
Na £u¿ycach, zarówno Górnych, jak i Dol- i rabunkowi, a Karol IV w 1355 r. zezwoli³ do-
nych, ju¿ od XIII w. wielkim problemem, utrud- datkowo miastom zwi¹zkowym burzyæ i paliæ szko-
niaj¹cym handel i rozwój ekonomiczny miast, by³y dliwe dwory i zamki (CDLS, I, 377-378; Köhler 
uprawiane na szerok¹ skalê rozbój i raubritterstwo. 1846, 19-21; Bena 2003, 60; Kersken 2007, 122). 
Szczególnie uci¹¿liwe by³o to dla miast nastawio- G³ównym zadaniem zwi¹zku by³o patrolowanie 
nych na eksport produkowanego u siebie sukna, dróg, eskorta kupców oraz œciganie raubritterów, 
czyli przede wszystkim dla górno³u¿yckich miast: co nierzadko koñczy³o siê obleganiem ich siedzib. 
Zgorzelec, ¯ytawa i Lubañ (Kersken 2007, 134). Oblicza siê, ¿e w 2. po³owie XIV w. mieszczanie 
Aby zapobiec rozszerzaj¹cemu siê procederowi, ³u¿yccy wykazali siê niezwyk³¹ skutecznoœci¹, zdo-
miasta zak³ada³y zwi¹zki o charakterze obronnym, bywaj¹c i niszcz¹c ok. 25 siedzib zbójeckich – 
które poœwiadczone s¹ ju¿ w koñcu XIII w. (Jecht warownych dworów i zamków (Köhler 1846, 25). 
1926, 64). W kolejnym stuleciu, w 1339 r., król Sukcesy te, g³ównie w ostatnich latach XIV w., 
czeski Jan Luksemburski zezwoli³ miastom: Wro- zawdziêczali w du¿ej mierze broni palnej, szcze-
c³aw, Œroda Œl¹ska, Zgorzelec, Budziszyn, Ka- gólnie artylerii, w znacznym stopniu u³atwiaj¹cej 
mieniec £u¿ycki, Lubiniec, Strzelin i O³awa, na rozprawienie siê z rabusiami w ich w³asnych sie-
12-letnie przymierze w celu zwalczania przestêp- dzibach. Si³ê i znaczenie artylerii miejskiej doceni³ 
ców (CDLS, I, 330-331; Köhler 1846, 13; Kersken w 1420 r. król niemiecki, a póŸniejszy cesarz, 
2007, 121-122). Nim jednak min¹³ termin wa¿- Zygmunt Luksemburczyk, nakazuj¹c cz³onkom 
noœci tego sojuszu, szeœæ miast Górnych £u¿yc Zwi¹zku Szeœciu Miast stawiæ siê z najwiêkszymi 
zawar³o osobne przymierze, które do historii prze- dzia³ami (euir buchsen, was ir denne der grosten in 
sz³o jako Zwi¹zek Szeœciu Miast. Nale¿a³y do euirn steten habet) na jego rozkaz do dyspozycji 
niego Zgorzelec (Görlitz), Budziszyn (Bautzen), landwójta. I choæ na wyprawê do husyckich Czech 
Lubañ (Lauban), ¯ytawa (Zittau), Kamieniec £u- w kwietniu tego roku zgorzeliczanie wystawili 42 
¿ycki (Kamenz) oraz Lubiniec (Löbau). Sojusz ten kopie jazdy, to najcenniejszym ich wk³adem w tê 
nieformalnie zawi¹zany zosta³ w 1346 r., a cztery kampaniê by³o wys³anie silnej artylerii (CDLS, II, 
lata póŸniej prolongowany na zjeŸdzie w Budzi- 30, 33).
szynie. Ostatecznie jego zatwierdzenia dokona³ Tematem niniejszego artyku³u bêdzie przed-
Karol IV w 1355 r. W umowie z 1346 r. miasta stawienie pocz¹tków i rozwoju broni palnej w 
zobowi¹za³y siê œwiadczyæ sobie pomoc przy œci- Zgorzelcu, jednym z cz³onków Zwi¹zku Szeœciu 
ganiu winnych mordom, podpaleniom, rozbojom Miast, w okresie poprzedzaj¹cym „rewolucjê 
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husyck¹”, która wprowadzi³a now¹ jakoœæ w spo- Prawdopodobnie pierwszym znanym nam 
sobie organizacji wojska, stosowanego uzbro- puszkarzem zgorzeleckim by³ niejaki Haldynha-
jenia i prowadzenia dzia³añ wojennych w tej czê- mir, który w 1393 r. za przygotowanie dzia³ miej-
œci Europy. Podstawowym Ÿród³em do badania skich na wyprawê przeciw Przewozowi otrzyma³ 
tej problematyki s¹ rachunki miejskie Zgorzelca 10 groszy: daz he hatte zugericht der stat bùchse 
z l. 1375-1420 wydane przez R. Jechta w ramach (CDLS, III, 233). Trudno bli¿ej zidentyfikowaæ 
III tomu Codex Diplomaticus Lusatiae Superioris owego puszkarza. Wiadomo jednak, ¿e w tym sa-
i czêœciowo II tomu tego wydawnictwa. Zosta- mym czasie ksi¹¿ê Jan Zgorzelecki wys³a³ z Pragi 
³y one opublikowane na podstawie oryginalnych do Zgorzelca swojego puszkarza z dwoma wo-
ksi¹g miejskich oraz XVIII-wiecznych odpisów zami. Rozliczenie tego nast¹pi³o 12 lipca 1393 r., 
i zawieraj¹ cotygodniowe rozliczenia wydatków co zbie¿ne jest z pocz¹tkiem dzia³añ wojennych, 
magistratu zgorzeleckiego (CDLS, III, s. I-X; które trwa³y do paŸdziernika tego roku (tam¿e,  
CDLS, II, s. 2-39; Seeliger 1896, 1-3; Jecht 1929, 234). Id¹c dalej, domniemywaæ mo¿na, ¿e by³o 
185-201). to zwi¹zane z misj¹ pisarza miejskiego Hen-

