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WIERUSZÓW NA MAPIE SZWEDZKIEJ Z 1702 R.
PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW MIASTA I ZAMKU

Wieruszów to miasto położone na prawym brzegu rzeki Prosny, około 30 km na zachód od Wielunia, które na arenie dziejowej pojawiło się w 1368 r.1 i od początku było
ośrodkiem dóbr prywatnych, najpierw rodu Wieruszów, którzy zbudowali przy mieście
fortalicję drewnianą, a później innych, w tym Tomickich, którzy wznieśli tu murowaną siedzibę2. Mimo wielusetletniej historii Wieruszów nie posiada wielu opracowań
poświęconych jego dziejom. Podstawowe opracowanie monograficzne historii miasta
stworzył Leon Koczy w 1930 r. i praca ta już od dawna wymaga aktualizacji3. Nie miał
też Wieruszów szczęścia do badań archeologicznych. Prowadzone w 1971 r. wykopaliska w miejscu siedziby właścicieli nie przyniosły spektakularnych odkryć4, a o innych
badaniach na terenie miasta brak informacji. W takiej sytuacji niezwykłego znaczenia,
dla badań nad jego dziejami nabiera ujawniony niedawno dokument, który przedstawia
najstarszy, bo pochodzący z 1702 r. plan Wieruszowa wraz jedynym znanym przedstawieniem zamku Tomickich (Ryc. 1).

L. Koczy, Dzieje miasta Wieruszowa, Poznań 1930, s. 5; Słownik historyczno-geograficzny ziemi
wieluńskiej w średniowieczu, opr. R. Rosin, Warszawa 1963, s. 174.
2
L. Kajzer, Dwory obronne wieluńskiego w XIII-XVII wieku, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia
Archaeologica” 1984, t. 6, s. 99.
3
L. Koczy, Dzieje...
4
K. Nowiński, Wieruszów, Informator Archeologiczny. Badania za rok 1971, Warszawa 1972, s. 280
(za: L. Kajzer, Dwory obronne..., s. 98)
1

Ryc. 1. Mapa z 1702 r. przedstawiająca obóz wojsk szwedzkich pod Wieruszowem
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Wspomniany dokument pochodzi ze zbioru map5, które powstały w związku z jednym z epizodów początkowej fazy Wielkiej Wojny Północnej6. Wiosną i latem 1702 r. na
ziemie Rzeczpospolitej – z północnego wschodu oraz północnego zachodu, wkroczyły
wojska szwedzkie i skierowały się na południe. Z Inflant wyruszyła armia pod wodzą
króla Karola XII. Natomiast ze Szczecina – korpus dowodzony przez feldmarszałka
Nilsa Gyllenstiernę7. Armie przemaszerowały przez tereny Polski zmierzając pod Kraków, gdzie doszło do ich połączenia. Tak wspominał to zdarzenie towarzysz pancerny
Wawrzyniec Franciszek Rakowski: „W maju tegoż roku weszli Szwedzi wewnątrz państwa, a w czerwcu stanęli w Warszawie. Król August umknął do Krakowa, za którym
Szwed temiż ślady poszedł i z Krakowa go wystraszył, tam Szwed, zwiedziwszy kąty,
króla pod Pińczowem z saskimi wojskami i kwarcianymi zgromił. Zginęło Sasów na
kilka do sześciu tysięcy i Szwedów tyleż. Magazyny i wszystkie bagaże saskie wpadły
w ręce zwycięzcy. Polacy wyratowani ucieczką stanąwszy o mil półtory postrzegli się,
że uciekli. Król nasz JM znowu do Warszawy. Szwed zaś, zwiedziwszy [województwa] krakowskie, sandomierskie, podgórskie, ruskie aż pod sam Lwów kraje, roku 1703
w kwietniu powrócił do Warszawy.”8
Mapa będąca tematem niniejszego opracowania należy do zbioru dokumentów, na
których przedstawiono obozy wojsk szwedzkich zatrzymujących się na popas. Są to
niewielkie wielobarwne akwarele z detalami podkreślonymi tuszem, na których oprócz
rozlokowania oddziałów tworzących obóz odwzorowano elementy topografii, takie jak
ukształtowanie i zagospodarowanie terenu w okolicy, sieć drogową, rzeki, przeprawy,
układy zabudowy, wybrane budynki i budowle. Kolorystyka tych map, podobnie jak
we współczesnej kartografii jest nośnikiem informacji. Kolorami wyróżniono także elementy topografii. Odcieniami zieleni zaznaczono cieki, stawy, rowy i tereny podmokłe
oraz lasy i zarośla, które dodatkowo oznaczono konturami drzew i krzewów. Barwą
żółtą – obszary pól uprawnych. Zabudowę wyróżniono dwoma barwami: czerwoną,
oznaczającą budowle murowane i jasnobrązową – drewniane. Przedstawienia cechują
się znacznym schematyzmem oraz niejednakowo szczegółowym ujęciem poszczególnych budowli, przykładowo obszary gęstszej zabudowy ujęte są w wielkim uproszczeniu, sprowadzając się często do zaznaczenia linii pierzei i granicy kwartału. Mapy nie
posiadają legendy ani skali, dlatego powyższa interpretacja znaczenia poszczególnych
ich elementów opiera się na analizie porównawczej zbioru map skonfrontowanej z wiedzą o przedstawionych na nich obszarach9.
