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Temat lokacji miejskich zawsze wzbudzał spore zainteresowanie histo-
ryków, czego dowodem są liczne rozprawy na temat początków da-
nych miast, aktów lokacyjnych, jak również i polityki urbanistycznej 
wybranych władców czy też możnowładców2. Bądź też popularnych 

1 Za krytyczną lekturę roboczej wersji poniższego tekstu dziękuję dr hab. Ewie Da-
nowskiej, a  za pomoc w  skolacjonowaniu tekstu edycji dziękuję mgr. Tomaszowi 
Walczakowi.
2 Przykładowo: Z. Górczak, Najstarsze lokacje miejskie w Wielkopolsce (do 1314 r.), 
Poznań 2002; F. Kiryk, Lokacje miast nadwiślańskich w XIII–XIV stuleciu, „Pamięt-
nik Sandomierski”, t. 1, s. 21–48; idem, Lokacja miast w południowej części ziemi 
krakowskiej w  XIII i  XIV w., „Almanach Nowotarski” 1996, 1, s.  22–27; idem, 
Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie. XIII–XVI wiek, Kielce 1994;  
M. Słomski, Lokacje miejskie w dobrach biskupich na ziemiach polskich Korony w XV 
w., [w:] K. Gołąbek et al. (red.), Monarchia–społeczeństwo–tożsamość. Studia z dzie-
jów średniowiecza, Warszawa 2019, s. 349–36; T. Giergiel, R. Jop, Dokument loka-
cyjny Leszka Czarnego dla Sandomierza z 1286 roku, Sandomierz 2015; M. Brust, 
Nieudane lokacje miejskie, miasta zanikłe oraz skasowane ośrodki miejskie w dorzeczu 
środkowej Warty i dolnej Wełny do początków XX wieku, „Studia Lednickie” 2019, 
nr 18, (4), s. 81–134.
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w ostatnim czasie badań nad zanikłymi osadami miejskimi3. W okresie 
średniowiecza ziemie polskie pokryły się siecią miast, jednakże proces 
lokacji miejskich był ciągły, praktycznie do końca I Rzeczypospolitej 
kontynuowano politykę zakładania nowych miast z  mniejszym lub 
większym sukcesem.

Okres nowożytny były w południowo-zachodniej Wielkopolsce cza-
sem intensywnych lokacji miejskich, powstawały wówczas liczne nowe 
miasta. Proces ten zapoczątkowało lokowanie Leszna w 1547 r.4, póź-
niej w 1633 r. powstało tzw. Nowe Miasto Wschowa5, w 1635 r. Nowe 
Miasto Osieczna6, w roku 1638 zaś Rawicz i Bojanowo, a w 1644 r. 
Szlichtyngowa i Zaborowo7. Wcześniej na tym terenie znajdowały się 
średniowieczne miasta – Wschowa8, Święciechowa9, Osieczna10 i Ry-
dzyna11. Warto również wspomnieć o  nieudanych średniowiecznych 
lokacjach miejskich – Miastku12, jak i tajemniczym Krążkowie, rzeko-
mo lokowanym w 1497 r.13 Praktycznie w połowie XVII w. ten pro-
ces się zakończył i  powstała wówczas ustabilizowana struktura miast 
przy granicy Wielkopolski ze Śląskiem. Jednakże wśród nich możemy 
3 M. Krzepkowski, M. Moeglich, P. Wroniecki (red.), Dzwonowo. Średniowieczne za-
ginione miasto, t. 1, Wągrowiec 2017.
4 J. Topolski, Leszno w latach 1547–1628, [w:] J. Topolski (red.), Historia Leszna, Leszno 
1997, s. 52–59.
5 O problemie lokacji Nowego Miasta Wschowy zob.: A. Nowakowski, Wschowa i ziemia 
wschowska w dawnej Polsce (do roku 1793), Białystok 1994, s. 82–84.
6 M. Najgrakowski, Miasta Polski do początku XXI wieku: podstawowe informacje o datach 
założenia i likwidacji, Warszawa 2009 (=Dokumentacja geograficzna, 39), s. 73.
7 Ibidem, s. 74.
8 Wschowa lokowana była między 1248 a 1273 r., zob.: A. Nowakowski, Wschowa..., 
op. cit., s. 77–78.
9 Święciechowa lokowana została wg falsyfikatów w 1277 r., jednakże najnowsze badania 
Tomasza Jurka, wskazują, że miasto mogło być lokowane pomiędzy 1258 a 1302 r., zob.: 
T. Jurek, Święciechowo, [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego 
w średniowieczu (dalej: SHGWP), cz. V, s. 130.
10 Osieczna otrzymała prawa miejskie przed 1393 r. Wiemy, że przypuszczalnym założy-
cielem miasta był Wojsław Gryżyński, zob. K. Górska-Gołaska, Osieczna, [w:] SHGWP, 
cz. 3, s. 456.
11 Tomasz Jurek datuje lokację miasta na około 1395 r., zob.: T. Jurek, Rydzyna, [w:] 
SHGWP, cz. 4, s. 241.
12 W 1445 r. Miastko wspominane jest jako oppidum, ale już w 1484 r. jako wieś, co 
wskazuje na fakt nieudanej lokacji, zob. K. Górska-Gołaska, Miastko, [w:] SHGWP, cz. 
3, s. 110.
13 O Krążkowie zob.: P. Łachowski, Wielkie plany, niespełnione nadzieje – majątek krzepie-
lowski w rękach Schweinitzów i Kottwitzów, [w:] P. Klint, M. Małkus, K. Szymańska (red.), 
Rycerze – Szlachta – Ziemianie. Szlachetnie urodzeni na ziemi wschowskiej i pograniczu 
wielkopolsko-śląskim, Leszno – Wschowa 2014, s. 71.
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zwrócić uwagę na przypadek jednej nieudanej lokacji miejskiej z XVIII 
stulecia – Tworzjanowa koło Szlichtyngowej. W literaturze pojawia się 
ponadto informacja o nieudanej możnowładczej lokacji bliźniaczego 
miasta dla Rydzyny – Augustowa, które miało powstać na gruntach 
wsi Kłoda14.