Puszka miejska (stat bùchse), choæ poch³a- ryka, który w kwietniu tego roku uda³ siê do 
nia³a ogromne koszty, by³a dum¹ miasta i dlatego przebywaj¹cego na Wêgrzech ksiêcia Jana z po-
te¿ by³a œciœle kontrolowana przez radê miejsk¹. wodu planowanej wyprawy (herefart). Byæ mo-
St¹d te¿ wœród pochodz¹cych z 1466 r. zaleceñ ¿e ju¿ wówczas uzgodniono udzia³ ksi¹¿êcego 
dla burmistrzów zgorzeleckich, osobny punkt po- puszkarza w wyprawie mieszczan zgorzeleckich 
œwiêcono broni, zarówno neurbalistycznej, jak (tam¿e,  226).
i palnej. Nakazano wówczas w³adzom miejskim Drugim pracuj¹cym dla miasta puszkarzem 
troskê nie tylko o der pheyll, pheyleissin, glötte by³ mistrz Henryk (Meystir Hennrich der bussin-
vnd anderer zcugehorung, ale równie¿ produk- meyster), o którym po raz pierwszy s³yszymy 
cjê dzia³ (buchsen gegossen) oraz kontrolowanie w 1394 r., gdy odebra³ zap³atê w wysokoœci 
zaopatrzenia w saletrê i produkcji prochu strzel- 6 wiardunków za kuszê oraz 7 kop groszy za 
niczego: Item das eyn etzlicher Gutir Salniter ge- 6 puszek i saletrê (tam¿e, 242; Rathgen 1928, 
kauft vnnd pulvir gefertig vnnd angericht werde 373). Wkrótce magistrat zatrudni³ nowego produ-
(Jancke  1846,  15-16). centa broni palnej. W 1398 r., podczas wypra-

Z ramienia rady miejskiej pieczê nad pusz- wy na Mückenberg, nowemu puszkarzowi miasto 
k¹ miejsk¹ sprawowa³ puszkarz (Buchsenmeis- zakupi³o nowe futro za 18 groszy (CDLS, III, 
ter). Terminy buchsenmeister i pixidarius by³y 263). Najpewniej w³aœcicielem nowego futra by³ 
pojêciami bardzo ogólnymi i oznaczaæ mog³y wzmiankowany miesi¹c póŸniej mistrz Hennig 
zarówno producenta broni palnej, jak równie¿ (meister Hennig der buchsenmeister), którego 
wytwórcê prochu i kul, a tak¿e – w czasie dzia- wys³ano z dwoma dzia³ami, prochem i innym 
³añ zbrojnych – dowodz¹cego artyleri¹ miejsk¹ sprzêtem wojennym za³adowanym na jeden wóz 
(Szymczak 1990, 286). Puszkarze zatrudniani byli do pana von Hackenborn, do Przewozu (tam¿e, 
kontraktowo przez rady miejskie i przez okres 266). Poœwiadcza to równie¿ póŸniejszy zapis 
zatrudnienia otrzymywali sta³e wynagrodzenie z rozliczeniem Henniga, który wzi¹³ udzia³ w wy-
z kasy miejskiej. Przyk³adowo, w 1419 r. pusz- prawie przeciw Mückenberg (paŸdziernik 1398 r.) 
karz zgorzelecki otrzymywa³ 4 grosze tygodnio- oraz w odsieczy zamku w Przewozie (1398 r.) 
wo (czyli ok. 4,5 grzywny rocznie), a oprócz tego i przeciw zamkowi Rohnau (1398/1399 r.). Wy-
p³acono mu za kolejne prace zlecane przez ma- nagrodzenie Henniga obejmowa³o wówczas rów-
gistrat (CDLS, III, 786; Rathgen 1928, 373; Müller nie¿ prace przy du¿ych i ma³ych puszkach, któ-
1986, 31). Za udzia³ w wyprawie do Czech w ter- re umieszczono w basztach miejskich (tam¿e, 
minie od kwietnia do sierpnia 1420 r. puszkarz 306). W lipcu 1399 r. zap³acono Hennigowi 50 
miejski otrzyma³ póŸniej wynagrodzenie w trzech groszy vor schruben do bombard, zaœ w 1400 r. 
ratach w grudniu tego roku oraz w lutym i marcu wys³ano go wraz z pomocnikami i dzia³ami do 
1421 r. (CDLS, II, 39). Porównuj¹c to z uposa- Kamenz (tam¿e, 340, 362). W 1401 r. otrzyma³ 
¿eniem innych puszkarzy w podobnym czasie, on od magistratu nowe siod³o, a w 1404 r. za 
nale¿y stwierdziæ, ¿e by³a to p³aca œrednia. We- jakieœ prace zap³acono mu 4 kopy i 5 groszy. 
d³ug kontraktu z 1402 r. puszkarz wroc³aw- W 1405 r. za zakupiony dla niego he³m pikelhau-
ski, Miko³aj z Krosna, mia³ otrzymywaæ rocznie bê (pekylhube) zap³acono 2,5 kopy bez 4 groszy, 
6 grzywien (Goliñski 1989, 6-7), ale puszkarz a tak¿e wyp³acono mu 5,5 kopy zaleg³ego wyna-
ze Lwowa w latach 1404-1405 ju¿ tylko nieca- grodzenia oraz za nowe prace, które wykona³ dla 
³e 4 grzywny, zaœ jego nastêpca w 1414 r. ju¿ miasta. Ostatnia informacja o Hennigu pochodzi 
5  grzywien  (Szymczak  2004,  198). z grudnia 1405 r. Otrzyma³ wówczas wynagro-

Robert Heœ



dzenie w wysokoœci 6 grzywien za zrobienie dzia³a w Norymberdze w 1377 r. (Goetz 1985, 35). 
prochu i innych gerete (tam¿e, 380, 403, 472,  PóŸniej ni¿ w Zgorzelcu poœwiadczony zosta³ 
479). puszkarz miejski we Wroc³awiu. W 1397 r. tam-

W lipcu 1405 r., a wiêc w czasie, gdy za- tejsza rada zatrudni³a mistrza Miko³aja z Krosna 
trudniony by³ jeszcze Hennig, wys³ano do Polski (Goliñski 1989, 6-7; 2006, 196). Z powy¿szego 
lub na Œl¹sk pos³añców z powodu nieznanego zestawiania wynika, ¿e Zgorzelec pod tym wzglê-
bli¿ej puszkarza. Nie wiadomo jednak, czym dem nie ustêpowa³ wiele przoduj¹cym oœrodkom 
ta misja siê skoñczy³a (tam¿e, 473). Kolejnym w  krajach  Europy  Œrodkowej.
puszkarzem miejskim, zatrudnionym przez ma- Puszkarze zgorzeleccy, poza standardowymi 
gistrat zgorzelecki, by³ mistrz Grzegorz (Gregor dzia³aniami, takimi jak produkcja broni palnej, 
buchsenmeister). W 1409 r. otrzyma³ 4 kopy gro- prochu i piecza nad puszk¹ miejsk¹, wykonywali 
szy na czynsz i inne wydatki, a w grudniu 1413 r. sporadycznie inne zlecenia na potrzeby miasta. 
zap³acono mu za udzia³ w wyprawie wojen- Przyk³adowo w maju 1419 r. zlecono puszkarzowi 
nej, prawdopodobnie przeciw Finsterwalde na zaopatrzenie promieni be³tów do kusz w groty, 
Dolnych £u¿ycach (lipiec-paŸdziernik 1413 r.). za co zap³acono mu 12 groszy, a miesi¹c póŸniej 
W rozliczeniu tego roku otrzyma³ pensjê w wy- pobra³ on wynagrodzenie za oprawienie kopii 
sokoœci 6 grzywien (tam¿e, 590, 657, 666, 697; i smarowanie ich pokostem, co kosztowa³o mia-
Rathgen 1928, 373). Prawdopodobnie w drugim sto  8  groszy  (CDLS,  III,  770,  777).
dziesiêcioleciu XV w. zrezygnowa³ z posady Przy produkcji dzia³ i rêcznej broni palnej 
i przeniós³ siê do Wittchenau ko³o Kamenz, gdzie wspó³pracowali z puszkarzami równie¿ przedsta-
wzmiankowany zosta³ w 1424 r. (Rathgen 1928, wiciele innych zawodów, np. kowale, stolarze, 
375). cieœle i stelmachowie, którzy wykonywali ³o¿a, 

