
Czerna, nieistniejąca osada Nowoszów (Neuhaus)

1. Kategoria

Osadnictwo, osada nieistniejąca

2. Położenie administracyjne

gm. Iłowa, pow. żagański, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.43994 15.27026

(centralna część osady, przy dawnej 
karczmie)

4. Kod w dokumentacji

Czerna-06-723

5. Data weryfikacji terenowej

18, 19 marca, 23 czerwca 2020 r.

6. Opis

Teren dawnej miejscowości znajduje się około 10 km na południowy wschód od Czernej (niem. Tschirndorf, Hammerfeld). 
Przed 1366 rokiem książę świdnicko-jaworski Bolko II wzniósł tutaj zamek, do którego przylegała osada. W najstarszych 
dokumentach Nowoszów występował jako Novo castro, Newenhofe, Neunhuze. Osada leżała na historycznym pograniczu 
Dolnego Śląska, Górnych Łużyc i Dolnych Łużyc, na trakcie handlowym prowadzącym ze śląskich posiadłości księcia Bolka II 
na Dolne Łużyce. Centrum znajdowało się na dwóch wyspach, które powstały w wyniku przekopania kanałów łączących 
zakola meandrującej Czernej Wielkiej. W osadzie pracowały dwie kuźnie żelaza, wykorzystujące okoliczne złoża rud 
darniowych. 

Dalszy rozwój Nowoszowa został zablokowany przez mieszczan ze Zgorzelca, którzy poczuli się zagrożeni powstaniem 
nowego ośrodka osadniczego i szlaku handlowego omijającego starą, prowadzącą przez ich miasto Via Regia. W XIV wieku 
Nowoszów był w związku z tym dwukrotnie niszczony przez wojska Związku Sześciu Miast Górnołużyckich, do którego należał
Zgorzelec (1368, 1377). Za pierwszym razem pretekstem do najazdu była rzekoma walka z rozbójnikami grasującym na 
drogach handlowych. W późniejszym czasie Nowoszów kilkakrotnie zmieniał właścicieli ( m.in. rodzina von Seidlitz, rada 
miasta Zgorzelec, rodzina von Penzig) i powiększał się o przysiółki położone obu stronach Czernej Wielkiej.  

Średniowieczny układ miejscowości z centrum na dwóch wyspach na Czernej Wielkiej przetrwał w prawie niezmienionym 
stanie aż do roku 1945. W XVIII wieku miejscowość miała 45 zagród i dwa młyny (na dużej i mniejszej wyspie). We wsi 
znajdował się węzeł komunikacyjny, którego elementem były dwa mosty na Czernej Wielkiej. W 1845 roku w Nowoszowie 
istniał młyn wodny oraz pracowały 4 krosna tkackie z napędem wodnym. Wieś miała też kościół należący do parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Koninie Żagańskim. Na początku XIX wieku w południowej części większej wyspy znajdował się 
duży folwark z zabudowaniami ustawionymi w prostokąt wokół dziedzińca. W pierwszej połowie XX wieku w budynkach 
dawnego folwarku funkcjonowała gospoda zur Friedenseine. Naprzeciwko znajdował się skromny dwór zwany zamkiem, a 
przy cmentarzu stała okazała dzwonnica (Glockenturm).

Na początku lutego 1945 roku mieszkańcy wsi zostali ewakuowani. Armia Czerwona zajęła Nowoszów 16 lutego. W kwietniu 
tego samego roku we wsi przez cztery dni stacjonował sztab 2 Armii Wojska Polskiego. Po wojnie przez kilka lat mieszkała tu 
nieliczna grupa Polaków, jednak w połowie lat 50. XX w. wieś wyludniła się zupełnie, a jej grunty zostały po jakimś czasie 
zalesione.

Po dawnym Nowoszowie pozostały liczne relikty zabudowań, ślady średniowiecznej i nowożytnej eksploatacji i przetwórstwa 
rud żelaza, pozostałości późnośredniowiecznego zamku książęcego oraz nowożytny cmentarz. Trwałym śladem historycznych
podziałów terytorialnych są obecne granice administracyjne województw: dolnośląskiego i lubuskiego (na Czernej Wielkiej) 
oraz powiatów: żagańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego (trójstyk granic znajduje się około 1 km na południe od 
Nowoszowa).
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Nowoszów (Neuhaus) na mapie Messtischblatt z 1940 r. (http://igrek.amzp.pl/)
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W 2017 roku na terenie dawnego Nowoszowa przeprowadzono powierzchniowe badania archeologiczne realizowane w 
ramach projektu Novo castro prope Tschirnen. Badaniami kierował archeolog dr Paweł Konczewski z Katedry Antropologii 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prace prowadzono na stanowiskach w centralnej i południowej części wsi oraz 
przy drodze do Kościelnej Wsi (dawny przysiółek Buschhäuser). Największym sukcesem badawczym było odkrycie fragmentu 
budowli późnośredniowiecznej, prawdopodobnie pozostałości zamku Newenhuze księcia Bolka II. Najliczniejszą grupę 
ruchomych zabytków archeologicznych stanowiły naczynia ceramiczne. Wśród innych znalezisk były także przedmioty 
związane z konstrukcją budynków (cegły, dachówki, okucia budowlane, polepa), wyposażeniem domostw i życiem codziennym
(kafle piecowe, gwoździe, elementy oświetlenia, naczynia kuchenne i stołowe, kapsle i butelki po napojach, fiolki po 
farmaceutykach, fajka, przęślik, żabka do firan, guzik, koralik, moneta). Badania archeologiczne na mniejszą skalę powtórzono
w roku 2018.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały
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Piotr Wroniecki, Sprawozdanie Geodezja i geofizyka w projekcie: Novo castro prope Tschirnen. Uroczysko Nowoszów w 
Borach Dolnośląskich, Warszawa 2017, http://docplayer.pl/105775621-S-p-r-a-w-o-z-d-a-n-i-e-geodezja-i-geofizyka-w-
projekcie-novo-castro-prope-tschirnen-uroczysko-nowoszow-w-borach-dolnoslaskich.html

Badania w 2018 roku: https://archeologia.com.pl/projekt-nowoszow-2018-wyniki/, dost. 19.06.2020.

Hasło Nowoszów w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowosz%C3%B3w, dost. 3.07.2020.

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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Gospoda, młyn, szkoła i leśniczówka w przedwojennym Nowoszowie,
1918 r. (https://polska-org.pl), dost. 19.06.2020 Ruiny domostwa

Ruiny gospody

Piwnica w jednym z nieistniejących domostw

Relikty domostwa Fragment dawnej młynówki
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Ruiny młyna

Relikty schodów przy młynie Rzeka Czerna Wielka w Nowoszowie
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