
Maurycy Kustra

Rozplanowanie i zasięg
średniowiecznych Pobiedzisk
Studia Lednickie 11, 59-74

2012



Maurycy Kustra
Instytut Prahistorii UAM 
Studia Lednickie XI (2012)

Rozplanowanie i zasięg 
 średniowiecznych Pobiedzisk

Każde miasto w przeszłości wyglądało zupełnie inaczej niż współcześnie. Inny 
był poziom rozwoju cywilizacyjnego, różniła się zabudowa wraz z infrastruk-

turą, mniejsza była liczba mieszkańców, a gospodarka miała odmienny charakter. 
Interesującym problemem badawczym jest kwestia rozwoju miasta w przeszłości 
oraz próba ustalenia, jak wyglądało ono w swoich początkach, związanych z ośrod-
kiem lokacyjnym połowy XIII wieku. W niniejszym artykule chciałbym skupić się 
na Pobiedziskach, w których prowadziłem badania zwieńczone dwoma pracami 
magisterskimi (Kustra 2010 i 2011)1. Stanowią one przyczynek do poznania tego 
ośrodka w średniowieczu i w początkowym okresie nowożytności2.

Dla badającego rozplanowanie i zasięg miasta średniowiecznego cenne są 
różne kategorie źródeł. Opracowując te zagadnienia dla Pobiedzisk, starałem się 
w możliwie pełny sposób wykorzystać materiały Archeologicznego Zdjęcia Pol-
ski (AZP), wyniki nadzorów archeologicznych, mapy okolic Pobiedzisk z końca 

1 Pierwsza została napisana praca pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz w Instytucie 
Prahistorii UAM, drugą zrealizowałem pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasza Jasińskiego w Insty-
tucie Historii UAM. Niniejszy artykuł opiera się na wynikach badań archeologicznych (Kustra 2010).

2 Podział średniowiecza na fazy oraz ich chronologię przedstawiono na podstawie danych 
zebranych dla Poznania (Kaczmarek 2008, s. 66); podsumowanie wyników badań nad periodyzacją 
wczesnego średniowiecza w Wielkopolsce — Dzieduszycki 1992:

a) wczesne średniowiecze — lata 500–1350;
 — faza A — 500–600;
 — faza B — 600–800;
 — faza C — 800–950;
 — faza D — 950–1050;
 — faza E — 1050–1250, z podfazami E1 (1050–1150) i E2 (1150–1250);
 — faza F — 1250–1350;

b) późne średniowiecze — 1350–1492/1500.
Po okresie średniowiecza następuje nowożytność — historycy jej schyłek wiążą z końcem 

XVIII w., po niej wydziela się XIX i XX w., natomiast dla archeologów nowożytność trwa do 
1945 r., przechodząc we współczesność.
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XVIII i XIX w.3, dotychczas zebraną wiedzę o rozplanowaniu miast w Wielko-
polsce (Münch 1946)4 oraz obecne podziały katastralne, w których przynajmniej 
częściowo zawarty jest dawny układ. Przy badaniu rozplanowania miasta niezbędna 
jest znajomość jednostek stosowanych w średniowieczu, funkcjonujących nadal 
w literaturze his torycznej (Zagrodzki 1962, Dunin-Wąsowicz 2000).

Zasięg występowania ceramiki w najbliższym sąsiedztwie 
średniowiecznych Pobiedzisk w różnych przedziałach chronologicznych

W celu przedstawienia procesu rozszerzania się osadnictwa na obszarze najbliż-
szego sąsiedztwa miasta oraz pokazania, gdzie znajdują się najwcześniejsze ślady 
osadnictwa, które przypuszczalnie dały podłoże do lokacji miasta, warto zestawić 
na mapie zarejestrowane występowanie średniowiecznej ceramiki oraz stanowiska 
archeologiczne. Przeanalizuję obszar znajdujący się w promieniu ok. 500 m od po-
biedziskiego rynku. Jego granice mniej więcej wyznacza:

