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Regionalny OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu

MODERNIZACJA RYNKU W ZBÑSZYNIU

Rynek w Zbàszyniu zachowa∏ niekwestionowane
wartoÊci zabytkowe i krajobrazowe, choç wi´k-

szoÊç elementów estetycznych uleg∏o degradacji. Jego
walorami by∏y: historyczne rozplanowanie, zabytko-
wy koÊció∏ oraz otaczajàce rynek domy. Najgorzej
prezentowa∏a si´ nawierzchnia placu i otaczajàce go
chodniki. Rynek przez ostatnie 20 lat realnego socja-
lizmu wykorzystywany by∏ jako miejsce parkingowe. 

Dla specjalistów podejmujàcych jego moderni-
zacj´ powa˝nym problemem projektowym by∏o znale-
zienie wspó∏czesnej formu∏y przestrzennej i funkcjo-
nalnej. Prace projektowe i modernizacyjne by∏y pro-
wadzone z zachowaniem re˝imu konserwatorskiego 
i estetycznego1. Obejmowa∏y wymian´ i remont na-
wierzchni, wprowadzenie nowej zabudowy, ma∏ej ar-
chitektury, oÊwietlenie i kolorystyk´.
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1. Market square in Zbàszyƒ after modernisation. Photo: R. Banach, 2005.
1. Rynek w Zbàszyniu po modernizacji. Fot. R. Banach, 2005 r.
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Historia przekszta∏ceƒ 
przestrzennych centrum miasta 
Zbàszyƒ, malowniczo po∏o˝one miasteczko w zachod-
niej Wielkopolsce, ukszta∏towa∏o si´ na przestrzeni
wieków w miejscu wczeÊniejszej osady targowej2.
S∏abo udokumentowana lokacja miasta na prawie
niemieckim nastàpi∏a przed 1311 r.3 Plan miasta 
wytyczono na lekko wyd∏u˝onej po∏udnikowo, owal-
nej wyspie, otoczonej rzekà Obrà z jednej strony, 
a bagnami, ∏àkami zalewowymi i jeziorem B∏´dno 
z drugiej. 

Podstawà rozplanowania by∏ dawny schemat
przestrzenny osady przedlokacyjnej, z istniejàcym 
od 1238 r. koÊcio∏em parafialnym. Obszar nowego 
miasta objà∏ ca∏à wysp´ a wraz z nià osad´ s∏u˝ebnà 
usytuowanà w pobli˝u kasztelaƒskiego grodu4.
Wp∏yw na wytyczenie miasta mia∏y specyficzne wa-
runki naturalne terenu, przygraniczne po∏o˝enie oraz
przebiegajàcy tu wczesnoÊredniowieczny trakt wio-
dàcy z Poznania przez Zbàszyƒ, Sulechów, Krosno 
i Gubin na ¸u˝yce5. By∏ on jednym z istotnych ele-
mentów kszta∏tujàcych komunikacj´ wewnàtrz Zbà-
szynia, która znalaz∏a odzwierciedlenie w strukturze
funkcjonalno-przestrzennej miasta. Wyznacza∏ zatem
kierunek i rozwój przysz∏ej zabudowy. Pierwotnie 
∏àczy∏ miasto groblà, poprowadzonà przez zabagnio-
nà dolin´ rzeki Obry, z pobliskim zamkiem w ka-
sztelaƒskim grodzie6. 

Po pó∏nocnej stronie traktu, w centralnym punk-
cie wyspy po∏o˝onym na najwy˝szym jej wzniesie-
niu, na miejscu wczeÊniejszego placu targowego wy-
tyczony zosta∏ prostokàtny rynek usytuowany d∏u˝szà
osià na kierunku pó∏noc – po∏udnie. Historyczna droga
bieg∏a wzd∏u˝ krótszej po∏udnikowej pierzei (obecnie
ul. Senatorska). W XII w. prowadzi∏a do przeprawy
przez Obr´.

Tak zorganizowana w okresie Êredniowiecza
przestrzeƒ miejska, skupiona wokó∏ rynku, krajobra-
zowo otwarta by∏a na rzek´ i otaczajàce ∏àki. W rze-
czywistoÊci miasto by∏o wówczas izolowane na wy-
spie, którà dodatkowo wzmocniono i otoczono wa-
∏ami, a wyloty drogi zamkni´to dwoma bramami:
jednà usytuowanà po stronie wschodniej miasta przy
starym wielkim moÊcie na Obrze, drugà przed groblà
po stronie zachodniej. 

Za∏o˝enie planistyczne Zbàszynia, utrzymujàce
w zasadzie wczeÊniejsze rozplanowanie, opiera∏o si´
na schemacie centralnie lokowanego rynku. W sto-
sunku do wielkoÊci miasta rynek by∏ nieproporcjo-
nalnie du˝y. Jego rozmiary znajdowa∏y uzasadnienie
w pe∏nionych funkcjach: centrum handlowego, placu
postojowego i zaplecza dla tranzytowego ruchu przy-
granicznego i lokalnego. Lekko trapezoidalny kszta∏t
placu uwarunkowany by∏ przebiegiem starego traktu
oraz brzegiem Obry, przy którym w niewielkim od-
daleniu znalaz∏y si´ zabudowania pierzei pó∏nocnej 
i wschodniej rynku7. 

2. Panorama Zbàszynia, szkic z1998 r. Rys. R. Banach.
2. . Panorama of Zbàszyƒ, sketch from 1998. Drawing by R. Banach.
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Siatka uliczna zosta∏a skomponowana w oparciu
o trakt handlowy, który przekszta∏ci∏ si´ w g∏ównà
ulic´ miasta8. Równolegle do niego, po pó∏nocnej
stronie rynku, bieg∏a ulica dochodzàca od zachodu do
Obry (obecna ul. ˚ydowska). Ze Êrodka krótkiego
boku pó∏nocnej pierzei wychodzi∏a wàska uliczka
Âwi´tomiko∏ajska, która dawniej prowadzi∏a do prze-
prawy przez rzek´ – w kierunku drewnianego koÊcio-
∏a Êw. Miko∏aja i cmentarza, a obecnie wiedzie do
drewnianego mostu dla pieszych9. Na ty∏ach pierzei
rynkowych, równolegle do d∏u˝szych boków rynku,
po stronie wschodniej i zachodniej, wytyczono dojaz-
dowe uliczki gospodarcze (Sadowy Zau∏ek, Ch∏odna).

Poczàtkowo rynek obudowany by∏ ze wszystkich
stron niskimi drewnianymi domami mieszkalnymi.
Stan ten trwa∏ do 1777 r., kiedy to – po spaleniu si´
drewnianego koÊcio∏a i zabudowaƒ po∏udniowej 
pierzei rynku – wzniesiono na jej miejscu w latach
1761-1783 nowy murowany koÊció∏10. Teren koÊcio∏a
wraz z przedkoÊcielnym placem, ukszta∏towanym na
miejscu by∏ego cmentarza, oddzielony zosta∏ muro-
wanym ogrodzeniem z usytuowanà poÊrodku ozdob-
nà bramà wjazdowà z dwoma wejÊciami. Po wysta-
wieniu nowego, okaza∏ego koÊcio∏a zabudowa wokó∏
rynku ulega∏a przeobra˝eniom, choç nie powstawa∏a
planowo, wg okreÊlonej koncepcji urbanistycznej11.
Domy, zniszczone na skutek po˝arów (1845, 1850),
podczas odbudowy dostosowywano do ówczesnych

potrzeb, zgodnie z obowiàzujàcymi wówczas prze-
pisami i modà. Zabudow´ drewnianà zast´powano
murowanà. Na powi´kszonych dzia∏kach powstawa∏a
nowa kalenicowa zabudowa mieszkalna12. Do naszych
czasów dotrwa∏a zró˝nicowana, zwarta zabudowa
pierzei wschodniej i zachodniej rynku, sk∏adajàca si´
z budynków parterowych z 2. po∏. XIX w. i dwu-
pi´trowych kamienic czynszowych z 3-4. çw. XIX w.
i z 1. çw. XX w. W 1870 r. w pó∏nocnej pierzei 
rynku postawiono dwupi´trowy budynek szko∏y
ewangelickiej. 

Zabudowa mieszkaniowa wokó∏ rynku znajduje
si´ w ewidencji konserwatorskiej WKZ w Poznaniu,
koÊció∏ wpisano do rejestru zabytków w 1932 r. (AK-
I-11a/208), bram´ wejÊciowà do koÊcio∏a z ogrodze-
niem w 1970 r., natomiast zachowany historyczny uk∏ad
urbanistyczny uznany zosta∏ decyzjà WKZ w Zielo-
nej Górze w 1981 r. za obszar o du˝ej wartoÊci dzie-
dzictwa kulturowego. 

Zbàszyƒ w obr´bie ÊródmieÊcia zachowa∏ swój
urbanistyczny uk∏ad i malowniczy historyczny krajo-
braz, choç wiele elementów uleg∏o zniszczeniu i zde-
wastowaniu. Nowe w∏adze, po reformie samorzàdo-
wej bardziej zwiàzane z miastem, przystàpi∏y do na-
prawy wyglàdu centrum i realizowania programu in-
westycji w obr´bie historycznego za∏o˝enia, w któ-
rym znalaz∏ si´ równie˝ projekt modernizacji rynku
(1998)13. 

