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Stempel tłoka pieczęci rycerskiej — znalezisko z okolic Jawora
1. Miejsce znalezienia i zewnętrzny opis zabytku
Podczas powierzchniowej penetracji terenu przeprowadzonej we wrześniu 2002 r. przez Marcina
Stolarczyka, na polu ok. 2-3 km na północny wschód od wsi Bielowice, w okolicach zbiornika wodnego Słup (woj. dolnośląskie), odnaleziono blaszkę stempla z tłoka pieczęci. Blaszka zachowana
jest w dobrym stanie, wykonana została prawdopodobnie z brązu. Przedmiot ma 34 mm średnicy
i 2,5 mm grubości. W polu pieczętnym znajduje się przedstawienie hełmu garnczkowego z rogami, pod nim widoczny jest element kolczego kołnierza, wraz z fragmentem ramion. W wyodrębnionym ornamentem z kropek otoku występuje napis majuskulny: +S(IGILLUM) 'WOLVERAMI
D(E) PANWIZ (ryc. 1, fot. 1). Legenda i elementy heraldyczne wykonane zostały techniką rytu kilkoma narzędziami o różnym przekroju końcówek. Na wygładzonej powierzchni rewersu, na osi
stempla wyraźnie wyróżnia się pas o szerokości 9 mm i porowatej powierzchni. Zapewne jest to ślad
po pierwotnie w tym miejscu umocowanej szynie z kabłączkiem stanowiącej uchwyt tłoka (ryc. 2).

Ryc. 1. Blaszka stempla z tłoka pieczęci Wolframa
von Pannewitz, rys. D. Nowakowski
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Ryc. 2. Odwrocie blaszki stempla, rys. D. Nowakowski
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2. Chronologia zabytku
Nie dysponując jakimkolwiek dokumentem z przywieszonym doń odciskiem woskowym interesującej nas pieczęci, który pozwoliłby precyzyjnie datować znalezisko i zidentyfikować tożsamość właściciela, możemy jedynie w przybliżeniu ustalić chronologię zabytku.
Legenda wykonana została pismem majuskulnym. Do uncjały zakwalifikować można litery: M,
A i E, z czego ta ostatnia nie ma zaostrzonych łuków, tak charakterystycznych dla drugiej
połowy XIV w. Proweniencji kapitałowej doszukać się można w literach: I, L (z charakterystycznymi dla końca XIII i początku XIV w. zgrubieniami na końcowych częściach litery), O, P, S, R (z nieprzylegającymi do laski brzuszkiem i nóżką) oraz V, W, Z. Jako półuncjalne należy interpretować litery: N, D. Najbardziej chronologicznie określone wydają się być litery: M i D. Pierwsza z wymienionych w formie okrągłej półzamkniętej zanikła w pierwszej połowie XIV w. zarówno w epigrafice
polskiej, jak i niemieckiej1. Litera D w postaci przypominającej odwrócone Q także charakterystyczna jest dla końca XIII i początków XIV w., a analogiczny kształt litery znaleźć można na lubiąskim
nagrobku Bolesława Wysokiego datowanym na ok. 1312-1315 r. 2
Próbując ustalić chronologię zabytku można także zwrócić uwagę na element odcisku po szynie
na rewersie stempla. Tego typu uchwyty tłoka z kabłączkami lub nawet kółkami do zawieszania na
łańcuszku pojawiły się w końcu XIII w.3
Pomocna wreszcie może być również analiza typu hełmu garnczkowego z płasko wysklepionym
szczytem dzwonu i prostopadłymi do niego ściankami bocznymi. Ten typ pojawił się na monetach
księcia Bolka I świdnicko-jaworskiego pod koniec XIII w., na początku następnego stulecia ustępując miejsca formie z wysklepioną formą dzwonu4. Analogiczny kształt osłony głowy można także dostrzec na pieczęci pieszej Bolka I używanej w latach 1293-13015. Taki „wczesny" typ garnczkowego hełmu posiadają również na swoich pieczęciach: Mieszko II opolski (1245-1246) i Władysław I opolski (konna — 1247 i piesza — 1260-1274 r.) 6 . Na przełomie XIII i XIV stulecia nastąpiła
zmiana profilu ścianek hełmów na książęcych pieczęciach, nowy rodzaj wysklepienia mają już osłony głów Henryka V Grubego (1280-1285), Henryka VI wrocławskiego (1311-1332), Bolka III legnickiego (1313-1330) czy Bernarda Zwinnego (1281-1283)7.
Mając na uwadze kierunek przenikania idei i nowatorstwo książęcej sfragistyki, a także zdając sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z próbami dokładnego datowania na podstawie epigrafiki8, a zwłaszcza sfragistyki rycerskiej, wydaje się, że jako cezurę czasową powstania pieczęci Pannewitza przyjąć można koniec XIII — pierwszą połowę XIV w.
3. Herb Pannewitzów
Niewątpliwie tłok odnalezionej pieczęci należał do Wolframa z rodziny Pannewitz. Herb tej rodziny przedstawiał pole dzielone w pas. Górny pas dzielony w słup na srebro i czerwień, dolny
barwy czarnej, w klejnocie rogi bawole: prawy biało-czarny, lewy czerwono-czarny9.
Najwcześniejszy znany wizerunek hełmu garnczkowego z rogami pochodzi z dokumentu Tyczkona von Pannewitz z 1337 r., w którym rycerz ten nadał dla bratanicy-mniszki klasztoru św. Klary
w Głogowie 2 grzywny rocznego czynszu z Rogowa Górowskiego (ryc. 3) 10 . Podobnej pieczęci uży1

