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LOST CASTLES OF THE ZGORZELEC WILDERNESS

Abstract: Castles were centres of the socio-economic life. In the last centuries castles were gradually 
disappearing from the landscape of Central Europe. It was mostly due to changes in a social order, 
but also because of natural disasters which happened during that time. In few cases this happened so 
suddenly and fully that today we even can’t point out their approximate location. This is especially 
true for castles functioning between 14th and 16th century in the Zgorzelec Wilderness (south-west 
Poland), in places known nowadays as Prędocice, Nowoszów, Pieńsk and Piaseczna. To identify 
castles’ oikumenes authors decided to re-analyse known historical evidences and execute a field 
research. The latter one was targeted to recognize not only cultural heritage such as ruins of build-
ings or earthworks, but also changes in the natural environment, such as biotope’s transformations. 
As a result of dual humanistic-environmental studies remains of a medieval building were found 
in Nowoszów. They were assumed to be vestiges of the castle’s oikumene, maybe a tower house, 
functioning at the manmade isle on the Czerna Wielka river. The other result of the research was 
identifying other artificial islands, in these cases, on the Lusatian Neisse river that with a big prob-
ability contain remains of castles in Prędocice and Pieńsk. Castles in the Zgorzelec Wilderness 
didn’t deviate from other structures of this type and were built in naturally defensive locations. 
River valleys’ neckings and natural elevations within river fluvial valleys were accordingly trans-
formed to better serve its purposes. Rivers and streams in addition were used as an economic base, 
for example to power hammer forges. A natural environment’s transformations caused by castles’ 
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inhabitants were so vast, that these changes dated back to Late Middle Ages and Early Modern 
Period to this day are clearly visible in ecosystems of the Zgorzelec Wilderness.

Keywords: Silesia, Lusatia, Middle Ages, woodlands archaeology

WSTĘP

Zamki niezmiennie wzbudzają zainteresowanie badaczy przeszłości i są przedmiotem 
powszechnego zainteresowania społecznego. Pochodną tego są rozliczne działania 
naukowe i konserwatorskie, służące rozpoznaniu i zachowaniu budowli zamkowych. 
W mniejszym stopniu zwracamy uwagę, że budowie i funkcjonowaniu zamków towa-
rzyszyły rozległe transformacje ekologiczne i krajobrazowe ich otoczenia. Powstawał 
krajobraz kulturowy, podporządkowany funkcjonowaniu zamku1.

Zamek był emanacją władzy i miejscem centralnym w życiu społecznym i eko-
nomii lokalnej społeczności. W wielu wypadkach wraz z upadkiem pana feudalnego 
jego siedziba (zamek) stawała się niepotrzebnym, czasami wręcz niewygodnym po-
litycznie elementem krajobrazu włości, w której pełnił on dotychczas centralną rolę. 
Koniec funkcjonowania wielu zamków nierzadko miał charakter katastrofalny. Palono 
je, wysadzano, poddawano rozbiórce. Porzucone budowle przeistaczały się w ruiny 
na skutek oddziaływania sił przyrody.

Te różnorodne i współwystępujące czynniki, „usuwające” zamki z krajobrazów, 
powodowały, że współcześnie czasem nie jesteśmy w stanie wskazać ich dokładnej 
lokalizacji. Jedną z dróg odszukiwania miejsc „pozamkowych” jest analiza współcze-
snych krajobrazów, realizowana pod kątem pogłębionego rozpoznania domniemanej 
ekumeny zamkowej. Zakładając, że ekumena była „sceną” przenikających się procesów 
społecznych, kulturowych i przyrodniczych zachodzących w trakcie funkcjonowania 
zamku i w czasie po zakończeniu jego użytkowania, rozpoznanie krajobrazu kultu-
rowo-przyrodniczego może skutkować wskazaniem lokalizacji zamku.

Sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie wskazać lokalizacji grupy zamków, zani-
kłych w XIV–XVI w., dotyczy Puszczy Zgorzeleckiej (Görlitzer Heide). Jest to kom-
pleks leśny, położony w zachodniej części Borów Dolnośląskich, w południowo-
-zachodniej Polsce (Bena 2012). Nazwa tej puszczy wzięła się od pobliskiego miasta 
Zgorzelca (Görlitz), które było jej właścicielem (prawie nieprzerwanie) od późnego 
średniowiecza po 1945 r. Konsekwencją zaszłej pomiędzy XIII a końcem XV w. kon-
solidacji puszczy w ręku jednego właściciela – zgorzeleckiego magistratu było to, 
że wykupywane wraz z lasami i wsiami siedziby dotychczasowych właścicieli ziem-
skich stawały się mało użyteczne lub wręcz zbyteczne z punktu widzenia nowego 
właściciela (Bahlcke 2007, 113‒142). W efekcie tego z krajobrazu Puszczy Zgorzeleckiej 
zniknęły zamki w Pieńsku, Prędocicach i Nowoszowie (Bena 2012, 266‒268, 281, 288). 
Jako relikt wczesnośredniowiecznego grodu oraz zamku z późnego średniowiecza 

1  Pisząc „zamek”, autorzy mają na myśli definicję, mówiącą, że jest to ufortyfikowana siedziba 
pana feudalnego. 
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opisano tajemniczą fortyfikację w Piasecznej, badaną powierzchniowo w okresie 
międzywojennym. Także i w przypadku tego domniemanego zamku nie jest znana 
jego dokładna lokalizacja (Frenzel 1926, 248‒249). Znikomość wiedzy o powyższych 
zamkach stała się impulsem dla autorów do podjęcia prób jej poszerzenia. Pierwsze, 
fundamentalne zadanie badawcze dotyczyło rozpoznania ich lokalizacji.