URBANISTYKA /ARCHITEKTURA

3. Widok ogólny Zbàszynia wg szkicu T. ˚ychliƒskiego, „Tygodnik Ilustrowany”, 1863 r., nr 204.
3. General view of Zbàszyƒ acc. to a sketch by T. ˚ychliƒski, “Tygodnik Ilustrowany”, 1863, no. 204.
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5. Rozwój przestrzenny miasta. Opr. R. Banach,
2003 r., wg E. Linette, Studium historyczno-urba-
nistyczne Zbàszynia, 1963 r.
5. Spatial development of town prep. by Banach in
2003 acc. to a reproduction from: E. Linette,
Studium historyczno-urbanistyczne Zbàszynia, 1963.

4. Zbàszyƒ z okolicà. Reprodukcja wycinka mapy Wielkopolski
E. Gauli z 1807 r., zamieszczonej w: E. Linette, Studium architek-
toniczno-urbanistyczne Zbàszynia, 1963 r.
4. Zbàszyƒ and environs. Reproduction of a fragment of a map of
Greater Poland by E. Gauli from 1807, in: E. Linette, Studium his-
toryczno-urbanistyczne Zbàszynia (Historical-Town-planning
Study of Zbàszyƒ), 1963.

W czasie tworzenia projektu okaza∏o si´, ˝e
mieszkaƒcy nie identyfikujà si´ do koƒca z prze-
sz∏oÊcià historycznà oraz zamierzeniami rady miasta,
zw∏aszcza dotyczàcymi zmian na placu rynkowym.
Dlatego na spotkaniach i naradach, szukajàc meryto-
rycznego wsparcia, opiera∏am si´ na êród∏owych 
informacjach przemawiajàcych do wyobraêni miesz-
kaƒców, a dotyczàcych historii wytyczania placu ryn-
kowego, kszta∏towania si´ zabudowy wokó∏ rynku,
jego wyposa˝enia i urzàdzeƒ, ˝ycia codziennego oraz
kataklizmów i zdarzeƒ powodujàcych zniszczenia 
w mieÊcie.

Wp∏yw chronologii i historycznych
wydarzeƒ na przekszta∏cenia
przestrzenne rynku
Chronologiczne zestawienie faktów historycznych
by∏o jednym z wyjÊciowych elementów rozpoznania
wartoÊci Êrodowiska kulturowego w obr´bie rynku
przy opracowywanym projekcie modernizacji oraz
punktem w dyskusji z radà miasta i mieszkaƒcami na
temat nowych funkcji placu. 

Wytyczenie rynku i rozplanowanie miasta, 
których podstawowym êród∏em by∏y opisy zebrane 
w opracowaniu J. Krasonia, opiera∏y si´ na nast´pujà-
cych przes∏ankach:

6. Na wycinku mapy 1:25 000 z koƒca XIX w. kolorem zaznaczono
zasi´g miasta lokacyjnego. Opr. R. Banach, 2003 r., wg reprodukcji
z E. Linette, Studium historyczno-urbanistyczne Zbàszynia, 1963 r.
6. Colour marks the range of the locatio town in a fragment of 
a map 1:25000 from the end of the nineteenth century. Prep. by
Banach in 2003 acc. to a reproduction from: E. Linette, Studium
historyczno-urbanistyczne Zbàszynia, 1963.
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7. Plan of town acc. to a map from 1795.
7. Plan miasta wg mapy z 1795 r.

q pierwotnie by∏ to plac po tzw. przedlokacyjnej 
okolnicy, ze zgrupowanymi wokó∏ dzia∏kami 
siedliskowymi; 

q w 1289 r. prawdopodobnie nastàpi∏a lokacja mia-
sta na prawie niemieckim; 

q wytyczenie placu rynkowego nastàpi∏o po stronie 
pó∏nocnej drogi tranzytowej w miejscu istniejàcego 
owalnego placu; 

q g∏ówna ulica miasta bieg∏a po historycznym trakcie 
wzd∏u˝ po∏udniowego boku rynku;

q wymienione pierwotne elementy i siatka nowo wy-
tyczonych ulic: dochodzàcych do rynku, dojazdo-
wych i gospodarczych, stanowià osnow´ rozpla-
nowania miasta;

q w XVII w. rynek zarysowany by∏ na planie w for-
mie kwadratowego placu;

q wg Müncha, trakt handlowy przebiega∏ przez 
Êrodek wyd∏u˝onego placu targowego, co wiàza∏o 
si´ ze starszà przeprawà przez Obr´, która znaj
dowa∏a si´ na pó∏noc od dzisiejszego mostu w po-
bli˝u pó∏nocno-zachodniej cz´Êci rynku14; 

q wg J. Krasonia po po˝arach miasta (1468 i 1568) 
dokonano podczas odbudowy jego rozplanowania 
i wytyczono prostokàtny rynek15;

q wokó∏ rynku by∏o w XVI w. 26 dzia∏ek, obecnie 
jest 18;  

q plac, usytuowany na wzniesieniu wyspy z widocz-
nym nachyleniem w kierunku rzeki, by∏ wielokrot-
nie niwelowany (1927, 1934, 1966, 1971);

q chodniki przy koÊciele, wzd∏u˝ wschodniej i za-
chodniej pierzei, wykonano w okresie mi´dzywo-
jennym, 

q w 1934 r. utwardzono nawierzchni´: „Na miejscu 
dawnego rynku, rojàcego si´ od wyrw, do∏ów, stoi 
jak pan zobaczy, pi´knie zniwelowany i bardzo 
trwa∏y plac rynkowy”16.

Kszta∏towanie zabudowy wokó∏ rynku przebie-
ga∏o etapowo:
q u schy∏ku XVI w. by∏o 25 domów i jeden plac 

pusty, obecnie jest ich wraz z koÊcio∏em – 1917;
q do XVIII w. zabudowania wokó∏ 3 boków placu 

tworzy∏y drewniane parterowe domy18 kryte drani-
cami lub s∏omà z oknami o szybach saletrowych;

q w pierzei po∏udniowej parterowe domy istnia∏y 
prawdopodobnie do po∏. XVIII w., czyli do czasu 
wzniesienia monumentalnego póênobarokowego 
koÊcio∏a, wg projektu Karola Marcina Frantza19;

q koÊció∏ ogradza, ciàgnàcy si´ wzd∏u˝ ca∏ej pierzei 
po∏udniowej, póênobarokowy mur z pi´knà bramà 
wjazdowà i dwoma przejÊciami20; 

9. Sulmierzyce – town hall from 1743. Drawing: R. Banach.
9. Ratusz w Sulmierzycach z 1743 r. Rys. R. Banach.

8. Zachowane podcieniowe domy przy rynku w Rakoniewicach.
Rys. R. Banach, 1993 r.
8. Preserved arcade houses in the market square in Rakoniewice.
Drawing: R. Banach, 1993.



70

q w 1830 r. sp∏on´∏o ca∏e przedmieÊcie, a w 1845 r. 
du˝a cz´Êç zabudowy wschodniej rynku i przy-
leg∏ych ulic a˝ do mostu21;

q drewniane domy do po˝aru w 1850 r. zwrócone
by∏y szczytami do rynku, w parterze mia∏y pod-
cienia; do dzisiaj zachowa∏o si´ kilka podobnych 
domów w Rakoniewicach;

q dawnà zabudow´ zastàpi∏y, usytuowane na dwóch 
scalonych dzia∏kach, murowane, w wi´kszoÊci 
parterowe, domy z dwuspadowym dachem, zwró-
cone kalenicà do rynku;

q podczas po˝aru w 1850 r. sp∏on´∏a zachodnia stro-
na rynku, koÊció∏ parafialny oraz pozosta∏e drew-
niane domy;

q w 1863 r. na rynku znajdowa∏ si´ dom pocztowy, 
opisany przez T. ˚ychliƒskiego: „zatrzyma∏ si´ na
rynku pod wyÊwie˝onym domem pocztowym”22;

q w 1890 r. zbudowano przy pó∏nocnej pierzei pi´tro-
wà ewangelickà szko∏´,

q wÊród domów mieszkalnych z XVIII w., w wi´k-
szoÊci parterowych i cz´sto przebudowywanych, 
powsta∏o w XIX w. kilka dwukondygnacyjnych 
kamienic z lokalami us∏ugowymi lub sklepami 
w parterze;

q ok. 1970 r. we wschodniej pierzei powsta∏ typowy 
budynek mieszkalny z p∏askim dachem.

Na wyposa˝enie rynku w urzàdzenia handlowe
i administracyjne sk∏ada∏y si´:
q komora celna23 przy targu miejskim, wg dokumen-

tów z XIII w. powsta∏a w 1240 r. (ks. Boles∏aw Po-
bo˝ny zakaza∏ celnikom w KroÊnie i Zbàszyniu 
pobieraç c∏o od cystersów z Parady˝a)24;

q ratusz drewniany lub szachulcowy rozebrany
w 1830 r. ze wzgl´du na z∏y stan techniczny bu-
dynku; wg pruskich danych statystycznych z lat 
1793-9425 (prawdopodobnie podobny do jedynego 
zachowanego w Wielkopolsce drewnianego ratusza
w Sulmierzycach);

q waga, kramy kupieckie, jatki mi´sne, ∏awy pie-
karskie; 

q oÊwietlenie uliczne od 1863 r.;
q lampy gazowe od 1904 r.;
q pompa od 1904 r.;

11. Market square with church seen from the south. Photo: E. Linette 1963.
11. Rynek z koÊcio∏em od po∏udnia. Fot. E. Linette, 1963 r.

