l

1NIKLUBUSK
1959)

m

ROCZNIK
LUBUSKI

ROCZNIK
LUBUSKI
l

LUBUSKIE

Z
1

E

L

TOWARZYSTWO

O
9

N

A

KULTURY

GÓR
5

A

9

RocznikLubuski Tom 1

Komitet Redakcyjny:
Wiesław

Sauter, Jan Engel, Władysław Karcz, Janusz Koniusz, Adam
Królak, Janusz W eroniczak

Konsultacja Naukowa:
Doc. Dr Józef Gierowski (Wrocław) - Prof. Dr Karol Maleczy{z.slci
(Wrocław) Doc. Dr Tadeusz Mencel (Lublin) - Prof. Dr Stefan
Inglot (Wrocław) -Prof. Dr Konrad Jażdżewski (Łódź) -Mgr Zofia
Topolska (Poznań)

·.~1JII!,.

Okładkę projektowal
Klem Felchnerowski

Calość

wydano przy pomocy finansowej
Rady Naczelnej TRZZ

l
Wydawca: Lubuskie Towarzystwo Kultury - Zielona Góra 1959 rok.
Nakład 2.400 egz.
40. Oddano do składania w styczniu 1959, druk
ukończono w lipcu 1959. Zielonogórskie Zakłady Graficzne, zam. nr 289
nr zezw. Ministerstwa Kultury i Sztuki DWIPL/36150158 - R-3.

+

OD

REDAKCJI

Oddajemy Wam, Czytelnicy, pierwszy tom "Rocznika Lubuskiego".
Projekt wydawania "Rocznika" zrodził się podczas obrad Sejmiku Kultury Ziemi Lubuskiej, a następnie został zaakceptowany przez konferencję naukową z udziałem profesorów z Warszawy, Wrocławia i Poznania, zorganizowaną przez Lubuskie Towarzystwo Kultury w Zielonej
Górze w marcu 1958 roku ..
"Rocznik" nie jest wydawnictwem naukowym, chcemy w sposób
jak najbardziej popularny przedstawiać niektóre zagadnienia związane
z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Ziemi Lubuskiej. Sądzimy,
że w ten właśnie sposób wyniki badań młodych naukowców i publicystów lubuskich dotrą do najszerszych kręgów społeczeństwa, szczególnie zaś do nauczycieli, działaczy kulturalno-oświatowych, miłośników
środkowego Nadodrza.
Tak się złożyło, że autorzy prac publikowanych w "Roczniku" (poza
recenzjami) zamieszkują na terenie województwa zielonogórskiego.
W przyszłości będziemy publikować również prace autorów spoza Ziemi
Lubuskiej, zachowując jednak regionalny charakter całego wydawnictwa.
Korzystając

ze sposobności pragniemy podziękować wszystkim Fanom Profesorom, z którymi konsultowaliśmy się oddając te prace do
druku, oraz Radzie Naczelnej TRZZ, która przyszła nam z wydatną pomocą finansową.
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ojewództwo zielonogórskie utworzone zostało w
1950 r. na podstawie ustawy z dnia 28 czerwca
1950 r. "o zmianach podziału administracyjnego Faństwa" art. 4,
pkt. l i 2 (Dz.U.R.P. Nr. 28 z 6.
VII. 1950 r.).
W skład jego weszły powiaty:
gorzowski, gubiński, krośnieński,
skwierzyński, słubicki, strzelecki,
sulęciński, świebodziński, zielonogórski i wschowski z województwa
poznańskiego, oraz powiat głogow
ski, nowosolski, szprotawski, ża
gański,
żarski
z województwa

W

wrocławskiego.

W r. 1947 wydzielono z powiatu
powiat sulechowski a w 1954 z części powiatów
gubińskiego', żarskiego i krośnień·
skiego utworzono powiat lubski.
Obecnie województwo zielonogórskie administracyjnie dzieli siq
na 20 powiatów, w tym 2 miejskie
(m. Gorzów i m. Zielona Góra),
33 miasta i miasteczka, 6 osiedli
typu miejskiego, 221 gromad
i 1.117 wsi. Obejmuje ono najbardziej wysunięte na zachód w środ
kowej części Folski ziemie o obszarze 14.518 km kw., co stanowi
około 5% ogólnej powierzchni kraju. Obszar ten zamieszkuje obecnie
ponad 720 tysięcy mieszkańców tj.
2,6% ogólnej liczby ludności Folski. W miastach i osiedlach mieszka 320 tysięcy osób tj. 44% ogółu
ludności województwa.
·
Województwo posiada formę
prostokąta wydłużonego w kierunku południkowym, o długości w linii prostej około 180 km i szerokości w części północnej dochodzą
cej do 90 km a w części południo
wej do 120 km.
świebodzrińskiego

Problemy
gospodarcze
woiewództwa
zielonogórskiego
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Zachodnia granica województwa jest granicą państwa i przebiega
korytem rzeki Nysy Łużyckiej oraz dalej od jej ujścia korytem rzeki
Odry.
Województwo zielonogórskie leży w obr,::-bie pasa Wielkich Dolin.
Cały teren pokryty jest utworami czwartorzęO:u, które z północy na południe przykrywają teren warstwą coraz cieńszą i starsz.ą. Układ ten
jest wynikiem pochodu lodowca, który w miarę ocieplania się klimatu
przemieszczał się w kierunku północnym poz:ostawiając w terenie
utwory związane z jego pochodem. Stąd też, teren województwa pokrywają ciągi moren czołowych poprzecinane s'zerokimi pradolinami
oraz rozmieszczone między nimi moreny denne i sandry.
Przez teren powiatów Gubin-Krosno-Zielona Góra-Głogów przebiega
morena czołowa - tzw. wzgórza zielonogórskie - w postaci wzgórz
o ostrzejszej rzeźbie. Moreny starszego pochodzenia o łagodniejszej
rzeźbie występują w południowej części województwa. W tym rejonie
łańcuch moreny czołowej zaczyna się wzgórzami Dolno-Łużyckimi
i zmierza w kierunku na Trzebiel-Zary. Łańcuch ten przechodzi na
prawy brzeg rzeki Bober, skąd pod nazwą "Kocich Gór" ciągnie się
pasem szerokim na ca 20 km. Pod Zarami i koło Nowego Miasteczka
najwyższe wzniesienia osiągają 229 m npm.
W c'zęści północnej województwa występuj e morena "Środkowo
Lubuska" zaczynająca się koło Słońska i biegnąca łukiem Ośno-Sulęcin
ł. . agów-świebodzin.

W pobliżu północnej granicy województwa, jako zachodnia CZE:ŚĆ
pojezierza pomorskiego. przebiega morena "Myśliborska".
Ten równoleżnikowy podział krajobrazu ma niemały wpływ na
kształtowanie się klimatu. Swobodne przenikanie ciepłych mas powietrza oceanic:znego (brak południkowych zapór) stwarza klimat
ciepły a w południowo zachodnich częściach i wilgotny.
Taka budowa wpłynęła również na występowanie surowców mineralnych, których złoża notuje się w obrębie starszych form zlodowacenia, a więc w po.łudniowej części województwa. Te czynniki środowiska
geograficznego wpłynęły na ukształtowanie się życia gospodarcz.ego.
Równołeżnikowy układ rzeźby terenu miał decydujący wpływ na uło
żenie się linii komunikacyjnych. Sposób wykorzystania środowiska
geografic'znego wpłynął na ukształtowanie się obecnej sieci osadniczej
oraz na wykształcenie rejonów zainwestowania przemysłowego.
Budowa geologiczna województwa, mimo dość szczupłych rozpoznań
(dopiero od r. 1957 rozszerwno znadznie badania) wykazuje w swym
podłożu zasoby węgla brunatnego, glin ceramicznych, piasków szklarskich, żwirów i ostatnio odkrytych znacznych pokładów soli kamiennej
oraz metali kolorowych.
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Burowęglowy obszar występuje w rejonach żarsko-żagańskim, zielonogórskim i gubińsko-świebodzińskim, przyczym zapasy jego szacuje
się na 27 miliardów ton. Węgiel brunatny jest więc podstawo,wym
surowcem województwa. Obecnie tylko niewielki procent obszarów
węglonośnych objętych jest kopalnictwem. Kopalń na terenie województwa jest 8 (w tym 2 nieczynne). Są to: Smogóry, Sieniawa, Buczyna, Babina, Henryk i Maria. Nieczynne to Cybinka i Słone. Kaloryczność
węgla wynosi od 2000 do 2500 cal.

W granicach występowania osadów plioceńskich występuj e w formie
nakładów węgli brunatnych wysokogatunkowy surowiec ceramiczny
tzw. iły poznańskie. W utworach dyluwialnych największe bogactwo
surowcowe przedstawiają gliny 'zwałowe, piaski i żwiry polodowcowe
rozrzucone po całym terenie województwa.
Występo,wanie rud miedzi na terenie woj. zielonogórskiego jest
obecnie przedmiotem badań Głównego Urzędu Geologicznego. Na podstawie dotychczasowych badań stwierdzono, że złoża miedzi rozciągają
się od Brzegu Dolnego w woj. wrocławskim do Głogowa, Kożuchowa
w woj. zielonogórskim w kierunku północnym oraz Zar w kierunku
zachodnim.

Focząwszy od Zielonej Góry wzdłuż Odry w kierunku południowo
wschodnim występują złoża soli kamiennej. Złoża te położone na głę
bokości 1500 m, ze względów technicznych nie nadają się do eksploatacji.

W województwie
składzie. Występują

przeważają

gleby bielicowe o

zróżnicowanym

nadto gleby:

-brunatne,
- pochodzenia bagiennego
oraz ciężkie, średnie i lekkie mady.
średnie i lekkie występują w rejonie od Santoka do Witnicy.
ciężkich mad występują przeważnie w dolinie "BaryckoGłogowskiej". W dolinie rzek Warty i Odry znajdują się gleby mułowo

Mady
Obszary
błotne

i torfy.

Około 50% powierzchni województwa zajmują gleby
na piaskach luźnych względnie słabo-gliniastych.

kształtujące się

Gleby te są słabe pruchniczo i o małej zawartości azotu. Około 112
z nich jest wyługowana z wapna. Przeciętna więc jakość gleb województwa jest niską. Przeważają gleby żytnio-ziemniaczane.
Województwo zielonogórskie jest najbardziej zalesionym regionem
Polski. Ponad 42% ogólnej powierzchni województwa (wskaźnik krajowy 24%) to lasy.
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Największe

kompleksy leśne tworzą:
- puszcza na sandrze gorzowskim
- puszcza Notecka w widłach Warty i Noteci
- lasy świnarskie
- lasy rzepińsko-krośnieńskie
- lasy gubińsko-zielonogórskie oraz
na południu województwa tzw. "Bory Dolnośląskie".
W lasach zielonogórskich przewagę stanowi sosna pospolita (ponad
90% drzewostanu) tworząc przeważnie czysty jednolity dr'zewostan.
Nielicznie występują tutaj drzewostany: świerkowy, dębowy, grabowy i bukowy. Udział drzew liściastych w ogólnej powierzchni zalesienia wynosi ca 6%.
Struktura wieku lasów zielonogórskich jest
wiek

pow. w tys. ha

41- 60 lat
61- 80 "
81-100 "
ponad 100 "
Resztę

powierzchni

tj. 56%

% og. pow.

103

17

77
47

13
8
6

34
leśnej

następująca:.

zajmują młodziki i drągowiny.

Klimat woj. zielonogórskiego charakteryzuje się łagodną zimą i wilgotnym latem. Są to cechy klimatu o dość dużych wpływach oceanicznych. Suma rocznych opadów jest tu nieco większa niż na sąsiednich
terenach Polski. Jednakże i ta ilość opadów (od 500-700 mm) jest
niewystarczająca ze względu na większe 'zapotrzebowanie gleb lekkich.
Niekorzystny jest również rozkład opadów ze względu na dłuższy niż
na innych terenach Folski okres wegetacyjny.
Srednia temperatura stycznia utrzymuje się w granicach l ,5°C.
Lato jest naogół umiarkowane, ciepłe, przy średniej temperaturze lipca
wynoszącej ca + 18°C.
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SYTUACJA GOSPODARCZA PRZED UTWORZENIEM
WOJEWODZTWA
W uprzednim układzie geopolitycznym ziemie, które znalazły się
w granicach obecnego województwa zielonogórskiego z uwagi na swe
peryferyjne, nadgraniczne położenie, n:ilsko urodzajne gleby, nieatrakcyjność surowców w porównaniu do zachodnich i środkowych Niemiec,
w przeważającej mierze stanowiły rejon o stosunkowo niskim stopniu
zainwestowania. Był to jeden z powodów tzw. odpływu ludności (Ostflucht). Stopa życiowa l_udności zamieszkałej na tych terenach była najniższą w Niemczech. Swiadczą o tym zarobki robotnicze o ca 35%
niższe od przeciętnych jak i niskie wpływy podatkowe również kształ
tujące się na poziomie niższym od średnich w b. Rzeszy.
Sytuację gospodarczą tych ziem znacznie pogłębiły zniszczenia wo·jenne. Stąd też ich stan gospodarczy w chwili przejęcia przez władzę
polską był niemal katastrofalny,
W gruzach leżały takie miasta jak: Głogów, Kostrzyn, Rzepin. Szereg
innych jak Gubin, Krosno, Szprotawa, Żagań, żary, Skwierzyna doznało
ca 50% zniszczeń. Miasta graniczne Kostrzyn, Gubin, Słubice, Zasieki,
Łęknica na skutek przed'zielenia granicy utraciły swoje dawne znacZJenie gosp()darcze.
Istniejący przemysł zniszczony został w 80%. Był to po woj. biało
stockim (98,7%) i olsztyńskim (84,5%) najwięks'zy odsetek zniszczeń.
Spośród zakładów wielkich, odgrywających znaczniejszą rolę, zupeł
nemu zniszczeniu uległy: fabryki celulozy w Kostrzynie, Ko.sieczynie,
Osinkach Dolnych, fabryka papieru w Pro•chowcu. W 30-40% zniszczone
zostały, fabryka wyrobów tłuszczowych w Drel'Xienku i fabryka tektury
w Krępie k. Zielonej Góry. Zdewastowane, wypalone lub zburzone cał
kowicie zostały zakłady przemysłu elektrotechnicznego w Sulęcinie,
Ośnie, Gorzowie i w Zielonej Górze. Z ogólnej ilości zakładów pr'zemysłu budowlanego zniszczonych zostało ponad 30.
Przemysł energetyczny doznał poważnych zniszcz;eń zarówno w urzą
dzeniach technicznych, maszynowych, budynkach, jak i w sieci wysokiego napięcia oraz w elektrowniach wodnych, rozdzielniach, podstacjach i stacjach transfo,rmatorowych. Linie przemysłowe były w 60%
niezdatne do użytku. Szereg zniszczonych elektrowni wodnych nie nadawało się do odbudowy. Niemal wszystkie większe zakłady przemysłu
metalowego, odzieżow~go, drzewnego poniosły straty w urządzeniach

lO
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maszynowych i budynkach. W miastach, gdzie trwały najintensywniejsze działania wojenne (Głogów, Gubin, Rzepdn, Kostrzyn) wszystkie
prawie obiekty przemylsłowe zostały zupełnie zburzone.
Zniszczonych zostało ponad 60 tartaków. W stanie zdolnym do produkcji przejęliśmy jedynie 10% ogólnej liczby tartaków.
W przemyśle węglowym w 40% zniszczone zostały kopanie węgla
brunatnego.

w Sieniawie (produkcja 1937138)
79.000 ton
w Smogórach (produkcja 1937138)
126.000 ton
w Długoszynie (produkcja 1937138) 157.900 ton
W 90% zniszczona został~ kopalnia w Cybince o produkcji
w r. 1937138 - 221.800 ton. Zastaliśmy zdewastowane i opuszczone
zakłady rzemieślnicze oraz urządzenia i placówki handlowe.
Ogromne straty poniosła również gospodarka rolna ulegając zniszczeniu w ca 30%. Łączną wysokość strat w tym dziale gospodarki
szacuje się na ponad 200 mil. zł. przedwojennych. Zniszczenia dotyczyły
budynków gospodarczych i mieszkalnych, maszyn i narzędzi rolniczych
oraz inwentarza żywego.
Kolejną gałęzią gospodarki, która wykazała znaczny odsetek zniszczeń była komunikacja i łączność. Zniszczonych w dużym s:topniu zostało

szereg nasypów, torowisk, rozjazdów, aparatu zabezpieczenia ruchu
i łączność. Brak było zdatnego do użytku taboru kolejowego.
Zniszczeniu uleg.ły przeważnie zasadnicze i trudne do odbudowy mosty
na rzekach Odrze i Warcie. Zerwane .z10stały tory długości 180 km linii
dwutorowych oraz ponad 100 km linii jednotorowych. Na odcinku łącz
ności zniszczonych zostało 46% urządzeń liniowych, 51% kabli podziemnych. Całkowicie zdewastowana została aparatura urządzeń stacyjnych
i telegraficznych.

pociągów

Wszystko to sprawiło, że odbudowa gospodarcza tych ziem
wysokich nakładów inwestycyjnych.

wymagała

Likwidacja ogromu zniszczeń wojennych konieczność całkowitej
organizacji życia gospodarczego i społecznego od podstaw, oto zasadnicze zadanie jakie podjęło nasze ludowe państwo na tych z!i,emiach. Czy
zostało ono w pełni zrealizowane? Odpowiedzlią na to niech będzie
krótka ocena naszych osiągnięć i rozwinięcie jej w przedstawionych
tablicach statystycznych.
Obiektywna ocena wszystkich wielkości i zjawisk, jakie zachodziły
na omawianym obszarze w ramach naszej państwowości pozwoH w sposób właściwy ustalić i okreśHć nasz dorobek gospodarczy, społeczny
i kulturalny.
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OSIĄGNIĘCIA

GOSPODARCZE I PERSPEKTYWY ROZWOJOWE
WOJEWÓDZTWA ZIELONOGÓRSKIEGO

Do zasadniczych sukcesów przyczyniających się do szybkiego zagospodarowania tych ziem zaliczyć należy w pierwszym rzędzie ich zaludnienie. Tereny te w latach 1945-1957 były ośrodkiem wielkich ruchów
ludnościowych. O ich nasileniu świadczq liczby bezwzględne stanu ludności z lat 1939-1957.

Woj. zielonogórskie
ludność ogółem

"

"
r

"
"

w tys.

w%
na l km 2
miast i osiedli
wiejska

l

1939
909,0
100
62
401
508

l

1946
362,0
40
30

l

1950
572,0
63
38
212,0
360,0

l

1957
729,0
80
50
323,0
406,0

l

W roku 1957 osiągnęliśmy więc 80% stanu ludności sprzed r. 1939.
Liczba ta nabiera szczególnej wymowy, gdy uwzględnimy fakt, że
chłonność osiedleńcza terenów woj. zielonogórskiego zarówno na skutel{
ogromnych zniszczeń wojennych miast jak i utraty potencjału przemysłowego uległa poważnemu obniżeniu. Dlatego też problem ewentualnego niedoludnienia, jeżeli ktoś chce go podnieść należy rozpatrywać
z punktu widzenia różnic między okresem przed i powojennym, na tle
całości zmian jakie na tych terenach zaistniały.
W rozmieszczeniu ludności do r. 1956 występowały wyraźne dysproporcje. Miasta takie jak Zielona Góra, Gorzów, Nowa Sól, Żary, Swiebodzin osiągnęły a nawet przekroczyły stan zaludnienia sprzed 1945
roku, natomiast powiaty zachodnie obecnego pogranic:za wraz z miastami Kostrzyn, Gubin, Słubice były wyraźnie niedoludnione· Tereny te
podlegają obecnie silnej aktywizacji gospodarczej i w związku z tym
przebiega tam nasilony proces nowego osadnictwa, kitóry zostanie zakończony do roku 1960.
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~\liimo, że

w dotychczasowym stanie zaludnienia województwa rie
liczby ludności którąby można ocenić jako wystarczającą dla
potrzeb województwa, jak i dla stosunków demograficznych w Polsce,
obserwuje się wyraźne cechy stabilizacji miejscowej ludności jak
i zjawisko zanikania imigracji. Niezależnie od powyższego, dynamika
obecnego wzrostu ludności wynosząca średnio 29% (w woj. centralnych
16%) daje gwarancję szybkiego zatarcia różnic między województwami
centralnymi a woj. zielonogórskim, oczywiście w skali jaką warunkuje
środowisko i potencjał gospodarczy tych terenów.
osiągnięto

Szczególny jest rozwój ludności miejskiej województwa, który w stosunku do ogółu ludności kształtuje się następująco:

1960

1939

1955

Folska%

-

43,6

45,8

woj. zielonogórskie %

44,1

42,2

45,4

założenie

l

l

Ludność miejska województwa wzrosła w latach 1949-1957 o 52,3%
tj. od 212 tys. do 323 tys. osób i nadal wykazuje silną tendencję wzrostu.
średni rocz..'1y wzrost ludności miejskiej wynosi ok. 80fo.

Struktura wieku społeczeństwa woj. zielonogórskiego, podobnie
jak całych ziem zachodnich, wykazuje dużą liczebnie grupę
dzieci do lat 14, olbrzymi procent ludności zdolnej do pracy oraz niewielki procent ludności rencistów i emerytów.

zresztą

W cyfrach absolutnych

strukturę tę obrazują

w przekroju roku 1955

następujące wielkości:
a)

ludność

ogółem:

678,0 tys. z czego

mężczyzn

334,0 tys.

kob!et 344,0 tys.

i osiedlach

288,0 tys. z czego

mężczyzn

141,0 tys.

kobiet 147,0 tys.

na wsi

390,0 tys.

193,0

kobiet 197,0 tys.

w tym:
w miastach
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b)

ludność

A. Netzel, W.

Hyła

wg grup
tys. z czego

wieku

o-

2 lat

65,0

3-

6

84,0

7 - 13

88,0

"
"
14- 17
"
18- 59
"

tys.

mężczyz'J.

"
"

"
37,0
"
367,0
"

kobiet

33,0

32,0

43,0

41,0

45,0

43,0

19,0

18,0

178,0

189,1

(w tym kobiety
do lat 54)
60 i

więcej

tys.

176,0
37,0

21,0

16,0

"

(w tym kobiety
od 55 lat)

33,0

"

Mimo posiadania wysokiego procentu ludności zawodowo-czynnej,
sytuacja na rynku pracy kształtuje się korzystnie. Problem nadwyżek
sił roboczych nie istnieje (za wyj. siły kobiecej) natomiast zarysowuje
się coraz poważniej niedobór pracowników fachowych i -vvysokokwalifikowanych.
Zatrudnienie i jego struktura wg danych na 1. I. 1958

kształtowała

się następująco:

zatrudnionych

ogółem:

343.661

100%

69.177

20,1%

rolnictwie

181.859

52,9%

leśnictwie

8.537

2,5%

10.816

3,2%

18.776

5,5%

20.076

5,8%

4.945

1,4%

16.241

4,7%

7.929

2,3%

5.306

1,6%

w tym w

przemyśle

i

rzemiośle

budownictwie
transporcie i

łączności

handlu
gospodarce kom. i mieszk.
urządzeniach

socj.-kult.

administracji
usługach
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Problemy gospodarcze województwa zielonogórskiego
Z kształtowania się struktury zatrudnienia na przestrzeni lat 1957-58
wynikają nieznaczne przegrupowania w poszczególnych działach gospodarki narodowej. Dotyczą one zmniejszonego udziału pracowników zatrudnionych w rolnictwie i administracji na korzyść zatrudnienia w gospo_
darce komunalnej, urządzeniach socj.-kulturalnych, budownictwie, a
zwłaszcza w przemyśle.
Największy

wzrost zatrudnienia w

słubickim, krośnieńskim, gubińskim

przemyśle występuje

w powiatach

i gorzowskim. Jest on wynikiem

realizacji programu aktywizacji terenów przygranicznych.
W latach 1950-1958 odbudowa i uruchomienie wielu nieczynnych
obiektów przemysłowych oraz rozbudowa istniejących zakładów, pociągnęła za sobą znaczny wzrost zatrudnienia i produkcji przemysłowej.
W tym okresie wzrost zatrudnienia w

przemyśle wynosił:

Rok 1950- 48.900 zatrudnionych, 1955- 58.400, 1958- 69.177stan na l. I. 1958.
Mimo pokaźnego rozwoju przemysłu, obecny stan uprzemysłowienh
województwa jest jeszcze niedostateczny, a udział przemysłu woj.
zielonogórskiego w ekonomice kraju jako całości jest szczupły. Wartość
jego produkcji nie przekracza 2% wartości produkcji przemysłu całej
Polski.
Rozmieszczenie przemysłu nie jest równomierne. Spowodowane to
jest całym szeregiem przyczyn wynikłych czy to na skutek zniszczeń
wojennych czy warunków geograficznych czy też i błędnej polityki
inwestycyjnej po II wojnie światowej.
Na terenie województwa

można wyodrębnić

3 rejony.

Rejon gorzowski - charakteryzujący się silnie rozwijającym się
chemicznym, maszynowym, rolno-spozywczym i ceramicznym.
przemysłem

Rejon zielonogórski - reprezentowany przez przemysł budowy maszyn, konstrukcji stalowych, metalowy, włókienniczy, drzewny oraz
rolno-spożywczy.

Rejon żarski-z silnie nadal rozwijającym się przemysłem włókien
niczym - wełnianym, bawełnianym i lniarskim, odzieżowym, ceramicznym, szklarskim oraz metalowym. Srodkowe powiaty województwa,
a mianowicie słubicki, sulęciński, skwierzyński, międzyrzecki i sulechowski cechował prawie zupełny brak zakładów przemysłowych dużych
i średnich.
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Bezwzględną większość

mysłu
udział

ogólnego

potencjału

produkcyjnego prze-

stanowią zakłady kluczowe (planu centralnego)· Największy
w wartości produkcji globalnej przemysłu państwowego zaj-

muje przemysł spożywczy, dalej idzie przemysł budowy maszyn i metalowy, włókienniczy i dziewiarski, drzewny, chemkzny i materiałów
budowlanych. W tych branżach wytwórczość przemysłowa zaspakaja
potrzeby ogólno-krajowe.
Wartość produkcji globalnej przemysłu
uspołecznionego i prywatnego wg cen porównywalnych w mln. zł
wyniosła:

l

Rok

l

l
l

Ofo woj.
w prod. glob.
Folski

Udział

Województwo

Folska

4.555,5
5.114,2

241.051,7
262.722,0

5.922,9
7.500,0

288.727,0

1,9
1,9

357.000,0

2,1

1955
1956
1957
1960 (Plan)

Na l zatrudnionego wartość produkcji globalnej
w cenach porównywalnych:

1,9

przemysłu

l
uspo-

łecznionego wynostiła

l
ca

Rok

Województwo

Folska

1955
1956

77.700
8:~.9oo

1957

91.800

89.100
93.300
98.900

Natomiast wartość produkcji globalnej w przeliczeniu na
w cenach porównywalnych:

~----------------

Rok

l

mieszkań

wynosiła

1955
1956
1957

·------------------~.-------------------.

l

Województwo
6.537
7.369
7.700

l

Folska
8.671
9.448
10.122

------------------c'-----------------·------~-------------------'
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Ostatnio, ogromna rola przypada przemysłowi w zakresie aktywizacji pogranicza. Terenów gospodarczo zacofanych. Takich miast jak
Gubin, Słubice, Kostrzyn, Zagań, Iłowa, Sulechów.
Udział

poszczególnych gałęzi przemysłu w ogólnym zatrudnieniu
do czołowych, zalicza się u nas przemysł włókienniczy (zatrudniający 25% ogółu zatrudnionych w przemyśle), przemysł maszynowy, metalowy i elektrotechniczny (230fo) oraz przemysł materiałów
budowlanych (12,5% zatrudnionych w przemyśle).
wykazuje,

że

Odrębnego omówienia z uwagi na rolę w życiu województwa wymaga przemysł terenowy. Przemysł ten racjonalnie rozmieszczony w terenie winien przyczyniać się do pełnego wykorzystania lokalnych
zasobów surowcowych, rezerw sił roboczych i ożywienia terenów zaniedbanych czy też zacofanych. Postulat ten nie jest jednak przez niego
w pełni realizowany, stąd częsta nieracjonalność i nierówność w jego
rozmieszczaniu.
Przemysł ten tak doniosły dla terenu, wykazał
ubiegłych dużą dynamikę rozwojową znajdując nadal
przesłanki

jednak w latach
dalsze korzystne

rozwojowe.

Na dzień 1. I. 1958 istniało na terenie województwa 794
produkcyjnych z czego w pionie
Woj.
Woj.
Woj.

Zarządu Przemysłu
Zarządu Przemysłu
Związku Spółdz.

Mat. Bud.
Pracy

zakładów

65
29
52

Przemysł ten na przestrzeni lat 1950-1958 osiągnął wzrost wal."ltości
produkcji globalnej w cenach niezmiennych z 11 mln zł do 1.420,4 mln
doprowadzając do polepszenia jakości i poszerzenia asortymentu produkowanych artykułów.

Na przestrzeni lat 1950-1958 uruchomiono 98 zakładów produkcyjnych. Ze znaczniejszych należy tu wymienić Zakłady Drzewne
w Jasieniu, Szprotawie, Słubicach, dziewiarskie w Babimoście, Gubinie,
• wytwórnie win w Gronowie, Gorzowie, Gubinie, metalowe w Krośnie,
Gubinie, Bytomiu, odzieżowe w Słubicach, 21 cegielni, dachówkarni
i betoniarni.
Od roku 1956 zaznacza się silny rozwój indywidualnego rzemiosła.
tych zakładów wzrosła ze stanu 1.570 w r. 1955 do 2.857 w r. 1957,
z czego 370fo zakładów znajduj e się na wsi.
Ilość

Potencjonalne możliwości dalszego rozwoju przemysłu na terenie
województwa są ogromne. Z przeglądu materialnej bazy surowcowej
wynika, że gospodarka województwa winna iść w kierunku maksymalnego wykorzystania węgla brunatnego, iłów, glin i żwirów. Już obecnie
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Min. Przem. Chemicznego opracowuje wstępne projekty zagospodarowania kombinatu w Kszystkowicach rozważając alternatywnie wykorzystanie węgla brunatnego w ilościach 3 - 3,5 miliona ton rocznie.
Zamierzenie to wg wstępnych ustaleń wejdzie w stadium realizacji
w latach 1965-1970. Na jego potrzeby rozwinie się kopalnictwo węgla
brunatnego. Niezależnie od tego w latach 1965 - 1970 znajdzie
swe rozwiązanie założenie dalszego rozwoju energetyki w niedostatecznie dotychczas geologicznie rozeznanej "strefie nadwyżkowej" jaką
jest rejon Krosno- Cybinka.
Wobec ostatnich odkryć geologicznych realne są na terenie woj.
zielonogórskiego perspektywy powstania nowego okręgu przemysłowe
go miedzi. Mimo, iż zbyt wcześnie jest podawać już obecnie na ten
temat konkretne progńozy, niemniej jednak fakt ten będzie miał zasadnicze znaczenie dla odbudowy i dalszego rozwoju m. Głogowa i rejonu południowego.
Woj. zielonogórskie posiadając znacznie rozwijający się przemysł
jest w pierwszym rzędzie predystynowane, wobec zało
żonej w kraju przebudowy modernizacji tegoż przemysłu od podstaw, do dalszej jego lokalizacji na naszych terenach, szczególnie w powiatach środkowych wymagająoych nasycenia przemysłem lekkim.
Nastąpi to w latach 1965-75. Naszym zadaniem na dziś i na okres do
1965 r. jest pełna mobilizacja i wykorzystanie wszystkich dostępnych
obecnie zasobów, by tworzyć przesłanki dalszego, rozwoju naszej gos·podarki i maksymalnej poprawy położenia ludności. Już z wstępnych
założeń na te lata wynika, że ludność naszego województwa wyniesie
w r. 1960- ca 810 tys., a w r. 1965 osiągnie cyfrę ca 925 tys. mieszkań
ców.
włókienniczy,

założonego tempa rozwoju sił wytwórczych i szacunkowych wyliwynika, że zatrudnienie w samym tylko przemyśle socjalistycznym
w końcu roku 1960 wyniesie 83.000 osób i osiągnie- w roku 1965 stan
98.000 osób.
Wartość produkcji globalnej przemysłu wyniesie w roku 1960 7,5
miliarda zł wg cen porównywalnych i będzie wyższa o 65% w stosunku
do roku 1955. Tym samym i udzli.ał procentowy województwa w ogólnej
wartości produkcji całego kraju wzrośnie do 2,1 %.

Z

ćzeń

. Poważnie bo o 400/o założono wzrost wartości produkcji przemysłu
terenowego. Wyniesie ona w r. 1960- 1,6 miliarda zł osiągając w ten
sposób 30/o ogólnej produkcji krajowej przemysłu terenowego,
18
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Tak poważny
stanie poprzez:
a)

rozwĘ>j przemysłu

w latach 1960-1965

osiągnięty

zo-

rozbudowę i pełniejsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych
czynnych zakładów. Np. w odlewnictwie po,zwoli to na zwiększe
nie ilości produkcji z 42,5 tys. ton do 85,5 tys. ton odlewów,
a ceramice kluczowej z 150 mln jednostek w r. 1956 do 245 mln
w r. 1960,

b) dalszy wzrost produkcji przemysłu materiałów budowlanych na
bazie dot. nieczynnych zakładów, jak np. ceramicznych w Łęknicy,
Tuplicach, hut szkła w Tuplicach, Trzebielu, Kunicach Zarskich,
elementów prefabrykowanych w Głogowie, Małomicach, Rzepinie
itp.,
c) wzrost produkcji

przemysłu rolno-spożywczego.

Bardzo istotnym w rozwoju sił wytwórczych naszego terenu jest
zagospodarowanie· dot. nieczynnych 19 obiektów o znaczeniu ogólnokrajowym - ujęte Uchwałą Rady Ministrów nr 381 z roku 1957.
Program ich pełnego zagospodarowania w latach 1957-1960- nie wyczerpuje potencjalnych możliwości naszego terenu. Stąd też pozostałe
11 obiektów przemysłowych o znaczeniu ogólno-krajowym dotychczas
nie zagospodarowanych - które zamierza się wprowadzić do programu
odbudowy, będzie dodatkowym czynnikiem przyspieszającym pełne zagospodarowanie tych ziem.
Rolnictwo zielonogórskie z uwagi na poważny procent zniszczenia
mJiast i niepełne jeszcze wykorzystanie potencjału przemysłowego
jest i nadal jeszcze będzie podstawowym ogniwem gospodarki województwa.
Obecny poziom produkcji rolnej jest o około 30°/u niższy od stanu
f:'przed 1939 r. Stąd ogromne zadania i możliwości w zakresie jego podnoszenia.
Nowa polityka rolna oraz wydane w oparciu o nią akty prawne
ugruntowanie prawa własności indywidualnych chłopów, a także szereg
nowych zasad kontraktacji, skupu dają podstawę do wzrostu inicjatywy
chłopskiej i zwiększania produkcji rolnej. W szczególności rozwój organizacji chłopskich, kółek rolniczych i związków producentów staje się
ważnym czynnikiem podniesienia kultury rolnej. .
Przyjmując

jako kryteria oceny poziomu rolnictwa dla produkcji

roślinnej wysokość plonów podstawowych roślin, a dla produkcji zwi~
rzęcej obsadę zwierząt gospodarskich na l 00 ha, ·stan rolnictwa w chwili

powstania województwa i obecny

obrazują poniższe

tabele.
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Plony z ha

Lp.

1

l

VVyszczególnienie

4

zboża

2

żyto

3

pszenic3.

4

ziemniaki

5

buraki cukrowe

l

a

t

l

1954

Jedn.
miary

1938

q/ha

19,2

12 2

11,2

"

17,8

11,9

11,5
11,1
127,0
175,0

"

"
"

1950

24,4

1:.!,0

172,6

124,0

312,9

216,0

a

l

1957

13,4
13,8
14,4
111,0
216,0

l

l

Obsada inwentarza na 100 ha

Lp.

VVyszczególnienie

Jedn.
miary

l
1958
1950

l

a

t

1954

a

l

1957

szt. na
1

bydło

2

trzoda

3

owce

4

konie

100 ha

"
"

"

51,2

27,0

29,8

34,5

76,2

37,3

44,3

55,4

-

2,3

19,6

20,1

-

10,4

9,9

10,6

Cyfry te wskazują słaby stosunkowo wzrost poziomu rolnictwa w latach 1950-1954 i znacznie szybszy w latach 1955-57.
Zwiększenie

tego tempa wzrostu produkcji rolnej było wynikiem
nie tylko wzrostu ludności wiejskiej, ale zmiany polityki rolnej i zwięk
szenia kadry fachowców w aparacie kierującym rolnictwem {PGR,
POM, WZR i PZR).
Szybki wzrost liczby ludności, która osiągnie już w roku 1965 poziom zaludnienia z 1939 r., stawia przed rolnictwem potrzebę takiego
stopnia wykorzystania rezerw i zwiększenia intensywności gospodarki
rolnej, aby mogła ona wyżywić wzrastającą ludność województwa
i otrzymać nadwyżki w produkcji rolnej wynikłe z rolniczego charakteru województwa.
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Zasadniczym problemem w całym rolnictwie województwa, jest
wolno postępujący rozwój hodowli bydła w stosunku do możliwości
jakie stwarzają duże ilości użytków zielonych. Zdajemy sobie jednak
sprawę z tego, że hodowla ta w okresie przedwojennym oparta była
na doskonale zorganizowanej bazie paszow€j, przede wszystkim
w związku z utrzymywaniem w wysokiej kulturze użytków zielonych,
dużej ilości gorzelń oraz właściwej strukturze zasiewów.
Obecnie w stosunku do jednostkowej przedwojennej wydajności
krów 3.200 kg mleka rocznie, przeciętna wydajność w oborach, obję
tych kontrolą użytkowności a więc z reguły lepszych, w roku 1956 wynosiła zaledwie 2.300 kg mleka.
Niższe wyniki dotychczasowej produkcji rolnej spowodowane były
wyjątkowo niskim poziomem startu po wojnie. Obecnie, gdy cała
uwaga rządu i partii skupiła się na zadaniu, stworzenia jak najbardziej
sprzyjających

warunków rozwoju gospodarki poprzez właściwą polii ekonomiCzne zainteresowanie rolników - rozwój gospodarki
rolnej będzie mógł następować szybciej.
tykę

Zakłada się

w 4

wzrost produkcji rolnej na lata 1965:

zbożach

o

31%

w ziemniakach o

39%

w burakach cukrowych o 280fe
Dla pozostałych ziemiopłodów, przeciętny wzrost
wlnien się kształtować w granicach 30-35°/o.
W produkcji

zwierzęcej

pogłowia bydła

przewiduje

się

wydajności

z ha

wzrost:

o 43°/e

trzody o 13%
owiec o 8%
Te śmiałe zamierzenia będą w znacznej mierze uzależnione od
po,stępu prac melioracyjnych i podniesienia kultury rolnej, co wiąże
się ściśle z dopływem nowych, wykwalifikowanych kadr.
Przedstawiona w ogólnych zarysach obecna sytuacja na wsi zielonogórskiej wskazuje na głębokie przemiany jakie zajdą w życiu
naszej wsi i pozwalają sądzić, że wynikiem ich będzie wydatny wzrost
produkcji rolnej, jeden z zasadniczych elementów podniesienia warunków życiowych naszej ludności.
Rozwój towarowej produkcji rolnictwa wymaga stworzenia prasystemu gospodarowania tymi nadwyżkami, tak z punktu

widłowego
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widzenia potrzeb województwa jak i gospodarki ogólnonarodowej.
Przede wszystkim wzro'St produkcji zwierzęcej wymaga właściwego
ustawienia się do zwiększonych zadań przemysłu przetwórstwa mięs
nego i mleczarskiego. W produkcji np· mięsnej występują poważne
nadwyżki sięgające ca 23.000 ton tj. 60°/o skupionej rocznie masy.
Podobna sytuacja występuje w gospodarce mlekiem i przetworami ·
mlecznymi - gdzie nadwyżka ta wynosi ca 45 mln. litrów tj. około
40°/o skupionej masy. Istniejące zakłady przetwórcze ze względu na
brak zaplecza chłodniczego nie wykazują obecnie prawidłowych tendencji rozwojowych. Ograniczają się one tylko do zaspokodenia najelementarniejszych potrzeb napotykając na trudności składowania
wyprodukowanej masy. Rozwinięcie przetwórstwa mleczarskiego
i mięsnego, mających zasadniczy wpływ na rozwój rolnictwa jest więc
ściśle związane z wybudowaniem chłodni składowej wraz z zamrażalnią.

Problem ten związany ściśle z zagadnieniem rejonizacji i natężenia
produkcji rolnej, tak zasadniczy dla rejonu głogowskiego czy strzelecko-krajeńskiego nie znajduje właściwego zrozumienia w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Spośród dalszych ważnych zadań, wyłania się konieczność szybkiej
odbudowy i rozbudowy bazy sadowniczej i warzywniczej.

Dotychczasowa produkcja warzyw a szczególnie owoców jest w stosunku do potrzeb miejscowego rynku i przemysłu owocowo-warzywnego niska.
Ogółem przemysł województwa zielonogórskiego zapotrzebowuje
rocznie ok. 9.000 ton owoców. Tymczasem możliwości terenu w latach
przeciętnego urodzaju wynoszą 25% tej ilości. Niezależnie od powyż
szego część zakładów przemysłowych sprowadza z zewnątrz ogromną
ilość owoców w postaci półprzetworów (pulpy truskawkowe, pomidorowe, soki itp). Taka polityka odbija się niekorzystnie na kosztach
własnych przedsiębiorstw jak i na jakości wyrobów gotowych.

W rozwoju sadownictwa ważną jest sprawa szkółkarstwa drzew
i krzewów. Tymczasem potrzeby terenu są pokrywane w 95% ze szkółek woj. poznańskiego, poprzez Centralę Nasiennictwa Ogrodniczego
i Szkółkarstwa w Poznaniu.
Oczywiście taka sytuacja nie sprzyja rozwojowi sadownictwa, mimo
szczególnych warunków klimatycznych i glebowych korzystnych dla
produkcji ogrodniczej (np. mady stanowią doskonałą bazę dla warzyw
gruntowych, a z drzew owocowych- dla śliw).

W rozwiązaniu tego problemu, główne zadania winny przypaść
PGR-om, Okręgowej Centrali Spółdzielni Ogrodniczych oraz Woj.
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Związkowi Kółek i Organizacji Rolniczych. Należy szybko doprowadzić
do zlikwidowania nieuzasadnionych braków w zakresie zaopatrzenia
rynku w warzywa i owoce oraz stworzyć dostateczną bazę surowca
dla dobrze rozwijającego się przemysłu owocowo-warzywnego.

Stosunkowo gęsta sieć dróg kołowych, linii kolejowych w powiąza
niu z żeglowną Odrą, Wartą i Notecią, zabezpiecza całkowicie potrzeby
gospodarcze województwa i sprzyja dalszemu rozwojowi tych ziem.
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Powyższe zestawienie obrazuje stan dróg województwa w stosunku
do sieci drogowej w Polsce. Dla orientacji warto podać, że wskaźnik
gęstości sieci drogowej we Francji wynosi 120 km, (100 km2}, w NRF
100 km) a w Czechosłowacji 56 km (100 km2}.

Założenia polityki drogowej władz naczelnych zmierzają przede
wszystkim do zaspokojenia potrzeb w zakresie inwestycji dróg i mostów województw wschodnich. Celem jej jest podniesienie tamtejszej
niewystarczającej sieci dróg do właściwego poziomu. To założenie,
słuszne i konieczne, nie powinno w praktyce ograniczać funduszów niezbędnych do utrzymania status quo w tutejszym drogownictwie.
środki finansowe przydzielone woj. zielonogórskiemu w ramach generalnych założeń są niewystarczające zwłaszcza teraz, gdy konsekwencje ożywienia gospodarczego na tych ziemiach wyrażają się między
innymi bardzo wzmożonym ruchem na tutejszych drogach. W wyniku
tego wzrostu narastają odkształcenia nawierzchni aż do przełomów
drogowych, prowadząc nieuchronnie do dekapitalizacji całych ciągów.

Województwo dysponuje 3.351 km dróg państwowych z czego
45 km to drogi o nawierzchni gruntowej. W skali kraju dróg gruntowych państwowych jest 10%. Woj. lubelskie posiada ich 340fo, poznań
skie 15%, gdy zielonogórskie zaledwie 1,30fo.
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W zestawieniu ze średnim stanem dróg w kraju, tutejsze drogi są
dobre. Ta korzystna sytuacja powstała m. in. wskutek robót
inwestycyjnych wykonanych w latach 1951-53 przy przebudowie
niektórych tras. Od tego okresu prace związane z utrzymaniem dróg
należą do zasadniczych.
·
względnie

Sieć dróg nie wymaga zagęszczenia poza pewnymi drobnymi
inwestycjami zakładowymi do realizacji, w ramach planu perspektywicznego. Znaczny natomiast będzie zakres przebudowy dróg na wyższe
typy nawierzchni.

O Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej mówi się, że jest częścią
gospodarki narodowej szczególnie bliską społeczeństwu. Od dobrych
warunków mieszkaniowych, należytego zaopatrzenia w wodę i gaz, od
wyglądu estetycznego miasta zależy zadowolenie mieszkańców, związa
nie z miejscem zamiEJszkania, dobrą i wydajną pracą.
O wadze i znaczeniu tych spraw świadczyć mogą stale wzrastające
wydatki w budżecie, przeznaczone na poprawę warunków bytowych
ludzi. W latach 1954-1957 wydatki na gospodarkę komunalną wyniosły:

1954
1955
1956
1957

139,6 mil.
168,5
''
217,0
"
244',5

zł

"

Pomimo poważnych nakładów finansowych dotychczasowe osiągnię
cia na tym odcinku nie są zadawalające w stosunku do częstokroć
istotnych po·trzeb społeczeństwa. Właściwym jednak będzie, pzypomnieć, że stan miast i urządzeń gospodarki komunalnej jaki zastaliśmy
na tych ziemiach, zarówno w wyniku działań wojennych, stopniowego
zasiedlania jak i braku konserwacji był wysoce niezadawalający.
Szereg zakładów komunalnych leżało w gruzach, bądź też w wysokim
stopniu były zdewastowane. Mozolną pracę nad uruchomieniem tych
zakładów niejednokrotnie rozpoczynali ludzie bez specjalnego fachowego przygotowania - a przecież w pierwszych latach występował
także brak materiałów i urządzeń.
W g szacunku ogólne straty w budynkach i

urządzeniach wynosiły

średnio w miastach 40% -przy czym takie miasta
bin, Głogów, Krosno, Rzepin uległy zniszczeniu od
później
spowodowały

Zniszczenia wojenne a
i kapitalne remonty

atacji powierzchni mieszkalnych.
24

jak Kostrzyn, Gu50-95%.

niedobór środków na konserwację
systematyczne wypadanie z eksplo-

Problemy gospodarcze województwa zielonogórskiego
Zasoby mieszkaniowe miast wynosiły w dniu l. I. 1958 30.580
budynków mieszkalnych o 232.713 i'zbach, z czego pod zarządem rad
narodowych pozostaje 19.586 budynków z 182.895 izbami.
Podstawowym materiałem z którego zbudowane są budynki w miastach jest cegła. Z ogólnej ilości budynków, z cegły jest pobudowanych
88,0%, z "pruskiego muru" 100/o. Największy odsetek budynków
z pruskiego muru posiadają miasta Sulęcin, Strzelce, Międzyrzecz
i Trzciel.
W latach 1945-1949 uzyskano (odbudowa niezajętych i częściowo
zniszczonych) 70.000 izb. W latach 1950-1955 akcja ta trwa nadal
a osiągnięte przez odbudowę i nowe budownictwo efekty wynoszą
ogółem 15 tys. izb, z czego w miastach 13.200.
Plan 5-letni (lata 1956-1960) przewiduje oddanie do użytku ogółem
23.000 izb mieszkalnych. W r. 1956 pobudowano 4.646 izb z czego
w miastach 3.085, w tym 1.035 izb z budownictwa CZ "ZOR". W roku
1957 oddano do użytku 6.844 izb z czego z budownictwa ZOR 2.363.
Ważnym czynnikiem pełnego zabezpieczenia wykonania 5-letniego
planu budownictwa mieszkaniowego jest rozwinięcie budownictwa
zakładowego oraz indywidualnego. Zakłady pracy przemysłowe i handlowe, państwowe i spółdzielcz.e dysponują z. każdym ·rokiem coraz
większymi środkami własnymi, które mogą i powinny przeznaczać na
poprawę warunków mieszkaniowych swoich pracowników.
Srodkami tymi są kwoty uzyskane z funduszu zakładowego
a w spółdzielniach z podziału czystych nadwyżek. Trzeba, aby terenowe
organa władzy występowały z inicjatywą wykorzystania tych środków,
szybko i sprawnie przydzielały niezbędne tereny budowlane oraz
kontrolowały postęp robót pomagając przełamywać występujące braki.
Należy także w jak najszerszym stopniu dopomagać w rozwijaniu
budownictwa indywidualnego ora'z spółdzielczego, inicjując organizowanie spółdzielni budowlano-mieszkaniowych. Od tego jak rady narodowe
będą umiały wykorzystać tkwiące w terenie mo·żliwości, ~w dużym
stopniu zależeć będzie poprawa warunków mieszkaniowych ludności.

Oddanie do użytku do r. 1960 ~ założonych w planie 5-letnim
23.700 izb w zestawieniu ze spodziewanym wzrostem ludności miejskiej
o ok. 70.000 nie spowoduje poprawy warunków mieszkaniowych ludności. Stąd też szczególnej uwagi wymagają sprawy ochrony zasobów
mieszkaniowych, ich prawidłowego rozdziału i wykorzystania.
Praktyka lat ubiegłych wykazała, że wobec ograniczonych środków
finansowych na kapitalne remonty (60% w stos. do potrzeb) oraz braku
należytej troski lokatorów, stan budynków mieszkalnych pogarszał się.
Sprawa nowych form administrowania zasobami jak i uporządkowania
stosunków własnościowych stała się więc problemową.
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Stąd przyspieszenie od r. 1957 przekazywania - w drodze ulgowej
sprzedaży- osobom prywatnym domków jednorodzinnych a na rzecz
spółek lokatorskich domów wielorodzinnych. Umożliwi to w pierwszym
rzędzie zwiększenie nad:roru i opieki rad nad substancją mieszkaniową
pozostałą w ich gestii jak i bardziej celowe wykorzystanie nakładów,
które w okresie 5-latki tylko na kapitalne remonty wynoszą
254 miln zł, a do których dochodzą jeszcze środki własne rad tere-

nowych.
Na inwestycje w gospodarce komunalnej poza budownictwem mieszkaniowym przeznacza się w latach 1956-60 ogółem 103 mln zł z czego
przypada m. in. na wodociągi i kanalizację 39 m!n, ulice i place
9 mln, komunikację miejską 5 mln, gazownictwo 16 mln zł. Ze środ
ków tych prowadzona jest odbudowa i rozbudowa gazowni w Zielonej
Gorze, Nowej Soli, Gozdnicy, odbudowa stacji filtrów w Gorzowie
a w latach 1958-60 rozpoczęcie budowy generalnego ujęcia wody
w Zielonej Górze oraz budowa studni głębinowych w Gozdnicy, Czerwieńsku, Gubinie, Żarach, Nowej SoU itp.
Uwzględniając ogólnonarodowe znaczenie akt)-rwizacji pogranicza dodatkowo wprowadzono do planu teren()wego odbudowę sieci gazowej
w Gubinie i Słubicach.

Niezwykle trudny problem wyłania się na odcinku oświaty. Charakterystycznym dla okresu lat 1956-60 jest niezwykle wysoki przyrost dzieci w wieku szkolnym. Wynosi on 65% stanu w r. 1955. W ten
sposób jeżeli w roku 1955 liczba uczniów w .szkołach podstawowych
wynosiła 90.000. to w .r. 1960 wyniesie ona 146.000.
Wysiłek skierowany na organizację sieci szkół podstawowych na
przestrzeni lat 1945-1957 zobrazuje najlepiej poniższe zestawienie:

Liczba
rok 1945/46
1950/51
1955/56
1957/58

279
717
734
798

szkół

liczba uczniów
22.000
70.874
90.500
115.800

W roku 1960 krzywa przyrostu dzieci w wieku szkolnym osiągnie
swój punkt szczytowy (147.000). Od roku 1961 wzrost ilościowy uczniów
będzie już tylko nieznaczny.
W związku ze wzrostem absolwentów szkół podstawowych w latacl1
1960-65 oraz w celu objęcia znacznie większej ilości dzieci szkołą
średnią (obecnie wskaźnik procentowy młodzieży w wieku 14-17 lat
objętych szkolnictwem licealnym i zawodowym wynosi 34,8%) przewiduje się zwiększenie liczby liceów o ókoło 25%.
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Jaka jest waga tego, ilustruje szacunkowo zestawienie wzrostu
na przestrzeni lat 1955-1975:

ilościowego młodzieży

gr u p y

młodzieży

L a t a

od 14 1955
1960
1965
1975

l

17 lat

l

37.300
42.700

od 18 -

22 lat

82.900

53.400
46.100
60.500

91.400

113.100

l
Wielkości te dają obraz zadań jakie stoją przed
wyższym w okresie najbliższych 20 lat.

szkolnictwem

śred

nim i

Uwzględniając potrzebę podniesienia kwalifikacji kadr nauczycielskich i dopływu dalszych kadr zorganizowano w r. 1957 w Zielonej
Górze Studium Nauczycielskie- od r. 1958 także w Gorzowie- jak
i Zaoczne Studium Nauczycielskie dla zawodowo czynnych pedagogów.
W perspektywie zostanie ono przekształcone w 3-letni Instytut Pedagogiczny.

Stały rozwój gospodarczy województwa wymagać będzie zabezpieczenia dopływu odpowiednio kwalifikowanych kadr .zawodowych.
W r. 1957 sieć szkół zawodowych obejmowała 48 techników oraz 21
szkół zawodowo-zasadniczych dla niepracujących.

O braku na tym terenie kadr fachowych - wysokokwalifikowanych - świadczyć może (zresztą niepełne) zapotrzebowanie złożone
przez zakłady pracy.
Wolne miejsca pracy w r. 1958:
86 prawników
56 inżynierów agronomów i leśników (bez PGR które
dodatkowo 150)
105 lekarzy medycyny
37 lekarzy stomatologów
9 lekarzy weterynarii
45 farmaceutów
'
141 inżynierów z czego 24 inżynierów-chemików
220 pedagogów
97 ekonomistów.

potrzebują

~··
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Na tle tej sytuacji na czoło zagadnień w zakresie polityki kadrowej
wysuwa się postulat utworzenia w Zielonej Górze Studium Administracyjno-Ekonomicznego (na prawach wyższej uczelni) i uruchomienie
w okresie przejściowym tj. do czasu uruchomienia Studium, dwóch
wydziałów zaocznych a mianowicie prawno-administracyjnego oraz
ekonomiki przemysłu i handlu. W dalszej kolejności zajdzie potrzeba
utworzenia Wydziału Zaocznego Wyższej Szkoły Rolniczej.
W zakresie
5-letniego są:

służby

zdrowia

najważniejszymi

l) Szpital wojewódzki którego rozbudowa
w r. 1961

inwestycjami planu
zakończona

zostanie

2) Odbudowa Sanatorium Przeciwgruźliczego w Kostrzynie i Szpitala Ortopedycznego w Głogowie
3) Odbudowa Szpitala Powiatowego w

Głogowie.

Stan łóżek szpitalnych pod koniec r. 1960 wyniesie 4.030 tj. 55 na
10.000 mieszkańców. Będzie to znacznie lepszy wskaźnik niż ogólnokrajowy, który zamknie się cyfrą 44,2 łóżka.
W zakresie służby zdrowia, jednym z problemów jest w dalszym
ciągu zagadnienie kadr, Stale odczuwa się brak lekarzy, pielęgniarek,
położnych O·raz farmaceutów. Należy przewidywać, że w okresie najbliższych trzech lat liczba lekarzy winna się zwiększyć o około 240 tj.
do 690 a lekarzy dentystów o 120 tj. do 250 osób co powinno w zasadzie zaspokoić potrzeby. Liczba pielęgniarek wzrośnie o około 250,
co da na koniec r. 1960 liczbę 1.800 osób i nie pokryje aktualnego
deficytu sił pielęgniarskich, który wyniesie około 500 osób.
Mówiąc o zasadniczych problemach dalszego rozwoju Ziemi Lubuskiej w najbliższych latach (tj. do 1960 r.) nie można zapomnieć, że
za wzrostem jej potencjału gospodarczego winno podążać zaspokojenie
potrzeb kulturalnych jej mieszkańców.

Przebieg zorganizowanego w lipcu 1957 r. Sejmiku Kultury i pierwsze
poczynania Łubuskiego Tow. Kultury świadczą o tym, że w woj. zielonogórskim są zdrowe ambicje i zapał do rozwijania działalności kulturalnej przy głównym oparciu jej na wysiłku społecznym. Jako
szczególne działanie w okresie najbliższych lat wyłania się konieczność
zorganizowania Wojewódzkiego Muzeum, kontynuacja prac wykopaliskowych na zamku w Międzyrzeczu, Pszczewie, Borowym Młynie
i Santoku, odbudowa sali teatralnej w Lubsku. Sprawy te są przedmiotem stałej troski tutejszej Rady Okręgu Tow. Rozwoju Ziem Zachodnich oraz Woj. Komitetu Odbudowy Stolicy i Kraju.
28

Problemy gospodarcze województwa zielonogórskiego

----

Ustalone w planie 5-letnim zadania gospodarcze realizowane są
w trakcie zmiany modelu gospodarczego, zarządzania i kierownictwa
przemysłem, rolnictwem i pozostałymi działami gospodarki narodowej.
Główne zadanie planu 5-letniego jakim jest podniesienie realnych płac
ludności pracującej i dochodów ludności wiejskiej jest nie możliwe do
osiągnięcia bez wydatnego wzrostu produkcji i rolnictwa. Warunkiem
osiągnięcia w r. 1960 globalnej wartości produkcji przemysłowej
w naszym województwie w wysokości 7,5 miliarda zł jest znaczne
podniesienie wydajności pracy. Nie chodzi tutaj tylko o bardziej
oszczędne i prawidłowe wykorzystanie czasu pracy, chociaż i to stanowi istotny czynnik wzrostu produkcji, lecz o pełne wykorzystanie
wszystkich zdolności produkcyjnych we wszystkich bez wyjątku zakła- ,
dach, przede wszystkim w oparciu o lepszą organizację procesu technologicznego, lepszą organizację pracy. Nie może więc być obojętną dla
~połeczeństwa sprawa niewłaściwego, niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych nie tylko w kluczowych zakładach przemysło
wych lecz również i w przemyśle terenowym jak i spółdzielczości
pracy.
Popaździernikowa
demokratyzacja życia politycznego ożywiła
uaktywniła nasze społeczeństwo. Wydobycie pełnej inicjatywy społeczeństwa, jego rosnąca świadomość odpowiedzialności za losy kraju
stwarza przesłanki skupienia miejscowego społeczeństwa do realizacji
tych zadań, a poprzez to, do stworzenia lepszych warunków życia ludności woj. zielonogórskiego.
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ZAGOSPODAROWANIE NIECZYNNYCH OBIEKTÓW
ZASADNICZYM ELEMENTEM AKTYWIZACJI
GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ZIELONOGÓRSKIEGO

PRZEMYSŁOWYCH

Do roku 1949 podstawowa część zakładów przemysłowych nadają
cych się do uruchomienia została zagospodarowana i podjęła produkcję,
dając równocześnie zatrudnienie napływającej ludności. Wysiłek jaki
położono dla uruchomienia przemysłu w owyni okresie był ogromny,
szczególnie jeżeli przypomnimy ówczesne braki materiałowe oraz
·
.
kadrowe.
Mimo znacznego postępu w zagospodarowywaniu Ziemi Lubuskiej
do roku 1949 nie wszystkie zakłady przemysłowe zostały uruchomione~
Stało się tak dlatego, ponieważ część tych zakładów została w przebiegu
wojny zniszczona całkowicie lub w bardzo znacznym procencie; część
natomiast była zdemontowana i pozbawiona urządzeń. Brak było również w owym okresie dostatecznych środków materialnych a wreszcie
i ludzkich, aby zakłady te odbudować i uruchomić.
W okresie realizacji planu 6-letniego podjęte zostały wysiłki zmieku pełniejszemu rozwojowi i odbudowie przemysłu tak kluczowego jak i terenowego. W tym czasie poza dalszym rozbudowywaniem istniejących czynnych zakładów, podjęto odbudowę względnie
budowę szeregu poważnych obiektów przemysłowych a wśród nich
Elektrowni Wodnej w Dychowie, Zakładów Włókien Sztucznych
w Gorzowie, Zakładów Termotechnicznych w Swiebodzinie i innych.
Zapoczątkowana została odbudowa Fabryki Celulozy i Papieru w Kostrzynie n/Odrą, Zakładów Mierników Elektrycznych w Zielonej Górze
i Fabryki Tubingów w Nowej Soli. Szybko rozbudowano przemysł lekki
i budowlany. Rozwinął się także przemysł lokalny tak państwowy jak
i spółdzielczy.
rzające

Pozwoliło

55 tys. osób.
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Problemy gospodarcze województwa zielonogórskiego
Jednak plan 6-letni w naszym województwie nie doprowadził do
zagospodarowania wszystkich istniejących nieczynnych obiektów przemysłowych. Nie została np. uruchomiona w Jasieniu Fabryka Maszyn
Rolniczych, mimo iż budowę tego zakładu, jako sztandarowego, plan
6-letni przewidywał.
Nieczynne, pozbawione opieki budynki przemysłowe zostały w więk
wypadków przeznaczone na cele magazynowe, głównie dla przechowywania rezerw zbożowych, co pozwoliło im przetrwać w znośnym
stanie do obecnej chwili. Gorzej oczywiście czas obszedł się z obiektami
którymi nikt się nie zajął. W większości uległy one bardzo poważnym
zniszczeniom.
szości

I choci;łż w całej Polsce realizowany był ambitny plan budowy
nowych zakładów przemysłowych: gdy powstawały przy nich nowe
osiedla mieszkaniowe - w województwie zielonogórskim nie przewidywano większej rozbudowy przemysłu. Zapomniano po prostu o istniejących tu możliwościach.
Częściowo przyczyną takiej sytuacji był niewątpliwie brak konkretnej i ogólnej w owym cz<sie koncepcji polityki inwestycyjnej na Ziemiach Zachodnich.

To stanowisko niewątpliwie utrudniło i przewlekło proces rozbudowy i odbudowy przemysłu w naszym województwie i opóźniło. w ten
sposób proces jego. zasiedlenia. Napływ bowiem ludności został ograniczony a nawet z niektórych miejscowości jak np. Gubina ludność ta
odpłynęła, nie mogąc znaleźć tu warunków egzys~encji. Brak było
bowiem czynnych zakładów wytwórczych, brak było miejsc pracy.
Oczywiście

pewnemu odpływowi ludności z niektórych miejscowości,
przede wszystkim granicznych sprzyjały również zjawiska nadmiernego
zaostrzenia przepisów przygranicznych.
Właśnie w wyniku tych wszystkich zjawisk najsłabiej zasiedlonymi
i zagospodarowanymi terenami województwa stały się powiaty pograniczne gubiński i słubicki oraz zachodnie połacie powiatu gorzowskiego

i

żarskiego.

Na przełomie roku 1954 i 1955, poo koniec realizacji planu 6-letniego,
przed województwem zielonogórskim; przed jego czynnikami gospodar-
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czym1 1 politycznymi, stanęło zadanie ustalenia koncepcji następnego
planu długoletniego, planu 5-letniego. Należało zaprogramować kierunki
dalszego rozwoju gospodarczego województwa, kierunki zgodne z terenowymi możliwościami i ogólnonarodowymi potrzebami.
W tym to okresie po analizie naszych zasobów i rezerw, na pierwsze
miejsce wysunięto sprawę zagospodarowania nieczynnych dotąd obiektów przemysłowych.
Sporządzona według stanu na koniec roku 1954 kartoteka obiektów
niezagospodarowanych obejmowała łącznie 88 pozycji z czego 26 dotyczyło obiektów dużych, zagospodarowanie których mogło się odbyć
tylko poprzez decyzje i środki władz centralnych.

W tym okresie opracowane zostały materiały inwentaryzacyjne dla
tych obiektów. Opracowano równocześnie studium ekonomiczne wykazujące celowość i potrzebę racjonalnego zagospodarowania obiektów.
Zarówno Komitet Wojewódzki PZPR jak i Prezydium WRN czyniły
starania, zainteresowania naczelnych organów part,yjnych i państwo
wych tym problemem.
Odbudowa i uruchomienie zakładów w naszym województwie stwodla pełniejszego zaludnienia. Wykorzystane mogą być
przy tym wolne jeszcze powierzchnie mieszkalne szeregu miejscowości, szacowane skromnie na ca 15 tysięcy wolnych, nadających się
do remontu i zamieszkania, izb mieszkalnych.
rzyłyby podstawę

W przedstawionym organom centralnym materiale wykazano iż
budynki fabryczne i zainwestowane tereny przemysłowe tylko 13 największych obiektów pr zemysłowych przedstawia wartość ponad 500
miln zł oraz zobrazowano wpływ uruchomienia tych obiektów na istnienie i rvzwój ośrodków miejskich, na prawidłowe kształtowanie się
zatrudnienia i wreszcie na efekty produkcyjne jakie mogłyby być uzyskane w wyniku uruchomienia produkcji.
1

W szczególności została zaakcentowana konieczność jak najprędszego
stworzenia dużych zakładów pracy w takich miejscowościach jak Gubin,
Słubice, które to miasta dysponowały dużymi rezerwami mieszkaniowymi, które wobec braku mieszkańców ulegały niszczeniu.
Podejmując starania o zagospodarowanie obiektów kluczowych
Prezydium WRN uchwałą z dnia 29 grudnia 1955 przydzieliło do zagospodarowania terenowym jednostkom gospodarczymogołem 42 obiek_
ty mniejs'zego znaczenia· Między innymi Wojewódzki Zarząd Przemysłu otrzymał do zagospodarowania 21 obiektów; Wojewódzki.Związek
Spółdzielni Pracy 9 obiektów.

Ustalone zostały programy branżowych kierunków rozwoju pailstwowego przemysłu terenowego i wytwórczości spółdzielczej.
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Starania czynników wojewódzkich o zagospodarowanie obiektów
kluczowych uwieńczone zostały powodzeniem. W dniu 2 czerwca 1956 r.
Prezydium Rządu podjęło uchwałę w sprawie zagospodarowania nieczynnych obiektów przemysłowych o znaczeniu ogólnopaństwowym
przewidując zagospodarowanie na naszym terenie 17 obiektów z wstęp
nie ustalonym łącznym zatrudnieniem ca 8 tys. osób.
Uchwała powyższa została

1957 roku;
obiektów.

wprowadzono

znowelizowana uchwałą 381 z 20 września
wówczas dodatkowo odbudowę dwóch

Według tej uchwały na terenie województwa zielonogórskiego przewidziano uruchomienie przez poszczególne resorty łącznie 19 obiektów.
Z liczby tej przypadło:

Ministerstwu

Przemysłu

Ministerstwu

Przemysłu Ciężkiego

Ministerstwu

Leśnictwa

Ministerstwu

Przemysłu Spożywczego

Lekkiego
i

Przemysłu

Ministerstwu Budownictwa i

lO

4

Drzewnego

l

i Skupu

l

Przemysłu Materiałów

Ministerstwu Gospodarki Komunalnej
Społecznemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu

Budowl. l
l
l

Do końca 1957 roku, w pełni uruchomiono jeden obiekt, częściowo
uruchomiono produkcję w 3 obiektach, w 5 obiektach trwają prace
budowlane i instalacyjne. Ogółem zatrudnienie w tych zakładach w koń
cu roku 1957 wynosiło 1.700 osób a na koniec czerwca br. już 3.300 osób.
Zakładem, który najpierw uruchomiono była krochmalnia w Sulę
cinie. Będąca poprzednio pod troskliwą opieką wymagała jedynie
drobnych uzupełnień, tak iż po wykonaniu tych prac rozpoczęła produkcję w kampanii w roku 1956-57.
przemysłu powiatu sulęcińskiego, ten niewielki
w okresie kampanijnym 200 pracowników, staelement ożywienia gospodarczego.

Dla pozbawionego
zakład zatrudniający

nowił

A oto jak przedstawia się i jak jest realizowany program odbudowy
pozostałych zakładów objętych Uchwałą Nr 382. Rozpoczynając omówienie zacznijmy od południowej części województwa.
W Zaganiu podjęto prace adaptacyjne zmierzające do uruchomienia
pralni i czesalni wełny. Zakład w planie docelowym produkować bę
dzie ca 2.000 ton czesanki wełnianej rocznie, wartości 290 mln. zł
i pozwoli zatrudnić 800 osób. Ogólna kwota nakładów na uruchomienie
zakładu wyniesie 75 mln. zł. Częściowe uruchomienie produkcji przewidziane jest na rok 1960, a całkowite na rok następny.
3 Rocznik
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Zakład ten będzie stanowił niezbędne uzupełnienie dla istniejących
na terenie województwa zakładów przemysłu wełnianego, skróci się
w szczególności przewóz gotowego surowca do istniejących w województwie zielonogórskim przędzalni i tkalni.

W powiecie żagańskim, w niedalekiej Iłowej zaawansowane są prace
nad adaptacją obiektów przeznaczonych na Zakłady Tkanin Technicznych. Kosztem 73 mil. zł powstaje tu duży zakład produkcji tkanin bawełnianych, kordu i sznurka do snopowiązałek.
Już obecnie czynne są
się przyszłą załogę, której

dwa oddziały produkcyjne w których szkoli
liczba po pełnym uruchomieniu, przewidzianym na rok 1960, wyniesie około 2.400 osób. W zakładzie tym montuje
się obecnie importowane maszyny włókiennicze i należy oczekiwać, że
na początku roku następnego zakład osiągnie około 30% zakładanego
docelowego poziomu produkcji.
W niedalekich Żarach powstaje tkalnia tkanin dekoracyjnych i meblowych kosztem 27 mil. zł Termin pełnego uruchomienia zakładu
przewidziany jest na rok 1959. Przewiduje się iż w zakładzie tym, zatrudnienie na l zmianę wynosić będzie 480 osób.
Również na terenie powiatu żarskiego powstają nowe zakłady. Mianowicie Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane prlzystępuje do uruchomienia dużej kamionkowni w Łęknicy a państwowy przemysł szklarski odbudowuje hutę szkła w Kunicach Żarskich.
-

Na terenie powiatu szprotawskiego w Lesznie Górnym uruchamia
produkcyjny. Kosztem 74 mil. zł powstaje tutaj pierwsza w województwie garbarnia przemysłowa o produkcji 6.000 ton
skóry rocznie.
się duży zakład

Częściowe uruchomienie zakładu ma nastąpić już w roku 1959 a
całkowite w roku następnym. Zakłady garbarskie dadzą pracę 640
osobom, przyczyniając się do pełnego zasiedlenia i odbudowy Leszna

Górnego i okolicy.
Uruchomienie tego typu zakładu niewątpliwie uzupełni potrzeby
województwa, w szczególności wobec istnienia szeregu mniejszych
zakładów obuwniczych przemysłu terenowego, oraz wobec odbudowy
dużej fabryki obuwia w Gubinie.
Także powiat nowosolski, mimo iż już obecnie najbardziej uprzemysłowiony, otrzymuje nowe dwa zakłady wytwórcze. Pierwszy z nich
a mianowicie odlewnię żeliwa nastawioną na produkcję kotłów do centralnego ogrzewania uruchamia się w obiekcie budowanej a nie ukoń

czonej fabryki tubingów w Nowej Soli.
34
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Koszt uruchomienia tego zakładu, nie uwzględniając nakładów poniesionych poprzednio, sięga 50 mil. zł a produkcja w roku 1960 winna
osiągnąć 12 tys. ton odlewów kotłowych przy zatrudnieniu około 500
osób.
W Żukowie pod Nowym Miasteczkiem uruchamia się fabrykę
mebli, która już w 1959 roku powinna dać pierwszą produkcję. Przewiduje się, że zatrudnienie po pełnym uruchomieniu zakładu wyniesie
320 osób. Zakład ten wraz z uruchomioną w pełni, po przewidywanej odbudowie, dachówczarnią powinien zabezpieczyć pracę dla całej
ludności Nowego Miasteczka i okolicy.
Zielona Góra zgodnie z Uchwałą Nr 31 uzyska dwa duże zakłady
oraz

przemysłowe, a mianowicie Fabrykę Osprzętu Elektrotechnicznego
Tkalnię Wełny stanowiącą Oddział ,,c'' "Polskiej Wełny".

Pierwszy z tych zakładów uruchamiany w obiektach przy ul. Dą
browskiego, do tej pory zajmowanych na cele magazynowe ma dać
pierwszą produkcję w 1959 roku z tym, ż.e pełną zdolność produkcyjną
oraz zatrudnienie 1200 robotników fabryka uzyska w roku 1962. Stosunkowo długi okres rozruchu produkcji uwarunkowany jest koniecznością przygotowania odpowiednio wyszkolonej kadry robotników.
Znane w województwie i na terenie kraju z bardzo dobrych, tanich
tkanin Zakłady Przemysłu Wełnianego "Polska
uruchomienia dotąd niezagospodarowanej części
Kosztem 17 mln. zł zainstalowanych zostanie
184 krosien, przy czym częściowe uruchomienie produkcji planuje się
jeszcze na koniec br. Nowy ten oddzli.ał zatrudniać będzie około 500
osób. ,
więc poszukiwanych
Wełna" przystąpiły do
"C" swych zakładów.

a

Te same zakłady uruchamiają w Suiechowie swój oddział "B", zagospodarowując nieczynny obiekt. Będzie się tu produkować koce
wełniane, chustki i inne tkaniny, a zatrudnienie wyniesie 320 osób.
Poza tym zakładem, w Suiechowie ma powstać następny a mianowicie Tkalnia Jedwabiu. Prace nad jej uruchomieniem rozpocznie się
z chwilą zwolnienia pomieszczeń zajmowanych obecnie przez Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa.
Oba te zakłady zwiążą z Sulechowem te nadwyżki sił roboczych,
które obecnie wobec braku dostatecznej ilości miejsc pracy w Suiechowie dojeżdżają do zakładów przemysłowych Zielonej Góry, a nawet
Nowej Soli.
Jasień niewielkie miasteczko w pobliżu Lubska staje się ośrod
kiem przemysłu metalowego. Czynna jest już tam częściowo Fabryka
Maszyn Budowlanych nastawiona na produkcję przenośników. Pomimo,
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że zakład jest już czynny, równolegle prowadzi się jego dalszą intensywną rozbudowę, która ma być ukończona w 1962 roku. Koszty
inwestycji wyniosą tu 69 mil. zł a zatrudnienie planuje się na rok 1960

-

380 osób a w roku 1962- 900 osób.

Nadgraniczny Gubin, miasto pozbawione większego przemysłu
a do niedawna w ogóle przemysłu, wykazujące do roku 1951 odpływ
ludności, obecnie uzyskało istotny czynnik miastotwórczy jakim są
Gubińska Fabryka Obuwia i Gubińska Fabryka Odzieży.
Równocześnie z trwaniem prac adaptacyjnych już w roku ubiegłym
uruchomiono częściowo produkcję. Rynek województwa zielonogórskiego jak też szeregu innych województw otrzymał po raz pierwbzy
wyroby tych zakładów.

Przewiduje się, że przy pełnym rozruchu zakłady te osiągną zatrudnienie około 2.000 osób, co winno wraz z pozostałymi zakładami przemysłu terenowego i spółdzielczości pracy zapewnić warunki pełnej
odbudowy miasta. Już obecnie realizuje się szeroki program budownictwa, oczywiście w pierwszym rzędzie opartego o odbudowę budynków
mieszkalnych. Ma to zabezpieczyć dopływ niezbędnej liczby mieszkań
ców. z chwilą uruchomienia wyżej wymienionych zakładów tętno życia
gospodarczego Gubina zaczęło bić szybciej; coraz też lepiej rozwija
l"ię i ożywia życie kulturalne.
W drugim nadgranicznym powiatowym mieście będącym w podobnej
jak Gubin, a może nawet gorszej sytuacji - Słubicach - powstaje
nowy zakład- Zakłady Odzieżowe, które mają osiągnąć w roku 1960
zatrudnienie około 1.400 osób. Również Zakład ten wraz z dwoma spół
dzielczymi, zabezpieczą warunki pełnego wykorzystania całej powierzchni mieszkaniowej miasta Słubic.
W Gorzowie w obiekcie byłej fabryki Juty ostatnio użytkowanym
jako magazyny zbożowe, uruchamia się Tkalnię Jedwabiu, której program budowy przewiduje zatrudnienie do roku 1960 przeszło 2.300 osób.
Część zakładów jest już czynna od IV kwartału 1957 roku. Tylko w tych
paru miesiącach 1957 roku wyprodukowano już 262 tys. mb tkanin
jedwabnych a w roku bieżącym przewiduje się osiągnięcie produkcji
2.100 tys. mb. Według zatwierdzonych założeń docelowa wielkość produkcji rocznej wynosić będzie około 11 mil. m tkanin.
Jak więc widzimy z powyższego wyliczenia wykonania programu
zagospodarowania nieczynnych obiektów przemysłowych, województwo
zielonogórskie poważnie rozbudowuje przemysł. Jednakże oprócz wyżej
wymienionych obiekt;ów objętych Uchwałą Nr 381, dokonuje się dalsze
zagospodarowywanie niektórych pozostałych jeszcze obiektów przemysłowych a także rozbudowuje się przemysł miejscowy, zarówno pań
stwowy jak i spółdzielczy.
36

W wyniku poczynań Prezydium WRN zainteresowano niektóre centralne zarządy sprawą zagospodarowania dalszych obiektów. Przedstawiono również wnioski pełniejszego wykorzystan1a szeregu czynnych
zakładów produkcyjnych.
W związku z tym, między innymi Centralny Zarząd Przemysłu
Aparatów Elektrycznych uruchamia w Zarach Zakłady Wytwórcze
Transduktorów i Przekaźników Napięciowych. Dawne warsztaty naprawcze w Kożuchawie podporządkowane obecnie Centralnemu Zarzą~
dowi Przemysłu Motoryzacyjnego przechodzą na wytwarzanie środków
transportowych.
Również Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane zagospodarowało
obiekt w Rzepinie na zakład prefabrykatów i uruchamia klinkiernię
w Tuplicach. Uruchomiono już cegielnię w Zaganiu i przystępuje się
do odbudowy cegielni w Lubsku. Tę ostatnią inwestycję realizuje spół
dzielczość pracy.

Mimo, że nie wszystkie z oddanych przez Prez. WRN (w 1955 r.) do
zagospodaroWania obiekty przemysłowe mog.ł.y, być odbudowa!Ile,
to znaczna ich większość już produkuje, zaopatrując rynek miejscowy
w szereg potrzebnych towarów.
Uruchomiono już częściowo produkcję w zakładach Metalowych
Przemysłu Terenowego w Krośnie, gdzie zakończono pierwszy etap
budowy. Trwają prace przy budowie podobnych zakładów w Słubicach
i Gubinie a w Bytomiu i Wschowie kończy się uruchamianie zakładu
produkcji sprzętu gospodarstwa domowego i obuwia.
Zapoczątkowano rozbudowę i rekonstrukcję zakładów spożywczych
państwowego przemysłu terenowego: rozbudowywane są zakłady w Zielonej Górze i Gorzowie a także podjęto uruchamianie zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego w Głogowie.

W wyniku realizacji szerokiego programu inwestycyjnego oraz dzięki
poprawie organizacji produkcji - terenowy przemysł materiałów budowlanych znacznie zwiększył produkcję: tylko w roku 1957 produkcja
cegły palonej w pionie WZPTMB wzrosła o 10 mil. sztuk.
Również

spółdzielnie

pracy województwa zielonogórskiego zwię
nowych oddziałów i zakła
dów produkcyjnych. Po przejściowym zahamowaniu rozwoju jaki wystąpił w latach 1955-56 przemysł spółdzielczy, mimo szeregu trudności
zaopatrzeniowych, przyspiesza 5WÓj rozwój. Ostatnio np. uruchomiony
został w Słubicach Zakład Przetwórstwa Mięsno-Warzywnego, co pozwoli wykorzystać bazę surowcową tamtejszego rejonu.
kszyły produkcję uruchamiając kilkanaście
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Poza tym bogatym jak widzimy, planem rozbudowy przemysłu
w oparciu o zagospodarowanie obiektów, realizowany jest również program rozbudowy zakładów istniejących. Wśród tych zakładów, które
ulegają znacznej rozbudowie na pierwsze miejsce wysuwają się Gorzowskie Zakłady Włókien Sztucznych oraz Zakłady "Odra" w Nowej Soli.
Należy również przypomnieć, że w trakcie intensywnej budowy znajduje się Kostrzynska Fabryka Papieru i Celulozy.
W wyniku postępującego rozwoju przemysłu łączna liczba zatrudnionych w przemyśle tylko w 1957 r. wzrosła o 5 tys. osób a w roku
bieżącym zwiększy się o da,lsze 7 tys. osób. Ogólnie ocenia się, że zatrudnienie w przemyśle i rzemiośle razem, wyniesie w końcu roku 1960
około 85 ty~. osób tj. będzie o 54% więkisze aniżeli w roku 1955.
Dzięki temu poważnemu rozwojowi przemysłu, któremu towarzyszy
rozwój innych działów gospodarki - szereg miast a mianowicie Kostrzyn, Słubice i Gubin uzyskają niezbędne czynniki miastotwórcze
i będą mogły powrócić do normalnego życia, inne w pełni wykorzystają
istniejące zasoby, dalsze elementy niezbędnego rozwoju i rozbudowy.