METODA BADAŃ

W przypadku zamków z Puszczy Zgorzeleckiej jasne było, że proces badawczy nie 
może opierać się li tylko na tradycyjnej (historyczno-kulturowej) metodologii badań 
interdyscyplinarnych, oferowanej przez historię, historię architektury i archeologię. 
Autorzy założyli, że koncentrowanie się na rozpoznaniu zabytków nieruchomych 
widocznych w krajobrazie (domniemanych ruin zamków) może nie przynieść pozy-
tywnego efektu (Guerquin 1984). Gdyby było to tak oczywiste, zapewne poszukiwane 
zamki zostałyby już dawno zlokalizowane. Niewiedzy nie możemy w tym wypadku 
tłumaczyć niedostatecznym stanem badań, ponieważ Górne Łużyce, których częścią 
jest Puszcza Zgorzelecka, były i są obszarem badań realizowanych sukcesywnie już 
od XVIII w. (Bahlcke 2007, 187‒189; Richthofen 2009).

Niepowodzenia w tym względzie należy raczej upatrywać w znikomości zacho-
wania reliktów zamków. Autorzy dawniejszych badań mieli wiedzę ogólną, co do lo-
kalizacji poszukiwanych zamków. Oparta ona była na archiwaliach, tradycji lokalnej 
i obserwacjach krajobrazowych (Bena 2012, 266, 281, 288; Frenzel 1926, 88). Przekazy 
te są jednak na tyle nieprecyzyjne, że nie prowadziły dotychczas do jednoznacznego 
wskazania lokalizacji poszukiwanych zamków. Były one punktem wyjścia do reanalizy 
terenowej, ukierunkowanej na rozpoznanie ekosystemów domniemanych ekumen 
zamkowych.

Badania terenowe realizowano, rozpoznając elementy paleośrodowiska, będące 
świadectwem ekologii społeczności żyjącej na zamku i w jego otoczeniu, także biologii 
zamieszkujących tam ludzi oraz biologii współwystępujących roślin i zwierząt – uogól-
niając – relacji człowiek-środowisko naturalne (Iwaniszewski 2012, Kozłowski 2012).

Do realizacji powyższego jest potrzebne przyjęcie założenia teoretycznego, że po-
wstanie i funkcjonowanie zamku pociągało za sobą na tyle rozległe i trwałe zmiany 
środowiskowe, że świadectwa tego są nadal obecne we współczesnych ekosystemach. 
Mogą one mieć postać współwystępujących ekofaktów, dzielących się na:

Geofakty – zmiany zaszłe w biotopach (przyrodzie nieożywionej).
Biofakty – zmiany zaszłe w biocenozach (zarówno w zbiorowiskach roślinnych – 

fitocenozach, jak i w populacjach zwierzęcych – zoocenozach).
Zmianom środowiskowym mogą współtowarzyszyć:
Artefakty – przedmioty i struktury przestrzenne (z reguły ich fragmenty) wytwo-

rzone przez człowieka z materiałów organicznych i nieorganicznych.
Poszerzeniem tak konstruowanej bazy źródłowej powinny być:
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Studia nad wiedzą społeczności lokalnych. Oferowane w tym względzie przez 
antropologię kulturową i socjologię metody badawcze mogą dopomóc w ustaleniu 
miejsc, co do których lokalne społeczności żywią podejrzenia (przekonania), że kryją 
one zamkowe pozostałości.

Jak wspomniano powyżej, punktem wyjścia do badań nad powyższymi grupami 
źródeł są:

Źródła stricte historyczne (archiwalia, literatura, ikonografia).
Proponowane holistyczne podejście badawcze wymusza kooperację przedstawi-

cieli różnych nauk. Poza wskazanymi powyżej historykami, historykami architek-
tury i archeologami, wymaga to sięgnięcia do metodologii i metodyki antropologii 
(fizycznej i kulturowej), botaniki, ekologii, geodezji, geografii, geologii i geomorfologii, 
socjologii, zoologii, a także nauk, łączących perspektywy badawcze różnych specjal-
ności, jak tafonomia i leśnictwo.

Ważnym dla tak planowanych badań terenowych jest wstępne rozpoznanie eko-
systemów, w których przyjdzie nam pracować. Puszcza Zgorzelecka, generalizując, 
to mniej więcej w 80% nizinne zbiorowiska leśne i zarośla, łąki oraz rzeki i mokradła. 
Pozostałą jej część zajmuje zabudowa i użytki rolne w miejscowościach ulokowanych 
głównie na obrzeżach puszczy i wzdłuż głównych cieków wodnych: Nysy Łużyckiej, 
Bielawki, Czernej Małej i Czernej Wielkiej (ryc. 1). Wstępna wiedza o lokalizacji 
poszukiwanych ekumen zamkowych wskazywała, że badania terenowe będą realizo-
wane głównie w zbiorowiskach leśnych i zaroślach, w dolinach rzek i na mokradłach. 
Kierunkowało to przyjęcie stosownego instrumentarium badawczego.

