
autem Johannes moriente patre puer adhuc erat ..., sub tutela matris et fratrum relictus.
5 Lehnsurkunden, t. 1, s. 213, nr 80.
6 H. Luchs, Schlesische Fürstenbilder, tabl. 27, s. 3 n.
7 Wymienioną w tekście datę podaje znajdujące się niegdyś w kościele Św. Barbary we Wrocławiu epitafium, H.
Luchs, op. cit., uwaga do tabl. 27, s. 5 : Illustris quondam dux Slesie et Sagani dominus Wenczeslaus... hic
sepultus. Obiit penultima Aprilis Anno MCCCCLXXXVIII. Identyczną datę, inaczej tylko sformułowaną,
zawierało epitafium kamienne, ibidem, s. 6; Monumenta Sepulchralia Silesiaca, t. 1, Biblioteka Uniwersytecka
we Wrocławiu rkps sygn. R 2671, p. 195. Poza wymienionymi epitafiami istniją przekazy źródłowe, podające
odmienne daty dzienne śmierci Wacława : 30. IV i 12. V; zob. H. Luchs, op cit., s. 6; Annales Glogovienses,
SRS, t. 10, s. 10 i 53; por. również K. Wutke, Stamm- und Übersichstafeln, s. 17. H. Grotefend, op. cit., s. 41, nr
34, słusznie opowiedział się za datą 29. IV.
8 Zob. przyp. poprzedni : Z napisu na epitafium mosiężnym dowidujemy się, że książę pragnął być pochowany
inter plebejos in cimiterio, H. Luchs, op. cit., s. 5. Został on pochowany przy samym wejściu do kościoła,
ibidem,s. 5, przyp. 7. J. Kłębowski, Pomniki Piastów, s. 190, podkreśla, że pochowanie księcia w kruchcie
oznaczało pogrzebanie go w miejscu up[okarzającym.
WARNATSCH Teodor.
Wg K. K. p ( 44 ) proboszcz głogowski / 1870 - 1894 /.
Urodził się 3.XII.1820 r. w Wittichenau pow. Hoyerswerda jako syn nauczyciela konwiktu Piotra Pawła W . W
wieku 12 lat rozpoczął naukę w gimnazjum w Budziszynie. W kwietniu 1838 r. złożył egzamin dojrzałości cum
laude. We Wrocławiu jego świadectwa nie uznano, ponieważ było wystawione nie przez władze pruskie. Musiał
dlatego ponownie, we wrześniu 1838 r., złożyć egzamin dojrzałości przed komisją królewskiego

prowincjonalnego kolegium szkolnego. W. studiował dziewięć semestrów i był pilnym studentem. Jako uczestnik
starotestamentowego seminarium pod kierownictwem prof. Moversa, rozwiązał w 1840 r. zadanie konkursowe
wyznaczone przez katolicko - teologiczny fakultet. Nie zadowolił się tym by słuchać niezbędnych wykładów
teologicznych, lecz brał udział także w ćwiczeniach historyczno - krytycznych języka łacińskiego. Słuchał
wykładów moralnej filozofii, historii Łużyc, filozofii Kanta, arabskiej i syryjskiej gramatyki i koranu. Po
zakończeniu studiów uniwersyteckich wstąpił do wrocławskiego seminarium duchownego. 11.III.1843 r.
otrzymał święcenia subdiakona . Biorąc pod uwagę, że przy swoim młodzieńczym wieku będzie musiał poczekać
na święcenia kapłańskie, 24.III,1843 r. zwrócił się do katol. -teologicznego fakultetu z prośbą o przydzielenie
ministerialnego na kontynuację studiów na jednym z niemieckich uniwersytetów. Przez dalsze studia historyczne
i lingwistyczne chciał się przygotować do egzaminu licencjatu i z kolei do wyższego zawodu nauczycielskiego.
Prośba nie przyniosła skutku. Dlatego po otrzymaniu 1.IV.1843 r. święceń diakońskich, przygotował się
prywatnie do egzaminu licencjatu. 9.XII.1843 r. odbyła się urzędowa rozprawa naukowa. Zdał egzamin partim
magna, partim summa cum laude.
8.XII.1843 r. otrzymał święcenia kapłańskie. 8.V.1844 r. został drugim wikarym w Neuzelle. Na tym stanowisku
pozostał do roku 1849. 9.V.1849 r. przejął administrację parafii Spandau. W 1851 r. został proboszczem we
Franfurcie n. Odrą .
19.XII.1870 r. został przeniesiony do Głogowa, z początku jako administrator dla dokonania porządku.
Inwestyturę otrzymał 14.X.1871 r. W. działał w Głogowie 24 lat. 14.X.1884 r. został honorowym kanonikiem
katedry wrocławskiej.
Według opinii współczesnych był człowiekiem o wielkiej sumienności i poczciwości. Na swoich różnorodnych
urzędach niezmordowany pracownik. Dobroczynny i sprawiedliwy w swoich wyrokach. Łagodny i dobroduszny,
gdy trzeba było pośpieszyć z pomocą cierpiący biedę. Jego dobroć była nierzadko nadużywana . W. wstąpił na
swój urząd krótko przed wybuchem„ Kulturkampfu ”. Dłuższy czas miał do pomocy tylko jednego wikarego.
Oprócz obowiązków proboszcza, archiprezbitera i inspektora szkolnego pełnił służbę proboszcza dywizji i
nauczyciela religii. Szczęśliwie mógł sprawy kasy i księgowości do roku 1885 przekazać godnemu zaufania i
dobrze przygotowanemu wikaremu Kosche / syn dzwonnika Kolegiaty i byłego sekretarza proboszczy
BIRAMBO i KLOPSCHA /.Kosche na skutek Kulturkampfu 15 lat pozostawał wikarym. 25 - lecie jubileuszu
kapłaństwa obchodził jako wikary.
W jego okresie miały miejsce dwie wizytacje biskupie. Pierwsza w 1887 r. bpa Roberta Herzoga, druga w 1894 r.
bpa sufragana Gleicha .
Wykonał wiele remontów kościelnych budynków oraz przedmiotów inwentarzowych. Dokonano odnowy kaplicy
św. Mikołaja, założono witraże / dar tajnego radcy sanitarnego Hoffmanna /. Wykonano poważny remont
organów oraz pomalowano wnętrze kościoła . Zakupiono liczne paramenta, a inwentarz wzbogacił się o nowy
wartościowy kielich zapisany w testamencie przez biskupa Henryka . Organy znajdujące się na małym chórze
zostały zlikwidowane. Ze względu na rozszerzającą się plagę grzyba w kościele podjęto zapobiegawcze prace
remontowe.Uzyskano stary budynek poczty celem urządzenia tam konwiktu chłopców. Wybudowano szpital św.
Elżbiety Szarych Sióstr /1892 - 1902/ wraz z kaplicą / obecnie ośrodek zdrowia na ul. Kołłątaja /. Przed
poszerzeniem miasta przed Bramą Wrocławską urząd prafialny nie był nadmiernie niepokojony, jednak po
rozpoczęciu rozbudowy dwukrotnie próbowano zamknąć katolicki cmentarz. Wiele zmartwień przyniosły
proboszczowi zakłócenia w zajęciach szkolnych. Powstawały one przez różnorakie zmiany użytkowników
magazynu soli / stał pomiędzy dwoma budynkami szkolnymi /. Problemy były też związane z nieustannymi
dyskusjami między radą parafialną, a magistratem odnośnie roszczeń magistratu do posiadania względnie do
współposiadania obydwu budynków szkolnych. Spór ten nie przyniósł żadnego rozstrzygnięcia. 5.VI.1889 r
złożył urząd królewskiego powiatowego inspektora szkolnego. W. zasłużył się przez odkrycie planowanego
zamachu na istnienie tutejszego katolickiego gimnazjum. Zapobiegł temu z pomocą wpływowych osób. Jako
pisarz dał się poznać tylko raz, gdy opublikował swoje opracowanie na temat założenia szkoły katolickiej we
Frankfurcie n. Odrą. 8.XII.1893 r. obchodził 50 - lecie święceń kapłańskich. Otrzymał wtedy tytuł dr teol. i
godność papieskiego prałata.
Zmarł 1.VIII.1894 r.
WAWRZYNIEC z Polski / LORENZ de Polonia (albo Polonus)/.
Wg O. H. ( 5 ) archidiakon głogowski.
Jego pieczęć przedstawia popiersie prałata z infułą .

Wg H.G. { poz. 363 } archidiakon głogowski / 1285 - 1287 /.
Jako a. g. wzmiankowany po raz pierwszy 2.III.1285 r., a po raz ostatni 4.II.1287 r. Był cały czas na usługach
biskupa wrocławskiego, którego reprezentował 29.VI.1285 r. na konferencji biskupów w Krakowie. W okresie
sporu między księciem Henrykiem IV Probusem, a biskupem Tomaszem II w1285 r. udał się do Rzymu jako
prokurator biskupa . Przed otrzymaniem archidiakonatu był już kanonikiem katedralnym i oficjałem Kurii
Biskupiej. W 1287 r. udał się powtórnie do Rzymu, gdzie przebywał conajmniej do początku 1289 r. We
Włoszech, w Bolonii podjął prawdopodobnie studia. Od 1289 r. przebywał ponownie w diecezji i jako magister
był scholastykiem katedralnym. Napisał „Memoriale decreti /sc. Gratiani/ ” t. j. opracował, wykonanych ok. 1150
r. przez mnicha Gracjanusa, zbiór źródłowych praw kościelnych. W dziele tym Wawrzyniec występuje jako
doctor decretorum ( doktór prawa kanonicznego ). W 1301 r. był dziekanem katedralnym.
Zmarł ok. 25.VII.1301 r. w drodze z Rzymu do Viterbo, dokąd udawał się na odpoczynek.
WEYRICH Andrzej.
Wg O. H. ( 39 ) archidiakon głogowski .
Urodził się ok. 1750 r. Był proboszczem „ Altendorf ”. Piastował urząd prałata - kustosza oraz duszpasterza
Polaków w Raciborzu. 5.V.1798 r. otrzymał XIV kanonikat w Głogowie. 15.V.1801 r. instalowany na urzędzie
archidiakona w Głogowie. Po zamknięciu duchownych konwiktów na Śląsku przez edykt sekularyzacyjny z
30.X.1810 r. przypadło mu ciężkie i niewdzięczne zadanie rozwiązania głogowskiej kapituły i rozliczenie się ze
swoimi dotychczasowymi towarzyszami . Konwikt miał wtedy jeszcze sześciu prałatów i dwunastu kanoników, a
także trzech wikarych. Możliwe, że w uznaniu dla jego działalności, pozostawiono jako jedynemu z kapituły,
dotychczasowy tytuł prałata - archidiakona oraz strój urzędowy. Archidiakoni po sekularyzacji byli równocześnie
kanonikami katedralnymi we Wrocławiu i nosili, jako tacy, czerwone kołnierze. Jeszcze kard. Melchior von
Diepenbrock / 1845 - 1853 / potwierdził i wyraźnie uznał prawo głogowskich archidiakonów do fioletowej
„ mozetty ”.
Z archidiakonatem był najczęściej związany urząd biskupiego komisarza . Komisariat w Głogowie w 1810 r. to
archiprezbiteraty: Wschowa, Głogów, Zielona Góra, Góra, Wysoka Cerekiew = Grodowiec, Sława, Świebodzin i
Szprotawa. Do tego przybyły później: Chociebuż / Cottbus /, Neuzelle i Żary.
Zmarł 30.IV.1817 r. na gruźlicę . Jego portret wisiał w zakrystii Kolegiaty.
Po śmierci Weyricha archidiakonat był administrowany przez ówczesnego proboszcza miejskiego Antoniego
Birambo, który bezskutecznie starał się uzyskać ten urząd.
WIT.
Wg O. H. ( 6 ) archidiakon głogowski .
Jako magister występuje w Głogowie w 1291 r. Jego pieczęć przedstawia popiersie prałata, na którego mitrze z
lewej strony siedzi mały ptak.

Wg H. G. { poz 368 } archidiakon głogowski / 1289 - 1293 /.
Jako a. g. występuje od 6.VI.1289 r. do 5.II.1293 r. 31.VIII.1293 r był już kantorem katedralnym. Od 1284 r. był
kanonikiem katedralnym. W 1319 r. wybrany biskupem wrocławskim przez partię propolską, przyjął święcenia,
ale nie uzyskał zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej.
WITTKE Franciszek Ksawery.
Wg K. K. p ( 43 ) proboszcz głogowski / 1860 - 1870 ..

Urodził się 24.IV.1809 r. w Środzie Śląskiej. Był synem mistrza siodlarskiego. W 1830 r. otrzymał świadectwo
dojrzałości w gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu. Studiował we Wrocławiu teologię i filologię. Ponieważ
ociemniały ojciec nie mógł mu pomóc przyjął w okresie studiów posadę nauczyciela domowego u hrabiego
Matuschki. Po odbyciu służby wojskowej podjął studia pedagogiczne w 1834 r. we Wrocławiu w seminarium
nauczycielskim. W 1836 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po krótkiej działalności jako wikary w Pastuchowie k.
Strzegomia, został w 1837 r. wikarym w kościele kurialnym w Nysie. W 1839 r. został powołany na nauczyciela
religii w głogowskim gimnazjum katolickim. Późną jesienią 1845 r. zamienił to miejsce na probostwo w
Kolegiacie. W 1860 r. został proboszczem głogowskim. W 1861 r. został zbudowany ołtarz Maryjny / zburzony
w 1945 r. /. Tegoż roku przybyły do Głogowa Szare Siostry. Wittke z początku spełniał swój urząd sumiennie, jak
również obowiązki archiprezbitera . Jednak wkrótce poczuł się znużony urzędem. Mawiał: „ Ja cierpię na
szczególną chorobę, mianowicie Horror atramenti / strach przed atramentem / ”. Musiał dlatego złożyć urząd
archiprezbitera.
Zmarł 8.III.1870 r.
Administrator parafii, starszy wikary Teodor Stiller późniejszy prałat i dziekan katedry wrocławskiej, zużył
wiele trudu aby doprowadzić do porządku dokumenty kancelarii i kasowe ostatniego okresu.
WUNDERLICH Kasper.
Wg K. K. p ( 22 ) proboszcz głogowski.
Jego wprowadzenie na urząd zostało zakłócone przez rozruchy. Skoro 30.XI.1576 r. rozpoczęto nabożeństwo,
wtargnęła do kościoła grupa protestanckich pachołków sukienników. Zakłócili Służbę Bożą przez hałas i śpiewy.
Przepędzili katolików i popełniali do następnego rana różnorodne zuchwałości. Dopiero przez wkroczenie rady
miejskiej udało się przywrócić spokój. Kościół został jednak zamknięty. Dopiero 3.grudnia Wunderlich mógł być
wprowadzony na urząd przez archidiakona .
Obraz burzliwego życia w mieście daje lektura listu W. do biskupa wrocławskiego /1577/, w którym przedstawił
następujące dolegliwości:
1. Przywłaszczenie przez pastora Spechta. Kupił on ogród obok cmentarza katolickiego i zburzył mur graniczny
aby mógł użytkować bramę cmentarza . Jego pogrzeby mieszają się podczas pogrzebów katolickich.
Przekraczają przez sam środek katolickich osób noszących żałobę. To musi być zmienione.
2. Kościelne budynki w pobliżu Domu Bożego nie są jeszcze opróżnione. Mieszka w nich pewien dr Baudis,
który nie chce ustąpić z domu , w którym dawniej mieszkali kaznodzieja i altarysta . Dom parafialny jest za mały,
aby jeszcze przyjąć dwóch wikarych. Również w domach szkolnych mieszkają towarzysze dra Baudisa .
Katolicki kantor dotychczas daremnie próbował w radzie miejskiej spowodować opróżnienie kościelnych
budynków.
3. Rada miejska ma obowiązek dzwonnikowi dostarczać roczne furę drewna „ tak dużą że muszą ją ciągnąć 4
konie ”. Już od dawna to świadczenie zamiast naszego otrzymuje dzwonnik mgra Spechta .
4. Wzięto dużą monstrancję na Ratusz. Naród wątpi czy ona tam się jeszcze znajduje,
5. Prawdopodobnie za staraniem Spechta przed około pięciu laty na Ratuszu została utworzona fundacja . Wg jej
założeń w Wielki Czwartek uczniowie i nauczyciele naszych szkół, którzy przyjmowali św. Komunię byli
częstowani na Ratuszu.
6. Dom parafialny i kościół wymagają reparacji. Biskup mógłby sam obejrzeć sprofanowany Dom Boży i
ponownie poświęcić.
7. Prosi aby ukarać należycie sprawców buntu.
WUNDERLICH w 1574 r. jako kanonik, przedłożył wniosek, aby jeden kielich przeznaczyć w gotowości dla
każdego , kto chce przyjmować Komunię św. pod obiema postaciami. Jego pogląd nie zyskał uznania w kapitule.
Jednak wydaje się, że W. jako proboszcz wprowadził ten obyczaj w użycie. W protokóle wizytacyjnym z r. 1580,
który sporządzono rok po jego śmierci, taki kielich został wyrażnie wymieniony między sprzętem kościelnym.
Wg świadectwa nyskiego kanonika Scholtisa, WUNDERLICH w napadzie obłędu w adwencie roku 1578, wpadł
we Wrocławiu z mostu katedralnego do Odry i utonął.
WYNGAS Jan.
Wg H. G. { poz 180 } archidiakon głogowski / 1402 - 1404 /.

Został a. g. 25.IV.1402 r. po zamianie z kard. Franciszkiem CARBONI . Oddał w zamian prepozyturę w
Nordhausen. Jako a. g. toczył 3.VII.1403 r. spór o parafię w Urazie. Po raz ostatni potwiedzony na prałaturze
10.VIII.1404 r. Posiadał ponadto wikariat w kolegiacie św. Krzyża we Wrocławiu . Toczył spór o kanonię i
prebendę w katedrze oraz w Lubszy. Zmarł przed 12.VI.1406 r. kiedy na archidiakonacie spotykamy już
Mikołaja BORSNITZA .
U Oskara Hellmanna brak informacji .
ZAHN Jan Karol.
Wg K. K. p ( 33 ) proboszcz głogowski / 1671 - 1692 /.
Pochodził z Polski / Schwetzkau ? /. Był synem mistrza rzeźniczego Jerzego Z. i Jadwigi z d. Strieglitz.
Studiował siedem lat filozofię i teologię w Pradze. Został bakałarzem teologii i licencjatem obojga praw. W
Pradze otrzymał święcenia kapłańskie 15.VI.1661 r. Został wikarym w Głogowie. Po rezygnacji Klosego został
powołany na dziekana. 7.II.1671 r. instalowany jako miejski proboszcz.
Począwszy od LEMHUSIUSA miejscy proboszczowie byli zwyczajowo także dziekanami głogowskiej kapituły.
Podczas nadania ZAHNOWI godności dziekana, zostało wyrażnie dołączone stwierdzenie kapituły, z którego
wynika, że w przyszłości nie może istnieć taki obyczaj.
Za Z. odbyły się dwie wizytacje parafii. Pierwszą w 1679 r. odbył archidiakon Filip von CUBA. W tym okresie
została zakończona kaplica loretańska zaplanowana przez MACHIUSA.
Wizytator z lat 1687/88, archidiakon Ignacy Ludwik HUEBER opisuje w swoim sprawozdaniu wyposażenie
wnętrza kościoła.Główny ołtarz był upiększony w kolorach czarnym i złotym. Obraz w głównym ołtarzu
przedstawiał Ucieczkę do Egiptu. Poobu stronach obrazu stały figury św. Mikołaja i św. Katarzyny. Powyżej
znajdował się obraz św. Anny, a najwyżej w glorii postać Archanioła Michała. Tabernakulum z drzewa było
ozdobione sześcioma aniołami i postaciami Abrahama i Izaaka podczas ofiary. Na tabernakulum stała rzeźba
Zmartwychwstanie. Drzwi tabernakulum miały płytę miedzianą z obrazem Ostatniej Wieczerzy i napis:
„ convescens in edulium ”. Dwa boczne obrazy przedstawiały Narodziny Chrystusa / „ se nascens dedit socium ”
/ i Baranka na górze Sion / „ se regnans in praemium ” /.

UWAGA ! K. Kastner opisując kaplice kościoła w końcu XVII w. porównuje je do stanu w początku lat
dwudziestych XX w.

KAPLICE NA STRONIE EWANGELII.

1. Dzisiejszy ołtarz Marii - niegdyś kaplica piekarzy. Wystrój: niebiesko - złoty. Obraz w ołtarzu: Św. Trójca /
płaskorzeźba - robota snycerska /. Rzeźby: św. Jan Ewangelista i św. Wawrzyniec.
2. Dzisiejsza kaplica Matki Boskiej Bolesnej - niegdyś kaplica bractwa maryjnego. Wystrój czarno - złoty. Obraz
ołtarza: Zwiastowanie Marii. Rzeźby: św. Piotra i Pawła.
3. Dzisiejsza kaplica św. Jana Chrzciciela - niegdyś kaplica św. Anny. Wystrój czarno - złoty. Obraz w ołtarzu /
robota snycerska /: św. Augustyn depczący herezjarchę Ariusza. Nad nim św. Anna, najwyżej św. Katarzyna.
Rzeźby: św. Roch i św. Sebastian.
4. Dzisiejsza kaplica św. Jana Nepomucena - niegdyś kaplica chrztu. Wystrój: czarno biały. Obraz ołtarza / robota
snycerska /: koronacja Marii. Powyżej Ecce Homo. Najwyżej św. Michał. Rzeźby: św. Jan Chrzciciel oraz św.
Barbara / niżej / i św. Katarzyna i św. Dorota / wyżej /.
5 Obecna laplica Góry Oliwnej - niegdyś kaplica maryjna / mansjonarzy /. Obraz: św. Jan na Patmos.

KAPLICE PO STRONIE EPISTOŁY.
1. Kaplica loretańska - bez szczególnych
uwag.
2. Dzisiejsza kaplica św. Mikołaja - niegdyś kaplica słodowników - z dwoma ołtarzami.
Prawy nie ozdobiony. Rzeźba przedstawia Chrystusa, którego rany pokazuje św. Tomasz. Powyżej św. Franciszek
Ksawery, a najwyżej św. Wacław. Rzeźby: św. Jadwiga i św. Barbara. Przed ołtarzem wisiał mosiężny żyrandol.
Lewy ołtarz przedstawiał mężczyznę: była to Magdalena ukazująca się w postaci ogrodnika .
3. Obecna kaplica św. Józefa nie pełniła swojej obecnej funkcji. Było tutaj wejście. Wg sprawozdania było to
ustawicznie zaryglowane wejście na stronie epistoły.
4. Obecna kaplica św. Karola - niegdyś kaplica rzeźników. Obraz ołtarza: Epifania / robota snycerska /. Powyżej
Ofiarowanie w świątyni. Rzeźby: św. Jan Chrzciciel i św. Bartłomiej.
5. Obecna kaplica św. Henryka - niegdyś kaplica sukienników. Wystrój: biało - złoty. Obraz ołtarza: na dole św.
Barbara, wyżej św. Katarzyna, na górze św. Roch.
6. Kaplica św. Krzyża z dwoma ołtarzami. Wystrój: czarno - złoty.
Jeden ołtarz św. Krzyża.
Drugi ołtarz z czterema kolumnami ze sztucznego marmuru. Na dole zdjęcie Chrystusa z Krzyża, na górze
Odnalezienie św. Krzyża .

OŁTARZE NA FILARACH PO STRONIE EWANGELII.
/ licząc od wielkiego ołtarza /

1. Obraz św. Katarzyny.
2. Niegdyś ołtarz krawców. Obraz ołtarza: na dole nieszpory, na górze św. Michał. Wystrój: czarno - złoty.
3. Niegdyś ołtarz kramarzy. Obraz ołtarza: na dole Zesłanie Ducha Św., powyżej św. Rozalia, na górze: Chrzest
Jezusa w Jordanie.
4. Ołtarz św. Mikołaja: ufundowany przez proboszcza Machiusa. Wystrój: zielono - złoty.
5. Przy tym filarze stała drewniana ambona, nie upiększona . Fundator: proboszcz ZAHN. Ambona ozdobiona
licznymi postaciami świętych kosztowała 300 imperiałów.
6. Ołtarz św. Barbary.
7. Ołtarz św. Marcina - cechu piwowarów.
OŁTARZE NA FILARACH PO STRONIE EPISTOŁY.

