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WSTĘP 

Miasta Śląskie powstawały w wyniku różnych impulsów i okoliczności. Każde z nich 

jest żywym organizmem, którego układ przestrzenny rozwijał się w zależności od rangi życia 

gospodarczego miasta. Bardzo często miasto spalone i zniszczone odbudowywano na tym 

samym miejscu w nawiązaniu do dawnego rozplanowania. Niektóre z nich do dziś stanowią 

nadal tajemnicę. Mam tu na myśli zagadkę związaną z Chocianowem, który jest przedmiotem 

mojej pracy magisterskiej. A mianowicie brakiem przedstawień zamku i osady z okresu 

średniowiecza, daty lokacji oraz przemian struktury przestrzennej, jakie dokonywały się od 

średniowiecza, aż po czasy nowożytne. 

Celem mojej pracy jest próba porównana Chocianowa z miastem średniowiecznym 

Górą Śląską oraz miastem nowożytnym Rawiczem. Czy miasto Chocianów jest miastem 

średniowiecznym czy nowożytnym? Czy powstanie osady ma związek z budową 

średniowiecznego zamku? Co odróżnia go od innych ośrodków miejskich oraz jakie czynniki 

wpłynęły na jego architekturę? 

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawione zostały założenia 

metodologiczne pracy: cel pracy, hipoteza, pytania badawcze, materiały oraz zastosowane 

metody badawcze. W drugim stan badań, czyli literatura, która porusza kwestie pałacu i 

miasta. W trzecim przedstawiłam historie miasta wraz z ewolucją i pochodzeniem jego 

nazwy, kościoła, pałacu z zabudowaniami, ogrodem oraz przemianami, które dokonały się w 

nim na przestrzeni wieków. Włączyłam w ten rozdział również źródła kartograficzne 

i ikonograficzne. W czwartym zastosowałam analizę porównawczą na podstawie 

zgromadzonego materiału źródłowego, kartograficznego oraz ikonograficznego Chocianowa 

z Górą Śląską, która jest miastem średniowiecznym oraz Rawiczem, miastem nowożytnym.  

Na podstawie badań terenowych dokonałam również analizy architektonicznej rynku w 

Chocianowie. W piątym przedstawiłam wnioski i wyniki badań. 

Materiałów do pracy poszukiwałam w: Archiwum Państwowym we Wrocławiu, 

Archiwum Państwowym we Wrocławiu oddział Legnica, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony 

Zabytków we Wrocławiu. Delegatura Legnica, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w 

Poznaniu. Delegatura Leszno, Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, 

Bibliotece Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytecie Wrocławskim w archiwum 

kartograficznym, Internecie, Publicznej Bibliotece w Chocianowie, Narodowym Instytucie 

Dziedzictwa we Wrocławiu. 
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ROZDZIAŁ I 

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE PRACY 

 

1.1 Cel pracy, hipoteza i pytania badawcze 

Celem pracy jest próba ustalenia, czy miasto Chocianów jest miastem 

średniowiecznym czy nowożytnym. Hipoteza zakłada, że może być to miasto nowożytne. 

Pytania badawcze:  

1. Czy Chocianów jest miastem średniowiecznym czy nowożytnym?  

2. Czy powstanie osady ma związek z budową średniowiecznego zamku?  

3. Jakie czynniki wpłynęły na jego architekturę?  

4. Co odróżnia go od innych ośrodków miejskich? 

1.2 Materiały i metody badawcze.  

Badania moje polegały na zastosowaniu metody porównawczej miasta Chocianów z 

miastem średniowiecznym Górą Śląską oraz miastem nowożytnym Rawiczem wykonanej na 

podstawie zgromadzonego materiału ikonograficznego i kartograficznego oraz źródeł i 

literatury. Przeprowadzono także badania terenowe. Ich celem była próba uzyskania 

odpowiedzi na wyżej postawione pytania. Historię osady Chocianów podzieliłam na kilka 

etapów: pierwszy dotyczy czasów średniowiecznych, drugi odbudowy miasta po wojnie 30 

letniej, aż do czasu przemiany zamku w barokową rezydencję, trzeci pożaru pod koniec I 

połowy XVIII wieku i ponownej odbudowy, czwarty czasów zniszczenia przez wielkie dwa 

pożary pod koniec I połowy XIX w., budowy huty i kolejnego powstania miasta. 
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ROZDZIAŁ II 

STAN BADAŃ 

 

Nie odleziono źródeł piśmiennych do najstarszego zamku oraz miasta. Nie znamy 

również materiału kartograficznego i ikonograficznego z tamtego okresu. Możliwe, że się one 

nie zachowały bądź w ogóle nie istniały. Utrudnieniem jest brak badań archeologicznych na 

tym terenie. Dlatego okres sprzed 1728 jest traktowany ogólnikowo w przeciwieństwie do 

okresu drugiego. Pierwsze i jedyne informacje dotyczące średniowiecza pochodzą z 

dokumentów XIII, XIV, XV wiecznych, które m.in. dotyczą postaci Mikołaja z Chocianowa
1
, 

informacji o rozpoczęciu budowy zamku
2
, wystawionym pierwszym dokumencie na zamku

3
, 

nadaniu dóbr
4
, o okręgu Chocianowskim

5
, pierwszej przebudowy zamku, a obecnie pałacu

6
, 

pozwolenia na urządzenie hamerni, kramu oraz młyna
7
.  

Pierwsze przekazy źródłowe do budowy obecnego barokowego pałacu pochodzą z 

kronik pastora Langego dopiero z roku 1702 oraz akt przechowywanych w dawnym tzw. 

Rentamcie w Chocianowie częściowo pochodzących z gałki hełmu wieży pałacu. Friedrich 

Albert Zimmermann
8
 podaje dość nieścisłe i fragmentaryczne dane, jednak dokładniejsze 

informacje oparte na źródłach znajdujemy u Karla Mullera
9
. Część elementów wyposażenia 

                                                             
1 Pierwsza wzmianka o istnieniu Chocianowa pojawia się w dokumencie z 9 lipca 1284 roku. Świadkiem 

dokumentu Wawrzyńca oficjała i Mirosława plebana Skorogroszu dla klasztoru augustianów we Wrocławiu był 

Mikołaj de Cosenow. R. Stelmach, Chocianów najdawniejsze dokumenty [w:] „Chocianowskie Słowo” (nr 3/4), 

1997, s. 10 
2 Budowę zamku, która rozpoczęła się w 1297 roku, odnotował w swojej kronice „Leignitzische Jahrbucher” 

legnicki prawnik Georg Thebesius, II, 131.  Ibidem, s. 10 
3 Bolesław III 19 XI 1311 roku wystawia pierwszy dokument na zamku w Chocianowie dotyczący nadania dla 

klasztoru lubiąskiego wsi Oleszna i Gościejowice. Ibidem, s.10 
4 W dokumencie z 19 V 1352 Wacław I książę legnicki nadaje za wierną służbę Heymanowi von Bran dobra w 

Coczenow. Ibidem, s.10 
5 Dokument z 20 IV 1353 roku, Wacława I księcia legnickiego, wzmianka o istnieniu „okręgu 

chocianowskiego”, Ibidem, s.10 
6 5 XII 1407 roku Ruprecht książę legnicki potwierdza przebudowę zamku w Coczenaw. Ibidem s.11 
7 Książę Ludwik II, 18 IV 1430 roku zezwala na urządzenie hamerni, kramu oraz młyna mistrzowi Adelheyn 

von Leschin. Źródło: www.cosanow.pl, Zakładka: kalendarium chocianowskie 07.01.2017 
8 F. A. Zimermann, Beytrage zur Beschreibung von Schlesien, Bd. VIII, Brieg 1785 
9 K. A. Muller, Vaterlandische Bilder in einer Geschichte Und Beschreibung der alten Burgfesten und 

Ritterschlosser, Glogau 1844, s. 248 - 258 

http://www.cosanow.pl/
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pałacu w drugiej połowie XIX wieku wymienia Lutsch
10

. Między innymi pisze o barokowych 

meblach, szesnastu sztukach wyściełanych foteli, owalnym przykryciu stołu z końca XVI 

wieku, gobelinach z XVIII wieku itd. W albumie o Zamkach Śląskich Robert Weber
11

 opiera 

się na informacjach pochodzących od Karla Mullera
12

. Pierwszy plan sytuacyjny oraz 

ilustracje na podstawie zdjęć fotograficznych z początków XX wieku publikuje Richard 

Konwiarz
13

. Natomiast praca Hildegardy Schubert, zawiera historię budowy pałacu opartą na 

źródłach pochodzących z kronik pastora Langego oraz gałki hełmu pochodzącej z wieży 

pałacu
14

. Gunther Grundmann cytuje najważniejsze fragmenty odnalezionych dokumentów z 

gałki hełmu świadczące o autorstwie budowli zamku Martina Frantza oraz publikuje po raz 

pierwszy rzut parteru pałacu
15

. 

Bogdan Guerquin w Zamkach Śląskich, podaje krótką informację dotyczącą historii 

zamku. Na przykład datę rozpoczęcia budowy zamku, właścicieli oraz co wydaje mi się 

ważne, że zamek był punktem obrony dzielnicy legnickiej od strony Głogowa. Informuje 

również, że pozostałością pierwszej budowli jest kwadratowa wieża
16

. Druga jego książka pt: 

Zamki w Polsce z roku 1974 zawiera identyczne informacje
17

. 

Mirosław Przyłęcki w Zabytkach powiatu lubińskiego przedstawia historię miasta, 

pałacu, kościoła pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika oraz kościoła NMP, opisuje dość 

obszernie całe założenie parkowo – pałacowe, analizuje układ przestrzenny miasta oraz 

opisuje dwie najstarsze kamienice w rynku. Dowiadujemy się również, co jest interesujące, że 

prawdopodobnie do roku 1901 przy kościele w rynku stał ratusz, który został rozebrany
18

. 

Niestety nie znalazłam dowodów na to, że taki budynek kiedykolwiek w rynku istniał. 

Konstanty Kalinowski w Architekturze doby baroku na Dolnym Śląsku przedstawia 

gruntowną analizę stylistyczną pałacu w Chocianowie, jako przykładu osiemnastowiecznej 

modernizacji. Przedstawia autora przebudowy Martina Frantza. Pisze o trudnościach, jakie 

                                                             
10H. Lutsch, Verzeichnis der Kunstdenkmaler der Provinz Schlesien. Band III. Die Kunstdenkmaler des Reg. – 

Bezirks Liegnitz, Breslau 1889, s. 189 – 190 
11 R. Weber, Schlesische Schlosser, T. I., S. 16-17, tab. 53., Dresden-Breslau 1909 
12 K. Muller, op. cit., s. 248-258 
13 R. Konwiarz, Altschlesien Architektur, Raumkunst, Kunstgewerbe, Stuttgart 1913, s. XX – XXII, il. 190 – 194 
14

H. Schubert, Landschlosser in Schlesien, ihre Geschichte und ihre Bedeutung fur den schlesischen Barock  

“Mitteilungen des Geschichts-und Altertums-Vereins zu Liegnitz”, T. 14, Liegnitz 1932/1933, s. 32-44 
15

G. Grundman, Die Baumeister Familie Frantz, Breslau 1937, il 2 
16

B. Guerquin, Zamki Śląskie, Warszawa 1957, s. 40 - 41 
17

B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1974, s. 123 - 124 
18

M. Przyłęcki, Zabytki powiatu lubińskiego. Szkice Legnickie, T. VIII, Legnica 1974, s. 49-56 
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musiał napotkać architekt wynikających w związku z adaptacją starszych partii budowli do 

nowych innowacji. Przedstawia też rysunek rzutu pałacu autorstwa Martina Frantza  lat 1728-

1732
19

.   

Josef Golitschek przedstawia bardzo krótką informację na temat historii zamku, jego 

właścicieli, ale jako pierwszy podaje nazwę miasta Klein Kotzenau po polsku – Mały Kocień. 

Prezentuje zdjęcie pałacu
20

. 

Józef Pilch w Zabytkach architektury Dolnego Śląska podaje, krótką historię miasta, 

pałacu, kościoła pod wezwaniem św. Józefa Robotnika i kościoła NMP. Pisze na przykład, że 

Chocianów był osadą założoną, jako podgrodzie wybudowanego zamku. Następnie o 

przejęciu dóbr przez prywatnych właścicieli, którzy w 1713 roku założyli tu osiedle targowe. 

Prawa miejskie otrzymał Chocianów w 1894.  Podaje, że miasto zostało zniszczone po II 

wojnie światowej, z czym nie zgadza się autorka pracy. Chocianów nie został zniszczony, 

świadczy o tym zachowany układ urbanistyczny rynku i miasta.  Wspomina również, że 

kościół ewangelicki św. Józefa Robotnika, powstał w II poł. XVI wieku z przebudowy 

istniejącego tam wcześniej ratusza. Jest to już drugi autor wspominający o istniejącym w 

rynku ratuszu
21

. Choć jak już wcześniej wspomniałam nie ma dowodów, że taki budynek 

istniał. 

Rafał Eysymontt w swojej książce Kod Genetyczny Miasta z 2009 roku wymienia 

bardzo ważne daty i fakty z życia miasta. Między innymi zaznacza, że już w pierwszej 

połowie XIV wieku wymieniano w dokumentach zamek, miasto, mieszczan z Chocianowa 

oraz spisano i wystawiono tam ważny dokument.  Świadczyć to może o tym, że już w czasach 

średniowiecznych musiała to być ważna miejscowość. Być może jest ona wtedy zalążkiem 

miasteczka.  Rafał Eysymontt pisze również o układzie przestrzennym rynku. Zauważa też 

brak murów obronnych oraz powiązań miasta z zamkiem, duży rynek z kościołem po środku.  

Uważa, że idealna centralność założenia kościelnego i równoległość ścian bocznych budowli 

do linii zabudowy pierzei świadczą o nowożytnym pochodzeniu układu przestrzennego 

miasta. Przedstawia również fragment mapy topograficznej Chocianowa z 1824 roku oraz 

plan rekonstrukcyjny rynku
22

.  

                                                             
19

K. Kalinowski, Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977, s. 232 – 234, 269 – 271, 298, 241 - 243 
20

J. Golitschek, Schlesien – Land der Schlosser. Band I. Zeugen deutsche Kultur, 1978, s.172 
21

J. Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005 
22

R. Eysymontt, Kod Genetyczny Miasta: średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki 

europejskiej, Wrocław 2009, s. 277 - 278 
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Literatura dotycząca historii Chocianowa nie jest obszerna. Najczęściej są to krótkie 

wzmianki o zamku, rzadziej o miasteczku, czasem występują krótkie opisy jednego lub 

dwóch zabytków. Ewidentnie brakuje pełnej monografii na temat pałacu i informacji 

dotyczących samego miasta. Brak ikonografii i kartografii. Jak się wydaje najwięcej możemy 

się dowiedzieć nie z literatury, lecz z artykułów i opracowań. Do najciekawszych i 

obszerniejszych należą: studium o pałacu w Chocianowie autorstwa Józefa Lepiarczyka z 

1960 roku
23

, karta ewidencyjna zabytku dotycząca zamku autorstwa Grzegorza Grajewskiego 

z 1996 roku
24

 oraz studium Wiesławy Staniszewskiej z 1998 roku
25

, które jest największym 

opracowaniem, dotyczącym Chocianowa. Studium zawiera informacje dotyczące historii 

miejscowości, zespołu pałacowo - parkowego, stanu zachowania, wytycznych dotyczących 

prac remontowych. Podane są źródła najstarszej znanej ikonografii oraz bibliografii.  

W roku 1997, kiedy miasto świętowało 700 lecie powstania do współpracy zaproszono 

historyków z Uniwersytetu Wrocławskiego, między innymi R. Stelmacha, Z. Frasa, H. 

Rasewicza, którzy pisali do lokalnej gazety Słowo Chocianowskie artykuły dotyczące historii 

Chocianowa
26

.  Udało im się zebrać razem najważniejsze daty i fakty.  

Z inicjatywy mieszkańca Chocianowa, historyka-amatora Zbigniewa Machonia 

powstała w Internecie strona, na której zamieścił on informacje dotyczące historii 

Chocianowa. Znajduje się tam również obszerna bibliografia historyczna miejscowości oraz 

materiały ikonograficzne o kartograficzne
27

. 

 

 

 

 

 

                                                             
23 J. Lepiarczyk, Chocianów, pałac, tzw. Studium skrócone, Kraków 1960 
24

G. Grajewski, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Legnica 1996 
25 W. Staniszewska, Studium historyczno – urbanistyczne Chocianowa woj. Legnickie, Wrocław 1997 
26

R. Stelmach, Z. Fras, H. Rusewicz, Z dziejów Chocianowa-daty i fakty [w:] „Chocianowskie słowo”, nr 19/20, 

1997, s. 19 - 22 
27

http://www.cosenow.pl 21.03.2017 

http://www.cosenow.pl/
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ROZDZIAŁ III 

HISTORIA MIEJSCA 

 

3.1Źródła kartograficzne 

Chocianów pojawia się po raz pierwszy na mapach dopiero pod koniec pierwszej 

połowy XVII wieku i oznaczony jest, jako pagus cum teplis, czyli wieś z kościołem bądź, 

jako pagus lub dorff co oznacza samą wieś. Mapa z roku 1644, ukazuje położenie 

topograficzne miejscowości. Wioska znajduje sięwśród gęstych lasów z dala od dużych miast. 

Brak głównych traktów drożnych. W pobliżu możemy dostrzec kilka mniejszych osad. Nazwa 

Chocianowa, Klein Kutzenaw. 

 

1. Mapa z roku ok. 1644, wydana przez Johannesa Janssoniusa w Amsterdamie. Tytuł: ”Silesia Inferior. 

Sereniss. ac celsiss. Principibus ac Dominis Dn. Georgio, Dn. Ludovico, Dn. Christiano, Fratribus. Ducibus 

Silesiae Ligniciens[is] ac Bergensibus, Dominis gratiosissimis dicata a Iona Sculteto Sprotta-Silesio”. Autor: 

Scultetus, Jonas. Przedstawia Dolny Śląsk. Źródło: Oddział Zbiorów Kartograficznych BUWr. Sygnatura 2483-

IV.B. 
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2. Mapa z roku ok. 1660, wydana przez Bartischa Johanna Gottfrieda w Schweidnitz. Tytuł: „Ducatus Silesiae 

Iauranus Authore Friderico Khunovio”. Dolny Śląsk. Źródło: Oddział Zbiorów Kartograficznych BUWr. 

Sygnatura 2504-IV.B. 

 

 W drugiej połowie XVII wieku, miejscowość najczęściej przedstawiona jest na 

mapach, jako oppidum, oppidulum, czyli miasteczko. Co oznacza, że mimo różnych 

przeciwności losu np. zdarzeń wojennych, osada ulega przemianom i się rozwija. Na 

prezentowanym źródle kartograficznym z roku 1660, oprócz przedstawianego położenia 

topograficznego, widać, że miejscowość nadal znajduje się wśród otaczających ją lasów i 

głuszy. Brak dróg i traktów. Nie ma w pobliżu dużych miast i osad. Przedstawiona nazwa 

miasta to Klein Kotzenaw. 
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3. Mapa z roku ok. 1680, wydana przez Janssoniusa Waesbergena, Joannesa; Pitta, Mosesa; Swarta, Stevena w 

Amsterdamie. Tytuł: „Ducatus Silesiae Ligniciensis”. Mapa Księstwa Legnickiego. Źródło: Oddział Zbiorów 

Kartograficznych BUWr. Sygnatura 2507-IV.B. 

 

Na mapie z roku ok. 1680, trudno jest stwierdzić jednoznacznie, czy jest to wioska, 

czy miasteczko, ponieważ legenda nie posiada jednoznacznego oznaczenia. Sugerując się 

opisanymi znakami na innych mapach uważam, że jest przedstawiona, jako małe miasteczko. 

Plan ten jest cennym źródłem kartograficznym, ponieważ jako pierwszy ukazuje ten obszar 

bardziej szczegółowo. Oprócz lasów i oznaczonej miejscowości widać pola uprawne, stawy, 

wrzosowiska, gospodarstwo rolne, dwa młyny, oznaczony zamek i kościół. Przedstawiona 

nazwa miasta to Klein Kotzenaw. 
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4. Mapa z roku ok. 1736, wydana przez Homannianiego Heredesa w Norynberdze. Tytuł: “Principatus Silesiae 

Lignicensis in suos circulos, tres nempe Lignicenses, Goldbergensem, Haynavviensem et Lubenensem partiti, ac 

a I. W. Wieland [...]”. Autor: Schubarth, Mattheus. Mapa Księstwa Legnickiego. Źródło: Oddział Zbiorów 

Kartograficznych BUWr. Sygnatura 2508_IV.B. 

 

Na mapie Księstwa Legnickiego z roku 1736, Chocianów zaznaczony jest, jako 

opidum, czyli miasteczko. Oprócz położenia topograficznego można dostrzec dwa wiatraki, 

dwa młyny, gospodarstwo rolne, pola uprawne, zamek, stawy. Nowym elementem 

zaznaczonym na mapie jest pojawienie się drogi – traktu, biegnącego z jednej strony na 

zachód i skręcającego na północ w stronę Głogowa, a z drugiej na południe w stronę Legnicy. 

Pojawia się tu nazwa Klein Konzenau.  
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5. Atlas "Krieges-Carte von Schlesien", autor Christian Friedrich Wrede, lata powstania 1748-49 rok. Karta z 

atlasu map wojskowych przedstawiająca fragment Dolnego Śląska. Źródło: Oddział Zbiorów Kartograficznych, 

Zakład Ossolineum Wrocław. Sygnatura: SBB_III_Kart_N 15060_Babd 4_Blatt_31. 

 

Bardzo cennym źródłem kartograficznym jest mapa wojskowa Christiana Friedricha 

Wredego z lat 1748 – 1749. Na podstawie tej mapy można poznać rozplanowanie miasteczka 

w końcu pierwszej połowy XVIII wieku. Jest to pierwsza mapa, na której widać przestrzenną 

zabudowę Chocianowa. Widoczny jest prostokątny rynek wraz stojącym po środku kościołem 

oraz wyprowadzone z narożników rynku po dwie ulice, wskutek czego do rynku przylegają 

cztery bloki zabudowy, przedmieście, zamek w raz z pobliskimi zabudowaniami oraz ogród z 

sadzawką. Wiatraki przy głównym trakcie, stawy, wychodzące z miasta drogi, pola uprawne, 

gospodarstwo rolne z kuźnią (Hammer Vorw), zoo (Thier Garten), bażantownie (Fasan 

Garten), cmentarz bohaterów. Trakt główny biegnie przez środek miasta, z jednej strony 
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kieruje się na północ w stronę Głogowa, z drugiej na południe w stronę Legnicy. Widoczne są 

również inne drogi, rozchodzące się w różne strony. Pojawia się nazwa Klein Kotzenau.  

Legenda na mapie podaje również istotne informacje, a mianowicie, liczbę mieszkańców oraz 

właściciela miejscowości, Graffa von Redern. W tym czasie w Chocianowie mieszka 32 

obywateli, w tym mieszczanie i chłopi oraz 7 osób, do których w liczono ogrodników i 

chłopów, nieposiadających ziemi i zabudowań, mieszkających prawdopodobnie u innych 

chłopów. Nazwa miejscowości Klein Kotzenau. 

 

6. Mapa z roku ok. 1750 wydana przez Johann David Schleuen w Berlinie. Tytuł: „Das Furstenhum Iauer in 

Nieder Schlesien”. Autor: Werner, Friedrich Bernhard. Źródło: Oddział Zbiorów Kartograficznych BUWr. 

Sygnatura 2505-IV.B. 

 

Na mapie Księstwa Jaworskiego, autorstwa Friedricha Bernharda Wernera z roku 

około 1750, Chocianów jest przedstawiony, jako miasteczko. Oprócz położenia 

topograficznego i lasów, nic więcej na niej nie widać. Nazwa miejscowości Klein Kotzenau. 
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7. Mapa z roku ok. 1750, wydana przez Johann David Schleuen. Tytuł: „Special-Carte des Furstenthums 

Liegnitz in Nieder Schlesien”. Autor: Werner, Friedrich Bernhard. Źródło: Odział Zbiorów Kartograficznych 

BUWr. Sygnatura 2510-IV.B. 

 

Na innej mapie Friedricha Bernharda Wernera, przedstawiającej Księstwo Legnickie, 

z tego samego okresu, autor podaje więcej informacji. Choć miejscowość oznaczona jest, jako 

wieś z  kościołem, widać stawy, dwa młyny, gospodarstwo rolne, lasy. Pojawia się ponownie 

ta sama nazwa miejscowości Klein Kotzenau. 
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8. Mapa Księstwa Legnickiego. Tytuł "Topographia Silesiae". Lata 1755- 1765. Autor: Friedrich Bernhard 

Werner.Legenda mapy podaje rok 1758. Strona 151. Źródło: Oddział Zbiorów BUWr.  