Ponieważ nie wszędzie tam gdzie uruchamiane są nowe zakłady
pracy istniały rezerwy mieszkaniowe oraz dostateczna liczba sił roboczych-w szerokim rozmiarze podjęto odbudowę oraz budowę nowych
i7h mieszkaJnych. Tylko na przestrzeni lat 1956-1957 wybudowano
6.300 izb mieszkalnych. Mimo iż potrzeby w tym zakresie nie zostały
zaspokojone - wysiłek był ogromny. Obecny program budownictwa
mieszkaniowego na lata 1958-1960 zakłada jeszcze poważniejsze zadanie wybudowania dalszych 15.000 izb.

Szybki wzrost miejsc pracy w przemyśle decydująco wpłynął i wpły
wa nadal na rozwiązanie problemu lokalnych nadwyżek oraz zatrudnienie repatriantów i przesiedleńców. W obecnej chwili zachodzi obawa
trudności w zaspokojeniu potrzeb przemysłu na siłę roboc'zą, szczególnie
kwalifikowaną.
Już obecnie obserwujemy na niektórych terenach
niedobór siły roboczej (np. rejon żarski). Wszystko to niewątpliwie
wpływać będzie na przyspieszenie rov..viązania problemu budownictwa
mieszkaniowego i komunalnego.
Szybki wzrost zatrudnienia oraz

zwiększenie się ludności

szeregu

ośrodków miejskich zaskoczyły aparat handlowy. -Nie wszędzie sieć
śklepów i zakładów gastronomicznych jest zadawalająca. Wystę
pują także braki niektórych artykułów. Te negatywne zjawiska, wynikające z subiektywnych przyczyn tkwiących w aparacie handlowym
muszą być jak najprędzej usunięte.

Fakt zwiększenia liczby zakładów przemysłowych, ich rozbudowa
i postępujący z tym wzrost zatrudnienia w przemyśle, pozytywnie
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oddziaływuj e na ogólne tempo życia gospodarczego województwa. Dzię
ki tym faktom wzrosły znacznie ogólne dochody mieszkańców woj ewództwa, tylko w roku 1957 o 23%. Wystąpiło większe zapotrzebowanie
na produkty rolne, co z kolei korzystnie oddziaływuje na rozwój
produkcji.
ją

Jak więc widzimy skutki rozbudowy potencjału
dla województwa zasadnicze znaczenie·

ptzemysłowego

ma-

Edward

Dąbrowski

Badania
archeologiczne
na

Ziemi

Międzyrzeckiei

kolice Pszczewa stanowiły
do niedawna niezapisaną
kartę w polskiej wiedzy
archeologicznej.
Rzecz
prosta niedostatek ten dotyczył
również badań nad kształtowa
niem 'się form osadmetiWa wczesnośredniowiecznego ora'z jego związ
ku z krajobrazem naturalnym. Z
wyjątkiem znanego w przedwojennej literaturze przedmiotu grodziska stożkowatego1 i kilku luźnych
znalezisk o niepewnej lokalizacji,
powojenne badania archeologiczne
do 1956 r. ograniczały się tylko do
sporadycznych wi'zji lokalnych,
mających
charakter pospieszny
i w zasadzie przypadkowy2 •
Spośród powojennych prac historiograficznych, które margine~
sowo traktowały o Pszczewie, na
szczególną uwagę zasługuje cenna
pozycja dr Stefana Weymanna:
"Ze studiów nad zagadnieniem
dróg w Wielkopolsce od X do
XVIII wieku" 3 . Rola jaką wymieniony autor wyznacza wszesnośredniowiecznemu
Pszczewowi,
zmusza do nader dokładnej i intensywnej penetracji archeologicznej regionu związanego z tą miejscowością. Postulat powyższy został już w znacznej mierze speł
niony w wyniku trzyletnich badań
archeologicznych. Rezultaty
ich aczkolwiek z konieczności
jeszcze nie pełne, nabierają szczególnej wymowy, jeśli je rozpatrywać z pozycji środowiska geograficznego i przebiegu dróg średnio
wiecznych, łączących Wielkopolskę
ze Słowiańszczyzną zaodrzańską.
Oba te punkty wyjściowe z
których ten drugi pozostaje w
ścisłej zależności od pierwszego

O

-

pozwalają

badań

we właściwy sposób określić dotychczasowe rezultaty
archeologicznych w Pszczewie i jego okolicy.

Poświęćmy najpierw nieco uwagi wyjątkowemu położeniu geograficznemu i topograficznemu Pszczewa. Na czym polega ta wyjątkowość?
Spróbujemy na to odpowiedzieć. Obserwacja naturalnej zapory wodnej,
w której skład wchodzi pasmo jezior połączonych do Rybojad Obrą,
a układających się nieomal w linii południkowej począwszy od Kargowej-Kopanicy, a kończącej na jeziorze S'zarzeckim i zabagnionych
dolinach rzecznych w okolicach Międzychodu, prowadzi nieodparcie do
następującego stwierdzenia: najdogodniejsze przejście na całej długości
wspomnianego, naturalnego systemu wodnego stanowiło zawężenie
rynny jeziernej (ok. 100-70 m) oraz wąski przesmyk między podmokły
mi łąkami jez. Chłop a jez. Miejskim w Pszczewie i to w tym miejscu,
przez które to dzisiaj przechodzi droga do Silnej i dalej, poprzez Lewice, Linie, Zamor'ze i Pniewy do Poznania. Trakt ten - jak to wykazał dr Stefan W eymann posiadał w średniowieczu wybitne znaczenie
handlowe, poświadczone bogatym zespołem przekazów pisanych (skargi
kupców za niesłuszne pobieranie opłat mytniczych) i znany był pierwotnie pod nazwą drogi poznańsko-lubuskiej, później frankfurckiej 4 •
Prowadził on z Pszczewa na zachód do Policka, zgodnie z dzisiejszym
przebiegiem odcinka szosy poznańskiej, kołując wśród licznych, porośnietych lasem, niezamieszkałych ani nie objętych nigdy uprawą,
pagórków kemowych, usypanych przez lodowiec między rynną jezierną
na wschodzie a Obrą na zachodzie5• Warto marginesowo za'znaczyć, że
tutaj nad Obrą, w Policku, źródło pisane z XIII wieku, umieszcza komorę mytniczą 6 . Z Policka droga przechodzHa przez Bobowicko, napotykając na trzecim km. przed Międzyrzeczem nieznaczną przeszkodę
w postaci podmokłego przesmyku między dwoma jeziorami bobowickimi.

Niewątpliwie na Międzyrzeczu zamykał się obszar zwartego osadnictwa wczesno-średniowiecznego zwią'zanego organicznie z terenem
wielkopolskim7 • Dopiero w niezbyt dużej odległości od Odry, może
w okolicach Rzepina, droga poznańsko-łubuska wkraczała znów w obszar
gęściej zamieszkały, związany z plemieniem Lubuszan8 • Zdaniem tym
dotknęliśmy jednak już innego zagadnienia.

Trakt poznańsko-łubuski przebiegał wzdłuż linii równoleżnikowej,
zgodnie z kierunkiem moreny czołowej, trzymając się zdała od pradoliny toruńsko-oberswaldzkiej, gdzie z pewnością punktów osadniczych
było jeszcze wówczas niewiele. Największą przeszkodą na wschód od
Odry stanowiło dlań bez wątpienia przejście pszczewskie, lub słuszniej
pszczewsko-polickie. Na wschód od Pszczewa, w kierunku Poznania,
z wyjątkiem niezbyt szerokich, nieznacznych mokradeł i dolin niewielkich rzek, żadnych większych przeszkód droga już nie napotykała.
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-------------------· --=-Zaznaczyliśmy już poprzednio, że naturalną przeszkodą w postaci
rynny jeziernej najłatwiej było przekroczyć w Pszczewie. Przejście
zbąszyńskie, podobnie jak przejście w Trzcielu, zdaniem S. W eymanna·- nie odgrywało w średniowieczu podobnej roli9 • Przejście
trzcielskie posiadało w tym czasie zapewne tylko znaczenie lokalnen.
Być może, że metryka tego ostatniego, od przejścia pszczewskiego jest
późniejsza 11 •
Między

Pszczewem a Trzcielem można jeszcze co najwyżej domyślać
istnienia lokalnej przeprawy na Obrze w Rybojadach, bronionej
przez grody (dwa grodziska) 12 • Nie jest wykluczone, że grody w Rybojadach odgrywały w jakimś czasie funkcję ubezpieczającą w stosunku
do przejścia pszczewskiego w wypadku akcji wojennej z zachodu.
się

Znając stosunkowo dokładnie na podstawie wczesno-średniowiecznych
przekazów pisanych kierunki wojennych akcji niemieckich przeciwko
Polsce, (Głogów oraz Krosno-Międzyrzecz), dochodzimy do wniosku,
że szlak wyprawy poznańskiej Henryka II w 1005 r. mógł przechodzić
tylko przez Pszczew. Szczególnie ważne znaczenie w tym względzie posiada przekaz Thietmara, 13 który notuje wiadomość o opactwie w Mię
dzyrzeczu. Wiadomość to niezwykłej wagi. Wynika z niej niedwuznacznie, że wyprawa idąc drogą z Krosna, ominęła zapewne bardzo silcle
wówczas zabagnione przę]ście w Trzcielu, woląc nadrobić drogi na pół
noc. Nie można też a limine odrzucić i innego przypuszczenia, a mianowicie, że mniej więcej od dzisiejszego Swiebodzina odcinek drogi do
Trzciela jeszcze w tym czasie nie istniał.

C'zęste przemarsze polskich wojsk przeciw Weletom w kierunku na
Brenn (Brandenburg) w latach 985/6, 99112 i 995 oraz wyprawę Fryderyka Rudobrodego z r. 1157 dr St. Weymann łączy również ze szlakiem
poznańsko-lubuskim 14 • Garść przytoczonych dowodów historiograficznych datuje przejście pszczewskie na ostatnią ćwierć wieku X, czyli na
okres skrystalizowania się państwa Piastów.

Obecnie scharakteryzujemy odkryte dotychczas ślady osadnictwa
na trasie Międzyrzecz-Pszczew, kładąc szczególny akcent na badania
w Pszczewie i jego najbliższej okolicy. Zacznijmy od Pszczewa, którego
położenie topograficzne determinowało z góry przebieg interesującej
nas drogi. Dzięki temu położeniu- jak to następnie postaramy się wykazać musiał powstać zworniK drogowy, którym stał ~i.ę na zachodniej rubieży państwa pierwszych Piastów, Międzyrzecz.
W najbliższym sąsiedztwie dawnej drogi poznańsko-lubuskiej, w samym przesmyku między jez. Miejskim a zabagnionymi łąkami przylegającymi do jez. Chłop, odkryto w 1956 r. dużą osadę z okresu wpływów
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Ryc. 1.

Brązowa sprzączka
Młyn,

Ryc. 2. Paciorek szklany
(Borowy Młyn, pow. Mię
dzyrzecz)

pow.

do pasa (Borowy

Międzyrzecz)

Ryc. 3. Część paciorka
szklanego (Borowy Młyn,
pow. Międzyrzecz)
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kultury prowincjonalno-rzymskiej, której ludność nastawiona była na
na to zniszczone dymarki, tj. prymitywne
piece hutnicze i ich ładunki tzw. "kloce" zawierające znacZny procent
(niekowalnego) żelaza, zanieczyszczonego żużlem. Istnieją jednak dowody świadczące również o rolniczym charakterze gospodarki mieszkańców osady. Przemawia za tym rotacyjny kamień żarnowy 15 • Prace
na tym stanowisku ograniczyły się na razie do badań powierzchniowych i ratunkowych. Podstawę do określenia chronologii, dała przede
wszystkim jama podymarkowa, odkryta w czasie kopania dołu na
wapno, w której razem z dużą ilością żużla i zeszklonej w ogniu ścianki
pieca, znaleziono liczne fragmenty glinianych nac'zyń. Analogiczne
ułamki ceramiki, zebrano w trakcie badań powierzchniowych. Charakterystyczne cechy naczyń, jak forma brzegów, uch, sposób zdobienia,
pozwalają określić czas istnienia osady na starszy okres wpływów rzymskich, (I i II w. n.e.). Wyjątkowość obiektu, w zwią'zku z jego specyficznym położeniem i kierunkiem gospodarki, wymagałyby dokładniej
szego jego zbadania.
produkcję żelaza. Wskazują

Podobny charakter posiadają dwie osady, przypuszczalnie z młod
szego okresu wpływów rzymskich, znajdujące się w przejściu jez.
Miejskim i Szar'zeckim w pobliżu grodziska wczesno-średniowiecznego
(zob. niżej). Na jednej, wysuniętej bardziej na północ, odkryto w 1957 r.
duże kloce żalaza z dymarek na drugiej, położonej w pobliżu drogi do
Swiebodzina, znaleziono w 1958 r. żużle i wytopki, stanowiące zapewne
negatywy den naczyń glinianych, jak to przekonywująco uzasadniJ
A. Zbierski16• Dokładne zbadanie obu stanowisk z pewnością pr'zyniosłoby interesujące wyniki. Umożliwiłoby ono ustalenie ich wzajemnego stosunku chronologicznego i być może rzuciłoby nowe światło na
zmiany w technice produkcji żelaza17•
Nieopodal jez. Chłop na łagodnym, zachodnim zboczu rynny jeziernej odkryto w 1956 roku rozległą osadę ciągnącą się długim (ok. 600 m)
pasem aż pod Pszc'zew. Znajduje się ona jednak już na terenie należą
cym do Borowego Młyna. N a podstawie wyników dwuletnich, systematycznych prac wykopaliskowych, 18 udało się stwierdzić, że osadnictwo
swoimi początkami sięga tu IV/V w. n.e. i że rozwijało się ono bez widocznej przerwy, aż do ok. XIIIXIII w. Początki ciągłego osadnictwa 19
na tym stanowisku można datować w oparciu o nieliczne przedmioty
importowane. Należą do nich szklane paciorki melonowane (ryc. 2 i 3),
szklany lub kryształowy kamień do gry, wisiorek szklany, oraz prawdopodobnie importowana z terenu Niemiec brązowa sprzączka do pasa
z trzema żelaznymi nitami (ryc. 1). Paciorki wymienionego typu występują często na cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich. Da-
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t owano je dotychczas u nas na przełom II i III w. oraz na III w. n.e.20•
Datowanie takie wymaga. jednak z pewnością poprawki, skoro weźmie
się pod uwagę, że analogiczne paciorki występują na terenie Moraw
w towarzystwie notorycznie słowiańskiej ceramiki tzw. I stopnia, datowanej przez J. Poulika na V-VI w. n.e. 21 • Paciorki melonowate produkowano w pracowniach nadreńskich 22 , dopływ ich mógł więc zostać
ostatecznie przerwany ok. poł . V w. w związku z niepokojami spowodowanymi na zachodzie Europy przez uderzenia Hunów, wzrastający
napór plemion germańskich na prowincje rzymskie i wreszcie przez
upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Brązowa sprzączka do pasa
zdaje się stanowić dotychczas odosobnioną formę. Daleka i nie dość
pewna analogia do niej znana jest z Mainz-Kostheim nad Renem,

Ryc. 4. Fragmenty

naczyń

toczonych (Borowy

Młyn,

pow.

Międzyrzecz)

którą

D. Bohnsack na podstawie całego zespołu grobowego datuje na
V w . P..e. 23 • Godne uwagi jest to, że ozdobna tarczka sprzączki, sposobem
rozwiązania ornamentacyjnego, przypomina żywo fibule tarczkowate
znane z terenu płn.-wsch. Francji (miejsc. Vermand), znalezione razem
ze złotym soldem Walentyniana I (364-375). H. Schreller datuje je na
sam schyłek IV w. n.e. 24 • Ważnym szczegółem rozwiązania sprzączki
45

Edward

Dąbrowski

jest rozmieszczenie nitów. Zgadza się ono z ogólną tendencją kompozycji dwuczłonowych sprzączek z młodszego okresu rzymskiego i tzw.
okresu wędrówki ludów, aczkolwiek okaz z Borowego Młyna nie należy
już do grupy sprząc'zek dwuczłonowych, podobnie jak jego odległa
analogia z Mainz-Kostheim. Z tego względu należy naszą sprzączkę
datować ostrożnie na V w. n.e.
Do importów trzeba również zaliczyć naczynia toczone na kole, wykonane z delikatnej glinki, odznac'zającej się w przełomie kolorem żółto
różowym. Zachowały się z nich tylko drobne fragmenty (ryc. 4 i 5).
Wyróżniają

się

zazwyczaj piękną,
nym i sfwym.

one spośród ułamków naczyń miejscowej roboty
lśniącą powierzchnią w kolorach czarnym, brunat-

Ryc. 5. Fragment naczynia toczonego (Borowy Młyn, pow. Międzyrzecz)

Czas występowania na terenie Folski tej ceramiki nie został dotąd
jednoznacznie sprecyzowany. W każdym ra'zie pojawia się ona u nas
w większych ilościach w późnym okresie rzymskim, a produkcja jej
z pewnością sięga jeszcze w głąb V w. n.e. Niektórzy badacze przesuwają górną granicę jej występowania nawet do początków VI w. n.e. 25 .
Jest bardzo prawdopodobne, ż-e borowo-młyńską ceramikę toczoną należałoby uznać również za import z terenów germań skich 26 •
Większość fragmentów opisanej ceramiki, podobnie jak paciorki melonowate, znaleziono w towarzystwie licznych ułamków naczyń glinianych lepionych ręcznie, których formy i sposoby potraktowania
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powierzchni znajdują odpowiedniki w naczyniach z późnego okresu
rzymskiego, (ryc. 6) aczkolwiek zaobserwowano wśród nich brak różnych
przewodnich form, typowych dla tego czasu. Zastanawia też niemal zupełny brak zdobienia. Na wielu okazach można natomiast dostrzec niedbałe potraktowanie powierzchni oraz zawartość bardzo grubej przymieszki odchudzającej, w postaci ziarna piasku lub celowo tłuczonego
granitu. Są to cechy dosyć charakterystyczne dla najwcześniejszych
form wczesno-średniowiecznej ceramiki słowiańskiej z V/VI-VIII
w. n.e.
Porównanie tych okazów z

zespołami

ceramicznymi odpowiakryteriom najstarszej ceramiki
wczesno-średniowiecznej, wykazało jeśli id'zie o materiał gliniany
l fakturę- zdecydowany brak jakichkolwiek różnic. Mamy więc w tym
wypadku niewątpliwie do czynienia z zazębianiem się lub krzyżowa
niem cech, jeszcze typowych dla okresu wpływów rzymskich, z takimi
cechami, które są zapowied'zią nadejścia technik czy sposobów produkcji, jakie obserwujemy w najstarszej wczesno-średniowiecznej ceramice
słowiańskiej. Najstarsze formy wszesno-średniowiecznej ceramiki sło
wiańskiej w materiale z Borowego Młyna nie sprowadzają się jednakże
do jednolitego typu. (ryc. 7-13). Fakt, że w różnych zespołach zaznacza
się przewaga jakiejś cechy (np. ukształtowanie brzegów lub den naczyń), wskazuje niewątpliwie na ich zróżnicowanie chronologiczne.
Istnieją jednak pewne podstawowe cechy, wiążące je we wspólną grupę.
Tymi cechami są: l) ręczne wykonanie, 2) brak zdobienia. Marginesowo
zaznaczamy, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby obie wymienione cechy
uznać za zjawisko sukcesywne z okresu, poprzedniego. Ręczna robota
i brak zdobienia charakteryzują również słowiańską ceramikę tzw.
I stopnia z terenu Czechosłowacji27). Niektóre naczynia borowo-młyń
skie (np. ryc. 9 i 11), odpowiadają też dosyć dokładnie pod względem
formy niektórym naczyniom morawskim28, Uderzające, że odpowiadają
im niekiedy bardziej niż formom z pogranicza wielkopolsko-śląskiego-29,
lub z Dolnego śląska30 • Z drugiej strony niektóre formy (ich zespoły)
przypominają do złudzenia naczynia z Brześcia Kujawskiego31 (ryc. 8 i 7).
Dotyczy to głównie ukształtowania ich brzegu. Podobne naczynia lub
ich fragmenty znaleziono pod Międzyrzeczem32, w Jordanowie, pow.
Swiebodzin33, w Gorzycku34, MierzynieJS i Silnej 36 • Należy dodać, że
ukształtowanie brzegu wymienionej grupy naczyń, znajduje znów odpowiednik w niemal identycznie ukształtowanych brzegach naczyń
z okresu rzymskiego.
dającymi

nie

pod

każdym

względem

Ważkim dowodem, że nie było to zjawisko lokalne, jest występowa
interesujących nas form na zachodniej rubieży Wielkopolski oraz
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na obszarze Kujaw. Nie wydaje się również żeby formy te mogły posamorzutnie, niezależnie od siebie. W każdym razie występowanie
ich na stosunkowo niewielkim obszarze, można wytłumaczyć najpewniej dziedziczeniem powszechnie panującego niegdyś zwyczaju. Wypada
też zaznaczyć, że rodowód ich sięga conajmniej I w. p.n.e. tj. okresu

wstać

późno-latyńskiego37 •
Następną

typalogicznie grupę ceramiki z Boronac'zynia górą obtaczane. W jednym z zespołów, obok naczyń lepionych całkowicie ręcznie, znaleziono fragment
wykazujący ślady prymitywnego obtaczania. Na uwagę zasługuje i ta
okoJiczność, że jest on zdobiony nieudolną, głęboko rytą linią falistą,
aczkolwiek materiałem ściśle odpowiada całemu zespołowi. Trzeba podkreślić, że brzegi wszystkich naczyń są słabo wywinięte, lub nawet
często bez mała cylindryczne. Dna ich są niewyodrębnione i nadzwyczaj
masywne (od 2 do 2,5 cm). Brak jest natomiast w całym zespole naczyń
z brzegiem zgrubiałym i podciętym. Oprócz wymienionego fragmentu
górą obtaczanego, pozostałe są niezdobione. Znaleziono tutaj ponadto
dwa ręcznie wykonane przęśliki i ułamki prażnicy. Fakt współwystę
powania naczyń całkowicie lepionych ręcznie, wraz z najprymitywniejszymi formami górą obtaczanymi, wskazuje, że proces opanowania
nowej techniki produkcji naczyń nie dokonał się raptownie. Dowodzą
tego również takie zespoły, w których masowo występują naczynia
górą obtaczane, wraz z reliktowymi formami lepionymi całkowicie
ręcznie. Dowodem przetrwania aż do ok. drugiej poło,wy X w. ręcznego
lepienia naczyń, są znalezione na grodzisku w Pszczewie (półwysep jez.
Miejskiego) ułamki grubościennych mis, analogicznych do pochodzących
m. in. z niższych warstw wykopalisk międzyrzeckich, oraz z grodzisk
w Klenicy pow. Sulechów i Gostynia pow. Głogów.
wego

z kolei,

młodszą

Młyna reprezentują

Ceramika górą obtaczana z Borowego Młyna, w przeciwieństwie do
form poprzednio opisanych, jest z reguły zdobiona w górnej części
brzuśćca, zaz~czaj tuż prawie pod samą krawędzią. Większość ułamków
wskazuje, że były to głównie naczynia dwustożkowe o wyraźnie zaznaczonym załomie. W pewnych wypadkach można mówić o dwustożko
watości brzóśćców u grupy naczyń lepionych całkowicie ręcznie, trzeba
jednak podkreślić, że załom ich zaledwie się zaznac'za.
Od dokładności ustalenia dolnej grapicy chronologicznej dla ceramiki górą obtaczanej, uzależnione będzie bardziej precyzyjne określenie
ram chronologicznych dla form z V-VIII w. Wyraźniejsze ustalenie
granic czasowych dla całych zespołów, jak i poszczególnych nawet form,
wymaga kontynuacji prac wykopaliskowych na innych stanowiskach
w rejonie Pszczewa.
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obtaczanych w Borowym Młynie, najostrożniej można datować na VII w. Upowszechnienie się tej produkcji
na interesującym nas terenie, przypada zapewne jednak dopiero na
IX w. i to raczej na drugą jego połowę, lub nawet na jego, schyłek.
Niewątpliwie produkcja naczyń górą obtaczanych przetrwała w głąb
X w. chociaż jest bardzo prawdopodobne, że w drugiej jego połowie,
również w rejonie Pszczewa, zaczęto produkować naczynia na kole
szybko obrotowym, jakkolwiek dotąd nie udało się znaleźć zupełnie
wyraźnych dowodów, które by to potwierdzały.
Pojawienie

się naczyń górą

Międzyrzeckiej

Ostatnią

chronologicznie najmłodszą grupę ceramiki z Borowego
naczynia całkowicie obtaczane. Daje się wśród nich
wyodrębnić formy z pewnością wcześniejsze, dziedziczące niektóre cechy po grupie naczyń obtaczanych górą oraz formy technicznie bardziej
zaawansowane, odznaczające się na ogół cieńszymi ściankami, przeważ
nie lepszym wypaleniem, bodaj jednak przede wszystkim ukształtowa
niem brzegów. Szczególnie ta ostaLnia cecha nadaje swoisty wygląd
omawianej grupie naczyń. Stanow1ą one najmłodsze ogniwa rozwojow'i!
ceramiki z Borowego Młyna.
Młyna stanowią

Fosługując się

ogólnie przyjętymi kryteriami formalno-typologiczje datować na wiek XII do pol. XIII w., natomiast formy
przejściowe i technicznie mniej dojrzałe na czas od ok. poł. X w. po
schyłek wieku XI.
nymi,

należy

Faktem niezwykłej wagi, jest stwierdzenie na terenie badanej osady
produkcji żelaz<i. Slady jej występują w chronologicznie różnych zespołach. W stosunku do dużych "kloców" dymarkowych odkrytych
w Pszczewie na dwóch stanowiskach z okresu :rzymskiego, wszystkie
wytopki z Borowego Młyna odznr.czają się niewielkimi miarami (ryc.
14 i 15). Pod względem kształtu i struktury odpowiadają one w zupeł
ności egzemplarzom z osady rzymskiej, położonej przy drodze do Swiebodzina na północ od jez. Miejskiego. Trudno jest na razie stwierdzić,
czy kuźnictwo stanow,ło dla mieszkańców badanej osady podstawową
gałąź gospodarki, czy może było tylko zajęciem ubocznym, Kostny materiał zwierzęcy nie został jeszcze określony przez osteologa, stąd trudno
stwierdzić na razie, jaką rolę w gospodarstwie odgrywała hodowla,
a jaką myśliwstwo. Niektóre wyjątki charakterystyczne kości, jak rogi
sarnie, wskazują na pewne znaczenie myśliwstwa, za czym mógłby także
przemawiać żelazny grot strzały, którego niestety nie można dokładniej
datować. Kształtem swoim nawiązuj e on do grotów z okresu rzymskiego.
Obecność możdżeni kóz (ok. XII w.) i krów (ok. VI w.) dowodzi hodowli
tych zwierząt. Rotacyjny kamień żarnowy (z braku zabytków towarzy4*
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szących,

trudno określić"' bliżej chronologię), oraz przęśliki gliniane
(V--XII w.) przemawiają za rolniczymi zajęciami ludności, natomiast
łuski i kośd rybie oraz żelazne haczyki do wędek (ok. X--XI w.), wskazują na pewną rolę rybołówstwa.

Ryc. 10. Rekonstrukcja naczynia glinianego lepionego
ręcznie
(Borowy
Młyn,
pow. Międzyrzecz)

Ryc. 11. Rekonstrukcja naczynia lepionego ręcznie
(por. ryc. 9 Borowy
Młyn)

Ryc. 12. Rekonstrukcja naczynia lepionego ręcznie
(por. ryc. 7 Borow~
Młyn)

Asortyment żelaznych narzędzi pracy przedstawia się nader skąpo.
go jedynie noże (IV/V w. n.e.) (ryc. 16) prawdopodobnie uła
mek ostrza żelaznej siekiery (chronol. nie pewna) i ramię cyrkla żelazStanowią
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n a czy ń glinianych lepionych ręcznie ,
zrekon struowanych (Borowy Młynł

Ryc. 13. Fragmenty
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nego (ok. VI w.) (ryc. 17 i 18) do którego znamy analogię z wczesnośredniowiecznego Biskupina38 i z grodziska w Tumie pod Łęczycą 39 •
Ubóstwo to tym bardziej zastanawia, jeśli się weźmie pod uwagę wymienione już poprzednio bezsporne dowody produkcji żelaza. Niepokojący brak przedmiotów żelaznych, mimo woli nasuwa przypuszczenie,
że żelazo produkowano w celach wymiany. Wskazówką w tym względzie
mogłyby być nieliczne zresztą importy, które być może otrzymano• w zamian zadule żelazne. Zdajemy sobie sprawę z niedostatków wysuniętej
hipotezy: możliwe, że u podstaw zaobserwowanego zjawiska leży inna
przyczyna, którą będzie mógł wyjaśnić dopiero szczęślivry przypadek.
Na obecnym etapie badań, powyższa interpretacja, spośród wszystkich
możliv.'Ych, wydała s;ę nam jednak najsłuszniejsza.
W czasie systematyc'znych badań powierzchniowych odkryto w 1957 r.
przy dawnym trakcie poznańskim na pierwszym kilometrze za Pszczewem w kierunku wschodnim, osadę, którą najogólniej można datować
na ok. V--VIII w. Usadowiła się ona na niewielkiej przestrzeni w pobliżu iez. Glinno (obecnie cegielnia). Obok prymityvmej, ręcznie lepio·nei ceramiki, odpowiadającej najwcześniejszym formom z Boruwego
Młyna, które należy datować na sam schyłek okresu rzymskiego ok.
V w., znaleziono tutaj ułamki naczyń toczonych, wykonanych z delikatnej glinki (ryc. 19). Oprócz nich występują fragmenty naczyń odznaczaiacych się tyoowymi cechami dla najstars:.>:ych form wczesnośrednio
wiec'znei ceramiki słowiańskiej. Śladów produkcii żelaza nie zauważono.
·wyraźnym dowodem rolniczego charakteru mieszkańców osady, jest
m+acvinv k::~mień żarnowy. Niewątpliwie i to stanowisko zasługuje na
dokładniejsze zbadanie. W odległości około 200 m od osady, w czasie
prac ziemnych, jeden z mieszkańców Pszczewa znalazł dużą bryłę
bursztynu i obrobione płytki z tegoż materiału. Marginesowo należy
zauważyć. że w trakcie prac wykopaliskowych na półwyspie jez. Miejskiefto znaleziono kawałek nieobrobionego bursztynu, a w Międzyrzeczu,
oprócz paciorków także przęślik. Częste występowanie tego materiału
w olmlicach Międzvrzec'za mogłoby wskazywać na kontakty z obszarami
przybałtyckimi. Z wymienionego wyżej przypadkowego znaleziska
udało się odzyskać tylko nieobrobioną bryłkę bursztynu. Nie jest wykluczone, że znalezisko pozostaje w jakimś związku z położoną w pobliżu osadą.

Na wschód od opisanego stanowiska, w pobliżu drogi Pszczew--Silna
(dawniej trakt poznańsko·-lubuski), znaleziono w 1957 r. ślady cmentarzyska lub osady z okresu wpływów rzymskich. Z braku bardziej charakterystycznych zabytków trudno jest na razie ustalić dokładne ramy
chronologiczne obiektu.
w
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Poszukiwania w Silnej (pow. Międzychód) przeprowadzone w 1957 r.
trzech km. na wschód od przejścia pszczewskiego, przy-

odległości
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niosły pozytywne rezultaty. Odkryto tu, w pobliżu dawnej drogi poznańsko-lubuskiej osadę, którą najogólniej można datować na VIVIII w . Do takiego datowania upoważnia obecność ułamków naczyń
wczesno-średniowiecznych wyłącznie ręcznej roboty i tylko w nielicznych wypadkach zdobionych. Chronologia stanowiska pokrywa się
więc częściowo z osadnictwem na terenie Borowego Młyna, oraz z młod
szą fazą istnienia osady nad jez. Glinnem. Stwierdzono tu również dowody produkcji żelaza w postaci niewielkich wytopków i żużli. Ślady
analogicznej produkcji o nieustalonej na razie chronologii znaleziono
w odległości ok. 0,5 km za Silną w kierunku Lewic, również nieopodal
dawnego traktu poznań sko-lubuskiego.

Ryc 14 i 15. Wytopld

żelazne

(Borowy

Młyn)

W 19513 r. w czasie b adań powierzchniowych stwierdzono ślady
osadnictwa z ok. VI-VIII w. w odległości ca 150 m . od stanowiska
z okresu rzymskiego, znajdującego się na płn. od jez. Miejskiego, w pobliżu drogi do Świechocina. Zebrano tutaj wyłącznie ułamki naczyń
glinianych lepionych r'~cznie, odpowiadaj ące w zupełności pod wzglę
dem formy, techniki i faktury naczyniom z Borowego Młyna. Także i na
tym stanowisku znaleziono liczne żużle i wytopki żelazne.
G ęs t e osadnictwo z okresu skrystalizowania się państwa pierwszych
Piastów zanotowano w samym Pszczewie i jego najbliższej okolicy.
Niewątpliwie największe znaczenie mają dwa nowoodkryte grodziska,
z których jedno położone na półwyspie jez. Miejskiego-40, ryglowało
przejście z zachodu na wschód do centrum Wielkopolski (dawna droga
poznańsko-lubuska), drugie zamykało przejści e mi ędzy je~?;iorami Miejskim i Szarzeckim41 •
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Na podstawie dotychczasowych badań należy datować je na XXII w., przyczym gród położony na półwyspie jeziora Miejskiego przestał istnieć zapewne w wieku XII( gdy ten drugi być może w wieku XI.
Jest wysoce prawdopodobne, że oba grody sięgają swymi początkami
nawet wieku IX, aczkolwiek brak jest na to jeszcze konkretnych dowodów.
Systematyczne prace wykopaliskowe na terenie półwyspu jez. Miejskiego prowadzono od 13 lipca do końca października w 1956 r. i od
l do 20 lipca 1957 r. 42• Rezultatem ich mimo szczególnie trudnych warunków eksploatacji warstw, było częściowe odsłonięcie drewnianych
konstrukcji wału obronnego (ryc. 20 i 21 -na które składały się izbice
stawiane "na zrąb", wypełnione kamieniami, gliną i marglem. Oprócz
doskonale zachowanej dolnej części konstrukcji, odsłonięto słabo zaznaczające się smugi po dylach tworzących konstrukcję przekładkową.
Przed izbicami od strony zewnętrznej, wał był dodatkowo umocniony
ukośnie wbitymi słupami, układającymi się w trzy nieregularne rzędy.
Z uwagi na grząski grunt słupy zostały w celach statycznych zabezpieczone wbitymi wokół kołkami (ryc. 22) i obstawione gniazdami
drobnych kamieni. Dokładniejsze obserwacje utrudniała podchodząca stale woda. W odległości ca 2,5 m. na zewnątrz od konstrukcji
właściwego wału, odkryto szereg równolegle do·ń biegnących ukośnie,
skierowanych w stronę nasady półwyspu (lądu) słupów stanowiących
najpewniej dodatkowe urządzenia obronne, które spełniało funkcję zasieku. Liczne leżące luźno resztki konstrukcji drewnianych, a pochodzące przypuszczalnie z obsuniętych wyższych partii wału, wykazywały
ślady zetknięcia się z ogniem, podobnie jak zdeformowane i odznaczające się gąbczastą strukturą fragmenty naczyń glinianych oraz stopiony
w niekształtną bryłę, dużych rozmiarów przedmiot srebrny, z tkwią
cymi w nim węgielkami drzewnymi. Wszystko wskazuje na to, że uległ
spaleniu i nie został już później odbudowany.
Pomiędzy

konstrukcjami wału a zasiekiem, znaleziono pokaźną ilość
ceramiki, części wędzideł, (ryc. 23), fragment półkoska (ryc.
25), osełki z piaskowca, przęśliki gliniane i kamienne, oraz drobne
szczątki obuwia skórzanego. Wśród ceramiki przeważnie całkowicie
obtaczanej, brak jest form późniejszych, znanych z XIII-wiecznych
warstw na zamku w Międzyrzeczu, stąd wolno przypuszczać, że materiał ceramiczny odkryty u podstawy wału pszczewskiego pochodzi
przede wszystkim z. wieku XI i XII. Występowanie w dużej ilości, form
stosunkowo dosyć prymitywnych pospołu z formami bardziej technicznie zaawansowanymi, z reguły zdobionymi poniżej szyjki, wskazywałoby, że mamy do czynienia z zespołem nie przekraczającym wieku XII.

ułamków
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Ryc 16. Osełki z piaskowca, żelazne
okucie dolnej części oszczepu tzw.
tok i nóż żelazny (Borowy Młyn)

Ramię cyrkla żelazne
go (Borowy Młyn)

Ryc 17.

Ryc 18. Rekonstrukcja cyrkla

żelaz

nego (por. ryc. 17)

Ryc 19. Fragment naczynia to-

czonego (Pszczew, stan. 6,
pow. Międzyrze cz)
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Ryc 20 i 21. Konstrukcje drewniane

(Pszczew, pow.

wału

Międzyrzecz,

obronnego
stan 2)
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Mając

to na uwadze, moment katastrofy grodu możnaby wiązać z wyFryderyka Rudobrodego z 1157 r. 43 • Jak wiadomo wyprawa ta
dotarła pod Poznań, podobnie jak to miało miejsce w 1005 r. z ·wyprawą
Henryka II, skierowaną przeciwko Bolesławowi Chrobremu<~L.
prawą

Gród o czym wpomniano wyżej, nie został już później odbudowany .
.I'Ja miejscu jego założono cmentarz, co prawdopodobnie nastąpiło
w drugiej połowie XIII w. lub może dopiero w pał. XIV w. Szkielety
zostały jednak silnie zniszczone przez orkę. Folamaniu i rozwleczeniu
uległy przede wszystkim cz~szki. Wśród 1dlkunastu osobników (ryc. 24),
jedynie przy dwóch znaleziono zabytki. Ważną dla ustalenia chronologii
cmentarzyska jest okrągła, zdobiona sprzączka do pasa, analogiczna do
odkrytei na cmentarzysku rzędowym w Brześciu Kujawskim. (ryc. 26) 45 •
Przy kościach śródstopia innego szkieletu, zna1.eziono źle zachowany
brakteat guziczkowy. Sprzączkę z Brześcia Kujawskiego datuje się na
w. XIV46 • "'Viadomo ró,vnież, że brakteaty guziczkowe kursowały od o 1<.
Dat XIII no ok. noł. XIV w. W ś·wietle tego wydaje się 'Ni~c ..że rmPntarz na nółwyspie jez. Mi.eiskiego mógł powstać ca w 150-200 la+ no
zniszczeniu grodu. nie bedzie zatem przesada, jeżeli założymy, że pamięć o grodzie wśród ludności miejscowe; w tym czasie zdołała się już
zatrzeć. Być może z cmentarzyskiem należy łaczyć kilka drobnvch zahvtków, niP znaleziono ich .iednak przy s<łmvch szkieletach. Wchodziłybv tu pod uwaQ"ę naciorki szklane (ryc. 27) brązowe okucie skórzanei
noch\vy noża (ryc. 28) brazowe okucie pasa(?), analogiczne do odkrytych W wyższych warsLwach rxrv W.) Q'rodu miedzyrzeckiei!O, żelazny
Prot kuszv (ryc. 23) oraz ozdoba wykonana ze zwiniętej w rurkę blachy
brązowej lub miedzianej (ryc. 29).
Pośród

1;vyliczonych przedmiotńw nóźnieiszymi od gr0du SR bvć
rurkowqta ozdoba i gro~ ku::-zy. Co do tego ostatniep-o niP jest
iednak wyłCJ.czone, że nochodzi on z os+atnie~m :momentu istnienia
grodu. Jest on może pozostałościa z czasu jego zdobycie>. Nieste+y kusza
nie doczek'lła się dotąd monograficznego onracowania. Ze fródeł p;sanych wynika jednak, że posługiwano się nią już w wieku XII 47 •
może,

Odkryte szkielety znajdowały się b:.1rdzo płytko (od dzisiejszej po ..
wierzchni 0,25-0,45 m) nie mniej zniszczenie jednych szkieletów przez
wkopy grobowe dla innych pochowków wzkazywałoby, że cmentarz
używany był przez dłuższy okres czasu, najmniej około 100 lat. Warstwa
kulturowa grodu, którą wkopy grobowe nieco naruszyły (poniżej humusu) nie przedstawiała się jednolicie. Miejscami występowały smugi
spalenizny, miejscami jaśniejsza piaszczysta gleba lub glina. Podobnie
jak w humusie, tak i na poziomie nie naruszonej warstwy kulturowej,
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występowała duża ilość

zabytków, szczególnie ułamków glinianych naz humusu były przeważnie niewielkie, natomiast z poziomu nie naruszonej przez pług warstwy kulturowej, odznaczały się dużymi rozmiarami. W humusie spotykało się w większości
wypadków ceramikę całkowicie obtaczaną, ale również dużą ilość fragmentów naczyń górą obtaczanych. (ryc. 32). Na stropie warstw nie
zakłóconych wykopami i orką tylko niekiedy występowała ceramika
czyń. Ułamki pochodzące

Ryc 22.

Kołki

którymi umocnione były konstrukcje
obronnego (Pszczew)

wału

całkowicie obtaczana. Głównie spotykało się ceramikę obtaczaną w górnej części. Prócz tego znaleziono fragment sierpa żelaznego (ryc. 25),
noże żelazne, (ryc. 25), żelazny haczyk do wędki, (ryc. 23), dwie
sprzączki, (ryc. 28), przedmioty kościane i rogowe (ryc. 30) oraz żużle
i wytopki żelazne. Na uwagę zasługują: tzw. "płacek" (ryc. 34) i sztabka
srebrna oraz s~opione w wysokiej temperaturze kawałki tegoż kruszcu

(ryc. 31).
Obecność srebra w postaci płacideł (sztabka i placek)
mieszkańcy grodu utrzymywali kontakty handlowe i to

wskazuje, że
z pewnością
z kupcami przyjezdnymi. Znaczenia handlowego traktu poznańsko
łubuskiego oprócz źródeł pisanych, dowodzi również sprzączka znaleziona przy jednym ze szkieletów. Drugi identyczny zabytek, jak już
wspomniano, został odkryty w Brześciu Kujawskim. Przypuszcza się,
że przedmioty te pochodzą z krajów bałtyckich48 • Do importów należy
również zaliczyć paciorki szklane.
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Prace na półwyspie pszczewskim musiały być przerwane w związku
ze znacznym podniesieniem slę poziomu wody w jeziorze. Zostały one
wznowione w 1959 r.
Na stoku rynny jeziernej, w najbliższym sąsiedztwie półwyspu odkryto w 1956 r. rozległe podgrodzie. W trakcie badań powierzchniowych
zebrano tutaj dużą ilość ułamków naczyń glinianych obtaczanych
w górnej części (ryc. 33 i 34) i fragmenty naczyń obtaczanych całko-

Ryc 23. Przedmioty

fragmenty

okucie wiadra,
grot kuszy, szydło, haczyk do
wędki (Pszczew)
żelazne: sprzączki,

wędzidła,

WICie (ryc. 33). Liczne wytopki i żużle żelazne wykazują, że ludność
podgrodzia trudniła się hutnictwem. Na podstawie ceramiki, czas istnienia podgrodzia należy datować, podobnie jak grodzisko, na C-XII w.
Oba ob1ekty stanowią jeden kompleks osadniczy. Być może, że istniejący niegdyś w pobliżu kościół pod wezwaniem św. Wojciecha, pozostaje
z całym kompleksem osadniczym w bezpośrednim związku. Przypuszcza
się, że znajdował się oq w pobliźu zbiegu dróg z Silnej i święchocina,
na miejscu obecnego cmentarza cholerycznego49•
Drugie grodzisko było niejednokrotnie penetrowane przez członków
ekspedycji wykopaliskowej w Pszczewie. Obok grodziska, którego część
wału została w niewiadomym czasie zniszczona, znajdują się dwa podgrodzia, rysujące się wśród łąk jako dosyć niskie lecz duże kępy. Na
większym z nich występują liczne ślady produkcji żelaza. Oprócz ułam
ków naczyń, przeważnie górą obtaczanych i w mniejszej ilości obtaczanych całkowicie, znaleziono tu przęśliki gliniane i szydło rogowe.

61

Edward

----------------------------

Dąbrowski

Podobnie jak grodzisko z półwyspu jez. MiejsĄdego i związane z nim
podgrodzie, także drugie grodzisko wraz z podgrodziami, stanowi
zwarty kompleks osadniczy. W linii powietrznej odległość między obu
grodziskami wyno:si ok. 2 km. Stanowią one dwa, nader ważne ogniwa
w systemie obronnym wspomnianego już pasma jezior, wzdłuż którego
poc·ząwszy od Kopanicy, usadowiło się w możliwych do przeprawy
miejscach kilkanaście grodów, których chronologii dotąd jednak
dokładnie nie znamy. Trzeba przyjąć, że począwszy od grodzisk w Kargowej i Kopanicy, nie Obra, ale jeziora, moczarowata dyluwialna rynna,
stworzyła doskonałe warunki obronne, wykorzystane przez pierwszych
władców Polski, którzy umacniali grodami miejsca przepraw. Nie jest
wyłączone, że tendencja ta sięga czasów plemiennego państewka Polan.
Wyjaśnienie jednak tej kwesti . wymaga wieloletnich badań. Bliższy
związek z całym kompleksem osadniczym w Pszczewie- o czym już
wspomniano poprzednio, zdają się posiadać dwa grodziska w Rybojadach, położone w miejscu oddzielerua się Obry od pasma jeziol'l (rynny

Ryc 24. Szkielet ludzki (Pszczew)

jeziernej). Również grodziska w Gorzysku, Wierzbnie, Dormowie
i MuchocinieSO, wysunięte w linii południowej na północ od Pszczewa,
zdawały się spełniać funkcję ubezpieczającą w stosunku do przejścia
pszczewskiego. Nie jest zresztą wyłąc'zone, że broniły one jakichś lokalnych przejść od strony być może Skwierzyny i Santoka.
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Oprócz osady z terenu Borowego Młyna, która w swych młodszych
fazach (X-XIII w.) pokrywa się czasowo z oboma grodziskami odkryto w 1957 r. osadę wczesno-średniowieczną, położoną także nad jez.
Chłop i oddzieloną od osady w Borowym Młynie trudnymi do przebycia moczarami. U sadowiła się ona na suchej kępie, otoczonej zabagnionymi łąkami, przez które prowadziła pierwotnie tylko jedna
przeprawa od strony wschowskiej. Na podstawie zebranego na powierzchni materiału, czas istnienia osady można datować na ca IXIX-·
XII w. Znaleziono tu także fragment żelaznego okucia drewnianej
łopaty.

Ryc 31. Tzw. "placek" srebrny i inne stopione przedmioty srebrne (Pszczew)

Ryc. 32.
5 Rocznik

Ułamki naczyń

glinianych obtaczanych

górą

. (Pszczew)

Edward

Dąbrowski

Z powyższego zestawienia wyraźnie wynika, że osadnictwu z okresu
krystalizowania się zrębów państwowości polskiej (X w.) odpowiada
kompleks osadniczy z okresu poprzedniego, (między wiekiem IVIV
a VIII) ten ostatni z kolei wyrósł z osadnictwa okresu rzymskiego.
Niezależnie

od stwierdzenia ciągłości osadniczej na terenie Borowego
od wieku IVIV do ok. XII na bezmała wszystkich stanowiskach
dało się zaobserwować bezsporne ślady produkcji żelaza. Nie ulega
wątpliwości, że we wszystkich tych wypadkach zachodzą wyraźne
związki przyczynowe, które można wyjaśnić tylko dziedziczeniem
skomplikowanych - jak na ówczesny poziom techniki - czynności
i umiejętności związanych z trudną produkcją kuźniczą (hutniczą).
Z powyższego założenia wynika ważny wniosek: pojęcie dziedziczenia
zawiera w sobie element ciągłości. Trwałość form produkcji i to produkcji niełatwej - na przestrzeni około jednego tysiąclecia można
wytłumaczyć wyłącznie ciągłością osadniczą tego samego elementu
etnicznego. Tym trwałym elementem etnicznym byli słowianie, którzy
z czasem weszli w skład społec'zeństwa prapolskiego w ramach państwo
wości rządzonej przez Piastów. Za ciągłością osadniczą w Pszczewie,
przemawiają także i inne momenty. Pomijając tak często wysuwane
przez badaczy podobieństwa zachodzące między naczyniami z okresu
rzymskiego, a naczyniami wczesno-średniowiecznymi, które w Borowym
Młynie z racji dużej rozpiętości czasowej istnienia osadnictwa, szczególnie dokładnie można wyśledzić, ważną podstawę do takiego uogólnienia - naszym zdaniem - mpgą stanowić elementy głównego działu
gospodarki, tj. rolnictwa. Odkryte w trzech osadach rotacyjne kamienie
żarnowe przesądzają o rolniczym charakterze ich mieszkańców. Ważne
jest to, że pochodzą one z dwóch różnych okresów, tj. z okresu wpły
wów rzymskich i z najwcześniejszej fazy średniowiecza.

Młyna

N a podstawie przeprowadzonych dotychczas badań można wysnuć
j e:5zcze jeden ważny wniosek. Osadnictwo "rzymskie" i wczesno-średnio
wieczne w Pszczewie, rysuje się w postaci szczególnie zwartej. Na
samym tylko 3 km. odcinku do Silnej w najbliższym sąsiedztwie drogi
poznańsko-lubuskiej, notujemy sześć stanowisk, pomijając drugie
skupisko osadnicze na północ od jez. Miejskiego. Na 6 km. odcinku
drogi między Pszczewem a Polickiem (na zachód) występują lasy porastające 8zereg pagórków kemowych. Siadów osadnictwa na tym
terenie nie stwierdzono51 • Dopiero nad Obrą w Policku notujemy ślady
osadnictwa z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza
(przypadkowe znaleziska niemieckie z około X-XI w.). W trakcie badań
powierzchniowych udało się tu znaleźć miejsce produkcji żelaza.
Brak jednak przedmiotów towarzyszących uniemożliwia dokładne wydatowanie tego znaleziska. W miarę przesuwania się w kierunku Mię66
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dzyrzecza, notujemy jeszcze osadnictwo z okresu rzymskiego nad Obrą
w Żółwinie (3,5 km od szosy poznańskiej), dalej słabe ślady osadnictwa
wczesno-średniowiecznego (ok. XIIIlXIV w.) w Bobowieku i wreszcie
większe skupienie osadnicze z okresu wpływów rzymskich i wczesnego
średniowiecza pod Międzyrzeczem i w samym Międzyrzeczu.
Z powyższego zestawienia wynika niedwuznacznie, że osadnictwo
wczesno-średniowieczne na 15 km. odcinku Pszczew-Międzyrzecz, występuje bardzo rzadko, ponadto legitymuje się .ono• późniejszą metryką
(X-XIIIIXIV w.) w stosunku do skupienia osadniczego między Pszczewem a Silną (V-VIII i również IX-XIII w.,) podobnie z.resztą jak
i (XIV-XV w.) grodzisko stożkowate w Pszczewie).
W zasadzie więc kształtowały się od okresu rzymskiego dwa większe
skupienia osadnicze: pszc'zewskie i międzyrzeckie, przy czym niewątpli
wie to drugie wykazywało do X - początków XI w. mniej prężności.
Osadnictwo wczesno-średniowieczne na zamku w Międzyrzeczu (lecz nie
gród) datować można najwyżej na drugą połowę XI w. Międzyrzecz,
jako ważny punkt strategic'zny, z pewnością pojawia się dopiero w początkach XI w. W kwestii datowania grodu międzyrzeckiego wypowiedzieliśmy się na innym miejscu 52 , tutaj tylko potrącimy o kwestię
wzajemnego stosunku przejścia pszczewskiego i Międzyrzecza. Wychodząc z założenia, że warunki topograficzne w rozwoju osadnictwa
odgrywały często decydującą rolę, trzeba równocześnie przyjąć, że one
też mogą w konkretnych przynajmniej wypadkach wyjaśnić skomplikowane procesy osadnicze. Powiedzieliśmy już wyżej, że osadnictw::l
wczesno-średniowieczne w Pszczewie wy~osło z osadnictwa starszego,
sięgającego dowodnie okresu rzymskiego. Nasuwa się zatem pytanie:
jakie przyczyny wpłynęły na tę zadziwiającą trwałość osadniczą na
wąskim stosunkowo obszarze? Nie ulega wątpliwości, że zadecydowała
o tym przede wszystkim rzeźba terenu: niezbyt szerokie przejście
między jeziorami. Przyjąć należy, że mogło ono spełniać już tę funkcję
w okresach wcześniejszych a z pewnością w okresie wpływów rzymskich. Jest też prawdopodobne, że część importów nadreńskich i poła wskich z tego czasu, jakie znamy z Wielkopolski, przechodziła właśnie
tą drogą.

Wydaj e się również, że większość połączeń, które w postaci dróg
lądowych zbiegają się w Międzyrzeczu, należałoby odnieść do· czasów
późniejszych- wytwarzania się podstaw życia państwowego. Zapewne
taką późniejszą metryk~ będzie miała droga wiodąca do Międzyrzecza
ze Śląska, aczkolwiek pewne jej odcinki mogły istnieć już wc'ześniej.
Znaczenie Międzyrzecza, jako węzła komunikacyjnego, wzrasta z jednej
strony dzięki naturalnemu, równoleżnikowemu przejściu pszczewskiemu, które nie mogło samo stać się zwornikiem drogowym 'z uwagi na
szczególnie niesprzyjające warunki topograficzne, które uniemożliwiały
powstawanie nowych dróg, z drugiej zaś strony dzięki zachodniemu
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ozdobnej okład z i
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kierunkowi rozwojowemu państwa Piastów, czego konsekwencją było
tworzenie się coraz to nowych skupisk ludzkich, a w szczególności
grodów na obszarach poprzednio słabo zaludnionych. Do takich słabiej
zamieszkałych terenów należy zaliczyć wododział odrzańsko-obrzański,
przypuszczalny obszar pierwotnej pustki międzyplemiennej. Te wyrastające często na surowym korzeniu osady, wymagały nowych połączeń lądowych, w związku z czym zagęszczała się zwolna sieć dróg.
Niekiedy drogi pierwotnie podrzędniejsze zaczynają nabierać znaczenia·
szlaków głównych.
Trakt poznańsko-łubuski przez długi czas nie stracił nic ze swej
pierwotnej atrakcyjności. Przejście pszczewskie spełniało jeszcze przez
długi czas ważną funkcję strategiczną i komunikacyjną i aczkolwiek
nie stało się ono węzłem drogowym, to jednak zadecydowało ono
o powstaniu Międzyrzecza, nie tylko jako przedpiersia strategicznego
w stosunku do linii obronnej (wzdłuż rynny dyluwialnej), ale również
jako węzła komunikacyjnego w którym zbiegały się drogi łączące
Wielkopolskę ze Słowiańszczyzną zaodrzańską i Sląsk z Pomorzem.
Tutaj też będzie się odtąd rozwijać i skupiać życie gospodarcze regionu
(pocz. XI w.).
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PRZYPISY
1

Kowa l e n k o Wł. - Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII- XII w.) Poznań 1938 S. 285.

• Do ważniejszych należy zaliczyć wycieczkę archeologiczną zorganizowaną
w roku 1948 przez obecnego dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
doc. dr Bogdana K o s trze w s ki e g o, której celem było przeprowadzenie
badań powierzchniowych wzdłuż O bry na odcinku Zbąszyń - Międzyrzecz.
Kostr z e w s ki B. wykaz nabytków Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
w latach 1945 - 49, Fontes Praehistorici, vol. I (1950), Poznań 1951, S. 164
i następne.
zachodni Nr 6-8

3

Przegląd

4

W e y m a n n St. op. cit. S. 209.

5

Określenie rzeźby

7

72

1953 str. 233.

tego odcinka zawdzięczam uprzejmej informacji dr T a d e uB o r t k o w s k i e g o. Znalazło to pełne potwierdzenie w wynikach
dokładnie przeprowadzonych badań powierzchniowych, które nie wykazały na
penetrowanym terenie żadnych śladów osadnictwa. Ponieważ jednak poszukiwania utrudniało leśne poszycie, otrzymane wyniki nie muszą się oczywiście
pokrywać ze stanem faktycznym. Na uwagę zasługuje jednak okoliczność znalezienia dość licznych śladów pierwotnego osadnictwa (neolit i przypuszczalnie
wczesne §redniowiecze) w bezpośrednim sąsiedztwie Obry mimo, że i ten
teren jest zalesiony.
W e y m a n n St. op. cit. S. 233
Z terenu Międzyrzecza znane są dość liczne ślady osadnictwa, począwszy od
młodszej epoki kamiennej. Przeprowadzone wiosną 1958 r. badania powierzchniowe przez członków ekspedycji wykopaliskowej w Międzyrzeczu, w których
autor brał również częściowo udział, wykazały istnienie osadnictwa z okresu
wpływów rzymskich, oraz z okresu wczesno-średniowiecznego, zarówno wcześ
niejszych, jak i późniejszych jego faz. Wiadomo również, że Niemcy prowadzili
prace wykopaliskowe na cmentarzysku z okresu rzymskiego pod Wojciechowem. Inne cmentarzysko niestety bardzo zniszczone przez długotrwałą orkę,
a pochodzące z tego samego czasu odkrył autor zimą 1957 r. pod Międzyrze
czem. Wynika z tego, że osadnictwo wczesno-średniowieczne na terenie kotliny
międzyrzeckiej wyrosło na starym podłożu kulturowym.
Teren na zachód od Międzyrzecza pokrywa dosyć zwarta jeszcze dzisiaj
szata leśna, stanowiąca być może resztki puszczy, ciągnącej się ze Sląska wododziałem odrzańsko-obrzańskim. Obszar ten nigdy nie był z pewnością gęściej
zamieszkały, można więc mówić o względnej pustce osadniczej e o i p s o
o pustce międzyplemiennej, oddzielającej Polan od Lubuszan. Dosyć wyraźną
wskazówkę odnośnie tego znajdujemy w "Bru n o n i s
Vit a Qu i n q u e
F rat r u m" (M P H VI Str. 383 nn.) Autor "Zywotu" mówiąc o osadzeniu
konwentu benedyktynów (w Międzyrzeczu), używa zwrotu: " ... cesarz (Otto III)
sławetny zamierzył braci z eremu, gdzie byli duchem płomienni, wysłać do
Słowiańszczyzny, aby tam gdzie piękny bór samotność daje, w z i e m i c h r z eś c i j a ń s ki e j przy gr a n i c y p o g a n zbudowali klasztor .... " (Cytat
s :t a

6

Poznań
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Międzyrzeckiej

według przekładu
Je r z e g o N al e p y. źródła do dziejów Międzyrzecza
w wiekach średnich). Z zacytowanego fragmentu "Zywotu" wynika niedwuznacznie, że erem w Międzyrzeczu spełniał funkcję misyjną wobec ludności
środkowego Nadodrza, być może początkowo w stosunku do najbardziej języ
kowo z Lubuszanami spokrewnionych, a następnie dopiero Weletów. Niewąt
pliwie tę "granicę" między "ziemią chrześcijańską" tj. terytorium plemiennym
Polan, a "poganami" tworzył wododział odrzańsko-obrzański.

a Mapa Wł. Kowa l e n ki (załącznik do pracy: Grody i Osadnictwo) aczkolwiek
nie daje pełnej podstawy do takiego uogólnienia, to jednak wyraźnie zaznacza
brak grodzisk na odcinku Międzyrzecz - Rzepin. Późna metryka grodu w Sulę
cinie jest dokładnie znana. D ł u g o s z zapisał pod rokiem 1269 następującą
wiadomość: "Otto syn Ottona, margrabia brandenburski zamierzywszy kasztelanię santacką na własność swoją zagarnąć, z b u d o wał spiesznie pomiędzy
miasteczkiem polskim Międzyrzeczem, a Lu buszem z a m e k w S u l ę c i n i e,
z nawiezionych wcześniej bali drewnianych, aby go Polacy nie zburzyli (cytat
według przekładu Je r z e g o N a l e p y. "źródła do dziejów Międzyrzecza
w wiekach średnich"). Na starszym odcinku drogi frankfurtckiej, należy się liczyć
z istnieniem grodziska w Ośnie Lubuskim. Odnalezienie jego śladów jest moż
liwe na drodze dokładnych badań powierzchniowych. Narazie o najstarszej
metryce tej miejscowości nie można nic konkretnego powiedzieć. Inaczej
przedstawia się sprawa chronologii grodzisk w powiecie rzepińskim. W Gąd
kowie Wielkim znaleziono ułamki naczyń glinianych grubej roboty. (W. H e ns e l studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesno-historycznej. T. II
S. 18) w Garbiczu (obecnie Garbacz) ułamki naczyń całkowicie obtaczanych datowanych na okres ok. 950-1250 (W. H e n s e l Studia T. II. S. 14). Niedawno
na tym samym grodzisku autor znalazł fragmenty naczyń grubej roboty, które
można odnieść do okresu przed rokiem 950. Przede wszystkim jednak grodziska
położne już nad Odrą, względnie w niewielkiej od niej odległości, wykazują
wczesne metryki. Należy tu wymienić Owczary, Rytwiany, Lubusz iKleszczów
(por. prof. W. H e n s e l Wstęp do Studiów nad osadnictwem Wielkopolski wczesno-średniowiecznej rozdz. p.t. "Grody Lubuskie" Str. 160 i nast.).
9
1o
11

12

13
14
15

W e y m a n n St. loc. cit. S. 199.
W e y m a n n St. loc. cit. S. 211.
Wykażą to z pewnością projektowane w roku 1959 prace wykopaliskowe. Przeprowadzi je pod kierunkiem mgr. Adama Kołodziejskiego Muzeum Okręgowe
w Zielonej Górze.
K o wale n k o Wł. Grody i osadnictwo ...... S. 291.
T h i e t m a r Kronika Instytut Zachodni, Poznłilń, 1953 S. 352 353.
W e y m a n n St. loc. cit. S. 210.
Znalezienie rotacyjnego kamienia żarnowego na stanowisku z okresu rzymskiego w Pszczynie, zatem stosunkowo daleko na północ od miejsca najbliżej
ówczesnej masowej produkcji kamieniarskiej (okolice góry Slęzy pod Wrocła
wiem) należy zaliczyć do wypadków wyjątkowych. Forma interesującego nas
kamienia różni się zasadniczo od znanych wczesno-średniowiecznych kamieni.
Wyjątek pod tym względem stanowi okaz z Bronikowa pod Kościanem, dato-
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wany zresztą bardzo wcześnie na VI - VII w. (Hołowińska Z. Wczesno-śred
niowieczne Grodzisko w Bronikawie w pow. kościańskim. Poznań 1956 S. 47 i 67).
żarnowych, które są z reguły płaskie odznaczają się większymi średnicami.
Kamień żarnowy z Pszczewa posiada niewielką średnicę, jest nadzwyczaj masywny i przypomina kształtem odcinek kuli (właściwie półkulę), zgadza się
z formami rotacyjnych kamieni żarnowych okresu rzymskiego i wykazuje duże
zgodności formalnie z okazem z Bronikowa. Oprócz kryteriów typologicznych
przynależność omawianego zabytku do okresu wpływów rzymskich tłumaczy
również dostatecznie charakter kulturowy stanowiska, na którym został on
znaleEiony. Występują tu bowiem przede wszystkim zabytki ze starego okresu
rzymskiego, dalej niezliczone wyroby kamienne z młodszej epoki kamiennej
oraz sporadyczne skorupy naczyń kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu.
Niniejszy przypis powstał w wyniku recenzji niniejszej pracy, pióra prof.
dr Konrada J aż d że w ski e g o, - wątpliwość jaką wyraża prof. Jażdżewski
co do właściwego zaszeregowania omawianego zabytku, posiada szczególnie duże
znaczenie: zmusza bowiem do intensywniejszych badań niezbyt dobrze spenetrowanych pod względem archeologicznym zachodnich krańców Wielkopolski
i Ziemi Lubuskiej. Przy okazji warto zasygnalizować, że już po napisaniu tej
pracy znaleziono w Pszczynie dwie inne osady z okresu rzymskiego przy czym
w jednej z nich duży fragment tzw. naczynia z kryzą (niem. "Krausengefasse")
znaleziony fragment z pośród wszystkich dotychczas znanych, jest najbardziej
wysunięty na północ. Formy tych naczyń spotyka się przede wszystkim na
Sląsku i Małopolsce. Docierają one zdaniem S. Jasnosza (Ja s n o s z St. Dom
w V. w. n. e. w Latkowie w pow. inowrocławskim. Przegląd Archeologiczny
T. X. S. 415) do południowej Wielkopolski. Jak widać kamień żarnowy z Pszczewa nie jest więc jedynym elementem pochodzenia południowego na północno
zachodnim terenie woj. zielonogórskigo. Te nieliczne dotąd zabytki wskazują
w każdym razie, że na terenie Ziemi Lubuskiej w okresie rzymskim należy się
poważnie liczyć z wpływami kulturowymi idącymi z Dolnego Sląska.
16

Z b i e r s ki A. - Wczesno-średniowieczne górnictwo i hutnictwo w świetle
z grodziska łęczyckiego. Studia wczesno-średniowieczne T. III.
Warszawa - Wrocław 1955 S. 298 i nn.

materiałów

17

Istnieją poszlaki, że na objętym badaniami terenie, doszło do ważnej zmiany
w zakresie sposobów produkcji żelaza, już w późnym okresie wpływów rzymskich. Różnica w wielkości i kształcie tzw. "kolców" z dymarek wczesno-rzymskich a wytopków późno-rzymskich i wczesno-średniowiecznych, pozostają zapewne w bezpośrednim związku z tym procesem.

18

Prace wykopaliskowe rozpoczęto tu w 1957 r. a kontynuowano je w 1958 r.
Ogółem rozkopano obszar ponad 370 m2, zakładając wykopy na osi wschód zachód. Szerokość wykopów wynosiła 5 m. łączna ich długość 70 m. Każdy
dziesiąty metr między wykopami spełniał funkcję świadka, aż do wyeksplorowania poszczególnych wykopów z ich treści kulturowej. Prócz tego wykonano
szereg sądażów zwiadowczych o łącznej powierzchni ca 20 m2. Na wykopkach
zatrudnionych było średnio dwóch archeologów, dwóch laborantów jeden rysownik i czterech pracowników fizycznych.
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19

Stwierdzono tu również ślady z młodszej epoki kamiennej w postaci narzędzi,
wiórów i odłupków krzemiennych oraz znaczne ilości ułamków naczyń glinianych, których przynależność do kultury pucharów lejkowatych nie budzi
wątpliwości. Prócz tego odkryto jamę z ceramiką kultury łużyckiej z wczesnej
epoki żelaza, oraz ułamki naczyń być może późno-lateńskich.

20

Ja s n o s z S. Cmentarzysko z okresu późno-lateńskiego i rzymskiego w Wymysłowic pow. Gostyń. Fontes Praehistorici vol II (1951) Poznań 1952 S. 267.
Dwa spośród trzech znalezionych paciorków, wykonane są z ciemnego szkła
i czynią wrażenie czarnych, aczkolwiek szkło jest lekko przeźroczyste i odznacza się kolorem intensywnie wiśniowym. Pozostały wykonany jest z przezroczystego nieomal bezbarwnego szkła ze słabym odcieniem zielonkowatym. Dwa
pierwsze okazy odznaczają się niewielkimi rozmiarami i jak zauważył S. Jasnosz formą odbiegają nieco od paciorków melonowatych, znanych w wielu
egzemplarzach z cmentarzysk okresu rzymskiego. Z anologicznego ciemnego
szkła w kolorze wiśniowym wykonany jest owalny płaski wisiorek stanowiący
być może część składową kolii na co mogły by wskazywać dwa wtopione druciki. Paciorki omawianego typu, występujące na cmentarzyskach z okresu
rzymskiego, odznaczają się kolorem seledynowym, niebieskim i wiśniowym.
Opisane zabytki zostały znalezione w zespole ceramiki o cechach końcowo
rzymskich. Z tych przyczyn wydaje się, że cały zespół należałoby umieścić
między latami 400 450 n. e.
P o u l i k J. Staros-łovanska Morava. Praha 1948 r. S. 91 i 92.
Ja s n o s z S. op. cit. S. 267.
Bohnsack D. Die Burgunden. Vorgeschichte der deutschen SHimme. Lipsk
t. 1II. s. 1134 i 1139 oraz ryc. 241, rys. 5-5c.
S c h r o II e r H. Die Friesen und Sachsen Vorgeschichte der deutschen Stamme. Lipsk T. I. s. 127 i 129 oraz ryc. 51, rys. l i 2.
Tak ostatnio prof. K. Ja ż d że w ski, Ważniejsze osiągnięcia badawcze Łódz
kiego Ośrodka Archeologicznego w X-ciu 1945-46. Prace i Materiały Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Arch. Nr l Łódź 1956 S. 18.
Hipotezę taką wyraził niedavmo mgr S. Jasnosz.
P o u l i k J. op. cit. s. 15 i 16 ryc. 2 oraz tablica 2 i 3.
p o u l i k J. op. cit. ryc. 2.
Np. żadne naczynie z Bonikowa nie nawiązuje tak silnie do naczyil I stopnia
z terenu Moraw jak pewne okazy z Borowego Młyna. Najogólniej ceramikę
z Bronikowa scharakteryzować można jako technicznie znacznie bardziej zaawansowaną, co oczywiście nie przesądza sprawy jej chronologii. Cechą dosyć
typową dla naczyń z Bonikowa, nawet wcześniej datowanych na tym stanowisku (VI w.) jest dość silnie wywinięty na zewnątrz brzeg. H o łowi 11 s k a
Z. Wczesno-średniowieczne Grodzisko w Bonikawie w pow. Kościańskm. Wyniid badań z lat 1951 - 1953. Poznań 1956 ryc. 25.

21
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23
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26

27
28
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30

Np. z Klenicy pow. Sulechów z Gostynia pow. Głogów, Ceramika z tych
miejscowości jest znacznie bardziej zaawansowana technicznie. P e t er s e n
E. Der Burgwall von Kleinitz Kr. Griinberg. ryc. l - 9 na str. 63, i ryc. 10 - 18
na str. 65. L a n g e n h e i m K. Ein Wichtiger Frlihslawischer Siedlungsfund
von "Schmiedeberg" bei Gustau Kr. Glogau ryc. l na str. 79 i ryc. 4 na str. 81.
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J a ż d że w ski K. Kujawskie Przyczynki do zagadnienia tubylczości Słowian
na Ziemiach Polskich. Wiadomości Archeologiczne T. XVI. (reedycja
1948 r.) Warszawa 1939 r. tabl. XIX rys. 4 i 5 oraz tab. XX rys. 5 i 7.
Badania ekspedycji wykopaliskowej z Międzyrzecza (1958 r.) mat. niepubl.
Fragmenty naczyń glinianych wśród których znajduje się ułamek podobnego
naczynia, należą do zbiorów Muzeum w Międzyrzeczu. Pochodzą one z badań
niemieckich jak na to wskazuje rok i numer inwentarza: Jordan 35, 36a, b, e,
f, mat. niepubl.
Znalezione przez autora w czasie badań powierzchniowych w 1958 r. w tej miejscowości przeprowadzonych ze studentem II roku Archeologii A. Nowakiem
pracownikiem ekspedycji wykopaliskowej w Pszczewie mat. niepubl.
P i a szyków n a M. Osada z okresu rzymskiego w pow. Międzychodzkim.
Z odchłan! wieków rok XX - 1951, Z. 5-6.
Ja s n o s z S. Badania wykopaliskowe w Mierzynie pow. Międzychód. Z otchłani wieków rok XX- 1951, Z. 11-12 mat. niepubl.
Wszystkie trzy miejscowości znajdują się w powiecie międzychodzkim w ostatniej z wymienionych badania członków ekspedycji wykopaliskowej w Pszczewie
(1957) mat. niepubl.
zjawiskiem jest nawet większe podobieństwo tych
do form późno-lateńskich. Gdyby nie materiał, sposób potraktowania powierzchni, facetowanie brzegów i inny sposób
wypalania trudno byłoby się zgodzić, że różnica w czasie między tymi formami
wynosi z górą 500 lat.
Raj e w ski Z. Wczesno-średniowieczny cyrkiel żelazny z Biskupina pow. Znin.
Wiadomości Archeologiczne T. XXI, z. II. S. 208 nn.
N a d e Isk i A. Prace badawcze Stacji Archeologicznej w Łęczycy w latach
1953, 1954. Sprawozdania Archeologiczne T. I. 1955 S. 122.
Niezwykle

zdumiewającym

niewątpliwie słowiańskich naczyń

38

39

4:>

41
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Odkryli je przypadkowo robotnicy zatrudnieni w Rejonowym Kierownictwie
Robót Wodno-Melioracyjnych - Międzyrzecz, w czasie stawiania szopy rybackiej. Odkrycie w sposób właściwy ocenił księgowy Rejonowego Kierownictwa, obecny przewodniczący PRN w Międzyrzeczu, p. M ar c e I i Szczę s n y,
któremu należą się słowa podziękowania za natychmiastowe zgłoszenie znaleziska.
Na odkrycie grodziska naprowadzili autora mieszkańcy Pszczewa,pp. Andrzej
Nowak, stud. II roku archeologii w Poznaniu i Aleksander Witchen.
Wykopy założono na dłuższej osi półwyspu w kierunku wschód - zachód. Szerokość wykopów wynosiła 5 m. Łączna ich długość 40 m. Każdy dziesiąty metr
między wykopami spełniał funkcję świadka. W wykopie drugim z uwagi na
jego największą głębokość, stale zbierała się woda, niezwykle utrudniająca
eksploatację, dokumentację i obserwację. Dzięki przychylnemu podejściu kierownictwa PGR w Pszczewie, (wypożyczenie pompy ręcznej), prace można
było kontynuować. W roku 1957, kierownictwo PGR Pszczew pompy już
nie posiadało, a silne opady atmosferyczne zupełnie uniemożliwiły dalszą
eksploatację. Wszystkim osobom, które spieszyły z pomocą członkom ekipy,
należą się w tym miejscu gorące słowa podziękowania.
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W e y m a n n n St. op. cit. st. 210.

4•:. W e y m a n n St. op. cit. st. 210.
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B y r ska- K a s z e w s k a E. Cmentarzysko średniowieczne w Starym Brześ
ciu. Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
Seria Arch. nr 2 st. 54 tabl. LX.
B y r s k a - K a s z e w s k a E. op. cit.
N a d o l s ki A. Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII w. Łódź 1954

s. 62.
48
49
50
51
52

B a r s k a - K a s z e w s k a E. op. cit.
Tak opowiada autochtoniczna ludność z Pszczewa.
Kowa l e n k o Wł. op. cit.
Por. przypis 5.
Referat wygłoszony na Zjeździe Konserwatorów Wojewódzkich w

Międzyrzeczu.

Wojciech

Pasłerniak

owiat sulechowski leży
we wschodniej części województwa zielonogórskiego tuż przy samej granicy
Ziemi Lubuskiej z Wielkopolską.
Położenie takie wpłynęło w pewnym stopniu na znacznie mniejszy
stopień
zgermanizowania nazw
miejscowości, niż w innych regionach Ziemi Lubuskiej, zwłaszcza
w pasie przyodrzańskim. Jest tu
także stosunkowo dużo ludności
autochtonicznej. Tu leży Babimost,
Kramsko Nowe i Stare, Podmokle
Małe i Wielkie, miejscowości zamieszkałe jeszc'ze przed pierwszą
wojną światową nieomal całkowi
cie przez ludność polską, stanowiącą dziś najbardziej znane na
Ziemi Lubuskiej punkty oporu
przeciwko germanizacji.

P

Przy pisaniu niniejszej pracy,
na olbrzymie trudności. Miejscowe Archiwum Pań
stwowe jak dotąd skompletowało
i zainwentaryzowało dopiero 50%
posiadanych materiałów, reszta
leży bezładnie na różnych pół
kach. Trzeba więc było, wierząc w
szczęście, przerzucać bezskutecznie
całe hałdy materiałów i rękopi
sów.
napotkałem
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. .

z

w
,
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powatu

sul_echowskiego

Miejscowa ludność, urzędy i instytucje państwowe jeszcze dzisiaj
nie używają ustalonych nazw polskich, tworzą nowe, a nawet uży
wają niemieckich, które swoiście
spolszczają 1•

W "Słowniku nazw geograficznych Folski zachodniej i północ
nej" S. Rosponda, szeregu nazw
zwłaszcza
miejscowości
mniejszych nie znalazłem. Są tutaj również miejscowości zupełnie be'z nazwy, noszące nazwę wsi lub osady

leżącej

w pobliżu, a odległej niekiedy nawet o 2 km. Niektóre zaś
mniejsze osady całkowicie przestały istnieć choć dotąd figurują na
mapach niemieckich i polskich. Dlatego też zmuszony byłem dla
napisania tej pracy odwiedzić każdą z miejscowości {jest ich 182).

POWOJENNA HISTORIA USTALANIA NAZW MIEJSCOWOŚCI
POW. SULECHOWSKIEGO
Repolonizacja Razw miejscowych na Ziemiach Odzyskanych m~
która obejmuje również w ogólnych, wszędzie podobnych zarysach, miejscowości powiatu sulechowskiego.
swoją historię 2 ,

W 1945 roku napływająca na te ziemie ludność nadaje (kierując się
potrzebami praktycznymi) wielu miejscowościom nazwy przypadkowe.
Jest to okres niesłychanego zamętu w nazewnictwie. Mimo to można
zauważyć na terenie powiatu sulechowskiego szereg dających się
dokładnie oznaczyć procesów.
l) Ustalanie pisowni polskiej i nadawanie "polskiego brzmienia"
nazwom niemieckim, zbliżonym 'znaczeniem do niektórych wyrazów polskich.
Np. Karschin - pol. Kaszyn lub Kaszyno (od kasza) - obecnie
Karszyn.
Nazywanie miejscowości szło tu bardzo często w kierunku uwyraźnienia znaczenia nazwy niemieckiej.
2) Dosłowne tłumaczenie nazw niemieckich na polskie.
Grunwald - Zielony Las - obecnie J esiona.
3) Nadawanie miejscowościom nazwy całkowicie odmiennych od
niemieckich, np. Aleksanderhaf - pol. Niwka,
4) Używanie nazw niemieckich swoiście przekształconych.
Np. Neu Tepperbuden- pol. Teperbudy- obecnie - 1Jście.
Rebfelcle - pol. Refelda obecnie Susłów.
Na terenie powiatu sulechowskiego najczęściej występował proces
wymieniony w pkt. 3 (ok. 50% nazw miejscowości), następnie proces
określony w pkt. l (30% ). Proces wymieniony w pkt. 4, był zaś częstszy
od wymienionego w pkt. 2.
Nazywanie miejscowości większych stosunkowo prędko uległo stabilizacji, gdyż one najwcześniej zostały właściwie nazwane przez
Komisje Ustalania Nazw Miejscowych. Znaczna jednak większość
miała wiele równocześnie stosowanych nazw np. Bojadel, Rybojady,
Bojadło. Nazwy wielu miejscowości zmieniano wielokrotnie.
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ALFABETYCZNY SPIS MIEJSCOWOSCI POWIATU
SULECHOWSKIEG03 •

1. Babimost
2. Bąkowo
3. Bełcze
4. Bilewice
5. Bobrówek
6. Bojadla

7. Borek
8.

Boryń

9. Brody
10. Brzezie
11. Brzezie
12. Buków
13. Bycharz
14. Chmielin
15. Chmielno
16. Chwal im
17. Ciemniewo
18. Cigacice
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Dąbrówka
Dobrzęcin

Dolny

Młyn

Dźwina
Gębice

GZibiel
Glinki
Głęboka

Glogusz
Głoguszyn

Gluchów
Głuszyca

Gradowo
Górki Małe
Góry
Górzykowo

---::"'

(Bomst)
(Quellengrund.)
(Gabelsdorf-Hohwelze)
(Billewitz)
(A.ngersaue)
(Boyadel)
(Bark)
(Friedrichshof)
(Grossblumberg)
(SchOneiche)
(Briese)
(Buckow)
(Elizenthal)
fBerg Brauerei)
(Hopfenbruck)
(Altreben)
(Schreckheide)
(Odereck)
(Dorotheenau)
(V aleskahof)
(Hintermiihle)
(Dzwina)
(Siedlersruh)
(Glibstahl)
f7.iP.qel Berg)
(Oderthal)
(Glogsen)
(Glogsen Vorwerk)
(Glauchow)
( Diekstrauch)
(Jullienhof)
(Unterweinberge)
(Guhren-Gor)
(Ober Guhren)

Nazwy
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.

72.
73.