5
Określenie mapa w niniejszym tekście ma znaczenie umowne odnosząc się do dokumentów zawierających przede wszystkim odwzorowania kartograficzne. Zespół dokumentów, do których należy
omawiany, nie spełnia współczesnej definicji mapy nie posiadając np. skali, legendy czy wskazania
orientacji.
6
Więcej na temat tego zbioru map patrz W. Dudak, R. Herman, Zamki na szlaku armii szwedzkiej
w 1702 r. Wybrane polskie warownie oczami szwedzkiego kartografa, [w:] Twierdze osiemnastowiecznej
Europy. Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej, t. II, red. M. Trąbski, Częstochowa 2018, s. 479-494.
7
J. Wimmer, Wojsko Rzeczpospolitej w dobie Wojny Północnej 1700-1717, Warszawa 1956, s. 199 i n.
8
W.F. Rakowski, Pamiętnik Wielkiej Wojny Północnej, oprac. M. Nagielski, M. Wagner, Warszawa
2002, s. 4.
9
W taki sposób przedstawiono postoje wojska m.in. pod Ostrzeszowem, Wieluniem, Krzepicami
i Częstochową. Część map ze wspomnianego zbioru była już przedmiotem odrębnych opracowań,
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Według powyższego schematu wykonano mapę przedstawiającą obóz wojsk korpusu Nilsa Gyllenstierny, który rozbity został w pobliżu Wieruszowa. Mapa ta nosi
tytuł „Campem: beÿ Wirutzaw. vom 6 Aug: An. 1702. biss d: 9 Aug:” czyli „Obóz pod
Wieruszowem od 6 do 9 sierpnia 1702 r.”10 Posiada ona orientację wschodnią (górna
krawędź wskazuje stronę wschodnią), a wymiary dokumentu to 20 x 17 cm. Strzałka
dorysowana na dolnym marginesie skierowana jest na południe (Ryc. 1)11.
Na podstawie mapy można stwierdzić, że tytułowy obóz rozłożono w pobliżu miasta na zachodniej krawędzi podmokłej doliny. Wojsko podzielone jest na 32 oddziały
oznaczone kwadratami i prostokątami w różnych kolorach – oznaczających rodzaje
wojsk – opisane nazwiskami (względnie skrótami nazwisk) ich dowódców, za wyjątkiem oddziałów artylerii, które podpisano skrótem rodzaju broni (Ryc. 2). Na podstawie
porównania z dziennikiem Nilsa Gyllenstierny, dokumentującego kampanię w 1702 r.,
można pokusić się o identyfikację niektórych nazwisk dowódców. Są to: feldmarszałek
Jurgen Mellin, generalny gubernator Pomorza Szwedzkiego; generałowie: Hans Isac
Ridderhjelm i Nils Strömberg; pułkownicy: Carl Gustaf Horn af Rantzien, Ernst Detlov
von Krassow, Rudolf Bunau, Arvid Axel Marderfelt oraz major Gustaf Ulfsparre12.