W dotychczasowych badaniach nad niezrealizowanymi lokacjami, 
w kwestii Tworzjanowa znany był dotychczas tylko wypis z ksiąg Sigil-
lat Metryki Koronnej, rejestrującej dokumenty wydawane przez kan-
celarię królewską15. Tenże zapis w księdze Sigillat, nr 22 brzmi: Erectio 
oppidi Tworzyanow ex villa Dryzyna dicta in Palatinatu Posnaniensis siti, 
hereditaria Generosis Joannis Tworzyanski hereditaria. Datum Wschove 
die et anno ut supra16. Jednakże, dzięki opublikowanemu w 2014 r. Ka-
talogowi zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej17, 
wiadomo, że oryginalny przywilej lokacyjny się zachował i znajduje się 
w zbiorach owej zasłużonej książnicy pod sygnaturą Dypl. 180.

Nieznane są losy dokumentu w XVIII i XIX w., poza faktem, że 
w 1896 r. Józef Stanisławski z Sieradza ofiarował Bibliotece Jagielloń-
skiej ten dokument18. Wiemy stosunkowo dużo na temat ofiarodawcy. 
Urodził się w 1824 r. w Sędziejowicach k. Łasku, był uczniem gimna-
zjum w Krakowie, tam też ukończył wydział medyczny Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, a w l. 1847–1852 pełnił obowiązki asystenta profesora 
Józefa Dietla, późniejszego prezydenta Krakowa doby autonomicz-
nej. Po 1852 r. wyjechał do Sieradza, gdzie założył własną praktykę 
lekarską, tam też zaangażował się w  prace społeczne. Organizował 
Ochotniczą Straż Ogniową w Sieradzu, udzielał się także w  licznych 
organizacjach dobroczynnych. Interesował się historią, kolekcjonował 
starodruki oraz numizmaty, które później ofiarował Uniwersytetowi 
Jagiellońskiemu. Opublikował szereg prac z  zakresu historii Sieradza 