 

Na kolejnej mapie pięciotomowego rękopisu ilustrowanego, liczącego trzy tysiące 

stron autorstwa Friedricha Benharda Wernera, na której zaprezentowano obszar Księstwa 

Legnickiego, Chocianów jest zaznaczony, jako miasteczko. Widoczny jest zamek, kościół, 

gospodarstwo rolne, stawy, lasy, wrzosowiska, trakt, który biegnie na południowy wschód w 

stronę Legnicy. Nazwa miejscowości Klein Kotzenau. 
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9. Mapa z roku 1745 – 1800. Tytuł: „Das Hertzogthum Schlesien”.Źródło: Oddział Zbiorów Kartograficznych 

BUWr. Sygnatura 2462-IV.B. 

 

Mapa wydana w latach 1747-1800 przedstawia miejscowość, jako miasteczko. Oprócz 

położenia topograficznego, jak na mapach wcześniejszych widać stawy, wymieniony już 

wcześniej główny trakt, lasy, wrzosowiska. Nazwa miejscowości Klein Kozenau. 
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10. Mapa Chocianowa i okolic, Urmestischblatt z roku 1824. Dolny Śląsk. Źródło: Oddział Zbiorów 

Kartograficznych, Zakład Ossolineum Wrocław. Sygnatura: SBB_III_Kart_N 729_Blatt 2629 von 1824 

Chocianów. 

 

Na mapie z 1824 roku widoczna jest przestrzenna zabudowa miasta, rynek wraz 

stojącym po środku kościołem z wieżą, zamek z przyległymi zabudowaniami, trzema 

sadzawkami oraz barokowo - klasycystycznym parkiem o centralnej kompozycji, którego nie 

było widać jeszcze na mapie Friedricha Berncharda Wredego z połowy XVIII wieku. Trzy 

wiatraki przy głównym trakcie - prawdopodobnie kamiennym, gospodarstwo folwarczne wraz 

z kuźnią, staw, pola uprawne, zoo, wrzosowiska. Przedmieścia usytuowane są wzdłuż drogi. 

Występują pojedyncze zabudowania oraz mosty. Porównując mapę z roku 1749-50 i 

prezentowaną powyżej, można zauważyć również, że obszar miejski w strukturze 

urbanistycznej na przestrzeni 70 sięciu lat się nie powiększa, rynek również zachowuje ten 

sam układ. Po raz pierwszy pojawiają się dwie nazwy miejscowości. Przedmieścia przybierają 

nazwę Klein Kotzenau, natomiast miasteczko nazwę Kotzenau.  
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11. Mapa z roku 1871 – 1914 wydana przez Carla Flemminga Verlaga. Tytuł: „Kreiskarten von Schlesien, 

herausgegeben nach der von Generalstabs-Offizieren und nach den Generalstabs-Karten bearbeiteten grossen 

Reymann'schen Specialkarte von Schlesien [...]”.Źródło: Oddział Zbiorów Kartograficznych BUWr. Sygnatura 

5520-IV.B. 

 

Kolejnym źródłem kartograficznym jest mapa wydana w latach 1871-1914. Na której 

znowu powtarzają się dwie nazwy miejscowości Klein Kotzenau i Kotzenau. Chocianów 

oznaczony jest, jako miasteczko. Widać rynek z kościołem wraz z zabudowaniami, zamek z 

barokowym ogrodem, staw, główny trakt wraz z trzema wiatrakami, inne drogi lokalne 

wychodzące z miasta, młyn, pola uprawne, zoo. 
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12. Topographische Karte [Meßtischblatt]. Wydawca Reichsamt für Landesaufnahme. Data zdjęcia terenowego: 

[1887]. Data wydania 1888. Aktualizacja pełna mapy: 1933 - Redaktionelle Änderungen.  Źródło: Oddział 

Zbiorów Kartograficznych BUWr. Sygnatura nr. 6541-III.C. 

 

 

Na planie zdjęcia terenowego z 1887 roku widoczna jest przestrzenna zabudowa 

miasta, która jest połączona z siecią dróg lokalnych. Przestrzeń urbanistyczna powiększona. 

Występują dwie nazwy miejscowości Kotzenau i Klein Kotzenau. Widoczna jest linia 

kolejowa, lasy, wrzosowiska, pola uprawne, zabudowania Huty „Marienehutte”. Nastąpiła 

zmiana w zabudowie rynku, oprócz wychodzących dwóch ulic z każdego narożnika rynku, 

można zauważyć, że dłuższe boki placu przecięto dwoma ulicami, wskutek czego do rynku 

przylega sześć bloków, a nie jak wcześniej cztery. 
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13. Mapa z roku 1935, wydana w Berlinie. Tyrtuł: „Provinz Niederschlesien”.Źródło: Oddział Zbiorów 

Kartograficznych BUWr. Sygnatura 8551-IV.C. 

 

Na planie z 1935 roku Chocianów przedstawiony jest, jako miasteczko. W pełni 

wykształcona miejscowość z siecią dróg komunikacyjnych. Widoczna jest linia kolejowa. 

Występują dwie nazwy miejscowości Klein Kotzenau i Kotzenau.  
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3.2 Źródła ikonograficzne 

Najstarszymi materiałami ikonograficznymi przedstawiającymi Chocianów są 

pocztówki z końca XIX wieku oraz trochę późniejsze fotografie. Wcześniejsze przedstawienia 

miejscowości w postaci na przykład obrazów, grafik, rycin nie są nam znane. Może to 

wynikać z kilku przyczyn, na przykład, że nie zostały jeszcze odkryte, uległy zniszczeniu, 

bądź nigdy nie powstały. Ikonografia pocztówkowa i fotograficzna, przedstawia 

najważniejsze budynki oraz miejsca związane z miastem i okolicą.  

Na kartce nr 1 z końca XIX wieku, widać od lewej kolejno barokowy pałac, katolicki 

i ewangelicki kościół. Na pocztówce nr 2 oprócz już wcześniej wymienionego pałacu, można 

zobaczyć panoramę miasta z widoczną wieżą kościoła stojącego pośrodku rynku. Jelenia, 

który być może symbolizuje istniejące na obrzeżach Chocianowa zoo, bądź po prostu 

bogactwo zwierzyny w tamtejszych lasach. U dołu po lewej widoczna jest huta 

„Marinehutte”. Nowym elementem na kartce nr 3 jest strzelnica wraz z restauracją. Natomiast 

na pocztówce nr 4 z roku 1900 od lewej widać kolejno stację kolejową, już wcześniej 

wymieniony ewangelicki kościół, pałac, dom bractwa kurkowego. Kartka nr 

5 przedstawiarynek, a nr 6 pałac. 

Kolejna z roku 1905 prezentuje panoramę miasta z widoczną w oddali wieżą kościoła 

ewangelickiego. Numer 8 jest zestawieniem siedmiu ważnych i charakterystycznych 

budynków oraz miejsc dla miasta. Mianowicie jest to już wcześniej wspomniana huta 

„Marienhutte” i kolejno od lewej szkoła, pałac, urząd leśny, panorama Chocianowa, rynek, 

gazowa wieża ciśnień.  Pocztówka nr 9 prezentuje tartak dworski oraz młyn młotkowy. 

Kartka nr 10 zawiera już wcześniej wymieniony młyn oraz staw na północnych peryferiach 

miasta. Numer 11 stawy hodowlane. Kolejna nr 12 pocztę, przy ulicy Kościuszki.  

Na pocztówce 13 z roku 1930 widoczna jest gospoda, wnętrze sali oraz ogród, przy 

ulicy II Armii Wojska Polskiego. Kolejna nr 14, ratusz. Numer 15 i 16, prezentuje 

południową elewację pałacu, od strony ogrodu, natomiast nr 17 główną fasadę pałacu, od 

strony zachodniej. Na kartce nr 18 roztacza się widok z pałacu na pawilon, tartak, urząd leśny. 

Numer 19 i 20 przedstawia fragment ogrodu od strony południowej m. in. staw, fontanny, 

rzeźby, zieleń.  

Reprodukcja fotografii nr 21 z 1920 roku i nr 22 z 1913 roku ilustruje oficynę 

wschodnią przypałacową, w której znajduje się stajnia dworska. Natomiast kolejne nr 23 i 24 
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oficynę zachodnią, w której mieszczą się pomieszczenia gospodarcze i mieszkalne dla służby. 

Kartka nr 25 prezentuje kościół katolicki mieszczący się przy ulicy Głogowskiej. Na zdjęciu 

nr 26 można zobaczyć kościół ewangelicki zaznaczoną kaplicą grobową. Fotografia jest 

zrobiona przez H. Hearttwig w 1896 rok. Pocztówka nr 27 i 28 również przedstawia kościół 

ewangelicki, lecz w szerszej odsłonie, widać bowiem, sporą część rynku m.in. północną i 

zachodnią pierzeję.  

Zdjęcie nr 29 ukazuje pomnik poległych mieszkańców Chocianowa w wojnie prusko - 

francuskiej w 1870 roku. Jest wykonane w roku 1920 na zlecenie P. Kuhn Kotzenau przez 

firmę Heiss - Co z Kolonii i przeznaczone do drukowania kart pocztowych. Natomiast nr 30 

przedstawia panoramę miasta, widzianą od strony pałacu w latach 1920-1940. Widoczna jest 

dzielnica Piasek obecnie ul. II Armii Wojska Polskiego i osiedle odrodzenia, zwane 

Zaciszem. Na kolejnej nr 31 z roku 1924, rozciąga się widok z wieży zamkowej również na 

panoramę miasta. W oddali widoczna jestwieża kościoła ewangelickiego. 

 Zdjęcie nr 32 prezentuje całą zabudowę rynku w latach 1920-1930. Na zdjęciu 

lotniczym nr 33, które jest wykonane ze sterowca w latach ok. 1936-1944, znajduje się 

ponownie panorama Chocianowa, lecz w szerszej odsłonie. Na pierwszym planie widoczna 

jest barokowa rezydencja, na drugim stare miasto z ogromnym rynkiem i kościołem 

ewangelickim na jego środku.  

Na pocztówce nr 34 z roku 1921, widać jest wschodnią pierzeję rynku oraz 

wspomniany już wcześniej pomnik. Kartka nr 35 i 36 prezentuje północną pierzeje rynku. 

Natomiast nr 37 i 38 południową pierzeje rynku. Kolejna nr 39 przedstawia wschodnią 

pierzeje. Pocztówka nr 40 zachodnią pierzeje rynku. 
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1. Miasto Chocianów. Kartka pocztowa z końca XIX wieku. Lata 1895-1901. Źródło: http://dolny-

slask.org.pl/3851237,foto.html?idEntity=505655 08.01.2017 

 

2. Kartka pocztowa z lat 1898-1900. Widok na panoramę miasta, pałac i hutę. Źródło: http://dolny-

slask.org.pl/775824,foto.html?idEntity=505655 08.01.2017 

http://dolny-slask.org.pl/3851237,foto.html?idEntity=505655
http://dolny-slask.org.pl/3851237,foto.html?idEntity=505655
http://dolny-slask.org.pl/775824,foto.html?idEntity=505655
http://dolny-slask.org.pl/775824,foto.html?idEntity=505655
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3. Kartka pocztowa z pałacem, strzelnicą oraz restauracją w Chocianowie z 1899 roku. Źródło: http://dolny-

slask.org.pl/860000,foto.html?idEntity=505655 08.01.2017 

 

4. Rok 1900 rok. Od lewej stacja kolejowa, kościół, pałac i dom bractwa kurkowego. Źródło: http://dolny-

slask.org.pl/5292721,foto.html?idEntity=505655 08.01.2017 

http://dolny-slask.org.pl/860000,foto.html?idEntity=505655
http://dolny-slask.org.pl/860000,foto.html?idEntity=505655
http://dolny-slask.org.pl/5292721,foto.html?idEntity=505655
http://dolny-slask.org.pl/5292721,foto.html?idEntity=505655
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5.  Rynek. Litografia. Wyd. P. Wagner Kotzenau. Rok 1905. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja 

widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

 

6.  Kartka pocztowa przedstawiająca pałac. Rok około 1900. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja 

widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
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7. Panorama miasta. Rok 1902. Źródło: http://dolny-slask.org.pl/607134,foto.html 08.01.2017 

 

8. Panorama „Marienhutte”, szkoły, pałacu, urzędu leśnego, panoramy Chocianowa, rynku, gazowej wieży 

ciśnień. Wydana przed rokiem 1906. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 

02.10.2016 

http://dolny-slask.org.pl/607134,foto.html
http://www.cosanow.pl/
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9. Tartak dworski oraz młyn młotkowy. Wyd. Halm Kotzenau z obiegu 1912 rok. Źródło: www.cosanow.pl 
Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

 

10. Młyn młotkowy oraz staw na północnych peryferiach miasta. Wyd. R. Jackel. Rok ok. 1930. Źródło: 

www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/


29 
 

 

11. Stawy hodowlane na północnych peryferiach miasta. Wyd. P. Halm Kotzenau z obiegu 1941. Źródło: 

www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

 

12. Poczta, przy ulicy Kościuszki. Wyd. O. Halm Kotzenau z obiegu 1930. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: 

kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.201 

http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
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13. Gospoda z widocznym wnętrzem sali i ogrodem, przy ulicy II Armii Wojska Polskiego. Wyd. H. Mende 

Kotzenau. Rok 1913. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

http://www.cosanow.pl/
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14. Ratusz. Rok 1904. Źródło: http://dolny-slask.org.pl/4016756,foto.html?idEntity=522717 08.01.2017 

http://dolny-slask.org.pl/4016756,foto.html?idEntity=522717
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15. Pałac. Wyd. R. Fischer Kotzenau. Fot. H. Haetwig 1896 rok. Przeznaczona do produkcji kart pocztowych. 

Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

http://www.cosanow.pl/
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16. Pałac w Chocianowie. Lata 1900-1910. Elewacja południowa. Widok od strony ogrodu. Źródło: 

http://www.fotopolska.eu/Chocianow/b12906,Palac.html?f=296319-foto 14.01.2017 

 

17. Pałac w Chocianowie. Lata około 1905-1909. Główna fasada od strony zachodniej. Źródło: 

http://www.fotopolska.eu/Chocianow/b12906,Palac.html?f=122053-foto 14.01.2017 

http://www.fotopolska.eu/Chocianow/b12906,Palac.html?f=296319-foto
http://www.fotopolska.eu/Chocianow/b12906,Palac.html?f=122053-foto
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18. Widok z pałacu na pawilon, tartak, urząd leśny. Wyd. Stadtblatt Buchhandlung Kotzenau. Rok 1923. Źródło: 

www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

 

19. Zabytkowy park przy pałacu. Wyd. przez P. Hahn. Rok ok. 1930. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: 

kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
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20. Zabytkowy park przy pałacu. Wyd. F. Harwig Luben. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja 

widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

 

21. Oficyna wschodnia. Stajnia dworska. Wyd. Stadtblatt Buchhandlung Kotzenau. Rok ok. 1920. Źródło: 

www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
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22. Oficyna wschodnia przy pałacu. Repr. fot. z R. Konwiarz Altschlesien. Architektur, Raumkunst 

Kunstgewerbe. Stuttgart 1913. Źródło: W. Staniszewska, Studium Historyczno-urbanistyczne Chocianowa woj. 

Legnickie, T. II. Wrocław 1997  
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3.3 Położenie i historia miasta 

 

 

1. Mapa Chocianowa i okolic. Źródło: http://wujcio82.bloog.pl/kat,198452,index.html 09.01.2017 

 

Chocianów jest miastem leżącym w województwie dolnośląskim, w powiecie 

polkowickim, jest siedzibą gminy miejsko – wiejskiej Chocianów. W latach 1975-1998 

miasto administracyjne należy do woj. legnickiego. Według danych 2012 roku Chocianów 

liczy 8274 mieszkańców. Miasto znajduje się we wschodniej części Borów Dolnośląskich na 

zachód od Lubina i północ od Chojnowa
28

. Przez teren gminy przepływa rzeka 

Chocianowskie Wody, która jest głównym dopływem Szprotawy oraz Potok Równik.W 

kierunku wschodnim droga z Chocianowa prowadzi do Lubina – Ścinawy - Rawicza. W 

                                                             
28https://pl.wikipedia.org/wiki/Chocianow 09.01.2017 

http://wujcio82.bloog.pl/kat,198452,index.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chocianow
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kierunku północno – wschodnim do Polkowic – Głogowa – Poznania. W kierunku północnym 

do Sławy, Przemkowa – Nowego Miasteczka – Zielonej Góry. Drogą północno – zachodnią 

dojedziemy do Szprotawy i Żagania, a kierując się na zachód do granicy polsko – niemieckiej 

w Zgorzelcu i Olsztynie. Udając się na południe dojedziemy do Prochowic, Legnicy, 

Chojnowa i Wrocławia.Chocianów leży w odległości od Chojnowa 20 km, Lubina 27 km, 

Legnicy 40, Wrocławia 98 km
29

. 

 

2. Panorama miasta Chocianów. Widoczny pałac, a w oddali  zabudowa rynku wraz z kościołem . Źródło: 

http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=124  14.01.2017. 

 

Można przypuszczać, że historia osadnictwa na terenie dzisiejszego miasta Chocianów 

zaczęła się w momencie rozpoczęcia budowy zamku w 1297 roku przez Bolka I księcia 

Świdnickiego, wnuka Henryka II Pobożnego i prawnuka świętej Jadwigi Śląskiej
30

. Budowę 

zamku odnotowuje w swojej kronice Leignitzische Jahrbucher legnicki prawnik i uczony 

Georg Thebesius
31

. Niestety kronika, która jest wydana w  XVIII wieku nie podaje źródła tej 

                                                             
29http://www.chocianow.pl/turystyka/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=221 

09.01.2017 
30 http://www.cosanow.pl. Zakładka Historia Chocianowa 01.03.2017 
31 G. Thebesius, Liegnitzische Jahr – Bucher […..], Johann Christoph Jungmann, Jauer 1733, II, s. 131. Źródło: 

R. Stelmach, op.cit, s. 10 

http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=124
http://www.chocianow.pl/turystyka/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=221
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informacji. Ponieważ, nie przeprowadzono badań archeologicznych na tych terenach, nie 

wiadomo, czy wcześniej istniał tam gród.  Faktem jest, że już w roku 1329 Jan Luksemburski 

wymienia w dokumentach zamek i miasto – Chotzenow – burg und swaz
32

. Dwa lata później 

wspomina tylko zamek, ale w 1343 roku civitas Cocenow
33

. W 1359 roku mowa jest o wsi 

Coczenow, ale i Weichbildzie i mieszczanach z Coczenow
34

. Jednak pierwsza pisemna 

wzmianka, świadcząca o istnieniu Chocianowa pochodziz 9 lipca 1284 roku. Świadkiem 

Wawrzyńca oficjała i Mirosława plebana w Skorogroszu dla klasztoru Augustianów we 

Wrocławiu jest Mikołaj z Chocianowa – de Cosenow
35

. Książę Ludwik II w dokumencie z 18 

kwietnia 1430 roku wyraża zgodę na urządzenie przy stawie w Chocianowie (na północ od 

zamku) – hamerni, kramu oraz młyna mistrzowi Adelheyn von Leschin i Simonowi, jego 

zięciowi
36

. Daje to początek rozwoju odlewnictwa w Chocianowie. 

W latach 1594-1596 na środku obecnego rynku budowany jest murowany kościół w 

miejscu drewnianej kaplicy. Do roku 1901, obok kościoła prawdopodobnie stoi ratusz, choć 

nie ma na to dowodów
37

. Wojna trzydziestoletnia (1618–1648) prowadzona między obozem 

katolickim i protestanckim zbiera swoje żniwo. W 1633 roku Chocianów jest najpierw 

obrabowany, a potem spalony przez armie cesarską (katolicką) pod wodzą Albrechta 

Wallensteina
38

. W wyniku tego wydarzenia miasteczko wyludnia się i przez 15 lat nie jest 

zamieszkałe. Dopiero w roku 1650 zaczyna się odbudowywać. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń w dziejach nowożytnych miasta jest uwolnienie z 

poddaństwa mieszkańców Chocianowa przez Katarzynę von Stosch z domu von Kottwitz
39

. 

Daje ona również przywileje kmieciom, zagrodnikom i chałupnikom. Chocianów otrzymuje 

prawo urządzania trzy razy w roku jarmarków i raz w tygodniu organizowania targów 

końskich i na bydło. Władza w mieście przechodzi w ręce Rady Miejskiej. Od tej pory 

mieszczanie i rzemieślnicy są zobowiązani do wykonywania następujących prac publicznych: 

                                                             
32 R. Eysymontt., op.cit, s. 277 
33Ibidem, s. 277 
34Ibidem, s. 277 
35 E. Łobarewicz, Źródła archiwalne do dziejów Chocianowa w archiwach państwowych [w:] 

„ChocianowskieSłowo”, 1997 rok, nr 3/4 (19/ 20), s. 19 
36 http://www.cosanow.pl 
37 J. Lepiarczyk, op.cit, s. 4 
38  Albrecht Wallenstein, wódz i polityk w czasie wojny między katolikami, a protestantami w latach 1618 – 

1648. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_von_Wallenstein 09.01.2017 
39 Katharina von Stosch z domu von Kottwitz, była drugą żoną Wolfa Aleksandra von Stosch (1631 – 1682) 

właściciela i pana na zamku w Chocianowie. Po śmierci męża odziedziczyła dobra. Źródło: 

http://www.cosanow.pl/PALAC/WLADCY_II/index.htm 09.01.2017 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_von_Wallenstein
http://www.cosanow.pl/PALAC/WLADCY_II/index.htm
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przy budowie kościoła, szkoły i młyna wodnego, przy naprawie dróg w mieście i 

oczyszczaniu rowów miejskich, pilnowania jeńców osadzonych w strzelnicy i pełnienia straży 

w razie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru. Te przywileje potwierdza wnuk Katarzyny - 

Balthasar Friedriech w 1707 roku
40

. A później w 1713 roku cesarz Karol VI Habsburg
41

. W 

skład rady wchodzą: sędzia, zastępca sędziego, pisarz i sołtys. W 1746 roku miasto płonie. Po 

pożarze odbudowuje się szereg budynków już z cegły, niektóre z nich zachowały się do 

dzisiaj, na przykład przy rynku numer 1-5
42

. 

W pierwszej połowie XVIII wieku podstawowym czynnikiem, który pozwala na 

rozwój Chocianowa jest produkcja rolna i handel. W roku 1813 przechodzą przez miasto 

wojska francuskie, które plądrują i niszczą Chocianów. Po kolejnych wielkich pożarach 4 

maja i 11 września 1847 roku zwiększa się ilość budynków murowanych
43

. Obok istniejącej 

od roku 1734 szkoły ewangelickiej powstaje w latach 1864–1866 szkoła i kościół katolicki 

oraz w roku 1891 prywatna szkoła wyższa, która istnieje aż do roku 1931
44

.   

W roku 1830 miasto liczy jedynie 342 mieszkańców, a w roku 1850 liczba ta wzrasta 

do 455. Największy wzrost ludności datuje się od roku 1854, kiedy to powstaje huta zwana 

„Marienhutte”. Właścicielami są Anton Schlittgen i jego szwagier, kupiec Haase. Na 

początku XX wieku pracuje w niej ponad 1200 osób
45

. W roku 1860 miasto liczy już 764 

mieszkańców. W roku 1864 otwiera się fabryka armatur, cegielnia i dwie fabryki maszyn. W 

1870 roku liczba ludności wynosi 986 osób
46

. W 1891 roku miasto otrzymuje połączenie 

kolejowe z miastem Rokitki w pow. Złotoryja (Reisicht) i Kożuchowem (Freystadt)
47

. W 

1894 roku następuje połączenie miasteczka Chocianów i wsi mały Chocianów. Liczba 

ludności wzrasta do 4000 tysięcy.  Rozwija się również rzemiosło, kowalstwo i młynarstwo. 

W roku 1915 powstaje druga linia kolejowa, jako własność prywatna Grafa zu Dohna, na 

odcinku Chocianów – Lubin. W czasie II wojny światowej miasto poważniejszych szkód nie 

odniosło
48

. 10 Lutego 1945 roku Chocianów zostaje zdobyty przez wojska radzieckie
49

.   

                                                             
40 E. Łobarewicz, op. cit,s. 21 
41 W. Staniszewska, op.cit, s.25 
42 M. Przyłęcki, Chocianów – miasto. Rozpoznanie konserwatorsko – urbanistyczne. Katalog zabytków I 

wytyczne konserwatorskie. Wrocław 1958, s. 2 
43Ibidem, s. 22 
44 M. Przyłęcki, op.cit, s. 3 
45Ibidem, s. 2 
46Ibidem, s. 2 
47 Ibidem, s.2 
48Ibidem, s.3 
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3.4 Pochodzenie nazwy miasta Chocianów 

Toponomastyka Chocianowa ewoluuje na przestrzeni wieków
50

. Główną przyczyną 

jest między innymi zmienność losów historycznych Dolnego Śląska.  

Stanisław Zarański w swojej książce pt: Geograficzne imiona słowiańskie z 1878 roku 

do ówczesnego Kotzenau przyporządkowuje nazwę Kaczanow
51

. Wyjaśnia, że w swojej 

pracy pragnie dostarczyć pełniejszego zbioru imion Słowiańskich, które albo w zupełności są 

nazwami innych języków: niemieckimi, włoskimi, rumuńskimi, węgierskimi i tureckimi, albo 

też pod wpływem tych języków i wynaradawiającym prądem szczepów napływowych, 

skrzywione i często do niepoznania zmienione.  