10. Targ na rynku. Repr. za H. i K. Wejchert, Ma∏e miasta.
10. Fair in market square. Reprod. after: H. and K. Wejchert, Ma∏e
miasta (Small Towns).
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q drzewa posadzone wzd∏u˝ wschodniej i zachodniej 
pierzei;

q przystanek „omnibusu konnego”, potem parking 
samochodowy, przystanek autobusowy PKS, po-
stój taksówek w XX w.;

q typowy kiosk „Ruchu” i jedna latarnia umieszczo-
na na Êrodku placu od 1960 r.

˚ycie codzienne na rynku i w mieÊcie o˝ywia∏y:
q handel tranzytowy na wa˝nej drodze (obecnej ul. 

Senatorskiej) ze wzgl´du na komor´ celnà26, przy 
której musieli si´ zatrzymywaç kupcy27;

q rzemios∏o i us∏ugi; w 1581 r. w Zbàszyniu by∏o 41 
rzemieÊlników zrzeszonych w cechach, 6 rybaków, 
5 piekarek oraz 3 browary i 13 mielcuchów28;

q jarmarki, na których handlowano koƒmi, wo∏ami, 
krowami, we∏nà, lnem; w 1528 r. organizowanie 
by∏y 3 razy do roku29 zgodnie z zezwoleniem Zyg-
munta Starego; a od 1565 r. 4 razy na mocy przy-
wileju przyznanego miastu na proÊb´ Abrahama 
Zbàskiego przez Zygmunta Augusta. W dni jar-
marczne (poniedzia∏ek Êw. Trójcy – 18 VI, dzieƒ 
Êw. Piotra w Okowach – 1 VIII, po Êwi´cie Naro-
dzenia Matki Boskiej – 8 IX, dzieƒ Êw. Gaw∏a –
16 X30) w mieÊcie obowiàzywa∏o od 1565 r. prawo 
sk∏adu;

q jarmarki proboszczowskie w okresie wielkiego 
postu 31;

q lokalne targi tygodniowe w ka˝dy wtorek i piàtek, 
na których sprzedawano produkty bezpoÊrednio 
z wozów; przetrwa∏y do 1971 r.;

q w okresie mi´dzywojennym: dwie restauracje pod 
nr 16 – Neumanów i nr 3 – M. Webera, cukiernia 
z piekarnià nr 2, sklep spo˝ywczy „kafejka” nr 17, 
dwa zak∏ady rzeênickie pod nr 1 i 13, warsztat
Êlusarski pod nr 7 z umieszczonym na elewacji 
domu starym bicyklem, bednarski pod nr 6, dwa 
zak∏ady: krawiecki i obuwniczy pod nr 15, 
posterunek policji nr 5, apteka Pod Or∏em nr 4, 

kancelaria adwokacka B. Màdrego pod nr 11, zak∏ad
malarstwa dekoracyjnego J. Marciniaka nr 1032.

Historyczne zdarzenia, kataklizmy niszczàce
miasto:
q po˝ary w 1568 r. i 1613 r.;
q zniszczenie miasta w 1655 r. przez Szwedów;
q ponowne spustoszenie zamku i miasta przez woj-

ska szwedzkie w 1705 r.; 
q zaraza w 1709 r., na skutek której wymierajà nie-

mal wszyscy mieszkaƒcy miasta;
q powódê w 1795 r.;
q po˝ar w 1830 r., podczas którego sp∏on´∏o ca∏e

przedmieÊcie; 
q po˝ar w 1845 r. du˝ego obszaru miasta; sp∏on´∏a 

zabudowa wschodniej cz´Êci rynku i przyleg∏ych
ulic a˝ do mostu na Obrze;

q po˝ar w 1850 r.; zniszczeniu uleg∏a zachodnia stro-
na rynku i koÊció∏ parafialny;

12. Widok placu rynkowego
od strony ul. ˚ydowskiej.
Fot. R. Banach, 1999 r.
12. View of market place
from ˚ydowska Street.
Photo: R. Banach 1999.

13. Fragment of the development of the eastern row of houses, 
a “Ruch” kiosk. Photo: R. Banach 1999.

13. Fragment zabudowy pierzei wschodniej, kiosk „Ruchu”. Fot. 
R. Banach, 1999 r.



72

estetyczna, u˝ytkowa i przestrzenna. Traci∏ historycz-
nie ukszta∏towanà struktur´ funkcjonalnà. Funkcje
administracyjne rynku przesta∏y istnieç w momencie
rozebrania ratusza. Jego funkcje handlowe, najwa˝-
niejsze od czasów Êredniowiecza, z czasem ulega∏y
ograniczeniom lub znika∏y za sprawà kl´sk ˝ywio-
∏owych, grabie˝y wojennych, zastoju gospodarczego,
przemian w handlu oraz ró˝nego rodzaju zakazów 
i nakazów, które wp∏ywa∏y na znaczenie i charakter
rynku. Na miejscu likwidowanych kramów, jatek
i straganów nie zawsze powstawa∏y nowe handlowe
placówki. 

Zniesienie ograniczeƒ w handlu w 1815 r. stwo-
rzy∏o korzystne warunki do powstawania sklepów.
Odtàd, poza budynkami specjalnymi, ka˝dy dom czy
kamienica mog∏y s∏u˝yç celom handlu detalicznego.
Zacz´to tworzyç sklepy na parterach, oddzielajàc je
od pomieszczeƒ mieszkalnych. Skutkiem tego ca∏e
partery w wi´kszoÊci domów przy g∏ównej ulicy
miasta (obecnej Senatorskiej) oraz w rynku zamie-
niano na sklepy, a ich okna na du˝e witryny. W rynku
powstawa∏o wiele nowych lokali, które funkcjono-
wa∏y do II wojny Êwiatowej. By∏y to: dwie restaura-
cje, cukiernia, piekarnia; sklepy: dwa rzeênickie 
i spo˝ywczy; warsztaty: Êlusarski i bednarski,
zak∏ady: krawiecki, obuwniczy i malarstwa dekora-
cyjnego, apteka, kancelaria adwokacka i posterunek
policji. 

q po˝ary w 1845 i 1850 r. obj´∏y pozosta∏e drewniane
domy w rynku;
q zburzenie przez Niemców miejskich pomników 

w 1939 r.;
q umieszczenie w koÊciele przy rynku magazynu 

map wojskowych w koƒcu II wojny Êwiatowej;
q uszkodzenie wie˝ koÊcio∏a podczas walk o Zbà-

szyƒ w styczniu 1945r.33

Zanikanie pierwotnych funkcji rynku 
– charakterystyka stanu zachowania
przed modernizacjà
Liczàcy 4,6 tys. m2 plac rynkowy w Zbàszyniu
w dawnych wiekach nie wydawa∏ si´ tak obszerny
jak obecnie. Sta∏y na nim wspomniane: ratusz, komo-
ra celna, jatki i kramy. W dni targowe ch∏opi z oko-
licznych wsi dowozili warzywa, owoce, nabia∏, drób.
Jeszcze w latach 60. XX w. raz w tygodniu odbywa∏
si´ tu targ, na którym rolnicy bezpoÊrednio z drabi-
niastych wozów sprzedawali swoje produkty. 

Przemiany nast´pujàce w ciàgu ostatnich wieków
istotnie zmieni∏y obraz wn´trza rynku. Przede wszyst-
kim znikn´∏y z niego: ratusz (powa˝nie zniszczony,
zosta∏ rozebrany w 1830 r.), komora celna (po uru-
chomieniu w 1870 r. linii kolejowej na mi´dzynaro-
dowej trasie z Poznania do Frankfurtu n.O uzyska∏a
nowà lokalizacj´ przy dworcu), jatki (na skutek zmia-
ny przepisów handlowych) i wozy w dni targowe
(targ przeniesiono na przedmieÊcie). Pojawi∏ si´ nato-
miast: parking dla samochodów osobowych i dostaw-
czych, przystanek autobusowy PKS, wiata przystan-
kowa z ∏awkà, latarnia, betonowe donice, kiosk
„Ruchu”, postój taksówek. Nieoficjalnie na przystan-
ku parkowa∏y autobusy. 

Rynek w latach 70. XX w. by∏ pustym, smutnym
placem, na którym skupia∏ si´ ruch lokalny i tranzy-
towy. Systematycznie nast´powa∏a jego degradacja

14. Dom naro˝ny w pierzei wschodniej, wiata przystanku PKS. Fot.
R. Banach, 1999 r.
14. Corner house in the eastern row of houses, a PKS bus stop.
Photo: R. Banach 1999.

15. Northern row of houses in the market square: school, parking
lot. Photo: R. Banach 1999.

15. Pierzeja pó∏nocna rynku: szko∏a, nasyp parkingu. Fot. R. Ba-
nach, 1999 r.
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Podzia∏ ten widoczny jest do dziÊ. Dlatego podczas
projektowania wielokrotnie poruszano ten temat;
pad∏a propozycja aktywizacji tego fragmentu cen-
trum np. przez zaadaptowanie nieczynnej szko∏y na
Urzàd Stanu Cywilnego lub muzeum miejskie. 