Miasto będące głównym przedmiotem naszego zainteresowania, położone jest
wśród pól – które otaczają je z trzech stron – na wschodnim brzegu rzeki13 płynącej
szeroką, podmokłą doliną (Ryc. 3: a). Dalszą okolicę od strony zachodniej, gdzie stanęły
szwedzkie wojska, urozmaicają lasy i strumień. Do miasta prowadzą dwie drogi: od
wschodu, biegnąca wśród pól i od zachodu przecinająca dolinę rzeki. Przeprawę stanowi
kręta, prawdopodobnie moszczona drewnem grobla (Ryc. 3: b). Jej kształt odpowiada
nieregularnemu obszarowi, zaznaczonemu na szaro, który można interpretować jako
naturalną suchą łachę, bądź nasyp. Most przez rzekę nie został zaznaczony, być może
dlatego, że jako zapewne drewniany, nie odróżniał się od grobli14. Przy zachodnim
W. Dudak, R. Herman, A. Kobus, Twierdze w Krzepicach i Dankowie w świetle najnowszych badań,
[w:] Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej, t. I, red.
M. Trąbski, Oświęcim 2016, s. 327-328; W. Dudak, Plan Wielunia z 1702 r. Miasto oczami wojskowego kartografa, „Rocznik Wieluński” 2015, t. 15, s. 89-98; W. Dudak, R. Herman, Zamki na szlaku
armii szwedzkiej w 1702 r. Wybrane polskie warownie oczami szwedzkiego kartografa, [w:] Twierdze
osiemnastowiecznej Europy. Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej, t. II, red. M. Trąbski, Częstochowa 2018, s. 479-494.
10
Krigsarkivet Stockholm, Sveriges Krig SE/KrA/0425/10/192. Data na mapie zgodna jest z kalendarzem szwedzkim, będącym wariantem juliańskiego. W kalendarzu gregoriańskim były to dni od 27 do
30 lipca 1702 r.
11
Strzałka, podobnie jak na innych mapach wydaje się być dorysowana. Omawiany dokument został
ostatnio opublikowany, W. Dudak, R. Herman, Zamki na szlaku armi szwedzkiej..., s. 489.
12
Por.: Journal öfver generalguvernören frih N G:s marsch med pommerska armén till Polen 1702,
[w:] Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter, red. A.W. Quennerstedt, t. 12, Lund
1918, s. 1-25.
13
Jest to rzeka Prosna. Na mapie nie podano jej nazwy.
14
Szwedzki kartograf często oznaczał mosty na rzekach, jednak zdarzały się pominięcia. Przykładem
może być mapa obozu pod Krzepicami, gdzie przez szeroką dolinę Liswarty podobnie jak w Wieruszowie
biegła grobla i gdzie mosty nie zostały wyraźnie podkreślone (por. W. Dudak, R. Herman, Zamki na szlaku armi szwedzkiej..., ilustracja na s. 491).
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Ryc. 2. Obóz wojsk szwedzkich pod Wieruszowem. Fragment mapy z 1702 r.

krańcu przeprawy widoczna jest niewielka osada o drewnianej, rozproszonej zabudowie (Ryc. 1).
Rozplanowanie Wieruszowa przedstawione na mapie jest bardzo uproszczone
(Ryc. 3). W centralnej części znajduje się czworoboczny plac – rynek, wokół którego
widać zarysy kilku kwartałów, rozdzielonych ulicami. W pełni, dookolnie zabudowane
są tylko dwa z nich, wschodni i zachodni. Pozostałe kwartały miejskie posiadają zabudowę tylko wzdłuż jednej, dwóch lub trzech pierzei, a z tyłu – tereny niezajęte zabudową zwartą, względnie zielone. Niektóre z nich są podzielone liniami, ale nie znane jest
ich znaczenie15. Zabudowania zilustrowano na dwa sposoby. Dominuje przedstawienie
uproszczone, gdzie drewniana zabudowa (podkreślona kolorem jasnobrązowym) zaznaczona jest wspólnymi liniami tworzącymi pierzeje i granice kwartałów (Ryc. 3: c).
Natomiast sześć budynków potraktowano indywidualnie, wyodrębniając je w strukturze miasta. Jeden z nich stoi na rynku, na jego północnej połowie (Ryc. 3: d), drugi –
w głębi północnego kwartału przyrynkowego (Ryc. 3: e), trzeci – na wschodnim skraju
miasta, przy drodze prowadzącej na wschód (Ryc. 3: f). Kolejny obiekt to – położony nad rzeką, na północno-zachodnim skraju miasta – drewniany młyn (mühle) (Ryc.
