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Dodatki

Dokumenty Bractwa św. Jadwigi i św. Barbary

Dokument Bractwa z 1856 roku
Działo się w Mieście Bolesławcu dnia 15 Października 1856 roku.
W�dniu dzisiejszym zgromadzili się Bracia Bractwa Świętej Jadwigi
i Świętej Barbary na Sesyą do mieszkania Starszego tego Bractwa,
gdzie uradzili co następuje:

1. Aby wszelkie wydatki z funduszów Bractwa Literackiego dopeł-
niane usprawiedliwiane były dowodami i kwitami.

2. Aby wszelkie zaległości były zciągnionemi i wtem, aby Starszy
Brat P. Brąs ściśle się zajął, iŜby do dnia Świętej Barbary były uprząt-
nione.

3. W kaŜdą Niedzielę lub Święto iŜby z tego Bractwa po dwóch
braci ze świecami na Sanctus występowali.

4. Bracia zamoŜniejsi zobowiązują się do liczby piętnastu po jed-
nym Rublu złoŜyć na kapitał Bractwa, tę Sumę na procent ubezpie-
czyć, a z tej procent przypadający posłuŜy w miejsce Składki po 10
gr corocznie na NaboŜeństwo w Suche Dni składanej, której tacy
Ŝadnejby nie mieli obowiązku uiszczać. Następnie inni bracia za ze-
braniem się liczby piętnastu nadal tem przykładem aby postąpili, iŜby
z czasem procent pokrył wydatki i nie było potrzeby Składek uisz-
czania. Zarazem i to zastrzega się, Ŝe odtąd fundusz Zapisu i fundusz
w miejsce następnej Składki po 10 gr opłacać się corocznie mający,
kaŜdy zapisujący się do Bractwa w kwocie ogólnej 12 zł 20 gr skła-
dać jest obowiązany.

Na tem posiedzenie Sessyi dzisiejszej ukończono i podpisano.
Brunsch, Mieszczakowski, Weber, Rawiciński, Jan Luboiński,

Walenty Wieluński, Kozłowski, Psipsiński, Psipsiński, Spalikowski,
Pastwiński, Bardelski, XW Krupski

Dokument Bractwa z 1915 roku
1915 roku dnia 19 Grudnia stawili się do bractwa Świętej Jadwigi
i�Świętej Barbary Mieszkańcy tutejsi, a mianowicie: Lucyan Bronsch,
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Ignacy Lary, Stanisław Kik, Edmont Kozłoski, Tomasz Lary, Lucyan
Lajtloch, Teofil Lary, Antoni Chmieleski i oznajmieli swoje Ŝyczenie,
iŜ ich Ŝyczeniem iest wpisać się do tegoŜ Bractwa, na co się obecni
Bracia po naradzeniu pomiędzy sobą zgodzili. Postanowieli wpisać
ich w ksiąŜkę Bracką iako bratów z obowiązkiem wpłacenia Rubli
Trzy kopijek Pięćdziesiąt i wszelkie obowiązki przejmują, jakie w
bractwie istnieją.

My za rzetelność i wykonanie wszystkiego, iŜ wszystko spełniać
będziemy, własnoręcznie się podpisujemy.

(23 podpisy)