14 Z. Kulejewska-Topolska, Nowe lokacje miejskie w Wielkopolsce od XVI do końca XVIII 
wieku. Studium historyczno-prawne, Poznań 1964, s. 16; A. Wędzki, Leszno na tle specyfiki 
południowo-zachodniej Wielkopolski w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej (zarys problemu), 
[w:] A. Konior (red.), Leszno i Leszczyńscy. Sesja naukowa z okazji 450-lecia lokacji miasta 
Leszna, Leszno 1997, s. 10; M. Najgrakowski, Miasta Polski, s. 82; akt lokacyjny z 1784 r.  
ma się znajdować w Bibliotece PTPN, Archiwum Sułkowskich, rkps 59194.
15 W. Trzebiński, Działalność urbanistyczna magnatów i  szlachty w Polsce XVIII wieku, 
Warszawa 1962, s. 22; M. Najgrakowski, Miasta Polski, s. 78 – Autor błędnie jednak 
umieścił planowany Tworzjanów w powiecie grodziskim, a nie wschowskim.
16 AGAD, Sigillata, nr 22, k. 39.
17 Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej, oprac.  
K. Nabiałek, W. Świeboda, M. Zdanek, t. 1–2, Kraków 2014, nr 550.
18 Ibidem.
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i okolic oraz liczne katalogi numizmatyczne. Oprócz tego brał udział 
w ekspedycjach archeologicznych na ziemi sieradzkiej. Był, jak widać, 
człowiekiem o szerokich horyzontach intelektualnych. Zmarł w Kra-
kowie w 1900 r. Nie wiadomo, w  jakich okolicznościach nabył Sta-
nisławski akt lokacyjny Tworzjanowa, prawdopodobnie znajdował się 
on w archiwum rodziny Gurowskich, którzy oddziedziczyli Dryżynę 
po Janie Tworzyańskim. Później jednak w niejasnych okolicznościach 
dokument mógł powędrować na rynek antykwaryczny, gdzie nabył go 
Józef Stanisławski.

Jan Tworzyański

O założycielu planowanego miasta – Janie Tworzyańskim wiadomo 
niewiele. Był synem Rafała Tworzyańskiego, wojskiego i  łowczego 
wschowskiego oraz Eleonory Kręskiej19. Jak udało się ustalić, po raz 
pierwszy w źródłach występuje w 1709 r. jako posesor dóbr Siedmio-
rogowo i Cielmice w powiecie pyzdrskim20. W 1713 r. kontraktował 
z opiekunem Jerzym Fryderykiem Szmidem trzyletnią dzierżawę wsi 
Dryżyna i  część Psiadziura za sumę 15 tysięcy tynfów21. W  tym sa-
mym roku przekazał swej ciotce Helenie Rogalińskiej skrypt dłużny 
na sumę 10 tysięcy złotych polskich22. W 1722 r. ponownie kwitował 
z trzyletniej dzierżawy Dryżyny, tym razem Wojciecha Korwin Bień-
kowskiego23. W 1728 r. zabezpieczał oprawę posagu swej małżonce Ka-
tarzynie z Nieżychowskich sumą 100 tys. złp opatrzonych na ½ Dry-
żyny i wsiach Siedmiorogowo, Cielmice i Brzuczków w powiecie pyz-
drskim24. Natomiast w 1731 r. spłacił dług 12 tysięcy złp Franciszkowi 
Skaławskiemu, chorążemu poznańskiemu25. Dwa lata później, w 1733 r.  
został na sejmiku wielkopolskim w Środzie wybrany do składu sądu 
kapturowego ziemi wschowskiej26. W latach 1737–1764 pełnił funk-

19 BKPAN, Teki Dworzaczka, Grodzkie i ziemskie, Kalisz, Inskrypcje, XVII/XVIII wiek, 
3946 (nr 157), 1709, f. 101.
20 Ibidem.
21 BKPAN, Teki Dworzaczka, Grodzkie i ziemskie, Wschowa, cz. 1, 4473 (nr 77 IX), f. 25.
22 Ibidem, 4482 (nr 77 IX), f. 34.
23 Ibidem, 4653 (nr 80), f. 23.
24 Ibidem, 4819 (nr 83), f. 41.
25 Ibidem, 4871 (nr 84), f. 47.
26 Laudum sejmiku województw poznańskiego i  kaliskiego w  Środzie 18 marca 1733 r.,  
[w:] Akta sejmikowe województw poznańskiego i  kaliskiego. Lata 1733–1763, wyd.  
M. Zwierzykowski, Warszawa 2015, s. 23; o sejmikach średzkich zob.: S. Pomykaj, Sejmiki 
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cję kasztelana przemęckiego27. Oskarżony był o współudział w zerwa-
niu sejmiku przedsejmowego województw poznańskiego i  kaliskiego 
w Środzie 25 sierpnia 1738 r.28 W tym samym roku sprzedał starostwo 
mieścickie Józefowi Suchorzewskiemu za sumę 40 tysięcy, a ostatecznie 
prawa do starostwa scedował dopiero w 1742 r.29 Dwa lata później prze-
kazał sumę 900 złp Kazimierzowi Bielickiemu30. Pod koniec 1741 r. 
dołączył się do manifestu senatorów i urzędników wielkopolskich prze-
ciwko wszelkim konfederacjom31. W 1746 r. był uczestnikiem sejmiku 
w Środzie i należał do osób zaufanych prymasowi Krzysztofowi Anto-
niemu Szembekowi32. W 1747 r. przejął w trzyletnią dzierżawę dobra 
Turków od Aleksandra Ermanowskiego za sumę 20 tys. złp33. Z 1748 
r. pochodzi informacja, że z  małżeństwa z  Katarzyną Nieżychowską 
spłodził dwie córki – Ludwikę i Katarzynę34. Wiadomo też, że w 1754 
r. wydał Ludwikę za Rafała hr. Gurowskiego, i w posagu ofiarował  wieś 
Dryżynę oraz mianował Rafała swym plenipotentem35. Odtąd Dryży-
na stała się jedną z ważniejszych posiadłości Rafała Gurowskiego, gdzie 
również dokonał żywota w 1797 r.36 Przekazał również Gurowskiemu 
w 1764 r. prawo do godności kasztelana przemęckiego37. Po raz ostat-
ni Jan Tworzyański jako żyjący wspomniany jest 14 grudnia 1764 r.38 
Jak wynika z tego przedstawienia krótkiego życiorysu, był przeciętnie 