B. Trelińska, Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991, s. 36.
J. Kębłowski, Nagrobki gotyckie na Śląsku, Poznań 1969, s. 65-69.
3
M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960, s. 128.
4
Schlesiens Münzengeschichte im Mittelalter, t. 1, hrsg. v. F. Friedenberg, w: Codex Diplomaticus Silesiae (dalej: CDS),
Bd. XII, Breslau 1887, Tabl. XIV, nr 688-689.
5
Z. Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993, nr 72.
6
Ibid., nr 85, 87, 89.
7
Ibid., nr 49,51,57,73.
8
B. Trelińska, op. cit., s. 14 i nn.
9
Johann Siebmachers Wappenbuch von 1605, hrsg. v. H. Appuhn, Dortmund 1994, s. 75.
10
Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: APWr.), Rep. 79, nr 10; S. Kozierowski, Obce rycerstwo w Wielkopolsce
w XIII-XVI
wieku, Poznań 1929, s. 78.
2

Stempel tłoka pieczęci rycerskiej — znalezisko z okolic Jawora

81

wał także Henczel von Pannewitz, sygnując nią dokument z 1385 r. dla szpitala w Żaganiu dotyczący
sprzedaży młyna nad Bobrem (ryc. 4). Przy tym samym dokumencie zachowała się też pieczęć jego
brata Mikołaja — kustosza kolegiaty głogowskiej. W polu pieczętnym przedstawiona została tarcza

Ryc. 3. Pieczęć Tyczkona von Pannewitz z 1337 r.
(APWr., Rep. 79, nr 10), rys. D. Nowakowski

Ryc. 4. Pieczęć Henczela von Pannewitz z 1385 r.
(APWr., Rep. 116, nr 149), rys. D. Nowakowski

z zaznaczonymi szrafurą barwnymi polami (ryc. 5) 11 . Tarczy herbowej w heraldycznym skłonie
w prawo z klejnotem i inskrypcją +S WOLFRAMIDE PANEWITZ używał na swej pieczęci burgrabia Kłodzka Wolfram von Pannewitz, przywieszając ją przy dokumencie z 1344 r. (ryc. 5) i prawdopodobnie z 1342 r. 1 2

Ryc. 5. Pieczęć Mikołaja von Pannewitz z 1385 r.
(APWr., Rep. 116, nr 149), rys. D. Nowakowski
11

Ryc. 5. Pieczęć Wolframa von Pannewitz z 1344 r.
(APWr., Rep. 4a, nr 599), rys. D. Nowakowski

