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Podjęcie tematu zainspi.Towały okoliczności poprzedzające małżeń
stwo Jana księcia ścinawskiego z linii głogowskiej z Małgorzatą, córką 
Bogusława IV księcia zachodniopomorski,ego z li'llii wołogoskiej. Z po
wodu pokrewieństwa w stopniu trzecim 12 IX 1324 r. arcybiskup mag
deburski Burchard III na zlecenie papieża Jana XXII udzielił dyspensy 1

. 

Stwierdzono w niej, iż małżeństwo zostało zawarte dla zażegnania nisz
czycielskiej wojny między Warcisławem bratem Małgorzaty i Janem, 
przy czym fakt pokrewi.ep.stwa uszedł ich uwagi. Dopiero po upływie 
pewnego czasu (processu temporis) pokrewieństwo zostało zauważone, 
toteż zwrócono się z prośbą o dyspensę, groziła bowiem małżonkom se
paracja 2• 

Za termin a quo zawa!rda małŻieństwa uważa się dotąd dzień 14 I 
1316 r., kie<ly to Małgorzata zgłaszająca wobec króla duńskiego Eryka 
roszczenia do dóbr swego męża w Laalandii i Jutlandii po raz ostatni 
wystąpiła jako wdowa po Mikołaju I Dziecięciu, księciu meklemburskim 
na Rostoku s. Pomiędzy te dwie daty kładzie się dotąd termin małżeń-

1 Pommersches Urkundenbuch (dalej cyt.: PUB), Stettin-Koln 1868-1962, t. VI, 
nr 3786. 

2 Tamże: ,,licet dudum ad sedandas duras et Drequentes commationes guerra
rum, que in quibusdam terris et districtibus utriusque ducis [Warcisław i Jan) inter 
eos graviter insurgebant, ex quibus homicidia, spolia et incendia sequebantur, de 
consilio et assensu nobilium baronum et aliorum amicorum, communium iidem 
Johannes et Mairgareta", i dalej, w uzasadnieniu dyspensy: ,,si fieret inter eosdem 
ducem eorumque consangu,ineoo et amicos multorum pericula destructiones terrarum 
et infinita alia mała poterant provenire, providere eis in hac parte de oportune 
dispensationis beneficio misericordialiter dignaremur". 

3 MeckZenburgisches Urkundenbuch (dalej cyt.: MUB), Schwerin 1863-1936, 
t. 1-XXV, nr 3802-03, 3805. Termin ad quem można by przesunąć na pierwszą
połowę 1317 r. i uzasadnić tym, iż po 14 II 1317 r. wydano za mąż jedyne dziecko
Malgor�aty i Mikołaja, C'*'kę Elżbietę, A. F. Wi g g e r, Stammtafeln des Grossher-

1 - Sobótka ł/1'J 
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stwa 4• K. Jasińsk,i ogranicza termin a quo do końca 1316 lub początku 
1317 r., tj. przypuszczalnego momentu usamodzielnienia Jana w dziel
nicy ścinawskiej, chociaż i jego zdaniem poza stwioe1rdzenie, że małżeń
stwo zost,ało zawarte w okresie 1316/17-1324, wyjść nie możnia. Przy
puszczia ·ostr·o�nie, iż mog�o być zaw'aTte bliżej termiil'U a quo i p'ozostaje 
być może w pewnym związku z walką o spuściznę po Askańczykach 
brandenburskich 5. Dopuszcza więc istnienie najwcześniej od 1320 r. po
rozumienia polityczneg,o księcia pomorskiego także z Głogowczykami, 
czego wyrazem byro to małżeństwo. Mogło mianowicie być 01110 na
stępstwem zbliżenia Warcisława IV do Henryka I jaworskiego, udoku
mentowanego ich sojuszem frankfurckim z 27 VII 1320 r. Dlatego idąc 
za sugestią \vyrażoną już pr2'lez J. Dąbrowskiego 6, skłonny jest zamknąć
termin małżeństwa w latrach 1320-1324, przy czym inicjatorem związku 
był Warcisław, skoro filiacja Małgorzaty w dyspensie została określona 
prz,ez jego osobę 1. 

J. Dąbrowski pisał jednak o tym małileństwie, podobnie jak o mał
żeństwie Przemka głogowskiego z Konstancją świdnicką (1324-1326), 
w związku z przegrupowaniami politycznymi wobec rozpoczęcia walki 
Jan·a XXII z Wittelsbachami, czego przejawem było przejście do obO'zu 
papieskiego książąt pomorskich, śląskich, sojusz nakielski polsko-po
morski z 1325 r., -zakończenie wojny na Sląsku i pokój klrakiowski Kon
rada namysłowshl•ego z Bolesławem brzeskim z sierpnia 1323 r. Autor 
dostrz.egał ,tylko możl�wość torowani.Ja związków Głogowczyków, a także 
Łokietka z Pomorzem Zachodnim przez sojusz frankfurcki. Nie·ma w tym 
nic konkr.etnego i II'aczej wskazuje na przesuwanie przez autora terminu 
małżeństwa na laba 1323-1324, samo zaś małżeństwo, a nie tylko dys
pensa, byłoby przejawem m'ontowania przez papieża koalicji antybran
denburskiej. Slrojarzenie małżeństwa z układem framkful"ckim nie wy
daje się szczęśliwe już z tego względu, że około 1320 r. istniał antago
nizm Henryka jaworskiego z wrogami Łokietka, książętami głogowskimi. 

K. Jasiński dokonał natomi:ast innego istotnego spostrze:i7eni:a. Zmarły
w 1320 r. starszy od Jana Bolesław oleśnicki me był prawdopodobnie 

zoglischen Hauses von Mecklenburg (Jah rbikher des Verein fiir mecklenburgische 
Geschichte und Altertumskunde 50, 1885 s. 267). Zam ążpójściem córki zajmowała się
chyba Małgorwta, p rzebywając w Meklembu rgii. 

• M. W e  h r m a  n n, Genealogie des pommerschen Herzogshauses, Stettin 1937

s. 75, W. Dwo�·zaczek, Genealogia, W,a:rszawa 1959, tabl. 18; W. Wege n er,
Die Herzoge von Pommern aus dem Greifen-Hause ca. 1100-1637, 2 Aufl., Gottin
g en 1969, tabl. 4.

6 K. Ja s i ń s ki, Rodowód Piastów Sląskich, t. II, Wrocław 1975, s. 99, przyp. 2L 

s J. Dąbrowsk i, Dzieje polityczne Sląska w latach 1290-1402 (Historia Slą
ska, t. I, Kraków 1933, 5. 364 i 365, przyp. 2). 

1 K. Jasi ń s ki, Podłoże polityczne pomorsko-śląskich koligacji dynastycznych. 
w latach 1316-1325/28 (Ars Histor ica, Poznań 1976, s. 458).
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żonaty, starszy zaś od nich obydwu brat Konrad namysłowski (od 1321 r. 
oleśnic�i) poślubił Elżbietę wrocławską niedług-0 przed 10 I 1322 r. To 
by pozwalało datować małżeństwo Jana na lata 1322-1324. Ponieważ. 
jednak Jan zw:iązany był bardziej z lllajstarszym bratem Henrykiem II 
i Przemki-em niż z Konradem i Bolesławem, a pełn:oletnim był już od 
1316/17 r. mógł jego zdaniem wyprzedzić starszych braci w zawarciu 
małreństwa s. 

Dotychczasowe rozważania ni'e uwzględniały należycie treści <lyspen .... 
sy i tła polityc21nego lat 1320-1324. A. Hofmeister, chociaż przypuszczał, 
iż małżeństwo zostało zawarte na kilka lat przied 12 IX 1324 r., zbagate
lizował słowa dyspensy 10 wojni,e, które jeg,o zdaniem były jedynie ni
czego ni,e dowodzącą formułką używaną zwykle przy takich okazjach 
w kancelariii. papieskiej 9. Badacz ten nie mógł inaczej postąpić, gdyż 
zgłosił za'l'ruconą już i słus21nie hipotezę o małi,eństwjie Warcisława IV 
z siostrą Jana ścinawskiego 10, które zawarte zostało około 1316 r., a więc 
zapewne przed małżeństwem Jana. Ponieważ jednocześnie do niedawna 
utrzymywał się pogląd o małiJeństwie króla Ludwika bawarskiego z księ
żniczką głogowską Beatryczą, która po badaniach K. Jasińskiiego oka
zuje się księżniczką świdnicką, nie mogliśmy należycie rozumieć sto
sunku książąt gł,ogowskich do Wittelsbachów i Pomorza Zachodniego. 

/ Tymczasem wojnę książąt głogowskich z Pomorzem Zachodnim prz.ed 
12 X 1324 T. musimy przyjąć za pewnik 11. Wypadnie więc zastanowić się 
nad czasem jej trwania i przedmiotem spo'I'u. Po zakończeniu wojny 
zawarto małreństwo, potem upłynął czas jakiś, zanim stwierdzo1110 po
krewi-eństwo, wysłano suplikę do Awinionu, która zapewne znów po 

jakimś czasie doc:oekała się pisma skierowanego przez papieża do arcy
biskupa magdeburskiego. Odbyło się to chyba jeszcze wówczas, gdy 
Warcisław IV tkwił w obozie Wittelsbachów (do 1323 r.), dlatego być 
może dyspensy nie udzielono zaraz po otrzymaniu pr,ośby. Dopiero 
w zmieni()łilej sytuacji politycznej, kiedy Marchię Brandenburską przej
mowali Wittelsbachowie, papież skierował pismo do lich zaciętego wroga 
arcybiskupa Burcharda oelem wykorzystania dyspensy do montowania 
koalicji przeciwko Ludwikowi bawarskiemu. 

8 Ja s ińs ki, Rodowód t. II, 5. 99 i przyp. 20. 
e A. H of m e  is t e r, Genealogische Untersuchungen zufr Geschichte des pom

merschen Herzogshauseś, Stettin 1938, 5. 139. 
1o Ostatnio T. N o w a k, Władysław Łokietek, polityk i dowódca, Warszawa 

1978, s. 273, powxaca do innej z.arzu-0011."ej hipotezy, że Elżbieta była córką Bolka I 
świ-dnickiego. Zob. w tej sprawie uwagi poniżej. 