 — na wschodzie — ul. Półwiejska;
 — na południu — południowa granica Jeziora Małego;
 — na zachodzie — skrzyżowanie ul. Poznańskiej i ul. Kaczyńskiej;
 — na północy — linia kolejowa, biegnąca między ul. Dworcową i ul. Fabryczną, 

a następnie przebiegająca na północ od ul. Niecałej.
Ponadto przedstawię w zarysie występowanie stanowisk sąsiadujących z ana-

lizowanym obszarem, które znajdują się w promieniu ok. 1 km od rynku.
Wykorzystam dane z AZP oraz z dwóch nadzorów archeologicznych (Klunder 

2000, Łaszkiewicz, Świderski 1995). Uzyskane wyniki są dalece niepełne i dają 
jedynie ogólny obraz, wystarczający jednak do ukazania pewnych tendencji. Wspo-
mniane niedogodności wystąpiły ze względu na ograniczone rozpoznanie archeolo-
giczne miasta oraz z powodu zurbanizowania tego terenu. Mimo że przekształcenie 
dużych miast jest znacznie większe niż małych ośrodków, takich jak Pobiedziska, to 
dawna substancja kulturowa została naruszona, czasem nawet zniszczona, a ponadto 
przykryta przez kolejne fazy osadnictwa, zwłaszcza przez te najnowsze, występujące 
od XIX w.5 Rodzaje ceramiki ustalone podczas nadzorów przedstawiono graficznie 
razem z fazami chronologicznymi stanowisk, które zostały ustalone podczas AZP. 
W AZP, na podstawie kryterium ilości ceramiki, wyróżniono jako stanowiska: 
osady (które nie są tożsame z realną, autonomiczną jednostką osadniczą jak wieś), 
punkty osadnicze i ślady osadnicze. W niniejszych rozważaniach uproszczę ten 

3 Ważne są tu mapy znajdujące się w: a) BU UAM, w Pracowni Zbiorów Kartograficznych; 
b) APP, w zbiorze rejencji poznańskiej, inwentarz i spis wg miejscowości — Katalog planów 1961.

4 Tu też na mapach widać przybliżony zasięg dawnych miast o średnicy ok. 250–300 m. Od-
powiada on około sześciu sznurom — niewykluczone, iż podobny układ rozplanowania miasta był 
w Pobiedziskach oraz w innych miastach Wielkopolski. Jednakże wymaga to zbadania.

5 Wraz z XIX, a następnie XX w. rejestrujemy duży wzrost demograficzny i rozwój przestrzenny 
Pobiedzisk, ale też innych miast — por. choćby zasięg Poznania: miasta nowożytnego a dziewiętna-
stowiecznego, rozszerzonego daleko na zachód wraz z postępującym rozwojem w XX w.
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podział. Gdy podczas omawiania poszczególnych przedziałów chronologicznych 
wymienię osady, to na myśli będę miał osady ustalone według kryteriów AZP, 
odniesienie do stanowisk zaś będzie dotyczyło zarówno punktów, jak i śladów 
osadniczych. W celu dokładnego ustalenia funkcji, roli, charakteru i wyglądu tych 
jednostek osadniczych, a zarazem bardziej precyzyjnego przedstawienia, a nawet 
rekonstrukcji osadnictwa w najbliższym otoczeniu oppidum, potrzebne byłyby 
dalsze badania — najlepiej powierzchniowe oraz inne nieinwazyjne połączone 
z wykopaliskowymi.

Całość materiału pogrupuję na pięć etapów. Każdy z nich będzie się skła-
dał z kategorii ceramiki zarejestrowanych podczas nadzorów (posługiwano się 
kryteriami technologicznymi — podziałem na ceramikę wczesnośredniowieczną 
i średniowieczną, przy czym ta ostatnia ma jeszcze odmiany ze względu na barwę 
uzyskaną w procesie produkcji) oraz z materiałów o chronologii ustalonej podczas 
AZP (posługiwano się fazami wczesnego średniowiecza od A do F oraz późnym 
średniowieczem). Etapy są następujące:

 — etap 1 — faza D–E;
 — etap 2 — ceramika wczesnośredniowieczna z XIII w. i  faza E–F (wg obec-

nych kryteriów wyznaczająca najprawdopodobniej okres przełomu tych faz, 
a czasem fazę F);

 — etap 3 — ceramika średniowieczna barwy brunatnej i faza F;
 — etap 4 — ceramika średniowieczna barwy stalowoszarej i późne średniowiecze;
 — etap 5 — ceramika i stanowiska nowożytne.

