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iasta województwa zielonogórskiergo w przeważającej

większości mogą ubiegać
się o obchody Tysiąclecia. Ich dzie-

je nie mzpoczy:nają się bowiem w
momencie nadania im prawne,go
arktu lokacji. Akt ten jest etapem ich
dalszego rozwoju, opa,rtego o normy nowej praworządności.
Henryk Munch pisze: "Nadanie
prawa miejskiego danej osadz,ie
można obrazowo przyrównać do nadarnie państwu konstytucji. Jak nadanie rkonstytucj'i nie stwarzało samo pr,zez się państwa, tak też nadanie prra:wa miejskiego nie stwarzało
mia~sta, decydowało jedynie o jego
formie usr!Jrojowej 1i określało stosunek do świata zewnętrZ'nego. Dosyć
już daw:no .zdołano w nauce naszej
rozróżnić dwa pojęcia: kolonizacji
niemieckie~ ,i kolonizacji na prawie
niemieckim. RoZ!rÓŻlnienie to przyswcHi sobie nawet uczeni n:iemieccy. Idąc dalej, należy raz na zawsze
rozgraniczyć również pojęcia: miasto w maczen'iu topograficznym i
miasto w zna~czeniu prawnym. Miasto ja:ko zjarwisko topogra~iczne wyprzedza o całe wieki miasto w znaczEmiru praWinym, czyli osadę typu
miejskriego, posiadającą własny samorząd".
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Tendencyjna nauka niemiecka
starrann'ie ukrywała fa·kty świadczące
o ukształtowaniu życia ekonomicznego i politycZinego przed okresem
l·okacji. Tylko nieHczne miiasta powstały z tak zwane9o "surowego ko·rzenia", to Z'naczy na tere1nie bez
tradycji osadniczych, a śmiem przypus.zczać, że na terenie województwa zielonogórskiego takich miast
nie posiadamy wcale.
Archeologia, nauka leżąca u podstaw ohiektywnergo poznan1ia genezy miasta dostarraza w tej materii
rewelacyjnych mateliiołów z naszego te,renu. Badania Edwarda Dą
bmwsk!iego <i Adama Koł,odziejrs:kie-

go za kHka lat z całą pewnością zezwo,lą na sy·stematycme naukowe opracowanie powstania miast województwa zielonogórskiego. Już dotychczasowe w)'lniki wnos'zą wiele ciekawych i nowych elementów, choć jeszcze są
Z!byt szczupłe, by pokusić się o naukową syntezę.
W czasach średniowiecmyoh najchętniej pod gwdy zajmowano tere,ny
osadnicze wczesnodziejowe. Staje s·ię to nieomal regułą, jeżeli chodzi
o grody zlokahzowane w dogodnych punktach przeprawy .lub na trakcie
przecinających się szlaków handlowych wodnych .i lądowych. Ośrodki zorganizowanego życia społecztnego z okresu średniowiecza potrafiły się dostosować do ram geograficz1nych wytyczonych już w okresach wczeŚn'iej
s.zych. Dzisiejsze badania nad powsta,niem i rollwojem mia,sta, zaczyna s.ię
od poznania warunków ~osadniczych ,na tym terenie, jak również szuka S·ię
powiązania tego ośrodka z najstarszymi traktami handlowymi. Rozpatruje
s.ię też rolę strate·gicZ!ną ~aką ośrodek spełniał w czasach dawniejszych.
Położenie geogmficzne jest często ,lduczem do właściwe•go odczytania metryki os·ady i jej tnaczenia w przeszłości. Bardzo często osada zachowując
to samo położenie geograficz;ne zmienia swoją topografię. W miarę rozwoju eko>nomicznego osada zorganiz·owana na zbyt szczupłym tylko i wyłącznie obronnym te•renie, pr.zenosi się na obszar dogodniejszy dla dalszeg·o rozwo~u •i kontaktów !handlowych. Jako przykłody mogą sł.użyć z naszego
terenu miasta: Międzyrzecz, Trzdel, Bytom Odrzański, Głogów, Krosno,
Wschowa. Zapewne wszy•stkie więk,sze ~oś.rodki z terenu naszego wo1ewództwa mogą poprzeć to twierdzenie, lecz przytaczam tylk~o te, które zostały
przez a~rcheologów przebadane. Rozpatrując więc miasta województwa zielonogórskiego możemy mówić o ciągłości osadniczej da·leko s.ięgające1
wstecz poza wiek X.
Powstawanie miast na tere,nie Polski Za,chodniej wskazuje szereg analogii z powstawaniem miast Wielkopols.l<'i. Nic nie wskazuje bowiem na to,
aby za•chodziły zbytnie rÓŻlnice ekonomiczne w momencie ks.ztałtowania się
ośrodków w Gnie~nie, Pomaniu, Wrocławiu, Głogowie, Opolu, Szczecinie
czy Sulechowie, Kmśnie, Koiluchowie, Bytomiu 1itd. Oczyw.iśde, że spraw
tych nie należy upraszczać, każdy ośrodek miejski powinien być roz:pat,rywa.ny jako jednostka indywidualna, posiadająca swoją specyfikę geograficZ!ną, pol'itycZJną i ekonomiczną. Pmgnę jedynie podkreślić, że wa•I'IUiniki
ekonom.iczne ti politycme, mające zasadnk,zy wpływ na ~kształtowanie s·ię
oś,rodlków miejtskioh w okres.i·e o którym mowa, od Wisły po Odrę były nieomal jednakowe. Badając także ro~ój ośmdka nie można pominąć jego
aktualnego poło·Żenia w •stosunk·u do granic pańs,twa :i 'l'oli stJrateg.icmej.
Nie moiino ro~patrywać rozwoju miosta dopiero od momentu uzyskania
przez niego l,o,kacji, gdyż wymykają się wówcza,s najistotniejsze momenty
wcześniejsze, dające podstawy rozwoju teg,oż ·ośwdka. Na ziemiach Polski
Zachodniej więks.z:ość miast jest lo.~owana na prawie niemieoiZim, lecz badania archeologów wyka,zują historyczną łączność okresu pol~okaqjnego
z okire.sem wczes,nohisto,rycz;nym.
Zasługuje tutaj na wymientien•ie B~tom Od:~zański. Rozlok:owany na wyso~im brzegu Odry miał swój początek w gmdzie rpołoilonym wśród mokradeł i dorzeczy Odry na jej niskim brzegu. Gród ten został :odnaleziO>ny przez
E. Dąbrowskiego i St. ~owalskie9o w roku 1959. Zachowała się
czyte·lna linia obwarowań, a luźne ZJnaleziska w postaci uł·omków naczyń
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pozwalają datować go na XII wiek (Biuletyn Informacyjny Nr 36 Zarządu
Muzeów i Och~ony Zabytków z 1961 r.). Dodać na,leży 'iŻ dartowonie jest
•• iezwykle ostrożrne i z całą peWinością po sorndaża·ch okaże się, że można
mówić o linacZlnie wcześniejszym je,go 'rodowodzie. Podobnie ma się sprawa
z Głogowem, który zasłużył sobie na przeprowadzenie powa~nieJszych badań, gdyż w w'i·erkach średnich był to ośwdek dorównujący najbogatszym
miastom śląskim. Ciekawie wygląda sprawa Krosna Odrzańskiego, które
rozwi,nęło się w silny ośrodek miejs.ld w oparciu o gród o ważnym ZJna.czern'iu
strategicmym. Badania prowadzone prz.ez Dąbrowskiego poZIWalają
już dzisiaj mówić 10 .grodzie wczesnodziejowym, który przetrwał w swej ciąg
łości osadniczej od VII w. do wieków Ś·rednich. Także w Kostrzynie, obok
grodu przed okresem lokacji istniał rozwirn'ięty ośmdek rybacki i targowy.
Znacznie wyprzedza okres lokac~i miasto w pojęciu gospodarczym w Mię
dzyrzeczu, Z'Organ'izowarne przy grodZJie o wielkim znaczeniu stra.tegicZinym.
W tej liczbie miost nie można pominąć także Strzelec, Wschowy i Ośrna Lubus,kiego podobrn,ie z,res.ztą ja1k Trzciela, Drezde,nka 'Czy Rzepirna.

Miasta, w pojęciu skupisk l:udZikiich z zawodowym podtiałem pracy r·ozwinęły się na długo przed lokacją w Łag~ow~ie 'i Torzymiu. Również ośrodki
śląskie na długo przed formalną l~orkacją były s~ilrnie ZJorgarnizowane np. Zagań, Szprota,wa, Kożuchów ,i wspomniany już Bytom czy Głogów. Mowa
tutaj o ośrodkach, ~które przed lokacją posia~dały g·rody i osady targowe.
Prawie wszystlkie historycz;ne mia,sta województwa Ziiei'Onogó,rskiego, przed
wspomnianym aktem prawnym znane są Jaklo wsie albo osady targowe.
Za.ZJna·czyć także należy, że dawniejsze wsie czy osady tO'rQ'OWe to prężne
ośrodki życia społecznego. Ró~nlice pomiędzy wsią a miastem wykrystal.jzowały się w wiekach pó~niejszych (XVI XIX w.) w wy.niku rozwoju sił
wytwórczych. Notowalne są także fakty, że ośwdki ,po,siodające miej~ski
ustrój prawny, zeszły do roli wsi z przyczyn ekonomiczno-poHtycznych, lub
w W)'lniku klęsk żyw,iołowych, odbija1ących s~ię na liczbie ludności. Podobnie też wpływała migmcja.
Większość miast wo1ewódz:twa Ziie•lonogórskiego zachowała swój dawny
wygląd urbani'styczny, aż po dzień dzisiejszy. Zasadnicze 'centrum miasta
nie ule,gło wielkim z:mianom w 'rozplanowcmi·u przesillrzen:nym. Siatka ulic
jak również wąskie dz!i~ałki budowlane pamiętają dosk•ona'le wieki średnie.
Zewnęt~zny wy;srtró~ architektoniczny mia·sta pochodzi z 'Ziasady z cza1sów