11 Warto tu zauważyć, iż również w prośbie o dyspensę na małżeństwo Kon
rada namysłowskiego z Elżbietą wrocławską oraz f1rzemka oleśnidtiego z Kune� 
gundą świdnicką (1324--1325) mówi się o za,żegnaniu woj en, które dotknęły ziemie 
ich braci, książąt głogowskich, A. The i n ex, Vetera monumenta PoLoniae, Rom 
1860, t. I, nr 266, Monumenta PoLoniae Vaticana, wyd. J. Ptaśnik, Kraków 1914, 
t. !Il, nr 178. Wojny te istotni,e miały miejsce w latach 1321-1323. 
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Bezpotomna śmierć margrabiego brandenburskiego Waldemara 14 VIII 
1319 r. postawiła na porządku dziennym sprawę następstwa po 'nim, 

• gdyż jedyny pozostający jeszcze przy życiu Askańczyk Henryk II z po
wodu mało}etności nie mógł osobiścite 1objąć rządów. Do roli opiekuna
zgłosił się jako pierwszy Warcisław IV wołogoski, od szeregu lat wierny
sojusznik Waldemara. Już 4 września jako „tutor inclyti principis mar
chionis Henrici" przebywa w nowomarchijskich Lipianach, wystawiając
przywilej ha111dlowy dla miasta Choszczna 12. W ciągu miesiąca pozysku
jąc stany krajow,e przywilejami, obejmuje rządy w całej Nowej
Marchii 13• Nie wyjaśniono dotychczas źródeł tych szczególnych praw
Warcisława do rządów opiekuńczych. Zadanie to sto:i przed genealoga
mi. Na pewno wynikły one z pokirewieństwa z Askańczykami, które
jednak nie jest jasne. Waldemar określał Warcisława swym „affinis", 
Warcisław zaś jego oraz margrabica Henryka - szwagrami u. Nie były 
to tylko zwroty grzecznościowe, jak się uważa dotąd nie mogąc stwier
dzić pokrewieństwa. Konieczność wytłumaczenia przyczyn pokrewień
stwa trzeciego stopnia pomiędzy synem Warcisława Barnimem IV a te
goż żoną Zofią, księżniczką meklemburską z Werli, sprawia, iż Elżbietę, 
od około 1316 r. oonę Warcisława, nie mo:bna uznać za margrabiankę. 
Była nią jednak zapewne bądź jako córka Hermana Długiego i Anny 
Habsburg, a więc kuzynka króla Ludwika i siostra żony Waldemara 
Agnieszki (tak R. Klempin), albo córka Henryka I i Agnieszki bawar
skiej, a więc siostra margrabtca Henryka II, siostrzenica króla Ludwika 
i bratanica Waldemara. W takim razie źródeł pokrewieństwa Barnima 
IV z Zofią wypadnie poszukiwać na innej niż dotąd drodze, czyli nie 
przez rodziców Elżbiety, co nie będzie łatwe. Ten punkt widzenia po
zwoli również wytłumaczyć pokrewieństwo Warcisława, czy raczej j,ego 
żony i potomstwa, z Wittelsbachami. Wszak syn króla margrabia Lud
wik to „avunculus" Elżbiety, sam Warcisław „affinis" króla (1320 r.),. 
a synowie Warcisława krewni (,,consangwinei") króla oraz „omen", 
,,avunculi" jego synów Ludwika Starszego, Ludwika Rzymskiego i Otto
na 15. To również nie były tylko grzecznościowe zwroty, jak się sądzi. 
Dokładne badania nad zWtrotami dotyczącymi pokrewieństw zastoso,wa
nymi w dyplomach Wittelsbachów wy,kazują, że nie szafowali nimi bez 
pokrycia. Tak więc wejście Warcisława do paranteli Wittelsbachów 

12 Regesten deT MaTkgTafen von BTan�enbuTg aus askanischen Hause, beajrb. 
H. Krabbo, G. Winter, Berlin 1910-1933 (dalej cyt.: Regesten), nr 2754. 

u O rządach książąt pomorskich w Nowej Marchii zob. A. C z a c h a r o ws k i,
Społeczne i polityczne siły w walce o Nową MaTchię w latach 1319-1373, Toruń
1968, s. 93 i n. 

14 PUB V nr 3149, Codex diplomattcus BTandenbuTgensis, hrsg. A. F. R i e d e 1,
Seria A-D, Suplementband, Berlin 1838-1869 (dalej cyt. CDB, litera oznaczająca 

serię, tom, strona), A XX s. 132, B I s. 452. 

15 żródła dotyczące tego pokrewieństwa są obfite. 
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przez żonę Elżbietę sprawiło, iż król Ludwik zaakceptował najpierw 
jego kuratelę nad Hem-ykiem II, a następnie, po śmierci siostrzeńca, 
tymczasowe rządy Warcisława w Marchii 1s. Nie może ,nas· zatem dziwić 
dążenie księcia pomowkiego do podporządkowania sobie początkowo 
wszystkich obszarów, nad którymi panO\�ł Waldemar. 

Z pretensjami do spadku po Waldemarze, korzystając z walki o wła
dzę w Rzeszy Ludwika bawarskiego z Fryderykiem Pięknym austriackim, 
wystąpili równi,eż liczni innf sąsiedzi Brandenburgii, z tytułu pokre
wieństwa z Askańczykami po mieczu bądź po kądzieli, sięgając zwykle 
po obszacry, które utracili uprzednio na rzecz margrabiów. Już w kilka 
dni po śmierci Waldemara książę mekle!flburski Henryk II Lew z po
parciem stanów krajowych, współdziałając ze swym szwagl'em Rudolfem 
sasko-wittenberskim, opan'Ował Marchię Przegnicką, z końcem zaś 
września ze swej bazy w ziemi stargardzkiej, nabyt,ej. w posagu swej 
żony margrabianki Beatrycze, zajął zbrojnie, utraconą przez Barnima I 
w 1230 i 1250 r. na rzecz Brandenburgii, Marchię Wkrzańską aż po Lie
benwalde, Oderberg i Eberswalde na południu (zob. mapa 1) 11. 

W Macrchii Srodkow,ej (Mittelma:rk) rządy sprawowała zrazu wdowa po 
Waldemarze Agnieszka, córka margrabieg·o Hermana V, jednak Rudolf 
saski, najbliższy krewny dynastii po mieczu, Zl'esztą żonaty z Juttą, 
córką Ottona V, wróg króla Ludwika, obejmuje tu wko:ótce. władzę jako 
jej kur,atocr. Już 30 września prz;ebywa w Berlinie, wystawiając przy
wileje dla Berlina, Colln i Spandau. Podporządkował sobi,e też Havel
land, Zauche, ziemię teltowską i barnimską 1s. W dniu 5 III 1320 r. użył 
tytułu kuratora margrabie.a Henryka, chociaż jeszcze 14 marca tego 
roku zastosował go również Warcisław IV 19. Agnieszka brandenburska 
jeszcz·e w 1319 r. wyszła ponownie za mąż za Ottona brunszwickiego, 
z którym objęła rządy w Starej Marchii. W tym .też rejonie w porozu
mieniu z księciiem meklembu['Skim wystąpił do podziału schedy jego 
zięć, Otto brunszwicko-ltineburski. Anna, wdowa po Hermanie II, ty
tułem dożywocia trzymała w Star.ej MarchH Arneburg, Seehausen 
1 Werben 20. Wystąpili też siostrzeńcy Waldemara, książęta anhalccy, 
roszczenia podnieśli arcybiskup magdeburski, biskup halbersztadzki, 
margrabiowie Miśni. 

Po matce Beatrycze swe prawa z tytułu „krwi i urodzenia", zgłosił 
Henryk I, książę jawOII'ski z linii świdnickiej. Pretensj1e jego objęły 
zwłaszcza Łużyce, ziemię zgorzelecką i budziszyńską. Już 26 sierpnia 
był w Zgorzeku, potwierdzając miastu przywileje. Tu jednak napotkał 

u Król na prośbę Warcisława w grudniu 1320 r. odłożył do 19 IV 1322 r. decyzję 
w sprawie losu Mar.chii jako lenna Rzeszy i jemu powiEtrzył tu ;rządy tymc2lasowe. 

17 Regesten, nr 2748, 2750, 2759, 2764 i n. 
is Regesten, nr 2756-58, 276�6, 2770-72, 2776, 2793-94, 2796-97. 
Jg Regesten, nr 2797, 2800. 
20 Regesten, nr 2789-91, 2801, 2807, CDB A XXV s. 190. 
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silnego konkur�mta w osobie Jana czeskiego, który 31 sierpnia przyjął 
tytuł pana marchii budziszyńskiej, wcielając ją do swego państwa. Hen
ryk 22 września zrezygnował na jego rzecz z p.raw do ziemi budziszyń
skiej, łużyckiej i lubuskiej, zachowując jednak Zgorzelec z okręgiem, 
a talkże Trzebiel i Żary na prawym brzegu Nysy 21. Do walki z Janem 
stanął natomiast Rudolf saski. W okresie między 22 września i 16 paź
dziernika król czeski wkroczył z niewielkimi siłami do Dolnych Łużyc, 
zajął Lubsko i bez powodzenia oblegał Gubin, lecz wkrótce stracił tu 
wszystko. Rudolf już 13 października w Berlinie potwierdzał przywileje 
miejskie Gubina w otoczeniu panów łużyckich, a 26 tego miesiąca prze
bywając w Gubinie nadał obszary dolnołużyckie panom z Chociebuża 22.

Nas interesować będzie rywalizacja o Ziemię Lubuską i przyległe 
doń od wschodu posiadłości wielkopolskie i śląskie, gdyż tam musiało 
dojść do rywalizacji pomorsko-śląskiej. 