W prezentowanych badaniach kluczową rolę odegrała analiza numerycznych 
modeli terenu (NMT), wygenerowanych w oparciu o pochodne lotniczego skaningu 
laserowego (ALS) uzyskane z zasobów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Wykorzystanie ALS do tworzenia modeli powierzchni gruntu oddających jego mi-
krorzeźbę jest niewątpliwym przełomem w archeologii obszarów leśnych. Ich analiza 
pozwala bowiem między innymi na obserwację zmian w biotopie powodowanych 
przez ludzi, które umykały dotychczas naszej uwadze z powodu „maskowania” przez 
szatę roślinną lasu (Doneus et al. 2008). Analizy numerycznych modeli terenu połą-
czono z analizami map archiwalnych i współczesnych oraz ortofotomap. Realizowa-
no je z wykorzystaniem bazy danych powstałej w oparciu o program komputerowy 
QGIS 2.4. W bazie umieszczano też wszelkie dane przestrzenne uzyskiwane w trakcie 
prospekcji geofizycznej i podczas badań powierzchniowych, jak lokalizacja anomalii 
geofizycznych, lokalizacja ruin budowli i pojedynczych artefaktów (także interpreta-
cje tych danych). Prospekcje geofizyczne realizowane różnymi metodami (badania 
geomagnetyczne, georadarowe i geoelektryczne, badania podatności magnetycznej 
gruntu), dostosowując ich wykorzystanie do warunków środowiskowych i przewi-
dywanego charakteru kulturowego poligonów badawczych (Konczewski et al. 2016; 
Konczewski et al. 2016a; Konczewski et al. 2016b; Konczewski et al. 2017). Korzystano 
również z fotografii satelitarnych oraz z fotografii lotniczych wykonanych w trakcie 
nalotów samolotem i z drona. Badania powierzchniowe ukierunkowano na równoległe 
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Ryc. 1. Lokalizacja Puszczy Zgorzeleckiej oraz ekumen omawianych w tekście. Oprac. R. Biel
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rozpoznanie komponentów przyrodniczych i kulturowych eksplorowanych krajobra-
zów. Ich uzupełnieniem były wykopaliska archeologiczne. Ograniczono je do wyko-
pów sondażowych z racji przyjętej doktryny konserwatorskiej konserwacji zapobie-
gawczej środowiska życia człowieka. Koncepcja ta zaleca minimalizację badawczej 
ingerencji w dziedzictwo naturalne i kulturowe, w celu jak najpełniejszego zachowania 
jego oryginalnej struktury (Konczewski et al. 2016a). Realizowano również badania 
ankietowe, a punktem wyjścia do całości prac była reanaliza źródeł historycznych 
(Konczewski i in 2016, Konczewski et al. 2017). Uzupełnieniem badań terenowych 
i studyjnych były analizy laboratoryjne próbek gruntu, artefaktów oraz szczątków 
roślin, zwierząt i ludzi (Konczewski et al. 2016, 152‒154).

ZAGINIONE ZAMKI

Powyższy program badań holistycznych w pełnym zakresie przeprowadzono w po-
szukiwaniu zamku w Prędocicach2. Częściowo zrealizowano go podczas badań w No-
woszowie3. Badania w Pieńsku i Piasecznej miały dotychczas charakter rozpoznania 
wstępnego.

Prędocice
Lokalizacja warowni w Prędocicach (Tormersdorf, Toporów) była jednym z celów 
projektu badawczego ukierunkowanego na rozpoznanie dziedzictwa kulturowego, 
biologii i ekologii mieszkańców wiejskich obszarów Górnych Łużyc (Konczewski et al. 
2016, 151). W Prędocicach istniał dwór obronny (zamek), wystawiony przez pierwszych 
właścicieli miejscowości – ród Penzigów z pobliskiego Pieńska. W kronice miasta Ro-
thenburg z 1844 r. jest on określany jako Burg, a także jako Schloß (Holscher 1844, 8‒9). 
W czerwcu 1427 r. miał on być zdobyty przez husytów. W 1512 r. zdewastowany dwór 
przebudowali synowie Ottona von Nostiz. Ród von Nostitz miał wówczas w posiadaniu 
pobliski Rothenburg – miasteczko położone po zachodniej stronie doliny Nysy Łużyckiej 
– na wprost Prędocic. W 1490 r. zakupili oni od Penzigów część Prędocic wraz z dworem. 
6 października 1518 r. dwór doszczętnie spłonął. W efekcie tego pożaru zgorzał również 
Rothenburg. Do rozprzestrzenia pożaru miał przyczynić się silny wiatr. Nostizowie nie 

2  Były one częścią projektu badawczego „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych 
Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów”. Projekt jest finansowa-
ny ze środków Narodowego Centrum Nauki. Badania są realizowane od 2014 r. przez zespół naukowy, 
skupiony przy katedrze Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Więcej informacji 
znajduje się na stronie internetowej projektu: http://antropologia.upwr.edu.pl/toporow/.

3  Wskazanie lokalizacji zamku w Nowoszowie było jednym z priorytetów badawczych projektu 
„Novo castro prope Tschirne. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich”, realizowanego w 2017 r. 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków 
archeologicznych”. Badania realizowano we współpracy Fundacji „Łużyce wczoraj i dziś” (http://www.
luzyce-wid.pl/), Katedry Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (http://antropologia.
upwr.edu.pl/) oraz Katedry Archeologii Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie, Czechy (https://
www.kar.zcu.cz/). 
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odbudowali dworu4. W XIX w. jako miejsce po zamku wskazywano park przy fabryce 
fajansu lub też park na zapleczu karczmy Zum Stern, gdzie miały być wówczas jeszcze 
widoczne fortyfikacje ziemne (Holscher 1844, 8, 9; Peters b.d.; Bena 2012, 288).

W trakcie badań realizowanych w ekumenie Prędocic w pierwszej kolejności 
bezskutecznie próbowano zlokalizować fabryczkę fajansu wzmiankowaną w źró-
dłach, a działająca w latach 1840‒1860 (Bena 2012, 288). Bez problemów zaś, opierając 
się na archiwaliach i analizie NMT oraz prospekcji powierzchniowej, zlokalizowano 
zabudowania karczmy Zum Stern. Za jednością miejsca i świadectw historycznych 
zdawał się też przemawiać kopiec, ulokowany „cytadelowo” ponad wsią, na północ 
od ruin karczmy (ryc. 2). Ma on formę ostrosłupa ze ściętym stożkiem, w rzucie 
o kształcie trapezu o podstawie około 30 m, z rampą prowadzącą na wierzchołek 
od strony południowo-wschodniej. Wątpliwości wzbudzała „otwartość” fortyfikacyjna 
kopca od strony wschodniej. Na ówczesnym etapie badań przyjęto tezę, że może to być 

4  Ród von Nostiz posiadał wówczas okazały zamek w sąsiednim Rothenburgu, który uległ znisz-
czeniu w kwietniu 1945 r., podczas walk pomiędzy II armią Wojska Polskiego a Niemcami. Wypalone 
ruiny zamkowe rozebrano w okresie powojennym. Plac pozamkowy w Rothenburgu znajduje się bez-
pośrednio na północny-wschód od rynku i na północ od kościoła parafialnego. W izbie muzealnej przy 
bibliotece miejskiej (w dawnej plebanii) można obejrzeć przedwojenne fotografie zamku oraz elementy 
jego wystroju architektonicznego. 