Najwi´cej dyskusji i kontrowersji wzbudza∏y za-
gadnienia komunikacyjne. By∏y one znaczàcym pro-
blemem. Si´gajàca XIII w. organizacja komunikacji
w mieÊcie i ukszta∏towanie placu targowego pod-
porzàdkowane by∏y nadrz´dnej funkcji miasta, jakà
stanowi∏a obs∏uga wa˝nego przygranicznego traktu
handlowego. Intensywny ruch graniczny, z racji usy-
tuowania w rynku i mieÊcie urzàdzeƒ zwiàzanych 
z wymianà handlowà i komorà celnà, zmusza∏ po-
dró˝nych nie tylko do zatrzymywania si´ w tym miej-
scu w celu oclenia przewo˝onych towarów, ale tak˝e
do dokonywania zakupów na targu. 

Po wojnie, w okresie PRL (do 1989 r.) w rynku
czynne by∏y jedynie apteka, sklep spo˝ywczy, sklep
mi´sny, kiosk „Ruchu” i fryzjer. Na wiele lat zaha-
mowany zosta∏ rozwój handlu w centrum miasta, co
spowodowa∏o, ˝e rynek stwarza∏ wra˝enie opusto-
sza∏ego. Wówczas to sta∏ si´ zauwa˝alny podzia∏
placu na dwie cz´Êci: stref´ po∏udniowa, w której
utrzyma∏y si´ jeszcze obiekty handlowe i stref´ pó∏-
nocnà, w której wyst´powa∏a zabudowa mieszka-
niowa i budynek po ewangelickiej szkole z 1890 r.

16. Pierzeja po∏udniowa rynku: koÊció∏, ul. Senatorska, przystanek
PKS. Fot. R. Banach, 1999 r.
16. Southern row of houses in the market square: the church,
Senatorska Street, a PKS bus stop. Photo: R. Banach 1999.

18. Plan of town with
directives and con-
servation recommen-
dations as regards the
general plan. Prep. by
architect B. Weso-
∏owska, W. Jankow-
ska, M.A., 1993.

18. Plan miasta z wy-
tycznymi i zalecenia-
mi konserwatorskimi
do planu ogólnego.
Opr. arch. B. Weso-
∏owska, mgr W. Jan-
kowska, 1993.

17. Widok na pierzej´ po∏udniowà rynku, szkic koncepcyjny 
zagospodarowania placu przy ulicy Senatorskiej. Akwarela, mal. 
R. Banach.
17. View of southern row of houses in the market square, concep-
tual sketch of developing the square next to Senatorska Street.
Water colour: R. Banach.



74

Lokalny ruch uliczny, przebiegajà-
cy wzd∏u˝ po∏udniowej pierzei rynku od
1796 r., po wybudowaniu koÊcio∏a i za
sprawà g∏ównej bramy wejÊciowej 
wiodàcej na plac przykoÊcielny, uleg∏ 
znacznej intensyfikacji. Brama wjazdo-
wa i dwa mniejsze boczne wejÊcia w mu-
rze okalajàcym Êwiàtyni´ usytuowane
zosta∏y w lekkim odsuni´ciu od g∏ównej
osi placu rynkowego bezpoÊrednio przy
ulicy. Od tego czasu nastàpi∏o tu skrzy-
˝owanie i przemieszanie ruchu piesze-
go, postojowego i ko∏owego. Pod ko-
niec XIX w. przed Êwiàtynià zatrzymy-
wa∏y si´ doro˝ki, taksówki; a po II woj-
nie Êwiatowej do 1960 r. konny omni-
bus (na 10 osób), nast´pnie autobus PKS.
Powsta∏ w´ze∏ komunikacyjny, który
pod wp∏ywem narastajàcego w 2 po∏.
XX w. ruchu samochodowego: lokalne-
go i tranzytowego, spowodowa∏ pow-
stanie intensywnie eksploatowanego
parkingu, przystanku autobusowego
PKS i postoju taksówek. Chaotyczny
krajobraz przestrzenny rynku, przed
modernizacjà zarejestrowany na zdj´-
ciach, powodowa∏ degradacj´ u˝ytkowà
placu. Parking zajmujàcy 60 proc. ryn-
ku, przystanek autobusowy, rozlatujàca
si´ wiata przystankowa, reklamy o prze-
ró˝nej kompozycji i formie, zaniedbany
kiosk „Ruchu”, brzydkie witryny, nie-
równe chodniki i agresywna kolorysty-
ka nowo remontowanych domów i par-
terów sklepowych znacznie obni˝y∏y 
jakoÊç estetycznà tej najcenniejszej 
w mieÊcie przestrzeni.

Rynek jednak – mimo przekszta∏ce-
nia lub zniszczenia wielu elementów –
zachowa∏ walory miejskiego krajobrazu
kulturowego przejawiajàce si´ w uk∏a-
dzie urbanistycznym, w czytelnie za-
chowanych elementach kompozycji
przestrzennej z XVIII w.

Materia∏y wyjÊciowe 
koncepcji modernizacji rynku
W za∏o˝eniach wyjÊciowych do kon-
cepcji modernizacji rynku – po zapo-
znaniu si´ z istniejàcà dokumentacjà his-
torycznà i przeanalizowaniu struktury
funkcjonalno-przestrzennej miasta–uwz-
gl´dni∏am warunki konkursowe okre-
Êlone przez Zarzàd Miasta i Gminy Zbà-
szyƒ34. Szczegó∏owe wnioski do 5 kon-
cepcji zg∏oszonych do konkursu by∏y wy-
nikiem analizy dost´pnych opracowaƒ

19. Szkic koncepcyjny do wariantu I modernizacji rynku. Rys. R. Banach, 1998 r.
19. Conceptual sketch for variant I of a modernisation of the market square.
Drawing: R. Banach 1998.

20. Koncepcja zagospodarowania placu rynkowego w Zbàszyniu, wariant I. Proj.
arch. R. Banach, 1998 r.
20. Conception of developing the market square in Zbàszyƒ, variant I. Architectural
project: R. Banach 1998.

21. Koncepcja zagospodarowania placu rynkowego, wariant II. Proj. arch. R. Ba-
nach, 1998 r.
21. Conception of developing the market square, variant II. Architectural project: 
R. Banach 1998.
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studialnych o charakterze historyczno-urbani-
stycznym dla miasta Zbàszynia, wytycznych konser-
watorskich, zasobów êród∏owych w zbiorach biblio-
graficznych i archiwalnych. èród∏a obejmowa∏y: dru-
ki, prace studialne, opinie, materia∏y kartograficzne,
ryciny i fotografie.

Po rozpoznaniu stanu istniejàcego, historii mia-
sta, zasobów zabytkowych, walorów krajobrazowych,
istniejàcej infrastruktury naziemnej i podziemnej
(kanalizacja, wodociàgi i odprowadzanie wód desz-
czowych) oraz uk∏adu komunikacyjnego; w oparciu 
o starannie wyselekcjonowane informacje êród∏owe
poddane merytorycznej ocenie, dosz∏am do wnios-
ków zawartych w kilku wersjach koncepcji zagospo-
darowania rynku. 

G∏ównym za∏o˝eniem przedstawionych rozwià-
zaƒ wariantowych by∏o poszukiwanie nowych form
przestrzennych oraz stworzenie uporzàdkowanego
wn´trza rynku, stanowiàcego kontynuacj´ tradycji
ÊciÊle okreÊlonej w historii, przestrzeni miasta oraz 
w ÊwiadomoÊci mieszkaƒców. Tym zamierzeniom
towarzyszy∏a ÊwiadomoÊç, ˝e du˝a ró˝norodnoÊç 
i odmiennoÊç stylów architektonicznych wspó∏istnie-
jàcych wokó∏ centrum nie zak∏ócajà harmonii tego
miejsca. 

Rynek wyraênie oddzielony pionowymi Êcianami
domów jest fragmentem miasta tworzàcym wn´trze
architektoniczne zamkni´te, przejrzyste, ale zarazem
otwarte na dominujàcy nad nim zespó∏ sakralny.
Sprawia to usytuowana osiowo – w stosunku do d∏u-
giego i obszernego placu – bry∏a koÊcio∏a poprze-
dzona murem z bramà wjazdowà i dwoma furtami.
Dystansujà one zespó∏ sakralny o wysokiej jakoÊci
architektonicznej od g∏ównej i ruchliwej ulicy miasta
oraz zabudowy rynku.

Plac rynkowy, powszechnie postrzegany jako
harmonijny, niepozbawiony jest silnych kontrastów.
Uwidaczniajà si´ one w proporcjach, które wyst´pujà
mi´dzy d∏ugoÊciami pierzei, wysokoÊcià i gabarytami
domów wokó∏, mi´dzy artykulacjà stylów, form i detali
budynków, wreszcie mi´dzy prostotà niskiej zabudo-
wy mieszkaniowej a bogactwem barokowych form ze-
spo∏u sakralnego oraz wysmuk∏ymi wie˝ami koÊcio∏a.

Wymienione kontrasty mog∏y byç odbierane po-
zytywnie, lecz nie ∏agodzi∏y one negatywnej ekspre-
sji wywo∏ywanej przez szpetnà nawierzchni´ placu 
i jego skromne wyposa˝enie. Podporzàdkowany
g∏ównie komunikacji publicznej i prywatnej rynek
straci∏ wiele ze swych architektonicznych i kulturo-
wych treÊci.