APWr., Rep. 116, nr 149.
APWr., Rep. 4a, nr 59g; Regesten zur Schlesischen Geschichte, Bd. I-III, hrsg. v. C. Grünhagen, w: CDS, Bd. VII, Breslau
1875-1886; Bd. IV-VI, hrsg. v. C. Grünhagen, K. Wutke, w: CDS, Bd. XVI, XVIII, XXII, Breslau 1892-1903; Bd. VII,
hrsg. v. K. Wutke, w: CDS, Bd. XXIX, Breslau 1923; Bd. VIII, hrsg. v. K. Wutke, E. Randt, w: CDS, Bd. XXX, Breslau
1930 (dalej: RS) 6798 (opis niezachowanej pieczęci).
12
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Niestety, żaden z istniejących woskowych odcisków pieczętnych nie odpowiada interesującej nas
blaszce stempla. Zły stan zachowania pieczęci Tyczkona (z 1337 r.) i Henczela von Pannewitz
(z 1385 r.), powoduje że w niewielkim stopniu są one pomocne jako porównawczy materiał dla ustalenia datacji naszego znaleziska.
4. Postać Wolframa von Pannewitz
Studium autorstwa Tomasza Jurka ułatwia prześledzenie pochodzenia, genealogii, kariery i pozycji ekonomiczno-politycznej śląskich Pannewitzów13. Ta niezamożna i mało znacząca rodzina rycerska z okolic Budziszyna na Górnych Łużycach, przybyła na Śląsk w połowie XIII w. 14 Pierwsze pokolenie imigrantów aktywne było na dworze legnickim i wrocławskim: Ludwik jako notariusz Bolesława Rogatki, a Werner przy boku Henryka IV Probusa 15 . Kolejni Pannewitzowie występują przy
Bolku świdnickim, jednak nie udało im się osiągnąć wysokiej pozycji16.
Pojawienie się w otoku pieczęci imienia Wolfram, bardzo popularnego w rodzinie śląskich Pannewitzów i przyjęta przez nas chronologia zabytku, wskazuje na postaci
przynajmniej trzech rycerzy — potencjalnych posiadaczy
pieczęci.
Pierwszy z nich pojawił się w latach 80-tych XIII w.
w nowo wydzielonej dzielnicy żagańskiej17. Tu początkowo aktywny był przy boku Przemka żagańskiego, po raz
pierwszy świadkował wraz z bratem Ottonem na dokumencie księcia w 1284 r. 1 8 Na dworze młodocianego władcy żagańskiego Wolfram widoczny jest do 1287 r., zarówno na dworze w Ścinawie, jak i w Żaganiu 19 . Po
śmierci księcia w bitwie pod Siewierzem w 1289 r., Wolfram von Pannewitz związał się z dworem Konrada II
Garbatego księcia żagańskiego 20 . Sporadycznie rycerz
Fot. 1. Blaszka stempla z tłoka pieczęci
ten pojawiał się także przy boku Henryka Głogowczyka
Wolframa von Pannewitz, fot. z oryg.
(1290, 1297, 1298, 1301, 1304 r.), a po śmierci Konrada
T. Bernacki
żagańskiego w 1304 r. i przejęciu jego dzielnicy, na stałe
związał się z dworem księcia głogowskiego, często świadkując wraz z bratem Piotrem, marszałkiem
książęcym21. Przy boku Henryka I być może wyprawił się także na Wielkopolskę w 1306 r., tam
w 1310 r. odnotowany został jako capitaneus Regni Polonie22. Początkowo przy boku księcia żagańskiego Przemka, a następnie Henryka głogowskiego i Konrada żagańskiego, Wolfram stopniowo
zgromadził majątek i urzędy 23 . Od 1294 r. był kasztelanem Szprotawy z ramienia Konrada Garbate13