Natomiast Jerzy Mycielski w książce pt. Pierwotne słowiańskie nazwiska 

miejscowości na Śląsku Pruskim, używa nazwy Kaczanów w odniesieniu do ówczesnego 

Kotzenau w 1900 roku
52

. „Pracę swoją zestawiłem w abecadło, podając w pierwszej części 

wszystkie nazwy, których pierwotne brzmienie urzędowo, lub w ustach ludu po dziś dzień się 

zachowało […]. Starodawne nazwiska słowiańskie w ziemiach dawnej Polski coraz częściej 

znikają, a pamięć ich się zaciera. […] Starodawna sąsiednia piastowska dzielnica w 

przeważnej części straciła słowiańską cechę nazwisk. Na ca. 11 500 miejscowości, 

wspomnianych w urzędowych spisach tylko 1170 zachowało pierwotny kształt, 747 zdradza 

pochodzenie słowiańskie a 2234 otrzymało nowe urzędowe miana
53

”. Kurt Bimler w książce 

Die Schlesischen massiven Wehrbauten uważa, że ówczesne miasteczko Kotzenau w XVIII 

wieku znajduje się w miejscu rozległych wrzosowisk, po których przejęło nazwę
54

.  

Józef Domański w swoim artykule, Polskie nazwy miejscowe powiatu lubińskiego 

pisze, że w przekazach źródłowych znajdujemy zapisy polskich nazw miejscowości
55

. Jednak 

w wyniku upływu czasu zapisy te ulegają zniekształceniu pod wpływem języka niemieckiego. 

Wynika to z tego, że zapisy te robią zakonnicy, bogaci mieszczanie, dworzanie z otoczenia 

księcia, znający dobrze sztukę pisania, którzy są imigrującymi Niemcami bądź Polakami 

ulegającymi językowym wpływom niemieckim. Należy również zaznaczyć, że pod koniec 

                                                                                                                                                                                              
49 E. Łobarewicz, op. cit, s. 22 
50 Toponomastyka-dział onomastyki zajmujący się nazwami miejsc (np. nazwami osad ludzkich-miast, wsi) itd. 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Toponimia 26.03.2017 
51 S. Zarański, Geograficzne imiona słowiańskie, Kraków 1878, s. 102 
52 J. Mycielski, Pierwotne słowiańskie nazwiska miejscowości na Szlązku Pruskim, Poznań, 1900, s. 29 
53Ibidem, s.29 
54 K. Bimler, Die Schlesischen massiven Wehrbauten, T. IV, Breslau 1943, s.100 
55 J. Domański, Polskie nazwy miejscowe powiatu lubińskiego, [w:] Szkice legnickie, T II, 1965 
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XII wieku na Śląsk zaczęli napływać koloniści niemieccy sprowadzani tu przez książąt, 

duchowieństwo, możnych panów. Również wpływ ma wczesne oderwanie tych ziem od 

państwa polskiego. Wszystkie te elementy powodują stopniowe z niemczenie polskich nazw 

miejscowości na Śląsku
56

. Józef Domański również wskazuje na pochodzenie tej nazwy od 

imienia Chocian
57

.   

 Na początku w 1284 roku w dokumentach widnieje, jako świadek Nicolao de 

Cosanow – Mikołaj z Chocianowa. Nazwa Koczina występuje w dokumencie wystawianym 

na zamku w Chocianowie 19 XI 1311 przez Bolesława III
58

. Jan Luksemburski 9 V 1329 roku 

wystawia dokument, w którym przejmuje miasta i zamki Księstwa Legnickiego w lenno, 

wśród nich zamek Choczenow. Nazwa Cozenow pojawia się w 26 V 1337 roku w dokumencie 

wystawianym dla miasta Świdnicy przez Bolka II, wymienia on Piotra z Cozenow
59

. 28 VI 

1339 roku Bolesław III książę legnicki sprzedaje cło z Haynau – Chojnowa i Koczenow – 

Chocianowa za 190 groszy polskich i związku z tym wystawia dokument. Wacław I i Ludwik 

I książęta legniccy na podstawie dokumentu z 30 VII 1343 w Pradze otrzymują od króla 

czeskiego w lenno wszystkie swoje kraje i ziemie z zamkiem i wsią Cocenow
60

. 13-19 V 1352 

roku Wacław I książę legnicki wymienia dobra w Cotzenow i Dresebenitz - Trzebnica. Książę 

Ruprecht 5 XII 1407 roku potwierdza przebudowanie zamku w Coczenow. W dokumencie z 7 

III 1439 roku Elżbieta księżna Śląska pani Brzegu i Legnicy prosi pisarza Markwarta o 

doręczenie listów dotyczących zamku w Kocznaw
61

. Około roku 1600 pojawia się po raz 

pierwszy nazwa Katzenau. Nazwa Klein Kotzenaw zaczyna występować na dwóch mapach 

Księstwa Legnickiego z 1672 roku oraz 1680 roku
62

. Klein Kotzenau pojawia się również na 

mapach XVIII wiecznych m. in. na mapie autorstwa Friedricha Bernharda Wernhera oraz 

mapie wojskowej Wredego. Nazwa Klein Kotzenaw funkcjonuje do 1 IV 1894 roku, kiedy 

następuje połączenie miasteczka Kotzenau, wsi Klein Kotzenau oraz obszaru dworskiego. 

Powstaje wtedy miasto o nazwie Kotzeanu. Nazwa Kaczanow występuje w książce Wilhelma 

Bogusławskiego pt. Rys dziejów serbo – łużyckich wydanej w roku 1861 w Petersburgu
63

. Na 

mapie Wielkopolska epoki Piastowskiej zamieszczonej w Kodeksie dyplomatycznym 

                                                             
56Ibidem 
57 J. Domański, op.cit. s.20 
58www.cosanow.pl Zakładka: historia Chocianowa 09.01.2017 
59www.cosanow.pl Zakładka: historia Chocianowa 09.01.2017 
60www.cosanow.pl Zakładka: historia Chocianowa 09.01.2017 
61www.cosanow.pl Zakładka: historia Chocianowa 09.01.2017 
62www.cosanow.pl Zakładka: historia Chocianowa 09.01.2017 
63www.cosanow.pl Zakładka: historia Chocianowa 09.01.2017 
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Wielkopolski, tom 4, wyd. I, Ignacy Zakrzewski, Poznań 1881 rok, Chocianów jest 

oznaczony, jako Czotcznow. Latach 1945–1947 miejscowość występuje pod nazwą Kotzenau 

lub Kaczanów, a od 23 marca 1947 roku przyjmuje nazwę Chocianów
64

.  

Tadeusz Sulimirski, naukowiec Uniwersytetu Lwowskiego i Jagiellońskiego, w swojej 

książce Sarmaci
65

 podaje inną wykładnię nazwy miasteczka
66

. Stawia tezę o sarmackim 

pochodzeniu nazw miejscowości zaczynających się na Chot, Choć, podając za przykład: 

Chocim, Chotyniec, Chotcza, Chocianów, Chociebuż. Zaznacza, że miejscowości te znajdują 

się wzdłuż Karpat i Sudetów. 

Profesor Stanisław Rospond w metryce miasta Chocianów podaje, iż zachowały się 

resztki zamku legnickich książąt z XIV wieku – Choczenow castrum 1329
67

. Prawdopodobnie 

ma na myśli złożenie hołdu lennego m. in. z zamku chocianowskiego Janowi 

Luksemburskiemu, przez księcia Bolesława III dnia 9 maja 1329 roku we Wrocławiu. W 

1331 roku jest wzmianka o Choczenow i jest to nazwa dzierżawcza utworzona od Chociana 

figurującego wśród poddanych arcybiskupa gnieźnieńskiego w 1136 roku. Chocian występuje 

również w 1204 roku, jako poddany włości trzebnickiej na Śląsku. Najpopularniejsze złożone 

imiona staropolskie to: Chociemir i jego zdrobnienia: Chocisz, Chotko, Chocian
68

.  

Przedstawieni powyżej autorzy, w swoich pracach sugerują, że toponomastyka 

Chocianowa, może pochodzić od krainy i rozległych wrzosowisk, na których jest położone, 

być może od imienia bądź imion (Chocisz, Chocian, Chotko), które w czasach założenia 

osady było popularne, bądź od pradawnego ludu koczowniczego Sarmatów, którzy w 

dawnych czasach zamieszkiwali te tereny.  

 

 

 

 

 

                                                             
64www.cosanow.pl Zakładka: historia Chocianowa 09.01.2017 
65

Sarmaci – wojownicze i koczownicze plemię ludów irańskich. W pierwszych wiekach naszej ery, aktywni na 

terenach stepowych wschodniej Europy. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarmaci 09.01.2017 
66 T. Sulimirski, Sarmaci, Warszawa 1979 
67 S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocła 1984, s. 53 
68Ibidem, s 53 
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3.5 Historia kościola pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca 

Pierwsza wzmianka o istnieniu w Chocianowie kaplicy pochodzi z roku 1487, zwana 

ona jest kaplicą Dornheimów
69

 i należy do parafii Trzebnice
70

. W 1517 roku Marcin Luter 

krytykuje stosunki panujące w kościele oraz księży. Jego zwolenników nazywano 

ewangelikami lub protestantami. Na Śląsku Marcin Luter szybko zyskuje zwolenników. W 

1524 roku kaplica przechodzi w ręce ewangelików
71

.   

 

1. Kościół pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2016 

 

W 1595 na miejscu drewnianej kaplicy budowany jest murowany kościół. Rok później 

Assmann von Nostitz tworzy parafię w Chocianowie dając proboszczowi odpowiednie 

uposażenie w postaci 104 morgów pola oraz w formie daniny rocznie 83 korce żyta i 73 korce 

owsa i drewno na opał.  Pierwszy pastorem jest przybyły z Saksonii Kaspar Graumann, który 

                                                             
69 Właściciele zamku w Chocianowie w latach 1444 -1507 Źródło:   

http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm 09.01.2017. 
70 R. Stelmach, op.cit, s. 19 
71 R. Stelmach, op.cit, s. 20 
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jest tutaj 15 lat, umiera on w 1612 roku i zostaje pochowany w kościele pod amboną
72

. W 

1655 roku do Chocianowa przybywają wizytatorzy kościelni z Legnicy. Ze sprawozdania 

wynika, że ówczesny kościół z zakrystią i wieżą z dwoma dzwonami oraz zegarem jest 

murowany. 

2. 

Fotografia przedstawiająca wnętrze kościoła św. Józefa Oblubieńca z roku 1910.  Źródło: 

http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm  14.01.2017 

 

Wewnątrz kościoła znajduje się stara ambona, ołtarz i kamienna chrzcielnica z 1585 

roku, ufundowana przez Jakuba Schonaicha (pochodzi ona prawdopodobnie jeszcze z kaplicy 

Dornheimów). Brakuje ornatów oraz sprzętów kościelnych zrabowanych przez żołnierzy 

Wallemsteina podczas wojny 30 letniej. Cmentarz wokół kościoła nie jest ogrodzony.  

W 1674 roku jest kolejna wizyta kościelna. Z protokołu dowiadujemy się, że wieża 

posiada trzy dzwony, z których jeden jest pęknięty. Dach wieży pokryty jestdachówką. 

Ołtarz, ambona i chrzcielnica jest w dobrym stanie. Cmentarz położony koło kościoła jest już 

                                                             
72Ibidem, s.20 

http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm%20%2014.01.2017
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ogrodzony. Plebania i dom kantora (szkoła), które znajdują się obok kościoła są w dobrym 

stanie. H. Lang, który jest pastorem w tamtym czasie, wizytatorzy określają, jako człowieka 

gruntownie wykształconego, który zajmuje się hodowlą bydła, natomiast pola, które uprawia 

oceniają, że są w dobrym stanie. Łąki dają mu 21 wozów siana. Natomiast organistą i 

nauczycielem jest Andreas Roehr, który pochodzi ze Wschowy. Otrzymuje on od każdego 

bogatego gospodarza dwa bochenki chleba, ubożsi płacą mu dwa krajcary. Od każdego ucznia 

tygodniowo otrzymuje dwa grajcary. Jednak mieszkańcy mają zastrzeżenia do nauczyciela, 

uważając, że mało ich dzieci uczy. Komisja zleca pastorowi, aby ten bacznie nadzorował 

pracę Roehra
73

.  

 

3. Fotografiawnętrza kościoła św. Józefa Oblubieńca. Fot. Jan Tomczyk 2001 rok. Źródło: 

http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm 14.01.2017 

 

W 1702 roku przeprowadzany zostaje remont wieży kościoła.Wieża zostaje 

podwyższona, a na jej szczycie osadzona nowa kopuła. Pracami kieruje Christoph Kugler z 

                                                             
73Ibidem, s. 20 - 21 
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Rokitek. Melchior Gottlob von Redern
74

 przeprowadza około 1730 roku przebudowę 

kościoła, remont plebani i zakłada nowy cmentarz (obecnie nieistniejący) przy ulicy 

Fabrycznej. Zamknięty zostaje cmentarz wokół kościoła. Kościół jest wyposażony w lożę 

przeznaczoną do prywatnego użytku przez fundatora.  W nocy 7 lutego 1734 roku przechodzi 

nad miastem wichura, która nadwyręża kopułę wieży. Zostaje ona naprawiona za kwotę 50 

talarów przez mistrza budowlanego Dawida Weydelhofera
75

. 30 Października 1746 roku w 

okolicy obecnego kościoła przy ulicy Głogowskiej wybucha pożar, który niszczy miasto, 

płonie również kościół i budynek szkoły.  W lutym 1747 roku rozpoczęto odbudowę kościoła, 

która trwa 11 miesięcy. Prowadzi ją mistrz budowlany Liebelt z Legnicy.  Wieża kościelna 

jest odbudowana dopiero w 1766 roku
76

. Pracami kieruje Kasper Mohrengerger z Goliszowa. 

W 1771 instalowany jest na niej nowy zegar, a w 1776 roku zakończono wyposażenie wnętrz 

kościoła. W 1814 roku stolarz Trogisch (późniejszy burmistrz miasta) wykonuje nowy ołtarz i 

kazalnicę
77

. Istniejący do dzisiaj mechanizm zegarowy jest wykonany w 1880 roku w 

Srebrnej Górze (dawnej Silbergu) na Dolnym Śląsku przez fabrykę EPPNER & Co
78

.  

W latach 1895-1896 roku są przeprowadzane prace remontowe w kościele z okazji 

rocznicy 300-lecia powstania ewangelickiej gminy wyznaniowej. Powiększane są okna i 

zmieniane jest ukształtowanie empor, ołtarz jest przenoszony na ścianę wschodnią. Od strony 

południowej kosztem zlikwidowanej kaplicy grobowej oraz wewnętrznej zakrystii dostawiana 

jest dobudówka. W 1926 roku według projektu architekta Graua z Wrocławia jest 

przebudowywany kościół
79

. Rozbudowywane są kruchty w dwa boczne skrzydła 

z trójkątnymi wolutowymi szczytami, powiększane okna w wieży oraz scalane w całość 

poprzez system imitujący podziały architektoniczne płycin w tynku. Jest zawieszany nowy 

dzwon z napędem elektrycznym.  

 Po II wojnie światowej kościół jest przejęty przez katolików
80

. Na przełomie lat 

czterdziestych i pięćdziesiątych są wykonywane prace adaptacyjne. W 1958 roku 

odmalowywane jest wnętrze. W głównym ołtarzu umieszcza się obraz św. Józefa autorstwa P. 

                                                             
74 Melchior Gottlob von  Redern, właściciel zamku i włości, dokonał przebudowy dawnego zamku i dworu w 

barokowy pałac, żył w latach 1700 – 1734. Źródło: 

http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm 09.01.2017.  
75http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm 09.01.2017. 
76 R. Stelmach, op.cit,  s. 21 
77http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm 09.01.2017. 
78http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm 09.01.2017. 
79http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm 09.01.2017. 
80http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm 09.01.2017. 
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Molgi z Twardogóry. Obraz ten jest później zastąpiony obrazem Matki Boskiej 

Częstochowskiej
81

. Organy kościelne zostają poddane renowacji w 1959 roku i gruntownej 

naprawie w 1966 roku. W latach 1959-1961 przeprowadzany jest remont pokrycia dachowego 

oraz tynków zewnętrznych. W 1968 roku podczas kolejnych prac remontowych są 

likwidowane empory
82

.  

Największa przebudowa kościoła przeprowadzana jest w latach 1973-1976. Usuwane 

są pozostałe empory oraz stare ławki, wymieniany strop, buduje się zakrystię, wykonuje nową 

elewację. W 1983 roku wzmocniono więźbę dachową, przekłada się dach, powiększa 

zakrystię
83

. W 1985 cały kościół jest malowany i zdobiony ornamentami roślinnymi. W 1988 

roku następuje rozbieranie ołtarza głównego, który następnie jest przewieziony do kościoła w 

Nowej Kuźni. Zastępuje go ołtarz w postaci rzeźby, św. Józefa
84

.  

Do dzisiejszych czasów zachowała się chrzcielnica z 1585 roku, płyta nagrobna 

Aleksandra von Stoscha zm. w 1616 roku oraz dzwon z 1767 roku znajdujący się na wieży. 

 

4. Chrzcielnica z 1585 roku ufundowana przez Jakuba Schonaicha. Fot. Jan Tomczyk. Źródło: 

http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm  14.01.2017 
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82http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm 14.01.2017. 
83http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm 14.01.2017 
84http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm 14.01.2017 
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5. Płyta nagrobna Aleksandra von Stoscha zm. w 1616 roku znajdująca się w kościele św. Józefa 

w Chocianowie. Fot. Zbigniew Machoń 2007 rok. Źródło: www.cosanow.pl, zakładka: Epitafium Aleksandra 

Hioba von Stoscha 14.01.2017 

 

   6. Dzwon z 1767 roku znajdujący się na wieży kościoła św. Józefa. Fot. Zbigniew Machoń 2007 rok. Źródło: 

http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm 14.01.2017 
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3.6 Położenie i historia zamku i pałacu 

 Pałac położony w południowej części Chocianowa jest częścią kompleksu pałacowo-

parkowego. Całe założenie zajmuje obszar około 20 ha. Od południa otoczony jest terenami 

podmokłych łąk i bagien, a od północy obrzeżną zabudową miasta. Kompozycja założenia 

oparta jest na dwóch głównych osiach krzyżujących się prostopadle w pałacu. Na południowo 

- zachodniej znajduje się dziedziniec honorowy z podjazdem wejścia głównego flankowany 

przez dwie, wzniesione na planie prostokąta oficyny. Znajdują się tam również pozostałe 

budowle kuźnia, pawilon, budynek tzw. ogrodnika. Południowo - wschodnia rozpoczyna się 

ryzalitem schodów ogrodowych skierowanym w stronę dawnego ogrodu.  

 

1. Chocianów, zespół pałacowo – parkowy. Plan całego założenia. Reprodukcja z R. Konwiarz, „Altschlesien”. 

Stuttgart 1913.  Negatyw PKZ Wrocław. Źródło: J. Lepiarczyk, Chocianów, pałac, tzw. Studium skrócone, 

Kraków 1960, załącznik nr 1 
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2. Widok na pałac od strony głównego dziedzińca. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2016 

 

Bolko I książę świdnicki w latach 1297-1299 buduje w miejscu dzisiejszego 

barokowego pałacu, zamek dla swoich bratanków, a synów Henryka V księcia 

wrocławskiego, nad którymi sprawował opiekę
85

. Zamek prawdopodobnie ma zabezpieczać 

północną granice zwróconego po 1290 roku przez Henryka III głogowskiego obszaru 

sięgającego aż po Chojnów. Bolesław III Rozrzutny (ur.1291 – zm.1352) książę wrocławski i 

legnicko-brzeski w 1311 r, wystawia na zamku dokumenty. Jan Luksemburczyk potwierdza 

w 1329 roku prawa lenne Bolesława III do zamku w Chocianowie
86

. Prawdopodobnie wraz z 

budową zamku powstaje tam również osada służebna. W 1345 roku dobra należą do Wacława 

I księcia legnickiego (ur. 1310/1318 – zm. 1364), panującego w latach 1342 - 1364. W 

dokumencie z 1357 roku mowa jest o należącym do niego [..] das weichpilde Cotzenau hauss 

Und Heydel […]
87

 Następnie po nim dziedziczy jego syn Rupert I książę legnicki 

                                                             
85 H. Schubert, op.cit, s. 32-34. 
86 K. Wutke Codex Diplomaticus Silesiae…… Band IX. Urkunden der Stadt Brieg, Breslau 1870, s. 11. 
87 K. Wutke, Codex Diplomaticus Silesiae.. Band XX. Schlesiens Bergbau und Huttenwesen, Breslau1900, s. 50 

– 51. 
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(ur.1340/1347 – zm.1409), panujący w latach 1364 – 1409, który dwa razy zastawia zamek.  

Pierwszy raz w 1390 roku Rumpoldowi von Bronaw lub Bronow, a drugi raz radzie miejskiej 

Legnicy, Janowi oraz Stefanowi von Rotkirch. 5 Grudnia 1407 roku książę Rupert I 

wydzierżawia dłużnikom zamek za sumę dłużną 1400 marek 109 marek i 10 groszy
88

. Zamek 

jest przez dłużników księcia rozbudowany. Brat Ruperta I książę Wacław II (ur.1348 – 

zm.1419), który jest biskupem wrocławskim w latach 1382 – 1417, włada zamkiem, jako 

lennem na mocy zapisu testamentowego swego brata. W 1418 roku przekazuje on dobra 

Ludwikowi II księciu legnicko – brzeskiemu, wnukowi swego stryja Ludwika I księcia 

legnickiego, a synowi Henryka VII księcia legnicko – brzeskiego. Ludwik II (ur.1380/1385-

1436), panujew latach 1399-1436, podarowuje w 1435 roku dobra swojej drugiej żonie 

Elżbiecie, która jest córką elektora brandenburskiego Fryderyka I. Elżbieta po śmierci męża w 

latach 1436 - 1449 sprawuje regencję w księstwie legnicko – brzeskim, a w 1444 roku 

sprzedaje dobra i zamek braciom Krzysztofowi i Mikołajowi von Dornheim, jako lenne 

dobra
89

. Fakt ten powoduje, że zamek i włości przechodzą z rąk książąt legnickich w ręce 

prywatne. Od 1507 roku właścicielem jest Georg von Schellendorf, a w 1518 roku Christoph 

von Schkopp, wymieniany, jako pan na zamku w 1540 i 1541 roku
90

. W 1579 roku 

właścicielem jest Friedrich Schkopp
91

. W 1584 roku zamek i dobra kupuje Jakub von 

Schonaich. W latach 1587-1613 dobrami władała rodzina von Nostiz. Z tej rodziny 

wymieniany jest w 1596 roku Assmann von Nostiz, a w 1599 roku Sigismund von Nostiz, 

który zamek powiększa i buduje nowe zwieńczenie wieży
92

. W 1613 roku dobra i zamek 

nabywa Aleksander von Stosch. W rękach rodziny von Stosch majętność jest do 1723 roku, 

kiedy to graf Melchior Gotlob von Redern kupuje dobra za kwotę 200 tyś. Talarów
93

.  

Od roku 1734 dobra są w rękach grafa Carla Albrechta von Redern, późniejszego 

pruskiego ministra wojny. W 1766 roku umiera on bezpotomnie, a majętność zostawia 

                                                             
88 Schirmmacher, Urkundenbuch der Stadt Liegnitz, streszczenie dokumentu: „der Rat der Stadt und Hans und 

Stephan von Rothkirch das Schloss Kotzenau ihm augebaut haben, das ser ihnen 109 Mark 10 Groschen als 

auch 1400 Mark dafur schuldig worden und das genannte Schloss fur diese Summe verkauft habe”. Cytat H. 

Schubert, op. cit, s. 32 
89 J. Lepiarczyk, op.cit, s. 4 
90 K. Wutke, Codex Diplomaticus Silesiae…Band XIV. Die Inventare der Nichtstaatlichen Archive Schlesien. I. 

Die Kreis Grunberg und Freystadt, Breslau 1908, s. 62, poz. 8, s. 85 poz. 90. 
91 E. Graber, Codex Diplomaticus Silesiae..Band XXXIII. Die Inventare dre Nichtstaatlichen Archive Schlesien. 

I. Die Kreis Neustadt. Breslau 1928, s. 108, poz. 32. 
92 H. Schubert, op. cit, s.33. 
93 J. Lepiarczyk, op.cit, s.4 
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synowi swojej siostry burgrafa i grafa Wilhelma Christopha Gottloba zu Dohna – Schlodien. 

W rękach tej rodziny majątek zostaje do roku 1945
94

. 

 

3. Pałac. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2016. 

 

 Burggraf i graf Wilhelm Carl Hanibal zu Dohna – Schlodien włada dobrami od roku 

1870 jest członkiem izby panów, nosi godność szambelana i adiutanta cesarza, jest 

komandorem śląskiego związku zakonu maltańskiego. Powiększa on majątek do ponad 

9 tysięcy ha (w tym 6.740 ha lasów i 20 ha parku w Chocianowie). Do majątku 

chocianowskiego należą folwarki Kuligów (Hammer), Perzanów (Persel), Gąsienice 

(Raupenau), a także dobra w Chocianowcu
95

. Syn Wilhelma – Herman ginie w 1915 roku we 

                                                             
94 J. Lepiarczyk, op. cit, s.5 
95 W. Staniszewska, op. cit, s.10 
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Francji. Majątkiem zarządza w imieniu nieletniego Wilhelma, Adolf von Seidlitz. Wilhelm zu 

Dohna, ostatni właściciel podkoniec II wojny światowej ginie w Prusach Wschodnich
96

.   