3: g). Uwagę zwracają dwa budynki wyróżnione kolorem czerwonym oznaczającym
konstrukcję murowaną. Jeden z nich stoi pośród miejskiej zabudowy w południowo-wschodnim kwartale (Ryc. 3: h). Drugi położony w podmokłej dolinie, oddzielony od
miasta rzeką, nazwany jest zamkiem (Schlos) (Ryc. 3: i).
Nic nie wskazuje na to, żeby linie dzielące kwartały odpowiadały podziałom działek miejskich.
Prawdopodobnie mamy tu do czynienia jedynie z symbolicznym zaznaczeniem istnienia jakiś podziałów zabudowy.
15

Ryc. 3. Miasto Wieruszów. Fragment mapy z 1702 r. a) rzeka Prosna, b) grobla, c) przykład uproszczonego oznaczenia drewnianej
zabudowy pierzei ulicy, d) budynek drewniany – ratusz ?, e) budynek drewniany, f) budynek drewniany – kościół lub szpital ?,
g) budynek drewniany – młyn, h) budynek murowany – klasztor oo. Paulinów, i) budynek murowany – zamek
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***
Analiza opisanego dokumentu napotyka na szereg problemów wynikających z niedostatku opracowań źródłowych dotyczących historii Wieruszowa, a szczególnie jego
rozwoju przestrzennego. Trudno jest w tej sytuacji o ocenę wiarygodności omawianej
mapy w zakresie wierności odwzorowania przestrzeni miasta na początku XVIII w.
Utrudniona jest również identyfikacja wyróżnionych obiektów, o ile nie zostały podpisane. Trzeba również mieć na uwadze okoliczności, cel powstania oraz formę map
ze zbioru, z którego pochodzi omawiany dokument. Rysunki te, stworzone zostały
w warunkach kampanii wojennej na potrzeby wojska, w skali, która zapewniała zadowalającą szczegółowość, przez wojskowego kartografa lub kwatermistrza. W 1702 r.
podobnie jak podczas I i II Wojny Północnej wojska szwedzkie szeroko posługiwały
się kartografią zarówno w planowaniu działań strategicznych, jak i przy wyznaczaniu
marszruty oddziałów, typowaniu miejsc postoju i walki, a nawet organizacji obozu
w przypadku postoju lub oblężenia. Zespoły kwatermistrzowskie zatrudniały inżynierów, którzy przygotowywali szereg dokumentów kartograficznych umożliwiających
sprawne działania wojsk. Były to m.in. mapy i szkice terenowe z trasami marszruty,
plany obozów, plany oblężeń i inne16. Analiza porównawcza całego zbioru pozwala
sądzić, że oprócz rozmieszczenia wojsk na mapach przede wszystkim przedstawiono
elementy istotne z wojskowego punktu widzenia: ukształtowanie terenu, sieć drogową, źródła, rzeki, przeprawy, lasy i inne punkty orientacyjne. Zespoły zabudowy
wiejskiej, czy miejskiej przedstawiano zazwyczaj w sposób uproszczony, rozróżniając
jednak rodzaj budulca. Wyróżniano niektóre obiekty, które w danym miejscu uznano
za ważne, jak zamki, klasztory, kościoły, młyny. O wyborze tych budowli nie decydowała jednak sama ich obecność, lecz raczej przydatność do celów wojskowych,
dlatego np. zdarza się, że oznaczano budynki klasztorne, a przylegające doń kościoły już nie, rysowano kościoły na przedmieściach, a niektóre ważniejsze świątynie
w miastach czasem pomijano17. Prawdopodobnie z punktu widzenia kwatermistrza,
klasztor, czy młyn był bardziej przydatny dla wojska niż kościół18.
16
Szerzej na temat wykorzystywania kartografii przez wojska szwedzkie K. Łopatecki, Prace kartograficzne wykonywane na ziemiach Rzeczpospolitej przez szwedzkich inżynierów wojskowych w XVII
stuleciu, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 2009, t. 46, s. 55-80.
17
Tego rodzaju sytuacja została zaobserwowana np. na planach Wielunia i Krzepic. W przypadku
pierwszym zaznaczony został klasztor augustianów, a pominięto przyległy do niego kościół oraz farę
miejską. Podobnie na planie Krzepic – zanaczono klasztor, a przylegającego doń miejskiego kościoła
parafialnego już nie. W. Dudak, Plan Wielunia z 1702 r.…; W. Dudak, R. Herman, A. Kobus, Twierdze
w Krzepicach i Dankowie…, s. 330, il. 5.
