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ALBERT ZWANY “Z LUGE”, 
ZASADŹCA GORZOWA I JEGO RODZINA

Margrabia brandenburski Jan I aktem z 2 lipca 1257 r. fundował swe 
nowe miasto Nowy Landsberg, dzisiejszy Gorzów, po dziesięciu latach wol
nych od podatków mające się rządzić wedle wzorów miasta Brandenburga. 
Organizację miasta i jego rychłe ufortyfikowanie zlecił swemu “wiernemu” 
Albertowi, zwanemu de Luge, nadając mu trzecią część dochodów czynszu 
z działek budowlanych, z łanów miejskich, z młynów na rzece Kłodawie, grzy
wien sądowych. Albert otrzymał także w lenno 64 włóki poza miastem i wszyst
kie dochody z młynów, które tam zbuduje1, a więc pełną wieś kolonizacyjną, 
złożoną zwykle z 60 włók kmiecych i 4 plebańskich.

Albert przybył z grupą osadników. Stawał się dziedzicznym sołtysem. 
Do czasu wykształcenia się samorządu miejskiego był faktycznym przełożo
nym nowej gminy. Gdyby więc udało się ustalić jego pochodzenie, rzuciłoby 
to światło na ojczyznę pierwszych mieszczan gorzowskich.

Albert pochodził bez wątpienia z możnego rodu rycerskiego. Wskazuje 
na to zarówno sposób określenia go przez margrabiego (fidelis noster), jak 
i nadanie rozległego lenna, skoro zwykle rycerze mieli wówczas lenna kilku- 
włókowe. To pozwala identyfikować naszego zasadźcę z rycerzem Albertem 
de Luge, pierwszym świadkiem w 1256 r. czynności prawnej Gtlntera I hra
biego Lindów z dynastycznego rodu Amsteinów w północnej Brandenburgii, 
krewniaka margrabiego Jana. W Starej Marchii koło miasta Salzwedel jest

Luge, która była najprawdopodobniej ojczyzną Alberta.2 Inne spekula
cje nie wydają się trafne.3

Bez wątpienia, synów Alberta dotyczy przywilej margrabiego Albrech- 
^ wystawiony w Gorzowie 12 III 1299 r. Swemu “prefektowi” (a więc sołty-

a nie burmistrzowi, jak czasem się sądzi) Albertowi i jego braciom, Tyde- 
kinowi, Janowi i Mikołajowi, oraz ich dziedzicom nadał dochód 6 winspli
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i 10 szefli (półkorcy) zboża w czterech młynach koło miasta oraz 4 talenty 
z miejskich czynszów łanowych.4 Był to w istocie list lenny, potwierdzenie 
dochodów, zapewne po śmierci Alberta I. Starszy syn Albert wraz z imie
niem przejął po ojcu urząd sołtysi, bracia otrzymali po jednej czwartej do
chodów. Jak się sądzi, posiadanie przez Alberta czterech synów legło u pod
staw podziału miasta na cztery kwartały, okręgi administracyjno-sądowe, 
żywotne do XVIII w.

Potem Lugowie nie występują w źródłach.6 Już w 1308 r. margrabia Wal-
%

demar sprzedał mieszczanom gorzowskim, Henrykowi “z Kostrzyna” i Gerar
dowi “z Mieszkowic” (de Berenwolde), swym discnetis viris et providis, a więc
bez wątpienia patrycjuszom z ławy miejskiej, dwa młyny w mieście i pod

7 rmiastem (in vicino et immediate), a więc wcześniej sołtysie. W początkach 
XIV w. sołectwo należało do innej rodziny. Sołtysem znanym od 1319 r. był 
Konrad (Konekin) “z Santoka” . Wszystko to oznacza, że własność panów 
z Luge należała w Gorzowie do przeszłości.

W tajemniczych również okolicznościach zaginęła owa wieś założona 
przez zasadźcę. Jest prawie pewne, że to wieś znana tylko z 1347 r. Zwała się 
Legstorp (A.F. Riedel), czy Zulegstorp (R. Eckert). Położona była “koło mia
sta” (prope civitatem). Margrabia Ludwik nadał tu w lenno dochody braciom

O

Henningowi i Arnoldowi von Uchtenhagen z zamku santockiego. Ta nazwa 
wywołuje skojarzenie z Luge , zwłaszcza że źle mogła być zapisana lub od
czytana. Włości sołtysów gorzowskich rozciągały się na wschód od miasta, 
w kierunku Santoka. Zulegsdorf czy Lugesdorf, położona gdzieś między mia
stem a Czechowem10, zniknęła w tajemniczych okolicznościach, wchłonięta 
widocznie przez miasto. Nie wspomniano jej w “Księdze Ziemskiej” mar
grabiego Ludwika z 1337 r. Wcześniej mógł tu istnieć gródek słowiański, 
w którym zamieszkał Albert z Luge wznosząc dla margrabiego nowe miasto.
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