Ryc. 2. Numeryczny model terenu (NMT) centralnej części zanikłej wsi Prędocice: A – kopiec zlokali-
zowany na zapleczu dawnej karczmy; B – część wsi z koncentracją zabytków późnośredniowiecznych. 
Oprac. M. Mackiewicz i R. Biel, fot. P. Konczewski
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pozostałość tzw. dworu na kopcu, a brak fosy od strony wschodniej może być efek-
tem jej późniejszego zasypania. W celu weryfikacji powyższej tezy przeprowadzono 
badania geomagnetyczne (ryc. 3). W ich wyniku nie stwierdzono obecności anomalii 
geofizycznych, mogących świadczyć o istnieniu zasypanej fosy (Wroniecki, Jaworski 
2015, 27‒30). W efekcie rozpoznania nawarstwień kulturowych w sondażach archeolo-
gicznych wykluczono średniowieczną proweniencję kopca. Powstał on około połowy 
XIX w. poprzez usypanie piasku wydobytego w trakcie budowy sąsiadującej karczmy, 
którą to posadowiono na platformie wkopanej w krawędź doliny Nysy (ryc. 2A).

Dalszych wskazówek do poszukiwań dworu w Prędocicach dostarczyła fitoceno-
za badanej ekumeny. Centralną część zanikłej wsi porasta las o charakterze grądu, 
w którym wyróżniono skupiska zieleni urządzonej, charakterystycznej dla reliktowo 
zachowanych parków (Konczewski et al. 2016a, 217‒221). Sytuacja taka dotyczyła m.in. 
części położonej na północ od placu centralnego (ryc. 2B). Na obszarze tym podczas 
prospekcji powierzchniowej i w wykopach sondażowych odkryto pozostałości bu-
dynku i zabytki ruchome z XIV–XV w. Pozwala to sądzić, że jest to najstarsza partia 
badanej miejscowości. Badania geomagnetyczne tego obszaru ujawniły m.in. istnienie 
wyraźnie odosobnionej prostokątnej anomalii geofizycznej. Jej charakter wskazy-
wał, że mogła ona powstać w efekcie destrukcji budynku (Wroniecki, Jaworski 2015, 
31‒34). Charakter anomalii sugerował, że może ona być odzwierciedleniem np. wieży 

Ryc. 3. Wizualizacja anomalii geofizycznych w obszarach A i B centrum Prędocic nałożonych na NMT. 
Zwraca uwagę centralno-południowa rozległa anomalia widoczna w obszarze B. Oprac. P. Wroniecki
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wzniesionej z materiału o właściwościach ferromagnetycznych – np. z rudy darnio-
wej (ryc. 3). Wykopaliska nie potwierdziły tego. Omawiana anomalia była odbiciem 
złożonej budowy geologicznej wału brzegowego, powstałego z piasków i żwirów 
naniesionych w procesach akumulacji rzecznej.

Równoległe poszukiwania zgorzałego dworu prowadzono w południowej partii 
ekumeny Prędocic (ryc. 4). Uwagę zwracały tam transformacje biotopu doliny Nysy 
Łużyckiej w postaci reliktów urządzeń hydrotechnicznych, którym towarzyszyła 
obecność fragmentów ceramiki naczyniowej wyłącznie z XIV-XV w. Sytuację taką 
zarejestrowano przy reliktach jazu na Nysie Łużyckiej, który przekierowywał wodę 
z rzeki do młynówki, prowadzącej w stronę Rothenburga (ryc. 4A). Homogeniczny 
czasowo zbiór fragmentów ceramiki naczyniowej odkryty w nurcie rzeki tuż przy 
reliktach jazu pozwala dopatrywać się późnośredniowiecznej chronologii jego kon-
strukcji, a co za tym idzie, również i młynówki. Potwierdzają to źródła historyczne, 
z których dodatkowo dowiadujemy się, że młynówka stanowiła granicę pomiędzy 
gruntami Tormersdorf a Rothenburgiem. Obszerna wyspa utworzona przez główne 
koryto Nysy i młynówkę do 1945 r. stanowiła część wsi Tormersdorf (Holscher 1844)5. 
Obecnie wyspa znajduje się w granicach administracyjnych miasta Rothenburg.

5  Także analiza rycin zgromadzonych na stronie internetowej: http://www.deutschefotothek.de/
gallery/freitext/%22rothenburg+%28oberlausitz%29%22 (dostęp: 30.12.2017)

Ryc. 4. NMT południowej części ekumeny Prędocic z oznaczoną lokalizacją: A – grobli na rzece Nysie 
Łużyckiej; B – wyspy wskazywanej jako miejsce prawdopodobnej lokalizacji zamku w Prędocicach. 
Oprac. R. Biel, fot. P. Konczewski
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Wyspę jako najwłaściwsze miejsce lokalizacji poszukiwanego zamku wskazują 
badacze z Niemiec. W opinii Jaspera von Richthofena znajdował się on w jej połu-
dniowo-wschodniej partii6. Analiza paleośrodowiska i krajobrazu tej części wyspy 
ujawnia istnienie stożka akumulacji rzecznej, otoczonego paleokorytami rzeki, które 
pogłębiono i uformowano tak, aby w ich obrębie zamknąć obszar o powierzchni około 
230 × 160 m. Wydzielony teren przedziela na dwa mniejsze fragmenty zapadlisko, 
pozostałe po dawnym meandrze rzecznym. Rowy otaczające całość plateau od strony 
północno-zachodniej są połączone z kanałem, który łączy się z pobliską młynówką, 
a drugim końcem uchodził dawniej do pobliskiej Nysy (ryc. 4B). Współcześnie miejsce 
to porastają zarośla i las o charakterze grądu, a po części jest to łąka. Na powierzchni 
gruntu nie widać tam żadnych reliktów budowli lub zabytków ruchomych, mogących 
poświadczyć istnienie zamku. Niemniej, w oparciu o wyniki badań krajobrazowych, 
przy aktualnym stanie wiedzy miejsce to wydaje się być najwłaściwsze dla lokalizacji 
dworu spalonego jesienią 1518 r.