W 1419 r. kilkakrotnie, bezimiennie wymie- ko³a i inne elementy (Szymczak 1990, 299-300). 
niono w rachunkach nowego puszkarza (Eine Przyk³adowo w 1393 r. kowal Scheffil otrzyma³ 
nùhen buchsenmeister), który przygotowa³ miej- wynagrodzenie za prace przy ko³ach (?) do dzia³a 
skie dzia³a wraz z innym wyposa¿eniem. Jemu (dy rate zu der buchse) (CDLS, III, 232). O in-
te¿ w rozliczeniu z 1419 r. zap³acono 3,5 kopy nych, wspomagaj¹cych puszkarzy, kowalach mo-
i 4 grosze za wyprodukowanie prochu, a tak¿e ¿emy powiedzieæ nieco wiêcej. W 1399 r. Hartung 
wyp³acono zrycza³towane wynagrodzenie (CDLS, wykona³ ¿elazne obrêcze ³ó¿ do dzia³ (dy laden zu 
III, 757-758; CDLS, II, 3). Z kolei we wrzeœ- den buchsen beslagen hot mit yserin banden unde 
niu tego roku wys³ano go do Rothenburga na yserine regil gemacht hot). Wczeœniej odnotowa-
proœbê tamtejszych mieszkañców (CDLS, II, 5). no wydatek dla dwóch s³ug, którzy dostarczyli do 
Byæ mo¿e ów nieznany z imienia producent warsztatu Hartunga owe buchsen mit den laden, 
dzia³ to¿samy by³ z którymœ z póŸniejszych co sugeruje, ¿e by³a to broñ o ma³ym wagomia-
puszkarzy: Andrzejem (1421 r.), Janem z Drezna rze, prawdopodobnie rêczna. Ponadto kowal zrobi³ 
(1423 r.) lub mistrzem Miko³ajem Messenerem, nowy zamek do komory dzia³a oraz cztery zamki 
który w 1424 r. okreœlony zosta³ równie¿ jako do komór rusznic. Z kolejnych lat pochodz¹ nowe 
buchsenmagister in Görlitz, ale póŸniej tak¿e jako informacje o dzia³alnoœci Hartunga. W 1400 r. wy-
stary puszkarz – alde bochainmeister (Wernicke kona³ on ³o¿a do dzia³ w wie¿ach (dy ladyn zu den 
1877, 175; Rathgen 1928, 373-375, Goetz 1985, buchsen uf den tormen), za co otrzyma³ 28 groszy, 
35). Trudnoœæ w identyfikacji owego puszkarza a w 1405 r. za podobn¹ pracê otrzyma³ 15,5 grosza 
dodatkowo sprawia fakt, ¿e w marcu 1420 r. (tam¿e, 300-301, 369, 472). Inny kowal, Beme-
o puszkarzach wspomniano w liczbie mnogiej, chin, w 1399 r. wykona³ szeœæ ubijaków/stempli 
wiêc musia³o ich byæ co najmniej dwóch (CDLS, (?) do ³adowania dzia³ (slegil zu dem buchsen), 
II,  21). za co otrzyma³ zap³atê w wysokoœci 24 groszy 

Dla porównania mo¿na przytoczyæ dane (tam¿e,  314).
o pierwszych puszkarzach na terenach oœcien- £o¿a do dzia³ wykonywane by³y na ogó³ 
nych. Pierwszy uchwytny Ÿród³owo puszkarz przez cieœli. W 1399 r. cieœla Jekil zrobi³ cztery 
w Polsce pojawi³ siê w 1390 r. w osobie kra- nowe ³o¿a do bombard (vir neue laden zu den 
kowskiego mistrza Micha³a (Szymczak 1990, 287). steinbuchsin) (tam¿e, 293). Z kolei w 1399 r. 
W Czechach pierwszym imiennie poœwiadczo- Miko³aj Machemalcze, przy okazji realizacji zle-
nym przez Ÿród³a puszkarzem by³ mistrz Henryk, cenia rajców na nowe oprawy do okien w ratuszu, 
wzmiankowany w Pradze w 1373 r. (Iwañczak wykona³ równie¿ now¹ oprawê 18 puszek rêcznych 
2002, 379). Na terenach niemieckich za pierw- (der stat hantbuchsen achzene von nùens gescheftit 
szego znanego producenta broni palnej uwa¿a hat), za co w sumie otrzyma³ 32 grosze wyna-
siê Hermanna uff der Stelzen z Ulm, który odla³ grodzenia (CDLS, III, 293, Rathgen 1928, 325). 
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Nastêpnie za oprawê dzia³ lub, co bardziej prawdo- nikami pracowa³ przy dzia³ach u puszkarza na tej 
podobne, broni strzeleckiej (vor buchsen zu fassen) w³aœnie  ulicy  (CDLS,  III,  559).
w 1419 r. wynagrodzono go sum¹ 18 groszy (CDLS, Produkcj¹ kamiennych kul (steinkuln) do dzia³ 
III, 763). Tego samego cieœlê odnajdujemy póŸ- miejskich zajmowali siê kamieniarze. Mistrzowi 
niej przy innych realizacjach zwi¹zanych z pro- Mathisowi i jego dwóm pomocnikom w lutym 
dukcj¹ broni palnej. W l. 1422-1429 otrzymywa³ 1399 r. zap³acono 36 groszy za wykonanie w jego 
wynagrodzenie m.in. za oprawê rêcznej broni pal- warsztacie kul do bombard (kulen zu den stein-
nej na wyprawê wojenn¹ (herefart) oraz prace buchsin). Trzem innym kamieniarzom za zrobie-
przy foglerzach (CDLS, II, 81, 182, 186, 204, 532, nie w tydzieñ kolejnych kul zap³acono 54 grosze, 
534; Rathgen 1928, 365). W 1422 r. wykona³ on a kolejnym trzem za tygodniow¹ pracê 4,5 wiar-
dwa schynewagen zu den bussen, a w 1429 r. po- dunka. By³y to wydatki tylko za robociznê, po-
nownie dwa schysse wagen zu den bussen. Zapisy niewa¿ za potrzebny do tego materia³ zap³aci³a 
te mog³yby dotyczyæ wozów do transportu arty- rada miejska. Specjalnie w tym celu sprowadzo-
lerii, ale niskie ceny us³ug (w pierwszym wy- no do Zgorzelca 18 sztuk kamienia ciosowego 
padku 16, w drugim 6 groszy), sugeruj¹, ¿e od- przeznaczonego w³aœnie na produkcjê pocisków 
notowano tutaj klocowe ³o¿a zaopatrzone w ko³a  do dzia³ (zu den kuln). Ponadto zap³acono 18 
(Szymczak  2004,  114). groszy i 15 groszy kowalom za przygotowanie 