Książęta głogowscy z chwilą śmierci Waldemara mieli wpierw do 
zrealizowania cele bliższe - odzyskanie utraconych na rzecz Branden
burgii terytoriów śląskich. W toku walki z Władysławem ł:Jokietkiem 
o Wielkopolskę po 1314 r. sprzymierzyli się z Waldemarem, który je
sienią 1317 r. miał ich nawet posiłkować w walkach nad Obrą 23

. W nie
z.nanych bliżej okolicznościach utracili w latach 1312-1317 na jeg·o
rzecz Żagań i Krosno z okolicami 24

. W związku ze wspólną walką
w Wielkopolsce pozostaje akt z 10 VIII 1319 r. Henryk II Wierny
i Przemko zwrócili (!) Waldemarowi rozległe tereny wielkopolskie uzy
skane w 1296 r., z Kopanicą, Przyprostynią, Zbąszyniem, Trzcielem po
okręg grodowy Międzyrzecza z przyległościami po obydwu brzegach
Obry. Od _południa granica tego obszaru biegła Oorzycą po jej ujście
do Odry i stąd Odrą, a następnie granicami wschodnimi ziemi torzym
skiej w okolice Międzyrzecza. Na tym obszarze znalazły się też miasta
i zamki Sulechów, Świebodzin, Babimost, Lubrza, Wittyń. W zamian
Waldemair wydał im Żagań w zastaw oraz 11a wypadek swej śmierci
prawa do Krosna z przyległościami, Międzyrzecza z okręgiem grodowym
oraz do ziemi żagańskiej, której rozgraniczenie ze zgorzelecką miało być
do 11 listopada komisyjnie wyznaczone 2s.

21 Regesten, nr 2751, 2755, 2761-62, 2836. 
22 Regesten, nr 2767, 2769, 2773. 
23 Poda ję to na odpowiedzialność J. D ą b 1· o w s  k i ego, op. cit., s. 355, Historii

Śląska, pod red. K. Ma 1 e cz yń s k i  ego, Wrocław 1960, t. I, cz. 1, s. 540.
24 W lutym 1312 r. przy podziale księstwa głogowskiego obydwa ośrodki nale

ża ły do Sląska. P. v. N i e  s s e  n, Geschichte der Neum.ark im Zeitalter ihrer Ent

.stehung und Besiedlung, Landsberg a. W. 1905 s. 358 i n. uzasadnia utratę ich kolo 

1314 r. W Krośnie margrabiowie panowali przejściowo już w latach 1277-1280, 
zob. J. Ba s z kie w i cz, Powstanie zjednoczonego pa,istwa polskiego, Warszawa 

1954, S. 180 pł'Zyp. 224. 
2s Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski (dalej cyt.: KDW), Poznań 1877-81, 
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Układ może wskazywać na jakieś ,nowe plany opanowania Wielko
polski przez Gł•ogowczyków z pomocą Brandenburgii. Wszak z chwilą 
odstąpienia obsza.rów nad Obrą panowanie ich w okręgu międzyrzeckim 
mogł,o być l'ealne tylko w warunkach panowania w Wielkopolsce. Wal
demar 10 sierpnia przebywał w Nowej Marchii (Mi,eszkowice). Wydaj-e 
się, iż układ w jego imieniu inegocjował Gunter hrabia Kevernburg i Lil
chow, prawa ręka margrabiego. W końcu lipca - początkach sierpnia 
przebywał on na Śląsku i Łużycach, zajmując się wrnz z tamtejszymi 
wójtami umacnianiem Gubina, Trzebieli, Żagania i Lubska. W dniach 
12-14 sierpnia towarzyszył Waldemarowi w Mieszkowicach w jego
ostatnich chwilach. Natychmiast po zgonie Waldemara, 16 sierpnia po
leca V:,ójtom łużyckim umoc,nić Krosno i Żagań. Wykonanie rozkazu
zostało jednak pr7lez Henryka II udaremnione 20. Śmierć WaldemM'a wy
bawiła książąt głogowskich od poniesienia strat terytorialnych. Nie jest
jasne, czy na podstawi•e układu sięgnęli po Krosno i Żagań. Układ nie
wszedł bowiem w życie 21, za czym przemawia tak akcja hrabi•ego Gun
tera z 16 sierpnia, jak i niczym nie skrępowane pano'W!anie Głog,owczy
ków w latach następnych nad Obrą 2s. Chiociaż więc nie nabyli praw do
Żagania i·Krosna, na pewno po nie sięgnęli, skoro Marchia jako jednolity
ocganizm politycZ1ny przestała istnieć. Mogli przystąpić nie tylko do
walki o odzyskanie świ,eżych strat, ale też <lo walki o podział Marchii,
mając do tego nie mniejsze prawa niż ich rywale. Najstarszy z braci,
Henryk II, był 'Od ·około 1310 T. ożeniony z Matyldą, siostrą żony margra
biego Waldemara. Papież 10 II 1330 r. wyznaczył przecież jego syna
Heilll'yka V na władcę Marchii, polecając biskupom Wrndawrl.a i Lubu
sza wprowadzić go po usunięciu Ludwika Wittelsbacha 29

• Nie wiemy
jednak, jak zachowali się w 1319 r. Ubiegł ich Henryk jaworski, który
prąc ku granicom Ziemi Lubuskiej 'Ziajął wschodnie Łużyce, ale ,też
Krnsno, skoro posiada j,e w lipcu 1320 r. Prawdopodobnie w latach
1319-1320 uda�o się Głogowczykom odzyskać tylko Żagań so.

Ziemia Lubuska stanowiła w owych czasach jeszcze jeden organizm 

t. II, nr 1012. Tuzciel, Zbąszyń i Babimost książęta głogowscy nabyć mieli wskutek
zdrady Jana i Mikołaja Bodzantowiców z a:odu Nialkow-Jeleilfi, Rocznik święto

krzyski (MPH, III, s. 79, pod r.· 1338), co w lit�aturze odnosi się do lat 1313-1314,
tj. momentu wypędzenia Głogowczyków z Wielkopolski; zob. D ą b r  ow s k i, op. cit., 

s. 343.
2a CDB B I s. 439-440.
21 Tuk też E. D l u g o p o 1 s k i, Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Wro

cław 1951, s. 177, wnioskujący z faktu, iż dopiero od 1323 r. Henryk II używa tytułu 
ża,gańskiego. 

2s KDW II nr 1018, 1020, 1030.
20 The i n e r, op. cit., nr 432. 
30 Henryk II wprawdzie dopfero od 1323 r. używa tytułu żagańskiego, lecz już 

19 IV 1320 r. świiadkiem jego dokumentu wystawionego w Głogowie był opat kla
sztoru żagańskiego, KDW II nr 1020. 
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w granicach z okresu nabycia jej przez margrabiów z rą:k Bolesława Ro
gatki i arcybiskupa Magdeburga (1249-1253). Dzieeliła się na kilka wój
tostw. Część zaodrzańska składała się z wójtostwa lubuskiego, dóbr bi
skupich, wójtostwa miejskiego Frankfurtu f Miincheb,ergu, kilku mniej
szych okTęgów miejskich i gr,odowych, jak Lindow, Miilrose, Falkenha
gen. Część wschodnia, wchodząca obecnie w skłiad Polski, w drugiej po
łowie XIV w. stanowi już odrębną jednostkę terytorialną, tzw. Land 
Sternberg, tj. ziemię torzymską z wójtem w Ośnie. J'l:lż w 1313 r. mowa 
jest o •okręgu torzymskim, jednak w 1319 r. cały obszar przylegający od 
zachodu do posiadłości książąt głog,owskich określony został za pośred-· 
nictwem Ośna s1. W skład zi·emi torzymskiej wchodziły zamki Torzym,. 
Sulęcin, Łagów, Słońsk, miastec�ko Ośno, Rzepin, Lubnie'\vic-e i bisku
pia Górzyca (zob. mapa 2). 

Do walki o Ziemię Lubuską stanęli początkO'Wo Warcisław IV i Hen
ryk jaworski. Ten ostatni w układzie z Janem czeskim z 22 IX 1319 r. 
rezygnował wszak również z praw do n�ej i miasta Frankfurtu. Czy był 
już wówczas w faktycznym posiadaniu tego obszaru, nie wiadomo·. Ra
czej zgł,osił zaledwie roszcz.enia, z których rezygnując wytargował być 
może od króla czeskiego ową część Łużyc na prawym brzegu Nysy. War
cisław �dołał jednak podporządk1ować sobie ten obszar z poparciem sta
nów krajowych. Zaraz po, objęciu rządów w Nowej Marchii, 29 wrześ
nia w Choszcznie w obecności delegacji Frankfurtu i Miinchebergu na
daje stanom oraz tymże miastom obszerny przywilej. Na okireślonych 
warunkach uznano go, on zaś w swym i margrabica Henryka imieniu 
zapewnił o obrOlnie przed wszelkimi roszczeniami w stosunku do sta
nów. Wspólnie mieli przeciwstawiać się ·wszystkim, którzy by utrzy-· 
mywali, iż mają lepsz,e prawa do panowania tutaj niż mairgrabia Hen
ryk s2

• Rządy Warcisława ugruntowały niepowodzenia Jana czeskiego. 
w walce z Rudolfem saskim na ter·enie łmżyc. 

RóWlllież ziemia torzymska i kasztelania międzyrZJecka, oderwana 
przez margrabiów od Wielkopol'sici w 1296-1297 po śmierci Przemysła 
II, weszły w skład państwa ·Warcis1awa. W jego otoczeniu nie spo
tykamy wpirawdzie rycerstwa lennego z tych obszarów, brak j<ednak 
również śladów penetracji książąt głogowskich. Istniejące źródła pozwa-

31 CDB A �xx s. 199 :1313 r., B I s. 438 :1319 r. Niie jest więc słuszny pogląd,. 
iż Ośno zostało wspomniane po raz pierwszy w 1347 r. jako siedziba wójta, zob. 
Deutsches Stłidtebuch, StuttgaTt 1939, t. I, s. 525; Studia na początkami i rozplano

waniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą, t. I, Zielona· Góra 1967, s. 254,. 
a także pogląd, że obszar ten wraz z Nową Marchią stanowił tzw. Marchię Za
odrzariską (terra tre.nsoderana), jak M. S c z a n i e ck i, O ustalenie nazw dl.a dwóch 

regionów Ziemi Lubuskiej (Przegląd Zachodni, 1948, nr 6, s. 623-24). W istocie

ziemia torzymska nig<ly n.ie wchodziła w skład Nowej Marchii. stąd w 1337 r. zo
stała pominięta w księd:re ziemskiej margjrabiego Ludwika. 

