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W czasach średniowiecza, zwanych przez niektó-

rych mrocznymi, czyn zabójstwa, stawał się po-

czątkiem kolejnych tragedii. W myśl zasady „oko za 

oko, ząb za ząb” rodzina zabitego dokonywała krwa-

wej zemsty na samym sprawcy lub jego krewnych. 

Czasami ginęły w ten sposób całe rody, zatem dla 

dobra społecznego starano się doprowadzić do zwy-

czajowej ugody zwaśnionych stron. Morderca mógł 

też wykupić swoje winy ratując w ten sposób życie 

własne i najbliższych. Kamiennymi pomnikami tych 

czasów i symbolami dawnego wymiaru sprawiedliwo-

ści są między innymi monolityczne, kamienne krzyże, 

których  wiele znajduje się w całej Europie, zwłaszcza 

Środkowej i Zachodniej. Na Ziemi Strzelińskiej zoba-

czyć można kilkanaście takich symboli tragedii, ale 

i pojednania sprzed kilkuset lat.

Ugodę zawierano przed władzami 

świeckimi lub kościelnymi zo-

bowiązując zabójcę do świadczeń  

na rzecz rodziny zamordowanego, 

a jej postanowienia zwano traktata-

mi pojednawczymi – „compositio”. 

Najstarsza znana umowa kompo-

zycyjna z terenów Śląska datowana 

na 4 grudnia 1305 roku, tak stano-

wi o owym pojednaniu: „My, Bea-

trycze, księżna Śląska i władczyni 

Książa, chcemy, aby wszystkim wy-

znawcom Chrystusa (...) było wia-

dome, że Konrad von Langinberc, 

były stanowicki młynarz (molen-

dinarius) pozbawiony został życia 

przez Konrada, byłego zarządcą ma-

jątku (rector curiae) w Pasiecznej. 

Za zamordowanie tego człowieka, 

brat Günther, obecny administra-

tor klasztoru zaproponował żonie, 

dzieciom i pozostałym krewnym 

Krzyż przy murze kościelnym w Brożcu.

Krzyż Cygański w pobliżu góry Gromnik.
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zabitego stosowną i przyzwoitą kwotę pokut-

ną, którą zatwierdziła Rada Zaufanych Mężów. 

Żona, dzieci i bliżsi krewni, którzy obecni byli 

przy ugodzie i przyjęli kwotę pokutną ustaloną 

na 12 marek, złożyli swoje podpisy. Sumą pół-

torej marki otrzymał ponadto sługa zabitego za 

odniesione obrażenia, a chirurg, który udzielił 

mu pomocy 1 markę. Na znak ugody wzniesio-

ny został na miejscu zbrodni krzyż (...).”

Zobowiązania, jakie brał na siebie sprawca za-

bójstwa dotyczyły głównie świadczeń na rzecz 

rodziny oraz Kościoła. W ten sposób morderca 

musiał pokryć koszty opieki medycznej, zapła-

cić za pogrzeb, cały przewód sądowy, a także ło-

żyć na utrzymanie dzieci lub wdowy zabitego. 

Troską o duszę zamordowanego podyktowane 

były natomiast świadczenia na rzecz Kościoła. 

Najczęściej było to zamawianie mszy zadusz-

nych, dostarczenie wosku do świec, fundowa-

nie wody święconej, czy też odbycie pokutnej 

pielgrzymki do jednego z miejsc świętych, np. 

Akwizgranu, Rzymu lub Jerozolimy. Zdarzyć 

się mogły też dodatkowe świadczenia, choćby opłacenie posiłków dla bie-

doty, czy leżenie krzyżem na grobie zabitego. Jednak tylko dzięki ostatniemu 

z postanowień umowy te średniowieczne 

tragedie nie odeszły zupełnie w zapomnie-

nie. Morderca wystawiał bowiem kamien-

ny krzyż, jako dowód wypełnienia zobo-

wiązań ugodowych. 

Wystawienie monolitycznego tj. 

z jednego kamiennego blo-

ku krzyża, miało kilka celów. Poza 

dowodem wypełnionej ugody było 

to trwałe upamiętnienie tragiczne-

go zajścia. Skłaniało 

też do modlitwy 

za duszę zabitego. 