Dzie³em stolarza by³y zapewne vorslege zu kamieniarzom ich narzêdzi do pracy nad kulami 
den buchsin, przygotowane na wyprawê przeciw (tam¿e, 293, 297, 299). Wydatki te poniesio-
Finsterwalde w 1413 r., za które zap³acono 6 gro- ne zosta³y w lutym 1399 r. i prawdopodobnie 
szy (CDLS, III, 657). By³y to prawdopodobnie zwi¹zane by³y albo z uzupe³nieniem zapasów 
drewniane czopy do uszczelniania ³adunku w lufie amunicji po oblê¿eniu zamku Rohnau na prze³omie 
(Rathgen 1928, 326). Podobne vorslege odnaj- 1398 i 1399 r., albo w zwi¹zku z przygotowaniami 
dujemy w 1420 r., gdy na wyprawê do Czech do kolejnej wyprawy przeciw Birce z Hohenštejna 
przygotowano ca³¹ kopê tych elementów za sumê w czerwcu 1399 r. Kolejne wydatki na kamieniarzy 
5 groszy (vor ein schock vorslege zu den buchsen produkuj¹cych kule poniesiono ju¿ na pocz¹tku 
5 gr.) (CDLS, II, 35). Ko³a do dzia³ wykonywali XV w. W styczniu 1401 r. kowal otrzyma³ wy-
ko³odzieje i stelmachowie. Przyk³adowo, na wy- nagrodzenie za przygotowanie narzêdzi, którymi 
prawê przeciw Przewozowi w 1393 r. Niclas mo¿na by³o dy kulen gehouwen zu den buchsen. 
Winther otrzyma³ 9 groszy za oœ do kó³ do dzia³a Nied³ugo póŸniej kamieniarzowi Mathiasowi Holcz-
(eyne achse zu den radyn der buchse), a nastêpnie schuwerowi za zrobienie kul do dzia³ oraz inne 
12 groszy za cztery ko³a do dzia³a (vir rade zu zwi¹zane z tym prace, a tak¿e za reparacjê mu-
der buchse) (CDLS, III, 232). Z kolei 18 groszy rów zap³acono 6,5 wiardunka (tam¿e, 371, 375). 
kosztowa³y cztery nowe ko³a do wozu przezna- Z kolei w 1420 r. mistrz Michel za zrobienie 
czonego do transportu dzia³a, przygotowanego nieokreœlonej iloœci kul zu den buchsen otrzyma³ 
w 1420 r. na wyprawê do Czech (vor 4 neue 8,5 wiardunka, zaœ na wyprawê do Czech w tym 
schyben zu deme buchsenwagen) (CDLS, II, 35). samym roku przygotowano styenkulen za sumê 

Najczêstszym materia³em wykorzystywanym 9  wiardunków  (CDLS,  II,  22,  34).
przez cieœli do oprawy broni palnej by³o twarde Prawdopodobnie kule metalowe stosowano 
drewno dêbowe. W 1419 r. na dêbinê, z której w Zgorzelcu ju¿ w koñcu XIV stulecia, o czym 
miano zrobiæ ³o¿a do puszek, wydano 3 grosze œwiadczyæ mo¿e zapis z 1399 r. o zakupie sechs 
(vor eichen zu laden zu den buchsen) (CDLS, schern, do man dy blei ingeust zu den buchsen. Byæ 
III, 293, 766). Sporadycznie korzystano równie¿ mo¿e wzmianka ta dotyczy³a jakiegoœ rodzaju 
z innych rodzajów drewna. W 1399 r. do wyrobu kleszczy z ruchomymi ramionami, w które wle-
³ó¿ obok drewna dêbowego zakupiono równie¿ wano o³ów w celu uzyskania kul (CDLS, III, 307, 
drewno  bukowe  (buchinholz)  (tam¿e,  293). przyp. 1; Rathgen 1928, 325). Z pewnoœci¹ kule 

Nie wiadomo, w którym miejscu w topografii metalowe stosowane by³y w 1419 r. Zakupiono 
Zgorzelca i jego przedmieœæ odlewano b¹dŸ kuto wówczas za 30 groszy iserin kulen in die gelete, 
lufy armatnie, informacja o za³o¿eniu giserni przez a wiêc ¿elazne kule, prawdopodobnie w o³owia-
puszkarza miejskiego pochodzi bowiem dopiero nym p³aszczu (tam¿e, 761; Goetz 1985, 31). Po-
z 1423 r. (Rathgen, 1928, 374). Natomiast prace dobne pociski (o³owiane z ¿elaznym rdzeniem) 
wykoñczeniowe przy zgorzeleckich puszkach wy- wyprodukowa³ w 1428 r. puszkarz Miko³aj (Goetz 
konywano prawdopodobnie w warsztacie przy 1985,  35).
ulicy an dem Hentwerke. Z 1408 r. zachowa³ siê W rachunkach Zgorzelca pojawia siê kilka 
bowiem zapis o wyp³acie 12 groszy niejakiemu okreœleñ broni palnej: buchsen, pixides, steinbuch-
Frauensteinowi, który wraz ze swoimi czelad- sen. Najczêœciej pojawiaj¹ siê one bez precy-
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zyjnego okreœlenia jej rodzaju, st¹d trudno stwier- 6 buchssin und salnytri 7 sch.) oraz 6 wiardun-
dziæ, czy zapisy te dotyczy³y dzia³ (ewentualnie, ków za kuszê. Tak wiêc jeden egzemplarz owych 
jakiego typu dzia³) czy rêcznej broni palnej (Szym- puszek kosztowa³ ok. jednej kopy groszy, choæ 
czak 2004, 31). Niekiedy jednak niektóre rodzaje pewnie jeszcze mniej, poniewa¿ nie wiadomo, 
puszek  mo¿na  precyzyjniej  okreœliæ. jaki udzia³ w cenie mia³a doœæ droga saletra. 

