
Wsie i miasta 

 Wiek XIII i XIV to czas, w którym na ziemiach polskich trwała wzmożona akcja osadnicza. Choć  
od tego czasu wiele się zmieniło w polskim pejzażu, jeszcze dziś można odkryć ślady dawnych planów i po-
rządków przestrzennych. Wystarczy tylko rozejrzeć się uważnie wokół siebie.

A. WSIE
 Możnowładcy posiadający ogromne majątki, chcąc je zgospodarować, a tym samym podnieść wła-
sne wpływy, musieli sprowadzić osadników, którzy by zechcieli uprawiać ziemię. Spowodowało to powstanie 
licznych wsi, które lokowano początkowo na prawie polskim, a później najczęściej na prawie niemieckim.  
I Osadnictwo na prawie polskim: osadnicy - tzw. „wolni goście” - zawierali z panem feudalnym umowę 
ustną, w myśl której otrzymywali od niego ziemię do uprawy, a także pomoc na zagospodarowanie się w 
nowym terenie, w zamian za to obowiązywali się składać panu określoną daninę. Z początku wolni goście 
byli zwolnieni z daniny na rzecz pana, ale nie z czynszu płaconego księciu, czyli zwierzchnikowi feudała,  
z którym zawierli umowę.  Po wygaśnięciu umowy osadnicy mogli zmienić miejsce zamieszkania (tzw. pra-
wo wychodu). Byli ludźmi wolnymi.
II Osadnictwo na prawie niemieckim: zawierana między właścicielem ziemi a przedstawicielem osadni-
ków, czyli zasadźcą, spisywana w formie aktu lokacyjnego umowa szczegółowo regulowała warunki życia 
osadników. Każdy chłop otrzymywał po 1 łanie ziemi (16-24 ha), którą dziedziczyły jego dzieci. Zasadźca  
zostawał sołtysem, otrzymywał więcej ziemi, prawo posiadania karczmy, młyna lub stawu rybnego i inne 
przywileje. W pierwszym okresie osadników obowiązywała wolnizna, czyli zniesienie konieczności opłat 
czynszowych (nawet do 12 lat). Wieś miała wspólne lasy, pastwiska i prawo połowu ryb. W każdej wsi obie-
rano sąd, tzw. ławę wiejską, na czele której stał sołtys. Osadnicy byli ludźmi wolnymi. 
III Osadnictwo na prawie wołoskim dotyczyło terenów górskich i wiązało się z wędrówką Wołochów przez 
Karpaty. Polegało na nadaniu przybyszom prawa do osiedlania się na terenach leśnych oraz zwolnienie ich 
z czynszu w zamian za wykarczowanie i przysposobienie ziemi pod wypas bydła i owiec oraz pod uprawę. 
Mieszkańcy tego typu osad płacili czynsz w naturze (po jednej owcy od każdej hodowanej dwudziestki), 
mieli też większą swobodę w przemieszczaniu się w poszukiwaniu lepszych warunków do wypasu. 
 Wsie lokowane w średniowieczu miały zazwyczaj kształt tzw. łańcuchówek lub okolnic. 
Łańcuchówka- wzdłuż głównej drogi stoją budynki i zabudowania gospodarcze (zagrody), za którymi roz-
ciąga się łan ziemi lub (ziemi i lasu) należącej do rodziny zamieszkującej dom. 
Ulicówka - typ wsi, w której domy są umieszczone po obu stronach drogi.
Widlica - typ wsi zbudownej wzdłuż kilku dróg, które bywają czasami połączone krótszymi przecznicami.  

Ryc. 12. Plan wsi łanowej typu łańcuchówka



Okolnica - zagrody stoją wokół placu (zwykle pierwszego wykarczowanego miejsca pod przyszlą wieś), 
zwanego majdanem, na którym przetrzymywano zwierzęta hodowlane do czasu postawienia budynków 
gospodarczych. Dla tego typu wsi charakterystyczny był niwowy układ pól. Centralny plac był wspólny i 
zwykle powstawał na nim miejsca użyteczności publicznej - kościół, staw, plac targowy. 

 Tradycyjny układ okolnicy kontynuują wsie placowe, zbudowane wokół owalnego lub eliptycznego 
placu, zwanego nawsiem, do którego zwykle porwadziły dwie drogi, a także tzw. owalnice, w których dwie 
drogi , przy których stoją zabudowania, tworzą kształt wrzeciona.

 Po III rozbiorze Polski  
w zaborze austriackim nastąpiła 
fala osadnictwa zainicjowana przez 
cesarza Józefa II. Sprowadził on 
niemieckich kolonistów i osadził ich 
na dawnych polskich królewszczy-
znach lub ziemiach zakonnych, któ-
re po rozbiorach przeszły na skarb 
państwa zaborczego. W Małopolsce 
kolonizacja józefińska skoncentro-
wała się na dobrach starosądeckich 
i niepołomickich. Wprowadziła 
ona w pejzaż odrębny układ urba-
nistyczny. Zabudowę z czasów ko-
lonizacji józefińskiej można dziś 
jeszcze obejrzeć np. w Gołkowicach 
koło Starego Sącza.