Janowiec
J aromiersko
Jaromierz Nowy
Jaromierz Stary
Jaroszówka
Jesiona
Jesionka
Kaliska
Kalsk
Karczemka
Kargowa
Kargowa Dolna
Kargowa Górna
Kargowa Wieś
Karszyn
Karszynek
Kart no
Kępka

Kije
Klenica
Klępsk
Klępsk Dolny
Kliniczki
Kliniczki
Kolesin
Kolsko
Konatop
Kopytnik
Krężoly

Kruszyna
Krzywe Kolo
Kuligowo
Kwiatówko
Laski
Laski Dolne
Laskowo
Laskówko
Le dno
Leszczynka

6 Rocznik

miejscowości

(Kesselsdorf)
(Silsloch)
(Neu Hauland)
(Alt Hauland)
(Harrersbig)
(Grunwald)
(Seeblick Vorwerk)
(Pfalzdorf)
(Kalzig)
(Hammerkretscham Bad)
(Unruhstadt)
(N iederdorf)
(Oberdorf)
(Karge)
(Grossheiden)
(Fiedlerhorst)
(Kern)
(Fiihrhiiuser)
(Kay)
(K.leinitz)
(Klemzig)
(Alte Schaferei)
?
(Fiihrhiiuser)
(Goltsen)
(Kolzig)
(Konotopp)
(Schusterberge)
(Krummendorf)
(Krauschow)
(Hirste-Milhle)
(Bomster H o f)
(Scheibe)
(Bergvorwerk)
(Laske)
(Suppmilhle)
(Suppvorwerk)
(Lodenberg)
(Waldkrug)
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74. Leśni ki
75. Linie
76. Lipka

77.

Łaniec

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Łctkoć
Łęgowo

Łężek
Łachowo
Łomnica

Małogórze

Małoszewka

M arianki
Marzęcice

Mazów
Mesze
Mieszkowo
Młodziej ów
Młyniska

Młyniska
Młynisko
Młynkowo

Modła
Namuły

97. Nowe Kramska
98. Nowe Uście
99. Nowy Klępsk
100. Niwka
101. O błotne
102. Obra Dolna
103. Okunin
104. Ostrowo
105. Ostrzyce
106. Plebania
107.
108.
109.
110.
111.
112.
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Pławnica

Pławnik
Płonka

Pobrzeże

Podlegórz
Podmokłe Małe

(W aldvorwerk)
(Liehne Vorwerk)
(Lipke Vorwerk)
(Wilhelmshohe)
(Niederhof)
(Lang Heinersdorf)
(Schindelmiihle)
(Lochow)
(Lomnitz)
(Weinberg)
(Klein Vorwerk)
(1\rlarienhof Vorwerk)
(Marienthal)
(M osau)
(1\rlesche)
(M iihlendorf)
(Dorotheneck F.)
(Gross-Miihle)
(Gross-Miihle)
(Hammer-Miihle)
(Waldmiihl)
(Model-Vorwerk)
(M iihl wal d-V orwerk)
(Kleisdorf)
(Neu Tepperbuden)
(N eu Klemzig)
( Aleksanderhaf Vorwerk)
(Oblath)
(Alt Obra Hauland)
(Langmeil)
(Seeharb)
(Ostritz)
(Plebanie)
(Schwemme)
(Wirzerhaus)
(Marieneihe)
(W aldvorwerk)
(Obraberg)
(Klein Posenbriick)

Nazwy
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
6*

Podmokle Wielkie
Podzamcze
Pogwizdowo
Folanka
Połomie

Folomie
Pomorsko
Przezkulice
Przygubiel
Przylesie
Pólko
Pyrnik
Radlin
Radowice
Rakowiec
Rozbórz
Rozdoły
Rozdoły

Rybojadźko

Sadowo
Siadcza
Sicina
Sita
Sitno
Skopce
Skoraszewo
Skoraszewo
Sławocin

Smolno Małe
Smolno Wielkie
Sosnówka
Stare Kramska
Stare Uście
Stoczek
Strumianki
Strumiany
Suchawa
Suchocice
S ulechów

miejscowości

(Grass Posenbrilck)
(Schlossvorwerk)
(W iebelshof)
(Loiseiithal)
(Barkenhag)

(?)
(Pomersig)
(Ludwigshof)
(~lippendorf)

(Forst Kol. Alt-Obra Hauland)
(W aldhorst)
(Pirnig)
(Riegel)
(Frilchtenau)
(Krebs-Milhle)
(Kreuzpunkt)
(Mittel-Milhle)
(Rinter-Milhle)
(Oder-Vorwerk)
(Schanze)
(Eichenbaum)
(Rohwiesen)
(Zitta-Sit)
(Zetten)
(N eue S cha f)
(Altes-Vorwerk)
(Busch-Vorwerk)
(Schlabrendorf)
(Klein-Schmollen)
(Gross-Schmollen)
(Wiesenau)
(Kremmensee)
( Alt-Tepperbuden)
(M inettenberg)
(H einrichsau)
(Kiefernhorst)
(Birk-Vorwerk)
(Birk Kol.)
(Zillichau)
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152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

Susłów

Swarzyniec
Szabliska
S zadykierz
Szarki
święte

Tarny
Tatarki
Trzebiechów
Tyrszeliny
Ustronie
Wądół
Wąsoszki

Wielibórz
Wielikowo
Winnica
Winniki
Winnogóra
Wirówki
Wojnowo
Wojnówko
W roczki
Wygon
Wypychy
Wyraj
Zadraże

Zagórzyn
Zalesie
Zamczysko
Zamieście
Zdzisław

(Rehfelde)
(Schwarmitz)
(Kleinmiihl-Vorwerk)
(Weinberg)
(ScheferhOhe)
(Schwentesee)
(T orne)
(Glashiitte)
(Trebschen)
(Otterstadt)
(W aldhiiuser)
(Runenthal)
(Klein Rothenburg)
(Wildeborse)
(W elkvorwerk)
(Klein W einberg)
(Weinberg)
(Oberweinberge)

(?)
(Reckenwalde)
(Johanneshof)
(Karlshof)
(Neu-Vorwerk)
(Wartholz F.)
(Neue Welt)
(Weinberg)
(Sarge)
(Schafhorst)
(Augusthohe)
(Neudorf)
(Unruhsau)

Nazwy

------------------------~

miejscowości

TYPOGRAFICZNE NAZWY MIEJSCOWOSCI POWIATU
SULECHOWSKIEGO
Topograficzne nazwy miejscowe, należą do najstarszych. W. Taszycki
je jako "nazwy miejscowe będące zawsze nazwami miejscowymi" .4 Utworzone one 'zostały bezpośrednio od właściwości top<) i geograficznych osady. Przytaczam je w porządku alfabetycznym. Uwzględniam
również przysiółki. W wypadku, gdzie przydział nazwy miejscowości
do grupy topograficznej może budzić wątpliwości, zamieszczam wyjaśnienia. Przy każdej miejscowości podaję również najstarszy jej
zapis jaki odnalazłem w dostępnych mi dokumentach źródłowych. Jeżeli zapisy nazw miejscowości w różnych dokumentach różnią się od
siebie, wówczas przytaczam je wszystkie. Nie podaję zapisów tych
mieJscowości, co do których dane miałem stosunkowo późne, zaczerpnięte z map niemieckich 5 .
W podobny sposób postępuję, omawiając inne typy znaczeniowe
nazw miejscowości.
1) Bielewice (niem. Bellwitz)) - ic; osada leżąca w odległości 4 km
na północny zachód od Babimostu. Nazwa od "biel", rośnie na
łąkach BSP s. 23 Bielany Bielewicko, itp. --nazwy topograficzne6 .
2) Bełcze (niem. Gabelsdorf) -- a, wieś leżąca około 25 km na północny
wschód od Suiechowa SPONDAG Hohwelze 1860. Nazwa od "belech" - błoto BSP str. 23 nazwy miejscowości Zabełcze itp. Wieś
leży na terenie podmokłym.
3) Bobrówek (niem. Angersaue) -ka, osada leżąca w odległości 6 km
od Suiechowa i c a 800 m. od Odry.
4) Brody (niem. Grass Blumberg) -ów, wieś leżąca nad Odrą 13 km na
zachód od Sulechowa.
5) Brzezie (niem. Schoneiche) -a, mała osada leżąca 2 km na północ
od Sulechowa. Ktstr. Schoneiche 1870.
6) Brzezie (niem Briese) -a, wieś leżąca 9 km na zachód od Suiechowa
Ktstr. Briese 1884.
7) Buków (niem. Buckow) -owa, wieś leżąca 7 km na północ od Suiechowa Ktstr. Buckaw 1871 A.En.R. Buckow 1904, nazwę tę można
chyba zaliczyć do topograf!cznych. Nie zanotowano chyba jeszcze
dotąd nazwy osobowej Buk.
8) Cigacice (niem. Odereck) -ic, wieś leżąca nad Odrą, 13 km na zachód od Suiechowa SPONDAG Tschicherzig 1860. Autochtoni
mówią, że miejscowość tę na'zwano Oder Tschicherzig. U Briicknera
określa

cigiędź-zarośla, gęstwina.

9) Olibiel (niem. Glibstahl) -a, osada 7 km na płd. od Suiechowa
u Briicknera Olibiel - trzęsawisko; u Lindego - otchłań, przepaść, bezgruncie. Nazwa miejscowości utworzona została od jakiejś
miejscowej glibieli albo też od głębiny odrzańskiej. Jeszcze dziś
Odra w tym miejscu jest bardzo głęboka.
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10)

Głęboka (niem.
pobliżu Odry

w
11)

Oderthal) -iej;
i jeziora.

wieś

12 km na

płd.

od Suiechowa

Głuszyca

(niem. Dickstrauch) -y; otoczona lasami osada 28 km na
od Sulechowa. Ludność i urzędy nazywają tę miejsco·Krzewina SPONDAG 1860. Ktstr. "Dickstrauch" 1882.

płd.-wsch.

wość

12) Górki
gacice.

Małe

(niem. Unterweinberge) -ek,-ych;

przysiółek

13) Góry (niem. Gubren lub Gor) -Gór, część wsi Kije,
wielkich wzgórzach. Nazwa wyszła z użycia.
14) Górzykowo (niem. Ober Guhren) -owa; osada
chowa na niewielkich pagórkach.
15. Jesiona (niem. Grunwald) -y,
chowa7.

wieś

leżąca

30 km na

wsi Ci-

leżąca

na nie-

4 km od Suie-

płd.-wsch.

od Sule-

16) Kaliska (niem. Pfalzdorf) Kalisk, Kaliska8 . Osada 10 km na wsch.
od Sulechowa. "Kaliska" znac'zy chyba tyle co "Bagniska" kał,
równa się błoto. Krstr. Pfalzdorf, 1869.
17) Kalsk (niem. Kalzig) -ska;
Kalzig 1878.
18)

wieś

3,5 km na

płn.

od Sulechowa· SA

Kępica (niem. Fahrhauser) -y; przysiółek wsi
płd.-wsch. od Sulechowa. Na:zwa wyszła z użycia.

Pyrnik 30 km na
KFP 1860 Pirniger
Muhlhauser. Ale w pobliżu leżąca wieś Młynkowo (u Rosponda RSG Waldmiihl) Pryniger Fahrhauser KFP 1860. Możliwe że i tu
KUNM popełniła błąd. Nazwę Kępicy stwierdziłem j eszc'ze na jednej mapie niezainwentaryzowanej w Archiwum Państwowym.

19) Klenica (niem. Kleinitz) -icy; wieś 15 km na płd.wsch. od Sulechowa. SPONDAG 1860 Kleinitz. Nazwę utworzono od Klon))Klen,
por. Dąbie, Dębica.
20) Kruszyna (niem. Krauschow) -yny przysiółek Sulechowa. SA 1876.
Krauschow. Wydaje się że przysiółek ten powinien nazywać się
Kruszów od Grusza)) Krusza - wymiana charakterystyczna również dla Łużyczan (Briickner SE). Jest jednak krzew nazywany
kruszyna (u Karłowicza).
21) Kwiatówko -ówka; przysiółek Sulechowa. Nazwa wyszła z użycia.
MPS Kwiatówko.
22) Leszczynka (niem· Waldkrug) -ki;
lechowa ..
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mała

osada 12 km na

płd.

od Su-

Nazwy

--------

miejscowości

23) Linie (niem. Leihne Vorwerk) -ii; osada 20 km na wsch. od Suiechowa nad jeziorem tej samej na'zwy. Używa się nazwy Liny (lin))liń SE str. 299).
24. Lipka (niem. Lipke Vorwerk) ·-ki; mała osada 41 km na płd.-wsch.

od Sulechowa.
25)

Łąkoć

(niem. Niederhof)- część y.rsi

Łęgowo.

Nazwa

wyszła

z

użycia.

26) Łężek (niem. Schindelmiihle) przysiółek Cigacic. Nazwa wyszła

z

użycia.

27) Łęgowo (niem. Lang Heinersdorf) -owa; wieś 7 km na płn.-wsch.

od Sulechowa.
1899.

Łęg))ług

=nizina SE str. 309. SVSNJ Heinersdorf

28) Łachowo (niem. Lochow) -owa; przysiółek wsi Kije. U Lindego
Łochonia

gatunek borówki. Możliwe, że przysiółek ten nazywano
Niemcy germanizując bardzo często skracali
polskie nazwy. Np. Bomst - Babimost.
-

kiedyś Łochiniowo.

29)

Małogórze

(niem. Weinberg) -a;

przysiółek

wsi Kolesin.

30) Mesze (niem. Mesche) -a; wieś ca 47 km na płd·-wsch. od Sulechowa.

31) Obłotne (niem. Oblath) -a; wieś l km na płd.wsch. od Sulechowa.

SA 1878 Oblath.
32) Okunin (niem. Langmeil) -a; wieś 7 km na wsch. od Sulechowa.
Mimo tego, że nazwa ma sufiks dzierżawczy -in, zaliczam ją do
topograficznych, gdyż Okunin leży na gruncie położonym nisko.
Nazwa od Okunina = błoto, miejsce podmokłe. SGKP T. VII,
str. 426.
33) Ostrowo (niem. Seehorst) -a; dziś miejscowość tę nazywa się Wilc'ze, tak jak wieś leżącą w odległości 1,5 km od Sulechowa. (Ostrowo
leży 35 km na wsch. od Sulechowa).
34) Ostrzyce (niem. Ostritz) -yc; wieś leżąca ok. 10 km na płd.wsch.
od Sulechowa. SPONDAG Ostritz. 1860. U Lindego Ostrzyca ziele, trawa.
35)

Płonka (niem· Marieneiche) ·-ki; mała osada 18 km na płd.-wsch. od
Sulechowa. U Lindego czytamy: "Znajdujemy po polach, po lasach
młode dzikie drzewka.... te nazywamy płonkami, albo dzikami''.
SJP T. IV, str. 161. U Briicknera SE płonka= drzewo leśne, dzik.

36)

Pobrzeże

na

(niem. Waldvorwerk) -a osada nad brzegiem Odry 8 km
od Sulechowa.

płd.-zach.
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37) Podlegórz (niem. Obraberg) -a; wieś 8 km na płd.-wsch. od Suiechowa u stóp niewielkiego wzniesienia. SA 1886 Padligar.
38)

Podmokłe
wieś

Wielkie (niem. Klein Posenbriick i Klein Posemukel),
5 km na płn. od Babimostu. SGKP Fosemukei 1534.

39) Pogwizdowo (niem. Wiebelshof) -owa; mała osada 4 km na
od Babimostu. AER Wiebelshof 1904 BSP Pogwizdów.

płd.

40) Folanka (niem. Laisenthal) -ki; osada 13 km na płd.-wsch. od Sukchowa. SPONDAG Vorwerk- Laisentha11860.
41) Przylesie (niem. Forst kol. Alt Obra Hanland) -ia; przysiółek Obry
Do·lnej 34 km na płd.-wsch. od Sulechowa. Nazwa wyszła z użycia.
42) Pyrnik (niem. Pirnig -ika; wieś ca 35 km na płd. od Sulechowa.
U Lindego perz))pyrz. SPONDAG Pirnig 1860. SS 13 Pirnig.
W sens. "pyro" gatunek zboża.
43} Rozbórze (niem. Kreuzpunkt) -a;

przysiółek

Okunina.

44) Rozdoły (niem. ?) -ów; nie notowane u Rosponda. Mała osada 8 km
na płd.-zach. od Sulechowa.
Rozdoły (niem. Mittel-Miihle) -ów; osada 17 km na płn.-zach. od
Sui echowa.
46) Sicina (niem. Rohrweisen) osada 10 km na płd.-zach. od Sulechowa.
U Lindego "Sicina" = sitowie.
47) Sita (niem. Zitta) Sit))Sitów, osada 10 km na płd.-wsch. od Sulechowa.

45)

48) Sitno (niem. Zetten) osada 12 km na płd.-wsch. od Sulechowa.
49) Sosnówka (niem. Wiesenau) -ówki; osada 30 km na płd.-wsch·
od Sulechowa. SPONDAG Schusowke 1860.
50) Stare U ście (niem. Alt Tepperbuden), wieś 32 km na płd.--wsch. od
Sulechowa. SGKP Ujście 1379, str. 372. T. IV. Tamże wymienia się
w okresie reformacji Uście Dolne i Uście Górne. SPONDAG Obertopperbuden 1860.
51) Stoczek (niem. Mittenberg) -ka; osada 8 km na
chowa u Briicknera SE stoczek - źródło.

płd.-wsch.

od Suie-

52) Szadykierz (niemi· Weinberg) -a; osada 9 km na płn.-wsch. od Sulechowa. U Briicknera szady popielaty; kierz)) krzak.
53) Ustronie (niem. Waldhiiuser) -a); wieś 9 km na płn. od Suiechowa
54) Wądół (niem. Runenthal) -a))u; osada 4 km na płn.-wsch. od Sulechowa.
55) Wielibórz (niem. Wildeborse) -a; osada 40 km na płd.-wsch. od Sulechowa.
R8

•

Nazwy
56) Zagórzyn (niem. Sorge) -a;
z użycia.

miejscowości

przysiółek

wsi Cigacice, nazwa

wyszła

57) Zalesie (niem. Schafhorst) -a; wieś 26 km na płd.-wsch. od Sulechowa. Miejscowość tę nazywają obecnie Krzywina. SPONDAG 1860
Schafhorst.
Jak z powyższego zestawienia widać, 57 nazw w powiecie sulechowskim to nazwy topograficzne. Stanowi to ca 31,3% wszys~kich nazw
tego powiatu9 •
Wątpliwości może budzić

fakt, że nazwy zdrobniałe, zaliczam rówdo topograficznych. Sądzę jednak, że nie są to nazwy pochodzące
od nazw. W każdym wypadku gdzie wspomniane nazwy miejscowe
zdecydowałem się zaliczyć de topograficznych, 'zbadałem starannie topografię i geografię okolicy i stwierdziłem, że nie ma odpowiedniej
nazwy miejscowej od której utwarzonoby daną zdrobniałość. Wziąłem
też pod uwagę realia terenowe (np. Leszczynka- do dziś jeszcze rośnie
tam leszczyna), które też mają pewne znaczenie. Możliwe, że topograficzne nazwy zdrobniałe, powstały późno, a sufiks zdrobniający oznaczał może ich małość. Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby miejscowość
o kilku domkach nazwano Leszczyna, znacznie lepiej brzmi - Leszczynka10.
nież

Mamy też trzy nazwy topograficzne z sufiksem -ice np. Bielewice
(od biel, roślina), Ostrzyce (od ostrzyca - ziele). Zaliczając te nazwy
do topograficznych oparłem się między innymi na materiale porównawczym np. RSG, str. 228; wymieniono tu aż sześć nazw Ostr'zyca, a tylko
jedną z sufiksem -yce. Nazwy Cigacice, wywiodłem od Cigędź (SE).
Jest jeszcze osiem nazw miejscowych z sufiksami dzierżawczymi
-owo, -ow, -in. Nazwy te rozpowszechnić się mogły dopiero po ustaleniu się silnego typu nazw dzierżawczych 10 . Są więc niejako wtórne,
wywołane derywącją analogiczną.

Jako pewne

osobliwości

nazewnicze,

zanotować można:

l)

występowanie nazwy niemieckiej "Borkenhag" notowanej
w roku 1944 jako "Borkenhagen" (pol. Połomie). Niemieckie dodatki -hagen, -velt, -dorp, -molen, są właściwe dla obszarów
nadłabskich i nadbałtyckich. MRz T.

2)
3)

Występowanie
Występowanie

sufiksu -oć; Łąkoć.
prefiksu -wą:, w jednej

nazwie

miejscowości

(Wądół).

4)

Nazwę miejscową

Linie, gdzie

możliwy

jest

wpływ

łużycki

-NZSł łużyckie Lińe.

5)

Nazwę miejscową Obłotne
(o+błot+ne).

w

której

występuje

przedrostek

i przyrostek
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Budowę strukturalno-gramatyczną nazw topograficznych
wości powiatu sulechowskiego, obrazuje poniższa tabelka:

miej sco-

------------------------,----------------------------------,
Nazwy prymarne
Nazwy sekundarne
Nazwy złożone (composita)

7-

w tym 2 w liczbie mnogiej

45

5 w tym 3 zestawienia syntaktyczne

Nazw topograficznych typu: Podgóra, Zalas11, jest 13. Prefiksy są tu
bardzo różne, jedynie w dwu nazwach występuje prefiks za-.
Osnową derywacyjną w tego typu nazwach jest przyimek, lecz
w naszych przykładach przyimek przestaje rządzić przypadkiem.

________________N:..:.a~z:...::wy

miejscowości

KULTUROWE NAZWY MIEJSCOWOŚCI
POW. SULECHOWSKIEGO
Kulturowe (u Taszyckiego - kulturalne TSNM) nazwy mieJscowe
do najstarszych; starsze od nich są tylko topograficzne.

należą również

,Ę,'~l

l) Babimost (niem. Bomst) -u; miasto. ZGKP Babimost 1257; SVNJ
Bomst 1873; Grund. Bomst 1866. Nazwa kulturowa 12 gdyż zawiera
drugi c'złon - most - wytwór kultury; baba, babi - używa się
w wielu znaczeniach przenośnych. SE st. 9. W pobl·żu Goleniowa
woj. szczecińskie, jest miejscowość Babigoszcz.
2) Bojadia (niem. Boyadel) -deł))ła; duża wieś 30 km na płd.-wsch.
od Sulechowa. Grund. Boyadei (Boyadeler) 1855 i tamże Boijadeł
1900. Karaś (KNMPZ) notuje nazwę wsi Myszadła. Nazwę wywodzę od czasownika "bojać))bojadła" -tyle co straszydła. Być może
w miejscowości tej coś straszyło. Mogła też nazwa ta powstać od
Rybojady - Bojady - Bojadło))Bojadła. U Briicknera bój =
strach. Po wojnie miejscowość tę nazywano Rybojady, Bojadło,
Bojadel.
3) Chmielin (niem. Berg Brauerei) -na;
na zach. od Sulechowa.

przysiółek

wsi Brody. 13 km

4) Dolny Młyn (niem. Hinter Miihle) -ego -a; osada 19 km na
wsch. od Sulechowa.
5) Karczemka (niem. Hammerkretscham Bad) -i;
jadła. Nazwa wys'zła z użycia.
6)

przysiółek

płn.

wsi Bo-

Klępsk 12

(niem. Klemzig) -a; dziś używa się nazwy Klemsko. SA
Klemzig SGKP Klerosko (T. VII. str. 346). "Klępa" u Brudmera
SE pogardliwa nazwa krowy i kobiety. Może więc były w tej miejscowości szczególnie brzydkie kobiety, lub niskiej rasy krowy.

7) Kolesin (niem. Goltzen) -ina; wieś ca 15. km. na wsch. od Sulechowa. SA Goltzen 1935. U Lindego "Kolesino" =warsztat koleśniczy
czyli stelmachski".
8) Kolsko (niem. Kolzig) -ska; wieś 30 km na płd.-wsch. od Suiechowa
SVSNJ Kolzig 1873. Nazwa urobiona od kolistego kształtu miejscowości, (dawny sposób budowy)· jeszcze dziś dwie z głównych ulic
mają kształt kolisty. Możliwe też że nazwa została utworzona od
koleśnia" (zob. wyż).
9) Konatop (niem. Konotopp) -u; wieś 33 km na płd.--wsch. od Sulechowa. Ktstr. Konotopp 1866, przez miejscowość tę płynie niewielka rzeczka, być może że należałoby ją nazwać Konatopy (nazwa
etniczna).
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10) Kopytnik (niem. Schusterberge)
wyszła z użycia.

przysiółek

11) Krzywe Koło (niem. Hirste Miihle)
wyszła z użycia.

wsi Cigacice. Nazwa

przysiółek

Sulechowa. Nazwa

12) Ledno (niem. Lodenberg) -na; osada 13 km na płd·-wsch od
Sulechowa. Nazwę utworzono od "Lędo"- nowizna, pole na miejscu wytrzebionego lasu. TSNM str. 30. przez dodanie dzierżawczego
sufiksu -no. MRzT podaje prsł. "Lędo" miejsce pustynne.
13)

Łaniec (niem.
użycia.

Wilhemshohe) -ca;

przysiółek

Cigacic. Nazwa

wyszła

z

14)

Łomnica

osada 17 km na płn.
że z trzebieniem
lasów wiąże się nazwa miejscowości Łomna. Możliwe, że był tam
kiedyś "łom" "łomi-kamień" (SE). Wydobywanie kamienia dla celów praktycznych. U Lindego ,.łom" = botwa, zwada.
(niem. Klipp Vorwerk) -icy;

mała

od Suiechowa SA Lomnitz. BSP podaje (str. 22),

15)

Młyńsko (niem.
wyszła z użycia.

16)

Młynkowo (niem. Waldmuhl) -owa; wieś 42 km na płd.-wsch. od
Sulechowa. Nazwa kulturowa, gdyż miejscowość leży nad strumieniem, który mógł poruszać młyny KFP Pirniger Fahrauser
1860.

17)

Modła (niem.
Modła

=

wa.

Rammer Muhle)

przysiółek

Babimostu. Nazwa

Model Vorwerk) -y; osada 4 km na
modlitwa, dawniej ofiara SE.

płn.

od Sulecho-

18) Niwka (niem. Aleksanderhaf Vorwerk) -ki; osada 4 km na pn. od
Sulechowa. U Lindego "niwa" = rola świeżo kopana.
19) Nowe Kramsko (niem. Kleistdorf. Neu Kramzig) -ego, ska; wieś
10 km na płn.--wsch. od Sulechowa. SGKP Nowe Kramska 1314.
W roku tym istniał tam klasztor. Nazwa od "kram"-budka do sprzedaży SE. W pobliżu klasztoru było ich zapewne wiele. Niedaleko
leży również Stare Kramsko. Mimo to, N owe Kramska nie zaliczam
do nazwy od nazwy, gdyż wydaje mi się, że Nowe Kramska jest
jest starsze od Starego (klasztor). Rozróżnienie nowe-stare mogło
powstać później. Stare Kramska mogło mieć przedtem inną nazwę,
może ze względu na nowe ładne domy przyklasztorne itp.
20)

Pławnica

(niem. Schwemme) -icy; osada ok. 32 km na płn.-wsch.
pobliżu Gniłej Obry. U Lindego pławnia = nadrewniane. SE pław = tratwa.

od Suiechowa w
rzędzie

21)
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Pławnik (niem. Wirzerhaus) przysiółek wsi Konotop.
strumieniem. Nazwa wyszła z użycia.

Leży

nad

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _N_a_z_w---'y

miejscowości

22) Plebania (niem. Plebanie) -i; przysiółek Babimostu AER Plebanie
1904· Nazwa wyszła z użycia.
23) Podzamcze (niem. Schlossvorwerk) przysiółek Babimostu AER
Schlossvorwerk. Nazwa wyszła z użycia.
24) Folomie (niem. Borkenhag) -ia; dziś używa się nazwy Polanka,
Polana lub Polama (też administracyjnie). Osada 31 km na płd.
wsch. od Sulechowa. SVNJ Borkenhagen 1944. Nazwa od "łom"
- "łomikamień", z prefiksem po-; połomi e, znaczy to samo co
miejsce po paleniu lasu. BSP str. 22, lub miejsce po wydobywaniu
kamienia.SPONDAG Polame.
25) Folomie (niem. ?) osada leżąca w
podobnie całkowicie zburzona.

pobliżu Połomia

I.

dziś

prawdo-

26) Pomorsko (niem. Pommerzig) -ska; duża wieś 10 km na zach. od
Sulechowa. Nazwa od "pomór", choroba ZH - Pommertzig około
1690 r.
27) Pólko (niem. Waldhorst) niewielka osada 36 km na płd.-wsch. od
Sulechowa. Zniszczona mapa z 1900 - Polke. SPONDAG 1860.
Honelse. Ludność i urzędy używają nazwy Polka.
28) Przygubiel (niem. Klippendorf) -ela; wieś 12 km na płn. od Sulechowa. Nazwa utworzona od "gub" (SE) także w założeniach zguba,
-zgubić.

29}

Rybojedźko (niem. Oder Vorwerk) ·-ka;
na zach. od Sulechowa.

wieś

w

pobliżu

Odry 15 km

30) Sadowo (niem. Schanze) przysiółek wsi Radowice. Leży 8 km na
płd. od Sulechowa. Nazwa wyszła z użycia.
31) Siadcza (niem. Eichenbaum) -y; Administracyjnie używa się formy
Siedszyn. SPONDAG Sedczin 1860. Grund. Sedschin 1855 Ktstr.
Sedczijn 1869. Zapisy niemieckie wskazują jak różnie nazywano
tę osadę na przestrzeni niewielkiego odstępu czasu. Nazwa od
"siodło, osiedle, osada SE". 13 MRzT Siedlisko str. 157. Może jest
to przym~otnik rodzaju żeńskiego od "Sioło".
32) Smolno Wielkie (niem. Gross Schm6llen) -na, -ego; wieś 10 km
na wsch. od Sulechowa. Nazwa od "smoła". Przypuszczalnie była tu
smolarnia.
33) Stare Kramska (niem. Krammensee, Kramzig) -ego, ska; wieś
10 km na wsch. od Sulechowa. SGKP Stare Kramsko 1327.
34) Swięte (niem. Schwentensee) -ego; osada 48 km na płd. wsch. od
S ul echowa.
35) Winnica (niem. Klein Weinberg) przysiółek Sulechowa. Nazv;a wyszła z użycia.
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36) Winnogóra (niem. Oberweinberge) Winnogóry//Winnejgóry.
8 km na płd. od Sulechowa.
37)

Wygon (niem. Neu Vorwerk) -u; osada 10 kmnapłn.odSulechowa.
U Lindego "wygon czyli skotnik" = droga, którą bydło idzie w pole.

38) Wygraj (niem. Neu Welt) -u; osada 3 km na
U Lmdego "wyraić" = wyswatać kobietę·
39)

Wieś

Zadraże (niem. Weinberg)
Sulechowa.

przysiółek

40) Zamczysko (niem Augusthohe)

z

płd.

od Sulechowa.

Okunina. 8 km na wsch. od

część

Babimostu. Nazwa

wyszła

użycia.

41) Zamieście (niem. Neudorf) przysiółek Kargowy. Dziś nazywa się

Nowa

Wieś.
UZUPEŁNIENIE

42)

Młyńsko

(niem. Hammermtihle) Nazwa

wyszła

z

użycia.

43) Radlin (niem. Riegel) -ina; osada 3 km na zach. od Sulechowa.
Nazwa od "radło".
44) Kartno (niem. Kern). Dziś używa się Karno lub Kierno. Osada 25
km na płd.-wsch. od Sulechowa. Nazwę zaliczam do kulturowych
ze względu na rdzeń kart-karta-kartelusz.
Nazwy kulturowe powstały ze skojarzenia nowej osady, z jakimś
wytworem człowieka, czynnością, kulturą. Wydaje się że dla uwyraź
nienia tej kategorii nazw, możnaby je podzielnić na:
a)
b)
c)

związane

z procesem pracy ludzkiej na roli,
od innych gotowych wytworów pracy ludzkiej,
z kulturą ludzką.

pochodzące
związane

jak np.

Robojedźko,

Historyczny rozwój tej nazwy wyglądał prawdopodobnie
Rybojady - Rybojady - Rybojedź
ko
n. miejsc.
n. osob.

następująco:

Do ostatniej
(jedzenie ryb -

można wlic'zyć też takie nazwy
pewien stopień kultury).

+

Podobnie Konotopy- Konotopy- Konotop.
n. osob.
n. miejsc.
Są to więc nazwy jakby wtórne, wtórnie miejscowe. Wydaje się, że
istnieje tendencja do zanikania nazw etnicznych, dlatego jest ich tak
mało. W związku z rozwojem własności prywatnej coraz większą ekspansywność wykazują suf1ksy dzierżawcze.
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Budowę strukturalno-gramatyczną

lechowskiego, obrazuje

poniższa

nazw kulturowych powiatu sutabela:

l. 5 (np. Wygoń)
2. 30 (np. Klępsk)
3 9 (np. Babimost)

l. Nazw p!1Jmarnych
2. Nazw sekundarnych
3. Nazw-złożeń (composita)

Nazw z prefiksami jest 7
rakter nazwy prymarnej).

(wyłączam nazwę

Wygon, która ma cha-

Ogółem w powiecie sulechowskim jest około 24,1 o/o nazw kulturowych. Jest to bardzo dużo w porównaniu z innymi dzielnicami Polski.

DZIERZAWCZE NAZWY MIEJSCOWOśCI POWIATU
SULECHOWSKIEGO

Nazwy dzierżawcze oznaczające przynależność do człowieka, którego
lub tytuł tkwi w nazwie, należą również do grupy nazw będą
cych zawsze nazwami miejscowymi. W powiecie sulechowskim, wystę

imię

pują następujące:

l) Boryń (niem. Friedriechshof) -nia; osada 5 km na płn. zach. od
Sulechowa.
2)

Dobrzęcin

lechowa.
UPNM.

wieś

(niem. Valeskahof) -ina;
Niegdyś wieś

Dobrzęty

-

11 km na zach. od Supor. Sulęcin osada Sulęty

3) Gradowo (:1.J.em. Jullienhof) -owa; osada 10 km na zach. od Sulechowa. Osada Grada.
4) Jaroszówka (niem. Harrersbig)
posiadłość Jarosza.

przysiółek

Sulechowa. Dawniej

5) Kargowa Wieś (niem. Karge). Najstarsza część Kargowy. Dziś
tylko Kargowa. Leży 18 km na wsch. od Sulechowa. SGKP
T~ XVII str. 372, podaje, że w roku 1871 całe miasto nazywano
Kargowa SVNJ Karge 1873. SGKP T. III str. 839: "W pierwszej połowie XVII wieku Krzysztof hr. Unruh założył miasto
obok już istniejącej wsi Kargowy dla zbiegłych z ojc'zyzny protestantów". Tamże str. 841 "Karkosz, imię czy nazwisko dało
95

...
Wojciech Pasterniak
początek nazwom Karkosy, Karkoszlk.i, a także Kargoszyn,
Kargów~'. MRzT notuje imię Darg niemieckie). Możli:wym
więc jest że było i imię Karg. Trudno jednak przypuścić aby

założycielem miasteczka, które leży prawie w Wielkopolsce, ·był
Niemiec. Przyjmiemy więc chyba wyjaśnienia zawarte w ZGKP.

6. Karszyn (niem. Gmssheiden) -yna; wieś leżąca 23 km na płn.
wsch. od Suiechowa SPONDAG Karschin 1860. WSGKP t. III, str.
888 czytamy: "Kars, Karsz, Karsław, to samo zapewne, co Kras,
Krasek, Krasz, Krasław, rozliczne formy i skróty dawnego
imienia". TPN notuj e na Mazowszu nazwę osobową Karsznia.
Może zachowała się tu peryferycznie pomorska grupa tart.
7) Laskowo (niem. Suppmuhl) -owa; osada 10 km na zach. od Sulechowa. Zapewne posiadłość członka rodziny Lasków.
·
8)

Małoszewka

(niem. Klein Vorwerk) -k; mała osada 8 km na płd.
zach. od Sulechowa. MRzT podaje imię Małoch, Małomir.
KSimD podaje imiona Małobąd· Małogost (str. 267) - zdrobniale
zapewne Małosz.

9) Mazów (niem. Mosau) -owa; wieś 3 km na zach. od Sulechowa.
SA 1886 Mosow. Może kiedyś miejscowość ta nosiła nazwę
Masłów.

10) Mieszkowo (niem. Miihlendorf) -owa; osada leżąca 18 km na
płd.-wsch. od Sulechowa.
11) Młodziejaw (nieiD;. Dorotheneck) przysiółek wsi Siadc'za.
W przeszłości możliwe osada jakiegoś Młodzieja, lub odmładza
jącego czarownika. Obecnie nazwa wyszła z użycia zastąpiona
przez nazwę "U Tomalika" - od nazwiska mieszkającego tam
leśniczego. W pobliżu jest wieś Dąbrówka (niem. Dorothenau).
12) Skoraszewo (niem. Busch Vorwerk) -a; przysiółek wsi Okunin.
Nazwa wyszła z użycia. TPN nazwa osobowa - Skorosz.
13) Skoraszewo (niem. Altes Vorwerk), osada 14 km płn.·-zach. od
S ul echowa.
14) Sławocin (niem. Schalbendorf) -ina; wieś 40 km na płd.-wsch
od Sulechowa.
15) Suchawa (niem. Birk Vorwerk) przysiółek Sulechowa. Nazwa nieużywana.

16) Sulechów (niem. Ziilichau). Mey Lex. wzmiankowany jako miasto
w roku 1329. ZH Zullichow 1712.
17) Susłów (niem. Rehfelde) -owa; wieś 20 km na płd. od Sulechowa.
Grund Schoslawe 1885. Grund Schuslowe 1927, SPONDAG Schuslawe 1860. Osada Susła - przezwisko. Może też osada nosiła kiedyś
nazwę Sułostów.
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18) Trzebiechów (niem. Trebschen) -owa; duża wieś lO km na płd.-wsch.
od Sulechowa. Nazwa od Trzebiemysł, Trzebigost, KSimD str. 270,
zdrobniale Trzebiech. Grund K Trebisch (XVII w.?).
19) Wielikowo (niem. Welkvorwerk) -owa; wieś 11 km na zach. od Sulechowa. U Lindego "Wieli= wielki". Własność wielaka, wielmoży
SE.
20) Wojnowo (niem. Reckenwalde) -owa; wieś 16 km na wsch. od Sulechowa. SGKP Wojnowo 1623 własność klasztoru w Obrze. Grund
Woynowo 1866. UPNM pis'ze, że Wojnowo zniemczono na Reckenwaldewedług analogii Woin, wojownik, (niem. der Recke).
W powiecie sulechowskim jest 20 dzierżawczych nazw miejscowych, czyli ca 11% wszystkich nazw. Od imion utworzono 14 nazw
miejscowości. Notujemy następujące imiona hipotetyczne:
l)

Karkosz-Karkosław

2) Karsz3)

Karsław,

(Kargowa).

Karszyn14 •

Młodziej (Młodziejów)
Skorosław

4) Skoros'z -

(Skoraszewo).

W wypadku nazw miejscowych - Skoraszewo i Suchawa, możliwy
(por. łuż. Dubrawa NZSł). Od przezwisk
nazwisk utworzono 4 nazwy miejscowości:

j~st wpływ języka łużyckiego

-

l) Gradowo- Grad.
2) Laskówko -

Laski, Laskowo -

Lasek.

3 Suchawa- Suchy.
4)

Susłów

Od
kowa.

tytułu

-

Suseł.

utworzono dwie nazwy

dzierżawcze:

Wojnowo i Wieli-

Kontynuanty prasłowiańskiego sufiksu - (-owa, -owo, ((ewo) wyw 16-tu nazwach: Gradowo, Jaroszówka, Kargowa, Laskowo,
Małos'zewko, Mazów, Mieszkowo, Młodziejów, Skoraszewo, Skoraszewo
II, Suchawa(?), Susłów, Sulechów, Trzebiechów, Wielikowo, Wojnowo.
stępują

Kontynuanty prasłowiańskiego sufiksu - występują w trzech nazwach: Dobrzęcin, Karszyn, Sławocin. Prasłowiański sufiks- występuje
tylko w jednej nazwie. Boryń.
się

Natomiast nie ma żadnej nazwy dzierżawczej w której
kontynuanty prasłowiańskiego sufiksu.

7 Roeznik

zachowałyby
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Nazw dzierżawczych utworronych od imion dwuczłonowych, mamy
14, (tu wliczyłem wątpliwe Karszyn, Kargowa, Mazów), od imion
jedno-członowych i przezwisk 4 nazwy, a od tytułów- 2. Powtarzam to w celu zwrócenia uwagi na fakt następujący: Spośród 14 nazw
utworzonych od imion dwu-członowych nie zgermanizowano tylko
4-ch 15 : Mazów (Mosau), Kargowa (Karge), Sulechów (Ziilichau), Trzebiechów (Trebschen). Nazwy od imion jedno-członowych i przezwisk
zgermanizowano wszystkie. Swiadczy to o tym, że Niemcy szczególnie
silnie germanizowali nazwy miejscowe dzierżawcze jako kryjące najważniejszy dokument tych ziem imiona polskie. Nazw od imion
jedno-członowych nie można było skutecznie skrócić, więc zgermanizowano je wszystkie.
Wątpliwości może budzić zaliczenie nazwy miejscowej Suchawa do
dzierżawczych. Zrobiłem to dlatego, że miejscowość leży na gruncie
podmokłym i nie może być wliczona do topograficznych. Laskowo zaliczyłem do nazw dzierżawczych, ze względu na to, że w pobliżu jest
miejscowość o nazwie rodowej Laski. Mazów to również nazwa od imienia z którego pozostała tylko eząstka Maz-, stąd trudno ustalić jakie to
imię (Masław?).

ETNICZNE NAZWY POWIATU SULECHOWSKIEGO
Etniczne nazwy miejscowe, są najstarszymi z grupy nazw określo
nych jako "nazwy miejscowe będące zrazu nazwami ludzi, później
dopiero nazwami miejscowymi". TSNM, str. 43. Etniczne nazwy miejscowości powiatu sulechowskiego, podaję znowu w porządku alfabetycznym:
l) Glinki (niem. Ziegel Berg) przysiółek Młynkowa. Nazwa wyszła
z użycia. Urobiono ją od nazwy "gliny". "Glinki" oznaczają gromadę ludzką, nazwaną tak od właściwości ich 'ziemi.
2)

Namuły (niem. Miihlwald
wyszła z użycia. Powstała

Vorwerk) przysiółek wsi Pyrnik. Nazwa
od "muł".

3) Strumiany (niem. Kiefernhorst) Strumian;
od Sulechowa. SPONDAG Strimene 1860.
4) Tatarki (niem. Glashiite) -ek))ki;
od "tatarak" - roślina wodna.
Orchowym.

wieś

34 km na płd.-wsch.

przysiółek Starego Uścia. Nazwa
Miejscowość leży nad jeziorem

Etniczne nazwy miejscowe powiaj;u sulechowskiego stanowią 2,2%
wszystkich nazw tego powiatu. Notujemy tylko jedną formę z sufiksem - jany - Strumiany.
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Nazw etnicznych było kiedyś zapewne więcej, lecz zanikły przypuszczalnie w wyniku mieszania się ludności. O innych powodach zaniku nazw etnicznych pisałem omawiając nazwy kulturowe.

PATRONIMICZNE NAZWY MIEJSCOWOŚCI POWIATU
SULECHOWSKIEGO
Patronimiczne nazwy miejscowości powstały w X-XIII wieku.
(MRzT str. 152) oznaczają one potomków, albo poddanych człowieka,
którego imię lub tytuł tkwi w nazwie:
l)

Gębice

2)

Marzęcice (niem. Marienthal) -ic; osada 12 km na wsch. od Sulechowa. Nazwa od "Marzęta" -sufiks -ęta z prsł. -ąta, por TNPim
str. 56.

(niem. Siedlersruh) -ic; osada 16 km na
chowa. Na'zwa od "gęba"- przezwisko.

płd.-wsch.

od Sule·

3) Radowice (niem. Friichtenau) -ic; wieś 10 km na płd.-wsch. od Sulechowa. KUSC Radowitz 1934, KUSC Friichtenau 1940, SPONTAG
Radewitsch 1860.
4) Suchocice (niem. Birk Kol.) ·-ic; wieś 3 km na płn. od Sulechowa.
Nazwę zaliczam do patronimicznych, bo w pobliżu jest kilka miejscowości z osnową such-. Musiała więc istnieć nazwa osobowa Suchy - przezwisko.
5) Swarzyniec (niem. Schwarmitz) -ic; wieś leżąca 13 km na
od Sulechowa. Osada Swarzymira. Ktstr Schwarmitz.

płd.-wsch.

Polskie nazwy patronimiczne utworzone są przy pomocy dawnego
sufiksu -ici, prsł. oraz -owici. Na omawianym obszarze, występują nielicznie gdyż stosunkowo wcześnie został on opanowany prze'z Niemców.
W kraju załabskich Drzewian, występuje ich jeszcze mniej (MRzT).
W trzech wypadkach patronimiczne nazwy miejscowe, utworzone są
od imion (Radowice, Swarzyniec, Marzęcice), a w dwu od innych nazw
osobowych- przezwisk (Suchy, Gęba). Nie ma ani jednej nazwy w której tkwiłby tytuł człowieka.
Notujemy jedno imię hipotetyczne: Swarzymir. Może odnośna nazwa
powinna brzmieć Swarzymice. (niem. Schwarmitz).

miejscowości

Patronimiczne nazwy
sulechowskiego.

stanowią

ca 2,8% wszystkich nazw powiatu

Wojciech Pasterniak
SŁUZEBNE

NAZWY MIEJSCOWE POWIATU SULECHOWSKIEGO

Nazwy miejscowe służebne,
w wieku X-XIII. Oznaczają one

powstały przypuszczalnie również
miejscowości zamieszkałe przez ludzi
stanowiących pewną grupę zawodową.

Leśniki (niem. Waldvorwerk) -ik))ików; osada 30 km na wschód od
S ul echowa.
2) Młyniska (niem. Gross Mi.ihle) przys1ółek wsi Boryń. Nazwa wyszła
z użycia.
3) Młyniska (niem. Gross Mi.ihle) przysiółek wsi Kije. Nazwa nie ujęta
w RSG zanotowana w MPS.
4) Szabliska (niem. Kleinmi.ihl Vorwerk) Szablisk))ków; wieś 6 km na
zach. od Sulechowa, przypuszczalnie wyrabiano tu kiedyś szable

l)

(broń).

5) Winniki (niem. Weinberg) -ik))ików; osada 5 km na zachód od Sulechowa. Do dzisiaj są tam plantacje winorośli.
6) Skopce (niem .•Neue Schaf) -ów))iec; osada leżąca 3,5 km na płn.
wsch. od Sulechowa. U Lindego skopiec = wiadro do mleka;
u Bri.icknera SE - nac'lynie ale także "skopić" = trzebić; skopek
= baran trzebiony.
Największe wątpliwości może budzić zaliczenie nazwy Młyniska
do służebnych. Gdyby nazwa brzmiała "Młynniki", sprawa byłaby
jasna. Sufiks -iska nie występuje w żadnej znanej nazwie służebnej,
które zazwyczaj występują z sufiksem -ary. Nie wliczyłem tej nazwy
do kulturowych z następujących względów 16 :
l) Położenie topograficzne wskazuje że wspomniane przysiółki
(Młyniska) leżały w pewnej odległości od wsi. Zapewne młyn, lub
młyny tam będące obsługiwała jedna rodzina, która możliwie
była również ich właścicielką. Z różnych powodów (za'zdrość, nienawiść do bogatszych) można ją było nazwać Młyniska.
2) Należy uznać, że w tworzeniu nazw miejscowych mogą też ostatecznie być wyjątki.
3) Wydaje się, że rzeczowniki liczby mnogiej z cząstką - nn - są
mało produktywne.
Od "szable" nie można utworzyć nazwy przy pomocy sufiksu -ary,
lub -iki, gdyż powstałyby z tego potworki językowe. Dlatego też grupę
zawodową zajmującą się wyrobem szabel nazwano prawdopodobnie
"szabliska". Jeżeli przypuszczenie tyczące się nazwy miejscowej Szabliska, jest słuszne, to potwierdza ono fakt, że mogą istnieć również
nazwy etniczne z sufiksem iska (Młyniska). Sufiks -iska, jeszcze dziś
jest produktywny i służy do oznaczania pewnej grupy ludzkiej np.
chłopiska, dzieciska itp. Jest to jednak tylko hipoteza, której nie udało
mi się sprawdzić.
Wszystkich nazw służebnych w powiecie sulechowsktm, notujemy
sześć, co stanowi około 3,3% ogółu nazw powiatu sulechowskiego.
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RODOWE NAZWY MIE.JSCOWE POWIATU SULECHOWSKIEGO
Rodowe nazwy miejscowe
XIII wieku.
l) Kije (niem. Kay); duża
chowa. SS 13 Kay.
2)

powstały

wieś leżąca

Krężoly (niem. Krummendorf) -oł;
chowa. SA. Crummendorf 1878.

przypuszczalnie
ok. 7 km na
wieś

również

płn.-zach.

w X-

od Sule-

0,2 km na wsch. od Sule-

3) Laski (niem. Bergvorwerk) osada 22 km na płn.-wsch. od Sulechowa. Nazwę uznaję za rodową ze względu na zagęszczenie miejscowości mających osnowę Lask-. Dziś urzędowo i przez ludność nazywa się tę miejscowość Górny Folwark.
4) Marianki (niem. Marienhof)

dziś używa się

5) Tarny (niem. Tarne) -Tarn))ów; 13 km na

nazwy Marianowo.

płd.

od Sulechowa.

6) W ąsoszki (niem. Klein Rothenburg) -ek))ków; osada 2 km na
od Sulechowa.

płd·

7) Wroczki (niem. Karlshof)-ek))ków; osada 4 km na płd.-zach. od Babimostu. MRzT notuje imię Wrocisz, Wrocisław (str. 156).
8) Wypychy (niem. Wartholz) -ów; osada 7 km na
lechowa.
9) Szarki (niem. Scheferhohe). Nazwa
Starego

Uścia.

wyszła

z

płd.-wsch.

od Su-

użycia. Przysiółek

BSP Szarkowszczyzna, str. 30.

Nazwy rodo,we stanowią około 4,9% ogółu nazw powiatu sulechowskiego. Nie udało mi się znaleźć jakichkolwiek dokumentów potwierdzających wymienione wyżej nazwy, jako rodowe. Zmuszony byłem oprzeć
się na dostępnych materiałach porównawczych i realiach terenowych
(jak w przypadku nazwy Laski), odgrywających niekiedy bardzo ważną
rolę. Nie beZ znaczenia jest również fakt, że miejscowości o nazwach
rodowych leżą przeważnie w pobliżu starych miast Babimostu i Sulechowa.
na

Na gorąco możemy zanotować przejście
dzierżawczą - "Marianowo".

nazwy rodowej "Marianki"
(wydaje

się) liczbą

mnogą imion "Wroczki" i "Marianki". Ostatnia nazwa
została już od imienia chrześcijańskiego, dlatego za czas jej
przyjąć musimy datę po wieku X.

utworzona
powstania

Tylko w dwóch wypadkach nazwy rodowe

są
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PAMIĄ TKOWE

NAZWY MIEJSCOWOŚCI POW.
SULECHOWSKIEGO

l) Chwalim (niem. Altreben) Chwalim, Chwalima, Chwalimia. Wieś
16 km na wsch. od Sulechowa. Grund Chwalim 1866. SGKP Chvalim 1440. SPONDAG Chwalliro 1860. Nazwa nadana zapewne dla
uc'zczenia jakiegoś Chwalimysła, czy Chwalimira. Z czasem sztucznie (może dla łatwiejszej wymowy) skrócono nazwę do formy
Chwalim.
2) Glogusz (niem. Gloksen) -a;

wieś

7 km na

płn:-zach.

od Sulechowa.

3) Jaromierz Stary (niem. Alt Hauland) -a, -ego; wieś 28 km na wsch.
od Sulechowa- Naz-.va od Jarosz, zdrobnienie imienia Jaromir.
SGKP Jaromierz Stary 1379 T. VII, str. 346. Per.Chr.N.Jar. Alt Jaromierz 1685.
4)

Zdzisław (niem. Unruhsau) -wia))wa;wieś 22 km na płn.-wsch. od
Sulechowa. Dawna własność hr. von Unruh- założyciela Kargowy.

Najwięcej wątpliwości może budzić zaliczenie nazwy miejscowej
Głogusz (jest przysiółek Głoguszyn) do nazw pamiątkowych. Wydaje
mi się jednak, że Głogusz to imię zdrobniałe podobne np. do imienia
Bogusz. Głogusz jest to więc skrócona forma od imienia Głogosław "sło

wem,

sławiący".

Nie wywodzę nazwy Głogusz od głóg))głog podobnie jak Głogów17 ,
gdyż nie znam żadnego sufiksu usz. Cząstka ta występuje chyba
tylko w imionach.
Nazwy pamiątkowe
sulechowskiego.

stanowią około

NAZWY OD NAZW

MIEJSCOWOŚCI

2,2% wszystkich nazw powiatu

W POW. SULECHOWSKIM.

l) Janowiec (niem. KesseLsdorf) -ca; osada 9 km na płn.-wsch. od Sulechowa. Nazwa oznacza zapewne pochodzenie mieszkańców z jakiegoś Janowa, bo w pobliżu nie ma miejscowości n tej nazwie.
2) Jaromiersko (niem. Stisloch)
wyszła z użycia.

przysiółek

Starego Jaromierza. Nazwa

3) Jesionka (niem. Seeblick Vorwerk) -ki;
siony. Według świadectwa autochtonów,
Jasione.

mała wieś w pobliżu Jemiejscowość tę nazywano

4) Kargowa (niem. Unruhstadt) -owy; miasteczko 18 km od wsch. od
Sulechowa. Mey. Lex. Kargowo i Unruhowo, SGKP t. IV. str. 372
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)
16)
17)

18)

miejscowości

Kargowa 1871 SGKP t. III czytamy: "W pierwszej połowie XVII
wieku Krzysztof hr. Unruh założył miasto obok już istniejącej wsi
Kargowy dla zbiegłych z ojczyzny protestantów".
Kargowa Dolna (niem. Niederdorf) -owy, -nej; przysiółek Kargowy.
Kargowa Górna (niem. Oberdorf) -owy, -nej; przysiółek Kargowy.
Karszynek (niem. Fiedlerhorst)- mała miejscowość w pobliżu wsi
Karszyn, dziś nazywana Karcz. SPONDAG Karsch Vo,rwerk.
Kliniczki (niem. Fahrhauser) osada w pobliżu wsi Klenica.
Kliniczki (niem. ?) nienotowany u Rosponda przysiółek Klenicy
MPS Kliniczki.
Laskówko (niem. Suppvorwerk) -ówka; osada w pobliżu wsi Laskowo.
Nowe Uście (niem. Neutepperbuden) -ego, -a; wieś w pobliżu Starego Uścia. SGKP Uście Dolne. SPONDAG Nieder Topperbuden
1860. AER Neutepperbuden 1904.
Nowy Klępsk (niem. Neu Klemzig) -ego, -ska; osada w pobliżu wsi
Klępsk. W pobliżu Klępska znajduje się również osada Klępsk
Dolny (Alte Schaferei) której nie znajdujemy w RSG.
Obra Dolna (niem. Alt Obra Hauland) -y,-nej; w pobliżu wsi Obra.
ZK in Ober 1178. Ch.A.Obr.Alt Obra 1899 - później zawsze Alt
Obra Hauland.
Podmokłe Małe (niem. Klein Posenbrtick); dziś używa się nazwy
Podmokle Małe. Grund. Klein Posemukel, 1877 leży w pobliżu Podmokli Wielkich.
Rakowiec (niem. Krebs-Miihle) -ca; 12 km na płn.-zach. od Sulechowa.
Smolno Małe (niem. Klein Schmollen) -na,-ego; w pobliżu Smolna
Dużego. SPONTAG, Klein Schmollen 1860.
Strumianki (niem. Heinrichsau); dziś miejscowość tę nazywają
Henryków, lub Henrykowo. Leży 38 km na pd.-wsch. od Suiechowa w pobliżu wsi Strumiany.
Wojnówko (niem. Johanneshof) przysiółek Wojnowa. Nazwa wyszła
z użycia.
UZUPEŁNIENIE

19) Głoguszyn (niem. Glogsen Vorwerk); przysiółek wsi Głogusz.
20) Jaromierz Nowy (niem. Neu Hauland) w pobliżu Starego Jaromierza.
21) Laski Dolne (niem. Laske) w pobliżu wsi Laski,
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Nazwy zdrobniałe bezpośrednio sekundarne są najmłodsze. Pojawiły
one na ziemiach polskich w wieku XII. Nadano je miejscowościom
ze względu na stosunek do innej osady, lub ze względu na pochodzenie

się

mieszkańców.

Nazwy te stanowią około 12,1% wszystkich nazw miejscowych powiatu sulechowskiego. Duża ich liczba świadczy o intensywnej ekspansji
gospodarczej Niemców na te tereny po wieku XII. Są to osady (przeważnie folwarki zakładane głównie przez Niemców), w ich nazwach nie
ma też żadnych cząstek sufiksalnych i fonetycznie polskich, chyba że
nazwy urabiano bezpośrednio od starszej polskiej np. Nowy Klępsk.
Na terenie powiatu sulechowskiego występuje proces zanikania na'zw
typu Stare Krarusko - Nowe Kramsko. Dziś już mało kto używa nazw
Stare Uście, - Nowe Uście, stosując dla obu miejscowości tę samą
nazwę: Uście. Przykładów takich jest więcej.
Nazwę Kargowa zaliczyłem do grupy nazw pochodzących od nazw,
gdyż miastec'zko to nazwano jak poprzednio pisałem, od leżącej obok
wsi Kargowa. Jest to chyba fakt w nazewnictwie wyjątkowy.

Budowę strukturalno-gramatyczną
niższa

omawianych nazw, ilustruje po-

tabela:

Nazwy sekundarne
Zestawienie syn~aktyczne
Inne
Jako

osobliwość

11

lO
l (Kargowa)

notujemy sufiks w funkcji sufiksu

zdrobniającego.

DWUZNACZNE NAZWY MIEJSCOWOśCI
POW. SULECHOWSKIEGO
l)

Bąkowo (niem. Quellengrund) -owa; wieś 11 km na płn. od Sulechowa. Wobec jeszcze dzisiaj często używanej nazwy osobowej Bąk,
miejsowość zaliczam do nazw dwuznaczynch.

2) Borek (niem. Bork) -ka))ku; wieś 10 km na płd.-wsch. od Sulechowa. MRzT podaje imię Borek str. 155 zdr. od Bożysław· SPONDAG
Bork 1860.
3) Chmielno (niem. Hopfenbruck) przysiółek wsi Stary Jaromierz.
Nazwa wyszła z użycia. Można ją uznać za topograficzną, kulturową oraz dzierżawczą od nazwy osobowej.
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Głuchów (niem. Glauchow) -owa; wieś 9 km na płd. od Sulechowa.
SPONDAG Glauchow 1860 i aż do roku 1944 Glauchow. Por. łużycki
Hłuchow. niem. Glauchen NZSł.

5) Kuligowo (niem. Bomster Hof) -owa; osada 20 km na wsch. od Sulechowa. UPNM "Kuligowo- siedlisko Kuliga" str. 198, ale Linde
i Bruckner "kulig" p~ak także zabawa zimowa.
Dwuznaczne nazwy stanowią 2,8% wszystkich nazw miejscowości
pow. sulechowskiego. Wątpliwości mogłyby rozwiać tu jedynie szersze
materiały źródłowe.

NIEJASNE NAZWY POW. SULECHOWSKIEGO
Nie umiałem wyjaśnić następujących
się zatarło. Wykorzystane źródła również
l) Byclwrz (niem. Elisenthal) -a;
lechowa.

nazw, których znaczenie JUZ
nie rozwiązywały sprawy.

wieś leżąca

2) Ciemniewo (niem. Schrekhaide)
wyszła z użycia. '

23 km na wsch. od Su-

przysiółek

Sulechowa. Nazwa

3) Przezkulice (niem. Ludwigshof) -ic;
chowa.
-

wieś

8 km na wsch. od Sule-

4) Tyrszeliny (niem. OttersHidt) -ów;
Sulechowa.

wieś

44 km na

płd.-wsch.

od

5) Wirówki- nienotowana w słowniku Rosponda miejscowość 27 km
na wsch. od Sulechowa. Nazwa wyszła z użycia, zastąpiona przez
"Bojadła Cegielnia" lub Bojadło-Cegielnia".
6), Dźwina (niem. Dzwina) -y; osada 29 km na wsch. od Sulechowa.
Niejasne nazwy stanovvią 3,3% wszystkich nazw powiatu sulechowskiego.

W ojciech Pasterniak
OBLICZENIA
PROCENTOWE TYPóW ZNACZENIOWYCH NAZW
POW. SULECHOWSKIEGO

RODZAJ NAZWY

PROCENT

31,3
24,1

I. a) topograficzne
b) kulturowe
c)

dzierżawcze

66,40/o

11

2,2
2,8
3,3
4,9
2,2

II. a) etniczne
b) patronimiczne
c) służebne
d) rodowe
ę)

UWAGI

pamiątkowe

15,4%

12,1

III. Nazwy od nazw

IV. Niejasne

3,3

V. Dwuznaczne

2,8

WYKAZ
ILOSCIOWY TYPOW ZNACZENIOWYCH NAZW POW. SULECHóW

l

NAZWA

ILOSC

57
44
20
4
5

l. To po graficzne

i

l

2. Kulturowe
3. Dzierżawcze
4. Etniczne
5. Patronimiczne
6. Służebne
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l

6

NAZWA

l

7. Rodowe
8. Pamiątkowe
9. Nazwy od nazw
10. Dwuznaczne
11. Niejasne

il

ILOSC

9
4

22
5
6

l

Nazwy

------------------------

miejscowości

GERMANIZACJA NAZW MIEJSCOWYCH
POW. SULECHOWSKIEGO.
WYKAZ

nazw które w grudniu 1940 r. nie były jeszcze
zgermanizowane
Lp.
l.

2.
3.
4.
5.

6.

Nazwa polska
Babimost
B i elawice
Bajadło
Borek
B rzezie
Buków

7.
8.
9.
10.

Dźwina

11.

Głuchów

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Góry
Górzykowo
Kalsk
Kargowa Wieś
Kart no
Kije
Klenica

19.
20.
21.
22.
2')u.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

G libiel
Głogus'z
Głoguszyn

Klępsk
Klępsk

Nowy
Kolesin
Kolsko
Konotop
Kruszyna
Laski Dolne
Led no
Linie
Lipka
Lęgowo
Łochowo
Łomnica

Marianki
Marzęcice

Mazów
Mesze

całkowicie

Nazwa niemiecka
Bom s t
Bellwitz
Boyadei
Bork
Briese
Buckow
Dzwina
Glibsthal
G logsen
Glogsen Vorwerk
Glauschow
Guhren
Ober Guhren
Kalzig
Karge
Kern
Kay
Kleinit z
Klemzig
Neu Klemzig
Goltzen
Kolzig
Konotopp
Krauschow
Laske
Lodenberg
Liehne Vorwerk
Lipke Vorwerk
Lang Heinersdorf
Lochow
Lomnitz
Marienhof Vorwerk
Marienthal
Mosa u
Mesche
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Lp.
36.
37.
33.
39.
40.
41.
42.
43.
4'1.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Nazwa polska
Modła

Obłotne

Obra Dolna
Ostrzyce
Plebania
Pomorsko
Pyrnik
Radlin
Sita
Sitno
Smolno Małe
Smolno Wielkie
Sulechów
Swarzyniec
Święte

Tarny
Trzebiechów
Wielibórz
Wielikowo
Wirmiki
Winnica
Winnogóra

miejscowości

Lp.
l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
108·

---------------------

Nazwa niemiecka
Model Vorwerk
Oblath
Alt Obra Hauland
Ostritz
Plebanie
Pommerzig
Pirnig
Riegel
Zitta
Zetten
Klein Schm6llen
Gross Schmollen
Ziillichau
Schwarmitz
Schwentesee
T orne
Trebschen
Wildeborse
Welkvorwerk
Weinberg
Klein Weinberg
Oberweinberge

·Dodatkowy wykaz 18
których nazwy okola roku 1850 nie byly jeszcze
zgermanizowane w pelni.

Nazwa polska

Nazwa niemiecka

Chwalim
Cigacice

Chwalim
Tschieherzig
Dambrowe
Neu Jaromierz
Alt Jaromierz
Jasione
Karschin
Karsch Vorwerk

Dąbrówka

Jaromierz Nowy
Jaromierz Stary
Jesionka
Karszyn
Karszynek

Nazwy

miejscowości

Lp.

Nazwa polska

Nazw-a niemiecka

9.
10.
11.
12.

Nowe Kramsko
Podlegórz
Podmokle Małe
Fodmokle Wielkie

Neu Kramzig
Fadligar
klein Fosemukei
Gross Fosemukei
Folame
Polke
Rattowitz
Sedczijn
Suschnowke
Strimene
Suschiowe
Kramzig
Woynowo

l:~.

Fołomie

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Fólko
Radowice
Siadcza
Sosnówka
Strumiany
Susłów

Stare Kramsko
Wojnowo

Jak widać z wyżej zamieszczonych tabel, w grudniu 1940 roku,
nazwy 57 miejscowości nie były jeszcze całkowicie zgermanizowane.
Cyfra ta stanowi 31,3% wszystkich nazw powiatu sulechowskiego. Od
roku 1850 do 1940, zgermani'zowano około 21 nazw czyli 11,5%. Razem
więc w roku 1850 niezgermanizowanych było 68 nazw, co stanowi około
42,8%.
Musimy wziąć pod uwagę, że wiele nazw miejscowych powiatu sulechowskiego, Niemcy tłumaczyli dosłownie lub prawie że dosłownie
z języka polskiego. Jest takich nazw 24, co stanowi 13,2% wszystkich.
Możemy też przyjąć, że około 22-ch miejscowości założyli w powiecie
sulechowskim Niemcy (nazwy od nazw), co stanowi 12,1% wszystkich
nazw.
Nazw niezgermanizowanych zatem, było (wliczając tłumaczenia)
56%. Jeżeli dodamy do tego 12,1 o/o nazw od nazw (miejscowości
założone przez Niemców) i odejmiemy to od 100%, otrzymamy wtedy
31,9%. Tyle właśnie nazw zgermanizowali Niemcy przed rokiem 1850.
Są to obliczenia o charakterze orientacyjnym. Wskazują one jednak, że
proces germaniZacji nazw miejscowych w powiecie suiechowskim, szczególnie przebiegał przy końcu XIX i na początku XX wieku.
około
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UWAGI O AKTUALNIE UZYWANYCH NAZWACH MIEJSCOWOŚCI
Wspomniałem już w uwagach wstępnych do niniejszej pracy o smutnym fakcie nieprzes~rzegania nazw ustalonych przez KAUNM i niezrozumiałym faworyzowaniu nazw niemieckich, które niekiedy tłumaczy
się dosłownie. Stan ten najlepiej zilustruje poniższa tabela.

Nazwa
ustalona

L

p.

l

urzędowo

l. Bojadla

2.

l

Nazwa
niemiecka
z 1940

!Nazwa ws półcz.
.
używana przez Nazwa z lat /
1945-48
uzywana przez'
ęd
ludność
urz Y
Bojadło))-ła

Boyadei

Głuszyca

l

Na~a
wspołcz.

j

l Bojadła)) lo

Bojadei
Rybojady
Bojadło

Dickstrauch

Krzewina

Krzewina

Krzewina

3. Jesiona

GrUnwald

Jesiona

Jesiona

Zielony Las

4. Karszyn

Grossheiden

Karszyn))

Karszyn

Kaszy no
Kaszyn

5. Karszynek

Fiedlerhorst

Karcz

Karcz

Karcz

6. Kartno

Kern

Karno))

Karno
Kart no

Kierno

7. Klenica

Kleinitz

Klenice))
Klenica

Klenice

Klenica
Klenice

Klępsk

Klemzig

KI emsko

Klemsko

Klemsko

Liny

Liny

Liny

Marianowo

Marian owo

Marianowo

Ujście

Ujście))
Uście

Ujście

8.

Liehne
Vorwerk

9. Linie

l 10. Marianki
11. N. i St.
Uście

12.

Obłotno

13. Laski
14.

Podmokłe

M. i W.

Marienhof
l

l

l

N.U.A. Tepperbuden
Oblath

l

Obłotno

l Obłotno

Bergvorwerk Górny Folwark Górny Folwark Górny Folwark
IQ. U.Gr.
Posenbriick

Podmokle

Podmokle

Podmokle

Polama

Pofama))
Polana

Polama

16. Pólko

Waldorst
Polke

Polka

Polka

Polka

17. Pyrnik

Pirnig

Pyrnik

Pyrnik

Ponik
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Połomie

,1,

Obłotno

Borkenhag
Polame

15.

f

l

Nazwy

miejscowości

18. Siadcza

Eichenbaum

Siadszyn
Ze c in

19. Strumian ki

Heinrichsau

Henrykowo

20. Stru miany

Kiefenhorst

21. Sulechów
Susłów

22.

23. Swarzynice
24. Tyrszeliny
25. Winnogóra
26.

Zamieście

l Siadszyn
l

Ze c in

l Henrykowo

Henrykowo

Strumiany

Strumiany

S trzemień

Ziillichau

S ulechów

Sulechów

Cylichów

Rehfelde

Susłów

Susłów

Refelda

S zwarnice

Szwarnice

Szwarnice
Szwarnica

Otterstadt

Tyrszeliny

Tyrszeliny

Zalesie

Oberweinberge

Winnagóra

Winnagóra

Winnagóra

Schwarmitz

Neudorf

l

Nowa

Wieś

Nowa

Wieś

Nowa

Wieś

W tabeli tej nie podałem wszystkich nazw polskich z lat 1945-48.
Jest o wykaz ilustracyjny tylko w ca 70% obecny stan nazewniczy.
Z zamieszczonej tabeli widać, że urzędy i instytucje państwowe błęd
używają 17-tu n~, a ludność 21 nazw. W kilku przykładach,
możemy zauważyć nazwę niemiecką dosłownie przetłumaczoną np.
Bergvorwerk - Górny Folwark.
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Procesy
czarownic

w Zielonei Górze

w wieku XVII

o niedawna wiedza nasza
o ciekawym i specyficznym odcinku dziejów o działalności czarownic,
demonów i zaklinaczy, oraz o prześladowaniu posąd'zonych o kontakty z diabłem - była niedostateczna. Wielka dziedzina badań nad
obyczajowością społeczeństw przeszłości, zazębiająca się licznymi
więzami z wieloma naukami humanistycznymi, leżała właściwie
odłogiem. Jedynie etnografowie i
etnologowie w swych studiach
i przyczynkach, starali się na ła
mach kwartalnika "Lud" wypełnić
tę lukę. Z historyków nieliczni
tylko dotykali zaniedbanej dziedziny.
A przecież ani Ja na Karłowicza
"Czary i czarownice w Polsce"
(druk. w "Wiśle" 1887 r. t. I z. 1),
które długi czas były jedynym
syntetycznym studium na ten temat, ani dłuższe wzmianki w
"Przewrocie umysłowym w Polsce
XVIII wieku" W. Smoleńskiego,
ani w "Dziejach Kultury Polskiej"
Aleksandra Briicknera, ani w
"Kulturze Wieków Średnich" Ja na Ftaśnika (odnoszące się zresztą w tym ostatnim wypadku do
historii powszechnej) - w żad
nym wypadku nie mogły zastąpić
braku większego opracowania o
procesach czarownic w Polsce.

D

A głosów nawołujących do wydania źródeł z tego zakresu nie
brakło w naszej nauce·

Już w
roku 1925 Kazimierz Sochanowicz w artykule p.t.
"0 potrzebie systematycznego wydawnictwa materiałów do historii
procesów o czary w Polsce" drukowanym na łamach "Ludu" - pisał:
,,Celem umożliwienia systematycznej i zorganizowanej pracy na polu
zagadnień związanych z demonologią, czarodziejstwem, czarami, zaklinaniem itp. praktykami mającymi na celu wyświetlić wierzenia i przesądy związane z in:erpretacją tzw. sił nadprzyrodzonych, trzeba zainicjować systematyczne wydawnictwo zbioru materiałów tej kwestii poświę
conych. Jak o jedną ze szczególnie ważnych grup materiałów w tym
zakresie, uważam dokumenty sądowe z dawnych wieków, będące ślada
mi piśmiennymi odbytych procesów o czary" 1 •

Do pewnego stopnia pionierską rolę w oświetlaniu ciemnych stron
historii, specjalnie zaś stanowiska kościoła jako głównego reżysera ponurych procesów o czary, spełniła dwukrotnie wznawiana już w okresie
międzywojennym ks1ążka Józefa F utka "Mroki średniowiecza".
Książka ta, której czwarte wydanie wyszło w roku 1956, dzięki swej
popularnej formie trafiła do rąk wielu czytelników. "Była to w okresie
XX-lecia- piszą wydawcy czwartego wydania - jedna z pierwszych
prac, przedstawiająca w śmiały sposób ponure relikty średniowiec~,
tak długo pokutujące w naszych stosunkach" 2 •

Jeszcze w roku 1947 Mirosława Dąbrowska-Zakrzewska, publikując
ciekawe materiały na temat procesów o czary w Lublinie w XVII
i XVIII wieku, pisała we wstępie o zaniedbaniu w Polsce etnografii
historycznej, która w innych krajach europejskich jest przedmiotem
gruntownych studiów, podobnie jak stanowiąca jej część historia czarów
oraz procesów o czary3 •
Sytuacja u nas uległa poprawie po roku 1950, szczególnie zaś po
wydaniu wypisów źródłowych o nietolerancji i zabobonie w Polsce
w wieku XVII i XVIII w opracowaniu B. Baranowskiego i W. Lewandowskiego4), gdzie procesem czarownic poświęcono specjalny rozdział.
Mimo zastrzeżeń wydawców, że "wypisy nie roszczą sobie pretensji do
przedstawienia całości obrazu kontrreformacji w Polsce", stanowią one
poważny krok w kierunku odrobienia dotychczasowych zaniedbań na
tym odcinku.
Okazało się wkrótce, że prof. B. Baranowski nie ograniczył się jedynie do zreqagowania wypisów źródłowych. Zagadnieniem tym zajął się
bliżej i w rezultacie w roku 1952 na półkach księgarskich ukazała się
nakładem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego książka pt. "Procesy
czarownic w Polsce w XVIr' i XVIII wieku" 5 .

115

Władysław

---------------------------

Korcz

---------------------------

Nieznane dotąd właściwie zagadnienie, we fragmentach rozproszone
po naukowych periodykach, w pracy prof. B. Baranowskiego otrzymało
postać w której autor zamknął całość dotychczasowych badań nad tym
arcyciekawym zagadnieniem.
Bez względu jednak na wartość pracy prof. B. Baranowskiego, której
wyniki dotyczą problemów kilku pokrewnych sobie dyscyplin naukowych: historii, socjologii, etnografii, a może i psychologii - nie będzie
pomniejszeniem jej wysokich walorów stwierdzenie, że nie wszystko
w niej zostało już powiedziane.
Mimo poważnej źródłowej podstawy (prof. Baranowski oparł swą
na materiałach zgromadzonych w archiwach: Głównych Akt
Dawnych, Miejskim w Łodzi i w Gdańsku), oraz obfitej literaturze dotyczącej całokształtu zagadnienia, nie tylko w odniesieniu do Polski, ale
i dziejów powszechnych -- materiał nie został całkowicie wyczerpany.
pracę

Prof. Baranowski omawiając procesy czarownic na ziemiach dawnej
Folski nre uwzględnił terenów włąc'zonych w granice Państwa Folskiego
po roku 1945. Stwierdza jedynie że " .... osobnym zagadnieniem mogą
być procesy czarownic na obecnych ziemiach zachodnich. Tereny te
a szczególnie Śląsk uchodziły za miejsca nadzwyczaj ożywionej walki
z "diabłem" 6 •
Źródło na którym opiera się mmeJsza praca, nieznane prof. Baranowskiemu, warte jest opublikowania. Dzięki niemu rozszerza się znajomość ponurego zjawiska na terytorium dotąd w literaturze polskiej
nie omówione. Nawet autor najwszechstronniejszej monografii Zielonej Góry Hugo SchmidF) w jednym z rozdziałów potraktował samo
źródło i zawarty w nim materiał w sposób daleki od wyczerpania.
Wartości historyczno-społeczne źródła, dotąd w zasadzie nigdzie
w pełni nie opublikowanego są dodatkowym uzupełnieniem uzasadnienia potrzeby, podania go do powszechnej znajomości.

Jeszcze jedna, nieznana karta z epoki wstrząsającej grozą i okruzostaje odkryta. Wydaje się zaś, że w naszej .sytuacji w której wcale nie cierpimy na nadmiar tego rodzaju źródeł, odnalezienie
i opublikowanie tego materiału zbiega się z aktualnymi i wciąż jednakowo żywotnymi celami naukowo-poznawczymi. Jeżeli uwzględnimy
ponadto niemniejsze potrzeby wszechstronnej popularyzacji dziejów
Ziem Zachodnich, to i z tego względu opu.blikowanie źródła, wydaje się
celowe i potrzebne.
cieństwem,
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WARTOŚĆ ŹRÓDŁA

Podstawę źródłową

niniejszej pracy stanowi księga której pełny
brzmi: "Extract: Protocolli Judicij Grunbergensis ex actis Inquisitional: et Processu criminali contra Maleficas de annis 1663, 1664, 1665".

tytuł

Na treść tej w pergamin oprawnej księgi, składają się wyłącznie
wyciągi protokołów sądowych w liczbie 73-ch. Czasokres, którego księga
dotyczy, zamyka się w ścisłych granicach od 3 września 1663 do l listopada 1665 r.
W dalszym ciągu cytować go będziemy jako "extract". Te bezmała
300 lat liczące pożółkłe karty, pełne są przede wszystkim pytań stawianych w procesie oskarżonym czarownicom. Już pobieżne czytanie poszczególnych protokołów, odsłania schemat procesu i niedolę oskarżo
nych. Pierwsze stadium procesu bez użycia tortur, oddziela się od
pozostałej części zeznań w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. N a
podstępne a w gruncie rzeczy nieskomplikowane pytania zmierzające
zawsze i niezmiennie do potwierdzenia wysuwanych podejrzeń o współ
działanie z diabłem, padały z reguły odpowiedzi negatywne. Na te same
i podobne pytania w drugim stadium procesu, po zastosowaniu tortur,
odpowiedzi były zawsze pozytywne. Takie jakich życzyli sobie sędzio
wie od samego początku.
Obok procedury śledczej, protokóły zawierają wiele różnego rodzaju
w sposób suchy bez komentarzy, rejestrujących takie fakty,
jak "przedwczesna" śmierć badanej, którą na przykład udusił diabeł,
co napuchnięta szyja najoczywiściej potwierdza, albo- jedna z oskarżo
nych "poddana początkowo dobrotliwym, potem według prawa i sądu
surowym badaniom", zeznania swoje potwierdziła, albo - oskarżona
,,w pięć dni po surowych badaniach w nienaturalny sposób zmarła".
Inna wyznała "że na Łysej Górze z diabłem zwanym przez nią Haseł
i mającym postać chłopa weszła w bliskie przymierze", itp. itd.
stwierdzeń

Najciekawszy niewątpliwie jest skład osobowy oskarżonych o uprawianie czarów i ich pochodzenie socjalne, które ustalić możemy na
podstawie protokołów. Są to rzecz jasna, same kobiety, przeważnie
podeszłe wiekiem, wszystkie z małym wyjątkiem chłopki, reprezentujące biedotę wiejską. Pod tym względem extract nie przynosi żadnych
rewelacji w stosunku do wszystkich znanych i omówionych w literaturze źródeł o procesach. Wspomniany wyjątek odnosi się do oskarżenia
dwóch bogatych mieszczek z Zielonej Góry, co było raczej rzadkością
w procesach o czary. Sprawie Jeuthe i Apelt (bo tak nazywały się żony
bogatych mieszczan zielonogórskich) w księdze poświęcono niewspół
miernie wiele miejsca. Miało to oczywiście swoją społeczną wymowę
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o której szerzej pomówimy w jednym z następnych rozdziałów. Przebieg badań śledczych jak i sam proces, toc'zył się przed Sądem Miejskim
w Zielonej Górze. Wiele jest jednak śladów odwoływania się Sądu zielonogórskiego do wyższej instancji sądowej, znajdującej się w Lwówku
Śląskim, oraz wyższych władz administracyjnych w Głogowie.
Oceniając "extract" jako cenne źródło do procesów o czary w Zielonej Górze, a więc w tej części śląska, która od półtora bezmała stulecia pozostawała pod rządami arcykatolickich Habsburgów, nie można
nie widzieć jego niewątpliwych braków.

Zbytnia lakoniczność źródła nie pozwala na wyrobienie sobie całko
wicie jasnego niebudzącego żadnych zastrzeżeń obrazu ówczesnych
stosunków społecznych na tle których rozegrały się procesy. Przez cały
czas lektury towarzyszy c'zytelnikowi wrażenie, jak gdyby, cenna
skądinąd księga, była częścią jakiejś większej całości, czy może zbioru
który niestety nie dochował się do naszych czasów. Zresztą wrażenie to
potwierdza Hugo Schmidt powołując się na inne nieznane nam źródła 8 •
Stwierdzenie to nie umniejsza bogactwa treści kryjącego się w "extractcie", wpływa jednak niewątpliwie na pewne ogranic'zenie przy odtwarzaniu obrazu drugiej połowy XVII wieku w Zielonej Górze.
Co do ograniczenia materiału zawartego w omawianej księdze, mamy
w jej zakończeniu najbardziej autorytatywny dowód. Czytamy tam bowiem, że "extract" dokonany został z 4-ch ksiąg (najprawdopodobniej
dziś już nie istniejących) w tym dwóch odnoszących się do miasta
i dwóch do wsi (nie ma wzmianki których wsi). Odpis względnie
wyciąg dokonany został zgodnie z oryginałem co potwierdza wyciśnięta
pieczęć jako dowód uwierzytelnienia.