T. Jurek, Rodzina von Pannewitz. Awans i kariera Niemców na Śląsku w XIII-XIVw.,
„Sobótka", 45,1990, 4, s. 439-457.
S. Kozierowski, op. cit., s. 78; T. Jurek, op. cit., s. 439; tenże, Obce rycerstwo na Śląsku do polowy XIV wieku, Poznań 1996,
s. 263.
15
Schl. UB, 3, s. 5-6, nr 69, 104, 161, 191, 263, 362; Schl. UB, 4, nr 91, 424; T. Jurek, Rodzina von Pannewitz, s. 440-441;
tenże, Obce rycerstwo, s. 263.
16
T. Jurek, Rodzina von Pannewitz, s. 442.
17
M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku. Biogramy i rodowody, Wrocław 1982, s. 155, 203; T. Jurek, Obce rycerstwo, s. 263;
18
Schl. UB, 5, nr 87.
19
Schl. UB, 5, nr 87, 165, 282, 339; T. Jurek, Księstwo głogowskie pod rządami synów Konrada I (1273-1290), „Sobótka", 42,
1987, 3, s. 402.
20
Schl. UB, 6, nr 1, 12, 32, 34, 53, 162, 164, 390, 391, 404, 433, 472 (falsyfikat); RS 2622, 2754, 2758, 2803, 2804, 2805; T. Jurek, Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309), Poznań 1993, s. 105.
21
Schl. UB, 5, nr 491; Schl. UB, 6, nr 309, 367; RS 2532, 2658, 2778 (falsyfikat), 2892, 2925, 2939, 2953, 3099, 3106, 3130; T.
Jurek, Rodzina von Pannewitz, s. 444; tenże, Dziedzic Królestwa, s. 105.
22
T. Jurek, Rodzina von Pannewitz, s. 444; tenże, Dziedzic Królestwa, s. 82.
23
M. Cetwiński, op. cit., s. 203; T. Jurek, Rodzina von Pannewitz, s. 443-444; tenże, Obce rycerstwo, s. 263.
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go, a następnie synów Henryka głogowskiego24. Z dworem tych ostatnich związał się po śmierci
Głogowczyka, budując przy nich swą dalszą karierę. W 1312 r. wyznaczony został nawet jako jeden
z komisarzy przy podziale księstwa głogowskiego między spadkobierców, w 1317 r. z ramienia
książąt głogowskich uczestniczył w pertraktacjach pokojowych z księciem legnickim, a w 1319 r.
w granicznych z margrabią brandenburskim 25 . Na dworach młodocianych książąt nowo powstałych
dzielnic pojawiła się przed rycerzami szansa na wzmocnienie pozycji rodu, z czego aktywnie skorzystał nie tylko Wolfram, ale i jego bracia — Maciej, Piotr i Dytmar 26 . Ostatni raz Wolfram von Pannewitz pojawił się na dokumencie z 1327 r., a w siedem lat później córka Adela, wdowa po Günterze von Rechenberg, w intencji zbawienia duszy zmarłego ojca i matki Jadwigi oraz rodzeństwa: Botona, Berty, Agnieszki, Henryka, Jana i Mikołaja uposażyła franciszkanów budziszyńskich27.
Drugi potencjalny właściciel stempla pieczętnego pojawił się w źródłach tylko raz w 1312 r. Dla
odróżnienia od imiennika — kasztelana Szprotawy występował z przydomkiem Ruffus. Najpewniej
ów Wolfram był rycerzem związanym z dworem spadkobierców Henryka głogowskiego, skoro wyznaczony został jako jeden z komisarzy uczestniczących przy podziale ojcowizny28.
Trzeci interesujący nas Wolfram był może synem Macieja, bratem Mikołaja, Tyczkona, Deinharda, Jana, Tomasza, Ottona, Mateusza oraz Gertrudy (żony Ottona von Haugwitz) i Juty (żony rycerza von der Bela) 29 , a więc bratankiem Wolframa z księstwa żagańskiego. Po raz pierwszy pojawił
się w 1322 r. jako opiekun nieletnich dzieci Jana i Zofii von Maltewitz, kiedy ci ostatni fundowali
ołtarz w kościele parafialnym w Kłodzku 30 . Od lat 20-tych XIV w. Wolfram wraz z braćmi aktywny
był już w Kłodzkiem. Kariera przy boku Jana Luksemburskiego otwierała dla śląskich rodów nowe
możliwości awansu, z czego skrupulatnie skorzystali Pannewitzowie. Już w 1327 r. rycerz i jego dwaj
bracia za wierną służbę przy królu otrzymali prawo patronatu nad kościołem w Krosnowicach koło
Kłodzka 31 . W 1331 r. władca ten przekazał braciom Wolframowi i Mateuszowi w dożywotnie posiadanie miasto Broumov wraz z okręgiem 32 . W 1342 r. z bratem Tyczkonem i bratankiem Tyczkonem
Młodszym pojawił się na dokumencie Mikołaja ziębickiego jako nabywca wsi Ożary koło Ząbkowic
kupionej od Hankona von Knoblauchsdorf za cenę 225 grzywien33. Obecność jego odnotowana została także w 1337 r. w Świdnicy, z powodu przestępstwa jakiego dopuścili się jego dwaj słudzy34.
Wolfram aktywny był przy królu czeskim do 1347 r., świadkując na dokumentach w różnych miejscach pobytu dworu 35 . O poważaniu jakim musiał cieszyć się Pannewitz świadczyć może wyznaczenie go na pełnomocnika w sporze o sukcesję raciborską36 oraz na starostę Głogowa wzmiankowanego w 1334 r. 3 7 Dnia 6 VII 1341 r. pierwszy raz rycerz pojawił się jako burgrabia Kłodzka. Na stanowisku tym widoczny jest do roku 134638. Wolfram von Pannewitz zmarł najpewniej przed marcem