/ licząc od wielkiego ołtarza /

1. Ołtarz ufundowany przez rodzinę Langnickel. Obraz ołtarza: św. Anna. Wystrój: różnobarwno - złoty.

2. Ołtarz cechu szewców. Obraz ołtarza: Melchizedech przynoszący Dawidowi chleby pokładne, powyżej
monstrancja pomiędzy rzeźbami Kryspinusa i Kryspinianusa. Wystrój: czarno - złoty.
3. Ołtarz św. Katarzyny, ufundowany przez małżeństwo Szymona i Barbarę Pruner.
4. Filar bez ołtarza.
5. Ołtarz kowali - św. Zygmunt.
6. Ołtarz fundacji rybaków. Obraz ołtarza: na dole św. Jan naucza na pustyni, po bokach rzeźby św. Piotra i
Pawła, powyżej św. Anna pomiędzy rzeżbami św. Joachima i św. Józefa , na górze Dawid z harfą .

ZAHN poszerzył działkę parafii, gdy kupił od miasta kawałek terenu i na zawsze podarował parafii. Zbudował
również z własnych środków stajnię i łaźnię. Liczba katolików stopniowo wzrastała. W mieście było ponad 300
katolickich mieszczan, a w okolicy 40 katolickich ziemian. Liczba Komunii Wielkanocnych wynosiła 1700.
Konwertytów było 14. Proboszcza wspomagali w spełnianiu duszpasterstwa trzej wikarzy, którzy w niedzielę
odprawiali katechezę.
6.VIII.1692 r. ZAHN sporządził testament. Przeznaczył: 80 Rchatlr. na własny pogrzeb w kaplicy św. Krzyża,
150 marek głogowskich na 300 mszy żałobnych, 100 talarów na kaplicę św. Krzyża, tyle samo na kaplicę
loretańską, trzecią część posiadanego zboża przeznaczył dla kościoła parafialnego, 200 talarów na dużą świecę w
pobliżu wielkiego ołtarza, 50 marek głog. na własne roczne requiem, 300 talarów na litanię loretańską, która ma
być odprawiana z muzyką we wszystkie święta maryjne po nieszporach. Z procentów od 800 talarów we
wszystkie niedziele po nabożeństwie w Kolegiacie i kościele parafialnym dzwonnik będzie rozdzielać biednym
po 12 srebrnych groszy. 150 talarów na wieczne światło. 100 talarów na lampę w kaplicy loretańskiej. Oprócz
tego rozmaite przedmioty i sprzęt dla kościoła. Ufundował również ambonę za 1100 florenów w Kolegiacie.
Zahn zmarł 2.XI.1692 r. Został pochowany w kaplicy św. Krzyża.
Podczas powołania jego na proboszcza, głogowska kapituła zadbała o to aby dotychczasowe powoływanie
dziekana na proboszcza nie miało miejsca w przyszłości. Dawniej obydwa urzędy nie były szczególnie
zyskowne. Odmieniło to się po wojnie 30 - letniej. Wskazuje na to testament ZAHNA . Po jego śmierci kapituła
zleciła administrację parafii wikarym. Proboszcz Kolegiaty Schönborn miał probostwo miejskie jako beneficjum.
Dopiero w 1695 r. został mianowany właściwy proboszcz.
von ZOFFELN Jan Józef.
Wg O. H. ( 38 ) archidiakon głogowski .
Urodził się 16.III.1733 r. w Budziszowicach koło Nysy. Był proboszczem Konradowa pow. Wschowa .
Archiprezbiter Wysokiej Cerkwi - Grodowca . Od 18.V.1788 r. a. g. Autor wartościowego dzieła : „ Zbiór
informacji z konwiktu kolegiackiego w Wielkim Głogowie ” .
Zmarł nagle 22.I.1801 r. Jego skromny nagrobek znajdował się w Kaplicy Marii w Kolegiacie.
ZYGMUNT (III. 41)
RODOWÓ PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO str. 155
Zachowała się o nim tylko jedna wzmianka źródłowa, mianowicie wiadomość Roczników głogowskich,
wymieniających go jako syna Henryka (IX) Starszego 1 . Imię Zygmunt nawiązuje najprawdopodobniej do
imienia ówczesnego cesarza, Zygmunta luksemburskiego.
Henryk (IX) Starszy miał sześcioro dzieci, trzech synów i trzy córki. Trudno ustalić, które z dzieci było
najstarsze. Z pewnym prawdopodobieństwem można ustalić kolejność (według wieku) dla córek, brak natomiast
przesłanek umożliwiających odtworzenie takiej kolejności dla synów Henryka, nie mówiąc już o kolejności
datyczących wszystkich dzieci Henryka bez względu na płeć. Umownie przyjmuję następującą kolejność dzieci
Henryka : Henryk (III. 42), Anna (III. 43), nie znamy z imienia syn (III. 4), Jadwiga (III. 45) i Katarzyna (III.
46).
Zygmunt urodził się w 1431 lub, co bardziej prawdopodobne, w 1432 r. 2 .

Zmarł 24. XIII. 1458 r. 3 . Miejsce jego pochowania nie jest znane.

1 Annales Glogovienses, SRS, t. 10, s. 21 : A. d. 1458 in vigilia Nativitatis Christi obiit dux Sigismundis, filius
ducis Henrici in Freystad, anno aetatis suae 27.
2 Zob. przyp. poprzedni oraz III. 27, przyp. 13. Wprawdzie J. Cureus, Gentis Silesiae Annales, s. 314, podaje,
że Zygmunt miał w chwili śmierci 28 lat, jednakże dzieło Cureusa jest w stosunku do Annales Glogovienses
źródłem pochodnym, zob. SRS, t. 10, s. XIV. Lekcję podaną przez Cureusa uważam za mniej prawdopodobną od
lekcji przekazanej przez Roczniki głogowskie, całkowicie jednak nie odrzucałbym możliwości, że Cureus podał
poprawniejszą liczbę lat niż roczniki, które nie zachowały się w oryginale, por. SRS, t. 10, s. XII.
3 Zob. przyp. 1.

RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO - TOM I

WSTĘP
Genealogia Piastów doczekała się pomnikowego na skalę europejską dzieła, opracowanego przez O. Balzera 1 .
Niestety w dziele tym zostali pominięci Piastowie śląscy, chociaż, jak stwierdza sam Balzer "Były wprawdzie
powody, zarówno zasadnicze jak i praktyczne, przemawiające za tym, ażeby i Piastów śląskich nie pomijać.
Domagały się tego przede wszystkim względy ściśle genealogiczne, skoro linia ta do wspólnego opracowanego
tu pnia należy i z niego wzięła początek, z którego to punktu widzenia obojętnym być musi nawet sam fakt
późniejszego zniemczenia się tej linii. Po wtóre wchodził tu w rachubę wzgląd historyczny [podkreślenie - K. J.],
bo wiadomo że co najmniej do pierwszej ćwierci XIV w. Piastowie śląscy uważani byli i uważali się za książąt
polskich w ścisłym tego słowa znaczeniu, a nawet później, przeszedłszy w zawisłość lenną od Czech,
świadomości tej częściowo przez pewien czas jeszcze nie stracili" 2 . O pominięciu przez Balzera Piastów
śląskich zadecydował przede wszystkim fakt, że opracowanie ich genealogii wymagałoby wieloletnich,
żmudnych badań 3 . Właściwie trudno mieć pretensje do autora Genealogii Piastów, że nie uwzględnił w swym
dziele Piastów śląskich, bo i bez tego dał Balzer nauce polskiej znakomitą pracę stanowiącą owoc długoletnich
badań. Można natomiast postawić zarzut nieopracowania genealogii Piastów śląskich w ogóle polskiej nauce
historycznej, która przez 3 / 4 wieku od chwili ukazania się dzieła O. Balzera, nie zdobyła się na wypełnienie
wspomnianej luki, ograniczając się jedynie do stawiania postulatów i opracowania drobnych przyczynków z
zakresu genealogii Piastów śląskich.
Większymi osiągnięciami w tej ostatniej dziedzinie może wykazać się nauka niemiecka. Taki stan badań
może sprzyjać poglądowi, reprezentowanemu przez niektórych badaczy niemieckich o niemieckości Piastów
śląskich. Jest to jednak pogląd, uwzględniejąc nawet oddziaływanie sil __________
1 O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895.
2 Ibid., s. IX.
3 Ibid.
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nych wpływów niemieckich na tę gałąź Piastów, całkowicie niesłuszny. Genealogia Piastów śląskich stanowi
niezaprzeczalną kartę dziejów polskich i na polskiej nauce historycznej w pierwszym rzędzie spoczywa
obowiązek opracowania genealogii Piastów śląskich. Jak całkiem trafnie stwierdził już A. Lewicki, Piastowie
śląscy "to byli książęta polscy mimo wszystko, mimo, że ich niemieccy historycy już od czasu, gdy Śląsk osobną
począł stanowić dzielnicę, na swoją wyłączną własność zabierają - bo przecież jeszcze w XIV i XV w. oni się
czuli, a inni ich nazywali zawsze polskimi książętami" 4 . Ten pogląd został przyjęty również przez niektórych
badaczy niemieckich, m. in. przez P. v. Niessena 5 , K. Wutkego 6 i E. Brandenburga 7 . K. Wutke, dobrze
zorientowany w genealogii książąt śląskich, zauważył, że uchodzili oni za książąt polskich aż do XVI w. Przy
rozpatrywaniu sprawy polskości czy niemieckości Piastów nie można przenosić "pojęć, pochodzących ze
znacznie lepiej znanych dziejów rozwoju nowożytnej świadomości narodowej" 8 .
Niemniej jednak należy uznać za fakty nie ulegające wątpliwości : 1) polskie pochodzenie dynastii
piastowskiej, 2) polskość wszystkich Piastów śląskich do XIV w., a niektórych linii śląskich aż do ich wymarcia,
jak np. w wypadku Piastów opolskich, 3) uchodzenie Piastów śląskich za książąt polskich, zgodnie z tezą K.
Wutkego, do XVI w., 4) znaczny stopień zniemczenia niektórych linii piastowskich na Śląsku w okresie od końca
XIV do XVII w., 5) silne zaakcentowanie polskiego pochodzenia przez Piastów dolnośląskich, własnie tych,
którzy ulegli w poważnym stopniu znemczeniu w XVI i XVII w. Traktując Piastów śląskich jako całość musimy
widzieć w nich książąt polskich, i to nie tylko z pochodzenia.

Jeżeli chodzi o pierwszą z przesłanek, klasycznym przykładem jest tutaj znany w literaturze fakt, że
sprzyjający i najbardziej ulegający z XIII - wiecznych Piastów wpływom nienieckim, Bolesław Rogatka, bar __________
4 A. Lewicki, Piastowie, Przegląd Polski, 1896, t. 121, s. 233.
5 P. v. Niessen, Geschichte der Neumark im Zeitalter ihrer Entstehung und Besiedlung, von den ältesten Zeiten
bis zum Aussterben der Askanier, Gorzów Wielkopolski 1905, s. 71, pisze o Henryku Pobożnym, że był
"durchaus ein Piast, ein Herrscher slavischen Stammes".
6 K. Wutke, Die angebliche italienische Heerfahrt Herzog Boleslaws I. des Langen von Schlesien 1195 - 1198,
Oberschlesische Heimat, 1909, t. 5, s. 127 : die schlesischen Fürsten galten noch bis ins 16. Jahrhundert hinein
als polnische Herzöge, damals [tj. w XII w. - K. J.] natürlich ausnahmslos.
7 E. Brandenburg, Die Ahnen Karl August von Sachsen - Weimar, Abhandlugen der Philologisch - Historischen
Klasse der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, 1943, t. 44, nr 4, s. 2, określa Piastów śląskich jako
"Slaven".
8 B. Zientara, Konflikty narodowościowe na pograniczu niemiecko - słowiańskim w XIII - XIV w. i ich zasięg
społeczny, Przegl. Hist., t. 59, s. 207.
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dzo słabo władał językiem niemieckim 9 . Zdecydowanie polski charakter nosi do XIV w. włącznie imiennictwo
książąt śląskich, mimo popularności już w tym czasie takich imion niesłowiańskich, jak Henryk i Konrad. Bardzo
charakterystyczne są zdrobnienia imion używane przez ówczesnych Piastów i Piastówny, żeby wymienić takie
zdrobnienia jak Włodko, Bolko, Przemko, Anka, Ofka 10 . Do końca swego istnienia nie uległa wpływom
niemieckim, jeżeli chodzi o narodowość, linia Piastów opolskich. Jakże wymownym jest tutaj przykład ściętego
w 1497 r. Mikołaja II, księcia opolskiego, który nie rozumiał pytań stawianych mu przez mieszczan nyskich w
języku niemieckim 11 .
W odniesieniu do Piastów dolnośląskich, uchodzących za książąt polskich także w okresie po
zhołdowaniu Śląska przez czeskich Luksemburgów, warto zwrócić szczególną uwagę na powstałą ok. 1385 r. w
Brzegu, niejako pod patronatem książąt legnicko - brzeskich, zwłaszcza Ludwika I brzeskiego, Kronikę książąt
polskich, utożsamiająca książąt
--------------------9 Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 497 :Hic Boleslaus calvus [...] fuit enim loquele mirabilis eo quod
Theotonicum proferens sic verba corrupit, ut in pluribus audientibus ridiculum redderetur. Zastrzeżenia J.
Gottschalka, St. Hedwig in der neuesten polnischen Geschichtsforschung, Arch. f. schles. Kirchengeschichte,
1965, t. 23, s. 8, pod adresem tego przekazu, nie wydają mi się być uzasadnione. Wprawdzie przekaz ten został
spisany po przeszło stu latach po śmierci Bolesława Rogatki, jednakże w przekazie tym dopatruję się
wiarygodnej tradycji dynastycznej, pielęgnowanej na dworze prawnuka Bolesława Rogatki, Ludwika brzeskiego.
Gdyby nawet odrzucić istnienie w tym konkretnym wypadku tradycji dynastycznej i przyjąć wspomniany przekaz
za legendarny, jak to sugruje J. Gottschalk, to dowodziłoby to istnienia u schyłku XIV w. na Śląsku opinii o
słabej znajomości języka niemieckiego u Piastów dolnośląskich XIII w. Opinia taka nie mogłaby powstać w
wypadku, gdyby Piastowie dolnośląscy z drugiej połowy XIV w. byli od dłuższego już czasu zniemczeni.
10 Najwięcej materiału dostarcza w tym względzie Genealogia św. Jadwigi, MPH, t. 647 i n. oraz źródła
dyplomatyczne. W późniejszym okresie (od schyłku XIV w.) typowe dla języka polskiego zdrobnienia rodzaju
męskiego nie muszą już świadczyć, jakkolwiek w niejednym wypadku tego niewątpliwie dowodzą, o
posługiwaniu się przez nosicieli tych imion w życiu codziennym językiem polskim, ponieważ mogą to być
imiona genealogiczne, nawiązujące do agnatycznych przodków męskich. W XIV w. sporadycznie, a od XV w.
już częściej pojawiają się niemieckie zdrobnienia imion, używanych przez śląskie Piastówny w rodzaju Grita
(Małgorzata), Enlein (Anna, zdrobn. Anka), Kettirlein (Katarzyna, zdrobn. Katarzynka). Słowiańskim do końca
pozostało imiennictwo książąt opolskich, zob. S. Rospond, Dzieje polszczyzny śląskiej, Katowice 1959, s. 225 i
n. Zdecydowaną przewagę imion polskich nad niemieckimi zanotować można także wśród Piastów cieszyńskich i
oświęcimskich. Również i oni używają zdrobnień typowo polskich, takich jak Jaśko, Kaźko, Włodko. Nieco
większe wpływy niemieckie w imiennictwie Piastów cieszyńskich występują dopiero u schyłku XVI w.
11 S. Rospond, Tysiącletnia ostoja polszczyzny śląskiej, Kwart. Opolski 1966, t. 12, nr 4 (48), s. 178.
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śląskich z książętami polskimi. Kronika ta bardzo silnie akcentuje związki Śląska z Polską 12 .
Od końca XIV w. wzrastają wpływy niemieckie wśród Piastów dolnośląskich jeżeli chodzi o język. Było
to niwątpliwie następstwem przynależności politycznej Śląska do Czech, wciągniętych w orbitę wpływów
niemieckich. Wiek XV, a zwłaszcza XVI i XVII - to w dziedzinie genealogicznej, przewaga koligacji
małżeńskich Piastów dolnośląskich z dynastiami niemieckimi. Zjawisko to samo w sobie nie musiało prowadzić
do zniemczenia się Piastów śląskich, jednakże w specyficznych warunkach śląskich, odegrało niewątpliwie
negatywną rolę z punktu widzenia interesów polskich. Językiem używanym przez Piastów dolnośląskich staje się
przede wszystkim język niemiecki, a w ich imiennictwie szczególnie silnie zaznaczają się wpływy dynastii
Hohenzollernów 13 . Równocześnie właśnie u Piastów legnicko - brzeskich XVI i XVII w. występuje bardzo
silnie świadomość przynależności do polskiej dynastii piastowskiej. Książęta legnicko - brzescy często akcentują
swoje powiązania z Polską i swe polskie pochodzenie, jak np. Henryk XI, książę legnicki podkreślający, "że
pochodzi z szlachetnej krwi królów polskich, przeto też w nim polska krew dotąd wre". Wiek XVI przynosi kilka
interesujących mariaży piastowsko - jagiellońskich, będących zewnętrznym wyrazem ciążenia Pistów
dolnośląskich do Polski 14 . Jako Piastowie, przedstawiciele rodzimej dynastii polskiej, książęta legnicko brzescy kandydują względnie zamierzają kandydować do tronu polskiego 15 . Termin Piasto -------------------12 Sczególnie znamienna jest wypowiedź autora kroniki o przejściu ziemi i księstwa wrocławskiego spod
władzy "panów przyrodzonych" do obcych, co spowodowało utratę wolności przez książąt polskich, MPH t. 3, s.
518; w sprawie Kroniki książąt polskich zob ostatnio J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie, Wrocław
1964, s. 106 i n.
13 Koligacje Piastów dolnośląskich z Hehenzollernami nie miały bynajmniej ostrza antypolskiego. Złowroga
rola, jaką dynastia Hohenzollernów miała odegrać w dziejach polskich ujawniła się dopiero w XVII w., a na
wielką już skalę w XVIII w. W XV i XVI w. występują koligacje między panującą w Polsce dynastią jagiellońską
a Hohenzollernami.
14 Należy tu wymienić przede wszystkim małżeństwo Fryderyka II legnickiego z Elżbietą, siostrą Zygmunta
Starego. Równoczesne niemal małżeństwo Anny, córki Bogusława X, księcia szczecińskiego, a siostrzenicy
Zygmunta Starego, mieści się również całkiem dobrze w ramach zbliżenia się książąt legnicko - brzeskich do
Polski jagiellońskiej. Warto również wspomnieć w tym miejscu o projektowanych, a nie doszłych do skutku
małżeństwach Fryderyka IV z Anną Jagiellonką i Jana Zamoyskiego z jedną z córek Henryka XI.
15 Kandydatem do tronu polskiego był Henryk XI, książę legnicki, zob. E. Maleczyńska, Śląsk w okresie od
połowy XIV do końca trzeciej ćwierci XVI w. [w :] Historia Śląska, Wrocław 1961, t. 1, cz. 3, s. 325 i n.
Kandydaturę swą, opartą właśnie na piastowskim pochodzeniu, do tronu polskiego po abdykacji Jana Kazimierza
w 1668 r., zamierzał wysunąć Chrystian, książę legnicko - brzeski, K. Orze STRONA 9
wie na oznaczenie potomków Mieszka I powstaje najprawdopodobniej, a z całą pewnością utrwala się na dworze
Piastów dolnośląskich u schyłku XVI w. 16 . Liczne panegiryki, zachowane w śląskich starodrukach XVI i XVII
w. akcentują wywodzenie się Piastów śląskich z rodu królów polskich. Chyba w żadnej gałęzi piastowskiej,
zarówno śląskiej, czy pozaśląskiej, to nawiązanie do pierwszych Piastów, w tym legendarnego Piasta, nie
występuje tak silnie jak właśnie u Piastów legnicko - brzeskich. Do symbolu wprost urasta przekazana przez
współczesnego ostatnim Piastom śląskim, Fryderyka Lucae, wiadomość, że ostatniemu
---------------chowski, Historia Śląska, Wrocław 1963, t. 1, cz. 3, s. 421. Kandydatura Henryka XI nie odegrała większej roli,
a Chrystian poprzestał tylko na zamiarach. W sprawie akcentowania przez Henryka XI swego polskiego
pochodzenia zob. H. Schweinichen, Leben Herzog Heinrichs XI von Liegnitz, SRS, t. 4, s. 108; E. Maleczyńska,
op. cit., s. 311.
16 Jest zasługą H. Łowmiańskiego, Kilka uwag krytycznych o początkach Polski, Roczniki Historyczne, 1949, t.
18, s. 370 i n. wykazanie, że termin "Piastowie" na oznaczenie członków pierwszej polskiej dynastii historycznej
pojawia się późno. Jednakże tenże autor datuje pojawienie się tego terminu zbyt późno, bo dopiero na drugą
połowę XVIII w., uważając, że został on wprowadzony przypuszczalnie dopiero przez Adama Naruszewicza. Za
wcześniejszą datacją powstania terminu "Piastowie" opowiedział się A. Gieysztor, Geneza państwa polskiego,
Kwart. Hist., 1954, t. 61, nr 1, s. 133, zwracając uwagę na XVII - wieczne epitafia Piastów śląskich. H.
Łowmiański pozostał jednak nadal przy swoim poglądzie, twierdząc, że "gens Piastea", występuje na epitafiach
śląskich z XVII w., jest "utworzone od imienia <Piast> a nie od <Piastowie> [...] nie daje wskazówki o istnieniu