Etapy te dzielą dzieje Pobiedzisk na okresy w sposób umowny. Nie stanowią 
ściśle zamkniętych faz chronologicznych, ponieważ czas występowania poszcze-
gólnych rodzajów ceramiki się zazębia — starsza ceramika się przeżywała, podczas 
gdy nowa zaczynała funkcjonować, co powodowało, że częściowo jej rodzaje współ-
występowały ze sobą. Dlatego wprowadzone etapy mają charakter orientacyjny 
i nieostateczny.

Etap 1.

Dla tej fazy zarejestrowano niewiele dowodów na osadnictwo z omawianego ob-
szaru. Jedyny ważny przykład stanowi skarb z fazy D datowany na 2. połowę XI w., 
którego lokalizacja na terenie Pobiedzisk jest nieznana. Na południowy zachód od 
analizowanego terenu znana jest osada datowana na fazę D–F, ale również na czasy 
nowożytne. Na południe od niej położone są kolejne stanowiska z tego okresu. 
Na zachód i północny wschód wystąpiły też dwa stanowiska — z D–E i D/E.

Etap 2. (ryc. 1.)

Jest to faza, którą prawdopodobnie można wiązać z okresem poprzedzającym 
lokację miasta, a z pewnością z początkami jego funkcjonowania — XIII, może 
nawet koniec XII w.
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W tym etapie rejestrujemy znacznie więcej pozostałości osadnictwa, które 
jednak nadal nie są szczególnie liczne. Ceramika z tej fazy pojawiała się rzadziej 
niż ceramika z późniejszych okresów. Wystąpiła na rynku (podczas nadzoru za-
rejestrowano ją w obrębie warstw — np. na poziomie humusu pierwotnego oraz 
znajdowała się w wypełnisku dwu jam we wschodniej i zachodniej części rynku) i we 
wschodniej części miasta lokacyjnego. Możliwe, że osadnictwo z tego obszaru dało 
początek miasteczku (w źródłach łacińskich funkcjonuje nazwa oppidum). Ceramikę 
wczesnośredniowieczną z fazy F pozyskano też na skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej 
z ul. Podgórną. Ponadto na wschodnim brzegu Jeziora Małego było zlokalizowane 
stanowisko, a na wyspie osada6.

Około 600 m na wschód od rynku, na terenie Polskiej Wsi, zarejestrowano osadę, 
a dodatkowo na północ od niej stanowisko — możliwe, że to osadnictwo dało początek 
Polskiej Wsi jako organizmowi odrębnemu od miasta. W tym czasie w dalszym ciągu 
funkcjonowała osada położona na południowy zachód od analizowanego obszaru.

Ryc. 1. Etap 2. — ok. poł. XIII w. i faza E–F; opracowanie własne
Fig. 1. Stage 2. — ca. the middle of the thirteenth c. and phase E–F; drawn up by the author

6 Ciekawe poznawczo byłoby poszerzenie obrazu osadniczego wykorzystania wyspy o wy-
niki prowadzonych tam prac archeologicznych, które są opublikowane jedynie fragmentarycznie 
( Karolczak 2003).
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Etap 3. (ryc. 2.)

Wobec współwystępowania ceramiki faza ta może częściowo zazębiać się z eta-
pem 2., a ponadto z początkowym okresem rozwoju miasta. Jednak niewątpliwie 
zwiększenie obszaru rejestrowania występowania danej ceramiki świadczy o tym, 
że przedstawia ona również sytuację późniejszą niż etap 2.