Nowoszów
Podobnie jak Prędocice, z krajobrazu Puszczy Zgorzeleckiej po 1945 r. „zniknęła” wieś 
Nowoszów (Nowiny, Neuhaus). Uroczysko, kryjące jej relikty, znajduje się nad rzeką 
Czerną Wielką, w miejscu gdzie stykają się puszcze: Zgorzelecka, Osiecznicka i Ża-
gańska (ryc. 1). Granice i nazwy puszcz są odzwierciedleniem późnośredniowiecznych 
stosunków własnościowych.

Na pograniczu puszcz przed rokiem 1366 książe Bolko II Mały z linii Piastów 
świdnicko-jaworskich wzniósł zamek zwany Nuwenhuse prope Tschirne/novo castro 
prope Tschirnam. Przyjmuje się, że zamek ów powstał jako punkt etapowy w połowie 
drogi pomiędzy Księstwem Jaworskim a Dolnymi Łużycami, które Bolko II uzyskał 
w dożywotnie władanie jesienią 1364 r. Transport towarów drogą, prowadzącą z Bole-
sławca przez Kliczków, Nowoszów i Przewóz, pozwalał ominąć komory celne i prawa 
składu miast górnołużyckich, co przynosiło pomniejszenie ich dochodów. Stało się 
to przyczyną bezprecedensowego ataku na Nowoszów, który jesienią 1368 r. przepro-
wadziły wojska Związku Sześciu Miast górnołużyckich, pod przywództwem i za na-
mową zgorzelczan. Korzystając ze śmieci księcia Bolka II, latem tego roku przekonali 
oni rajców pozostałych miast, że w głębi lasów nad Czerną Wielką istnieje osiedle 
zamieszkane przez rozbójników, które należy prewencyjnie zniszczyć. W efekcie ataku 
spalono kompleks osadniczy Nuwenhuse, na który składały się zamek, miasteczko 
z dwoma karczmami i dwie kuźnice żelaza. Po procesie, wytoczonym napastnikom 
przez księżnę Agnieszkę – wdowę po Bolku II, mieszczanie zostali zobowiązani 
do odbudowy osiedla. Odbudowa ciągnęła się wiele lat i chyba nigdy do końca nie 
została zrealizowana (Bena 2012, 178‒181, 266).

Od lat 30. XIX w. trwa dyskusja, czy wieś Neuhaus (Nowoszów, Nowiny) jest tożsa-
ma z zamkiem Nuwenhuse. Przeciwko podnoszony jest argument, że nie są znane z tej 

6  Opinia wyrażona w korespondencji e-mailowej pomiędzy P. Konczewskim a J. v. Richthoffen. 
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miejscowości żadne ślady zamku (Goliński 2002, tam starsza lit.). Na sporządzonej 
pod koniec XVI w. mapie Górnych Łużyc Lusatia Superior, autorstwa Bartłomieja 
Scultetusa, Neuhaus oznaczony jest symbolem graficznym, objaśnionym jako Arx – 
co możemy interpretować jako zamek/dwór7. Najwyraźniej Scultetusowi była znana 
jakaś fortalicja obecna w tej miejscowości, a słynął on z rzetelności treści informacji 
zawieranych na swoich mapach (Zubrzycki 2013, 33‒37). Skala mapy nie pozwala 
na bliższą lokalizację zamku, natomiast jest ona wskazówką, że w Neuhaus mogła 
istnieć siedziba obronna.

Najstarsze znane autorom dokładne odwzorowanie planu Nowoszowa zawarte 
jest w atlasie Chrystiana Fryderyka von Wrede Krieges-Carte von Schlesien z lat 
1747‒1753, znajdującym się w zbiorach Staatsbiblothek zu Berlin – Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz

(Bena 2012, 77). Na mapie południowej partii Księstwa Żagańskiego widzimy, 
że miejscowość ta składała się wówczas z 45 zagród rozlokowanych po obu stronach 
Czernej Wielkiej. Centralna część wsi zlokalizowana była wokół wyspy na Czernej 
Wielkiej. U południowej krawędzi wyspy znajdował się młyn wraz z mostem i stawem. 
Od południa ekumenę wsi zamykała kolejna wyspa z młynem i stawem. Taki układ 
przestrzenny wieś Neuhaus zachowała bez większych zmian do 1945 r.

Wyspę północną (o wymiarach około 280 × 150 m), jako potencjalne miejsce loka-
lizacji reliktów zamku wskazywał m.in. Mateusz Goliński. Jak uważał, rozstrzygnięcie 
słuszności tegoż mogą przynieść tylko wykopaliska archeologiczne (Goliński 2002, 72). 
Wyspa powstała poprzez połączenie przekopem meandrów rzeki Czernej Wielkiej, 
tworząc kanał/młynówkę od wschodu. U południowego rozwidlenia młynówki i rzeki 
w nurcie tej ostatniej tkwią relikty drewnianej konstrukcji mostu i jazu, spiętrzają-
cego wodę przekierowywaną do młynówki. Na brzegach południowej partii wyspy 
widoczne są hałdy żelaznych żużli hutniczych. Wyspę porasta las, powstały w efekcie 
naturalnej sukcesji wtórnej roślinności, a także nasadzenia monokultur świerkowych 
na jej krańcach północnym i południowym. W fitocenozie wyspy widoczne są również 
relikty zieleni urządzonej, jak aleja dębowa, wzdłuż głównej drogi i pojedyncze drzewa 
owocowe (wiśnie i śliwy). Na całej wyspie i w jej otoczeniu widoczne są relikty dawnej 
zabudowy oraz czytelny jest układ drożny i podział na parcele. Analiza numerycznego 
modelu terenu ukazała, że wokół wyspy znajdowały się rozległe pola odkrywkowej 
eksploatacji rudy bagiennej, których granice wyznaczają wały usypane z nadkładu 
gruntu zalegającego ponad pokładem rudy (ryc. 5).