nowszych, renesansu ozy ba,roku, lecz jes'zcze dziś najważniejszymi osiami
widokowymi czy punktami wysokościowymi są budowle 'Sakralne lub świec
k,ie w swym Z:Osadlniczym 21rębie wzni~elsione w okre~ie ś~redniowiecza. Burzl<iwy rozwój urbanistycmo-architektonicZJny ostoilinich lat polZostawia stare
centra raczej na uboczu głównej dmgi przelotowej. Decydują o tym wymog:i ~~o~zwoju nowoczesnego· mi·asta.
Obs.zar województwa ziel1onogórskiego mieści jak wi·emy w swych gronkach te,reny o ~różnicowanej przes:zł,ości hi;storycznej, uksztahowanej w
wyniku różnych wpływów politycznych i kulturalnych. Można mówić o terenach powstających pod wpływami Wielikopol,siki, a sięgająqch mniej !Wię
cej Qironk dzisiejszych powiatów: między,rzeckiego, suleohowskiego
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i wschowskie·go. Na tere·nie powiatów gor~ows,kiego i strzeleckiego rozwijały srię miasta pod wpływem politycmym tak zwanej Nowe~j March:iri. Obecne
powiaty sulęcliński i słubicki to historyczna Ziemia Lubuska. Ziemie leżące
mniej więcej w gran;icach dz,i's'iejszych pow:iatów: krośnieńskiego, lubrskie9o,
ś:wiebod~iń:skiego, Z'iel·o:nogórskiego, a także częściowo ża·rskiego, to obszatr będący rpod wpływami śląska ri Bra:ndenburgi.i. Wresrz.~oie obs.zary
w obeonyoh granicach powiatów szprortawskiego i ża,gań,skiego były pod
vvy<rainymi wpływami Śląska.

w

dalszym ciągu pmgnę przedstawić w skrócie genezę ri rozwój przestrzenny pięciu miast narleżących do zdecydowanie różnych obszarów kulturowych, e·konomicznych i politycznych. Na tle rozwoju tych miast w oparciu o analizę plomów przestrzennych i częściowo W}'1niki badań mcheologicZlnych, pragnę wykazać, że moment lokacj·i jest etapem ewolucji rozwojowej ośrodków posiadających już przed tym aktem prawnym społeczny
podział pracy, a co m tym idzi·e, zróżnicowanie zawodowe ludzi zamieszkujących omawiane terreny.
Pierwszym z przykładów rbędzie Międzyrrzecz, jako 'Chyba najważniejsze
miasto terenów ~iqzarnych z Wielkopolską, posiadające obok tradycj·i historycznej, widome ~noki swej świetności z dosikonale zachowanym zamkiem obronnym, zlokalizowanym :na temnie wcześniejszego grodziska. Jeszcze dziś dorpatrzeć s'ię można momentów strategicmo-obr01nnyoh, które
zadecydowały o zloka,lizowa:niru zamku ustronnie w stosun'ku do rozwijającego się miasta.
Strzelce K~rajeńs·Kie, jedno z !ciekawszych miast, zachowało czytelny
układ średniowieczny, wraz z obwarowaniami miejskimi. Może ono być
przykładem :nadzwyczaj l~ogk~nego rozwiązania układu przestrzenne·go,
służącego wygodzie mieszkańców a zamzem obronności. Ziemie leżące
nad Wartą ·i Notecią .wstały włączone do Brarnde:nburg'ii po roku 1259,
mimo, że wrarcały :na jakriś cz.as pod zwierrzchność polską, jako lenna,
w 1459 r. włączalne wstały na stałe w granice Nowej Ma.rch:ii Brandenburskiej. P.rześledzernlie genezy Srtr~elec Krajeńskkh pozwol1i zwrócić uwa,gę na
istotne momenty wiążące się z powstaniem zargcmizowonego miasta w orbicie wpływów brandenburskich.
Typowym mias,tem hi,sto,rycznej Ziemi Lubuskiej to Ośrno Lubuskie, rozwijqce się 'nieregulamie, będące ahyba świaderetwem ewolucJi przestrzennej w opa,rciu o na5tępu~ące :po sobie akty prawne. Miasto zachowało system obronny śrredrniowiecza ,i podobnie jark Strzelce Krrajeńskie, kościół
z teg·o okresru.
Krosno Odrzańrskire jest IZW'ią.zane z działarlnością budowlaną ks. Henryka Brodatego, już jednak wrcze·śniej istniał 1na tym teren'ie prężmy oś~odek
życia społecznego. p,ofo,żenie geog.raficzne po lokacjri pozostało bez zmian,
zmieniła ,s:ię tna'l!omiarst topog.rafia, gdyż szyb~o rozwijające się miasto porządkowało najbliższy terem pod :rozbudowę, wykorzystując bogate możli
wości .hydr·ograficZJne. Zjawi:sko t.o jes.t zresztą spotykane przy całym szeregu
miast, śwdowisko geogrraficZJne powstaje be.z .zmian, jedynie różnice i to
często 'istotne dają s.ię zanotować w topografLi mias.ta. Np. g·ród zł·okalizo~ r
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wany był za rzeką, ustronn,ie w stosunku do ta,rgu, który stał się zaw.iąZ'kiem
organizmu miejskiego. Na to zagadnienie zwróciło ,uwagę wielu uczony;ch
polsk<ich, a Munch, Kaczmmczyk, Mnieczyński i w,ielu innych udowodniło,
że targi przed grodami stały się podstawą do budowy miasta.
Teren, na którym początkowo jedyn•ie z·awierano umowy handlowe staje się
następnie miejscem dłuższeg,o postoju kupców, a wmz z ro,zwojem życia
ekonomicznego miejscem zamie,szkiwan·ia, podlegając planowej rozbudowie i uporządkowaniu. Jak z tego wynika nie tylko gród może być zaląż
kiem do prz}'iszłej lokacji, ale :i osada ta.rgowa. Dodajmy, że tmgi lokalizowano na linii tranzytu wodnego i lądowego, moment ten był więc z pewnością czynni·kiem miastotwórczym.
Typowym odzwie,rciedleniem te9o stan1u rzeczy jest właśnie Krosno
Odrzańskie, reprezentujące mi01sta ślqsko-brandenburskie na nas.zym terenie, posiadajqce przed okresem lokacji i <gród i osadę ta,rgową.
Z grupy miast śląskich, ze względu na poważne reHkty średniowieczne
wybrano do niniejs,zego opracowania KoŻ:uchów, miasto ze wszech miar
ciekawe, tak ze względu na za.chowarną siclikę uHc jak czytelny układ a.rchitektoniczny.
Zadaniem tego opracowania jest między ,innymi wykazanie, iż decydującym momentem ro.zwojowym był żywy udział osadników od lat ZJWią
zonych ze swoim te·re:nem, a nie, ja.k by sobie tego życzyli tendencyjni autOirzy opracowań niemieckich, od momentu f,okacji miasta ma prawie magdeburs,kim.
MIĘDZYRZECZ