Na tę fazę przypada duża ilość pozostałości osadnictwa. Zwiększenie zasięgu 
występowania oraz liczby fragmentów ceramiki brunatnej w stosunku do wczes-
nośredniowiecznej pośrednio pokazuje intensyfikację osadnictwa związaną z za-
mieszkaniem Pobiedzisk — centrum lokacyjnego miasta, które wyznaczyłem jako 
fazę 1. rozwoju przestrzennego tego oppidum (ryc. 8. i 10.). Spośród obiektów 
archeologicznych należy wspomnieć te, w których wypełnisku była tylko ceramika 
średniowieczna barwy brunatnej. Była to beczka w reliktach domu znajdujących się 
w południowo-wschodniej części rynku (natomiast powyżej belek zalegała cera-
mika brunatna i stalowoszara). Do wspomnianych obiektów należą też dwie jamy 
ze wschodniej pierzei rynku (nad jedną z nich jest fragment bruku kamiennego). 
Ceramika brunatna wystąpiła też poniżej warstwy mierzwy z zachodniej pierzei 
rynku oraz poniżej kamieni i drewna (moszczenie drogi?) z tej samej pierzei.

Ryc. 2. Etap 3. — faza F; opracowanie własne
Fig. 2. Stage 3. — phase F; drawn up by the author
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Bardziej szczegółowe dane dotyczące obiektów z poszczególnych warstw zare-
jestrowanych w Pobiedziskach zostały przedstawione w innym miejscu (Kustra 
2010).

Osadę zarejestrowano na wschód od miasta i na wyspie. Ponadto funkcjonowały 
stanowiska datowane podczas AZP na fazę E–F.

Poza badanym obszarem z fazy F dostępne są osady i inne stanowiska. Poło-
żone są na północ, południe, zachód i wschód od Pobiedzisk. Osadnictwo nadal 
zajmuje tereny Polskiej Wsi (na wschód od analizowanego obszaru).

Etap 4. (ryc. 3.)

Etap ten wiąże się z licznym wystąpieniem ceramiki stalowoszarej oraz pozosta-
łościami osadnictwa datowanymi w ramach AZP na późne średniowiecze. Prócz 
zarejestrowania rozwoju średniowiecznej infrastruktury oppidum (przedstawionego 
dla różnych faz akumulacji CSP II w dalszej części tego podrozdziału, gdzie po-
kazałem, iż infrastruktura w mieście w średniowieczu ulegała rozwojowi) trzeba 
dodać, że zasięg występowania ceramiki ze wspomnianego etapu pośrednio pokazuje 
rozwój przestrzenny miasta. Należy go wiązać z etapem kształtowania i całkowitego 

Ryc. 3. Etap 4. — późne średniowiecze; opracowanie własne
Fig. 3. Stage 4. — Late Middle Ages; drawn up by the author
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wykształcenia ustalonej przeze mnie fazy 2. rozwoju przestrzennego Pobiedzisk 
(ryc. 9. i 10.). W etapie 4. zarejestrowano też inne ślady osadnictwa. Niektóre, 
np. z południowej części ul. Kostrzyńskiej, należy może łączyć z pojedynczymi 
zabudowaniami położonymi wzdłuż dróg wiodących przez Pobiedziska, ponie-
waż te pozostałości osadnictwa leżą poza wyznaczonym obrębem oppidum (moż-
liwy rozwój przedmieść i powstawanie pojedynczych zabudowań wzdłuż drogi). 
W mieście nie odnotowano obiektów archeologicznych zawierających wyłącznie 
ceramikę stalowoszarą.

Osady w stosunku do miasta wystąpiły na wschód (tam gdzie wcześniej) oraz 
na północny zachód (nowe stanowisko). W dalszym ciągu użytkowano wyspę na 
Jeziorze Małym.

Dookoła analizowanego obszaru występują stanowiska datowane na późne 
średniowiecze.

Etap 5.

Okres ten wiąże się z nowożytnością. Ze względu na ramy chronologiczne niniej-
szej pracy nie będę szerzej omawiał tego okresu, a jedynie zarysuję zmiany, które 
się wówczas dokonały.

W czasach nowożytnych doszło do intensyfikacji osadnictwa, co wyraża się 
powstaniem nowych stanowisk oraz osad datowanych na te czasy. Zostały one 
zaobserwowane w dużej liczbie podczas prospekcji powierzchniowej w ramach 
AZP, w przypadku okolic Pobiedzisk — w promieniu ok. 2 km od rynku.