W zapisach z koñca XIV w. pojawi³y siê Tak niska cena jednostkowa broni palnej, od-
prawdopodobnie dzia³a osadzone na ³o¿ach klo- powiadaj¹ca kosztom produkcji rusznic lub ha-
cowych – grubych, ciosanych klocach drewna kownic, wskazuje na to, ¿e przedmiotem zakupu 
z pod³u¿nym wy¿³obieniem przeznaczonym na by³a rêczna broñ palna (CDLS, III, 242; Szymczak 
lufê, któr¹ mocowano ³añcuchami lub okuwano 1990,  297-298).
¿elaznymi szynami (tam¿e, 69-70). W 1399 r. za- Równie¿ poœrednio o stosowaniu broni strze-
p³acono bowiem 6 groszy czterem pomocnikom leckiej dowiadujemy siê z rozliczenia wyprawy 
za przetransportowanie na wie¿e kamiennych kul zwi¹zanej z odsiecz¹ zamku w Przewozie w 1398 r. 
od kamieniarza oraz luf i ³ó¿ do nich od kowala, Wys³ano tam wówczas zgorzeleckiego puszkarza 
który prawdopodobnie wykona³ metalowe mo- Henniga z dwoma puszkami, prochem i beczk¹ 
cowania (CDLS, III, 305). W nastêpnym roku be³tów, które za³adowane by³y na jeden wóz ci¹-
zap³acono kowalowi Hartungowi 28 groszy za gniêty przez dwa konie (eyme par buchsen unde 
sporz¹dzenie ladyn zu den buchsen na wie¿ach, mit pulver unde ein loge mit philen off einem 
a wiêc zapewne dzia³ stacjonarnych, byæ mo¿e weynchin mit zweien pherdin). Sam mistrz Hennig 
równie¿  na  ³o¿ach  klocowych  (tam¿e,  369). dosiada³ osobnego wierzchowca. Fakt zmieszcze-

Doœæ wczeœnie w Ÿród³ach zgorzeleckich po- nia tego wszystkiego na jednym wozie zaprzê¿o-
jawi³y siê dzia³a umieszczone na zaopatrzonych nym tylko w dwa konie œwiadczy o tym, ¿e by³y 
w ko³a lawetach. W 1393 r. w zwi¹zku z wypra- to prawdopodobnie puszki o ma³ej wadze, a wiêc 
w¹ przeciw Przewozowi zap³acono stolarzowi nale¿¹ce do rêcznej broni palnej (CDLS, III, 232, 
Miko³ajowi Wintherowi 9 groszy m.in. za oœ do 266). Rok póŸniej zap³acono cieœli za ponowne 
kó³ do dzia³a (eyne achse zu den radyn der buchse), oprawienie osiemnastu hantbuchsen – rusznic (pisz-
a ko³odziejowi 12 groszy za cztery ko³a do dzia³a czeli), co œwiadczy o wczeœniejszym ju¿ wyko-
(vir rade zu der buchse) (tam¿e, 232). Buchse- rzystywaniu  broni  strzeleckiej  (tam¿e,  293). 
nachsen pojawi³y siê równie¿ wœród wydatków W 1399 r. wspomniany ju¿ wy¿ej kowal 
na  wyprawê  czesk¹  w  1420  r.  (CDLS,  II,  35). Hartung wykona³ vir slos zu den kammern zu den 

Interesuj¹c¹ informacjê zawiera zapis z 1399 r. hantbuchsen, które znajdowa³y siê w basztach 
W tym roku kowal Hartung otrzyma³ zap³atê za miejskich (tam¿e, 301). Zapis ten sugerowa³by, 
wykonanie ein nue slos zu der buchsinkammer, ¿e w Zgorzelcu ju¿ w koñcu XIV w. znany 
a wiêc za nowy zamek do komory dzia³a. Suge- by³ jakiœ rodzaj zamka do rêcznej broni palnej, 
rowa³oby to, ¿e ju¿ przed 1399 r. w Zgorzelcu byæ mo¿e w formie ¿elaznego kurka lontowego 
znano i stosowano foglerze. W tym samym roku przyk³adanego do otworu zap³onowego (Durdik, 

 
foglerze (jeœli tak interpretowaæ nazwê Fustbusse) Mudra, Šáda 1977, 15; Stefañska 1989, 216; G³osek 
pojawi³y siê po raz pierwszy w znacznie bardziej 1990, 158). Jest to o tyle interesuj¹ce, ¿e uwa¿a 
rozwiniêtym Frankfurcie nad Menem. A i tak frank- siê, ¿e tego typu rusznice pojawi³y siê w u¿yciu 
furcka wzmianka jest odosobniona, poniewa¿ ko- dopiero w po³owie XV stulecia (Stefañska 1989, 
lejne dzia³a komorowe pojawi³y siê tam dopiero 216; Szymczak 2004, 45-49). Zastanawiaj¹cy jest 
w 1413 r., a stale obecne w Ÿród³ach s¹ dopiero równie¿ zapis o zrobieniu zamków do komór, 
od ok. 1430 r. (Rathgen, 1928, 54). Zapis zgo- a nie, jak to zwykle póŸniej zapisywano, ogólnie 
rzelecki przesun¹³by wiêc pocz¹tek stosowania do handbuchsen. Rêczna broñ palna pojawi³a siê 
tego rodzaju dzia³ w tej czêœci Europy z 1. po³owy równie¿ w rozliczeniu tego samego puszkarza 
XV na koniec XIV w. (Goetz 1985, 28; Szym- w 1399 r. Otrzyma³ on wówczas wynagrodzenie 
czak 1990, 298). Dok³adniejsze i pewniejsze za prace przy buchsen kleine unde gros, czyli przy 
okreœlenia poszczególnych typów dzia³ stosowa- broni rêcznej i dzia³ach (CDLS, III, 306). Z kolei 
nych w Zgorzelcu pojawi³y siê dopiero póŸniej, w 1419 r., z powodu rozbójniczej dzia³alnoœci Ha-
w wyniku doœwiadczeñ z wojskowoœci¹ czesk¹ nusa z Mu¿akowa, wys³ano do Reichwalde pomoc 
w dobie najazdów husyckich na £u¿yce (Goliñ- w sile oœmiu strzelców (acht schutschen) uzbro-
ski  1989,  26). jonych zarówno w kusze, jak i puszki (buchsen) 