Ziemia Międzyrzecka, z reguły piaszczysta, nieurodZ!a,jrna, w ponad
40 pwc. jest pokryta lasami (p~zedębna krajowa nie pr,zekracm 17 proc.).
W poludniowo-zachodniej części tej krainy leży Pus.zcz·a Rzepińska, od południa łącząca się z zalesionym kompleksem zwanym Borami Dolnośląski
mi, .zaś rod północy - z PusZJczą Nadnote·oką. Polodowcowa nieoka między
rzeoka, największa na Ziemi Lubuskiej 's:pOWlodowała, że okolice Między
rzecza uznać moiino za skrawek ziemi ur~od:wj:nej, ohamkteryzujqcej się
żyznymi gHniastymi namułami. B·rzegi rzeki 1są zoles:ione, zaś pa,rti·e środko
we sta:nowią ja:kby wieliką polanę stworwną do osadnidwa. Do takkh też
celów została dolina ta wykorzystana, gdyż ciągłość osadnicza na tym
obszarze datuje się już od końca epoki kamiennej (około 1700 rr. starej ery).
Obszar ten był •gęsto zerludniorny w dk,re,s·ie wcze~nodziej.owym, a dowodów
dosta.rczają a•rcheologowie. Także w średniowiecZ!u wykorzystano doskonałe położenie ge·ograficzne jaik również bo9arotwa natura,lne: lasy, jezi·o<ra
i rzerki. Te momenty w pow.iqzaniu z urodzajniejszą glebą 1niecki zadecydowały, że teren ten stał się ważnym obszarrem ek,onomicZinym, a co za tym
idzie i politycznym. Wcześnie 'skrystalizowana wspólnota terytorialna sprzyjała supremacji Grodu Międzyrzedkie•go 1na.d poZiostc;:tły:mi •ośrrodkami osadniczymi Ziemi Lubusrkiej. Rozwój życia ekonomicznego przed o.krresem loka·cji uwarunkowany był szlakiem hondl•owym, wiodącym z P~ozmania na
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zachód. Obronę tego sz·laku jak i kontrolę nad przeprawą przez Obrę
i Paklicę zapewniał gród. Szlak ten z Włocławka pr.zez Kruszwkę, Gniezno,
Pomań dochodził do Międzyrzecza i dalej prowadził do Lubusza i Magdeburga. Z Międzyrzecza biegł też tra:kt handlowy p~zez Santok w kierunku
ujścia Odry do Szczecina, poza tym do !<!rosna i dalej przez Łużyce do Lipska (wymien:iam jedynie drogi wiążące wczesn:ośredniowieczną Polskę ze
słowiańszczyzną ·i państwami ~mnkońskimi, później niemieckimi).
Do najstarszych elementów układu przestrze:nnego na terenie krainy
międzyrzec:kiej moleżal wspomniany już gród wczesnofeudal,ny połoi:o:11y
przy ujśc.iu Paklicy do Obry, oraz osada, wspomniana w mku 1003, lokalizowana w obrębie późnie·jszego miasta średni,owiecznego objęte·go murami miejskimi. Osada ta spełniała rólę i funkcję ośrodka handlowego, a położenie jej przy wspomnianych tra:ktach :zadecydowało o ro.zwoju ek•ornomicznym 'i za,sięgu terytoria,lnym. Oż)'IWieni·e na trakcie handlowym spowodowało, że na tej trasie roztbudowały się w początkach XIII w. takie ośrodki
jak Świebodzin, SkwierzYina :i Gorzów. Z pewnością ruch handlowy wpłynął
także na rozwój przestrzenny podg>r·odzia międzyrzecki:ego. Właśnie ten
okres należy :rozpatrywać jako dający ekonomiczne możliwości do wykształ
cenia się układu mie}skieg·o z dużym rynkiem targowym w centrum z·abudowy.,Wskazu'je na to nieregularność :rozbudowy miasta Międzyrzecza.
Analiza planów wykaztuje, że ośrodek nie porwstał w wyniku jednorarowe>go aktu prawnego, lecz był rozbudowany w cz·asie, a ks•ztałt swój zawdzięcza nie t)"lk·o fizjografii terenu, lecz ta:kże wcześniej jtuż rozwiniętym
punktom osadniczym. R}'lne:k pie,rwotny w Międzyrzeczu miał kształt nie:regularny o bokach wahających się w wyrnimach .80 X 75. Całość tego
ośrodka osadniczeg.o broniona była wodami Obry i Paklicy ja'k równie·Ż
rozległymi bagniskami, S•two:rztonymi przez te rzek·i. Aby zwiększyć obronność
miasta obwarowa:no je murami. Zapewne początkowo był WZinies;iony wał
ziemno-drewni·a·ny, le•cz w początka:ch XIV wieku WZJni.esiorno obwarowanie
z cegły i kam'i·enia. ObrOinność Międzyrzecza wzmocniono ponadto warownym zamkiem. Oprócz tej budowli miasto pos:iadało kościół parafialny
i baszty obronne wzniesione w otoku obwarowań. Brama, zwana wysoką
ryglowała trakt wiodący z Po.znania do Międzyrzecza. Druga z ·kolei bramo
Obe~ska, strze•gła mostu przez Obrę j:ak również szla1k1u prowadzącego
do Gorzowa i Szczecina. Wcześnie mi•a:sto z1budowało także dwa mosty na
Pa·kli:ey.
Dokumenty z XVIII wieku wymieniają :obok bram Wysokiej i Oberskiej
jeszcze Paklioką ·i Młyńs,ką. W średni,oW'ie:ezu jedna:k S·tamno się ograniczać
ilo·ŚĆ bram, ponieważ były one zaws.z:e słobszym punktem obrony. Molina
przyjąć, iż pows:tały •one znacznie :pÓŹlniej, może dopie<ro :na przełomie XVI
i XVII w.
Analiza :plonu wykazuje, że najsta·rsza S'ieć droŻino <głównymi s.Z'Iakomi
zbiegała się do .z,amku. Ten układ jest dowodem starej me.tryki rozplanowania, gdyż poohodz·i z ok,res'u kiedy naj:powożniejszym organi:zat•o:rem ży
cia :na tym terenie był g:ród wa,rorwny, a potem zamek. Do tego układu naw,iązuje dalsz,a .ro:z~budowo miatsta li w planach jest to koncepcja czytelna
aż .po dzień dzisiejszy.
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Międzyrzecza

z roku 1780

W ce1ntrum miasta stał ro~us.z, za1pewne początkowo drewniany, wokół
którego pobudowano kramy. Tutoj koncentrowało się życie Q'Ospodarcze.
Międzyrzecz przeżył okres ~O'Zikwhu ,za panowonia Kazimie,rz,a Wiel1kiego.
Władca ten jak podaje Jank10 .z Czamkowa zbudował zamek .z ce<Qi·eł według najnowszych wymogów techniki. Re·likty tego zamku zachowane są po
dziś dzień, podobn'ie zresztą jak częściowo poprzez lkzJne pożary i przebudowy zmieni,ony układ przestrzenny miasta.
Międzyrzecz ot~zy;muje prawo ma.gdeburskie z woli Kazimierza Jagiellończyka w r. 1475. W nową fo,rmę pra1wną mia,sto Z!osrt:ai<O prze,nies,ione, jak
mówi dokument "z prawa polskie'QO, ryce•fls,kie·go 'CZY jakieg·okolwiek ·i nnego". Prawny arkt lokacji gwa,rantowa/ uwol,nie1nie mieszkań·ców od woli
prawnej urzędni,ków. Sądownictwo podlega bowiem od tego czasu wójtowi,
a ten z kolei tyl1ko królowi. Przywileje uzyskane wraz z prawem miejskim, są
zapewne czynnikami mia,stotwórczymi. Ja1k jedna k wynika z liicznych faktów
1
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już przed uzyskaniem aktu lo,kacji Międzyrzecz był ośrodkiem w pełni roz-

winiętym i ok.rzepłym, z zachowanym, społecznym podziałem pracy ludności.
W wyniku dokumentu lokacyjnego miasto wstąpiło w nowy okres rozwoju
gospodarczego i polityczne:go. Fakt tern należy jednak uznać jako moment
dalszego postępu życia ekonomiczne•go, społecznego i pol.itycznego miasta.

STRZELCE

KRAJEŃSKIE

W północno-wschodniej części województwa zielonogórskiego, 12 km
od Noteci, na wysoczyźmie morenowej wykre·ślającej brze•g rzeki leżą
Strzeke Krajeńskie. Temn ·jest falisty, przeważają gleby lekkie i piasczyste.
Osada slowiańska "in wi:lla Strzelcze" leżała pomiędzy dwoma jeziorami
w pas1ie bagiennym. Dostęp do osady od zachodu możliwy był poprzez wą
ski przesmyk między jeziommi Górnym a Dolnym (na.z"W·a od różnicy poziomu
lustra wody). Drogi dojazdowe do osady kształtowały się wzdłuż tranzytu
g•ospoda:rczo-handl:owego Wschód-Zachód. Gród strzeledki należał do
systemu obronne·go związanego z gródkami granicznymi Dre.zdenkiem
i Santokiem. Kulista forma planu miasta :mchowa/a swój kształt na wzór
i1nnych grodów wznoszonych na ziemiach słowiańs·kich. O zasięgu i bogactwie Stnzelec z okresu przed loka•oją można będzi.e mówić na podstawie
kompleksowych badań archeologicznych. Obe·cnie moŻ!na jedynie przyjąć,
iż przed momentem lokacji, która nastąpiła około 1260 roku, ma tym terenie
istniał gród. Lokacja jedynie unormowała życie j:ego mieszkańców wedł·ug
nowej wersj·i prawnej. źródła językowe i ·ogólmy plan miasta wskazują ta>kże,
iż ośrodek ten został 11organizowony w czasach wczesne·go średniowiecza
p"zed oponowaniem tych ziem .przez Bmndenburg:ię.
Strzelce są już nazywane miastem w roku 1286, jednak podobnie jak
przy całym szere•gu mia1st dokument na:dajqcy prawa magdeburskie nie zachował s.ię. Z pewnością także nie był to j:ednora11owy akt, lecz składał się
z szeregu przywilejów przy.Zinawanych w rÓŻ!nym czasie. Plan miasta zo:stał
zreaHz·owa:ny w układzie szachownicowym. Re·gulamą s·i.atkę ulic zamyka
f.o1rma zbliżona do koła, zapew'ne początkowo wal ziemno-drewniany, a
obecnie pas obwarowań miejskich. Śred:nioa miosta ś:redni:owiecznego wynosiła 500 m. Zasadniczy układ komuni.kacyjny nawiązuje do trasy handlowej Wschód - Zaohód. Dwie bramy •obwnne zostały wZiniesione właś1nie
na tej osi. Brama Gorz•owska zamykająca dostęp do miasta od strony Gorzowa, obecn:ie nie istniejąca i Młyńska, zachowa1na w swej fo,rmie gotyckorenesa•nsowej po dzień dzisiejszy. Pod murorni miasta biegła wewnętrma
obwodnica obejmująca pas budo~wl:any o głębokośe:i 40 - 50 m. D.zis,i.aj
zamieniona na ciąg pieszy. Plac targowy ~najdował się w centrum osiedla,
d11i.siejszy rynek zachował także jego ,położenie. P~lac ten drogą ewolucji
układu przestrzennego podziel:eny z:e,stał na dwie częśoi, pr.awi·e że reg·ulornych kwadratów. Jedna z nich zo1stała zajęta przez ·kościół parafialny,
gotycką budowlę z (końca XIII wie'ku, druga przez ,ratusz, .ro:zebrany w 1600
rok•u. Około roku 1290 obwarowania ziemno-drewni·a:ne :z:ostały zastąp•ione
murami komiennymi, wzmocnionymi 38 wie~ami strzelniczymi, omz
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dwoma fosami. Ten stan czytelny Jest po dzień dzisiejs.zy. Także wyjątkowo
dobrze zachowany jest układ komunikaqjny .i mieszkalny. Wieżą zachowaną w calości jest Baszta Więzienna, budowla dwukondygnacjowa, zaopatrzona w wąskie otwory strze:lnicze. W jej sąsiedztwie w XIX wieku przebito bramę łączącą się z drogą lokalną.
OśNO

LUBUSKIE

Kraina Torzymska leży na wys·oczyźnie graniczącej od południa z Pradoliną Warszawsko-Berlińską, a od północy z Pradoliną Toruńsko-Ebers
waldzką.