32 CDB A XX s. 132 i .n. Dokument szeroko omawia Cz a ,c h a.r o w s  k i, op. cit.,..

s. 94 i n.
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Jają zresztą nabierać pewności, iż uznawano tu władzę księcia pomor
skiego. Kasztelania międzyrzecka :zmajdowała się na pewno nadal w rę
kach Uchtenhagenów ze Słońska. Na podstawie układu z margrabiami 
Arnold von Uchtenhagen pod ·zastaw sumy 2000 grzywien brandenbur
skich srebra otrzymał w 1316 r. okręg grodowy i kasztelanię z pełną 
dominialną władzą, z wyłączeniell\ jednak Skwierzyny i kilku wsi mię
dzy Skwierzyną i Gorzowem as. Władzę tę sprawował 17 XII 1319 r. na
dal Jan VQIIl Uchtenhagen ze Słońska, skoro z braćmi r,ezygnował wów
<:zas ze swych praw dominialnych do wsi Wyszanów, którą ich lennicy 
Henryk i Herman von Benst,ede sprzedali miesiąc temu klasztorowi 
w Pairadyżu 34. Obecność przy sprzedaży sołtysa z Gorzowa i mieszcza
nina gorzowskiego Tydike „de Tsycher" (tj. z Cychr kolo Chwarszczan) 
również wskazuje na powiązania okręgu międzyrzeckiego z Nową Mar
chią. Trudno dopuścić myśl, by panowie ze Słońska nie uznawali wów
czas władzy Wardsława IV. Fakt panowania księcia pomorskiego w kasz
telanii międzyrzeckiej jeszcze w 1321 r. potwierdza też inne źródło, 
o którym niżej.

Rok 1320 przyniósł zasadnic2le zmiany na interesującej nas arenie 
politycznej. Koronacja Władysława Łokietka 20 stycznia, a następnie 
dążenie króla do odzyskania utraconych przez Koronę ziem wymagały 
od sąsiad<iw na Śląsku i Pomorzu ,okr,eślenia swego stosunku do Polski. 
Ponieważ w programie rewindykacji ziem znalazło się nie tylko Pomorze 
Gdańskie, o którego losie miał rozstrzygnąć proces polsko-krzyżacki roz
poczęty 14 kwietnia w Inowrocławiu, ale też obszary Nowej MaN:hii na 
wschód od Drawy opanowane przez margrabiów po zabójstwie Prze
mysła II, zag.rożony tym Warcisław IV zawarł 2 lipca antypolski sojusz 
wojskowy z Zakonem Krzyżackim 35. Proces polsko-krzyżacki oraz trwa
jąca w Niemczech walka Ludwika bawarskiego z Fryderykiem austriac
kim powodują, iż książęta głogowscy, a także inni, w latach 1320-1321 
wyczekują na dalszy rozwój sytuacji. Głogowczycy zaprzestają używania 
tytułu dziedziców królestwa polskiego 36_ 

33 KDW II m 987. Błędne jest przekonanie o przynależności Skwierzyny· w la
tach 1300-1319 do księstwa głogowskiego, a w latach 1319-1326 do Brandenburgii, 
20b. Studia nad początkami ... , s. 290. 

:H KDW II nr 1015, 1017. Wieś tę posiadali ·bracia Benstede już w 1313 r., tamże, 
nr 1092. Margrabia Ludw.ik 3 V 1325 r. zatwierdził układ zawarty przez miasto 
Gorzów z klasztorem w Zemsku i opatem Bertoldem, dotyczący nabycia przez mia
sto dochodów z młyna Vogelsang i Lipka na południe od Warty, CDB A XVIII 
s. 378. Ponieważ Bertold został opatem po 23 XI 1320 r., zob. L. He r t e  1, Geschichte

des ehemaligen Zisterzienser Klosters Blesen, Blesen 1928, s. 97, zatem i w tym
widzimy ślad powiązań Nowej Marchii z kasztelanią międzyrzecką.

35 PUB IV nr 3375. 
as Historia Śląska, t. I, s. 546. 
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W połowie lipca umiera marglfabic Henryk II, co zmienia sytuację
o tyle, iż obecnie konkurenci nie mogą już powoływać się na i tak w isto
cie fikcyjną legalność swych rządów. Warcisław miał wprawdzie no
minację króla Ludwika na tymczasowego zarządcę kraju, lecz wobec
walki o tron w Niemczech niewiele ona znaczyła. Dopuściwszy do współ
rządów w Nowej Marchii książąt szczecińskich, dążyć będzie do odzy
skania tych obszarów, które Pomorze utraciło w XIII w., tj. ziem.
wkrzańskiej i barnimskiej. Od styczmia 1320 r. mógł liczyć na aktywny·
udział w wojnie z Henryki-em meklemburskim swego szwagra, nowego
króla duńskiego Krzysztofa II. Celem zaszachowania Rudolfa saskiego,
sojusznika Meklemburgii, Warcisław zbliżył się do byłego rywala,.
szwagra k,rólewskiego Henryka jaworski�o. 

Spotkał się z nim 27 lipca we Franlkfurcie i zawarł przymierze. Ja
ko swych przeciwników wyłączyli królów Ludwika, Jana czeskiego· 
i Władysława Łokietka, z którym jedyni-e Henryk pozostawał w dobrych 
stosunkach, a także braci Henryka, książąt Bernarda świdnickiego i Bol
ka ziębickiego, oraz kuzynów, Helµ'yka VI wrocławskiego i Bolesława 
III legnicko-brzeskiego. Obydwie układające się strony miały zachować 
to, co już posiadają, co zaś gwałtem lub układami nabyli lub nabędą, 
podzielą po połowie, z wyjątkiem jednak Marchii Wkrzańskiej. Wojska. 
Warcisława już wówczas operowały w Marchii Wkrzańskiej, skoro da
lej w układzie postanowiono, ż.e to, czego w chwili zawierania układu 
książę pomOlfski nie zajął, i to, co zajmie w przyszłości już za pomocą 
Henryka, podzieli z sojusznikiem, z tym jednak że miasto Eberswalde· 
z przyległym obsza-rem zachowa dla siebie. Dalej znajduje się dość za
gadkowa klauzula, że to, co Warcisław zyska w „kraju dolnym" (Ni
dherlande) udzielając Henrykowi pomocy w rokowaniach, również spra
wiedliwie podzieli. Postąpi jednak podobnie, jeśli cel osiągnie bez jego· 
pomocy. Dla sprawiedliwego podziału zdobyczy wyłoniono komisję zło
żoną z panów Alberta von Hakeborn i Gebhalfda von K werfurt ze stro
ny Henryka (byli to jego krewni) oraz panów pomorskich Wedegona von 
Wedel i Henninga von Behr. Mieli oni spotkać się we Frankfurcie, Kroś
nie lub Gorzowie w sprawie rokowań. Gdyby nie doprowadzili do ukła
du, miała to uczynić komisja złożona z 12 lfycerzy z każdej strony a1. 

Z układu wynika, iż planowano opanowanie 111ie tylko Marchii 
Wkrzańskiej, zastrzeżonej dla Warcisława, ale też ziem wzdłuż Odry 
po Ziemię Lubuską, a więc wójtostwa Strausberg z miastem Wrietzen 
i wójtostwa Oderberg (dawni-ej ziemia barmińska) z miastem Eberswal
de, miastecz�iem Hohen i Nieder Finow, Breden, Werbellin, Grimnitz. 
oraz dóbr klasztoru cystersów w Chocyniu, które planowano wydrzeć 
Rudolfowi saskiemu. Tak więc dolny bieg Odry od Krosna po Szczecin 
miał znaleźć się w rękach sojuszników. Wójtostwo Oderberg miało wejść 

s1 PUB V nr 3386.
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w skład państwa pomorskiego, wójtostwo Strausberg do państwa Hen
ryka. ,,Kraj dolny", ,o który Henryk miał starać się w rokowaniach, 
to ni€wątpliwie zachodnia, zaodrzańska Ziemia· Lubuska-38. Rrzez nią 
mógł graniczyć z terytoriami bra111denburskimi znajdującymi się w rę
ku pomorskim. Rokowania planowano prowadzić zapewne z Ludwikiem 
bawarskim i Janem czeskim. Skoro Warcisław z części Ziemi Lubuskiej 
chciał zrezygnować, wymagało to uzgodnienia z królem, Henryk zaś 
w 1319 r. zrzekł się jej na rzecz Jana czeskiego. 

Henryk jaworski przejmował część Ziemi Lubuskiej już w okresie 
zawierainia układu. Waircisław zobowiązał się sprawiedliwie ugodzić z ry
cerzem Lutherem von Scriversdorf, zaprzysięgającym zresztą układ po 
str-onie Henryka, w sprawie tegoż dóbr. Ten pan łużycki 39, posiadający 
zapewne dobra także w Ziemi Lubuskiej, latem 1320 r. wystąpił na do
kumencie margrabiny Agnieszki i jej syna Henryka II, dotyczącym 
klasztoru w Prenzlau w Marchii Wkrzańskiej 40, a ,vięc na terenie opa
nowanym przez Henryka meklemburskiego. Może to być wskazówką, 
iż znalazł się w obozie wrogim Warcisławowi, co groziło konfiskatą 
dóbr. Skoro przebywa we Ftrankfurcie w otoczeniu Henryka jaworskie
go, który bierze go w obronę, znaczyć to może, że książę śląski poczynił 
świeże nabytki ITT.a Dolnych Łużycach. Jest też prawdopodobne, że we 
Frankfurcie gościem był Warcisław, a nie Henryk. Plany obydwu so
juszników mogą dowodzić, iż strony rywalizujące o schedę po Askań
czykach, od 1320 r. sięgały po uzasadnienia historryczne. Stąd Pomorze 
planowało odzyskanie utraconej przez Bamima I ziemi barnimskiej, Hen
ryk miał zaś najlepsze prawa do utraconej przez swego dziada Bolesła

wa Rogatkę Ziemi Lubuskiej. 
Układ nie wyłączył jako przeciwników książąt głogowskich, a więc 

był zapewne też przeciwko nim wymierzony. Henryk trzymał zresztą 
wówczas Kł'osno. Wkrótce też przeciwko Grogowczykom wystąpi koa
licja książąt śląskich wymienionych w układzie z udziałem Łokietka. 
Dalej jednak trudno dociec, czy książęta głogowscy wystąpili już zbroj
nie przeciwko Warcisławowi. 