18
Powyższe wnioski są tylko przypuszczeniami i nie wykluczają innych nieznanych nam powodów
umieszczenia lub pominięcia jakiegoś elementu na mapie. Warto jednak zauważyć, że w 1702 r. sytuacja
polityczno-wojskowa była nadzwyczaj nietypowa. Rzeczpospolita była formalnie neutralna i nie prowadziła wojny ze Szwecją, mimo że większość działań wojennych odbywała się na terytorium polskim.
Co więcej król szwedzki Karol XII oświadczył, że nie walczy przeciwko Polsce, a jego działania skierowane są przeciwko Augustowi II, wówczas królowi polski i elektorowi saskiemu (S. Grauers, Stosunek
szwedzkich i polskich sił zbrojnych podczas Wielkiej Wojny Północnej, „Studia i Materiały do Historii
Wojskowości” 1976, t. 20, s. 122-123). Być może więc, planowano ograniczenie działań, które mogły
wzbudzać niezadowolenie ludności miejscowej, a nie przynosiły wymiernych korzyści wojskowych i to
ma jakieś odzwierciedlenie na mapach szwedzkich.
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Ze względu na powyższe uwagi oraz wspomniany niedostatek opracowań źródłowych o dawnym Wieruszowie, zakres wniosków dotyczących rozplanowania miasta
ograniczyć należy do możliwie najlepiej udokumentowanych. Najbardziej dostępną
metodą analizy pozostaje porównanie, omawianego dokumentu ze stanem miasta bliższym naszym czasom (Ryc. 4).
Podobieństwo układu urbanistycznego Wieruszowa sprzed ponad trzystu lat do
stanu dzisiejszego jest bezsporne. Lokalizacja placu, przyległych kwartałów oraz ulicy
biegnącej od przeprawy na rzece w kierunku wschodnim, wyznaczającej główny szlak
drogowy przecinający miasto, przypominają obecne położenie Rynku i ulic Wrocławskiej i Warszawskiej. Jednak specyficzna geometria odręcznego rysunku z XVIII w. nie
pozwala na stawianie jednoznacznych stwierdzeń, gdyż istnieją liczne niezgodności ze
współczesnym rozplanowaniem Wieruszowa. Widoczna jest przede wszystkim różnica
w rozmiarach i kształcie rynku. W porównaniu z początkiem XVIII w. inaczej też obecnie wygląda układ niektórych ulic, który z czasem uległ zagęszczeniu. Przynajmniej na
część widocznych zmian w urbanistyce Wieruszowa wpływ z pewnością miał rozwój
miasta, a także klęski dotykające ośrodek. Bardzo istotnym czynnikiem mogły być pożary zabudowy, która aż do 1878 r. niemal w całości była drewniana, kryta strzechą19.
W ogólnym spojrzeniu na topografię miasta uwagę zwraca różnica w biegu rzeki
(Ryc. 3: a; 4). Na szwedzkiej mapie płynie ona prosto, wzdłuż kierunku północ-południe, przy zachodnim skraju miasta. Współcześnie Prosna opływa Wieruszów również
od południa, wcinając się bardzo szerokim zakolem we wschodni brzeg doliny. Wydaje
się, że ze względu na wielkość różnicy ilustruje ona raczej zmianę biegu rzeki, niż błąd
lub celowe uproszczenie kartografa.
Jednym z obiektów, któremu szwedzki kartograf poświęcił szczególną uwagę, jest
wieruszowski zamek (Ryc. 3: i)20. Niewiele wiadomo o jego wyglądzie, gdyż w terenie nie zachował po nim żaden wyraźny ślad21. Pierwszą warownię, przypuszczalnie
w formie wieży na kopcu, wzniósł ród Wieruszów. W XVI w. miasto wraz z fortalicją przeszło w ręce rodu Tomickich. Prawdopodobnie między 1562 a 1573 r. kasztelan gnieźnieński Jan Tomicki wzniósł murowaną siedzibę na miejscu wcześniejszej
drewnianej. W 1573 r. był to obiekt dość okazały, a przynajmniej wykończony, skoro
8 lutego tego roku gościł w nim przybywający z Francji król elekt Henryk Walezy22.