Ośno leży na historycznym te:renie Z:iemi Torzymskiej w !Zapadlisku tektonicznym o stromych krawędzi.a:oh :i zabagni·onym dnie. Obok drogi wodnej
zdążającej od Warty, rzeczki tęcza, od zachodu dotykają Ośna lek:be
i urodzajne gleby, od wschodu sosnowe i bukowe lasy. ~ozwojowi najstarszego osadni·ctwa w Ośn,ie sprzyjał stary trakt handlowy, ciągnący z Lubusza
do Międzyrzecza i dalej na Poznań. lsrto:lne znaczen,ie dla badań nad genezą miasta ma dokument z roku 1252, wymien iajqcy Ośno jako "civ.itas
forens:is". Wynika z tego dokumentu, że na długo przed lokacją Ośna na
prawie n;iemieckim istniała tutaj osada typu targoweg,o. Z całą pewnością
rozwinęła się ona w pobl.iżu grodu, gdyż powsta:nie osady ta:rgowej uwarunkowane jest wcześniejszą ~ormą osadniczą. Do dnia dzis1iejszego brak
jednak badań archeologicznych, które by poparły w sposób nie podlegający dyskusj i ;to twi·erdzenie. Nie odkryto bo~iem jeszcze g.nodzi:sk·a czy reliktów średniowi·eCZJnegQ zamku, umożliiwia:jqcych jednoma·czne lokalizowanie grodu czy podgr:odzia w be.z1pośrednim sąsiedztwie osady targowej.
Istnienie wczesneg·o osadnictwa potwierdza jednak bezspornie chyża: jest
usytuowana na zachód od dzisiejsze-g:o miasta na terenie znacznie niż
szym wzdłuż najstarszego oddn,ka dr'Ogi na Lubusz. Chyże są tworem powstałym w speqfic:mych wawnkaoh polityczmych. Spełniają :rolę wydzielonych terenów dla ludności będącej elementem reakcyjnym w stosunku
1

1

136

Przed

lokacją

miast Ziemi Lubuskiej

do nowych pralW. W momende nadania prawa lokacyjnego istniejącemu
ośrodkowi i w momencie napływu rkolonistów do tych oŚ·rodków zaczynały
się tarcia pomiędzy tubylcami a nowymi osadnikami, bądź na tle religij-

nym, namdowościowym, czy wreszcie po<lityczmym. Zwycięstwo klasy przybywającej do nowego ośrodka znamironuje między innymi pr.zesiedlarnie
dawnych osadników do najsta•rszych pierwotnych miejsc osadniczych. Być
może, że proces ten zachodził także samorzutnie. Dawni osadnicy starali
się zorganizować przeciwko przybys.z:om. Trzymając się razem, podkreślarii
swoją odrębność także topografią miejsca. Badania naukowe stwierdziły,
że chyże zamierszkiwane wyłącznie przez ludność słowiańską ~charaktery
styczne, że powstają na teremach podbitych przez Brandenburczyków) wykazują niewątpliwy związerk ze słowiańskimi grodami i podgrodz.iami
z jednej strony, :z drugiej zaś z tmgami i miastami, pochodzącymi z okresu
tzw. kolonizacji na prawie niemieckim. Chyże przez dług.i czaiS .zarchorwywały
nie tylko swoją odrębn,ość językową, kulturową, ale barrdzo ozęsto i administracyjrną. Istnienie chyży w sposób de:cydujqcy świadczy o z,orrganri'zowanym żydu społecznym przed orkrresem lokacji miasta.
Powyższe dorw.ody, mimo braku wy,nrików archeol·ogicznyoh, zeZIWaJaJą
przypuszczać, że <terren mia,sta Ośna został zas·iedl·ony jruż w o~resie wczesnodzieJowym. Przemawioją za tym: 'irStnienie ohyży, istnienie targu, lokalizacja na wai!nym sz1laku rkomunrirkacyjnym, korzystne dla ob('lorny ukształto
wanie terenu, jok również bogactwo terenu.

Plac tmg,owy pr,zedlokarcyjnego miasta mieścił s.ię być może w pobliżu
dzisiejszego rynku, od strony ,za,ohodniej. Był on zlokarl,izorwany na osi traktu
handlowego. Anal'izując plan miasta moŻina wyodrębnić dwa układy urbanistyczno-prze,strz,enne, powiązane ze ,sobą mz;rastającym się ·organizmem
m.iasta. Można te układy nazwać ze względu rna ·ich położenie, zachodnimi
i wchodnimi. "Zachodni" powstał w nawiązaniu do p'ierwotnego placu
ta'rgowego, zaś część "wschodrnid' z pewnością powstała po akcie lokacyjnym ri jest wyra.zem dalszego roizwoju tego oś,rodka. Ten ostatni układ jest
uporządkowany ri pos,iada przemyślrany plan urbanistycmy. Ta dwoistość
form odz:wierdedla wie~nie proces kształtowania :się mia,sta. Starszy człon
stanowi przykład powstawa,!'da i rna•ra1s1larnia mia:sta w czas.ie, w ramach
aktualnych potrzeb ~ekonomiczrny,ch, w ·opa:rciu o oś:rodek miarstotwórczy
jai~im j:erst pl'a·c to:rg·otWy. Młrodszy układ poka:zuje •rozwiąwnie przestrzeni
w oparciu o akt l·okacyj!ny miasta. Da.ta 'lokacjii przypada na 11 połowę XIII
wieku.
W wieku XV niezależ:ne "civitas" przedlokaqjne i rroZIWrijający s1ię organizm w ·opa,rciru o rl·okocję, ,z;ostały ·Otoczone wspólnym murrem obronnym.
W ten ~sposób rOkreŚI·OinO o:statecZini·e obszm miarsto wahający się W 9'ranicach 300 X 480 m. Porprzez z;atbiegi mające na celu wzmocnienie obronności, teren te•n zamien'iono nieoma·l w wyspę otocz;oną wodami i bagnami.
Kręte mzlewirs·ka tęczy wyposażono w funkję obronną. Do miosta przedlokareyjnego nale·ży plac ta1rgowy zajmujący ohsza,r 100 X 75 m wraz z 6
ul.icami zwiqzarnymi z tym placem. Rymek miasta polokacyjnego leżący
w zachodnim krańcu został stworzony w wymiarach 50 X 100 z ulicami
biegnącymi ze wschodu na zachód.
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Najstarszą budowlą w mieście jest 'kościół pod wezwaniem św. Ja,kuba
datowany na rok 1298, zwiąwny zapewne z lokacją miasta. Ośno pos,iadało także ratusz drewniany, w 1544 wznies,iono murowa1ny lecz w 1842 r.
zburzono go ·i wybudowan·o na,stępny neog'otyoki. Pie·rwotne s.zańce ziemne
zastąpiono po roku 1477 murami z kamienia i cegły. Zachowały się one
w stanie prawie że dobrym na całej długości. Mury wzmooni<ono wieżami
strzelniczymi. We,jścia do mias,ta strze.gły bramy, pierwotnie dwie: Sulęciń
ska i Fran<kfuroka, lecz z czasem w ortoku murów przekuto da,lstZe dwie dla
celów gospodarczych. Brama FmnMumka była niegdyś poważnie rozbudowana i ufortyf.ik<Owana, podobnie ZJres:ztą jak Brama Sulęcińska. W skład
fortyfikacji wchodziły trzy baszty, dwie zachowane po dz:ień dzisiejszy.

KROSNO
środkiem !<Jrai:ny kmśn.ieńskiej, jej równole~ni·kowym odcinkiem prze·
chodzi PradoMna Wars,zawsko-Be,rliń,ska. Kie,~unek jej wy.znaczyła rzeka
Odra. Ziemia ta swój bogaty obraz geologicZJny zawdzięcza dwom ko·lejnym fazom postoju lodowca. Strona morfo<l•og.iCZJna jej jest bardzo bogata.
Teren ten charakteryZJuje S<ię ;regularną falistością a na obszarze od ~zeki
Nysy po Bóbr <i dalej no ws•ahód występują pojed;mcze wzgórz.a. Uchodząca
tutaj do Odry rzeka Bóbr, wyżł,obiła z południowej strony bótką, prostopadle do pradoliny skiemwaną, dol<i<nę bocZJnq.
średniowie•czne Krosno ro:z;łożyło się na trasie podfe,gającej rZJa•lewom
Odry i Bobru, rw miejscu gd:zie z lewej strony do Odry wpo,da Bóbr. W ten
sposób f<jrosno od północy i \zachodu otocz,o,ne było wodami ·rzeiki. Oprócz
rzek do miasta dostępu broniły bagnisrka, które szerokim pierścieniem okalały teren. Rzeki przed wielk.ami nie były tak spokojne i ure·gulowane jak
dziś. Tworzyły cały system odnóg, a i poziom ioh był znacZlnie wyżs.zy. Bóbr
swój obecny stan zawdzięcza regulacji w najnowszych czasach. Także jok
wyka.zują plany, Odra gwałtown.iej skręcała na południe w miejscu gdzie
leżało najstarsze miasto. Wąs·ka w po,równaniu z Odrą ~zeka Bóbr, szczególnie na Wi·o<snę zamie,niała się w olbrzymie ro;zlewiska.
Biorąc te fa,kty pod uwagę, jak i to, że Krosno leży zaledwie 40 m nad
pozi.omem morz.a, możemy stwie·rdzić, iż położenie miasta był1o :niema'! wy•spowe. To położenie uwarunkowane zo.stało względami strategkznymi. Musiały być one ba,rdzo powaŻine o i·le mi·as.to ~rozlokowało się na terenie narażonym na powodiie, a nie po drugiej stro,nie Odry na wysoczy~n:ie, której krawędź S<ięga ponad 40 metrów wysokości względnej. O ile weźmiemy
pod uwagę układ sił politycmych w wieku X i XI, to właśnie takie połlo
żenie Krosna staje s.ię całkiem zrozumiałe. Wyspa orpa!Sana ramionami
dwóch rzek dawała więks.ze poczucie bez!pieczeństwa, .na wypadek najazdów. Nękały ·one g<ród, jako basti•on pogmnic:my Polski, głównie od
strony Łużyc ·i z północy, którą zamie,sz:k,iwa,Ji Weleoi. P,nz}'lna,Jeż:ność do $Iqska zadecydowała o zlokalizowaniu grodu na śląskiej stronie Odry, dzięk·i
czemu gród miał bezpośrednią łączność z resztą dzielnky. Kmsno swoim
położeniem bardzo przypomina Santok, leżący w widłaoh Noteci i Wa.rty,
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a nie na wysokim brzegu pomonsrkim. Tylko względy strategicz•ne zadecydowały ostatecz:nie o takim położeniu "klucza do ~rólew·stwa polskiego".