wielkopolskie w Środzie w latach 1733–1763, Kalisz 1932; M. Zwierzykowski, E. Tacka, 
Miejsca obrad sejmików województw Wielkopolski właściwej od XVI do XVIII wieku, „Res 
Historica” 2016, nr 42, s. 75–100. 
27 Urzędnicy wielkopolscy XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. A. Bieniaszewski, Wrocław – 
Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1987, s. 153.
28 Manifest Jana Tworzyańskiego kasztelana przemęckiego w sprawie pomówienia go o współ-
udział w zerwaniu sejmiku przedsejmowego, w: Akta sejmikowe, s. 263–264.
29 BKPAN, Teki Dworzaczka, Grodzkie i ziemskie, Poznań, Inskrypcje, XVII/XVIII wiek, 
5136 (nr 89), 1744, f. 190v.
30 BKPAN, Teki Dworzaczka, Grodzkie i ziemskie, Wschowa, cz. 1, 5136 (nr 89), f. 6.
31 Manifest złożony w grodzie poznańskim przez senatorów i urzędników województw po-
znańskiego i kaliskiego, [w:] Akta sejmikowe, s. 297–298.
32 List prymasa Krzysztofa Antoniego Szembeka do pułkownika Zygmunta Turny, [w:] Akta 
sejmikowe, s. 397–398.
33 BKPAN, Teki Dworzaczka, Grodzkie i ziemskie, Wschowa, cz. 1, 5203 (nr 89), f. 143v.
34 BKPAN, Teki Dworzaczka, Grodzkie i ziemskie, Kościan, Inskrypcje, 10026 (nr 324), 
f. 1.
35 K. Lutowski, „Ktom był żyjący?” Zarys drogi życiowej Rafała hr. Gurowskiego, [w:] Rafał 
hrabia Gurowski, s. 20; BKPAN, Teki Dworzaczka, Grodzkie i ziemskie, Kościan, Inskryp-
cje, 10206 (nr 326), f. 75.
36 Ibidem, s. 22.
37 Urzędnicy wielkopolscy XVI–XVIII wieku, s. 154.
38 Ibidem, s. 153.
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zamożnym szlachcicem, który nie zrobił wielkiej kariery urzędniczej, 
skupił się na lokalnych sprawach – kasztelania przemęcka, sędziostwo 
kapturowe wschowskie, czy też starostwo niegrodowe mieścickie.

Lokacja miasta – analiza przywileju lokacyjnego

Akt lokacyjny jest zawsze najważniejszym dokumentem regulującym 
podstawowe zasady funkcjonowania miasta – określa ustrój miejski no-
wego miasta, wyznacza terminy jarmarków, jak i okres wolnizny podat-
kowej dla mieszkańców. Narzuca również pewne powinności i zasady 
wobec właściciela miasta. Król August II Mocny nadał nowo lokowa-
nej osadzie miejskiej prawo magdeburskie, według którego mieszcza-
nie byli podlegli jurysdykcji wójta, ten zaś podlegać miał właścicielowi 
miasta. Jednakże uściślono, że ciężkie sprawy kryminalne, jak kradzież, 
zabójstwo, okaleczenie i podpalenie, oraz sprawy cywilne wójt będzie 
sądził wraz z  ławą miejską. Oprócz kwestii sądowniczych, król usta-
nowił terminy jarmarków – niedziela przed św. Antonim (tj. 17 stycz-
nia), niedziela przed św. Wojciechem (tj. 23 kwietnia), niedziela przed 
św. Różą (tj. 30 sierpnia), niedziela po św. Łukaszu Ewangeliście (tj.  
18 października), jak również cotygodniowo mógł odbywać się tra-
dycyjny targ. W  kwestii wolnizny – mieszczanom udzielono jej na 
okres 8 lat, z  tym zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to podatku zwanego 
pogłównym, ogłoszonym w 1676 r. na sejmie warszawskim, który miał 
być obrócony na potrzeby wojska. Warto również zwrócić uwagę, że 
w akcie nadano również herb miasta, wraz z jego graficznym wyobraże-
niem (rys. 1). Herb przedstawiał drzewo oliwne na żółtym polu, pełne 
owoców, które jak zapisano w akcie lokacyjnym, miało symbolizować 
dobrobyt i pokój. 