Procesy czarownic w Zielonej Górze w XVII wieku
ZIELONA GORA W XVII WIEKU
Sto pięćdziesiąt lat dobiegało jak Zielona Góra wraz z całym Śląs
kiem przeszła pod panowanie Habsburgów. Folityka cesarza Maksymiliana I, fundatora potęgi domu Habsburgskiego w Europie, zapoczątko
wana układem we Wiedniu z roku 1515, przyniosła nadspodziewanie
szybko dla Habsburgów wspaniałe rezultaty. Po bezpotomnej śmierci
młodego Ludwika Jagiellończyka w bitwie pod Mohaczem (1526 r.)
Habsburgowie stali się dziedzicami korony czeskiej i węgierskiej. Jagiellonowie, w ręku których pozostawały dotąd trzy korony (czeska,
węgierska i polska, choć nie w osobie jednego króla) zostali faktycznie
wyparci z nad Dunaju. Konsekwencje układu wiedeńskiego okazały się
bardziej przykre, niż można było przewidywać. Słusznie niektórzy historycy uważają, że: "Zygmunt I dziedzictwo jagiellońskie sprzedał za
miskę soczewicy'' 9 •
Bez względu na złudzenia odniesionych we Wiedniu korzyści politycznych, którymi karmili Zygmunta najbliżsi jego doradcy kanclerz
Szydłowiecki i podkanclerzy Tomicki, nie da się zaprzeczyć faktowi, że
dynastia jagiellońska wycofywała się z placówek nad Wełtawą i Dunajem i że bez żadnych gwarancji wydawała je w ręce niebezpiecznego
dla Folski mocarstwa, nic w zamian nie zyskując.
Prastara dzielnica piastowska śląsk, mimo przeważającego charak-·
teru polskiego i mimo wciąż żywych związków z Polską, stała się włas
nością obcej dynastii.
Obok tych doniosłych zmian politycznych, wnet przyszły na Śląsk
reformacji, które zapoczątkowały długi okres niepokojów i tarć
z katolickimi Habsburgami. Niepokoje objęły zarówno wieś jak i miasta.
"Silne wrzenie ogarnęło chłopów śląskich w końcu XVI i na poc'zątku
XVII wieku. W różnych częściach śląska chłopi występowali zbrojnie
przeciw feudałom" 10 .
wpływy

"Położenie ludu miast śląskich, nie było lepsze niż sytuacja chłopska.
Wskutek ruiny gospodarki chłopskiej, kurczył się rynek wewnętrzny,
miasta traciły swego najważniejszego odbiorcę - chłopa .... Upadał
handel tranzytowy... źródło bogactwa najzamożniejszego mieszczaństwa"11.

Wiek XVII nie tylko·że nie przyniósł poprawy, ale jeszcze bardziej
zaostrzył te stosunki, szczególnie od chwili gdy całe Niemcy, a niebawem
i Sląsk stały się widownią szalejącej przez trzydzieści lat wojny. Jej
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niszczące zagony dotarły również i do Zielonej Góry. Jak zaś wyglądało
życie mieszkańców tego miasta pod rządami habsburgskirui w okresie
pierws'zych trzydziestu lat XVII wieku, mówi najlepiej poniższy

epizod.
Ponury, fanatyczny tyran, a zarazem gorący katolik Ferdynand II,
wbrew wydanej przez siebie deklaracji o wolności wyznania, rychło
wsławił się jako najbardziej nietolerancyjny i dziki wykonawca zamierzeń politycznych reakcyjnego kleru. Jako wierny sługa Watykanu,
gorący zwolennik metod gwałtu wobec protestantów rozszalał się na
terytorium Czech. Tysiące ewangelików, pozbawił mienia i dachu nad
głową, skazując ich bezlitośnie na wygnanie. Wielu pozbawił życia,
grabiąc ich majątki, co w sumie przyniosło cesarskiej kasie poważne
dochody.
Szpony fanatyków habsburgskich w poszukiwaniu "obmierzłych heretyków" wyciągnęły się w kierunku Śląska i dotarły do Zielonej Góry.
Już w roku 1620 skierowano do miasta na kwatery dość duży oddział
austriackiego wojska. Nie licząc się zupełnie z ciężką sytuacją gospodarczą miasta, w którym panowała wielka drożyzna, narzucono mieszkańcom Zielonej Góry dodatkowe ciężary na utrzymanie nieproszonej
załogi. Był to jednak łagodny wstęp do tego,co przyniosły miastu następne lata. Rozszalała bowiem w międzyczasie wojna trzydziestoletnia
likwidując wszelkie pozory prawa, rozpoczęła okres najdzikszych nadużyć i swawoli wobec spokojnych mieszkańców. Szczególnie dotkliwie
odczuli cesarską rękę zielonogórzanie w okresie od grudnia 1621 roku
do marca 1622 roku. Stacjonujący w Zielonej Górze oddział wojska dla
wymuszania większych danin, kaleczył i zabijał spokojnych mieszczan,
bezlitośnie rabując ich mienie. Flagę nadużyć rozzuchwalonych żołdaków
powłększyło jeszcze ciężkie gradobicie wyniszczające zasiewy po niezwykle ostrej zimie (1624-1625) katastrofalny wylew Odry i groźna
zaraza w mieście. W roku zaś następnym (1626), poźar wzniecony przez
żołnierzy strawił nieomal całe miasto w obrębie murów.
Nie licząc się jednak z wyjątkowo ciężką sytuacją zielonogórskich
mieszczan, cesarz podwyższył trzykrotnie dotychczasowe podatki, zalewając równocześnie kraj fałszowaną przez siebie monetą. Konfiskaty
majątków zarówno prywatnych jak i niektórych instytucji szpitali
i sierociflców - były na porządku dziennym.
Do miasta przywalonego tyloma nieszczęściami i klęskami w listopadzie 1628 roku wprowadzony został nowy oddział wojska cesarskiego,
pod dowództwem kpt. de Divoriego. Wnet poznali zielonogórzanie w jakim celu ich, przysłano. Arcykatolicki cesarz postanowił nawrócić na
katolicyzm wszystkich protestantów i ewangelików, a jego pełnomocni
kiem na Zieloną Górę został w tej mierze kpt. de Divori.
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"N awracanie" rozpoczęto od pastora, którego obrabowano i poturbowanego wyrzucono z miasta. Habsburgscy "apostołowie" przy pomocy
bagnetów i gwałtów wprowadzili w Zielonej Górze "prawdziwą wiarę".
Siłą wlec:tono rzeczywistych i rzekomych ewangelików do kościoła,
(zarówno Polaków jak i Niemców) gdzie przy pomocy bicia wymuszano
powrót na łono katolickiego kościoła i "dobrowolne" wyrzeczenie się
błędów heretyckich.

Bezustannie trwające rabunki dopełniały miary nadużyć habsburgskich wysłanników. "Zbożne" dzieło nawracania zielonogórskich ewangelików, zakończono zgodnie z cesarskimi instrukcjami nałożeniem na
miasto olbrzymiej kontrybucji w wysokości 6.000 talarów.
Zielona Góra

znalazła się

na dnie upadku gospodarczego.

Zubożałe

i zrabowane miasto wyludniło się. Z przechowywanej w Ratus'zu notatki

z roku 1631 informującej o ówczesnym stanie miasta, dowiadujemy się,
że w obrębie murów miejskich wciąż jeszcze stoją ruiny 51 spalonych
domów a na przedmieściach 57 domów świeci całkowitą pustką. 12
Takie były rezultaty rządów habsburgskich w Zielonej Górze w nieokresie lat trzydziestu XVII wieku.

długim

Jeżeli tak zachowywało się wojsko bądź co bądź "swoje", cesarskie,
nie moina się dziwić, że jeszcze bardziej brutalnie traktowali mieszkań
ców miasta Szwedzi, Brandenburgczycy, względniewojska Wallensteina.
Choć z drugiej strony ewangelicy, którzy już raz zakosztowali praktyk
katolickich fanatyków, chętnie widzieli oddziały szwedzkie czy nawet
brandenburgskie, niż cesarskie. Znajdowali bowiem pod ich osłoną
spokój i bezpieczeństwo przed religijnym prześladowaniem.

Lata wojenne, nieustanne rabunki, spadające na miasto, katastrofalne pożary i jeszcze groźniejsze pomory, doprowadziły Zieloną Górę
do całkowitego zubożenia. Pod koniec wojny we wrześniu 1646 roku,
wojska cesarskie przechodzące przez Zieloną Górę, uprowadziły ze sobą
na dodatek wszystko bydło.
Zawarty wreszcie w 1648 roku pokój, nie zaraz przywrócił skołata
nemu miastu dawny dobrobyt. Ustały jedynie przemarsze wojsk i połączone z tym rabunki.
Jeszcze jednak mieszkańcy Zielonej Góry nie zdołali się otrząsnąć
z grozy lat wojennych, gdy w roku 1651 straszliwy pożar dosłownie
spopielił miasto. Spaliło się wówczas 660 domów. Odbudowa Zielonej
Góry trwała kilka najbliższych lat. Pewną miarą i sprawdzianem jej
postępów jak i wzrastającego dorobku miasta stał się fakt ufundowania
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w roku 1655 nowych dzwonów w świeżo odbudowanym kościele parafialnym. Kościół ten po kilku latach zarządzania nim przez ewangelików, powrócił z powrótero do rąk poprzednich właścicieli.
Gdy wreszcie życie wróciło do normalnego trybu, a zielonogórscy
mieszczanie mogli spokojnie oddać się pracy przy ulubionych winnicach
i zyskownym sukiennictwie, nowa katastrofa pożaru spadła na niedawno
odbudowane miasto. Doszczętnie spłonęły domy przy kilku ulicach,
a ogień jak się okazało (przynajmniej tak uzasadniono powstanie pożaru) podłożyła ręka niejakiej Kahl Schm~edt z pobliskiego Przylepu,
chodzącej po prośbie. Nie otrzymawszy jałmużny, miała podpalić dom
jednego z bogatych choć skąpych mieszczan.
Atmosfera miasta, w której wciąż tliły się niewygasłe jeszcze spory
między katolikami i protestantami, zaczęła od wczesnej jesieni 1663
roku sprzyjać procesom czarownic; Niedługo po tym zapłonęły stosy
z nieszczęśliwymi ofiarami okrucieństwa i zabobonu i gęstymi dymami
przysłoniły całe życie ówczesnych mieszkańców Zielonej Góry. Troski
dnia codziennego zeszły na dalszy plan. Nad wszystkim zawisł paniczny
lęk o życie ludzkie. Nikt nie mógł być spokojny i pewny, że fanatyczni
sędziowie nie wyciągną po niego swych szponów i nie stawią go w obliczu strasznych tortur pod zarzutem współdziałania i utrzymywania
stosunków z diabłem.
·

_ _ _ _P_r_o_ce_sy czarownic w Zielonej Górze w XVII wieku

CZAROWNICE ZIELONOGÓRSKIE
Ponure spektakle, których widownią stała się Europa, w wiekach
XV - XVIII wywodzą się niezaprzeczalnie z religijnych pojęć chrześcijańs'wa z głębokiej wiary w istnienie i szkodliwe działanie diabła.
Ten absurd stał się zasadą teologii scholastycznej (i jest nią podobno
jeszcze i dzisiaj), która wyrażała się w zdaniu "qui non credit diabolum, non credit deum (kto nie wierzy w diabła, nie wierzy w boga). 13
Za tą podstawową brednią poszły wnet dalsze o istnieniu pomocników,
względnie pomocnic diabelskich z wyrafinowaną złośliwością, działa
jących na szkodę człowieka.
współcześni dla wytłumaczenia zjawisk przyrody
atomami, elektronami, jonami, emanacją eteru czy
radu, tak świat średniowieczny pełen był biesów, czarów, diabłów i demonów. Jeden z ojców teologów, określił ich liczbę na 10.000 bilionów.
Ks. Bohomolec oblicza ("Diabeł w swej postaci"), że jest ich mniej, tylko
15 miliardów. Najskromniejsi zaś są kabaliści, twierdząc, że na każdego
śmiertelnika przypada tylko 11.000 diabłów. Tysiąc z prawej strony, a
dziesięć tysięcy z lewej. W każdym razie musiało ich być doprawdy
mnóstwo nieprzeliczone, jeżeli zauważyć, że z jednej tylko pacjentki
jednego agzorcysty (św. Ubalda) wyszło 400 tysięcy demonów. I to
skromnie licząc" .14

"Tak jak uczeni

napełnili przes~wór

Wnet znaleźli się ludzie nawet na owe czasy wykształceni, którzy
w sposób poważny udowadniać prawdziwość tych oczywistych
niedorzeczności. "Dominikanie jako oficjalni inkwizytorzy nie szczędzili
pracy, aby w traktatach pseudo-naukowych przekonać społeczeństwo
o istnieniu czarownic i o rzeczywistych ich stosunką.ch z diabłami". 15
Jan Ptaśnik w swej pracy "Kultura Wieków Średnich", podaje szereg
tytułów publikacji, które miały s~-anowić "naukową" podstawę i uzasadnienie do tępienia czarów.
zaczęli

mały wpływ na rozszerzenie się panującego zabobonu, miały
i oficjalne władze kościelne pisze prof. B. Baranowski. Papież
Innocenty VIII swą sławną bullą "Summis desiderantes affectibus"
z 5 grudnia 1484 r. w ostrych słowach potępił czarownice i nakazał jak
najsurowiej je karać". 16

"Nie

również

Wspomniana bulla papieska, wydana na skutek starań dwóch niemieckich inkwizytorów, Henryka Institoris i Jakuba Sprengera, stanowiła moralne i faktyczne oparcie do napisania i wydania przez nich
(w roku 1487) najsławniejszego dzieła o czarownicach, przeklętego
jękami niewinnych ofiar {jak mówi J. Ptaśnik) .,Malleus maleficarum" (młot na cZarownice).
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Publikacja ta "na hańbę kultury odrodzenia doczekała się bardzo
wielu wydań, bo do roku 1520 ukazało się ich trzynaście, a od roku 1574
do 1669 aż szesnaśnie, czyli razem dwadzieścia dziewięć wydań, przy
każdym zaś owa bulla Innocentego VIII z roku 1484 sławę papieża czaro bój cy głosiła" Y
"Młot na czarownice" ukazał się również w przekładzie na język
polski w roku 1614. Autorem przekładu był Stanisław Ząbkowic "zdolny
pono i uczony prawnik pełniący funkcję sekretarza jednego z najpotęż
niejszych magnatów kresowych, księcia Ostrogskiego". 18

Wszystkie pisma i "uczone" traktaty z "Młotem" na czele, przyznają
w czarodziejstwie kobietom. Nie trudno i w tym
wypadku doszukać się korzeni tej opinii. Jest ona w prostej linii dziedzictwem pojęć o kobiecie, przyjętych przez chrześcijaństwo z judaizmu,
kontynuowanych i rozszerzanych przez ascetyzm, "który właśnie jako
reakcja przeciw coraz bardziej szerzącemu się kierunkowi wolnomyślnemu z wielką siłą jeszcze raz się w kościele odezwał", 19 w początkach
XV wieku.
bezsporną przewagę

Kobietę

za narzędzie grzechu w ręku diabła. Zgodnie
ona przewyższać mężczyznę w przesądach, mści
wości, próżności i kłamliwości, a oprócz tego, górować nad mężczyzną
namiętnością i nienasyconą zmysłowością". Ponieważ zaś kobietom
niedostaje sił fizyc'znych, przeto w diable szukają swego sprzymierzeńca,
a w czarach środka dla zadowolenia swej żądzy mściwej, słabe istoty
zarówno na duszy jak i na ciele, czarami starają się oddziaływać na
silniejszych od siebie mężczyzn o ile o nich zazdrość żre im serce. Z natury złe i z natury słabe, łatwo popadają w wątpliwości religijne i lekkomyślnie wyrzekają się wiary. Otóż tego rodzaju lichy charakter
kobiecy, jest podstawą czarownictwa" .19
z

uważano

przyjętą opinią miała

Jeżeli

karmili się ludzie wykształceni i one
najokrutniejsze rozprawy z czarownicami, to cóż dopiero mówić o poglądach prostego ludu, dla którego
wszelka produkcja słowa drukowanego, długo pozostawała jeszcze po za
potrzebami codziennego dnia.
takimi

mądrościami

stanowiły podstawę rozgrzeszającą

Z naszych zaś dziejów wiemy, że jeszcze w połowie XVIII wieku,
czyli równolegle ze zdobyczami rozwijających się nauk przyrodniczych
i budzeniem się myśli racjonalistycznej, szlachta polska żyła w nieopisanej ciemnocie i zabobonach. Dostateczną ilość przykładów tego, znajdziemy w "Przewrocie umysłowym w Polsce wieku XVIII" - Władys
ława Smoleńskiegif>.
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Zjawisko prześladowania i palenia czarownic, które objęło swoim
wiele krajów europejskich i to przeważnie krajów ubiegają
cych się o prymat w dziejach ogólnoludzkiej kultury - nabrało charakteru wybitnie międzynarodowego. "Czarownice" - nie są to narodowe nasze postacie, ale są kosmopolitki, nie w tym lub w owym kraj u
urodzone i wychowane, ale spłodzone na drodze rozstajnej pomiędzy
światem doczesnym, a wiecznym, z ojca wojującego kościoła i z matki
ciemnoty". 21
zasięgiem

Sama "idea" współpracy z diabłem, stworzona i rozpowszechniona
przez najwyższe autorytety władzy duchownej międzynarodowego kościoła wojującego, stała się pods~awowym czynnikiem umiędzynarodo
wienia krwawych procesów.
Przebieg zaś procesu i jego zazwyczaj tragiczny finał, to dalsze dodatkowe czynniki internacjonalnego charakteru zjawiska. Ze względu
na cel realizowany w procesach - służby tej samej idei bez względu na
kraj - wytwarzały się sytuacje niemal identyczne w przebiegu śledzt·
wa, wytworzył się wszędzie obowiązujący schemat proceduralny ze
wszystkimi, nawet najokrutniejszymi szczegółami. Przykład procesu
np. w Niemczech, niewiele będzie odbiegał od procesów w Polsce, czy
Austrii. Ogólny stan oświaty, kultury i poziomu życia wpływały niewątpliwie na szybsze lub późniejsze zarażenie się tą groźną zarazą,
szerzącą się na olbrzymich przestrzeniach Europy w ciągu z górą trzech
wieków (XV, XVI, XVII i część XVIII).
Fakt, że w Polsce "rozpasały się instynkty krwiożercze, dopiero
w XVII wieku" najwymowniej świadczy o wpływie specyficznych
warunków danego środowiska. Aleksander Bruckner próbował to wyjaśnić młodością naszej cywilizacji. 22
Tymczasem zaś: "uciążliwe wojny jakie toczyły się na naszych ziemiach w drugiej połowie XVII wieku doprowadziły kraj do ruiny,
zarazem jednak stworzyły wspaniałe warunki do rozplenienia się tego
krwawego. zabobonu, zbiedzeni, przemierający głodem ludzie o wiele
łatwiej wierzyli, że wszystkie klęski jakie na nich spadły, przypisać należy siłom nieczystym" .23
W podobnej sytuacji znalazł się Śląsk, a wraz z nim Zielona Góra
w drugiej połowie XVII wieku. Katastrofa wojny trzydziestoletniej
i szereg klęsk żywiołowych, zaważyło ciężko na życiu mieszkańców
miast i wsi tej dzielnicy.
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Pierwszymi ofiarami szalejącego w Zielonej Górze zabobonu stały
cztery kobiety spalone na stosie w roku 1640. Spalono je na rozkaz
dowódcy oddziału szwedzkiego, stacjonującego wówc'zas w Zielonej
Górze. H. Schmidt przytacza notatkę. bliżej nieznanego kronikarza
Reichego. "Dnia 23 kwietnia 1640 roku Obrist - Leut, Seidlitz z regimentu Wrangla- cztery kobiety: żonę wachmistrza, markietankę i żo
ny dwóch prostych żołnierzy za uprawianie czarów kazał spalić".24
się

Ten sam kronikarz podaje drugą wiadomość o podobnym fakcie,
który miał miejsce 14 lat później: "Dnia 9 stycznia 1654 roku stara
Furrek z Łężyc w 84 roku życia jako czarownica ścięta, a następnic
spalona została" 24 .
O ile w pierwszym wypadku H. Schmidt nie podaje żadnych bliż
szych szczegółów, o tyle odnośnie drugiego powołuje się na jakieś stare
zapiski o działalności sądu zielonogórskiego z lat 1651-53, w których
podane są szczegóły sprawy Katarzyny Funck. Omawiając tragiczne
dzieje tej kobiety H. Schmidt nie może pows:rzymać się od uwagi
w której stwierdza, że niezmiernie " .. .łatwo wówczas było starym kobietom przy głupocie ludti z niższego stanu z jednej strony i głęboko
zakorzenionej wierze w diabły w kościelnych i prawniczych kołach
z drugiej, wpaść w niebezpieczne podejrzenie o uprawianie czarów24 .

A oto jak wyglądają dzieje Katarzyny Furrek w ujęciu H. Schmidta:
25 września 1625 roku niejaka Urszula, żona chłopa z Łężyc, zeznała
przed Sądem Miejskim w Zielonej Górze, że przed 5-ciu laty Katarzyna
l<,unck wzięła od niej jajo a kiedy ona (Uruszula) upomniała się o nie,
otrzymała odpowiedź, że jajo to będzie ją drogo kosztować. Już następ
nego dnia zachorowała jej krowa i chorowała 8 dni, w czasie których
opadła jej sierść do kolan, a pot jej cuchnął. Gdy w tej sytuacji poprosiła o radę swą sąsiadkę, ta orzekła, że krowa jest zaczarowana. Ostatec'znie w swej gospodarce doznała dużego uszczerbku, padły jej bowiem
2 woły i l krowa, a przez 10 tygodni nie mogła zrobić masła.
14 dni: przed Zielonymi Swiętami młoda krowa goniła jak wściekła.
Ludzie radzili aby krowę wydoić przez muślin, a następnie muślin ten
wrzucić do ognia. Tak się też stało, ale stara Furrek pręcikiem ze starei
miotły muślin z ognia wyciągnęła przycięła go tasakiem, a następnie
wziąwszy w palce przetarła nim krowie oczy i wówczas krowa dała
trochę mleka.
Kiedy przed rokiem Urszula piekła chleb stara Furrek wzięła ogień
z pieca i rozrzuciła go po podwórzu. Od tego czasu przez cały rok piec
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dawał nędzne

pieczywo. Kiedy się na to poskarżyła, Funck odrzekła jej,
tak widocznie być musi. Ponadto zaś. w roku 1652 gdy bydło po
raz pierwszy zostało wygnane z obory, Funck obeszła je dookoła i od
tego czasu nie szczęści się Urszuli. Dwie krowy zrzuciły płód i do dziś
nie mają cieląt, a stara groziła jej, że pożywienia i masła będzie miała
tylko ile zmieści w dłoń. N a koniec Urszula zeznała, że Katarzyna Funck
pali latem ogniska na rozstajnych drogach skąd potajemnie rcznosi ogień
niektórym ludziom.
że

Przeciwko Funck wystąpił jeszcze jeden świadek, który zeznał, że
przed Bożym Narodzeniem ubiegłego roku żona jego trochę zachorowała. Na pomoc wezwał starą Funck, która po przybyciu żonę wykąpała
a potem przy łóżku jej wygrzebała dołek, wkładając weń kamyczki
wielkości fasoli i przykrywając je większym kamieniem wielkości dłoni.
Na pytanie zeznającego po co to robi, odpowiedziała, że tak jak ten
duży kamień nie rozmnoży małych, tak samo jego żony w przyszłości
żadna czarownica nie zaczaruje, ani jej nie zaszkodzi; Przed tym jeszcze
wbiła sierp w ścianę i przez niego przesunęła włosy jego żony, jak
gdyby chciała je obciąć.
Ponieważ Łężyce

jako wieś której właścicielem było miasto, podleMiejskiemu proces toczył się w Zielonej Górze. Pierwsze
przesłuchanie oskarżonej odbyło się 28 września 1652 roku. Starej
Funck postawiono 30 pytań opartych na zeznaniach świadków. Funck
odpowiadała jak na swój wiek zupełnie przytomnie i bez zarzutu.
O przebiegu następnych przesłuchań nie ma żadnych wiadomOści. Proces ciągnął s~ę najprawdopodobniej przez cały rok 1653, w czasie którego
mogły dojść jakieś dodatkowe obciążenia. Resztę zrobiły tortury i stara
Funck stała się ofiarą obłędnego zabobonu i własnej chytrości, którą
prawdopodobnie starała się zapewnić sobie wśród łężyckich chłopów
dach nad głową.

gała Sądowi

Tyle mówi o tych pierwszych czarownicach H. Schmidt. Musimy na
tym poprzestać, nie mamy bowiem możności dotarcia do tych źródeł
którymi się posługiwał.
Procesy czarownic rozszalały się na dobre w Zielonej Górze od roku
1663. W ciągu kilku lat zginęło kilkanaście starych kobiet, przeważnie
z okolicznych wsi. I tak: 3 z Krępy, l z Zawady, z Przylepu nie mniej
jak 7. Z Płot - 3, z Raculi 3, z Nowego Kisielina 4, "Extract" wymienia jeszcze po jednej ofierze z Jędrzychowa i Czarnej.
127

Władysław

Korcz

Podstawą rozpoczęcia procesów stało się oskarżenie wniesione przez
pana na Przylepie, protestanckiego deputowanego - Melchiora von
Landskrona przeciwko niejakiej Helenie Klich, posądzonej o spalenie
oberży w Przylepie (własność wymienionego pana). Poddana torturom
Helena Klich do wszystkiego się przyznała czego od niej żądano. Wskazała również na kilka innych kobiet, swoich rzekomych wspólniczek,
które niezwłocznie aresztowano. Samą Helenę Klich spalono 10 lipca
1663 roku.
Wśród jej wspólniczek znajdowały się następujące kohiety: Anna
Jaszke, Anna Memmel, Anna Baran, Ewa Werner. Wymienione, zostały
zbadane na sądzie w Przylepie. Annę Jaszke pytano:

l) Przyznajesz się, żeś działała w porozumieniu z diabłem i jemu
ciało i duszę sprzedała?
2) przyznajesz się żeś szwagrowi swemu troje dzieci uśmierciła?
3) przyznajesz się żeś niejakiego Krzysztofa KUcha z Łężyc uśmier
ciła?

4) przyznajesz się żeś ze złym już przez cztery lata nie:rlząd uprawiała?

5) przyznajesz

się żeś

osoby

niżej

wymienione na

Łysej

Górze wi-

działa?26.

Na wszystkie wymienione pytania oskarżona najwidoczniej już storturowana odpowiadała twierdząco. Dotyczyło to także wspólniczek,
wśród których znalazły się Anna Stach, Maria Wojten, Sabina Grasse.
AnnaNeumani Anna Klich.
Współtowarzyszki Anny J aszke - Anna Memmel, Anna Baran i Ewa
Werner również przyznały się, że zaprzedały duszę i ciało diabłu, że
imię boskie w grzeszny sposób wymawiały, gryzły komunię, brały udział
w sabacie czarownic na Łysej Górze, gdzie tańczyły ze swymi diabła
mi, oraz że wymienione wyżej były z nimi i są czarownicami.

Ewa Werner przyznała się ponadto do bliskich kontaktów z trzema
(Hansem, Martenem i Peterem), z którymi wielokroć łąc'zyła
się w sposób przeciwny naturze. Na ich rozkaz całkowicie się obnażała
i około południa na rozdrożu zażywała kąpieli. Zgodnie z zapowiedzią
jednego z jej diabłów, kąpiel ta miała spowodować wielkie grady i wysychanie drzew owocowych.
diabłami

O ile co do losów Anny Mammel, Anny Baran i Ewy Werner mamy
stwierdzenie że stracono je w dniu 22 września 166327, o tyle
o losach Anny Jaszke nie znajdujemy już najmniejszej wzmianki.
wyraźne

Z nowo aresztowanych wskazanych przez wymienioną wyżej trójkę
kobiet, poddano badaniom Annę Klich (nie wiadomo czy to krewniaczka
Heleny), Annę Stach, Marię Wojten, Sabinę Grasse i Annę Neuman.
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Anna Klich, kobieta 64-letnia mieszkająca długi czas w Przylepie,
ostatnio przeprowadziła się do Zielonej Góry. Na wszystkie wysuwane
sugestie odpowiadała przecząco. Zaprzeczyła nawet jakoby w okresie
służby w Polsce miała się od jakiejś kobiety nauczyć leczenia chorego
byd.ła, niedającego mleka. Leczenie to polegać miało na tym, że do
mleka wsypywało się soli i roztwór ten wlewało do pieca. Zabieg ten
przywracał krowie mleko. Można domyślać się że Anna Klich odpowiadając negatywnie na stawiane pytania, nie była jeszcze poddana
torturom.
Anna Stach z Krępy, kobieta 85-letnia na pytanie czy to prawda
że wlewała mleko do pieca i przez to odbierała krowom mleko, odpowiedziała przecząco. Na pytanie zaś po co wychodząc z domu do miasta
zbierała wióry, siano i słomę, w-yjaśniła, że zbierała to jako paliwo do
pieca. Na podsunięte nazv;iska rzekomych wspólniczek niejakiej Turk
i Baran, oświadczyła, że nie zna takich.
Podobnie

zeznawały

Maria Wojten- 74 lata, Sabina Grasse- 78 lat

i Anna Neuman- 64 Iata 28 •
Sędziowie oczywiście nie poprzestali na pierwszym badaniu.
Wszystkie kobiety poddano torturom ("surowym badaniom'") po
których Piedoczekawszy egzekucji zmarły: Anna Klich, Sabina Grasse
i Anna Neuman. \V czasie tortur Anna Klich wskazując na swoje wspólniczki oskarżyła między innymi znaną w mieście żonę szanowanego
kupca Elżbietę Grasse.

W dniu 5 listopada 1663 roku sąd zielonogórski podał do publicznej
wiadomości co następuje: "Wiadomym czynimy niniejszym wszystkim,
że Anna Klich przez jakiś czas w tym mieście zamieszkała, a przed
tym w Przylepie, a także w Polsce przez trzy różne osoby o czary i óarostwo obwiniona na początku do niczego przyznać się nie chciała,
jednak przez sąd i prawo surowym poddana badaniom, w końcu dobrowolnie swoje okrutn'e niechrześcijańskie grzechy i złe czyny w czasie
i podczas tortur wyznała, poświadczyła i wypowiedziała, poczem jednak
(wczoraj rano 4 listopada 1663 roku) znaleziona została na swoim łożu
martwa. Została przez diabła uduszona, bo szyja jej całkiem chwiejna
i spuchnięta była.
Dalej wiadomym czynimy, że ona z diabłem w postaci młodego
parobka czarno ubranego na obliczu ciemnego bez zarostu, miała bliski
Ętosunek, a on przyrzekł jej pieniądze wzamian za jej duszę i zerwanie
związku z wiarą chrześcijańską i świętymi sakramentami.
Nierząd przeciwny naturze uprawiała podczas każdorazowej nieobecności męża w domu. Dalej Anna Klich wyznała, że jeżdżąc co roku
na Łysą Górę na swoim koniu wraz z innymi czarownicami smarowab
się maścią czarownic przez nią samą zrobioną zamordowanego przez
9 Rocznik

129

Władysław

Korcz

-----------------------

siebie dziecka lub nieochrzczonego chłopca. Maść ową odnaleziono· i może
ona każdemu okazana. Tą maścią zniszczyła wiele dizew, nasyłała
na nie przez siebie zrobione żarłoczne owady i inne potwory, które
owocowe drzewa obgryzały pozostawiając je do nagich mioteł podobne.
Dalej podaje się do wiadomości, że Anna Klich spowodowała śmierć
krowy, której właścicielem był Maks Scholc z Przylepu. Tedy ma być
tej zdesperowanej czarownicy Anny Klich ciało razem z tą czarodziejską
maścią na placu straceń publicznie zgodnie z powszechnymi cesarskimi
prawami przez ogień w proch i pył spalone, z nakazu prawa" 29 •
być

Podobny los spotkał Sabinę Grasse i Annę Neuman, które
po torturach "na swoim legowisku prawie nienaturalną

również

śmierć

znalazły".

Po
nic

urzędowym ogłoszeniu

ciała

ich spalono na placu

o grzechach i złych czynach obu czarowstraceń dnia następnego.

Z wymienionych przez Annę J aszke wspólniczek, pozostały jeszcze
w więzieniu: AnnaStach zwana krupiarką, i Maria Wojten. Storturowana
Anna Stach -było to już drugie stadium badań - zasypana gradem
pytań, na wszystkie odpowiedziała twierdząco. Pytano jej: czy prawda
że diabeł po raz pierwszy ukazał się jej przy szopie w postaci chłopa
w szarej sukmanie? Czy prawda, że diabeł wtedy powiedział do niej
"pozdrawiam cię Anno" i przyrzekł spełnić jej wolę? Czy prawda że
gdy badana powiedziała, że ma męża, diabeł radził jej męża opuścić,,
Czy prawda że badana na to powiedziała "jak mam męża opuścić
skorom mu przysięgała" a diabeł chciał jej za to skręcić szyję? Czy
prawda, że badana, potem przeciwny naturze nierząd z diabłem uprawiała? Czy prawda że badana musiała się wyrzec wiary i świętych
sakramentów? c'zy to prawda że ona diabłu na to dała rękę a on zrobił
jej znak, któr.y znaleźliśmy na prawym ramieniu? Czy to prawda, że
badana raz w roku około Filipa i Jakuba z nim na Łysą Górę jeździła?
Czy to prawda że diabeł ją woził na swoim czarnym koźle? Czy to
prawda, że diabeł smarował jej czoło i piersi swoją diabelską maścią?
Czy to prawda że takie smarowidło i maść jest całkiem czarne i śmier
dzące? Czy to prawda że Łysa Góra jest daleko stąd i że stoi tam budynek podobny do opuszczonego kościoła lub zamku? Czy prawda że
gdy ona tam była, wiele innych siedziało za stołami, ale ich poznać nie
można, bo miały na twarzach czarne zasłony? Czy to prawda, że tam
żarto, chlano i tańczono? Czy prawda że badana kiedy raz tam wnosiła
potrawy została pobita i podrapana? (tak, stało się to przed około 10
laty). Czy to prawda i czy badana z czystym sumieniem może powiedzieć, życiem i śmiercią to zaświadczyć, że Urszula Magnus, Anna Ha130
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sucka, z Zawady i Urszula Gutsche były tam z nią na Łysej Górze? Czy
prawda że badana kąpała się przed dwoma laty z Anną Klich i jej dwoma duchami pod i obok murowanych mostów? (tak, i rzuciła swego ducha
do wody, następnie go wyjęła t nierząd z nim uprawiała). Czy to prawda,
że badana przez wszystkie lata z diabłem nierząd uprawiała? Czy to
prawda, że natura jej złego ducha była całkiem zimna i jej za każdym
razem robiło się niedobrze? Czy to prawda, że zły duch badanej gdy
ona wymówiła imię Jezus, zawsze sikał jej w oblicze? Czy to prawda,
że przy pierwszych torturach jej zły duch był przy niej i ona gó widziała?30.

Oto zestaw

pytań,

które potwierdzone przez zmaltretowaną kobietę
do uznania jej bezapelacyjnie za cza-

stanowiły dostateczną podstawę
rownicę.

Los pozostałych był rówruez nie do poza'zdroszczenia. Pod datą
22 listopada Sąd wydaje orzeczenie w którym czytamy. "Anna Stach
zwana krupiarką, przyznała się że była czarownicą, miała z diabłem
układ, z nim była na Łysej Górze, przez jej czary ucierpiało zboże, więc
zgodnie z prawem ma być na stosie publicznie na placu kaźni przez
ogień spalona. Urszula Magnus przez dwie czarownice o czary obwiniona ma być poddana surowemu badaniu i torturom pierwszego
stopnia. Maria Wojten, Anna Werner, Urszula Gutsche i Anna Hasucka
na początek mają być sznurami skrępowane, potem mają im być palce
ściskane, a jeżeli jeszcze nie będą mówić, to zastosować hiszpańskie
buty" 31 •
Nieszczęśliwa Stach oczekująca stosu, poddana została jeszcze raz
badaniom, celem ujawnienia dalszych wspólniczek. "Roku pańskiego
1663 dnia 29 wieczorem jesz;cz.e raz dobrotliwemu badaniu poddana
aby swoje 'związki wydała, wszystkie swoje poprzednie zeznania
potwierdziła jednak początkowo nikogo wymienić nie chciała. Po długim
jednak wypytywaniu czy ona nie zna więcej osób, które poznała że
grzech czarów uprawiają, pokazano jej kata i pytano, jednak ze stałym
i wyraźnym ostrzeżeniem wielokrotnie powtarzanym, że nie ma obwiniać niewinnych, wskazała na Elżbietę Grasse, Dorotę J euthe i Elżbietę
Apelt. (Wszystkie trzy żony poważanych i szanowanych obywateli Zielonej Góry (W. K). Elżbieta Grasse około 15 lat temu i w każdy rok
później na Łysiej Górze tańczyła taniec Walpurgii, za każdym razem
miała na sobie czarną suknię. Elżbietę Apelt również widziała na Łysej
Górze 15 lat temu i w każdy rok nas~ępny. Tańczyła tam z jednym
czarnym diabłem w czarnym odzieniu, sama również na czarno ubrana
w czapce na głowie. Dorotę J euthe tak samo co roku widziała na Łysej
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Górze, gdzie tańczyła z czarnym diabłem ze spiczastą bródką sama
w czerń przybrana. Badana zapytana czy nie mówi tego z zazdrości
i nienawiści, powiedziała: "Nie, ona to chce im w oczy powiedzieć i to
życiem i śmiercią zaświadcza" 32 •
Z oskarżeniem Anny Stach które padło na kobiety z wyższych sfer
miejskich wkraczamy w decydujący etap procesów o czary w Zielonej
Górze. Dotychczasowe czarownice, kobiety biedne żyjące z pracy rąk,
gdy raz dostały się - posądzone o czary przed oblicze sędziów, zdane
były na wyłączną ich łaskę. W ich obronie nie podniósł się nigdy ani
jeden głos protestu. Storturowane i zmaltretowane oczekiwały śmierci
jako wybawienia od dalszych męczarni.
Z chwilą zaś gdy zarzut czarostwa padł na reprezentantki wyższych
sfer miejskich i gdy zawisło nad nimi realne niebezpieczeństwo zapoznania się z torturami, uruchomiony został cały aparat wpływów
i stosunków mający uniemożliwić proces i wyrwać oskarżone spod cięż
kiego zarzutu. Całą akcją przeciw sądowi kierowali nie mniej od żon
przerażeni, ich mężowie. Mimo potężnej władzy jaką dysponowali sę
dziowie, szczególnie w zakresie oskarżeń o czary, nie odw:ażyli się zaraz
aresztować bogatych mieszczek.
Rozpoczęła się gwałtowna batalia pomiędzy mężami "powołanych",
a sądem. Panowie Jeuthe i Apelt, na wieść o tak ciężkim oskarżeniu
i co gorsza powiadomieni o dniu konfrontacji żon z Anną Stach, która
przypaść miała na dzień 14 grudnia 1663 roku wystosowali obszerne
pismo do sądu w którym między innymi piszą:" ... niesłuszne oskarżenie
Anny Stach w najwyższym stopniu nas poraziło. Zaświadczamy naszymi
czystymi sumieniami, że nasze żony z tą przeklętą i grzeszną bezbożną
czarownicą krupiarką, nie mają nic wspólnego. Ponieważ już wkrótce
-piszą dalej Jeuthe i Apelt-nadchodzi Boże Narodzenie i my w tak
krótkim czasie nie jesteśmy w stanie zapewnić prawem obrony, prosimy
o późniejszy termin konfrontacji z tą przeklętą czarownicą Anną Stach,
zwaną krupiarką. Prosimy o to najposłuszniej, gdyż to oskarżenie honoru, dobra, ciała i życia dotyczy" 33 •
Zabiegi panów Jeuthe i Apelt uwieńczone zostały narazie pomyślnym
rezultatem. Mimo nakazu z Głogowa o konieczności przeprowadzenia
konfrontacji natychmiast, sąd zielonogórski zwlekał z nią, wyznaczając
jej termin na dzień 16 lutego 1664 roku.
Tymczasem mąż Elżoiety Grasse znalazł się w znacznie gorszym
położeniu. Elżbietę bowiem już 15 grudnia 1663 roku na skutek oskarże
nia Anny Stach aresztowano i osadzono w więzieniu. Dlaczego uczyniono to w stosunku do Grasse, a nie zrobiono tego samego z Dorotą
J euthe i Elżbietą Apelt?
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Elżbietę Grasse, oskarżyła już trzecia czarownica, Anna Klich, Anna
Stach i Uruszula Gutsche. To wystarczyło aby ją osadzić w więzieniu.
Nie trzeba dodawać, że aresztowanie ogólnie poważanej żony kupca,
wywołało niesłychane wrażenie. Odtąd żadna stara kobieta nie mogła
być pewna życia.

Grasse, była córką pastora Crucigera z Nietkowic. Jej pierwszy mąż
Leuchtenberger był również pastorem w Kisielinie, Elżbieta była osobą
dobrze widzianą w najlepszym towarzystwie miasta, cieszyła się dobrą
opinią jako matka trzech córek i dwóch synów i napewno swoim wyglądem zewnętrznym nie odpowiadała ogólnie wśród ludu przyjętym
wyobrażeniom o czarownicy. Była przy tym jeszcze wcale nie stara,
przekroc'zyła bowiem dopiero 51 rok życia. Od momentu aresztowania
żony, Grasse zrobił wszystko co było w jego mocy aby żonę z więzienia
wydobyć. Zwrócił się obszernym pismem do sądu, w którym pisał mię
dzy innymi: ". .. żonie mojej mogą przypisać wszystko co miłe, dobre
i kochane. Tylko i jedynie oskarżenie Anny Stach i Urszuli Gusche
sprawiło, że została do więzienia zamknięta i sznurami skrępowana co
mnie, moim dzieciom i przyjaciołom przyniosło wielką hańbę ... proszę
aby mi było wolno zapewnić jej obronę adwokata, ażeby panowie inkwizytorzy tego nie zabronili" 34 • W dalszym ciągu swego pisma, Grasse
odwołuje się do poczucia sprawiedliwości, przytacza liczne wyjątki
prawniczych dzieł. Zaznacza, iż wiadomym mu jest że w myśl starego
obyczaju nie przydziela się oskarżonym o czary obrońców, choć nie jest
to zwyczaj godny pochwały. Dalej wyraża nadzieję, że sąd nie odmówi
przyjęcia adwokata. Przypomina, że człowiek jest stworzony na obraz
i podobieństwo Boga i prosi aby z tą biedną obchodzili się jak z obrazem Boga i nie SP.ieszyli się zbyt ze stosowaniem tortur.
Napełnia go troską to, że człowiek pod wpływem tortur często
wyznaje i przyznaje się da c!zynów o których nigdy nie myślał. Powołuje
się w tej materii znowu na słynnych prawników i cytuje odpowiednie
fragmenty ich dzieł. Argumentuje również, że taka denuncjacja wyrażona pod wpływem tortur, nie może być wystarczająca do sądzenia.
Świadectwo osób winnych tego samego grzechu, nie może obciążać kogoś
innego, bo im mogło się to śnić, albo właśnie diabeł mógł to sprawić.
Osoby te mogły ze strachu przed śmiercią powiedzieć coś, co wcale nie
odpowiada prawdzie.

Na zakończenie błaga sąd raz jeszcze o dopuszczenie obrońcy, nie
brania żony na męki, oraz proponuje 2.000 kaucji za wypuszczenie żony
na wolność, zaręczając równocześnie że stawi się ona każdorazowo na
wyznaczone miejsce. Pismo podpisał Krzysztof Grasse pod datą 6 lutego 1664 r.
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Sprawa Elżbiety Grasse bezpośrednio a pośrednio Doroty J euthe
i Elżbiety Apelt, zaczęła wysuwać się na czołowe miejsce w życiu XVII
wiecznej Zielonej Góry. Dalsze zaś tragiczne dzieje tej kobiety wypeł
nił niesamowity wprost rozdział w którym okrucieństwo oprawców
mieniących się sędziami, przeszło wszelkie granice, a bohaterstwo Elż
biety postawiły ją w rzędzie symboli walki niewinności ze zbrodnią.
zapewne "normalnego" wrażenia na prostym ludzie
tego rodzaju widowiskami, wykonane
w międzyczasie egzekucje na Urszuli Magnus z Krępy i Annie Hasuckiej z Zawady na mocy wyroku sądowego zatwierdzonego przez sąd
w Lwówku Sląskim. Nad nieszczęśliwymi ofiarami zabobonu i okrucieństwa odczytany został przez notariusza sądowego wyrok, który
brzmiał następująco: "Wyrok wydany według prawa przez sławetny
sąd przeciw obecnym tu czarownicom i potworom podczas odbytej
inkwizycji i następnie przez Malefix procuratoris przeprowadzonego
surowego oskarżenia przeciw Urszuli Magnus i Annie Hasuckiej z powodu obrzydliwego grzechu i czarów trzykrotnie przez różne osoby
potwierdzonego, doszliśmy do wniosku i oświadczamy my sędziowie
miejscy w Zielonej Górze według prawa, że wymienione obie grzesznice
z powodu wyznanych przez nie szkaradnych grzechów, czarów, przeciw
prawom boskim i powszechnym ludzkim, tak ciężko zawiniły, że obie
razem i każda z nich z osobna na stosie przez ogień ma być życia pozbawiona zgodnie z prawem"35•
Nie

uczyniły

zresztą żywo interesującym się

sąd oddał

Poczym

obie czarownice w

ręce

kata, aby ten

egzekucję

wykonał.

Już w dwa dni po złożeniu do sądu pisma przez zrozpaczonego
Krzysztofa Grasse, Elżbieta została poddana pierwszemu badaniu. Protokoł tego badania brzmiał: "My burmistrz i rajcowie jak i sędziowie
c.k. sądu miasta Zielonej Góry oświadczamy, że pod niżej wymienioną
datą Elżbieta Cruciger, żona Krzysztofa Grasse, była sądownie egzaminowana z powodu powołania o c'zary, jak następuje:

badana nazywa? - Elżbieta Cruciger- (badane podaprzede wszystkim swoje panieńskie nazwiska - W. K.).
2) Kim byli jej rodzice?- Paweł Cruciger, proboszcz w Nietkowicach, matka Elżbieta Brausen córka farbiarza z Krosna.
3) Ile ma lat? - 51 lat.
4) Gdzie mieszka i kiedy wyszła za mąż? - Wyrosła u rodziców
w Nietkowicach, wyszła za mąż w roku 1632 za proboszcza
Leuchtenbergera.
l) Jak

się

wały
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5) Z czego żyje?- Ze swoim mężem po chrześcijańsku żyje. W czasie wojny w roku 1642 mąż jej zmarł, po wdowieństwie wyszła
powtórnie za mąż za Krzysztofa Grasse.
6) Kiedy ostatnio przystępowała do komunii? - w 1663 r.
7) Czy znała Annę Stach i Urszulę Gutsche i co miała z nimi wspólnego? - Od Anny Stach dwa razy kupiła krupy dla kur, raz
konopie dla ptaków męża. Poza tym nic wspólnego z nią nie
miała. Urszulę Gutsche znała tylko z oblicza, po:za ·tym z nią się
nie stykała.
8) Czy prawda że była z nimi na Łysej Górze, jak obie ją obwiniają? - Nie. Nic o tym nie wie, nie miała z tymi kobietami nic
do czynienia, nie ma o tym najmniejszego pojęcia.
Na tym zeznania

zakońc'zono

8. II. 1664 r.

Aby sprawy dwóch pozostałych kobiet posądzonych o praktyki czarodziejskie nie pozostav.rić całkowicie odłogiem, sąd zdecydował się na
przeprowadzenie pierwszej rozmowy z Dorotą Jeuthe i Elżbietą Apelt.
Po spisaniu generaliów, tak jak to widzieliśmy przy badaniu Elżbiety
Grasse, każdej z osobna zadano kilka pytań, które zmierzały do uzyskania wyznania, że obwinione rzedzywiście oddawały się praktykom czarodziejskim. Obydwie kobiety odpowiadając z wolnej stopy, do nicz.ego
się nie przyznały jak najbardziej stanowczo stwierdziły że nie miały
nic wspólnego z obwiniającymi je Anną Stach i Urszulą Gutsche. Protokół kończy się ciekawym 'zwrotem: "są zatem przesłuchane i niezamknięte, na milczący urlop puszczone" 36 •
Obydwie kobiety pozostały więc nadal na wolności. Jeżeli przypomnimy sobie, że wszystkie dotąd obwinione o czary ("powołane" jak
to fachowo określono) były niezwłocznie zamykane, to odrazu ocenimy
różnicę postępowania sądu z biednymi chłopkami a bogatymi mieszczkami. Mimo tego samego przestępstwa, sąd okazał przedstawicielkom
wyższej klasy społecznej wyraźne względy.
Postępowanie natomiast tego samego sądu w stosunku do Elżbiety
Grasse, budzi podejrzenie, jakichś niezanotowanych nigdzie w protokołach rozgrywek osobistych. Sędziowie oczywiście zawsze mieli na swoje
usprawiedliwienie, to, że Grasse obwiniona była już trzykrotnie co było
wystarczającą podstawą do osadzenia w więzieniu.

Sprawa Elżbiety Grasse i związanych z nią dalszych losów Jeuthe
i Apelt, zaczyna stawać się dla zielonogórskiego sądu kłopotliwą. Sę
dziowie nie chcą sami brać pełnej odpowiedzialności za jej przebieg
i szukają rady u swych dotychczasowych doradców w Lwówku Sląskim;.
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Sędziowie

z Lwówka pismem z dnia l marca 1664 roku na zapytanie
z Elżbietą Grasse, odpisują: "W związku z waszą obywaCruciger, która 30 listopada ubiegłego roku przez dwie
różne osoby Annę Stach i Urszulę Gutsche jako czarownica była powołana i że ją dość dawno temu widywały na Łysej Górze, należy ją
dokładnie zbadać przy użyciu tortur. O wypuszc'zeniu na wolną stopę,
żadną miarą nie może być movvy. Wobec tego, że jest oskarżona przez
dwie osoby, należy ją wziąć na tortury" .37

robić dalej
telką Elżbietą

co

Długo odkładana konfrontacja z Anną Stach (16 lutego nie odbyła
się, skończyło się jak wiadomo na wstępnym badaniu J euthe i A pelt)
odbyła się

wreszcie w więzieniu 4 kwietnia 1664 roku. Przyprowadzona
przed oblicze Anny Stach Elżbieta Apeltowa, vvysłuchała krótkiego
badania w czasie którego paść miało dawniej już wypowiedziane oskarżenie. Ku najwyższemu zdumieniu sędziów i cichej radości A peltowej,
Anna Stach odwołała dawne zeznania obwiniające Apeltową, twierdząc,
"że sama nigdy tam nie była gdzie miała widzieć Apeltową".
Doradcy z Lwówka, już 26 kwietnia przysłali swoją radę w tej dość
sprawie. Wychodząc z założenia, że o postępowaniu Anny
Stach i Urszuli Gutsche (tę ostatnią też włączyli do sprawy) zadecydował bezpośredni wpływ diabła, radzą, aby je wziąć znowu na tortury,
z kłuciem paznokci, hiszpańskimi butami i wyciąganiem. 38
kłopotliwej

Apeltowa pragnie jednak podtrzymać za wszelką cenę poprzednie
zeznania Anny Stach. Nie zdając sobie sprawy z jej położenia, próbuje
przez strażnika więziennego Jerzego Dudę, wpłynąć na Annę, aby ta
zechciała utrzymać w mocy swe poprzednie zeznanie. Ta nader skromna
próba oddziaływania na Stach, zostaje odkryta i Jerzy Duda w rezultacie staje przed sądem. Tłumaczy sądowi, że uległ prośbie Apeltowej
i rzeczywiście prosił Annę Stach, aby jej więcej nie obwiniała. Wśród
wielu pytań zadanych Jerzemu Dudzie, jedno brzmiało: "czy o tern
z krupiarką po niemiecku czy po polsku mówił i czy robił to tak, aby
inni strażnicy, którzy nie rozumieją po polsku niczego się nie domyślili" .39

Jerzy Duda na to odpowiedział, że mówił po niemiecku, lecz tak, aby
nikt nie słyszał. Krupiarka przyrzekła, że zrobi to o co prosił, ale dopiero wtedy gdy wyprowadzą ją na górę. Za tą przysługę otrzymał od
Apeltowej 6 groszy.
Tymczasem zaś, poprawne dotąd stosunki pomiędzy Mikołajem
Jeuthe i Michałem Apeltem, a sędziami, którzy w zasadzie niezbyt chęt
nie podejmowali sprawę przeciwko żonom szanowanych kupców, uległy
gwałtownemu pogorszeniu. Na pogorszenie to wpłynął list panów
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Jeuthe i Apelta skierowany do władz w Głogowie z doniesieniem, że
w śledztwie i że wymusza się zeznania przy pomocy
tortur. Chodziło szczególnie o zeznania obciążające ich żony. Na wiadomość o tym, sędziowie wyrażają swe oburzenie w słowach następują
cych: "Kiedy zatem my inkwizytorzy wszystko to jako fałszywe, nieudowodnione, nieodpowiedzialne insynuacje i nieprawne dodatki uważamy, zupełnie słusznie, że tylko nasze czyste sumienia jako pobożnych
chrześcijan ale także nasz godny urząd nasza przysięga i obowiązek
zostały pohańbione. Za to okłada się aresztem domowym kobiety i trzema tysiącami talarów grzywny dopóki te insynuacje nie zostaną oddzieją się nadużycia

wołane". 40

Gdy się to dzieje, w więzieniu dogorywują zmaltretowane do ostatecznych granic oskarżycielki Jethe i Apeltowej -Anna Stach i Urszula
Gutsche. Ta ostatnia nie doczekała dnia egzekucji i wycieńczona zmarła
w więzieniu 9 maja 1664 roku. Nazajutrz na placu straceń, odczytano
wyrok, w którym szczegółowo podano do publicznej wiadomości wszystkie grzechy i złe czyny do których się w czasie badań przyzn;łła i za
które skazana zostaje na spalenie na stosie. Wśród zbrodni Urszuli
Gutsche, \vymieniono oczywiście oddanie duszy diabłu, wytworzenie
maści czarodziejskiej (robiono ją z masła, słoniny, ludzkiego tłuszczu),
uprawianie z diabłem nierządu (który nie przynosił jej rozkoszy, przeciwnie nawet wymiotować każdorazowo po tym musiała), zamawianie
krów w Ochli. Za te wszystkie haniebne grzechy i niechrześcijańskie
uczynki "ciało czarownicy" na placu publicznym na stosie ma być
spalone, na proch i pył zgodnie z prawem".
Niedługo przeżyła swą towarzyszkę

niedoli Anna Stach. W 5 dni
wywleczono z więzienia nieszczęśliwą kobietę na plac straceń
i tu odczytano jej wyrok, opiewający podobne zbrodnie i również skazano ją na spalenie na stosie.
później,

Zanim jednak stos zapłonął zaszły wypadki, które znalazły żywy
rozprawie przeciwko Elżbiecie Grasse. Wśród zgromadzonych
tłumów oczekujących egzekucji Anny Stach, były również córki uwię
zionej Elżbiety Grasse. Najstarsza z nich, również Elżbieta, postanowiła
wykorzystać ostatni moment życia Anny i wyprosić u niej odwołanie oskarżenia rzuconego na matkę. Zachowany protokół podaje nam dokładnie
przebieg wypadków przy stosie. Gdy Anna Stach została przywieziona
na wozie, Elżbieta Grasse (juniorka) powiedziała, że jest jeszcze czas,
że nie ma swego sumienia obciążać. Stach nic na to nie odpowiedziała.
Gdy dziewczyna podeszła do niej całkiem blisko i znowu ją poprosiła,
oddźwięk w
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chce być zbawiona, niech odwoła swoje oskarżenie na niewinną
nie powinna brać niewinnej krwi na siebie, Anna Stach odpowiedziała: tak jest, poczekaj tylko niech zostanie całe oskarżenie przez
egzekutorów przeprowadzone. Na to druga sinstra, Urszula Grasse zapytała Stach, czy moja matka jest c'zarownicą? Stach odpowiedziała tak, poczekaj. Po tym już z nią nie rozmawiały dopóki kat nie przywiązał
jej do pala na stosie. Potem znów zaczęły ją błagać, aby nie obciążała
;owego sumienia. Wreszcie odeszły mówiąc, co za uparta suka, nie chce
ani słowa odpowiedzieć. Dopiero, gdy kat miał podpalić stos, Anna
St2ch powiedziała: "Tak odpuc:zcz3m ia". Wówczas to Elżbieta (juniork;:J) zwróciła się do otaczaiaP.Ych ia ludzi, aby bYli Ś\viadkami ter!o odwo1->nia. Niestety wszvscy jakby lekko ogłuchli. Nikt nie chciał świadczvć.
Nawet pliźnieisi świadkowie w sadzie, zeznajacy o wynadkach przy stosie. mirno ŻP słyszeli, niewiedzieli do czeqo się to odnosiło. W rezultacie,
nie udało flie stwiPrrłzić odwołania, które wPdłua zeznań Elżbiety
Grasse (iuniorki) rr!iała zrobić Anna Stach. Pnz0stało to wiec iec:zP.'7"'
iPrl.nA niPndana nróba poc:zukiwania ratunku dla przebywającej wciąż
w więzieniu Elżbiety Gra<;se.
matkę, że

Sedziowie z Lw0wka. stali i niezadowo,leni doradoy sędziów zielonoPiirskich, no zapo'znaniu sie ze wszystkimi materiałami dotyczacYmi
Elżbiety Grasse, pismem z dnia 22 lipca 1664 roku orzekli, że należy
wziąć ją pod "surowe" badania". 42 Te surowe badania rozpoczęto w_ nastennvm mies~aru siernniu w dniu 10. o .!lodzinie 10-tei. Pierwsze tortury
trwały dwie godziny. Grasse nie przyznała się do niczego. Dnia następ
nego tortury trwały 4 godziny od 5 rano do 9-tej, ale oprawcy nie zdołali ze swej ofiary wydobyć nic więcej ponad uporczywe zeznania, że
uc:zJciwie żyła. Niespotykana w praktyce katowskiej odporność na ból
i cierpienie wprawiła w zdumienie i zakłopo~anie sędziów. Co prędzej
ślą pi.::ma o poradę do Lwówka. Niezwłocznie otrzymują odpowiedź,
w której czytamy: "Jeżeli nowe wypowiedzi nie wszystkie rzeczy przy
nałożonych torturach wyjaśnią, należy nie według zwyczajnego stopnia,
jeno sznurami skrępować, hiszpańskimi butami ścisnąć i dalej próby
te dozować, gdyż tego rodzaju zatwardziali ludzie, często mimo krań
cowych nawet tortur nie chcą zeznawać. Gdyby jednak stan zdrowia
groził śmiercią, należy działać dobrocią, albo w kierunku zdobycia zaufania, albo przez zastraszenie. Wszystko zaś według prawa". 43
Wytrzymałość
śnia
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ludzka ma jednak swoje granice. Bo oto już 30 wrzezaczyna podczas ponownych badań odpowiadać
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twierdrząco i to na takie pytania. Np. Czy prawda, że jest czarownicą
i była na Łysej Górze? (tak). Czy prawda, że nauczyła się czarów wówczas, gdy służyła w Szczecinie? (Grasse nigdzie i nigdy nie służyła). Czy
prawda, że amant przyszedł do niej na balkon? (sędziowie określając
"amant", zmierzają do stwierdzenia, że Grasse ,związała się z diabłem).
Czy prawda, że był on w czarnym ubraniu, czarnych butach i wyglądał
jak czeladnik sukienniczy? Czy prawda, że musiała mu przyrzec ciało
i duszę, czy prawda, że zawsze kiedy przyszedł, przeciwny naturze
nierząd uprawiała? Czy prawda, że jego "natura" nie była ciepła i niezbyt dla niej rozkoszna? (tak. Nie była to wielka rozkosz wolałaby się
bez niej obejść). Czy prawda, że oskarżona zawsze bywała na Łysej
Górze itd. itp. W sum)ie zadano jej 65 pytań.

Uzyskawszy przyznanie się do winy, sędziowie zielonogórscy przenowy materiał swym przyjaciołom w Lwówku Śląskim. Otrzymali stamtąd zupełnie niedwuznaczne sugestie w sprawie wyroku. Za
przyznanie się do wszystkich zarzucanych jej zbrodni i grzechów "powinna być żywcem na stosie spalona według prawa" 44 •
słali cały

·zanim jednak dojdzie do wykonania egzekucji, ,.nalezy ją jeszcze
raz przeegzaminować, z powołanymi przez nią skonfrontować, a potem
sprawiedliwą egzekucję wyroku nie mieszkając przeprowadzić". Zgodnie z tym poleceniem Elżbieta Grassepoddana została nowemu całkiem
łagodnemu badaniu. Miało ono miejsce 23 października 1664 roku. Przesłuchiwanie odbyło się w obecności kata. Postawiono jej 20 pytań, na
które odpowiedziała twierdząco. Wśród pytań były takie, które mówiły
o niezgodzie pomiędzy czarownicami zielonogórskimi a pomorskimi przy
stole na Łysej Gór'ze. Czy to prawda, brzmiało jedno z pytań, że tutejsze wysłały pomorskim dwie konwie wina na zgodę? Czy prawda, że wino
to posłała Elżbiecie żona Apelta, czy to prawda, że według jej oznajmienia Michałowa Apeltowa jest czarownicą i była na Łysej Górze?
(Tak i kiedy wynikła kłótnia z pomorskimi, Lizanamawiała do zgody).
Czy prawda, że Liza przed dwoma laty była na Łysej Górze w czarnej
sukni i czapce na głowie? {Tak). Czy prawda, że t~ osobę nie z nienawiści a z miłości do prawdy wymieniła? (tak). Na koniec, że to wszystko
oskarżona życiem i śmiercią zaświadcza? (Tak i jej śmierć tę prawdę
potwierdzi. "Po ukońc'zonym badaniu, oskarżona swoją wypowiedź gorzldm jękiem i łzami wzmocniła i potwierdziła. Przed tym bowiem płakała
mało". 45
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Po tym łagodnym badaniu, nastąpiła konfrontacja z Elżbietą Apeltową. W jej obecności zadano Elżbiecie Grasse 6 pytań, mówiących
o obecności Apeltowej na Łysej Górze, o jej pośrednictwie w kłótni
z pomorskimi czarownicami i wreszcie zapytano, czy prawda że Elżbieta
Grasse mówi to wszystko w oczy nie z nienawiści, lecz dla prawdy,
(tak). C'zy prawda, że ona to wszystko zaświadcza życiem i śmiercią?
(tak). Jedyną reakcją zaskoczonej takim zeznaniem Apeltowej, były
słowa zwrócone do Grasse "Ty jesteś diabłem i ty mi życie zabierasz".
Po tej konfrontacji i nowym oskarżeniu, Elżbieta A peltowa została
aresztowana. Stało się wreczcie to, czego z bojaźnią, niemal z dnia na
dzień oczekiwała oskarżona i niemniej od niej przerażona rodzina.
Elżbiety

Grasse

była właściwie już zakończona.

Po wymuszeniu zeznań, pozostawało jedynie formalne zakończenie tj. wykonanie
wyroku. Grasse miała być stracona 10 stycznia 1665 roku. W zimowy
ranek przywieziono ją na plac kaźni, gdzie odcZytano w obecności zgromadzonych tłumów wyrok. Brzmiał on następująco: "Według prawnie
sporządzonego wyroku tutejszego sądu o obecnej czarownicy i potworze,
przy odbytej inkwizycji i na oskarżenie pobożnego prokuratora przeciw
Elżbiecie Cruciger, urodzonej w Nietkawicach i tutejszej mieszkanki,
z powodu jej własnych najokropniejszych grzechów i czarów, trzykrotnie w sądzie zeznanych, oznajmiamy i mówimy zgodnie z prawem,
że wymieniona grzesznica z powodu jej okrutnych, wyznanych grzechów
przeciw prawom boskim i ludzkim, jest tak winna, że ma być żywcem
przez ogień życia pozbawiona i ukarana. I to wszystko na drodze prawa.
Ponieważ jednak Elżbieta Cruciger w swojej młodości do grzechu tego
została wciągnięta, poza tern pewien czas przebywała w więzieniu,
będzie ona w drodze łaski na placu straceń mieczem ścięta, a następnie
ciało jej zostanie spalone na stosie ha proch i popiół. Który to wyrok
i łaskę polecono wykonać katowi"-46.
Rola

Zanim jednak doszło do wykonania wyroku, Elżbieta Grasse wedo siebie pewnego mieszczanina i prosiła by oznajmił sędziom,
że ona ma coś do powiedzenia. Nie c'zekając na odpowiedź "wobec zebranych tłumów oświadczyła, nie tylko, że wymienione przez nią osoby są
niewinne, ale i całe zeznanie co do jej własnej osoby, wszystko z mę
czarni wyznane". Mówiła tak głośno, że wszyscy zebrani mogli ją
dobrze słyszeć, "że uczynione przez nią zeznania nie są prawdziwe".
zwała
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Na to oświadczenie, zgodnie z obowiązującą ustawą, wykonanie
egzekucji przerwano i zasądzoną odstawiono z powrotem do więzienia.
Podczas gdy za nieszczęsną Grasse zatrzasnęły się znowu więzienne
wrota, przed czterema innymi kobietami wrota te stanęły otworem,
wypuszczając niedoszłe ofiary stosu na wolność. Zaszedł jakiś niespotykany do,tychczas wypadek. Cztery kobiety, które miały za sobą badanie
poparte torturami, po złożeniu odpowiedniej przysięgi zwolniono.
W tym czasie gdy uszczęśliwione kobiety złożywszy przysięgę że nie
będą dochodzić żadnych praw do których upoważniała je wyrządzona
im krzywda, Elżbieta Grasse znowu uległa załamaniu. Niestety nie ma
śladów w dokumentach, czy ponownie stosowano wobec niej tortury,
wiadomo tylko, że przyznała się, iż do odwołania poprzednich swoich
zeznań namówił ją jej zły duch Marcin, który był u niej w więzieniu.
Odstraszony na krótko przez wypalenie płomieniem świecy miejsca jego
stałego pobytu pod lewą pachą, wrócił do niej na rynku i wszedłwszy
przez rękaw na swoje miejsce, namówił ją do odwołania zeznań. Po
tym oświadczeniu, wyznaczono egzekucję Elżbiety Grasse na dzieli
6 lutego 1665 r. Rankiem tego dnia prosiła swoich sędziów jeszcze raz
do siebie i oświadczyła im, że Apeltową oskarżyła z nienawiści i zemsty,
za to że nie chciała jej pewnego razu pożyczyć beczki do warzenia piwa.
Co do innych kobiet oskarżenie swoje podtrzymuje47 • Nie wiadomo czy
to nowe oświadczenie czy też inne przyczyny, zdecydowały o tym, że
okazała się niegodną łaski ścięcia (brak bliższego wyjaśnienia tej
sprawy). Swoje męczeiiskie życie zakończyła w płomieniach płonącego
stosu. Była to jednak już ostatnia ofiara okrutnego zabobonu. Panowie
J euthe i A pelt nie ustawali w zabiegach, aby uwolnić swe żony od śmier
telnego niebezpieczeństwa. Gdy odwołanie Grasse nie otworzyło bramy
więziennej Apeltowej, jej mąż wraz z rodziną wzmógł swe wysiłki
zmierzające do jej uwolnienia. O tych zabiegach nie ma już niestety
śladów w tylekroć cytowanym źródle. Hugo Schmidt mający do dyspozycji nieznane nam źródła, tak dokończył tą niesamowitą opowieść:
Krewniacy Apeltowej i J euthowej uzyskawszy naprzód przesunię
cie terminu procesu potrafili dotrzeć z odpowiednimi pismami i poleceniami aż na dwór cesarski do Wiednia i tu uzyskawszy poparcie radcy
cesarskiej kancelarii von Goltza, otrzymali zapewnienie szybkiego
rozstrzygnięcia całej sprawy. Istotnie w kilka dni później, nadszedł do
Zielonej Góry rozkaz uwolnienia Apeltowej i przerwania dochodzeil
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w procesach o czary. Dostarczone w międzyczasie do Wiednia po kilku
ponagleniach sprawozdanie z dotychczasowych procesów o czary w Zielonej Górze, miało ten skutek, że w roku 1669, zostało wydane zarządze
nie, raz na zawsze pozbawiające sądy zielonogórskie prawa wydawania
wyroków śmiercl na czarownice48 •

*

*

*

Dotychczas nie mówiliśmy nic o głównych reżyserach tych potwornych widowisk - sędziach. Niewiele szczegółów możemy o nich podać.
Na szeregu akt, widzimy ich podpisy. Oto najczęściej spotykane:
Mattheo Demoreno, względnie de Moreno, J. Adam Scribanus, Melchior
von Landskrone, J ohann Bertholdt, J ohann Georg Schwolke,
albo Schwulka, Gregorius Cletus, Christoff Hirte, Abraham Gabler.
Oto nazwiska tych, którzy przez kilka lat byli postrachem spokojnych
mieszkańców Zielonej Góry.
Pewne · sugestie co do niektórych sędziów, pozostawił nam Hugo
Schmidt. Według niego, duchem całego zespołu sędziowskiego najbar··
dziej reprezentatywną postacią i najgorliwszym tępicielem czarownic
był zdaje się J. A. Scribanu.s. Tuż za nim, idzie sędzia śledczy Schwolke, najprawdopodobniej katolik i główny podżegacz przeciw luteranom.
Scribanu.s skupiał w swym ręku kilka funkcji. Obok sędziego, był
pisarzem miejskim i notarli.uszem. Był jednym z tych, którego podpis
spotykamy w aktach najczęściej. Jemu niewątpliwie i jego dawnym
znajomościom przypisać należy owo częste odwoływanie się do Lwówka
Śląskiego, gdzie ,swego czasu był notariuszem.
Ciekawą i zagadkową postacią jest występujący w pierwszym roku
procesów o czary Christoff Hirte, równocześnie w tym czasie burmistrz
Zielonej Góry. Jego nieobecność w następnych latach, nasuwa myśl, że
zapewne nie godził się z bezwzględnością pozostałych sędziów i ustąpił ..
Taką sugestię podaje nam Hugo Schmidt.

Załować należy, że

brak jakichkolwiek materiałów nie pozwala na
omówienie działalności tych ludzi, nie tylko jako sędziów, ale
przede wszystkim jako reprezentatywnych członków ówc'zesnego społeczeństwa miejskiego. Niewątpliwie tacy sędziowie mogliby stać się
również obiektem studiów psychologicznych. Psycholog wespół z lekarzem, mógłby się jedynie pokusić o właściwą ocenę postawy tych ludzi
wobec swoich ofiar.
pełne
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ZAKOŃCZENIE

W związku z przedstawioną wyżej historią procesów o c'zary na terenie Zielonej Góry w XVII wieku, opracowaną na podstawie jedynego
prawdopodobnie źródła, nasuwa się potrzeba omówienla bodajże
pokrótce, pośrednio tylko związanego z zasadniczym zagadnieniem~ problemu polskości, który na marginesach procesów występuje. Czy możemy z tych, tak zdawałoby się oddalonych od problemów narodowościowych spraw, wywnioskować o istnieniu wyraźnych tendencji
antypolskich?
Byłoby przesadą

na podstawie omówionego

źródła twierdzić, że

prowalki z polskością,
niewątpliwie żywotną jeszcze w tym czasie na terenie zielonogórskiego
powiatu. Nie ma żadnych śladów, któreby wyciągnięcie takiego
wniosku uzasadniały. Uwzględniając jednak charakter źródła, które jak
to już określiliśmy jest wyciągiem, nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że nie zostały w nim pominięte rzeczy, które mogłyby nam interesujące zagadnienie nieco oświetlić. Nawet ten materiał, którym dysponujemy sugeruje pewne wnioski. Przecież chyba jest niewątpliwe, że
nazwiska Marii Wojten, Anny Hasuckiej, Anny Stach, Anny i Heleny
Klich, Anny Baran, czy wreszcie strażnika więziennego Jerzego Dudy
- są polskie. Nie znaczy to oczywiście, że chcemy z tych kilku niewąt
pliwie Polek robić ofiary celowej antypolskiej akcji. Nazwiska te
jednak potwierdzają znaną już dZiś prawdę, że wieś zielonogórska
w XVII wieku była polska. Mimo to, że stwierdzenie takie nie ma charakteru rewelacyjnego odkrycia, jest jednak o tyle cenne, że da się
pośrednio wydobyć ze. źródła niemieckiego. W takim zaś wypadku ma
to dla nas o wiele większą wagę.
cesy czarownic
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10 Rocznik

Woje

ech

Piwecki

rganizatorami Powstania
Wielkopolskiego na Babimojszczyźnie byli Teodor
Spiralski,
mieszkaniec
Starego Kramska i ks. Dudziński,
proboszcz z tejże miejscowości.
W roku 1917 zawiązali oni przy
współudziale
Stanisława
Obsta,
Łukasza
Szefnera i Franciszka
Krystofka, organizację pod nazwą
,,Sokół". W początku grudnia 1918
roku komendę nad "Sokołem"
objął Łukasz Szefner. Ćwiczenia

O

członków "Sokoła"

odbywały

wieczorami w ogrodzie

się

Przybyły.