już w tym czasie nazwy Piasti - Piastowie jako określenia polskiej dynastii", H. Łowmiański, Dynastia Piastów
we wczesnym średniowieczu, Początki Państwa Polskiego, Księga Tysiąclecia, Poznań 1962, t. 1, s. 111 w przyp.
Jednakże termin Piastowie na określenie dynastii pojawia się w XVII w. już poza Śląskiem, por. Stanislai
Lubieński episcopi Plocensis Opera Posthuma Historica, Antverpiae 1643, s. 301 : sub Mescone duce e
Piastorum familia exordium habuerunt. A. Schaube, Kanonikus Peter Bitschen und die Tendenz seiner
Fürstenchronik, Ztschr. f. Gesch. Schles., 1927, t. 61, s. 39, przypuszcza, że termin "Piastowie" był używany
dopiero od końca XVI w. To przypuszczenie uważam za bardzo prawdopodobne, przy czym uważam, że termin
ten powstał w środowisku Piastów legnicko - brzeskich. A. Więcek, Ilustrowane drzewa genealogiczne Piastów
śląskich w Brzegu, Kwartalnik Opolski, 1957, t. 3, nr 4, s. 11 (reprodukcja na s. 12) podaje napis z końca XVI
w.: Georgius alter ex Regia Piastorum stirpe, nie wiadomo jednak, czy rekonstrukcja tego napisu pochodząca z
1929 / 30 r. jest wierna. Mollerus, dziejopis śląski z pierwszej połowy XVII w. nazywa często książąt śląskich
Piastami w sensie przynależności dynastycznej, por. Johannis Molleri Lubenensis Silesii, Historiae ducum
Lignicensium, Glogowiae majori... MDCXX, k. 3v : familia Piastea, mają w licznych wypadkach charakter
określeń przynależności dynastycznej. Terminowi "Piastowie" zamierzam poświęcić w przyszłości osobną
rozprawę.
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książęcemu Piastowi śląskiemu, zamierzał ojciec nadać imię Piast 17 . Tradycja pochodzenia z rodu pierwszych
władców polskich znalazła swe odbicie również w dziełach sztuki, powstałych z inicjatywy Piastów
dolnośląskich 18 . Szczególnie wymowne jest pod tym względem mauzoleum Piastów w kościele Św. Jana w
Legnicy, a zwłaszcza malowidła ścienne, podkreślające związki przodków ostatnich Piastów z Polską 19 , tak
bliskiej ostatniemu z książąt piastowskich Jerzemu Wilhelmowi 20 .
Niniejszy tom genealogii Piastów, poświęcony książętom dolnośląskim, stanowi część składową
Rodowodu Piastów, który w kilku tomach obejmie całość genealogii piastowskiej. Początki moich badań nad
genealogią piastowską sięgają 1958 r., kiedy to Redakcja Historii PWN w Warszawie po uprzednim
porozumieniu z Instytutem Historii PAN, zwróciła się do mnie z propozycją przygotowania reedycji Genealogii
Piastów Oswalda Balzera. Z początkiem 1961 r. nastąpiła zmiana koncepcji nowego opracowania genealogii
Piastów. W miejsce ponownego wydania Genealogii Piastów O. Balzera uzupełnionego o sprostowania i
poprawki wyników jego badań, głównie z inicjatywy prof. dr. A. Gieysztora podjąłem się opracowania całości
genealogii piastowskiej z włączeniem do niej Piastów śląskich, pominiętych przez O. Balzera 21 . Potrzeba
opracowania genealogii Piastów śląskich jest jak najbardziej oczywista. Pomijając już zaniedbania w tej
dziedzinie polskiej historiografii, należy
---------------17 F. Lucae, Schlesiens curiose oder vollkommene Chronica von Ober- und Niederschlesien, Frankfurt a / Main
1689, s. 1511.
18 M. Zlat, Brama zamkowa w Brzegu, Biuletyn Historii Sztuki 1962, t. 24, nr 3 - 4, s. 284 - 320. Mam tu na
myśli galerię popiersi Piastów, umieszczoną na bramie zamku brzeskiego. Bardzo wymowne jest wyróżnienie
przez fundatora (Jerzego II, ks. brzeskiego) herbu z godłem państwowym polskim, wzorowanym na pieczęci
wielkiej koronnej Zygmunta Augusta. Słusznie widzi w tym M. Zlat (op. cit., s. 302), wyraz więzów tradycji i
powiązań łączących Piastów śląskich z Polską.
19 K. Münch, Charlotte von Liegnitz, Brieg und Wohlau, die Schwester des letzten Piasten, Arch. f. schles.
Kirchengeschichte, 1954, t. 12, s. 167 przyp. 163. Na malowidła składają się dwa cykle po osiem obrazów, z
których pierwszych osiem przedstawia epizody z dziejów panowania Piastów jako władców całej Polski, a
pozostałe odnoszą się do panowania Piastów na Śląsku. Obrazy o tematyce ogólnopolskiej przedstawiają m. in.
zwycięstwa Piastów nad Niemcami. Mauzoleum piastowskiemu w Legnicy poświęcił ostatnio osobną rozprawę J.
Lepiarczyk, Legnickie "Monumentum Piasteum", Szkice Legnickie, 1962, t. 1, s. 99 - 111; zob. również J.
Kłębowski, Pomniki Piastów śląskich, Wrocław 1971, s. 196 i n.
20 F. Lucae, op. cit., s. 1511, pisze o Jerzym Wilhelmie, że "weil er von Natur der Pohlnischen Nation
affectionirt war durch die ihm gemachte Impression, welchermassen er auss gleichem Gebluete [podkreślenie K. J.]entsprossen waere belibte er stets der Pohlnischen Kleidungs - Anlegung und schoepfte hieraus ungemeine
Gemuets - Ergoetzung".
21 Tym samym upadła koncepcja nowego wydania Genealogii Piastów O. Balzera.
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z naciskiem podkreślić, że genealogia Piastów śląskich nie doczekała się w ogóle opracowania, które by
odpowiadało obecnym wymaganiom naukowym. Dzieła H. Grotefenda 22 i K. Wutkego 23 nie tylko, że nie
mogą równać się z Genealogią Piastów O. Balzera, ale trudno je nawet uznać za opracowania genealogii Piastów
śląskich, gdyż są one tylko tabelarycznym ujęciem tejże genealogii, uzupełnionym lakonicznym komentarzem.
Ten charakter dzieł H. Grotefenda i K. Wutkego pozostaje zresztą w całkowitej zgodzie z tytułami tychże dzieł :
Stammtafeln... względnnie Stamm- und Übersichstafeln... Wartość Tablic Grotefenda i Wutkego polega przede
wszystkim na tym, że stanowią one materiał pomocniczy, głównie w zakresie informacji bibliograficznych, jako
zbiór informacji o źródłach i literaturze. W nielicznych tylko wypadkach ustalenia genealogiczne obydwóch
autorów są wystarczająco uzasadnione. Wady i niedociągnięcia Tablic mają swą główną przyczynę w braku
dokładniejszych objaśnień. Załączone do Stammtafeln... H. Grotefenda uwagi (Ammerkungen) zajmują w
drugim wydaniu tyle mniej więcej miejsca, ile O. Balzer poświęcił w swej Genealogii Piastów Kazimierzowi I
kujawskiemu i Kazimierzowi Wielkiemu łącznie. Tymczasem tablice Grotefenda wykazują blisko czterystu
Piastów. Jeżeli nawet uwzglęnimy fakt, że objaśnienia datyczące Piastów śląskich XVI i XVII w., szczególnie
młodo zmarłych, muszą być bardziej lakoniczne, to i tak objaśnienia do Piastów śląskich powinny obejmować co
najmniej kilkaset stron. Uwagi Grotefenda poza lakonicznością, stanowczo za daleko posuniętą, charakteryzuje
powierzchowność i niedokładność. Najczęściej Grotefend nie podaje paginacji, a nawet tomu, jeżeli chodzi o
wydawnictwa wielotomowe, niekiedy myli wydawnictwa np. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski z Monumenta
Poloniae Historica, korzysta z przestarzałych wydań np. ze starodrukowego wydania Historii Długosza. Liczne
ustalenia genealogiczne H. Grotefenda polegają według jego własnego określenia "nach einer Notification im
Dresdner [ew. im Schweriner - k. j.] Archive", przy czym nie podaje on jakiejkolweik sygnatury, czy chociażby
najbardziej ogólnikowej informacji o zespole archiwalnym, zawierającym dokumentację dla poszczególnych
ustaleń. W praktyce szereg ustaleń Grotefenda jest niesprawdzalnych, co odczuwa się szczególnie dotkliwie w
wypadku korzystania z przytoczonych
---------------22 H. Grotefend, Stammtafeln der schlesischen Fürsten, Wrocław 1875 (wyd. pierwsze) oraz Wrocław 1889
(wyd. drugie rozszerzone).
23 K. Wtuke, Stamm- und Übersichstafeln der schlesischen Fürsten, Wrocław 1911. Publikacja Wutkego
nawiązuje bardzo ściśle do drugiego wydania Stammtafeln H. Grotefenda, stanowiąc właściwie ich trzecie
wydanie. W tekście Wstępu niniejszej pracy używam często wspólnego dla dzieł obydwóch autorów określenia,
mianowicie Tablice.
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przez Grotefenda źródeł rękopiśmiennych, zaginionych w wyniku ostatniej wojny. Pod tym względem wyżej
stoją Stamm- und Übersichstafeln... K. Wutkego, który z reguły podawał dokładny zapis bibliograficzny lub
sygnaturę archiwalną. Dotyczy to jednak własnych uzupełnień K. Wutkego, natomiast wszędzie tem, gdzie
zgadzał się z H. Grotefendem, nie wprowadzał żadnych uściśleń do informacji bibliograficznych i archiwalnych
tego badacza. Grotefend przewyższał natomiast Wutkego krytycyzmem, jeżeli chodzi o korzystanie z późnych
źródeł, jak np. z dzieła G. Thebesiusza, Liegnitzische Jahrbücher 24 . Obydwóch badaczy stać było na
stworzenie dzieł, które by w sposób szczegółowy odtworzyły w całości genealogię Piastów śląskich. Obydwaj
pozostawili zresztą po sobie względnie dokładne opracowanie genealogii niektórych Piastów śląskich, przy czym
H. Grotefend opracował genealogię Piastów wrocławskich 25 . Jeżeli Tablice nie stanowią dokładnego
opracowania genealogii książąt śląskich, to główna przyczyna tego tkwi w samych założeniach, opublikowanych
po raz pierwszy w 1875 r. Tablic, które miały stanowić tylko "eine Neubearbeitung der Stammtafeln der
schlesischen Fürsten" 26 . Nie można zatem zestawić dzieł Grotefenda i Wutkego nie tylko z Genealogią
Piastów O. Balzera, ale z jakimkolwiek opracowaniem genealogicznym, w którym główną część stanowią
objaśnienia do tablic, a nie same tablice 27 . Drugorzędna rola objaśnień w Stammtafeln
------------------24 H. Grotefend korzsyta bardzo ostrożnie z dzieł XVII- lub XVIII - wiecznych dziejopisów, trafnie odróżniając
wiadomości oparte na wcześniejszych źródłach od ich własnych domysłów. K. Wutke dość często darzy
wspomniane domysły zbyt wielkim zaufaniem, zob. np. hasło nr 76 niniejszej pracy (kwestia daty urodzin
Ludwika II, księcia legnickiego).
25 H. Grotefend, Zur Genealogie und Geschichte der Breslauer Piasten, Abhandlugen der Schlesischen
Gesellscheft für vaterländische Cultur, Philos - historische Abteilung, Jahrg. 1872 / 73, 1872, s. 51 - 110. Jest to
jak dotychczas jedyna praca, która dość dokładnie przedstawiła genealogię większej grupy Piastów śląskich.
Rezultaty badań Grotefenda są jedank po upływie już 100 lat, od momentu ich ogłoszenia, przestarzałe. K.
Wutke jest autorem licznych przyczynków z dziedziny genealogii Piastów śląskich. Przyczynki te dotyczą kwestii

szczegółowych i dotyczą co najwyżej kilku Piastów, por. K. Wutke, Studien zur älteren schlesischen Geschichte,
Ztschr. f. Gesch. Schles., 1911, t. 45, s. 257 - 280; 1912 t. 46, s. 159 - 169; tegoż, Über die Nachkommenschaft
Herzog Heinrichs VI. von Sagan und Krossen, ibid., 1917 t. 51, s. 266 - 271; tegoż, Der Todestag der Herzogin
Anna, Witwe des Herzogs Georg I. von Brieg, geb. Herzogin von Pommern, ibid., 1914 t. 48, s. 413 - 415.
26 H. Grotefend, Stammtafeln (wyd. pierwsze), przedmowa. W mojej pracy Stammtafeln Grotefenda, jeżeli tego
wyraźnie nie zaznaczam, oznaczają drugie wydanie tej publikacji z 1889 r.
27 Por. np. O. Posse, Die Wettiner. Genealogie des Gesamthauses Wettin, Leipzig, 1897; F. Wigger, Stammtafeln
des Grossherzoglichen Hauses von Meklenburg, Jahrbücher des Vereins für Meklenburgische Geschichte und
Altertumskunde, 1885 t. 60; Z. Wdowiszewski, Genealogia Jagiellonów, Warszawa 1968.
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Grotefenda i Wutkego musiała zadecydować o powierzchowności uzyskanych przez nich wyników. Może
najbardziej kapitalnym, jakkolwiek nie jedynym przykładem powierzchowności Tablic jest uznanie przez nie
wbrew oczywistej wymowie źródeł, Beatryczy, pierwszej żony Ludwika Bawarskiego (zm. 1347 r.) za córkę
Henryka głogowskiego 28 . Jest to zresztą jeden z licznych dowodów na to, że autorzy Tablic nie tylko popełniali
błedy w swych badaniach 29 , ale pewnych kwestii w ogóle nie badali. Mimo to należy ich uznać za badaczy,
którzy jak dotąd, wnieśli największy wkład do opracowania genealogii Piastów śl;ąskich i to zarówno z tytułu
Tablic jak i innych prac genealogicznych. Tablice stanowiły w badaniach nad genealogią Piastów śląskich
niewątpliwy krok naprzód, mimo swych licznych usterek i błędów. Stosunkowo najlepiej wypadła w Tablicach,
mimo wielu oczywistych luk, strona heurystyczna. Grotefend i Wutke zebrali bogfaty materiał źródłowy, w tym
także źródła znajdujące się niegdyś w archiwum wrocławskim, które - jak to mogłem kilkakrotnie stwierdzić
podczas moich kwerend przeprowadzanych w Archiwum Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego uchodzą obecnie za zaginione.
Z historyków niemieckich stosunkowo dużo miejsca poświęcił genealogii książąt śląskich J. Gottschalk,
który zajął się głównie Piastami wrocławskimi, a zwłaszcza św. Jadwigą 30 .
----------------28 Zob. K. Jasiński, Beatrycza, pierwsza żona Ludwika Bawarskiego. Ze stdiów nad genealogią Piastów
śląskich, nadb. z Europa - Słowiańszczyzna - Polska, Poznań 1970, s. 103 i n.
29 O to, że Grotefend i Wutke popełniali błędy w swych ustaleniach genealogicznych, nie można mieć do nich
pretensji. Pomyłki w pracach typu genealogicznego zdarzają się szczególnie często. Są one zjawiskiem wprost
nieuniknionym i trafiają się nawet najwybitniejszym badaczom, jak np. O. Balzerowi.
30 J. Gottschalk, Das Geburtsjahr der hl. Hedwig - ein Beitrag zur Chronologie der schlesischen Piasten im 13.
Jarhundert, Arch. f. schles. Kirchengeschichte, 1961, t. 19; tenże, Kloster Helfta und Schlesien, ibid., 1955, t. 13;
tenże, St. Hedwig, Herzogin von Schlesien, Köln 1964. Wymienić również należy niektóre prace E. Waltera, np.
Der Tades- und Begräbnistag der hl. Hedwig, Arch.f. schles. Kirchengeschichte, 1964, t. 22; tenże Die
Grabstätte Konrads, des Sohnes der hl. Hedwig, in Trebnitz und die angeblich als Krypta in die Klosterkirche
einbezogene alte Peterskapelle daselbst, ibid., 1956, t. 14. Niniejsze omówienie literatury z zakresu genealogii
Piastów śląskich nie rości sobie pretensji do wyczerpującego przedstawienia tego zagadnienia, co wymagałoby
osobnej rozprawy. Starszą literaturę genealogiczną wykorzystał H. Grotefend, który jednakże nie omówił jej
nawet w sposób pobieżny. Z literatury XIX - wiecznej na uwagę zasługuje rozprawa C. A. Schimmelpfenniga,
Herzog Johann Christians von Brieg zweite Ehe mit Anna Hedwig von Sitsch und die aus derselben
abstammende piastische Nebenlinie der der Freiherren von Liegnitz, Ztschr. f. Gesch. Schles., 1876, t. 11.
Rozprawa ta dotyczy genealogii potomstwa Jana Chrystiana (zm. 1639 r.) z jego drugiego małżeństwa. Niektóre
pozycje z dziedziny literatury genealogicznej, zarówno polskiej
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W literaturze polskiej na pierwszym miejscu należy wymienić O. Balzera, który jakkolwiek pominął w
swej Genealogii Piastów śląskich, wprowadził wiele cennych sprostowań do ich genealogii - w stosunku badań
H. Grotefenda - w związku z oporacowaniem koligacji małżeńskich Piastów śląskich z Piastami innych linii.
Cenne są poprawki wniesione do genealogii Piastów śląskich przez R. Grodeckiego i J. Dąbrowskiego w
pierwszym tomie, opublikowanej w 1933 r. Historii Śląska. Problematyką genealogiczną Piastów śląskich
zajmowali się również B. Ulanowski, S. Zakrzewski, K. Maleczyński, B. Włodarski i inni 31 . Pewne ożywienie
w tej dziedzinie można zauważyć w polskiej literaturze historycznej w okresie ostatnich lat 32 . Warto także
zwrócić uwagę na opracowania Piastów śląskich w Polskim Słowniku Biograficznym, które nie mogą jednak
zastąpić opracowań

-----------------jak i niemieckiej, omawiam w dalszej części Wstępu, inne natomiast w tomie 2 Rodowodu Piastów.
31 B. Ulanowski, Über die Zeit der Vermählung Heinrichs IV. mit Mechtilde von Brandenburg, Ztschr. f. Gesch.
Schles., 1882, t. 16; S. Zakrzewski, Piast czy Przemyślida, Kwart. Hist., 1906, t. 20; B. Włodarski, Polska i
Czechy w drugiej połowie XIII i początkach XIV wieku, Lwów 1931; K. Maleczyński, Dzieje Ryksy, Archiwum
Tow. Nauk we Lwowie, dz.II, t. 10, z. 2, Lwów 1933; M. Łodyński, Udział książąt śląskich w zamachu w r.
1177. Przyczynek do dziejów Bolesława Wysokiego i Mieszka Raciborskiego, Kwart. Hist., 1908, t. 22; O. Górka,
Studia nad dziejami Śląska, Lwów 1911.
32 G. Labuda, Uzupełnienia do genealogii Piastów, w szczególności śląskich, Sobótka 1963, t. 18, nr 1; W.
Dziewulski, Bułgarka księżną opolską, ibid., 1969, t. 24, nr 2; K. Bieda, W sprawie drugiej żony Władysława
Wygnańca, ibid., 1968, t. 23, nr 1. Wymieniłbym w tym miejscu także i niektóre moje artykuły, por. K. Jasiński,
Uwagi o genealogii Piastów śląskich w XIII wieku, Studia Źródłoznawcze, 1965, t. 10; Genealogia książąt
zatorskich, Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu, z. 20, 1966; zob. również pracę cytowaną w przyp. 28. Ostatnio
ukazały się trzy rozprawy Janusz Kębłowskiego poświęcone piastowskim zabytkom sepulklarnym na Śląsku, a
mianowicie : Nagrobki gotyckie na Śląsku, Prace Wydz. Filoz. - Hist. UAM w Poznaniu, seria Historia Sztuki, nr
2, Poznań 1969; Treści ideowe gotyckich nagrobków na Śląsku w tej samej serii jako nr 4, Poznań 1970;
Pomniki Piastów śląskich, Wrocław 1971. Wymienionym pracom, stanowiącym niewątpliwy przełom w
badaniach nad piastowskimi zabytkami sepulklarnymi na Śląsku, poświęcam osobną recenzję w t. 17 Studiów
Źródłoznawczych. W niniejszym tomie prace J. kębłowskiego zostały w słabym stopniu uwzględnione, ponieważ
dotarłem do nich zbyt późno. Nie ma to jednak większego znaczenia, jeżeli chodzi o wyniki naukowe niniejszego
tomu, ponieważ badania J. Kębłowskiego pokrywają się z moimi w dziedzinie ustalenia miejsc pochowania
niektórych Piastów. Ocena stylistyczna jak i zagadnienie treści ideowych piastowskich pomników, głównie (a nie
tylko) sepulklarnych, bardzo dokładnie przedstawione w pracach J. Kębłowskiego, nie wchodzą w zakres mej
pracy. Wyniki badań J. Kębłowskiego zostaną przeze mnie wykorzystane w większym stopniu w następnych
tomach Rodowodu Piastów śląskich.
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czysto genealogicznych. Wyłącznie tabelaryczne ujęcie genealogii wszystkich Piastów śląskich zawiera
Genealogia W. Dworzaczka 33 , oparta na Tablicach Grotefenda i Wutkego, Genealogii Piastów O. Balzera oraz
hasłach, umieszczonych w Polskim Słowniku Biograficznym. Stan badań nad genealogią Piastów śląskich, mimo
pewnych szczegółowych osiągnięć, jest wybitnie niezadowalający. Postulat opracowania genealogii Piastów
śląskich na wzór Genealogii O. Balzera, kilkakrotnie zgłaszany przez polską naukę historyczną 34 , nie stracił
nic, a raczej zyskał na aktualności w chwili obecnej.
Przygotowanie dzieła obejmującego całokształt genealogii piastowskiej, musiała poprzedzić zakrojona
na wielką skalę kwerenda źródłowa, rozpoczęta, jeżeli chodzi o Piastów nieśląskich, jeszcze w 1958 r. Po 1961 r.
kwerenda źródłowa dotyczyuła w pierwszym rzędzie Piastów śląskich. Doprowadzenie jej do perfekcji
(całkowite wykorzystanie w tej dziedzinie wszystkich możliwości) przekracza możliwości jednej osoby. W
konkretnym wypadku chodzi przecież o źródła, uwzględniające również genealogię Piastów nieśląskich, z okresu
ośmiu wieków (X - XVII) przy tym różnorodne i bardzo rozproszone. Część materiału źródłowego znajduje się
w bibliotekach i archiwach zagranicznych. Należało zresztą uwzględnić nie tylko źródła dotyczące bezpośrednio
dynastii piastowskiej, ale często również źródła odnoszące się do różnych dynastii europejskich, nawiązujących
koligacje z Piastami. W wyniku z górą dziesięcioletniej kwerendy zebrałem mimo wielu trudności bogaty
materiał źródłowy, zarówno drukowany jak i rękopiśmienny. Na źródła te składają się roczniki, kroniki,
genealogie, nekrologi, księgi brackie 35 , dokumenty, różnego rodzaju księgi (miejskie, instytucji kościelnych,
księgi uposażeń), akta rachunkowe, druki panegiryczne (starodruki), źródła se -----------------33 W. Dworzaczek, Genealogia, cz. 2 - tablice, Warszawa 1959, tabl. 5 - 10. Uwzględnienie przez W.
Dworzaczka tablic genealogicznych rodzin panujących w krajach sąsiadujących z Polską, zadecydowało o tym,
że praca W. Dworzaczka jest bodajże najczęściej cytowaną przeze mnie pozycją z zakresu literatury. Jakkolwiek
dostępne były mi wydawnictwa K. v. Isenburga, z których "Tablic" W. Dworzaczek często korzystał, F. Freytaga
v. Loringhovena i W. Wegenera, powoływałem się przeważnie na Genealogię W. Dworzaczka, jako
nieporównanie łatwiej dostępną czytelnikowi polskiemu. Nie dotyczy to oczywiście wypadków, gdzie informacje
zawarte w Genealogii W. Dworzaczka, były nie dość ścisłe, względnie zdeaktualizowane przez nowsze badania.

34 Nauka Polska, 1918, t. 1, s. 303 (W. Semkowicz); Przegląd Współczesny, 1926, t. 19, s. 21 (R. rodecki);
Pamiętnik V Zjazdu historyków polskich, Referaty, Lwów 1930, s. 336 (B. Włodarski); Przegląd Historyczny,
1931, t. 29, s. 161 (S. Kętrzyński).
35 Księgi brackie nie znalazły zastosowania w tomach poświęconych genealogii Piastów śląskich. Omówione w
tekście źródła dotyczą niemal wyłącznie genealogii Piastów dolnośląskich.
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pulklarne, zabytki ikonograficzne, numizmatyczne, sfragistyczne, zabytki z dziedziny architektury, pomniki i
inne.
W dziale źródeł historiograficznych na pierwszym miejscu należy wymienić powstałą w 1300 r.
Genealogię św. Jadwigi, niezwyklebogatą w fakty genealogiczne, a zarazem wiarygodną 36 . Z kronik
największą wartość przedstawiają, pochodząca z ok. 1285 r. Kronika polska oraz o 100 lat późniejsza od niej
Kronika książąt polskich 37 . Mniejszą wartość przedstawia dla genealogii Piastów śląskich Historia Długosza,
pomijając okres współczesny Długoszowi, dla którego przynosi na ogół wiarygodne informacje genealogiczne.
Dla okresu wcześniejszego Historia Długosza jest z reguły źródłem pochodnym do znanych kronik śląskich,
Kroniki polskiej i Kroniki książąt polskich jak i innych źródeł historiograficznych. "Uzupełnienia" Długosza, to
najczęściej jego własne domysły, zbyt często uznawane przez literaturę historyczną za wiadomości zaczerpnięte
przez Długosza z nieznanych źródeł. Tak było tylko w wyjątkowych wypadkach, jak np. przy podaniu przez
niego daty śmierci Konrada Kędzierzawego, syna Henryka Pobożnego. Specyficzne źródło stanowią Epytaphia
ducum Slezie (Nagrobki książąt śląskich) 38 źródło lubiąskiego pochodzenia, ważne dla genealogii Piastów do
połowy XIV w. W pracy zostały wykorzystane liczne źródła rocznikarskie, zarówno polskie jak i niemieckie.
Do podstawowych źródeł genealogicznych należą nekrologi. Prace nad wydaniem i opracowaniem
nekrologów średniowiecznych są słabo zaawansowane nie tylko w Polsce, ale także w skali ogólnoeuropejskiej.
Wiele nekrologów kryje wśród zbiorów rękopiśmiennych różnych, tak polskich jak i zagranicznych bibliotek. Z
nieopublikowanych dotąd nekrologów śląskich na uwagę zasługują : nekrolog żagański, ważny dla genealogii
Piastów głogowsko - żagańskich oraz mortilogium "braci gwiazdowych" 39 . Z opublokowanych do
najcenniejszych należy tzw. nekrolog czesko - śląski 40 oraz nekrolog opactwa św. Wincentego we Wro -----------------36 Genealogia sanctae Hedwigis, MPH, t. 4, s. 642 i n. Genealogia stanowi fragment, dość samodzielny,
Żywotu św. Jadwigi (Vita s. Hedwigis), ibid., s. 510 i n., zawierającego również szereg wiadomości
genealogicznych, dotyczących głównie Piastów wrocławskich. W sprawie Genealogii, zob. K. Jasiński,
Beatrycxa, s. 105 i n.
37 Kronika książąt polskich, MPH. t. 3, s. 428 i n., jest najcenniejszym źródłem historiograficznym, jeżeli
chodzi o genealogię Piastów śląskich XIV w.; Kronika polska, ibid., s. 604 i n., przedstawia dużą wartość, jeżeli
chodzi o PiastówXIII w. Jej wiadomości genealogiczne, dotyczące XII w. są natomiast dość bałamutne.
38 Epytaphia ducum Slezie, MPH, t. 3, s. 711 - 714; zob również W. Korta, Średniowieczna annalistyka śląska,
Wrocław 1966, s. 260 i n.
39 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. IV Oct. 36 (nekrolog żagański); sygn. IV Q 198 a
(mortilogium "braci gwiazdowych").
40 Böhmisch - Schlesisches Nekrologium, wyd. W. Wattenbach, Ztschr. f. Gesch. Schles., 1863, t. 5, s. 107 - 115.
Obecnie nekrolog ten znajduje się w Nowym Jorku
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cławiu 41 . Wiadomości do genealogii Piastów śląskich znaleźć można również w nekrologach niemieckich,
zarówno opublikowanych w serii wydawniczej Monumenta Germaniae Necrologia, jak i poza nią 42 .
Jeżeli chodzi o źródła dypolmatyczne, to w rachubę wchodzą dokumenty, w których występują
przedstawiciele dynastii piastowskiej jako wystawcy, świadkowie, udzielający konsensu, czy wymienieni jako
zmarli. Najważniejsze są tu dokumenty, dotyczące umów przedślubnych, posagu, wiana, dożywocia, opraw
wdowich itp. Osobną, bardzo istotną z punktu widzenia genealogicznego kategorię źródeł stanowią dyspensy
papieskie, a następnie różnego rodzaju indulgencje papieskie. Z wydawnictw dyplomatycznych najwięcej
materiału zawiera Codex diplomaticus Silesiae, t. XXXVI, wydawany przez historyków niemieckich od 1857 r.