Na północ od drogi przecinającej wyspę po osi wschód-zachód, w trakcie prospek-
cji terenowej rozpoznano relikty dworu, funkcjonującego tam do 1945 r. Co ciekawe, 
ten niewielki budynek, powstały przed połową XIX w., nazywano zamkiem. Doku-
mentują to m.in. karty pocztowe z początku XX w. (Bena 2012, 267).

7  Liczne edycje mapy Scultetusa Lusatia Superior są reprodukowane na stronach internetowych, 
np.: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Lusatia_superior_mapa.jpg 
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Za sprawą archeologa i regionalisty Pawła Zawadzkiego, podczas badań tereno-
wych uroczyska Nowoszów wiosną 2017 r. podjęto decyzję o dokładniejszym przyj-
rzeniu się reliktom dworu (ryc. 6). Okazało się, że mur południowy pomieszczenia 
piwnicznego nr 1 ma zdecydowanie odmienną konstrukcję od pozostałych fragmen-
tów budowli oraz od innych reliktów budynków. Zwracała uwagę jego masywność. 
Odkryta po koronie szerokość muru wynosiła około 1,8 m. Lico południowe muru, 
zarejestrowane na długości około 9 m, zbudowano z łamanych płyt rudy darniowej 
o grubości 0,3‒0,4 m. Szpary pomiędzy płytami uzupełniono rumoszem z mniejszych 
fragmentów rudy, a całość spojono zaprawą piaszczysto-wapienną. W rumowisku 
na stropie muru odkryto dwie zachowane w całości cegły „palcówki” oraz ich frag-
menty. W trakcie doczyszczania muru i w jego sąsiedztwie znaleziono pojedyncze 
fragmenty późnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej.

Przy aktualnym stanie badań autorzy stawiają tezę, że zamek Nuwenhuze znaj-
dował się w północnej partii wyspy w centralnej części wsi Neuhaus/Nowoszów. 
W południowej partii tej wyspy równoczasowo funkcjonowała kuźnica żelaza. Druga 
z kuźnic wzmiankowanych w archiwaliach znajdowała się zapewne na wyspie oddalo-
nej na południe o około 1 km od centrum wsi. Wskazówką, co do „kuźniczej” genezy 
jej powstania jest obserwowana powierzchniowo obecność licznych żużli żelaznych.

Ryc. 5. NMT wyspy w centralnej części zanikłej wsi Nowoszów z lokalizacją rozpoznanych reliktów 
miejscowości i stref zagospodarowania: A – część zamkowa (rezydencjonalna); B – część gospodarcza 
z kuźnicą żelaza, folwarkiem i karczmą. Oprac. R. Biel
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PIEŃSK

Najwięcej informacji historycznych mamy co do lokalizacji zamku w Pieńsku. Wedle 
opisu, powstałego przed jego zburzeniem w 1514 r., aby do niego dotrzeć, trzeba było 
przekroczyć mostem fosę obok pobudowanego na niej młyna. Po jej przekroczeniu 
trafiało się na zabudowane podzamcze. Stąd mostem nad kolejną fosą docierało się 
do zamku głównego. Jego centralną budowlą była wieża mieszkalna, wzniesiona 
z kamienia, której towarzyszyły budynki kamienno-drewniane, a całość otaczał 
również kamienny mur obronny z bastejami8. Zamek miał się znajdować na północ 
od papierni, ulokowanej przy dzisiejszej ulicy Łużyckiej, poniżej dawnego kościoła 
parafialnego, mieszczącego się na skarpie doliny Nysy Łużyckiej u zbiegu dzisiejszych 
ulic Zgorzeleckiej i Targowej (Grajewski et al. 2008, 17‒19; Lutsch 1891, 752‒754).

Ekumena, odpowiadająca temu opisowi, znajduje się około 500 m na północny 
zachód od miejsca, gdzie istniał kościół, i około 400 m na północny zachód od pa-
pierni. Na zachodnim krańcu ulicy Młyńskiej do dziś znajduje się most z młynem 

8  Widok zamku, oparty na wczesnonowożytnych opisach, powstał w 1930 r. i jest dość często publi-
kowany (np. Bena 2012, 63), oraz znany lokalnej społeczności. Z pobieżnych obserwacji autorów wynika, 
że znajomości ryciny nie towarzyszy refleksja, że jest to wizja artystyczna zamku, a nie dokładne jego 
odwzorowanie. Rycina ta jest traktowana jako niepodważalne źródło historyczne, dokładnie ukazujące 
skalę i formę zamku. 