20 grudnia 1918 roku w mieszkaniu Stanisława Obsta odbyło się
tajne zebranie zarządu "Sokoła" z
udziałem kilku zaufanych człon
ków. Oprócz organizatorów obecni
byli Wacław Piwecki, Paweł Piwecki, Wojciech Piwecki, Józef Sikuciński, Stanisław Naroś, Paweł

Wspomnienia
z

udz

ału

w Powstaniu
Wielkopolskim

(1918/19)

Krystofek, i Stanisław Piwecki.
N a zebraniu tym, Teodor Spiralski
powiadomił nas, że 27 grudnia po
przyjeździe
Paderewskiego wybuchnie w Poznaniu zbrojne powstanie przeciwko Niemcom. Po
krótkiej dyskusji zdecydowano że
ochotnicy wyjadą do Poznania, by
wziąć udział w powstaniu. Wyjazd
wyznaczono na dzień 26LXII.1918 r.
Ponieważ stacje Babimost i Zbą
szyń były w (ym czasie obsadzone
przez niemiecką żandarmerię wojskową, uchwalono wyjechać z odległej o 26 km stacji Wolsztyn. W
drugie święto Bożego Narodzenia
9-ciu ochotników: Wacław Piwecki, Paweł Piwecki, Wojciech Piwecki, Łukasz Szefner, Franciszek

Krystofek, Paweł Krystofek, Stanisław Naroś, Alfons Spiralski i Augustyn Grocholski, wyjechało o godzinie 13-ej do Wolsztyna, a stamtąd o godzinie 18-tej pociągiem do Poznania.
Tam według otrzymanych wskazówek mieliśmy się zgłosić u Hauschuha, Wierzbięcice 47 na Wildzie. Mniej więcej o godzinie 21-szej,
przybyliśmy pod wskazany adres. Hauschuh przyjął nas z wielką uciechą. Pr'zedstawił nam sytuację i oświadczył, że powstanie rozpocznie
się po przemówieniu Paderewskiego. Wczesnym rankiem 27 grudnia
1918 roku Hauschuh dostarczył każdemu z nas po 4 ręczne granaty
i pistolety (9 mm) z kilkoma magazynkami amunicji. Około 8 rano
Hauschuh zaprowadził nas do kawiarni i zapoznał z poznaniakami.
Zostaliśmy włączeni do grupy Kąkolewskiego i Celichowskiego. Paderewski przemawiał w godzinach popołudniowych, krótko potem w mieś
cie rozpoczęły się walki. Myśmy ruszyli na koszary Grolmana, później
na koszary saperów. 2. I. 1919 roku gdy Poznań był już całkowicie opanowany przez powsta6.ców, otrzymaliśmy samochód ciężarowy i odstawiono nas do zdobytego już przez powsta6.ców miasta Buk. Tu ot.r'zymaliśmy furmankę konną i w sześciu: Łukasz Szefner, Stanisław Naroś,
Augustyn Grocholski, Wacław Piwecki, Paweł Piwecki i ja zajechaliśmy
przez Opalenicę do Grodziska Wielkopolskiego.
4 stycznia 1919 roku dotarliśmy pieszo pod Wolsztyn. Pod miastem
zatrzymała nas powstańcza drużyna Bobkiewicza. Wolsztyn nie był
jeszcze zdobyty. Stacjonował tam silny oddział niemiecki i właśnie tej
nocy z 4 na 5 stycznia powstańcy zamierzal,i szturmować miasto.
W bitwie tej braliśmy czynny udział w ramach drużyny wielichowskiej.
Miasto zdobyto. Rano 5 stycznia zostaliśmy pospiesznie wysłani wraz
z kompanią rakoniewicką na Zbąszy6.. Na drugi dzie6. rano 6 stycznia
1919 roku, miasto Zbąszyń wraz z dworcem zostało zdobyte, lecz w tymże dniu przed południem Niemcy tak silnie kontratakowali, że musieliśmy się wycofać w kierunku na Nowy Dwór i Przyprostynię.
Następnego dnia przyłączyłem się do kompanii chobienickiej którą
dowodził chorąży Józef Kudliński. Wszedłem w skład jego kompanii
jako dowódca plutonu. Z nią 11 stycznia zdobyliśmy Kargowę, a 16
Babimost. 23 stycznia wysłano pierwszy patrol w kierunku Nowego
Kramska. Gdy tylko zdobyliśmy Babimost i Kramszczanie dowiedzieli
się że powstańcy są już blisko, codziennie napływały do naszych szeregów grupki kramskiej młodzieży. Kolesin i Nowe Kramsko zaatakowaliśmy 3 lutego. Bitwa ta raz jeszcze wykazała odwagę powstańców
którzy w sile 120 ludzi uderzyli na nieprzyjaciela, liczącego w Kolesinie
200 żołnierzy, a w Kramsku 600-set. W dodatku Niemcy byli pierwszorzędnie uzbrojeni.
Atak na Nowe Kramsko i Kolesin przeprowadzony został następu
jąco:

l) Pierwszy pluton w sile 30 ludzi pod dowództwem Wacława Plweckiego, miał przejść zamar~znięte jezioro i przez Kotłowo z tyłu
uderzyć na Kolesin.
lO*
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2) Jeden pluton w sile 30 ludzi pod dowództwem Izydora Napierały
miał zaatakować Nowe Kramska od południa.
3) Kompania Cieślika miała uderzyć od północy.
4) Kudliński z Tomiakiem przeprowadzić mieli uderzenie frontalne
wzdłuż szosy Babimost--N owe Kramsko.
Drugiego lutego, dowied'zieliśmy się że Niemcy chcą brać w Nowym
Kramsku zakładników. Dowództwo powstańcze zebrało nas zbiórką
alarmową o godz. 23-ciej na rynku babimojskim. Dowództwo nad całością akcji objął chorąży Kudliński. Plan wobec przeważającej siły
wroga w sprzęcie i ludziach, był bardzo ryzykowny. Myśmy mogli liczyć jedynie na zaskoc'zenie. Sygnałem do natarcia od czoła, miał być
okrzyk pierwszego plutonu "Niech żyje"! i seria z karabinu maszyno~
wego. Okrzyk ten spóźniał się i zaczęliśmy się obawiać, że grupa ta
wpadła w ręce Niemców. Spóźnienie to jak się później okazało spowodowane było ciężkimli warunkami atmosferycznymi, przede
wszystkim śniegiem, który znac'znie utrudniał transport cekaemów.
Jednakże akcja, choć spóźniona udała się i na sygna.ł ruszono do czołowego natarcia. Nowe Kramska zdobyliśmy o 7 rano. W walce tej
poległo 42 Niemców, w tym ich dowódca von Kleist i dwóch innych
oficerów. Do niewoli wzięliśmy 47-miu żołnierzy. Zdobyliśmy: 5 cięż
kich karabinów maszynowych, 4 lekkie karabiny maszynowe, 4 kuchnie
polowe, 15 koni, przeszło 200 karabinów ręcznych, oraz wielką ilość
amunicji i granatów.
Z naszej strony w bitwie o Nowe Krarusko polegli: Łucjan FigJarek,
Stefan Wujec, Ignacy Tadek, Edward Andrys, Antoni Woch, Edward
Kubiak i Edward Szymański.
Do naszych oddziałów zaczęli napływać ludzie. Ogółem przyłączyło
się do nas 57 mężcz,yzn z Nowego Kramska, 7-miu ze Starego Kramska,
17-tu z Podmokli Małych, l z Podmokli Wielkich, i 9-ciu z Babimostu.
Nowego Kramska nie udało nam się jednak utrzymać i ze względów
strategicznych o godzinie 13--14-tej, po zabraniu zdobytego sprzętu
wycofaliśmy się do Babimostu. Wieczorem tego samego dnia Niemcy
ponownie zajęli wieś. Powiadomili oni społeczeństwo, że wioska zostanie
zniszczona. Ludności niemieckiej polecono udać się do Kolesina, a polskiej do Babimostu. Nazajutrz patrol powstańdzy doniósł o grabieży
opuszczonych domostw. Powstańcy skierowali Nowokramszczan którzy
schronili się do Babimostu z powrotem do wsi, gdzie Niemcy natychmiast zaaresztowali członków rodzin organizatorów powstania: Stanisła
wa Obsta, Jacka Piweckiego, Wojciecha Tomaszewskiego, S'zefnera
i Narosia. Myśmy umacniali się w tym czasie na linii Babimost-Mię
dzywody. Wieczorem 11 lutego dwaj chłopcy w wieku 12-13-tu lat:
Teodor Plwecki i Kubiak, przedarli się z Nowego Kramska powiadamiając nas, że Niemcy grupują tam większe ilości żołnierzy i sprzętu.
Dowództwo powstańcze postanowiło wzmocnić obronę i ogłosiło alarm.
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12 lutego 1919 roku o 7-mej rano Niemcy rozpoczęli natarcie ogniem
6-ciu baterii ze strony Now~go Kramska i Kręcka, a także dwoma pociągami pancernymi z Kolesina i Zbąszynia. Nasze okopy były tak
dobrze zamaskowane, że artyleria niemiecka nie wyrządziła nam
specjalnych szkód. O 8-mej rano rozpoczęła atak niemiecka piechota.
Dopuściliśmy ją na odległość 100 mtr. i dopiero wtedy otworzyliśmy
ogień. Atak trwał do godz. 13-tej. Pod naporem przeważających sił
niemieckich wycofaliśmy się do miasta, prowadząc w nim jeszcze przez
dwie godziny walki uliczne. Nasz główny punkt oporu znajdował się na
obecnym cmentarzu katolickim. Po 8-miu godzinach ciężkich walk,
miasto przeszło w ręce niemieckie. Powstańcy ponosząc ciężkie straty,
wycofali się w kierunku na Grójec-Chobienice. Nieprzyjaciela udało
nam się zatrzymać dopiero na linii Obry.
W bitwie 12 lutego 1919 roku, polegli: Antoni Janeczek, Wincenty
'ramiak, Stanisław Muńko, Franciszek Jabłoński, Karol Ptzybyła,
Edward Groszek, Szarłat a, Jan Kędzia, Szymon Barzko, Jastrzębia,
Kostera, Józef Kubiak, Franciszek Wojciechowski, i Jan Tomaszewski.
Około 30-tu powstańców odniosło rany. W bitwie o
różnili się. powstańcy: Stanisław Bobkiewicz, Łucjan

Babimost wyMroczkowski,
Kazimierz S'zczęśniak - komendant oddziału w Kargowej i Kopanicy,
którzy mimo ran wytrwali na swych posterunkach pod Kargową i Kopanicą. W samym Babimoście wyróżnili się: Józef Kudliński, Izydor
Napierała, Jan Kluj, Kimke, Kunka, Woiciech Kuboś, Moellenbrock,
Stanisław Borówczak, Marcin Makowiak, Wacław Piwecki, Paweł Piwecki, Stanisław Piwecki, Wojciech Piwecki, Łukasz Szefner, Jan
Szefner, Karol Szymański, Nikodem Szymański, Jan Stasiński, Fajko,
Franciszek Kulus, .Józef Frącek, Walenty Kubiak i wielu innych.
Po upadku Babimostu, artyleria niemie_cka natychmiast otworzyła
silny ogień na po'zycje obronne powst.ańców po wschodniej stronie Obry,
między Gróicem Wielkim i Małym. Powstańcy kontrata.kowali i uniemożliwili Niemcom przekroczenie Obry.
Z taką samą zaciętością broniła się załoga powstańcza w Kargowej.
Powstaniec Mroczkawski i kapral Jastrzębia z dwoma plutonami i cięż
kim karabinem maszynowym osłaniali nasz odwrót i obaj ponieśli bohaterską śmierć. Już o godz. 12-tej oddziały niemieckie stanęły pod
Kopanicą. Załoga miasta broniła się z bezprzykładnym męstwem.
Odparła też pierwsze uderzenia Niemców, ale nie zdołała się oprzeć
kiedy ci wprowadzili w bój świeże oddziały. Kopanicę zajęli Niemcy.
Zryw powstańców, którzy zebrali się ponownie pod dowództwem Wojciecha Eckerta i rzucili się z brawurą na odsłoniętą flankę, odrzucił
Niemców za Obrę w kierunku na Małą i Wielką Wieś, gdzie zajęli pozycje obronne. Nie pomogło użycie przez ich artylerię granatów gazowych. Kopanica znalazła się ponownie w rękach powstańców.
Z niepowodzeniem atakowała również północna kolumna Niemców
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której zadaniem było przebić się pod Nową Wsią przez Obrę i uderzyć
na Chobienice-Wolsztyn. Nie pomógł huraganowy ogień artylerii nieprzyjacieLskiej (trzy baterie z pozycji pod ZbąszlyniemJi ogień pancernego
pociągu), z wzorową walecznością 120-tu zaledwie Opaleniczan, Perzyniaków i rodaków z N owej Wsi broniło przyczółka mostowego pod N ową
Wsią Zbąską. Tyraliery Heimatschutzu łamały się w ich celnym ogniu .
•Teden pluton doskonale zgranych pow:stańców w sile 60-ciu ludzi,
zdobył się na przeciwuderzenie i zmieszał i tak już skrwawione szeregi
Niemców. Jeszcze raz w tym dniu około 16-tej, przeciwnik wprowadził
świeże oddziały w bój, lecz i tym razem Polacy, pomimo ognia artylerii
odparli atak i zmusili Niemców do odwrotu na Babimost i Kosieczyn.
Uciekającym odebrano: 15 karabinów maszynowych, 30 tys. sztuk
amunicji karabinowej, wielką ilość karabinów i granatów ręcznych. Nie
powiódł się Niemcom plan generalnej akcji na odcinku Zbąszyń-Babi
most-Kargowa. Zdobyli ·oni co prawda z wielkim nakładem sił i krwi
ludzkiej Babimost i Kargowę, lecz głównego celu, zajęcia Chobienic,
Wolsztyna i Grodziska, nie osiągnęli. Doborowe pułki Heimatschutzu
i Grenzschutzu, oraz huraganowy ogień artylerii, nie wystarczyły do
przełamania powstańczej obrony wzdłuż Obry. Bardzo szczt,tpłe w porównaniu z niemieckimi, siły powstańców, utrzymały się na swej głów
nej linii obronnej. Straty Niemców były poważne. Wynosiły ohe
według zeznań 35-ciu wziętych do niewoli Niemców: 60-ciu poległych
i co najmniej 120 rannych.
W walkach dnia 12 lutego 1919 roku wyróżnili się powstańcy: Kłem
czak, Szc'zęśniak, Bobkiewicz, Mroczkowski, Tomys, Szymanowski, Biegański, Dominiak, Kurpisz, Baraniecki, Eckert, Szypułowski, i wielu
innych.
13 lutego nieprzyjaciel nie atakował bezpośrednio, za to nie szczę
artyleryjskiego ognia, od którego znacznie ucierpiały miejscowości:
Nowa Wieś, Chobienice, Grójec Mały i Wielki. W tym też dniu gdy
siły Polaków zostały wzmocnione o świeżo przybyły batalion poznaniaków pod dowództwem Krauzego, Hądzlika i Manna, powstańcy postanowili natychmiast kontratakować w celu odzyskania przyczółka
mostowego w Grójcu Wielkim. Plan zdobycia przyczółka był następu
dził

jący:

Pierwsza kompania poznańska, z pr'zydzielonym plutonem Moellenbrocka miała pod dowództwem porucznika Krauzego uderzyć od północ
nego zachodu. Druga kompania poznańska, wzmocniona plutonem, miała
pod dowództwem Stanisława Grabskiego przeprawić się przez zamarznięte jezioro chobienickie i uderzyć od południa na Grójec Wielki.
Część trzeciej kompanii poznańskiej wraz z drużyną wielichowską
miała ruszyć z Małego Grójca pr'zez zamarznięte jezioro i uderzyć fron150
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talnie ze wschodu. Natarcie miało _być poparte ogniem jednego działa
7,5 mm. do którego posiadano zaledwie 10 pocisków. Przygotowania
miały trwać do godziny 3-ciej, a początek natarcia porucznik Hądzlik,
wyznaczył na godziną 4-tą. Kompania poruc'znika Hądzlika, prowadząc
natarcie frontalne, dotarła bez poważniejszych przeszkód przez jezioro
grójeckie do celu i punktualnie o godzinie 4-ej zaskoczyła Niemców
we wsi, zmuszając ich prawie bez walki do odwrotu do zachodniej części
Grójca Wielkiego, gdzie według wszelkich obliczeń rozgromić ich miały
inne kompanie nacierające z dwóch stron. Stało się jednak inaczej.
Kompania Krauzego była jeszcze z nieznanych przyczyn daleko od Wiel-

Ci którzy padli za

wolność

kiego Grójca. Kompania Grabskiego pokonywała trudności przeprawy
przez jezioro chobienickie, które niestety nie było zupełnie zamarznięte.
W międzyczasie pod Grójcem Wielkim wywiązała się już poważna
walka. Niemcy usadowiwszy się po spaleniu mostu za Obrą, w dobrze
przygotowanych pozycjach, walc'zyli już z kompanią Hądzlika i Kudliń
skiego, a gdy o godz. 6-tej rano pojawiły się na tyłach Niemców tyraliery kompanii Krauzego, było już za późno. Z Babimostu zdążył już
przybyć silny niemiecki oddział odwodowy. Dalsze posiłki niemieckie
były w drodze i znalazły się teraz na tyłach kompanii Krauzego, który
znalazł się ze swymi ludźmi w strasznym położeniu. Daremny był wysiłek kompanii Hądzlika, która za wszelką cenę chciała się przebić
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przez Obrę i kompanii Grabskiego - która idąc z południa usiłowała
wyrwać kompanię Krauzego z niebezpiecznej sytuacji. Krauze pozostał
rannym wolał ostatnim strzałem odebrać sobie
w ręce wroga. Poza nim w bitwie tej zginęło 36-ciu
powstańców: Kominiarski, Mendelewski, Wachowiak, Młynczak, Szlafrok, Jamer, Drobnik, Laskowski, Śliwiński, Korzeniowski, Nawrot,
Macik, Kostrzewski, Kinas, Marciniak, Szymański, Piątek, Zawartowski,
Piechowiak, Dutkowiak, Moellenbrock, Kubuś, i treynastu o nieznanych
nazwiskach. Rany otrzymało 58-miu i kilku pozostało w rękach nieprzyjaciela. Straty wroga były również wielkie. Poległo około 60-ciu
Niemców, a liczba rannych przekraczała 80.
Jakkolwiek myśl przewodnia i plan natarcia polskiego były w zasadzie dobre, nie przewidziane przeszkody przy wykonywaniu niebezpiecznych manewrów przez kompanię Krauzego i Grabskiego, tudzież
kolosalna przewaga Niemców, walczących przy silnym wsparciu artyleryjskim, przyczyniły się do niepowodzenia akcji. Porucznik Hądzlik
nie liczył się widocznie z tymi możliwościami, a że i łączność zupełnie
zawiodła nie wiedział on uderzając o 4-tej, że kompania Krauzego
zmyliła w nocy drogę, a kompania Grabskiego miała trudności z przeprawą przez jezioro. Porucznik Hądzlik uderzył w przewidzianym
terminie, punktualność ta wpłynęła niestety niekorzystnie na przebieg
akcji. Niemcy zaalarmowali wszystkie odwody i nic dziwnego, że przystępująca do ataku z dwugodzinnym opóźnieniem grupa znalazła się
w tak fatalnym położeniu. Grójec Wielki zo,stał w rękach niemieckich. Kompania Hądzlika wycofała się do Chobienic, a kompania
Chobienicka obsadziła część Obry między Grójcem Małym a jeziorem Chobienickim.
Po bitwie pod Grójcem Wielkim, Niemcy postanowili opanować
całą linię rzeki Obry. Tym razem ostrze niemieckiego natarcia wymierzone było w Nową Wieś. Natarcie rozpoczęło się 17 lutego 1919 roku
wieczorem. Przeprowadziły je, dwa bataliony Grenzschutzu, razem
przeszło 800 ludzi i dwie kompanie ciężkich karabinów maszynowych
przy wsparciu jednego dywizjonu artylerii oraz dwóch pociągów pancernych na linii Zbąszyń-Babimost. Nowej Wsi broniła jedna kompania poznańska w sile 180-ciu lud'zi z dwoma karabinami maszynowymi
pod dowództwem ppor. Korneliusza Manna, która właśnie w godzinach
popołudniowych zluzowała tu kompanię Opalenicką. ,
na polu walki,

będąc

życie, niż dostać się

Natarcie poprzedził i przygotował, dwugodzinnyogień artylerii nieprzyjacielskiej na Nową Wieś. Niemcy uderzyli z trzech kierunków.
Około godziny 22-giej zręcznie przeprowadzonym manewrem zamknęli
kompanię ppor. Manna. Okrążeniu sprzyjała ciemna noc. Poznaniacy
bronili się z nadzwyczajnym męstwem. Jednakże oba karabiny maszynowe na moście zostały zniszczone przez nieprzyjacielską artylerię:
W tej sytuacji dalsza obrona przyczółka mostowego była niemożliwa.
Mimo to, powstańcy wytrwali na swym posterunku do końca.
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Broniąc przyczółka
Rusiński, Antoniewicz,

w Nowej Wsi zginęli: ppor. Mann, powstańcy:
Howneta, Bartkowiak, Klemczak, Borzyński,
Hudy, Kuhnert, Kaczmarek, i Rozyn. Reszta kompanii z poważną liczbą
rannych, dostała się w ręce wroga. Nową Wieś zajęli Niemcy. Dalszy
ich napór na Perzyny-Grójec Mały-Chobienice, został wstrzymany
przez oddziały powstańcze, spieszące na pomoc ppor. Mannowi. Poważne straty zadała przeciwnikowi kompania chobienicka w odwrocie
z pod Grójca Małego, oraz kompania Lisowskiego pod Perzynami. Niemców zmuszono do wycofania się poza linię Obry w Nowej Wsi.
Walki pod Nową Wsią, Babimostem, Nowym Kramskiem, Kolesinem, Grójcem Wielkim i Małym, Kargową, Kopanicą, stanowią krwawy,
ale pełen chwały dokument Powstania Wielkopolskiego.
W dniu 18 lutego 1919 roku, oddział chobienicki pod dowództwem
jeszcze raz przeprowadził rekonesans w rejonie Wielkiego
Grójca i rozgromił niemieckie placówki. W następnych dniach działal
ność bojowa ograniczyła się do zwykłych zwiadów i ognia artylerii nieprzyjacielskiej, która w dalszym ciągu ostrzeliwała miejscowości zajęte
pr'zez powstańców.
Kudlińskiego,

Dnia 27 lutego 1919 roku dowódcy zachodniej grupy
rozkaz o takiej treści:

powstańczej

ogłosili

"Zakazuje się wszelkich działań wojennych na froncie, przede
wszystkim wszelkiej strzelaniny. Nie wolno wysyłać patroli w stronę
nieprzyjaciela. Na froncie i poza frontem nie powinien paść ani jeden
strzał. Odpowiedzialnymi za wzorowe przestrzeganie powyższego, są
wszyscy dowódcy. Niemcy. przyrzekli dotrzymać zawieszenia broni.
Rozkaz podpisał pułkownik Milewski. Dopiero na ten rozkaz, powstańcy
zabezpieczyli swe spracowane karabiny.

Józef

Stępczak

H

asła

poznańskiego czynu
zbrojnego z dnia 27 grudnia 1918 roku, rozprzestrzeniając się po Ziemi
WieLkopoLskiej, dotarły również do
powiatu wschowskiego.
Szczególny oddźwięk znalazły
one w jego północnej części, skupiającej na swym obszarze cały
szereg wyłącznie polskich miejscowości. Takie wioski jak Wijewo,
Brenno,
Miastko,
Zaborowiec,
Włoszakowice,
Bukowiec Górny
i jeszcze kilka innych, znane były
szeroko jako osiedla z dziada pradziada czysto polskie.
Inny natomiast charakter pod
tym względem miała pozostała południowa część powiatu wschowskiego, terytorialnie od poprzedniej większa. Tutaj poszczególne
wsie były już w znacznym stopniu
zniemczone i nie dawały polskiemu
ruchowi wyzwoleńczemu takiego
oparcia w masach ludowych, jak
północne.

tylko północna
wschowskiego powiatu. Jeden z b. członków wschowskiego
Grenzschutzu, wspominając w
1937 roku wydarzenia z tamtych
lat, tak o nich napisał:
"Infolgedessen (der Faseleien
von internationaler Solidaritat)
bilcleten sich bald in den stockpolnischen Dorfern des Kreises
Fraustadt unter Fiihrung der polnischen Geistlichkeit ortliche polnische V erwaltungen, die die
Deutschen verjagten, soweit dieselben nicht schon selbst stiften
gegangen waren. Der polnische
Nordteil des Kreises Fraustadt mit
Luschwitz, Buckwitz, Walheim,
Weine, war iiber Nacht polnisch
geworden".
Za

część

Lata 1918/19/20
w północno
zachodnim
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broń chwyciła

("W następstwie tego (bredzenia o międzynarodowej solidarności)
vtworzyły się wkrótce w całkowicie polskich wioskach powiatu
wschowskiego pod kierownictwem polskiego duchowieństwa lokalne
polskie zarządy, które przepędziły Niemt!ów, o ile oni sami już nie
uciekli. Folska część północna powiatu wschowskiego z Włoszakowi
cami, Bukowcem, Radomyślem, Wijewem, stała się przez noc polską").
Niniejsze opracowanie obejmuje dzieje wydarzeń z lat 1918-1920
tylko z północno-zachodnią częścią ówczesnego powiatu
wschowskiego, a więc z rejonem Wijewa i Brenna oraz ich najbliższą
związane

okolicą.

Główny trzon opracowania stanowią wiadomości zaczerpnięte
z kroniki szkoły podstawowej w Wijewie. Oryginał tej kroniki zaginął
niestety w czasie ostatniej wojny. Do dnia dzisiejszego zachowały się
jedynie, poczynione przez piszącego te słowa w latach międzywojen
nych, wyciągi z tej kroniki. Przechowywane na terenie Sławy Sląskiej
szc'zęśliwie uniknęły zniszczenia zarówno przez Niemców jak i polskich
szabrowników.
Materiały ze wspomnianej kroniki, skonfrontowane z relacjami
miejscowych powstańców i działaczy, uzupełnione zostały również kilku
innymi materiałami ze źródeł pisanych, oraz własnymi wspomnieniami
autora, wówczas 12-letniego chłopca żywo obserwującego przebieg
historycznych dla jego stron rodzinnych wydarzeń.

I.

PRZED 1918 ROKIEM

Ogólna charakterystyka środowiska. Biorąc pod uwagę liczbę mieszw poszczególnych miejscowościach opisywanego tu terenu.
przedstawiały się one w tym czasie następująco:

kańców

Brenno (po niem. także Brenno) liczyło około 950 miesz.
150
Miastko (Stadtel)
"
"
"
Wijewo (Weine) wraz z folwarkami:
Radomyśl
(Waldhaeim), zwanym
poc'zątkowo Podborowem) i Filipole (Philipo,l), oraz przysiółkami:
Kalek i Siedmiórki.
1050
"
"
Zaborowiec (Wilhelmsruh, przedtem "
Brettvorwerk)
H
250
"
"
Razem około
2400 mieszk.
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Około

99% tej liczby stanowili rdzenni Polacy, w przewazaJącej
zamieszkali tu od dziada pradziada, w mniejszym odsetku
osiedleńcy z innych okolic lub z wychodźstwa (Westfalii). Ci ostatnio
wymienieni stanowili element najruchliwszy i narodowo najbardziej
uświadomiony. Z nich też najczęściej rekrutowali się działacze społeczni nazywani pr'zez zasiedziałą ludność "obcuchami".
części

Mieszkańcy narodowości niemieckiej (dzierżawcy domen państwo
wych w Wijewie i Zaborowcu, niektórzy nauczyciele i urzędnicy
dworscy, itp.) reprezentowani byli przez kilka osób w Wijewie, Brennie i Zaborowcu. W każdej z tych miejscowości można ich było policzyć dosłownie na palcach obu rąk ..

Przeważająca część mies:zkańców Brenna i Wijewa, jak i najbliższej
okolicy tych wsi, zajmowała się rolnictwem na własnych większych
lub mniejszych gospodarstwach. Pozostali - to chałupnicy (wynajmujący się dorywczo do różnych prac), robotnicy folwarczni i leśni, rzemieślnicy, urzędnicy itp.

Zycie

społeczno-narodowe.

Mimo niezbyt sprzyjających warunków i niechętnego, a często
wrogiego stosunku Niemców do wszelkiej polskiej działalności
społecznej, znaleźli się i na omawianym tu terenie, lub też w najbliż
szym jego sąsiedztwie (ks. Mojżykiewicz z Przemętu), ludzie o dużym
stopniu uświadomienia i wypróbowani (na wychodźstwie) działacze.
Swoją bezinteresowną działalnością, budzili oni często pozostałych
współziomków z wieloletniego snu i odrętwienia narodowego. Dla
ześrodkowania swych wysiłków ludzie ci umieli mimo wszelkich przeciwności zdobyć się na utworzenie odrębnych polskich organizacji
społecznych. Dzięki jednostkom tego pokroju udało się na terenie
obu wymienionych wsi, tworzących właściwie jedno wspólne środo
wisko, w początkach bieżącego stulecia założyć organizacje, które
w jego życiu odegrały na pewno większą rolę, niżby to niejednemu
obserwatorowi mogło się wydać.
wręcz

Utworzone w 1904 roku Kółko Rolnicze przyczyniło się w wysokiej
mierze do unowocześnienia i ogólnego podniesienia gospodarki rolnej
Brenna i Wijewa. Założony w tym samym mniej więcej czasie Spół
dzielczy Bank Ludowy wpłynął ożywiająco na sprawy finansowe ludności polskiej i dopomógł jej, prawie do całkowitego uniezależnienia
się od kapitałów niemieckich.
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Inna organizacja - Towarzystwo św. Józefa odegrała dużą rolę
w dziedzinie kulturalno-oświatowej. Stowarzyszenie to, powstałe dnia
22 lutego, 1905 roku, początkowo miało nawet nosić nazwę "Oświata",
ale władze niemieckie na takie określenie nie chciały się zgodzić.
O pożytecznej działalności tego towarzystwa świadczą chociażby
same tylko tytuły odczytów i deklamacji, wygłoszonych na zebraniach
miesięcznych w latach 1905-1906: "0 szanowaniu języka polskiego",
"0 polskiej ziemi i sprzedawczykach", "0 Janie III Sobieskim", "0 królach polskich", "0 trzecim rozbiorze Polski", "0 polskim żołnierzu
w Mandżurii", "0 uczeniu rzemiosła synów włościańskich i braku rzemieślników polskich", "0 potrzebie popierania swoich", itp.
Na osobną wzmiankę zasługują organizowane przez to towarzystwo,
amatorskie przedstawienia teatralne, na które do Brenna i Wijewa
przyjeżdżali widzowie spragnieni polskiego słowa nie raz, aż z odległej
o 20 km Wschowy.
Do szerzenia oświaty i umacniania polskości wśród mieszkańców
tych wiosek przyczyniało się także czytanie książek z uruchomionej
na miejscu biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych i dość licznie
prenumerowanych pism polskich. Nie był również rzadkością, specjalnie
zakupiony dla dzieci w wieku szkolnym elementarz polski. W walce
o język ojczysty obie wioski przystąpiły także w 1906 roku do strajku
szkolnego, szczególnie dobrze rozwijającego się w Brennie (w Wijewie
został szybko stłumiony).
Jednakże w środowisku tym, które przecież przez tyle lat żyło
w niewoli, występowały też i takie zjawiska jak: obojętność, brak należytego zrozumienia dla niejednej sprawy, sobkostwo, a w odosobnionych przypadkach nawet chęć przypodobania się władzom niemieckim.
To jednak nie zniechęcało miejscowych działaczy do dalszej pożytecz
nej dla społeczeństwa pracy.

Przedstawiona powyżej polska działalność społeczna, była solą
w oku niemieckich władz i ich popleczników. Wywołała też u nich
natychmiastową reakcję. Zaczęli powoływać do życia odpowiedniki
polskich organizacji i instytucji, mających na celu odciągnięcie Polaków od jakichkolwiek samodzielnych poczynań.
W tej kontrakcji utworzono najpierw "Bund der Landwirte" (Zwią
zek Gospodarzy-Rolników), później "Kriegerverein" - (Związek Wojaków), a w końcu- już w latach pierwszej wojny światowej - "Jugendwehr" (organizacja w rodzaju przysposobienia wojskowego).
Osobno założona "Spahr- und Darlehnkasse" (kasa oszczędnościowo
pożyczkowa), miała skutecznie konkurować z polskim Bankiem I.rudowym.
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"Bund der Landwirte" rozpadł się, zanim w ogóle zdołał rozwinąć
dwie organizacje także nie spełniły nadziei niemieckich. Bankowi Ludowemu, też niewiele zaszkodził bank niemiecki.
działalność. Pozostałe

Podsumowując działalność

czynników polskich na terenie Brenna
ona przemożny wpływ na pogłębienie świadomości narodowej miejscowego społeczeństwa i jego
postawę w wydarzeniach lat 1918--1920.
i Wijewa,

należy stwierdzić, że wywarła

II.

LATA 19181191!:J

Nastroje przedpowstaniowe.
Klęska wojsk cesarskich i wybuch rewolucji w Niemczech w 1913
roku, odbiły się echem również w Brennie i Wijewie. Wszyscy radowali się tu z zakończenia krwawej zawieruchy wojennej, która pochłonęła liczne ofiary z grona miejscowych. Wszyscy z utęsknieniem
i otuchą oczekiwali zmian.

W Poznaniu obradował Sejm Dzielnic0\\')7 (od 3 do 6 grudnia 1918
r-oku), który wyłonił spośród swych uczestników Naczelną Radę Ludową, oraz jej Komisariat i Prezydium, uważane przez wielu za oficjalny
rząd polski, na zabór pruski. W sejmie tym uczestniczyli również reprezentanci naszego środowiska: Piotr Mirecki - jeden z czołowych
tutejszych działaczy społecznych i Andrzej Nykiel, obaj z Brenna.
Uchwalenie przez Sejm Dzielnicowy dobrowolnego podatku na rzecz
Polski, wywołało silny oddźwięk wśród miejscowego społe
czeństwa. W drugiej połowie grudnia 1918 roku mieszkańcy Wijewa
zadeklarowali na powyższy podatek kwotę 2.000 marek niem. Dnia
l stycznia 1919 roku Zaborowiec przez swego męża zaufania, rolnika
Józefa Brenienka, wpłacił sumę 253,50 marek. Podobnie postąpiły
wszystkie pozostałe miejscowości. Niestety dokumentacja wysokości
wpłat nie przetrwała do dnia dzisiejszego.
przyszłej
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Spragnieni nowin czytelnicy gazet, odbierali je teraz z dużym opóź
nieniem. Poczta kursująca dawniej regularnie dwa razy dziennie na
linii Wschowa-Wijewo-Kaszczor-Nowa Wieś, teraz obsługiwała tylko
raz dziennie odcinek o połowę krótszy- Wijewo-Nowa W1eś. Z ogromnym zainteresowaniem śledzono komunikaty i artykuły dotyczące
wszelkich spraw polskich. Z najwyższym zaciekawieniem oczekiwano
zapowiedzianego na święta Bożego Narodzenia przyjazdu J. I. Paderewskiego i wojsk gen. J. Hal'lera.
Już

w Nowy Rok przebąkiwano wśród mieszkańców Wijewa okorozbrojenia miejscowych Niemców: dzierżawcy majątku
ziemskiego- Boldta i żandarma Wolffa. Przemyśliwano też nad sprawą
zrzucenia znienawidzonego pruskiego jarzma, a także niespodziewanego
zajęcia miasta Wschowy. Dla wielu Polaków, zwłaszcza mieszkańców
północnej części powiatu od Wijewa po Bukowiec, publiczną tajemnicą
był zamiar wzięcia Wschowy pod pozorem masowego wyjazdu na targ
w czwartek, dnia 9 stycznia 1919 roku.
nieczności

Do samorzutnego ruchu powstańczego, ludność Brenna i Wijewa
oraz ich najbliższej okolicy, popychali zresztą sami Niemcy, głosząc
niepokojącą plotkę, jakoby Polsce miały być przyznane prawa tylko
do północno-wschodniego skrawka powiatu. Rejon północno-:zachodni
aż po Wieleń i Kaszczar w powiecie babimojskim miał pozostać przy
Niemczech, gdyż granicą państwową na tym terenie miały rzekomo
tworzyć wody: jeziora, rzeki, kanały i rowy. Złowroga plotka z góry
skazująca na odcięcie od Macierzy, czysto polskiego Wijewa, Brenna,
Miastka, Zaborowca, budziła wśród ich mieszkańców powszechny bunt,
tym więcej, że prawie cała Wielkopolska zdołała się już oswobodzić.

Sytuacja przeciwnika.

Niemscy wschowscy sparaliżowani klęską i niemocą własnego pań
stwa, początkowo nie przeciwstawiali się akcji polskiej i skłonni byli
do pewnych, czasem nawet daleko idących ustępsw. Sytuacja Wschowy i najbliższej okolicy zmienia się na korz<JŚĆ Niemców dopiero
po powrocie z frontu b. majora Schucha, doskonale znającego miejscowe stosunki. Zwołał on natychmiast specjalną odprawę oficerską
i przystąpił do organizowania batalionu Grenzschutzu. Pod kierownictwem doświadczonych oficerów frontowych, zaczęły powstawać
kompanie piechoty oraz oddziały łączności, kawalerii i artylerii polnej
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(ostatni np. w sile 60 ludzi). Zaopatrzenia w sprzęt, uzbrojenie, amunicję, wozy, konie -- dokonano w Głogowie. Cała ta akcja organizacyjna odbywała się w pierwszych dniach stycznia 1919 roku. Według
opinii jednego z ówczesnych polskich działaczy, około 5 stycznia
Wschowa była już trudna do zdobycia.
A oto treść odezwy rady żołnierzy V -go korpusu w Głogowi e, z numeru 4 "Fraustadter Kreisblatt" z 1919 roku (według zapisu we wspomnianych już wyciągach z wijewskiej kroniki szkolnej):
"8000000 deutsche Einwohner der Provinz Posen sind der Gefahr
ausgeset'zt, durch Gewalttatigkeiten Leben und Eigentum zu verlieren".
"Die Vertreter der polnischen N ation ha ben zwar erklart, dass die
Regelung der polnischen Frage dem Friedenskongress vorbehalten
ble1ben soli. Es ist aber zweifellos, dass sie nicht mehr in der Lage
sind, den herrschenden bolschewistischen Stromungen Einhalt gebieten
zu konnen. Die polnische Bolschewisten haben unter Ausnutzung der
Nationalen Bewegung den Aufruhr veranlasst und bedrohen mit ihrem
Vorgehen weite Teile der Provinz und der Republik. Hilferuf... (koniec
słowa nieczytelny- J. St.) wendet sich die Bevolkerung an uns".

("8000000 niemieckich mieszkańców prowincji poznańskiej na
skutek gwałtów, narażonych jest na niebezpieczeństwo utraty życia
i mienia".
"Przedstawiciele narodu polskiego oświadczyli wprawdzie, że uregulowanie sprawy polskiej ma być zastrzeżone do decyzji kongresu pokoju. Nie ulega jednak wątpliwości, że nie są oni więcej w stanie
przeciwstawić się panującym prądom bolszewickim. Polscy bolszewicy
wykorzystując ruch narodowy wywalali zaburzenia i zagrażają ich rozszerzaniem się dalszym częściom prowincji i republiki. Ludność zwraca
się do nas wołając o pomoc ... ").
Trudno coś powiedzieć na temat rozmieszczenia wschowskiego
Grenzschutzu w terenie. Wiemy tylko tyle, że artylerzyści stanęli kwaterą w Nowej Wsi, a stanowisko ogniowe zajęli w drugim lasku na lewo
od kościoła św. Jana (położonego na wzgórzu przy szosie między N ową
Wsią, a Hetmanicami).
W każdym razie zorganizowaniu własnej jednostki Grenzschutzu
Niemcy zawdzięczali utrzymanie w swych rękach Wschowy. Sami pisali: "Jedenfalls wurde durch die Aufstellung des Grenzschutzes erreicht, dass der Fole nicht weiter vordrang ... (dass) Fraustadt deutsch
geblieben ist". (W każdym razie przez zorganizowanie Grenzschutzu
osiągnięto, że Polacy nie przedarli się dalej ... (że) Wschowa pozostała
niemiecka").
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Represje.
Zamierzone przez Polaków zdobycie Wschowy spełzło zatem
na niczym. Plan opanowania miasta został m. in. pokrzyżowany
przez niespodziewane aresztowanie we wtorek 7 stycznia 1919 roku,
polskich przywódców we Wschowie, których wysłano do więzienia
w Żaganiu. Podobne akty gwałtu miały także dotknąć i innych działaczy w powiecie. Dlatego też niektórzy schronili się chwilowo pod
opiekuńcze skrzydła powstańców, do wyzwolonych już sąsiednich miejscowości. Z Brenna schroniło się w ten sposób czterech obywateli: Piotr
l\{irecki, ks. prob. Bolesław Wienke, Andrzej Nykiel i Stanisław Kowal.
Uprzedzeni poufnie przez wschowskich rodaków, wieczorem 7 stycznia,
udali się do Przemętu, w którym była już zorganizowana polska Straż
Ludowa, pozostająca pod rozkazami powstańca Wróblewskiego, b. oficera pruskiego i nauczyciela z pobliskiego Radomierza. W czesnym rankiem następnego dnia Piotr Mirecki wspólnie z Janem Siudą z Błotnicy,
wyprawił się z Przemętu do Wolsztyna celem poczynienia starań o pomoc zbrojną i organi'zacyjną dla Brenna i Wijewa.

Początek.

W

środę

8 stycznia 1919 roku, z Górska w powiecie babimojskim
przez Zaborowiec, wyruszyli do Wijewa: Jan Nykiel, Jan Pochanke, oraz bracia Szczepan i Władysław
Walkowiakowie.
(dziś wolsztyński), okrężną drogą

Po dotarciu do Zaborowca odwiedzili oni mieJscowego dzierżawcę
domeny państwowej (Niemca) i jego włodarza. U obu skonfiskowali
broń i amunicję, poczym udali się w dalszą drogę do Brenna. Tu przyłączyli się do nich bracia Augustyn i Seweryn Frąkowie. Razem wczesnym wieczorem dotarli do Wijewa. Pierwszą ich czynnością było przerwanie połączeń telefonicznych ze Wschową i Kaszczorem, poczem
złożyli wizytę u niemieckiego żandarma Wolffa i u dzierżawcy majątku
ziemskiego Boldta. Wolffa zastali przy kolacji. Stanowcze polecenie
powstańców oddania broni, skwitował krótkim i typowo pruskim
stwierdzeniem: "Jeder Befehl ist heilig". ("Każdy rozkaz jest święty").
Odwiedziny u Boldta, również zakończyły się konfiskatą broni. Późnym
11 Rocznik
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wieczorem tegoż samego jeszcze dnia zarekwirowaną amunicję i broń,
odstawiono furmanką dworską do punktu wypadowego grupy - do
Górska. Niespodziewane odwiedziny górszczan i rekwizycja broni,
nieoczekiwanie postawiły przed obliczem mies:zkańców Wijewa problem
natychmiastowego włączenia się do ruchu powstańczego. Wobec powszechnego przeświadczenia, że Boldt nie omieszka natychmiast zawiadomić władze niemieckie o dokonanym na swój dom "napadzie
bolszewickim", z akcją nie można było zwlekać, w innym wypadku
sprawa mogłaby przybrać taki obrót, jak w sąsiednich miejscowościach
(Lginiu, Sławie i Łupicy), zajętych nagle bez jakichkolwiek przeszkód
przez Grenzschutz.
Pierwszą reakcją wijewian było wystawienie u wylotów wsi posterunków obserwacyjnych. Na szczęście dla bezbronnych wartowników
i strzeżonych przez nich mieszkańców, ze strony przeciwnika nikt się
nie pojawił. A tymczasem cała ta historia mogła się skończyć fatalnie.
Tego samego bowiem dnia wieczorem, w odległym o 6 km Lginiu
przebywał uzbrojony oddział Gren'zschutzu. Na szczęście dla Polaków
skierowany w stronę Wijewa wojskowy samochód ciężarowy zatrzymał
się po drodze przed oberżą Kunzego, gdzie jego załoga obległa bufet
i stoły. Wracając tego wieczoru wraz z nieżyjącym już dziś bratem
moim Władysławem ze Wschowy do Wijewa, widzieliśmy Niemców
przez jasno oświetlone okno restauracji. Opowiedzieliśmy o nich wartownikowi który zatrzymał nas przy wjeździe do wsi. Wartownikiem
tym był zdaje się Bronisław Hauser.

Jest

rzeczą jasną, że

przy ówczesnym stanie obronnym Wijewa dla
Grenzschutzu nie było żadnym problemem udzielenie skutecznej odsieczy swym rozbrojonym wijewskim Niemcom.

wschowsko-lgińskiego

Wrzenie.

Wyprawa górszczan poruszyła do żywego ludność wszystkich
wsi położonych na trasie ich wypadu. Wśród mieszkańców Zaborowca, Brenna a szczególnie najłatwiej dla Niemców osiągalnego Wijewa zawr!zało jak w ulu. Wszyscy zdawali sobie sprawę z poważnej
sytuacji.
Mieszkańcy Wijewa ubolewali jedynie nad tym. że górszczanie
pozostawili ich wieś bezbronną. Następnego dnia większość oświadczyła
się stanowczo-za ostatecznym zerwaniem z Niemcami. Naturalnie zn~-
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wsi

jednostki wysoce ostrożne, które biorąc przykład z kilku innych
za neutralnością Wijewa. Ich stanowisko nie
jednak poparcia ogółu.

wypowiedziały się

znalazło

Zorganizowanie

Tego samego dnia, w czwartek
do Brenna Pio~r Mirecki,
z ośmioma zaopatrzonymi w broń
jazd miał na celu utworzenie na
Ludmvej.
mętu

Straży

Ludowej.

9 stycznia 1919 roku wrócił z Przewraz z Janem Siudą z Błotnicy,
i amunicję powstańcami. Ich przytutejszym gruncie Polskiej Straży

Działalność organizacyjną rozpoczęto

od najbardziej przez Niemców
Wijewa, gdzie wszystkich mieszkańców zaproszono na
wiec, do sali p. Michalewicza. Tu po szczegółowym omówieniu wszystkich najistotniejszych problemów związanych z wytworzoną sytuacją,
powołano jednogłośnie do życia własny oddział Straży Ludowej. Miał
on odtąd bronić wieś przed ewentualnymi napadami Niemców.
Wijewska Straż Ludowa zorganizowała natychmiast oddzielną placówkę wartowniczą w Radomyślu, małej osadzie podleśnej, niebezpiecznie wysuniętej ku Niemcom.
Po wystawieniu posterunków, Straż Ludowa objęła również kontrolę
nad telefonem, urządzając w lokalu poczty swą i'zbę służbową· Strażnicę
umieszczono w jednym z domów dworskich przy szosie u wylotu wsi
w kierunku lasku zw. "Winnicą". Od czasu do c'zasu, szczególnie nocami
na przedpola wsi wysyłano patrole zwiadowcze.
W ra;de zagrożenia wioski przez Niemców, każdy z mieszkai1ców
był zobowiązany chwycić za broń: karabiny, fuzje, widły, cepy, kosy,
a nawet kije. Cztery karabiny poniemieckie pozostawili przemęccy
powstańcy w Wijewie. Drugie cztery przydzielono Brennu; trzy inne
zawczasu "zafasowane" wśród porzuconego na wschowskim dziedzińcu
koszarowym demobilu, ofiarowali dla sprawy przezorni ich zdobywcy:
Ludwik Jaudon i Władysław Stępczak. Podobnych ofiarodawców może
było i więcej.
Naczelnikiem Straży Ludowej w Wijevvie obrano rolnika Romana
Bresia, b. podoficera wojsk niemieckich. Wyznaczono też ludzi na goń
ców konnych, zwanych ordynansami, dla utrzymania w razie potrzeby
łączności z Brennem i Przemętem. Ordynansem został starszy już wiekiem rolnik Ludw~k Domagała.
zagrożonego

11*
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Straż Ludowa skupiała w swych szeregach wszystkich zdolnych do
noszenia broni mężczyzn od 18 do 50 lat. Podkreślić należy jej całko
wicie demokratyczny charakter. Żaden z jej członków, bez względu na
swój stan majątkowy, czy pochodzenie społeczne, nie był ani lepszy,
ani gorszy. Zdarzało się nawet, że wyższy stopniem wojskowym fornal
dworski (np. Maciej Jurgawka, dowódca jednego z plutonów wijewskich) miał wśród swych podkomendnych synów gospodarskich, czy
nawet samych właścicieli gospodarstw rolnych. Podobnie przedstawiały
się stosunki w pozostałych oddziałach. W piątek 10 stycznia 1919 roku
przystąpiono do utworzenia Straży Ludowej w Brennie. Tu naczelni,kiem obrano mistrza krawieckiego, Adama Kaźmierskiego, również
b. podoficera armii niemieckiej. Odwach umieszczono w miejscowej
oberży.

Bez porozumienia z Brennem i Przemętem, a tylko za przykładem
poprzez las Wałoszakowic, dnia 11 stycznia 1919 roku
zorganizował się samodzielnie Zaborowiec. Inspiratorem tutejszym był
Jan Tyczewicz. Naczelnikiem zaborowieckiej Straży Ludowej wybrano
murarza, Jana Rękosia, także b. podoficera. I tutaj z braku broni wystawiono czujki jedynie z kijami i widłami w ręku. Aby utrzymać tajemnicę, w następną niedzielę nie puszczono nikogo na nabożeństwo do
kościoła parafialnego w Lginiu, a dla zabezpieczenia wiosce łączności
z zapleczem, w tę samą niedzielę wyprawiono się po budulec do lasu
i zbudowano most przez rzekę w kierunku Miastka. Odwach urządzono
w budynku szkolnym. Później nawiązano także łączność z Brennem,
skąd na sam początek uzyskano jeden karabin i zapewniono sobie
dostawę chleba z tamtejszej piekarni.
sąsiadujących

Wszystkie wymienione tu oddziały Straży Ludowej, dla podtrzymania swej gotowości bojowej, urządzały często, próbne alarmy nocne.
Zaprowadzono też przepustki bez których nie można było nigdzie wyruszyć. Przepustki były zaopatrzone w podpis naczelnika Straży Ludowej i pieczęć - sołecką (naturalnie z napisem niemieckim, bo innych
na razie nie było).
Dobre początkowo nastroje mieszkańców Wijewa pogorszyły się.
Miejscowi powstańcy byli słabo uzbrojeni, a obiecana broń nie nadchodziła. Zaniepokojeni, wysłali 11 stycznia specjalną delegację do Brenna
do Piotra Mireckiego, ze stanowczym żądaniem natychmiastowego
wzmocnienia obronności Wijewa. Ten, późnym wieczorem zabrał ich
ze sobą do Błotnicy na rozmowę z komendantem Wróblewskim. Po
powrocie część delegacji porozumiała się jeszcze z ks. prob. Wienkem,
który przybył osobiście do Wijewa. Aczkolwiek pochodził ze środowiska
zniemczonego i dopiero w Brennie w pełni się spolonizował, umiał
dodać wijewianom otuchy.
Wkrótce też uwieńczone zostały powodzeniem podjęte za radą komendanta Wróblewskiego starania o broń i Piotr Mirecki, wspólnie
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ze swym sąsiadem Romanem Nistchem przywieźli z Poznania 40 karabinów. Z wielką satysfakcją rozdzielano je między powstańców Brenna,
Wijewa i Zaborowca.
Przy 9kazji należy wspomnieć, że na skutek rozluźnienia karności
w szeregach Wijewskiej Straży Ludowej, nastąpiła w tym czasie zmiana
na stanowi::ku tamtejszego Naczelnika. Dotychc'zasowy naczelnik Roman
Breś zrezygnował ze swego stanowiska, a na jego miejsce komendant
Wróblewski z Błotnicy, któremu odcinek wijewski wówczas podlegał,
mianował powstańca Gintrowskiego z Czempina. Nowy naczelnik jako
człowiek bardziej stanowczy, znalazł posłuch w podległym sobie oddziale
i wkrótce stan dyscypliny poprawił.

Pertraktacje

Inicjatywa zwołania specjalnej konferencji Polsko-Niemieckiej,
niespodziewanie od przewodniczącego ówczesnej Rady Robotników i Zołnierzy we W schowie, Hannemanna. Zaproponował on wła
dzom powstańczym Brenna i Wijewa, odbycie wspólnej narady. Propozycja została przyjęta. Jako miejsce spo~kania obrano oberżę
p. Michalewicza w Radomyślu. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: naczelnik Gintrowski i Roman Breś z Wijewa, oraz Piotr Mirecki i naczelnik Adam Kaźmierski z Brenna.
Przedmiot rozmowy stanowiła wysunięta przez Niemców propozycja
transakcji handlowej. Wschowa odczuwała dotkliwy brak zboża, natomiast była w posiadaniu pewnego zapasu węgla kamiennego. Hennemann złożył naszym przedstawicielom następującą ofertę: Udzielcie
nam zboża, a my w zamian za to damy wam węgla. Przeprowadzone
rozmowy nie przyniosły spodz;ięwanych rezultatów,
wyszła

Likwidacja Ziemi Niczyjej

W okolicy Brenna i Wijewa, znalazły się wioski, które w tym czasie nie opowiedziały się jeszcze po żadnej stronie. Najczęściej były
to wsie o mieszanym składzie narodowościowym. Taką neutralną
postawę w naszym sąsiedztwie przybrały: Potrzebowa i śmieszkowa
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na terenie powiatu wschowskiego, a Wieleń powiatu babimojsk:ego.

Kaszezer -

Iviochy

i dalej Swiętno -

Osobliwością było jednak to, że mimo zaistniałych zmian terytorialno-politycznych, listy i gazety z Niemiec vv dals'zym ciągu bez przeszkód docierały do agencji pocztowych w Wijewie, z tą tylko różnicą,
że pocztę trzeba było teraz odbierać w Sławie. Dla dopełnienia tego
obowiązku, listonosz z Wijewa uprawniony został do codziennego przekraczania strefy neutralnej rozciągającej się pomiędzy Smieszkowem
a Potrzebowem.
Neutralność wymienionych wsi, rychło jednak znalazła s·wój koniec.
Już w połowie lutego 1919 roku (według innych źródeł tydzień wcześ
niej) wojska niemieckie zajęły S mieszkowo i Potrzebowo. W odpowiedzi
na to, oddziały pows:ańcze z Brenna i Wijewa wkroczyły do Wielenia,
Kaszczaru i Moct. Zajmując te mi·2jscowości, zabezpieczyły jednocześnie
szosę z Brenna i "Wijewa do 1Nolsztyna.

Reorganizacja

Po

oddziałów powstańczych.

powołaniu

nasŁąpiła także

do regularnego już wojska roczników 1897-1899,
reorganiz?.cja oddziałów powstańczych.

Dnia 6 lutego 1919 roku przybył do Brem1.a i objął dowództwo nad
tutejszym odcinkiem- ppo•r. Dombek Z ochotników służących dotąd
w Straży Ludowej, uformował on oddział regularnego wojska, który
następnego już dnia (w niedzielę 7.II. 1919 r.) został na miejscu 'zaprzysiężony. Uroczys~ość ta odbywała się po nabożeństwie na cmentarzu
przykościelnym. W obecności zgromadzonych tłumów ppor. Dombek
przyjął na obnażoną szablę słowa przysięgi od podległych mu żołnie
rzy-ochotnikóvl z Brenna, Wijewa, Radomyśla, Mias~ka i Zaborowca.
Niezwykła uroczystość, sprawiła na wszystkich głębokie wrażenie.
Tejże samej niedzieli popołudniu, przybyło do Brenna jeszcze 60-ciu
żołnierzy z Włoszakowic, Dłużyny i okolicy. Wzmocnili oni dotychczasowy stan naszych załóg w Brennie, Wijewie, Radomyślu i Zaborowcu.
W ten sposób, pod rozkazami ppor. Dombka, znalazła się silna i sprawna
kompania. Jej sztab mieścił się w Brennie. Ponadto w tej miejscowości
jak również w Wijewie i Zaborowcu, urzędowali jeszcze podkomendanci.
Podkomendantem wijewskim był wspomniany już Gintrowski. W tym
samym mniej więcej czasie rozpoczęli w Wijewie swą służbę także dwaj
pierwsi żandarmi polscy.
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Pod koniec 1919 roku ppor. Dombek został przeniesiony na inny
odcinek. Dotychczasową silną kompanię rozdzielono teraz na dwie
mniejsze. Jedną.z nich (określoną jako 16-tą), wysłano na front pod
Poniec w powiecie gostyńskim. Druga pozostała na miejscu. Dowództwo
jej w dalszym ciągu mieściło się w Brennie, natomiast komenda batalionu ulokowana została w Boguszynie.

Utarczki i

jeńcy.

Na przebiegającym poprzez Radomyśl ·wijewo Brenno
i Zaborowiec odcinku frontu, w ciągu całego prawie czasu panował nieomal całkowity spokój.Od czasu do czasu 2'ldarzały się tu
jedynie drobne utarczki patroli zwiadowczych, w rejonie przysi.ółkóvl
Siedmiórki' i Kalek. Jedna z nich (w Siedmiórkacb) uwieńczona 'została
wzięciem do niewoli trzech Niemców. Wiadomość o tym sukcesie rozeszła się lotem błyskawicy po Wijewie, wywołując wśród jego mieszkańców ogromne poruszenie. U wylotu wsi, od strony lasku "Winnicy" zebrała się natychmiast spora gromadka ciekawych, wśród
nich również kilka matek z najbliższych domostw.
Schwytani Niemcy kroczyli jak skazańcy. Dwaj młodzi o zasępio
nych twarzach zachowywali jeszcze możliwą postawę, natomiast
trzeci, starszy wiekiem płakał. Widać było po nim. że od .,polskich
bolszewików" niczegu dobrego się nie spodziewał. Przyszedł do
siebie dopiero po dobrym odpoczynku i sutym nakarmieniu.
Innym razem na drodze prowadzącej z Lginia do Zaborowca zjawił
się niespodziewanie patrol niemiecki, złożony z dwóch żołnierzy kroczących z bronią przewieszoną przez ramię. Nasz posterunek pozwolił im
zbliżyć się do swych pozycji. Tu nastąpiła rzecz niecodzienna: między
obu stronami wywiązała się bezpośrednia 'vymiana zdań. Nasi dowiedzieli się wprost z ust przeciwnika, że przyszedł on stwierdzić, czy
Zaborowiec jest zajęty przez wojska polskie. W odpowiedzi poinformowano z miejsca osobliwy patrol, że wieś jest pełna żołnierzy, a jeszcze
więcej znajduje się za Zaborowcem. Po tak przeprowadzonym wywiadzie Niemcy niezatrzymani udali się w drogę powrotną. W związku
z czym, posterunkowi polskiemu czyniono później wymówki. Jednakże
sytuacja po naszej stronie była wówczas wręcz odwrotna od przedstawionej niemieckim zwiadowcom i lepiej było stosunków nie zadzierać. Tak przynajmniej sytuację ocenili powstańcy zaborowieccy.
167

Józef

Stęnczak

Jeszcze inaczej wyglądała sprawa w Radomyślu. Tam znów dla odmiany raz po raz, Z'Nłaszcza wieczorami, rozlegała się donośna strzelanina od strony lasów położonych przed Lginiem. Całymi seriami z karabinów maszynowych terkotał tam Grenzschutz i dla postrachu i dla
dodania sobie otuchy.

Subskrybcja

pożyczki.

Rozpisana przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu
na ogólną kwotę 50 mil. marek znalazła znowu
silny odzew na naszym terenie. Same Wijewo zadeklarowało kwotę
w wysokości 80 tys. marek. W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wielu mieszkańców tej wioski, swe dobrowolnie powzięte zobowiązania regulowało wpłatą całego posiadanego zapasu złota i srebra.
Zdarzyło się również, że ludzie subskrybowali kwoty większe od orientacyjnie naznaczonych przez naprędce zorganizowane urzędy skarbowe.
Trudno dziś podać wysokość t'ych subskrybcji, gdyż wszystkie dotyczące jej akta zginęły w czasie ostatniej okupacji niemieckiej. W każ
dym razie ówczesna ofiarność społeczeństwa tutejszego, w pełni zasługiwała na uznanie.
·
pożyczka wewnętrzna

Wznowienie

Straży

Ludowej.

Ze względu na konieczność zwiększenia własnej obronności, Naczelna Rada Ludowa zarządziła wznowienie dawnych oddziałów Straży
Ludowej, do których znowu przyjmowano mężczyzn w wieku 18 -50
lat. W razie potrzeby oddziały te miały wspierać wojsko regularne.
Ponowne utworzenie placówki Straży Ludowej na naszym terenie,
nastąpiło w dniu 18 marca 1919 roku. Z ochotników z Brenna, Wijewa, Radomyśla, Miastka i Zaborowca sformowano jedną kompanię.
Kompanijnym, czyli komendantem jej obrano Adama Kaźmierskiego
z Brenna. Dowodcą plutonu wijewskiego był Roman Breś. Nowoutworzoną kompanię włączono w skład obwodu włoszakowickiego.
Dnia 21 marca 1919 roku odbyło się publicznie na rynku śmigieiskim
uroczyste zaprzysiężenie tej nowej Straży Ludowej, w obecności gen.
Dowbór-Muśnickiego. Tak przynajmniej podaje wspomniana na początku kronika szkolna. Natomiast inne źródło mówi, że członkowie
Straży Ludowej powiatu śmigiełskiego i wschowskiego w liczbie ponad
3000, złożyli przysięgę w Smiglu w dniu 30 marca 1919 roku.
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Przemyt.
Na omawianym odcinku frontowym, poza akcją patroli zwiadowczych panował w dalszym ciągu spokój. Ukazujące się od czasu do
czasu nad okolicą Brenna i Wijewa pojedyńcze samoloty niemieckie,
również nie wprowadzały nic nowego. W gruncie rzeczy pozory jednak
myliły, gdyż na samej linii granicznej czujny obserwator mógł zauważyć zamiast akcji bojowej, wzmożoną działalność ubojową. W nowowytworzonych specyficznych wanmkach, narodziło się tu nikomu dotąd
nie znane - przemytnictwo.
Białe Góry pas zalesionych granicznych wzniesień na zachód
od Wijewa-stały się teraz prawdziwym targowiskiem. Z zachowaniem
wszelkich warunków koniecznej ostrożności, przedostawał się tam, tak
ponętny dla Niemców towar, jak: mięso, słonina, masło, jajka, drób
i nawet żywe prosięta. Transport odbywał się często z 'zastosowaniem
mniej lub więcej pomysłowych chwytów. Niejedna smakowita szynka,
czy połać mięsa, dla zmylenia czujności naszych posterunków, docierała
na miejsce przeznaczenia podczas wywozu w pole obornika lub nawet
gnojówki. Bywało jednak, że i najwyszukańsze sposoby nieraz zawo.dziły. Trzeba również zaznaczyć, że opisane tu przemytnictwo nie było
nigdy zjawiskiem masowym.

Zabici.

Spokojny dotychczas odcinek frontowy omawianego tutaj terenu,
się pierwszym krwawym wydarzeniem w dniu 16 kwietnia
J919 roku. Według relacji jednej z mieszkanek Siedmiórek, opowiedzianej mi ustnie w 1947 roku, przebieg tragicznego wypadku miał
zapisał

przedstawiać się następująco:

W porze obiadowej wspomnianego dnia, zgłosił się do jednego z rolników Siedmiórek umundurowany dezerter z Grenzschutzu i poprosił
o wskazanie mu drogi na stronę polską, tłumacząc, że chce przedos1tać
się do swej rodziny pod Poznań. W dwie- trzy godziny później, w pogoni za zbiegiem od strony Potrzebowa zjawiło się 9 żołnierzy niemieckich dopytując się o dezertera. Wobec niejasnych odpowiedzi pocz.ęli
przeszukiwać całe gospodarstwo, a gdy rewizja nie dała żadnego rezultatu, wycofali się na rozwidlenia dróg: Potrzebowo - Siedmiórki Kalek. Stamtąd w kierunku pobliskiej stodoły polnej (wł. gosp. Wencla).
Wtedy właśnie padł pojedyńczy strzał, prawdopodobnie ze strony po169
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wiadomionego uprzednio patrolu polskiego, znajdującego się koło gospodarstwa Jóźwiaka w Kaiku.
Niemcy n<:1tychmiast poczęli uciekać w kierunku Potrzebowa. Jeden
z nich zatrzymał s;ę wszakże i schował za przydrożną topolą- Widząc
ze swej kryjówki tylko Leona Obiorę z dziećmi, oddał w ich stronę
kilka strzałów karabinowych, które ugodziły śmiertelnie ojca i jego
ośmioletnią córkę.

Był to jedyny krwawo zakończony incydent w dziejach tego odcinka frontowego. Od owego tragicznego dnia, Niemcy już więcej ani do
Siedmiórek, ru1.i też żadnej innej miejscowości naszego terenu nie
zaglądali.

II

ROK

1920

Z~owrogie wieści.

Od początku maja 1919 roku, komunikaty prasowe przynosiły
wprost niewiarogodne wzmianki na temat rzeczywiście planowanego
przebiegu granicy Polsko-Niemieckiej na naszym odcinku. Były one
złowrogie. Wielu uważało je za pomyłkę, czy nawet złośliwą plotkę.
Wreszcie w równo cztery miesiące po wyzwoleniu (w sobotę dnia 10
maja 1919 roku) gazety już otwarcie podały oficjalne dane dotyczące
bliższych szczegółów linii granicznej, która na naszym odcinku przebiegać miała między Brennem a Wijewem.
Nie mając możności przytoczenia tutaj oryginalnych komunikatów
prasowych dotyczących tej sprawy, podaję poniżej odpowiadający ich
treści drobny fragmencik tekstu Traktatu Wersalskiego, z którego
niedwuznacznie wynikało, że na omawianym tu terenie granicę z Niemcami miała określić ...
" ...linia, która będzie obrana na miejscu, przechodząca na zachód
od miejscowości Dębowa Łęka, Brenno, Wieluń, Kaszczo.r, Kłębowo
i na wschód od miejscowości Olbrachnice, Bukowe (Buczyna- uwaga autora) Lgiń, Wijewo, Łupice, świętno" .. ·
Sprawa była więc określona jasno, aczkOiłwiek w
krzywdzący. Wijewo miało niestety przejść ponownie
niemieckie.
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zła.

nas'-rojóv.r, miejscowe społeczeństwo od
do kon~rakcj:. Jeden z czołowych działaczy polskich
E;~enn3 i Vt/ijewa, Piotr 1\1irecki, już dnia 14 maja 1919 roku zwołał
\~sz~;sckich mieszkańców Vvijewa na wiec, na którym zgromadzeni
wystosowali pod adresem Rady Najwyższej w Paryżu petycję, podpi::J..:Ją przez p<awie wszystkich obywateli wioski.
Iviimo

przygnębiajB,cych

l'EZU przystąpiło

Na v1iecu tym postanowiono również, by petycjęi:ąosobiścieprzed
łożyli Radzie Najwyższej w Paryżu Ob. Ob. Piotr Mirecki i Maciej
Miś. Owczes~1.a źle funkcjonująca komunikacja, uniemożliwiła jednak
realizację

tego projektu. Komisja wyłoniona przed przyjazdem do Poznania naszych delegatów, idąc za radą Kazimierza Brownsforda, posła
na sejm i patrona wielkopolskich kółek rolniczych, wyprawiła się do
Warsszawy, gdzie złożyła na ręce ówczesnego marszałka Sejmu, Wojciecha Trąmpczyńskiego, prezesa Rady Ministrów, Ignacego Paderewskiego i posła Władysława Seydy naprędce zredagowaną prośbę nastę
pującej treści:

"Projekt granicy polsko-niemieckiej odłącza od Polski nieomal
caly powiat wschowski, który od wieków do Polski należał. Zostaną
odłączone następujące w~ie: Wijewo, czysto polska wieś z wyjątkiem.
4 Niemców. Wijewo należy do parafii brenńskiej. W Brennie koncentruje się cetle życie religijne, a co najważniejsze, na wijewskich
dobrach fiskalnych, które były wykupione przed trzydziestu laty
od Polaków, które zawsze do Polski należały, począwszy od Sułkow
skich, ci({!ży patronat na dobrach wijewskich. Pomimo wszelkiej
qermanizacji mieszkańcy Wijewa zachowali czysto polski charakter.
Wijewo stawiło do wojska polsldego 60 ochotników i dało na po:':1/CZkę polską 80 tysięcy marek i na podatek narodowy 2000 Mkp.
Z tej przyczyny Wijewo od Folski odłączone być nie może. Oprócz
teuo odłączone zostały n'lstępt;,jqce miejscowości:
l'iliasto V"lschowa,

liczące 113

Polaków:

Podborowo (W aldheim) czysto polskie:
FiUpol -

czys'o polskie:

Łysiny

213 Polaków
213
"
213
"
112
"
112

Osowa Sień
Wysokie Przyczyny -

114

Lgiń

(Ilgen)
Potrzebowo

-

Śmieszkowa

Hetmanice

"

"
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Z powyższego wynika, iż wielka krzywda by się stała tym Falakom w twchże miejscowościach, gdyby mieli być na zawsze przyłączeni do państwa niemieckiego. Zanosimy zatem do J. E. Pana
Prezydenta Ministrów gorącą prośbę, by całego swego wpływu
użył, aby nas przy regulowaniu granic, do Folski przyłączono.
W imieniu Powiatowej Rady:
Maciej Miś."
Piotr Mirecki
Dla poparcia sprawy w ·warszawie, przyrzeczono ze wszelkich stron
jak najdalej idącą pomoc.
Celem zainteresowania sprawą jak najszerszych kół społeczeństwa,
rozwinięto też odpowiednią propagandę w prasie. W następstwie tego
w różnych gazetach zaczęły uka'zywać się dłuższe i krótsze wzmianki,
odezwy i listy wijewian, jak również ich synów żołnierzy, pełniących
służbę w szeregach wojska polskiego. Domagano się w nich przesunięcia
linii granicznej na naszym odcinku, bardziej na zachód.

Internowanie.
W tym czasie, z uwagi na stosowaną przez Niemców politykę
internowania Polaków i znęcania się nad nimi, władz,e polskite
zostały zmuszone do zastosowania prawa odwetu wobec niektórych
przedstawicieli narodowości niemieckiej. Kilku Niemców z naszego terenu, zostało czasowo pozbawionych osobistej wolności. Między innymi
los ten dotknął dzierżawcę domeny państwowej w Wijewie - Boldta
z synem, b. żandarma Wolffa i b. nauczycielaniemieckiego w Brennie,
wielkiego hakatystę - A. Schulza. Internowani osadzeni zostali w dawnym niemieckim obozie dla jeńców rosyjskich, a później legionistów
polskich w Szczypiornie.

Tragedia.
W nocy z 16 na 17 stycznia 1920 roku, stacjonujące dotąd
w Wijewie (i Radornyślu) wojsko i polscy żandarmi, cichaczem przenieśli się do Brenna.
Rankiem 17 stycznia 1920 roku wkroczył do wsi znienawidzony
Grenzschutz i s:tanął kwaterą w szkole. Żandarm Wolf znów przystroił
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w wilhelmowską
ków służbowych.

pikielhaubę

Wydawało się, że cały

i

wrócił

do swych dawnych

dotychczasowy trud

obowiąz

powstańczy poszedł

na

marne.

Pod

nową okupacją.

Przyznać trzeba otwarcie, że Niemcy po zajęciu wsi, pragnęli
nie zrażać do siebie ludzi i dlatego przymykali oczy na niejeden
objaw polskości. Np. piszący te słowa, przez długi czas ostentacyjnie paradował po ulicach wsi z nową rogatywką na głowie i z daleka
widocznym świeżym orzełkiem polskim. Ludność w dalszym ciągu
posługiwała się jawnie językiem polskim.
Utrzymywał się on też
w szkole mimo, że pozbawiono go stanowiska dominującego. Lekcji
udzielał dalej zasiedziały na miej.scu nauczyciel Turkowski, Polak. Stanowcze wystąpienieogółu obaliło decyzję landrata wschowskiegoi przywróciło urząd sołecki Romanowi Bresiowi, odebrany mu czasowo na
rzecz żandarma Wolffa. Biało-czerwonego domku stróża, niejako ostatniego zewnętrznego symbolu polskości we wsi, nie pozwolono przemalować na kolory pruskie, lecz przemyślnie schowano go na czas
lepszy do stodoły sołeckiej. Dnia 3. V. 1920 roku, cała wieś uroczyście
święciła rocznicę Konstytucji 3 Maja. Dzieciom wypadły nawet lekcje
szkolne (bez zezwolenia i zawiadomienia władz). Długi czas ludność
swobodnie przekraczała granicę, udając się co niedzielę na nabożeństwa do swego kościoła parafialnego w Brennie.
Mimo niestosowania przez Niemców żadnych specjalnych szykan
i dawnych ośmieszeń, wszyscy z całego serca pragnęli jednak jak najrychlejSzego powrotu na łono Ojczyzny. Ludzie uświadamiali sobie
dobrze, że takie ustosunkowanie się do Polaków, jest tylko sprawą
chwilową.

Donośny

protest.

Mimo bolesnego ciosu, jakim było oddanie Wijewa Niemcom, nikt
ani na chwilę nie zwątpił w zwycięstwo dobrej sprawy. Ze zdwojoną
energią wszczęto natychmiast starania o wydarcie wioski ze szponów
pruskich.
,
Owczesny stan wzburzonych umysłów wijewian, najdobitniej ukazał
artykuł, który zamieszczony został w Nr 40 "Kuriera Poznańskiego",
z dnia 19 lutego 1920 roku. Oto jego nagłówek i treść:
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"KRZYK ROZPACZY Z WIJEWA"

"Z Wijewa w pow. wschowski'rn dochodzi nas
które podajemy w dosłownym brzmieniu".

następujące

pismo,

Przeszło rok nasza czysto polska wioska obsadzona była przez
wojsko polskie, a teraz naraz 17 stycznia wojsko to nas opuściło, i to
tak niespodziewanie, w nocy, nie informując nas o tym wcale. Z prze_
rażeniem tedy, mieszkańcy gdy wstali mno, patrzyli na wkraczający
Grenzschutz, a każdemu stanęła wobec tego łza w oku. Jakby z no-żem głęboko w sercu utkwionym, każdy chodził błędnie, nie w:edząc co mówić. I tak chodzimy z dnia na dzień, aby nam kto ze
zmi.lowania Bożego ten nóż z serca wyjąć raczył. Spotkala nas
przecież rzecz najboleśniejsza, na którą nie zasłużyliśmy. Już przed
rokiem 9 stycznia 1919 r. zajęliśmy naszą wioskę i obstawiliśmy
naszymi żołnierzami z Wije->..va, których zaraz zebrała się Uczba
wielka, około 200 chłopa. A potem, kilka dni później z grona tego
zan~z ba1·dzo wielu mŁodzieńców, a nawet i starszych przystąpiło
na ochotnika do przysięgi - tak, że ich dziś razem okdo 100 żotnie
rza stoi w armii polskiej, broniąc Ojczyzny naszej po wszystkich
frontach. Więc niech sobie publiczność wystawi, jak tym żołnie
rzom boleśnie jest, gdy się dowiedzieli, że wioska ich rodzinna,
którą naprzód zajęli, przeszla w ręce niemieckie. Biadają, na co
ta ich cała praca i zapytują się, dlaczego ich brano w inne strony.
Mogli byli pozostać w swojej wiosce, to by tu nikogo nie wpuścili,
bo Niemcy też wszystkich miejscowości, które były przyznane
Polsce (jak Trzciel) nie opuścili.

A dalej wioska nasza blisko sto tysięcy marek na pożyczkę polską
i srebro co miał to dawał, czy to podatki narodowe, albo inne jakie składki - chętnie każdy wiele dawai.
A gdy ogłoszenie było, że jaki naczelnik i generał przyjedzie, to
nawet po kilka razy cala wioska w pr,ześliczne bramy udekorowana
została. Nie było prawie rodziny, co by do tego się nie przyczyniLI,
a potem spotkał nas zawód, bo się nikt nie zjawił. Na co nam się
zdały te wszystkie trudy całoroczne, które ponosić musieliśmy, czy
to z juTmankami albo z J.--vrzepustkami w po~e - co dzie:l, nas żal
nierze dręczyli. Na co nas zawezwano aż do Śmigla, okola 30 Iem
drogi w takiej słocie i mrozie, wszystkich mężczyzn od 18 do 50 lat
do przysięgi. To żandarmi wszelkie napisy i reklamy na gwaU usuwać kazali, aie te wszystkie trudy się chętnie znosiło i wypełniało,
bo to wszystko dla naszej Ojczyzny kochanej. Nikt jednak sobie nie
pomyśLał, że nasza wioska, co tak wiele do budowy ojczyzny po1iwgała, teraz odłączona od Folski by zostać miała.
udzieliła, każdy złoto
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A teraz weszła druga policja i dalej znów wszelkie polskie napisy usuwać. Polska nauka w szkole caly rok była zaprowadzona,
wszystkie dziatki się chętnie uczyły - śpiewy polskie cały rok
swobodnie się rozlegały, że aż się serce śmiało, aż tu naraz jakby
grom z pogodnego nieba. I wychodzą obce rozporządzenia, do szkoly
naukę niemiecką zaprowadzają, tylko wyjątki jakieś tam dla polskiej
nauki robią. Skąd to? albo co to za niesprawiedliwość, że Niemiec
pobity, a jeszcze się w polskiej wiosce szerzy? - i co to za niesprawiedliwość, że demarkacyjna linia odcina nam wioskę od kościola
parafialnego ledwo półtora km odległego?
A więc prosimy wszyscy razem mieszkańcy Wijewa, których
liczba wynosi około tysiąca dwustu, aby się wszystkie narody razem
z Komisją graniczną za nami ujęły. Niepodobna przecież, aby taka
granica pozostać miała. Wszelkie protesty i podpisy już kilka razy do
Poznania, Warszawy i nawet Paryża wysłane zostały, ale do tego
czasu nic na lepsze nie słyszymy, a tymczasem Niemcy się coraz
bardziej panoszą.
Prosimy wszystkie gazety, by

skargę tę naszą

powl:órzyly.

Wijewo, 3 lutego 1920 roku.
Jeden za wszystkich.
W

myśl końcowej prośby, artykuł przedrukowała cała

prasa pozzainteresowanie i silne
forum opinii publicznej.
Poruszył też i samych mieszkańców wioski, wzmacniając ich nadzieje
na lepszą i jaśniejszą przyszłość. Człowiekiem, który w artykule pozwolił
sobie przemówić w imieniu wszystkich wijewian, był Mikołaj Stępczak
nańska. Wywołał on w:szędzie powszechne
wrażenie. Przeniósł sprawę Wijewa na szersze

Decydujący dzień.

Po długim niecierpl~wym oczekivvaniu mieszkańcy Wijewa dożyli
nareszcie dnia, który swoją niezwykłością zapisał się w ich pamięci
na zawsze. Wijewo odwiedziła, a stało się to prawdopodobnie dnia
~5 maja 1920 roku, od dawna zapowiadana Międzysojusznicza Komisja,
celem osta+ecznego ustalenia przebiegu granicy na tutejszym terenie.
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komisji wchodzili

Stępczak

wyżsi

oficerowie -

przedstawiciele

zwycięskich państw koalicyjnych: Francji, Anglii, Włoch i Japonii, oraz
odrodzonego państwa polskiego: Ignacy Mielżyński z Iwna w powiecie
środzkim

i Andrzejewski, komisarz graniczny z Poznania, jak
delegaci pokonanych Niemiec.

również

Na powitanie członków wysokiej komisji Wijewo zostało wówczas
tak wspaniale przystrojone w bramy tryumfalne, festony i girlandy,
barwy narodowe polskie i państw koalicyjnych, różnokolorowe transparenty z serdecznymi pozdrowieniami w językach polskim i francuskim,
jak chyba jeszcze nigdy przedtem, ani potem. Nieomal ze wszystkich
okien domów przydrożnych powiewały chorągwie polskie i koalicyjne.
Przed każdym prawie domostwem zieleniły się bramy powitalne, niektóre z nich podwójne. Cała wieś dosłownie tonęła wśród morza zieleni i kwiatów, oraz barwnych emblematów narodowych. Wspaniały
obraz dopełniały tłumy wiwatującej i odświętnie ubranej ludności oraz
przystrojone w barwy ententy panienki, obsypujące kwieciem delegacje naszych przyjaciół.
Oficjalne rozmowy z członkami Komisji Międzysojuszniczej odbyły
w miejscowej sali, również pięknie udekorowanej. Oo stołu obrad
dopuszczeni zostali wyłącznie tylko uprzednio wybrani reprezentanci
. wsi: Roman Breś - sołtys, Maciej Miś, Mikołaj Stępczak i Andrzej
Wojciechowski. W imieniu wszystkich mieszkańców wioski wnieśli
oni przed komisję go-rącą i serdeczną prośbę o powrót Wijewa w granice Po.lski, przedstawiając jednocześnie wszelkie przemawiające za
taką decyzję motywy.
się

Po gruntownym rozpatrzeniu sprawy członkowie komitetu ustosunkowali się przychylnie do życzeń ogółu ludności i wyrazili oficjalnie
swą zgodę na przyłączenie Wijewa do Polski. Wśród mieszkańców wsi
zapanowała teraz ogromna radość i głębokie zadowolenie ze wszystkich
przedsięwziętych starań i szczęśliwie pokonanych trudów·
Tłumnie zebrana na drodze przed salą ludność, podczas obrad komisji
manifestacyjnie przystroiła jej samochody w zieleń i kwiaty. Zaszczytne
to wyróżnienie ominęło tylko wóz naszych przeciwników politycznych.
Pojazd ich dzyjeś nieznane ręce uraczyły tylko kilkoma pokrzywami.

Prymitywny ten i niepoważny sposób
z powszechną aprobatą. Wielu
godny i zgoła niepotrzebny incydent.
spotkał się

wyrażania
uważało

swych uczuć nie
go jako ubolewania

Inaczej rzecz się miała przy wjeździe komisji do wsi, kiedy i delegatów niemieckich wspaniałomyślnie potraktowano bukiecikami.
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Odjeżdżającą po obradach komisję znów obsypano naręczami kwiatów i żegnano gromkimi okrzykami: Niech żyje koalicja. Niech żyje
Polska. Vive la France. Niech żyje Francja, Anglia ... Członkowie Komisji sami otwarcie przyznali że 'z tak gorącymi i serdecznymi uczuciami nigdzie ich nie przyjmowano. Szkoda tylko,, że z tych pamiętnych
dla Wijewa dni nie zachowały się do dziś żadne zdjęcia. Zrobili ich
kilka oficerowie francuscy, ale nie wiadomo, czy mimo obietnic później
do wsi dotarły. Przejazd tej międzynarodowej komisji granicznej wywołał ogromną sensację w drodze powrotnej, szczególnie we Wschowie.
Na odgłos donośnego szumu wielu aut, mieszkańcy tego miasta dosłow
nie wyskakiwali z domów na ulice. Sądzili, że przed ich oczami przesuwa się jakiś bajeczny zmotoryzowany korowód weselny. Tak oblepionych zielenią i kwiatami samochodów i ich pasażerów dotąd jeszcze nie
widzieli.

Oficjalne potwierdzenie orzeczenia komisji.

Umocnieni w swych nadziejach mieszkańcy Wijewa z utęsknieniem
oczekiwali chwili przyłączenia ich wsi do Macierzy. Tymczasem pojawiły się też pierwsze jaskółki oficjalnych potwierdzeń decyzji komisji.
Najpierw ukazał się (dnia 10 lipca 1920 roku) we wschowskiej
"Posen-Schlesische Grenz-Zeitung" komunikat następującej treści:
"Die Entscheidung ist an unserer Grenze gefallen. Rohrsdorf bleibt
deutsch. Geyrsdorf wird wider deutsch. Durch Extrablatt haben
wir gestern Donnerstag frilh-morgens dem weitaus grossten Teil
un<;erer Leser folgendes bekannt konnen: Fraustadt, 8 Juli, vorm.
7 Uhr. Am gestern Abend von der deutschen Delegation an das
hiesige Landratsamt gerichtetes amtliches Telegramm teilt mit,
dass die Demarkationslinie in unserem Bezirk nach der in Paris
gefallenen Entscheidung derart festgesetzt worden ist, dass Geyersdorf wieder dem deutschen Gebiet zugesprochen, Rohrsdorf definitiv deutsch bleibt. Dagegen fiillt W eine und Scharne an Polen,
Lache bleibt deutsch. Wir freuen uns, dass die Grenzlinie um
mehrere Kilometer von Fraustadt abgerilckt und die deutschen
Dorjer Geyersdorf und Rohrsdorf uns erhalten bleiben. Der Termin,
wann die gegenseitige Riiumung erfolgt, steht bis jetzt nicht fest".
12 Rocznik
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"Decyzja dotycząca naszej granicy zapadła. Osowa Sień pozostaje
niemiecka. Dębowa Łąka będzie znowu niemiecka. W dodatku nadzwyczajnym mogliśmy wczoraj, czwartek rano bezwzględnie większej
części naszych czytelników podać do wiadomości, co następuje:
Wschowa 8 lipca, przedp. godz. 7. Skierowany przez delegację
niemiecką wczoraj wieczorem do tutejszego starostwa urzędowy
telegram donosi, że w myśl zapadłej w Paryżu decyzji linia demarkacyjna w naszym obwodzie w ten sposób ustalona została, że Dę
bowa Łąka przysądzona jest znów obszarowi niemieckiemu, Osowa
Sień pozostaje definitywnie niemiecką. W zamian za to, Wijewo
i Potrzebowo przypadnie Polsce, Śmieszkowa pozostaje niemieckie.
Cieszymy się, że linia graniczna odsunie się o kilka kilometrów od
Wschowy, a niemieckie wioski Dębowa Łąka i Osowa Sień przy nas
się utrzymały. Termin obopólnego ewakuowania się nie jest dotąd
jeszcze ustalony".
W kilka dni później (15 lipca 1920 roku) w tej samej gazecie, zamieszczone zostało poniższe ogłoszenie landrata wschowskiego: .
"Die entgultige Grenzfestsetzung ist erfolgt. Es bleiben bei Deutschland Geyersdorf, Rohrsdorf, Wiesenthal und Lache. Es werden an
Polen abgetreten: W eine, Schare.
Die genaue Grenzlinie ist eingezeichnet in eine Karte, die von
Interessenten in meinem Geschiiftszimmer Nr 5 eingesehen werden
kann. Vbernahme bezw. Vbergabe erfolgt am Sonnabend, den 17
d. Mts, 10 Uhr vormittags deutsche Zeit.

Fraustadt, den 12 Juli 1920.
Der Landrat i v. Volkening
,,Regierungs-As s e ssor"
"Dokonano ostate1cznego ustalenia grran,cy. Pozostają przy
Niemczech Dębowa Łąka, Osowa Sień, Wincentowo i $mieszkowo.
Odstąpione będą Polsce: Wijewo i Potrzebowo.
Dokładna linia graniczna jest
sanci mogą obejrzeć w moim
przekazanie nastąpi w sobotę,

naznaczona na mapie, którą intere~
biurze pokój Nr 5. Przejęcie wzgl.
dnia 17 bm. o godz. 10 przed połud

niem czasu niemieckiego.
Wschowa, dnia 12 lipca 1920
Starosta w z. V olkening
"Asesor rządowry"

Lata 1918119 i 1920
Ostatnie dni okupacyjne.

Ostatnie dni panowania niemieckiego w Wijewie zaznaczyły się
niezywkle ożywionym ruchem handlowym. Najważniejsze drogi ze wsi
i do wsi, zalegały często i gęsto wzajemnie się mijające furmanki polskie i niemieckie. Chyba połowa wijewian w ostatnich jeszcze godzinach
odwiedzała Wschowę i Głogów dla kupna najniezbędniejszych artykułów przemysłowych, czasowo trudniejs~ch do nabycia w Polsce.
Na odwrót Wijewo znów zaroiło się od Niemców na gviałt wykupujących wszel~ie produkty ż,ywnościowe: zboże, mięso, masło, ziemniaki,
słoninę, trzodę chlewną, drób,... Niedobór tych rzeczy dawał im się
wówczas przykro we znaki. Skrzętnie też ostatnie dni zużytkowali niektórzy miejscowi Niemcy: żandarm, stangret dworski i celnicy, zawczasu opuszczając wieś wraz z_ rodziną i mieniem. Jednym słowem
gorączkowy ruch panował do samego końca.

Powrót do macierzy.

W myśl naprzód ustalonej procedury, dnia 17 lipca 1920 roku
o godzinie 11-tej według czasu polskiego, niemieccy funkcjonariusze
graniczni opuścili Wijewo. W oka mgnieniu wieś przystroiła się zaraz
w przygotowane z góry bramy powitalne, wspaniale przyozdobione
w zieleń i barwy narodowe. Od razu ujrzały też światło dzienne
wszelkie, dotąd w ukryciu przechowywane emblematy polskie.
Wieś udekorowano szybko, ale sprawnie i nade wszystko godnie.
Niebawem od strony Brenna wkroczył do niej sprężyście pluton
wojska polskiego, owacyjnie i sel'decznie witany przez gromadnie wyległych na drogę wijewian. Po krótkim odpoczynku część oddziału
ruszyła zaraz dalej do Po:rzebowa., kilku zaś żołnierzy wydelegowano
do Radomyśla. Po objęciu tych miejscowości, cały tutejszy rejon stał
się znów w pełni polski. Długie i uciążliwe starania zostały w ten sposób uwieńczone ostatecznym triumfem.
Następnego dnia w niedzielę - uczczono uroczyście to doniosłe
w dziajach wsi wydarzenie. Z młodzieżą szkolną na czele, mieszkańcy
Wijewa udali się pochodem na nabożeństwo dziękczynne do Brenna.
Dawni ich współparafianie z Brenna, Miastka i Zaborowca, tłumnie
wyszli im naprzeciw. Z powiewającymi chorągwiami i pieśnią na
ustach, wyruszyli potem wszyscy uroczystą procesją ku znowu wspólnej i prostej świątyni wiejskiej.
12*
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Stępczak

W godzinach popołudniowych tegoż dnia, odbyła się druga częsc
W sali wijewskiej urządzono skromny festyn z udziałem
zaproszonych gości. Po okolicznościowych przemówieniach i deklamacjach przy dźwiękach muzyki puszczono się w tany. W miłym nastroju bawili się wszyscy ochoczo do późnych godzin wieczornych.
uroczystości.

