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Dokument z 1210 r.

Obchodzony w tym roku jubileusz 800-lecia ziemi przemêckiej przypomina o wydarzeniu z 1210 roku, 

gdy W³adys³aw Odonic na zjeŸdzie w Borzykowej przekaza³ ziemie kasztelanii przemêckiej zakonnikom 

cysterskim z Pforty. Sam akt jako dokument przetrwa³ do dnia dzisiejszego. Niestety obecnie nie znajduje 

siê w Polsce - w okresie zaborów zosta³ skonfiskowany przez w³adze Prus. Dziœ znajduje siê w Archiwum 

Pañstwowym w DreŸnie. Jak wygl¹da i co zawiera ten tak wa¿ny dla historii naszych ziem dokument? Dziêki 

opracowaniu Stanis³awa Malepszaka “Bukówiec Górny na tle Krainy Przemêckiej” mo¿emy poznaæ treœæ 

dokumentu i zobaczyæ jak wygl¹da. 

Prezentuj¹c poni¿ej tekst i wygl¹d dokumentu z 1210 roku zachêcamy do udzia³u we wrzeœniowej 

konferencji naukowej, podczas której swój wyk³ad bêdzie mia³ tak¿e Pan Stanis³aw Malepszak.       /MR      

TEKST AKTU Z 1210 ROKU

W imiê Œwiêtej i nierozdzielnej Trójcy W³adys³aw z ³askawoœci Bo¿ej ksi¹¿ê z Kalisza. Wiemy z Pisma Œwiêtego, 

które daje nam radê, a raczej nakaz, ¿e nie mamy pok³adaæ nadziei w niepewnym, lecz gromadziæ sobie fundament 

dobry na przysz³oœæ, na przysz³e pe³ne ¿ycia.

Dlatego te¿ podejmujemy zbawienn¹ radê, za któr¹ ju¿ przed nami poszli liczni mo¿now³adcy i dostojni i dla 

osi¹gniêcia dóbr niebieskich, id¹c za ich przyk³adem, dobra doczesne dane nam przez Boga pragniemy oddaæ, aby od 

niego otrzymaæ wieczne w przysz³oœci. W zwi¹zku z tym obwieszczamy wszystkim wiernym chrzeœcijanom tak 

obecnym, jak i przysz³ym co do zbudowania klasztoru cysterskiego w kasztelani przemêckiej z naszych w³oœci, które 

nale¿¹ do dziedzictwa naszego, od fundamentu zbudowaæ Bogu i te posiad³oœci jako odkupienie i lekarstwo dla duszy 

naszej i rodziców naszych uroczyœcie i dobrowolnie nadajemy wolne i na zawsze: miejsce zwane w jêzyku polskim 

Wierzchuje z przyleg³ymi jeziorami i ³¹kami a¿ do granicy i przesieki G³ogowa dotykaj¹c, Dominice z Ko³ami, Bukówiec 

z Rozwarowem, Mochy z Ptowem, Radomierz z Górskiem i Os³oninem, Siekowo z Kluczewem, Przyczyn¹, Ksiêginki      

z prowincji œremskiej, Dzietrzniki nad Rud¹, z przyleg³oœciami swoimi uprawnieniami i nieuprawnieniami, drogami         

i bezdro¿ami, polami, wodami i lasami, ³¹kami i pastwiskami, zagajnikami i zwierzyn¹, jeziorami i ³owiskami, 

ptasznikami i ³odziami, z ca³¹ wolnoœci¹ i u¿ytecznoœci¹, co jest obecnie i co mo¿e bêdzie w przysz³oœci.

To wiêc my w rêce czcigodnego Winemara opata z Pforty dajemy, upowa¿niaj¹c braci do zajêcia jednej lub 

dwóch osad leœnych i inne upowa¿nienie, cokolwiek by chcieli albo mogli dowoln¹ liczbê osad  (na prawie niemieckim) 

w lesie i w posiadaniu swoim za³o¿yæ, niemieckie prawo i wolnoœci, wszystkie miejsca i wioski tak na prawie 

niemieckim, jak i od wszelkiego prawa i pos³ugi polskiej ca³kowicie uwalniaj¹c. Oto s¹ imiona wieœniaków, których Wam 

dajemy: w Dzietrznikach Pzatr, Thusha, Milozt, Targossa, Zedluta, Dumowiz w Dominicach: Radoch, Zvantos, Plesna, 

Nudassa, którzy przez trzy dni  w tygodniu dostarczaæ powinni dwanaœcie ryb d³ugoœci jedengo ³okcia, prócz tego trzy 

garnce miodu rocznie,. Novos i Radzlaws z synami codziennie winni ³owiæ na rzecz klasztoru, Zlavosovici:               

Harpis, Pancis, Gozis bartnicy, Began garncarz, Karsna (czyli leworêczny), Bozstetet z polem obsianym bartnicy,        

w Dyznik (D³u¿ynie): Zvan, który codziennie winien ³owiæ, Bonik i brat jego Mirek, Piven, Zelis, Nidomyœl, Zbramirus da³ 

po swej œmierci wieœ Skromil.

To wszystko ja, Henryk arcybiskup, i ja, Arnold biskup poznañski i inni polscy biskupi pod sankcj¹ ekskomuniki 

mocno potwierdziliœmy, aby to wszystko zosta³o spe³nione i pozosta³o niezmienione na wieki. Tê stronê pieczêci¹ 

potwierdzamy nasz¹ i ksi¹¿¹t, wobec których to sta³o siê. Jako stanowi œwiadkowie jesteœmy, których imiona s¹: 

Henryk (Kietlicz) arcybiskup gnieŸnieñski, Arnold biskup poznañski, w którego diecezji znajduje siê ta darowizna, 

Wincenty krakowski, Getko p³ocki, Wawrzyniec wroc³awski, Oeriusz kujawski, Wawrzyniec lubuski, biskupi Boguchwa³ 

z Krakowa, Szymon z £êczycy, Meingottus z Trzemeszewa, prepozyci Gerhard archidiakon, Wit kustosz i inni jak¿e 

liczni opaci, prepozyci, dziekani, archidiakoni, kanonicy, kap³ani, klerycy i ca³y synod w Borzykowie, Leszek (Bia³y) 

ksi¹¿ê krakowski, Kondrad ksi¹¿ê (mazowiecki) brat jego, Henryk (Brodaty) ze Œl¹ska, Albert wojewoda, Gowarish, 

Jakub, Mizusi, Ozsash i inni liczni dostojnicy polscy. 

Dzia³o siê w Borzykowie, 29 lipca 1210 r.”
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Akt nadania 
W³adys³awa Odonica
z 29 lipca 1210 roku 

wystawiony 
w Borzykowej.

Rozmiar dokumentu:
430 x 530 mm,

pergamin
Na dole pieczêcie

episkopatu polskiego
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