  Istnieją dwa tradycyjne typy zabudowy wsi. Jeżeli domy 
są zwrócone do drogi węższym bokiem - mówimy o zabudowie 
szczytowej (rys. A), jeżeli szerszym (dłuższą, frontową ścianą) - 
o kalenicowej (ryz. B). Zaudowania gospodarskie zwykle łączyły 
się z domem mieszkalnym, z którym tworzyły całość na planie  
litery L lub U.

Ryc. 14. Wieś typu owalnicowego (wrzeciono)
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Ryc. 13. Plan wsi  niwowej typu okolnica
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B. MIASTA 

 Od XIII w. w Małopolsce datują się lokacje miast małopolskich. Wzorowano się na zasadach,  
na których lokowano niemieckie miasto Magdeburg, stąd mowa o prawie magdeburskim lub niemieckim.  
 Po okresie rozbicia dzielnicowego wzrosło znaczenie wielkich posiadaczy ziemskich (świeckich  
i kościelnych feudałów), którzy nie byli w stanie zagospodarować swoich rozległych majątków. Sprowadza-
li więc osadników, zachęcając ich dogodnymi warunkami życia i ulgami (osadnicy byli zwolnieni z opłat 
czynszowych) w pierwszych latach gospodarowania na nowych terenach. Właściciel ziemi spisywał z tzw. 
zasadźcą, który zobowiązywał się założyć osadę i reprezentował przyszłych osadników, umowę, czyli akt 
lokacyjny. Tak powstawały wsie, dzięki którym ziemia była uprawiana, i miasta, które przyczyniły się do 
ożywienia gospodarczego kraju.  

 Zasady lokowania miasta na prawie niemieckim:

Właściciel Zasadźca

Wyodrębniał i przekazywał zwarty teren, przezna-
czony na przyszłe miasto.

Zobowiązywał się zagospodarować ten teren 
zgodnie z prawem.

Określał wysokość czynszu i długość okresu tzw. 
wolnizny, czyli ulg.

Zostawał wójtem: pilnował porządku, stał na 
czele sądu, kierował obroną miasta, pobierał 

czynsze

Dawał plan przyszłego miasta: centrum osadnicze, 
przedmieścia, role, pastwiska, ogrody, lasy, a także 

wyznaczał uposażenie wójta

Sprowadzał przyszłych mieszczan, którzy otrzy-
mywali działki pod budowę domów, zgodnych 

z planem. 

Jeśli miasto się rozwijało i bogaciło, kierowanie miasta przejmowała rada miejska, w której skład wchodzili  
tzw. rajcowie, a na czele stawał burmistrz. Zwykle wykupywano od zasadźcy lub jego potomków przywilej 
wójtostwa. Niektóre z miast w wyniku rozmaitych zdarzeń utraciły prawa miejskie i stały się wsiami.

 Średniowieczne miasta Małopolski w układzie alfabetycznym*:



 Wszystkie miasta łączył podobny plan. W centrum znajduje się  czworoboczny rynek, od którego 
wychodzą ulice, krzyżujące się z innymi pod kątem prostym. Na rynku znajdowały się: A - ratusz, B - prę-
gierz, C - waga miejska. Rynek był miejscem jarmarku i targu, dlatego kościoły budowano w pewnym odda-
leniu.  
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Schemat planu średniowiecznego miasta lokowanego na prawie niemieckim

 W zależności od ukształtowania terenu oraz od tego, czy miasto lokowano na nowym miejscu, czy 
też na już wczesniej istniejącej osadzie, powyższy układ był odpowiednio modyfikowany.
 Współczesne miasta, które powstały z dawnych wsi w wyniku uzyskania praw miejskich, mają inny 
układ. Wsie, które w dawnych wiekach były kokowane na prawach miasta, zachowały do dziś miejski ład 
przestrzenny.

Dawne trakty handlowe Małopolski

Miasta lokowano często na wielkich szlakach handlowych. Przez Małopolskę przebiegło kilka z nich:
Droga królewska: (województwo śląskie) -Bukowno- Olkusz - Ojców - Kraków - Niepołomice - Wieliczka 
- Bochnia - Brzesko - Dębno- Wojnicz- Tarnów - Zawada - (województwo podkarpackie))
Dorga węgierska: Kraków - Kazimierz - Bieżanów-Bochnia- Wiśnicz- Lipnica- Iwkowa- Łososina- Nowy 
Sącz  stąd:
I wariant- doliną Dunajca: Podegrodzie - Kadcza- Łącko - Zabrzeż- Krościenko- Czorsztyn - Niedzica - 
(Słowacja)
II wariant - doliną Popradu: Rytro - Piwniczna - Muszyna - (Słowacja).
III wariant - doliną Kamienicy: Nawokowa- Mochnaczka - Tylicz - (Słowacja).
Inna droga na Węgry wiodała przez Kraków - Wieliczkę - Biskupice - Dziekanowice - Dobczyce - Szczyrzyc 
- Mszanę Dolną - Niedźwiedź - Nowy Targ, a stąd albo na Czorsztyn, albo na Chyżne, albo na Tatry.
Szlak solny z Wieliczki na Węgry wiódł przez Świątniki, Myślenice do Rabki, stąd skręcał na południowy 
zachód przez Spytkowice - Podwilk - Orawkę - Jabłonkę - Chyżne - (Słowacja).

Ryc.11. Paln miasta