URBANISTYKA /ARCHITEKTURA

22. Conception of developing the market square, variant Ia. Architectural project: R. Banach 1998.
22. Koncepcja zagospodarowania placu rynkowego, wariant I a. Proj. arch. R. Banach, 1998 r.
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Koncepcje konkursowe
W projekcie koncepcyjnym zaproponowa∏am cztery
warianty modernizacji przestrzeni rynku. Ka˝de 
z rozwiàzaƒ podporzàdkowane zosta∏o idei skiero-
wanej g∏ówni na stworzenie godnej oprawy dla 
usytuowanego zespo∏u sakralnego, stanowiàcego
pi´kne zamkni´cie placu od strony po∏udniowej.
Perspektywa d∏ugiego placu rynkowego z niskà 
i skromnà zabudowà wokó∏, otwiera przestrzeƒ 
w kierunku dominujàcej architektury Êwiàtyni.
Sytuacja ta z jednej strony stwarza okreÊlony w za-
∏o˝eniu urbanistycznym dystans widokowy na dwie

wspania∏e barokowe wie˝e koÊcio∏a, a z drugiej po-
woduje, ˝e rynek w skali ca∏ego za∏o˝enia i percepcji
przestrzennej zajmuje podrz´dne miejsce. Fakt ten
potwierdzajà równie˝ nielicznie zachowane przekazy
ikonograficzne ukazujàce wy∏àcznie pierzej´ po∏ud-
niowà rynku wraz z koÊcio∏em. Nie zachowa∏y si´
lub te˝ nie znalaz∏am uj´ç pozosta∏ych pierzei
rynkowych. 

W kolejnych wariantach projektu koncepcyjnego
podporzàdkowanym „klimatom barokowym rynku”
pokaza∏am kilka aran˝acji wn´trza placu, chodników
oraz sposoby ukszta∏towania stykajàcych si´ kraw´-
dzi pomi´dzy p∏ytà rynku a ulicami Senatorskà i ˚y-
dowskà. Rozwiàzania te sà efektem opisanego wcze-
Êniej rozpoznania stanu istniejàcego oraz poszukiwaƒ
historycznych i ikonograficznych informacji doty-
czàcych rynku, do których mog∏abym nawiàzaç pro-
jektujàc na nim nowe formy. 

Jednà z takich informacji by∏ zapis, ˝e do 1830 r.
sta∏ tu ratusz. Stàd pomys∏ zaakcentowania tego
miejsca murkiem, podÊwietlonym podestem, za-
g∏´bieniem lub skromnà formà rysunku w posadzce.
Na koƒcowe rozwiàzanie projektowanej tutaj formy
decydujàcy wp∏yw b´dà mia∏y wyniki przeprowa-
dzonych przed modernizacjà badaƒ archeologicznych.

Kwintesencjà przedstawionych wariantów by∏o
wyeliminowanie parkingu, wiaty przystanku autobu-
sowego, intensywnego ruchu ko∏owego oraz mocno
zdewastowanej architektury z p∏yty rynku i zapro-
ponowanie nowych elementów wyposa˝enia placu.
We wszystkich wariantach koncepcyjnych ruch ko-
∏owy wzd∏u˝ pierzei wschodniej i zachodniej podpo-
rzàdkowany zosta∏ ruchowi pieszemu. Natomiast od
ulicy Senatorskiej, gdzie nat´˝enie ruchu jest bardzo
du˝e i ciàgle wzrasta, zaproponowa∏am ustawienie
tzw. pacho∏ków ulicznych, poszerzenie jezdni oraz
ró˝ne formy zatoki postojowej dla zatrzymujàcych
si´ przed koÊcio∏em i przy rynku pojazdów.

23. Koncepcja zagospodarowania placu rynkowego, wariant III.
Proj. arch. R. Banach, 1998 r.
23. Conception of developing the market square, variant III.
Architectural project: R. Banach 1998.

24. Plan zagospodarowania
rynku w Zbàszyniu. Proj.
arch. R. Banach, 2000 r.
24. Plan of developing the
market square in Zbàszyƒ.
Architectural project: R. Ba-
nach 2000.



77

URBANISTYKA /ARCHITEKTURA

Propozycje te mia∏y s∏u˝yç uspokojeniu ruchu oraz
stworzeniu mo˝liwoÊci bezpiecznego zatrzymywania
si´. Dodatkowo w celu oddzielenia ruchu samocho-
dowego od placu w wariancie I, Ia, II i III zapropo-
nowa∏am murki z niskà zielenià, poide∏kiem lub
pompà, rzeêbami i niewielkim pawilonem. Od strony
ul. ˚ydowskiej w osi istniejàcego ciàgu pieszego 
z ulicy Âwi´tomiko∏ajskiej, zaprojektowa∏am podob-
ny zielony zespó∏ z niskà i wysokà zielenià, wzboga-
cony w wariancie II i III o elementy ma∏ej architek-
tury z ∏awkami, latarniami i fontannà. Chodniki
wzd∏u˝ pierzei wschodniej i zachodniej mia∏y zostaç
poszerzone i przystosowane do organizacji ogródków
z mo˝liwoÊcià dobudowania przy schodach wejÊcio-
wych murków i tarasów. Proponowane tarasy poka-
zane w wariancie I nawiàzujà formà do podobnego,
istniejàcego ju˝ wejÊcia do apteki „Pod Or∏em” w ka-
mienicy nr 4 w rynku. 

We wszystkich wariantach uzupe∏nione zosta∏y 
o nowe nasadzenia istniejàce ciàgi drzew lipowych
na chodnikach. W I wariancie zaprojektowano
6 drzew w pó∏nocnej cz´Êci placu, w wariancie III

26. Market square in Zbàszyƒ after modernisation. View from ˚ydowska Street towards the church. Photo: R. Banach, 2005.
26. Rynek w Zbàszyniu po modernizacji. Widok z ul. ˚ydowskiej w kierunku koÊcio∏a. Fot. R. Banach, 2005 r.

25. Projekt posadzki rynku przy ul. Senatorskiej. Rys. R. Banach,
2000 r.
25. Project of the market square surface next to Senatorska Street.
Drawing: R. Banach, 2000.
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Z inwestycji kubaturowych w fazie koncepcyjnej za-
proponowano stragany stawiane na czas jarmarków 
i odpustów, przeszklony przystanek autobusowy lub
sta∏y pawilon typu kiosk z ogródkiem kawiarnianym
i sta∏e stragany. 

W koncepcjach modernizacji zaproponowa∏am:
q wyprofilowanie p∏yty rynku do jednego odpowied-

niego poziomu, po likwidacji parkingu;
q ró˝ne rozwiàzania posadzki (rys.: wariant I, I a, II, 

III); 
q pozostawienie miejsca na przystanek PKS, lecz 

tylko dla wsiadajàcych i wysiadajàcych pasa˝erów, 
a nie jako miejsce postojowe dla autobusów;

q w wariancie III przy przystanku postawienie lek-
kiego, estetycznego, ca∏kowicie przeszklonego 
wiatro∏apu lub pawilonu.

wzd∏u˝ wschodniej i zachodniej pierzei wprowa-
dzono drugi, symetryczny do istniejàcego, szpaler
drzew. Dla uzupe∏nienia sta∏ych elementów zieleni za-
proponowano wi´ksze roÊliny w donicach, na chod-
nikach przed wejÊciami do domów i lokali oraz na
p∏ycie rynku. 

Przewidziano nast´pujàce rodzaje oÊwietlenia:
latarnie s∏upowe naÊladujàce dawne lamy gazowe
ustawione na chodnikach i przy zespo∏ach zieleni,
oÊwietlenie w posadzce: na Êrodku rynku – w miej-
scu dawnego ratusza, przy zatoczce od ul. Senator-
skiej i w wàskim chodniku przed bramà do koÊcio∏a.

Zagospodarowanie centrum rynku przewidywa∏o
– w wariancie I: 
q obni˝enie terenu o ok. 20 cm w miejscu dawnego 

ratusza oraz wy∏o˝enie go drewnianà kostkà bru-
kowà i wykorzystanie na taras-ogródek przy pro-
jektowanym nowoczesnym pawilonie z punktami 
sprzeda˝y kawy, prasy i pamiàtek;

– w wariancie Ia, II
q pozostawienie przestrzeni rynku bez sta∏ych zabu

dowaƒ;
q mo˝liwoÊç ustawiania na czas jarmarków i od-

pustów specjalnie zaprojektowanych straganów;

– w wariancie III:
q zasadzenie wokó∏ rynku dwóch szpalerów drzew  

po∏àczonych niskà zielenià i ∏awkami;
q pozostawienie niezabudowanego wn´trza rynku. 

Zagospodarowanie terenu wokó∏ rynku prze-
widywa∏o:
q uzupe∏nienie drzew wzd∏u˝ pierzei wschodniej 

i zachodniej; 
q ustawienie lamp mi´dzy drzewami;
q usytuowanie wejÊç do sklepów, lokali us∏ugowych 

nie bezpoÊrednio z chodnika, ale poprzez tarasy 
z murkami i zielenià, jak na rys. dla wariantu I;

q umieszczenie wejÊç do nowo zaprojektowanych 
obiektów handlowych zlokalizowanych w piwni-
cach domów nie bezpoÊrednio z ulicy, a w ich 
sieniach.

27. Rynek w Zbàszyniu po modernizacji. Fragment chodnika, jezdni i p∏yty rynku. Fot. R. Banach, 2005 r.
27. Market square in Zbàszyƒ after modernisation. Fragment of pavement, street and market square surface. Photo:. R. Banach, 2005.