Także duże znaczenie politycZ!ne Kros,na pozwala na analogie z Santokiem. Krosno majdorwało się na kresach ziem Piostowkzów, a w związku
z dziejami tej ziemi przyjmowało ró:łną funkcję w odnie·sie·niu do śląska
czy Brandenburgii.
Najstarszą trasą komunikacyjną na terenie kra.iny krośnieńskiej była
Odra, wraz z Bobrem. Miejsce skrzyżowania tworzyło z pewnością dodatk·owe korzyści pie·rwotnie dla grodu a następnie dla miasta, które właś
nie tutaj S•ię rozwinęło. Sprzyjało to bowiem wielu ko,ntaktom natury handlowej. Odra jest znana od najdawnie~szych czasów jako rzeka spławna.
Tak gród, ja:k później miasto korąstały z tych możliwości. Właśnie w miejscu gdzie leży •l<crosno było też najdogodniejsze przejście lądowe pr:zez
Odrę. Dolina Odry poprze.z swoje zawężenie do szerokości 2 km tworzy
najdogodniejsze przejście na dość dużej przestrzeni. Jak wiemy z dokumentów pisanych przejście to jest wykorzystywane w cza,sach Mieszka l
i Bolesława Chrohreg'O jako brama wypadowa na Łużyce i Mfśnię.

Obok s~laku wodnego, drogą lądową ·O bardzo starej metryce jest połączenie wiążące Lubusz p~zez Krosno z Pozna•niem. Także dr·oga wi.odąoa
z Łużyc do Wrocławia nie omijała !<Jros,na. Szla·ki te uwarunkowane są rzeź
bą te·renu i dzisiejsze drog·i nawiązują do tradycyjnych, historycznych. Być
może, istniała także krótsz,a droga Lubusz P102Jnań, omijająca Krosno
od północy. Bmk lasów na trasie Lubusz- Rzepi•n, Torzym - Świehodzi:n
zdawałoby się na to wskazywać. Wiemy jednak, że od Poznan.ia do Krosna
prowadziły dwa warianty tej drogi. Od Zbqszynka przez Babimost i Suiechów na Krosno 'i od Zbąszynka przez Świiebodzin, na Krosno. Droga z Łu
życ do Poznania biegnąca poprzez Kwstr\o, Sulechów, Zbąszyń jest wspomitnana w umowach polsko-hzyżaokioh z 1238 ,i 1243 1r. a więc była chyba
starszym s1zlokiem aniżeli Kcrosno, Świebod:zin, Zbąszyń, Pomań. Droga
z Łużyc i Lubusza oiągnqca do Wiel.kopols,ki 1i Wrocławia przez !<Jożuchów
i Głogów, była z pewnośdą czynni:k:iem sprzyjojącym w okresie pok•ojowym rozwojowi gmdu, a pó~niej ośmdka miejskieg.o, 'lecz w okresie wo1en
stwarzała duże niebe:zpieczeń•stwa: Do ·końca XIII wieku a~rteria komunikacyjna łącząca Ł:użyoe przez Krosrno z M/!iel;kopols:ką speł·n'i>a ważną rolę
gdyż łączy ziemie zakonu krzyżaokiego t. Niemcami. Znaczen,ie jej upada
pod konie·c XIII wieku gdyż tranzyt odbywa się tprzez Pomorze Zachodnie.

Zbieg dwóch dróg wodnych, s'krzyżowanie się ważnych sZ!Iaków lądo
wych stało się czynnikiem twórczym przy powsta1niu osody handl·owej pod
opieką grodu, a później ośmdka miejskiego. Dla zrekonstruowania pierwotnego platnu miasta i dla je,go genezy ważnym zagadnieniem jest Unia
przebiegu dróg poprzez te·re:n :na którym ukształtowało się mi·asto.
Bród na Odrze w ok>Oli·cy K1rosna jest linony bard:.zo dawno. le p~Tzejść
było kilka, możemy przypuszcz·ać na podstawie źródeł historycznych, które
wspominają, że j.uż w X i XI wie·ku ·korzystano z dogodnego brodu. Dz.isiaj
nie po·tmfimy dokładnie tych prze•jść na Odrze zlokalizować z powodu
brah dokładnych źródeł historycznych i regulacji obu rzek. Być może,
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jedno z przeJSC istniało w okolicy dzisiejszego mostu. Wskazywalaby na
ten fakt linia dróg, które mniej więcej w tym miejscu, jak wynika ze starych planów się stykały. Droga wychodząca z Krosna na Wrodaw i ta do
Niemiec wiodąca przez Gubin miały wspólny trakt. Dopiero poza terenem Krosna, tak dawniejsze·go jak i dzisiejszego trakt ten rozwidla się.
Gdy miasto z·ostało otoczone murami, wiódł on do Kros•na Bramą Odrzań
ską.

Na terenie gdzie leży dzisiejsze Krosno pierwotnie powstała osada
o charakterze ta,rgowym będąca pod opieką grodu, który mieścił się na
tym samym brzegu Odry lecz w odległości około 250 metrów od dzisiejszego centrum miasta. Na podstawie znalezisk archeolog'icznych oraz wnioskując z częściowej zachowanej konfiguracji terenu, można uznać, że gród
wczesnośJedniowieczny leżo! na 'dawniejszym lewym brzegu koryta Bobru,
przy jego ujściu. Teren ten został zdeformowany przez prace budowlane
jakie tutaj przeprowadzano w związku z wznoszeniem w 1726 r. budynku
mieszkalnego, będącego dzisiaj siedzibą Rejonu Dróg Wodnych - Gorzów. Obiekt ten oraz po.zostałe budynki gospoda,rcze zostały zlokal'izowane na krawędzi wału obronnego. Wal natomia.st został poważonie zniwelowany, a wklęsły teren grodziska częściowo zasypany. Grunta na·leżące
do posesj.i są uprawiane, część została .przeZJnaczona na ogródki warzywne, znacznG część pod zboża. To także wpłynęło na 'zatarcie pierwot>nyoh
form grodzi,ska. Nie bez znaczenia dla stonu zachowania były też czę.ste
wylewy Bobru i Odry.
Jedynie wprawne 01ko mcheologo praktyka, mogło na terenie tak zazadniczo zmieni.onym do•strzec .istnienie wklęsłego g•rodz,iska wczesnośred
ni•owiecznego. Obiekt na tyle :się zachował, by można określić jego śred
nicę. Wynosi ona co 100-130 m. Material aroheologicZJny pochodzący
z dwóch próbnych sondaży pozwala stwierdzić, że istniał tu gród nieprzerwa•nie .od VII do XII wieku. Teren na którym znajduje s1ię grodzisko jest
szczególnie s·ilnie •rozbudowanym systemem obwarowań. Gród otoczony był
zespołem walów ziemnych, które po dzień dzis.iejszy zachowały się na tyle,
aby stwierdz.ić, że obóz warowny w widlach Bobru i Odry obejmował te,ren
ponad 1 .km2. Na wie'lu oddnkach układ i budowa walów są zupełnie czytelne. W k1Hku mieJscach w rowach przed watami do dzi.s,iaj utrzymuje się
woda. Część systemu obronnego podobnie jak wał grodu, została rozmyta
wylewami dwu ~zek. Miejsce to jest bezwątpienia nojsta,rszym ośrodkiem
życia społeczneg.o na teren 1ie dzisiejszego Krosna. Gród, który może nam
dosta,rczyć wie·lu ~e,szcze rewelacj1i ma chmakter obron•ny. Być może, że
właśnie w .związk•u .z wypadkami roku 1005 'i 1015 został umocni·ony i rozbudowany.
Ja•k j.uż wspomni·anto, wyniki uzysk,a•ne ;z badań sondażowych pozwalają
twierdzić, że gród krośnieńsk•i powstał w VII lub VIII wieku ri w sposób nieprzerwany, przechodząc różne koleje przetrwał aż do XII wieku. Procesy
takie można zaobse•rwować w szeregu ośrodkach np. Gnieźnie, Poznaniu,
Wrocławiu, Opolu czy Międzyrzeczu. Szczególnie chętnie, jak pisze H.
MGnch zajmowano pod g•rody grodziiSk•a znajdujące się nad rzekami i jeziorami w mieJs·caoh dog·odnych do przeprawy.
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Pomiędzy grodem, a pó~niejszą osadą ta,rgową, zbkalizowaną przy
szlaku handlowym, w miejscu jego przedęcia z Odrą, po prawej stronie
Bobru istniało podgrodz.ie. Obejmowało ono te~ren dawniejszej osady rybackiej, lub tak zwanej chyży. Przeprowadzone badania archeologiczne
dosta:rczają na to dowodów. Znaleziska z s·ondażu wykopanego na terenie chyży, poZiwalają twie~rdzić, że w XI wieku ośrodek ten już istniał, posiadając wysoko zorganizowane życie c5połeczne. Oczywiście, że nie sposób dzis,iaj, na tym kompletnie Zimienionym w ciągu wieków obszarze, dostrzec konfigurację z ok,resu historycZJnie nas interesującego. Dodajmy, że
do ro,zkoponia terenu zachęcał Zdzisław Kaczma,rczyk.