Warcisław w ścisłym współdziałaniu z książętami szczecińskimi Ot
tonem I i Barnimem III, księciem Rugii, biskupem kamieńskim, miasta
mi pomorskimi i Krzysztofem II duńskim 41 w sierpniu 1320 r. z wię-

as A nie Nowa Marchia, jak przypuszcza się w Regesten nr 2820. Król Ludwik 

13 IX 1320 r. nadal w lenno Janowi czeskiemu tylko ziemię budziszyńską, Regesten, 

nr 2836, a więc zrzeczenie się na jego rzecz Ziemi Lubuskiej pirzez Henryka jawOT

skiego nie zostało uznane chyba ze względu na układ frankfurcki. 

u Spotykamy go w,cześniej w otoczeniu mairgrabiów od 1280 r. zwykle w Gu
binie, Budziszynie, Zgorzelcu, Regesten, nr 1407, 1987, 2068, 2135, 2202, 2660-61.

Był też obecny 22 IX 1319 r. w otoczeniu Henryka jaworskiego, gdy ten rezygnował

z Lużyc na :rzecz Jana czeskiego, tamże, 2760. 
40 CDB A XXI s. 123. 

41 PUB V nr 3391, 3398-99. 
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kszymi siłami, bo wsparty też posiłkami Henryka jaworskiego -12, pod
jął kampanię w Marchii Wkrzańskiej. Po początkowych sukcesach, któ
rych przejawem jest też przeniesienie zapewne wówczas komory celinej 
na Odrze ze Świecia do Odrzycka 43, sojusznicy ponoszą dotkliwą klę
skę. Kontrofensywa Henryka II meklemburskiego i jego sojuszników 
z końcem września i 'Z początkiem października doprowadza do utraty 
Marchii Wkrzańskiej z Templinem, Aingermilnde, Schwedt, Torgelow, 
wójtostwem JagQW, Liebenwalde, Stolpe. W końcu grudnia wojska Me
klemburczyków doszły pod Szczecin"· 

O aktywności Hemyka jaworskiego w tej wojnie koalicyjnej może 
świadczyć jego obecność 9 października na dworze Krzysztofa II w Wor
diingborgu 45. Nieobecność jego 01a arenie działań wojennych wykorzy
stał zapewne Rudolf saski i opanował zaodrzańską połać Ziemi Lubus
kiej. Już 15 października przebywał we F;rankfurde, nadając przywileje 
temu miastu w obecności rycerzy lubuskich Hermana i Henninga von 

Wulkow 46_ Potwierdzeiniem przywilejów pozyskał następnie „nostre ci
vitati" Milncheberg 47• Skoro jeszcze 3 października Rudolf przebywał" 
w Brandenburgu, jasne jest, że miasta te l()twarły mu swe bramy bez: 
walki. Zapewne więc, wobec odejścia Warcisława od przywileju chosz
czeńskiego z 1319 r., miasta te postanowiły oprzeć się na władcy, który 
gotów był im zagwarantować korzystne warunki rozwoju i reprezento
wał siłę polityczną. Henryk jaworski nie docenił tu politycznego zna
czenia st�nu miejskiego. Został też wyparty z ziemi gubińskiej i żar
skiej. Następnie Rudolf, współdziałający zapewne z Henrykiem meklem
burskim, najpóźniej w listopadzie zajął przyodrzańską część Marchii 
Wkrzańskiej, tj. znaczną część wójtostwa Stolpe 48. Wtedy chyba woj
ska jego toczyły walki z wojskami pomorskimi w okoHcach Chorynia� 
Freienwalde, Odrzycka, Świecia, Chojny i Kostrzy01a 49. Książętom po
morskim pozostały północne skrawki Marchii Wkrzańskiej z Prenzlau 

42 W r ejestrze kosztów wojenn ych, któr e zestawi ł marszałek pomorski Wed eg() 
von Wedel w 1321 r., w ymi eniono wielu rycerzy śląskich, PUB VI nx 3560 s. 81. 

43 Książęta pomorsc y 29 IX 1321 r. przenieśli ją do Gard:rea stwierdzając, że 
wcześniej zlokalizowana była w Schwedt, a następnie w Od erberg, PUB VI nr 3538.

« Regesten, njr 2835, 2840, 2842, 2850, H. F. We d e I, Beitriige zur iilteren Ge
schichte der neumii.rkischen Ritterschaft, Leipzig 1886-1887, t. II, s. 59. O rywali
zacji mekl embursko-pomorskliej w Mavchil Wkrmński ej zob. też. M. We h r ma n n, 
Der Streit der Pommernherzoge mit dem Wittelsbachern um die Lehnsabhiingigkeit

ihres Landes 1319-1338 (Baltische Studien, NF 4, 1900, s. 21 i n.). 
45 Diplomatarium Danicum, ed. F. B 1 a t t, G. H e r  m a  n s e  n, K0benhavn 1953,.

II Raekke, Bd. VIII, ru 293. 

46 Regesten, nr 2843. 

47 CDB A XX s. 134-135. 
48 H. F. P. We d e I, op. cit., s. 59; Regesten, nr 2846, 2849. 
49 PUB VI nr 3560, Regesten, nr 2866. Odnosi się zwyk l e  te wa lkli tylko do rokw 

1321, zob. H. F. P. Wedel, op. cit., s. 60-62.
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i Pasewalkiem, a na południu Odrzycko do września 1321 r. Wojna nad 
Odrą toczyła się nadal w 1321 r., nie przynosząc książętom pomorskim
powodzenia i nabytków. Również wielka koalicyj,na wyprawa w głąb. 
państwa Henryka II meklemburskiego w 1322 r. poza spustoszeniem. 
kraju i zdobyciem Torgelow w Marchii Wkrzańskiej nie przyniosła ko-. 
rzyści so. 

Klęska Henryka jaworskiego oraz zajęcie wójtostwa lubuskiego przez 
Rudolfa saskiego prawdopodobnie zachęciły książąt głogowskich do wy
stąpienia przeciw Warcisławowi IV. 

W końcu 1321 r. marszał,ek książąt pomorskich i główny feudał No-. 
wej Marchii Wedego von Wedel ze Świdwina wystawił Warcisławowi 
rachunek za posługi i koszty wojenne swych podkomendnych z P.omo-. 
rza, Nowej Marchii, Ziemi Lubuskiej, Łużyc i Śląska. Wspomniano, w nim 
również o stTatach poniesionych przez oddział wysłany na polecenie. 
księcia do obr0'11y Międzyrzecza 51. W 1320 czy raczej w 1321 r. 52 Mię
dzyrzecz mógł być broniony przed książętami głogowskimi, skoro po
twierdzony jest przez źródło fakt ich wojny z Warcisławem 53. Nie jest 
bowiem możliwe, by Międzyrzecz był już wówczas w ręku Głogowczy
ków, którym Warcisław podesłał posiłki przeciw Łokietkowi. Ten astat-. 
ni w 1321 r. wmieszał się do wojny na Śląsku toczonej przeciwko ksią
żętom głogowskim. Po śmierci Bolesława oleśnickiego (maj 1320-23 IV 
1321) 54 jego brat Konrad namysłowski przejął Oleśnicę i przybrał ty-. 
tuł dziedzica królestwa polskiego. Wystąpili przeciw niemu Henryk VI 
wrocławski i Bolesław III legnicki, wsparci przez Bernarda świdnickie
go. Na czele koalicji stanął Łokietek, widząc dogodną sposobność do wy
parcia Głogowczyków z terenów wielkopolskich oraz do zmuszenia ich 
do rezygnacji z roszczeń do korony. Jego wojska spustoszyły pogranicze 
śląskie. Pierwsza faza tej wojny ,toczyła się w 1321 r. i zakończyła się 
przed 10 I 1322 r., kiedy to Konrad zawarł pokój z Henrykiem wrocław
skim i poślubił j�go córkę Elżbietę 55. łJokietek, zaangażowany 111a Ślą
sku, na pewno ni.e podejmował akcji przeciwko Pomorzanom w kaszte-, 
lanii międzyrzeckiej, w każdym razie nic na to nie wskazuje. 

50 MUB VII nr 4358, 4345, 4372; PUB VI nr 3560; CDB B I s. 479; H. F. P. 

W e d e I, op. cit., s. 72-76.

51 PUB VI nr 3560, s. 84: ,,Item cum domin us dux iussit servare castrum

Meseritz dominum Wedego rnissi.t Hi.ntzen Stangen et •ambo Blomen". 

52 Rejestr dotyczy głównie kosztów poI11iesionych w 1320 r. Poniżej ·zdania 

traktującego o obroI11ie Międzyirzecza, które odnoszę do 1321 r., mówi się o wypad

kach zaszłych „anno peterito", co wskazuje na 1320 r. 
58 Nie ma podstaw teza o atakowaniu Międzyrzecza przez Rudolfa saskiego 

i biskupa lubuskiego Stefana II. H. F. P. W e d  e 1, op .cit., s. 63, na jej poparcie 

Powołuje jedynie pobyt Rudolfa we Frankfurcie 31 III 1321 r. CDB A XX s. 342.� 
st Ja si ń s ki, Rodowód, t. II, s. 97 i przyp. 11.

55 D ą br o w s k i, op. cit., s. 358; Histqria Sląska, t. I, s. 547 i n. 

•
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Trudno ustalić termin zbrojnego wystąpienia Henryka II głogowskie
go i Jana śdnawskieg,o przeciw Warcisławowi. Źródła pozwalają dato
wać je na drugą połowę 1321 r. W rejestrze Wedegona Wedla wymie
niono też szkody oddziału Arnolda de Jagow ss. Ród ten miał szcz,egól
ne powiązania z Uchtenhag,enami i posiadał lenna w kasztelanii mięrzy
rzeckiej s7_ Arnold de Jagow wystąpił jako świadek w dokumencie Uch
tenhagenów ze Słońska z grudnia 1319 r., o którym była mowa wyżej. 
Jest to. bez wątpienia ta sama osoba, w czym można Vy'idzieć dowód 
wypełniania przez rycerstwo ziemi torzymskiej posług wojskowych na 
rzecz Warcisława IV w latach 1320-1321. Świadkiem układu Horkerów 
z cystersami kołbackimi zawartego w Gorzowi1e 25 V 1321 :r., a doty
czącego dóbr filii kołbacki,ej w Mironicach, był opat cyste:rsów z Zem
ska 58, co można uz,nać za ślad istnienia powiązań kasztelanii między
rzeckiej z Nową Marchią. Rejestr Wedla z 1321 r. pozwala stwierdzić, 
iż jakieś walki toczyły się lmło Gorzowa �o. 