Bardzo wartościowe są wydawnictwa dyplomatyczne powojenne, dotyczące Śląska, jak Codex diplomaticus nec
non epistolaris Silesiae, t. 1 - 3, wydany przez K. Maleczyńskiego (t. 2 wspólnie z A. Skowrońską), czy
Schlesisches Urkundenbuch wydany przez H. Appelta. Jednakże wydawnictwa te są doprowadzone tylko do ok.
1230 r. 43 .
Z akt rachunkowych na uwagę zasługują rachunki miasta Wrocławia, opublikowane w Codex
diplomaticus Silesiae, t. 3 oraz nieopublikowane dotąd w całości rachunki dworu legnickiego 44 .
Bogaty dział źródeł genealogicznych tworzą starodruki o treści panegirycznej. Najwięcej jest wśród nich
mów pogrzebowych, zawierających
------------------w Pierpont Morgan Library, sygn. M739. Dzięki uzyskaniu mikrofilmu wspomnianego nekrologu, mogłem
korzystać z niego niezależnie od jego wydań drukiem.
41 Liber mortuorum monasterii sancti Vincentii, wyd. W. Kętrzyński, MPH, t. 5. W przygotowaniu znajduje się
nowe wydanie tego nekrologu, sporządzone przez K. Maleczyńskiego, B. Kürbisównę i R. Walczaka.
42 Mam tu na myśli głównie nekrologi opublikowane przez W. Wattenbacha, np. nekrolog lubiąski w
Monumenta Lubensia, Wrocław 1861; nekrolog klasztoru w Czarnowąsach i nekrolog klasztoru henrykowskiego,
opublikowane przez Wattenbacha w Ztschr. f. Gesch. Schles., 1856, t. 1, s. 226 - 228 oraz ibid., 1862, t. 4, s. 278
i nn.
43 Z pozostałych wydawnictw dyplomatycznych do ważniejszych należą dokumenty biskupstwa wrocławskiego,
Urkunden zur Geschichte des Bistums Breslau im Mittelalter, wyd. G. A. Stenzel, Wrocłasw 1845 oraz kodeks
dyplomatyczny miasta Legnicy, Urkundenbuch der Stadt Liegnitz, wyd. F. W. Schirrmacher, Legnica 1866. Z
wydawnictw zawierających dokumenty papieskie najwięcej materiału zawierają Vetera monumenta Poloniae et
Lithuaniae, wyd. A. Theiner, Rzym 1860, t. 1.
44 Rachunki dworu książęcego w Legnicy z lat 1372 i 1373, Woj. Arch. Państw. we Wrocławiu - Oddział
Terenowy w Legnicy, sygn. A - 239ba. Żałować wypada, że zaginęły rachunki dworu książęcego w Brzegu,
częściowo znane i w drobnych fragmentach opublikowane, zob. H. Grotefend, Stammtafeln, s. 51 nr 18, s. 54 nr
20; P. Pfotenhauer, Eine schlesische Prinzessin als ungarische Königsbraut, Ztschr. f. Gesch. Schles., 1891, t. 25,
s. 335 i n.
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curriculum vitae zmarłych Piastów. Katalog mów pogrzebowych, znajdujących się niegdyś w bibliotekach
legnickich, opublikował R. Mende 45 . Wartość tego wydawnictwa polega głównie na tym, że zawiera ono na
ogół wiarygodne informacje, dotyczące daty śmierci, a przede wszystkim daty i miejsca pogrzebu Piastów
dolnośląskich, od połowy XVI w. aż do ich wymarcia.
Dość obficie występują, zwłaszcza w odniesieniu do XVI i XXVII w., źródła ikonograficzne,
reprezentowne przez malarstwo 46 , pieczęcie 47 , monety i medale 48 . Osobną grupę stanowią zabytki z
dziedziny architektury o ważnej niekiedy wymowie politycznej 49 . Obok zachowanych po dzień dzisiejszy
nagrobków piastowskich obfity materiał zastępczy w zakresie źródeł sepulklarnych stanowią zbiory napisów
nagrobkowych. Obok powszechnie znanych, opublikowanych zbiorów napisów nagrobkowych 50 mogłem
korzystać ze zbiory G. Thebesiusza, znajdującego się w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu 51 .
Kilka zdań wypada poświęcić roizmieszczeniu źródeł rękopiśmiennych i starodruków. Najwięcej nie
opublikowanych źródeł znajduje się obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Znajdują się tu liczne
rękopisy o treści genealogicznej, najczęściej typu kronikarskiego, nie wydane drukiem nekrologi, źródła
sepulklarne i inne 52 . Dopiero na drugim miejscu można wymienić Archiwum Państwowe we Wrocławiu, które
dostarczyło najwięcej materiału źródłowego H. Grotefendowi i K. Wutkemu. Niestety, jedynie część tego
materiału ocalała po ostatniej wojnie. Być może, że niektóre ze źródeł archiwalnych, wykorzsta ------------------45 Katalog der Leichenpredigten - Sammlungen der Peter - Paul - Kirchenbibliothek und anderer Bibliotekhen
in Liegnitz, Bibliothek familiengeschichtlicher Quellen, Marktschellenberg 1938, t. 9.
46 Por. np. A. Schaube, Der illustrierte Stammbau Georgs II. im Innern des Brieger Piastenschlosses,
Schlesische Geschichtsblätter, Jahrg. 1930, nr 1; H. Luchs, Schlesische Fürstenbilder des Mittelalters, Wrocław
1872.

47 Jeżeli chodzi o genealogię Piastów dolnośląskich korzystałem z napisów napieczętnych z XIII i XIV w.,
głównie w związku z ustaleniem liczby porządkowanej używanej przez niektórych Piastów.
48 Monety okolicznościowe i medale podają często szereg faktów genealogicznych. Korzystałem z
wydawnictwa M. G. Dewerdecka, Silesia numismatica, Jawor 1711.
49 M. Zlat, Brama zamkowa w Brzegu, Biuletyn Historii Sztuki, 1962, t. 24, nr 3 / 4; J. Lepiarczyk, Legnickie
"Monumentum Piasteum", Szkice Legnickie, 1962, t. 1.
50 J. Mycielski, Grobowe Piastów pomniki na Śląsku Pruskim, odb. z Roczniki Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu,
Poznań 1898, t. 25; K. Stronczyński, Pomniki książęce Piastów lenników dawnej Polski, Piotrków, 1888.
51 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, rkps R 2671 i R 2672.
52 Zob. wykaz źródeł rękopiśmiennych (ograniczony jedynie do niniejszego tomu Rodowodu) pod Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu.
STRONA 19
nych przez Grotefenda i Wutkego jeszcze się odnjdą. Z mniejszych miejscowości najwięcej źródeł nie
opublikowanych znajduje się w Legnicy, w Oddziale Terenowym Woj. Arch. we Wrocławiu. Z pozaśląskich
bibliotek i archiw dość dużo materiału źródłowego do genealogii Piastów śląskich mieści się w Krakowie,
zwłaszcza w Muzeum Narodowym w Zbiorach Czartoryskich. Z archiwów zagranicznych najwięcej źródeł nie
opublikowanych, mimo licznych edycji źródłowych tak polskich jak i zagranicznych (głównie czeskich i
niemieckich) zawiera Archiwum Watykańskie. Chodzi tu głównie o dyspensy i indulgencje papieskie udzielane
Piastom. Jednakże w odniesieniu do tomu I Rodowodu Piastów, nie miałem okazji skorzystania ze
zmikrofilmowanych źródeł watykańskich, ponieważ wystarczyły w tym wypadku - w przeciwieństwie do
pozostałych tomów - wydawnictwa drukowane źródeł papieskich.
Najbardziej zasobny zbiór starodruków, zawierających liczne wiadomości do genealogii Piastów
śląskich posiada Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Ze zbiory tego korzystałem jednak w minimalnym
stopniu. Na ogół korzystałem z licznych starodruków śląskich, znajdujących się w Bibliotece Gdańskiej PAN,
które były mi łatwiej dostępne. Zastępczy materiał stanowił tu wszakże wykaz mów pogrzebowych, wydany
przez R. Mendego. Jakkolwiek nie spodziewam się po ewentualnie dokładnym zapoznaniu się ze zbiorem
starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu poważniejszych uzupełnień w zakresie genealogii
Piastów dolnośląskich, zamierzam w niedalekiej przyszłości przeprowadzić w tejże Bibliotece dokładniejszą
kwerendę. Ewentualne poprawki zostałyby w najgorszym razie zasygnalizowane w tomie 3 Rodowodu. Mimo
pozornie skąpego wykazu źródeł, zamieszczonego do niniejszego tomu, z całą odpowiedzialnością mogę
stwierdzić, że główny ciężar moich przeszło 10 - letnich badań nad genealogią Piastów spoczywał na
gromadzeniu i poszukiwaniu źródeł. Dla prac typu genealogicznego jest rzeczą chrakterystyczną, że cytowane w
nich źródła stanowią zaledwie drobny ułamek przejrzanego materiału źródłowego. Dotyczy to również i
niniejszej pracy 53 . Trudności związane z kwerendą źródłową wynikały rów ---------------53 Ogromna większość przejrzanego materiału źródłowego, jeżeli nawet dotyczyła Piastów, to nie zawierała
wiadomości genealogicznych, względnie w źródłach tych znajdowały się informacje genealogiczne, skądinąd
dobrze już znane i nie budzące żadnych wątpliwości. O konieczności przejrzenia ogromnej ilości źródeł
zadecydowało rozproszenie informacji gfenealogicznych po różnego rodzaju źródłach. Podobne rozproszenie
występuje również w zakresie literatury, por. K. Jasiński, Uzupełnienia do genealogii Piastów, Studia
Źródłoznawcze, 1958, t. 3, s. 200 przyp. 6. Dodam jeszcze, że załączony na końcu wykaz źródeł nie obejmuje
wszystkich źródeł cytowanych w pracy, dotyczy tylko niniejszego tomu, a ponadto większość źródeł
historiograficznych nie została wyszczególniona, a umieszczona pod takimi hasłami
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nież i z okoliczności, że większość materiału drukowanego oraz całość rękopiśmiennego nie była mi dostępna na
miejscu, znajdując się poza Toruniem. Wyjaśnia to wustępującą niekiedy niekonsekwencję w cytowaniu przeze
mnie niektórych źródeł 54 .
Przechodząc do założeń metodycznych, dotyczących zarówno niniejszego tomu, jak i tych tomów
Rodowodu, które ukażą się w przyszłości, zaczynam od stwierdzenia, że główny nacisk położony został na
objaśnienia (hasła) natomiast rola tablic jest drugorzędna.
Przyjąłem następujący schemat dla poszczególnych haseł : 1) filicjacja genealogiczna, 2) imię,
względnie imiona oraz przydomek, ewentualnie liczba porządkowa przy panujących, użyawających tego samego

imienia, 3) kolejność rodzeństwa według wieku i data urodzenia, 4) data śmierci, 5) miejsce pochowaniai 6)
małżeństwo względnie małżeństwa z uwzględnieniem wszystkich faktów genealogicznych, dotyczących żon
Piastów. Powyższy schemat dotyczy męskich przedstawicieli dynastii piastowskiej. Jeżeli chodzi o Piastówny, to
genealogia ich jest opracowana według identycznego schematu, z tą tylko różnicą, że ich małżeństwa omawiam
przed datą śmierci, a mężowie Piastówien są tylko wymienieni wraz z tytułami. Dane genealogiczne dotyczące
mężów Piastówien (o ile nie są oni Piastami dolnośląskimi) przejmuję z literatury, wyjątkowo tylko poddaję je
dokładniejszym badaniom.
Rodowów Piastów jest pracą jak najbardziej genealogiczną, dlatego największą wagę przywiązywałem
do ustalenia dat urodzin, śmierci i małżeństwa. Pozostałe elementy schematu odgrywają w Rodowodzie już
mniejszą rolę. Niektóre z nich nie były nawet początkowo przewidziane, jak np. ustalanie filiacji i liczby
porządkowej 55 . W badaniach
-----------------(wielotomowymi wydawnictwami źródłowymi) jak Monumenta Poloniae Historica, Monumenta Germaniae
Historica czy Scriptores rerum Silesiacarum.
54 Niekonsekwencja ta polega na tym, że z pewnych wydawnictw źródłowych oraz z pewnych opracowań,
korzystam równocześnie w sposób bezpośredni jak i dzięki pośrednictwu życzliwych osób. Wynikło to stą, że
mimo nieraz kilkakrotnego korzystania z wydawnictw niedostępnych w Toruniu, czy to dzięki sprowadzeniu ich
poprzez wypożyczalnię międzybiblioteczną Biblioteki Głównej UMK, czy w następstwie wyjazdów do
pozatoruńskich bibliotek, już podczas pisania pracy zachodziła potrzeba dodatkowego zaglądnięcia do
przejrzanych już uprzednio wydawnictw źródłowych i prac. Ponieważ trudno było w takiej sytuacji, często dla
sprawdzenia jednego tylko faktu, czy to wyjeżdżać do różnych bibliotek, czy to jeszcze raz sprowadzać
potrzebne wydawnictwa, korzystałem z uprzejmości pracowników bibliotek (głównie Biblioteki PAN w Gdańsku
i Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu), którzy przesyłali mi listownie konkretne informacje.
55 Najsłabiej została opracowana numeracja książąt panujących, używających tego samego imienia. Początkowo
zagadnienia tego nie uwzględniałem w moich badaniach, co znalazło odbicie w kwerendzie źródłowej,
pomijającej to zagadnienie. Przeprowadzenie dodatkowej dokładnej kwerendy tylko pod kątem uzupełnienia
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moich pominąłem zagadnienia tytulatury, podziału dzielnic, itinerarium, kwestie związane z wyznaczeniem
posagu, wiana itp. Zagadnieniami tymi, jak i wielu innymi zajmowałem się wyłącznie z punktu widzenia
genealogicznego, to znaczy kiedy ich zbadanie ułatwiało, czy umożliwiało ustalenie daty urodzin, śmierci lub
zawarcia małżeństwa. Zastosowany przeze mnie schemat jast najbliższy schematowi genealogicznemu
Genealogii Piastów O. Balzera, będąc szerszy o jeden tylko element, mianowicie o miejsce pochowania.
Całkowicie podzielam pogląd O. Balzera, że zbadanie tytulatury musi być poprzedzone gruntownymi pracami
wstępnymi 56 . Jeżeli Balzer nie czuł się na siłach opracować sprawy nabywania czy podziału dzielinic w
odniesieniu do wszystkich bez wyjątku Piastów 57 . Opracowanie genealogiczne może być uzupełnione
dodatkowymi elementami, głównie z zakresu historii ustroju i biografistyki tylko w wypadku, jeżeli obejmuje
słabą liczebnie dynastię. Jeżeli zatem w kilkunastu wypadkach zająłem się sprawą tytulatury i nabywania dzielnic
58 , mimo że nie było to konieczne dla uzyskania ustaleń czysto genealogicznych, to życzyłbym sobie, żeby to
było mi poczytane nie tylko za pewną (i to niewątpliwą) niekonsekwencję, ale także za pewien plus w stosunku
do schematu, za dodatek, który całości pracy raczej nie zaszkodził. Do tego rodzaju dodatków należą również
miejsca urodzeń, zgonów i ślubów 59 , a także daty chrztów, czy dokładne godziny faktów genealogicznych 60 .
-----------------wspomnianej luki byłoby zbyt czasochłonne. Kwerendę taką przeprowadziłem tylko w bardzo ograniczonym
zakresie. Przypuszczam jednak, że w tomie 2 Rodowodu Piastów moje ustalenia w tej dziedzinie będą
wykazywały tylko nieistotne luki. Gorzej wypadła ta sprawa w niniejszym tomie. Wyjaśniam w tym miejscu, że
numeracja podana w nawiasach dotyczy liczby porządkowej przydanej danemu Piastowi przez litreraturę,
natomiast podana bez nawiasów oznacza, że była używana już współcześnie lub w najbliższym czasie po śmierci
danego księcia. W niniejszym tomie sprawą numeracji zajmuję się jedynie do początków XV w., jakkolwiek i dla
tego okresu ustalenia moje mogą być niepełne. Od XV w. do końca XVII zagadnieniem tym się nie zajmuję.
Podana dla tego okresu numeracja (z reguły bez nawiasów) została przyjęta z literatury. Mogę tylko dodać, że
Jerzy II czy Fryderykowie II, III i IV mają liczby porządkowe poświadczone już przez źródła współczesne. W
tablicach liczba porządkowa oznacza liczbę ustaloną przez literaturę.
56 O. Balzer, op. cit., s. XII.

57 Samo tylko opracowanie tytulatury książąt oleśnickich XV w., jak i związanej ściśle z zagadnieniem
tytulatury kwestii nabywania przez tychże książąt dzielnic, mogłoby być przedmiotem osobnej rozprawy
doktorskiej.
58 Dotyczy to Piastów głogowskich, opracowanych w tomie 2 Rodowodu.
59 Z reguły podawałem je jednakże przy poszczególnych hasłach, o ile tylko były mi znane. Specjalnych badań
w tym zakresie nie przeprowadzałem.
60 W trakcie przeprowadzania kwerendy źródłowej, a także w zakresie literatury, zebrałem niejako na
marginesie, liczne wiadomości, czy to dotyczące chrztów
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Szczególną trudność sprawiało mi ustalanie filiacji, a to tylko z tego względu, że w pierwotnej
kwerendzie zagadnienie to pominąłem. Pod względem badawczym zagadnienie to należało z reguły do
najłatwiejszych. W dokumentacji dotyczącej filiacji (ustalenia rodziców danego Piasta) ograniczałem się do
podania jedynie kilku przykładów, ponieważ zestawienie w tym wypadku kompletnego materiału byłoby trudne
do zrealizowania, a ponadto bezsensowne. W wypadku, jeżeli brak było wiadomości stwierdzających filiację w
sposób bezpośredni, sięgałem do wiadomości poświadczających ją w sposób pośredni 61 . Zagadnienie filiacji
pominąłem, nie licząc wyjątków, przy genealogii Piastów legnicko - brzeskich XV - XVII w. 62 , ponieważ
zagadnienie to nie stanowi już dla tego okresu najmniejszego problemu, z uwagi na liczne współczesne, w tym
często drukowane, źródła. Najtrudniejszy problem badawczy stanowiło ustalenie daty urodzin i związanej z tym
ściśle kolejności rodzeństwa według wieku. Dość powiedzieć, że dla przeszło stu Piastów świdnickich,
ziębickich, głogowsko - żagańskich i oleśnickich, źródła nie przekazały ani jednej daty urodzin. Z braku tych dat
wynikają trudności z wyznaczeniem kolejności rodzeństwa według wieku. Główna trudność polega na podaniu
kolejności lącznej dla dzieci obojga płci, gdyż oddzielna kolejność dla każdej z płci jest dość często w źródłach
zaznaczona, zwłaszcza w wypadku potomstwa męskiego. Uzyskane przeze mnie w tej dziedzinie wyniki są
często hipotetyczne, niekiedy ustalona kolejność jest czysto umowna, co zawsze jednak w pracy wyraźnie
zaznaczam, aby oddzielić wyniki pewne od hipotetycznych, czy tylko domyślnych.
Przy ustalaniu dat urodzenia, małżeństw i śmierci, nie przekazanych bezpośrednio przez źródła, starałem
się podać przybliżone daty wspomnianych faktów genealogicznych. Niektórzy badacze z braku dat
bezpośrednich w ogóle nie zajmowali się ustaleniem chronologii faktów genealogicznych lub tylko ograniczali
się do podania jednego z termi -------------------czy dokładnego określenia pory dnia dla pewnych faktów genealogicznych. Nie zawsze wiadomości te
przytaczałem w pracy. Daty chrztów mają znaczenie jedynie wówczas, jeżeli nie znamy daty urodzin danej
osoby. Nie mają również większego znaczenia dokładne oznaczenia podziału dnia, jakkolwiek dość często je za
źródłami podawałem, przy czym zawsze, gdy rozstrzygało to o ustaleniu już nie godziny, ale samego dnia.
61 Za pośrednie określenie filiacji uważam takie, które nie podaje wprost, że dana osoba jest synem lub córką
takiego czy innego Piasta.
62 Dotyczy to również książąt cieszyńskich XVI i XVII w. Przy opracowaniu genealogii pozostałych Piastów,
zagadnienie filiacji zostało uwzględnione. Z uwagi na to, że daty urodzin Piastów legnicko - brzeskich XVI i
XVII w. są z reguły znane bezpośrednio ze źródeł, odpadło dla tego okresu ustalanie kolejności według wieku,
ponieważ w ogromnej większości wypadków jest ona oczywista i nie wymaga badań.
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nów 63 , a quo lub ad quem. W pracach genealogicznych tego rodzaju postępowanie jest pod względem
metodycznym całkowicie błędne, a ustalenia oznaczone tylko na podstawie jednego z terminów są najczęściej
źródłem różnych dowolności 64 . Ustalenie przybliżonych dat, oznaczonych według obydwóch terminów (a quo i
ad quem), zapobiega powstawaniu pomyłek, zwłaszcza w zakresie (ustalenia) filiacji 65 .
W dotychczaasowych badaniach nad genealogią średniowiecznych dynastii doniosłą rolę odgrywał tzw.
wiek sprawny 66 . Większość badaczy przyjmowała, że w średniowieczu, i to już bardzo wcześnie,
obowiązywała ściśle określona granica wieku, z osiągnięciem której uzyskiwano pełnoletność. Temu przekonaniu
towarzyszyły dalsze, jak np. łączenie jakiegokolwiek występowania na dokumencie z uzyskaniem wieku
sprawnego. Te założenia "ułatwiały" ustalenie w sposób pośredni dat urodzin, nie przekazanych przez źródła.
Bardzo gruntowne studia W. Sobocińskiego zakwestionowały szereg dat urodzin Piastów, ustalonych przez O.
Balzera, a opartych na błędnych założeniach o tzw. wieku sprawnym. Za całkowitą słusznością poglądu W.