3.7 Przemiany zamku na przestrzeni dziejów 

 

1. Pałac w Chocianowie. Widok od strony głównego dziedzińca. Lata 1900 – 1910. Kartka.  Źródło: http://dolny-

slask.org.pl/3606457,foto.html 21.01.2014  

 

Od momentu powstania aż do czasów współczesnych zamek przechodzi wiele 

przemian, które są charakterystyczne dla większości śląskich siedzib na przestrzeni wieków. 

Najpierw jest zamkiem, potem renesansowym dworem, by ostatecznie stać się barokowym 

pałacem. Do przemiany wykorzystano mury wcześniejsze, co ma wpływ na ostateczny 

wygląd i kształt budowli. Niestety, nie wiadomo jak wyglądał zamek średniowieczny i 

późniejszy dwór renesansowy, ponieważ nie zachowują się grafiki, zakładając, że wogóle 

                                                             
96Ibidem, s.10 

http://dolny-slask.org.pl/3606457,foto.html
http://dolny-slask.org.pl/3606457,foto.html
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istniały. Znany jest tylko obecny wygląd pałacu barokowego, który swój kształt zawdzięcza 

dużej przebudowie w XVIII wieku.  

Józef Lepiarczyk rozbudowy i przebudowy zamku dzieli na dwa okresy: od czasów 

pierwszej wzmianki o zamku do roku 1728, gdy rozpoczęto przebudowę nowożytnego dworu 

w barokowy pałac
97

. Utrudnieniem jest brak badań archeologicznych i architektonicznych, 

które zapewne dałyby odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań, na przykład, w jakim 

stopniu zachowały się relikty średniowiecznego zamku? Wiadomo, że budowa zamku jest 

rozpoczęta w latach 1297-1299 przez Bolka I świdnickiego
98

. Przed rokiem 1407 zamek jest 

rozbudowany. Podstawą ówczesnego założenia jest potężna wieża, której mury zachowują się 

w całości do dzisiaj (fot 2). Drugim gotyckim reliktem jest wypełnione kamiennym 

maswerkiem okno na poddaszu (fot 3). 

 

2. Fotografia po lewej przedstawia fragmenty gotyckiej XIII wiecznej wieży. Fot. Zbigniew Machoń. Rok 2008.  

Źródło: www.cosanow.pl Zakładka Pałac. 21.01.2017 

                                                             
97 Taką periodyzację przyjmuje autor monografii pałacu J. Lepiarczyk w swoim studium historyczno-

architektonicznym. J. Lepiarczyk, Chocianów, pałac, Kraków 1960, Narodowy Instytut Dziedzictwa we 

Wrocławiu, s.1. 
98 K. Bimler, Die schlesischen massiven Wehrbauten, T. IV, Breslau 1943, s. 100, takie datowanie powtarza dwa 

razy B. Guerquin Zamki Śląskie, Warszawa 1957, s. 40-41 oraz tenże Zamki w Polsce, Warszawa 1984, s.123-

124 

http://www.cosanow.pl/
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3. Fotografia po prawej prezentuje gotyckie, wypełnione kamiennym maswerkiem okno kondygnacji poddasza 

zamku stanowiące relikt XIII wiecznego założenia. Fot. Zbigniew Machoń. Rok 2007. Źródło: www.cosanow.pl 

Zakładka Pałac. 21.01.2017 

 

Prawdopodobnie około 1600 roku, za rządów Sigismunda von Nostiz ma miejsce 

budowa nowożytnej siedziby do wznoszenia, której wykorzystuje się mury średniowiecznego 

zamku
99

. Wzniesiono najwyższą murowaną kondygnację wieży, ponad gotyckim trzonem. 

Nowa siedziba jest trójskrzydłowa, nad którą dominuje prostopadłościenna wieża. Zamek jest 

jeszcze dwukrotnie restaurowany, a mianowicie po wojnie 30 letniej i w roku 1682
100

. Mistrz 

Christoph Kugler z Rokitek w roku 1700 prawdopodobnie buduje wieżę zamku, prace 

dotyczą podniesienia wyżej wieży lub założenia hełmu
101

. Melchior Gotlib Redern w latach 

1728-1732 przeprowadza gruntowną przebudowę pałacu według projektu architekta Marcina 

Franza (1679-1742), czego wynikiem jest powstanie wielkiej barokowej rezydencji w 

                                                             
99 H. Schubert, op.cit, s. 33. 
100 H. Ciesielski, H. Wrabec, Katalog zabytkowych ogrodów I parków województwa legnickiego, Legnica 1997, 

s.45 
101 H. Schubert, op. cit, s. 33. 

http://www.cosanow.pl/
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Chocianowie
102

. Pracami budowlanymi kieruje Hans Jerzy Thomas z Rogoźnicy, prace 

kamieniarskie prowadzi Johann Christoph Bobersacher z Legnicy, drewnianą konstrukcję 

hełmu wieży robi cieśla David Weidelhoffern z Legnicy, miedziane pokrycie hełmu wieży 

wraz z chorągwią robi w Szprotawie mistrz Johann Siegmund Gurcken, zwieńczenie złoci 

malarz Johann Ernest Keutsch z Twardocic
103

. Autorstwo Martina Frantza nie wydaje się 

budzić wątpliwości, po raz pierwszy atrybucji takiej, opartej na źródłach, dokonuje Bernhard 

Patzak
104

. Odmiennego zdania jest Hans Jung, który uważa, że Martin Frantz tylko kierował 

pracami budowlanymi, a autorem projektu jest Krzysztof Hackner
105

. Gunther Grundmann 

przychyla się do zdania Bernhard  Patzaka, wspierając je analizą stylistyczną
106

. Natomiast 

Hildegarda Schubert analizuje szczegółowo kwestię autorstwa oraz określenia wpływów 

stylistycznych, która potwierdza autorstwo Martina Frantza
107

. Podobnie po kilku latach czyni 

Gunther Grundmann
108

.  Zgromadzone argumenty skłaniają Hansa Junga do zmiany zdania i 

dokonania analizy form architektonicznych pozwalającej określić różnicę stylów obu 

architektów
109

. Józef Lepiarczyk przedstawia powyższy spór i uznaje autorstwo Martina 

Frantza za udowodnione zarówno źródłami archiwalnymi jak i analizą stylistyczną
110

. 

Również Konstanty Kalinowski w syntezie dziejów barokowej architektury Śląska przyjmuje 

bez zastrzeżeń autorstwo Marcina Frantza
111

. Reprezentacyjna sala pałacu
112

, wyższa od 

pozostałych pomieszczeń, zostaje uwidoczniona w zewnętrznym ukształtowaniu bryły 

budowli, gdzie zostaje złączona z portalem wejścia głównego fasady prowadzącego do sieni z 

paradnymi schodami.Wcześniejsza budowla decyduje w dużym stopniu o ukształtowaniu 

bryły budynku – pozostawienie wewnętrznego dziedzińca, dominanta gotyckiej wieży. 

Jednym z efektów zachowania układu starych murów jest brak powiązania pomiędzy sienią 

a wielką salą. Komunikacja odbywa się poprzez wewnętrzne korytarze i odsuniętą tunelową 

klatkę schodową. Dawna forma wpływa również na dyspozycję wnętrz, gdzie układ amfilad i 

galeria wewnętrzna korytarza tworzą asymetryczny układ rzutu. Na uwagę zasługuje 

rozwiązanie elewacji, z których każda potraktowana jest indywidualnie. Elewacja 

                                                             
102 K. Kalinowski, op.cit, s. 232 – 234, 269 – 271. 
103 G. Grundamann, op.cit, s. 109 
104 B. Patzak., “Schlesischen Barockbauten Und ihre Architekten”, ”Schlesische Zeitung”, nr 85, Breslau 1916. 
105 H. Jung. Die Entwicklung der Barockfassade In Breslau, Liegnitz Und Neisse, Breslau 1930. 
106 G. Grundmann, op.cit,  s.282. 
107 H. Schubert, op. cit 
108 G. Grundmann, op. cit, s. 45-47. 
109 H. Jung, Christoph Hackner, ein schlesischer Baumeister, Breslau 1939, s. 138. 
110 J. Lepiarczyk, op. cit, s. 2-3. 
111 K. Kalinowski, op .cit, s. 298. 
112Ibidem, s. 241-243. 
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południowo- zachodnia z ryzalitem wejścia głównego i sali reprezentatywnej stanowi 

podstawę pod masyw wieży, zwieńczonej wyniosłym, ażurowym hełmem. Elewacja 

południowo – wschodnia zwrócona jest ku parterowi wodnemu, a prześwit ryzalitu klatki 

schodowej otwiera się na daleką perspektywę głównej osi kompozycyjnej parku. Umiejętne 

zgrupowanie brył zaciera asymetrię ustawienia trzonu wieży. W elewacji północno – 

wschodniej, naroża zaakcentowano ryzalitami, a cofnięta część środkowa znajduje swe 

przedłużenie w masywie wieży. Najskromniej rozwiązano elewację północno – zachodnią, 

akcentując jedynie jej część środkową pseudo-ryzalitem. Należy podkreślić wysoką klasę 

zachowanej dekoracji elewacji. Zamek w Chocianowie jest najwybitniejszym i najlepiej 

zachowanym dziełem Martina Frantza. Niektóre elementy wyposażenia pałacu w końcu XIX 

wieku wymienia Hans Lutsch
113

.  

Prace restauratorskie są prowadzone w 1913 roku
114

. Odnaleziono wtedy w gałce 

hełmu wieży dokumenty z roku 1732 poświadczające autorstwo pałacu barokowego Martina 

Frantza. Natomiast w latach 1937-1939 w pałacu są prowadzone prace remontowe
115

. 

Wszystkie te prace nie naruszają bryły pałacu ani istotnych elementów dyspozycji wnętrz. 

Natomiast usuwa się pierwotną dekorację stiukową i malarską, za wyjątkiem stiuków w sieni 

z paradną klatką schodową i kilku kominków, dekoracji sklepienia tunelowej klatki 

schodowej i dekoracji ścian wielkiej Sali, gdzie zmieniono dekorację plafonu. Zrobione są 

nowe podłogi i posadzki, stiuki, boazerie, tapety malowidła ścienne. Narożny pokój piętra 

przeznaczony jest na bibliotekę z wbudowanymi szafami na książki. Na poddaszu urządzane 

są pomieszczenia dla służby. W całości wymienia się stolarkę okienną. Wewnętrzny 

dziedziniec jest przykryty przeszklonym dachem o ozdobnej konstrukcji więźby. Pałac zostaje 

opuszczony przed zajęciem Chocianowa przez wojska radzieckie 9 lutego 1945 roku. Jest 

również okradziony z wyposażenia. W 1949 roku zatrudnia sięstałego dozorcę, który mieszka 

w pałacu. Prace konserwatorskie są podejmowane w 1954 roku. W krakowskim oddziale 

Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków sporządza się inwentaryzację i opracowuje studium 

historyczne. W 1959 roku wstępnie zabezpiecza się obiekt, naprawiając pokrycie dachu. 

Ponowne prace zabezpieczające przeprowadza się w latach 1965-1966. Wymienia się 

drewniane belki górnych stropów na dźwigary stalowe, przekłada i uzupełnia pokrycie 

dachowe oraz uzupełnienia kamieniarkę balustrady schodów. W oparciu o sporządzony w 

1971 roku projekt zagospodarowania parku przeprowadza się część prac. Pałac jest 

                                                             
113 H. Lutsch, op.cit, s. 189 – 190. 
114 G. Grundmann, op.cit,  s. 108. 
115 H. Sieber, Burgen und Schlosser in Schlesien. Nach alten Stichen. T. II. Frankfurt, a. M. 1962, s.114 -116. 
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opuszczony. W 1996 roku teren wokół pałacu zostaje ogrodzony, a pałac zabezpieczony
116

. W 

chwili obecnej pałac jest w rękach prywatnych. Właściciel robi przymiarkę do całkowitej 

rewaloryzacji obiektu. Rozpoczął prace remontowe. Obecnie pałac jest w bardzo złym stanie.  

 

3.8 Budynki przypałacowe wraz z ogrodem i parkiem 

Do pałacu przynależy kilka budynków. Ich położenie przedstawia dokładnie plan 

sytuacyjny prezentowany poniżej (fot 1), jest to między innymi oficyna przypałacowa I (fot 

2), wzniesiona zgodnie z datą na portalu wejścia głównego w 1777 roku. Projekt ten jest 

przypisywany Martinowi Frantzowi. Jest zwarta prostopadłościenna, wysoko podpiwniczona, 

dwukondygnacyjna, nakryta mansardowym dachem. W okresie międzywojennym oprócz 

mieszkań pracowniczych mieści się tu między innymi dworski urząd podatkowy oraz zarząd 

posiadłości zamku
117

. Obecnie obiekt nieużytkowany, zaniedbany.   

Drugim budynkiem wchodzącym w skład kompleksu jest kuźnia przy oficynie pierwszej. 

Wzniesiona jest w XVII wieku, prostopadłościenna, zwarta, nieco przysadzista bryła nakryta 

mansardowo – naczółkowym dachem, z dobudowanym później w narożu północno – 

wschodnim zewnętrznym przewodem kominowym i niskim łącznikiem o dwuspadowym 

daszku wiążącym ją z budynkiem oficyny. Opuszczona, w złym stanie.  

Druga oficyna pałacowa (fot 3) ze stajnią i mieszkaniami masztalerzy zostaje wzniesiona 

około roku 1780, projekt ten przypisano również Martinowi Frantzowi. Bryła zwarta 

prostopadłościenna, dwukondygnacyjna, nakryta mansardowym dachem z użytkowym 

poddaszem
118

. Obecnie budynek w ruinie.  

Pawilon ogrodowy wzniesiony w drugiej ćw. XIX wieku, jest przebudowywany w latach 

20 – tych XX wieku i po 1945 roku (fot 4). Sąsiaduje z murem, który jest pozostałością po 

dawnej oranżerii (fot 5,6). Pawilon służył ekspozycji egzotycznych roślin. Budynek stanowi 

prostopadłościenną bryłę, z tympanonem wspartym na czterech kolumnach zbliżonych do 

doryckich, w czym wyraźnie nawiązuje do budowli antycznych świątyń.  

 

                                                             
116 W. Staniszewska, op.cit, s. 33 
117Ibidem, s. 33 
118Ibidem, s. 33 
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1. Plan sytuacyjny: 1. Pałac, 2. Dwie oficyny, 3. Pawilon ogrodowy, 4. Budynek mieszkalny, 5. Dawna 

kuźnia, 6. Staw. Źródło: www.cosanow.pl  Zakładka: pałac 21.01.2017. 

 

2. I Oficyna przypałacowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2016 

http://www.cosanow.pl/
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3. II Oficyna przypałacowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2016 

 

4. Pawilon ogrodowy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2016. 
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5. Pozostałości oranżerii przylegającej do pawilonu. Fot. Zbigniew Machoń. Rok 2007.  

 

6. Fragment muru dawnej oranżerii przylegającej do pawilonu. Fot. Katarzyna Galas. Fot. 2016 rok. 
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Całość założenia jest uzupełniona barokowym ogrodem ozdobnym, powstałym po 

roku 1728
119

. Przed pałacem powstaje okazały dziedziniec honorowy, po jego bokach 

znajdują się dwa podobne do siebie budynki (stajnia z wozownią i dom zarządu dóbr), które 

zostały opisane powyżej. W centralnej części kolistego podjazdu jest umieszczona okrągła 

fontanna. Od zachodu dziedziniec honorowy zamknięty jest parterem z dwiema niewielkim 

fontannami. Ogród składa się z dwóch parterów. Pierwszy z nich jest położony przy pałacu, 

ma formę zbliżoną do kwadratu z okrągłą fontanną po środku. Od południa znajduje się tam 

mała skarpa, która prowadzi do dużego basenu. Wzdłuż jego brzegu znajdują się na cokołach 

rzeźby figuralne i wazony. Po bokach tarasów są ukształtowane aleje obsadzone drzewami. 

Równolegle do osi ogrodu biegnie droga, która stanowi dojazd do pałacu.  Po zachodniej 

stronie ogrodu znajduje się ogród gospodarczy, gdzie hoduje się około 500 drzewek 

pomarańczowych i uprawia ananasy. Na północny zachód od tego ogrodu mieści się 

zwierzyniec. Park, który znajduje się wokół ogrodu, powstaje prawdopodobnie w I połowie 

XIX wieku, a zasadniczego kształtu nabiera w drugiej połowie XIX wieku, wtedy również 

zaadaptowano podmokłe łąki. Sieci dróg w parku jest poprzecinana mostkami i kładkami
120

. 

Powierzchnia parku wynosi 13,42 ha znajduje się tam około 3000 tysięcy drzew
121

. 

  

                                                             
119 H. Ciesielski., H. Wrabec,  op. cit, s. 45 
120 H. Ciesielski, H. Wrabec, op. cit, s. 45 - 46 
121Ibidem s. 45-46 
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ROZDZIAŁ IV 

ANALIZA PORÓWNAWCZA ŚREDNIOWIECZNEGO MIASTA NA 

PRZYKŁADZIE GÓRY ŚLĄSKIEJ I MIASTA NOWOŻYTNEGO NA 

PRZYKŁADZIE RAWICZA 

 

4.1 Analiza porównawcza Chocianowa z Górą Śląską i Rawiczem (źródła i literatura). 

Chocianów leży w województwie Dolnośląskim we wschodniej części Borów 

Dolnośląskich na zachód od Lubina i na północ od Chojnowa. Między dolinami rzeki Czarna 

Woda i Szprotawa. Na północ od miasta znajdują się lasy Chocianowskie
122

. Obszary te na 

przestrzeni wieków są mocno zalesione i mało zaludnione. Brak na tych terenach dużych osad 

oraz szlaków handlowych. W pobliżu miasta przebiega malutka rzeczka Chocianowska 

Woda, która jest głównym dopływem Szprotawy oraz Potok Równik
123

. Ludność głównie 

zajmuje się tam rolnictwem, handlem, rzemieślnictwem i służbą w zamku. Nie wiadomo nic o 

pochodzeniu mieszkańców.  

Natomiast Rawicz, który jest miastem nowożytnym, leżącym obecnie 

w województwie Wielkopolskim, powstaje na przebiegu szlaku handlowego biegnącego z 

Wrocławia do Poznania. Lokacja Rawicza ze względu na położenie i korzystną koniunkturę 

społeczno-gospodarczą okazała się trafna. Na terenach tych osiedlają się ewangeliccy 

emigranci pochodzący z Czech i Śląska, którzy zajmują się sukiennictwem, płóciennictwem, 

rzemiosłem, handlem, rolnictwem. W pobliżu Rawicza nie ma rzeki
124

. 

Trzecia miejscowość, Góra Śląska, która jest miastem średniowiecznym powstaje na 

pograniczu Śląska i Wielkopolski na drodze prowadzącej z Głogowa do Wielkopolski i dalej 

na północ. Średniowieczna wzmianka o odcinku tego szlaku pochodzi z 1310 roku. Droga ta 

ma znaczenie gospodarcze, ponieważ w 1321 roku miasto otrzymuje prawo targu solnego, a 

w 1232 roku kamery sukienniczej
125

. Góra Śląska leży w pobliżu rzek: Baryczy, Rowu 

Polskiego oraz Rowu Śląskiego.  

                                                             
122https://pl.wikipedia.org/wiki/Chocianow 09.01.2017 
123http://www.cosanow.pl/CHARAKTERYSTYKA/index.htm 22.01.2017 
124 G.J. Budnik, Rawicz – Studium Historyczno-Urbanistyczne, Poznań 2015, s. 25-31 
125 R. Eysymontt, op.cit, s. 307 
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Porównując lokację Chocianowa względem wyżej wymienionych miejscowości, 

można zauważyć, iż położenie niestety nie sprzyja jego rozwojowi. Miasto nie leży na szlaku 

handlowym jak pozostałe dwa ośrodki, co napędza ich koniunkturę przede wszystkim pod 

względem gospodarczym. Mieszkańcy Rawicza i Góry Śląskiej zajmują się głównie 

sukiennictwem, młynarstwem, handlem i rolnictwem. Są to bogate miasta. Dlatego też bardzo 

szybko się rozwijają. W Chocianowie ludność również zajmuje się rolnictwem i handlem, 

jednak nie posiada on przodującego produktu handlowego lub jednego charakterystycznego 

elementu lokacyjnego miasta średniowiecznego np. szlaku handlowego, który w tamtych 

czasach sprzyja rozwojowi gospodarczemu i zamożności miast. Dlatego, kiedy następują 

kolejne wydarzenia historyczne np. wojny, grabieże, pożary, miastu trudno jest podnieść się z 

kolejnego nieszczęścia. 

Odnosząc się do pierwszych wzmianek o Chocianowie i porównując je z pozostałymi 

dwoma miastami należy zaznaczyć, że każde z tych miast posiada „fundamenty 

średniowieczne”. Źródła wspomnianego okresu dotyczące Chocianowa są bardzo ubogie w 

porównaniu chociażby z Górą Śląską. Pierwsza pisemna wzmianka, świadcząca o istnieniu 

Chocianowa pochodzi z dokumentu z 1284 roku
126

. Kolejna zawarta jest w kronice Georga 

Thebesiusa i podaje informacje o budowie zamku w 1297 roku przez księcia Bolka I, który 

ma strzec granicy Księstwa Legnickiego
127

. Nie ma również informacji o prawie, na jakim 

mogła funkcjonować wieś, a później miasto. Sugerując się, iż większość miast śląskich w tym 

czasie jest zakładana na prawie niemieckim, możemy przypuszczać, że tak samo jest w 

przypadku Chocianowa.  W dokumentach miejscowość dwa razy jest wymieniana, jako 

miasto. W 1329 i 1343, a  w 1359 mowa jest również o wsi, okolicach miasta i 

mieszczanach
128

. Jednak trudno jednoznacznie stwierdzić czy w tym czasie istnieje tam 

miasto, ze względu na brak większej ilości informacji i dowodów. Zdaniem autorki pracy 

mowa w dokumentach o miasteczku i mieszczanach wynika z chęci podniesienia rangi tego 

miejsca, bądź też od samego początku budowniczy zamku ma zamysł, bądź plan stworzenia 

tam w przyszłości również miasta. Należy jednak pamiętać i zaznaczyć, że w tamtych czasach 

Piastowie są budowniczymi miast średniowiecznych. A nowe lokacje często zakłada się przy 

już wcześniej istniejących. Przykładem może tu być chociażby nowożytny Rawicz, który jest 

ulokowany przy średniowiecznej wsi Sierakowo lub lokacja Góry Śląskiej ulokowana 

w pobliżu Starej Góry. Dlatego nie wykluczam też możliwości, że Chocianów, jako osada 

                                                             
126 E. Łobarewicz, op.cit, s. 19 
127G. Stelmach, op.cit., s. 10 
128 R. Eysymontt, op.cit, s. 277 
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istnieje już w momencie rozpoczęcia budowy zamku, a w XIV wieku jest być może 

zalążkiem miasta. Miejscowość w rękach Piastów znajduje się do końca I połowy XV wieku, 

następnie przechodzi ona w ręce prywatne. Moment ten zamyka pierwszy okres w historii 

Chocianowa, o którym tak niewiele wiemy. 

Pierwsza informacja o wsi Góra pojawia się w 1155 roku w bulli papieża Hadriana IV.  

Nazwa miejscowości ma związek z ukształtowaniem terenu, na którym leży miasto. 

Niedaleko wsi powstaje nowa osada. Książę Henryk III głogowski dokonuje lokacji Góry 

Śląskiej na prawie niemieckim. Dokument zaginął, prawdopodobnie ma to miejsce w roku 

1288 lub 1289. Dlatego też wieś Górę zaczęto nazywać Starą Górą
129

.  

Chocianów w okresie średniowiecza jest bliższy Górze Śląskiej. Obie miejscowości 

zostają założone przez książąt Piastowskich. Pierwsze wzmianki o nich pojawiają się 

w średniowieczu. Góra Śląska i prawdopodobnie Chocianów funkcjonują na prawie 

niemieckim. Jednak porównując oba te miasta należy zaznaczyć, że w 1304 roku w Górze 

Śląskiej istnieje już rada miejska z burmistrzem i rajcami. A w 1300 roku mieszczanie 

wykupują od księcia prawo targowe, handel sola i mennicę.W przypadku Chocianowa na 

wyżej wymienione tematy nie wiemy nic, a najwięcej dowiadujemy się dopiero w czasach 

nowożytnych, kiedy w pierwszych latach XVIII stulecia uzyskuje on prawa miejskie. I jest to 

bardzo ważny okres w dziejach miasta, ponieważ w 1703 roku Katarzyna von Stosch, 

właścicielka Chocianowa, uwalnia mieszkańców z poddaństwa i nadaje im przywileje, które 

w 1713 roku potwierdza cesarz Karol VI. Chocianów otrzymuje prawo urządzania trzy razy w 

roku jarmarków i raz w tygodniu organizowania targów końskich i na bydło. Władza w 

mieście przechodzi w ręce Rady Miejskiej. Uprawnienia rady oraz przepisy cechowe określa 

ten sam cesarz w 1716 roku. Prawdopodobnie w tym czasie zostaje wytyczony rynek. 