Książęta Otto szczeciński i Warcisław wołogoski, podporządkowując 
administrację swymi krajami celom wojennym, 1 X 1321 r. podzielili je 
na cztery starostwa na okres czterech lat. Jednym z nich była Nowa 
Marchia, innymi ziemie szczecińska, wkrzańska i pyrzycka 60_ Ziemi to
rzymskiej i międzyrzeckiej nie wspomniano, ale czy wynika z teg·o, że 
zaliczano je do Nowej Marchii? Nie znajdowały się one pod panowaniem 
Rudolfa saskiego, skoro 24 VIII 1321 r. układ miast marchijskich w spra
wie uznania kurateli nad dziećmi Rudolfa na wypadek śmierci księcia 
podpisują też przedstawiciele lubuskich miast Frankfurt, Miincheberg, 
Filrstenwelde oraz łużyckich miast Gubin i Lubsko 61, brak zaś miast 
torzymskich. Jest natomiast pewne, że wla<lza Rudolfa rozciągała się nad 
położonymi także w ziemi torzymskiej posiadłościami biskupa lubuskie
go Stefana z ośro<lkiem w Górzycy. Biskup był wytrwałym stronnikiem 
papieża Jana XXII i Rudolfa saskiego 62. Ponieważ część dóbr biskupa 
znajdowała się w Nowej Marchii (Boleszkowice), a diecezja lubuska obej
mowała komandorię joannitów w Chwarszczanach, stąd też szczególnie 

sa PUB VI :nr 3560 s. 81. 
57 Bracia Beteko i Herbord (Herbert), którzy w 1299 r. otrzymali od margrabiów 

Cedynię (CDB A XIX s. 67), 27 X 1311 r. wystąpili jako świadkowie w dokumencie 
Gerharda z Przyprostyni kolo Zbąszynia, biorącego lenno od cystersów z Paradyża, 
KDW II nr 947, a co najmniej od 1313 r. posiadald połowę wsi Wyszanów kolo Mię
dzyrzecza, tamże, nr 1012, zob. też wyżej przyp. 34. W 1312 r. wystąpili obok Arnol
da v. Uchtenhagen przy nadaniu dla klasztoru w Zemsku, CDB B I s. 318. 

5s PUB VI n;r 3504. 
59 PUB VI s. 84; R. E c k  e r  t, Geschichte von Landsberg an deT Warthe, t. I 

Landsberg 1890, s. 37. 
tlO PUB VI nr 3541.
et CDB B I s. 467.
e2 Biskup 2 X 1321 r. brał udział w Strausbergu w zapośTed:n.iczeniu układu

między miastem a tamtejszymi dominikanami, CDB A XII s. 70. 
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zacięte walki toczyły wojska pomorskie z Rudolfem w rejonie Kostrzyna 
także w latach 1322-1323 63• Rozciąganie się władzy Rudolfa co naj
mniej 1I1a jakiś skrawek ziemi torzymskiej -zdaje się dokumentować po
kój kostrzyński książąt saskich z Warcisławem 5 XII 1323 T. Przewi
dziano w nim zniszczenie zamków i umocnień pobudowanych w toku 
wojny po obydwu brzegach Odry, ale też Wa.rty 6ł. Wreszcie udzielenie 
przez papieża doph:�ro 18 X 1321 r. 65 dyspensy na małżeństwo Henry
ka II głogowskieg,o z margrabianką Matyldą, zawarte już około 1310 r. 
dla zażegnania walk o sporne ,obszary, nie jest zapewne przypadkowe. 
Prośba o dyspensę doczekała się rozpatrzenia dopiero w momencie, gdy 
zarysowała się możliwość wykorzystainia książąt głogowskich do walki 
ze zwolennikami Ludwika bawarskiego. Można więc liczyć się z okreso
wym współdziałaniem Głogowczyków z Rudolfem saskim przeciw Warci
sławowi IV. 

1 

Żródrowe dowody panowania książąt ·głogowskich w ziemi torzym
skiej i międzyrzeckiej mamy ·od lutego 1322 r. Henryk II 11 lutego 
przebywając w Paradyżu zatwierdził nadanie dla tamtejszego klasztoru 
wsi Żersko „si tam in districtu Mezerecensi", dokonane przez rodzinę ry
cerską, 21 lutego zaś przebywając w Lubniewica�h w ziemi torzymskiej 
zatwierdza joą.nnitom kwestionowane dotąd przez margrabiów prawa do 
miasta i zamku Sulęcin oraz sześciu wsi okolicznych: Lubień i Grabno 
na południowy wschód od Ośna, Rychlik, Brzezin, Wędrzyn i Długie 
koło Sulęcina. Jam ścinawski, który jak to wynika z dysp·ensy z 1324 r., 
prowadzić miał wojnę z WaTcisławem, 29 lipca przebywa w Ośnie, ośrod
ku administracyjnym ziemi torzymskiej 66• We wszystkich trzech doku
mentach w charakterze świadków wystąpili Konrad de Klepzig i Jan de 
Sunnenwalde. 'Pierwszy w latach 1317-1319 pozostawał -w służbie mar
grabiego Waldemara 67 i pochodził z r·odu mającego posiadł,ości w ziemi 
świebodzińskiej i torzymskiej z ośrodkiem w Łagowie 68. Drugi był upo
sażony w ziemi zgorzeleckiej 69, potem już pod rządami Wittelsbachówl 
trzymał właśnie Lubniewice. Występujący w Ośnie przy Jani,e Thyzko-

113 PUB VI nr 3660. 
64 PUB VI nr 3730. 
65 Th e i  n e r, op. cit., nr 260. 
ee KDW II nr 1026; CDB A XIX s. 129; KDW II nr 1030. 
67 CDB A :XII s. 350, XIII s. 15, IX s. 14. Henryk w 1302 r. w Paradyżu w do

kumencie Boguszy z Wiszemburga, KDW II nr 849, jego synowie Konrad i Albert 
w 1311 ,r. w dokumencie Gerharda z Przyprostyni, biorąoego od cystersów pajrady
skich w lenno Starepole kolo Lubrzy tamże, nr 947, a w 1312 r. układali się z mar
grabią Waldemarem w sprawie spłacenia bedy ze swych <lótjr w ciągu lat najbliż
szych, przy czym wieś Drneńsk kolo Rzepina miała być od niej zwolniona, CDB 
A XIX, s. 127.

68 Albert z bratankiem Henrykiem i jego braćmi otrzymał w 1299 r. Łagów
z okoHcą, CDB A XIX, s. 127.

Go Wspominany od 1290 r., Regesten, nr 1499. 

2 - so ból!<a 1,119 
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ne de Redern pozostawał w służbie Henryka II głogowskiego 10. Fakty 
te świadczą, iż pobyt Głogowczyków w ziemi torzymskiej wiązał się z po
zyskaniem feudałów tego regionu. Zapewne około tego też czasu odzy
skali oni Krosno, chociaż źródłowy dowód pochodzi dopiero z 1329 r. 

Wspomniane dokumenty dowodzą, iż najpó:bni€j w początkach 1322 r. 
Henryk II i Jan 11, o których udziale w wojnie ich brata Konrada z koa
licją ,śląską nic nie wiemy, opanowali obszary pomorskie na południe 
od dolnej Warty. Czynności prawne tych książąt musiały mieć dla od
biorców przywilejów walory trwałości, a więc jest prawdopodobne, że 
panowanie ich tutaj było już zalegalizowane przez ustępstwa Warcisła
wa IV. Zwłaszcza dokument Jana przekonuje nas o tym. W zamian za 
wioski „Hermanshof" i „Langsov" książę nadaje cystersom z Paradyża 
zamek i miasto Lubrza w ziemi świebodzińskiej, dotąd należące do Pecz
ka Młodszego z Łosiowa (de Lossow). Wioski te to zapewne Hermersdorf 
i Alt-Langsow położone na zachód od Kostrzyna w zaodrzańskiej poła
ci Ziemi Lubuskiej 12, a �ęc znajdowały się wówczas pod panowaniem 
Rudolfa saskiego. W 1303 r. zostały one sprzedane cystersom przez Hen
ryka de Klepzig i jego synów Konrada i Alberta za zg,odą margrabie
go n. Dlatego nie bez 'Zlla�zenia jest obecność Konrada de Klepzig na 
czele listy świadków dokumentu księcia Jana. 

Lossow to miejscowoś-ć na południe od Frankfurtu. P€Czko (Piotr) 
pochodził z możnego rodu rycerskiego w Ziemi Lubuskiej. Pierwszym 
znanym przedstawicielem jest Otto, świadek obok innych panów zie
mi zgorzeleckiej w Lubaniu w 1290 r. 74 Syinami jego byli zapewne Jan 
i Peczko Starszy. Jan wraz z Rudolfem de Liebenthal był 20 V 1297 r. 
starostą (capiteneus) Międzyrzecza, wydartego właśnie Wielkopolsce przez 
margrabiów. Władza starostów rozciągała się zapewne również na ziemię 
torzymską, skoro zatwierdzali klasztor paradyski w posiadaniu wsi Wy
stok koło Rzepina 1s. Peczko Starszy, początkowo jako „iuvenis de Los
sowe", występuje w dokumentach Ottona IV wystawionych w 1300 r. 
koło Zgorzelca i w 1301 r. przy potwierdzeniu klasztoru z Trzebnicy 
wsi koło Miinchebergu 76

. Potem przebywa w otoczeniu margrabiego 

10' KDW II nr 1018: 27 III 1320 r.; nr 1063: 1 IV 1326 r. w Głogowie w doku
mentach dotycźących n adani a klasztorowi w Obrze Kramsk a w �iemi świebod ziń
skiej. 

71 Nie wiem dlaczego N o w a k, op. cit., s .  270, okreś l a  ich brata P,rzemka księ
ciem łagowskim od 1323 r. 

12 Regesten, nr 1875. 
73 KDW II IJlr 869. Posiadłość m argrabiowie zanvierdz a li w 1303 i 1308 r., tamże, 

?1t 873, 917. 
74 Regesten, nr 1499. 
7s KDW II nr 764. W 1375 r. rodzin.a von Lossow posiadał a w ziemi torzym

skiej Drzeńsko , Boczów , Kolcz yn, Ra dzikowo, zob. E. Fi d d ci .n, Kaiser Karl IV.