24

Schl. UB, 6, nr 270; RS 3200, 3255, 3310, 3940; Lehns-und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer
im Mittelalter, hrsg. v. C. Grünhagen, H. Markgraf, Tl. I, Leipzig 1881 (dalej: LuB I), s. 120, 126.
25
LuB I, s. 120, 126; RS 3200, 3255, 3272, 3382, 3649, 3899, 3910, 3918, 3940, 4492, 4600; T. Jurek, Rodzina von Pannewitz,
s. 446.
26
T. Jurek, Rodzina von Pannewitz, s. 444-447; tenże, Obce rycerstwo, s. 263. Błędnie na podstawie RS 2528 Wolfram uznawany jest za sędziego głogowskiego. W rzeczywistości w dokumencie tym jako sędzia wymieniony jest Bartosz z Domaszczyna: M. Cetwiński, op. cit., s. 204; T. Jurek, Rodzina von Pannewitz, s. 443; tenże, Obce rycerstwo, s. 263.
27
RS 4600; Codex diplomaticus Lusatiae Superioris. Sammlung der Urkunden für die Geschichte des Markgrafthums
Ober-Lausitz, Bd. 1, hrsg. v. G. Köhler, Görlitz 1856, nr 221; T. Jurek, Rodzina von Pannewitz, s. 446.
28
LuB I, s. 120; RS 3255; T. Jurek, Rodzina von Pannewitz, s. 445.
29
Urkunden und Regesten zur Geschichte der Grafschft Glatz bis zum Jahre 1400, w: Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz,
hrsg. v. Volkmer, Hohaus, Bd. I, Habelschwerdt 1883, s. 48, przyp. 1.
30
Ibid., s. 40; RS 4211; T. Jurek, Rodzina von Pannewitz, s. 448; tenże, Obce rycerstwo, s. 263.
31
Urkunden und Regesten, s. 48; RS 4622; T. Jurek, Rodzina von Pannewitz, s. 449.
32
RS 5021.
33
RS 6898.
34
Ältestes Strafbuch der Stadt Schweidnitz, hrsg. v. P. Gantzer, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte (und Altertum)
Schlesiens", 71, 1937, s. 195.
35
LuB I, s. 147; RS 4642, 4645a, 6315; T. Jurek, Rodzina von Pannewitz, s. 449.
36
RS 5815; T. Jurek, Rodzina von Pannewitz, s. 449.
37
RS 5296; T. Jurek, Rodzina von Pannewitz, s. 449.
38
RS 6632, 6798, 6799; Urkunden und Regesten, s. 76, 79; T. Jurek, Rodzina von Pannewitz, s. 450. W tym roku jako burgrabia wzmiankowany jest Jan von Wüstenhube: Auszüge aus dem Glätzer Amtsbuch de anno 1346 bis 1390, w: Beiträge zur Geschichte des schlesischen Adels, hrsg. v. R. v. Stillfried-Rattonitz, Bd. 2, Berlin 1864, s. 14.
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1347 r. 39 , pozostawiając córkę Elżbietę (żonę Jana von Maltewitz) i dwóch synów: kanonika wrocławskiego i legnickiego Macieja oraz oficjała ołomunieckiego Wolframa40. Błyskotliwa kariera Wolframa i jego braci w Kłodzkiem, pozwoliła zgromadzić współrodowcom ogromny majątek, szacowany na kilkadziesiąt wsi, dwa miasteczka i zamki, który niewątpliwie wytworzył silną pozycję rodziny
i w następnych pokoleniach 41 .
5. Podsumowanie
Bardzo sporadyczne znaleziska średniowiecznych tłoków, a tym bardziej rycerskich, pozwalają