79

URBANISTYKA /ARCHITEKTURA

w koncepcji konkursowej, g∏ównà ideà projektu by∏o
uporzàdkowani przestrzeni rynku. Ze wzgl´du na
du˝e koszty inwestycji w projekcie, zaproponowa∏am
dwa etapy realizacji. 

W pierwszym nale˝a∏o wymieniç nawierzchni´
chodnika, za∏o˝yç oÊwietlenie, uzupe∏niç istniejàcy
ciàg drzew (lip) o nowe nasadzenia oraz usunàç
wzd∏u˝ wschodniej i zachodniej pierzei rynku asfalt 
i odkryç znajdujàcy si´ pod nim bruk. Drugo etap
poprzedzaç mia∏y badania archeologiczne na p∏ycie
rynku. Wyniki odkrywek pozwolà okreÊliç lokaliza-
cj´ ratusza, ustalà poprzednie warstwy nawierzchni
rynku, zw∏aszcza pod nasypanym w pó∏nocnej cz´Êci
parkingiem. 

W drugim etapie budowy przewidywana zosta∏a
wymiana nawierzchni p∏yty rynku, wykonanie

w ciemnej zieleni. Wariant II zak∏ada∏ pokrycie ryn-
ku wy∏àcznie brukiem odzyskanym z remontowa-
nych w mieÊcie ulic. Obydwie propozycje – kompo-
zycja posadzki w wariancie I i II – podkreÊlaç mia∏y
naturalny profil ukszta∏towania rynku. 

W miejscu ratusza zaproponowano zaznaczenie
obrysu budynku w posadzce z ciemnozielonego gra-
nitu w po∏àczeniu z elementami kamiennymi z wy-
kopalisk oraz umieszczenie tablicy informacyjnej.
Wokó∏ obrysu zaprojektowano oÊwietlenie umiesz-
czone w posadzce, lampami typu Venus D 18.

Od ruchliwej ul. Senatorskiej rynek oddzielajà
˝eliwne pacho∏ki, projektowany pawilon oraz murki
z zielenià. Poczàtkowo ideà modernizacji placu,
zgodnà z ˝yczeniami konserwatora, by∏a pe∏na
ekspozycja p∏aszczyzny rynku i bry∏y koÊcio∏a przy

Projekt modernizacji rynku
Podj´te prace projektowe35 by∏y kontynuacjà opra-
cowanej w 1998 r. koncepcji (wariant I), która wy-
∏oniona zasta∏a w drodze konkursu. W projekcie mo-
dernizacji rynku w Zbàszyniu przyj´tym do realizacji
stara∏am si´ wykorzystaç w pe∏ni walory kompozy-
cyjne przestrzeni, przekazy historyczne i kartogra-
ficzne. W proponowanych rozwiàzaniach uwzgl´dni-
∏am wytyczne konserwatorskie sformu∏owane dla
strefy „A” ochrony konserwatorskiej przez woje-
wódzkiego konserwatora zabytków36. Podobnie, jak

murków z zielenià od strony ul. Senatorskiej, usta-
wienie niewielkiego pawilonu/kiosku, za∏o˝enie oÊ-
wietlenia, ustawienie pompy, ∏awek. 

Projekt, ze wzgl´du na historycznà rang´ miej-
sca, przewidywa∏ nawierzchni´ wykonanà z p∏yt gra-
nitowych i kostki granitowej. Jednak realne mo˝li-
woÊci finansowe gminy wskazywa∏y na koniecznoÊç
zastosowania materia∏ów zast´pczych. I tak nawierz-
chnia p∏yty rynku w wariancie I stanowi∏a kompozy-
cj´ bruku granitowego „z odzysku”, kostki granito-
wej surowej (7x9 cm), p∏yt granitowych (50x50 cm)
w kolorze szarym oraz kostki granitowej (4 x 6 cm) 

28. Rynek w Zbàszyniu po modernizacji. Widok w kierunku ul. Senatorskiej – kiosk, murki z zielenià, pompa. Fot. R. Banach, 2005 r.
28. Market square in Zbàszyƒ after modernisation. View towards Senatorska Street – kiosk, walls with plants, water pump. Photo: R. Banach,
2005.



zaanga˝owaniu stosunkowo niewielkich Êrodków fi-
nansowych. Uzyskano jednak zgod´ na budow´ nie-
wielkiego pawilonu/kiosku, co stanowi∏o nawiàzanie
do tradycji i funkcji handlowych rynku. Kiosk zapro-
jektowano na rzucie oÊmioboku w technologii trady-
cyjnej. Szczegó∏y wykoƒczeniowe i detale architek-
toniczne obiektu stanowi∏y: kraty, por´cze, wsporni-
ki okapu (elementy kute). Do budowy przewidziano
takie materia∏y, jak: ciemnozielony granit i grana-
towa ceramiczna dachówka, nawiàzujàce kolorystykà
do otoczenia. 

Murki z zielenià mia∏y zyskaç ob∏o˝enie grani-
tem Mor Stone ze Strzegomia w kolorze ciemnej 
zieleni (p∏yty zwieƒczajàce z granitu polerowanego,
Êciany z granitu groszkowanego). Od strony placu,
przy murkach, z jednej strony zaprojektowano pomp´
typu „Pankow”, z drugiej latarni´ ˝eliwnà (typ 43, 
z odlewni w Âremie) na ciemnozielonym granitowym
cokole. Od ul. ˚ydowskiej zaproponowano umiesz-
czenie stylizowanych na stare ˝eliwnych latarni,
∏awki i zasadzenie 6 drzew. Zaproponowane w pro-
jekcie wykoƒczenie murków i kiosku szlachetnymi
materia∏ami s∏u˝yç mia∏o podniesieniu wra˝eƒ este-
tycznych. 

Realizacja projektu modernizacji
rynku
W∏adze miejskie z burmistrzem na czele uzna∏y, ˝e
stworzenie nowego wizerunku centrum miasta i ryn-
ku przyciàgnie do Zbàszynia turystów oraz ludzi 
z inicjatywà, którzy – byç mo˝e – zechcà tu zain-
westowaç w∏asne pieniàdze. Dlatego tez moderni-
zacja rynku sta∏a si´ sprawa pierwszoplanowà.

Samorzàd miasta i gminy przyk∏ada∏ do tej realizacji
du˝à wag´, jednak niedostatek Êrodków finansowych,
jeszcze przed przystàpieniem do modernizacji, narzu-
ci∏ ograniczenia zmuszajàce do przyj´cia taƒszych
rozwiàzaƒ. Niemniej kolejne etapy modernizacji ryn-
ku przebiega∏y prawid∏owo. Towarzyszy∏ im nadzór
autorski i konserwatorski, co pozwoli∏o na zacho-
wanie wi´kszoÊci niuansów estetycznych zawartych
w projekcie.

Prace rozpocz´to wiosnà w 2001 r. od podj´cia
zalecanych badaƒ archeologicznych37. Pozytywnym
aspektem przedsi´wzi´cia by∏ fakt, ˝e generalnym
wykonawcà modernizacji rynku w Zbàszyniu by∏a
miejscowa firma budowlana. W pierwszej kolejnoÊci
zlikwidowano nasypany parking w pó∏nocnej cz´Êci
rynku, wymieniono starà infrastruktur´ i za∏o˝ono
nowà (elektrycznà, wodnà i kanalizacj´ deszczowà).
Wzd∏u˝ pierzei wschodniej i zachodniej u∏o˝ono
metrowy pas z kostki granitowej (4 x 6) w swobodnej
kompozycji z kamieniami polnymi. Dalej w∏aÊciwy
chodnik z uszlachetnionej dwuwarstwowej kostki 
z wierzchnià warstwà z dodatkiem bazaltu w kolorze
zielonym. Docelowo przewidywana posadzka z p∏yt
granitowych, ze wzgl´dów finansowych zastàpiona
zosta∏a kostkà z prasowanego betonu.

Zrezygnowano nie tylko z wykonania p∏yty ryn-
ku z p∏yt granitowych, ale tak˝e z ob∏o˝enia granitem
Êcian kiosku i murków, z coko∏u granitowego pod
lamp´, z oÊwietlenia w posadzce w miejscu ratusza 
i przy murku, z lamp przy ul. ˚ydowskiej. Zamiast
granitu p∏yt´ rynku wykonano z kostki brukowej 
z odzysku, Êciany ob∏o˝ono ciemnozielonymi p∏ytka-
mi poz-bruku, czyli zbli˝onymi kolorystycznie do
pierwotnie proponowanego granitu.
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29. Rynek w Zbàszyniu po modernizacji. Widok od strony ul. Senatorskiej – kiosk, murki z zielenià. Fot. R. Banach, 2005 r.
29. Market square in Zbàszyƒ after modernisation. View from Senatorska Street – kiosk, walls with plants. Photo: R. Banach, 2005.