Ryc. 6. Relikt domniemanej budowli zamkowej w Nowoszowie: A – widok ogólny od zachodu; B – ściana 
z rudy darniowej o cechach techniczno-technologicznych, charakterystycznych dla późnego średnio-
wiecza; C – ściana z fot. B po częściowym odczyszczeniu z roślinności; D – zbliżenie na rozsypisko 
ściany z fot. B i C z cegłami „palcówkami” i gruzem szachulcowym. Oprac. R. Biel, fot. P. Konczewski 
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prowadzący na wyspę młyńską (podzamcze?). Na zachód od zachodniej odnogi 
młynówki na NMT widać prostokątne plateau o wymiarach około 140 × 100 m, 
którego granicę wyznacza zapadlisko gruntu o szerokości 8‒10 m. Być może jest ono 
pozostałością fosy zamykającej obszar zamku od zachodu i północy. Ta domniemana 
fosa w narożu północno-zachodnim ma kształt kolisty, co może być odwzorowaniem 
zarysu bastei (ryc. 7). Powierzchnię stanowiska stanowi pole uprawne. W trakcie 
wstępnej prospekcji powierzchniowej odkryto tam pojedyncze fragmenty naczyń 
z XIV-XVI w. Obecność zabytków ruchomych jest oczywiście zbyt wątłą przesłanką 
do wnioskowania o trwałym zasiedleniu miejsca. Jednak wskazuje, że wchodziło ono 
w skład ekumeny ówczesnego Pieńska. Biorąc pod uwagę antropogeniczne transfor-
macje biotopu oraz zbieżność z informacjami historycznymi, autorzy stawiają tezę 
o prawdopodobnej lokalizacji zamku w omawianym miejscu.

Alternatywą dla powyższej lokalizacji jest stożek akumulacji rzecznej, wyniesiony 
ponad terasę zalewową doliny Nysy i położony około 300 m na południowy zachód 
od miejsca wskazanego powyżej. Zastanawiający jest rozbudowany system wałów, 
grobli i dróg otaczających to drugie miejsce (ryc. 7).

Ryc. 7. NMT doliny Nysy Łużyckiej na wysokości Pieńska: 1 – dawna papiernia; 2 – miejsce po kościele 
parafialnym w Pieńsku; 3 – wyspa młyńska; 4 – prawdopodobna lokalizacja zamku; 5 – alternatywna 
lokalizacja zamku. Oprac. R. Biel 



 Zaginione zamki Puszczy Zgorzeleckiej 279

PIASECZNA

Najbardziej enigmatyczne są informacje co do domniemanego zamku w Piasecznej. 
Miejscowość ta powstała na gruntach kilku starszych osad: Neudörflein, Krinisschna-
bel, Mühle oraz Schönberg (Bena 2012, 278‒280)9. W tej ostatniej miejscowości w okre-
sie międzywojennym odnotowano istnienie konstrukcji obronnych (bez wskazania 
dokładnej lokalizacji), które w oparciu o formę terenową i odkryte na powierzchni 
fragmenty naczyń zidentyfikowano jako grodzisko z wczesnego średniowiecza, prze-
kształcone w późnośredniowieczny zamek (Frenzel 1926, 248‒249).

Las i zarośla, zlokalizowane bezpośrednio na południe od ostatniej zagrody w Pia-
secznej, kryją relikty centralnej części dawnego Schönberg. W krajobrazie tego miejsca 
widoczna jest niecka po rozległym stawie założonym na Czernej Małej. Od północy 
i zachodu staw zamykały groble, po których biegły drogi przecinające dolinę rzeki. 
U północno-zachodniego krańca dawnego stawu znajdują się relikty zabudowy, 
będące pozostałością kuźnicy żelaza zbudowanej w 1532 r. (Bena 2012, 278‒280). 
Analiza NMT wyjaśnia lokalizację kuźnicy (ryc. 8). Do poruszania koła wodnego 

9  Patrz też wzmiankowana powyżej mapa Lusatia Superior.

Ryc. 8. NMT południowej części Piasecznej z zanikłym folwarkiem Schönberg: 1 – dawna kuźnica 
żelaza, staw kuźniczy z groblą na Czernej Małej, 3 – przypuszczalna fortyfikacja (relikt dworu na kop-
cu ?). Oprac. R. Biel
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napędzającego młot kuźniczy wykorzystano zanikły współcześnie strumień. Miał 
on swój początek u podnóża wydm, okalających Schönberg od zachodu. Strumień 
został skanalizowany do trzech równolegle płynących koryt, co pozwoliło również 
na osuszenie okolicznych gruntów. Kuźnicę zbudowano przy kanale południowym 
w miejscu spadku wody wymuszonego różnicą terenu pomiędzy wysoczyzną, przez 
którą przepływał strumień, a doliną Czernej Małej. Kilkanaście metrów na wschód 
od kuźnicy woda z tego kanału wpływała do wspomnianego powyżej stawu. Tuż 
przy relikcie budynku kuźnicy w terenie widoczne są pozostałości domu mistrza 
kuźniczego oraz zabudowań gospodarczych (ryc. 8).

Około 30 m na północ od kompleksu kuźnicy widnieją relikty nowożytnej zagrody 
położonej po zachodniej stronie drogi wzdłuż Czernej Małej. Dalsze 50 m na północ 
znajduje się ledwie widoczny terenowo kolisty pagórek o średnicy około 18 m. Oto-
czony on jest dookolnie rowem (fosą?) o szerokości około 4 m, która była nawadniana 
z koryta środkowego strumienia i odpływała dalej na wschód do Czernej Małej (ryc. 
8). Czy ów pagórek jest tożsamy z fortyfikacją opisaną w literaturze? Czy w ogóle jest 
to jakakolwiek fortyfikacja? Odpowiedzi na powyższe pytania mogą przynieść tylko 
dalsze badania terenowe.