Rozplanowanie Pobiedzisk

W Pobiedziskach podstawą przy wytyczaniu miasta lokacyjnego był kwadrat o wy-
miarach 6×6 sznurów, który podzielono na kwadraty 2×2 sznury. Trafność tej 
tezy można uargumentować, nanosząc siatkę kwadratów na obecną mapę miasta 
(ryc. 4.).

Jak widać, doszło do deformacji związanych z nierównościami terenu (Pobiedzi-
ska znajdują się na wzniesieniu) oraz upływem czasu. Dlatego też warto uwzględnić 
odchylenia i lekko zmodyfikować siatkę urbanistyczną, dostosowując ją do lokalnych 
warunków (ryc. 5.). Chciałbym zwrócić uwagę na przykład przesunięć lokalizacji 
parcel i dróg, który można odnotować w Pobiedziskach. Odkryto tu relikty domu 
przyrynkowego pod współczesną ulicą Czerniejewską7. Zapewne jest to zwią-
zane z nasunięciem się południowo-wschodniego bloku przyrynkowego na dawną 
drogę — na rysunkach widać, że jest on w stosunku do sąsiednich przesunięty 
na północ.

7 Dokumentacja nadzoru archeologicznego — Łaszkiewicz, Świderski 1995, tabl. 2 (pokazuje 
położenie w obrębie rynku) i 6.
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Ryc. 4. Siatka kwadratów 2×2 sznury, służąca do rozplanowania miasta; opracowanie 
własne
Fig. 4. 2×2 rope square grid for planning out a town; drawn up by the author

Ryc. 5. Siatka oparta na 2 sznurach, służąca do rozplanowania miasta, dostosowana do 
warunków w Pobiedziskach; opracowanie własne
Fig. 5. Grid based on 2 ropes for planning out a town adjusted to the conditions in Pobiedziska; 
drawn up by the author
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Wschodni zasięg kwadratu o boku 6×6 sznurów różni się, w zależności czy 
weźmiemy za punkt odniesienia północno-zachodni narożnik rynku, czy tenże 
narożnik razem z południowo-wschodnim kwadratem siatki.

Podstawowy blok zabudowy miejskiej miał front szeroki na dwa sznury, a dłu-
gość jego wynosiła 200 stóp. Był on podzielony na parcele / działki (ryc. 6.).

0 100 m

0 2 sznury

300 stóp1500

Ryc. 6. Idealny blok zabudowy miejskiej w  lokacyjnych Pobiedziskach (300×200 stóp); 
opracowanie własne
Fig. 6. Ideal block of town development within the locational limits of Pobiedziska (300ft 
×200ft); drawn up by the author

W miastach działki miały zestandaryzowane wymiary. W lokacyjnych Po-
biedziskach dominowały dwie kategorie / typy parcel — 40×200 stóp i 30×200 
stóp8. Miało to związek z szerokością bloku, a co za tym idzie — odcinkiem, 
który przylega do rynku lub drogi. Dwa sznury to 300 stóp; jeśli w bloku ma 
być sześć działek budowlanych oraz dwie przewidziane na drogi, to najlepszy 
jest układ 30+6×40+30, bo daje właśnie 300 stóp. W rzeczywistości taki idealny 
blok zastosowano jedynie w zachodniej pierzei / boku rynku, jednak wspomniane 
wymiary działek stosowano również w innych częściach miasta. Skrajne parcele 
miały długość mniejszą niż 200 stóp — było to spowodowane owalnym kształtem 
wytyczonego miasta, które prawdopodobnie sprawiało wrażenie okrągłego. Dążenie 
choćby do wrażenia uzyskania koła prawdopodobnie wiąże się z jego symboliką 
i postrzeganiem go jako figury idealnej.