Landbuch der Mark Brandenburg, BerlilJl 1856, s. 78.
7G Regesten, nr 1787, 1814. 
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Herma·na zwykle jako świadek czynności dotyczących Łużyc i Ziemi 
Lubuskiej 11. Jako wójt wystąpił w 1303 r. we Fra•nkfurcie przy potwier
dzaniu klasztorowi z Paradyża wsi Hermanshof i Langsow 78• Był więc 
wójtem w Ośnie .lub w Lubuszu, skoro w 1308 r. wystąpił przy sprze
daży biskupowi lubuskiemu wsi położonej na zachód od Kostrzyna 79. 
Do znaczenia doszedł, kiedy Jan V panuje na Łużycach i w Ziemi Lu
buskiej (1314-1317) 80. Potem był wójtem Waldemar� w Gubinie 81. 

W okresie rywalizacji o Ziemię Lubuską w latach 1319-1321 nie wy
stępuje w źródłach 82. Pojawia się znowu 31 III 1321 r. we Frankfurcie 
w otoczeniu Rudolfa saskieg·o 83. 

Wydaje się więc, iż zajęcie zaodrzanskiej części Ziemi Lubuskiej przez 
Rudolfa sprawiło, że klasztor paradyski utracił położooe tam dobra. 
Ponieważ zaś Peczko poparł Rudolfa, Jan ścinawski pozbawił jego syna 
Lubrzy 84. Wskazuje to na istnienie antagonizmu pomiędzy książętami 
głogowskimi i saskimi. Na tej podstawie możemy się domyślać, iż 
w 1322 T. przed 29 lipca doszło do zawarda porozumienia między Warci
sławem IV a Henrykiem II głogowskim, popartego małżeństwem Jana 
z Małgorzatą wołogoską. Trudno przecież przyjąć, iż Głog,owczycy ry
walizowali tu tak z księciem pomorskim, jak i saskim. Dokument Jana 
jest jedynym źródłem świadczącym o sprawowaniu prrez niego funkcji 
władczych na obszarze ziem świebodziński-ej i torzymskiej. Dotychczas, 
a także w latach późniejszych, sprawuje tu władzę wyłącznie Henryk II. 
Pobyt Jana w Ośnie wskazuje więc nie tyle na jego wojnę z Warcisła
wem, którą prowadził raczej Henryk II, co na zawarcie już pokoju 
i małżeństwa. Zaangażowanie si� Warcisława w walce o Marchię Wkrzań
ską skłoniło go do rezygnacji na rzecz książąt głogowskich z ziemi to
rzymskiej (posag Małg·orzaty?) i międzyrzeckiej, zwłaszcza iż sojusz 
z Henrykiem jaworskim okazał się mało pożyteczny. Za ustępstwa zy-

71 Tamże, 1860, 1967, 1950-51, 1954, 2012 z lat 1303-1307. 
18 K.DW II nr 873. 
79 Regesten, nlr 2056. 
so Tamże, nr 2398, 2416, 2429, 2440, 2447, 2472-74, 2477, 2485-86, 2568, 2571-73, 

2598-99. 
s1 Tamże, nr 2525, 2658-61, 2681, 2738. 
s2 Otto z Łosiowa, świadek Henryka I jaworskiego w,e Frankfurcie 27 VII 

1320 r. oraz 3 IV 1322 r. w Zgorzelcu, PUB V nr 3386, Codex diplomaticus Lusatiae 

superioris, hrsg. G. Kohler, t. I, Gqrlitz 1851, s. 188, to jego brat lub syn. 
as CDB A XX, s. 342. 
84 W Lubrzy były też inne lenna ry,cerskie. Bisk'llp poznańskli Dom.arat 30 VI 

1322 r. zatwierdził nadanie miasta dla klasztoru paradyskiego dokonane przez Alber
ta Klrczonowioa, KDW II nJr 1028, a 3 października tenże Albert zrezygnował po
nadto z jeziora w granicach miasta i posiadłości zamkowych, tamże, nr 1031. Riotr 
Mlo<lszy z Losiowa do zamku wrócił, skoro 10 li 1330 ,r. Henryk II Wierny nadaje 
go Paradyżowi, a Piotr wystawia swe zrzeczenie 1 ma1'Ca tegoż roku, tamże, II 
n!r 1106-07. 
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skał w książętach głogowskich sojuszników do walki z południowymi 
przeciwnikami, Rudolfem saskim i Władysławem Łokietkiem. Od lata 
1322 do października 1324 r. jest więc dość czasu na zauważenie po
krewieństwa, wysłalilie supliki do Awinionu. 

Ludwik bawarski, którego pozycję w Rzeszy ugruntowało zwycię
stwo nad Fryderykiem austriackim pod Muhldorfiem (28 IX 1322 r.), 
wiosną 1323 r. powziął decyzję w·�prawie losu opróżnionego lenna Rze
szy - Marchii Brandenburskiej. Warcisława IV i Jana czeskiego spot
kał zawód. Król nadał ją swemu 8-9-letniemu synowi Ludwikowi 85• 

Już wkrótce król podjął staralilia o osłabienie pozycji Rudolfa saskiego, 
korzystając zresztą z istnienia antysaskiego stronnictwa w Marchii. 
W obecności pan.ów lubuskich Hermana von Wulkow i Heyso von Win
ninge już 31 maja wystawia przywileje dla miasta Brandenburga 86• 

W początkach lipca zaręczono margrabiego z Małgorzatą duńską, pozba
wiając książąt pomorskich ważnego sprzymierz�ńca. Te fakty zmienia
ją orientację wielu władców zainteresowa'!lych rozbiorem Marchii. W lip
cu książęta pomorscy, szczególnie zagr,ożeni, gdyż król podporządkował 
ich synowi, ugodzili się z Henry!kiem meklemburskim 87

• Zbliżyli się do 
książąt saskich Rudolfa i Wacława. Spotkali się z nimi 5 grud!Ili� w Kos
trzynie i zawarli pokój. Uregulowano sprawy handlowe na Odrze, uchwa
lono zniszczeni.e zamków pobudowanych po 1319 r. po obydwu brze
gach tej rzeki. Poręczycielami układu ze strony saskiej były miasta 
Frankfurt, Miincheberg i Alt-Landsberg, ze str·OIIlY pomorskiej Gorzów, 
Myślibórz i Mieszkowice 88. 

Kiedy układ ten zawierano, do Marchii wkraczał już Bertold hrabia 
henneberski wyznaczony na o.piekuna małoletniego Ludwika. Hołdowa
niem objęto najpierw Starą Marchię, co przygotowano układem z Ot
tonem brunszwickim i biskupem halbersztadzkim 89

• W Stendalu przeby
wają oni 20 I 1324 r., a już 18 marca w Świeciu nad Odrą, gdziie po
twierdzili miastu Prenzlau prawa otrzymane od książąt pomorskich oo. 
Rudolf jeszcze 1 maja znajdował się w Spandau, nadając temu miastu 
przywilej, ale wycofał się wkrótce, zapewne kiedy syna i jego opieku
na wsparł sam król Ludwik 01. Ten 26 czerwca prz€hywa bowiem we 

ss Ludwig Starszy używa tytułu margrabieg o od 4 V 1323 r., CDB B I, s. 1. 

u Tamże, A IX s. 20-21, także 5 VIII 1323 r. w obecności Heyso de Winninge,

s. 21.

&1 MUB VII ,nr 4467 � F. W. Barth o 1 d, Geschichte von Riigen und Pommern,

t. III, Hamburg 1840, s. 188. 
es PUB VI nr 3730.

s9 Regesten, nr 2801. 
oo CDB A XV s. 77, VII s. 412, XXI s. 131. 
u1 Tamże, XI s. 28.' Ostatecznie Rudolf ustępuje 8 XI 1324 r., podpisując z Wit

telsbachami stosowny układ. 
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Frankfurcie nad Menem, gdzie potwierdził prawa dla Brandenburga, 
Prenzlau oraz w imieniu syna nadał Frankfurtowi komorę celną 92. Za
pewne całe wójtostwo lubuskie znalazło się w rękach Wittelsbachów. 
Wkrótce z Marchii Wkrzańskiej · i Przegnicki•ej ustąpił Henryk meklem
burski, ,otrzymując układem z 5 października odszkodowanie ze strony 
Krzysztofa II duńskiego 93

• Na placu boju pozostali ksi_ążęta pomorscy, 
których trzeba było wyprzeć z Nowej Marchii, oraz prawdopodobnie 
jakiś czas książęta głogowscy w ziemi torzymskiej. 

W nich widzi więc papież głównych stronników w walce z Wittiels
bachami na terenie Marchii. Jan XXII 8 X 1323 r. wezwał króla do zrze
czenia się tronu i odwołania nadania Marchii synowi, uznając je za bez
prawie. Ponieważ nie odnfosło to skutku, 23 III 1324 r. wyklął g-0, a na
stępnie 15 lipca rzucił ekskomu�kę 94. Dyspensa dla Jana ścinawskiego 
i Małgorzaty pomorskiej z pa:źidziernika 1324 r. jest więc już tylko prze
jawem montowania koalicji antybrandenburskiej. 

Głog-owczycy zaatakowani �ostali prawdopodobnie we wrzesniu 
1324 r. Hrabia Bertold 8 września wystawia pierwszy dokument w Ber
linie, w którym żąda od Frankfurtu, Milnchebergu oraz wasali całej 
Ziemi Lubuskiej (,,castri Lebus ac tocius terre Lubsane") zbrojenia się 
i obrony kraju, przy czym obiecuje pokrycie strat. Spotkał się widocz
nie z uległością, skoro 28 września potwierdził przywilej-e miastu Miln
cheberg 95, Kim miał być przeciwnik w tej wojnie? Niesłusznie chyba 
domyślano się, żie Wittelsbachowie już wówczas liczyli się z najazdem 
Łokietka w okolice Frankfurtu, co nastąpił-o w początkach 1326 r. 96 

Przypuszczalnie przeciwnikiem był biskup lubuski Stefan, Warcisław IV 
i książęta głogowscy. Ci ostani poczuli się zagrożeni już wiosną 1323 r. 
Henryk II 23 czerwca tego roku w imieniu braci oddawał się pod opiekę 
papieża, by uchronić się przed zakusami Ludwika bawarskiego 97. Te 
zakusy mogły wszak dotyczyć tylko ziemi torzymskiej, a prośba o opie
kę wskazuje na chęć walki o utrzymanie nabytku. Po raz ostatni ksią
żę głogowski używa wówczas tytułu dziedzica królestwa polskiego,. 
w czym można dostrzegać próbę ułagod�enia Łokietka, którego wpływy 
na Śląsku sięgnęły wówczas szczytu. W czerwcu .1322 r. zmontował on 

92 Tamże, IX s. 27, XXI s. 131, XXIII s. 21. 

9a Tamże, B II s. 19. 