Chocianów prawa miejskie traci w 1742 i odzyskuje je ponownie w 1894 roku
130

.  

Z kolei Rawicz powstaje na obszarze, gdzie znajduje się wcześniej średniowieczna 

wieś Sierakowo
131

. Pierwsza wzmianka o Rawiczu przypada, na 1638 rok, kiedy to 

Władysław IV wydaje pozwolenie na lokację miasta. W dokumencie lokacyjnym określa się 

przywileje handlowe i targowe oraz uprawnienia sądownicze przysługujące mieszczanom. 

Nadaje się miastu prawo składu, prawo posiadania wagi miejskiej oraz zezwolono na 

organizowanie pięciu jarmarków w ciągu roku i dwóch targów w tygodniu, pozwolono na 

                                                             
129 R. Eysymontt, op.cit, s. 307 
130 W. Staniszewska, op.cit. s.6-7 
131 G.J. Budnik, op.cit, s.25 
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pobieranie podatku zwanego „dyszlówką”. Na okres 35 lat zwalnia się mieszczan od cła i 

innych podatków. Po upływie tego czasu mają płacić cło graniczne oraz uiszczać 

właścicielowi miasta opłatę za utrzymanie mostów i dróg w wysokości 1 grosza od dużego 

bydlęcia i połowy grosza od małego
132

. Akt lokacyjny zawiera również ustrój prawny miasta. 

Wójt sprawuje władze sądowniczą, na czelne samorządu stoi burmistrz wraz z radą składającą 

się z pięciu rajców. W 1639 roku Adam Olbracht Przyjemski wydaje dla Rawicza akt 

fundacyjny. Wskazano w nim tereny pod budowę ratusza, kościoła, cmentarza, wiatraków, 

oraz przyszłej akademii. Właściciel zobowiązuje się do postawienia, jatek i kramów, które w 

przyszłości mogą wykupić mieszczanie. Mieszkańcy zwolnieni zostają z wszelkich posług na 

rzecz właścicieli miasta
133

. Rawicz jest miastem wybudowanym przede wszystkim dla 

czerpania zysku, ale również bogatym, o czym może świadczyć już wspomniany wyżej sam 

fakt zwolnienia mieszczan od cła i innych podatków na 35 lat. Uważam, że ma to również na 

celu zachęcić i przyciągnąć nową ludność do osiedlania się na tych terenach.  W okresie 

nowożytnym Chocianów ma wiele wspólnego z Rawiczem.  Oba miasta należą do 

prywatnych właścicieli i otrzymują prawa miejskie w przybliżonym czasie. W Chocianowie 

prawdopodobnie wtedy zostaje wytyczony rynek, podobnie w Rawiczu. Najpierw powstaje 

rynek dla generowania zysków. 

Reasumując, Chocianów pierwsza wzmianka to rok 1284, Góra Śląska rok 1155, 

Rawicz rok 1638. Tak naprawdę to nie wiadomo, kiedy następuje lokacja wsi Chocianów, 

możliwe, że ma to miejsce, jeszcze przed budową zamku, czyli przed rokiem 1297, co 

sugeruje nam pierwszy dokument, w którym występuje pierwsza nazwa osady. Brak już 

wcześniej wspomnianych badań archeologicznych uniemożliwia nam odpowiedzieć na te 

pytania. Faktem jest, że prawa miejskie uzyskuje Chocianów na początku XVIII wieku. Ten 

okres historycy przyjmują również za lokację miasteczka.  

Gwałtowny rozwój Chocianowa przypada dopiero na połowę XIX wieku. A związany 

jest z budową w 1854 roku przez Antona Schlittgena i Hassego huty żelaza „Maria”, która 

początkowo bazuje na miejscowych złożach rud darninowych, a potem na importowanych ze 

Szwecji wysokoprocentowych złożach magnetytowych rudach żelaza. Wkrótce powstają 

również inne zakłady wytwarzające produkty z żeliwa. Otworzono również linię kolejową. 

Szybki rozwój miasta potwierdza wzrost ludności. Przed zbudowaniem huty, w roku 1845 w 

Chocianowie mieszka 432 osoby. W 1860 roku miejscowość liczy już 764 mieszkańców, w 
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133Ibidem, s.29-30 
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1890 – 1160, w 1894 – 3600, w 1905 – 4118. Należy tu wspomnieć, że w 1894 roku 

przyłącza się obszar dworski, wieś mały Chocianów, a obecnie tzw. Zacisze z miasteczkiem 

Chocianów. Po przyłączeniu liczba mieszkańców wynosi 3600
134

. Według danych z 31 

grudnia 2012 roku miasto liczy 8274 mieszkańców
135

. 

W przypadku Rawicza intensywny rozwój przypada na XVII wiek, a później również 

na XVIII wiek, co poświadczają dane demograficzne oraz liczba budynków mieszkalnych. W 

1639 roku mieszka w Rawiczu 63 mieszczan, 1640 – 160, 1641 – 284, w roku 1643 – 501, 

1649 – 764, 1676 – 2252. W 1658 roku znajduje się tutaj 385 domów, a w 1688 roku – 

394
136

. Rozwój miasta przerywa wydarzenie związane z wojną polsko-szwedzką w latach 

1655 – 1660 i Rokoszem Lubomirskim. Rawicz nie zostaje zniszczony, ale wielu 

mieszkańców opuszcza miasto w obawie przed Szwedami i panującą w tym czasie zarazą. A 

wojsko rokoszan hetmana Jerzego Lubomirskiego w 1663 roku wymusza okup wojenny od 

mieszczan, a następnie zakwaterowują się w mieście. Ostatecznie opuszczają miasto w 1666 

roku. Rawicz pomimo wielu katastrof takich jak wojny, zarazy, pożary, stale się rozwija i w 

końcu XVIII wieku jest drugim po Poznaniu miastem Wielkopolski, ma wówczas 7290 

mieszkańców oraz 974 domy
137

.  Dla porównania Chocianów w roku 1748 ma 32 

mieszkańców
138

, a w 1785 – 157 mieszkańców
139

. Natomiast Góra Śląska w 1748 ma 448
140

, 

a w 1750 - 1209
141

. Rawicz jest najsilniejszym ośrodkiem sukiennictwa wielkopolskiego. 

Gospodarkę miasta napędza handel suknem i wełną, mąka, zwłaszcza na eksport. Panowanie 

Pruskie powoduje kres rozwojowi sukiennictwa, a pogorszenie się sytuacji gospodarczej 

dokonuje pożar w roku 1801. Płonie wówczas 200 domów, a 1400 osób pozostaje bez dachu 

nad głową. Wkrótce zaczyna się masowa emigracja (1823) sukienników. W XIX wieku 

Rawicz staje się średniej rangi miasteczkiem powiatowym
142

. Według danych z 31 marca 

2011 roku miasto liczy 21 183 mieszkańców
143

. 

Góra Śląska bardzo szybko się rozwija. W XVI wieku jest już w pełni wykształcona 

i zagospodarowana. Wynika to między innymi z braku konkurencji ze strony innych miast. 

                                                             
134www.cosanow.pl, zakładka kalendarium chocianowskie  22.01.2017. 
135https://pl.wikipedia.org/wiki/Chocian%C3%B3w 22.01.2017 
136 G.J.Budnik, op.cit, s.35 
137 G. Wróblewska, op.cit, s. 156 
138

 Ch.F. Wrede, Atlas Krieges-Carte von Schlesien, 1748-49. 
139

 W. Staniszewska, op.cit, T. I s. 91 
140

 Ch.F. Wrede, op.cit 
141

 R. Eysymontt, op.cit, s. 308 
142 G. Wróblewska, op.cit, s. 157 
143https://pl.wikipedia.org/wiki/Rawicz 22.01.2017 
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Miasto jest oddalone ok. 30 km od Żmigrodu i Głogowa. Natomiast po stronie południowo-

wschodnim Rawicz powstaje dopiero w okresie nowożytnym.  Jest jedynym miastem na 

prawym brzegu Baryczy i najdalej wysuniętym na północ miastem Dolnego Śląska.  Już w 

1300 roku mieszkańcy wykupują od księcia prawo targowe, handel sola i mennicę
144

. Góra 

Śląska przeżywa największy rozkwit od drugiej połowie XVI wieku do początku XVII wieku. 

Przed wojną trzydziestoletnią Góra Śląska liczy 699 domów i  5 tysięcy mieszkańców. Wojna 

przerywa ten rozwój, a przymusowa rekatolizacja powoduje emigracje 4 tysięcy protestantów 

z miasta i jego obszarów
145

. W 1802 roku miasto liczy 2790 mieszkańców, a 1937 roku 

5300
146

. Współcześnie Góra Śląska liczy w 2015 roku 12 217 mieszkańców
147

. 

 

TABELA 1 CHARAKTERYSTYKA MIAST NA PODSTAWIE LITERATURY I ŹRÓDEŁ 

CHARAKTERYSTYKA 

MIASTA 

CHOCIANÓW MIASTO 

ŚREDNIOWIECZNE 

CZY NOWOŻYTNE? 

GÓRA ŚLĄSKA 

MIASTO 

ŚREDNIOWIECZNE 

RAWICZ 

MIASTO NOWOŻYTNE 

 

PIERWSZE WZMIANKI 1284 1155 1638 

POŁOŻENIE 

WZGLĘGEM TERENU 

Położenie, niekorzystne, 

tereny zalesione, 

wrzosowiska 

Położenie korzystne, 

przy granicy z polską i 

szlaku handlowym 

Położenie korzystne, przy 

szlaku handlowym z 

Wrocławia do Poznania 

DATA LOKACJI 

MIASTA 
1703 1288-1289 1639 

PRAWA MIEJSKIE 

1703  

Utraciło w 1742 i 

odzyskało w 1894 

1288-1289 1639 

PRAWA TARGOWE 1703 

1300 – prawa targowe 

wykupione od księcia, 

1321 – prawo targu 

solnego, 1322- kamery 

sukienniczej 

1639 

NA JAKIM PRAWIE 

ZOSTAŁO ZAŁOŻONE 

Prawdopodobnie na 

niemieckim 
Niemieckim 

Magdeburskim 

(niemieckim) 

                                                             
144 R. Eysymonttop.cit, s. 309-310 
145 https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_(wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie) 

22.01.2017 
146

 E. Małachowicz Góra Śląska, Katalog zabytków, Wrocław 1958, s.2 
147https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_(wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie) 

22.01.2017 

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_(wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie)
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RADA MIEJSKA, DATA 

POWSTANIA 
1703 1304 1639 

RATUSZ, DATA 

BUDOWY 
1899 

1375-wzmianka o 

pierwszym ratuszu 

spalonym w 1759, 

obecny pochodzi z 1859 

roku 

1753-1756 

KOŚCIÓŁ, DATA 

BUDOWY 

Pierwszy kościół-1595, 

obecna budowla 

pochodzi z 1747roku i 

stoi na środku rynku 

Pierwszy kościół – 

1290, obecny kształt 

budowli pochodzi z lat 

1457-1522, w 1765 

budowa ewangelickiego 

kościoła już 

nieistniejącego, stał on 

na środku rynku 

Pierwszy kościół - 1639 zbór 

ewangelicki, spłonął w 1707 

roku, obecny pochodzi z 

roku 1917 

MURY OBRONNE Nie Tak Tak 

KRAMY HANDLOWE Nie Tak Tak 

SZLAKI HANDLOWE 

PRZY MIEŚCIE 
Nie Tak Tak 

CHARAKTER MIASTA 

WŁAŚCICIELE 

Książęce do połowy. 

XV, następnie prywatne 
Książęce Prywatne 

    

RZEKA 

Tak (rzeczka 

Chocianowskie Wody 

oraz Potok Równik 

Tak (w pobliżu Baryczy, 

Rowu Śląskiego, Rowu 

Polskiego) 

Nie 

CZYM ZAJMOWALI 

SIĘ MIESZKAŃCY 

Rolnictwo, handel, 

rzemieślnictwo, służba 

w zamku 

Sukiennictwo, 

młynarstwo wiatrakowe 

Sukiennictwo, 

płóciennictwo, rolnictwo, 

handel, rzemiosłem, 

młynarstwo 

PRZODUJĄCY 

PRODUKT 
Nie ma Sukno, płótno, mąka Tkactwo, sukno, płótno 

PODCIENIA Nie Nie Nie 

WYMIARY RYNKU 60x80 90x65 100x101x123x120 

PRZYCZYNY 

POWSTANIA 

MIEJSCOWOŚCI 

Obrona granicy Generowanie zysku Generowanie zysku 

NAJWIĘKSZY 

ROZKWIT 
II połowa XIX w. 

II połowa XVI w. i 

początek XVII w. 
II połowa XVII w. 
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4.2 Analiza kartograficzna Chocianowa z Górą Śląską i Rawiczem 

 

1. Dolny Śląsk. Miejscowość Chocianów. Mapa z roku ok. 1644, wydana przez Johannesa Janssoniusa 

w Amsterdamie.Autor: Scultetus, Jonas.Tytuł: ”Silesia Inferior. Sereniss. ac celsiss. Principibus ac Dominis Dn. 

Georgio, Dn. Ludovico, Dn. Christiano, Fratribus. Ducibus Silesiae Ligniciens[is] ac Bergensibus, Dominis 

gratiosissimis dicata a Iona Sculteto Sprotta-Silesio”. Źródło: Oddział Zbiorów Kartograficznych BUWr. 

Sygnatura 2483-IV.B. 

 

2. Mapa Wielkopolski. Miasto Rawicz. Wydana w 1645 roku przez Joana Blaeua w Niderlandach. Autor Jerzy 

Freudenhammer. Tytuł: „Palatinatus Posnaniensis”. Źródło: BG UAM Poznań, zbiory specjalne. Sygnatura 

254239 V.  
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3. Najstarsza mapa Śląska. Miasto Góra Śląska. Autor: Sebastian Munster. Rok 1544. Źródło: 

http://slaskie.fotopolska.eu/dolnoslaskie/b28028,Mapy_i_plany_-_dolnoslaskie.html  02.10.2016 

 

Przedstawione powyżej mapy (nr 1,2,3) prezentują trzy miasta w różnych okresach. Są 

to Chocianów (nr 1), Rawicz (nr 2) oraz Góra Śląska (nr 3). Chocianów i Rawicz (nr 1,2) 

pojawiają się pierwszy raz na mapach w tym samym czasie, a mianowicie pod koniec 

pierwszej połowie XVII wieku. Na planie z 1644 roku Chocianów (nr 1) oznaczony jest, jako 

wieś z kościołem. Oprócz położenia topograficznego, możemy zauważyć, że wioskę otaczają 

lasy. Brak w pobliżu dużych osad oraz traktów.  

Rawicz (nr 2) oznaczony jest, jako miasto. Mapa prezentuje w sposób ogólny 

lokalizację miejscowości. Brak informacji o przestrzennym rozplanowaniu oraz o traktach 

drożnych. W pobliżu znajduje się kilka dużych osad.   

Góra Śląska (nr 3) pojawia się na mapach najwcześniej, bo już w pierwszej połowie 

XVI wieku. Przedstawiona jest prawdopodobnie, jako miasteczko. W jej pobliżu znajduje się 

kilka większych miejscowości oraz rzeka Barycz. 

http://slaskie.fotopolska.eu/dolnoslaskie/b28028,Mapy_i_plany_-_dolnoslaskie.html
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4.  Mapa Dolnego Śląska. Miasto Chocianów. Mapa z roku ok. 1660, wydana przez Bartischa Johanna 

Gottfrieda w Schweidnitz. Tytuł: „Ducatus Silesiae Iauranus Authore Friderico Khunovio”. Źródło: Oddział 

Zbiorów Kartograficznych BUWr. Sygnatura 2504-IV.B. 

 

5. Mapa Dolnego Śląska. Miasto Góra Śląska. Wydana w 1594 roku przez Martina Helwiga w Antwerpii. 

Nazwa Additamentum V Theatri Orbis Terraru. Źródło: http://mapy.muzeum-polskie.org/avers.html 02.10.2016 

http://mapy.muzeum-polskie.org/avers.html
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 W drugiej połowie XVII wieku, Chocianów przedstawiany jest na mapach, jako 

miasteczko. Na prezentowanym źródle kartograficznym (nr 4) widać, że miejscowość nadal 

znajduje się wśród otaczających ją lasów. Brak dróg i traktów. Jednak osada musiała się 

rozwijać, o czym świadczy sam fakt zaznaczania jej, jako miasteczka.  

Natomiast Rawicz (nr 2) od razu pojawia się, jako miasto na pierwszej mapie z roku 

1645. Plan przedstawia położenie topograficzne Rawicza, oraz kilka dużych miejscowości 

znajdujących się w jego pobliżu. Obie wyżej wymienione miejscowości pojawiają się na 

planach, jako miasta prawie w tym samym czasie. Chocianów w 1660 roku, a Rawicz w 1644 

roku. Dzieli je tylko różnica 15 lat. Góra Śląska, jako miasto występuje na mapie 

najwcześniej, bo ma to miejsce już w drugiej połowie XVI wieku (nr 5). 

 

6. Mapa Księstwa Legnickiego. Miasto Chocianów. Mapa z roku ok. 1680, wydana przez Janssoniusa 

Waesbergena, Joannesa; Pitta, Mosesa; Swarta, Stevena w Amsterdamie. Tytuł: „Ducatus Silesiae Ligniciensis”. 

Źródło: Oddział Zbiorów Kartograficznych BUWr. Sygnatura 2507-IV.B. 
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7. Mapa Wielkopolski. Miasto Rawicz. Special Karte von Pohlen. Berlin. Rok 1778. Źródło: BG UAM Poznań, 

zbiory specjalne. Sygnatura 253057. 

 

8. Mapa Dolnego Śląska. Miasto Góra Śląska. Autor Jonasz Scultetus. Rok 1649. Amsterdam. Tytuł: „Novus 

Atlas oder Welt-Beschreibung..” Źródło: http://mapy.muzeum-polskie.org/avers.html 02.10.2016 

http://mapy.muzeum-polskie.org/avers.html
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Kolejne mapy (nr.6,7,8), przedstawiają omawiane miasta po raz pierwszy bardziej 

szczegółowo. Na planie (nr.6) z roku ok. 1680 prezentującej Chocianów i okolice trudno 

stwierdzić, czy jest to wioska, czy miasteczko, ponieważ na legendzie nie ma jednoznacznego 

oznaczenia. Sugerując się znakami na innych mapach uważam, że jest przedstawione, jako 

małe miasteczko. Oprócz lasów i oznaczonej miejscowości widać, pola uprawne, stawy, 

wrzosowiska, gospodarstwo, dwa młyny, zamek i kościół.  

Mapa Rawicza (nr.7) z roku 1778 prezentuje główne elementy rozplanowania 

przestrzennego miasta, w obrębie ziemnych fortyfikacji bastionowych oraz przedmieścia: 

Poznańskie, Wilhelma, Berlińskie oraz Wrocławskie. Widoczny jest kształt pierwotnego 

założenia. Miasto na planie prostokąta, wewnątrz widoczny krzyż głównych ulic, osadzone w 

sieci lokalnych dróg. 

 Źródło kartograficzne (nr 8) z roku 1649 przedstawia w pełni wykształcone miasto 

średniowieczne Górę Śląską pod koniec pierwszej poł. XVII wieku. Oprócz położenia 

topograficznego widać fortyfikacje, kształt pierwotnego założenia na planie okręgu. Nad 

miastem górują trzy wieże. W pobliżu znajdują się inne miejscowości. 

 

9. Mapa Ksęstwa Legnickiego. Miasto Chocianów. Rok ok. 1736. Autor: Schubarth, Mattheus. Wydana przez 

Homannianiego Heredesa w Norynberdze. Tytuł:Principatus Silesiae Lignicensis in suos circulos, tres nempe 

Lignicenses, Goldbergensem, Haynavviensem et Lubenensem partiti, ac a I. W. Wieland [...]”. Źródło: Oddział 

Zbiorów Kartograficznych BUWr.Sygnatura2508_IV.B. 
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10. Mapa Polski. Miasto Rawicz. Rok 1794. Numberg. Autor: E. L. Gussefeld.Charte von Sudpreussen. Źródło: 

BG UAM Poznań, zbiory specjalne. Sygnatura 03 K 208.  

 

11. Mapa Dolnego Śląska. Miasto Góra Śląska. Autor Jonasz Scultetus. Wydana przez S. Swarta I M. Pitta w 

Oxfordzie w roku 1680. Tytuł: „The Englisch Atlas” Źródło: http://mapy.muzeum-polskie.org/avers.html 

02.10.2016 

http://mapy.muzeum-polskie.org/avers.html
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Na mapie Księstwa Legnickiego (nr 9) z roku 1736, Chocianów zaznaczony jest, jako 

miasteczko. Oprócz położenia topograficznego możemy dostrzec dwa wiatraki, dwa młyny, 

gospodarstwo rolne, pola uprawne, zamek, stawy. Nowym elementem zaznaczonym na mapie 

jest pojawienie się drogi – traktu, biegnącego z jednej strony na zachód i skręcającego na 

północ w stronę Głogowa, a z drugiej na południe w stronę Legnicy.  

Plan Rawicza (nr 10) z roku 1794 przedstawia miasto w sposób ogólny również 

z oznaczeniem najważniejszych dróg lokalnych, biegnących na północ, południe i zachód.  

Mapa Góry Śląskiej (nr 11) prezentuje miasto również w sposób ogólny, lecz nowym 

elementem pojawiającym się pierwszy jest droga, biegnąca na południe i dalej na wschód. 

 

12. Karta z atlasu map wojskowych przedstawiająca Dolny Śląsk. Miasto Chocianów. Autor Ch.F. Wrede. Lata 

1748-49. Atlas "Krieges-Carte von Schlesien".  Źródło: Oddział Zbiorów Kartograficznych. Zakład Ossolineum 

Wrocław. Sygnatura: SBB_III_Kart_N 15060_Babd 4_Blatt_31. 
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13. Karta z atlasu map wojskowych przedstawiająca fragment Dolnego Śląska. Miasto Góra Śląska. Autor Ch.F. 

Wrede. Lata 1748-49. Atlas "Krieges-Carte von Schlesien” Źródło: Oddział Zbiorów Kartograficznych. Zakład 

Ossolineum Wrocław. Sygnatura: 2285_12. 

 

14. Karta z atlasu map wojskowych przedstawiająca Dolny Śląsk. Miasto Rawicz. Autor Ch.F. Wrede. Lata 

1748-49 Atlas "Krieges-Carte von Schlesien" Źródło: Oddział Zbiorów Kartograficznych. Zakład Ossolineum 

Wrocław. Sygnatura: 2285_13. 
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Bardzo cennym źródłem kartograficznym są mapy wojskowe Christiana Friedricha 

Wredego, powstałe w latach 1748-1739, przedstawiające miasta Dolnego Śląska. Są one tak 

wyjątkowe ze względu na szczegółowe ujęcie przedstawianych miejscowości oraz obszarów. 

Na jednej z kart (nr 12) po raz pierwszy prezentowana jest przestrzenna zabudowa 

Chocianowa. Rynek wraz z kościołem stojącym na jego środku. Z każdego narożnika rynku 

wyprowadzono po dwie ulice, wskutek czego do rynku przylegają cztery bloki. Widoczne jest 

również przedmieście, zamek w raz z przylegającym zabudowaniami oraz ogrodem z 

sadzawką, wiatraki przy głównym trakcie, stawy, wychodzące z miasta drogi, pola uprawne, 

gospodarstwo rolne z kuźnią (Hammer Vorw), zoo (Thier Garten), bażantownie (Fasan 

Garten), cmentarz bohaterów. Trakt główny biegnie przez środek miasta, z jednej strony 

kieruje się na północ w stronę Głogowa, z drugiej na południe w stronę Legnicy. Widoczne są 

również inne drogi, rozchodzące się w różne strony.  Legenda na mapie podaje istotne 

informacje, a mianowicie, liczbę mieszkańców oraz właściciela miejscowości, którym jest 

Graff von Redern.  W tym czasie w Chocianowie mieszka 32 obywateli, w tym mieszczanie i 

chłopi oraz 7 osób, do których w liczono ogrodników i chłopów, nieposiadających ziemi i 

zabudowań, którzy mieszkają prawdopodobnie u innych chłopów. Brak murów obronnych, 

baszt oraz fosy. 

Góra Śląska (nr 13) przedstawiona jest na mapie również szczegółowo. Widoczna 

zabudowa przestrzenna miasta wraz z zagospodarowanymi przedmieściami. Miasto na planie 

koła, otoczone wałami i murami obronnymi wraz z fosą. Wnętrze wypełniają prostokątne 

bloki zabudowy z rynkiem wraz śródrynkową zabudową. W tym czasie na środku rynku stoi 

ratusz oraz kramy handlowe. Kościół usytuowany jest w narożu obwarowań miasta, w części 

północno wschodniej od rynku. Na przedmieściach widoczne są pojedyncze zabudowania, 

duża ilość wiatraków przy głównych traktach, kościoły, pola uprawne, lasy. Kościół poza 

murami miasta, może świadczyć o dużym stopniu zagospodarowania samej Góry, jak i jej 

przedmieść. Sieć dróg rozchodzi się w różne strony, na wschód, zachód, północ i południe. 