Miasto miało powstać na gruntach wsi Dryżyna w województwie 
poznańskim – a więc na terenie ziemi wschowskiej, trzy kilometry na 
wschód od założonego w  1644 r. miasta Szlichtyngowa, będącej we 
władaniu znaczącej rodziny Szlichtyngów, oraz w pobliżu granicy Rze-
czypospolitej ze Śląskiem (przebiegającej w tym miejscu na Odrze). 

Jak można zauważyć, regulacje zawarte w  tym akcie lokacyjnym 
niewiele się różniły od innych aktów lokacyjnych w tej epoce, jak i we 
wcześniejszych dziejach.

Prawdopodobnie poza wydaniem aktu lokacyjnego Tworzjanowa, 
nie podjęto innych działań związanych z organizowaniem nowego mia-
sta – a więc organizacji urbanistycznej. Poza tym dokumentem nieste-
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ty nie posiadamy więc żadnych innych materialnych śladów istnienia 
Tworzjanowa.

Przyczyny nieudanej lokacji

Niestety, z powodu braku źródeł trudno jest przybliżyć problem niepo-
wodzenia lokacyjnego Tworzjanowa. Warto w tym miejscu zacytować 
słowa Ryszarda Szczygła: 

Powszechnie przyjmuje się, iż przyczyny nieudanych lokacji 
wiązały się z błędnymi decyzjami fundatorów, nie liczących się 
z  realiami gospodarczymi regionów, w  których podejmowali 
budowę nowych miast. Należy jednak zauważyć, iż okoliczno-
ści towarzyszące tego typu inicjatywom są zazwyczaj trudne do 
ustalenia. Bardzo rzadko dysponujemy bowiem źródłami umoż-
liwiającymi takie studia. W przeważającej większości lokacji nie-
udanych o  podjętej inicjatywie informuje nas wyłącznie przy-
wilej lokacyjny. Nie mamy więc pewności, czy przedsięwzięcie 
zostało doprowadzone do końca. Tylko w takim zaś przypadku 
możemy łączyć brak uwarunkowań gospodarczych z lokacją nie-
udaną. Jeżeli nowa osada nie przejęła funkcji miejskich, może 
być to właśnie dowodem na nietrafność umiastowienia39.

Jednak mimo wieloletnich badań nad dziejami miast i urbanizacji, 
wciąż nie doczekaliśmy się kompleksowej monografii omawiającej pro-
blem nieudanych lokacji. Często mamy do czynienia z wyliczeniami 
takich nieudanych lokacji, bez szczegółowego omawiania40. Jest więc 
to jeden z ważnych postulatów polskiej historiografii.

Dlaczego Jan Tworzyański zamierzał lokować nowe miasto? Opiera-
jąc się na badaniach Jerzego Topolskiego, można stwierdzić, że w XVIII 
w. w Wielkopolsce wytworzył się swoisty model gospodarczy, cechujący 
się dużym rozwojem ruchu osadniczego (około 800 nowych wsi i osad, 
oraz 25 miast), dużym wzrostem areału rolnego, przyjmowaniem no-
wych metod hodowli zwierząt oraz zwiększaniem obciążeń w  rencie 