Centralnym miejscem Pobiedzisk był rynek. Analizując dotychczasowe dane 
archeologiczne oraz położenie rynku w obrębie zasięgu lokacyjnego miasta, można 
wysunąć wniosek, iż obecny zasięg niewiele odbiega od wyznaczonego podczas 

8 Stopa miała zmienną wartość, ale możemy przyjąć tu 0,313 m, więc działki miały według 
założenia 12,52×62,6 m i 9,39×62,6 m. Należy pamiętać, że w miarę upływu czasu wielkość parcel 
ulegała deformacji, a w różnych miastach — zmianom. Niestety nie zbadano rozplanowania miast 
Wielkopolski, ale badania takie zrobiono dla Ziemi Krakowskiej (Krasnowolski 2004a, 2004b). 
Działki w blokach przyrynkowych w Poznaniu miały przykładowo następujące wymiary (wg różnych 
badaczy):

 — 50×125 stóp (w obrębie rynku) i 25×200 stóp (w sąsiedztwie rynku) — Chorowska 2005, 
s. 222;

 — 25×135 stóp (w obrębie rynku) i 25×100 stóp (w sąsiedztwie rynku) — Kąsinowski 2005, 
s. 230 i nn.
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lokacji9. Wymiary jego w założeniu miały wynosić 2×2 sznury. Co ciekawe, rynek 
w Poznaniu zaprojektowano na 3×3 sznury, więc ewidentne są wyniki zaplanowa-
nej działalności oraz związek między tymi dwoma miejscami, oparty na tej samej 
wiedzy użytej do wyznaczania i rozplanowania miasta (ryc. 7.).

0 100 m

0 2 sznury

300 stóp1500

Ryc. 7. Kwadrat o boku 3×3 sznury, podzielony na kwadraty 1×1 sznur, obrazujący ideo-
wy schemat rynku w Poznaniu (3×3 sznury) i Pobiedziskach (2×2 sznury); opracowanie 
własne
Fig. 7. 3×3 ropes square, divided into 1×1 rope squares, illustrating an idealistic chart of the 
market in Poznań (3×3 ropes) and Pobiedziska (2×2 ropes); drawn up by the author

By stwierdzić, że sytuacja w innych miastach Wielkopolski była podobna, 
potrzebne są szczegółowe badania nad ich rozplanowaniem10. Możliwe, że począt-
kowo rynek w Pobiedziskach rzeczywiście miał 2×2 sznury, a później doszło do 
deformacji związanych z upływem czasu i różnymi działaniami spowodowanymi 
przez m.in. pożary niszczące miasto, po których siatka działek nieco się różniła, 
czy budowę ścian budynków przesuniętych w stosunku do pierwotnego rozpla-
nowania11. Możliwe też, że od początku występowały pewne odchylenia związane 

9 Wniosek o kontynuacji położenia rynku w Pobiedziskach na podstawie tego, że wykopy za-
łożone podczas nadzoru archeologicznego przecięły część użytkową rynku (Łaszkiewicz, Świderski 
1995, s. 151).

10 W tej kwestii obecna literatura (Münch 1946) jest niewystarczająca.
11 Deformacje podziałów katastralnych wiążą się z upływem czasu, błędem pomiaru podczas 

wytyczania oraz ukształtowaniem terenu, które wpływa na widok siatki z góry oraz wymusza mo-
dyfikacje założenia. Ponadto duże znaczenie mają również zdarzenia losowe — np. niewykluczone, 
że pożary drewnianego miasta zmusiły do wytyczania go na nowo (przy ewentualnym zachowaniu 
granic), co mogło prowadzić do deformacji i przesunięć. Zmiana rozplanowania czy wykorzystania 
terenu była możliwa na skutek zmiany zapotrzebowania lokalnego społeczeństwa. Przesunięcia granic 
były też związane z budową domów, płotów czy murów, które, nachodząc na działkę sąsiada w mo-
mencie wykonywania dokumentacji gruntów, utrwalały zmiany i deformacje. Podział parcel, a więc 
zmiany w układzie miasta, mógł zachodzić pod wpływem podziałów działek przez spadkobierców. 
Obecny podział katastralny w miastach jest więc wypadkową pierwotnego wytyczenia oraz zmian 
zachodzących w nim przez wieki użytkowania danego terenu. Jest zdeformowaną w różnym stopniu 
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z błędem przy wytyczaniu miasta oraz parcel bądź z nierównością terenu. Roz-
strzygnięcie tej kwestii nie jest obecnie możliwe. Jednak najważniejsze jest wrażenie 
a nie sztywne reguły geometrii — optycznie rynek w Pobiedziskach wydaje się 
kwadratowy12.