W koñcu XIV w. w Zgorzelcu w u¿yciu by- (CDLS, II, 2). W tym samym roku zap³acono 24 
³a równie¿ rêczna broñ palna. W 1394 r. mistrz grosze Paw³owi Rinkgisserowi za zwu hantbuch-
Henryk otrzyma³ od miasta zap³atê w wysokoœci sen, a wiêc po 12 groszy za sztukê (tam¿e, 9). 
7 kop groszy za szeœæ puszek i saletrê (item ume Cena ta wydaje siê doœæ niska, skoro w Ma³opols-
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ce w 1. po³owie XV w. za najtañsze egzemplarze wozów ze zbrojnymi (8 currus cum armatis), rów-
p³acono 24 grosze (Szymczak 2004, 99), wiêc nie¿ trzy wozy z dzia³ami (3 currus ad pixides) 
byæ mo¿e zapis ten nie dotyczy ceny za gotow¹ oraz wóz z piwem i wóz z chlebem (tam¿e, 286). 
broñ, ale za jakieœ prace przy niej b¹dŸ np. za sa- Z pewnoœci¹ poszczególne rodzaje wozów ró¿-
m¹ lufê. Warto dodaæ, ¿e wzmianka o pracy wy- ni³y siê miêdzy sob¹ ze wzglêdu na cele, ja-
konanej przez Paw³a Rinkengissera jest chyba kim mia³y s³u¿yæ. Niestety, Ÿród³o nie odnotowuje, 
jedyn¹ zgorzeleck¹ informacj¹ z tego czasu œwiad- ile i jakie dzia³a umieszczono na owych trzech 
cz¹c¹ o wykonaniu broni palnej przez kogoœ in- wozach. Podczas tej wyprawy u¿yto równie¿ 
nego  ni¿  puszkarz. wozów nazwanych przez mieszczan unsere ho-

Bardzo rzadko w rachunkach zgorzeleckich vewagin, które obs³ugiwane by³y przez szeœciu 
z tego okresu pojawiaj¹ siê hakownice. Nie ozna- woŸniców i w czêœci zaprzê¿one by³y w szeœæ 
cza to, ¿e ich w ogóle nie stosowano, poniewa¿ koni, a w czêœci w cztery. Koszt u¿ycia tych wo-
prawdopodobnie kry³y siê one pod ogóln¹ nazw¹ zów by³ niema³y, bowiem wynosi³ 6 kop gro-
buchsen. Œwiadczy o tym zapis z 1419 r., gdy szy  (tam¿e,  287).
zap³acono kowalowi 12 groszy za metalowe ele- Z kolejnego stulecia pochodz¹ bardziej szcze-
menty do puszek, w tym m.in. haki – Item vor gó³owe informacje dotycz¹ce ró¿nych czêœci kons-
buchsenbant, hoken, regele zu den buchsen (CDLS, trukcyjnych wozów przeznaczonych do transportu 
III,  761). broni palnej. W 1420 r. za cztery nowe ko³a (4 neue 

Kilkakrotnie pojawi³y siê wydatki na ele- schyben) do wozu artyleryjskiego (zu deme buch-
menty oprzyrz¹dowania dzia³, na które w œred- senweyne) zap³acono 18 groszy. Ponadto wydano 
niowieczu sk³ada³y siê: ³opatki do prochu, stem- 34 grosze za jakiegoœ rodzaju, zapewne metalo-
ple, ko¿uch i lontownica (Szymczak 2004, 73). we, szyny przeznaczone do tych kó³ (weynschen 
W 1399 r. kowal wykona³ szeœæ slegil zu dem zu denselben raden). Byæ mo¿e chodzi³o tutaj o ich 
buchsen, prawdopodobnie ubijaków/stempli do metalowe okucia, których zamocowanie odnoto-
³adowania dzia³, co kosztowa³o miasto 24 grosze wane w tym samym rejestrze wydatków koszto-
(CDLS, III, 314). Z kolei w 1420 r. puszkarz wa³o magistrat zgorzelecki 2,5 grosza (vor binden 
otrzyma³ wynagrodzenie w wysokoœci 8 groszy unde börsten die selben waynrade). Wtedy te¿ 
za ringe, ladeeisen unde ander gerethe zu den wœród wydatków na wozy do transportu dzia³ 
buchsen, czyli obrêcze, ubijaki i inne sprzêty wymieniono równie¿ schossbaume zu deme buch-
(CDLS, II, 22). Byæ mo¿e za stemple uznaæ mo¿- senwayne, prawdopodobnie poprzeczne belki mo-
na stemphil wymienione w 1399 r. w rozliczeniu cowane pod skrzyni¹ wozu, za które zap³acono 
oblê¿enia zamku Rohnau (CDLS, III, 307), choæ 6  groszy  (CDLS,  II,  35).
termin ten móg³ te¿ siê odnosiæ do drewnianych Magistrat Zgorzelca na prze³omie XIV i XV w. 
pali zwanych stêporami, s³u¿¹cych do rozbijania dokonywa³ licznych zakupów surowców niezbêd-
i gniecenia sk³adników prochu w drewnianych nych do produkcji broni palnej. Zapisy w ksiêgach 
stêpach  (Szymczak  2004,  127). rachunkowych najczêœciej dotycz¹ o³owiu, przy 

Do transportu dzia³ s³u¿y³y specjalnie do tego czym nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie zawsze s³u¿y³ on do 
przeznaczone wozy. W 1393 r. podczas wyprawy produkcji dzia³, ale równie¿ o³owianych pocisków 
na Przewóz zap³acono 12 groszy za ¿elazne ele- do nich. Ju¿ w 1393 r. w zwi¹zku z wypraw¹ wo-
menty do okucia ró¿nych czêœci wozu do buch- jenn¹ na Przewóz wydano 4,5 wiardunka umme bly 
synwayne (CDLS, III, 232). Podczas kolejnej wy- zun buchsen. Podczas kolejnej wyprawy w 1398 r., 
prawy do Przewozu w 1398 r. puszkarz Hennig tym razem przeciw Mückenberg, zakupiono 11 fun-
uda³ siê tam zapewne na zwyk³ym, zaprzê¿onym tów o³owiu. Z kolei wybieraj¹c siê przeciw Fin-
w dwa konie wozie transportowym (weynchin), sterwalde w 1413 r., kupiono za 22 grosze partiê 
na który oprócz dwóch puszek za³adowano rów- bly zu den bùchsen (CDLS, III, 233, 263, 657). 
nie¿ inny sprzêt (tam¿e, 232, 266). Na jednym, Wydaje siê, ¿e wydatki poczynione na o³ów pod-
zwyk³ym wozie umieszczono równie¿ buchsen, czas wypraw wojennych, choæ okreœlane jako do 
pomocnika (knecht) i wyposa¿enie (gerete) pusz- dzia³, odnosz¹ siê jednak do o³owianych kul do 
karza zgorzeleckiego, wys³anego przez magistrat tych¿e dzia³. Trudno bowiem s¹dziæ, aby dopiero 
zgorzelecki w 1400 r. do Kamenz (tam¿e, 362). tu¿ przed wypraw¹ kupowano o³ów potrzebny do 
Wynajêtemu furmanowi za tê us³ugê zap³acono czasoch³onnej produkcji broni palnej. W 1419 r. 
4,5  wiardunka. za dwa kamienie o³owiu zwene steyne bleys zu 