Przez wieki krzyże pobudzały wyobraźnię, emanując 

tajemniczością i grozą. Krzyże w pobliżu Jaksina.

To jedyny krzyż na Ziemi Strzelińskiej 

z wyrytymi nań dwoma mieczami 

- Chociwel.



4
SZLAKIEM KRZYŻY POKUTNYCH

4

Krzyż stawał często w miejscu popełnienia zbrodni, jednak nie było to za-

sadą. Rodzina zamordowanego mogła wskazać, gdzie kamień będzie usy-

tuowany, stąd tak wiele tych zabytków przy drogach, na skrzyżowaniach, 

miedzach czy przy kościołach i cmentarzach. Mając na 

uwadze przyczyny, dla których symbol taki powstawał, 

potocznie zwie się go pokutnym, choć w rzeczywistości 

bardziej przystoi tu nazwa Krzyż Pojednania. Za począ-

tek ich wystawiania uznać należy koniec wieku XIII, 

wraz z rozpoczęciem procesu kolonizacji na prawie nie-

mieckim. Zwyczaj ten panował do połowy XVI w., aż do 

wprowadzenia nowego kodeksu karnego przez cesarza 

Karola V.

Bardzo interesującą cechą wielu krzyży pojednania są 

wyryte na nich różnego rodzaju narzędzia interpre-

towane jako przedmioty, które posłużyły do dokonania 

zabójstwa. To najczęściej miecze, siekiery, włócznie czy 

kusze, ale zdarzają się ryty tak zaskakujące, jak: łopata, 

widły, sierp, cep, nożyce czy kielnia. Niektórzy histo-

rycy uważają te znaki nie jako narzędzia zbrodni, lecz  

określenie profesji zabitego. Stąd wyryte na kamieniach 

koła symbolizować mogą woźnicę, zaś buty – szewca. 

Jednakże na krzyżu znaleźć się mogły też sceny religijne 

lub nawet napis informujący o miejscu śmierci. 

Po raz pierwszy informacje o krzyżach stawianych za czasów średniowie-

cza na Ziemi Strzelińskiej pojawiły się w opracowaniu Paula Frauenstadta 

z roku 1881. W jego „Blutrache und Totschlagsuhune in Deutschen Mitteal-

ter” wzmiankuje się o ośmiu trak-

tatach pojednawczych z lat: 1459, 

1476, 1489, 1490, 1492, 1494, oraz 

dwóch z roku 1501. Na początku 

XX wieku zadania opisania i zin-

wentaryzowania śląskich krzyży 

podjął się mieszkający w Głogowie 

geodeta Max Hellmich. W jego 

publikacji znajduje się między in-

nymi fotografi a krzyży w Ludowie 

Śląskim, zapewne pierwsza wy-

konana na tym terenie. Jednakże 

Wiele krzyży zaginęło, inne zostały 

uszkodzone, jak ten w Chociwelu.

Kamień w Częstocicach.
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dopiero pod koniec lat 20-tych strzeliński na-

uczyciel Paul Kempendorf zebrał i opracował 

notatki o krzyżach pokutnych znajdujących się 

na terenie Kreis Strehlen publikując je w Streh-

lener Heimat – Buch. Zanim jednak powstały 

pierwsze opracowania naukowe i historycz-

ne, przez wieki krzyże pobudzały wyobraźnię, 

emanując tajemniczością i grozą. Wokół nich 

krążyło wiele legend. Bardzo barwna opo-

wieść dotyczy krzyży przy drodze z Górca do 

Chociwela, gdzie raz na sto lat otwiera się po-

noć wejście do podziemi pełnych złota. Otóż: 

„Przed wieloma laty pewien parobek nazwi-

skiem Patzold, wraz ze swoja żoną, późną nocą 

będąc w drodze do domu przechodził obok kamiennych krzyży 

przy drodze. Nagle ogarnęło go ogromne zmęczenie, więc usiadł 

przy jednym z nich, aby nieco odpocząć, podczas gdy jego żona 

powoli poszła dalej. Nagle, ku swemu wielkiemu zdziwieniu zo-

baczył wejście w ziemi ze stopniami prowadzącymi do piwnicy. 