Liczba działek na bokach rynku w założeniu miała wynosić sześć, a w rze-
czywistości wynosi:

 — północny bok — sześć parcel budowlanych;
 — wschodni bok — cztery parcele budowlane i jedna cofnięta działka kościelna, 

liczba ta jest spowodowana krótszym z tej strony bokiem rynku, albowiem 
wymiary działek są typowe. Należy również dodać, iż pierwotnie było sześć 
parcel — pozostałości domu, który stanowił szóstą parcelę, odkryto w połu-
dniowo-wschodnim narożniku rynku na przedłużeniu jego wschodniej pierzei13, 
natomiast droga w kierunku Czerniejewa przebiegała początkowo bardziej na 
południe w porównaniu z obecną. Kształt i współczesne rozplanowanie miasta 
są więc nieco przekształconym układem pierwotnym;

 — południowy bok — siedem niestandardowych parcel budowlanych, przy czym 
może pierwotnie było osiem (gdyż jedna jest większa i mogła w przeszłości 
stanowić dwie działki lub od razu była przygotowana jako duża);

 — zachodni bok — sześć parcel budowlanych.
Analizując topografię miasta, można zauważyć, iż boki rynku: zachodni, 

wschodni i północny zostały rozplanowane wg ustalonego schematu, a południowy 
bok jest dosyć niestandardowy, atypowy — inna liczba działek i odmienna ich 
szerokość. Sugeruje to, że Pobiedziska wprawdzie zostały planowo podzielone, 
ale mogły być zasiedlone częściowo jednorazowo (podczas lokacji), a następnie 
w pewnym przedziale czasu od założenia miasta pojawiali się osadnicy w pozostałej 
części lokowanego oppidum. Dlatego ukończenie zasiedlania miasta lokacyjnego 
należy przyjąć dla 3./4. ćw. lub końca XIII w.

Rekonstruując zasięg Pobiedzisk, muszę zaznaczyć, że jest to model, który 
może ulec weryfikacji m.in. w wyniku wykorzystania GIS-u do korelacji starych 
map z obecnym układem urbanistycznym, a przede wszystkim w wyniku uzyska-
nia liczniejszych danych archeologicznych, pozyskanych np. podczas nadzorów 
archeologicznych.

wersją oryginalnego ustalenia podziału gruntu. Możliwe jest również całkowite zatarcie dawnego 
wyglądu, w przypadku gdy dane miasto było wytyczone całkowicie na nowo, bez odniesienia się do 
dawnego układu.

12 Rzeczywiste współczesne wymiary to: północny bok 270 stóp, wschodni bok ok. 240 stóp, 
południowy bok 330 stóp (2 sznury i 30 stóp) i zachodni bok 300 stóp i trochę (2 sznury i trochę). 
Pierwotnie rynek mógł być kwadratowy, jednak w ciągu wieków istnienia miasta, przebieg pierzei 
uległ niewielkim przesunięciom.

13 O reliktach tego domostwa patrz Kustra 2010, gdzie jest mowa o stratygrafii w Pobiedziskach, 
oraz Kustra 2011, gdzie jest mowa o zabudowie Pobiedzisk.
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Zasięg Pobiedzisk — rekonstrukcja wielkości miasta

1. faza — 2. poł. xiii w. (ryc. 8. i 10.)
W fazie tej zasiedlano parcele w obrębie lokowanego miasta, które miało kształt 
owalu. Jest to zasięg lokacyjnych Pobiedzisk, które zostały wytyczone na podstawie 
wyżej wymienionych reguł i prawidłowości, dostosowanych do lokalnych warunków.