39 R. Szczygieł, Nie zrealizowana lokacja Chocimowa w województwie lubelskim. O wpływie 
sporów granicznych na powstanie miast, „Roczniki Humanistyczne” 1987, nr 35, 2, s. 285.
40 F. Kiryk, Lokacje miejskie nieudane, translacje miast i miasta zanikłe w Małopolsce 
do połowy XVII stulecia, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1980, nr 28, 3, 
s. 373–384.
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pieniężnej, co sprawiało, że szlachta wielkopolska zaczęła dyspono-
wać większymi zasobami finansowymi, które chętnie inwestowała41. 
W związku z tym, Jan Tworzyański, korzystając z odpowiednich zaso-
bów finansowych, poprzez lokowanie nowego miasta chciał zwiększyć 
swoje dochody. Przy okazji korzystając z faktu, że blisko była granica ze 
Śląskiem, gdzie mógł korzystnie sprzedawać towary wytwarzane w jego 
dobrach, i w ten sposób zwiększyć rentowność swych dóbr42. Świetną 
ilustracją tej myśli jest fragment wiersza, napisanego przez zmarłego 
w pobliskich Włoszakowicach w 1655 r. magnata – Krzysztofa Opa-
lińskiego:

Chodźcie pilnie, panowie, około miast swoich (…)
Uważajcie, że więcej jedno miasto może
Przynosić wam intraty, niźli siła wiosek (…)43.

W przypadku Tworzjanowa możemy się pokusić o kilka przypusz-
czeń w  kwestii niepowodzenia lokacyjnego. Położenie nowego mia-
sta na gruntach wsi Dryżyna, w odległości zaledwie 3 kilometrów od 
Szlichtyngowej, mogło wpłynąć niekorzystnie na jej rozwój. Jednakże 
pewnymi czynnikami sprzyjającymi jej rozwojowi była bliskość gra-
nicy wielkopolsko-śląskiej, stąd istniała szansa rozwoju gospodarczego 
oraz bliskość ważnych miast sukienniczych, jak Wschowa czy Leszno44. 
Tworzjanów miał być więc ośrodkiem dóbr szlachcica Tworzyańskie-
go, ale również pewnym punktem konkurencji gospodarczej względem 
pobliskich prywatnych miast, jak Szlichtyngowa, Zaborowo czy Ry-
dzyna – poprzez organizowanie jarmarków, próbę zgromadzenia rze-
mieślników chętnych do osiedlenia w tym mieście.

Nie znamy reakcji właściciela pobliskiej Szlichtyngowej – Samuela 
Zygfryda Szlichtynga na próbę lokacji miasta tuż za granicą jego wło-
ści. Wiadomo jednak, że często przyczyną niepowodzeń lokacyjnych 
był nacisk potężnych sąsiadów, którzy chcieli w  ten sposób uniknąć 
konkurencji gospodarczej. Znakomitym przykładem są działania or-
41 J. Topolski, Model gospodarczy Wielkopolski w XVIII wieku: przykład regionu rozwijającego 
się, [w:] idem, Gospodarka polska a  europejska w  XVI–XVIII wieku, Poznań 1977, 
s. 267–282.
42 A. Wyrobisz, Rola miast prywatnych w Polsce w XVI i XVII wieku, „Przegląd Historyczny” 
1974, nr 65, 1, s. 19–46; A. Grodek, O magnackim merkantylizmie. Studia z historii myśli 
ekonomicznej, Warszawa 1963, s. 482–491.
43 K. Opaliński, Satyry, Wrocław 1953, s. 244; A. Wyrobisz, Rola miast prywatnych, s. 25.
44 T. Dzwonkowski, Sukiennictwo wschowskie na przełomie XVIII i XIX wieku, Wschowa 
2000 (=Wschowskie Zeszyty Muzealne, 1).
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dynatów Zamoyskich przeciwko lokacji czterech miast sąsiadujących 
z ich ordynacją – Łaszczówki, Bełżca, Chocimowa i Modliborzyc45.

Z pewnością czynnik religijny nie był tu istotny, gdyż trzeba pamię-
tać, że w okresie wcześniejszym, w XVI i XVII w., miasta lokowane na 
pograniczu śląsko-wielkopolskim (Rawicz, Bojanowo, Leszno, Nowe 
Miasto Wschowa etc.) przyciągały uciekających z  Czech i  ze Śląska 
przed prześladowaniami katolickimi, zwłaszcza po klęsce białogórskiej 
1620 r. i działań związanych z wojną trzydziestoletnią (bracia czescy, 
luteranie, kalwini). Jan Tworzyański był katolikiem, a sytuacja wyzna-
niowa w XVIII w. na pograniczu była już ustabilizowana i  nie było 
potrzeby zakładania dla emigrujących protestantów nowych miast.