Byæ mo¿e innego rodzaju specjalnie przy- den buchsen zap³acono Piotrowi Falkenhain pó³ 
gotowane wozy wys³ano na pocz¹tku 1399 r. pod grzywny (24 grosze). Tak¹ sam¹ wartoœæ mia³ 
oblê¿ony zamek Rohnau. Wœród posi³ków dla ob- o³ów zakupiony w tym samym roku od niejakiej 
legaj¹cych pojawi³y siê bowiem, oprócz oœmiu Pulsterinne – jeden kamieñ kosztowa³ 12 groszy 
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(tam¿e, 763). Z kolei w tym samym roku za 1 grzywnê, mo¿na s¹dziæ, ¿e zapis zgorzelecki 
o³ów do dzia³, który zosta³ ca³y przetopiony, za- dotyczy³ ok. po³owy kamienia tego surowca (Go-
p³acono Kasprowi Lelau 2 kopy i 8 groszy (Vor liñski 1989, 6). Z kolei w rozliczeniu z 1412/1413 r. 
bleie Caspar Lelaw zu den buchsen, das alles vor- Paw³owi Rinkengisserowi za nieokreœlon¹ w Ÿró-
gossen ist) (CDLS, II, 5). Znacznie dro¿sz¹ od dle iloœæ swevil zap³acono 3 wiardunki, a potem 
o³owiu miedŸ zakupiono w 1399 r. dla puszkarza za kolejn¹ partiê 20 groszy (CDLS, III, 655-656). 
Henniga. Za kamieñ miedzi zap³acono wówczas Pocz¹tkowo siarka importowana by³a z zachod-
11 wiardunków i 4 grosze (ein stein kuppher vor niej Europy, a od pocz¹tku XV w. zaczêto j¹ 
11 fert) (CDLS, III, 306). Proporcje cen miêdzy wydobywaæ równie¿ w Ma³opolsce, co spowo-
poszczególnymi surowcami do produkcji broni dowa³o  spadek  jej  cen  (Szymczak  2004,  125).
palnej pokrywaj¹ siê z innymi danymi z terenów Trzecim sk³adnikiem prochu strzelniczego 
niemieckich. W 1409 r. p³acono za cetnar ¿e- by³ wêgiel drzewny, który by³ najtañszym kom-
laza 3/4 guldena, za cetnar miedzi ju¿ 7 gul- ponentem i nie by³o ¿adnych problemów z jego 
denów, a ta sama iloœæ cyny kosztowa³a ju¿ 10 nabyciem. Produkowany by³ przede wszystkim 
guldenów  (Goetz  1985,  27). z drewna bez¿ywicznego, z dêbu, buku lub grabu, 

Do obowi¹zków rady miejskiej nale¿a³a m.in. z którego otrzymywano wêgiel tzw. twardy. Gor-
troska o zaopatrzenie w proch, który produkowali szy jakoœciowo i przez to tañszy by³ wêgiel 
puszkarze miejscy (Jancke 1846, 15-16). Pierw- produkowany z drzew palonych wraz z sokami 
sza informacja o stosowaniu prochu strzelniczego (tam¿e,  126).
w Zgorzelcu pochodzi z 1393 r., gdy na wyprawê Ju¿ od œredniowiecza rozró¿niano ró¿ne ro-
przeciw Przewozowi zakupiono za 2 kopy groszy dzaje prochu, w zale¿noœci od sposobu wykorzy-
buchsenpulfer (CDLS, III, 233; Goliñski 1989, 7). stania i rodzaju broni. Ró¿ni³y siê one g³ównie 
Z kolejnych lat zachowa³y siê wzmianki o na- zawartoœci¹ najdro¿szego sk³adnika, czyli saletry. 
byciu surowców do produkcji prochu – saletry Wed³ug przepisu z ok. 1420 r. zawartego w tzw. 
i siarki. W 1394 r. zap³acono puszkarzowi Hen- Feuerwerkbuch zwyk³y proch zawiera³ dwie czê-
rykowi 7 kop groszy m.in. za salnytri; niestety, œci saletry wobec po³owy czêœci wêgla i jednej 
w sumie tej mieœci³y siê równie¿ inne przedmioty, czêœci siarki; proch okreœlany jako lepszy przy tej 
dlatego nie mo¿na okreœliæ kosztów samej saletry samej iloœci wêgla i siarki zawiera³ ju¿ dwie i pó³ 
(CDLS, III, 242). Wiadomo jednak, ¿e saletra by³a czêœci saletry, zaœ proch „mocny” trzy czêœci sa-
najdro¿szym sk³adnikiem prochu. Na terenach nie- letry (Goetz 1985, 67). Niestety, nie wiemy, jakiej 
mieckich w l. 1381-1383 p³acono za cetnar tego jakoœci proch produkowano w œredniowiecznym 
minera³u 41 florenów, a w Norymberdze w 1381 r. Zgorzelcu,  gdy¿  Ÿród³a  tego  nie  precyzuj¹. 
a¿ 52 guldeny (Goetz 1985, 67; Szymczak 2004, W 1419 r. w Zgorzelcu za 5 funtów buch-
124). W Ma³opolsce w 1392 r. za jeden kamieñ senpulver zap³acono 25 groszy, a wiêc po 5 groszy 
tego minera³u p³acono 2 grzywny, a za funt 4 gro- za ka¿dy funt (CDLS, III, 762). Odpowiada³o to 
sze  (Szymczak  2004,  124). kwotom, jakie oferowano za proch strzelniczy 