Sobocińskiego, że w Polsce przed XIV w. nie obowiązywała ściśle określona granica (dolna) pełnoletności oraz
że nie każdy współudział w czynnościach prawnych wymagał pełnoletności, opowiadałem się już kilkakrotnie 68
. Moje
--------------------63 Klasycznym przykładem może tu być H. Grotefend lub M. Wehrmann, autor genealogii książąt Pomorza
Zachodniego - Genealogie des pommerschen Herzogshauses (Szczecin 1937).
64 Na trudności, jakie wynikają z oznaczenia dat przy użyciu jednego tylko terminu w badaniach statystycznych,
zwracam uwagę w Studiach Źródłoznawczych, t. 14, s. 232 i n.
65 Zob. E. Brandenburg, Zur Methode mittelalterlicher genealogischer Forschungen, Familiengeschichtliche
Blätter, 1938, t. 36, szp. 306 i n.
66 Por. O. Balzer, op. cit., s. XII i n.
67 W. Sobociński, Historia rządów opiekuńczych w Polsce, Czasopismo Prawno - Historyczne, 1949, t. 2, s. 238
- 263.
68 K. Jasiński, Uzupełnienia, s. 203; ibid., przyp. 30 wzmianka o poglądach innych badaczy w sprawie (dolnej)
granicy pełnoletności, którą na lat 18 kładli autorzy Tablic, H. Grotefend i K. Wutke. Że także i na Śląsku,
podobnie jak i w innych dzielnicach polskich, nie obowiązywała przed XIV w. ściśle określona granica
pełnoletności, wykazał już W. Sobociński, op. cit., s. 249 i n.; por. K. Jasiński, Uwagi o genealogii Piastów
śląskich, s. 114, przyp. 16. Uzyskanie pełnoletności zależało, jak to uzasadnił W. Sobociński dla okresu przed
XIV w., mnie do soiągnięcia jekiejś ścisłej granicy wieku, a od okoliczności faktycznych, tzn. rozwoju
umysłowego i fizycznego danej osoby. Występujące już w XIII w. w Polsce ścisłe oznaczenia granicy
pełnoletności są nietypowe dla stosunków polskich, a ponadto epizodyczne, zob. W. Sobociński, op. cit., s. 240 i
n. O pewnym znaczeniu granicy dwunastu lat w stosunkach polskich, nie podważającym jednakże
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długolrtnie badania nad genealogią piastowską upewniły mnie całkowicie o słuszności stanowiska W.
Sobocińskiego. Ogólnie mogę stwierdzić, że problem tzw. wieku sprawnego, skądinąd ważny, w moich
badaniach nie odegrał większej roli. Okazało się bowiem, że występujące XIV w. coraz częściej (jednakże
jeszcze w XIV w. nie wyłącznie) ściśle określone granice pełnoletności, były współcześnie różne, względnie też
ulegały w czasie zmianom. Utrwalająca się na Śląsku od końca XV w. granica pełnoletności z chwilą ukończenia
18 lat 69 , nie ma praktycznie większego znaczenia, ponieważ znamy dokładne daty urodzin Piastów XVI i XVII
w. bezpośrednio z przekazów źródłowych. Z wystąpienia poszczególnych Piastów na dokumentach w charakterze
świadków, osób udzielających konsensu, czy nawet współwystawców, do czego nie była wymagana pełnoletność,
można jednak wyciągać, ale tylko w niektórych wypadkach, pewne hipotetyczne wnioski w sprawie ich wieku.
Zależy to od kontekstu danego dokumentu, czy w ogóle źródła, oraz okoliczności towarzyszących wystąpieniu
danej osoby.
Ważne zagadnienie w badaniach nad genealogią dynastii średniowiecznych stanowi sprawa ustalenia
minimalnego wieku potrzebnego do zawarcia małżeństwa. Pomijam tutaj małżeństwa formalne, zawierane
między dziećmi, które często ulegały zerwaniu jeszcze przed osiągnięciem dojrzałości przez obydwie strony 70 .
Zapewne i w tym wypadku decydowały okoliczności faktyczne i brak było ściśle ustalonych granic wieku,
uprawniających do zawarcia małżeństwa. Wszystko jednak wskazuje na wcześniejszą dojrzałość dziewcząt, przy
czym w średniowieczu pod wpływem prawa kanonicznego ważną rolę odgrywała granica 12 lat, która zgodnie z
ówczesnymi pojęciami oznaczała uzyskanie przez
------------------słuszności poglądu Sobocińskiego, zob. B. Lesiński, Stanowisko kobiety w polskim prawie ziemskim, Studia nad
Historią Państwa i Prawa, ser. II, 1956, t. 4, s. 75. Za występowaniem w czynnościach prawnych osób
małoletnich opowiadał się już w 1937 r. K. Maleczyński, Kwart. Hist., 1937, t. 51, s. 582, przyp 2, dopiero
jednak badania W. Sobocińskiego dowiodły ponad wszelką wątpliwość, że współudział w czynnościach
prawnych w charakterze świadka, udzielającego konsensu, a nawet w charakterze współwystawcy nie był
uwarunkowany osiągnięciem pełnoletności.
69 Codex diplomaticus Silesiae, t. 9, wyd. C. Grünhagen, nr 1159 - usamodzielnienie się w 1498 r., liczącego
wówczas 18 lat Fryderyka II; K. F. Schönwalder, Die Piasten zum Briege, Brzeg 1855, t. 2, s. 303 - testament
Joachima Fryderyka z 1596 r., wyraźnie stwierdzający, że synowie jego mają uzyskać pełnoletność z chwilą
ukończenia 18 lat.

70 O małżeństwach dzieci zob. W. Hörmann, Desponsatio impuberum, Innbruck 1891, passim; W. Dworzaczek,
op. cit., cz.1, s. 28; J. Gottschalk, Das Geburtsjahr der hl. Hedwig - ein Beitrag zur Chronologie der
schlesischen Piasten im 13. Jahrhundert, Arch. f. schles. Kirchengeschichte, 1961, t. 19, s. 30. Jest to zresztą
zjawisko powszechnie znane w literaturze średniowiecznej.
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dziewczynę (faktycznej) dojrzałości małżeńskiej 71 . Pogląd O. Balzera, że "najniższy wiek, potrzebny do
zawarcia związków małżeńskich" stanowi "ukończony rok czternasty" 72 , nie jest słuszny w odniesieniu do
dziewcząt. Nie można wprawdzie zaprzeczyć, że granica 14 lat odgrywała w niektórych wypadkach doniasłą rolę
73 , jednakże nie stanowiła ona minimalnej w tym względzie granicy, na co można przytoczyć liczne przykłady
74 .
Jako najniższą rożnicę lat między matką a dzieckiem przyjmuję się 14 lat. Nie pozostaje to w
sprzeczności z wyrażonym przeze mnie wyżej poglądem o zawieraniu przez dziewczęta z rodzin dynastycznych
małżeństw w wieku lat 12. Do bardzo rzadkich wypadków należało macierzyństwo wieku poniżej 14 lat. Z
genealogii Piastów znany jest mi tylko jeden wypadek, kiedy niespełna trzynastoletnia księżniczka została matką
75 .
----------------------71 W Hörmann, op. cit., s. 97, 123, 133, 169, 177, 199, 215, 249; U. Scheil, Zur Genealogie der einheimischen
Fürsten von Rügen, Köln 1962, s. 137, przyp. 16; M. H. Witkowska, Vita sanctae Kyngae, Roczniki
Humanistyczne Tow. Nauk. Kat. Uniwersytetu Lubelskiego, 1961, t. 10, nr 2, s. 111.
72 O. Balzer, op. cit., s. XIII.
73 Kazimierz Jagiellończyk przestrzegał zasady niewydawania za mąż córek przed ukończeniem przez nie
czternastu lat, Politische Correspondenz des Kurfürsten Albrecht Achilles, t. 3, wyd. F. Priebatsch, Publicationen
aus den K. Preussischen Staatsarchiven, 1898, t. 71, s. 58 nr 743 : hat der konig von Polen geantwort, das er der
keine vergeben wölle, sie wreden dann virzehen jar alt. Należy jedank uwzględnić, że w XV w. granica
dojrzałości małżeńskiej u dziewcząt zdradza tendencję (nie chodzi tu o stronę faktyczną, ale prawną)
"zwyżkową", chociaż nie brak i dla tego okresu poglądów uznjących dojrzałość małżeńską dziewcząt z chwilą
ukończenia przez nie 12 lat. Zresztą granica 14, względnie 14 1/2 lat, występowała już wcześniej, por. K. Wutke,
Über die Vermählung Bolkos I. von Schweidnitz - Jauer mit Beatrix von Brandenburg (1284), Ztschr. f. Gesch.
Schles., 1911, t. 45, s. 260. O granicy 13 lat por. F. v. Klocke, Die Grafen von Werl und die Kaiserin Gisela,
Zeitschrift für Vaterländische Geschichte und Altertumskunde, t. 98 / 99, 1949, s. 70 przyp. 9.
74 Należy tu uwzględnić wpływ ówczesnego prawa kanonicznego, które przyjmowało dojrzałość małżeńską z
chwilą osiągnięcia przez nie 12 lat (zob. przyp. 71). 12 lat miała, wychodząc za mąż za Henryka Brodatego,
Jadwiga, Vita s. Hedwigis, MPH, t. 4, s. 514. O Salomei (zob. t. 2 Rodowodu Piastów, III nr 49), córce Jana II,
księcia żagańskiego, współczesne źródło - Annales Glogovienses, Scriptores rer. Silesiacarum, t. 10, s. 49 stwierdza, że jej mąż, Albrecht, książę ziębicko - oleśnicki eam carnaliter non vellet cognoscere usque post duos
annos, quia ipsa nimis parva erat et nondum 12 annos. Gdyby nawet przyjąć, być może zgodnie z intencją źródła,
że podany tu termin 12 lat służył wyłącznie zorientowaniu czytelnika w wieku Salomei, a nie stanowił granicy
dojrzałości małżeńskiej, to i tak z tekstu tego wynika, że konsumacja małżeństwa nmiała nastąpić jeszcze przed
ukończeniem przez nią 14 lat. Jej siostra, Jadwiga (Rodowód Piastów, t. 2, III, nr 50), została matką w wieku 13
lat, zob. W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 12.
75 Zob. przyp. poprzedni. Sprawa ta wymagałaby jeszcze sprawdzenia, ponieważ nie jest mi znana podstawa
źródłowa daty urodzin dziecka Jadwigi, a ponadto
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Bardzo znamienne i wymowne jest określenie przez autora Żywotu św. Jadwigi z pocz. XIV w. faktu, że św.
Jadwiga została matką w wieku lat trzynastu jako cudownego 76 . Za najniższą różnicę wieku między ojcem a
dzieckiem przymuję 15 lat, zgodnie z panującym powszechnie poglądem o późniejszym dojrzewaniu chłopców.
Za najwyższą różnicę lat między matką a dzieckiem przyjmuję 45 lat, biorąc pod uwagę wcześniejsze starzenie
się ludzi średniowiecznych 77 .
Przy ustalaniu kolejności córek według wieku kierowałem się zasadą, jeżeli kolejność ta nie wynikała
bezpośrednio ze źródeł, że nie wydawano za mąż młodszej córki przed starszą. Zasady tej przestrzegano w
dynastii jagiellońskiej 78 , a zapewne we wszystkich innych rodzinach dynastycznych. Wyjątki od tego zwyczaju
były niewątpliwie rzadkie, a wynikały przeważnie, jak się domyślam z faktu częstego zawierania małżeństw

między dziećmi w rodzinach dynastycznych. Tego rodzaju małżeństwa zamieniały się w faktyczne dopiero z
chwilą osiągnięcia przez obydwie strony rzeczywistej dojrzałości małżeńskiej. Nieletni "małżonkowie" często się
rozchodzili, zanim mogło dojść do konsumacji małżeństwa, zresztą niekiedy w ogóle się nie znając, mimo nieraz
kilkuletniego istnienia projektu małżeńskiego 79 . Mogło się nieraz zdarzyć, że projekt małżaństwa młodszej
córki doczekał się realizacji z chwilą osiągnięcia przez nią dojrzałości, a wcześniej ułożony projekt małżeństwa
starszej córki ulegał z przyczyn politycznych zarzuceninu i trzeba było szukać dla niej nowej możliwości wyjścia
za mąż, co z reguły opóźniało jej zamążpójście.
------------------nie można wykluczyć, że Jadwiga urodziła się nie w 1477, ale w 1476 r. W zasadzie jednak nie wykluczam
możliwości, że Jadwiga została matką nie mając ukończonych nawet 13 lat. Takie wypadki na pewno się
zdarzały, biorąc pod uwagę wczesne współżycie małżeńskie w ówczesnych rodzinach dynastycznych, tak np.
żona stryja Thietmara, bikupa merseburskiego, została matką również w wieku lat trzynastu, Kronika Thietmara,
wyd. M. Z. Jedlicki, Poznań 1953, s. 195. Niemniej były to moim zdaniem bardzo rzadkie wyjątki, nie
naruszające reguły, że najwcześniej zostawało się matką z chwilą ukończenia 14 lat.
76 J. Klapper, Hedwigis electa. Eine Hedwigsvita aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts, Arch. f. schles.
Kirchengeschichte, 1961, t. 19, s. 55 : Mira res ! Juvencula annis XIII ebdomadarum XII et vnius anni spacio
decursu sobolem uirilem edidit.
77 E. Rosset, Proces starzenia się ludności, Warszawa 1959, s. 121, 143 i n. Pogląd, że wiek przekwitania
kobiet przypada obecnie na późniejsze lata, niż w przeszłości, jest powszechnie przyjęty przez współczesną
naukę.
78 Z. Wdowiszewski, op. cit., s. 110 i n. - wydanie młodszej córki przed starszą uważano quamvis raro et praeter
consvetudinem.
79 Tego rodzaju "małżeństwa" były faktycznie projektami małżeńskimi, układanymi i zarzucanymi ze względów
politycznych. Niekiedy przyszli małżonkowie wychowywali się wspólnie, przy czym "narzeczoną" wysyłano na
dwór rodziny jej przyszłego męża.
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Przyjąłem również, raczej zgodnie z panującym w literaturze poglądem, że starsze córki wydawano za
mąż, a młodsze oddawano do klasztoru. Wyjątki od te zasady były z pewnością częstsze niż w poprzednim
wypadku. Szpetota i ułomność fizyczna, "powołanie" do życia zakonnego, chęć wypełnienia złożonego niegdyś
przez rodziców lub córkę ślubu itp. powodowały, że starsze córki wstępowały do klasztoru.
Pogrzeb odbywał się początkowo w najbliższym czasie po śmierci, nierzadko trzeciego dnia po zgonie
danej osoby 80 . Od początku XVI w. stało się regułą, że pogrzeb, najczęściej bardzo uroczysty, odbywał się w
kilka tygodni, a niekiedy i kilka miesięcy, po śmierci danej osoby. Jak w tym ostatnim wypadku postępowano
dowiadujemy się - w odniesieniu do Piastów dolnośląskich - z relacji organizatora licznych uroczystości
pogrzebowych (i nie tylko pogrzebowych) na dworze Piastów legnicko - brzeskich, Hansa v. Schweinichena.
Najistotniejszą jest tu informacja o balsamowaniu zwłok 81 .
Osobny problem stanowi terminologia, dotycząca określeń wieku. Charakterystyczną dla średniowiecza
jest w ogóle wieloznaczność wszelkiej niemal terminologii, dotyczy to zatem i określeń wieku. Nieco więcej
miejsca zamierzam poświęcić terminowi domicellus 82 .
W znanych mi wypadkach termin domicellus w odniesieniu do przed -------------------80 L. Ruland, Die Geschichte der kirchlichen Leichenfeier, Regensburg 1901, s. 179. Trzeciego dnia po śmierci
zostali pochowani m. in. św. Jadwiga, zob. Studia Źródłoznawcze, 1967, t. 12, s. 217; Kazimierz Wielki, Kronika
Janka z Czarnkowa, MPH, t. 2, s. 636; Jadwiga, córka Ludwika II, księcia legnickiego, zob. nr 87 przyp. 5.
Spotykamy się z pogrzebami, które następowały czwartego dnia po śmierci jak np. w wypadku Bolesław
Wstydliwego, zob. O. Balzer, op. cit., s. 281, tenże autor uważa za "zwykły odstęp od czasu między śmiercią a
pogrzebem" okres trzech dni, co oznacza że przyjmuje odbycie pogrzebu najczęściej czwartego dnia po śmierci,
ibid., s. 385. Najogólniej można stwierdzić, że pogrzeb, jeżeli chodzi o Piastów średniowiecznych odbywał się
najczęściej w okresie 2 - 4 dni po śmierci.
81 Denkwürdigkeiten von Hans von Schweinichen, wyd. H. Oesterley, Wrocław 1877, s. 414 - wiadomość o
balsamowaniu zwłok Doroty, żony Fryderyka IV mimo, że : Die verstorbene Fürstin hat bei ihrem Leben
gebeten, sie nicht zu balsamiren lassen; Merkbuch des Hans von Schweinichen, wyd. K. Wutke, Berlin 1905, s.

196 wiadomość o balsamowaniu Fryderyka IV, księcia legnickiego, ibid., s. 158 i n., 163 i n., 187 i n., 193 i n.,
225 i n., opis pogrzebów Piastów legnicko - brzeskich.
82 Termin ten miał różnorakie znaczenie, występując nie tylko jako określenie wieku, w którym to charakterze
najbardziej nas interesuje, ale także jako określenie stanu (w tym wypadku bezżenności) danej osoby, czy nawet
jej przynależności społecznej. W tym ostatnim znaczeniu termin domicelli obejmował tzw. panoszów por. M.
Friedberg, Klientela świecka biskupa krakowskiego w w. XII - XIV, Studia Historyczne ku czci Stanisława
Kutrzeby, t. 1, Kraków 1938, s. 210 przyp. 2. Specyficzne znaczenie miał termin domicellus u książąt Worla, zob.
G. Heinrich, Die Grafen von Arnstein, Mitteldeutsche Forschungen, 1961, t. 21, s. 96.
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stawicieli rodu dynastycznego, pomijając wyjątki 83 , nigdy nie oznaczał osoby poniżej 14 lat, dość często
natomiast osobę powyżej 20 lat. Najmłodszy znany mi ze źródeł piastowskich domicellus, którego wiek można
określić z całkowitą dokładnością, to Przemysław II, który otrzymał ten epitet nie mając ukończonych 15 lat,
jakkolwiek źródło nadmienia, że był już XVI etatis sue 84 . Siemowit, syn Konrada I, księcia mazowieckiego,
został nazwany domicellus, kiedy liczył już 23 lata 85 . Mianem domicellus zostali określeni książęta Pomorza
Zachodniego, Otto I i Barnim III w wieku 16 lub 20 lat 86 . Najogólniej można przyjąć, że domicellus w
odniesieniu do osób pochodzenia dynastycznego oznaczał młodzieńca lub młodego męszczyznę, najczęściej (z
dość licznymi jednak wyjątkami) jeszcze nieżonatego 87 . Termin domicella miał zbliżone znaczenie 88 do
terminu domicellus, wykazując jednakże większą rozpiętość chronologiczną. Jak przypuszczam, mógł on
oznaczać osobę zaledwie 12 - letnią, z drugiej natomiast strony oznaczano tym określeniem księżniczki
przebywające w klasztorze, mimo nieraz podeszłego wieku 89 .
Na to, że puer mógł w średniowieczu oznaczać dorosłego męszczyznę, zwrócił uwagę znakomity
znawca genealogii dynastycznej, A. Hofmeister 90 . Tenże autor wykazał również, że osoba licząca zaledwie 50
lat
----------------83 Jedynym znanym mi wyjątkiem jest nazwanie przez współczesne źródło Jaromara, syna Wisława III, księcia
rugijskiego, domicellus, mimo że zmarł on w wieku na pewno poniżej 14 lat, będąc może nawet w chwili śmierci
zaledwie kilkuletnim dzieckiem. Wyjątek ten można by jednak uzasadnić szczególnymi okolicznościami, a
ponadto widziałbym w tym wyjątek potwierdzający regułę.
84 Rocznik kapituły poznańskiej, MPH, s. n., Warszawa 1962, t. 6, s. 50.
85 O. Balzer, op. cit., s. 310.
86 P. Czaplewski, Tytulatura książąt pomorskich, Zapiski TNT, 1949, t. 15, s. 58.
87 W sprawie terminu domicellus zob. S. Zakrzewski, Piast czy Przemyślida, Kwart. Hist., t. 20, s. 458; B.
Lesiński, op. cit., s. 71 przyp. 71 (głównie o żeńskim odpowiedniku tego terminu); A. Hofmeister, Zur
Genealogie und Geschihcte der Grafen von Everstein in Pommern, Monatsblätter der Gessellschaft für
pommersche Geschichte und Altertumskunde, 1937, t. 51, s. 25; G. Heinrich, op. cit., s. 96.
88 Jedyną różnicę stanowiła tu okoliczność, że o ile domicellus oznaczał przeważnie, ale nie zawsze, osobę
bezżenną, o tyle domicella dotyczyło zawsze kobiety niezamężnej.
89 Por. S. Łaguna, Rodowód Piastów, Kwart. Hist., 1897, t. 11, s. 761 i n. oraz Zbiór formuł zakonu
dominikańskiego prowincji polskiej z lat 1338 - 1441, wyd. J. Woroniecki i J. Fijałek, Archiwum Komisji
Historycznej, 1938, t. 12, cz. 2, nr 267, 276 i 279.
90 A. Hofmeister, Puer, invenis, senex. Zum Verständnis der mittelalterlichen Altersbezeichnungen [w :]
Papstum und Kaisertum. Forschungen zur politischen Geschichte und Geisteskultur des Mittelalters Paul Kehr
zum 65. Geburstag dargebracht, wyd. v. A. Brackmann, München 1926, s. 287 i nn.
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mogła być nazwana starcem 91 . Pozostaje to w całkowitej zgodzie ze wspomnianym już wyżej wcześniejszym
starzeniem się człowieka średniowiecznego. Należy jeszcze uwzględnić nieznajomość własnego wieku u ludzi
średniowiecza i wiążące się z tym tzw. skupienia wieku, tzn. podawania go w zaokrągleniu 92 . W naszych
źródłach średniowiecznych znajdujemy częste przykłady tego zjawiska 93 . Ograniczam się do podania tylko
kilku przykładów z zakresu genealogii piastowskiej. Roczniki małopolskie podają, że Władysław Łokietek miał
w chwili koronacji 60 lat 94 . Kronika książąt polskich nadmienia, że Bolesław III, książę brzeski miał ok. 15,
gdy poślubił Małgorzatę, córkę Wacława II, a ok. 60, gdy zmarł 95 . Długosz określa wiek Siemowita IV w

chwili jego śmierci na ok 60 lat 96 , a Katalog opatów żagańskich podaje, że Henryk XI, książę głogowski i
krośnieński, gdy umierał, liczył 80 lub więcej lat 97 . Określenia wieku podawane przez źródła średniowieczne, a
nawet i z okresu późniejszego, należy przyjmować z dużą ostrożnością.
Powszechnie znane jest zjawisko wieloznaczności średniowiecznej terminologii pokrewieństwa i
powinowactwa. Bodajże do najbardziej wieloznacznych terminów należą następujące określenia pokrewieństwa :
avunculus, gener, nepos i sororius 98 . Na tendencję podkreślenia bliższego, od
--------------------91 Ibid.; O. Balzer, op. cit., s. 19, przyjął na podstawie określenia przez Thietmara Mieszka I mianem senex, że
Mieszko urodził się ok. 922 r., mając w chwili śmierci jako "starzec", ok. 70 lat. To ustalenie Balzera zostało w
literaturze słusznie zakwestiionowane przez S. Kętrzyńskiego i O. Forst Battaglię, por. K. Jasiński, Polski
podręcznik genealogii, Studia Źródłoznawcze, 1961, t. 6, s. 155.
92 E. Rosset, op. cit., s. 96 i n. Przy zaokrąglaniu wieku najczęściej podaje się lata kończące się na 0, następnie
5, a w dalszej kolejności lata parzyste.
93 Może najbardziej klasycznym przykładem są tu lata, dotyczące wieku świadków, zeznających w procesie
polsko - krzyżackim z 1422 r., Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. 2, wyd.pierwsze,
wyd. T. Działyński, Poznań 1855, s. 108, 116, 131, 132, 134, 137, 141, 149, 162, 167, 171, 173, 176, 190, 199,
207, 214, 221, 244, 252, 266, 278, 287, 297, 307 i 313.
94 O. Balzer, op. cit., s. 340. Temu określeniu wieku przypisuje Balzer zbyt wielką dokładność.
95 Kronika książąt polskich, MPH, t. 3, s. 512 i 527. Wiek Bolesława w chwili śmierci został przez kronikę
określony zgodnie ze stanem faktycznym, natomiast kronika błędnie oznaczyła wiek Bolesława w chwili
zawarcia przez niego małżeństwa, a raczej narzeczeństwa.
96 Długosz, Historia, t. 4, s. 345; por. O. Balzer, op. cit., s. 474, który przekonująco podważa tę informację
Długosza.
97 Catalogus abbatum Saganensium, SRS, t. 1, s. 350.
98 Pomijam tu bardziej ogólne określenia, takie jak consanguineus, agnatus, cognatus, affinis itp. Łacińska
terminologia średniowieczna, używana w Polsce wymaga monograficznego opracowania na wzór rozprawy M.
Szymczaka, poświęconej polskiej terminologii pokrewieństwa i powinowactwa, M. Szymczak, Nazwy stopni
pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w historii i dialektach języka polskiego, Warszawa 1966.
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faktycznie istniejącego pokrewieństwa w rodzinach dynastycznych, zwrócił uwagę już H. Grotefend 99 .
Niekiedy terminy pokrewieństwa są jedynie formułą grzecznościową 100 .
Charakterystycznym dla małżeństw dynastycznych zjawiskiem było zawieranie małżeństw między krewnymi.
Zbyt bliski stopień pokrewieństwa wymagał uzyskania dyspensy papieskiej. Do połowy XIII w. dyspensy
papieskie były rzadkie 101 . Rozpowszechnienie praktyki dyspensjalnej datuje się od pontyfikatu Innocentego
IV, a jej rozkwit przypada na XIV w. Począwszy od soboru laterańskiego w 1215 r. dyspensa obowiązywała do
czwartego stopnia komputacji kanonicznej włącznie 102 . Brak wiadomości o dyspensie dla poszczególnych
małżeństw nie dowodzi bynajmniej, że były one zawierane między osobami spokrewnionymi w stopniu dalszym
niż czwarty 103 . Często dyspensa była udzielana, a tylko nie zachowała się o niej wiadomość w źródłach. Mimo
zwracania bacznej uwagi na zawieranie małżeństw między krewnymi przez kościół, niekiedy fakt zawarcia
małżeństwa między osobami spokrewnionymi w stopniu wymagającym dyspensy mógł pozostać niezauważony
zarówno przez mał ------------------99 H. Grotefend, Zur Genealogie, s. 97.
100 Zob. Genealogie des Gesamthauses Hohenzollern, wyd. J. Grossmann, E. Berner, G. Schuster, K. T.
Zingeler, Berlin 1905, s. 173. Dużo kłopotu przysporzył historykom termin frater, użyty przez Thietmara na
oznaczenie pokrewieństwa między Bolesławem Chrobrym a miśnieńskim Guncelinem. Faktycznie w rachubę
może tu wchodzić co najwyżej powinowactwo. Termin frater występuje często na określenie pokrewieństwa
zachodzącego między Piastami, wywodzącymi się z róznych linii.
101 Nieco więcej miejsca poświęcam dyspensom w Polskim podręczniku genealogii, s. 152. Czwarty stopień
pokrewieństwa w linii bocznej oznacza według komputacji kanonicznej pochodzenie od wspólnego