DYSKUSJA

Z powyższego przeglądu ekumen zamkowych wyłania się obraz ich lokalizacji w sto-
sunku do zastanych biotopów. Wszystkie one powstały w bliskim sąsiedztwie rzek 
lub strumieni, co jest charakterystyczne dla lokalizacji większości zamków nizinnych 
na Śląsku (Guerquin 1984; Chorowska 2003, 35‒36; Nowakowski 2008). Ważną rolę 
w doborze poszczególnych miejsc pod budowę zamków odgrywały lokalne uwarun-
kowania środowiskowe. Zamki w Prędocicach i Pieńsku zbudowano najprawdopo-
dobniej w partii dennej doliny Nysy Łużyckiej. W przypadku Prędocic wykorzystano 
ku temu naturalny stożek napływowy powstały w miejscu, gdzie rzeka spowalniała 
swój nurt, wypływając z przewężenia doliny i rozgałęziając się na kilka koryt (ryc. 4). 
Rzeka opływała stożek od czoła i po bokach. Wystarczyło odciąć go rowem od zacho-
du, aby uzyskać wyspę pod budowę zamku. W podobnym przewężeniu doliny Nysy 
Łużyckiej, wykorzystując powstałe naturalnie wyniesienie prawdopodobnie uloko-
wano zamek w Pieńsku (ryc. 7). W obu wypadkach wskazywane miejsca tworzyły 
dogodne naturalne przeprawy przez rzekę – przewężenia doliny, gdzie dodatkowo 
na środku istniały wyniesienia mniej podmokłe niż ich najbliższa okolica. Być może 
te naturalne udogodnienia komunikacyjne powodowały, że opisywane miejsca słu-
żyły jako przeprawy przez rzekę na długi czas przed powstaniem tam zamków. Ich 
lokacja mogła więc być powodowana nie tyle dogodnościami, związanymi z naturalną 
obronnością miejsc, co chęcią objęcia przepraw ścisłą kontrolą.

Kontrolno-obronne uwarunkowania lokacji zamku wskazywane są w przypadku 
Nowoszowa. Wzniesionej tam warowni przypisuje się funkcję punktu etapowego 
na szlaku handlowym, prowadzącym z Księstwa Świdnicko-Jaworskiego na Dolne 
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Łużyce (Goliński 2002). W tym wypadku nie obserwujemy jednak tak wyraźnego bez-
pośredniego powiązania lokacji zamku z uwarunkowaniami środowiskowymi. Wy-
spa, na której, jak sądzimy, funkcjonował zamek, powstała poprzez połączenie rowem/
młynówką końców ramion jednego z meandrów rzecznych (ryc. 5). Fakt, że chyba 
największego na tym odcinku Czernej Wielkiej, co pozwoliło na uformowanie wyspy 
o stosunkowo dużej powierzchni, trzykrotnie większej, niż powstała prawdopodobnie 
równoczasowo wyspa młyńska, położona około 1 km na południe (Konczewski et al. 
2017). Jeśli spojrzymy na szerszy kontekst środowiskowy lokacji Nowoszowa, zauważa-
my, że miejscowość ta położona była na styku mikroregionów Równiny Węglinieckiej 
i Równiny Gozdnickiej. Charakteryzują się one nieco odmiennymi ekosystemami. 
Równina Węgliniecka to wysoczyzna morenowa, pozbawiona większych obszarów 
bagien, zaś Równinę Gozdnicką stanowi niecka terenowa w znacznej części podmokła 
i bagienna do czasów współczesnych10. Na wpływ co do lokalizacji Nowoszowa miał 
zapewne fakt, że na północ od tej miejscowości rozciągały się obszary bagien, a trakt 
handlowy poprowadzono ich południową krawędzią. Te różnice środowiskowe miały 
też zapewne wpływ na powstanie średniowiecznych granic pomiędzy Księstwem 
Żagańskim a Górnymi Łużycami oraz historyczno-przyrodniczego rozróżnienia 
puszcz Zgorzelecko-Osiecznickiej i Żagańskiej.

Inaczej w stosunku do lokalnego biotopu jest położona domniemana fortalicja 
w Piasecznej. Znajduje się ona na krawędzi równiny i doliny Czernej Małej, w miejscu 
gdzie do Czernej uchodził dawniej strumień. Koryto strumienia poddano melioracji, 
formując niewielką wyspę (ryc. 8). Taką lokalizację (na krawędzi doliny rzeki, w miej-
scu gdzie wpada do niej mniejszy ciek wodny) obserwujemy dość często w przypadku 
siedzib obronnych, jakimi były tzw. dwory na kopcu (Chorowska 2003; Nowakowski 
2008).

UWAGI KOŃCOWE

Zamki wznoszone w Puszczy Zgorzeleckiej lokalizowano, wykorzystując dogodne 
ku temu warunki środowiskowe. Budowano je w miejscach naturalnie wyniesionych 
ponad partie denne dolin rzek, wykorzystując starorzecza do budowy obwodów 
obronnych wokół nich. Rzeki i strumienie wykorzystano też do realizacji zaplecza 
gospodarczego zamków, budując koła wodne napędzające młoty w kuźnicach żelaza. 
Mady pokrywające partie denne dolin rzek były wykorzystywane rolniczo, zaś roz-
ległe lasy, rosnące wokół dostarczały drewna budowlanego i opałowego oraz wielu 
innych dóbr naturalnych. W puszczy kopano rudę żelaza i piaski szklarskie, co przy 
dostępności drewna (paliwa w hutnictwie) przyczyniło się do rozwoju hutnictwa 
żelaza i szkła (Bena 2012).

10  Naturalne ekosystemy Równiny Gozdnickiej możemy obserwować w rezerwatach przyrody 
w nadleśnictwie Wymiarki: http://www.wymiarki.zielonagora.lasy.gov.pl/ (dostęp 30.12.2017). 
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Funkcjonowanie puszczańskich miejscowości co jakiś czas przerywały katakli-
zmy naturalne lub radykalne zmiany społeczno-polityczne. Te ostatnie szczególnie 
zaważyły na fakcie, że omawiane zamki „zniknęły” z krajobrazu Puszczy Zgorzelec-
kiej. Odnalezienie ich reliktów wymaga podejmowania badań krajobrazów puszczy, 
które równorzędnie winny być ukierunkowywane na rozpoznanie paleoekologii 
domniemanych ekumen zamkowych i współobecnego tam dziedzictwa kulturowego.
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