Nie znana jest forma ani dzieje budowlane tego obiektu. Przyjmuje się, że został on
ostatecznie zniszczony lub co najmniej silnie przekształcony w wyniku budowy pałacu
19
W 1805 r. na 191 domów tylko jeden był murowany, a w 1806 r. takich domów było tylko 6, Z. Włodarczyk, Wieruszów pod panowaniem pruskim (1793-1806), „Rocznik Wieluński” 2005, t. 5, s. 94. Zasadnicza zmiana w tym zakresie nastąpiła dopiero po pożarze miasta w 1878 r. Wtedy liczba murowanych domostw zaczęła wzrastać, L. Koczy, Dzieje…, s. 98, 104. W 1893 r. z 246 domów większość
była murowana, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa
1880-1914, t. XIII, s. 389.
20
Ostatnio informacje o zamku wieruszowskim uwzględniono w W. Dudak, R. Herman, Zamki na
szlaku armi szwedzkiej..., s. 482-483.
21
L. Kajzer, Zamki i dwory w Polsce Centralnej, Warszawa 2004, s. 83, 96-97, 143-144, 252, tam
starsza literatura.
22
L. Kajzer, Dwory obronne wieluńskiego w XIII-XVII wieku, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia
Archaeologica” 1984, t. 6, s. 38-39, 99.

Ryc. 4. Zestawienie planów Wieruszowa na mapach z 1702 r. (po lewej) i z 1915 r. (po prawej)
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na początku XIX w., jednak po nowszej siedzibie także nie ma już czytelnych śladów.
Chociaż lokalizacja budowli jest ogólnie znana i dostępna, to teren ten nie został poddany szerszym badaniom wykopaliskowym. W związku z tym dotychczas nie znany był
nawet przybliżony rzut zamku wieruszowskiego.
Na mapie z 1702 r. dostrzec można pewne podstawowe cechy siedziby właścicieli Wieruszowa. Zamek miał w rzucie kształt wydłużonego prostokąta, bez zaznaczonych podziałów czy elementów wysuwających się poza zwartą bryłę. W niewielkiej
odległości od budynku narysowano cztery linie równoległe do pobliskich ścian, które
razem tworzą prostokąt opasujący zamek. Schematyzm przedstawienia nie ułatwia interpretacji rysunku. Wydawać się zdaje, że detal ten przedstawia przebieg przeszkody,
którą może być zewnętrzny obwód obronny, np. wał, płot, parkan itp., albo zewnętrzną
krawędź fosy opływającej ściany zamku. Za obniżeniem terenu przemawia oznaczenie wschodniej części domniemanej fosy kolorem zielonym, odpowiadającym terenowi
podmokłemu. Jednakże autor rysunku nie zaznaczył mostu nad przeszkodą, co poddaje
w wątpliwość taką interpretację. Narysowany na mapie przy zamku most z drewna
zaczyna się przy zewnętrznym boku domniemanej przeszkody i umożliwia przeprawę
na drugą stronę rzeki, czyli pozwala na komunikację zamku z miastem bez użycia położonej bardziej na północ grobli.23 Podsumowując powyższy, z konieczności lapidarny
opis należy zauważyć, że obiekt nazwany przez szwedzkiego rysownika zamkiem przez
swoją prostą formę i relatywnie niewielkie rozmiary, zwartą bryłę oraz ewentualny dodatkowy obwód obronny pasuje dobrze do modnego w XVI stuleciu typu obronnej
siedziby, nazywanego renesansowym dworem obronnym24.
Porównanie szkicu szwedzkiego z mapami z 1 połowy XX w. pozwala zauważyć,
że położenie zamku na dokumencie z 1702 r. nie do końca zgadza się z przyjmowanym
powszechnie umiejscowieniem warowni. Na mapach z XX w., teren na którym wznosi
się pałac-zamek jest oznaczony w sąsiedztwie głównej drogi do miasta, obecnie ul.
Wrocławskiej, najprawdopodobniej zasadniczo powtarzającej położenie dawnej grobli.
Natomiast według źródła szwedzkiego zamek odsunięty był nieco dalej na południe.