Osady targowe s'ilą rzeczy skupić się musiały rwokół szlaków handlowych a w konkre1:Jnym wypadku Kro~na, jej położen,ie podyktowane zostało szczupł,ością miejsca na wyspie. Vv'iaśn1ie ta osada ta,rgowa na niskim
brzegu Odry dało początek miastu. Tutaj zowierano umowy 'i przeprowadzano transakcje handi'owe. Zarys osady możemy prześledz.ić po dzień
dzisiejs.zy w średniowiecznym układzie miasta. Kształt jej wykreślają linie
ulic biegnące równolegle do Odry. Potrzeby życia gospodarczego spowodowały, że z biegiem czasu drogą ewol,ucji, osada przekształciła się w
miasto. W dahzym etapie rozwoju uwydatnia s.ię dążność do racjonalnego rozplanowania.
Ustrój społeczny, polity,cz.ny ·i gospodarczy mający 1msadniczy wpływ
na kształtowanie się ukł~adu przestrze1nnego mi•ast na terenie słowiań
szczyzny zachodniej by/ podobny do Wielkopolskiego. Można więc przyjąć, że proces wykształcenia i roZiplanoiWanlia mi~ejskiego Krosna przebiegał w podobny sposób jak w Wie,lkopols~ce. Gród Krosno wraz z obwarowanym podgrodziem tworzył całość o cham·kterze obronnym. Teren ten
w stosun,ku do drog.i zachował położenie ustronne. Zycie go,spoda~rcze podgrodzia, uzależn:ione było 10d momentu obronności. Z czasem powstaje już
po.za obrębem obwmowanym ośrodka, osa,da otworta tylko o znaczeniu
ekonomicznym. Jej l~okalizację uzależnia s'ieć drożna, oraz łatwo dostępny
teren. Ta,k właśnie wygląda spr,owa w Międzyrzecw, KożuchoiWie, Magiinie, Krośnie, Krzywiniu :i wielu ~innyoh miasta,ch. lstn'ienie targu poza ośrod
kiem obronnym, uwa~runkowane był,o względami strategicznymi.
Rozwój 90spodmki toworowo-pienięŻ'nej w XIII wieku wpłynął decydująco na ro.z:wój miasta. Rozwój handlu i rzemi,osła spowodował społeczny
podział pracy. To też w połowie XIII wieku roZirostało się osiedle targowe
K,ros.na. Dotychczaso,wy układ p,rzestrzenny stał ,się zbyt sZJczupły, wymagał
upor.ządkowan1ia. W}'1zyskano do tego najleps'ze ówczesne :zdobycze urbanistycz;ne. Część na~~starszo z,l,okaliZJow·ana przy przeprawie na Odrze nie
pos,iada regulm-:nego układu. Ten ~ragment K1ro~na objęty później linią
obwarowani·a r·ozwinął 1się w :spo,sób żywi,ołOIWy, opierając swój byt na przywilejach handl'owyoh. Po,został,ość storego uikładu w łonie .zorganiwwaneg'o miasta pozwala przypuszczać, Żie Krosno n'i'e ,z,os'tał~o założ-one jednomZ:owym aktem, 'lecz f·akt ten mczej należy rozciągnąć w czasie. Jest molo
prawdopodobne, aby jednoraz;owy akt prawny .zawierał wszystkie momenty uwalrunkowane specytiką da1neg<0 ośrod,ka, które w sposób za,sadni.czy
wpływają na je~go r·oz;wój.
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plan miasta z roku 1846. Ciemną linią zaznaczono otok murów
miejskich

W IHeraturze naukowej z·a okre·s powstania miasta Krosna uważa się
pierwszą poł'Owę XIII wieku. Istnieje nawet pogląd, że mane wcześniej
z dokumentów os-iedle ryba,ckie (tak zwana chyża) stało się zawiązkiem
dzisiejszego śródmieścia. Ten po·gląd nie wytrzymuje jednak krytyki w świe
tle najstarszych planów K·rosna. Chyża na żadnym z tych dokumentów nie
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wchodzi w skład architektonicznego organizmu miejskiego. Zlokalizowana
jest bowiem na północny wschód od miasta, tuż przy Odrze na wysokości
zamku. Wyrażony w niniejszej pubHkacj;i pogląd, że chyża był·a terenem
dawniejszego pogrodzia, które straciło znaczenie na rzecz targu, opiera
się prawem analogii na znanych i •udokumentowanych źródłach naukowych dotyczących genezy wielu miast na te•ren'ie Wielkopolski. W świetle
dotychczasowej wiedzy o chyżach można powiedzieć, iż były one zamiesz·
kiwane wyłącznie przez ludność słowiańską. Chyże zac1owują w przeważającej części swo1e pierwotne położenie. T·ak dla nauki pols~iej jak 'i historyków niemieckich fakt, że chyże są tworem słowiańskim, nie budzi za·
strzeżeń. Uczeni polscy wyrażają pogląd, że chyże powstały w wyn·iku rozpadu przedhistorycZineg•o podgmdZ!io, obwmowane·go ·i zamieszkałego
przez ludność słowiańską. Stało 'Się to w tym momencie, gdy typ otwa,rtego
targu, a da·lej miasta nie zdołał się je,sz:cze wytworzyć, a podgrodzie ze
względu no szczupłość miejsca ·i niedogodne warunki pc~lożenia topograficznego ohy.ltił'o s1ię ku upadkow.i. Zatem w procesie ·kształtowania się mi·asta chyże spełniały rolę łącznika między przedhistorycznymi podgrodziam 1i
a miostami na prawie niemieckim. W Ś1wietle analii.zy stos•unków osadniczych w Krośnie ta1ką rolę spełniała chyża kfośnieńsko. Fa1kty historycme
z późniejs.zeg.o o:kresu pozwalaJą przypuszczać, że w tym rozumowaniu nie
popełniono błędu. Chyże traktuje s1ię ja1ko część historycznie sttworzoną
przez Słowian .i w momencie nasilenia germanizacji traktuje się je jako
getto dla Pola·ków. Ich mieszkańcy stara11i się jak najdłużej utrzymać w stosunku do miasta swoją autonomię 'i aż do XVIII wrieku włącZlnie posługi
wali się językiem polskim.
Ok,oło 200 metrów w hnH prostej po tej samej stronie Odry stał zamek.
Dokładnej daty jego budowy nie znamy. Zamek był s1iedzibą księcia Henryka Brodatego, a po jego śmierci (1238) rezydencją wdowią Jadwigi do
końco jej życia. Na podstawie analizy faz rozwojowych obiektu najwcześ
niejsze fragme1nty zamku istniejącego po dzień dzis,iejszy można wiązać
z okresem panowania Hemyka Bmdatego. Z poł·owy XII wieku pochodzą
duże partie ścian murowane z kamienia 'narzutowego, zachowane w najniższej kondygnacji starego zamku. Zał·oże,nie przestrzenne zamk,u z XIII
wieku ogmniczoło się do prostokątu o wymiarach 50X35 metrów. Nieco
później obiekt został wzmocniony wieżą, która przetrwal·a aż do XVIII wieku.
Uwidoczniona jest na sztychu z tego .kires.u, jako masywna bryła górująca
nad zamkiem i miastem. Rekonstrukcja wyglądu najwcześniejs.zeg.o murowanego zamku je,st utrudni'ona ze względu na licZJne przebudowy.
Osada ta.rgowa, która rozwinęła się pomiędzy zamkiem a terenem
dawnej chyży posiadała bieg ulk rów,noległy do Odry. Ta część wprowadza widocZJną dezorganizację w regularny układ miejski rozpracowany już
po okresie lokacji.
Mury miejsktie wybudowane w miejsce obwarowań ziemno-drewnianych
związane są z ostatecznym .rozplanowaniem mia.sta to .znaczy z XIII i XIV
wiekiem. Wytyczenie zas.ię.gu miasta objęteg·o murami stało s·ię dla Krosna
sprawą bardzo isto1iną w momencie napływu nowy·ch osadników w ostatnich latach XII wieku. Poozęl.i oni budować 1nowe domy ja'k najbliżej
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ko·śdoło i zamku z myślą ,o obmn,ie. Wały i palisady n1ie dawały pełnej
gwamncj,i bezpie,czeńsrhwa. Dodajmy, że ośrodek posi,adający już w pierwszej poł·owie XIII wieku zomek oraz k,ośoioły, był przygotowany do przyjęcia
prawa miejskiego.

Dostępu do miasta broniły wówczas dwie bramy, od południa Gło
gowska, od strony północno-zachodniej Odrzańska. Później w bezpośred
nim sąsiedztw.ie zamku wzniesiono trzecią, Kamienną. Chodziło zapewne
o to, aby ruch handlowy odbywał się pod bezpośrednią kontrolą zamku.
Miasto posiadało kształt eHpsy zwężającej się ku południowi. Teren ten
wyno·sił w swojej za,sadniczej długości z południa na pólnoc 500 m, zaś
w najszers.zym miej.s·cu 300 m. W obrębie murów biegły 3 ulice prostopadle do Odry i 4 poprzeczne. Centrum zajmował prostokątny rynek z koś
ciołem. Mur obronny mia,sto w części pólnocno-wschodniej stykał się z systemem obronnym zamku. P·oza murami pozostało osiedle na wysokim brzegu Odry z kośdołem św. Andrzeja, oraz o~siedle będące w części terenem
dawnego pod9rodzia tak zwana chyża. Oba te oś·rodki pełniły rolę słu
żebną w stosunku do miasta.
Z pewnością na podstaw.ie dokumentu lokacyjnego dla Krosna, udałoby się nam zrekonstruować obraz przestrzenny średniowiecmego zamku
oraz odszukać k•on·cepcję perspektywicznego planu urbanistycmego. Dokumenty takie nie zochowoły s·ię jednak Na pod,stawie uprzednich wy~
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wadów, można stwierdz1ić, że moment lokacji miasta był dla ~~rosna jedynie etapem rozwoju. Udział kolonistów niemieckich w dalszym rozwoju
urbanistycznym mia:sta jest niewątpliwy. Ni·e należy jednak przybycia kolonistów na z.organizowany już teren życia społeczno-poli·tycznego utożsa
miać z początk'iem powstania miasta, jak chcieliby tego tendencyjni autorzy niemieccy czy inni badacze, uznający tak zwaną .,teorię kolonialną"
powstan:ia miast polskich. Na podstawie aktualnej wiedzy o Krośnie należy stwierdZJiĆ, że ośrodek życia na tym terenie 'istniał na dł,ugo przed
nadaniem mu prawa lokacyjnego.
Uczeni polscy przypuszczają, że na·danie praw miejskich Krosnu nastąpiło w latach panowa.ni•a Hemyk·a Bmdateg·o, na przestrzeni 1232 -