Dzieje wielomiesięcznych zmagań z przeciwnościami losu Wijewa
i przynależnych doń osiedli (Radomyśla, Filipola, Kalku i Siedmiorek,
o którym należało zawsze pomyśleć ilekroć była mowa o samym Wijewie) zamknął w ltt>ńcu oficjalny komunikat polski, zamieszczony
w "Orędowniku Powiatu Leszczyńskiego", z dnia 21 lipca 1920 roku;

"Dnia 17-go VII. 1920 r. zajęły wojska nasze wsie Halbmond
- uwaga J. ST.), Filipowo, W aldheim (przemianowany
najpierw na Podhorowo, potem Radomyśl - J. St.) i Scharne (Potrzebowo - f. St.), leżące w dawniejszym powiecie wschowskim.
Przyłączam je do komisariatu Wloszakowskiego. Oddam natomiast
Niemcom Geyersdorf (Dębową Łąkę)".
(Daćbogi

"Z wyniku pracy komisji granicznej powiat może być zadowolonym. Stracono Dębową Łąkę, lecz zyskano 5 wsi w tem Wijewo
i duży szmat ziemi i lasu pomiędzy kanałami. Na tem regulacja granicy w powiecie naszym jest definitywnie skończoną.

Leszno, dnia 18. 7. 1920 r.

Sobeski, Starosta

Komunikatem tym można zakończyć fragment histo·rii lat 19181920, na tym mało znanym zakątku naszych ziem zachodnich.

Lata 1918119 i 1920

PRZYFIS Y:
1

Liche - Fraustadt in Revolutions- und Grenzschutzzeiten, str. 17 (Festschrift
zum Kreistag der NSDAP. des_ Kreises Fraustadt 12. 6. 1937).
wyżej,

2

Jak

3

Frankiewicz E. Osieczna w walce o

str. 17-18.

4

Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonymi i skojarzonymi a Niemcami podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. Art. 27, punkt 7, akapit
dziesiąty. (Dziennik Ustaw Rzplt. Pol. Nr 35 z dnia 26. 4. 1920 r.).

niepodległość.

Osieczna 1939, str. 64.
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1920 rodzice pomnie
w jednej z poznańskich
szkół. Otrzymuję paszport z prawem wyjazdu do Polski
i wyjeżdżam do Poznania. Tu uczęszczam
najpierw do szkoły
przygotowawczej, a później do
Gimnazjum im. Marii Magdaleny.
Ten okres mego życia nie należał
do najłatwiejszych. Duża odległość
od domu, tęsknota za rodziną,
przykre rewizje graniczne, trudności paszportowe i materialne (wolno mi było korzystać z 50 marek
miesięcznie), wszystko to składało
się na trudne warunki, w jakich
uczyłem się przez szereg lat. N amowy władz niemieckich, bym
przeniósł się do szkół w Niemczech, nie znalazły jednak u ojca
posłuchu i dzięki temu w roku
1930, otrzymałem świadectwo maturalne w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Trzemesznie.
W tym samym roku zostałem
przyjęty na Wydział Medyczny
Uniwersytetu Poznańskiego. Z tą
chwilą jednak trudności materialne stają się dużo poważniejsze.
Zwią'zek Polaków w Niemczech udzielał pomocy materialnej jedynie tym, którzy zdecydowali się
kończyć
studia pedagogiczne i
wrócić do Niemiec do pracy w
szkolnictwie polskim. Nie miałem
wyboru. Moim obowiązkiem było
wracać i pracować wśród Polaków
w Niemczech. Zostałem więc słu
chaczem Państwowego Kursu Nauczycielskiego w Poznaniu. Dyplom nauczycielski uzyskałem w
1932 r. a w roku 1935, zdałem
w Gdyni egzamin kwalifikacyjny
pozwalający mi objąć posadę w
szkole polskiej w Niemczech.

W

e

wspomn1en a

roku

stanawiają umieścić

Po załatwieniu wszelkich formalności w biurze Towarzystwa Szkolnego w Złotowie, wyjechałem nie bez pewnej obawy na pierwszą swą
posadę do Nowej Swiętej, małej wsi z rozrzuconymi dookoła tzw. wybudowaniami. Ludność tej wsi stanowili w przytłaczającej części Polacy.
Natychmiast po moim przybyciu, wytworzyła się tu dosyć przykra
atmosfera. Zebrana w szkole ludność absolutnie nie chciała się zgodzić,
na przeniesienie dotychczasowego nauczyciela. Dopiero po długich rozmm,vach i przekonywaniu przez kierownictwo biura Towarzystwa
Szkolnego, zgodę wreszcie wyrażono. Pomógł w tym Prezes Koła Rodzicielskiego Hodera, u którego znalazłem to wszystko, co stworzyło mi
jak najlepsze warunki do pracy. Przy jego pomocy zdobyłem sobie
w krótkim czasie autorytet i zaufanie wśród dzieci i młodzieży starszej,
a przez nią, także wśród rodziców.
Szkoła w Nowej Swiętej liczyła wtedy około 35 dzieci, uczących się
w tzw. klasach łączonych. Nauczanie w takiej klasie nie było bynajmniej
rzeczą prostą. Jednakże dzięki pomocy starszych kolegów i naszych
władz ~zkolnych, pokonałem i tę trudność. Wymagania w szkołach polskich, były duże, a wyniki nauczania dobre. Stwierdzają ten fakt nawet
pisma władz niemieckich podkreślające iż szkoły polskie w wielu wypadkach przewyższały poziomem szkoły niemieckie. Jest to zrozumiałe,
gdyż słabe wyniki w naszych szkołach posłużyćby mogły władzom niemieckim do podrywania zaufania ludności do szkół mniejszościowych.
A przecież nam chodziło przede wszystkim o dobro dzieci polskich,
które winny były opanować jak najlepiej materiał nauczania a zwłaszcza
język niemiecki, by idąc do innych szkół czy zawodu, nie napotykać na
trudności.

Kontakt szkoły z domem, był bliski i serdeczny, co dodatnio wpły
na nauczanie i wychowywanie. Nauczyciel był w domach rodziców zawsze mile widzianym gościem.

wało

Na wszelkie zebrania w szkole rodzice przybywali gremialnie. Koło
Rodzicielskie urządzało dla swych dzieci piękne zabawy szkolne, a Zwią
zek Polaków kilkudniowe wycieczki do Polski.
Młodzież

zorganizowana była w Towarzystwie Młodzieży Polsldej.
tej organizacji był zawsze nauczyciel, dysponujący wybitnym
i bojowym aktywem młodzieżowym. Nauczyciel był także piłkarzem
i grał w drużynie piłki nożnej. Brał udzlał w rozgrywkach piłki siatkowej, w rozgrywkach szachowych i ping-pongowych. Piękne i budzące
duże zainteresowanie były zawody sportowe pow. złotowskiego, babimajskiego i międzyrzeckiego.
Duszą

W każdej nieomal miejsco~vości, czynna była świetlica i kierowane
przez nauczyciela amatorskie :zespoły artystyczne. Jak widzimy, rola
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nauczyciela w tych środowiskach była ogromna. Gdy dodamy do tego,
że bardzo ważnym momentem było werbowanie dzieci niezdecydowanych rodziców do szkoły polskiej i zwiększanie liczby jej uczniów kosztem niemieckiej, wówc'zas zrozumiemy, dlaczego odbierano niektórym
polskim nauczycielom prawo do nauczania w Niemczech. Strata choćby
jednego dziecka w naszej szkole, na rzecz szkoły niemieckiej, uważana
była za rzecz bardzo przykrą i świadczyła o braku czujności i orientacji
nauczyciela w danym terenie.

*

*

*

Z Nowej Swiętej przeniesiony zostałem na własną prośbę do szkoły
w Szkicie o dwóch nauczycielach i bardzo dobrze zorgani'zowanej mło
dzieży. Stąd w roku 1938, skierowano mnie nad samą granicę polskoniemiecką do Buczka Wielkiego na miejsce kolegi, któremu Niemcy
odebrali prawo nauczania. Szkoła mieściła się tu w dwóch budynkach.
Praca w niej jak również praca z młodzieżą Buczka, dawała mi dużo
zadowolenia i układała się bez zarzutu.
Jednakże już

w 1938 r. wyraźnie uwydatniają się w Niemczech
tendencje anty-polskie. Ostrze ich skierowane jest przede
wszystkim przeciwko polskiej szkole, nauczycielom i organizacjom mło
dzieżowym. W roku następnym ludność polska jest już otwarcie szkalowana. Dzieci polskie i nauczyciele obrzucani są nie tylko wyzwiskami,
ale i kamieniami. Wracając ze szkoły do domu, często byłem zatrzymywany po drodze i z rękoma podniesionymi do góry, twarzą do muru,
1
poddawać się musiałem przeprowadzanej przez policjanta rewi zji osobistej. Była ona tak dokładna, że otwierano nawet zaklejone paczki
papierosów, szukając w. nich dowodu przestępstwa. Bywało i tak, że
przed świetlicą w której odbywało się zebranie polskiej młodzieży, zajeżdżała ciężarówka z bojówką S.A.-manów, którzy pr'zy pomocy pałek
i kijów rozpędzali nasze zebrania. Przeprowadzane niespodziewanie rewizje domowe, były na porządku dziennym. Na skutek jednej z nich,
stracił życie kolega Mikołajczyk z Rudni, u którego znaleziono maczugę
nabijaną gwoździami. Maczuga ta używana była przez dzieci na scenie
w czasie inscenizacji "Powrotu taty". Nie pomogły jednak tłumaczenia,
stwierdzono, że .kolega Mikołajczyk, przygotował sobie taką broń
przeciw Niemcom i zabrano go na gestapo.
wzmożone

Wkrótce zginął. Pożałowania godny był stan kol. Dyby, który po
kilkugodzinnym przesłuchaniu w gestapo wyszedł na ulice Złotowa.
Napadnięta nocą przez bojówki ludność Stawnicy chronić się musiała
w zbożu. Młodzież niepewna jutra zaczęła przekradać się przez granicę
i chronić się w Polsce.
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W tym czasie pojawiają się na terenie powiatu złotowskieg 0 pierwsze oddziały Wehrmachtu, które budują bunkry i kopią rowy strzeleckie. Na widok tych przygotowań przewidujemy co niebawem nastąpi.
Tymczasem jednak nadchodzą wakacje. Wakacje letnie 1939 roku.
Spędziłem je wśród najbliższych w Nowym Kramsku. Zegnając się
przed wyjazdem z ojcem gdy czas było już wracać do Buczka, nie
przyszło mi nawet przez myśl, że był to nasz ostatni uścisk. W Buczku
zastałem klasy zajęte przez niemieckie biura wojskowe. Rozpoczął się
najtrudniejszy etap w pracy nauczycielskiej. Kontakt z biurem Towarzystwa Szkolnego był utrudniony. Nie otrzymaliśmy żadnych zarzą
dzeń. Każdy z nas działał na swojej placówce według swego uznania.
Sądziłem, że mimo wszystko należy przystąpić do pracy. Ponieważ
klasy nasze zajęte były przez wojsko, zorganizowałemlekcje w pięknie
przez dzieci utrzymanym ogrodzie szkolnym. Ponieważ jednak do ogrodu tego przechodzić musieliśmy przez dziedziniec szkolny obecnie zajęty
przez wojsko zabroniono nam korzystać z ogrodu. Przenieśliśmy się
więc na tak zwane "wybudowania" za wioskę, do dużej otwartej SZOJ:'Y,
w której z desek sporządZiliśmy sobie prowizoryczne ławki i pulpity.
Nauka odbywała się normalńie, frekwencja była stuprocentowa, mimo,
że policja i żołnierze zatrzymywali dzieci odsyłając je do domu. Gdy
dziś o tym pomyślę, podziwiam zarówno upór i hart rodziców, jak i dzieci
z Buczka Wielkiego.
25 sierpnia 1939 r. przybył do tej szkoły - szopy policjant oznajmi, że ma rozkaz zrewidowania mnie i odstawienia do Złotowa.
Zdawałem sobie sprawę z tego, że zostałem aresztowany. Aresztowania
w tym okresie były rzeczą zupełnie zwyczajną, nie mogłem jednak domyśleć się przyczyny tego aresztowania. W starostwie, dokąd mnie
zaprowadzono, po ponownej rewizji i zabraniu mi wszystkich dokumentów, umieszczono mnie w sali na pierwszym piętrze. Tu zgromadzeni
już byli wszyscy nauczyciele pow. zło+ow:skiego. Przybyłem jako ostatni.
Padały pytania i odpowiedzi. Zaczęliśmy rozważać naszą sytuację i zastanawiać się nad naszym przyszłym losem. Wiedzieliśmy z całą pewnością że wojna wybuchnie. Doszliśmy więc do wniosku, że zostaniemy
odesłani do obozu dla internowanych i że nic więcej nam nie grozi.
miając

Ze starostwa tymczasem, ustawionych parami odprowadzono nas do
więzienia. Pamiętam, że w czasie drogi kol. Maria Gąszczak, bardzo
młoda nauczycielka hardo odpowiadała na niesmaczne drwiny i żarty
żołnierzy i gapiów i szła dumnie z podniesioną głową. W samym więzie
niu błagała koleżanki by nie płakały, by nawet jedną łzą nie sprawiły
Niemcom radości. (Maria Gąszczak została później ścięta w Berlinie).
Po ponownej rewizji, zamknięto nas po kilkanaście osób w celach wię-
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ziennych. Wyżywienie było więcej niż skromne. Czego nie zjedliśmy na
obiad, otrzymywaliśmy na kolację. Leżeliśmy na podłodze, a cały budynek więzienny trząsł się od warkotu posuwających się ulicami kolumn zmotoryzowanej broni. O tym co się działo na ulicy informował
nas kol. Horst, stojący na barkach Dyby i wyglądający przez wysoko
umieszczone zakratowane okno. (kol. Horst również został ścięty).
Po kilku dniach rozdzielono nas. .Jednych zawieziono do obozów
koncentracyjnych, innych na ciężkie roboty. Mnie odstawiono z powrotem do Buczka i skazano na tzw. areszt domowy. Od godz. 19-tej do
7-mej, nie wolno mi było opuszczać pokoju. Nie wolno mi było również
wyjeżdżać z Buczka pod groźbą umies~zczenia w obozie. Policjant co
noc, nie opuściwszy ani jednej w przeciągu dziesięciu tygodni, sprawdzał moją obecność.

Po wyjściu z więzienia nie mając żadnego kontaktu ze złotowskim
biurem Towarzystwa Szkolnego, nie wiedząc, że wszyscy pracownicy
z tego biura znajdują się już za dru+ami, rozpocząłem normalną naukę
z dziećmi w tej samej szopie. l września 1939 roku, byliśmy świadkami
P.rzekroczenia granicy polskiej przez wojska niemieckie. Widzieliśmy
jak ożyły lasy naszpikowane wprost czołgami, armatami i wszelkiego
rodzaju innym sprzętem wojennym. Rankiem, nisko wracały pieTWsze
bombowce niemieckie po zrzuceniu bomb na ziemie polskie. O wybuchu
wojny oficjalnie powiadomił mnie policjant, zabraniając mi równocześnie uczyć w szopie, która nie jest budynkiem zatwierdzonym do
celów szkolnych. Opuściliśmy więc szopę i przeszliśmy na łąkę nad
strumieniem. Tam na wolnym powietrzu, przy pięknej wrześniowej
pogodzie, odbywała się nasza nauka. Następne odwiedziny policjanta,
przynoszą wyraźny, aczkolwiek ustny rozka'z rozpuszczenia dzieci i zaprzestania nauki. Podał nawet przyczynę zamknięcia szkoły - zaatakowanie przez grupę "polskich bandytów" bezbronnej (kierując motocyklami nie mogli strzelać) kompanii żołnierzy niemieckich, oraz wypadki w Bydgoszczy. Z tą ch,.vilą przestała istnieć szkoła polska w Buczku, a mój areszt został zaostrzony.
W połowie września, otrzymałem z domu wiadomość, że ojca
umieszczono w obozie w Sachsenhausen. Rozpocząłem więc czynić usilne
starania o prawo wyjazdu do Nowego Kramska - do domu, i w poło
wie listopada 1939 r. otrzymałem pozwolenie.
Buczka, było naprawdę wzruszające. Przeży
okres przedwojenny i początek wojny ra'zem.
troski, radości, smutki i obawy. Żegnając się ży
czyliśmy sobie przede wszystkim przetrwania i spotkania się w lepszych
czasach. (Spotkanie to miało miejsce dopiero na Zjeździe Złotowskim
w 1957 r.).
Rozstanie z

ludnością

liśmy przecież ciężki
Łączyły nas wspólne
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W marcu 1940 r. już w Kramsku, otrzymaliśmy smutną wiadomość
śmierci ojca w Sachsenhausen. Według późniejszych relacji współ
więźniów, ojciec został w bestialski sposób zmaltretowany i na skutek
tego zmarł. Urnę z jego prochami pochowaliśmy na cmentarzu w No-

o

wym Kramsku.

Vl czerwcu tego samego roku, mnie powołano do armii niemieckiej.
Przez kilka tygodni przebywałem w garnizonie szkoleniowym w Gubinie. Jednostka w której służyłem, przeznaczona była na front francuski.
Byliśmy już w drodze, gdy zawarto rozejm z Francją, więc zmieniono
nam marszrutę i skierowano do Belgii. W wieczór wigilijny 1940 r. niespodziewanie zwolniono mnie z Wehrmachtu. W piśmie, które dotarło
do naszej jednostki, dwa zdania podkreślono czerwonym ołówkiem:
"N a uczyciel mme]szoscwwej szkoły polskiej w Niemczech" oraz
" ... niegodny nos'zenia munduru wojskowego".
Wróciłem więc do domu z zamiarem całkowitego przeobrażenia się
w rolnika. Do sierpnia 1942 r. mieliśmy względny spokój. Fotem wywłaszczono nas z gospodarstwa i wysiedlono w głąb Niemiec. Gdy
opuszczaliśmy Kramsko-Biniarz, mieszkaniec tej wsi powiedział nam
na odjezdnym: "wrócicie jak chrabąszcze majowe", i naprawdę wróciliśmy w maju 1945 r.

Od l września 1945 r. byłem znowu nauczycielem. Nauczycielem
polskiej w Nowym Kramsku.

szkoły

W

ktor

Lem

esz

ok 1938, to nie tylko sez~n
idylli senacyjno-hitlerowskiej i wspólnych knowań przeciwko Czechosłowacji. Rok 1938, to również okres cichej, ale zaciętej akcji germanizacyjnej prowadzonej przeciwko Folakom w Niemczech, w
którym doprowadzono do perfekcji szykany we wszystkich dzied'zinach życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego.

R

Szykany te różnią się jednak
od metod stosowanych w okresie
późniejszym, po wrześniu, tym, że
osłonięte są, bardzo lichym zresztą, pokrowcem httlerowskieh,pr'aworządności' '. , ,Germanizować, ale
na razie nie doprowadzić do skandalu" - to ówczesna dewiza wład
ców III Rzeszy.
Cele i taktykę polityki hitlerowców wobec Polaków w Niemczech można prześledzić na przykładzie sprawy J. Niemca, właści
ciela sklepu i piekarni w Dąbrów
ce Wielkiej, przeciwko któremu
w początkach roku 1938 zaczęto organizować akcję bojkotową.

Z

Przyczynek
do anłypolskiei
akcii boikotowei

zachowanych (aczkolwiek
niepełnych) akt sprawy można odtworzyć dramatyczne dzieje walki,
jaką Niemiec prowadził o zachowanie~swegowansztatu pracy, oraz
pełne hipokryzji metody działania
hitlerowców.

-W lutym 1938 I'oku, zorientował się Niemiec, że przeciwko niemu
organizowany jest bojkot. Zwraca się telefonicznie ze skargą do komisarza policyjnego w Kosiec1zynie z prośbą o pomoc, a potem kieruje
do niego listem poleconym następujące pismo:

Do radcy policyjnego p. Hagemana 4 marca 1938 r.
w Kosieczynie
Nawiązując
przedstawić

na

do naszej rozmowy telefonicznej, pozwalam sobie
piśmie moją skargę.

Piekarnię prowadzę już 40 lat. Do Zbąszynka zaś dostarczam
regularnie chleb od chwili przystąpienia do budowy Zbąszynka. Nie
dawałem nigdy powodu do żadnych zastrzeżeń.

Po raz pierwszy przeszkodzono mi w Zbąszynku w sprzedaży
chleba z wozu 19 lutego 1938 r. w godzinach popołudniowych. Kilku
młodych ludzi w wieku od 15 do 16 lat śledziło mnie i notowało
sobie nazwiska wszystkich ~upujących. Nie chcieli przy tym podawać klientom motywów swego postępowania. Ilość chłopców wzrosła
w następnych dniach do siedmiu. Między nimi znalazł się również
terminator piekarza Giebela ze Zbąszynka. Poza tym stwierdziłem,
że między chłopcami znaleźli się Miebs i Konig. Nie wiem, czy i od
kogo ludzie ci otrzymali określone zadanie, jednakże należy coś
takiego przyjąć za pewne.
Następnie dowiedziałem się z pewnego źródła, że jeden z nauczycieli w Zbąszynku oświadczył dzieciom w szkole, żeby u mnie chleba
nie kupowały, gdyż klienci będą notowani i że dzieci powinny o tym
powiadomić swoich rodziców. Poza tym miano zagrozić kilku kolejarzom iż zostaną zwolnieni, jeśli w przyszłości kupować będą
u mnie pieczywo.
W postępowaniu tym widzę jawny bojkot, który prowadzi do
zagrożenia mojego przedsiębiorstwa. A przecież zawsze skrupulatnie
wypełniałem moje zobowiązania podatkowe, nie popełniłem żadnych
wykroczeń i nigdy nie wykręcałem się od takich spraw, jak zbiórki
na pomoc 'zimową itd.
W zakończeniu autor dodaje, że:
...Stawianych mi w ostatnich czasach trudności w prowadzeniu
przedsiębiorstwa w żadnym wypadku nie będę tolerował i jeśli to
okaże się konieczne, będę szukał sprawiedliwości aż do ostatniej
instancji.
Zgodnie z tym, co mi pan obiecał w rozmowie telefonicznej proszę przeto, by zechciał pan ustalić, z jakiej strony spowodowano
opisane wyżej postępowanie mające na celu przeszkodzenie mi w wykonaniu rzemiosła i o środkach przedsięwziętych przeciwko winnym.
W przeciwnym wypadku zmuszony będę zastosować inne środki.
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W zakończeniu proszę jeszcze o spowodowanie, aby nie doszło
do żadnych podobnych napaści, gdy będę w Zbąszynku".
W związku z pismem Niemca wezwał komisarz na przesłuchanie
Koniga i Miebsa, ale jak wynika z protokołu, przesłuchanie przeprowadzone było w sposób raczej familijny i prowadzącemu dochodzenie
jak widać wcale nie chodziło o ustalenie faktycznego stanu rzeczy.
Kosieczyn, 9 marca 1938
Stawili się:
a) uczeń Konig ze Zbąszynka ur. 28. 3. 1921 r.
b) uczeń Miebs ze Zbąszynka nr. 24. 5. 1921 r. i oświadczyli:
Zdecydowanie zaprzeczamy, jakobyśmy chodzili w Zbąs'zynku
za wozem piekarza Niemca i notowali osoby kupujące u n;ego.
N a tym protokół zakończono.
W kilka dni później przesłuchano wskazanego przez Niemca terminatora piekarskiego - pracującego u konkurenta - piekarza Giebela
w Zbąszynku.
Kosieczyn, 14 marca 1938 r.
Stawił się terminator piekarski Józef Kiehn z€ Zbąszynka i oś
wiadczył:

cą

Jest prawdą, że 2 b. m. pojechałem rowerem na spacer ulicą Breitenbach. Odpowiada również prawdzie, że na krótkiej przest:rlzeni towarzyszyłem Niemcowi· Powodowałem się przy tym jedynie zainteresowaniem rzemiosłem piekarskim. Nie ciekawi mnie natomiast,
jakich klientów Niemiec odwiedzał. Zaznaczam, że mój majster nie
wydał mi polecenia notowania k:lientów.
Podkreślam, że w dni powszednie jestem przeważnie gotów z praok. godziny 15 i potem: rozporządzam: wolnym czasem.

Prowadzący śledztwo dał wiarę bardzo nie przekonywującym wywodom Kiehna i protokoł prowadził w taki sposób, aby sprawie "ukręc~ć
łeb". Fotwierdza tę tezę fakt, że nie próbowano nawet przesłuchać nauczyciela - jednego z głównych organizatorów bojkotu.
24 marca przesłuchano za to dwóch innych chłopców, na których
Niemiec złożył skargę w dniu 5 marca.
Stawił się uczeń Eryk Rothe ze Zbąszynka i oświadcza:
Zaprzeczam zdecydowanie, jakobym przeszkadzał piekarzowi Niemcowi z Dąbrówki w sprzedaży pieczywa. Szedłem wprawdzie
z Wernerem Matschke za wozem Niemca, aby się przyjrzeć, kto
u niego kupuje. Żadnych notatek nie robiłem i Niemcowi w działal
ności nie pr 1zeszkadzałem. Jest prawdą, że majster malarski Johannes Lehmann wyraził się, iż jest oburzony z powodu tego, że zanotowano go w czasie kupowania chleba. Ale myśmy Lehmanna
nie zapisywali i nie zauważyłem w ogóle, by ktoś to cżynił.
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W innym, bardzo lakonicznym dokumencie z 24 marca 1938 r. czytamy, że:
stawił się uczeń

Werner Matschke i oświadczył:
Przyłączam się do zeznań ucznia Eryka Rothe.
Mimo tych zeznań nie pomyślano o przesłucł>.aniu Lehmanna. Przyjęto również za dobrą monetę wykrętne oświadczenie Rothego. Posta..s
nowiono za to przesłuchać ... Niemca. Zrobił to 25 marca wachmistrz
żandarmerii w Dąbrów.:ce Beck, po czym doniósł do Kosieczyna:
Niemiec został u nas przepytany i podaje, że w ostatnich czasach
nikt mu się więcej nie naprzykrzał. Jednakże uważa, że jego pr'zed·siębio,r stwo jest bardzo poszkodowane, gdyż stTacił w Zbąszynku
wielu klientów. W sprawie tej chce podjąć dalsze kroki. Powiedziano
mu, że jakieś osoby chodziły od domu do domu i że na jego klientów wywierano nacisk, że jeżeli w przyszłości będą kupować u niego
chleb, będą mieli z tego powodu nieprzyjemności. (Fotokopia nr 1).

Fotokopia nr l

Wiktor Lemiesz
Niemiec widząc, że władze nie bardzo przejęły się jego zażaleniem
8 marca skargę do Związku Polaków, który interweniował w tej
sprawie w międzyrzeckiej landraturze. Landrat zwrócił się więc do Kosieczyna o wyjaśnienie, na co z kolei 25 marca komisarz zredagował następujące pismo:
wysłał

"Autorem skargi jest kupiec Piotr Niemiec, który czynny jest
w interesie ojca - mistrza piekarskiego Johanna Niemca ... Niemiec
dostarcza swój chleb również do innych miejscowości. .. i ma około
100 klientów, którzy kupują u niego ze starego przyzwyczajenia oraz
dlatego, że ma wypiekać wyśmienity chleb. Jego chleb jest podobno
lepiej wypiekany, niż u piekarzy osiedlonych w Zbąszynku, a poza
tym jest smaczniejszy i - co dla dzieci mniejszości narodowej ma
rozstrzygające znaczenie podobno bardziej syci.
Odpowiada prawdzie, że Niemiec zadzwonił do mnie 4 marca
i złożył telefoniczną skargę. J edna.lcie nie mógł on, lub nie chciał
wymienić nazwisk kolejarzy, którym zagrożono zwolnieniem. Nie
wymienił również nazwiska nauczyciela, który miał wezwać dzieci
szkolne, by wpłynęły na rodziców, by od Niemca chleba nie kupowali.
Podani w skardze młodzi ludzie - uczniowie Miebs i Konig zaprzec'zają zdecydowanie jakoby mieli chodzić za wozem i zapisywać
nazwiska kupujących. Terminator mistrza piekarskiego Giebela,
Józef Kiehn towarzyszył wprawdzie Niemcowi na pewnej przestrzeni, ale nie zwracał uwagi na kupujących, ani nie zapisywał sobie ich
nazwisk.
Niemiec zad'zwonił do mnie także w sobotę 5 marca ok. 17 i powiadomił mnie, że kilku młodych ludzi znowu szło za jego wozem
i przeszkadzało mu w pracy. Obiecałem mu policyjną ochronę i zadzwoniłem do żandarma .... Bomble:skiego, by ustalił nazwiska dwóch
młodych ludzi, których mu wska'zał Niemiec jako winnych. Okazali
się nimi uczniowie Matschke i Rothe ze Zbąszynka. Obaj przyznają
się, że chodzili za wozem. Nie przyznają się natomiast do przeszkadzania w prowadzeniu interesu, czy robienia notatek (o ew. rewizji osobistej i jej wynikach brak wzmianki- przyp. autora).
Samo zjawienie się żandarma wystarczyło, by młodzi ludzie zaprzestali chodzenia za wozem. Powodu i celu tego czynu nie udało się
ustalić. Żandarm Bombieski oświadczył mi dziś, że Niemiec oświad
czył, iż nie ma więcej powodów do skarg. Mimo to wystąpi o odszkodowanie, gdyż utracił kilku klientów.
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Fotokopia nr 2

Odpisałem

Niemcowi, że prawdopodobnie otrzyma odpowiedź
od p . landrata albo ze Związku Polaków, gdyż
zwrócił się i tam ze swymi skargami".
Widocznie jednak Niemiec miał w dalszym ciągu powody do skarg,
gdyż 28 kwietnia zwrócił się ponownie do Związku Polaków, podając
nowe fakty i szczegóły . Dowiadujemy się o tym z odpisu listu skierowanego 4 maja przeZI Związek Polaków do landratury w Międzyrzeczu.
W związku z naszymi podaniami z dn. 6 i 26 marca oraz z 8 kwietnia i w związku z odpowiedzią pana Landrata z dn. 19 kwietnia 1938
w sprawie organizowania bojkot u prz edsiębiorstwa Polaka J. Niemca
w Dąbrówce Wielkiej mamy zaszczyt zaznajomić pana z następują
cym pismem zainteresowanego.
na

swoją skargę

13 R ocznik
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Dąbrówka

Do

W
podać

związku ze
jeszcze kilka

Wielka, 28. IV. 1938.

Związku

Polaków w Niemczech
Berlin

sprawą bojkotu w Zbąszynku pozwalam sobie
szczegółów, z którymi się ostatnio zapoznałem.

Burmistrz Zbąszynka p. Lauchstaedt wezwał do siebie wszystkich
moich odbiorców i oświadczył im, że jeśli nadal będą u mnie towar
kupować zmuszony będzie jako przedstawiciel NSDAP wykluczyć
wszystkich z partii i postarać się o to, by stracili chleb. Poza tym
na jednym z zebrań w ub. tygodniu zażądał jakiś, p. Pechmann od
zebranych, by u mnie towaru nie kupowano, gdyż jestem Polakiem
i nie zezwala się, by u Polaków kupować.
Proszę uprzejmie o wykorzystanie
gółów przy najbliższej sposobności lub

wymienionych wyżej szczew toku interwencji w mojej

sprawie
J. Niemiec

Prosimy przeto o przychylne zbadanie sprawy i o spowodowanie
tego, co· jest pożądane. Prosimy usilnie o przedsięwzięcie skutecznych środków mających na celu ochronę Polaka J. Niemca. Nie
uchodzi, by Polacy za to, że otwarcie przyznają się do macierzystego narodu byli bojkotowani, gospodarczo poszkodowani, zagro\Zeni
w swej egzystencji gospodarc'zej i zniszczeni.
Zaznaczamy, że przekażemy
strowi spraw wewnętrznych .. .'.

kopię

naszego podania panu mini-

Skardze nadał komisarz oryginalny bieg. Zamiast przesłuchać winnych, skierował 10 maja do oskarżonego pismo 2l prośbą ... o wypowiedzenie się. Pan burmistrz po zapo'znaniu się ze skargą obruszył ·się
bardzo i już w dniu 12 maja wysłał odpowiedź.
przeciwko mnie przez oskarżyciela J. Niem;ca
Wielkiej, muszę w sposób jak najbardziej energiczny
odrzucić, gdyż twierdzenia jego nie odpowiadają prawdzie. Z uwagi
na wielki ciężar zarzutów proszę usil.nie o zażądanie od oskarżyciela
by przeprowadził dowód prawdy. W wypadku odmowy proszę o pociągnięcie go do odpowiedzialności.
Zarzuty

z

wysunięte

Dąbrówki

Podobnie postąpiła policja z Pechmannem, jednym z faktycznych
organizatorów bojkotu.
Komisarz policji w Kosiec1zynie wysłał 14 maja 1938 r. pisemko,
w którym prosi: "o zajęcie stanowiska wobec załączonej skargi".
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Niewiadomo dokładnie, co Pechmann odpowiedział, gdyż brak w tej
sprawie dokumentów. Wiadomo natomiast, że policja postanowiła "nauczyć moresu" upartego petenta i w tym celu opracowała plan przekształcenia Niemca z oskarżyciela w ... oskar,żonego.
W dniu 16 maja skierowano do landrata w

Międzyrzeczu następu

jący memoriał:

Burmistrz Lauchstaedt zaprzecza jakoby miał popełnić zarzucane
mu czyny ... (dalej cytuje się dosłownie przytoczone wyżej oświad
czenie burmistrza).
Prawdą

jest natomiast, że Pechmann ze Zbąszynka powiedział
okazji w kwietniu u b. r. na zebraniu związku kolejar~y.
że członkowie związku nie powinni kupować u .Zydów i że każdy
związkowiec powinien w pierwszym rzędzie popierać kupców i rzemieślników osiadłych na młejscu i u nich składać zamówienia. Mówił
także, że nie powinni dawać pierwszeństwa polskim rzemieślnikom
z Dąbrówki Wielkiej. Pechmann zaprzeczył zdecydowanie jakoby
miał użyć zwrotu, że "nie pozwala się na kupowanie u Polaków".
przy

jakiejś

Z uwagi na to, że Niemiec ma nadal zamiar zalewać (iiberschwemmen) władze swymi skargami, sądzę, ~e przyszła pora na pociągnięcie go do odpowiedzialności za wysuwanie nieprawdziwych
zarzutów. Chodzi tu o dostojników i partię w Zbąszynku, których
się podejrzewa i o których się utrzymuje, że postępują nieprawnie.
Dlatego wydaje mi się, że stosowne byłoby wszczęcie postępowania
karnego przeciwko Niemcowi lub tym, którzy przekazali mu tego
rodzaju wiadomości.
W ten sposób sprawa wkroczy.ła w nową, zupełnie niespodziewaną
Landrat jest jednak ostrożny. Chciałby przed przystąpieniem do
gry mieć wszystkie atuty w garści. W dn. 14 czerwca zwraca się przeto
do komisarza policji pismem nr L I 3602138.
fazę.

Wdrożenie postępowania

daje mi

się

karnego przeciwko Niemcowi nie wy-

na razie celowe.

Zalecam ustalenie stanu rzeczy na podstawie protokołów przeW zależności od wyników śledztwa zadecyduję,
czy należy oddawać sprawę do Stapo w celu dalszego jej prowadzenia.
słuchania świadków-
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Aparat władzy zaczyna więc w końcu żywiej działać. Zaczyna się
zbieranie dowodów. Tym razem prowadzący śledztwo wykazuje o wiele
większy spryt i przenikliwość.
Na wstępie dokument przekreślony na krzyż. W teczce znajdują się
dwie odbitki. Prawdopodobnie został unieważniony.
Komisarz policji
2916-1938

w Kosieczynie
Sprawa: sprawa Niemca z Dąbrówki W.
Nie udało się ustalić świadków. Oskarżyciel oświadczył, że z uwagi na interesy swej klienteli nie może wymienić świadków. Niemiec
powiedział także, że wskutek akcji musiał zmniejszyć dostawy chleba
do Zbąszynka ze 120 bochenków do 18.
Obok tego inne dokumenty:
Komisarz policji

w Kosieczynie
Do pana

w

żandarma

Dąbrówce

Becka
Wielkiej

Burmistrz Zbąszynka Lauchstaedt zaprzecza jakoby popełnił czyny podane w załączonej skardze, prosi o wszczęcie postępowania
karnego przeciwko Niemcowi i oskarża go o fałszywe zeznania. Proszę przeto o urzędowe przesłuchanie autora i zapytanie go, jakimi
rozporządza dowodami na potwierdzenie swoich oświadczeń.
Do Komisarza policji

w Kosieczynie
Piotr Niemiec był dziś u mnie i nie mógł odrazupodać świadków
i dowodów potwierdzających prawdziwość jego twierdzeń. Powiedział, że za 8-- 10 dni wróci. Porozmowie z bratem złoży zeznania.
Po kilku dniach 9 sierpnia Niemiec zmuszony zostaje do ujawnienia
ludzi, którzy go informowali o szczegółach akcji bojkotowej. Dowiadujemy się o tym z protokołu przesłuchania:
"0 tym, że p. Lauchstaedt zawołał do siebie moich odbiorców
i powiedział im to, o czym mowa w mojej skardze dowiedziałem się
od brata mojego Józefa Niemca. Mój brat z kolei podaje na tę okoliczność świadka, a mianowicie panią Linke zam. w Zbąszynku przy
ul. Hermana Goringa. Fani Linke powiedziała, że pan Lauchstaedt
polecił jej mężowi, by przyszedł do niego, a następnie wywierał nań
nacisk we wskazanym duchu.
Co się tyczy twierdzenia, że Pechmann oświadczył na zebraniu
"że nie zezwala się na kupowanie u Polaków", brat mój podaje
świadka, a mianowicie panią Blutke, zam. w Zbąszynku przy ul.
Bismarcka. Twierdzenie, że p. Luchstaedt kazał wszystkim moim
odbiorcom przyjść do siebie, opiera się na wypowiedzi p. Linke.
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Fotokopia nr 3

-:,

Wiktor Lemiesz
Protokoł

ten, jak widzimy, bardzo różni się zarówno w formie jak
od poprzednich dokum€ntów tego rodzaju. No ale cóż, wtedy
oskarżycielem. Teraz "awansował" na oskarżonego.

treści

i w
był

Z kolei nastąpiło skrupulatne "przesłuchanie" świadków. "Czarnych
owiec", które zdradziły Polakowi tajemnice hitlerowskiego stada.
Czy przebieg przesłuchania był tak gładki, jakby się na pierwszy
rzut oka wydawało? Należy raczej w to wątpić. Zresztą baczne oko
mnże się zorientować z samego tekstu protokołu.
Kosieczyn, 15 sierpnia1938
Stawiła się zamężna

co

Klara Blutke

żona

kolejarza ... i

oświadczyła

następuj e:

"Ńie jest prawdą, że powiedziałam Niemcowi, że p. Lauchstaedt
zamówił do siebie wszystkich odbiorców i wyjaśnił im, że jeśli będą
w przyszłości kupować towary u Niemca, zmuszony będzie jako
przedstawiciel NSDAP wykluczyć ich wszystkich z partii. Prawdą

jest raczej (podkr. WL), że pani Labenda ... powiedziała mi,
zwolnieni, jeśli będą kupować chleb u N1iemca.

że mę

Dalej powiedziała mi, że jest to zabronione przez
o tym mowa na zebraniu.

że była

żowie będą

partię

i

Chłopiec Karnchena, który zapisał mnie jako kupującą chleb,
gdy go spytałam, kto go właściwie przysłał, odpowiedział mi, że
zlecenie wydal im pan Lauchstaedt (podkr. WL). Następnego dnia
jednak szli za wozem Niemca terminatorzy Fileksela i Giebela (razem 3 osoby). Powiedziałam sobie więc, że historia ta ma jakiś
związek z konkurencją.

Pan radca policyjny nie przesłuchał pani Labendy ani chłopca Kernchena (a może przesłuchał, lecz protokołu nie włączył do akt), nie przesłuchał innych osób podanych przez Klarę Blutke.
Wezwał

i

przesłuchał

natomiast

Helenę

Linke.

Swego czasu zaproszono męża mego do ratus'za, gdzie mu powiedziano, żeby nie kupował więcej chleba u Niemca, gdyż jest
przecież członkiem partii. Nie przypominam sobie teraz czy powiedział
mu to pan Lauchstaedt, czy też jakiś inny pan. Cytowana przez
Niemca wypowiedź na pewno nie była wypowiedziana w tej formie.
Może mogłam powiedzieć, że mój mąż mógłby być wykluczony
z partii, gdybyśmy dalej kupowali chleb u Niemca ... (fotokopia nr 2).
Zeznanie to miało jednoznaczną wymowę. Wynikało z niego, że Niemiec jednak miał rację. Ale cóż. W kilka godzin później składała pani
Linke nowe zeznanie:
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Fotokopia nr 4.

Wiktor Lemiesz
Kosieczyn, 15
Stawiła się zamężna

Linke ze

Zbąszynka

i

zeznała

sierpień

co

1938

następuje:

Po porozumieniu się z moim mężem muszę zeznania złożone
przeze mnie przed południem sprostować w sposób następujący:
Męża mego nie zapraszano do ratusza. Natomiast opowiedział mi
on, że kOllejarze mówili w war~~atach o tym, że niektórzy kupują
chleb u Niemca i doszli do wniosku, że jako Niemcy nie chcą kupować u Polaka. (fotokopia nr 3).
A więc nie kijem go ale pałką. Lecz to wystarczyło pruskiemu
kauzyperdzie, by oczyścić "hitlerowskich dostojników" z zarzutów,
a przeciwko Niemcowi knuć nowe plany. Pisze więc do landrata tego
samego dnia:
Oskarżyciel Piotr Niemiec podał mi z początku jako świadków
na prawdziwość danych zawartych w jego skardze panie Blutke
i Linke ze Zbąszynka.

Jak wykazuje
wadzony.

przesłuchanie,

dowód prawdy nie

został

przepro-

Fostępawanie karne o fałszywe oskarżenie (§ 164 kodeksu karnego) nie będzie jednak wszczęte, gdyż w postępowaniu karnym,
które przeprowadzane jest jawnie, zostały niewątpliwie ujawnione
tendP.ncje bojkotowe występujące w Zbąszynku, co przyniosłoby
w skutkach niepożądaną polemikę w polskiej prasie. (nodkr. WL).
N atomiast celowe byłoby oddanie sprawy do S ta po, kóra mogłaby
ewentualnie zarządzić dwutygodniowy areszt ochronny (Schutzhaft) ...

Proszę
środek

Do

jednak o zadecydowanie na miejscu, czy tego rodzaju
jest w tym wypadku właściwy.

wiadomości

pana burmistrza Lachstaedta w

Zbąszynku.

Długo namyślał się pan landrat, co z tym fantem zrobić. Nie tylko
on. Sprawa oparła się o prezydenta regencji w Pile i o gestapo. Chętnie
wsadzonoby do obozu krnąbrnego Polaka. Ale 'z drugiej strony - sytuacja międzynarodowa, o której i sam komisarz wspomniał...

Nie zapominajmy, że cała rzecz działa się w okresie t.zw. kryzysu
monachijskiego. Już za kilka tygodni miała Czechosłowacja paść pod
ciosami Hitlera wspomaganego przez rządzące koła polskie. Czy warto
było hitlerowcom "paprać się" tą drobną sprawą?
Zresztą pomyśleli sobie zapewne urzędnicy wprowadzeni w pewnym zakresie w dalsze plany hitlerowskie - mamy przecież czas ...
I oto 10 września 1938 zapadła decyzja:
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T aj n e.

10

września

1938

Do komisariatu policji w Świebodzinie
Odpis do komisariatu policji w Kosieczynie.
Pan Prezydent rejencji w Pile prosił mnie o spowodowanie, by
policja państwowa z powodu bojkotu skierowanego przeciwko
Niemcowi z Dąbrówki nie podejmowała, z uwagi na politykę mniejszościową (aus Griinden der Miriderheitenpolitik), żadnych kroków
przeciwko Niemcowi. (fotokopia nr 4).

*

*

*

Przeszło jednak niewiele czasu i sytuacja uległa zasadniCzej zmianie.
Gdy z kolei Folska padła pod ciosami hitlery'zmu przestały "względy
międzynarodowe" odgrywać jakąkolwiek rolę.
Wybiła wtedy godzina zemsty. Rodzina Niemców została wraz z wieloma innymi rodzinami polskimi wysiedlona, Jan Niemiec zmarł na
obczyźnie, a piekarnię objął burmistrz Dąbrówki herr Biirger, który od
dawna już ostrzył sobie zęby na tę polską placówkę gospodarczą.

T

a

d e

u s z

K

a

a n

N
.

a

dwa

tygodnie

przed

śmiertel~ą ch~robą spot-

kałem s1ę z rum w Dęb
nie. Przez dwa dni, podobnie jak podczas poprzednich
spotkań, do późnej nocy wiedliś
my rozmowy i toczyliśmydysputy
o dziejach ruchu polskiego w mię
dzywojennych Niemczech, o losach ludności rodzimej Ziem Odzyskanych.

Nie ma przesady w twierdzeniu,
te sprawy stanowiły całą treść
jego życia. Równo przed 40 laty
rozpoczął działalność w imię polskości i polszczyzny piastowskich
ziem nadodrzańskich i nadbałtyc
kich. Tej sprawie służył jako polityk, organizator, trybun i poseł
osta:tni z żyjących do naszych
czasów posłów do parlamentów
państw zaborczych 1•
że

*

*

*

Ja n Baczewski urodził się w
1890 r. w Gryźlinach na Warmii.
O początkach swojej politycznonarodowej działalności zwykł tak
opowiadać:

-

W listopadzie 1918 r. po
latach nieprzerwanej słu
żby wojskowej wracam i ja do
domu. W Olsztynie rewolucja jak
się patrzy. Na dworcu pierwszy
powitał mnie 17-letni chłopak z
Gryźlin Michał Bartnik.
sześciu

Pierwszy
wśród równych

W zdobycznym stroju wojskowym z czerwoną opaską na
ramieniu i czerwoną kokardą przy czapce rozbraja powracających
żołnierzy. Zdziera podoficerom "tresy", a oficerom "akselsztyki".
Pasy i płaszcze odbiera na przechowanie. Niesłychane zdziwienie czło
wieka ogarnia, gdy widzi jak ten ongiś tak butny żołnierz pruski zachowuje się teraz potulnie. Wysokiego wzrostu kapitan schyla się, aby
nasz mały Bartnik mógł dosięgnąć do "akselsztyków" i je zerwać.
W domu zastałem ojca i dwóch młodszych braci, których wprowadziła
już w swe tryby rewolucja. Ojciec iest członkiem Rady Ludowej
w Gryźlinach. Akurat na najbliższą niedzielę zwołano pierwsze ogólno
polskie zebranie, któremu ojciec miał przewodniczyć. Ostatecznie na
mnie spadł obowiązek otwarcia zebrania i zagajenia. Sala była przepełniona gryźlinianami. Otworzyłem zebranie i kazano mi przewodniczyć. W wyniku obrad, postanowiono założyć Polskie Towarzystwo
Ludowe. 'Nybrano mnie prezesem tego Towarzystwa pierwszej
połskiej organizacji w 'Gryźlinach. Po kilku dniach dookoptowano
mnie na członka Polskiej Rady Ludowej w Olsztynie2 •
·
Baczewski wprzęga się w wlr rewolucyjnej i patriotycznej roboty.
Organizuje demonstracyjne zebrania. Za jego sprawą niemieckie wiece
przemieniają się w polskie manifestacje za powrotem Warmii do Macierzy. Wybrany zostaje do powiatowego sejmiku i na inauguracyjnym
posiedzeniu, polemizując z szowinistycznym wnioskiem Niemców, wygłasza długo pamiętną na Warmii, replikę:

"Panowie, proponują, żeby uchwalić taką rezolucję: "Ludność
powiatu olsztyńskiego wzywa Rząd Rzeszy do odrzucenia tych warunków traktatu pokojowego, które narzuca plebiscyt. Powiat jest
niemiecki i niemieckim chce pozostać''. Popieram pierwsze zdanie
tej rezolucji aż do kropki po słowie "plebiscyt". Wnoszę jednak
pewną zmianę. Po slowie "plebiscyt" d'lć przecinek i dalej w tym
samym zdaniu takie sformułowanie: jest bowiem przekonana, że
traktat pokojowy w imię sprawiedliwo.ki wyrówna krzywdy, jakie
wyrządzili zaborcy Polsce przez zbrodnicze rozbiory i przyzna jej
te same granice, lctóre p osiadala przed rozbiorem 177 2 r.m.
Odtąd już

nie ma na Warmii wydarzenia lub sprawy tyczącej polbyłby zaangażowany Baczewski. Wkroczył do ruchu
polskiego jako czołowy przedstawiciel radykalno-lewicowego odłamu
działaczy. 4 Na kierowniczych stanowiskach w warmijsko-mazurskim
plebiscycie, 5 w organizatorskiej pracy nad powołaniem do życia pierwszej polskiej organizacji w powojennych Niemczech - Związku Polaków w Prusach Wschodnich, który ukonstytuował się już w trzy
miesiące po plebiscycie 18 października 1920 6 , w walkach wyborczych
na Warmii i Śląsku w latach 1921122 do pruskiego Landtagu, wyrastał
slmści,

w które nie
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Baczewski na trybuna i organizatora spraw polskich w państwie pruskim. Wspólnymi głosami Warmiaków i Ślązaków, wybrany został
posłem do Landtagu. Drugi mandat poselski wywalczony przez Po1aków, przypadł sędziwemu kapłanowi ze śląska - ks. Wajdzie, który
niebawem po wyborach zmarł. a jego mandat przeiął Stanishnv
Sierakowski, nazywany przez Niemców "der rote Graf", prezes niedawno zorganizowanego Związku Polaków w Niemczech. Jeszcze
h0'vviem przed wyborami uzupełniaiacymi do Landtapu na ŚJao:ku,
22 czerwca 1922 ukonstytuował się komitet organizacyinv Zwiazku
Polaków w Niemczech, którego jednym ze współorgani'zatorów był
Baczewski, wybrany w tych samych dniach (28 sierpnia 1922) kierownikiPm komisji organizacyjnej, a w niespełna rok nóźniej (10 czerwca
1923) prezesem Zwiazku Polsk~ch Towarzystw Szkolnych w Niemczech.
Powołanie do żvcia tej organizacji ies~ o<:obistvm dziełem Baczewskie.'-'f\ który zainicjował prace w tym kierunku.
W 'Harunkach ówczesnych NiPmiec istniała w zasadzie iedna
dro!?'A. no którPi nalPiało póiBĆ. abv skuh>rznie bronić nolslm5ci
i no1szczvznv. Była nia walka o szkołę polska. Uświadamiali to sobie
czołowi, dział8CZP i oredownicv spraw no Iskich w Pru o:::1ch. Dosf:rze!!ł
to nrostv lud. Jan Baczewski w swoich n::tmie+nikach za'maczvł n!'!
marg-inesie relBcię o S\Voim udziale w ruchu polskim w pierwszych
latach powersalskich Niemiec:
o-łńv;rnR

,.Wszvstkie mo1e ?abieai wokół spraw W?!borczuch i qospodarCZ1Jch miah! hvć i hv,lv -ied11nie konieczne jako zabit>qi pomor~1icze
w prowadzone-i walce zasadnicze-i o szkołę polska. Tak ja tę snrawę
widziale'~'rt i tak ia stnwinłem. Celem wgz?,stkich naszv.ch oraanizadi polskich, miała b?.Jć i buła szkołrt polska, prz?Jaotowani.e terenu i warunków na 1e1 powstanie. Jed?lnie szkoła nol.c;krr '1'100łiJ bvć
w stanie przekazać następnemu pokoleniu polsko.~ć i ona buła
w stanie utrzv.mać nrr prZ?!SZlo.§ć prawa Pol.'lki do t11ch ziem. Takie
moie przekonania i doświadczenia wlasne1 młodości bvhJ powodem.
że z chwi.la, gdv. sam moqlem dect1dować o proaramie orqanizacji
po?c:1dch. czvniłem wszv.stkie starania, bv umożliwić dzieciom naszum naukę w języku ojczystym w polskiej szkole" 7 •
Nic więc dziwnego, że pierwsza interpelacja posłów polskich
w Landtaeu (23 luty 1923) dotyczy spraw szkolnictwa, a pierwsze
przemówienie Baczewskiego na posiedzeniu plenarnym (8 maja 192::l)
przede wszystkim o tym traktuje.
"Wiedziałem- pisze Baczewski o pierwszych parlamentarnych
zabiegach w sprawach szkolnictwa polskiego - że nas dwóch
Polaków na 450 posłów niemieckich bardzo mało znaczy, że sami
będziemy za słabi. Oglądalem się więc za pomocą.
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Scholem i towarzyszy (KPD) druk nr 5252.

uchwalić:

Wzywa się rząd do natychmiastowego przedłożenia projektu
ustawy, która w wykonaniu artykułu 113 konstytucji Rzeszy
ureguluje szkolnictwo mniejszości narodowych we wschodnich prowincjach oraz Szlezwigu. Językiem wykładowym w szkolach ma
być język mniejszości narodowych. Od nauczycieLi należy wymagać
dokładnej znajomości tego języka".
Wniosek był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Głów
nej w dniu 5 kwietnia 1923 r. (posiedzenie 192). Poseł &holem (KPD}
według urzędowego stenogramu obrad Komisji, tak uzasadnił swój
wniosek:

"Partia nasza stawia wniosek z pobudek sprawiedliwości narodowej. Mamy w tej chwili w Niemczech mniejszości narodowe: Na
Górnym Śląsku liczną ludność polską, w Szlezwigu matą mniejszość duńską oraz w okolicy Olsztyna w Prusach Wschodnich ludność polską. Wiadomym jest, że komuniści nie mogą być podejrzewani o to, by popierali nacjonalistyczne polskie tendencje, zwłaszcza
że międzynarodówka komunistyczna jest najbardziej prześladowana
w Polsce. Jednakże każda mniejszość narodowa musi mieć prawo
do własnych szkół i prawo to wyraźnie jest zagwarantowane przez
Konstytucję Rzeszy. Prawo to do chwili obecnej łamano w najbezczelniejszy sposób i polska ludność na Górnym Sląsku nie ma
ani jednej szkoły własnej. Dzieci przychodzą w 6-tym roku życia
do niemieckiej szkoły powszechnej i nie znają ani jednego słowa
po niemiecku, a nauczyciele częściowo nie rozumieją ani słowa po
polsku. Partia moja domaga s~ę, by wprowadzono w życie Konstytucję Rzeszy. Niemcy w Polsce mają swoje niemieckie szkoły powszechne, podczas, gdy ludność polska w Niemczech, własnych szkól
nie miała przed wojńą i ich teraz także nie ma. Partia nasza zaznacza, że chodzi tutaj o własne szkoły państwowe z językiem wykladowym danej mniejszości narodowej"'.
Niestety, wniosek frakcji komunistycznej Sejmu Pruskiego w sprawie szkół dla mniejszości narodowycn został na plenum odrzucony
przez większość.
Nawiązana w ten sposób przez Baczewskiego współpraca z komunistami niemieckimi w zabiegach o szkołę polską, jeszcze niejednokrotnie znajdowała wyraz w wystąpieniach bądź to poszczególnych
posłów, bądź to wniosków całej frakcji. Szuka także Baczewski soju-

•

205

Tadeusz K.ajan
szników w innych ugrupowaniach parlamentarnych. Na pewien czas
znajduje ich we frakcji socjal-demokratycznej w Landtagu. Kiedy
indziej, jedna dla reprezentowanej przez siebie sprawy, posłów do
Reichstagu z liberalizującej Deutsche Demokratische Pa.rtei.
Działalność Baczewskiego wokół spraw polskiego szkolnictwa toczy
w trzech kierunkach: na niwie parlamentarnej, w ramach Związku
Polskich Towarzystw Szkolnych, które oczekując wydania właściwego
aktu prawnego przygotowuje środki i warunki do otwarcia polskich
szkół oraz w mniej lub bardziej jawnych pertraktacjach z rządem
pruskim, szczególnie nasilonych od 1925 r. Efektem tych nieugiętych
zabiegów (m. in. wykorzystujących umiejętnie pewne tendencje niemieckiej pohtyki zagranicznej, strojące Republikę Weimarską w piórka
obrońcy praw mniejszościowych, co szczególnie demons:tl'owane było
na genewskich kongresach mniejszościowych, gdzie brała także udział
delegacja polska z Niemiec- której Baczewski był bardzo aktywnym
członkiem odgrywająca częstokroć ważką rolę clemaskataTa niemieckiego zakłamania) popieranych z całą mocą przez lud polski stała się wydana przez pruską Radę Ministrów w dniu 22 grudnia
1928 r. "Ordynacja dotycząca uregulowania szkolnictwa mniejszości
pOilskiej". Tę ustawę przyznającą prawo zakładania polskich szkół
prywatnych i zaangażowania sprowadzonych z Folski nauczycieli polskich, nazywali NiemeJ - "lex Baczewski".
się

Przez okres walk o szkołę poląką przygotowano tak dalece wszystko
co niezbędne do powstania samodzielnych polskich szkół, że z począt
kiem nowego roku szko,lnego, który w Niemczech rozpoczyna się
w kwietniu, uruchomiono pierws:ze placówki szkolne.
Baczewski osobiście brał udział w uro-czystościach otwierania szkóL
Wtedy, tak jak przed każdorazowymi wyborami, objeżdżał wioski
i miasteczka Warmii, Powiśla, Złotowskiego, Babimojszczyzny.
W ukończonym krótko przed śmiercią tomie wspomnień, znajdują
cym się obecnie w druku nakładem "Czytelnika", zawarty jest opis
jego wrażeń z ówczesnych kontaktów z polską ludnością rodzimą na
Ziemi Lubuskiej.

"W listopadzie 1929 r. mieliśmy 50-ciu nauczycieli sprowadzonych z .Polski. Do tego czasu uruchomiliśmy 30 polskich szkól
prywatnych. Między innymi, jako z kolei:
dziesiątą (1. V. 1929) szkolę w Starym Kramsku o jednym nauczycielu i 35 dzieciach w dniu otwarcia.
dwudziestą piątą (10. VI. 1929)
nauczycielami i 120-toma dziećmi.
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dwudziestą szóstą (11. VI. 1929 r.) szkołę w Nowym Kramsku3-ch nauczycieli i 80 dzieci.
dwudziestą siódmą (11. VI. 1929 r.) szkołę w Małych Podmoklach - o 2-ch nauczycielach i 70 dzieciach.
dwudziestą ósmą (1. VII. 1929 r.) szkołę w Wielkich Podmoklach - o 1-nym nauczycielu i 23 dzieciach.

Trudno mi opisać słowami, te przepiękne manifestacje polskości,
którymi stały się uroczystości otwierania nowych szkół. Gromadziły one tłumy Polaków. Na uroczystości otwarcia, przybywali
nie tylko rodzice dzieci, nie tylko cała Gromada, lecz także przyjeżdżali rodacy z odległych stron. Przybywali nawet ci, którzy
już częściowo zatracili poczucie przynależności do narodu polskiego.
Prawie każdą szkołę otwierałem osobiście, często wypadały mi po
dwie- trzy takie uroczystości w jednym dniu.
Tam gdzie przez dziesiątki lat, jeszcze wczoraj zohydzano język
polski i germanizowano dzieci polskie w szkołach niemieckich, tam
dzisiaj otwierano polską szkolę z polskim nauczycielem.
nasze .dotychczas prześladowane dzieci wywierszyki, specjalnie ułożone przez miejscowych "poetów".
Po raz pierwszy od dziesiątek lat, rozbrzmiewała na terenach
zamieszkałych przez ludność rodzimą, w szkole polskiej, pieśń
polska. Nie było na salach nikogo, kto by się mógl oprzeć łzom
Na

uroczystościach,

głaszały

radości.

Ciekawe zdarzenie miałem w Nowym Kramsku i w Małych
Podmoklach, gdzie otrzymać mieliśmy lokale szkolne w dotychczasowej szkole powszechnej niemieckiej. W dniu 10. czerwca 1929 r.
otwierałem szkolę w Wielkiej Dąbrówce w pow. międzyrzeckim.
Uroczystość poprzedzona była nabożeństwem w miejscowym kościele, które odprawił życzliw·y nam tamtejszy ks. proboszcz Niemiec - Binder, który potem odpokutował tę swoją przychylność
w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, gdzie spotkałem go
po raz drugi. Po otwarciu szkoły w Wielkiej Dąbrówce, udałem
się w towarzystwie Jana Różańskiego, kierownika Towarzystwa
Szkolnego w Złotowie i Izydora Maćkowiaka, kier. Związku Polaków w Niemczech w tamtejszej dzielnicy - do Kargowej, gdzie
mieściła się siedziba powiatowego inspektora szkolnego, do którego
szliśmy w sprawie przekazania nam lokali szkolnych w Nowym
Kramsku i Podmoklach Małych. Inspektor szkolny nie chciał lokali
szkolnych przekazać, gdyż nie otrzymał jeszcze polecenia z Rejencji
w Pile.
Co robić? Nauczyciele na miejscu; ludność niecierpliwie oczekuje otwarcia szkoły polskiej, a tutaj nie chcą nam przekazać lokali. Czy wracać do Berlina, czy czekać na załatwienie formalności?
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Poprosilem inspektora szkolnego o telefoniczne połączenie z Rejenc;)f{ w Pile. Pomeważ jednak w inspektoracie me byto telefonu,
posz~tśmy do pobLiskiego hote~:y. i stamtąd zamówHiśmy rozmowę
z Rejencją. W czasie trzeciej butelki wina, otrzymaLiśmy połą
czeme. lva moją prośbę, Rejencja poleciła telefonteznie inspektorowi, by przekazai nam LokaLe szkoLne. Przy piątej butelce inspekto'r raczyt już wypisać polecenia do odnośnych nauczycieli niemieckich.· Polecema te jeszcze tego samego dnia wieczo·rem zostaly
doręczone tymże nauczycielom przez naszych chłopców, którzy już
na nie czekali.
Niestety, ta życzLiwość i pomoc z którą spotkaliśmy się ze
strony inspektora szkolnego w Kargowej nie wyszła mu na dobre.
Jego władza nadrzędna, natychmiast przeniosła go służbowo na
"zachód".
W dniu 11. czerwca 1929 r. w godzinach porannych nastąpiło
otwarcie szkoły polskiej w Małyc11 PodmokLach. Wszystkie pomieszczenia dotychczasowej szkoły niemieckiej, były do naszej
dyspozycji. Pozostalo jedyme dwoje dzieci niemiecktch, które odtąd
nauczyciel niemiecki uczył w swoim prywatnym mieszkaniu. Izby
szkolne były pięknie przyozdobione, a na drodze przed szkotą
brarrw z napisem "Serdecznie witamy". Wszystkie budynki w catej
wsi, przybrane były zielenią. Nikt z jej mieszkańców nie wyszedł
w tym dniu do pracy. "Dztś święto, dziś się nie pracuje" - powiadaLi. Przy otwarciu szkoły panowała taka radość, że trudno
opisać. W tym samym budynku w tych samych pomieszczeniach
szkolnych, w których jeszcze wczoraj nie woLno było mówić po
polsku, dzisiaj mó'!Ei się, śpiewa i raduje jak u siebie w domu. Bo
od tej chwili to już jest nasza szkoła.
Rodzice w czasie śniadania u naszego męża zaufania i budowniczego tej polskiej szkoły, przynekali, że do tego budynku nie
powróci już szkoła niemiecka.
W Nowym Kramsku, otwarcie odbyło się tego samego dnia
o godz. 12. Młodzież odświętnie ubrana, spacerowała po wsi,
a dzieci z nauczycielami i rodzicami czekały w szkole na nasze
przybycie. Budynek szkolny i izby lekcyjne były pięknie udekorowane jak zres,::tą cała wioska. Nas powitał Jan Cichy, nasz
niestrudzony mąż zaufania, niekoronowany "król polski".
W czasie uroczystości otwarcia, ta sama radość. Po części oficjalnej i tu zapanowała wszechwładnie nasza polska gościnność.
Trudno mi było stamtąd wyjeżdżać, udało mi się to dopiero w godzinach wieczornych, gdyż musiałem zdążyć na pociąg do Berlina9•
Dzisiejsi rewizjoniści nie mogą nawet teraz po tylu latach wyRepublice Weimarskiej, że dopuściła do tej niespotykanej
demonstracji prężności i żywotności polszczyzny w "Heilige Ostmark",
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jaką przyniosły wiosenne miesiące 1929. Mimo roznego rodzaju
przeszkód, oporów, represji ekonomicznych i terroru, szkolnictwo polskie w przeciągu 4-ch następnych lat, przeżywało stały rozwój. Kierowany przez Baczewskiego Związek Polskich Towarzystw Szkolnych
w Niemczech, wszedf w okres brunatnej dyktatury z niemałym dorobkiem.

Baczewski w ostatnim swoim publicznym wystąpieniu, w rozmowie, którą przeprowadziłem z nim 26 kwietnia 1958 r. przed mikrofonem Rozgłośni zielonogórskiej, tak zobrazował stan posiadania ZPTS
w Niemczech w roku 1933:
"Było

17 Towarzystw Szkolnych zarejestrowanych w sądach
L;wiązku PoŁskich 'l.'otvarzystw SzkoLnych w Niemczech. Wywalczono ordynację szkolną z dnia 31 grudnia 1928 r.
Mieliśmy 67 polskich szkól prywatnych, w nich 1.906 dzieci i 80
nauczycieli, 5 nowo wybudowanych budynków szkolnych i własny
dom szkolny w Zlotowie; 16 szkól powszechnych, państwowych
z polskim językiem wykladowym i 184 dziećmi na Sląsku Opolskim, gdzie obawiązywala tzw. Konwencja Genewska. Dalej mieliśmy prywatne gimnazjum polskie w Bytomiu, oraz podstawy
do otwarcia drugiego gimnazjum polskiego w Kwidzyniu; 61 kursów i szkółek nauczania języka polskiego na terenach zamieszkałych przez emigrację polską z 3.146 dziećmi; przygotowywano
własne podręczniki szkolne; 29 przedszkoli z 450 dziećmi, na Sląsku
3, w Berlinie 3, w Szczecinie 1, w Westwalii 1, na Warmii 8,
w Zlotowskim 7, oraz przygotowaną, tradycyjną już wysyłkę dzieci
na kolonie letnie do kraju, w ilości 5.000 ....." 10 •
i zrzeszonych w

W końcu czerwca 1933 r. Jan Baczewski zostaje zwolniony ze
stanowisk zajmowanych w Związku Polaków w Niemczech. Złożyły
się na to trzy czynniki: l) Po przewrocie hitlerowskim nowi władcy
Niemiec nie mogli ścierpieć w kierowniczych kołach mniejszości pol. skiej, człowieka, którego cała dotychczasowa działalność polityczna
i społeczna naznaczona była niespotykanym dotąd demaskatorstwem
pruskiego polakożerstwa; był on równocześnie zbyt groźnym przeciwnikiem, stanowił b<>wiem typ polityka z prawdziwego zdarzenia, który
nie po·zwoliłby na wciągnięcie polskich organizacji w szereg niefortunnych, prowokacyjnych gierek politycznych, ja,kimi hitlerowcy
później kamuflowali prawdę o losach Polaków w Rzeszy i swoich
zamiarach wobec Polęki. 2) W perspektywie przygotowywanego sojuszu sanacji z nazizmem, dokonywanej dość szybko zmiany zapatrywań na stosunki polsko-niemieckie i kwestie ówczesnych zachodnich
granic Rzeczypospolitej, której pierwszą ofiarą padł Związek Obrony
Kresów Zachodnich w Poznaniu, Baczewski stał się osobą wyraźnie
niewygodną, którą w imię no•wej linii politycznej trzeba było odsunąć.
3) Te życzenia Berlina i Warszawy spełnione zostały dość szybko,
14 Rocznik

209

Tadeusz Kajan
bowiem szereg osób z centrali stowarzyszeń polskich w Niemczech,
miało do Baczewskiego stosunek ogl~dnie mówiąc nieżyczliwy;
wynikał on bądź ze źródeł natury osobistej, bądź z różnicy poglądów
na sprawy życia polskiego w Niemczech i związanych z tym, zapatrywań na program działania.
W tym samym czasie, wobec centralistycznych posunięć kierownictwa Związku Polaków w Niemczech, nieliczącego się z opinią i zamierzeniami szeregowych działaczy, i szeregu niefortunnych pociągnięć
personalnych, wytworzyła się szczególnie na Śląsku silna opozycja 11,
która zaproponowała Baczewskiemu objęcie kierowniczej roli. Nie zgodził się jednak. Odpowiedział: "Nie mogę burzyć tego, co tak uporczywie sam budowałem" • Zdawał sobie bowiem sprawę, że w nowej
sytuacji tylko jedność i spoistość mogła uchronić ruch polski w Niemczech przed ostat~czną katastrofą. U sunął się więc w cień. Miał za
sobą największe dzieło swojego życia 13, działające szkolnictwo polskie,
od którego go oderwano.
Nie była to zresztą jedyna jego zasługa dla sprawy polskiej w
Niemczech. W okresie posłowania - w latach 1922/28 - zdołał Baczewski wytargować od pruskiego ministerstwa handlu prawo rewizyjne dla spółdzielczości polskiej, pozbawiające władze pruskie moż
ności krępowania i bezpośredniego ingerowania w życie gospodarcze
(banki i spółdzielnie) mniejszości polskiej. Jan Baczewski wespół ze
Stanisławem Weberem, dyr. zakładów bytomskiego "Katolika" i prezesem Związku Spółdzielni Śląskich, byli fakt>ycznymi organizatorami
powstałeg_o 25 czerwca 1927 r. Związku Polskich Spółdzielni w Niemczech.
N~emiecki finansista Schatten w swej pracy "Die Finanzpolitik
der polnischen Minderheit in Deutschland" wydanej w Berlinie w
1931 r. tak pisał:
"Kierownicy ruchu polskiego, doskonali znawcy przepisów prawnych, wiedzieli, że polski ruch narodowy w Prusach, może być po
wojnie utrzymany na dłuższą metę tylko wówczas, jeżeli ludność
na rolniczych terenach wschodnich, o ile jeszcze mówi po polsku,
złączona będzie w spółdzielniach, z których wyeliminuje się wpływy
niemieckie; kierownikom narodowego ruchu polskiego nie wystarczał powolny rozwój poszczególnych spółdzielni, które jako takie
musiały pozostać liczebnie małe, i których kapitał, o ile nie zastal
zcentralizowany, nie mógł nigdy stanowić fundamentu finansowego
dla ruchu polskiego. Kierownicy ruchu polskiego wiedzieli, że
polskie instytucje gospodarcze muszą być połączone w jednym
związku rewizyjnym i posiadać własnego rewizora... W tym też
kierunku szły usiłowania ówczesnego posła Baczewskiego, który po
długich pertraktac;ach z pruskim ministerstwem handlu osiągnął
w roku 1927 to, że wszystkie spółdzielnie polskie w Prusach, mogły
12

210

--Pierwszy

wśród

równych

tworzyć jednolity związek i złączone zostały w jednym związkn
rewizyjnym. Tak urzeczywistnione zostały marzenia każdego polskiego patrioty. Zagadnienie Polaków w Niemczech jako przeciwwaga zagadnienia Niemców w Polsce, otrzymało swą podstawę
finansow~" 14 •
Był to fundament, o który szczególnie w okresie otwierania szkół
polskich, rozbił się cały szereg antypolskich tendencji o charakterze
ekonomicznym. MaJąC na myśli nacisk ekonomiczny, Niemcy mówili:
"Szkoły polskie możecie mieć, ale dzieci w nich nie będzie". Służące
tym dążeniom banki niemieckie w odpowiedzi na zapisanie dzieci do
szkół polskich, cofały np. rolnikom - kredyty, a wtedy banki polskie ratowały ich z tarapatów, umożliwiając przeciwstawienie się szowinistycznym posunięciom.

W przebogatej działalności parlamentarnej i społecznej Jana Baczewskiego, oddzielną chlubną kartę stanowi jego rola w Związku
Mniejszości Narodowych w Niemczech.
Swoimi wystąpieniami i interpelacjami w obronie Duńczyków
i Serba-Łużyczan podczas pierwszej kadencji swego posłowania w
Landtagu pruskim, stworzył on podstawy do zawiązania w marcu
1924 r. Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech, w skład którego
weszli obok Polaków: Duńczycy, Serba-Łużyczanie, Litwini i Fryzowie.
Wspólnymi głosami tych narodowości, został Baczewski w roku zawiązania Związku ponownie wybrany posłem, jako ich reprezentant.
Wówczas to swoimi wystąpieniami i zabiegami dopomógł Duńczy
kom i Fryzom do zdobycia prawa szkolnego w roku 1926, za co w dowód wdzięczności - jeszcze po ostatniej wojnie król duński
odręcznym pismem proponował mu osiedlenie się w Danii w warunkach15, których Jego ojczyzna zapewnić mu początkowo nie mogła.
W lutym 1927 r. wywalczył Baczewski dla Serba-Łużyczan naukę
ojczystego w szkołach niemieckich. Do tego bratniego szczepu
słowiańskiego pałał zawsze gorącą sympatią, podziwiając jego dzielność
i niezłomność w obronie spraw narodowych, ci zaś odwzajemniali mu
się pełnią zaufania i serdeczną pamięcią, czego niemało dowodów
znaleźć można w prasie łużyckiej sprzed minionej wojny.
języka

W nocy z 31 sierpnia na l września 1939 r. Gestapo aresztowało
Jana Baczewskiego. Cztery miesiące więziono go w pojedynczej celi,
potem przewieziono do obozu w Sachsenhausen, gdzie przebywała już
większość aktywniejszych i wybitniejszych działaczy spod znaku
Rodła. Współtowarzysz obozowej niedoli Czesław Michalski, takie wydał świadectwo jego i tu niezachwianej patriotycznej postawie (wspomnienie pośmiertne w tygodniku "7 Dni"):
14*
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"Podkreślal swą polskość nie tylko w rozmowach z wtęzmami
Polakami. Będąc obywatelem niemieckim tzw. "Reichsdeutschem"
mógl korzystać z pewnych, minimalnych zresztą, przywilejów ułat
wiających nieco beznadziejną wegetację
więźnia hitlerowskiego
obozu koncentracyjnego. Baczewski nigdy z tych przywilejów nie
korzystał. Ile razy narażał się na brutalne traktowanie przez
"SS-manów", stojąc w jednym szeregu z Polakami w czasie różnych
apeli narodowościowych.... Z dumą opowiadał nam, współtowarzy
szom obozowej niedoli, o swych walkach z germanizatorami ..." 19 •

Po wyjściu z obozu, przyczynił się do, uwolnienia stamtąd szeregu
osób. Za jego sprawą wyszedł na wolność z Buchenwaldu Stanisław
Weber, za którego pośrednictwem Baczewski nawiązał kontakt z krakowskim ośrodkiem podziemia krajowego.
Po wo,jnie osiadł Baczewski w Dębnie Lubuskim i był jego pierwszym burmistrzem. Zaangażował się również w działalność Folskiego
Związku Zachodniego. Z jego ramienia jako bezpartyjny, został posłem na Sejm Ustawodawczy. Lata powojenne od samego początku
nie szczędziły mu trosk i przykrości. Odebrano mu dzJierżawioną przez
niego - 65 h resztówkę, majątek. Ukoronowaniem jednak nieporozumień wokół tego wybitnego przedstarwliciela ludności rodzimej
Ziem Odzyskanych, było odsunięcie go od wszelkiej działalności politycznej i społecznej.
Ten krok, będący zresztą konsekwencją i niezrozumienia między
wojennej tradycji ruchu polskiego w Niemczech, przed jesienią 1956 r.,
próbowano naprawić po przemianach październikowych, choć jeszcze
w styczniu 1957 r. w ~borach do Sejmu przykrym echem odbiły się
nieporozumienia wokół jego osoby17. Wtedy jednak nienajlepszy już
stan zdrowia nie pozwolił Baczewskiemu wrócić do wytężonej pracy
społecznej. Oddał się wówczas pracy pisarskiej. W "Głosie Olsztyń
skim", w szczecińskim tygodniku "Ziemia i Morze", w "Kierunkach"
publikuje swoje wspomnienia o walkach z prusactwem i artykuły
o losach ludności rodzimej. O tym samym traktują jego źródłowe odczyty wygłaszane w Olsztynie i Szczecinie. Sprawy te poruszał również w wywiadach i rozmowach, które przeprowadzałem z nim przed
mikrofonem Rożgłośni zielonogórskiej. Mówił o nich też w swoim
wystąpieniu na spotkaniu naukowców i badaczy regionalnych w Zielonej Górze w dniu 22 marca 1958 r., wspominając równocześnie swoje
serdeczne i bliskie kontakty z Ziemią Lubuską w latach międzywojen
nych18.
Równocześnie

w

początkach
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pisze pokaźny tom swoich wspomruen. Kończy go
1958 r. i zasiada do drugiej pracy: "Sprawy Polskie

Pierwszy
------------------·-------

wśród

równych

w Sejmie pruskim w okresie międzywojennym". Folzostała ona w papierach pośmiertnych w pierwszej redakcji. Między innymi składają się
na nią wszystkie wystąpienia i interpelacje sejmowe Baczewskiego,
stanowiące niezwykle cenne źródło do dziejów polskoŚci w ostatnim
okresie wiekowej niewoli piastowskich Ziem Nadbałtyckich i Nadodrzańskich.

W maju 1958 r. powaliła go śmiertelna choroba - rak. Zmarł
20 czerwca w godzinach rannych. Dopiero w kilka godzin później,
przyszła wiadomość o przyznaniu mu właśnie tego dnia Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. My wszyscy, którzy byliśmy
przy nim do ostatnich godzin, chcieliśmy widzieć to odznaczenie na
jego żyjącej jeszcze piersi, widząc w tym, symboliczne przekreślenie
wszystkich tych przykrych chwil, które dane mu było przeżyć w odrodzonej Rzeczypospolitej. Jej to praw do zachodnich granic na Odrze
i Nysie Łużyckiej - on - "pierwszy wśród równych" - przez swą
całą działalność uszczerbić i umniejszyć nie pozwolił.
(lipiec -

wrzesień ~958

r.).

Tadeusz Kajan

PRZYFIS Y
1

2

Por. w innych pracach przyt. lub cyt. w szkicu.
Por. - Jan Baczewski "Ze wspomnień warmijskiego działacza" (Pamiętnik
w druku).

3

Jan Baczewski op. cit.

4

Por. - Praca zbiorowa "Warmia
"W okresie plebiscytu", str. 166-7.

Mazury" cz. I szkic B.

Leśniodorskiego

s Szereg relacji i wiadomości o plebiscytowym okresie działalności J. Baczewskiego znajduje się w pracy Z. Lietza "Plebiscyt na Powiślu, Warmii
i Mazurach w roku 1920" LSW 1958 r.
6

O tym, a także o innych momentach z życia Baczewskiego pisze Jan Boenigk
w tomie swoich wspomnień "Minęły wieki a myśmy ostali" LSW 1957 r.

7

Jan Baczewski op. cit.

·a Jan Baczewski op. cit.
9

Jan Baczewski op. cit. oraz łubuski periodyk regionalny "Nadodrze" z maja
1858 r. Pierwsze opublikowanie drukiem fragmentu pamiętników Baczewskiego, pt. "o szkołę polską".

10

T. Kajan "Nie damy pogrześć mowy" (Stenogram rozmowy z J. Baczewskim)
Nadodrze, październik 1958 r.

11

Por. - Kazimierz Malczewski "Ze wspomnień śląskich'' rozdc. V pt. "Po
podziale Górnego Sląska (1922-1938)" FAX 1958 r.

12

Jan Baczewski op. cit.

13

Por. str. 195.

14

Jan Baczewski op. cit.

1s

Por.

1'

Por.

Jędrzej

"Zmarł

Giertych

"Za

północnym

wielki Warmiak" Zycie

kordonem"

Olsztyńskie

(Warszawa

1933),

Nr 150 24. VI. 1958 r.

Stefan Kozicki "Prowincja... czyli tajemnice powiatowej władzy"
i Wiedza 1957 r., reportaż "Wielka w Małym Dębnie polityka"
uprzednio drukowany na łamach "Po prostu".
Książka
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wśród

równych

Relacje i dane o kontaktach Jana Baczewskiego z
się między innymi w publikacjach:

Ziemią Lubuską, znajdują

-

W. Sauter "Jan Cichy" Gazeta Zielonogórska Nr 148 (1528) 1957 r.

-

T. Kajan "Spod znaku
27/28. VII. 1957 r.

-

J. Baczewski "0

-

T. Kajan "Ludzie spod .znaku
24/25. V. 1958 r.

-

W. Sauter "Król Polaków" Odra Nr 22 z dnia 15. VI. 1958 r.

-

T. Kajan "Królewskie spory" Nadodrze, lipiec 1958 r.

Rodła"

szkołę polską

Gazeta

Zielonogórska

Nadodrze -

Rodła"

Nr

22/23. VI.