W trakcie opracowywania kosztorysu, ze wzgl´-
du na koszty, usuni´to z realizacji projektowane
oÊwietlenie w posadzce w kilku miejscach: przy bra-
mie koÊcio∏a, przy murkach i w miejscu po ratuszu.
Spowodowa∏o to niekorzystnà zmian´ w ca∏oÊci reali-
zowanego projektu modernizacji, a w konsekwencji
znaczne zmiany w projektowanym oÊwietleniu placu.
Moje obawy, ˝e rynek b´dzie niedostatecznie oÊwiet-
lony, potwierdzi∏y si´. W efekcie wykonano po trzy
punkty Êwietlne w posadzce przy murkach. Wierz´,

˝e w póêniejszym czasie wprowadzone zostanie oÊ-
wietlenie rynku zgodnie z projektem.
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1. Projekt Zagospodarowania Rynku w Zbàszyniu, autorstwa mgr
in˝. arch. Radomi∏y Banach, powsta∏ w pracowni projektowej
„PROTECH” we Wolsztynie w 2000 r.
2. Zbàszyƒ (7,2 tys. mieszkaƒców w 1998 r.) na obszarze Bruzdy
Zbàszyƒskiej, nad rzekà Obrà i jeziorem B∏´dno. W okresie wczesno-
feudalnym osada warowna nale˝àca do zachodniego systemu
obronnego paƒstwa polskiego, usytuowana na drugiej linii, wzd∏u˝
rzeki Obry. Od XIII do XV w. siedziba kasztelani. Pierwsza histo-
ryczna wzmianka pochodzi z 1231 r. Zawarta jest w dokumencie
W∏adys∏awa Odonica wystawionym dla katedry wroc∏awskiej, 
w którym wymienia wÊród Êwiadków kasztelana zbàszyƒskiego
Czcirada (KDW I, nr 592). Na podgrodziu przy przeprawie przez
Obr´ powstaje osada targowa z koÊcio∏em parafialnym. Na tym
miejscu lokacja miasta w 2 po∏. XIII w. (wzmiankowana w 1313 r.).
Zbàszyƒ by∏ miastem w pe∏ni samodzielnym skupiajàcym osadni-
ków, rzemieÊlników majàcych swój samorzàd, rad´ wójta i bur-
mistrza (rajcy wymienieni w 1338 r.). Do Êmierci Przemys∏a II na-
le˝a∏ do ksià˝àt wielkopolskich, póêniej do Henryka III ksi´cia g∏o-
gowskiego. W 1332 r. zdobyty przez ¸okietka. Do 1393 r. w∏asnoÊç
królewska, oddana przez Jagie∏∏´ rodzinie Na∏´czów G∏owaczy 
z Nowego Dworu. Syn Jana, s´dzia wielkopolski, przyjà∏ nazwisko
Zbàski. Za jego czasów Zbàszyƒ by∏ najsilniejszym oÊrodkiem hu-
sytyzmu w Wielkopolsce. Od 1595 r. miasto w∏asnoÊcià CiÊwic-
kich. W XVII w. Tuszyƒskich i Mycielskich. Od 1700 do 1848 r.
nale˝y do Garczyƒskich. W latach 1793-1919 w zaborze pruskim.
W 1870 r. po∏àczone kolejà na linii Poznaƒ – Frankfurt n. Odrà. 
W latach 1918-1939 miasto graniczne.
3. J. Krasoƒ, Zbàszyƒ do prze∏omu wieku XVI i XVII, Zbàszyƒ
1935. Data lokacji miasta na prawie niemieckim, nie potwierdzona
dokumentem, okreÊlana jest na 1311 r. i dotyczy zorganizowanej
ju˝ osady posiadajàcej obok grodu kasztelaƒskiego w∏asne targo-
wisko. Do XVI w. Zbàszyƒ odgrywa∏ znacznà role obronnà i gospo-
darczà. Znalaz∏o to odzwierciedlenie w zabudowie miasta. 
4. R. Linette, Zamek w Zbàszyniu. Dokumentacja historyczna,
Poznaƒ 1959/60. Mpis w WKZ-Poznaƒ. èród∏owe informacje 
z 1231 r. Êwiadczà o wczeÊniejszym istnieniu w pobli˝u utworzo-
nego miasta grodu kasztelaƒskiego od po∏udniowego wschodu
opartego o brzeg jeziora B∏´dno. Gród z zamkiem skupia∏ w∏adz´
oraz spe∏nia∏ funkcje administracyjno-sàdowe i handlowe.
5. WczesnoÊredniowieczny trakt jest drugà, co do wieku i znacze-
nia, wielkopolskà drogà tranzytowà nale˝àcà do w´z∏a poznaƒskiego.
6.  R. Linette, jw., W XV i XVI w. zamek Zbàskich, przekszta∏cony
z warownej fortecy (w XVII w. nale˝àcej do CiÊwickich) w twier-
dz´ (w XVIII w. do Garczyƒskich). Twierdza typu staroholender-
skiego (wym. 250 x 350 m) o ziemnych bastionach i kurtynach,
oblanych wodami fosy wybudowana zosta∏a przez Abrahama Zbà-
skiego. W 1907 r. wysadzona w powietrze przez Klintzing, nie-
mieckà w∏aÊcicielk´ zamku. Dzisiaj z ca∏ego za∏o˝enia, po∏o˝onego
ok. 0,5 km na zachód od rynku, zachowa∏y si´ relikty ziemno-wod-
nych fortyfikacji, wie˝a bramna i kazamaty oraz resztki parku:
w∏oskiego z XVIII w. i krajobrazowego z XIX w.
7. Dok∏adne wymiary rynku: krótsze boki: 39 i 44 m, d∏u˝sze: 97 
i 102 m.
8. Od Êredniowiecza ulica Wielka, Wspólna, Pospolita; pod zabo-
rem pruskim ul. Wilhelmstrasse; po II wojnie Êwiatowej ul. gen.

Âwierczewskiego, obecnie ul. Senatorska.
9. Dzisiaj jest ciàgiem pieszym prowadzàcym przez drewniany
most na Obrze w kierunku cmentarza z drewnianym koÊcio∏em Êw.
Miko∏aja z XVIII w.
10 R. E. Linette, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t.V, zeszyt 14,
powiat nowotomyski, Warszawa 1969, s. 41. KoÊció∏ parafialny
wzmiankowany 1238 i 1298 r., od 1516 r. – kolegiata. Do poczàtku
XVII w. by∏ orientowany i drewniany. Po po˝arze w 1613 r. wysta-
wiono w tym miejscu nowy, drewniany koÊció∏ zwrócony do placu
nie jak poprzedni bokiem, lecz wejÊciem. W 1712 r. zosta∏ odno-
wiony. Poniewa˝ rozpada∏ si´ w 1761 r. zosta∏ rozebrany. Na jego
miejscu w latach 1761-1768, 1777-1783 wybudowano obecny,
ufundowany przez Garczyƒskich, wg projektu z 1750 r. architekta
Karola Marcina Frantza przez budowniczego J. F. Hanke z Leszna. 
11. Nie zachowa∏y si´ plany, z których jednoznacznie mo˝na by
by∏o rozpoznaç charakter podzia∏u i proces kszta∏towania si´ roz-
planowania dzia∏ek przyrynkowych oraz regulacji nowych inwesty-
cji budowlanych.
12. Dawne wàskie parcele przeznaczone pod zabudow´ szczytowà
zosta∏y scalone po dwie.
13. Obejmowa∏ on mi´dzy innymi za∏o˝enie wodociàgu, kanaliza-
cji, po∏o˝enie chodników, napraw´ jezdni, oÊwietlenie ulic, budow´
parkingu. Prace rozpocz´te w 1998 r. przez burmistrza R. Szczepa-
niaka, dokoƒczy∏ w 2001 r. burmistrz R. Suchorski. 
14. H. Münch, Geneza rozplanowania miast wielkopolskich XIII 
i XIV w., Kraków 1946.
15. J. Krasoƒ, Zbàszyƒ do prze∏omu wieku XVI i XVII, Zbàszyƒ
1935.
16. M. Ziemski, T. Piechocki, Wszerz i wzd∏u˝ ziemi wielkopol-
skiej, t. I. Poznaƒ 1934, s.97.
17. E. Linette, Zbaszyƒ (woj. Poznaƒskie). Studium historyczno-
urbanistyczne, Poznaƒ 1963 r. ROBiDZ Poznaƒ, mpis.
18. Dom sk∏ada∏ si´ z izby mieszkalnej, komory sypialnej i sklepu
z towarami lub warsztatu.
19 E. Linette, jw. KoÊció∏ parafialny p.w. Wniebowzi´cia NMP,
póênobarokowy, zbudowany w latach 1770-1796 wg projektu wzo-
rowanego na budowlach arch. K. M. Frantza.
20 E. Linette, jw. Przed fasadà koÊcio∏a parafialnego stojà na
murowanych trójbocznych coko∏ach dwie póênobarokowe figury:
Êw. Wojciecha i Êw. Stanis∏awa. Brama z filarami zwieƒczonymi
esowatymi gzymsami i mur koÊcielny z czworobocznymi filarami z
gzymsami od strony rynku z koƒca XVIII w. Po bokach bramy
arkadowe przejÊcia. Krata z 1804 r. 
21. J. Krasoƒ, jw. Po po˝arze, w którym sp∏on´∏a podcieniowa za-
budowa rynku, przeprowadzono regulacj´. 
22 T. ˚ychliƒski, Zbàszyƒ, „Tygodnik Ilustrowany”, t. VIIII, R.
1863, nr 204, s.326. 
23. W umowie celnej Przemys∏a I i Boles∏awa Pobo˝nego z zako-
nem krzy˝ackim w 1243 r. ksià˝´ta wyznaczyli trzy komory celne
na drodze tranzytowej z W∏oc∏awka do Gubina: Gniezno, Poznaƒ 
i Zbàszyƒ.
24. J. Krasoƒ, jw.. Komora celna znajdowa∏a si´ przy grodzie

Przypisy

Mgr in˝. arch. Radomi∏a Banach, absolwentka Wydzia∏u
Architektury i Budownictwa Politechniki Poznaƒskiej 
i Podyplomowego Studium Archeologii Przemys∏owej Po-
litechniki Wroc∏awskiej, pracuje w Regionalnym OÊrodku
Badaƒ i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu.