1238 r. Źródła niemieckie natomiast podają, że miasto otrzymało prawo
miejskie magdebur.sk·ie w wku 1317. Sam fakt nadania formalnego prawa miejskiego, jak już zaZJnaczyłem, nie jest jednak decydujący, aczkolwiek wpłynął zasadnkzo na jeg.o da.lsze dzieje.
KOżUCHóW

Kożuchów poło,żony je,st na terenie historyCZ'nej Ziemi Gł·ogowskiej a
więc w tej części województwa zielonogórs:kiego, która ge'ograHCZ'nie i hi-

storycznie związ.ana jest z Dolnym śląs'kiem. Miasto leży w paśmie Wzgórz
Dal:k,ows•k:ich. Poł,ożon·e jest na wysokości :okoł:o 100 m, podczas gdy otaCZiajq:oe je wzgórza dochodzą do 180 m. W odległ·oś·ci 12 km na wschód
od Kożuchowa płynie Odra, na północ ciągnie s1ię ·szeroka dolina śląskiej
Ochli. Wzgórza Dalkows,kie są niewie.l'kimi wzniesieniami, powstałymi, podobnie jak Ka.rkonosze, w okresie przedlodowcowym, w wyni,ku tektonicznych ruchów ziemi. Lodowiec osadził tu warstwę w postaci Ulrodzajnych
glin. Dllięki temu o<kolice Kożuchowa, podobnie jak cały o:bs,zar WZJgórz
Dalkowski:ch, posiadają g.linios1:ą, względnie piaszczyto-gH:nia.stą, urodzajną glebę.

ŻyZJna gleba zadecydowała o silnym przetrzebieniu lasów, ·które zajmują dziś stosunk·owo ba,rdzo mały procent powierzchni. Z map sporzą
dzonych w poł. XVIII wieku przez Wernera, wynika że już w tym czasie opisywany te·ren od21naczał się ba,rdzo słabym zalesieniem. Wydaje się Zlresztą, że omawiany obszar, położony w sq:siedztw.ie wielkiego kompleksu leś
nego Borów śląskich od południa i znacznie zalesionych obsza,rów, ciąg
nących się na północ od p:adoliny Odry, posiodał już w średniowieczu
ubogą szatę leśną. Okolica n:ie posiada bogactw mineralnych, tote:ż głów
nym źródłem goopodarczego zaplecza miasta było rozwinięte rolnjctwo.
Wcześnie też rozwinęły się te gałęzie rzemiosła, dla których bazę stanowi

rolnictwo i hodowla. Rzemri:asł'o dało z kolei podstawę ro.zwoj:u handlu,
któremu sprzyjało również korzystne .położenie Kożuchowa przy ważnym
szlaku komunika:cyjnym.
Pon'ieważ dane ź,ródł·owe dotyczące Koiiuchowa pochodzą doP'iero z
drug:iej pof,owy XIII wieku, pełny, naUik·owy obraz najsto,rszeg·o osadnidwa
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i początków przedlokacyjnego miasta, dać mogą jedynie badania archeologiczne. Wszelkie, nie popo,rte takimi badaniami próby ,rozwiązania tego
zagadnien1ia nie mogą wyjść poza ramy hipotezy.
Faktem n1ie ulegającym wątpliwości jes>t :i:s1mienie w Ko~uchow,ie grodu,
którego położenie można z dużym prawdopodobieństwem dziś ustal:ić.
Obecność grodu poświadczona jest źródł1owo dopięro w ro~u 1273. W tym
czasie jednak obok grodu istnieje j<uż miasto.
Na podstawie anal'izy topog<rafii ·terenu oraz dobrze zachowanego śre
dniowiecznego układu prze,s·trzenne·go miasta, ·opierając się ponadto na
analogicznym ro.zwoju wielu miast P.ol·sk1i zachodniej przyjąć należy, że
miasto Kożuchów powstało w wyniku proce·su rozwojoweg·o, które9o etapami był gród, podgmdzie i osada targowa. W tym świetle początek grodu odnieść należy do czasów :macznie wybie,gających p~zed mk 1273. Bez
badań archeolog,icZinych jednakże, cza'SU powstania grodu 1n1ie uda się
usta·lić.

Położeni·e g.rodu, dzięk1i ,zachowanym f.ormom terenu, da s,ię ustalić
o wiele łatwiej niż czas jego powstania. Przeprowadzono przez a'rcheologa
analizo konfiguracj<i te,renu daje podstawy do lokalizowania grodu na
miejscu obecnego zamku oraz niezabudowanych terenach bezpoŚifednio
do zamku przylegających od strony północnej i północno-wschodniej.
Wspomniany teren jest WZJnieSiieniem połoionym w ni.zjinnym paśmie obejmującym miasto od zachodu i północy. Środkiem tego pasma płynie niewielki dz:iś strumień. Obszm grodzisko da s·ię ująć w kształt owalny zbliżony do koła, o średnicy ok 90--100 m. Dostrzegalnie rysują się jeszcze
k~rawędzie wzniesienia, chociaż trudno jest dopa>trzeć s:ię wyraźnych śla
dów dawnych wałów. Jest to rzecz Zlrozumiała, jeśH ·się weźmie pod uwagę,
że grodZJisko znajduje się w obrębie żywego i roZIWijqjącego S'ię organizmu
miejs1kieg.o. Już budowa zamku, który stanął na terenie g11odu, mus1iała
w znacznym· stopnli'u zatrzeć czy>telność jego formy. Gród ·otocZ!ony od s<trony południ·owej fosą, która łqczyła się z obu stron z terenem podmokłym,
pos'iadał dobre wawnk'i obronne. Będąc jednym z obronnych punktów nadgranicznych strzegł równocześnie waż.neg•o stlaku komunikacyjnego, prowadzącego tu ze śląska na północ.

W opa,rciu o liczne ana,logie na śląsku i w całej Polsce, należy przy~
jąć, że obok grodu spe~n,iającego fun1kcję militomo-admi,nistra.cyjną, powstać mus·iał•o podgrodZJie, którego rzemieślniczo ludność produkowała na
potrzeby władzy zwierzchniej rezydującej w grodzie. Jeżeli chodzi o poło
żenie podgrodzia, to moi'na chyba przyjąć bez więlcs,zy,ch zastrzeżeń, iż
znajdowało się ono na poł·udnie ·od g11odu, w centrum późniejszego miasta łOikacyjneglo, W miarę roliWoju produ~cji i społecznego podzioł·u pracy,
podgmdtie stał~o się 01sadą typu ta:rgowego, będącą dla reg,ionu ośrod
kiem wymiany nadwyżek tOIWarowych. Poło,żenie osady przy szlaku handlowym podnosił.o jej znaczenie i dawał1o duże możl.iwości rozwo~u. Teryto,rialnie wiązać trzeba ta,rg pra!Wdopodobnie z centrum średniowiecznego miasta. Być może śladem placu targowego jest obszar objęty ulkami: Legnicką, Do.s·zyńskieg·o ora:z północną i poł,udni:ową pierzeją rynku. Te ren ten pó1J•
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siada formę mocno wydłużonego owalu, zbyt jednak regulame rozplanowanie miasta w tym rejonie nie pozwala przyjąć tej tezy bez zastrzeżeń.
Dla jaśniejsze•go obrazu kształtującego się osadnictwa należy wspomnieć o przebiegających przez Kożuchów śrean,iowiec:z;nych szlakach komunikacyjnych. Ze wspomnianym już traktem ha,ndiowym, który wykorzystując suche tereny Wzgórz Dalkowskich, prowadził przez Kożuchów z Wrocławia do Krosna Odrzańskiego i dalej Szczecina, łączył się tutaj inny waż
ny s.zlak, p~owadzący pop~zez Bytom i Głogów do Poznania. Drogi te zbiegały się przed powstałą później Bramą Głogowską, kierując się na wprost

kościoła. W pobliżu kościoła tmkt skręcał w prawo na pólnocny zachód
do Kros,na. Inna droga wychodziła z tego miejsca, podążając w kierunku
południowo-zachodnim. Był to lokalny szlak łączący Kożuchów z Żaganiem.