Legenda mapy podaje również informacje dotyczące liczby mieszkańców. W tym czasie 

(1749-49) w murach samego miasta mieszka 448 obywateli w tym mieszczanie i chłopi. 

  

Rawicz (nr 14), przypuszczalnie ze względu na swoje położenie nie jest tak 

szczegółowo zaprezentowany jak Chocianów i Góra Śląska. Jest oznaczony ogólnie, jako 

miasto. Pierwszy raz przestrzenna struktura Rawicza pokazana jest na mapie z 1778. Mapa ta 

została zaprezentowana i omówiona wcześniej (patrz mapa nr 7). 
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15. Dolny Śląsk. Mapa Chocianowa i okolic, Urmastichblatt z 1824 r. Źródło: Oddział Zbiorów 

Kartograficznych, Zakład Ossolineum Wrocław. Sygnatura SBB_III_Kart_N 729_Blatt 2629. 

 

16. Grundriss der Stadt Rawicz na portrecie Adama Olbrachta- Przyjemskiego. Rok 1780. Autor G. S. Knoefvel. 

Obraz na płótnie. Żródło:  Zbiory MZR. Sygnatura MZR-I-237/1189. 
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17. Dolny Śląsk. Mapa Góry Śląskiej i okolic, Urmastichblatt z roku 1826. Źródło: Oddział Zbiorów 

Kartograficznych, Zakład Ossolineum Wrocław. Sygnatura 9364_40. 

 

Na mapie (nr 15) z 1824 roku widoczna jest przestrzenna zabudowa Chocianowa, 

rynek wraz stojącym po środku kościołem z wieżą, zamek z przylegającymi zabudowaniami, 

trzema sadzawkami oraz barokowym parkiem. Trzy wiatraki przy głównym trakcie - 

prawdopodobnie kamiennym, gospodarstwo folwarczne wraz z kuźnią, staw, pola uprawne, 

zoo, wrzosowiska. Przedmieścia usytuowane są wzdłuż drogi, biegnącej z jednej strony na 

zachód i skręcającego na północ w stronę Głogowa, a z drugiej na południe w stronę Legnicy. 

Występują pojedyncze zabudowania oraz mosty. Porównując mapę Christiana Friedricha 

Vredego (nr 12) z roku 1748-49 prezentowaną powyżej, na której po raz pierwszy widać 

przestrzenną zabudowę miasta, można zauważyć, że obszar miejski w strukturze 

urbanistycznej na przestrzeni 70-sięciu lat się nie powiększa. Również układ zabudowy rynku 

wydaje się być taki sam jak na mapie Vredego. Po raz pierwszy pojawiają się dwie nazwy 

miejscowości. Przedmieścia przybierają nazwę Klein Kotzenau, natomiast miasteczko 

Kotzenau.  

Na portrecie  Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego, wykonanym przez G. S. 

Knoefvel’a w 1780 roku, przedstawiany plan Rawicza (nr 16), prezentuje w pełni już 
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wykształcone miasto, które powstaje w wyniku trzech faz rozwojowych. Pierwsza faza 

związana jest z lokacją miasta w 1638 roku, druga to lata 60 siąte XVII wieku, natomiast 

trzecia z  jego odbudową na początku XVIII wieku po zniszczeniach wojennych. Podstawą 

struktury urbanistycznej miasta stają sie dwa rynki – stary i nowy, które są sprzeżone ze sobą 

osią kompozycyjną wyznaczoną przez ratusz, siedzibę właścicieli Rawicza oraz klasztor 

reformatorów. Siatka ulic w obrębie ziemskich fortyfikacji, która  ukształtowana jest do 

końca XVIII wieku, nie ulega już zmianie. Plan zawiera również oznaczenia najważniejszych 

miejsc i budynków w mieście oraz legendę. W samym sercu miasta znajduje się stary rynek  

oznaczony literką „a”,na którym mieści się ratusz („b”). Na południowym wschodzie od 

starego rynku widoczny jest ewangelicki kościół („c”). Literką „d” zaznaczony jest klasztor 

reformatorów, natomiast nowy rynek mieszczący się na wschód od starego rynku ma literkę 

(„e”). Pozostałe  litery „f”, „g”, „h”, „i” oznaczją na planie naważniejsze ulice miasta. Na 

mapie (nr 17) widoczna jest zabudowa przestrzenna Góry Śląskiej wraz 

z zagospodarowanymi przedmieściami. Miasto na planie koła, otoczone wałami i murami 

obronnymi wraz z fosą. Wnętrze wypełniają prostokątne bloki zabudowy z rynkiem wraz 

śródrynkową zabudową. Widoczne są na przedmieściach pojedyncze zabudowania, duża ilość 

wiatraków przy głównych traktach, trzy kościoły, pola uprawne, lasy. Miasto osadzone w 

sieci dróg rozchodzących się w różne strony. Jednak jedyny główny trakt wychodzący z 

miasta skierowanyjest na zachód w stronę Głogowa, a na wschód w stronę Rawicza. 
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18. Topographische Karte [Meßtischblatt]. Chocianów. Wydawca Reichsamt für Landesaufnahme. Data zdjęcia 

terenowego: [1887]. Data wyd. 1888. Aktualizacja pełna mapy: 1933. Redaktionelle Änderungen Źródło: 

Oddział Zbiorów Kartograficznych BUWr. Sygnatura nr. 6541-III.C. 

 

19. Topographische Karte Messtischblatt. Miasto Rawicz. Berlin. Rok 1890. Źródło: BG UAM Poznań, zbiory 

specjalne. Sygnatura Up 2290. 
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20. Topographische Karte Messtischblatt. Miasto Góra Śląska. Berlin. Rok 1937. Źródło: Oddział Zbiorów 

Kartograficznych, Zakład Ossolineum Wrocław. Sygnatura: 4365_Guhrau_1937. 

 

Na planie (nr 18) zdjęcia terenowego z 1887 roku widoczna jest przestrzenna 

zabudowa Chocianowa, która jest połączona z siecią dróg lokalnych. Przestrzeń urbanistyczna 

powiększona. Układ rynku ulega zmianie, a mianowicie z każdego narożnika rynku 

wybiegają dwie ulice, jednak dwoma dalszymi przecięto dłuższe boki placu. W wyniku, 

czego do rynku przylega sześć bloków. Prawdopodobnie zmiany te następują po dwóch 

wielkich pożarach, które mają miejsce pod koniec I poł. XIX wieku. Występują dwie nazwy 

miejscowości Kotzenau i Klein Kotzenau. Widoczna linia kolejowa, lasy, wrzosowiska, pola 

uprawne, zabudowania huty „Marienehutte”. Układ miasta w kształcie litery „H”.  

Kolejna mapa (nr 19) prezentuje rozplanowanie miasta Rawicza pod koniec XIX 

wieku. Przestrzeń urbanistyczna powiększona. Na przedmieściach zachodnich pojawiają się 

nowe ulice: Dworcowa, Kwiatowa, 11 Listopada, Generała Grota Roweckiego i Sportowa. 

Ulica Kmicica i Fiołkowa powstają na przedmieściu południowym. Pomiędzy zachodnim i 

południowym przedmieściem powstaje ulica Podmiejska. Natomiast w obrębie wschodniego 

wytyczane są ulice: Mały Plac Ćwiczeń oraz Przytorze. Oznaczono również cmentarz 

ewangelicki oraz cmentarz rzymsko- katolicki. Nowym elementem jest trakt poznańsko-
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wrocławskiej kolei żelaznej wybudowanej w  1856 roku.Stary rynek podobny do rynku w 

Chocianowie. Układ miasta w kształcie przypominającym prostokąt. Miasto osadzone w sieci 

dróg lokalnych.  

Na kolejnej mapie (nr 20) widoczna jest Góra Śląska połączona siecią dróg lokalnych. 

Rynek wraz stojącym po środku ewangelickim kościołem, który jest wybudowany po pożarze 

w 1759. Kościół św. Katarzyny stojący w północno-wschodnim narożniku przy murach 

miejskich. Sam układ rynku, jeśli chodzi o ulice wychodzące i podział bloków 

przyrynkowych podobny do rynku w Chocianowie i Rawiczu. Miasto na planie koła, 

widoczny zarys murów miejskich. Widoczna sieć kolejowa. 

 

TABELA 2  CHARAKTERYSTYKA MIAST NA PODSTAWIE MAP 

 

CHARAKTERYSTYKA 

MIAST NA PODSTAWIE MAP 

CHOCIANÓW GÓRA ŚLĄSKA RAWICZ 

DATA POJAWIENIA SIĘ PIERWSZY 

RAZ NA MAPACH 
1644 - WIEŚ 1544 – MIASTO 1645 - MIASTO 

DATA POJAWIENIA SIĘ PIERWSZY 

RAZ NA MAPACH, JAKO MIASTA 
1660 - MIASTO 1594 - MIASTO 1645 - MIASTO 

DATA POJAWIENIA SIĘ PIERWSZY 

RAZ  NA MAPACH ROZPLANOWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

1748-49 1748-49 1778 

DATA POJAWIENIA SIĘ PIERWSZY 

RAZ NA MAPACH DROGI 
1736 1680 1794 
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4.3 Analiza ikonograficzna Chocianowa z  Górą Śląską i Rawiczem  

 

1. Widok na panoramę miasta i pałacu w Chocianowie. W oddali widoczny Rynek. Źródło: 

www.wrzosowakraina.pl 14.01.2017  

 

2. Panorama Rynku w Chocianowie. Fot. Janusz Lech. Źródło: 

http://www.chocianow.pl/trystyka/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=226 



96 
 

 

3. Miasto Chocianów. Widok na Rynek. Zdjęcie. Lata 1920-1930. Źródło: www.dolnyslask.org.pl 12.11.2017 

 

Rynek w Chocianowie usytuowany jest na drodze prowadzącej z Chojnowa do 

Lubina. Miasteczko o jednofrontowej, kalenicowej zabudowie jest prawdopodobnie 

wynikiem działalności budowlanej w okresie nowożytnym. W tym samym czasie  

odbudowany zostaje również kościół, który jest usytuowany na środku rynku. O nowożytnym 

pochodzeniu układu świadczy również idealna centralność założenia kościelnego i 

równoległość ścian bocznych budowli do linii zabudowy pierzei. Sam plac wyznaczony 

zostaje prawdopodobnie dopiero w 1703 roku przez Katarzynę von Stosch. Rynek ma kształt 

prostokąta i otrzymuje wymiary 60 na 80 m
148

. Podobnie jak w Rawiczu z każdego jego 

narożnika wyprowadzono po dwie ulice, a dwoma dalszymi przecięto dłuższe boki placu. W 

wyniku, czego rynek posiada sześć bloków przylegających do rynku. Taki układ pojawia się 

w II połowy XIX wieku, wcześniej dłuższe bloki zabudowy nie były przecięte, a do rynku 

przylegały 4 bloki (patrz podrozdział kartografia, mapa nr 5,10,12). Zabudowa kalenicowa 

jest dość małej skali, domy dwu i trzykondygnacyjne z zadaszeniem, większość 

podpiwniczona. Brak jest zabudowy gotyckiej. W 1908 roku rynek otrzymuje brukowaną 

nawierzchnię. Przedłużeniem północnej pierzei są ulica Tylna i Kolejowa, pierzei 

południowej Kościuszki i Żeromskiego. Kształt miasta zbliżony jest do litery H, a prosty 

                                                             
148 R. Eysymontt, op.cit, s. 277-278 

http://www.dolnyslask.org.pl/
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zarys ulic świadczy o tym, że miasto to od zawsze jest miastem otwartym. Brak murów, 

fortyfikacji, wież, mostów zwodzonych, fosy. W latach 2007-2008 przeprowadzona jest 

rewitalizacja rynku.  

 

4. Miasto Rawicz. Panorama rynku wraz stojącym po środku ratuszem. Źródło: http://www.rawicz.pl/o-

rawiczu/najwi%C4%99ksze-firmy.html#prettyPhoto[flickr]/11/  12.11.2017 

 

http://www.rawicz.pl/o-rawiczu/najwi%C4%99ksze-firmy.html#prettyPhoto[flickr]/11/
http://www.rawicz.pl/o-rawiczu/najwi%C4%99ksze-firmy.html#prettyPhoto[flickr]/11/
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5. Miasto Rawicz. Źródło: http://www.digart.pl/zoom/3686070/Rawicz_z_lotu_ptaka.html 12.11.2016 

 

6. Miasto Rawicz. Zdjęcie lotnicze. Rok 2013. Źródło: http://fotokresy.pl/foto/419/419794.jpg 

 

7 Rawicz. Źródło: http://pieprzyk.wrzuta.pl/obraz/0LWiQiN0MXR/rawicz_centrum_2000_m 12.11.2016 

http://www.digart.pl/zoom/3686070/Rawicz_z_lotu_ptaka.html%2012.11.2016
http://fotokresy.pl/foto/419/419794.jpg
http://pieprzyk.wrzuta.pl/obraz/0LWiQiN0MXR/rawicz_centrum_2000_m%2012.11.2016
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Miasto Rawicz ma kształt prostokąta. Długość krótszych boków wynosi 574 m. Jeden 

z dłuższych boków – południowy ma 705 m, a północny 773 m. Wewnątrz miasta znajdują 

się dwa place, które stanowią dwa ośrodki rozplanowania oraz dwie arterie komunikacyjne ( 

ul Wojska Polskiego i 22 stycznia). Pierwsza przechodzi z Poznania do Wrocławia i ma 

charakter dalekobieżny, a druga ma charakter lokalny, obie krzyżują się w północno – 

zachodnim narożniku rynku.  

Rynek ma kształt prostokąta i wymiary 100x101x123x120 m
149

. Z każdego jego 

narożnika wyprowadzono po dwie ulice, a dwoma dalszymi przecięto dłuższe boki placu, w 

wyniku, czego do rynku przylega sześć bloków. Pasy bloków są węższe i szersze. Zasadniczy 

szkielet układu przestrzennego ma zarys krzyża z rynkiem w miejscu przecięcia ramion. Po 

środku rynku stoi ratusz, a potem nieistniejący już dziś kościół ewangelicki.  

Drugi tzw. nowy rynek stanowi pl. Wolności. Ma kształt prostokąta, a długość 

bocznych jego południkowych ścian równa się długości ścian starego rynku, natomiast 

szerokość pl. Wolności (64m) odpowiada połowie szerokości starego rynku
150

. 

Rawicz zabudowę posiada średniowieczną, ale miasto jest nowożytne. Wynika to z 

tego, iż powtórzono już sprawdzony schemat zabudowy średniowiecznej. Rawicz ma niską 

zabudowę kalenicową, nie było zabudowy gotyckiej, tak samo jak w Chocianowie. Pierwotny 

układ archaiczny zostaje przekształcony. Następuje przejście ze średniowiecza do 

nowożytności (Rawicz). Nowy układ osiowy następuje wraz z nowym rynkiem.   

                                                             
149 G. Wróblewska, op. cit, s. 157-159 
150Ibidem, s. 159-160 
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 Najwcześniejsza ikonografia Góry Śląskiej pochodzi z ilustrowanego pięciotomowego 

rękopisu pt: Topographia Silesiae autorstwa Friedricha Benharda Wernera (fot 10). Grafika 

przedstawia strukturę przestrzenną miasta i jego przedmieść na początku II połowy XVIII 

wieku.Zaznaczone są na niej, a na legendzie opisane najważniejsze budynki w tym czasie w 

mieście.  

Miasto o kształcie okręgu, otoczone murami z fosą. Fortyfikacje wzmocnione 

basztami wraz w komponowanym od południa zamkiem. Po stronie wschodniej znajduje się 

brama polska, a po zachodniej brama głogowska. Na zewnątrz widoczne zagospodarowane 

przedmieścia wraz z kościołem.  

Wewnątrz miasta znajduje sięprostokątny rynek o wymiarach 90 na 65 m wraz 

śródrynkową zabudową w skład, której w chodzi od strony zachodniej ratusz, stojący tu do 

pożaru 1759 roku, apo wschodniej hale targowe. Domy w rynku nie posiadają podcieni. 

Główny szlak komunikacyjny przebiega wzdłuż północnej pierzei rynku.  

Potężny kościół parafialnygórujący nad miastem jest usytuowany ukośnie na północny 

wschód od rynku. Przy nim znajduje się szkoła parafialna, o której jest mowa po raz pierwszy 

1343 roku. Blisko zamku od strony południowej oznaczony jest wjazd do miasta przez most 

zwodzony i  bramę. Miasto posiada główne trakty biegnące: na wschód, zachód i północy i 

 południe. 

W krótszych pierzejach rynku jest 6 domów, a w dłuższych 12. Podobne dane 

wynikają z planu katastralnego z 1957 roku. 40 parceli. Na pozostałych ulicach było około 

60-100 domów. Licząc 7-8 mieszkańców na dom mogło miasto liczyć w 1375 roku około 

1000 mieszkańców. Szerokość parceli to około 7-8 m. Przykładem może być na przyklad 

usytuowany w pierzei południowej narożny trzyosiowy dom Rynek 6 ma szerokość 8,4 m
151

. 

Rynek Rawicza zachował swoje pierwotne rozplanowanie. 

  

                                                             
151 R. Eysymontt, op.cit, 307-310 
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TABELA. 3 CHARAKTERYSTYKA MIAST NA PODSTAWIE IKONOGRAFII. 

CHARAKTERYSTYKA 

MIAST 
CHOCIANÓW GÓRA ŚLĄSKA RAWICZ 

KSZTAŁT MIASTA 
Kształt przypominający 

literę h 
Okrąg Prostokąt 

KSZTAŁT RYNKU Prostokątny Prostokątny Prostokątny 

WYMIARY RYNKU 60x80 90x65 100x101x123x120 m 

ILOŚĆ RYNKÓW Jeden Jeden Dwa 

DATA POWSTANIA 

RYNKU 
1703 

Prawdopodobnie 1288-

1289 
1649 

ŚRÓDRYNKOWA 

ZABUDOWA RYNKU 

Obecnie kościół z roku 

1748, wcześniej 

drewniana kaplica 

Obecnie, na środku rynku 

nie ma nic, wcześniej stał 

tam ratusz i hale targowe 

a , następnie kościół 

Obecnie znajduje się tam 

ratusz 

ZABUDOWA GOTYCKA Brak Jest Brak 

MUR OBRONNY Brak Jest Jest 

 

4.4 Analiza historyczna i architektoniczna 

Przeprowadzane badania w terenie, które polegają na weryfikacji piwnic kamienic 

znajdujących się na rynku w Chocianowie mają na celu poszukiwanie najstarszych 

fundamentów, aby ustalić okres lokacji miasta.  Wyniki, które przedstawia poniżej tabelka 

numer 4 wskazują, iż najstarsza znaleziona zabudowa pochodzi z początku XIX wieku, a 

najmłodsza z początku XX wieku, co jednoznacznie sugeruje, że miasteczko jest nowożytne.  

Ze względu na brak źródeł i badań archeologicznych o średniowiecznej zabudowie 

osady nie wiadomo praktycznie nic.  Można jedynie snuć przypuszczenia, że obecny 

zachowany układ miasteczka wykształca się w jakimś stopniu już w czasach 

średniowiecznych. Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ często miasta spalone, 

zniszczone, odbudowywano na tym samym miejscu w nawiązaniu do dawnego 

rozplanowania, potwierdzają to liczne nawarstwienia osadnicze począwszy od najstarszego do 

najmłodszego. Zjawisko to nosi nazwę ciągłości osadniczej
152

. Ze względu na fakty 

historyczne, przyjmuje się teoria, że miasteczko powstaje dopiero na początku XVIII wieku w 

momencie otrzymania stosownych praw. Nie zgadza się z tą teorią autorka pracy, ponieważ 

badania kartograficzne wykazują, że odbudowa miejscowości następuje tuż po zakończeniu 

                                                             
152 T. Wróbel Zarys historii budowy miast, Wrocław-Gdańsk 1971, s. 159 
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wojny 30 letniej, gdyż na mapach Chocianów pojawia się już w 1644 roku, jako wieś, a od 

1660 roku, przedstawiany jest, jako miasteczko. 

Faktem jest, że serce miasteczka stanowi prostokątny rynek o wymiarach 60 X 80, na 

środku, którego w miejscu średniowiecznej kaplicy stoi kościół z 1747 roku. Zabudowa rynku 

jest jednofrontowa, kalenicowa. Budynki dwu i trzykondygnacyjne, większość jest 

podpiwniczonych. Brak zabudowy gotyckiej. Prawdopodobnie domy najpierw zaczynają 

powstawać wokół drewnianej kaplicy i są drewniane bez piwnic, wynika to z badań 

terenowych, które nie wykazują starszych śladów zabudowy niż początek XIX wieku. 

W okresie nowożytnym rynek otoczony jest domami, na zapleczu których znajdują się 

budynki gospodarcze. Układ ten zachowuje się do dzisiaj. Jest to zabudowa o wiejskim 

układzie, przeniesiona w warunki miejskie. Rynek nie jest wybrukowany. Należy zaznaczyć, 

że układ rynku ulega zmianie, a mianowicie z każdego narożnika rynku wybiegają dwie ulice, 

jednak dwoma dalszymi przecięto dłuższe boki placu. W wyniku, czego do rynku przylega 

sześć bloków, zamiast czterech jak to ma miejsce wcześniej. Prawdopodobnie zmiany te 

następują po dwóch wielkich pożarach, które wybuchają pod koniec I poł. XIX wieku.  

Chocianów, jako miasto powstaje w okresie nowożytnym i oparty zostaje na modelu 

nowożytnym. Jednak w toku późniejszych przemian, przekształcony zostaje w układ 

paradoksalnie nawiązujący mocniej do wcześniejszego modelu średniowiecznego.  
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1. Zachodnia pierzeja rynku. Fot. Katarzyna Galas 2016 rok. 

 

2. Kamienica narożna przy ul. Kościuszki i Pl. Wolności, przylegająca do zachodniej pierzei rynku. Fot 

Katarzyna Galas. Rok 2016. 
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3. Piwnica nr 1. Fot. Katarzyna Galas. Rok  2017 

 

4. Piwnica nr 1. Fot. Katarzyna Galas. Rok  2017 
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5. Piwnica nr 1. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

6. Piwnica nr 1. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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7. Piwnica nr 1. Fot. Katarzyna Galas 2017 
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8. Piwnica nr 1. Fot. Katarzyna Galas. Rok  2017 

 

9. Piwnica nr 2. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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10.Piwnica nr 2. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

11. Piwnica nr 2. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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12. Piwnica nr 3 kamienicy narożnej przy rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2016 
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13. Piwnica nr 3 kamienicy narożnej przy rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2016 

 

14. Kamienica nr 21 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy zachodniej 

pierzei rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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15. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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16. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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17. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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18. Pomieszczenie piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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19.Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

20. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 



118 
 

 

21. Wnętrze drugiej piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

22. Wnętrze drugiej piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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   23. Fragment południowej pierzei rynku w Chocianowie. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

   24.  Kamienica narożna nr 1, znajdująca się przy południowej pierzei rynku w Chocianowie. Fot. Katarzyna           

Galas. Rok 2017   
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25. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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26. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 



122 
 

 

27. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

28. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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29. Korytarz prowadzący do pomieszczenia piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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30. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

31. Pomieszczenie piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  
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32.  Kamienica nr 3 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy północnej pierzei rynku, Fot. 

Katarzyna Galas. Rok 2017   

 

33. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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34. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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35. Korytarz piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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36. Wnętrze piwnicy. For. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

37. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  
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38. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

39.  Kamienica nr 4 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy południowej pierzei rynku, Fot. 

Katarzyna Galas. Rok 2017 
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40. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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41. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  
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42. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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43. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

44. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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45. Wnętrze piwnicy. Fot Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

46. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  
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47. Fragment kamienic przy południowej pierzei rynku w Chocianowie. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

48.  Kamienica nr 5 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy południowej pierzei rynku, Fot. 

Katarzyna Galas. Rok 2017   



136 
 

 

49. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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50. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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51. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 



139 
 

 

 

52. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

53. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 



140 
 

 

54.  Kamienica nr 6 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy południowej pierzei rynku, Fot. 

Katarzyna Galas. Rok 2017   
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55. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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56. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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57. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

58. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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59. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

60. Kamienica nr 7 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy południowej pierzei rynku. Fot. 

Katarzyna Galas. Rok 2017 
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61. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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62. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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63. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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64. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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65. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  

 

66.  Kamienica narożna nr 8 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy wschodniej pierzei rynku. 

Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017   
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67. Wnętrze klatki schodowej. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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68. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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69. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

70. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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71. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  
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72. Wschodnia pierzeja rynku w Chocianowie. Fot. Katarzyna Galasa. Rok 2017  

 

73. Kamienica narożna Kamienica narożna nr 9 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy 

wschodniej pierzei rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017   
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74. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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75. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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76. Korytarz prowadzący do piwnic. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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77. Kamienica nr 10 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy wschodniej pierzei rynku. Fot. 

Katarzyna Galas. Rok 2017   
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78. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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79. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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80. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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81. Kamienica nr 11 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy wschodniej pierzei rynku. Fot. 