prapradziada, lub wspólnej praprababki. W sprawie obliczania stopni pokrewieństwa w linii bocznej
(pokrewieństwo w linii prostej wyklucza we wszystkich prawodawswtwach zawarcie małżeństwa według
komputacji kanonicznej) zob. W. Dworzaczek, op. cit., cz. 1, s. 19. Przy nierówności stopni pokrewieństwa w
linii bocznej bierze się pod uwagę od czasów papieża Grzegorza IX stopieńdalszy. W ten sposób, o ile
małżeństwo zawarte między osobami spokrewnionymi ze sobą (obustronnie) w czwartym stopniu wymagało
dyspensy, o tyle małżeństwo zawarte między osobami spokrewnionymi ze sobą w stopniu trzecim dotykającym
piątego (nierówność stopni) nie wymagało dyspensy.
102 B. Sikorski, Kanoniczna przeszkoda pokrewieństwa naturalnego w rozwoju historycznym do IV soboru
laterańskiego, Poznbań 1959, s. 178.
103 Przed 1215 r. (pocz. od IX w.) w kościele katolickim przeszkoda małżeńska rozciągała się aż do siódmego
stopnia komputacji kanonicznej, która oznacza już bardzo odległe pokrewieństwo, najczęściej zainteresowanym
osobom nieznane, zob. W. Dworzaczek, op. cit., s. 20.
STRONA 31
żonków jak i ich otoczenie oraz przez czynniki kościelne 104 . Dyspensy papieskie stanowią cenne źródło
genealogiczne, nie tyle z uwagi na określenie chronologii danego małżeństwa, ile ze względu na odtworzenie
filiacji takiej czy iinej osoby, filiacji często nieznanej z innych źródeł, albo wątpliwej. Stopnie pokrewieństwa
podane w dyspensach papieskich starałem się za każdym razem rozwiązać, ograniczając się jednak tylko do
podania najbliższego wspólnego przodka osób ubiegających się o dyspensę 105 . W wypadku Piastów
dolnośląskich ostatnia dyspensa pochodzi z pocz. XVI w. Nie oznacza to bynajmniej, że Piastowie legnicko brzescy XVI i XVII w. nie zawierali małżeństw z krewnymi. Zjawisko to utrzymało się w dynastii piastowskiej
nadal, zwłaszcza wskutek ponawianych małżeństw z Hohenzollernami i książętami Anhaltu, jednakże przejście
Piastów dolnośląskich na protestantyzm, zajmujący w tej sprawie bardzo libaralne stanowisko, uczyniło sprawę
dyspens całkowicie zbyteczną.
Dość dużo miejsca poświęciłem problematyce onomastycznej, imiennictwu piastowskiemu. Zagadnieniu
temu zamierzam w przyszłości poświęcić osobną rozprawę, nawiązując w tym względzie niejako do badań S.
Kętrzyńskiego, który w całej pełni docenił znaczenie imion piastowskich dla historii politycznej, historii kultury i
kościoła w Polsce.
Imiona piastowskie można podzielić na genealogiczne, a te z kolei na agnatyczne i kognatyczne,
kultowe i będące wyrazem pewnych wpływów politycznych 107 . O ile było to możliwe, starałem się wyjaśnić
genezę większości imion u poszczególnych Piastów. Niektóre imiona pozostały dla mnie zagadkowe, w licznych
wypadkach mogłem podaćtylko rozwiąśzania hipotetyczne. Osobnną kwestię stanowią imiona podwójne
używane przez wcześniejszych Piastów. Zjawisko to nie zostało jeszcze całkowicie wyjaśnione, jakkolwiek
regułą w podwójnym imiennictwie jest występowanie imienia rodzimego obok obcego 108 . W wypadku Piastów
dolnoślą -----------------104 Za tym, że takie wypadki mogły się zdarzać, przemawia dość często występujące w źródłach zjawisko
ubiegania się o dyspensę po okresie wieloletniego już współżycia małżeńskiego.
105 Nie zamieszczam natomiast, aby nie rozbudowywać zbyt rozmiarów pracy, schematu graficznego,
ilustrującego zachodzące między małżonkami pokrewieństwo.
106 S. Kętrzyński, O imionach piastowskich do końca XI wieku, Polska X - XI wieku, Warszawa 1961, s. 596 :
"Badanie tych spraw, pozornie banalnych, może nas niejednokrotnie objaśnić o istnieniu wpływów politycznych
czy kultowo - kościelnych, takich często, których na innych drogach, na podstawie przekazów źródłowych, nie
sposób się doszukać i dopatrzyć". Należy tu ponadto uwzględnić znaczenie tego rodzaju badań dla samej
onomastyki jak i genealogii. Imię stanowi niejednokrotnie ważną przesłankę filiacyjną.
107 Por. K. Jasiński, Polski podręcznik genealogii, s. 153 i n.
108 Wyłamuje się z tej reguły tylko Wierzchosława Ludmiła, używająca dwóch imion słowiańskich, O. Balzer,
op. cit., s. 196. Bardzo moiżliwe, że mamy tu do
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skich znany jest tylko jeden przykład podwójnego imienia, mianowicie imiona córki Bolesława Wysokiego,
Zbysławy Adelajdy. Najprawdopodobniej podwójne imiona były częściej używane, niż wynikałoby to z
zachowanych przekazów źródłowych. Zupełnie inny charakter noszą podwójne imiona, pojawiające się u Piastów

legnicko - brzeskich od połowy XVI w. W jednym wypadku mamy do czynienia nawet z potrójnym imieniem
109 .
Interesujący problem badawczy stanowią imiona zdrobniałe, występujące w źródłach częściej, niż to się
na ogół przyjmuje. Były one zapewne regułą w wieku dziecięcym Piastów i Piastówien, utrzymując się niekiedy
jako imię oficjalne dojrzałych już przedstawicieli dynastii piastowskiej. Za językoznawcami uważam imię
Mieszko za zdrobnienie imienia dwuczłonowego, podobnie jak i imię Leszko. Obok tych imion, które tylko w tej
formie występują wśród Piastów, mamy bogatą kalekcję imion zdrobniałych używanych obok pełnych, jak
Bolko, Kaźko, Jaśko, Premko, Włodko, Wańko, Siemko, Siemiszko. Jest również czeski Hynek na określenie
Henryka jaworskiego. Podobnie przedstawia się sprawa w odniesieniu do imiennictwa Piasstówien, jakkolwiek
przykładów zdrobnień jest tu mniej.
Bogaty, jakkolwiek w wielu wypadkach nie wystarczający materiał źródłowy, wymagał niejednokrotnie
zabiegów źródłoznawczych. Najczęściej mogłem korzsytać już z osiągnięć dotychczasowej literatury, która
mnóstwo kwestii szczegółowych z zakresu krytyki źródeł rozwiązała. Niekiedy jednak należało zająć stanowisko
odmienne od powszechnie panującego. W badaniach genealogicznych ważną rolę odgrywają kwestie
chronologiczne. Jeżeli chodzi o Piastów legnicko - brzeskich z końca XVI w. (po 1582 r.) trzeba było
uporządkować chronologię ich faktów genealogicznych, zamąconą istnieniem współcześnie kalendarza
gregoriańskiego i kalendarza juliańskiego, czyli tzw. nowego i starego stylu. Wszelkie daty po 4. X. 1582 r.
rozwiązywałem według nowego stylu, stąd dość często różnica między ustaleniami H. Grotefenda a moimi. W
kilku wypadkach mogłem popełnić pewną niekonsekwencję podając daty urodzin żon Piastów pochodzących z
protestanckich księstw niemieckich według starego stylu, a daty ich ślubów i śmierci według nowego stylu.
Mechaniczne zamienienie dat ze starego na nowy styl mogło jedank prowadzić do błędów w wypadku, jeżeli nie
była znana bliżej podstawa źródłowa danej daty. Należy tu uwzględnić, że historycy XIX i XX w. często sami re
-----------------czynienia z wiarygodnym wyjątkiem, jednakże sprawa ta wymagałaby jeszcze dodatkowych badań.
109 Nosiła je Anna Ludwika Elżbieta, córka Augusta, hrabiego Legnicy, zob. nr 155. Ponadto potrójnego
imienia druga żona Jerzego III, Elżbieta Maria Karolina, zob. nr 128.
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dukowali daty źródeł, nie zaznaczając tego w swej pracy. Fakty genealogiczne, określane według tzw. całego
zegara, sprowadzałem do obecnego podziału dnia zawsze, jeżeli pociągało to za sobą zmianę daty dziennej. W
pozostałych wypadkach godziny według zegfara całego pozostawiałem najczęściej bez zmian, zawsze jednak
informując czytelnika, o jaki konkretnie sposób oznaczenia podziału dnia w danym wypadku chodz.
Podobnie jak W. Dworzaczek, a inaczej jak O. Balzer 110 , zaznaczłem w tablicach różnicę między
wynikami pewnymi a hipotetycznymi, nie szczędząc takich określeń jak zapewne, ewentualnie, czy znaków
zapytania. Jeszcze raz podkreślam, że tablice odgrywają w Rodowodzie rolę drugorzędną. Zasadniczą część
pracy stanowią objaśnienia, o jeden tylko szczegół uboższe od tablic, mianowicie pomijają one, nie licząc
wyjątków, tytulaturę, którą uwzględniają tablice. Podaję w nich tylko najważniejsze tytuły lub tytuł danego
Piasta. Tytuły te występują bez określenia chronologicznego, które można by podać tylko po uprzednim
dokładnym zbadaniu kwestii związanych z tytulaturą. Jak już wyżej zaznaczyłem, przeprowadzenie studiów nad
tytulaturą książąt piastowskich przekraczało moje możliwości. W tablicach w odniesienu do osób, które
poświęciły się karierze duchownej, podaję tylko ich najważniejszą (lub najważniejsze) godność. W objaśnieniach
natomiast staram się dokładnie przedstawić wszystkie szczble kariery duchownej danego Piasta. Nie
uwzględniam również w tablicach, z dwoma tylko wyjątkami, narzeczeństwa. Jak łatwo się domyślić, zależy mi
na tym, aby tablice nie były zbyt rozbudowane, a ograniczały się do podania przede wszystkim faktów
genealogicznych.
Jakkolwiek problematyka Rodowodu koncentruje się wyłącznie na kwestiach genealogicznych, to
jednakże ustalenie faktów genealogicznych często pociąga za sobą potrzebę zbadania różnorodnych kwestii
ściśle historycznych (głównie z zakresu historii politycznej), prawnoustrojowych, językoznawczych,
demograficznych, kulturalnych, źródłoznawczych i innych. To powiązanie genealogii z różnymi dyscyplinami
naukowymi jest zresztą charakterystyczne dla prac z zakresu genealogii dynastycznej, decydując często o ich
wartości i znaczeniu.
Opracowując trzy tomy Rodowodu, z których pierwszy (niniejszy) obejmuje genealogię Piastów
wrocławskich i legnicko - brzeskich, drugi

------------------110 O. Balzer nie rozróżniał w swych tablicach wyników pewnych od hipotetycznych, czy tylko domyślnych. W
ten sposób przeszły do literatury historycznej (zob. np. W. Dworzaczek, op. cit., tabl. 1) jako w równym stopniu
wiarygodne daty dzienne śmierci : Bolesława Krzywoustego (28. X), jak i data dzienna śmierci Kazimierza
Odnowiciela (28. XI), którą sam Balzer (op. cit., s. 85 - 87) uznał za wątpliwą. Jak wykazała Z. Budkowa, Który
Bolesław ? Prace z dziejów Polski feudalnej, Warszawa 1960, s. 85, Kazimierz Odnowiciel zmarł 19. III (1058
r.).
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genealogię pozostałych Piastów dolnośląskich (świdnickich, ziębickich, głogowsko - żagańskich i oleśnickich), a
trzeci genealogię Piastów górnośląskich (opolskich, cieszyńskich i oświęcimskich), autor zamierzał wypełnić
dotkliwą lukę w historiografii polskiej. W dalszej kolejności autor zamierza opracować genealogię Piastów,
objętych pomnikowym dziełem O. Balzera, które wymaga obecnie wielu sprostowań i uzupełnień.
Wyrażam nadzieję, że Rodowód Piastów śląskich, mimo całej swej niedoskonałości i wielu braków,
stanowić będzie opracowanie wykraczajęce poza osiągnięcia dotychczasowej literatury.
RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO - TOM II

WSTĘP
Tom II Rodowodu Piastów stanowi kontynuację tomu I. Obejmuje on genealogię pozostałych Piastów
dolnośląskich, mianowicie świdnickich, ziębickich, głogowskich, żagańskich i oleśnickich. W ten sposób obydwa
tomy Rodowodu obejmują całość genealogii Piastów dolnośląskich. Tom III, a zarazem ostatni, zostanie
poświęcony genealogii Piastów górnośląskich.
Założenia metodyczne, stan badań oraz podstawa źródłowa zostały już omówione we wstępie do tomu I.
W tym miejscu ograniczam się jedynie do przypomnienia podstawowych założeń Rodowodu, schematu
stosowanego przy opracowywaniu poszczególnych haseł oraz do omówienia literatury i źródeł, dotyczących
genealogii Piatsów, objętych niniejszym tomem.
Schemat i założenia metodyczne pozostały niezmienione. Jeżeli chodzi o schemat to obejmuje on w
odniesieniu do męskich przedstawicieli dynastii : 1) filiację genealogiczną, 2) imię, względnie imiona oraz
przydomek, ewentualnie liczbę porządkową przy panujących, używających tego samego imienia, 3) kolejność
rodzeńsstwa według wieku i datę urodzenia, 4) datę śmierci, 5) miejsce pochowania, 6) małżeństwo, względnie
małżeństwa z uwzględnieniem wszystkich faktów genealogicznych, dotyczących żon Piastów. Jeżeli chodzi o
Piastówny, to genealogia ich została opracowana według identycznego schematu, z tą różnicą, że ich małżeństwa
omawiam przed datą śmierci, przy czym nie zajmuję się bliżej genealogią mężów Piastówien, przejmując
dotyczące ich dane genealogiczne z reguły z literatury.
Rodowód Piastów śląskich jest pracą na wskroś genealogiczną, w której największą rolę odgrywa
ustalenie dat urodzi, śmierci i małżeństwa. Pozostałym elementom schematu przypisuję o wiele mniejsze
znaczenie. Niektóre z nich początkowo nie były nawet przewidziane, jak np. ustalenie filiacji 1 i liczby
porządkowej przy panujących używających tego sa ---------------1 Początkowo zamierzałem ustalenia filiacyjne przejąć z dotychczasowej literatury genealogicznej, a tylko w
wypadkach wątpliwych zająć się ustaleniem filiacji, udokumentowanym źródłowo.
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mego imienia. Dopiero w końcowym okresie mojej kwerendy źródłowej wspomniane zagadnienia zostały w
większym stopniu uwzględnione. Przypuszczam, że w niniejszym tomie sprawa liczby porządkowej wykazuje
tylko nieistotne luki, w przeciwieństwie do słabiej pod tym względem opracowanego tomu I Rodowodu.
Wyjaśniam, że numeracja podana w nawiasach dotyczy liczby porządkowej przydanej danemu Piastowi przez
literaturę, natomiast podana bez nawiasów oznacza, że była używana już współcześnie lub w najbliższym czasie
po śmierci danego księcia. Zastosowany przeze mine uykład opracowania poszcaególnych haseł jest najbliższy
schematowi, stosowanemu przez O. Balzera w jego Genealogii Piastów. Schemat Balzera rozszerzyłbym tylko o
jeden element, mianowicie o miejsce pochowania.

Niniejszy tom poświęcony został, jak już wyżej zaznaczyłem, genealogii : 1) Piastów świdnickich i
ziębickich, potomków Bolka I świdnickiego (zob. Rodowód t. I, nr 38) oraz 2) Piastów głogowsko - żagańskich i
oleśnickich, potomków Konrada I, księcia głogowskiego (Rodowód t. I, nr 29). Tych ostatnich ująłem w dwóch
oddzielnych liniach głogowsko - żagańskiej i oleśnickiej. Tom II Rodowodu obejmuje zatem trzy oddzielne linie
piastowskie, z których linia wywodząca się od Bolka I świdnickiego została oznaczona cyfrą rzymską II 2 ,
Piastowie głogowscy i żagańscy cyfrą III, a potomkowie Konrada I oleśnickiego cyfrą IV 3 .
Literaturę dotyczącą genealogii Piastów dolnośląskich jako całości, omówiłem już we wstępie do tomu I
Rodowodu 4 . ograniczam sę tym razem do przedstawienia literatury szczegółowej dotyczącej genealogii
Piastów, uwzględnionych w niniejszym tomie. Na ogół można stwierdzić, że przy ogólnie niezadowalającym
stanie badań nad genealogią Piastów śląskich, do najsłabiej opracowanych należy właśnie genealogia potomków
Bolka I świdnickiego i Konrada I głogowskiego. Pewien wyjątek stanowi
----------------2 Cyfra rzymska I dotyczy Piastów wrocławskich i legnicko - brzeskich (zob. tom I Rodowodu). Jest to linia
chronologicznie najwcześniejsza. Oznaczenie poszczeólnych linii cyframi rzymskimi było konieczne, wobec
powtarzania się cyfr arabskich (np. II. 8, III. 8, IV. 8).
3 Zastosowany przeze mnie podział na linie jest identyczny z podziałem wprowadzonym przez K. Wutkrgo,
Stamm- und Übersichtstaffeln der schlesischen Fürsten, Wrocław 1911. Podział ten uważam za bardziej
uzasadniony od podziałów W. Dworzaczka, Genealogia, Warszawa 1959 (tabl. 5 - 8; podizał bardzo zbliżony do
podziału K. Wutkego) i H. Grotefenda, Stammtafeln der schlesischen Fürsten bis zum Jahre 1740, wyd. II
(Wrocław 1889, tabl. I - IV, IX i X). Zdaję sobie jednak sprawę z dyskusyjności każdego z wymienionych wyżej
podziałów, noszących charakter w większym lub mniejszym stopniu umowny.
4 Omówienie to uwzględnia m. in. podstawowe prace, obejmujące całokształt genealogii Piastów śląskich, H.
Grotefenda, K. Wutkrgo i W. Dworzaczka. Zob. przyp. poprzedni.
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tu linia Piastów oloeśnickich, jakkolwiek i ona nie doczekała się wyczerpującego opracowania genealogicznego.
Niemniej jednak linia ta została już w 1831 r. stosunkowo dobrze jak na owe czasy, opracowana przez G. A.
Stenzla 5 . Cenną pozycję stanowi książka W. Haeuslera o dziejach księstwa oleśnickiego 6 . W. Haeusler
wykorzystał bogaty materiał źródłowy, obecnie już częściowo zaginiony. Znacznie gorzej przedstawia się
przeprowadzona przez niego interpretacja materiału źródłowego. Kilka kwestii szczegółowych opracował K.
Wutke 7 .
Genealogia książąt świdnickich i ziębickich oraz głogowsko - żagańskich nie była właściwie nigdy
przedmiiotem zakrojonych na szerszą skalę badań 8 . Tylko nieliczni reprezentanci tych linii doczekali się
dokładniejszych studiów genealogicznych 9 .
Ze źródeł, dotyczących Piastów objętych niniejszym tomem należy wymienić Catalogus abbatum
Saganensium 10 , Annales Glogovienses 11 oraz regesty dokumentów, zamieszczone w tomach 24, 28, 31 i 32
wydawnictwa niemieckiego pt. Codex diplomaticus Silesiae 12 , przedstawiające
-----------------5 G. A. Stenzel, Beiträge zur Aufklärung der schlesischen Geschichte. I. Genealogie der Piastischen Herzoge
von Oels, Allgemeines Archiv für die Geschichtskunde des Preussischen Staates 5 (1831), s. 244 - 259.
6 W. Haeusler, Geschichte des Fürstenthums Oels, Wrocław 1883.
7 K. Wutke, Studien zur älteren schlesischen Geschichte,, 6. Zur Geschichte des Herzogs Konrad IV. Senior von
Öls, Ztschr. f. Gesch. Schles. 44 (1910); tenże, Über das Todesdatum der Herzogin Margaretha von Üls, Äbtissin
von Trebnitz, ibid., 43 (1909).
8 Wyjątkiem jest opracowanie genealogii wszystkich Piastów śląskich, a więc także świdnickich, ziębickich i
głogowsko - żagańskich przez F. W. Sommersberga, Silesiacarum rerum Scriptores, t. I - III, Lipsk 1729 - 1732.
Genealogię piastowską uwzględnia przede wszystkim tom I wydawnictwa Sommersberga; w sprawie Piastów,
potomków Bolka I świdnickiego i Konrada I głogowskiego, zob. tenże, op. cit., t. I, s. 342 - 486. Ustalenia
Sommersberga są już w poważnym stopniu przestarzałe i bardzo często bezkrytyczne. Lakoniczność Tablic
Grotefenda i K. Wutkego jest główną przyczyną faktu, że dzieło Sommersberga, będące w wieszym stopniu
zbiorem materiałów i informacji źródłowych niż naukowym opracowaniem, przedstawia po dzień dzisiejszy
pewną, jakkolwiek bardzo ograniczoną, wartość dla badań nad genealogią Piastów śląskich.

9 K. Wutke, Studien..., Ztschr. f. Gesch. Schles. 45 (1911), 46 (1912), 51 (1917); tenże, Herzog Heinrichs II.
(IV) von Glogau Vermählung mit Mechtild von Brandenburg, ibid. 37 (1903); K. Jasiński, Beatrycza, pierwsza
żona Ludwika Bawarskiego. Ze studiów nad genealogią Piastów śląskich [w :]Europa - Słowiańszczyzna Polska. Studia ku uczczeniu profesora Kazimierza Tymienieckiego, Poznań 1970, s. 103 - 114.
10 Catalogus abbatum Saganensium, Scriptores rerum Silesiacarum t. I, Wrocław 1834.
11 Ibid., t. X, Wrocław 1877.
12 Są to tomy z serii "Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens".
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szczególną wartość dla odtworzenia genealogii Piastów głogowsko - żagańskich. To samo należy powiedzieć o
nekrologu żagańskim. Dla genealogii Piastów świdnickich i ziębickich cenne są nekrologii : kamieniecki i
henrykowski 13 . Wiele materiału genealogicznego dla okresu do końca XIV w. zawiera Kronika książąt polskich
14 , i to dla wszystkich trzech linii (II - IV).
Ograniczyłem się do omówienia źródeł i wydawnictw źródłowych o szczególnym znaczeniu dla
genealogii Piastów dolnośląskich linii II, III i IV (niektóre z nich noszą charakter wybitnie lokalny, np.
głogowski, żagański czy ziębicki). Podobnie jak w tomie I korzsytałem z bogatego materiału źródłowego (w tym
również nieopublikowanego), przy tym bardzo rozproszonego. Materiał ten okazał się niewystarczający dla
wyjaśnienia niektórych moich ustaleń. Uważam jednak, że niniejszy tom Rodowodu Piastów mimo swych wadi
usterek będzie stanowił krok naprzód w dziedzinie badań nad genealogią Piastów śląskich.
------------------13 Nekrologi : henrykowski i kamieniecki zostały wydane przez W. Wattenbacha, Schlesische Nekrologien,
Ztschr. f. Gesch. Schles. 4 (1862). Nekrolog żagański znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu,
Dział rękopisów, sygn. IV Oct. 36.
14 Kronika książąt polskich, MPH, t. IV. Większość źródeł wykazuję w bibliografii. Por. również omówienie
źródeł we wstępie do tomu I.