178

(1558)

maj 1958 r.

Gazeta Zielonogórska Nr 122 (1812)
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ynamiczny rozwój w pracy bibliotek, datuje się na
terenie Ziemi Lubuskiej
od 1948 r. tj. od czasu
pełnego zagospodarowania Ziem
Odzyskanych.
Nim p:rzejdę do szczegółowego
omówienia problemu zawartego
w tytule, kilka uwag natury ogólnej.
Pod określeniem "biblioteka"
rozumie!Jly instytucję, która speł
nia określone zadania społeczne
przez gromadzenie księgozbiorów
oraz ich opracowanie, przechowywanie i udostępnianie. Całokształt
roli społecznej, pełnionej przez bibliotekę można ująć w formie naj-

D

ważniejszych zadań:

l) aktywizacja

kulturalna

społeczeństwa i kształto
wanie świadomości społeczno-politycznej,

Biblioteki
publiczne
na

Ziemi Lubuskiei

i._

2) pomoc w uczeniu się, nauczaniu oraz wychowywaniu,
3) zaspokajanie potrzeb poszczególnych zawodów i
doskonalenie kadr.
4) obsługa nauki i jej funkcji.
Z tego też powodu, biblioteki
w kraju dzielimy na:
lf publiczne (powszechne), 2)
(szkolne), 3) (fachowe), 4) (naukowe), 5) (wojskowe), 6) urzędów i
instytucji. Jest to zupełnie zrozumiałe ze względu na duże zróżni
cowanie zadań.
Każda biblioteka stanowi całość,
złożoną z następujących elementów: a) zbiory, b) katalogi i inne
pomoce określone ogólną nazwą
aparatu bibliotecznego, c) czytelnicy, d) lokal i e) personel biblioteczny.

Nie wszystkie te elementy mają jednakowe znaczenie w pracach
bibliotek. Głównymi są przede wszystkim księgozbiory i czytelnicy,
pozostałe natomiast to tylko niezbędne warunki do kontynuowania
działalności. Nie mam zamiaru szeroko omawiać zadań czy struktury
bibliotek, chciałbym jedynie ukazać w niniejszym artykule proces
kształtowania się życia bibliotecznego.
Stopień organizacyjny bibliotek publicznych ma jedną wspólną
cechę: wszystkie biblioteki publiczne są ściśle powiązane z życiem społeczeństwa i służą jego potrzebom. Cele i zadania społeczne poszczególnych bibliotek są myślą przewodnią całokształtu ich prac i dlatego tez
mają one charakter założeń podstawowych, które decydują o ich formach organizacyjnych.
Poniżej podajemy wykaz najważniejszych przepisów prawnych
dotyczących bibliotek.
1. Dekret z dnia 17· IV. 1946 r. O bibliotekach i opiece nad zbiorami
bibliotecznymi( Dz. U. nr 26 poz. 163).
2. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23. XII. 1953 r.
W sprawie wypożyczania międzybibliotecznego (Monitor Polski
1954 nr A - 19, poz. 336).
3. Instrukcja Ministerstwa Kultury i Sztuki w sprawie dostosowania
sieci świetlic i bibliotek na wsi do nowego podziału administracyjnego z dnia 16. III. 1955 r.
4. Zarządzenie nr 44 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5. III 1955 r.
w sprawie zmiany nazwy gminnych bibliotek publicznych (Monitor Polski nr A-28, poz. 268).
5. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8. VIII. 1956 r.
podające cele i zadania gromadzkich bibliotek publicznych.
6. Zarządzenie nr 39 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 4. IV. 1956 r.
w sprawie zasad i trybu organizowania i otwierania gromadzkich
bibliotek publicznych.
7. Zarządzenie nr 51 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28. IV 1956 r.
w sprawie ramowych regulaminów wypożyczalni i czytelni w publicznych bibliotekach powszechnych (Monitor Polski Nr 42, poz.
522).
Rozwój kultury jest rzeczą trudno wymierną. Cyfry nie zawsze
wiernie rzeczywisty stan jej upowszechnienia. Jeżeli jednak
trzeba po nie sięgać, to przede wszystkim dlatego, że stanowią one
punkt wyjścia do analizy, do wyciągania odpowiednich wniosków.
oddają

Na terenie Ziemi Lubuskiej mamy obecnie prócz Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 'Z siedzibą w Zielonej Górze, 16 powiatowych i miejskich bibliotek publicznych: w Głogowie, Gubinie, Krośnie, Lubsku, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Skwierzynie, Słubicach, Strzel-
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cach Krajeńskich, Sulechowie, Sulęcinie, Szprotawie, świebodzinie,
Wschowie, Żaganiu i Żarach, dwie powiatowe biblioteki publiczne
w Gorzowie i Zielonej Górze: 17 miejskich bibliotek publicznych w Babimoście, Bytomiu Odrzańskim, Cybince, Dobiegniewie, Drezdenku,
Gorzowie, J asieniu, Kargowej, Kostrzynie, Kożuchowie, Nowym Miasteczku, Ośnie Lubuskim, Rzepinie, Sławie śląskiej, Szlichtyngowej,
Trzcielu, Witnicy i Zbąszynku. 11 filii bibliotecznych w Gorzowie- 3,
Nowej Soli - 2, Lubsku, Żarach, Żaganiu, Szprotawie - po jednej,
Zielonej Górze- 2. 5 filii dziecięcych -Gorzów, Lubsko, Nowa Sól,
Zielona Góra, Żary. 4 biblioteki osiedlowe w Gozdnicy, Przemkowie
i Czerwieńsku: 184 gromadzkich bibliotek publicznych (w tym 67 bibliotek ryczałtowych) oraz 795 punktów bibliotecznych (w tym 770
na wsi).
Z tego suchego wyliczenia, trudno cośkolwiek wywnioskować. Należy więc podać szereg dodatkowych cyfr, porównawczych, które dopiero w pełni zobrazują rozwój bibliotek i czytelnictwa w latach 1946 57, na terenie obecnego województwa zielonogórskiego.
Tak

więc:

W roku 1946 i 47 istniało 14 PBP.
W latach 1948-50 istniało 16 PBP i 35 MBP.
W latach 1951-54 istniało 17 PBP i 35 MBP.
W latach 1951 powstała WBP, a w 1955 nastąpiła fuzja WBP i MBP
w Zielonej Górze. Podobnie też w 1954 r. nastąpiła fuzja pozostałych
bibliotek w powiatach, w wyniku której powstało 16 PiMBP oraz 2
PBP, 16 bibliotek małomiasteczkowych i l MBP w Gorzowie Wlkp.
W latach 1946-47 nie notowano na Ziemi Luhuskiei GBP, lecz już w latach 1948-53, powstało 118 GBP, a w 1934-56 istniało 117. W roku 1954
ilość GBP osiągnęła liczbę 184. Systematycznie wzrastała też sieć punktów bibliotecznych. I tak w latach:
1947
110 w tym wiejskich 110
1948-50
260
"
"
260
1951
661
"
"
658
691
"
"
680
1952
1953
822
"
"
804
1954
913
"
"
875
"
"
891
1955
943
902
"
"
858
1956
"
"
700
1957
795
W roku 1957

powstały

cztery biblioteki osiedlowe.

Jak z tego wynika, sieć bibliotek publicznych, wzrastała stale i systematycznie. Początkowo biblioteki powstawały z inicjatywy działaczy
kulturalno-oświatowych, przede wszystkim aktywu nauczycielskiego,
którego praca budzi dziś jeszcze podziw i głębokie uznanie. W każdym
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miasteczku znajdowali się ludzie, którzy ofiarowali swoje szczupłe,
z powodu zniszczeń wojennych cudem ocalone skarby - książki bibliotekom public:znym do użytku masowego, napływających na Ziemię
Lubuską osadników. W zniszczonych działaniami wojennymi domkach,
w miastach i miasteczkach, wstawiano z trudem zdobyte szyby, przybijając ręcznie, często niezbyt udolnie, wypisane na kawałku deski czy
tektury szyldy: "Biblioteka Publiczna".
Od 1948 r. sytuacja uległa zmianie na lepsze. Władze państwowe i saz olbrzymią jak na te czasy pomocą finansową
i materiałową. Uznano że hasło "Oświata ludu dokona cudu" nie jest
zdezaktualizowane, że książka była, jest i będzie najskuteczniejszą bronią w walce z ciemnotą i zacofaniem. Uznano, że książka i biblioteka
są potrzebne, ergo - trzeba się nimi troskliwie zaopiekować.
morządowe przyszły

Tabela,
terenie.

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

którą niżej podaję,

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

ogółem

"
"
"
"
"
"

"
"
"

"
"

ilustruje wzrost czytelnictwa na naszym

o
125 czytelników, w tym wiejskich
450
1175
"
"
4780
10400
"
"
12.000
31000
"
"
18.000
39000
"
"
24.000
52400
"
"
32.000
72000
"
"
40.000
83600
"
"
44.600
80200
"
"
46.859
84809
"
"
55.116
92212
"
"
56.319
89728
"

"

Wzrost czytelnictwa - ilość czytelników, nie jest współmierny ze
wzrostem liczby mieszkańców. Początkowo mieszkańcy Ziemi Lubuskiej
zaabsorbowani sprawami bytowymi, zajęci prawie wyłącznie zagospodarowaniem miast, miasteczek i osiedli nie przejawiali zbytniej troski
o sprawy upowszechniania kultury. Lata 1946-1947 są najlepszym tego
dowodem. Olbrzymi skok na odcinku rozwoju kultury notujemy w latach 1948-1949. Od tego czasu, następuje systematyczny przyrost czytelników, który bez przerwy trwa do roku 1956. I tu następuje częścio
we zahamowanie. Jeżeli zwracam na tę sprawę uwagę, to przede wszystkim dlatego, aby ustrzec czytelnika przed wysuwaniem fałszywych
wniosków. Wpierw biblioteki publiczne urządzały liczne konkursy
czytelnicze. Stosowano wszelkie metody, zmierzające do jednego tylko
celu: zwiększenie liczby czytelników. Musimy niestety przyznać, że te
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liczby statysyczne nie zawsze były poparte faktami Później zwrócono uwagę nie tylko na ilość czytelników, ale przede wszystkim
na jakość czytelnictwa. Rok 1957 był jednocześnie rokiem szukania
nowych form upowszechniania książki. Pewne trudności i nadmierne
"eksperymentowanie" spowodowały chwilowy zastój w dziedzinie
upowszechniania czYtelnictwa i książki, który trwał na szczęście
kró+ko. Rok 1958 można JUz nazwać renesansem czytelnictwa na
Ziemi Lubuskiej. Przedstawię to w dalszym ciągu niniejszego
artykułu.

Równolegle z rozwojem czytelnictwa, ze wzrostem liczby czytelników i rozszerzeniem sieci bibliotek, notujemy stały wzrost liczby woluminów w bibliotekach. N a przestrzeni lat przedstawiał się on
następująco:

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

r.
r.
r.
J.

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

ogółem

"
"
"
"
,,"

"
"

"

22.280
27.150
107.000
195.000
263.000
368.000
506.800
579.600
663.200
746.816
801.861
875.363

książek,

"
"
"
"

w tym na wsi

"
"

"
"

"
"

"

"

"
"
"
"
"

"

",,

"

o

2.250
59.000
117.000
143.000
178.000
205.500
237.900
282.800
319.986
360,988
398.616

Widzimy więc analogiczne zjawisko, jak przy omawianiu sytuacji
wzrostu ilości czytelników na naszym terenie. Lata 19481949- to lata największego nasilenia dotacji na cele kulturalno-oświa
towe, na zakup książek. Dlatego też postęp w zasilaniu księgozbiorów
bibliotecznych, zwłaszcza na wsi jest wprost imponujący. Niestety,
z ilością nie zawsze w parze szła jakość księgozbioru. Do 1956 r. stosowany był tzw. "zakup centralny", polegający na tym, że przeważająca
część kwot, przeznaczonych na zakup książek skoncentrowana była
w rękach władz centralnych, które nie tylko dla bibliotek miejskich, ale
nawet dla najmniejszych, gromadzkich dokonywały zakupu, nie zawsze, a raczej nigdy nie stosujac się do dezyderatów środowiska. Władze
terenowe nie miały bezpośredniego wpływu na kształtowanie się księ·
gozbioru, bibliotekarz otrzymywał często książki, które w środowisku
były już znane. Nie do rzadkości należą wypadki, kiedy to w jednej
gromadzkiej bibliotece (liczącej 2 tysiące księgozbioru) było po 20
dotyczącej
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i więcej egzemplarzy tych samych pozycji. Z tego też względu w 1956
roku rozpoczęta została akcja usuwania z bibliotek publicznych tzw.
druków zbędnych, trwająca do dzisiaj. Zrozumiałe jest teraz pozorne zahamowanie w latach 1956-1957 wzrostu ilości woluminów
w naszym województwie.
Zachodzi jednak pytanie, czy nasz "rynek biblioteczny" jest dostatecznie nasycony? Oczywiście nie. Potrzeby czytelników rosną, głód
na książkę jest znaczny ale obiektywnie należy stwierdzić, że władze
wojewódzkie widzą potrzeby czytelników i starają się o to, by jak
najwięcej pieniędzy przeznaczyć na zakup książek. Ilustruje to poniż
sze zestawienie:
Rok 1957
977t.OOO zł
1.300.000 ~.
" 1958
Na rok 1959
1.500.000

"

Charakterystyczną rzeczą

jest fakt,

że

od 1956 r. wiele rad narodowych nie skąpi w swych budżetach sum na zakup książek. Przodują w tym takie powiaty jak- Gorzów, Krosno Odrzańskie, Lubsko,
Słubice i Zary. Nawet gromadzkie rady narodowe: w Starym Strączu,
pow. Wschowa, Niedoradzu, Henrykowie pow. Szprotawa, Niegosła
wiu, Lubieniecku pow. Swiebodzin, coraz poważniejsze kwoty przeznaczają na ten cel.
Powstające

w ostatnim czasie "Koła Przyjaciół Biblioteki"
w miastach i wsiach Ziemi Lubuskiej, przyczyniają się
również do wzrostu ilościowego i jakościowego księgozbiorów bibliotecznych.

(Książki)

Różne są sposoby zdobywania potrzebnych kwot. Początkowo
biblioteki stosowały najprymitywniejsze środki zdobywania pieniędzy.
Organizowanie tanich "wódczanych" zabaw publicznych nie należało
do rzadkości. Ale te formy i sposoby z czasem ulegały zmianie. Czytelnicy dojrzewali. Jedną z tych form - to samoopodatkowanie się
czytelników. Biblioteki publiczne nie są odpłatne. Tej zdobyczy socjalizmu strzeżemy, jak oka w głowie. Wielu jednak czytelników w róż
nych miejscowościach naszego województwa doszło do słusznego
wniosku, że pomoc materialna dla bibliotek ze strony społeczeństwa
jest konieczna. Z taką inicjatywą wyszły Koła Przyjaciół Biblioteki
(Książki) w Gorzowie, Lubsku, Górzynie pow. Lubsko, Kożuchowie,
pow. Nowa Sól. Podchwyciły ją wszystkie niemal ośrodki. Wysokość
składek miesięcznych nie jest wygórowana: ustalają ją zresztą sami
czytelnicy i wynosi przeciętnie 5 zł miesięcznie. Takie miejscowości
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jak np. Osiecznica pow. Krosno, czy wspomniany już Kożuchów, Mię
dzyrzecz i wiele innych, poprzez organizowanie imprez czytelniczych
typu "Zgaduj Zgadula" nie tylko pogłębiają zagadnienia czytelnicze,
ale i zdobywają stosunkowo duże kwoty na zakup książek czy też
sprzętu bibliotecznego. Dzięki tego typu imprezom takie biblioteki
jak np. Miejska w Ośnie Lubuskim czy Torzymiu mogą być dziś zaliczone do najlepiej urządzonych w województwie.
"Kadra decyduje o wszystkim" - oto dewiza, którą od 1956 r.
zastosowały wojewódzkie władze kulturalne. Żałosny był stan naszych
kadr bibliotecznych do roku 1948. Utarło się przekonanie, że jeżeli
pracowmk rad czy innego pionu absolutnie do niczego się nie nadawał szedł "robić kulturę". Do rzadkich wypadków w gronie bibliotekarzy należeli ludzie wykształceni i odznaczający się inwencją
twórczą. Hasło "Właściwy człowiek na właściwym miejscu" i w bibliotece znalazło zastosowanie. Z tysięcy bibliotekarzy zatrudnionych
w okresie 12 lat na Ziemi Lubuskiej, zostało tylko niewielu. A oto
ich nazwiska: Jadwiga Markowska (od 1946 r.), Michalina Olszew&ka (1948), Leokadia Fertucz (1949 r.), Zofia Fertucz (1949 r.),
Zofia Gwozdecka (1948 r.), Maria Herbonowicz (1951 r.), Irena Kosińska (1947 r.), Maria Temulewicz (1947 r.), Ludwik Stadnik
(1949 r.).
Wszyscy bez wyjątku nasi bibliotekarze zrozumieli, że aby stanąć
na wysokości zadania, muszą stale i systematycznie podnosić swe
kwalifikacje zawodowe, oraz poziom wykształcenia ogólnego. Z pomocą przyszły im władze centralne i wojewódzkie. Bibliotekarze
dokształcają się zarówno na studiach zaocznych (Państwowy Ośrodek
Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski - Wydział Filologii, Studium Bibliotekarstwa dla
Pracujących) jak i na kursach organizowanych przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną.
Stała

troska o podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy przejawia się
w tym, że na terenie całego województwa przeprowadza
się seminaria wojewódzkie, powiatowe i rejonowe (kwartalne) oraz
miesięczne narady robocze. Nie można też pominąć milczeniem jednej
z istotnych zdobyczy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Zielonej
Górze, której dział Instrukcyjno-Metodyczny potrafił w 1958 r. zdobyć się na stałe wydawnictwo "Biuletyn WiMBP" oraz zorganizować
poza instruktażem terenowym - poradnię instrukcyjno-metodyczną
w siedzibie biblioteki. Nie można też pominąć milczeniem faktu opracowywania przez dział bibliograficzny "Bibliografii Ziemi Lubuskiej",
która choćby ze względu na to, że na terenie województwa nie ma
poza Studium Nauczycielskim żadnej wyższej uczelni - powinna
odegrać dużą rolę w środowisku i przyspieszyć badania nad przeszrównież

222

Biblioteki publiczne na Ziemi Lubuskiej

------------------

łością Ziemi Lubuskiej. Na szczególną uwagę zasługuje też zorganizowanie przy WiMBP działu informacyjnego, ustawionego pod kątem
udzielania odpowiedzi na wpływające kwerendy ustne, telefoniczne
i pisemne tak czytelnikom indywidualnym, jak instytucjom miejscowym, czy też terenowym. Niemniejsze znaczenie ma też wypożyczanie
międzybiblioteczne. WiMBP w Zielonej Górze nawiązała w ostatnim
czasie bezpośrednią łączność ze wszystkimi bibliotekami uniwersyteckimi w kraju, dzięki czemu zainteresowani czytelnicy czy grupy
czytelnicze mogą korzystać ze wszystkich źródeł pisanych. Został przez
to zlikwidowany jeszcze jeden kompleks "białej plamy" i "dzikiej
prowincji" na naszym terenie.

Godne podkreślenia są fakty stosowania przez biblioteki publiczne na terenie Ziemi Lubuskiej, wszystkich ciekawszych form propagandy książki. Tradycyjne "Czwartki Lubuskie", organizowane przez
WiMBP cieszą się coraz większym uznaniem i powodzeniem. Na
"Czwartkach" spotykają się czytelnicy z autorami miejscowymi (cygańska poetka Papusza, Koniusz, Solińscy, Szylkin, Jasiński, Fudalej,
Dąbrowski, Kajan, Weroniczak, Korcz, Rutkowski, Sauter, Rojowski.
Spoza województwa Przyboś, Karpowicz, Piecha!, Centkiewicz,
doc. dr Kostrzewski, Sczaniecki i in.). Organizuje się również szereg
wystaw w czytelni WiMBP, związanych tematycznie z reg~onem i jego
przeszłością. ("Ziemia Lubuska ziemia ojczysta", "Prochy mówią
o polskości Ziemi Lubuskiej", "Wydawnictwa Polski Ludowej" i inne).
Wystawy te połączone zawsze z podaniem odpowiedniej literatury,
uzupełniane wystawkami okolicznościowymi, to jedna z najlepszych
form propagandy poglądowej książki.
Wspomnieć należy również o innej formie stosowanej często przez
bibliotekarzy naszego województwa. Jest nią ścisła i stała współpraca
z radiowęzłami terenowymi. Bibliotekarze nasi twierdzą, że "radiowęzeł jest największym sojusznikiem bibliotekarza". Jest w tym
twierdzeniu wiele słuszności. Odcinki lokalne programu są nader
chętnie słuchane i szeroko komentowane przez słuchaczy. W Gorzowie
Wlkp. długoletnią współpracowniczką radiowęzła powiatowego, jest
mgr. J. Wójc.kowa, w Szprotawie I. Pilewicz, kier. PiMBP, zaś zespół
biblioteki sulęcińskiej przez szereg lat był w czołówce radiowęzłów
w województwie dzięki swej systematycznej współpracy. Stwierdzić
należy, że pogadanki, recenzje książek, konkursy czytelnicze prowadzone przez zespoły bibliotekarzy przy radiowęzłach, przyczyniały się
do propagandy czytelnictwa i w konsekwencji zbliżały książkę i bibliotekę do czytelnika.
Pozytywną rolę w upowszechnianiu kultury na wsi spełniają biblioteki i bibliotekarze wiejscy. We wsi Pomorsko pow. Sulechów, kierownik GBP ob. Antkowski - pionier idei sadzenia drzewek owocowych
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całej gromady, poprzez dobór odpowiedniej literatury zwrócił uwagę mieszkańców na korzyści, jakie płyną z sadownictwa. Dzięki
ścisłej współpracy z Kółkami Rolniczymi i Kołami Gospodyń Wiejskich,

na terenie

coraz więcej rolników
jewództwa. Wieczory
stają się
staje się

sięga

na terenie całego woczytania w bibliotekach gorzowskich
potrzebą mieszkańców wsi. Książka jest nie tylko rozrywką:
poważnym czynnikiem w życiu gospodarczym wsi.
po

lekturę rolniczą

głośnego

Ważną rolę spełniają też nasze biblioteki przy rozbudzaniu ruchu
amatorskiego. Poprzez zespoły czytelnicze, organizowanie kółek recy' z nich
ta torskich przechodzi się stopniowo do wyższych form. Jedną
jest np. amatorski teatr ludowy. Nawet w tych wypadkach, kiedy
bibliotekarz nie ma odpowiedniego przygotowania reżyserskiego,
dzięki podaniu dobranej lektury pomocniczej, określającej epokę,
zwyczaje, folklor i tło polityczno-społeczne utworu, podnosi poziom
zespołu. A robią to wszyscy bibliotekarze Ziemi Lubuskiej.

W jakich warunkach pracuje liczna i ofiarna rzesza naszych bibliotekarzy? Warunki lokalowe są różne. W więkswści wypadków
dysponujemy dobrymi pomieszczeniami. Takie powiaty jak Gorzów
Wlkp., czy Międzyrzecz, mogą się poszczycić lokalami, których pozazdrościć im mogą wszystkie inne powiaty. Choć powiatowe, jak
i gromadzkie rady na ogół starają się o to by biblioteki na ich terenie
stały się pod każdym względem placówkami kulturalno-oświatowymi,
w wielu miejscowościach sytuacja wygląda nie najlepiej. Dla przykładu podam chociażby lokal PiMBP w Głogowie, w którym nie
mieści się nawet całość księgozbioru i w którym bibliotekarze nawet
marzyć nie mogą o zorganizowanej pracy z czytelnikiem. Zupełnie
źle jest w BG Nowa Jabłonna, pow. Szprotawa. Sieć filii bibliotecznych w samej Zielonej Górze, jest niewystarczająca i trudno dobić się
o jakiś nawet najmniejszy lokalik. Jednak i na tym odcinku zaznacza
się pewna poprawa. Ostatnio władze powiatowe i gromadzkie na terenie powiatów Żagań, Swiebodzin, Głogów i Gubin, robią wszystko,
aby dotychczasowy stan uległ zmianie na lepsze.
Wszystkie biblioteki publiczne przejawiają również ożywioną dziadzieci i młodzieży. Organizują wieczory baśni, "Zgaduj
zgadule", wyświetlają filmy wąskotaśmowe, organizują teatrzyki kukieł
kowe, konkursy i wiele innych imprez. Pozwala to poprzez dobrze
przygotowaną kadrę czytelniczą pracować z młodzieżą pozaszkolną
(najtrudniejszy odcinek pracy oświatowej). Działalność tę zapoczątko
wały w 1958 r.· biblioteki Wojewódzka i Miejska w Zielonej Górze
i Pow. i Miejska w Międzyrzeczu. W obu tych bibliotekach młodzież
pozaszkolna urządza dyskusje nad książkami, wycieczki turystycznokrajoznawcze, grupowo ogląda filmy, czy widowiska teatralne.
łalność wśród
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Widzimy więc, że biblioteki publiczne na terenie Ziemi Lubuskiej,
nie ograniczają się do mechanicznego wypożyczania książek. Praca
naszych bibliotek - placówek kulturalno-oświatowych, obejmuje
wszystkie dziedziny kulturalnego, gospodarczego i politycznego życia
Ziemi Lubuskiej. "Każdy bibliotekarz - społecznikiem", "Każda biblioteka kuźnią kultury i szkołą obywatelską". Te hasła stawiamy
przed sobą i realizujemy w codziennej pracy.
Wspomniałem na wstępie o renesansie życia bibliotecznego w 1958
roku. Żeby nie być posądzonym o przesadę, zacznę od statystyki.
(Dane z

ROK

wypożyczalni

Ilość

czytelników

1955
1956
1957
1958
(1-sze

Nr l WiMBP w Zielonej Górze)
Liczba

wypożyczeń

2135
2100
2031
2331

dni
otwarcia

Liczba
woluminów
w końcu roku

1'51
144
126
142

28060
30518
31644
38078

Ilość

25269
20234
19558
29393

l

l

półrocze)

-

Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że od roku 1955 do 1958 w bibliotece tej nie przybyło ani jednego etatu to nasuwa się wniosek, że
poziom kadry bibliotecznej, która może się poszczycić tłlkimi sukcesami, musiał ulec poprawie. Rozbudzenie zamiłowania wśród czytelników, umiejętność doboru właściwej książki, oto niewątpliwy krok
naprzód biblioteki na drodze do osiągnięcia w przyszłości jeszcze lepszych wyników.

Ruch czytelników w latach 1955-58 obrazuje poniższa tabelka doodwiedzin w wypożyczalni WiMBP w Zielonej Górze.

tycząca ilości

-----

--

styczeń

luty
marzec
kwiecień

maj
czerwiec

1:; Roaznik

l

1955

1956

1957

1958

3629
3637
3966
3271
3329
3025

2661
3513
3250
3194
2838
3224

3242
3102
3252
2614
27.16
2424

4097
3916
4342
3993
3951
3687
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To znaczne ożywienie ruchu czytelniczego wypożyczalni Nr l
WiMBP, nie jest zjawiskiem odosobnionym. Ruch czytelniczy przybiera na sile we wszystkich bibliotekach publicznych na Ziemi Lubuskiej. Oto kilka przykładów:
Według przeprowadzonej analizy za pierwsze półrocze 1958 roku
w 13-tu bibliotekach naszego województwa ilość czytelników w porównaniu z rokiem 1956 wzrosła o 4513, a w stosunku do roku 1957,
o 5323. Liczba wypożyczeń w roku bieżącym wzrosła w tychże bibliotekach w stosunku do roku 1956 o 29244, a w stosunku do roku 1957,
o 115755. Poważnymi osiągnięciami mogą poszczycić się tu nieomałże wszystkie biblloteki naszego województwa. Wei.my dla przykładu
bibliotekę
powiatową
w GOTzowie. Liczba . czytelników
w pierwszym półroczu 1956 roku, wynosiła - 2212, w roku 1957 wzrosła do 2892.

W pierwszym półroczu 1958 roku, osiągnęła nienotowaną dotąd
5.149. Podobnie jest z liczbą wypożyczeń w tej placówce:

cyfrę-

I
I
I

półrocze

"
"

1956 r.
1957 Ii.
1958 r.

29.507
34.927
67)090

Podobne osiągnięcia notujemy w bibliotekach: nowosolskiej, słubic
kiej, krośnieńskiej, lubskiej i głogowskiej. Są one wynikiem dobrej
współpracy bibliotek wszystkich szczebli. Biblioteki te są ze sobą
w stałym i ścisłym kontakcie, dzięki ożywionej działalności działów
instrukcyjno-metodycznych. Nie ma dziś biblioteki, która pozostawałaby "sama sobie". Instruktorzy WiMBP przebywali w I-szym pół
roczu 1958 roku 209 dni w terenie, odbywając 126 wyjazdów. Dla
porównania, podaję, że w roku 1957, instruktorzy WiMBP przebywali
w terenie zaledwie 62 dni. Również każdy z instruktorów PiMBP,
czy PBP, zobowiązany jest w przeciągu miesiąca do 12 dniowego instruktażu terenowego, a każdy kierownik biblioteki gromadzkiej,
udziela instruktażu w ciągu 4-ch dni w miesiącu podległym mu punktom bibliotecznym. W ten sposób pojęty, a co ważniejsze wykonywany
instruktaż, daje coraz lepsze wyniki.
Ważnym momentem jest również szkolenie zawodowe. Oprócz
wspomnianych już wyżej form, prowadzi się we wszystkich bibliotekacli dokształcanie zawodowe. Pracownicy WiMBP i PBP w Zielonej
Górze, odbywają. tygodniowe narady robocze, połączone z przeglądem
prasy zawodowej i literackiej. W powiatach odbywają się w każdym
miesiącu narady kierowników bibliotek gromadzkich (oprócz kwartalnych 2-dniowych seminariów), na których poza sprawami bieżą-
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cymi, przeprowadza się szkolenie z zakresu literatury i techniki
bibliotekarskiej. Weszło już w zasadzie w życie niepisane prawo, że
na stanowisko bibliotekarza, nie przyjmuje się osoby nie przeszkolonej w bibliotece wyższego szczebla. Każdy nowo przyjęty bibliotekarz
musi odbyć przed objęciem placówki, co najmniej dwutygodniową
praktykę. W ten sposób unikamy nieporozumień obustronnych: Nowoprzyjęty pracownik zdaje sobie sprawę z przyszłych swoiqh obowiązków, a pracodawca ma możność zorientowania się, czy kandydat
będzie mógł sprostać zadaniom, wbrew ogólnej opinii bardzo, poważnym.
Bibliotekarze lubuscy skupiają się wokół Związku Zawodowego Pracowników Kultury oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wła
dze związkowe, przejawiają ostatnio coraz większą aktywność, zwracając uwagę na sprawy bytowe bibliotekarzy, dzięki czemu powinno
się zahamować odpływ najlepszych. najaktywniejszych sił z naszego
grona. W skład zielonogórskich władz związkowych wchodzą: kol.
J. Marcolla, Genowefa Matysiak, Jadwiga Wójcikowa, Janina Chudzińska, Celina Kostrzewska, Jan Engel. W skład Woj. Władz Stowarzyszenia Bibli~tekarzy Polskich wchodzą: Jan Engel, Jan Z eman,
Krystyna Trudzińska, Michał Dzwonko, Jadwiga Wójcikowa, Irena Pllewicz i Wojnicka.

*

*

*

W pracy kulturalno-oświatowej, biblioteki lubuskie mają cały szereg wypróbowanych sprzymierzeńców, bez opieki i pomocy których,
trudno byłoby mówić o osiągnięciach. Zarówno kierownictwo KW PZPR
jak stronnictwa polityczne i Wojewódzka Rada Narodowa, szczególnie
Wydział Kultury, (Franciszek Kurkowiak i Henryk Jurewicz), udzielają bibliotekarzom dużej pomocy. Dużym zainteresowaniem cieszą
się również biblioteki u czynników społecznych. Komisja Kultury
WRN, a w pierwszym rzędzie jej przewodniczący ob. ppłk. Zygmunt
Rostkowski, nie pomija żadnej okazji do bliższego zaznajomienia się
z pracą naszych placówek w terenie. Również Lubuskie Towarzystwo
Kultury coraz silniej przenika swoimi wpływami do bibliotek. W roku
1958 pracą WiMBP w Zielonej Górze zainteresowało się również Prezydium WRN i wygospodarowało lokal na pierwszą z 4-ch zaplanowanych filii bibliotecznych w mieście, a także przekazało poważną kwotę
na inwestycje. Są wszelkie powody do optymistycznych przypuszczeń,
że zainteresowania te w przyszłości i to najbliższej nie tylko że nie
osłabną, ale wręcz przeciwnie wzrosną.
Jeszcze do niedawna mówiło się szeroko o "bezideowości" wśród
O środkach przeciwdziałania, mówiło się niemniej dużo,
robiło się jednak serdecznie mało. Przed bibiliotekami lubuskimi, stamłodzieży.

15*
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nęło piękne

zadanie.

Dać młodzieży

do

ręki broń

przeciwko nudzie

i wpływom ulicy. Zrozumiano, że najlepszym i najskuteczniejszym
środkiem przeciwdziałania

dostosowana do psychiki i

jest dobra, ciekawa książka,
zainteresowań młodzieży.

oczywiście

P :zykładem dobrej pracy kulturalno-oświatowej w bibliotekach,
jest praca Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki - Sekcji Młodzieżowej
w Zielonej Górze. W swym planie na początku drugiego kwartału
1958 roku sekcja postawiła na pierwszym miejscu pracę kulturalnooświatową wśród starszej młodzieży szkolnej i robotniczej 17-21
lat. Sekcja prowadzi różnokierunkową działalność. Wiele materiału
do tej działalności dostarczył pierwszy wieczór dyskusyjny: "Młodzież
o sobie", zorganizowany przez sekcję młodzieżową. Popularna wśród
młodzieży broszura dr Mazura "On i Ona" była przedmiotem wielu
dyskusyjnych wieczorów. Red. Leszek Goliński, przeprowadził wśród
młodzieży dyskusję na temat: "Nasz głos w sprawie pornografii". Nie
jest to oczywiście jedyna sfera zainteresowań młodzieży: Grupa mło
dych literatów, dyskutuje na podstawie przeczytanych utworów na
temat kierunków w literaturze polskiej i światowej. Czyta się debiuty
młodych poetów zielonogórskich. Przeprowadza się dyskusje nad
książkami beletrystycznymi i popularno-naukowymi. Zywa jest również grupa plastyczna. Zrzeszona w sekcji młodzież, nie ogranicza się
jednak do pracy w swoim kręgu, lecz utrzymuje żywy kontakt ze
środowiskami robotniczymi, dyskutuje z młodzieżą innych miast (np.
w Międzyrzedzu) a przede wszystkim uczy się patrzeć na piękno Ziemi
Lubuskiej, poznaje ją, a dzięki temu wrasta w nią i kocha.
Stały

wzrost potrzeb kulturalnych mieszkańców Ziemi Lubuskiej,
powstanie coraz to większych ilości czytelni przy bibliotekach. Zacznijmy od czytelni WiMBP. Czytelnia ta udostępnia zielonogórzanom 160 tytułów czasopism, z czego 10 dzienników krajowych,
150 periodyków a poza tym czasopisma: w języku czeskim, niemieckim,
rosyjskim, francuskim i angielskim. Bogaty księgozbiór podręczny zawiera dzieła zarówno ściśle naukowe jak i popularne ze wszystkich
dziedzin wiedzy. Na terenie województwa mamy już obecnie 15 czytelni
w miastach powiatowych i 40 czytelni przy bibliotekach gromadzkich.
Najważniejsze jest jednak to, że w czytelniach tych mamy coraz więcej
czytelników. Jeżeli np. w czytelni WiMBP do niedawna jeszcze stoły
świeciły pustkami, to dzisiaj zachodzi konieczność starania się o poszerzenie lokalu i zakupienie sprzętu.
spowodował

Z radością obserwujemy fakt coraz większego zainteresowania się
zarówno nauczycieli, jak i rodziców życiem pozaszkolnym dziecka. Coraz więcej "dziecięcych i młodzieżowych domów kultury", coraz żywsza
działalność harcerstwa, coraz więcej kursów nauczania języków obcych
w godzinach pozalekcyjnych.
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Sam fakt, że społeczeństwo żywiej interesuje się sprawami wychowania dzieci, jest dla bibliotekarza źródłem wielu możliwości. Rodzice
i nauczyciele chqtnie widzą czytające dzieci. Chętnie widzą je w czytelniach, w wypożyczalniach. Czy natomiast dzieci chętnie tam przebywają? Starałem się jak najwięcej rozmawiać z nimi poza terenem bibliotek, aby s~wierdzić, jak w rzeczywistości do tego odnoszą się
najbardziej zainteresowani - same dzieci. Badałem w tym celu dzieci
z sześciu różnych środowisk. Wszędzie spotkałem się z jednym: dzieci
wtedy tylko lgną do biblioteki, jeżeli w niej jest ktoś, kto je kocha, kto
je rozumie, kto potrafi z nimi rozmawiać.
O frekwencji w bibliotece dziecięcej nie decyduje wyłącznie księgo
zbiór, nie decydują wyłącznie pomoce, ani lqkal i jego urządzenie.
Decyduje przede wszystkim duch, który w danej bib~iotece panuje.
(Nie chcę przez to powiedzieć, że tylko i wyłącznie bibliotekarz ma
istotne znaczenie dla rozwoju stosunków w bibliotece: chcę tylko
stwierdzić, że atmosferę w bibliotece wytwarza bibliotekarz, a dziecku
o tę atmosferę najbardziej chodzi).
"Dziecinne lata są górami, w których rzeka bierze swój początek,
i kierunek. .. " - po,wiedział jeden z największych znawców psychiki dziecięcej - Janusz Korczak. O tym niestety wielu zapomina.
Stąd też wypływa fakt na ogół małego zainteresowania się rozwojem
czytelnictwa dziecięcego. Stąd wypływa fakt, że nawet dobry organizator czytelnictwa, biblioteki dziecięce stawia na niemal ostatnim planie.
W jednej z badanych przeze mnie miejscowości stwierdziłem, że w roku
1958 w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego ilość
czytelników dziecięcych zmalała o 100. Poszukałem źródła. Okazało
się, że w tej miejscowości władze szkolne, a właściwie nauczycielstwo
ma zupełnie niezrozumiały już dziś w naszym województwie stosunek
do powszechnych bibliotek publicznych i ich pracy. "Walka o dusze"
- walka o ilość zarejestrowanych czytelników w szkolnej bibliotece
w Skwierzynie podyktowała kierownictwu szkoły wydanie zakazu uczę
szczania do biblioteki publicznej. Jest to wypadek, podkreślam, zupełnie
odosobniony, a jednak wymowny. Starałem się znaleźć wytłumaczenie
tego kroku. Niestety, stwierdziłem, że poza bezduszną chęcią "wykazania" się przed władzami zwierzchnimi ilości~ - nic rozkazodawcom
nie przyświecało· Nie podniósł się przez to poziom wychowania, nie ma
lepszych wyników nauczania. ·Ot, nieprzemyślany krok, który zburzyć
może dobrze zapoczątkowaną pracę.
rozpęd

Zupełnie inaczej podchodzą do tej sprawy władze oświatowe Zielonej Góry. Tu plan pracy biblioteki dziecięcej (publicznej) omawia się
nawet z inspektorem szkolnym. Inspektor szkolny widząc korzyści,
jakie dziecku dają imprezy czytelnicze w bibliotece wpłynął na nauczycielstwo, aby organizowało zbiorowe uczestnictwo dzieci w pogadan-
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kach, dyskusjach, wieczorach baśni, spotkaniach z autorami. Korzyści,
wypływające z takiego postawienia sprawy są obopólne. Ale, moim
zdaniem, nie chodzi tu o korzyści, wypływające z tego układu dla szkoły lub biblioteki: chodzi tu przede wszystkim o dziecko, o jego wychowanie, o przyszły stosunek do książki. Chodzi o to, aby wpływy ulicy
niwelowane były przez pozaszkolne zajęcia dzieci- przede wszystkim
w bibliotece.
Nasze biblioteki myślą o godnym uczczeniu Tysiąclecia Państwa
Polskiego. Hasło "Tysiąc szkół na Tysiąclecie" powinniśmy rozszerzyć
do "Tysiąca bibliotek dziecięcych". Tak biblioteka wojewódzka, jak
i Wydział Kultury WRN w Zielonej Górze widzą tego, konieczność. A
możliwości? Są one oczywiście ograniczone. Jednak są. Wyodrębnienie
księgozbioru dziecięcego z księgozl;>ioru ogólnego w wypożyczalni, stało
się już we wszystkich naszych bibliotekach faktem dokonanym. Godziny i dni wypożyczeń wyłącznie dla dzieci, stosuje się już we wszystkich
bibliotekach. Reszta zależy od inwencji i zroizumienia bibliotekarzy.

*

*

*

Biblioteki naszego województwa, ściśle współpracują również z Domami kultury i świetlicami. W takich miastach jak np. Zielona Góra,
gdzie nie ma dotąd Wojewódzkiego, czy Powiatowego Domu Kultury,
biblioteka w pewnym sensie spełnia jego zadania. ("Czwartki Lubuskie", dyskusje, wyświetlanie filmów, teatrzyk kukiełkowy, i t. p.).
Wyniki działalności zarówno bibliotek jak· i świetlic w olbrzymiej
mierze uzależnione są od wzajemnej, planowej współpracy. świetlica
powinna dostarczać bibliotece nowych czytelników, biblioteka zaś powinna przyzwyczaić uczestników świetlicy do korzystania z książek
zarówno rozrywkowych jak i popularno-naukowych. Nasze biblioteki
od szeregu lat, starają się o to, aby wywiązać się jak najlepiej z tych
zadań.

W szeregu bibliotekach prowadzi się prace kulturalno-artystyczne.
W gromadach gdzie niema świetlicy, bibliotekarze organizują poza
normałnymi zajęciami, wieczory dobrego czytania, koła recytatorskie,
a nawet zespoły teatralne. Udział naszych bibliotekarzy w ruchu świe
tlicowym jest dziś powszechny. We wspomnianych już 40 czytelnia.ch
wiejskich, odnajdziemy nieomal 40 zespołów artystycznych, które na
eliminacjach powiatowych zajmują często miejsca lepsze niż zespoły
świetlicowe. Krótko mówiąc: bibliotekarz wszędzie tam gdzie nie ma
świetlicy prowadzi nie tylko pracę oświatową, lecz również rozrywkowo-artystyczną.
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Nieco inaczej przedstawia się praca bibliotekarza tam, gdzie czynne
są świetlice. Tu bibliOitekarz stara się zbliżyć do tych uczestników
świetlicy, którzy przejawiają zainteresowania książką, chęć samokształcenia, zdolności recytatorskie itp. Stara się pozy:skać tych ludzi,
dla sprawy up(>wszechniania czytelnictwa i systematycznej propagandy
książki i prasy. We wszy.stkich domach kultury i świetlicach wiejskich, biblioteka ma stałe miejsce, w którym eksponowane są nowości
wydawnicze, urządza się wystawki okolicznościowe itp. Zapoczątkowa
ne również zostało stałe udzielanie porad dotyczących doboru książki
i systematyczne prowadzenie dyskusji nad książkami.
Osobnym zagadnieniem jest sprawa organizowania wieczorów gło
i pięknego czytania. Jeżeli do 1956 roku w większości naszych
bibliotek w okresach jesienno-'zimo·wych systematycznie o;rganizowane
były tego rodzaju wieczory, to w dwóch następnych latach forma ta
została niemal zupełnie zaniechana. Dopiero w roku 1958 uznano, że
focma upowszechnienia poprzez wieczory głośnego czytania książek,
gawędy o książkach, wiec:;~ory dyskusyjne i literackie, spotkania z pisarzami - to jedna z najlepszych i najskuteczniejszych form żywego
słowa, przemawiająca w sposób bezpośredni i przekonywujący do
czytelnika. Dlatego też we wszystkich bibliotekach wzn()wiono wieczory pięknego i głośnego czytania. Coraz częściej również bibliotekarze
lubuscy sięgają do takich form, jak inscenizacje, organizowanie recytacji 'Zbiorowych. W zajęciach świetlicowych, tematyka , związana
z książką, jest spotykana coraz częściej, co na dobre wychodzi tak
świetlicy, jak i bibliotece. Współdziałając 'ze świetlicą i jej zespoła
mi, bibliotekarz nie traci z oczu indywidualnego człowieka, a poznaje
go wszechstronnie, co później ułatwia mu pracę we własnej placówce.
śnego

Bibliotekarz w swej pracy 'zawsze powinien pamiętać, że zadaniem
jego jest zapo,znać i zaprzyjaźnić jak najszerszy krąg ludzi z wyrozumiałym, cierpliwym i oddanym wychowawcą: z książką.
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"Biblioteka Lubuska"
taraniem zielonogórskiego Oddziału Folskiego Towarzystwa
Historycznego i Łubuskiego Towarzystwa Kultury ukazały się
dwa pierwsze tomiki z serii "Biblioteki Lubuśkiej" W~dawnic-·
twa Foznańskiego: R. Szczepa.niaka "Początki miast lubuskich"

S

i Wl. Korcza "Dzieje uprawy zielonogórskiej

winorośli" .

. We wstępie do pierwszego tomiku ,,opiekun" zielonogórskich historyków, prof. dr Michał Sczaniecki pisze: "Biblioteka Lubuska" winna
zawierać przede wszy~tkim prace powstałe w terenie, napisane przez
miejscowych, "lubuskich" historyków. "Biblioteka :Lubuska" nie jest
pomyślana jako biblioteka historyczna w ciasnym tego słowa znaczeniu. Zarówno prace z dziedziny archeologii, geografii, etnografii jak
i historii sztuki i kultury - o ile przyczyniać się będą do wyjaśnienia
dziejów tzw. Ziemi Lubuskiej -winny znaleźć miejsce w "Bibliotece".
Nowe wydawnictwo, którego dalszy rozwój gwarantowany jest przez
tak szcZęśliwie rozpoczętą współpracę Folskiego Towarzystwa Historycznego z Lubuskim Towarzystwem Kultury, przyczyni się niewąt
pliwie do, ożywienia kulturalnego tych ziem, do ściślejszego powiązania
ich z życiem naukowym i kulturalnym kraju i wzmożenia zainteresowania Ziemiami Zachodnimi wśród całego społeczeństwa. Fozwoli
poznać i bardziej ukochać Ziemię Lubuską przez zamieszkującą ją
ludność.

232

Recenzje
---------------------Andrzej Kwilecki

P

ublikacja R. Szczepaniaka posiada dwa ważne dla nas aspekty:
popularno-naukowy (informacje napisane w sposób przystępny
o powstaniu miast lubuskich) i naukowy (wnosi nowe elementy
i podaje materiał źródłowy do prac badawczych~

Ramy geograficzne pracy - to dzisiejsza Ziemia Lubuska (województwo zielonogórskie) z wyłączeniem powiatów śląskich, które zostaną uwzględnione w osobnej publikacji o Jl9Wstaniu miast śląskich.
W rozdziale I znajdujemy rys historii politycznej Ziemi Lubuskiej
i pożyteczne wyjaśnienie, skąd wzięła się nazwa Ziemi Lubuskiej.
Ramy chronologiczne - to w zasadzie wieki średnie, w których
nasilenie lokacji miejskich. Niektóre miasta uzyskały
jednak prawa miejskie w czasach nowożytnych.

było największe

Dzieje po·wstania miast lubuskich, autor zespolił ż ogólną problemiast i lokacji miejskich na ziemiach polskich.
Ziemie te w okresie przed lokacją miast były ściśle Z!Wiązane z Polską
i zamieszkałe przez ludność przeważnie polską. W badaniach nad powstaniem miast polskich zaciążyła swego czasu teoria niemieckich uczo·
nych, głoszących, że czynnikiem decydującym w procesie powstawania
miast polskich była kolonizacja niemiecka w w. XII( i XIV. Łączyły
się z tym dalsze tezy wyolbrzymiające rolę ludności niemieckiej w
powstawaniu i rozwoju miast polskich. Już w początkach w. XX historycy polscy poddali tę teorię gruntownej rewizji, wysuwając na jej
miejsce teorię ewolucyjnej genezy miast polskich, którą potwierdziło
szereg prac źródłowych. Lokacja miast była zazwyczaj normalnym
etapem w rozwoju kulturalnym i gospodarczym osady.
matyką początków

Badania nad powstaniem miast lubuskich potwierdzają tę teorię.
a równocześnie dostarczają dowodów polskości, przez długie wieki
oddzielonych od Folski ziem. W procesie lokacji miast lubuskich
czynny udział brała ludność polska.
Niezmiernie jest ciekawy aspekt prawny lokacji miast lubuskich.
w ustroju miejskim miast lubuskich, opartych
na prawie magdeburskim, a tymże ustrojem w miastach niemieckich.
Formy ustroju miejskiego, przeszczepione z Niemiec na grunt polski
dostosowywano do odmiennych warunków miejscowych.

Istnieją wyraźne różnice
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Miasta lubuskie, podobnie jak większość miast polskich, powstana gruncie rodzimym, polskim, na miejscu dawniej istniejących
osad. Toteż lokacja jako akt prawny, nie miała (wbrew niemieckiej
teorii kolonialnej) decydującego znaczenia w procesie ich tworzenia.
Ludność tych osad była polska. Pewien wpływ niemczyzny daje się
zauważyć w związku z samą lokacją miast, element niemiecki należy
jednak jeszcze długo do mniejszości. Większość miast lubuskich była
lokowana w okresie, kiedy należały do Polski. W czasie, gdy te tereny
odpadały od Polski, sytuacja ulegała poważnej zmianie. Niemcy obejmowali najważniejsze urzędy i powoli wypierali ludność polską, która
skupiała się niekiedy w odrębnych dzielnicach. W źródłach dzielnice
takie występują pod nazwą "chyczy" lub "chyż". Zdaniem autorate polskie chycze, żywotne jeszcze czasami w w. XVIII, są zjawiskiem
typowym dla Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego i świadczą wymownie o polskiej genezie wielu miast lubuskich.
Jak za1znaczyliśmy powyżej, praca o powstaniu miast lubuskich
posiada znaczenie naukowe. Autor dał przyczynek do niezmiernie waż
nego dla naszej nauki zagadnienia początków miast polskich. Oparł
się na wielu niewykorzystanych dotychczas materiałach źródłowych
i uprzystępnił je do dalszych badań. Załować tylko należy, że wykorzystując materiały archiwalne, nie podaje w bibliografii dokładniej
szych informacji, określając je ogólnie jako "Zespół akt miejskich ...".
Uściślenie danych bibliograficznych jest zawsze wskazane. Naukowa
wartość pracy zyskałaby również, gdyby autor popierał niektóre swoje
twierdzenia materiałem dowodowym, odsyłając czytelnika do odpowiednich źródeł.
wały
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am właśnie przed sobą 2 Zeszyt "Biblioteki Lubuskiej". Pozycja
nosi tytuł: "Dzieje uprawy zielonogórskiej winorośli", autorem
jest Władysław Karcz - jeden z najbardziej czynnych historyków lubuskich. Celowości podjęcia owego tematu nie trzeba
było uzasadniać. I to zarówno dla samej Zielonej Góry, jak i - oczywiście w odpowiednich proporcjach- dla pozostałych regionów kraju.
Na pewno dobrze się stało, że ściągający tu z całej Folski turyści
otrzymują spora garść ciekawych wiadomości związanych chociażby
7. największą atrakcją Zielonej Góry tradycyjnym świętem winobrania. Ale wartość tej niewielkiej, bo liczącej zaledwie pięćdziesiąt
stron książeczki polega nie tylko na sumiennej, drobiazgowej rekonstrukcji dziejów krzewu, który przywieziony ze słonecznej Burgundii
nie bez trudu zadomowił się w naszym chłodnym klimacie. Autor nie
pomija bowiem żadnej okazji, aby po·ruszyć aktualne kwestie natury
niemal publicystycznej. Materiał historyczny, obok celów czysto informacyjnych, służy tu także uzasadnieniu pewnych propozycji na użytek
dnia dzisiejszego. Między innymi na pewno warto zastanowić się nad
obecnymi możliwościami rozszerzenia uprawy tego krzewu, przynajmniej do stanu, jaki miał miejsce w początkach dziewiętnastego stulecia. Rzecz zresztą nie dotyczy wyłącznie Zielonej Góry. Jak się
bowiem okazuje mieszkańcy wielu miejscowości na terenach śląsko
lubuskich (Gubin, Lubsko, Krosno Odrzańskie, Sulechów, Kargowa,
Babimost) trudnili się niegdyś hodowlą winorośli, a rezultaty osiągali
wcale nie gorsze od winiarzy zielonogórskich. Z przytoczonych przez
autora faktów wynika nawet, że prymat pod tym względem miała nie
Zielona Góra, ale przede wszystkim Gubin, na którego stokach próżno
byłoby dziś szukać chociażby jednego krzewu. Tak więc "winny problem" okazuje się godny zbadania nie tylko ze względu na doroczne
atrakcje zielonogórskie, ale również jako aktualne zagadnienie gospodarcze.
j

M

Rozprawka Korcza sklada się z trzech części. Dla niefachowców
z pewnością najbardziej atrakcyjna będzie część pierwsza, zatytuło
wana: "W walce z klimatem". Decyduje głównie o tym sam rodzaj
faktów historycznych, ilustrujących najbardziej dramatyc'Zne momenty
walki człowieka z klęskami żywiołowymi. Bez przesady można powiedzieć, że tę partię tekstu czyta się trochę tak, jak ciekawą powieść
z dreszczykiem niesamowitości.
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Z dwóch pozostałych części jedna dotyc'zy dziejów uprawy gubiń
skiej,- druga- "zabiegów człowieka nad ustaleniem miejsca uprawy
w życiu gospodarczym i społecznym w formie przepisów, zarządzeil.
i ustaw".
Na podkreślenie zasługuje tu przede wszystkim wielka sumienność
autora przy zbieraniu materiału historycznego. Skalę trudności obra-zuje najlepiej chyba fakt. że do dnia dzisiejszego dochowały się tylko
bardzo nieliczne teksty źródłowe i dokumenty. Autor skazany był
więc na żmudne poszukiwanie najdrobniejszych nawet wzmianek dotyczących tematu a następnie na trudy żmudnej i wymagającej dużego
doświadczenia rekontrukcji. Ich układ, selekcja a wreszcie forma komentarza od autorskiego wskazują na dojrzały już warsztat naukowy
historyka. Jedyna pretensja, jaką można by mieć do tej pracy, dotyczy pewnych, zresztą drobnych, niekonsekwencji i przeoczeń, które
uszły uwadze zarówno autora, jak i adiustatora. Dla przykładu przytoczę chociażby fragment tekstu na str. 14-15, z którego dowiadujemy
się, że tzw. "czarna śmierć" rozpoczęła swój "niszczący pochód przez
wszystkie kraje europejskie w 1384 r." - a do Zielonej Góry dotarła
"wiosną r. 1349" (?) Przydałaby się również i to odnosi się w ogóle
do całej serii - jakaś bardziej atrakcyjna szata graficzna. Wspomniane usterki nie obniżają jednak w niczym niewąt2liwie dużej wartości
naukowej i popularyzacyjnej tej publikacji.
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Paukszła

Na tropie lubuskiei baśni
namienne, iż przy żywym powojennym zainteresowaniu. folklorem
ludowym, bardzo mało uwagi poświęcono dotychczas zebraniu
i opracowaniu baśni i klechd charakterystycznych dla poszczególnych regionów kraju. Właściwie poza mocno niepełną antologią
polskiej baśni, poza wznowieniem klechd i baśni śląskich Wasilewskiego i nową pracą Ja na Baranowicza, wydanym przez "Czytelnika" zbiorem mazursko-warmińskim "Kiermasz bajek", można już odnotować
tylko pojedyńcze, drobne tomiki czy przypadkowe po'zycje wplecione
w wydawnictwa dziecięce i młodzieżowe.

Z

Problem rodzimej baśni ludowej nabiera jeszcze większego znaczenia przy omawianiu spraw Ziem Zachodnich, i folkloru znajdującej
sie tam polskiej ludności rodzimej. Staje tu przed badaczem, pisarzem,
wydawcą szereg trudnych zadań. Chodzi przecież o ukazanie najbardziej · typowych i charakterystycznych cech danego regionu właśnie
poprzez klechdę i baśń ludową, o rodzimych cechach słowiańskich,
wyseparowanych z naleciałości germańskich. I zaraz powstają pytania,
gdzie tkwi typowość motywów regionalnych, gdzie w analogiach np.
baśni kurpiowskich z lubuskihli czy mazurskimi jest pokrewieństwo
wypływające z tradycji przeszłości, gdzie zaś zapożyczenie z baśni
polskiej ostatniego wieku? Albo jakie znów cechy germańskiej mi".ologii zostały w ciągu wieków przez polską ludność rodzimą przejęte,
zasymilowane i przerobione na własną modłę psychiczną, gdzie zaś
typowo niemiecki wtręt osłabia obraz rodzimej ludowości? Wreszcie
zjawia się pytanie najbardziej może natarczywe i ważkie: gdzie się
kryje istota odrębnego, bardzo swoistego charakteru klechdy, gawędy,
opowieści ludowej i baśni tych stron, kształtowanej w bardzo szczególnych warunkach historycznych?
Sprawy te nie są proste, w każdym regionie Nadodrza specyficznie
inne, wykazujące jednak zarazem pewne linie zbieżności zarówno
z obyC'zajowym jak i moralnym charakterem baśni polskiej.
Na Ziemi Lubuskiej, w odróżnieniu np. od Warmii i Mazur czy
zarysowuje się od razu pewien bardzo istotny podział: oto
tylko część baśni polskich ludności tu zamieszkującej, da się jeszcze
uchwycić na żywo, przechowywana w tradycji ludności BabimodszPowiśla,

237

Recenzje
czyzny i krainy m.iędzyrzeckiej. One też wykazują najwięcej analogii
z baśnią wielkopolską, choć są także i elementy bardzo własne, szczególnie z okresu rozdziału państwowego i tym samym zerwania więzi
terytorialnej z macierzystym wielkopolskim zapleczem.
·
W odniesieniu natomiast do zachodnich terenów Ziemi Lubusk!ej,
gdzie postępy germanizacji zdołały wytępić ludność rodzimą, cech
folkloru ludowego w baśni szukać już można nie w tradycji ustnej,
a jedynie w przekazach źródłowych. Tą drogą poszli właśnie autorzy
tomu wydanego w Zielonej Górze - Kazimierz Malicki i Zygmunt
Rutkowski.
Sprawa wyszukania w materiale źródłowym baśni rodzimej, niejest
tak prostą. Nie chodzi wszak o umiejętność wykrycia jedynie
w pokrytych kurzem szpargałach odpowiedniego zapisu, ale jednocześnie spenetrowanie, z czyich rąk pochodzi, stwierdzenie jego wiarygodności od strony elementów narodowych, oddzielenie od ewentualnych naleciałości obcych. Zygmunt Rutkowski walnie już zasłużył
się w pracy nad gromadzeniem ze zbiorów archiwalnych wciąż nowych
materiałów i uzupełnień dla dziejów polskości Ziemi Lubuskiej. Wiele
faktów historycznych znalazło dzięki jego odkryciom, jeżeli już nie
nowe, to pełniejsze oświetlenie, inne ożywił w ich suchej relacji oprawą anegdotyczną, jeszcze innymi mógł się posłużyć dla obalenia
fałszów i zręcznych amputacji z pierwiastków polskich, dokonywanych
przez badaczy i popularyzatorów niemieckich. Praca tego rodzaju nie
zawsze spotyka się z należytym uznaniem i szacunkiem. Tymczasem
obok zadań ściśle naukowych, obok studiów specjalistycznych, którym
Zygmunt Rutkawski też przecie z powodzeniem się oddaje, potrafi on
myśleć jednocześnie i o popularyzacji przeszłości Ziem Zachodnich
poprzez tak atrakcyjny wątek fabuły historycznej czy fołklorystycznej.
Nie trzeba dodawać, jakie to ma znaczenie szczególnie w odniesieniu
do młodzieży, w ten sposób najłatwiej nawiązującej sto1sunek głęboko
uczuciowy z terenem swego zamieszkania.
rzeczą

Tomik wydany staraniem Łubuskiego Towarzystwa Kultury obję
jest stosunkowo skromny, obejmuje zaledwie trzy baśnie,
czy legendy a właściwie utwory, w których cechy obu tych rodzajów
literackich splatają się nawzajem. Niewątpliwie ta skromna objętość
budzi uczucie zawodu, zwłaszcza gdy się wie, jak olbrzymi materiał
czeka na opracowanie pisarskie. Niemniej trzeba pamiętać o tzw.
trudnościach obiektywnych na rynku wydawniczym i dlatego wysiłek
wykazany tutaj przez LTK godzien jest pełnego uznania.
tościowo

W baśni pierwszej w kolejności, "0 księciu Gniewosławie i krasnoludkowych darach", jak też w ostatniej "0 siedmiu zaklętych rycerzach", tak istotny dla rodzaju baśniowego morał jest jednoznaczny
i czytelny. Nieco gorzej z tym, w "J agusinowych przygodach", choć
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może nie akcentowałbym tego faktu tak bardzo, jak to czyni recenzent "Nadodrza" p. Bojaczyński, w swych wnikliwych zresztą uwagach. Sprawę wyrato·wałoby przy ewentualnym następnym wydaniu
po prostu usunięcie jednego małego akapitu,· sugerującego obok pierwszego, wyraźnego w swej intencji moralizującej, także inne rozwią
zanie sprzeczne raczej z tendencją baśni polskiej, gdzie motyw nagrody
czy kary za takie lub inne złe czyny jest bardzo charakterystyczny.
Cechą każącą pozytywnie ocenić trud spółkli autorskiej, jest jednoznaczna w swych elementach składowych rodzima warstwa, i terna-:
tyczna, i interpretacyjna wszystkich utworów. Zygmunt Rutkawski
już i gdzie indziej wykazał szczególną czułość o eliminację jakichkolwiek wtrętów obcych, czego np. mimo wysiłków, nie udało się w całej
pełni uniknąć w zbiorze warmińsko,..mazurskim "Kiermasz bajek".
Nurt baśni lubuskich w wydanej książeczce jest jak najwierniej polski,
co dodatkowo uwypuklają autorzy poprzez polską scenerię szczegółów
i nazewnictwo. Z tym łączy się także pewna - mimo swoistych analogii z pewnym ogólnym typem baśni polskiej, co zresztą jest jeszcze
jednym potwierdzeniem ścisłej więzi duchowej całego narodu, niezależnie od sytuacji, w jakiej znalazły sdę jego odłamy bardzo charakterystyczna lubuskość baśni. Pobrzmiewa ona zarówno w niektórych wątkach tematycznych, jak choćby exedus krasnali czy rodzaj
zadania rycerskiego, stawianego synom przez Szeligę, jak też w drobnych akcentach nie tylko już nazewnictwa, ale obyczaiowych, związa
nych z wyposażeniem wnętrz mieszkalnych, z obyczajem i przyrodą.
Tu kryje się, moim zdaniem, jedna z największych wartości tomiku.
Z tym zagadnieniem łączy słę sprawa gwary, względnie archaizacji
języka. Autorzy z gwary świadomie zrezygnowali, co zresztą należy
uznać raczej za pozytyw, trudno bowiem byłoby przy jej przyjęciu
podać tekst, łatwo przyswajalny dla wszystkich czytelników. Natomiast kusiła nieco spółkę autorsk~ archaizacja języka. Pewne jej ślady
znaleźć można we wszystkich tekstach, choć w baśni pierwszej pobrzmiewa ona najmocniej. Sprawa archaizowania języka literackiego
nie jest prosta, niejeden się na niej już potknął. Jeżeli przyjmiemy
stosowanie jej w dialogach, to tekst autorski należy pilnie oczyścić
z jakichkolwiek tego . rodzaju tendencji. Archaizowanie znów całego
tekstu nie wydaje się spełniać w tego rodzaju pracy jakiejś istotnej
funkcji, jedynie może utrudnić percepcję książki. Z kolei sprawa stopnia archaizacji. Czy ma sdę ona ujawnić tylko w pewnych swych
cechach najbardziej _charakterystycznych, czy objąć zarówno słownik,
jak styl i składnię? Nie wydaje się, aby ten problem został przemyślany do końca i dlatego próby lekkiego archaizowania nie powiodły
się _i raczej rażą, rozbijając jedność narracyjną utworu. Moim zdaniem,
prób archaizowania języka należało tutaj w ogóle unikać. Nie daje to
niczego, a mąci wyrazistość i prostotę języka.
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To trzeba bowiem oddać autorom, że mimo tu i ówdzie pojawiają
cych się potknięć, jedno potrafili osiągnąć w poważnej mierze - co
zawsze jest plusem dla utworu o ambicjach literac~ch - mianowicie
prostotę języka. Nie ma tu silenia się na nadzwyczajność, na pompatyczny styl, na efekty językowe. Narracja jest spokojna i prosta,
utrzymana w jednej kadencji, chwilami nawet aż nużącej, szczególnie
w scenach bardziej dramatycznych, gdzie aż prosi się np. o zastosowanie krótkich zdań, potęgujących dynamikę fabuły.
Baśnie i legendy lubuskie zawarte w tomiku Rutkowskiego i Malickiego nie są wolne od niedociągnięć artystycznych. Grzeszą chwilami rozwlekłością i nagromadzeniem zbędnych szczegółów w partiach,
gdzie wszystko prosi się o kondensację i zwartość. Zbyt mało czuje
się czasem zaufania do czytelnika, któremu dosyć łopatologicznie wykłada się odautorski komentarz, jak w opowieści o Jagusinych przygodach. Styl czasem staje się chropawy, trafiają się powtórzenia,
nadużywanie imiesłowów.
Odnotowując te wszystkie usterki, muszę dodać, że rodzaj baśniowy
jest jednak szczególnie trudny pisarsko i potyka się na nim niejednokrotnie znacznie bardziej wyrobione pióro. Ogólnie biorąc, pod wzglę
dem literackim, książka jest zupełnie poprawna a miejscami nawet
przebija zacięcie, świadczące o dużych możliwościach pisarskich na
przyszłość.
-

Fazostałaby strona graficzna i ilustratorska, wcale niebłaha w tej
pozycji, gdzie na niecałe osiemdziesiąt stron, prawie połowa zajęta jest
przez całostronicowe, wielobarwne ilustracje, nie wspominając o kreskówkach i przerywnikach. Samo opracowanie graficzne tomiku jest
dobre, nie budzi zastrzeżeń. Musiał to robić ktoś ze smakiem bibliofila.

Gorzej jest z ilustracjami. O ile Romuald Bogaczyk zupełnie dobrze
czuje się w kresce i niektóre przerywniki są bardzo przyjemne artys' ycznie, o tyle ilustracje barwne często budzą zasadnicze sprzeciwy.
Czasem z uwagi na płytką ilustracyjność, jak np. bardzo naiwna
wkładka dwustronicowa z krajobrazem w zapleczu, to znów na nieudolność w rysowaniu oblicza ludzkiego, albo sztuczny, naiwnie oddany ruch czy gest. Czasami ilustracje sprawiają wrażenie niezłej
amatorszczyzny, ale tylko amatorszczyzny. Potęguje to wrażenie fakt,
że znów niektórych ilustracji nie można zaliczyć do nieudanych, np.
wdzięczne są niektóre sceny z krasnalami, chociaż nie wszystkie.
Podobnie kolorystyka, czasem ciekawa, trafna, czasami zaś bardzo
prymitywna.
Jeszcze jedna rzecz mnie niepokoi, jeśli chodzi o ilustracje. Miaiem
przeglądania wielu niemieckich wydawnictw ze zbiorami

możność
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baśni. Otóż w ilustracji rządził tam pewien schemat, bardzo wyrazisty.
Pewne cechy tego schematu można znaleźć i w ilustracjach tomiku
lubuskiego.

Nie chciałbym krzywdzić Romualda Bogaczyka. Niewątpliwie wykazal on dużo inwencji i włożył w swą pracę wiele trudu. Nie wiem,
kto opiniował do druku te ilustracje. Fachowa krytyka i ocena zezwoliłyby wcale niewielkim wysiłkiem na usunięcie poważnej części wymienionych mankamentów i całość zasłużyłaby wtedy na niewątpliwie
bardziej pozytywną ocenę.
Oceniając

wydawnictwo ogólnie, należy je radośnie powitać i prozarówno autorów jak wydawcę o kontynuowanie tej dobrej roboty,
pamiętając, że w młodym pokoleniu tak miłość jak znajomość ziemi
rodzinnej najłatwiej utrwalać właśnie przez .baśń, przypowieść, legendę, czy klechdę.
sić
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Bogdan Bąk

Zielonogórskie debiuty

S

erię

zielonogórskich debiutów otworzył arkusz poetycki Janusza
Koniusza, wydany we Wrocławiu, a finansowany przez Lubuskie
Towarzystwo Kultury.

pisząc o
"architektoniczność"

tomiku Koniusza w "Nadodrzu" podkreśla
jego poezji. Wskazywałem, że metaforyka
typu geometrycznego" jest konsekwencją poetyckich założeń "av:angardy", dla której metafora jest przecież tylko matematycznym równaniem. Trzeba tu jednak konie:::znie dodać, że metaforyki tegiJ typu,
poeta stanowczo nadużywa. Wymieńmy przykłady:
Swego czasu

łem

Kondygnacje wyobrażeń
wyłożone sylabami
bez gzymsów
kolumn
fasad
("Miasto")
Cóż więcej

poza
lawiną stożków

hukiem trapezów
przepaścią światła

("W górach")
"Pączkuję w sześciokątny ogród powietrza"
(,,Rekonwalescencja'')
Podane tu, wyłowione z kilkunastu wierszy - nie wszystkie przecież- przykłady są bez wątpienia ciekawe, choć też na pewno wracają
zbyt często. Korriusz niepotrzebnie zawęża i zuboża rekwizytornię
poetycką, choć inne wiersze świadczą o tym, że
obraźnia jest szeroka, różnorodna i ciekawa.

jego poetycka wy-

Trzeba tu dodać, że ten typ metaforyki spotyka się przede wszystkim w jego liryce refleksyjnej. Jeśli już mowa o refleksyjnych, filozofic:znych wierszach poety, trzeba tu dodać, że choć nie grzeszą one
odkrywczością, że często prawdy Koniusza są truizmami, to podane
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są

one w sposób bez

wątpienia

bardziej sw1ezy i oryginalny,

niż

w wypadku innych zielonogórskich poetów. Wiersze typu "Stworze-

nie'', a więc utwory
chwili być porażkami,

mające ambicje syntetyzujące muszą w tej
jeśli wziąć pod uwagę wiek, a zatem i zakres
doświadczeń życiowych ich twórcy. Można natomiast postawić Koniuszowi poważniejszy zarzut, zbyt rzadko odwołuje się on do emocjonalnych doznań odbiorcy. Intelektualne, racjonalne argumenty czytelnik znaleźć może w rozprawach filozoficznych, czy choćby publi-

cystyce.

Biorąc

przeżyw

a

ć!

do ręki tomik poetycki, chce przede wszystkim
Intelektualne treści nie wykluczają emocjonalnego

odbioru.
Zresztą nie te wiersze są najciekawsze w "Tempie krążenia". Najciekawsze są bez wątpienia utwory, w których widzenie świata przepuszczone jest przez soczewkę groteski. Wystarczy tu chyba przytoczyć
"Pannę z podwórka".

Pod pergaminowym biustonoszem
listkiem ni'e z figi
wdepnięta w obcasy marchwi
kostki wieprzowe nawleka na jabłeczne
drąży dziurki w klipsach kartoflanych
strojnisi a spod okiennity

łupiny

śmietnikówna.

Prostota tego utworu - łącznie z żartobliwym przymrużeniem
oka, sprawia, że wiersz zaliczyć przyjdzie do najciekawszych osi'ągnięć
poety. "\7.1 ogóle wydaje się, że groteska najbardziej odpowiada poetyckiemu temperamentowi Koniusza i żałować należy, że w tej chwili
znajduje się niejako na marginesie jego zainteresowań twórczych.
Tezę powyższą wesprzeć można choćby wierszem zatytułowanym "Na
odlot w międzygwiazdy''.
Wyodrębniłem tu tomik Koniusza nie tylko dlatego, że był to
pierwszy debiut zielonogórski, lecz także dlatego, że wiersze z "Tempa
krążenia" są (porównawczo i nie tylko) najbardziej wykrystalizowane,
najbardziej dojrzałe, jeśli oczywiście debiut może być w pełni dojrzały; świadczą o własnej poetyckiej "twarzy", o poszukiwaniach
autora, co też nie jest rzeczą bagatelną.

Podkreśliłem ten fakt tak silnie, gdyż dwa kolejne debiuty zielono-;
górskich poetów - "Kolory wzruszeń" Henryka Szyikina i "Pryzmaty"
Bolesława Solińskiego nie dostarczają materiału świadczącego
o poszukiwaniach twórczych. Ma bez wątpienia racje recenzent "Ty-
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g:odnika Zachodniego" Włodzimierz Jasiński, pisząc, że "poeci ci nie

~iele różnią się od siebie ani genealogią poetycką, ani treścią swych

wierszy, ani tych wierszy stroną formalną, ani wreszcie sposobem
patrzenia na świat i percepcją rzeczywistości".
Skonkretyzujmy to zastrzeżenie. Twórczość obu poetów wywodzi
z maniery Rózewicza -więc jednego z najpotężniejszych konarów
awangardowego pnia. (Milstrzem Koniusza jest przede wszystkim
Tymateusz Karpowicz). W określaniu tradycji, z których czerpią
twórcy, kryje się już zapowwdź klęski. Pozorna łatwość sprozaizowanego
wiersza Rózewicza pociąga autorów, stając się jednocześnie pierwszym
krokiem ku ich porażce; zapewne dlatego, że krok tylko dzieli prawd z i w ą poezję Rózewicza od rozbitej graficznie prozy jego naśla
dowców. Nie ma tu oczywiście większego sensu przepisywanie wierszy
obu poetów bez wersetowych wyróżnień, ale za to z interpunktacją.
N aj bardziej dobitnym przykładem tej tezy może być rózewiczowski
już w temacie "Inwalida" Szylkina. W dorobku tego autora można
znaleźć więcej równie chybionych utworów. Niech za przykład posłuży choćby "Matka" pi·sana językiem nienajlepszej prozy publicystycznej. Ekzemplifikując tę tezę w oparciu o wiersze Solińskiego,
wystarczy tu przytoczyć fragment wiersza "Realizm naiwny".
się

Znalazłem ją
rzuconą

wśród

wielu innych przedmiotów

podniosłem

brudną

Zresztą jeśliby tytuł

i

brzydką

tego wiersza potraktować jako wielką me- można śmiało wysnuć wniosek, że właśnie naiwny trochę
realizm wierszy obu poetów, najbardziej je obciąża. Jeśli dodać do
tego równie naiwne, truizmami będące odkrycia uogólniające takich
wierszy jak "Nijacy", "Cel", czy "Katarakta" Solińskiego, lub
"Gmach" i kilka innych utworów Szylkina, sprawa nabierze pełniej
szych kształtów. Na marginesie tego ostatniego wiersza: pointa nie
jest tu w moim przekonaniu adekwatna do treści. Przecież fundament
to coś mocnego i trwałego, równie trwały i "Gmach" ów być powinien. Zresztą nurt "rozrachunkowy" bliski ważykowskiemu "Poematowi" w ogóle zbyt obficie i nie najszczęśliwiej reprezentowany jest
w obu tomikach. Razi to tym bardziej, że czas poszedł naprzód i od
seryjnych rozrachunków sporo już wody upłynęło. By mi nie zarzucono gołosłowności, przytoczę tu "Omyłkę" Szylkina:

taforę
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Zamiast ust
miał piszczałki

do powtarzania

głosu

Na nogach
kule
aby nie zaszedł daleko

żelazne

Więc mówiono
to człowiek
spokojny

Czyż nie
topielca?" ...

dzwięczą

w tych strofach

słowa

"Wyłowiono

z

Wisły

Bezsensowne jest chyba wytaczanie co najcięższych armat - jak
uczynił to L. H. w "Życiu literackim" przeciw wierszom Szyikina
i rażenie :z; nich obu debiul antów. Przecież w obu tomikach obok
zdecydowanie banalnych metafor i porównań- "łuk twoich ramion",
lub "zgarbiony jak plecy dziadka" u Szylkina, czy "do kolorowej
lampy lecą myśli jak ćmy" Solińskiego - spotkać można wiersze
naprawdę udane. Zalic?Jyłbym do tej grupy przede wszystkim kilka
erotyków Solińskiego (m.in. "Motyl"), oraz niektóre wiersze Szylkina1
choćby "Praca" czy "Gniew". Utwory te są niewątpliwym świadect
wem poetyckich możliwości obu autorów.
i przyznać komuś tak zwaną
palmę pierwszeństwa, postawiłbym na Szylkina, w któregomłjlepszych
wierszach urzeka prawda i prostota przeżycia, najsilniej też dochodzi
do głosu liryczne "ja" poety, oraz zaangażowanie w sprawy świata,
o którym pisze.
Gdyby kazano mi jednak

wybierać

Wydaje się, że poważną winę za negatywną ra<:zej ocenę tomików
ponoszą nie autorzy, lecz edytorzy. Wybory są zbyt obszerne. Gdyby
wyselekcjonować 10-15 najlepszych wierszy, obraz kształtowałby się
niewątpliwie inaczej.
Nie wiem tylko, czy najdalej posunięta selekcja pomogłaby wiele
czwartemu debiutantowi zielonogórskiemu Bronisławowi Suzanowiczowi. Przeczytałem tomik, który zresztą nie jest, ani spowiedzią, ani
tym bardziej spowiedzią liryczną. Spowiedź jest przecież kameralnym
wyznaniem spraw bardzo osobistych, jest więc z natury liryczna. Jeśli
zaś już przymiotnik ten dodaje się, można oczekiwać w pełni egotycznego widzenia świata. A tego w wierszach Suzanowicza nie ma.

245

R_<!~enzje

-----------------------------

Brak dat pod poszczególnymi utworami nie pozwala stwierdzić,
czy wiersze tradycyjne z ciągnionymi za uszy rymami lub asonansami
są v;cześniejsze. Należałoby jednak przypuszczać (prawidłowość rozwojowa naszej poezji), że Suzanowic'z niedawno stał się "awangardystą";
stąd też te poważne luki warsztatowe. Nie potrafiłbym jednak jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, który typ wiersza bardziej mi od··
powiada, które utwory są lepsze (lepsze w tym wypadku, absolutnie
nie znaczy dobre). W obu wypadkach razi przede wszystkim pretensjonalna, z młodopolska nadęta metaforyka, nie tworząca obrazów artystycznych, ani też nie wywołująca estetycznych wzruszeń. Niedobrze,
gdy po lekturze większości wierszy ciśnie się na usta jedno tylko pytanie: no i co z tego?
Nie mam nic przeciwko temu, aby poeta "gwiżdżąc Marsyliankę
we wrota "Wielkiej Tajemnicy". Tylko na miłość boską,
czy to już dostateczny powód do wydania tomika wierszy? Mówiąc
inaczej. Na pewno można uratować parę wierszy Suzanowicza, ale to
jeszcze zbyt mało. Cenię u autora przede wszystkim odwagę. Bo trzeba
na prawdę niemałej odwagi, by firmować swym nazwiskiem "Spowiedź
liryczną". Cenię, lecz specjalnie nie dziwię się. Debiutanci zwykle są
tacy. Dziwię się natomiast Arnoldowi Słuckiemu, który jako redaktor - nazwiskiem swym tomik firmował.
zaczął kopać

Nie użyję tu stereotypowego określenia "dobrze się stało, że Lubuskie Towarzystwo Kultury ... "Fakt, że LTK finansuje edycję tomików, że umożliwia debiut poetom, którzy nie często mają okazję
przekonać o s'Arych walorach wydawnictwa centralne, ma swój niewątpliwie pozytywny sens. Nie wolno jednak przy tym w żadnym
wypadku zapominać o jakości. A moim zdaniem przynajmniej w jednym wypadku książka nie. osiągnęła niezbędnego minimum. Musi to
oczywiście budzić obawy o przyszłość. Szczerze radziłbym ograniczenie
rozmiarów książek.
Warto też zaostrzyć kryteria kwalifikacyjne. Nie idzie tu
fikcję bibliograficzną -- bo to rzecz mniejsza. Idzie o to,
produkować zbyt wielu autorów jednej książki.

o

Na

zakończenie

nawet
by nie

wyznanie natury osobi<stej. Gorzkie i ostre sformutego szkicu podyktowała w gruncie rzeczy (a często wbrew
pozorom) serdeczna troska o teraźniejszość łubuskiego środowiska
poetyckiego. Zrezygnowałem też z napisanej, choć tradycją uświęconej
zasady, że debiuty prowincjonalne traktować trzeba na zasadzie
mniejszych wymagań. Nie zastosowałem tu taryfy ulgowej, choć
nawet w najśmielszych marzeniach sennych nie ubieram togi Katona,
ani też okularów samego Artura Sandauera.
łowanie
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"Miniatury"
utorzy zbiorowego tomiku miniatur już w tytule zaasekurowali
się przed zoilami. Tytuł "Miniatury" uchyla ośmiu autorówprzed
zarzutami niejednolitości tematycznej, połączenia się li tylko dla
celów wydawniczych; uwalnia także klasyfikowania miniatur w gatunkach literackich. Do czynienia mamy z miniaturami refleksyjnymi,
które przeważają, mniej refleksyjnymi i opisowymi. Opowiedzenie się
za jednym, czy drugim - świadczy o różnorodności artystycznego
spojrzenia, osobowości twórczej. N atomiast niewielka ilość miniatur
poetyzujących dobrze mówi o wydawcy i recenzencie tomiku, Zbigniewie Kubikowskim.