omawiany zabytek postrzegać jako odkrycie na terenie Śląska niezwykle cenne i wyjątkowe42. Rzadki jest również typ pieczęci. Nie jest to bowiem popularna wśród rycerzy pieczęć z hełmem i klejnotem rodowym wystawcy, ale połączenie motywu pieczęci heraldycznej (z klejnotem) z występującą
częściej w heraldyce książęcej (zwłaszcza księżnych) pieczęcią popiersiową, o czym zdają się świadczyć elementy kolczego kołnierza i ramion. Odnaleziony zabytek dobrze wpisuje się więc w zespół
zachowanych pieczęci śląskich Pannewitzów, uzupełniając wiedzę o używanych przez współrodowców motywach heraldycznych.
Niestety, nie jesteśmy w stanie wskazać konkretnie na jednego, potencjalnego właściciela tłoka.
Ze względu na popularność w rodzinie Pannewitzów imienia Wolfram, prawdopodobnym kandydatem wydaje się być zarówno aktywny w latach 1284-1327 rycerz z księstwa żagańskiego i głogowskiego, tak i jego imiennik o przydomku Rudowłosy — komisarz podziału księstwa głogowskiego
w 1312 r., jak i wreszcie aktywny w latach 1322-1347 przedstawiciel kłodzkiej gałęzi rodu — burgrabia Kłodzka Wolfram.
Elementy datujące na stemplu, jak typ hełmu garnczkowego w klejnocie, kształt pisma, a także
forma uchwytu, zaświadczają, że niewielkie jest prawdopodobieństwo, aby tłok mógł należeć do
Wolframów aktywnych na terenie Śląska w drugiej połowie XIV w.
Zastanawiające wydają się być także okoliczności, w jakich stempel znalazł się na polu między
wsiami Bielowice, Winnica i Słup, na granicy księstwa legnickiego i jaworskiego. Nie udało nam się
zidentyfikować w tej okolicy dóbr interesujących nas Pannewitzów lub ewentualnie rycerzy z nimi
spowinowaconych. Pewną wskazówką może być fakt, że przez wsie Bielowice i Winnica przebiegała
droga łącząca Jawor z Chojnowem, ewentualnie Legnicą. Scenariuszy okoliczności, w jakich Wolfram mógł utracić tłok może być bardzo wiele, od zgubienia po kradzież. Prawdopodobne wydaje
się więc, że wsie te po prostu leżały na trasie podróży rycerza np. z południa na północ Śląska, być
może do Chojnowa, Legnicy, czy Głogowa, ze Świdnicy, a nawet i z Kłodzka.
Należy zaznaczyć, że zabytki ruchome zebrane z powierzchni, a więc pozbawione kontekstu archeologicznego, mogły tam trafić także w sposób przypadkowy. Nie bez znaczenia wydaje się być informacja, że w najbliższym sąsiedztwie miejsca znalezienia pieczęci znajduje się pole bitwy pod
Warmątowicami. Wojska napoleońskie stacjonujące w tej okolicy dokonywały także grabieży w dawnym księstwie głogowskim, w tym i na zamku w Szprotawie, którego kasztelanem był pierwszy z potencjalnych Wolframów. Być może prawdopodobny jest więc trop o przybyciu naszego znaleziska
wraz z wojskami francuskimi łupiącymi majątek szprotawskiej warowni.
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