Porównując ze współczesnymi planami miasta odpowiada to miejscu leżącemu nieco
na południe od wylotu ul. Zamkowej. Przy obecnym stanie badań nie jest możliwe
rozstrzygnięcie, czy plan szwedzki w tym aspekcie jest niedokładny. Nie można jednak
wykluczyć, że przedstawiony na XVIII-wiecznym źródle zamek wznosił się w innym
miejscu, niż późniejszy XIX-wieczny pałac, którego ruiny rozebrane zostały w latach
60. XX w.25
Innym łatwym do identyfikacji, bo podpisanym obiektem przedstawionym na
szwedzkiej mapie, jest młyn (Ryc. 3: g), położony na skraju miasta, na wschodnim brze23
Fosa wokół „zamku” wzniesionego na początku XIX w. wspomniana jest w Słowniku geograficznym
Królestwa Polskiego..., s. 389.
24
O formie typowego renesansowego dworu obronnego L. Kajzer, Zamki i dwory obronne..., s. 82.
25
Na opisywanej mapie z 1702 r. nie zaznaczono owalnego przedzamcza, wspominanego przez
B. Gerquina, B. Gerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1984, s. 326. W kontekście wspomnianych wyżej
wątpliwości lokalizacyjnych pozostaje zastanawiać się, czy stwierdzenie tego badacza o leżącym na
południe od resztek murów zamkowych podzamczu, nie mogło odnosić się do śladów starszego zamku.
Wątpliwości te mogą rozstrzygnąć badania terenowe.
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gu rzeki. Budowla taka, widoczna jest w tym miejscu także na mapie z początku XIX
w., prawdopodobnie można ją utożsamić z wymienianym w źródłach młynem zwanym
Pasternik26.
W północnej części rynku widoczny jest okazały, drewniany budynek o prostokątnym zarysie (Ryc. 3: d). Można przypuszczać, z racji jego położenia, iż jest to ratusz.
Źródła pisane podają, iż ratusz wieruszowski uległ zniszczeniu w pożarze, w 1733 r.27
Przekazy źródłowe wskazują, iż w obrębie miasta i jego bezpośrednim otoczeniu
na początku XVIII w. istniały trzy obiekty sakralne: kościół parafialny pw. św. Bartłomieja, położony na północ od rynku,28 kościół szpitalny, pw. św Jana29 – przy głównej
drodze, na wschodnim krańcu Wieruszowa, oraz kościół i klasztor paulinów – nad rzeką.30 Ponadto, poza granicami miasta, istniała kaplica św. Mikołaja.31 Na analizowanej
mapie z 1702 r. nie oznaczono jednak żadnych świątyń. Uwzględniając uwagi dotyczące wyboru obiektów nanoszonych na mapy przez szwedzkiego kartografa, o których
była mowa wcześniej, zaznaczyć trzeba, iż kościół parafialny spłonął w 1696 r. i być
może jego odbudowa w 1702 r. nie została jeszcze zakończona. Konsekracja nowej
świątyni miała bowiem miejsce dopiero w 1723 r.32 Na mapie nie ma również kościoła klasztornego paulinów, który po pożarze ok. 1673 r., został odbudowany w formie
murowanej, a więc wyjątkowej w drewnianej zabudowie miasta.33 W tym kontekście,
na przedstawieniu Wieruszowa z 1702 r., uwagę zwraca drugi – oprócz zamku – murowany budynek (Ryc. 3: h). Okazałe, trójskrzydłowe założenie widoczne jest w głębi
południowo-wschodniego kwartału. Skojarzenie tego obiektu z klasztorem, z racji jego
położenia względem rynku, rozmiarów oraz budulca, wydaje się oczywiste. Dostrzec
można jednak pewne różnice związane z lokalizacją, głównie odnoszące się do podziałów kwartałów i przebiegu rzeki. Trójskrzydłowe rozplanowanie tego obiektu odbiega
od obecnego, prostokątnego założenia z wewnętrznym dziedzińcem. Można więc przypuszczać, że albo na początku XVIII w. zachodnie skrzydło jeszcze nie było gotowe,
albo też zostało pominięte na mapie podobnie jak świątynia przyklasztorna.