Wysoka cena tego sk³adnika spowodowana w koñcu XIV w. w Ma³opolsce. W 1391 r. za ka-
by³a trudnoœciami z jego nabyciem, poniewa¿ do mieñ prochu p³acono tam 3 grzywny i 12 groszy, 
koñca XIV w. saletra importowana by³a za po- a wiêc po ok. 7 groszy za funt (Szymczak 1990, 
œrednictwem Wenecji, która w tym zakresie by³a 301). W tym samym czasie (1398 r.) w Gdañsku 
monopolist¹. Wkrótce odkryto jej nowe z³o¿a za funt prochu p³acono 6 groszy (Szymczak 2004, 
w Europie i podjêto starania, aby uniezale¿niæ 138). W rozliczeniu za r. 1418 zap³acono miej-
siê od w³oskiego poœrednika. Rozpoczête próby skiemu puszkarzowi za nieznan¹ iloœæ prochu 3,5 
z produkcj¹ saletry w Europie zaowocowa³y pow- kopy i 4 grosze, ale dokupiono równie¿ proch za 
staniem w miastach niemieckich oœrodków produ- 2 kopy i 5 groszy od puszkarza z ¯ytawy, co 
kuj¹cych saletrê, eksportowan¹ póŸniej na wschód œwiadczy o tym, ¿e nie zawsze zgorzeleccy pro-
(Iwañczak 2002, 381). Spowodowa³o to powolny ducenci prochu zaspokajali w tym zakresie po-
spadek jej cen; w l. 1399-1416 p³acono za cetnar trzeby miasta (CDLS, III, 785). Kolejnego zakupu 
16 florenów, a od 1440 r. 10 florenów (Szymczak prochu w ¯ytawie dokonano w 1420 r., w zwi¹zku 
2004,  124). z wypraw¹ do Czech (buchsenpulver eyme von der 

Drugim sk³adnikiem s³u¿¹cym do produkcji Zittaw); zap³acono wówczas za niego 6,5 wiar-
prochu by³a siarka. W 1395 r. zap³acono w Zgo- dunka. Z wypraw¹ te¿ zwi¹zany by³ zakup na-
rzelcu za nieokreœlon¹ iloœæ tego surowca 28 gro- rzêdzi do robienia prochu (gerete zu pulver zu 
szy (Umme swefyl zu dem pulvir der buchsen) machen), co kosztowa³o miasto 8 groszy (CDLS, 
(CDLS, III, 251). Jako ¿e w tym czasie (1387 r.) II, 35). Dochodzi³o równie¿ do odwrotnych sy-
na s¹siednim Œl¹sku kamieñ siarki kosztowa³ tuacji, gdy to Zgorzelec zaopatrywa³ w proch 
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cz³onków Zwi¹zku. Podczas oblê¿enia zamku Dreb- nùe vas zu dem pulver zap³acono 6 groszy (CDLS, 
kau w 1408 r. wykorzystano sprowadzone z ¯y- III, 321). Mniejsze iloœci prochu przechowywano 
tawy wielkie dzia³a (grosen buchsin), do których w skórzanych workach lub torbach. W 1405 r. za 
proch zapewnili mieszczanie zgorzeleccy (CDLS, irchê (erch) s³u¿¹c¹ do zrobienia worka na proch 
III,  560-562). (pulfirseckyn) zap³acono 13,5 grosza. Trzy lata 

Znacznie tañsze by³o przerabianie prochu, póŸniej barania skóra s³u¿¹c¹ temu samemu celowi 
który rozwarstwia³ siê w wyniku d³ugotrwa³ego kosztowa³a 6 groszy (tam¿e, 487, 568). Za go-
le¿enia. W 1419 r. za odnowienie 18 funtów prochu towe produkty zap³acono w 1413 r. 11 groszy 
(aldes pulvers zu vorneuhen) zap³acono 8 groszy. (pulversecke), a w 1419 r. vor buchsen pulversecke 
W innym przypadku za zrobienie od nowa 10 fun- 9  groszy  (tam¿e,  650,  755).
tów prochu, ale z materia³ów dostarczonych przez Zaprezentowany obraz jest jedynie wstêpem 
miasto, zap³acono 20 groszy (von 10 phunden do dziejów broni palnej w œredniowiecznym Zgo-
pulvers von unserm gerete von nuhens zu machen) rzelcu, gdzie prawdziwy jej rozkwit nast¹pi³ od 
(tam¿e,  763). czasów wojen husyckich. Niemniej zaznaczyæ na-

Wiêksze iloœci prochu strzelniczego prze- le¿y, ¿e ju¿ w koñcu XIV i na pocz¹tku XV stulecia 
chowywano i transportowano w beczkach, które Zgorzelec pod wzglêdem percepcji broni palnej nie 
produkowali bednarze. Przyk³adowo, podczas wy- ustêpowa³ wiele przoduj¹cym oœrodkom Europy 
prawy na Mückenberg w 1398 r. rada miejska Œrodkowej. Wynika³o to zapewne z dogodnego 
zap³aci³a za beczki przygotowane w³aœnie do prze- po³o¿enia miasta na wa¿nym szlaku handlowym 
wiezienia prochu (tam¿e, 263). Najpewniej nie prowadz¹cym z terenów Rzeszy przez Wroc³aw 
ró¿ni³y siê one od przeznaczonych do transportu i Kraków a¿ do Lwowa, co sprzyja³o przep³ywo-
be³tów do kusz, a koszt ich wynosi³ ok. 2-3 groszy wi informacji i szybkiemu przyswajaniu wszelkich 
za sztukê (Szymczak 1990, 301). W 1399 r. za trzy nowinek  technicznych.

Robert Heœ

dr Robert Heœ
Muzeum Narodowe we Wroc³awiu
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thSince 1346 Zgorzelec (Görlitz) belonged to the At the end of 14  cent. lead bullets, and iron bullets 
Lusatian League, the association of Lusatian fortified with a lead layer (1419) appeared. For transporting the 
towns. One of their duties was eliminating the robbers’ artillery they used special carriages (buchsynwayne, 
fortified seats, using the firearms. There were various, currus ad pixides), whereas the small arms probably on 
quite general terms of the firearms. Nevertheless, among ordinary carriages (weynchin). In the expenditures of 
the equipment used we can distinguish: the cannons the Zgorzelec magistrate were mentioned the expenses 
on gun-carriages on wheels (1393), stationary cannons of materials used for production of the firearms (lead, 
(1399), and the veuglaires, probably since 1399. The copper, oak and beech wood) and bullets (stone, lead) in 
hand-held firearm was typical for this period, however, prices analogical to those in neighbouring countries. 
the matchlocks for the flash pans were documented in Ready-made gunpowder was bought (buchsenpulfer), 
1399. The production of the firearms in Zgorzelec was however it was also manufactured there, from the bought 
supervised by gunsmiths (buchsenmeister, pixidarius), ingredients (salpetre, sulphur), charcoal was probably 
who were mentioned in the sources since 1393, employed produced here. The information about “renewing” the 
by town councils. Different craftsmen cooperated with old, splitted gunpowder was preserved. The gunpowder 
them, including blacksmiths (ferrules, locks), as well was stored and transported in ordinary barrels, produced 
as carpenters (beds, veuglaires, carriages, plugs). The by  coopers,  or  in  special  leather  purses  (pulfirseckyn).
stone bullets (steinkuln) were made by stonemasons. 

Summary

Robert Heœ

Translated by Agata Jakima
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