Bardzo ważnym czynnikiem był fakt, że założyciel miasta Tworzja-
nowa nie był osobą szczególnie zamożną, ani też powiązaną z elitami 
polityczno-gospodarczymi. Uznać należy, że próba lokacji Tworzjanowa 
była wyrazem nie do końca przemyślanej decyzji, widocznie spróbował 
powtórzyć sukces związany z  innymi prywatnymi miastami w okoli-
cy – jednak powstałymi w XVI czy XVII w., a więc już rozwiniętymi 
i okrzepłymi. Praktycznie w XVIII w. na ziemi wschowskiej zabrakło 
już miejsca na kolejną owocną lokację miejską – czego przykładem jest 
nieudana lokacja Tworzjanowa, jak i Augustowa k. Rydzyny.

Edycja aktu lokacyjnego

Wschowa, 15 kwietnia 1730 r.

Król August II Sas na prośbę Jana Tworzyańskiego nadaje akt lokacyjny 
miasta Tworzjanów, na gruntach wsi Dryżyna w województwie poznańskim.
45 R. Szczygieł, Ordynacja Zamojska wobec prób lokacji ośrodków miejskich przy jej 
granicach w pierwszej połowie XVII w., „Studia Iuridicia Lublinensia”  2016, nr 25, 3, 
s. 881–892; idem, Nie zrealizowana lokacja Chocimowa, s. 285–288.
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Oryg.: BJ, sygn. Dypl. 180. Pergamin o wymiarach 57,5x34,5 cm. 
Brak pieczęci, jednak są trzy otworki na sznurek na pieczęć.

Reg.: Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiel-
lońskiej, oprac. K. Nabiałek, W. Świeboda, M. Zdanek, t. 1, Kraków 
2014, nr 550.

Augustus Secundus Dei Gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuanie, 
Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijoviae, Volhyniae, Podo-
liae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae, Czerniechoviaeque 
nec non haereditarius Dux Saxoniae et Princeps Elector etc46. Signifi-
camus praesentibus literis nostris quorum interest universis et singulis 
quod cum generosus Joannes Tworzyanski47 in fundo suo haeredita-
rio ex villa Dryzynow48 dicta, in Palatinatu [puste miejsce] sita, oppi-
dum sub titulo et cognomine Tworzyanow erigere et locare intendat, 
supplicaretque nobis, ut eidem consensum nostrum regium super hac 
erectione dare et concedere dignaremur nos eo attento, quod ea fre-
quentia et comm[…] hominum plurimum redundare tam in Rempu-
blicam ornamenti, quam in cives emolumenti soleat, habito quoque 
meritorum ejusdem generosi Joannis Tworzyanski nobis et Reipublicae 
praestitorum respectu, facile illius supplicationi annuendum, consen-
sumque nostrum et facultatem praedictum oppidum de novo erigen-
di, incolasque locandi dandum et concedendum esse duximus prout 
quidem damus et concedimus praesentibus literis nostris atque dicto 
oppido, ejusque incolis tribuimus in perpetuum ius Teutonicum quod 
Magdeburgense dicitur, removendo ab eo omnia iura Polonica Terre-
stria, modos et consuetudines universas, quae ius Teutonicum pertur-
bare consueverunt. Eximimus insuper dictum oppidum Tworzyanow 
ejusque omnes incolas, ab omni iurisdictione et potestate omnium et 
singulorum palatinorum, castellanorum, capitaneorum, iudicum et 
subjudicum, et quorumvis officialium regni nostri, ita ut coram ipsis 
et eorum aliquo pro causis tam magnis quam parvis, quibusvis excessi-
bus, vel rebus citati, minime parere, et respondere et ob non compari-
tionem et condemnationem quamcunque aliquas paenas incurrere te-
neantur, sed coram advocato suo pro tempore existenti iure Teutonico 
respondebunt. Advocatus vero omnibus de se conquerentibus coram 