RODOWÓD PIASTÓW ŚLĄSKICH K. JASIŃSKIEGO - TOM III

WSTĘP
Tom III Rodowodu Piastów śląskich stanowi kontynuację dwóch poprzednich tomów i dotyczy
potomstwa w linii męskiej Mieszka Plątonogiego. O ile tom II Rodowodu jest dopełnieniem tomu I, obejmując
łącznie z nim wszystkich Piastów dolnośląskich, o tyle tom III stanowi niejako zamkniętą w sobie całość,
poświęconą Piastom górnośląskim. Jakkolwiek termin "górnośląski" pojawia się dopiero w XV w., jego użycie
na oznaczenie wszystkich descendentów po mieczu Mieszka Plątonogiego nie nasuwa zastrzeżeń. Można by go
wprawdzie zastąpić terminem "opolski", historycznie bardziej uzasadnionym, jednakże - wobec określania przez
litearaturę genealogiczną mianem Piastów opolskich także węższej grupy potomków Mieszka Plątonogiego prowadziłoby to do niewątpliwej dwuznaczności terminologicznej.
Dotychczasowa literatura dzieli Piastów górnośląskich na dwie zasadnicze linie : na Piastów opolsko raciborskich oraz Piastów cieszyńsko - oświęcimskich 1 . Ten ytrwalony tradycją podział został utrzymany
również i w niniejszym tomie Rodowodu. Jedyną, nieistotną zresztą zmianą, jaka została w nim wprowadzona, to
opuszczenie w podtytule określenia "raciborscy". Genealogicznie Piastowie opolsko - raciborscy (czy opolscy i
raciborscy) na oznaczenie jednej z głównych linii Piastów górnośląskich jest do pewnego stopnia uzasadniony.
Jednakże tytulatura raciborska wśród Piastów górnośląskich należy do najrzadszych w związ ------------------1 Rozrodzenie się Piastów górnośląskich doprowadziło do powstania licznych, drobnych księstw dzielnicowych.
To z kolei stało się przyczyną pojawienia się w tytulaturze Piastów górnośląskich licznych określników takich jak
np. cieszyński, oświęcimski, bytomski, kozielski, niemodliński, strzelecki i in. Wszystkie one są podrzędne w
stosunku do tytułu opolskiego. Ten ostatni tytuł obok dwóch najważniejszych pochodnych określników został

uwzględniony w podtytule obecnego tomu. Zaczynając od XIV w., następuje częściowe przemieszanie się
tytulatury używanej przez Piastów dolno- i górnośląskich. Tak np. liczni Piastowie górnośląscy (cieszyńscy)
używali m. in. tytulatury głogowskiej, jak i odwrotnie, niektórzy Piastowie oleśniccy używali tytulatury
kozielskiej. W znaczeniu genealogicznym za Piastów głogowskich należy uważać wyłącznie potomków Konrada
I ks. głogowskiego, a więc Piastów dolnośląskich. Podobnie Piastami kozielskimi z punktu widzenia
genealogicznego są jedynie potomkowie Kazimierza, ks. bytomskiego, czyli Piastowie górnośląscy.
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ku z przejściem w 1336 / 1337 r. księstwa raciborskiego we władanie opawskich Przemyślidów. Fakt ponownych,
jednakże krótkotrwałych rządów piastowskich w tym księstwie po wygaśnięciu Przemyślidów opawskich w
pierwszej połowie XVI w. nie odegrał większej roli i był wobec bezdzietności ostatniego Piasta opolskiego
zjawiskiem efemerycznym.
Zgodnie z dotychczasową nauką historyczną do Piastów opolskich, których oznaczam cyfrą V, zaliczam
wszystkich potomków (w linii męskiej) Mieszka Plątonogiego z wyłączeniem potomstwa Mieszka I, księcia
cieszyńskiego. To ostatnie obejmuje Piastów cieszyńskich i oświęcimskich, oznaczonych wspólną cyfrą VI.
Założenia metodyczne obecnego tomu Rodowodu pozostały niezmienione w stosunku do poprzednich
tomów. Omawiam je dokładniej we wstępie do tomu I. Niezmieniony pozostał również schemat genealogiczny.
W przeciwieństwie do tomu II mniejszą rolę odgrywa tym razem sprawa numeracji Piastów panujących,
noszących to samo imię. Źródła podają liczbę porządkową tylko w odniesieniu do kilku Piastów. W pozostałych
wypadkach numeracja jest dziełem literatury. Genezę pojawienia się liczb porządkowych przy poszczególnych
Piastach górnośląskich omawiam pod odpowiednimi biogramami, nie wprowadzając rozróżnienia graficznego
między liczbą porządkową poświadczoną już przez źródła a liczbą wprowadzoną dopiero przez literaturę.
Podstawa źródłowa jest często identyczna z wykorzstaną w poprzednich tomach. Z uwagi na jej
względnie dokładne omówienie we wstępie do tomu I nie rozpatruję bliżej w obecnym tomie. Warto jednak
zwrócić uwagę na tomy 1, 2 i 4 wydawnictwa źródłowego Codex diplomaticus Silesiae, jako szczególnie
przydatne do badań nad genealogią Piastów opolskich, cieszyńskich i oświęcimskich. Wartościowe zestawienie,
mimo nie najlepszej strony edytorskiej, materiału dyplomatycznego, dotyczącego Piastów cieszyńskich, zawiera
wydawnictwo E. Némeca 2 . Nadspodziewanie dużą wartość w dziedzinie genealogii Piastów górnośląskich
przedstawiają 4 i 5 tom Historii Długosza. Z nekrologów polskich wyróżnić należy przede wszystkim nekrolog
czarnowąski i w mniejszym stopniu nekrolog lubiąski 3 .
Stan badań nad genealogią Piastów opolskich, cieszyńskich i oświęcimskich jest jeszcze bardziej
niezadowalający, jak w wypadku Piastów dolnośląskich. Przede wszystkim znacznie słabszy jest tu udział
niemieckich znawców genealogii Piastów śląskich, H. Grotefenda i K. Wutkego. Dość powiedzieć, że H.
Grotefend w drugim wydaniu swych Stammtafeln
----------------2 Codex diplomaticus Tessinensis, wyd. E. Némec, t. 1 i 2, Český Tešin 1955 - 1961.
3 Necrolog des Klosters Czarnowanz, wyd. W. Wattenbach, Ztschr. f. Gesch. Schles., 1856, t. 1, s. 226 n.;
Monumenta Lubensia, wyd. W. Wattenbach, Wrocław 1861, s. 35 n. W porównaniu z poprzednimi tomami mniej
przydatne okazały się tym razem nekrologi niemieckie.
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przeznaczył na opracowanie genealogii Piastów górnośląskich 7, 5 strony wobec 16, 5 stron poświęconych
Piastom dolnośląskim. Wobec faktu, że Piastów dolnośląskich jest około 260, natomiast górnośląskich 151,
dysproporcja występująca w powyższym opracowaniu pozornie nie jest zbyt wielka, należy jednak przy tym
uwzględnić, że Grotefend poza Stammtafeln zajął się Piastami dolnośląskimi w osobnej
kilkudziesięciostronicowej rozprawie 4 . Także stosunkowo liczne studia genealogiczne K. Wutkego 5 dotyczą
wyłącznie Piastów dolnośląskich. Nie mniej jednak za cenne należy uznać ustalenia H. Grotefenda dotyczące
Piastówien górnośląskich, które były cysterkami trzebnickimi i klaryskami wrocławskimi. Ustalenia te zostały
oparte w znacznym stopniu na nie istniejącym już dziś materiale źródłowym.
Stosunkowo duży wkład, z punktu widzenia genealogii piastowskiej, często jednak marginalny, wnieśli
tacy badacze regionalni, jak M. Kasperlik, R. Temple i G. Biermann, publikując szereg przyczynków w
morawskim czasopiśmie Notizenblatt 6 . G. Biermann opracował ponadto dzieje księstwa cieszyńskiego,
uwzględniając przy tym w dość szerokim zakresie genealogię Piastów cieszyńskich 7 .

Z polskich badaczy należy wymienić przede wszystkim O. Balzera, który zajął się koligacjami Piastów
górnośląskich z Piastami pozaśląskimi 8 . Kilka cennych ustaleń genealogicznych wnosi mało znana praca I.
Rychlika o księstwach oświęcimskim i zatorskim 9 . Liczne szczegóły genealogiczne, dotyczące Piastów
opolskich i oświęcimskich XIV w. można znaleźć w pracach J. Dąbrowskiego 10 . Z nowszej literatury na uwagę
zasługują szczególnie prace W. Dziewulskiego w sprawie pochodzenia Wioli, żony Kazimierza I, ks. opolskiego,
oraz podziałów terytorialnych Opolszczyzny 11 . Pożyteczne zestawienie tabelaryczne, uwzględniające now ------------------4 H. Grotefend, Zur Genealogie und Geschichte der Breslauer Piasten, Abhandlugen der Schlesischen
Gesellschaft für vaterländische Cultur, Phil. -hist. Abteilung, Jahrg. 1872 / 1873.
5 Zob. K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, t. 1, Wrocław 1973, s. 12, przyp. 25.
6 Notizen - Blatt der historisch - statistischen Section der Kaiserl. Kgl. Mähr. - Schles. Gesellschaft zur
Bejörderung des Natur - und Landeskunde. Beitrage der Mitteilungen, Brünn 1860 n.
7 G. Biermann, Geschichte des Herzogthums Teschen, Cieszyn 1863 (wyd. pierwsze) oraz Cieszyn 1894 (wyd.
drugie). Jeżeli tego w zapisie bibliograficznym wyraźnie nie zaznaczam, korzsytam zawsze z drugiego wydania
książki G. Biermanna. Podobnie rzecz przedstawia się jeżeli chodzi o Stammtafeln H. Grotefenda. Z reguły
korzystam z drugiego wydania Stammtafeln (1889).
8 O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895.
9 I. Rychlik, Księstwa oświęcimskie i zatorskie, Sprawozdanie z dyrekcji c. k. gimnazjum w Tarnowie, Tarnów
1889.
10 J. Dąbrowski, Elżbieta Łokietkówna, RAU, 1914, t. 57, oraz tenże Dzieje polityczne Śląska w latach 1290 1402, [w :] Historia Śląska, t. 1, Kraków 1933.
11 W. Dziewulski, Bułgarka księżną opolską, Sobótka, 1969, t. 24, oraz ten STRONA 8
szy stan badań, zawierają tablice W. Dworzaczka 12 . Problematyce sepulkralnej poświęcone zostały prace E.
Frankiewicza 13 oraz F. Popiołka 14 .
Zagadnienie, które by wymagało oddzilnego opracowania, to sprawa polskości Piastów górnośląskich.
Potrzeba takiego opracowania nie wynika bynajmniej z zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, jeżeli chodzi o
polskość tychże Piastów, lecz z faktu, że w źródłach zachował się bagaty materiał źródłowy, dotyczący tego
zagadnienia. Jest to materiał często mało znany, a niekiedy całkowicie nie dostrzeżony przez naukę historyczną.
Jest rzeczą powszechnie znaną, podkreślaną również przez badaczy niemieckich, że Piastowie
górnośląscy w bardzo nikłym tylko stopniu ulegli wpływom niemieckim. Na szczególne wyróżnienie zasługuje
polskość Piastów opolskich, zaznaczająca się wyraźnie m. in. w ich imiennictwie. O ostatnich dwóch Piastach
opolskich wiadomo, że jeden z nich, mianowicie stracony w 1497 r. w Nysie Mikałaj II, nie opanował nawet
biernej znajomości języka niemieckiego 15 , natomiast drugi, Jan, posługiwał się wyłącznie językiem polskim 16
.
---------------------że, Terytorialne podziały Opolszczyzny w XIII - XV w., ibid., 1973, t. 28. Genealogii Piastów górnośląskich
poświęcony został również jeden z moich artykułów, K. Jasiński, Genealogia książąt zatorskich. Ze studiów nad
genealogią Piastów śląskich, Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu, Historia, 1966, t. 2.
12 W Dworzaczek, Genealogia, Warszawa, 1959, tabl. 9 i 10.
13 E. Frankiewicz, Grobowce i płyty nagrobkowe Piastów opolskich, Zaranie Śląskie, 1957, t. 20, z. 1 - 2, oraz
tenże, Kaplica piastowska w Opolu, Wrocław 1963.
14 F. Popiołek, Groby Piastów cieszyńskich, Zaranie Śląskie, 1934, t. 10. W przeciwieństwie do tomu drugiego
Rodowodu, w którym bibliografia źródeł i opracowań została ograniczona do podstawowych pozycji, obecny
tom Rodowodu, stanowiący zamkniętą w sobie całość, został zaopatrzony w znacznie bogatszą bibliografię. Nie
było jednak moim zamiarem zestawienie pełnej bibliografii źródeł, wydawnictw źródłowych i opracowań
cytowanych w niniejszym tomie.
15 Narratio de interitu illustrissimi ducis Opoliensis Nicolai oculato teste descripta, SRS, t. 12, s. 137 : eo
tamen nulla verba querelorum intelligente; por. C. Grünhagen, Geschichte Schlesiens, t. 1, Gotha 1884, s. 395.

16 Dowiadujemy się o tym ze źródła pochodzącego z drugiej połowy (może jednak z nieco wcześniejszego
okresu ?) XVI w. W źródle tym znajdujemy wypowiedź współczesnego Janowi, ostatniemu Piastowi opolskiemu,
Ferdynanda, króla czeskiego, o posługiwaniu się przez Jana wyłącznie językiem polskim. W informacji tej w
zasadzie całkowicie wiarygodnej tkwi, jak przypuszczam, pewna przesada, ponieważ wątpię, aby Jan, którego
kancelaria spisywała dokumenty w języku czeskim, nie znał chociażby w słabym stopniu języka czeskiego. Tekst
interesującej nas relacji źródłowej opublikował częściowo Z. Boras, Polskość ostatnich Piastów opolskich,
Przegląd Zachodni, 1956, t. 12, nr 1 - 2, s. 146. Powyższy tekst nie został jednak przez Z. Borasa oddany
całkiem wiernie. W ten sposób pojawił się w literaturze pogląd jakoby Jan miał powiedzieć, że "bez języka
polskiego byłby niemym bałwanem", S. Rospond, Tysiącletnia ostoja polszczyzny śląskiej, Kwartalnik Opolski,
1966, t. 12, nr 4, s. 178. W rzeczywistości zwrot został użyty nie przez Jana, lecz przez Ferdynanda (w
odniesieniu do Jana). Poni STRONA 9
Wpływy niemieckie, pojawiające się wśród Piastów opolskich od drugiej połowy XIV w., były
efemeryczne i powierzchowne. Piastowie opolscy pozostali do końca swego istnienia tymi, za których uważali się
także w okresie po zhołdowaniu ich przez Jana Luksemburskiego, tj. Polakami 17 . Nie inaczej przedstawia się
sprawa polskości Piastów cieszyńskich i oświęcimskich 18 . Dopiero w drugiej połowie XVI w. zaznaczyły się
wśród Piastów cieszyńskich trwalsze i silniejsze wpływy niemieckie, lecz nawet jeszcze z początkiem XVII w.
język polski był na dworze książąt cieszyńskich - "podobnie jak w całym okręgu śląskim" bardziej
rozpowszechniony od niemieckiego 19 . Inna sprawa, że nie zawsze w parze z etniczną polskością Piastów
górnośląskich szła ich postawa polityczna. Niejednemu Piastowi górnośląskiemu można zarzucić małoduszność i
krótkowzroczny egoizm polityczny, czy wręcz działalność szkodzącą interesom polskim. Klasycznym
przykładem może tu być Władysław opolski, genealogicznie (częściowo także i politycznie) blisko związany z
Kazimierzem Wielkim i Piastami mazowieckimi. Na ogół jednak oceny naszej historiografii dotyczące
stanowiska Piastów górnośląskich wobec państwa polskiego grzeszą niejednkrotnie uproszczeniem. Pomija się
przyczyny obiektywne włączenia Śląska w pierwszej połowie XIV w. w skład królestwa czeskiego (przewaga
luksemburskich Czech nad ówczesnym państwem polskim). Zapomina się, że wielu Piastów śląskich, mimo
wyraźnego ciążenia ku Polsce, zostało zmuszonych do uznania zwierzchnictwa czeskiego. Najbardziej
jaskrawym przykładem jest tu działalność Władysława bytomskiego. Znane powszechnie jest niechętne
stanowisko Piastów górnośląskich wobec ich władcy Macieja węgierskiego. To koła rządzące w państwie
polskim XV w. przez niedocenienie problematyki śląskiej zaprzepaściły szansę odzyskania tej dzielnicy, zwła -------------------żej przytaczam w całości relację źródłową, zawierającą wiadomość o śmierci Jana wraz z krótką jego
charakterystyką oraz z wypowiedzią Ferdynanda, Archiwum Artchidiecezjalne we Wrocławiu, sygn. IV c 38 k. 1
: Anno 1532 feria 5. magna obiit Ioannes ultimus dux Oppoliensis sepultus fer[ia] 2. post Octavam pascae cum
Vexillo et armis. Haeredem habuit ducatus et ingentis thesauri Ferdinandum Ung[arriae] et Boëmiae Regem.
Princeps fuit pius et Simplex, qui non nisi polonicam callebat lingvum [sic!] nec in vita sua nisi semel caligas
gestaverat cum nimirum Ferdinandi filiam e s[acro] fonte levaret. Solitus fuerat Rex de ipso dicere nisi iste Dux
polonice loqui sciret, mutum esset Idolum.
17 Jako Polacy występują oni w dokumencie Jana Luksemburskiego z 14. I. 1337 r., Lehnsurkunden, t. 2, s. 380
n. (nr 2) : cum ipsi Poloni essent. Chodzi tu o następujących książąt górnośląskich : Władysława bytomskiego,
Kazimierza cieszyńskiego, Bolesława niemodlińskiego, Bolka opolskiego, Alberta strzeleckiego i Jana
oświęcimskiego, zatem nie tylko o książąt opolskich, lecz również i pozostałych książąt górnośląskich.
18 Zob. przyp. poprzedni.
19 F. Popiołek, Przyczyńki do dziejów polsko - śląskich w archiwum zamkowym w Cieszynie, Zaranie Śląskie,
1934, t. 10, s. 196 - na podstawie relacji cudzoziemca z 1617 r.
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szcza Górnego Śląska, którego książęta piastowscy zdecydowanie sprzyjali Polsce. Trafnie scharakteryzował
propolskie stanowisko Piastów górnośląskich w XV w. historyk niemiecki C. Grünhagen, podkreślając że "w
całym XV w. żaden Piast górnośląski nie sprowadził żony z niemieckiego dworu książęcego, za to wielu ich
wżeniło się w polskie rodziny książęce lub magnackie", które to związki w swoich skutkach nie mogły wyjść
niemczyźnie na korzyść 20 . Z licznych przykładów na propolskie nastawienie Piastów górnośląskich warto
przytoczyć stanowisko zajęte przez wspomnianego już wyżej Władysława bytomskiego w okresie konfliktu
między czeskimi Luksemburgami a państwem polskim w 1346 r. Otóż Władysław, mimo że był lennikiem króla
czeskiego, zobowiązał się wobec Kazimierza Wielkiego, że nie będzie wpuszczał do swych grodów, ani popierał

wrogów króla polskiego, a przede wszystkim króla Czech, jego synów i innych, dopóki nie dojdzie między
władcami Polski i Czech do zgody 21 . O niezwykle życzliwym Polsce Bolesławie II, księciu cieszyńskim (zm.
1452), pisze Długosz, że był on in Regnun Poloniae amicissimus, prosząc Boga, aby mógł dożyć tego szczęścia,
kiedy cały Śląsk wróciłby do Polski, stanowiąc z nią jedną całość 22 .
Oddzielna kwestia - to sprawa językowych wpływów czeskich na Górnym Śląsku, występujących
zwłaszcza z XV w. 23 . Język ten opanował również kancelarie książęce Piastów śląskich. Piastowie śląscy ulegli
w większym stopniu wpływom czeskim, niż ogół ludności polskiej zamieszkującej Śląsk. Należy przyjąc, że
większość Piastów górnośląskich XV i pocz. XVI w. znała obydwa języki słowiańskie : polski
------------------20 C. Grünhagen, op. cit., t. 1, s. 394 : In dem ganzen 15. Jahrhundert hat kein oberschlesischer Herzog eine
Gemahlin von einem deutschen Fürstenhofe heimgeführt, wohl aber haben ihrer viele in polnische Herzogs- oder
auch Magnatenfamilien hineingeheiratet, Verbindugen, welche in ihren Folgen natürlich dem Deutschtume nicht
zum Vorteile gereichten. Mariaże polityczne Piastów górnośląskich stanowią jedynie jeden z licznych dowodów
na ich propolskie stanowisko.
21 Lehnsukunden, t. 2, s. 419 n., nr 5. Stosunek Władysława do Polski omawiam dokładniej w
przygotowywanym do druku artykule pt. Podłoże polityczne pomorsko - śląskich koligacji dynastycznych w
latach 1316 - 1328.
22 Długosz, Historia, t. 5, s. 128 : petens sibi a Deo optimo eam vitam, eamque felicitatem concedi, ut non
videret prius mortem, donec universam Slesiae regionen videret ad integritatem, subiectionen et obendientiam
Regis et Regni Polonici rediise.
23 S. Rospond, Dzieje polszczyzny śląskiej, Katowice 1959, s. 127, stwierdza, że "drogę do kancelarii, kościoła i
urzędów" utorował językowi czeskiemu na Górnym Śląsku husytyzm. Autor zwraca uwagę na wyższość języka
czeskiego nad polskim w XV w., wynikającą z dłuższej tradycji piśmienniczej. Język czeski miiał bardziej
rozwiniętą terminologię, zwłaszcza w dziedzinie naukowej i religijnej. S. Rospond pozytywnie ocenia wpływ
języka czeskiego na polskość Górnego Śląska, ponieważ wypierał on od XV w. język niemiecki, przygotowując
zarazem drogę językowi polskiemu.
STRONA 11
i czeski 24 . Wątpię jednak, aby można było tu mówić, nie licząc ewentualnych wyjątków, o jakiejś czechizacji
Piastów górnośląskich. Zbyt dużą wagę przywiązuje się niekiedy do faktu posługiwania się językiem czeskim
przez Kazimierza II, księcia cieszyńskiego, w rozmowie z Mikołajem II, księciem opolskim, na zjeździe w Nysie
w 1497 r. 25 . Osoba Kazimierza II nie sjest w tym wypadku jakimś miarodajnym przykładem. Był on synem
Bolesława II, księcia cieszyńskiego, szczególnie sprzyjającego Polsce. Kazimierz był zarówno przez ojca, jak i
matkę spokrewniony z Piastami mazowieckimi i Kazimierzem Jagiellończykiem. Przebywał niejednokrotnie na
polskim dworze królewskim, utrzymując bliższe stosunki z Kazimierzem Jagiellończykiem i jego synami. Nie
ulega wątpliwości, że Kazimierz cieszyński znał dobrze język polski, który był z pewnością jego językiem
macierzsytym. Z drugiej jednak strony Kazimierz związał się szczególnie blisko z Władysławem
Jagiellończykiem, królem czeskim. Był nie tylko, podobnie jak i inni Piastowie Śląscy, jego poddanym, lecz
przez długie lata starostą czeskim na Śląsku. Był żonaty z Czeszką, mając w Wiktorynie z Podiebradu teścia i
szwagra w jednej osobie. Dla swego wnuka, Wacława III, jedynego od 1524 r. potomka męskiego, wybrał za
żonę Czeszkę Marię, córkę Jana z Pernsteinu. Gdyby ostatni z Piastów opolskich Jan znał lepiej język czeski od
polskiego, nigdy nie powiedziałby o nim współczesny król czeski Ferdynand, że znał tylko język polski.
Rozpowszechnienie języka polskiego na Górnym Śląsku, m. in. również i na piastowskich dworach książęcych,
znajduje swe odbicie w występowaniu licznych polonizmów w dokumentach spisanych w języku czeskim 26 .
------------------24 Znali ten język również Piastowie dolnośląscy, jak np. Fryderyk II, książę legnicki, Dopisy Pánův Jana i
Vojtěcha z Pernšteina, wyd. F. Dworský, Archiv Česky 1902, t. 20, s. 8 (nr 36) - list z 1526 r. : poněvadž bratři
česti nemohli provést volbu Vojtěcha z Pernšteina, za krále, navohovali, aby volen byl kniže Bedřich Lehnický
poněwadž jest znaly jazyka českého. O słowiańskości Piastów legnickich w połowie XVI w. świadczy list Jana z
Pernsteinu z 23. I. 1543 r. do Fryderyka legnickiego. Z treści lstu spisanego w języku czeskim wynika, że Jan
uważał Fryderyka za Ślązaka. Ślązaków obok Czechów i Morawian przeciwstawiał Jan Niemcom, ibid., s. 129
(nr 240) : Pan Bůch rač dáti, aby narodové naši jěstě toho dočěkali, abychom Čchove, Moravané a Slezáci byli.