94 Tamże B II s. 9-12, F. W. T a  u be, Ludwig der Alter� als Markgraf von 
Brandenburg 1323-1351, Berlin 1900, s. 26, J. G lady s z ów n a, Ludwik Wittel
sbach mar_grabia brandenburski wobec Polski (Roczniki Historyczne, IX, 1933, z. 1,

s. 12).

95 CDB A XX, s. 201, 135.
oe J. He ide m a n n, Graf Berthold von Henneberg als Verwese; der Mark 

Brandenburg von 1323-1330 (Forschungen zu.r Deutschen Geschichte, XVII, 1877,

s. 140); S. Z aj ą c z  ko wski, Polska a Wittelsbachowie w pierwszej połowie 
XIV wieku, Lwów 1934, s. 54; G lady s z ów n a, op. cit., s. 21.

e1 Historia Sląska, t. I, s. 549.

I 
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nową koalicję przeciwko Konradowi namysłowskiemu, który wyzuty 
ze swych posiadł,ości, w układzie krakowskim z 10 VIII 1323 r., zawar
tym pod dyktatem Łokietka, pogodził się ze stratą księstwa namysŁo,w
skiego na rzecz księcia brzeskiego i uznał króla polskiego swym zwierzch
nim pal!lem 98. 

Przeprowadzona jesienią 1324 r. akcja zbrojna przyniosła i tym ra
zem powodzenie Wittelsbachom. Margrabia Ludwik z Bertoldem hen
neberskim i Henrykiem von Schwarzburg przebywa w dniach 9-12 
października w Chojnie, za ws:earcie w wojnie z Pomorzem potwierdza 
temu miastu przywileje i czyni nowe nadania 99_ Sięgnięto też po Łu
życe, skoro 18 listopada w Berlinie potwierdzono przywileje Gubino\l<Ji, 
a w dwa dni później margrabia przebywa w Rzepinie już na obszarze 
ziemi torzymskiej 100

. 

Ustanowienie władzy Wittelsbachów w Nowej Marchii i ziemi to
rzymskiej odbywało się stopniowo do 1326 r. W początkach maja 1325 r. 
hołd złożył Gorzów, miesiąc później Myślibórz, w marcu 1326 r. Bre
derlowowie z Derczewa 101. Za ostatecz,ny termin po,wrotu do dawnych 
stosunków w ziemi torzymskiej można uznać dzień 30 VI 1326 r., kie
dy to miasto Sulęcin uznaje władzę Wittelsbachów 102. Przyjęcie hołdu 
od tego miasta oznaczało, iż margrabia nie uznał stanu prawnego wpro
wadzonego decyzją Henryka głogowskiego z 1322 r., a więc źe joannitom 
odmówiono prawa do byłych dóbr templariuszy w Sulęcinie i okolicy. 

Zhołdowanie Sulęcina nastąpiło już po niszczycielskiej wyprawie 
wojsk polskich i litewskich w okolice Frankfurtu w początkach lutego 
1326 r. Ni€ wiemy, jak zachowali się książęta głogowscy. Wrogość wo
bec Łokietka zapewne nie pozwoliła im brać w wyprawie udziału. W so
juszu polsko-pomorskim z 18 VI 1325 r. wyłączono jako ewentualnych 
przeciwników Bernarda świdnickiego, Bolesława brzeskiego i Konrada 
namysłowskiego 103, nic o braciach tego ostatniego nie v,spominając. Pa
pież w bullach z 10 VIII 1325 r. wzywał mieszkańców Marchii do sta
wiania oporu, a wśród książąt z państw ościennych, którzy mieli wypę
dzić Wittelsbachów z Marchii, obolk Ottona, Barnima III i Warcisła
wa IV znalazł się szwagier tego ostatniego, Jan ścinawski 104. 

Jak się zdaje, jedynym trwałym efektem wyprawy wojsk Łokietka do 
Brandenburgii była rewindykacja kasztelanii międzyrzeckiej 10s. Trudno. 

98 Tamże, s. 548; D ą b r o ws ki, op. cit., s. 361. 
99 CDB A XIX, s. 186, XX, s. 133. 
100 Tamże, B II, s. 20, A VII s. 202. 
101 C z ac ha ro ws k i, op. cit., s. lOl. 
102 CDB A XIX s. 130. 
10s PUB VI nr 3855. 
104 T h ei n e r, op. cit., t. I, njr 335, 339, 340-41, 355, 356. 
10s T,ak przyjmują S. K u j ot, Dzieje Prus Królewskich, cz. 2 (Roczn. Tow. Nauk. 

w Toruniu, XXIX/XXXI, s. 29-31, 92); S. Z aj ą cz ko ws ki, Polska a Zakon



Rywalizacja o Ziemię Lubuską 1319-1326 495 

się bowiem zgodzić z J. Dąbrowskim, który datował ten fakt już na je
sień 1322 r., wiążąc go z wojną koalicyjną na Śląsku przeciwko Konrado
wi namysłowskiemu 10s. Brak źródeł z lat 1323-1327 101 czyni sprawę nie
zwy,kle zagadkową. Przywrócenie tu władzy margrabiego przed począt
kiem 1326 r. jest raczej wyk:].uczone 10s. Jeśli panowali tu nadal Głogow
czycy, to przyłączenie tego obszaru do Polski w lutym 1326 r. byłoby na
stępstwem konfliktu z nimi. Nic jednak nie wskazuje na to, by byli oni 
sojusznikami Wittelsbachów w początkach 1326 r. Pozostawianie ich 
w obozie Łokietka (Konrad) lub jego pomorskich sojuszników (Jan) ra
czej wyklucza udział Henryka II w wojnie po stronie Brandenburgii. Moż
na przypuszczać, iż pokonany przez Wittelbachów w 1324 r. wycofał się 
bez dalszej walki nie tylko z ziemi torzymskiej, lecz i z kasztelanii mię
dzyrzeckiej, toteż Łokietek przywrócił w tym rejonie granicę królestwa 
Przemysła II bez konfliktu z nim. Pierwszym pewr,,.ym śladem q:ądów Ło
kietka jest wzięcie pod protekcję klasztorów w Obrze. Paradyżu i Zem
sku w listopadzie 1327 r. 109 Rywalizacja z Glogowczykami trwała jeszcze 
kilka lat o okolice Zbąszyna, Kopanicy i Przyprostyni nad Obrą. Hen
ryk II składająć hołd Janowi czeskiemu w czerwcu 1329 r. stwierdzał, że 
również Babimost należy do jego księstwa. Łokietek przed śmiercią zamki 
te przekazał wojewodzie poznańskiemu Przybysławowi Borkowicowi i je
go synowi Maćkowi 110, a więc musiał je odzyskać najpóźniej w 1332 r. 111 

Krzyżacki w ostatnich latac1J. Władysława Łokietka, Lwów 1930, s. 79, 87; t e  n ż e, 
Polska a Wittelsbachowie, s. 55; G ł a d y s z ó w  n a, op. cit., s. 28; D ł u g  o p  o 1 s k i, 
op. cit., s. 248; Deutsches Stiidtebuch, I, s. 506 (lecz na s. 593 w 1329 lub 1332 r.); 
J. Sc h u 1 t z e, Die Mark Brandenburg, t. II, Berlin 1961, s. 44; G. La b ud a w:
Ziemia Lubuska, Poznań 1950, s. 104, oraz w: Dzieje Wielkopolski, t. I, s. 304.

10s D ą b r  o wski, op. cit., s. 360, przyp. 1, za nim Geschichte Schlesiens, t. I, 
s. 149 (grudzień 1322 r.); K. P i e  r a d  z k a, Henryk II żagański (Polski słownik bio
graficzny, IX, 1960, s. 412); Z. B o r  as, Książęta piastowscy Sląska, Katowice 1974,
5. 225.

107 J. Dąbrowski wykorzystać mógł jedynie dokument protekcyjny Łokietka
dla klasztoru w Obrze z 1 VIII 1324 r. ·KDW II nr 1043, dla którego to klasztoru 
dokumenty głogowskie znikają w 1320 r. Dobra klasztoru położone były jednak poza 
zasięgiem panowania Głogowczyków, a tylko niektóre znajdowały się w Żiemi 
świebodzińskiej. Henryk II 1 IV 1326 r. potwier�zał nadanie Nowego i Starego 
Kramska przez swych wasali, KDW II nr 1063, ale czynił to samo Łokietek 18 VI 
1327 ,r.; tamże nr 1079. 

10s Wprawdzie 3 V 1325 r. margrabia Ludwik zatwierdza układ miasta Gorzowa 
z cystersami z Zemska w sprawie nabycia przez miasto dochodów z dwu młynów 
na południe od Warty, CDB A XVIII s. 377, lecz młyny znajdowały się na obszarze 
Nowej Marchii, sam· zaś układ zawarty był zapewne na długo wcześniej, w każdym 
razie po 1320 r., i nie dowodzi a·ozdągania się władzy Wittelsbachów na okolice 
Międzyrzecza. 

109 KDW II nr 1085. Biskupowi lubuskiemu Lokietek potwierdził 25 V 1328 r. 

wieś Kęs�yce „in castellania Mesericzensi", tamże, 1088. Od 19 II 1329 r. znamy 
kasztelana międzyrzeckiego, tamże, 1096. 

110 KDW II nr 1099, 1188. 
111 D ą b r o w s k i, op. cit., s. 407; KDW IV s. 57; Deutsches Stiidtebuch I, s. 659. 
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DIE RIVALISIERUNG UM DAS LEBUSER LAND UND Dffi KASTELLANEI 

MIĘDZYRZECZ IN DEN JAHREN 1319-1326, 
MIT BESONDERER BERUCKSICHTIGUNG DER POMMERISCH-SCHLESISCHEN 

BEZIEHUNGEN 

Neben einem Uberblick tiber den Forschungsstand auf dem behandelten Gebiet 

liefert der Beitrag ei.n exaktes Bild der viel.seitigen Verbindungen zwischen den um 

das Lebuser Land und die Kastellanei Międzyrzecz rivalisierenden Herrschern. 

Gesehdlde.rt wdrd ferner der Verlauf und die endgtiltigen Folgen der Kiimpfe. 