Katarzyna Galas. Rok 2017   

 

82. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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83. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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84. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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85. Kamienica, narożnanr 12 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy wschodniej pierzei rynku. 

Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017   

 



166 
 

 

86. Brama. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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87. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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88. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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89. Fragment południowej pierzei rynku w Chocianowie. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

90.Kamienica narożna nr 12 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy południowej pierzei rynku. 

Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017   
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91. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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92. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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93. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

94. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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95. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

96. Kamienica nr 14 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy południowej pierzei rynku. Fot. 

Katarzyna Galas. Rok 2017   
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97. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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98. Kamienica nr 15 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy południowej pierzei rynku. Fot. 

Katarzyna Galas. Rok 2017   
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99. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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100. Fragment północnej pierzei Rynku w Chocianowie. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

101. Kamienica nr 19 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy północnej pierzei rynku. Fot. 

Katarzyna Galas. Rok 2017   
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102. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 



179 
 

 

103. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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104. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

105. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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106. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

107. Fragment żeliwnych schodów. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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108.Kamienica narożna nr 20 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy północnej pierzei rynku. 

Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  

 

109. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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110. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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111. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

112. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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Tab. 1. Analiza architektoniczna poszczególnych budynków przylegających do Rynku. 

KAMIENICE W 

RYNKU, ADRES 
OPIS KAMIENICY OPIS KLATKI OPIS PIWNICY 

CZAS 

POWSTANIA 

KAMIENICY 

KOŚCIUSZKI 2 

Kamienica 

narożna 

sąsiadująca z Pl. 

Wolności, 

przylegająca do 

zachodniej pierzei 

rynku 

 Kamienica narożna, 
dwukondygnacyjna, z 

zadaszeniem, 

podpiwniczona, wejście 

od strony Kościuszki, w 

parterze duże witryny 

trzech  instytucji do 

których prowadzą 

osobne wejścia, fasada 

siedmioosiowa, 

tynkowana, gzymsy 

między-kondygnacyjne, 
opaski okien, drzwi 

wejściowe drewniane 

ze świetlikami, 

kamienica 

przebudowana 

Klatka schodowa 
bardzo mała, 

wąska, schody 

drewniane 

Piwnica nr 1 – 
materiał cegła, 

posadzka cegła, 

liczne przebudowy 

(zamurowań, 

dobudówek) 

Piwnica nr 2 – 

materiał cegła, 

posadzka cegła, 

liczne przebudowy 

Piwnica nr 3 – 

materiał kamień i 
cegła, przebudowy, 

fragment kamienia to 

prawdopodobnie 

fragment studni 

sprzed roku 1800 

Początek XIX 
wieku 

PLAC 

WOLNOŚCI 21 

Kamienica 

trójkondygnacyjna, 

podpiwniczonaz 

wejściem od frontu, w 

parterze witryny 

sklepów, fasada 

pięcioosiowa, 

tynkowana, gzymsy 
między kondygnacyjne 

i odcinkowe nad 

oknami I piętra, opaski 

okien, brama 

wejściowa drewniana 

ze świetlikami z 

profilowanym 

portalem, okna po 

części drewniane i 

plastikowe kamienica 

przebudowana 

Sień przelotowa, 

klatka schodowa w 

trakcie tylnym, 

tralki poręczy 

schodów bardzo 

proste, schody 

drewniane 

Pierwsza piwnica 

duża, materiał –

cegła, sklepienie 

kolebkowe biegnące  

aż do posadzki, 

widoczne 

przebudowy, druga 

piwnica mała, 
kwadratowa, materiał 

– cegła widoczne 

ślady przebudowy 

Początek XIX 

wieku 

PLAC 

WOLNOŚCI 1, 

kamienica 

narożna 

sąsiadująca z ul. 

Ratuszową, 

przylegająca do 

północnej pierzei 

rynku 

Kamienica 

dwukondygnacyjna, 

zadaszeniem, 

podpiwniczona, z 

wejściem od frontu, na 

parterze po lewe 

witryna i osobne 

wejście do fryzjera, 

fasada pięcioosiowa, 

tynkowana, z dużą 
facjatką na dachu, 

profilowane gzymsy 

między-kondygnacyjne 

i wieńczący, opaski 

okien I p., profilowany 

portal, brama 

wejściowa drewniana 

ze świetlikiem, okna po 

Sień przelotowa, 

długa, przedzielona 

oszklonymi, 

drewnianymi 

drzwiami, 

posadzka 

ceramiczna, 

schody klatki 

znajdują się w 

trakcie tylnym, są 
drewniane z 

balustradą, tralki 

rzeźbione 

Piwnica mała, 

przedzielona, 

kolebkowe 

sklepienie, materiał – 

cegła, posadzka cegła 

3 ćw. XIX wieku 
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części drewniane i 

plastikowe, kamienica 

przebudowana 

PLAC 

WOLNOŚCI 3 

Kamienica 

dwukondygnacyjna, z 

zadaszeniem, 

podpiwniczona, wejście 

od frontu, w parterze po 

prawej witryna i osobne 

wejście do biura 

rachunkowego, fasada 
pięcioosiowa, 

tynkowana, lukarny w 

zadaszeniu, gzyms 

między kondygnacyjny, 

profilowany portal, 

brama drewniana ze 

świetlikiem, okna 

drewniane i plastikowe, 

kamienica 

przebudowana 

Sień przelotowa, 

drewniane schody i 

balustrada, tralki 

proste  

Piwnica obszerna, 

przedzielona na dwa 

mniejsze 

pomieszczenia, 

pierwsze ma ściany 

proste, sufit 

kolebkowy, łuk 

podpierający ciężar 
budynku, drugie ma 

kształt kolebkowy, 

widoczneprzebudow

y, materiał –cegła, 

posadzka cegła 

3 ćw. XIX w 

PLAC 

WOLNOŚCI 4 

Kamienica 

dwukondygnacyjna, 
podpiwniczona, wejście 

od frontu, fasada 

pięcioosiowa, 

tynkowana, lukarna w 

zadaszeniu, gzyms 

między kondygnacjami, 

opaski okien, 

profilowany portal, 

brama drewniana ze 

świetlikiem, okna po 

części drewniane i 
plastikowe, ceramiczne 

parapety, kamienica 

przebudowana 

Sień przelotowa, 

wąska, długa, 
klatka schodowa 

drewniana, 

posadzka 

ceramiczna, poręcz 

i tralki proste 

Widoczne 

przebudowy, 
naniesiona betonowa 

płyta na sufit, wpół 

widoczne po części 

sklepienie, ściany są 

zaokrąglone, podłoga 

wybrukowana 

kamieniami 

Pocz. XIX 

 

PLAC 

WOLNOŚCI 5 

Kamienica 

dwukondygnacyjna, z 

zadaszeniem, 

podpiwniczona, wejście 

od frontu, w parterze 

dwie witryny i osobne 
wejścia, fasada 

pięcioosiowa, 

tynkowana, kamienny 

portal bramy 

wejściowej, ceramiczne 

parapety okien, brama 

wejściowa drewniana 

ze świetlikiem, 

występują okucia 

bramy frontowej 

kamienica 

przebudowana 

Sień szeroka, 

przelotowa, schody 

drewniane, 

posadzka 

ceramiczna - 

współczesna 

Widoczne 

przebudowy, 

sklepienie 

kolebkowe, posadzka 

pokryta cegłami 

Kamienica 

barokowa, 

przebudowana 

początku XX 

wieku 

PLAC 

WOLNOŚCI 6 

Kamienica 
trójkondygnacyjna, z 

zadaszeniem, 

podpiwniczona, wejście 

Sień przelotowa, 
klatka schodowa z 

balustradądrewnian

a, tralki rzeźbione, 

Piwnica obszerna, 
materiał cegła, ściany 

proste, sklepienie 

delikatnie 

Koniec XIX – 
początek XX  

wieku 
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od frontu, w parterze 

dwie witryny i osobne 

wejścia, fasada 

pięcioosiowa, 

tynkowana, 

profilowany portal, 

boniowanie naroży, 

gzymsy między- 

kondygnacyjne, 

profilowane opaski 
okien, płycina z 

tralkową balustradą na 

środkowej osi pod 

oknem I p., facjatka z 

oknem na strychu ujęta 

w obeliski i zwieńczona 

sterczyną, okno strychu 

drewniane, pozostałe 

plastikowe, brama 

drewniana ze 

świetlikiem, kamienica 
przebudowana  

posadzka 

ceramiczna 

kolebkowe, posadzka 

cegła, widoczne 

liczne przebudowy 

PLAC 

WOLNOŚCI 

7 

Kamienica 

trójkondygnacyjna, z 

zadaszeniem, 

podpiwniczona, wejście 

główne od frontu, w 

parterze witryny i 

osobne wejścia, fasada 

pięcioosiowa, 

tynkowana, zwieńczona 

trójkątnym szczytem z 

kulami i obeliskiem 
oraz półkolistym 

oknem, profilowany 

portal, brama 

wejściowa drewniana, 

okna I i II kondygnacji 

drewniane, kamienica 

przebudowana 

Sień przelotowa, 

długa, klatka 

schodowa z 

balustradą 

drewnianą, tralki 

rzeźbione, 

posadzka 

ceramiczna 

Piwnica dość małej 

skali, kształt 

kolebkowy, materiał  

cegła, posadzka cegła 

4 ćw. XIX i pocz. 

XX wieku 

PLAC 

WOLNOŚCI 8 

Kamienica 

narożna 

sąsiadująca z ul. 

Ogrodową, 

przylegająca do 

północnej pierzei 

rynku 

Kamienica 

dwukondygnacyjna z 

zadaszeniem, 

podpiwniczona, z 

oficyną w głąb 

podwórza, wejście od 
frontu, w dolnej 

kondygnacji dwie 

witryny, osobne dwa 

wejścia, fasada 

sześcioosiowa z 

neorenesansowym 

szczytem zwieńczonym 

kulami i dwiema 

lukarnami, gzymsy 

między kondygnacyjne 

i wieńczący na 
kroksztynach, bonie 

narożne oraz lizeny, 

nadokienniki, 

Sień przelotowa, 

żeliwna balustrada 

schodów z czasów 

powstania 

budynku, 

zachowała się 
część oryginalnej 

posadzki 

Piwnicy nie 

udostępniono 

4 ćw. XIX (rok 

ok. 1880) 
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profilowany portal, 

okna na I piętrze 

drewniane, pozostałe 

plastikowe, brama 

wejściowa drewniana 

ze świetlikami 

PLAC 

WOLNOŚCI 9, 

kamienica 

narożna, 

sąsiadująca z ul. 

Kolejową, 

przylegająca do 

wschodniej pierzei 

rynku 

Kamienica 

dwukondygnacyjna, z 

zadaszeniem, 

podpiwniczona, z 

bramą wejściową od 
frontu, w parterze dwie 

witryny sklepów i 

osobne wejścia, fasada 

pięcioosiowa, na dachu 

dwie lukarny, jedna 

doświetla trójkątną 

facjatkę, drewniana 

brama ze świetlikami, 

wszystkie okna 

plastikowe, kamienica 

przebudowana 

Sień przelotowa, w 

trakcie tylnym 

zainstalowano 

piecem 

piekarniczym, 
klatka schodowa z 

balustradą 

drewniana, tralki 

rzeźbione, 

posadzka 

ceramiczna 

Piwnic nie 

udostępniono. 

Korytarz prowadzący 

do piwnic, mały, 

sklepienie 
kolebkowe, materiał 

– cegła, posadzka - 

cegła 

¾ ćw. XIX wieku 

PLAC 

WOLNOŚCI 10 

Kamienica 
dwukondygnacyjna, 

podpiwniczona, wejście 

od frontu, po lewej 

witryna i osobne 

wejście do sklepu, 

fasada pięcioosiowa, 

tynkowana, 

profilowany portal 

bramy wejściowej, 

brama drewniana ze 

świetlikiem, kamienica 
przebudowana 

Sień przelotowa, 
długa, klatka 

schodowa w 

trakcie tylnym, 

schody i balustrada 

drewniane, tralki 

rzeźbione, 

posadzka 

ceramiczna  

Piwnicę 
udostępniono, ale nie 

pozwolono z 

fotografować. 

Wnętrze nieduże, 

kształt kolebkowy, 

materiał – cegła, 

posadzka - cegła 

3/4 ćw. XIX 
wieku 

PLAC 

WOLNOŚCI 11 

Kamienica 

trójkondygnacyjna, z 

zadaszeniem, 

podpiwniczona, wejście 

od frontu, w dolnej 

kondygnacji witryny 

sklepów z osobnymi 

wejściami, fasada 

pięcioosiowa, 

tynkowana z 

niewielkim trójkątnym 

szczycikiem na osi 
zamkniętym półkoliście 

po bokach z pilastrami 

zwieńczonymi kulami 

oraz z małą lukarną po 

lewej, boniowane 

lizeny na narożach i na 

osi fasady, gzyms 

wieńczący na 

kroksztynach, 

profilowane, 

odcinkowe gzymsy pod 
oknami I i II p., 

trójkątne i półkoliste 

Klatka schodowa 

w trakcie tylnym, 

schody i balustrada 

drewniane, tralki 

rzeźbione, 

zachowana 

oryginalna 

posadzka 

ceramiczna 

Piwnica nie została 

udostępniona 

4 ćw. XIX w.  



189 
 

naczółki okien Ip oraz 

okna na osi II p., 

półokrągłe aplikacje 

nad oknami osi I,II,IV, 

V, opaski okien, 

profilowany portal 

bramy wejściowej, 

drewniana brama 

wejściowa ze 

świetlikami, okna po 
części drewniane i 

plastikowe, kamienica 

przebudowana 

PLAC 

WOLNOŚCI 12, 

kamienica 

narożna 

sąsiadująca z ul. 

Żeromskiego 

przylegająca do 

wschodniej pierzei 

rynku 

Kamienica 

trójkondygnacyjna z 

zadaszeniem, 

podpiwniczona, wejście 

od frontu, w parterze 

dwie witryny sklepowe 

oraz osobne wejścia, 

fasada pięcioosiowa, 

tynkowana, z 
profilowanym 

portalem, z dwiema 

lukarnami 

doświetlającymi małe 

facjatki oraz 

niewielkim trójkątnym 

szczycikiem na osi po 

bokach zamkniętym 

dwoma pilastrami, w 

narożach bonie w 

tynku, wyżej lizeny 
między okienne, 

gzymsy między 

kondygnacyjne, gzyms 

wieńczący na 

kroksztynach, płyciny 

podokienne II p i pod 

oknem na osi I p, 

wykuta data budowy 

nad oknem II p osi 

środkowej, na długości 

I i II kondygnacji osi 

środkowej dwa 
pilastrydrewniana 

brama wejściowa ze 

świetlikami, pierwsza 

brama kuta, ozdobna, 

okna po części 

drewniane i plastikowe 

Sień przelotowa, 

klatka schodowa w 

trakcie tylnym, 

drewniane schody 

z balustradą, tralki 

rzeźbione, 

posadzka w 

połowie oryginalna 

zachowana 

Piwnica nie została 

udostępniona 

Data budowy na 

fasadzie – 1924 

rok 

PLAC 

WOLNOŚCI 13, 

kamienica 

narożna 

sąsiadująca z ul. 

Apteczną, 

przylegająca do 

południowej 

pierzei rynku 

Kamienica 

dwukondygnacyjna, z 

zadaszeniem, 

podpiwniczona, wejście 

od frontu, fasada 

czteroosiowa, 
tynkowana, na dachu 

lukarny, w parterze po 

prawej witryna sklepu, 

Klatka schodowa 

w trakcie 

frontowym, 

wnętrze klatki 

przebudowane, 

współczesne 

Piwnica o kształcie 

kolebkowym, łuki, 

filary wspierające 

ściany budynku, 

materiał – cegła, 

posadzka - cegła 

3 ćw. XIX W. 
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kamienica 

przebudowana 

PLAC 

WOLNOŚCI 14 

Kamienica 

trójkondygnacyjna, z 

zadaszeniem, bez 

piwnic, od frontu brama 

wejściowa do banku, do 

budynku wejście od 

strony podwórza 

(można się dostać przez 

wejście do kamienicy 
nr 15), na parterze 

witryny sklepowe, 

fasada pięcioosiowa 

tynkowana, z dwiema 

lukarnami 

doświetlającymi małe 

facjatki i półokrągłym 

szczycikiem na osi 

zamkniętym dwiema 

profilowanymi 

kolumienkami, 
boniowane lizeny, 

gzymsy między 

kondygnacyjne i 

odcinkowe podokienne, 

gzyms wieńczący na 

kroksztynach, opaski 

okien i naczółki 

półkoliste i trójkątne 

okien I p,okna po 

części drewniane i 

plastikowe, kamienica 
przebudowana 

Klatka schodowa 

w trakcie tylnym, 

betonowa, 

nowoczesna 

przebudowana, 

posadzka betonowa 

KAMIENICA NIE 

MA PIWNIC 

4 ćw. XIX 

w.pocz. XX w. 

PLAC 

WOLNOŚCI 15 

Kamienica 

trójkondygnacyjna, 

wejście od frontu, 

fasada pięcioosiowa, 

tynkowana, brama 

drewniana ze 

świetlikami, okna 

plastikowe, kamienica 

przebudowana 

Sień przelotowa, 

klatka schodowa w 

trakcie tylnym, 

przebudowana, 

betonowa, schody 

betonowe, poręcz 

metalowa, 

współczesna 

KAMIENICA NIE 

MA PIWNIC 

4 ćw. XIX w., 

pocz. XX 

PLAC 

WOLNOŚCI 19 

Kamienica 

dwukondygnacyjna, z 

zadaszeniem, 

podpiwniczona, z 
wejściem do budynku 

od frontu, w parterze 

witryny sklepów z 

osobnymi wejściami, 

fasada pięcioosiowa, 

tynkowana, 

profilowany portal, w 

zadaszeniu 3 lukarny 

doświetlające facjatki, 

boniowane lizeny, 

gzymsy między – 
kondygnacyjne, gzyms 

wieńczący na 

Klatka schodowa 

w trakcie tylnym, 

częściowo żeliwna 

z czasów budowy i 
częściowo 

drewniana w 

wyniku 

późniejszych 

zmian, w oknach 

półpięter 

częściowo 

zachowane 

kolorowe 

witrażowe szyby 

Piwnica o kształcie 

kolebkowym, 

materiał – cegła, 

posadzka - cegła 

4 ćw.XIX w. (rok 

ok. 1880) – pocz. 

XX w. 
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kroksztynach, płyciny 

podokienne i trójkątne 

oraz półkoliste naczółki 

okien, opaski okien I p., 

okna drewniane, brama 

drewniana ze 

świetlikami 

PLAC 

WOLNOŚCI 20, 

kamienica 

narożna 

mieszcząca się w 

południowej 

pierzei rynku, 

sąsiadująca z ulicą 

Kościuszki 

Kamienica 

dwukondygnacyjna, z 

zadaszona, 

podpiwniczona, bramą 
wejściową od frontu, 

osobne wejście do 

sklepu, witryna w 

parterze, fasada 

pięcioosiowa, 

tynkowana, w 

zadaszeniu 3 lukarny 

doświetlające facjatki, 

boniowanie w parterze i 

na narożach, gzymsy 

między – 
kondygnacyjne, 

gzymsopaski i naczółki 

okien, brama 

drewniana, okna 

plastikowe 

Sień przelotowa i 

klatką schodową, 

żeliwna 

konstrukcja 
schodów z czasów 

budowy (ażurowe 

podstopnice i część 

tralek balustrady) 

Piwnica o kształcie 

kolebkowym, 

materiał cegła, 

posadzka – cegła, 
widoczne 

przebudowy 

4 ćw. XIX w. (rok 

ok. 1880) – pocz. 

XX w. 
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ROZDZIAŁ V 

WYNIKI BADAŃ, PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Czy miasto Chocianów jest miastem średniowiecznym, czy nowożytnym? Dzieje 

miasta Chocianów łączą się nie rozerwalnie z zamkiem i jego właścicielami. Ale czy 

powstanie miasta ma coś wspólnego z budową zamku? Do końca nie wiadomo. Historycy 

przyjmują teorię, że była to osada służebna, powstała wraz z budową zamku, który miał strzec 

granicy Księstwa Legnickiego. Jednak faktem jest, że miejscowość po raz pierwszy jest 

wymieniona w 1284 roku. Czyli jeszcze przed budową zamku. Może to świadczyć o tym, że 

gdy powstawał zamek istniała już tam osada. Dowodów na tą teorię i odpowiedzi na wiele 

innych nurtujących nas pytań mogłyby dostarczyć badania archeologiczne, które niestety 

jeszcze nie miały miejsca na tych terenach. W XIV wieku na zamku spisano ważne 

dokumenty, dwa razy jest w nich mowa o mieście, jego okolicach i mieszczanach. Zdaniem 

autorki pracy w tym czasie nie było tam jeszcze miasta, natomiast bardziej prawdopodobne 

jest, że miejscowość mogła być zalążkiem miasta, które dopiero miało powstać. A mowa w 

dokumentach o miasteczku i mieszczanach wynikała z chęci podniesienia rangi tego miejsca, 

aby w przyszłości stworzyć średniowieczny ośrodek miejski. Taki zamysł i plan od samego 

początku mógł mieć budowniczy zamku, książę Bolko I, który pochodził z rodu Piastów, 

budowniczych miast średniowiecznych. Miasta średniowieczne zazwyczaj lokowane były w 

pobliżu rzek. Przez Chocianów przepływa mała rzeczka Chocianowska Woda, która jest 

głównym dopływem Szprotawy oraz potok Równik. 

A co przemawia za argumentami nowożytnymi? Osiedle od połowy XIV wieku 

związane jest z prywatnymi właścicielami, co jest charakterystyczne dla miast nowożytnych. 

O nowożytnym pochodzeniu miasteczka świadczy jego struktura przestrzenna, która jest 

odmienna od miast zakładanych w średniowieczu. Na przykład brak jest powiązania 

przestrzennego z zamkiem oraz umocnień obronnych miejskich, chociaż nie wyklucza się, że 

istniały umocnione bramy miejskie bez systemu murów i wałów.  Prosty zarys ulic i układ 

miasta zbliżony kształtem do litery H, świadczy, że Chocianów był zawsze miastem 

otwartym. Występuje niska zabudowa kalenicowa, nie było zabudowy gotyckiej. Nie 

wiadomo nic o istnieniu kramów handlowych w rynku, które były charakterystyczne dla 

układów urbanistycznych średniowiecznych miast Śląskich. Ratusz znajduje się poza 

rynkiem, co sugeruje, że jest to kolejny znak miasta nowożytnego. Miejscowość otoczona 

lasami, brak dróg, okolica słabo zaludniona. Fakty te również przemawiają o nowożytnym 
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pochodzeniu miasteczka. Widoczne na mapach stawy są charakterystycznym elementem 

prywatnej, folwarcznej gospodarki, która była charakterystyczna dla okresu nowożytnego. W 

pobliżu miejscowości brak szlaku handlowego.  

Większe zmiany następują w pierwszej połowie XVIII wieku. Na mapach pierwszy 

raz pojawia się struktura przestrzenna Chocianowa oraz droga. Źródła sugerują, że lokacja 

miasteczka nastąpiła na początku XVIII wieku wraz z uwłaszczeniem mieszkańców i 

nadaniem praw miejskich przez właścicielkę Katarzynę von Stosch. Jednak odbudowa 

Chocianowa musiała nastąpić wcześniej, a mianowicie zaraz po wojnie 30 letniej, czego 

dowodem są mapy przedstawiające miejscowość, jako miasteczko już na początku drugiej 

połowy XVII wieku, choć brak map z przedstawieniem struktury przestrzennej. Chocianów, 

jako miasto powstaje w tym samym okresie co Rawicz, który jest miastem nowożytnym. 

Pod koniec I poł. XIX wieku zachodzą największe zmiany, większość miasta zostaje 

strawiona przez dwa pożary, czego następstwem jest kolejna odbudowa Chocianowa. Zostaje 

otwarta huta, dzięki której zaczyna rozwijać się przemysł, przybywa mieszkańców, powiększa 

się struktura przestrzenna. 

Przeprowadzone badania terenowe, które polegały na penetracji piwnic kamienic 

mieszczących się w rynku, wykazały, brakstarszej zabudowy niż początek XIX wieku, co 

oznacza, że obecna zabudowa pochodzi z okresu nowożytnego.  

Dlaczego to miasto tak wygląda i jakie czynniki miały wpływ na jego architekturę i 

układ przestrzenny? Przyczyny mogły być różne. Na pewno ogromną rolę odegrała tu 

historia, ponieważ z powodu wojen, przemarszu wojsk, pożarów, zarazy itd. miasto 

wielokrotnie było splądrowane, zniszczone i spalone, a następnie w kolejnym etapie 

odbudowywane. Powodowało to przerwę w jego rozwoju i miało wpływ na architekturę oraz 

zabudowę przestrzenną. Brak jednego z ważnych elementów miasta średniowiecznego np. 

szlaku handlowego, który sprzyjałby rozwojowi i zamożności właścicieli oraz jego 

mieszkańców. Brak również charakterystycznego, przodującego produktu handlowego 

wyróżniającego tą miejscowość, który przyciągałby nowych mieszkańców i kupców z 

różnych stron świata. Dlatego też, kiedy następowały kolejne tragiczne wydarzenia, miastu 

trudno było podnieść się z kolejnego nieszczęścia. Częsta zmiana właścicieli nie wpływała 

również pozytywnie na stabilność, a słaba zamożność na rozwój miasta. Choć przypuszcza 

się, że zamek powstał jako osłona strzegąca granicy księstwa legnickiego. To w późniejszych 

czasach nie odgrywał on jak i miejscowość roli strategicznej, politycznej ani gospodarczej. 
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Choć możliwe, że na początku był zamiar wybudowania nie tylko zamku, ale i politycznie 

strategicznego miasta, to wyżej wymienione czynniki przyczyniły się, że jednak tak się nie 

stało. 