Trudne do identyfikacji, bo niepodpisane, są dwie inne, drewniane budowle wyróżnione przez wojskowego kartografa. Pierwsza z nich, dorównująca powierzchnią zabudoSpecial Karte von Suedpreussen mit allerhoechster Erlaubniss aus der Koniglichen grossen topographischen Vermessungs-Karte, unter Mitwurkung des Directors Langner, reducirt und herausgegeben
vom Geheimen Ober-Bau-Rath Gilly... die Post-Course und Hauptstrassen sind gezeichnet vom ersten
General Post Amt, https://www.sggee.org/SGGEE2009/research/gilly_maps/south_prussia_map.html
por. J. Maciejewski, Almanach ziemi wieruszowskiej, Wieruszów [b.d.w.], s. 239.
27
L. Kajzer, Dwory obronne wieluńskiego…, s. 99, przyp. 10.
28
Świątynia kilkukrotnie niszczona przez pożary, po ostatnim katakliźmie w 1806 r. nie została już odbudowana. Miejsce dawnej fary upamiętnia kapliczka u wylotu ul. Jana Pawła II, L. Koczy, Dzieje..., s. 63-64.
29
Kościół wniesiony w 1617 r. spłonął w 1770 r. i nie został odbudowany, J. Paczkowski, Dzieje kościelne Wieruszowa, „Studia Claromontana” 2006, t. 24, s. 456-457.
30
Ibidem, s. 451-457.
31
Kaplica powstała ok. 1677 r. obecnie nie istnieje, J. Paczkowski, Dzieje kościelne..., s. 455.
32
L. Koczy, Dzieje..., s. 63-64.
33
Najpierw odbudowano część klasztoru, a następnie – w latach 1676-1680 – kościół, J. Paczkowski, Dzieje kościelne..., s. 452. Na początku XVIII w. kościół wymagał już remontu, L. Koczy, Dzieje..., s. 72-73. Obecnie zespół klasztorny paulinów znajduje się nad Prosną, przy ulicach Dąbrowskiego i Okrzei.
26
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wy pobliskiemu ratuszowi, położona jest w głębi kwartału północnego (Ryc. 3: e). Relatywnie wysoką, jak się zdaje, rangę budynku podkreśla jego dobra ekspozycja od strony
rynku. Obiekt stoi bowiem na obszernym placu i nie jest zasłonięty zabudową pierzejową, która w tym miejscu cofa się tworząc otwartą przestrzeń. Druga budowla – znacznie
mniejsza – widoczna jest przy drodze, na wschodnim skraju miasta (Ryc. 3: f). Nie sposób
dziś dociec z jakiego powodu wojskowy kartograf wyodrębnił te budynki ze schematycznie ujętej zabudowy mieszczańskiej34.
***
Tytułowa mapa nie odwzorowuje wiernie obrazu Wieruszowa z początku XVIII w. Należy przyjąć, że niewielki szkic zawiera liczne uproszczenia, a także prawdopodobnie
błędy geometrii. Zapewne także cel i metoda sporządzenia mapy mogły akceptować
pewne odstępstwa od rzeczywistości. Jednak jej wartość jako źródła wiedzy o przeszłości tego miasta jest trudna do przecenienia. Jest to obecnie najstarszy, znany dokument
prezentujący rozplanowanie Wieruszowa. Prawdopodobnie po raz pierwszy wskazana
została lokalizacja zamku, klasztoru paulinów i ratusza oraz innych niezidentyfikowanych w niniejszym tekście – ale istotnych w dawnej przestrzeni miasta – obiektów.
Niniejszy artykuł nie wyczerpuje analizy przedstawionej mapy i jest zaledwie
przyczynkiem do badań nad rozwojem przestrzennym Wieruszowa oraz jego dawnej
zabudowy. Autorzy liczą, że niniejsza publikacja będzie inspiracją dla badaczy do podjęcia intensywniejszych studiów nad dziejami tego miasta.
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Wieruszów town on the Swedish map from 1702
Spatial development of Wieruszów has not become the subject of research so far. Therefore,
every document showing the image of this city in the past is very valuable. In this context, a
very important historical source is the map of the Swedish army camp near Wieruszów from
1702. The article presents this document and discusses the circumstances of its creation. The
map contains the oldest currently known city plan, road system and environmental conditions
around Wieruszów. What is also marked is the basic urban layout and several major buildings,
including the headquarters of the city’s owners. This is the only known representation of the
castle of Wieruszów from which one can learn about its basic layout. The article analyzes the
structure of the city from the early 18th century and compares it with the plan of Wieruszów in
the 20th century.