Ryc. 8. Faza 1. zasięgu Pobiedzisk (2. poł. XIII w.). Miasto lokacyjne; opracowanie własne
Fig. 8. Phase 1. of the Pobiedziska range (2nd half of the thirteenth c.). Location limits of the 
town; drawn up by the author

2. faza — xv–xvi w. (ryc. 9. i 10.)
Dotychczas nie udało się ustalić zasięgu Pobiedzisk w XIV w. Problematyczne 
jest, czy wtedy jeszcze obejmowały fazę 1., czy może już nastąpił początek fazy 2. 
Zasięg ceramiki średniowiecznej barwy stalowoszarej i stanowisk późnośrednio-
wiecznych, które wyznaczają etap 4. rozwoju osadnictwa na terenie średniowiecz-
nych Pobiedzisk (o stratygrafi i Pobiedzisk — Kustra 2010), pozwala przypuszczać, 
że ok. 2. poł. XIV w. miasto zaczęło się rozrastać, przez co została zapocząt-
kowana 2. faza jego zasięgu. Ponadto powstanie kościoła pw. Świętego Ducha 
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i   szpitala / przytułku dla ubogich w 1./2. ćw. XV w. za panowania Władysława 
Jagiełły pokazuje, iż z powodu wzrostu liczby mieszkańców, który przekładał się 
na rozwój przestrzenny, już wtedy zaistniała potrzeba budowy kolejnego obiektu 
sakralnego wystarczającego dla całej parafii obejmującej miasto i okoliczne wsie 
(zasięg parafii — Liber Gn.). Dlatego tym bardziej można podejrzewać, że już 
w XIV w. doszło do powiększenia powierzchni Pobiedzisk. Rozróżniano nato-
miast zasięg lokacyjnego miasta i  tereny nowo zasiedlone — nawet w źródłach 
z 1. ćw. XVI w. kościół szpitalny pw. Św. Ducha znajduje się poza miastem i okre-
ślony jest jako extra oppidum (Liber Gn, s. 62). Tereny przyległe do lokacyjnego 
miasta były w pewnym sensie przedmieściami Pobiedzisk.

W  fazie 2. miasto rozrosło się głównie wzdłuż szlaku Poznań–Gniezno, 
a w znikomym stopniu wzdłuż drogi do Czerniejewa i Kostrzyna. Formował się 
nieregularny kształt, co było wynikiem braku fortyfikacji, które ograniczały roz-
budowę i wyznaczały zasięg osadnictwu. Wybierano najdogodniejsze położenie, 
dlatego preferowana była trasa Poznań–Gniezno.

Ryc. 9. Faza 2. zasięgu Pobiedzisk (ok. XV w.); opracowanie własne
Fig. 9. Phase 2. of the Pobiedziska range (ca. the fifteenth c.); drawn up by the author
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3. faza — kon. xviii–pocz. xix w. (ryc. 10.)
W fazie tej postępował dalszy rozrost obszaru miasta, choć niekoniecznie wiązało 
się to ze znaczącym przyrostem liczby ludności w stosunku do fazy 2. Do wyty-
czenia zasięgu przydatne były stare mapy miasta.

Ryc. 10. Rozwój przestrzenny Pobiedzisk. Fazy zasięgu miasta do pocz. XIX w.; opraco-
wanie własne
Fig. 10. Spatial development of Pobiedziska. Range phases of the town till the beginning of the 
nineteenth c.; drawn up by the author

Wykorzystanie różnych rodzajów danych umożliwiło odtworzenie sposobu 
rozplanowania Pobiedzisk oraz ich rozwoju przestrzennego. Dzięki dalszym pra-
com możliwe będzie uszczegółowienie tych wyników i ewentualna ich weryfikacja. 
Całość pokazuje potencjał tkwiący we współpracy archeologii i historii w badaniach 
nad miastami i miasteczkami.
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Planning and Extent of Pobiedziska in the Middle Ages

The topics of towns which originated in the Middle Ages, being raised in archaeological and 
historical works, offer a substantial cognitive potential and huge developmental perspectives. 
This issue fits in with the regional history, in the past of Small Homelands, and at the same 
time in the social role of the historical sciences. The settlement studies enable to reflect 
upon the planning of a town, of its location, age, and then, upon its spatial development. 
The author uses the example of Pobiedziska — which boasts a vast array of sources.

On the basis of the results of archaeological supervisions as well as of the materials 
from the Polish Archaeological Record Project, the changes in the occurrence range of 
the pottery from various chronological intervals were successfully observed. Moreover, 
having correlated these alterations to the plan of the town and to other sources, the spatial 
development of Pobiedziska in several phases was estimated. The results achieved for the 
analyzed centre constitute a good point of departure for the research into the changing 
space of other medieval towns in Greater Poland.