Przedstawiony tutaj układ dróg w połączeniu z poprzednio wspomnianymi czynnikam.i, jak usytuowanie kościoła czy inne wlaśoiwośoi średnio
wiecmego ro~planowania mia•sta, zdają się przemawiać za lokaHzowaniem osady targowej na cbszorze śródmieścia. Niemniej z powodu braku
danych źródłowych, sprawę rozstrzygnąć mogą jedynie bada,nia archeologiczne.
Średniowieczne miasto usadowiło się na niewielk,iej płaszczyźnie, której poZiiom łagodnie opada w kierunku północnym i zachodnim, przechodząc za murami obronnymi w 'nieZJnaczną, wąs•ką dolinę, ś,rodk:iem której
płynie strumień. Daty lokacji n'ie można ściśle określić, gdyż n.ie zachował
s1ię dokument ·lokacy}ny. P·ierwsza wiadomość o Kożuohowie, jako mieście
na prawie niemieckim pochodzi z roku 1295. Kożuchów na długo przed
tą datą musiał być znacznym ośrodkiem miejskim, sk.oro sam ks.iążę Henryk III w roku 1287 wykazuje nim za,interes·owa·nie, troszcząc s•ię o patronat
nad tutejs.zym kośdołem. Podkreślić i tutaj należy, że lokacja Kożuchowa
na prawie niemieokhn, nie była momentem ~rotnym w rozwoju miasta,
lecz rezultatem i zakończe•niem długiego procesu rozwojoweg·o o·sady. Dotyczy to za,równo formy prze•strzennej miasta, jak i jego strony organizacyjno-prawnej.
W miarę postępu gospodarcze·go osady, jej do:tychczas·owy układ przestrzenny stawał się cora,z bmdZJiej niewygodny i wymagał uporządkowa
n·ia. Przeobrażenia ukł·adu przestrzennego dokonano według nowych zasad planowania urbanistyc~nego, uwzględniając aktualne potrzeby gospodarcze i społeczne mzwijajqcego się miasta. Urbanlistyczny obraz śred
niowiecznego Ko.żuchowa jest więc taHe wynikiem długiego, ewolucyjnego rozwoju. Ukształtował stię on w zasadniczym z.rębie już przed lokacją
miasta na prawie niemieck,im. Rozplanowanie polokacyjne jest tylko udoskonaloną wersją planu pr:zedl10kaqjnego. Za wykorzystaniem wcześniej
szych elementów przestrzenrnych w lokacyj.nym planie miasta przemawiają
pewne nieregularności ,i k:r.zywiZJny uHc oraz przede ws.zystkim konsekwencje przestrzenne wyni·kające z położe,nia przedlokacyjnej osady w stosunku do przebiegających dróg omz do kościoła i grodu.
Średni·owie·czne ~ozplanowa.nie miasta Kożuchowa zachowało się do
diZiiŚ bez więks.zych zmian, ·toteż jego rekonstrukcja nie no,stręcZia zasad"
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nkzo trudnośd. Sieć ulicztna kształtuje s.ię w wyraźny układ szaohOWinicowy
z prostokątnym rynkiem w centrum. Z nawżników ryn·ku wychodzą pod ką
tem prostym po dwie ulice. Tę zasadniczą sieć ,komunikacyjną uz,~eł.niają
cztery ulice blokowe oraz ul!ice przymurne, tworzące powiązan 1 ia obwodowe. Od północy, w obrębie miasta oddzielony :od ·niego fosą ~najduje się
zamek (gród). Z północno-zachodn,im nar·ożnikiem rynku komunikuje się
prostokątny pla•c ~~oście•lny. Mia·sto otacza pa1s obwa,rowań zamykających
się formą zbJ,iżoną do koła. Kształt ta 1k'i dowodzi, że pierwotnie umocnienia
stanowił wał drewniano-ziemny, na miejscu którego wZJnies·iono prar.vdopodobnie na po,czątku XIV wieku mury kamie.nne. W zwią.Ziku z tym na,suwa się przypuszczenie, 1 iż mliasto j·uż przced lokacją posiadaf,o drewnianoziemne obwarowania. W skład umocnień miejskich wchodził również g~ród
(później zamek) zamykającY-wały (mury) od strony półnoanej. Za~howane
do dziś kamienne mury o 9rubości 1 m u podstawy, dO>ohod.ztiły n'iegdyś
do 8 m wysokości. Wzmacniały je, rozmies.zcz,one równomiernie, czworoboczne ba·szty. Ten system obwa.rowań uzupełniała w,idoczna do dZJiŚ szeroka fos·a. W XV wieku fortyHka·cje wzmoon'iono prz•ez wznlies'ien'ie drugiego
pierścienia murów.
Do zamkniętego murami mia•sto pnowadziły trzy bramy, będące równocześnie pun:ktami obrony w obwodzie mliejsJ<!ioh ~ortyfikacjli. U zbiegu uJ,ic
legnickiej i Daszyńs~iego, w miej,scu gdliie wchodZJi~y do miasta drogi
z Wrcdawia ,j Głogor.va, ZJna~dował>a się Brama Gł·ogowsika. Był to punkt
prze,aięcia s.ię z linią murów dz1isiejs•zej .ulicy ZieJ,onogórskliej. Stała tu Brama Krośnieńska. Trzecia brama - ża,gańska zam)4ka ul1icę 1 Maja przy
jej wylocie z miasta. Teren w ~obrębie murów miej,skich, ztg•odnie ze śred
niowiecznymi zasadami, podtie·l·ono na wqsklie dtiałki hudowlane. Część
obsza,ru w północnej 1i południowej częś·ai miasta, nie została zabudowana.
Mieściły się tam prawdopodobn1ie og,ródki wa1rzywne.
Historia niemiecka utożsamia pows.tanie miasta 'Z Jego ·J,okacją na prawie n.iemieckim, loka,cję zaś wiąże z przybyciem n'iemiedkich kolonistów.
Poprzedn1ie ·f10ZJWaża:n,ia wykazały, że Kożuchów posiadał chamkter miej•ski
już przed lokacją. Tutaj zaznaczyć na!leży, że loka•cja również ni·e była d.tiełem Niemców. P~od koniec XIII wieku obecność Niemców w KożuchoMtie
leżącym w kręg~u intensywnej kolonizacji, :ztdaje się •nlie bud21ić wątpl 1 iwośd.
Już zresztą w roku 1287 książę Henr)4k III przyZJna~e zakonOWii niemieo~ie
mu prawo patronatu ·nad kośdołem w Kożuchow1ie. Przybysze stanowil·i
jednak nlieliCZJną, w porównaniu z ludno,śdą pol:ską, g:rupę etniczną, kJtóra
przy pr.zeobrażenliu mia,s:ta nie mogł,a odegrać większ~ roli. Przy reorganizacj1i miasta, czyl.i jego l~okacji na ta~k ~onym proiWie niemieckim, korzystarno zazwyczaj z pomocy lud:zi obcych, mają.cyoh w tym IZabes,ie doświadczenie. Rzecz oczyWiista nie byli nimi z reguły Niemcy, często natomiast by(,j to PoJa,cy, przybywający z >innych miast, w których przyjęły się
już zasady nowego prawa ·i organimcji miej.skiej. l tak chyba było w Kożuc~owie. W każdym raZJie pierws.zym znanym wójtem był Po,Jak, przybysz
ze Sląska Opolskieg·o - P,i·otr z lubnowa.
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Wzór prawa miejsldego przyjął Kożuchów !prawdopodobnie anal·ogicznie jak Głogów -- od Wmcławia. Brak dokumentu lokacyjnego nie pozwala wprawdzie ustalić tego z całą pewnością, pewne podstawy do ,ta.kiego sądu dają jedna•k fakty wyn:i•kajqce :z pó~n.iejszych dokum~nt?w, swl~d
czące o żywych kontaktach z W:rocławiem. D.otyczy to s.zczegoln1e cechow.
które zawsze szukały porady we Wrocławriu, •i·lekroć zochodz.iły jakieś wąt
pliwości prawne.

Unormowa·nrie ustrojów prawno-administracyjnych następowało w interesie miast ·i miało służyć dal·szemu i-oh ·rozwo}owi poprzez ustalenie
pewnych normatywów w srposob<ie zarządzania •i administrowania. Nadanie miastu prawa magdeburs~iego .nie oznaczał•o b)'lnajmniej podporząd
k•owania teg.o oś:rodka obcej polityce. Najnowsze badania naiUkowców
pols,kich dowiodły, że miasta Zi·emi Lubuskiiej już przed okresem lokacj•i
posi·adały wysoko zorga:ni21owane życie społec21ne ujęte w dokładne ramy prawne, zachowując swą moc na długo po forma.lnym nadaniu miastu praw loka•cyjny•ch (referat .prof. ZdZJi:sława Ka,czma,ficzyka na sesj:i naukowej zorganizowanej przez LTK •i Stację Na·ukową PTH w Zielonej Górze
w roku 1960).
Określeń "ur:ba" ri "d~ita>S" używ.alno w wiekach ~redn:~oh do kiliku
zorgan1imwanyoh form żyoia s.połeczneg•o. Te.rmrinem tym nazywano o·sady
typu mriejsk•iego genetycznie ró:żlne i pojawienie się pierwszych wzm•iarne•k
w historii pisanej określającej tym mianem jak!il~olwiek ośrodek pozwala
przypusliczać, że jest to o~rodek z własnym ustrojem prawnym. Zapewne
kilkanaście oś·rodków z na:szeg;o województwa przed uzyskaniem niemieckiego prawa miejskiiego taką formą określano w dokumentach.

"GiV1itas" zwano osady typu targowego, lecz stosowa:no je również do
k.ilku osad tworzących jeden organizm mimo, iż wyrosły ·one na gruncie
podgrodzia czy w oparciu o ośmdek osadniczy. Nazywano tak gród z podgrodziem, ora.z g•ród z podg·rodZJiem •i targriem. Nie jest wykluczone, że na
"oiv•itas" przedl·okacyjn•e składa się gród, pod:g11odzie, tra•cące swoje znaczenie, •oraz dwie czy nawet W•ięcej osad ta:rgowych 211·o~aliz.owanych nawet
w dużej odle9ł:ośoi od siebie. Na terenie n1ieomal całej P·olsrki "civitas"
typu ta·rgoweg·o powstaje w wyniku .ro21padu wcześni·ej •istniejącego grodu
wraz z podg•rodzriem. P·owstanie nowych ośrodków dokonuje się kosztem
podgrodzi zajmujqcych bellpośrednio jego obszar, względnie powoH wyposaża.jąc podgrodzie w funkcję jaką :spełniał tarrg, z równoczesnym rozwojem i rozszerzeniem tere:n<u. Wraz z rozwojem sił wytwórczych ulegają
zmianie stosunki poHtyczne i ekonom.iCZ'ne. Powstają ·osady n'ieobwamwane mogące służyć tylko wymrianie handlowej. Na teren <rozwijajqcy się
pod opieką grrodu napływają nowi osadnicy. Dość często stanowią on•i element antagoni·srtycZJny w stosuniku do ludności miejs•cowej. P·rawo l·okacyjne sta•ra się więc m. •in. Wrn<ieść ład społeczny, gospoda,rczy ri politycZJny.
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