25 Narratio de interitu, SRS, t. 12, s. 136 : day te se wtom uzit ab ychme to scownali.
26 Zob. interesujące na ten temat uwagi L. Musioła, Pszczyna. Monografia historyczna, Katowice 1936, s. 280
n., oraz Soudni knihy osvétimské a zátorské z r. 1440 - 1562, wyd. R. Rauscher, Praha 1931, s. 5 : Máme před
sebou památku polskou, ktará je psána jazykem českým, leckde promišeným polskými výrazy a obraty; por.
również ibid., s. 6. O charakterze etnicznym ludności górnośląskiej wymownie świadczy fakt, że świadkom
zeznającym w procesie w 1385 r. między dominikanami w Raciborzu i tamtejszymi rzeźnikami czytano artykół in
polonico, CDS, t. 2, s. XXXVI n. Warto dodać, że Racibórz nie tylko należał do królestwa czeskiego, lecz
znajdował się ponadto pod władzą opawskich Przemyślidów.
STRONA 12
Obecny tom zamyka całość genealogii Piastów śląskich. Mog z całą odpowiedzialnością stweirdzić, że
opracowanie tej całości, nawet w formie tak niedoskonałej, jak obecna, wymagało wielkiego wkładu pracy.
Szeroki zakres badanej problematyki, specyfika studiów genealogicznych, rozproszenie materiału źródłowego,
trudności z dostępem do licznych pozycji z zakresu literatury - wszystko to tłumaczy w jakiś stopniu niejedną
pomyłkę rzeczową czy mechaniczną (ogromna ilość przypisów i cyfr), od których Rodowód Piastów śląskich nie
jest wolny. Przyznam również, że przeciągnełoby to o kilka dalszych lat opracowanie całości genealogii Piastów
śląskich. Na swoje usprawiedliwienie chciałbym przytoczyć fakt, że od podjęcia przeze mnie studiów nad
genealogią piastowską upłynęło już 17 lat, a zamierzam jeszcze opracować genealogię Piastów pozaśląskich 27 .
Zdając sobie sprawę w pełni z niedostatków Rodowodu Piastów śląskich, chciałbym równocześnie
podkreślić życzliwą atmosferę towarzyszącą mej pracy. Bez tej atmosfery, bez konkretnej pomocy udzielanej mi
z wielu stron moje badania nad genealogią Piastów śląskich byłyby dalekie jeszcze od ukończenia nawet w
obecnej postaci.
Z głęboką czcią wspominam mojego Mistrza zmarłego w 1974 r. prof. dr. Bronisława Włodarskiego,
wielkiego miłośnika problematyki piastowskiej, któremu jako Jego uczeń wyjątkowo dużo zawdzięczam.
Dziękuje serdecznie recenzentom prof. dr. Marianowi Haisigowi i prof. dr. Gerardowi Labudzie, którym
przypadła niewdzięczna i czasochłonna czynność oceny Rodowodu. Z ich cennych uwag i wskazówek oraz
sprostowań często korzystałem. Obydwaj recenzenci byli ponadto życzliwymi protektorami Rodowodu Piastów
śląskich. Niejedno zawdzięczam również profesorom Karolowi Buczkowi, Zofii Budkowej, Jadwidze
Karwasińskiej, Brygidzie Kürbisównie i Aleksandrowi Gieysztorowi (zwłaszcza w poszukiwaniu materiałów z
Archiwum Watykańskiego).
Osobne słowa podziękowania należą się Wrocławskiemu Towarzystwu Naukowemu, szczególnie prof.
dr. Stefanowi Inglotowi za podjęcie się opublikowania Rodowodu w ramach wydawnictw Wrocławskiego
Towarzystwa Naukowego i prof. dr. Adamowi Galosowi, którego troska o jakość dzieła daleko wybiegała poza
normalne funkcje redaktorskie. Dziękuję serdecznie wrocławskiemu środowisku historycznemu, które wykazało
szczególnie dużo życzliwości dla publikacji Rodowodu. Wyrazy wdzięczności należą się licznej grupie
pracowników Bibliotek Uniwersyteckich w Toruniu i Wrocławiu oraz Biblioteki PAN w Gdańsku.
---------------------27 Przeprowadzona przeze mnie kwerenda objęła również Piastów pozaśląskich, zob. K. Jasiński, Rodowód, t.
1, s. 15.
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I. Piastowie wrocławscy i legnicko-brzescy.

1.
Władysław II Wygnaniec, ks. polski, *1105 †30.05.1159 ¤zap. Altenburg, ×Agnieszka c. Leopolda
mrgr. Austrii, *1108 -1113 †24 lub 25.01.1160 - 1163 ¤ Pforta.
______________________________________________________
Dzieci Władysława II Wygnańca poz. I 1.

2.
Bolesław Wysoki, ks. śląski,* zap. 1127 †08.12.1201 ¤Lubiąż, kl. cyst., ×1142 (ew. 1141) Zwinisława,
c. Wsiewołoda Olegowicza, ks. ruskiego, zap. †1155 - 1160 ¤ ? Pfor, kl. cyst., ×2. Krystyna * p. 1150 †23.II po
1201 (zap. 1204 - 1208) ¤Lubiąż, kl. cyst.
3. Miesko I Plątonogi, ks. opol. i racib., *1132 - 1146 (zap. ok. 1138) †16.V. 1211 ¤ ? Kraków, k. kat., ×p. 1179
Ludmiła †20. X po 1210. Potomstwo zob. Rodowód t. 3.
4. Ryksa *1130 - 1140 †16. VI ok. 1185 ?, ×1. 1152 Alfons VII, kr. Kastylii †21. VIII. 1157, × 2. 1161 Rajmund
II Berengar, hr. Prowansji †1166, ×3. Albrecht II, hr. v. Everstein.
5. Konrad, ks. głogowski, *1146 - 1157 †17. I. 1180 - 1190.
6. Albert †1168 - 1178.

2. Bolesław I Wysoki × Zwinisława., ×2. Krystyna
---------------------------------------------------------------------------I

7. Jarosław, ks. opol., bp wrocł., po 1142 †22. III. 1201 ¤Wrocław, k. kat.
8. Olga *zap. 1155 - 1160 †1175 - 1180 ¤Lubiąż, kl. cyst.

I lub II

9. Berta *p. 1160 (jako c. Zwinisławy) lub po 1160 (jako c. Krystyny †7. V po 1162

II

10. Bolesław *1157 - 1163 †2 lub 3. V. 1175 - 1181 ¤Lubiąż, kl. cyst.
11. Konrad *1160 - 1168 †5. VII. 1175 - 1190 ¤Lubiąż, kl. cyst.
12. Jan *zap. 1161 - 1169 †10. III p. 1174 ¤Pforta, kl. cyst.
13. Henryk I Brodaty, ks. śląski, krakowski i wielkopolski, *zap. 1165 - 1170 †19. III. 1238 ¤Trzebnica, kl. cyst.,
×1188 - 1192 Jadwiga, c. Bertolda III, hr. Andechsu, *1176 - 1180 †14. X. 1243 ¤Trzebnica kl. cyst. Kanoniz.
26. III. 1267).
14. Zbysława Adelajda *zap. 1165 - 1178 †29. III po 1213 ¤Trzebnica, kl. cyst., ×p. 1191 Dypold II (lub III), ks.
czeski, †p. 1209.
15. Władysław *zap. po 1180 †p. 1199 (może ident. z nr 22).

3. Henryk I Brodaty ×Jadwiga
---------------------------------------------------------------------------16. Bolesław *zap. 1190 - 1194 †10 lub 11. IX. 1206 - 1208 ¤Lubiąż, kl. cyst.
17. Konrad Kędzierzawy *1191 - 1198 †4 lub 5. XI. 1213 ¤Trzebnica, kl. cyst.

18. Henryk II Pobożny, ks. śląski, krakowski i wielkopolski, *1196 - 1202 / 4 †9. IV. 1241 ¤Wrocław, kl. franc.,
×1214 - 1218 Anna, c. Przemysława Ottokara I, kr. czeskiego, *zap. 1201 - 1204 †26. VI. 1265 ¤Wrocław, kl.
klarysek.
19. Agnieszka *zap. 1190 - 1200 p. 1214 ¤Lubiąż, kl. cyst.
20. Zofia *zap. 1190 - 1200 †22 lub 23. III p. 1214 ¤Lubiąż kl. cyst.
21. Gertruda, ksieni trzebnicka, *ok. 1200 †30. XII (ew. 6. XII po 1267) zap. 1268 ¤ Trzebnica, kl. cyst.
22. N. N. (syn) * XI lub XII. 1208 †1214 - 1217.

4. Henryk II Pobożny ×Anna
---------------------------------------------------------------------------23. Gertruda *zap. 1218 - 1220 †23 - 30. 1244 lub IV. 1245 - 1247, ×ok. 1232 Bolesław I, ks. mazowiecki,
†1248 po 25. II.
24. Bolesław II Łysy Rogatka, ks. śląski, legnicki, *1220 - 1225 †26 - 31 (zap. 31) XII. 1278 ¤Legnica, kl.
dominik., ×1. m. 8. V i 18. X. 1242 Jadwiga, c. Henryka I, hr. Anhaltu, †21. XII. 1259 ¤Lubiąż, kl. cyst., ×2.
1260 - 1267 Eufemia, c. Sambora, ks. lubiszewsko - tczewskiego, †po 12. IV. 1284 ¤zap. Legnica, kl. dominik.
25. Mieszko *1223 - 1227 †1241 lub 1242 ¤Lubusz, k. Św. Piotra.
26. Konstancja *zap. 1221 - 1227 †21 lub 23. II. 1253 - 1257 (zap. 1257), ×1239 Kazimierz, ks. kujawski, †14.
XII. 1267.
27. Elżbieta *zap. 1224 - 1232 †16. I. 1265 ¤Poznań, k. kat., ×1244 Przemysław I, ks. wielkopolski, †4. VI.
1257.
28. Henryk III Biały, ks. wrocł., *zap. 1227 - 1230 †3. XII ew. 29. XI) 1266 ¤Wrocław, kl. klarysek, × 1. Judyta,
c. Konrada I, ks. mazow., * 1222 - 1226 †4. XII. 1257 - 1265 ¤Trzebnica, kl. cyst., × 2. p. 3. XII. 1266 Helena,
c. Albrechta, ks. saskiego, †12. VI. 1309 ¤Norymberga, kl. franc., (× 2. ok. 1275 Fryderyk II, burgr. norymb.).
29. Konrad I, ks. głogowski, *1228 - 1231 †6. VIII. 1273 lub 1274 ¤Głogów, kol. MP, ×1. 1249 Salomea, c.
Władysława Odonica, ks. wielkop., p. 1237 †IV. 1267 - 1274 ¤Głogów, kl. dominik., ×2. 1271 - 1274 Zofia c.
Dytryka, mrgr. Miśni, *1258 - 1261 †24. VIII. 1318 ¤Weissenfels, kl. klarysek. Potomstwo zob. Rodowód t. 2.
30. Agnieszka, ksieni trzebnicka, *zap. 1230 - 1236 †14. V po 1277 ¤Trzebnica, kl. cyst.
31. Władysław, arcyb. salzburski, ks. wrocławski, *zap. 1237 †27. IV. 1270 ¤Salzburg, k. kat.
32. Jadwiga, ksieni klarysek wrocł., *zap. 1238 - 1241 †3. IV. 1318 Wrocław, kl. klarysek.
33. N. N. (co najmniej dwoje dzieci) *1220 - 1241 p. X. 1243 ¤Trzebnica, kl. cyst.

III. PIASTOWIE GŁOGOWSCY I ŻAGAŃSCY

1. Konrad (I) *ok. 1230 †6. VIII. 1273 lub 1274, ×koniec 1249 Salomea, c. Władysława Odonica, *p. 1236 †IV.
1267 - 1274.
---------------------------------------------------------------------------1. Anna *1250 - 52 †26. VI. 1271 ¤Fürstenfeld, k. cysterski, ×1260 Ludwik II ks. bawarski i palatyn reński †2.
II. 1294.
2. Eufemia *1251 - 54 †1266 - pocz. 1275 ×1264 - 66 Albrecht II hr. Gorycji †1304 p. 7. IV.
3. Henryk (III), ks. głogowski *1251 - 60 †9 (lub 7) XII. 1309 ¤Lubiąż, k. cysterski, ×ok. 1290 (III. 1291 ?)
Matylda, c. Albrechta ks. brunszwickiego na Lüneburgu, *ok. 1276 †1318 m. 26. IV i 31. VIII ¤Głogfów,
kolegiata NMP.
4. Konrad Garbaty, ks. żagański, *1252 - 60 †11. X. 1304 ¤Lubiąż, k. cysterski, subdiak. 1284, prepozyt katedry
wrocławskiej 1287 - 1304, patriarcha akwilejski 1299.
5. Przemko, ks. ścinawski, *zap. 1255 - 1265 †26. II. 1289 ¤Lubiąż, k. cysterski.
6. Jadwiga *zap. 1255 - 65 (?) †9. VI. 1318 ¤Wrocław, k. klarysek wrocławskich, ksieni klarysek wrocławskich
1283 - 1318.

2. Henryk (III) ×Matylda
---------------------------------------------------------------------------7. Henryk II (IV) Wierny, ks. żagański, *1289 - 93 †22. I. 1342 ¤Żagań, k. augustianów, ×m. 5. I. 1310 i 29. II.
1312 (zap. III. 1310) Matylda, c. Hermana mrgr. brandenburg. *1298 - 1300 †m. 23. VI. 1323 i 31. III. 1329.
8. Konrad (I), ks. oleśnicki, *1290 - 94 †22 (lub 27) XII. 1366 ¤Trzebnica, k. cysterski, × 1. 1321 / 22 Elżbieta c.
Henryka VI ks. wrocł. *1311 lub 1312 †II (p. 22) 1328 ¤Wrocław, k. klarysek, ×2. po II. 1328 a p. 2. III. 1333
Eufemia, c. Władysława ks. kozielskiego *1309 - 1316 9p. 26. IV) †3. I (?) 1376 - 1378.
9. Agnieszka *zap. 1293 - 96 †25. XII. 1361 ¤Seligenthal, k. cysterski, ×1. 1309 Otton III Wittelsbach ks.
dolnobawarski †9. IX. 1312, ×2. 1329 Alram, hr. Hals †1331.
10. Bolesław (Bolko), ks. oleśnicki, *zap. 1293 - 96 †1320 po IV (p. 23. IV. 1321) ¤zap. Trzebnica, k. cysterski.
11. Jan, ks. ścinawski, *1296 - 1300 †7. X. 1361 - 1364 (zap. 7. X. 1364) ¤Lubiąż, k. cysterski, ×1316 / 7 - 1324
Małgorzata, c. Bogusława IV, ks. pomor., *1285 - 88 †p. 25. VII. 1334.
12. Salomea *zap. 1296 - 1300 †zap. p. XII. 1309 ¤Lubiąż, k. cysterski.
13. Katarzyna *zap. 1300 - 1305 †5. XII. 1323 - 26, ×1. p. 24. III. 1317 Jan V mrgr. brandenb. †26. III. 1317 ,
×2. m. 25. XI. 1317 i 27. 1319 Jan III, hr. holsztyński †27. IX. 1359.
14. Przemko, ks. głogowski, *1300 - 1308 †11. I. 1331 ¤Lubiąż, k. cysterski, ×Konstancja, c. Bernarda, ks.
świdnickiego, †m. 1. II. 1360 i 21. XI. 1363.
15. Jadwiga *zap. 1300 - 1308 †p. XII. 1309 ¤Lubiąż, k. cysterski.

3. Henryk II (IV) Wierny ×Matylda
---------------------------------------------------------------------------16. Henryk (V) Żelazny, ks. głogowski, *1312 - 1321 †13. IV. 1369 ¤Żagań, k. augustianów, ×p. 6. IX. 1337
Anna, c. Wacława (Wańka), ks. płockiego, †16. II. 1363.
17. Agnieszka *1312 - 1321 †6 lub 7. VII 1362, ×1. zap. 1332 (najpóźniej XII. 1332) Leszek, ks. racibor. †1336,
×2. 1341 - 45 Ludwik, ks. brzeski †m. 6 i 23. XII. 1398.
18. Salomea *zap. ok. 1320 †po 12. VI. 1359, ×1328 - 1335 Henryk II Reus, wójt z Plauen †zap. 18. XII. 1350.
19. Jadwiga *zap. 1312 - 16 †28. V. 1348 ¤zap. Trzebnica, klasztor cysterski, opatka w Trzebnicy 1331 - 1348.

4. Henryk (V) Żelazny ×Anna
---------------------------------------------------------------------------20. Henryk (VI) Satrszy, ks. żagański, *zap. p. 1345 †5. XII. 1393 ¤zap. Żagań, k. augustianów, ×m, 26. VIII.
1371 i 22. XI. 1372 Jadwiga, c. Wacława I, ks. legnickiego, †1. VIII. 1409 ¤Legnica, kolegiata Św. Grobu.
21. Anna *p. 1350 †po 14. VII. 1405, ×1361 po 20. I Jan I, ks. racibor. †m. 16. II. 1380 a 28. X. 1382.
22. Jadwiga *zap. p. 1350 †27. III. 1390 ¤Legnica, kolegiata Św. Grobu, ×1. zap. 25. II. 1365 Kazimierz Wielki,
król pol. †5. XI. 1370, ×2. p. 10. II. 1372 Ruprecht, ks. legnicki †pocz. I. 1409.
23. Henryk (VII) Średni Rumpold, ks. głogowski, *zap. ok. 1350 †24. XII. 1395 ¤Żagań, k. augustianów.
24. Henryk Młodszy (VIII) Wróbel, ks. głogowski i żagański, *zap. ok. 1360 †14. II. 1397 ¤Żagań, k.
augustianów, ×1378 - 86 Katarzyna, c. Władysława I, ks. opolskiego, †6. VI. 1420.

5. Henryk (VI) Starszy ×Jadwiga
---------------------------------------------------------------------------25. N. N. *i †1372 - 90

6. Henryk (VIII) Młodszy Wróbel ×Katarzyna
---------------------------------------------------------------------------26. Jan (I), ks. żagański, *zap. ok. 1385 †12. IV. 1349 ¤Żagań, k. augustianów, ×1405 - 1409 Scholastyka, c.
Rudolfa III elektora saskiego, *1391 - 1395 †12. V. 1461 - 63 ¤Żagań, kościół augustianów.
27. Henryk (IX) Starszy, ks. głogowski, *zap. 1387 - 92 †11. XI. 1467 ¤kożuchów, kaplica mansjonarzy, ×1423 31 Jadwiga, c. Konrada, ks. oleśnickiego, †ok. 25. VI. 1447 - 53.
28. Henryk (X) Młodszy Rumpold, ks. głogowski, *1388 - 96 †18. I. 1423 ¤Hadersleben, k. katedralny.
29. Wacław *zap. 1389 - 1397 †m. 1. VI. 1430 i 4. II. 1341.
30. Anna *zap. 1390 - 1397 †1426 - 33, ×zap. 1413 - 1417 Kazimierz, ks. oświęcimski †w poł. 1434.

7. Jan (I) ×Scholastyka
---------------------------------------------------------------------------31. Baltazar, ks. żagański, *zap. 1410 - 15 †15. VII. 1472 ¤Żagań, k. augustianów, ×1. zap. po 1450 Agnieszka
†28. VIII. 1460 i 12. XII. 1469 Barbara, c. Bolesława, ks. cieszyńskiego, †m. 21. IX. 1494 i 12. V. 1507.
32. Rudolf, ks. żagański, *zap. 1411 - 18 †17. IX. 1454 ¤Żagań, k. augustianów.
33. Anna *zap. 1408 - 18 †2. IV. 1439 ¤Neuruppin, k. dominikański, ×1424 - 34 Albrecht VIII, hr. v. Lindow Ruppin †1460.
34. Jadwiga *zap. 1410 - 22 †14. V. 1497 ¤Bernburg, ×1432 - 34 (p. 11. III) Bernard VI, ks. Anhalt - Bernburg
†2. II. 1468.
35. Małgorzata *zap. 1415 - 25 †po 9. V. 1491 ¤Einbeck, ×1. ok. 1435 Volrad, hr. Mansfeldu †1450, ×2. Henryk
XI Śmiały, hr. v. Hohnstein †? 1454, ×3. p. 27. VI. 1457 Henryk III, ks. brunszwicki na Grubenhagen †1464.

36. Wacław †29. IV. 1488 ¤Wrocław, k. Św. Barbary.
37. Barbara *zap. 1420 - 30 †1476.
38. Scholastyka *zap. 1420 - 30 †1483 - 89.
39. Agnieszka *zap. 1430 - 39 †m. 1. II i 6. XII. 1473.
40. Jan (II), ks. żagański, *zap. 16. VI. 1435 †22. IX. 1504 ¤Wołów, k. paraf., ×p. 1462 Katarzyna, c. Wilhelma,
ks. opawskiego, *zap. p. 1450 †14. IV. 1505 ¤Trzebnica, k. cystersów.

8. Henryk (IX) Starszy ×Jadwiga
41. Zygmunt *1431 lub 1432 †24. XII. 1458.
42. Henryk, ks. głogowski, *1429 - 35 †22. II. 1476 ¤zap. Kożuchów, kaplica mansjonarzy, ~ Barbara, c.
Albrechta Achillesa, mrgr. i elektora brandenburskiego, *29. V. 1464 †4. IX. 1515 ¤Heilsbronn, k. klasztorny.

43. Anna *zap. 1430 - 1440 †17. XII. 1483 ¤zap. Wysoki Brod (Czechy), k. cysterski, ×1454 p. 17. XI Jan z
Rožmberka, magnat czeski †8. XI. 1572.
44. N. N. (syn) *p. 30. V. 1447 †p. 11. XI. 1467.
45. Jadwiga *zap. 1440 - 50 †m. 28. I. 1480 i 20. V. 1482, księżniczka lubińska 1480.
46. Katarzyna *zap. 1440 - 50 †po 14. XI. 1497, księżniczka lubińska 1480 - 97.

9. Baltazar ×Agnieszka lub ×Barbara
47. Anna *zap. krótko p. 28. VIII. 1460 †1463 ¤Nienburg, k. bernardynów.

10. Jan (II) ×Katarzyna
---------------------------------------------------------------------------48. Małgorzata *zap. 1465 - 72 †po 1501, ×1. ok. 1. IV. 1484 Mikołaj Bánfi z Limbow, magnat węgierski †ok.
1501, ×2. po 1500 Jan Hampó, magnat węgierski †po 1500.
49. Salomea *1475 lub 1476 †1514 po 30. IX, ×1. 11. I. 1487 Albrecht, ks. ziębicko - oleśnicki †12. VII. 1511,
×2. 1512 lub 1513 Jan Kurzbach, baron na Żmigrodzie i Miliczu †18. V. 1549.
50. Jadwiga *IX lub pocz. X. 1477 †15. II. 1524 ¤Ziębice, k. paraf., ×1. 7. I. 1488 Jerzy, ks. ziębicko - oleśnicki
†10. XI. 1502, ×2. 1503, Zygmunt, baron czeski z Wartemberka i Lipy †20. XII. 1518.
51. Anna *ok. 1480 †27 lub 28. X. 1541 ¤Ząbkowice Śląskie, k. paraf., ×7. I. 1488 Karol, ks. ziębicko oleśnicki †21. V. 1536.
52. Barbara *zap. p. 1481 †6. IV. 1539 ¤zap. Strzelin, k. klarysek, opatka w Strzelinie 1495 - 1539.

