Z historii Namysłowa

Za Kroniką Miasta Namysłów napisaną Przez pastora Liebich prawdopodobnie rozpoczęto budowę
Namysłowa w 1040 roku.
Pierwsza nam znana wzmianka na temat Namysłowa ukazała się w dokumentach z 1233 roku. 19
czerwca Hermann Balk, Prokurator zakonu Niemieckiego za zgodą księcia Henryka I ze Śląska i
biskupa Tomasza I z Wrocławia oraz Kapelana Ägidiusa z Namysłowa otrzymał teren na którym dziś
znajdują się Krzyżowniki(Między Namysłowem a Rychtalem). Na tym obszarze mieli się osiedlid
Romowie, Niemcy i inni goście w Niemieckim prawie i Niemieckiej wolności.
W 1239roku wspomniane jest o dworze książęcym Henryka II pobożnego z Namysłowa. Tego samego
roku książę Henryk z Śląska przyznał Opatowi kościoła pod wezwaniem św. Wincenta w Wrocławiu
miejscowośd Opatów nie daleko Kępna by ją zasiedlid. Koloniści mieli odprowadzad należnośd do
Namysłowskiego dworu książęcego.
14. 03.1249roku nadano przez Henryka III miejscowości Namysłów niemieckie prawa miejskie za
wzorem Magdeburskim.
W 1278roku ukazała się pierwsza wzmianka w dokumentach dotycząca najwcześniejszego kościoła
parafialnego z którym związany był proboszcz Dietrich z Namysłowa.
Na rok 1285 datuje się pierwszą wzmiankę na temat klasztoru Franciszkanów przez Biskupa
Hermanna z Kamienia.
30 kwietnia 1321 Konrad książę Śląski Pan Oleśnicy i Namysłowa podarował braciom mniejszym
Klasztoru Maryjnego w Namysłowie Plac przy Judengasse- uliczce Żydów, plac przy browarze miał
zatem należed do nich.

Pokój w Namysłowie w 1348 roku był punktem zwrotnym w dotychczasowej polityce Polski. Pokój
zawierał rezygnację Polski z mocno zurbanizowanego i bogatego w surowce śląska i z Pomorza,
również bardzo rozwiniętego regionu z licznymi miastami na rzecz Expansji do słabiej zaludnionego
księstwa Halicz.
22. 11. 1348 roku Cesarz Karol IV spotkał się z królem polskim Kazimierzem III w Namysłowskim
zamku i wykupił od siedmiu lat zastawiony u króla Namysłów przez księcia Legnickiego Wacława II.
W obliczu dobrego położenia strategicznego i dobrych warunków naturalnych Karol IV zarządził w
1350 roku budowę czterech ceglanych stodół wraz z Piecami, zarządził też budowę muru wokół
miasta o wysokości 8 metrów łącznie z szczytami. Koszty fortyfikacji poniosły: Królewskie biuro rent w
Wrocławiu oraz Skarb miasta Namysłów.
W 1359roku zakooczono budowę Namysłowskiego muru obronnego, rozpoczęto zaś rozpoczęto
budowę zamku. Plan http://www.namslau-schlesien.de/Burg-1.htm zarys zamku
http://www.namslau-schlesien.de/burg-2.htm

W roku 1374 rozpoczęto budowę Ratusza, którą zakooczono w 1378, a 1381 zaczęto budowad wieżę
ratusza.
W 1380 Namysłowska rada zarządziła , że zamożni mieszczanie mają się zaopatrzyd w kuszę,
gwintówkę oraz pancerz.
1422 Cesarz Zygmunt zatwierdza Namysłowianom ich prawa i przywileje, między innymi prawo do
warzenia piwa.
21 października 1427 Biskup Konrad z Namysłowa konfirmował na prośbę burmistrza Mikołaja Thile
oraz Starostów miasta Johanna Grambschaw i Ludwiga Meisner na naczelników tamtejszych
kościołów, włącznie z kościołem mariackim minorytów, fundację kościelną Mikołaja Verber.
8 kwietnia 1431 Król Zygmunt przyznał miastu Namysłów prawo do bicia monet.
1434 Założenie Namysłowskiego towarzystwa strzeleckiego.( Założenie miasta w 1500).
http://www.namslau-schlesien.de/grundriss1500.html1686- nastąpiło Namysłowskie braterstwo
strzeleckie.
(Namysłów jako twierdza wodna w 17wieku)http://www.namslau-schlesien.de/wasserfeste.htm
(Namysłów 1718) http:/www.namslau-schlesien.de/karte1718a.htm

Wraz z wprowadzeniem Pruskich procedur administracyjnych na Dolnym Śląsku, Namysłów w 1741
stał się Miastem powiatowym powiatu o tej samej nazwie.(Namysłów: Panorama miasta z lotu
ptaka w Topographia Silesia wg Wernera 1761) ( Wersja kolorowa http://www.namslauschlesien.de/namslau1761.htm)

01. 02. 1810r. (Namysłów w latach 1810)http://www.namslau-schlesien.de/namslau1810.htm
Namysłów stał się miastem garnizonowym. Tego dnia do garnizonu wszedł drugi Pułk Ułanów
Śląskich.

20 maja 1868na trasie kolejowej Wrocław-Kluczbork jechał pierwszy pociąg z przystankiem w
Namysłowie i poświęceniem dworca. Następnie powstały trasy do Opola oraz do Rychtala-Kępna jak
również do Sycowa.

Po pierwszej wojnie Powiat Namysłów stał się powiatem granicznym. Namysłów leżał już tylko 10 km
od nowe granicy Polsko-Niemieckiej, po tym jak Rychtalska kraina musiała zostad oddana bez
referendum na rzecz Polski.

19 stycznia 1945 Namysłów został prawie doszczętnie opróżniony przez nadciągające sowieckie
zastępy wojskowe.