46 August II Mocny (1670–1733), książę elektor Saksonii, elekcyjny król Polski  
w l. 1697–1706 i 1709–1733, zob. J. Staszewski, August II Mocny, Wrocław 1998.
47 Jan Tworzyjański, biogram zob. wyżej.
48 Dryżyna, wieś 2,5 km na wschód od Szlichtyngowej, 10 km na południe od Wschowy, 
zob. S. Chmielewski, Dryżyna, [w:] SHGWP, cz. 1, s. 410–411.
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memorato generoso Joanne Tworzyanski domino suo haereditario et 
ejus successoribus legitimis non nisi iure Teutonico respondere tenebi-
tur et debebit. In causis autem omnibus tam civilibus quam criminali-
bus seu capitanealibus puta furti, homicidii membrorum mutilationis, 
iniendii, et quorumvis maleficiorum, excessuum et criminum, eodem 
advocato pro tempore existenti cum scabinis iuratis oppidi praedicti 
Tworzyanow intra metas et limites ejusdem oppidi iure Teutonico se-
cundum dispositionem et formam illius, plenam damus et concedimus 
facultatem et potestatem audiendi, cognoscendi judicandi decernendi, 
corrigendi, condemnandi plectendi. Ut autem hocce de novo erectum 
oppidum majora commoda haereditarius quoque dominus illius ex 
erectione eadem, aliquod emolumentum capere possit, nundinas in 
eodem oppido instituendas esse duximus, prout instituimus praesen-
tibus, nimirum primas pro die Dominica ante festum Sancti Antonii 
Confessoris, secundas itidem pro die Dominica ante festum Sancti 
Adalberti Episcopi et Martyris, tertias etiam pro die Dominica ante 
festum Sanctae Rosae, quartas vero pro die Dominica post festum San-
cti Lucae Evangelistae, septimanalia autem quavis Die [puste miejsce] 
perpetuis temporibus celebrari permittimus. Pro quibus itaque nun-
dinis et septimanalibus ad oppidum supradictum Tworzyanow perpe-
tuis temporibus liberum et hutum erit hominibus cujuscunque status 
conditionis, sexus, ritus atque nationis, cum quolibet genere mercium 
confluere, ibidemque rite et secure emere, vendere, res pro rebus, mer-
ces pro mercibus permutare, caeteraque negotia sua licita et honesta 
peragere. Venienies quoque ad supra specicificata fora, et inde rursus 
descendtes ea utantur secuntate, qua omnes in patrocinium nostrum 
suscepti, literisque salvi conductus nostri communiti, uti consueve-
runt nisi forte tales fuerint quos leges publicae ferre non permittunt, et 
quibus bonorum hominum consortium denegatur. Gaudebit quoque 
oppidum Tworzyanow dictum tanquam novo erectum liberate ea qua 
oppida noviter erecta ex praescripto legum regni gaudere solent, ad 
octo annos, excepta contributione capitali pro stipendiis militaribus 
per comitia Tractatus Varsaviensis approbata iuxta tariffam anni 1676 
exolvi demandatis. In maiorem vero gratiae nostrae regiae testificatio-
nem praedicto oppido Tworzyanow, stemma in perpetuum damus et 
assignamus nimirum: Arborem olivarum, suis fructibus repletam, in 
campo ceruleo in signum pacis et invariabilis prosperitatis prout hic 
pictoris manu delineatum cernitur. Suo stemmate praefatum oppidum 
in suis omnibus negotiis publicis et j[…]atis libere utebuntur et gaude-
bunt. Iuribus nostris regalibus Reipublica Ecclesiaeque Sanctae Roma-
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nae Salvis semper manentibus inquorum Fidem praesentes manu no-
stra subscriptas sigillo regni communiri jussimus. Datum Vschovae49, 
die XV mensis Aprilis, anno Domini MDCCXXX regni vero nostri 
XXXIII anno.

Augustus Rex
Erectio oppidi Tworzyanów ex villa Dryzyna dicta, in Palatinatu 

[puste miejsce] sitt et jacen haereditaria generosi Joannis Tworzyanski.
Adamus Stanislaus Grabowski50

Sacrae Regiae Maiestatis secretarius manu propria
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Abstract

This article discusses the problem of the unsuccessful location of the 
town of Tworzjanów in Wschowa land, which was attempted by Jan 
Tworzyański, the owner of the local estate. The reasons of the failure 
in attempt to implement the location act are analyzed. The article is 
accompanied by the source edition of the location privilege by August 
II the Strong from 1730, which is in the collections of the Jagiellonian 
Library.

Keywords: August II the Strong, Wschowa land, location the town, 
source edition

Słowa kluczowe: August II Mocny, ziemia wschowska, lokacja miejska, 
Tworzjanów, edycja źródłowa

Nota o autorze

Marcin A. Klemenski, doktorant na Wydziale Historycznym UJ, gdzie 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Ożoga przygotowuje rozpra-
wę poświęconą biografii Bolka II Małego, księcia świdnicko-jawor-
skiego. Zainteresowania naukowe: historia Śląska i ziemi wschowskiej, 
dzieje zakonów w średniowieczu, biografistyka Piastów śląskich. Ma na 
koncie publikację książkową oraz szereg artykułów.
Adres e-mail: marcin.klemenski@gmail.com