Na czym polega jego wyjątkowość i co odróżnia go od innych miejscowości? 

Uważam, że wynika to między innymi z tajemniczości tego miejsca i jego dziwnego układu 

przestrzennego. Mam tu na myśli duży rynek z kościołem po jego środku, który jest znacznie 

oddalony od zamku oraz brak murów obronnych. Intrygujący jest również fakt, że 

niewiadomo jak wyglądał pierwotny zamek średniowieczny wybudowany przez księcia Bolka 

I. Jak to możliwe, że przez ponad 400 lat nikt go nie naszkicował, ani nie opisał. Znany jest 

dopiero jako barokowy pałac. Należy również zaznaczyć, że po każdej klęsce, miasto 

potrafiło podnieść się z gruzu i odbudować na nowo, choć nie było zamożne.  

Układ urbanistyczny rynku nie został zniszczony w czasie II wojny światowej, czego 

dowodzą badania ikonograficzne. 

Pomimo nadal istnienia wielu nurtujących pytań na które nie potrafię z różnych 

powodów w tej chwili odpowiedzieć wiemjedno, że obecne dowody którymi dysponuje są 

jednoznaczne miasto jest nowożytne. 
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http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm%2014.01.2017
http://dolny-slask.org.pl/3606457,foto.html
http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
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TABELA 1 Charakterystyka miast na podstawie literatury i źródeł. 

TABELA 2 Charakterystyka miast na podstawie kartografii 

TABELA 3 Charakterystyka miast na podstawie ikonografii 

TABELA 4 Analiza architektoniczna poszczególnych budynków przylegających do rynku. 

WYKAZ KARTOGRAFII I IKONOGRAFII DO ROZDZIAŁU III 

Źródła kartograficzne 

1. Mapa z roku ok. 1644, wydana przez Johannesa Janssoniusa w Amsterdamie. Tytuł: 

”Silesia Inferior. Sereniss. ac celsiss. Principibus ac Dominis Dn. Georgio, Dn. Ludovico, 

Dn. Christiano, Fratribus. Ducibus Silesiae Ligniciens[is] ac Bergensibus, Dominis 

gratiosissimis dicata a Iona Sculteto Sprotta-Silesio”. Autor: Scultetus, Jonas. Przedstawia 

Dolny Śląsk. Źródło: Oddział Zbiorów Kartograficznych BUWr. Sygnatura 2483-IV.B. 

2. Mapa z roku ok. 1660, wydana przez Bartischa Johanna Gottfrieda w Schweidnitz. Tytuł: 

„Ducatus Silesiae Iauranus Authore Friderico Khunovio”. Dolny Śląsk. Źródło: Oddział 

Zbiorów Kartograficznych BUWr. Sygnatura 2504-IV.B. 

3. Mapa z roku ok. 1680, wydana przez Janssoniusa Waesbergena, Joannesa; Pitta, Mosesa; 

Swarta, Stevena w Amsterdamie. Tytuł: „Ducatus Silesiae Ligniciensis”. Mapa Księstwa 

Legnickiego. Źródło: Oddział Zbiorów Kartograficznych BUWr. Sygnatura 2507-IV.B. 

4. Mapa z roku ok. 1736, wydana przez Homannianiego Heredesa w Norynberdze. Tytuł: 

“Principatus Silesiae Lignicensis in suos circulos, tres nempe Lignicenses, Goldbergensem, 

Haynavviensem et Lubenensem partiti, ac a I. W. Wieland [...]”. Autor: Schubarth, Mattheus. 

Mapa Księstwa Legnickiego. Źródło: Oddział Zbiorów Kartograficznych BUWr. Sygnatura 

2508_IV.B. 

5. Atlas "Krieges-Carte von Schlesien", autor Ch.F. Wrede, lata powstania 1748-49 rok. Karta 

z atlasu map wojskowych przedstawiająca fragment Dolnego Śląska. Źródło: Oddział 

Zbiorów Kartograficznych, Zakład Ossolineum Wrocław. Sygnatura: SBB_III_Kart_N 

15060_Babd 4_Blatt_31. 

6. Mapa z roku ok. 1750 wydana przez Johann David Schleuen w Berlinie. Tytuł: „Das 

Furstenhum Iauer in Nieder Schlesien”. Autor: Werner, Friedrich Bernhard. Źródło: Oddział 

Zbiorów Kartograficznych BUWr. Sygnatura 2505-IV.B. 

7. Mapa z roku ok. 1750, wydana przez Johann David Schleuen. Tytuł: „Special-Carte des 

Furstenthums Liegnitz in Nieder Schlesien”.Autor: Werner, Friedrich Bernhard. Źródło: 

Odział Zbiorów Kartograficznych BUWr. Sygnatura 2510-IV.B. 
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8. Mapa Księstwa Legnickiego. Tytuł "Topographia Silesiae". Lata 1755- 1765.Autor: 

Friedrich Bernhard Werner. Legenda mapy podaje rok 1758. Strona 151. Źródło: Oddział 

Zbiorów BUWr.  

9. Mapa z roku 1745 – 1800. Tytuł: „Das Hertzogthum Schlesien”.Źródło: Oddział Zbiorów 

Kartograficznych BUWr. Sygnatura 2462-IV.B. 

10. Mapa Chocianowa i okolic, Urmestischblatt z roku 1824. Dolny Śląsk. Źródło: Oddział 

Zbiorów Kartograficznych, Zakład Ossolineum Wrocław. Sygnatura: SBB_III_Kart_N 

729_Blatt 2629 von 1824 Chocianów. 

11. Mapa z roku 1871 – 1914 wydana przez Carla Flemminga Verlaga. Tytuł: „Kreiskarten 

von Schlesien, herausgegeben nach der von Generalstabs-Offizieren und nach den 

Generalstabs-Karten bearbeiteten grossen Reymann'schen Specialkarte von Schlesien 

[...]”.Źródło: Oddział Zbiorów Kartograficznych BUWr. Sygnatura 5520-IV.B. 

12. Topographische Karte [Meßtischblatt]. Wydawca Reichsamt für Landesaufnahme. Data 

zdjęcia terenowego: [1887]. Data wyd. 1888. Aktualizacja pełna mapy: 1933. - Redaktionelle 

Änderungen.  Źródło: Oddział Zbiorów Kartograficznych BUWr. Sygnatura nr. 6541-III.C. 

 

13. Mapa z roku 1935, wydana w Berlinie. Tyrtuł: „Provinz Niederschlesien”.Źródło: 

Oddział Zbiorów Kartograficznych BUWr. Sygnatura 8551-IV.C. 

 

Źródła ikonograficzne 

1. Miasto Chocianów. Kartka pocztowa z końca XIX wieku. Lata 1895-1901. Źródło: 

http://dolny-slask.org.pl/3851237,foto.html?idEntity=505655 08.01.2017 

2. Kartka pocztowa z lat 1898 – 1900. Widok na panoramę miasta, pałac i hutę. 

Źródło:http://dolny-slask.org.pl/775824,foto.html?idEntity=505655 08.01.2017 

3. Kartka pocztowa z pałacem, strzelnicą oraz restauracją w Chocianowie z 1899 roku. 

Źródło:http://dolny-slask.org.pl/860000,foto.html?idEntity=505655 08.01.2017 

4. Rok 1900 rok. Od lewej stacja kolejowa, kościół, pałac i dom bractwa kurkowego. 

Źródłohttp://dolny-slask.org.pl/5292721,foto.html?idEntity=505655 08.01.2017 

5.  Rynek. Litografia. Wyd. P. Wagner Kotzenau. Rok 1905. Źródło: www.cosanow.pl 

Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

6. Kartka pocztowa przedstawiająca pałac. Rok około 1900. Źródło: www.cosanow.pl 

Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

7. Panorama miasta. Rok 1902. Źródło: http://dolny-slask.org.pl/607134,foto.html 08.01.2017 

http://dolny-slask.org.pl/3851237,foto.html?idEntity=505655
http://dolny-slask.org.pl/775824,foto.html?idEntity=505655
http://dolny-slask.org.pl/860000,foto.html?idEntity=505655
http://dolny-slask.org.pl/5292721,foto.html?idEntity=505655
http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
http://dolny-slask.org.pl/607134,foto.html
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8. Panorama „Marienhutte”, szkoły, pałacu, urzędu leśnego, panoramy Chocianowa, rynku, 

gazowej wieży ciśnień. Wydana przed rokiem 1906. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: 

kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

9. Tartak dworski oraz młyn młotkowy. Wyd. Halm Kotzenau z obiegu 1912 rok. Źródło: 

www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

10. Młyn młotkowy oraz staw na północnych peryferiach miasta. Wyd. R. Jackel. Rok ok. 

1930. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

11. Stawy hodowlane na północnych peryferiach miasta. Wyd. P. Halm Kotzenau z obiegu 

1941. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

12. Poczta, przy ulicy Kościuszki. Wyd. O. Halm Kotzenau z obiegu 1930. Źródło: 

www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.201 

13. Gospoda z widocznym wnętrzem sali i ogrodem, przy ulicy II Armii Wojska Polskiego. 

Wyd. H. Mende Kotzenau. Rok 1913. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja 

widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

14. Ratusz. Rok 1904. Źródło: http://dolny-slask.org.pl/4016756,foto.html?idEntity=522717 

08.01.2017 

15. Pałac. Wyd. R. Fischer Kotzenau. Fot. H. Haetwig 1896 rok.  Przeznaczona do produkcji 

kart pocztowych. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 

02.10.2016 

16. Pałac w Chocianowie. Lata 1900-1910. Elewacja południowa. Źródło: 

http://www.fotopolska.eu/Chocianow/b12906,Palac.html?f=296319-foto 14.01.2017 

17. Pałac w Chocianowie. Lata 1905-1909. Główna fasada od strony zachodniej. 

Źródło:http://www.fotopolska.eu/Chocianow/b12906,Palac.html?f=122053-foto 14.01.2017 

18. Widok z pałacu na pawilon, tartak, urząd leśny. Wyd. Stadtblatt Buchhandlung Kotzenau. 

Rok 1923. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 

02.10.2016 

19. Zabytkowy park przy pałacu. Wyd. przez P. Hahn. Rok ok. 1930. Źródło: 

www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

20. Zabytkowy park przy pałacu. Wyd. F. Harwig Luben. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: 

kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

21. Oficyna wschodnia. Stajnia dworska. Wyd. Stadtblatt Buchhandlung Kotzenau. Rok ok. 

1920. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

22. Oficyna wschodnia przy pałacu. Repr. fot. z R. Konwiarz Altschlesien. Architektur, 

Raumkunst, Kunstgewerbe. Stuttgart 1913. Źródło: W. Staniszewska, Studium Historyczno-

urbanistyczne Chocianowa woj. Legnickie, T. II. Wrocław 1997  

http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
http://dolny-slask.org.pl/4016756,foto.html?idEntity=522717
http://www.cosanow.pl/
http://www.fotopolska.eu/Chocianow/b12906,Palac.html?f=296319-foto
http://www.fotopolska.eu/Chocianow/b12906,Palac.html?f=122053-foto
http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
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23. Oficyna zachodnia, gospodarcza. Repr. fot. z R. Konwiarz Altschlesien. Architektur, 

Raumkunst, Kunstgewerbe. Stuttgart 1913. Źródło: W. Staniszewska, Studium Historyczno-

urbanistyczne Chocianowa woj. Legnickie, T. II. Wrocław 1997  

 

24. Oficyna zachodnia, gospodarcza. Rok 1937. Reprodukcja z G. Grudmann, Die 

Baumeisterfamilie Frantz. Negatyw PKZ Wrocław. Źródło: J. Lepiarczyk Chocianów, pałac, 

tzw. Studium skrócone, Kraków 1960  

 

25. Kościół katolicki przy ul. Głogowskiej. Wyd. Stadtblatt Buchhandlung Kotzenau. Rok 

sprzed 1900. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 

02.10.2016 

26. Kościół zaznaczoną kaplicą grobową. Fot. H. Hearttwig 1896 rok. Źródło: 

www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

27. Rynek. Kościół ewangelicki. Od lewej widoczny fragment zachodniej, a następnie 

północnej pierzei. Wyd. R. Fischer Kotzenau. Rok 1907. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: 

kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

28. Kościół ewangelicki na rynku. Po prawej północna pierzeja oraz pomnik upamiętniający 

poległych obywateli miasteczka w wojnie prusko-francuskiej w 1870 roku. Wyd. O. Halm 

Kotzenau. Rok 1911. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 

08.01.2017 

29. Pomnik upamiętniający poległych obywateli Chocianowa. Zdjęcie wykonane w roku 1920 

na zlecenie P. Kuhn Kotzenau przez firmę Heiss - Co z Kolonii. Przeznaczone było do 

drukowania kart pocztowych. W głębi północna pierzeja rynku. Źródło: www.cosanow.pl 

Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 08.01.2017 

30. Panorama miasta, od strony pałacu. Lata 1920 – 1940 DS. Dzielnica Piasek obecnie ul. II 

Armii Wojska Polskiego i osiedle odrodzenia, zwane Zaciszem. Wyd. Stadtbalatt 

Duchhandlung Kotzenau, rok 1920. Źródło: http://dolny-slask.org.pl/682117,foto.html 

08.01.2017 

31. Widok z wieży zamkowej na panoramę Chocianowa. Rok ok. 1924. Źródło: http://dolny-

slask.org.pl/3199027,foto.html 08.01.2017 

32. Panorama miasta. Rynek. Lata 1920-1930. Źródło: http://dolny-

slask.org.pl/750566,foto.html 07.10.2016 

33. Panorama Chocianowa. Na pierwszym planie widoczna barokowa rezydencja, na drugim 

stare miasto z ogromnym rynkiem i kościołem ewangelickim na jego środku. Zdjęcie lotnicze, 

wykonane ze sterowca. Lata ok. 1936–1944 Źródło: http://dolny-

slask.org.pl/5306416,foto.html 08.01.2017 

http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
http://dolny-slask.org.pl/682117,foto.html
http://dolny-slask.org.pl/3199027,foto.html
http://dolny-slask.org.pl/3199027,foto.html
http://dolny-slask.org.pl/750566,foto.html
http://dolny-slask.org.pl/750566,foto.html
http://dolny-slask.org.pl/5306416,foto.html
http://dolny-slask.org.pl/5306416,foto.html
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34. Rynek w Chocianowie. Widoczna wschodnia pierzeja rynku oraz pomnik.  Rok 1921. 

Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 08.01.2017 

35. Rynek w Chocianowie. Północna pierzeja rynku. Wyd. Stadtbalatt Buchhandlung 

Kotzenau. Lata sprzed 1909. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 

1945 roku. 02.10.2016 

36. Północna pierzeja rynku. 1938 r. Źródło: http://dolny-slask.org.pl/4438535,foto.html 

08.01.2017 

37. Południowa pierzeja rynku na obecnym placu Wolności w Chocianowie. Lata 1900-1910. 

Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: kolekcja widokówek do 1945 roku. 02.10.2016 

38. Fragment rynku w Chocianowie przedstawiający wschodnią pierzeje. Lata 1920-1940. 

Źródło: http://dolny-slask.org.pl/739428,foto.html 08.01.2017 

39. Zachodnia pierzeja rynku w Chocianowie.Lata 1925-1933. Źródło: http://dolny-

slask.org.pl/3247121,foto.html  08.01.2017 

 

Położenie i historia miasta 

1. Mapa Chocianowa i okolic. Źródło: http://wujcio82.bloog.pl/kat,198452,index.html 

09.01.2017 

2.  Panorama miasta Chocianów. Źródło: 

http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=12

4  14.01.2017.   

Historia kościoła pod wezwaniem św. Józefa  

1. Kościół pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2016  

2. Fotografia przedstawiająca wnętrze kościoła św. Józefa Oblubieńca z roku 1910.  Źródło: 

http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm  

14.01.2017 

3. Fotografiawnętrza kościoła św. Józefa Oblubieńca. Fot. Jan Tomczyk 2001 rok. Źródło: 

http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm 

14.01.2017 

4. Chrzcielnica z 1585 roku ufundowana przez Jakuba Schonaicha. Fot. Jan Tomczyk. Źródło: 

http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm  

14.01.2017 

5. Płyta nagrobna Aleksandra von Stoscha zm. w 1616 roku znajdująca się w kościele św. 

Józefa w Chocianowie. Fot. Zbigniew Machoń 2007 rok. Źródło: www.cosanow.pl, zakł. 

Epitafium Aleksandra Hioba von Stoscha 14.01.2017 

http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
http://dolny-slask.org.pl/4438535,foto.html
http://www.cosanow.pl/
http://dolny-slask.org.pl/739428,foto.html
http://dolny-slask.org.pl/3247121,foto.html
http://dolny-slask.org.pl/3247121,foto.html
http://wujcio82.bloog.pl/kat,198452,index.html
http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=124
http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=124
http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm%20%2014.01.2017
http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm%20%2014.01.2017
http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm
http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm
http://www.cosanow.pl/
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6. Dzwon z 1767 roku znajdujący się na wieży kościoła św. Józefa. Fot. Zbigniew Machoń 

2007 rok. Źródło: 

http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm 

14.01.2017 

Położenie i historia zamku i pałacu  

1. Chocianów, zespół pałacowo – parkowy. Plan całego założenia. Reprodukcja z R. 

Konwiarz, „Altschlesien”. Stuttgart 1913. Negatyw PKZ Wrocław. Źródło: J. Lepiarczyk, 

Chocianów, pałac, tzw. Studium skrócone, Kraków 1960, załącznik nr 1 

 

2. Widok na pałac od strony głównego dziedzińca. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2016 

3. Pałac. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2016. 

Przemiany zamku na przestrzeni dziejów  

1. Pałac w Chocianowie. Widok od strony głównego dziedzińca. Lata 1900 – 1910. Kartka.  

Źródło: http://dolny-slask.org.pl/3606457,foto.html 21.01.2014   

2. Fotografia po lewej przedstawia fragmenty gotyckiej XIII wiecznej wieży. Fot. Zbigniew 

Machoń. Rok 2008.  Źródło: www.cosanow.pl Zakładka Pałac. 21.01.2017 

3. Fotografia po prawej prezentuje gotyckie, wypełnione kamiennym maswerkiem okno 

kondygnacji poddasza zamku stanowiące relikt XIII wiecznego założenia. Fot. Zbigniew 

Machoń. Rok 2007. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka Pałac. 21.01.2017 

 

 

 

Budynki przypałacowe wraz z ogrodem 

1. Plan sytuacyjny: 1. Pałac, 2. Dwie oficyny, 3. Pawilon ogrodowy, 4. Budynek 

mieszkalny, 5. Dawna kuźnia, 6. Staw. Źródło: www.cosanow.pl Zakładka: pałac 

21.01.2017. 

2. I Oficyna przypałacowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2016 

3. II Oficyna przypałacowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2016 

4. Pawilon ogrodowy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2016. 

5. Pozostałości oranżerii przylegającej do pawilonu. Fot. Zbigniew Machoń. Rok 2007.  

6. Fragment muru dawnej oranżerii przylegającej do pawilonu. Fot. Katarzyna Galas. Fot. 

2016 rok. 

http://www.cosanow.pl/HISTORIA_CHOCIANOWA/KOSCIOL_DUZY/index.htm
http://dolny-slask.org.pl/3606457,foto.html
http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
http://www.cosanow.pl/
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WYKAZ KARTOGRAFII I IKONOGRAFII DO ROZDZIAŁU IV 

Analiza porównawcza kartograficzna Chocianowa z Górą Śląską i Rawiczem 

1. Dolny Śląsk. Miejscowość Chocianów. Mapa z roku ok. 1644, wydana przez Johannesa 

Janssoniusa w Amsterdamie.Autor: Scultetus, Jonas.Tytuł: ”Silesia Inferior. Sereniss. ac 

celsiss. Principibus ac Dominis Dn. Georgio, Dn. Ludovico, Dn. Christiano, Fratribus. 

Ducibus Silesiae Ligniciens[is] ac Bergensibus, Dominis gratiosissimis dicata a Iona Sculteto 

Sprotta-Silesio”. Źródło: Oddział Zbiorów Kartograficznych BUWr. Sygnatura 2483-IV.B. 

2. Mapa Wielkopolski. Miasto Rawicz. Wydana w 1645 roku przez Joana Blaeua w 

Niderlandach. Autor Jerzy Freudenhammer. Tytuł: „Palatinatus Posnaniensis”. Źródło: BG 

UAM Poznań, zbiory specjalne. Sygnatura 254239 V.  

3. Najstarsza mapa Śląska. Góra Śląska. Autor: Sebastian Munster. Rok 1544.  Źródło: 

http://slaskie.fotopolska.eu/dolnoslaskie/b28028,Mapy_i_plany_-_dolnoslaskie.html  

02.10.2016 

4.  Mapa Dolnego Śląska. Miasto Chocianów. Mapa z roku ok. 1660, wydana przez Bartischa 
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3. Piwnica nr 1. Fot. Katarzyna Galas. Rok  2017 

4. Piwnica nr 1. Fot. Katarzyna Galas. Rok  2017 

5. Piwnica nr 1. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

6. Piwnica nr 1. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

7. Piwnica nr 1. Fot. Katarzyna Galas 2017 

8. Piwnica nr 1. Fot. Katarzyna Galas. Rok  2017 
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10. Piwnica nr 2. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  

11. Piwnica nr 2. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

12. Piwnica nr 3 kamienicy narożnej przy rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2016 

13. Piwnica nr 3 kamienicy narożnej przy rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2016  

14. Kamienica nr 21 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy zachodniej 

pierzei rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

15. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

16. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

17. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

18. Pomieszczenie piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

19. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

20. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

21. Wnętrze drugiej piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

22. Wnętrze drugiej piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

23. Fragment południowej pierzei rynku w Chocianowie. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

24. Kamienica narożna nr 1, znajdująca się przy południowej pierzei rynku w Chocianowie. 

Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017   

25. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

26. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

27. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  

28. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

29. Korytarz prowadzący do pomieszczenia piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

30. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

31. Pomieszczenie piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  

32. Kamienica nr 3 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy północnej pierzei 

rynku, Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017   

33. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

34. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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35. Korytarz piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

36. Wnętrze piwnicy. For. Katarzyna Galas. Rok 2017 

37. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  

38. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

39. Kamienica nr 4 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy południowej 

pierzei rynku, Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

40. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

41. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  

42. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

43. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

44. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

45. Wnętrze piwnicy. Fot Katarzyna Galas. Rok 2017 

46. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  

47. Fragment kamienic przy południowej pierzei rynku w Chocianowie. Fot. Katarzyna Galas. 

Rok 2017 

48. Kamienica nr 5 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy południowej 

pierzei rynku, Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017   

49. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

50. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

51. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

52. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

53. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

54. Kamienica nr 6 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy południowej 

pierzei rynku, Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017   

55. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

56. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

57. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

58. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

59. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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60. Kamienica nr 7 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy południowej 

pierzei Rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

61. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

62. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

63. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

64. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

65. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  

66. Kamienica narożna nr 8 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy 

wschodniej pierzei rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017   

67. Wnętrze klatki schodowej. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

68. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  

69. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  

70. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

71. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  

72. Wschodnia pierzeja rynku w Chocianowie. Fot. Katarzyna Galasa. Rok 2017  

73. Kamienica narożna Kamienica narożna nr 9 na Placu Wolności w Chocianowie, 

mieszcząca się przy wschodniej pierzei rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017   

74. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

75. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

76. Korytarz prowadzący do piwnic. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

77. Kamienica nr 10 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy wschodniej 

pierzei rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017   

78. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

79. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

80. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

81. Kamienica nr 11 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy wschodniej 

pierzei rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017   

82. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

83. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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84. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

85. Kamienica, narożnanr 12 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy 

wschodniej pierzei Rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017   

86. Brama. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

87. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

88. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

89. Fragment południowej pierzei rynku w Chocianowie. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

90. Kamienica narożna nr 12 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy 

południowej pierzei rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017   

91. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

92. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

93. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

94. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

95. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

96. Kamienica nr 14 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy południowej 

pierzei Rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017   

97. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

98. Kamienica nr 15 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy południowej 

pierzei Rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017   

99. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

100. Fragment północnej pierzei Rynku w Chocianowie. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

101. Kamienica nr 19 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy północnej 

pierzei rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017   

102. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

103. Zejście do piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

104. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

105. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

106. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

107. Fragment żeliwnych schodów. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 
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108. Kamienica narożna nr 20 na Placu Wolności w Chocianowie, mieszcząca się przy 

północnej pierzei rynku. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017  

109. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

110. Klatka schodowa. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

111. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

112. Wnętrze piwnicy. Fot. Katarzyna Galas. Rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