Ostrożnie zszedł w dół i znalazł się w komnacie, gdzie stały całe 

rzędy wielkich garnków wypełnionych złotem. Jego zdziwienie 

było jeszcze większe, gdy podszedł do niego mały człowieczek 

z siedmioma małymi psami i rzekł: Patzold, jesteś odważnym 

człowiekiem. Możesz za-

brać 2 garnki złota, jeden 

dla ciebie, a drugi by rozdać 

biednym. Musisz jednak sam 

zanieść je do domu i to bez 

jednego słowa. Jeśli powiesz 

komu o tym miejscu, będzie z tobą źle. 

Parobek nie kazał sobie dwa razy po-

wtarzać. Wyszukał dwa największe 

garnki i próbował  je podnieść. Lecz 

choć był dużym i silnym mężczyzną, 

nie mógł wynieść obu garnków na 

raz, a nie chciał żad-

nego zostawić. Od-

czekał więc chwi-

lę i kiedy karzeł 

Brożec.

Niektóre krzyże, jak ten na murze 

kościelnym w Jegłowej, trudno znaleźć 

bez przewodnika.

Drugi z krzyży wmurowanych 

w chodnik - Brożec.
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nie patrzył, zawołał swoją żonę. 

Ledwo się odezwał zniknęły garnki 

ze złotem, a po podziemnej kom-

nacie nie pozostał ślad. Ze strachu 

usiadł Patzold na kamieniu i dresz-

cze wstrząsały jego ciałem tak, że 

z trudem wrócił do domu. Zapadł 

na ciężką chorobę, majacząc o kar-

le i garnkach ze złotem, a po trzech 

dniach umarł.”

Kamienne krzyże z czasów śred-

niowiecza znajdziemy na Ziemi 

Strzelińskiej w kilkunastu miej-

scach, choć było ich znacznie wię-

cej. Burzliwe wydarzenia, jakich 

doświadczał cały region, ale i ludz-

ka niefrasobliwość, czy chęć zysku 

zniszczyły wiele z tych cennych 

zabytków. Często wykorzystywano 

je jako elementy budowlane, lub 

oznaczano nimi granice, są prze-

cież przedmiotami bardzo charak-

terystycznymi. Trudno ocenić, czy 

krzyże te znajdowały się zawsze 

w obecnych miejscach. Z czasem 

mogły być przeniesione i ustawiane 

nawet obok siebie, choćby podczas 

prac na drogach lub wraz z podję-

ciem intensywnej uprawy pól. 

Obecnie na terenie Powiatu Strze-

lińskiego obiekty takie znajdują 

się w: Brożcu, Jegłowej, Dankowi-

cach, Chociwelu, Częstocicach (ka-

mień pokutny), Jaksinie, Ludowie 

Śląskim, Nowolesiu, Szczawinie, 

oraz w pobliżu Gromnika.

Czasami krzyż jest niewielki – Nowolesie.

Wyryty symbol miecza może symbolizować narzędzie zbrodni 

- Dankowice.

Krzyż w Ludowie Śląskim.
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Wciąż zaginione pozostają krzyże 

z Borka Strzelińskiego, Brożca, Prus, 

Gościęcic Średnich, Dankowic i Janowi-

czek. Może kiedyś odnajdą się tak, jak 

kilka innych przed laty. Najważniejsze, 

że część z nich przetrwała do dzisiaj, jako 

symboli tragedii oraz pojednania sprzed 

kilkuset lat. 

Osobom zainteresowanym kamiennymi krzyżami i kapliczkami, ale również 

średniowiecznym prawem i urządzeniami do wykonywania kar, polecamy m. in. 

stronę www.zjk.centrix.pl – Zabytki Jurysdykcji karnej na Śląsku, prowadzonej 

przez Towarzystwo dla Badania Zabytków Dawnego Prawa przy Fundacji Za-

mek Chudów. 

Trudno nie zwrócić uwagi na trzy stojące obok siebie krzyże 

w pobliżu Jaksina. 

Charakterystyczny krzyż stojący w polu 

pomiędzy Ludowem Śląskim a Stogami.

Niewielki krzyż przydrożny w pobliżu Szczawina.
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