The municipal authorities of Zbàszyƒ, a pictur-
esquely located small town in western Greater

Poland, recognised that they are compelled to create
a new image of the city centre in order to attract
tourists and people with initiative. The year 1998
marked the inauguration of an investment programme
pursued within the historical premises of the town,
entailing a project for the modernisation of the 
market square, the result of a previous competition.
The article discusses select competition conceptions
and the realisation project  devised in 1998-2000. 

The predominant project objective was to dis-
cover a contemporary spatial and functional formula
for the historical market square, which for the past
half a century was used predominantly as a parking

lot. This is the reason special attention was paid to all
available historical sources, iconography, and facts
from the town’s past which pertained directly to the
market square. 

Modernisation was inaugurated in the spring of
2001 by embarking upon recommended archaeolo-
gical research on the site of the non-extant town hall. 
Certain restraints were imposed by insufficient 
financial funds. Nonetheless, consecutive stages of
the modernisation ran a smooth course, especially
considering that they were supervised by the author
and conservators, making it possible to preserve the
majority of the aesthetic nuances contained in the
project. 
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zbàszyƒskim w 1. po∏. XIII w. Pierwsza wiadomoÊç o niej zawiera
dokument bez daty wystawiony przez ks. Boles∏awa Âlàskiego
(Rogatk´) ok. 1240 r. Dokument adresowany do celników ksià-
˝´cych w KroÊnie i Zbàszyniu dotyczy zwolnienia od c∏a mnichów
z Parady˝a.
25. J. Krasoƒ, jw. Ratusz – siedziba i miejsce urz´dowania samo-
rzàdowych w∏adz sàdowniczych, administracyjnych i handlowych 
z regu∏y nie powstawa∏ w chwili lokacji miasta. Tak prawdopodob-
nie by∏o w Zbàszyniu. Potrzeba budowy ratusza powsta∏a po umoc-
nieniu si´ samorzàdnoÊci gminy miejskiej. W ratuszu mieÊci∏y si´:
piwnica, skarbiec, wi´zienie itp. J. Krasoƒ, Organizacja w∏adz
miejskich w Zbàszyniu (do roku 1615). Brak jest wiadomoÊci 
w zapiskach Êredniowiecznych o ratuszu, w 1610 r. w Ksi´dze
urz´du wójtowskiego wyst´puje nazwisko Ratuszny. 
26 J. Krasoƒ, jw. Celnicy urz´dowali w ma∏ym domku, a raczej
budce, obok której znajdowa∏a si´ stajnia dla koni, ogrodzenie dla
byd∏a, trzody i innych zwierzàt zatrzymywanych do kontroli, latar-
nia, s∏up, na moÊcie zapora i rampa. Komor´ celnà w Zbàszyniu
obs∏ugiwali: pisarz, dwóch stra˝ników i szlakowy, czyli stójkowy. 
27 J. Krasoƒ, jw. s. 150, 153. Zbàszyƒ by∏ miejscem sp´du byd∏a,
póêniej znanym targowiskiem, na którym spotykali si´ kupcy kra-
jowi, zagraniczni i miejscowi. W Zbàszyniu handlowano: wo∏ami,
ciel´tami, koƒmi, skórami wo∏owymi, ∏ojem, we∏nà, zbo˝em, Êle-
dziami, winem, miodem, piernikami, solà i popio∏em.
28 J. Krasoƒ, jw. W XV w. Zbàszyniu istnia∏ przemys∏ m∏ynarski,
tartaczny, browarniany (3 browary), gorzelniczy i ˝elazny oraz
rzemieÊlnicy (zrzeszeni w 1581 r. w 41 cechach): tkacze, krawcy,
czapnicy, kuÊnierze, szewcy kowale, Êlusarze, kotlarze, garncarze,
cieÊle, stolarze, bednarze, ko∏odzieje, cz∏oniarze, piekarze,
piernikarze, rzeênicy i ∏aziebicy oraz nie zrzeszeni rybacy. 
29. Metryka Koronna 43, s. 146.
30. J. Krasoƒ, jw., s. 142. Na jarmarkach proboszczowskich pro-
boszczowie pozbywali si´ produktów zebranych od ludnoÊci 
w charakterze dziesi´cin.
31. J. Krasoƒ, jw., s. 143,144.
32. M. Andrzejak, Przechadzki po Zbàszyniu mi´dzywojennym,
czyli co i gdzie dawniej bywa∏o, Zbàszyƒ 2003, mpis.
33. www.zbaszyn.com/historia/okupacja.htm, Materia∏y êród∏owe
F. Zierke, Okupacja hitlerowska.
34. Pismo Zarzàdu Gminy i Miasta w Zbàszyniu i burmistrza mias-
ta mgr in˝. R. Szczepaniaka z dnia 19.01.1998 r. dotyczàce
zaproszenia do udzia∏u w konkursie na zagospodarowanie rynku 
w Zbàszyniu: „Majàc na uwadze rozwój miasta i polepszenie 
standardu ˝ycia jego mieszkaƒców zamierzamy przystàpiç do

zagospodarowania placu rynkowego w Zbàszyniu. Obierajàc za cel
przywrócenie mu jego znaczenia – centrum miasta, pragniemy zle-
ciç opracowanie takiego projektu technicznego tego przedsi´wzi´-
cia, który umo˝liwi nadanie wn´trzu architektonicznemu historycz-
nego charakteru z podkreÊleniem jego zabytkowych walorów”.

35. Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków w Zielonej 
Górze z dnia 22.04.1998 r. do Zarzàdu Gminy i Miasta Zbàszynia 
(WKZ-316/98). „Koncepcja nr 2 (4 warianty) – arch. R. Banach.
SpoÊród przedstawionych w opracowaniu 4 wariantów najtrafniej-
sze pod wzgl´dem konserwatorskim za∏o˝enia ogólne prezentuje
wariant 1, który ∏àczy za∏o˝enie rewaloryzacji z dostosowaniem
przestrzeni rynku do wymogów funkcjonowania wspó∏czesnego
miasta”.

36. Zbàszyƒ. Wytyczne i zalecenia konserwatorskie do planu ogól-
nego, opr. mgr in˝. arch. B. Weso∏owska, mgr W. Jankowska,
Zielona Góra 1993 r.

37. WczeÊniejsze badania w rynku przeprowadzone w 1965 r.
Artyku∏ K. D´bskiej-Lutowej, Âlady osadnictwa wczesnoÊrednio-
wiecznego w Zbàszyniu, pow. Nowy TomyÊl: „W okresie od 7.10.
do 22.11.1965 roku przeprowadzono na Rynku w Zbàszyniu bada-
nia archeologiczne majàce na celu zlokalizowanie osadnictwa
wczesnoÊredniowiecznego. W trakcie prac za∏o˝ono i zbadano 5
wykopów. Wykopy: 1, 2, 4 i 5 usytuowano w trzech naro˝nikach
rynku, natomiast wykop 3 za∏o˝ono na terenie dziedziƒca koÊciel-
nego. Wnioski: na podstawie badaƒ wykopaliskowych przeprowa-
dzonych na rynku w Zbàszyniu stwierdziç mo˝na, ˝e osadnictwo na
tym terenie rozwin´∏o si´ co najmniej na poczàtku XI w.
KilkanaÊcie u∏amków naczyƒ r´cznie lepionych i górà obtaczanych
z IX i pierwszej po∏owy X w. mog∏oby Êwiadczyç o wczeÊniejszym
osadnictwie, lecz stanowià one tak znikomy procent w tym zespole,
˝e nie jest wykluczone, i˝ znalaz∏y si´ tu na z∏o˝u wtórnym.
Stratygrafia terenu ca∏kowicie zak∏ócona przez niwelacje i wykopy
uniemo˝liwiajà ÊciÊlejsze datowanie obiektu. W ka˝dym razie nie
ulega wàtpliwoÊci, ˝e od poczàtku XI do XII w,. jeszcze przed
lokacjà Zbàszynia (tj. przed XIII w. gdy˝ dok∏adna data lokacji nie
jest znana), istnia∏a tu osada z rozwini´tym rzemios∏em, przynajm-
niej garncarskim”. W wyniku przeprowadzonych badaƒ archeolo-
gicznych w okresie od 17-23 lipca 2001 r. przez P. Bobrowskiego
i P. Pawlaka wykryto fragmenty dwóch drewnianych nawierzchni
pochodzàcych z XV/XVI w. W´˝sza konstrukcja to chodnik, 
szersza jezdnia. Nie uda∏o si´ ustaliç pozosta∏oÊci ratusza.
Nawierzchnia rynku by∏a zniwelowana do warstw kulturowych 
z XV/XVI w. 

38. Wykonawcà modernizacji by∏a miejscowa firma budowlana J.
Ciszewskiego „Ken-EKO s.c.”, a podwykonawcà J. P´ka∏a. 
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