A

Z dwudziestu sześciu miniatur można ·wyłowić dwa silniej zaakcentowane problemy: stosunek artysty do rzeczywistości i stosunek
twórcy do słowa. Pierwszy najwyraźniej określa miniatura R. Rowińskiego pt. "Koliber", zakończona refleksją.
(... ) Może postąpiłem okrutnie. Koliber sprawił mi jednak sporo
uciechy. Cztery ściany i łóżko i kino już nre dokuczały, wydawały
się znośniejsze, ale to chyba nie prawda. To ja byłem bogatszy o nowe
doznania. (podk. M. K.). Drugi streszcza się w miniaturze J. Koniusza
pt. "Z dialogu przed drzwiami", którą ze względu na krótkość przy
taczam w całości:
Ja: Czajnik kuka, chichocą pokrywki?
ON: To rechotanie talerzy, plusk łyżek.
ON II: Nie. Bzykanie tarła, trzepotanie solniczki,
... , śmiech kurka.
Ona: (zza drzwi) Hi, hi, hi. To po prostu gotowanie
obiadu, poeeeci!
Tomik jest wyrazem poszukiwań słów do rzeczy, uwolnienia ich
od zwiędłego patosu, przywrócenia przez słowa rzeczom właściwego
ich bytu, znalezienia adekwatnego wyrazu do nowych wartości przeżyć. Jednak nie wszystkim, nawet tym, którzy świadomie do tego
zmierzają, udaje się to w pełni zrealizować. T. Kajan, który od nie247
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proporcji słowa i czynu próbuje się uwolnić metaforą - ugrzązł
w udziwacznieniu, lecz tak nienaturalnie skonstruowanym, że jest nie
do przyjęcia. "Zyciorys" i "Poeci" zapowiadały wręcz coś przeciwnego: ironkzny, groteskowy stosunek do słowa patosu, słowa
poetyzującego, gdy tymczasem "buntownicy" są zaprzeczeniem wszystkiego, co się zakładało wyżej. To, co w "Poetach" jest na prawie
egzemplifikacji, tu - założenia artystycznego. B. Suzanowicz, mniej
świadomy swego założenia, choć przestrzegał przed fatamorganą
słów, jak T. Kajan, zaprzeczył sobie ucieczką w sny, katastrofkzne
wizje, filozofujące przypowiastki zza silnie wypunktowaną pointą.
Niekonsekwentnym okazał się także R. Rowiński z autoironicznej miniatury o wróblu pomalowanym dla uzyskania nowego doznania, jak
u J. Koniusza, można wyczytać postulat stosunku artysty do rzeczywiistości. Można, lecz nie koniecznie trzeba. Dlatego już "Cyganka" jest
tylko banalnym stwierdzeniem i~tnienia zabobonu, wiary w jasnowidztwo, a "czterdziesty drugi rozbójnik'' niepoetyckim marzeniem
o uwięzionym czasie, do którego epi'log napisał R. Szura ("Próchniejący czas").
Jak z powyższej analizy widać - lekko nakreślone przez autorów
koncentrowanie się wokół dwóch punktów, jest uchwytne tylko w
części twórczości. Pozostała jest zaprzeczeniem. Autorzy w nielicznych
ilościowo ut~rach niE: przestrzegają konsekwenrtnego rozwijania
swojej myśli, lecz tak jak mówi tytuł tomiku, pozostawiają z ogólnej
świadomości intelektualnej kilka zdań, za które nie przyjmują odpowiedzialności. W tym wypadku najbardziej obronną ręką wyszedł
J. Koniusz, który we wszystkich tytułach jest konsekwentny przemilczanemu doświadczeniu "Z dialogu przed drzwiami".
Z odpoetyzowaniem miniatur łączy się inne zagadnienie - wybór
obrazowania, wyrażenia refleksji. Zielonogórski tomik w
tym wypadku zaskakuje. Oszczędność użytkowania metaforą i innymi
figurami stylistycznymi, należy policzyć za dodatnią cechę. Gdyby
nie mało przekonywująca metafora T. Kajana, banalna H. Szyikina można by o nim mówić z pełnym uznaniem. Takimi metaforami jak:
"Zapalają pochodnie z włosów. I kąsają jak śnieg, jak śmierć białymi zębami" (Kajan), "Słońce jak piłka toczy się wolno nad ziemią"
(Szylkin) zakłócono harmonię tak dobrze zorganizowaną przez
I. Bieniek, J. Koniusza, B. Suzanowicza (oprócz nieudanej miniatury
pt. "Diogenes").
środków
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Zielonogórski tomik miniatur, moim zdaniem, mimo wyliczonych
wad dość dobrze zaprezentował literackie środo·wisko Zielonej Góry.
I. Bieniek, T. Kajan, J. Koniusz, R. Rowiński, B. Soliński, B. Suzanowicz,
H. Szura, H. Szylkin, MINIATURY, Lubuskie Towarzystwo Kultury, Zielona

Góra 1958 wyd. I, s. 34.
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Franciszek Jenek

Wiadomości

ogólne

o Zw qzku Polaków

N

w

Ludność

ności

polska

polskiej

zamieszkiwała

znajdujemy

w

Warmii i Mazur, Pogranicza

emczech

różne

części

Niemczech

Niemiec. Zwarte grupy lud-

w

rejonach

Sląska,

Westfalii,

Niemiec Srodkowych (rejon Berlina). Ustalenie

liczby Polaków w Niemczech napotyka na istotne przeszkody spowodowane
tendencyjnie -

w niektórych statystykach niemieckich -

ludnościowych.

::,pisach

Nadto Niemcy reprezentowali
określa

się

poprzez indywidualne

i niektóre czynniki
cydujące
się,

do

że

w

świetle

ujęcia

Do
zostałych

wyrażenie

język,

sprawę przynależności

sprawę

tą

określały

statystycznego

wiarygodności

ludności

obiektywnych

określający

liczbę

również

poprzez takie dekulturę.

pochodzenie etniczne, obyczaje i

i pozbawione cech

narodowej

woli. Strona polska, jak

nauki, tezy niemieckie w tym przedmiocie

najbardziej

z 1910 roku,

pogląd, że

międzynarodowe

czynniki jak:

przyjęcia

nego

przeprowadzanych

nie

mogą

polskiej

zamieszkałej

spisów

możemy

są

służyć

Wydaje

absolutnie nie
do obiektyw-

w Niemczech.

zaliczyć

spis

ludności

Polaków na 1.517.440 osób (na terenach po-

po r. 1918 przy Rzeszy).

Niemcy w spisie z 1933

ludności

polskiej wykazali zaledwie 440.168 osób.

Do tej liczby jednak nie doliczono Polaków

zamieszkałych

na terenie West-

falii i Niemiec Srodkowych, którzy np. w roku 1925 stanowili 15%
ludności

polskiej

w

tendencyjnie Niemcy
Aby
na

obliczyć
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właściwy

gruntownych

doszedł

Niemczech.
dążyli

stan

do

Na

ludności

obliczeniach

podstawie tych

fałszowania

jakie

danych

rzeczywistej liczby

polskiej w Niemczech
przeprowadził

do ogólnej cyfry 1.467.355 osób. Dane te

Emil

widzimy

ludności

ogółu

jak

polskiej.

należy oprzeć się
Kuroński,

można przyjąć

który

za najbardziej

.....
Wiadomości

ogólne o Zwiqzku Polaków w Niemczech

trafne, jednak z uwagi na
polaków w Niemczech przed

trwający

okres intensywnej germanizacji, liczba
w 1939 r. wynosiła przeszło milion osób.

wojną

Ogółem na terenie Sląska (Górny i Dolny) zamieszkiwało około 800.000
polaków, na Warmii i Mazurach około 300.000, na dawnym Pograniczu 30.000

(Ziemia Wschowska, Babimojska, Międzyrzecka, Skwierzyńska i Złotowska).
Nadto sporą liczbę Polaków jako emigrantów znajdujemy na terenie Westfalii i Niemiec Srodkowych.
Ludność

polska pochodzenia miejscowego nauczona

doświadczeniem

mi-

nionego okresu walki o utrzymanie swej odrębności narodowej organizowała
się we wszelkiego rodzaju społeczne instytucje. Tylko takie organizacyjne
ujęcie życia społeczno-gospodarczego zabezpieczało ludność przed germanizacją.
Poważnym mankamentem życia ludności polskiej w Niemczech był brak inteligencji polskiej. Pierwsze gimnazjum powstało dopiero w 1932 w Bytomiu
18 listopada, drugie w 1937 roku w Kwidzyniu. Zatem rozwój życia kulturalnego i gospodarczego napotykał na olbrzymie trudności. Niejednokrotny
brak oświaty odbijał się fatalnie na świadomości narodowej (zobojętnienie).
Problem ten bardzo poważnie zarysował się szczególnie na terenie Mazur,
gdzie zagadnienie to komplikowało rozbicie religijne ludności, jak również
w znacznym stopniu kompromitująco przegrany plebiscyt w roku 1920.
Największym
skupiskiem ludności polskiej w Niemczech był Górny
Dolny Sląsk. Tu świadomość narodowa w szerszym znaczeniu budzi się
około 1893 roku. Uwieńczeniem tej świadomości i patriotyzmu był okres
powstań śląskich.
falę

Jednak po tym

wzniosłym

okresie daje

się zauważyć pewną

zobojętnienia.

Aby przełamać ten okres trzeba było dużo wysiłków
wszystkich polskich organizacji społeczno-kulturalnych. Duże trudności na
odcinku tej pracy stworzyli renegaci ks. Ulitzka i Reginek, którzy do zagadnienia walki o utrzymanie jedności w ruchu narodowym, poprzez swój
katolicki światopogląd wprowadzili pierwiastek jedności katolickiej nie bacząc, że właśnie większość Polaków w tym rejonie była protestantami.
Rząd

niemiecki

pomagał

finansowo w utrzymaniu tego stanu rzeczy.

się

jasnym, że ludność rdzennie
ulegała germanizacji.
Bardzo intensywne

było życie

polska, wyznania

protestanckiego

Stało

szybko

grupy Polaków w Berlinie, w Niemczech

Srodkowych i Westfalii. Grupa polska na tych terenach rozporządzała sto
sunkowo liczną inteligencją.
Z tej też grupy wywodzą się najwybitniejsi działacze polscy na terenie
Niemiec m.in. sekretarz generalny Związku Polaków w Niemczech dr Jan
Kaczmarek.
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Zupełnie

inną

rodowościowych,

lacy

sytuację

ludności

wykazali znacznie

mamy na odcinku skomplikowanych spraw na-

polskiej
wyższy

zamieszkałej

razwoJ

na tzw. Pograniczu. Tu Ponarodowej aniżeli na

świadomości

Sląsku

i na Mazurach. Liczba Polaków w tym rejonie wynosiła około 30.000.
Jednak np. na odcinku szkolnictwa mieli największe osiągnięcia. Tu na po-

graniczu

uczyło

się

Fosługiwanie

ilustruje nam

prawie 70% dzieci polskich w

się

ojczystym w stosunku
przedstawiona tabelka.

językiem

poniżej

szkołach

Osoby posługujące
się tylko językiem
polskim

Okręg

Warmia i Mazur Y
Sląsk Górny
Sląsk Dolny
Pogranicze

5.389
234
99.193
6.357

(10%)
(22%)
(27%)
(67%)

do

polskich.
innych regionów

dwujęzyczni

49.823
788
266.375
3.194

Tabelka ta wykazuje zasadnicze różnice między Pograniczem a
okręgami zamieszkałymi przez ludność polską.
Okręg

sługiwały

byłego

Pogranicza

się wyłącznie

(90%)
(78%)
(73%)
(33%)
pozostałymi

wykazywał największy

językiem

odsetek osób, które popolskim. Nadto kategoria osób posługująca

się dwoma językami na tym terenie była najmniejsza. Te dodatnie strony
wysokiego stopnia świadomości narodowej zaistniały z braku negatywnych
momentów w pracy narodowej jakie uwidoczniły się w innych okręgach

zamieszkałych

przez

ludność polską.

Polaków miejscowych b. Pogranicza cechowała solidarność, chętnie garnęli się do oświaty, (wysoki poziom czytelnictwa np. Nowe Kramsko, Dąbrówka, Podmokle). Nadto bliskość granicy
polskiej oraz m. Poznania wpłynęła dodatnio na utrzymanie wysokiego stopnia
narodowej. Tu ludność polska umiała wykorzystać wszelkie moż
liwości legalnego działania. Wykorzystano w
sposób zorganizowany ciągły
świadomOści

i

wytrwały,

za

pomocą

możliwości zdążające

szeregu instytucji i stowarzyszeń narodowych, wszelkie
do zabezpieczenia samoistnego bytu narodowego:

Organizacja, aktyw przywódczy, dyscyplina społeczna, ofiarność i wytrwaoto zasadnicze czynniki, które gwarantowały byt narodowościowy ludności
Pogranicza. Jest zrozumiałe, że tu nacisk germanizacyjny był najsilniejszy;
ale nacjonalizm niemiecki zrodził ·oczywiście w odpowiedzi, swoisty polski
nacjonalizm ludowy, typu defensywnego, który już Lenin odróżniał od nacjonałość,

lizmu narodu zaborczego.
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sprawą

Jest

ogólne o

jasną,

że

Związku

natężenie

Polaków w Niemczech

walki narodowej

należało

tu nie tylko

od stanowiska władz państwowych, ale również od nastawienia ludności niemieckiej, która przecież stanowiła większość mieszkańców ziemi babimojskomiędzyrzeckiej.

Polacy tych ziem pod

względem

uświadomienia

narodowego mogli

iść

o lepsze tylko z Folakarni zamieszkałymi na terenie ziemi złotowskiej. Zatem
tu na tej ziemi mamy ludność polską najbardziej narodowo uświadomioną,
dlatego

ludności

tej i jej przywódcom,

należy się dziś

Zycie organizacyjne Polaków w Niemczech
najważniejsze związki polskie:

szczególnie

opierało się

duże

uznanie.

w zasadzie o na-

stępujące

a) Komitet Wykonawczy w Westfalii,
b) Komitet Narodowy w Berlinie,
c) Związek Polaków w Prusiech.
W 1922 roku postanowiono utworzyć Związek Polaków w Niemczech.
(3. 12. 1922) jako organizacje podporządkowane mu były jeszcze takie towarzystwa
jak: Związek Polskich Towarzystw Szkolnych i Związek Polskich
Zarobkowych, których prezesem był Stanisław Sierakowski.
Związek

Spółdzielni

Polaków w Niemczech, od roku 1922 w sejmie pruskim reprezento-

wało

dwóch posłów - poseł Baczewski i ksiądz Klimas. Związek Polaków w
Niemczech był również czynnym członkiem związku mniejszości narodowej
w Niemczech, na forum międzynarodowym w Lidze Narodów Związek broni
sprawy Sląska. Od 1928 r. prezesem Związku zostaje ks. dr Bolesław Domański.
Związek chociaż utracił swych przedstawicieli w sejmie, to ze swymi sprawami
docierał do najwyższych czynników rządowych i partyjnych byłej III Rzeszy
(rozmowa z Hitlerem 5. 11. 1937) Związek wprowadza w tym czasie godło Polaków w Niemczech "tzw. Rodło" przedstawiające bieg Wisły z odnogą Krakowa
jako symbolu kolebki kultury polskiej.
Pełno było

linie, który

w prasie

odbył się

światowej

o

imponującym

Kongresie Polaków w Ber-

w dniu 6 marca 1938 roku, uchwalono tam 5 praw

Polaków, które stały się credem Polonii zagranicznej. Dzięki tej wzorowej
organizacji i intensywnej działalności Związku Polaków mniejszość polska
w Niemczech była nie do zdławienia przez polakożercze elementy III Rzeszy.
Poza działalnością Związku Polaków w Niemczech na odcinku pracy oświa
towej bardzo intensywnie działał Związek Polskich Towarzystw Szkolnych.
Prezesem Towarzystwa był przez długi okres Jan Baczewski, będąc również
na sejm pruski. Na skutek żądai1 o utworzenie szkół polskich sejm
pruski w roku 1928 uchwalił ordynację regulującą szkolnictwo dla mniejszości
polskiej.

posłem
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W roku 1932/33 szkolnictwo polskie na terenie Niemiec przeżywało najswój rozkwit, dysponowało ono 69 polskimi szkołami prywatnymi powszechnymi. Na terenie babimojszczyzny istniało wówczas 6 polskich szkół.

większy

Dąbrówka Wlkp.
2. Podmokle Małe
3. Podmokle Duże
4. KramskoNowe
5. Kramsko S'tare·
6. Babimost

pow.

l.

Ogółem w tym czasie do
dzieci polskich.

"
"
"

"
szkół

W porównaniu z terenem pow.

Międzyrzecz

Babimost
Babimost
Babimost
Babimost

z 135 uczniami
73
31
107
33
5

polskich na tym terenie
złotowskiego

uczęszczało

gdzie w tym czasie

38il

istniało

21 polskich szkół, odsetek dzieci z terenu babimojszczyzny w stosunku do
ilość dzieci uczęszczających do polskich szkół na ziemi złotowskiej wynosił 480/o.

Widzimy zatem, że mimo malej ilości szkół, ilość dzieci uczęszczających
do szkół polskich na terenie babimojszczyzny była wyjątkowo duża. Towarzystwo szkolne zarządzało również 29 przedszkolami z 450 dziećmi.
Zdołano nadto utworzyć pierwsze polskie prywatne gimnazjum w Bytomiu
(rok 1932, 18 listopad). W 1937 roku władzom Związku Polaków w Niemczech
udało się utworzyć drugie gimnazjum w Kwidzyniu. Gimnazjum w Opolu czynne
było mimo szykan do wybuchu wojny 1939 roku. Faszyzm niemiecki zmuszony
był tolerować tą znienawidzoną polską placówkę kulturalną, ale już w chwili
wybuchu wojny z całą brutalnością i bezwzględnością z iście pruskim fanatyzmem rozprawiono się z profesorami i wychowankami gimnazjum bytomskiego.

Sląsk

gdy chodzi o rozwój życia społeczno-narodowego znajdował się raczej
końcu, jednak na odcinku życia gospodarczego w oparciu o Związek
Spółdzielni Sląskich, a następnie o Związek Polskich Spółek Zarobkowych uczynił
poważne postępy. Istniejące banki polskie m.in. w Dąbrówce i Nowym Kramsku
posiadały na terenie Niemiec w roku 1929 przeszło 6 milionów marek kapitału
i osiągały obrót 18 milionów 600 tysięcy marek, sami Niemcy wyrażali bardzo
pochlebne opinie o wzorowej działalności polskich placówek finansowych.

na szarym

Sam tylko Bank Słowiański w Berlinie (założony w roku 1933) dysponował
500 tys. marek jako kapitałem zakładowym a Bank Ludowy w Nowym Kramsku
w roku 1937 wysokość wkładów zamknął kwotą 11.437,73 RM. Również prasa
polska

znajdowała się

nieomal w

każdej

polskiej rodzinie.

Niemcy tymczasem dysponując środkami prawnymi w oparciu o działalność
administracyjnych nie rezygnowali z kontynuowania polityki germanizaeyjnej.

władz

Otóż jeden z profesorów dr Auschitz z Heidelbergu i dr Giese z Frankfurtu
tak zinterpretowali artykuł 113 konstytucji z 1919 r., że właściwie Polacy wg
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ogólne o

Związku

Polaków w Niemczech

opmu tych naukowców nie stanowili już mniejszości narodowej, ponieważ posługiwali się już językiem niemieckim, a zatem praktycznie nie mogą być chronieni w myśl brzmienia art. 113 w/w konstytucji.
Nadto drogą administracyjną zakazywano ha przykład sprzedaży gruntów
miejskich ludności polskiej (Sląsk). Nadprezydent Brandenburgii i Pogranicza
w roku 1934 wydał zarządzenie o odbieraniu koncesji restauracyjnych ludności
polskiej. Mimo tego Hitler 17 maja 1933 roku a następnie w r. 1936 w swoich
mowach podkreślał, że "My nie znamy pojęcia germanizacji"., "że III Rzesza ma
szacunek dla odrębności narodowej". Polaków tymczasem wcielano do Arbeitsdienstów itp. Wydano równie·ż ustawę o zagrodach dziedzicznych, która specjalnie
godziła w interes narodowy Polaków posiadających gospodarstwa rolne, a spis
ludności w 1937 r. do śmieszności zredukował liczbę Polaków w Niemczech.
W roku 1937 9 marca wydano ustawę o zabezpieczeniu granicy Rzeszy ·tu o wysiedlenie ludności polskiej z terenów graniczących z państwem
polskim. Zasada germanizacji "per fas et nefas" wdrażana była na każdym kroku.
Tak to było w czasie Niemiec weimarskich i hitlerowskich.

chodziło

Związek Polaków w Niemczech i w tych czasach w sposób rozumny i taktowny domagał się praw dla ludności polskiej, Niemcy hitlerowskie rozmawiały
z przedstawicie)ami Związku, czyniły obietnice, a z drugiej strony konsekwentnie
realizowały swe plany germanizacyjne. Widzimy zatem, w jak trudnych warunkach musiał działać Związek Polaków w Niemczech, który skutecznie umiał
utrzymywać świadomość narodową społeczeństwa polskiego, prężność ekonomiczną i liczne organizacje społeczne i gospodarcze w środowiskach polskich
na terenie całych Niemiec.

Przy olbrzymich stratach biologicznych w okresie minionej wojny jakie faszyzm zadał Polonii polskiej na terenie Niemiec - Polacy którzy ocaleli z pogromu hitlerowskiego zaczynają powoli jednoczyć swe siły na terenie NRF wokół
polskiej sprawy.
Po okresie rozłamu ideologicznego w roku 1958 (kwiecień) na Zjeździe postanowiono reaktywować Związek Polaków w Niemczech. Dziś na czele Związku
Polaków w Niemczech stanął Stefan Szczepaniak. Związek Polaków w Niemczech w pracach swych nawiązuje do tradycji organizacyjnych z przed II wojny
światowej, wszczyna walkę o jedność narodową i przeciwstawia się germanizacji ludności polskiej szczególnie licznie zamieszkałej w Nadrenii i Westfalii.
Pod sztandarem Związku rozwija się życie kulturalne i oświatowe Polonii Polskiej w NRF.
Na obszarze Niemieckiej Republiki Federalnej zamieszkuje około 200 tys.
Polaków, z tego około 150 tys. starej emigracji. Liczba dzieci polskich zamieszkałych w NRF w wieku szkolnym sięga do 50 tys. I znowu Związek Polaków
w Niemczech rozpoczyna trudną walkę o utworzenie szkolnictwa polskiego w
Niemczech Zachodnich. I znowu Niemcy starym zwyczajem tak jak za Bismarcka,
Wilhelma, Hitlera czynią wszystko aby w sposób "naukowy", "kulturalny" utrudniać życie i rozwój szkolnictwa polskiego. Celem ich jest jak najszybsze germanizowanie dzieci polskich.
17 Rocznik
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Na obszarze NRF istnieje tylko jedna szkoła powszechna z polskim językiem
w m. Muenster. Poza tym istnieją 3 tzw. szkoły wydzielone w m.
Dortmund, Wolterdingen i Marienthal z niemieckim językiem wykładowym.
W szkołach tych zatrudnieni są również nauczyciele polscy, którzy w programie
nauki wykładają kilka godzin tygodniowo tzw. przedmiotów ojczystych w języku
polskim. Oto co rząd NRF uczynił dla ludności i dzieci polskich zamieszkałych
w Nadrenii i Westfalii.
wykładowym

Związek Polaków w Niemczech czyni również starania o uruchomienie gimnazjum polskiego w NRF, ale sprawa ta ciągnie się już od okresu 5 lat i ani
o krok nie posunęła się naprzód.
Związek Polaków w Niemczech,
chum 21b West am Kortliinder 6.

Zarząd Główny,

ma

swoją siedzibę

w Bo-

Mąteriały

Wiktor lemiesz
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zielonogórskiego

Każdy nieomal powiat na Ziemiach Zachodnich, każde ·większe miasto, ma
swój odpowiednik w prasie zachodnio-niemieckiej w postaci miesięcznika, tygodnika czy innego periodyku. Te "cienie" skwapliwie wykorzystują każdy głos
krytyczny wypowiadany o Polsce.
lękamy się oczywiście rzetelnej i twórczej krytyki naszych błędów,
zdajemy sobie sprawę z tego, że przeciwnicy zechcą wykorzystać ją do
swoich celów. Wiemy także, że głęboka i uczciwa krytyka jest w naszym kraju
jedną z podstawowych dżwigni rozwoju społecznego.

Nie

chociaż

Wystarczy jednak rzucić okiem na sterty antypolskich gazet ukazujących się
w NRF, by zorientować się, w jaki sposób odwetowcy starają się wykorzystywać wszystkie krytyczne publikacje ukazujące się w Polsce. Zaden artykuł czy
reportaż, żadna informacja czy wzmianka mówiąca o naszych trudnościach,
zwłaszcza jeżeli dotyczy Ziem Zachodnich, nie uchodzi ich uwadze. Każdy krytyczny głos jest podchwytywany, przykrawany i omawiany.
nać

Wystarczy zresztą zanalizować teksty zamieszczane w tych gazetach porówtezy w nich głoszone z faktami, by przekonać się o gołosłowności lub ten-

dencyjności większości materiałów.
Weźmy

konkretny przykład. "Griinberger Wochenblatt" - pismo byłych
Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego, - należy raczej do
skromniejszych przedstawicieli prasy rewizjonistycznej. Prawdopodobnie rozporządza też skromniejszymi niż inne środkami. Mimo to nie odbiega zbytnio od
przeciętnego ich poziomu.
mieszkańców

Rzućmy

ubiegłego

okiem na jeden z numerów Griinberger Wochenblatt z listopada
roku .. Jeden z tytułów głosi: "Tereny nad Odrą-Nysą zaniedbane tak

jak przedtem".
17*
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Pod nim kilka podtytułów ujętych częściowo w cudzysłowy: "Nastroje niepewnolici o przyszłość", "Przybierający na sile odpływ z pola napięcia", ,,Letarg.
Apatia, "Schadenfreude" określa postawę polskiej ludności". Podtytuły te zawierają kwintesencję artykułu opartego na rzekomych informacjach zaczerpniętych
z jakieioś dokumentu sporządzonego przez pracowników Wojewódzkiej Rady
Narodowej i utrzymanego, jak widać, w miłym dla ucha, rewizjonistycznego
duchu.
Niepodpisany autor artykułu pisze z radością, że Polacy nie starają się o akZiem Zachodnich, że nastroje niepewności utrzymujące się na niektórych terenach nad Odrą i Nysą wzmocniły się od lata 1957 roku, i że nikt
nie stara się izolować "elementów przestępczych", a także, że przestępczość,
szczególnie wśród młodzieży, osiąga na Ziemiach Zachodnich szczególnie duże
rozmiary.
tywizację

Z

satysfakcją podkreśla

Grlinberger Wochenblatt, że w Polsce szybko wzrasta
gospodarcza i z miejsca dodaje, że jest to forma "odwetu" ludza niedostateczne zaopatrzenie.

przestępczość

Kości

Z _jeszcze większą 1:1.ciechą stwierdza anonimowy autor, że w rzekomym memorialE! napisano jakoby "problem osiedleńców i repatriantów na Ziemiach Zachodnich rozwiązany został "w wysoce niewystarczającym stopniu". Liczba
"wyjazdów" (Abwanderungen) z terenów nad Odrą i Nysą do Folski Centralnej
wykazuje przeważnie "wzrastającą tendencję". Przyznanie wysokich kredytów nie
stanowi bynajmniej skutecznego środka przeciwko "ruchowi wyjazdowemu"
(Abwanderungsbewegung).
Podobnych stwierdzeń panów Ernesta Ciausa - redaktora i Kepplera wydawcy nie będących w gruncie rzeczy niczym innym jak tylko ich pobożnymi
życzeniami pomieszanymi z ułamkami prawdy, można byłoby przytoczyć więcej.
Byłoby zresztą pół biedy gdyby sprawa kończyła się na Grlinberger Wochenblatt.
Okazuje się jednak, że mityczne "nastroje niepewności" na Ziemiach Zachodnich i wynikające z tego stałe wyludnianie się ich - to ulubiony temat
wielu innych gazet w NRF.
Weźmy wychodzącą w Berlinie "Markische Zeitung" pismo koncentrujące
na tematyce tak zwanej Marchii Brandenburskiej, której wschodnia część,
a między innymi też tak zwana Nowa Marchia (Neumark) wchodzi obecnie w
skład województwa zielonogórskiego. W numerze 23 tego pisma z dnia 5 grudnia
1957 można przeczytać:
się

"Prasa polska bez przerwy publikuje wiadomości o wyjeździe (Abwanderung) polskich osiedleńców z terenów położonych na wschód od linii
Odra-Nysa, oraz o "nastrojach tymczasowości", które opanowały polską ludność na tych terenach i paraliżują wszelką inicjatywę gospodarczą".
A
szych

że

przykład,
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propaganda rewizjonistyczna lubi przytaczać "dowody" autor powyż
przytacza jakiś konkretny, być może odpowiadający nawet prawdzie
zaczerpnięty jak twierdzi z prasy polskiej.

słów

--__I!-_u~_~Y_]udnoś~i na terenach województwa zielonogórskiego
Chodzi o odłogi i zniszczone budynki mieszkalne oraz o zrujnowaną zwrw jednej z wiosek województwa szćzecińskiego, z której część ludności
wyjechała. Niewątpliwie mamy i tu do czynienia z mistyfikacją polegającą na
pochopnym uogólnianiu przykładu i formułowaniu nieodpowiadających prawdzie
wniosków.
rownię

Podobne wiadomości znaleźć można nie tylko w jawnie rewizjonistycznej
prasie. Nawet tzw. poważna prasa zachodnio-niemiecka nimi nie gardzi.
"Frankfurter Allgemeine" Nr 93 z dnia 22 kwietnia 1958 r. podaje wiado"KleinsUidte im Oder-Neisse Gebiet sterben ab".

mość:

Tego rodzaju wiadomości są jak już powiedziałem bardzo cz.ęste w prasie
NRF i dlatego należałoby doprowadzić do świadomości wydawców a jednocześnie
podać do świadomości ich czytelników pewne zbyt mało może znane fakty.

*

*

*

Tak się złożyło, że cytowane gazety zachodnio-niemieckie interesują się
przede wszystkim województwem zielonogórskim. Byłoby więc rzeczą celową
zbadać prawdziwość ich tez przez pryzmat realii tego właśnie terenu.
"Grlinberger Wochenblatt" obwieszcza z triumfem,
biera na sile.

że

"Abwanderung" przy-

Popatrzmy jak wygląda to w samej Zielonej Górze. Za czasów niemieckich była to średnia mieścina która w 1900 r. liczyła niewiele ponad 20.000
mieszkańców, a w roku 1939 doszła raptem do 26.000 mieszkańców. W roku 1946,
liczba mieszkańców miasta spadła do 15.700, ale już w roku 1950 wzrosła do
31.600 a obecnie wynosi przeszło 45.000.
Możnaby

powiedzieć, że to ostatecznie niczego nie dowodzi, gdyż przed
Zielona Góra była jedynie stolicą powiatu, obecnie zaś jest siedzibą władz
wojewódzkich. Sięgnijmy więc po inny przykład. Gorzów, liczył przed wojną
47.400 mieszkańców, w wyniku działań wojennych znaczna część miasta została
zrównana z ziemią. W roku 1946, liczyło ono zaledwie 19.800 mieszkańców, ale
już w roku 1950, liczba ich wzrosła do 32.800, w 1955 r.- oł6.300, a l stycznia r. 58
mieszkało w Gorzowie 47.553 mieszkańców, więc nieco więcej niż w 1939 r.
wojną

Ludność

Nowej Soli, która w roku 1939 liczyła 17.100 mieszkańców, zmniejw roku 1946 do 5.900, ale już w roku 1950 osiągnęła stan przedwojenny
a w roku 1958 liczy 24.100 mieszkańców.

szyła się

Podobnie przedstawia się sprawa ze Swiebodzinem, który w roku 1905 liczył
9.321 mieszkańców, w roku 1939 - 10.800, a w roku 1958 - zaludniony jest
przez 11.624 osoby.
Lubsko w okresie 1900-1939 r. przeżyło spadek zaludnienia z 12.251 osób
na 10.700. W chwili obecnej liczy 10.175 mieszkańców.
Zaludnienie Babimostu zmniejszyło się w latach 1900-1925 z 2.123 na 1.782
Obecnie zaś Babimost liczy 2.100 mieszkańców.

mieszkańców.
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Prawdą jest jednak, że są również miasta, które jak np. Zary, Zagań, Sulechów, Głogów, nie osiągnęły jeszcze, przedwojennej liczby mieszkańców. Szczególnie poważny jest spadek tej liczby w cytowanym Głogowie, ale trzeba pamiętać, że miasto to zniszczone zostało w przeszło 90%. Mimo to gęstość zaludnienia na jedną izbę mieszkalną jest w Głogowie i w innych cytowanych wyżej
miastach wyższa niż przed wojną.

Wiele domów straciliśmy na tych ziemiach na skutek działań wojennych.
jest również, że niemało ich przepadło wskutek trudności powojennych,
w jakich nasze państwo znalazło się i różnych błędów popełnianych w przeszłości. Nie świadczy to dobrze o naszej polityce mieszkaniowej i o naszej gospodarności, zgoda, ale jednocześnie mówi to wiele o wynikach repolonizacji
Ziem Zachodnich i o stosunku ludności do tego zagadnienia.
Prawdą

Wróćmy

stanowi

jednak do tezy "wyludniania Ziem Zachodnich"
w całym województwie zielonogórskim.

przyjrzyjmy

się

ludności

Tereny które weszły w skład województwa zielonogórskiego zamieszkiwało
w roku 1946 361.700 osób. Liczba ta w 1949 r. wzrosła do 553.000, w roku 1954
do 662.000, a w roku 1955 do 678.000.
Od tego czasu z roku na rok zaludnienie województwa nadal wzrasta.
W chwili obecnej przekroczyło już 730.000. Tylko w roku ubiegłym przybyło
do naszego województwa 10.400 repatriantów a w ciągu trzech miesięcy roku
bieżącego osiedliło się 1.300 repatriantów. Co prawda, około 409 spośród nich przeniosło się po pewnym czasie do innych województw (przeważnie zachodnich).
Za to około kilkuset repatriantów, osiedlonych dotąd w innych województwach
zamieszkało ostatecznie w woj. zielonogórskim.
Niezależnie

od tego, zamieszkały w ubiegłym roku na wsi 683 rodziny
które przeniosły się do naszego województwa, z przeludnionych
województw centralnych. W tym samym zaś czasie, wyjechało z zielonogórskiego
tylko 48 rodzin.

osiedleńcze,

W celu postawienia kropki nad "i" oceńmy wzrost
zielonogórskiego na tle sytuacji ogólnopolskiej.

ludności

województwa

Jeżeli w roku 1956 przyrost naturalny w· skali krajowej wynosił 1.89%
to w województwie zielonogórskim wyniósł on - 2.86%, ustępując jedynie
województwom: szczecińskiemu i koszalińskiemu, które jak wiadomo leżą również
na zachodzie kraju.
Jeżeli w WYniku zmiany miejsca zamieszkania przyrost wędrówkowy wyniósł
w naszym województwie w roku 1956 - 3.7 na 1.000 mieszkańców to w tym
samym czasie wiele województw centralnych i wschodnich wykazało ubytek
wędrówkowy. W rzeszowskim ubytek ten wynosił 4,2 na 1.000 mieszkańców,
w kieleckim - 6,6, w lubelskim - 10,6, itd. Nic dziwnego, że jeśli ludność
Polski wzrosła w ciągu ostatnich 3-lat o 3,6°/o to ludność województwa zielonogórskiego wzrosła w tym czasie o 6,10/o. Gdzież więc jest owa sławetna ucieczka
z terenów zachodnich?
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W dodatku w latach najbliższych przewiduje się dalszy i szybszy niż w skali
ogólnokrajowej wzrost ludności na tym terenie, która w końcu 1960 r. osiągnąć
ma 802.000.
Możnaby zapytać

co ci ludzie

będą robić?

Odpowiedź

jest prosta. Z jednej strony dzięki nowej polityce rolnej przewiduje się dalszy wzrost ludności wiejskiej, z drugiej zaś strony, nastąpi w województwie dalszy rozwój przemysłu. W wyniku uruchomienia tylko 19 dużych
odbudowanych ze zniszczeń zakładów przemysłowych, powstanie zapotrzebowanie
na ca 20.000 mniej lub więcej wykwalifikowanych robotników. Deficyt ten może
być pokryty jedynie w drodze wchłonięcia siły roboczej, której nadwyżki znajdują się w innych dzielnicach Polski.
Warto podkreślić, że kilka spośród tych obiektów zostało już w ubiegłym
roku a także i w roku bieżącym częściowo uruchomionych i że zatrudniają one
w chwili obecnej kilka tysięcy pracowników.
Niezależnie
dzielczość

od tego przewiduje się uruchomienie przez rady narodowe,
pracy i inicjatywę prywatną wielu mniejszych obiektów.

Dzięki

tylko

spół

temu, Ziemia Lubuska potrafi w ciągu najbliższych trzech lat nie
wiele tysięcy mieszkańców, lecz również dać im pracę i wy-

przyjąć

karmić

ich.

W świetle liczb i faktów nietrudno ocenić ile warta jest lansowana z uporem przez rewizjonistów teoria o "Abwanderung". Otóż teoria ta, której z takim
uporem trzymają się rewizjoniści, nie jest bynajmniej czymś nowym. Liczy ona
sobie ładnych kilkadziesiąt lat i możnaby powiedzieć, że Niemcy w pewnym
sensie przyzwyczaili się do niej. Spędzała bowiem ona sen z oczu nie tylko
Hindenburgowi, czy Hitlerowi, ale niepokoiła również i to w nie mniejszym
stopniu Bismarcka i Wilhelma II.
Mimo nacisków administracyjnych i propagandowych, mimo ogromnych
finansowych, "Abwanderung" z terenów dzisiejszych naszych Ziem
Zachodnich istniała od wielu lat.

wkładów

Wystarczy zapoznać się z danymi publikowanymi swego czasu przez urzę
dowe źródła niemieckie, by przekonać się gdzie i kiedy zjawisko to naprawdę
występowało.

Powyższą analizą objęte zostały w zasadzie stosunki ludnościowe w krajach,
prowincjach i okręgach, których powierzchnia na przestrzeni minionych dziesięcioleci nie uległa jak widzimy poważniejszym zmianom. Wyjątek stanowią
interesujące nas ze szczególnych względów okręgi Frankfurt n/Odrą i Legnica.
Dane z tych okręgów za rok 1939 nie są w pełni porównywalne z danymi roku
1925, gdyż na skutek przeprowadzonych w roku 1938 zmian w podziale administracyjnym, terytorium okręgu frankfurckiego uległo pewnej redukcji, a powierzchnia okręgu legnickiego została w tym okresie nieco powiększona. Różnice
wynikające z tych przesunięć, nie mogą jednak w istotny sposób wpłynąć na
wyniki badań.

Materiały

Z danych statystycznych wynika w sposób bezsporny, że jeżeli w latach
1900-1939 ludność terenów wchodzących dziś w skład województwa zielonogórskiego wzrosła o 12-15%, to w tymże czasie ludność Wirtembergii, Badenii,
Hannoweru i wielu innych (za wyjątkiem Saksonii) częściach Niemiec wzrosła
o 30-38°/o, a w Westfalii nawet ca 44%. Widzimy zatym, że dysproporcje te są
więcej niż znaczne. Przy porównywaniu danych z lat 1925-1939 okaże się jednak,
że dysproporcje te wzrosły w okresie międzywojennym jeszcze bardziej. Jeżeli
bowiem na ówczesnych terenach wschodnich Niemiec ludność zwiększyła się
w tym czasie o 2 lub 30/o, to na zachodzie przyrost ten był 4-6, a w skrajnych
wypadkach nawet 10 razy większy.
Oto najlepszy dowód, że nasze Ziemie Zachodnie były w Niemczech "kopciuszkiem", że z terenów tych uciekał kto mógł. Problem wyludniania się
niemieckiego wschodu był nie tylko zagadnieniem teoretycznym, ale
odzwierciedleniem codziennej praktyki przysparzającej szowinistom wielkoniemieckim sporo zgryzoty.
Do podobnych zresztą wniosków prowadzi analiza przyrostu
czególnych częściach Niemiec w latach 1870-1900.
Przeciętny wzrost ludności na 1.000
Niemiec w latach 1871-1900:

mieszkańców

w poszczególnych

w
1871175
Prusy Wschodnie
Pomorze Zachodnie
Sląsk Górny i Dolny
Westfalia
Pvowincja Hessen-Nassau
Nadrenia
Bawaria
Hesja
Brunświk
Przeciętna

w całych
Niemczech

+4,6
+5,3
+9,0
+17,7
+11,8
+15,2
+6,7
+s,o
+12,1
+10,0

1875/80

1880/85

+8,2
+2,6
+10,4 -4,5
+8,3
+5,1
+13,9 +15,2
+11,-t
+4,8
+13,7 +12,9
+10,1
+5,0
+11,4
+4,3
+14,6 +12,9
+11,4
+7,0

ludności

w posz-

częściach

l a t a ch

1885/90

1890/95 189511900 Razem

-0,1
+4,8
+2,0
+6,9
+8,8
+5,4
+19,3 +21,3
+8,8 +10,8
+16,2 +16,3
+6,0
+7,5
+7,4
+9,1
+17,0 +15,1
+10,7 +11,2

-1,2
18,9
27,6
+7,5
47,7
+11,1
+33,1 120,5
63
+15,4
98,3
+24,0
43,5
+11,2
56,3
+15,1
86,2
+14,5
65,3
+15,0

Z przytoczonych danych wynika, że Sląsk, Prusy Wschodnie i Pomorze Zathodnie, wykazywały przyrost ludności o wiele niższy aniżeli inne części Niemiec i o wiele niższy od przeciętnej dla całego państwa. Mało tego, w niektórych
okresach Prusy Wschodnie oraz Pomorze Zachodnie zamiast przyrostu ukazywały
ubytek.
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Przytoczone dane, wykazują wyrazme, że przyrost ludności niemieckiej na terenach dzisiejszych naszych Ziem Zachodnich, był w ciągu wielu
dziesięcioleci niższy od przeciętnej w całych Niemczech, mimo, że ilość urodzeń
na wschodzie była na ogół wyższa niż w Niemczech zachodnich.
Fotwierdza te wnioski stały przepływ ludnoś~i niemieckiej ze wschodu na
zachód, którego władze w żaden sposób nie mogły powstrzymać.
Np. gdy w roku 1900 wschodnie prowincje, Prusy Wschodnie, Pomorze, Zacbodni
śląsk i Poznańskie, wykazywały łącznie
u by t e k wędrówkowy (nadwyżkę
odpływu ludności do innych części kraju nad napływem) w wysokości 1.619.000
ludzi, to w tym samym czasie przyros t wędrówkowy wykazywały:
Westfalia i Nadrenia (w wysokości 551.000 osób), Saksonia i Turyngia (162.000
osób), Hamburg, Szlezwik i Mekleml;)Urgia, (207.000 osób) itp.
Podobne zjawiska występowały w Niemczech do samego 1939 r. i ani Kaiser,
ani Fiihrer nic nie mogli na to poradzić. Stąd prawdopodobnie bierze się u niemieckich autorów obsesja, że z naszych Ziem Zachodnich można tylko uciekać.
Jedna jest tylko różnica, że teraz to już nie te czasy i nie ci ludzie.

l
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Wiktor

Lemiesz

"S t e r b e b u c h
.
o s k a r z a"
Masywne, oprawne w
z lat 1941-1942.
Ktoby

się

pop€łnionych

spodziewał,

skórę

że

na bezbronnych

księgi

i one
jeńcach

żagańskiego

są

urzędu

świadectwem

stanu cywilnego

hitlerowskich zbrodni,

wojennych?

A jednak dzięki tym księgom niejedna zdawałoby się na wieki pogrzebana tajemnica hitlerowska może być teraz wydobyta na światło dzienne.
Niemieckie pedantyczne zamiłowanie do porządku, tym razem sprawiło hitlerowcom brzydkiego figla.
Stalagu VIII C, dziesiątki tysięcy żołnierzy alianckich zginęło
Tak się jednak złożyło, że właśnie żagański "Sterbebuch''
(księga zgonów) zawiera nazwiska pewnej ilości jeńców, którzy pracowali poza
obozem w tak zwanych "Arbeitskommando" i zmarli poza obozem. Dzięki temu
powstała możliwość częściowego przynajmniej odtworzenia martyrologii niektórych ofiar faszystowskich bestialstw.
W

żagańskim

śmiercią bezimienną.

Oto np. pod pozycją 287 figuruje "radziecki jeniec wojenny" Wasyl Praniewicz ur. 15 marca 1919 r. Był robotnikiem rolnym zatrudnionym w "Arbeitskommando". W rubryce "przyczyna zgonu" - lakoniczna uwaga: zastrzelony
przy próbie ucieczki. ("Beim Fluchtversuch erschossen". Od 1939 roku formułką
tą pokrywali hitlerowcy większość morderstw dokonywanych na bezbronnych
więźniach.

Vniezo Ziwko Popow urodził się 6 października, "zmarł
1942 r. W rubryce "przyczyna śmierci znajdujemy wyjaśnienie
rozstrzelany na mocy wyroku sądowego ("Laut Gerichtsurteil erschossen").
Jeniec

3

jugosłowiański

października

Charakterystyczne, że jako "miejsce zgonu" "Sterbebuch" podaje "Schiesstand" czyli strzelnicę w Greisitz.
Obok śladów jawnych morderstw, zawiera
szym stopniu obciążających faktów.
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księga

wiele innych w

najwyż

.
4

-"Sterbebuch

oskarża"

Tak np. pod numerem 177 znajduje się odpis aktu zgonu jeńca radzieckiego
Stefana Bileckiego, który "zmarł" we wrześniu 1941 r. Przyczyna: wylew krwi
do mózgu wskutek uderzenia w głowę. Umieszczone w nawiasie słowo "wypadek" nie zasługuje na wiarę.
Louis Coseneau, zam. przed wojną w Hawrze Rue Eduard Lang 73 utopił
rzekomo w Bobrze. Czyż może nie budzić wątpliwość fakt "utopienia się"
jeńca, który znajdował się przecież pod ścisłym nadzorem?

się

A o czym świadczy śmierć jeńca radzieckiego Mikołaja Andorymyka,
zatrudnionego w "Arbeitskommando" "Belaria", który zmarł na "Koerperschwache", czyli z wycieńczenia? Co oznaczała śmierć Gregora Techowskiego z tejże
samej "Belarii", który zmarł na "Allgemeine Koerperschwache"? O czym
świadczy zgon Raymonda Pottier (z departamentu Seine et Marne), Eugeniusza
Pierre Morreau, Germain Noela i wielu, wielu innych francuskich jeńców?
O czym

świadczy śmierć

Anglika Charle'a Bakera z Suffolk?

Wszystkie te fakty, a możnaby ich wymienić o wiele więcej,
jeszcze o nieludzkim stosunku do jeńców alianckich, którzy mieli
wpaść w łapy hitlerowskie.

mówią

raz

nieszczęście
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t a l n
o

k ó w

hitlerowskiego indeksu

Okólniki Gestapo z lat 1937-1939 zawierające rejestry "szkodliwych
w Trzeciej Rzeszy wydawnictw", to ciekawa lektura.

nie-

pożądanych

Kogoż tam nie ma w tych spisach? Wells i Sinclair, Lewis, Zweig i Feuchtwanger, Gorki i France, Hasek i Unamuno, znaleźli się pospołu na tych licznych,
uzupełnianych co kilka tygodni i liczących setki nazwisk każda, listach proskrypcyjnych.

Nas
raz

oczywiście interesują

pojawiają

się

przede wszystkim pozycje polskie, które raz po
w gestapowskim indeksie.

Patrząc na ich daty, trudno uciec przed nasuwającymi się refleksjami.
Wszak w tym właśnie okresie sanacja była jednym z najwierniejszych partnerów i uczniów "narodowego socjalizmu". Nie przeszkadzało to jednak wcale
hitlerowcom nie tylko w konfiskowaniu wszystkich dzieł polskich o tendencjach
lewicowych czy antyfaszystowskich, lecz również w stopniowym rugowaniu słowa
polskiego w ogóle, a co za tym idzie w izolowaniu mniejszości polskiej mieszkającej w granicach Reichu, od wszelkich wpływów kultury polskiej.
Już w roku 1937 znaleźć można na liście prohibitów takie książki jak:
"Na tropach Smętka", "Spiewnik Polski", "Upadek gospodarczy Prus Wschodnich", oraz wiele innych pozycji niemile widzianycą przez niemieckich
mili tarystów.

W roku 1938 "czujność" SS-owskiej cenzury niepomiernie rośnie. Nie
na zacieśniającą się w tym okresie współpracę Becka z Hitlerem (uznanie zaboru Austrii, wspólna nagonka przeciwko Czechosłowacji, bezwarunkowe
poparcie przez Polskę hitlerowskiej polityki zagranicznej) niemal z dnia na
dzień wzrasta ilość zakazanych poloniców.
bacząc

Np. 3 lutego 1938 roku skonfiskowano tak "niebezpieczne" dla Trzeciej
Rzeszy książki, jak: "Pierwsza lektura", "Słowianie w Karyntii", a nawet
,.Pieśń o Piłsudskim" Apolinarego Krupińskiego. Ten sam los lipotkał "Na
Sląsku Dolnym" Stanisława Wasylewskiego i "Syna Kujaw" Anny Pohoskiej.
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"Z tajników hitLerowskiego indeksu".
Po upływie kilkunastu dni skonfiskowano "Opowiadania komiczne i podania Warmii", oraz "Zbiór polskich pieśni ludowych z Warmii". Równocześnie
nastl:lpił istny pogrom całej literatury serbo-łużyckiej. "Zdrada margrabi Gero",
"Patriota i renegat", "W duchu wolności" i kilkadziesiąt innych tego rodzaju
prac, pada ofiarą szału policyjnego.
15 marca (w trzy dni po aneksji Austrii) obłożona zostaje "klątwą" książka
Gustawa Morcinka pt. "Wyrąbany chodnik", utwory Lucjana Rydla oraz wydana w Poznaniu broszura pt. "Czy Kopernik był Niemcem czy Polakiem".
19 września w szczytowym okresie kryzysu monachijskiego i najserdeczniejszych umizgów Hitler-Beck, zostały zakazane w Niemczech takie książki, jak:
"Bitwa pod Raszynem", "Huragan" Gąsiorowskiego, "Stara Baśń", oraz
"Grażyna" Adama Mickiewicza.
Cóż

dziwnego, że w roku następnym, w przededniu napaści zbrojnej na
machina cenzury siecze już bez opamiętania. Tadeusz Boy-Zeleński,
Zbigniew Uniłowski, Artur Górski, prof. Zygmunt Wojciechowski, kalendarze
spółdzielcze i katalogi handlowe, wszystko, co ocalało z poprzedniej masakry, pada teraz pod ciosami Gestapo.
Polskę,

Latem 1939 roku "przedpole"
czy słowiańskie słowo drukowane,
zakazanym białym krukiem.

było

już

stało

się

w zasadzie oczyszczone: polskie
na terenie Niemiec hitlerowskich,
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Z

zapisków

świ e bodzi ńskiego

w .l

ę

z

e n

a

Wstrząsające

odkrycia w rejonie Zagania, Starej Koperni i Swiętochowa
snop światła na tragiczną dolę setek tysięcy jeńców, tzw. robotników
cywilnych i więźniów, których los, a ściślej mówiąc wola hitlerowskich
satrapów, rzuciła na te tereny.

rzuciły

Obok znalezisk świadczących o ludobójstwie, można na Ziemi Lubuskiej
nie w pełni zatarte jeszcze, ślady zbrodni nie tak masowych, ale mimo
to nie mniej pouczających ....

znaleźć

Prawie każde miasto powiatowe w Niemczech,
dawna w więzienie.

wyposażone

było

z dawien

Za czasów Republiki Weimarskiej, jak wynika z zachowanych rejestrów,
przebywali w nich kryminaliści różnego kalibru - złodzieje, mordercy, oszuści.
Tylko od czasu do czasu znajdowali się tu więźniowie polityczni - komuniści.
Z chwilą dojścia hitleryzmu do władzy, wśród lokatorów więzień, więźnio
wie polityczni pojawili się masowo. Po krótkim pobycie w "Gefangnis" przesyłani byli najczęściej do obozów koncentracy"jnych w Dachau czy Sachsenhausen.
1939 roku sytuacja ulega zasadniczej zmianie. Ilość więźniów
tempie, cele są przepełnione, a jednocześnie ilość
przestępców pospolitych szybko maleje. W więzieniach następuje kompletna
zmiana składu osobo!Vego. W dokumentacji więziennej, pojawiają się nazwiska
obywateli polskich, a potem jugosłowiańskich, belgijskich, francuskich, radzieckich. Istna wieża Babel...
W

rośnie

końcu

w

zastraszającym

*
Swiebodzin.
Polski. Tutejsze
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Małe

miasteczko

więzienie

może

*

*

położone

na szlaku

niejedno

powiedzieć

wiodącym

z Niemiec do
o losach ludzi, którzy

p

"Z zapisków

świebodzińskiego więzienia"

znaleźli się

władzy

------------~--~------

w latach wojny
czytać

można

niejedną

we

krzywdę,

derstwa, dokonanego pod

III Rzeszy.

niejedną

płaszczykiem

z

tragedię

zachowanych dokumentów
i ślady niejednego mor-

prawa.

Andrzej Sowa, robotnik rolny z Małopolski, został aresztowany "wegen
Arbeitsverweigerung" czyli za odmowę wykonania pracy.
Leona Patana z Opalenicy obwiniono o to, że nie chciał
i za to, że "był hardy wobec swych zwierzchników".

pracować

w nie-

dzielę

Wojciech Matecki poszedł do więzienia za antypaństwow~ wypowiedzi.
Dworczak z Jarocina za ":r;ozsiewanie szkodliwych plotek", a Jan
Płachta za "krnąbrność wobec pracodawcy". Józef Dławski z Sompolna "wsiadł
bez policyjnego zezwolenia do pociągu". Helena Gzy1 "złamała umowę o pracę",
a Stefan Siwek został zamknięty za nieprzyzwoite zachowanie się.
Wacław

W dokumentach jednego tylko ~wiebodzińskiego więzienia znaleźć można
setki i tysiące polskich nazwisk. A przecież wielka Trzecia Rzesza chlubiła
się siecią składającą się z setek więzień, obozów pracy, obozów koncentracyjnych i obozów jenieckich....

*

*

*

Przyszły

historyk będzie mógł w rejestrach świebodzińskiego więzienia
na ślady zbójeckich pochodów niemieckiego militaryzmu. Tu
osadzano jeńców wojskowych, tu przywożono ludność cywilną - ofiary nowożytnego niewolnictwa.
natknąć

się

Nie brak więc wśród więźniów obywateli jugosłowiańskich. "Reprezentowali"
innymi Vasa Djesowic ze Skoplie i Milijka Gajicic z Chorwacji (zachowuję transkrypcję zastosowaną przez urzędników niemieckiej policji).
ich

między

Przyjemności świebodzińskiego więzienia poznało również wielu Francuzów.
Luise Lemoine z Paryża wpadła za ułatwienie ucieczki. kilku francuskim jeńcom
wojennym. Jan Mougnot ur. w Chaumont za próbę ucieczki. W chwili ucieczki
nie miał przy sobie ani feniga. Za próbę ucieczki ujęto także Roberta Metzger
z departamentu Meurthe et Moselle.

Zatrzymani jednego dnia jeńcy francuscy Maurice Baufour i Pierre Dufour
oraz Leon Leeuwenck z Renegals, podali w kwestionariuszu, że są niewierzącymi. Długo w Swiebodzinie nie zabawili. W rubryce "Abgang" figuruje
"Schutzhaft" - areszt ochronny, co w języku hitlerowskich oprawców oznaczało
- obóz koncentracyjny.

z

Paryża

Do "Schutzhaftu" skierowano również wielu Belgów, a m. in. Józefa
Mathieu z Andrimont oraz szofera Fabela z Wetteren.
Włoch Pietro z miejscowości Magenta został aresztowany
wiadomym kierunku za "niechęć do pracy".

wysłany

w nie·
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Przez Swiebodzin przechodzili oczywiście i obywatele radzieccy. Halina Mizostała uwięziona za "Arbeitsverweigerung", Liliana Kanowaław za
ucieczkę, Aleksy Samolotow za krnąbrność. Litwinka Awelas za "niechęć do
pracy", a Litwin Letukas za to, że był "hardy".
chajłowa

Razem z cudzoziemcami siedzieli również obywatele Rzeszy Niemieckiej Polacy i Niemcy. Opór władzy zarzucono np. autochtonowi Karolowi Wieczorkowi z Dąbrówki Wielkiej. Robotnicy Paul Kehlberg i Hieronim Fabian uwię
zieni zostali za "antypaństwowe wypowiedzi". Obaj wysłani zostali do obozu
koncentracyjnego. Ten sam los spotkał wdowę Bertę Klien. Zdradę zarzucono
Ryszardowi Thurisch. Były to wszystko sprawy gardłowe.
Dużą grupę stanowili więżniowie oskarżeni o utrzymywanie niedozwolonych
z punktu widzenia ustaw norymberskich stosunków płciowych. I te sprawy koń
czyły się bardzo często wyrokiem śmierci.

*

*

Wśród śladów wielu, wielu spraw widniejących w świebodzińskich rejestrach,
na uwagę zasługuje "teczka" W asy la Fedorego - · obywatela polskiego, ur. w
1920 roku. Jako "Ursache der Einlieferung" - przyczynę doprowadzenia podano.
"Tierqualerei" - dręczenie zwierząt.

Zaiste. Humanitarni byli ci oprawcy hitlerowscy ...

....

Zygmunt Rutkawski

D o

kumenł

opata Miaskowskiego

Dokument opata klasztoru Oberskiego Stanisława Miaskowskiego, sekretarza
królewskiego, rzuca ciekawe światło na stosunki społecznO-prawne ludności
chłopskiej mieszkającej w dobrach klasztornych w roku 1683. Znaczna część
pogranicza polsko-brandenbursko-śląskiego, była w tym czasie w posiadaniu
klasztoru. Znaczne połacie dzisiejszych powiatów: świebodzińskiego i międzyrzec
kiego, należały do klasztoru w Paradyżu (Gościkowo koło Międzyrzecza), nieco
dalej rozciągały się posiadłości klasztoru bledzewskiego i przemęckiego. W okolicy Wschowy natomiast leżały posiadłości głogowskiego klasztoru klarysek,
zwanego także "klasztorem dla polskich panien szlacheckich".
Stosunk'i pańszczyźniane w dobrach klasztornych, były zapewne w ogólnych
zarysach bardzo do siebie podobne. Jest ogólnie dowiedzione" ż-2 XVII i XVIII
wiek przyniósł wzmożony ucisk pańszczyźniany. Jednakże jak wynika z omawianego dokumentu, powinnosc1 chłopskie w dobrach przyklasztornych nie
były jak na owe czasy zbyt wygórowane. Powodem tego mogło być duże zapotrzebowanie na siłą roboczą w związku z wyludnieniem śląska i Nowej
lVIarchii na skutek wojny trzydziestoletniej. Chłop polski był tutaj cennym
nabytkiem, a wobec wyludnienia śląskich i nowo-marchijskich wsi, gdy ucieczki
pańszczyźnianych mi<iły szanse powodzenia, musiał być traktowany w sposób
bardziej ludzki.
Omawiany dokument jest również cennym źródłem dla badań genealogicznych ludności chłopskiej na tych terenach. Nazwiska polskie występujące do
dziś dnia spotkać możemy wśród mieszkańców Babimojszczyzny. Ponadto potwier _
dza on istnienie żywych kontaktów gospodarczych ziem polskich z miastami
śląsko-brandenburskim i.

W dokumencie opata Miaskowskiego, cytowane są nazwy miast Suiechowa
i Zielonej Góry w polskim brzmieniu. Rozstrzyga to istniejący do niedawna spór
o właściwą nazwę Sulechowa. Pewna grupa badaczy była bowiem zdania, że
w XVII wieku Sulechów nazywano po polsku Cilichowem, która to nazwa
utworzona zestala dopiero w IX wiekCJ od niemieckiego Ziillichau.
13 Rocznik
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Dokument jest pisany w języku polskim na pergaminie o wymiarach
700:500 mm. J-edna piecze;:~ woskowa z2.chowana w drcwn:any;-n pudełku, jest
niestety tak wytarta, że odczytanie jej jest niemożliwe. Po drugiej stronie
pozostał tylko sznur. Pisn:o brązowe w niektórych miejscach wskutek nacieków słabo czytelne. W dolnej części pergaminu znajdują się liczne potwierdzenia
dokumentu, czynione przez późniejszych opatów klasztoru, pisane po polsku i po
łacinie. N a ich podstawie można sądzić, że ustalone przez opata Miaskowskiego
powinności pańszczyźniane chłopów Starego Kramska, utrzymały się do końca.
XVIII wieku. Tekst dokumentu przytaczam w oryginale z wszystkimi charakterystycznymi cechami ówczesnej pisowni, co być może zaciekawi językoznawców.

*
STANISŁAW

*

*

Z MlASKOWA NA MARIANOWIE MIASTKOWSKI
OPAT OBERSKI I.K.M. SEKRETARZ.

Podaie;11Y do wiadomości, komu o tern wiedzieć należy. Osobliwie Ich
Mosciom Successorom naszym. Iż poddani wsi naszey Starego Kramska,
do opactwa oberskiego należącey przy Maiętności Woynowskiey, chcąc tym
bezpieczniey na dalsze czasy przy Domostwach swych, y wszystkich do nich
zdawna należących zostawać gruntach. Upraszali nas swoim, y całey
gminy Starokramskiey imięniem; abyśmy rolę, włoki, płosy, płoski y łąki
do
każdego
z
osobna Domostwa należące
porządnie
opisawszy,
in
scripte im podali. My tedy z Konwentem Naszym prośbą ich y naszymi do tego
nakłonięni ratiami, a osobliwie że to do dobrego należy porządku, za słuszną
rzecz baczyliśmy Przywiley wydać im według żądania y prośby ich na też wyżey
mianowane role, włoki, płosy, płoski, łąki; tym niżey opisanym po sobie idące
porządkiem. Naprzod panska płosa od Koleskiey granicy począwszy w którey panskiey płosie Jakub Sulek ma staiadło roli, a przy nim Andrzey
Plander ma także staie roli. Te tedy role cigną się odieziora aż do Klamskiey
granicy. Od tegoż ieziora Bartlawa płosa wedle panskiey między ciągnie się az
do Klemskiey granicy y insze po~iey następuiące, między tą płosą na borku
dwoie staiadł Podle Bartlawy Czekaiowa: wedle Czekaiowey Haydukowa: Wedle
Haydukowey Baykowa na którey ma także kawał sosnic, Baykowey Banyskowa na którey ma kawał sosnic, wedle Benyskovvey Czekaiowa wedle Czekaiowey Haydukowey Szołecka. Potym odtegoz wyzey rzeczonego
ieziora az do Łukomskiey granicy idą role począwszy od płot wioskich:
iako te Woyciecha Sulka przy Szołeckiey znowu Panska: Wedle tey Panskiey
znowu Szolecka między ktorą Grygier Rokita ma dwoie staiadłek. Baykowa
wedle tey Panskiey na ktorey stayko osie: wedle Baykowey Bartosza Benyska,
na którey takze staie osie. Potym Mateusza Bartla od Skotnie aż do Łukom
skiey granicy wedle miedzy Benyskowey płosa na ktorey staie ma osie. Przy
Bartlowey Fanska płosa y ogrod Panski. Na tey Panskiey płosie Jakub Sulek
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ma dwoie staiadł, a za nim zaraz Urban na teyze Panskiey płosie takze
dwoie staiadł. Czekaiową płosa przy Panskiey, miedzy która iest krzewina:
a w tey krzewinie są znaki roli. Potym Haydukowa, miedzy ktorą takze
krzewina; Wedle Haydukowey Baykowa na niey takze krzewina. Od pominionych Skotnic idą Piotrowych dwoie stai przy ktorych Marcin Plender ma
takze dwoie staiadł, przy których Piotr znowu ma iedno staie. Za tymi staiami
Kaczmarskie stayko w Panskiey płosie. Paweł Rokita Zagrodnik, ma staie roli
za tym Kaczmarskim: za którym Andrzey Plender pułstaika, y Jan Karchniwy
drugie pułstayka, maią: Za Karchniwym Urban trzecie pułstaia. Za tymi działami Wieska krzewina: za ktorą Grygier Rokita ma staie roli, od ktorych
Fanska idzie az do granic płosa. Przy panskiey Michała Czekaia płoska: przy
Czekaiowey Jozepha Hayduka od krzewiny. Wedle Haydukowey Jakuba Bayka,
Wedle Baykowey Matusza Bartla: potym Bartosza Benyska. Potym Bartlewa
wedle Benyskowey wedle Bartlowey Czekaiowa, Benyskowa wedle Czekaiowey,
a za nią Haydukowa: te wszystkie płoski od krzewiny idą az do Łukomskiey
granicy. Potym Jakuba Bayka od krzewiny przy Smolenskiey granicy ciągną
się az do Łukomskiey. Przy tey Smolenskiey granicy Panskiey kątroli za brzeziną: przy tey brzezinie kowalowych troie stay, wedle tych kowalowych Jana
Karchniwego dwoie za Karchniwym Pawła Rokity dwie stai potym Piotrowych
staie. Tu skonczywszy role. Łąki po sobie tym następuią porządkiem. Nad
Dobrzycą pławiki: ieden Jakuba Sulka, drugi Pawła Rokity, trzeci Jana
Karchniwego dwoie za Karchniwym Pawła Rokity dwoie stai potym Piotrowych
przy tych Matusza Bartla trzecia, y Jozepha Hayduka czwarta, wedle których
Bartosza Benyska piątą, Michał Czekay 6-tą Jakub Bayko siodmą, Gospodarzyk osmą: przy Gospodarzykowey znowu Czekaiowa y inszych ktorzy po
dwie łąki maią: iako to Bartlowa, Bartosza Benyska, Baykowa, Woyciecha
Sulka, Haydukowa, przy Haydukowey Szolecka. Po Szoleckiej następuie Woyciecha Sulka ktora się zowie błotna, na ktorey Grygier ma kawałek po tym
za Sulkową Szołecka, za Szołecl>:ą znowu Suikowa Zbrzezna. Przy Smolenskiey
granicy trzecia łąka Szołtysa, ktory Szołtys ma bielnik we wsi kupiony.
Te tedy grunta tak opisawszy, daiemy, y pozwalamy ninieyszym pisaniem
naszym, aby tych pominionych roi, płos, płosek y łąków ze wszystkimi przynalezytościami, pozytkaroi y dochodami, kazdy z osobna do Domostwa swego
należących sam y z potomkami swymi, Wiecznymi zażywał czasy. Robocizna
tak powinna od nich bydz odprawcwana y Czynsz oddawany. Powinni będą
Slednicy, iako to Sulek, Gospodarzyk, Benysek, Bayko po trzy dni: Pułslednicy,
iako to B artel, Czekay, Hayduk po dwa dni w tydzień robociznę odpraworać. Około
roli jaka iest: Powinien kazdy z zwyz pomienianych zorać na dzien Zagonow
dwadziescia y cztery: Zagon rachuiąc w skib sześć. Radlic pulkopy zagonow.
Włoczyć cały dzin od szostey z rany począwszy. Gnoiu wywiesć kazdy powinien iak Nowokramsczanie wozą. Wywozie Zboze sprzęzą biorąc na koń
po dwie Czwiertni wielkiey miary za mil szesc: iako to do Grodziska naydaley, trzy dni, do Zieloney Gory, dwa dni, do Sulechowa, dzien ieden w robociznę rachuiąc. Slednicy Czynszu rolnego powinni płacić kazdy z nich dwa
talary dobrey monety y groszy osmnascie. Wszyscy Kmiecie oddawać powinni
od łąk Złotych dwadziescia dobrey monety. Owsa czynszowego Slednicy dwie
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Czwiertni wielkiey miary. Kapłąnow od rol po dwa: oprocz łącznych, ktorych
powinni oddawać wespoł wszyscy Dziesięć,Iaiec po pulkopy y po kurze Pułsled
nicy od rol powinni płacić po Złotych trzy y groszy dziewięć dobrey monety.
Owsa czynszowego po szesć wierteli dużey miary: od rol po iednym kapłąnie
y po kurze, iaiec pułtora mędela y kurę kazdy z osobna oddawać powinni.
Zagrodnicy po groszy dwanascie y po dwa kapłąny. A zeby tym bespieczniey
ci Poddani Wsi naszey Starego Kramska tych Dobr zazywać mogli, tedy upewniamy ich w tym, Ze iako My, ani przez siebie, ani przez subordinowane na
to Osoby albo Sługi nasze; tak y IchMMsc Successorowie Nasi, tych Dobr
odbierać, y zadnego bezprawia im Czynić nie będą. Co dla lepszey Wagi
y pewności przy Przyciśnieniu zwykłych Pieczęci Rękoma Naszymi podpisuięmy.
Działo się w Obrze Roku 1683, dnia 21 Miesiqca
Fr. Stanis Miaskowski.
Abbas Obrensis (podpis własnoręczny).

Pażdziernika.

Za przywiley Od Antecessorow Naszych Nadany Obywatelom Starokramskim Mocy y powagą Naszą Nautrzymanie Onychze przy prawach y walnosciach
Zachowuie prawa y Przywiley potwierdzam.
Na co się przy przyłożeniu Pieczęci
wie de 23 Septeml:ris Anno 1723.

ręką własną podpisuię

datt w Woyno-

Fr. Remigius Wilhelmus.
Bystram Abbas Obrensis.
Privilegia Supra Acceptamus et Confirmamus. Daturn in Resindentia Abbatiali Nostra Obrensi Da 1744.
22 Merisis Maji.
Fr. Josephus Loka Abbas Obrensis.
Presens Privilegium ut Sonat acceptamus et Cenfirmamus 1758.
Fr. Joannes Bystram Abbas Obrensis ..
Presens Privilegium raturn ratificatum et eonfirmatum fuita Nobis 1768.
Fr. Melchior Gurowski Abbas Obrensis.

*

*

*

(Niezależnie od powyższych zatwierdzeń znajduje się pod dokumentem 11
podpisów z których większość jest nieczyte+na. Przed każdym z nich skrót
Fr. (Frater). Dat przy podpisach brak. Należy jednak przypuszczać, że pochodzą z różnych okresów, gdyż każdy z nich kreślony jest innym atramentem).

p

Władysław

Korcz

w s praw
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bitwy kargowskiei

Dzięki nieocenionemu Aleksandrowi Krausharowi
rozkochanemu w na~
szej przeszłości pisarzowi powieści historycznych i niestrudzonemu szperaczowi, opublikowany został w jednym z tomów (XXVII z. l) "Rocznika Tow.
Przyj. Nauk. Pozn.", interesujący list, pochodzący od naocznego świadka (Niemca
biorącego udział w zajmowaniu Kargowej) bitwy kargowskiej z roku 1793.

List ten odnalazł A. Kraushar w archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Paryżu. Niejaki August Krumham wysłał go z Suiechowa w dniu 31
stycznia 1793 roku do brata swego w Lipsku. Ten z koleii dał go Piotrowi Parandierowi. agentowi dyplomatycznemu Francji, pełniącemu rolę pośrednika
między emigracją polską w Lipsku a rewolucyjnym rządem w Paryżu. W ten
sposób list ten znalazł się w archiwum francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Dotychcza1JOWa nasza wiedza o wypadkach kargowskich z roku 1793, oparta
jedynie o szkic Kazimierza Jarochowskiego, zostaje tym listem wydatnie wzbogacona. Dla poznania dziejów naszego regionu, list ten ma zatem
pierwszorzędne znaczenie.

zresztą

Egzemplarz "Rocznika Tow. Przyj. Nauk. Pozn." w którym wydrukowano
nas list, dostarczył do naszej redakcji kier. Szkoły Podstawowej
w Kargowej kol. Rabiega.

interesujący

*

*

*

"Tov,;arzyszyłem kor:no pisze Krumham - mojemu przyjacielowi, puł
kownikowi Kohlerowi, który dowodził oddziałem przednim. Przybyliśmy do
Kargowej w południe. Wysłano natychmiast oficera z dwoma żołnierzami, do
dowódcy garnizonu polskiego składającego się z 60-ciu ludzi. z wezwaniem go
do wydania miasta i korygardy, lecz wezwanie to odrzucił. Wydelegowano
w skutek tego adjutantp. z zagrożeniem, :?;ę w razie dąlsze~o oporu użytą ;wstanie
siła zbrojna,
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Taż

sama

za mną
ratusz.

cały

odpowiedź

batalion,

odmowna. Wstąpiłem do miasta z adjutantem, a tuż
z 600 żołnierzy, i uderzywszy w bębny. otoczył

złożony

Załoga polska porwała za broń. Wtedy nasz dowódca zbliżył
dowódcy polskiego z zapytaniem: czyli gotów jest poddać się?
blisko nich i słyszałem dokładnie ich słowa.

-

Nie,

zawołał

dowódca polski. Nie poddam

się

i

się

konno do

Byłem

bronić się będę

dosyć

do ostatka.

Panie, rzecze Milkau - dowódca batalionu frankenberskiego, widzisz, że
nasze są znacznie większe od twoich. Czy chcesz, by krew bezużytecznie
popłynęła? Jesteśmy tu w sześciuset. Wiem, że masz tylko sześćdziesięciu ludzi,
cóż zdziałasz przeciw nam? Przychodzimy tu jako przyjaciele ...
-

siły

Zaledwie Milkau to wymówił, gdy dowódca polski chciał pochwycić jego
konia za uzdę, lecz w tej samej chwili Milkau cięciem szabli rozpłatał mu rękę,
a Kalisch, chorąży pruski, zadał mu dwa cięcia w kark, a żołnierz jakiś bagneżem na wskroś go przeszył.
Raniony wyzionął ducha. Podczas tego, żołnierze polscy zbiegli się na odwach i zaczęli strzelać z okien jak również z wieży ratuszowej. Jeden z naszych
poległ, Komendant pruski wezwał ich do walki. Wszyscy stanęli. Jedni otrzymali
rozkaz przebojem zdobyć odwach, inni strzelać. Polacy prażyli nas ogniem z godzinę przeszło, lecz w końcu ulegli. Nasi zawładnęli odwachem i ratuszem i wyparfi Polaków na plac. Wtedy to rozpoczęła się rzeź. Jeden pada pod bagnetem,
inny pod kulami. Widok był przerażający. Winienem dodać, że obie strony okazały jednaką waleczność. Rąbali się bez względu na otrzymane rany.
Wszyscy żołnierze polscy co do jednego, bądź wyginęli, lub dostali się do
niewoli. Nasi zabrali wszystkie strzelby, szable, tornistry. Odarli nawet z ubrania 3 oficerów, którzy się w niewolę dostali. Gdy się rozpoczęła akcja, cofnąłem
się do domu, w rogu placu stojącego, otwartego i przez właściciela opuszczonego
z obawy, by go wraz z rodziną nie zamordowali.
Tam

byłem

widzem dalszych wypadków. Jak tylko akcja się skończyła i niesię na rynek i tutaj to, drogi bracie, byłem
scen najstraszliwszych jakie tylko wyobraźnia stworzyć może.

bezpieczeństwo minęło, udałem
świadkiem

Ludzie zbroczeni krwią, inni niebezpiecznie ranni, walali się w błocie. Kargowa, jak wiele miast polskich, nie ma bruku, a od ośmiu dni deszcz lał jak
z cebra. Ci, którzy jeszcze oddychali, wzywali o pomoc a żołnierze pruscy, zamiast jej udzielać, gromadnie po ich ciałach maszerowali... Apteka w ratuszu
była doszczętnie zrabowaną. Zrzucono jakiegoś Polaka ze szczytu wieży: padł
o dwa kroki ode mnie. Mózg nieszczęśliwego, rozprysnąwszy się, padł na moje
buty. Z jednej strony słyszano jęki, z ledwie dosłyszalnym wyrazem: pardon
- z drugiej słyszano ryk radosny victoria. Tu jeden żołnierz kona u stóp moich,
tu znowu innego przekłuwają bagnetem. Jeden żołdak pruski wyszedł z ratusza
z czterema jeńcami; objuczony był czterema strzelbami, czterema szablami i ła
downicami. Wszyscy pięciu byli oblani krwią. Zaledwie zrobili parę kroków,
padli jeden po drugim, a dwóch z nich wyzionęło ducha na miejscu.
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W sprawie bitwy kargowskiej

Nareszcie prusacy rozdzielili między siebie kwatery i przystąpili do sprzetrzy strzelby za talara, dwie szable i dwie rogatywki
polskie za 20 groszy. Zawiesiłem je w swojej izbie i zachowuję na wieczną
pamiątkę owego chlubnego dnia. Jeńców tego wieczoru zaprowadzono do Cylichowa (Sulechowa - WK), a nazajutrz do Krosna. Batalion rusza teraz do
Wolsztyna, by od zwycięstwa iść do zwycięstwa, a ja raz jeszcze zaszedłem do
szpitala. Gdyby serce moje nie zahartowało się widokiem owego straszliwego
dnia, nie mógłbym przenieść owego widowiska, choć jak wiesz nie mam usposobienia zbyt wrażliwego. Słyszano tylko krzyki przeraźliwe, jęki i ryki straszliwe. Jeden wołał o pomstę przeciw królowi polskiemu, drugi wyrzekał na króla
pruskiego. Wielu z nich nie było nawet jeszcze obandażowanych. Jeden Polak
zaklinał mnie w swoim języku na rany Chrystusowe, bym mu przyniósł nieco
wódki dla obłożenia prawego policzka, którego połowa była oderwana wraz
z uchem. Zmoczylem chustkę i położyłem ją do jego wielkiej rany. Człowiek
ten żyje jeszcze.
daży łupu. Zakupiłem

PS. Czytając ten list, mógłbyś sądzić, żem sam wstąpił do wojska. Tak nie
jest mój bracie; chciałem tylko towarzyszyć przyjacielowi memu pułkownikowi
Ki5hlerowi, by widzieć z bliska zdobycie Kargowy".
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Zygmunt Rufkawski

Archiwum
księstwa
żagańskiego

UWAG I OGOLNE.
Księstwo Zagańskie

Okres ten

przez 309 lat pozostawało we
na dwa podokresy:

l) Samodzielnego panowania
2) Po

władaniu

Piastów

śląskich.

podzielić można

przyjęciu

książąt śląskich,

do 1329 r.

lenna czeskiego do roku 1472.

Rozdrobnienie feudalne po roku 1138, zapoczątkowane testamentem Bolesława
Krzywoustego doprowadziło do osłabienia państwa i większego usamodzielnienia
się dzielnic śląskich, które nawet już po zjednoczeniu nie uległo zmfanie. Niemniej jednak związki z Polską trwały w Księstwie Zagańsko~Głogowskim do
czasu ostatniego Piasta Zagańskiego Jana II, niesłusznie uważanego za zdrajcę
awanturnika.
Przyjęcie zwierzchnictwa czeskiego uzależniło Księstwo Zagańskie od królów
czeskich, którzy wykorzystując partykularyzm i niezdecydowanie części książąt
śląskich zdołali podporządkować sobie mimo pewnych oporów cały Sląsk.
Książęta śląscy jako lennicy czescy, zachowali co prawda prawo życia
i śmierci nad swymi poddanymi, prawo wojny lub pokoju, prawo bicia własnej
monety, cła i myta oraz szereg innych przywilejów, lecz jako lennicy zmuszeni
byli oddawać hołd każdemu nowemu królowi Czech, nie mogli bez zezwolenia
panującego sprzedawać, ani zastawiać swego majątku, ponieważ panujący miał
prawo pierwokupu. Na każdą zbrojną wyprawę zobowiązani byli dostarczać
swemu seniorowi określonej ilości żołnierzy. Szlachta natomiast uprawniona była
do odwoływania się od wyroków sądu książęcego do króla, którego to prawa
pozbawione były wsie, miasta, duchowieństwo i Zydzi. W razie braku potomka
\V linii męskiej ksi~stwo stawało się własnością pana lennego,
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_________A_r_c_ł_d_w_u_m księs!~~~~g51_~sk~g~-------W okresie przeddzielnicowym, Zagań był kasztelanią, o której zachowały się
niestety bardzo fragmentaryczne wiadomości. W dokumencie Henryka Brodatego
z roku 1202, występuje kasztelan żagański Stefan jako świadek. Druga podobna
wzmianka pochodzi z roku 1206. Ostatnia wzmianka o kasztelanie żagańskim,
pochodzi z roku 1299.
Urząd kasztelana zastąpiony został potem instytucją zwaną "capitaneus ducateus" lub burgrafa1. Terminem tym nazywano także namiestników królewskich
i książęcych2. Funkcję tą pełnić mógł jedynie szlachcic zamieszkujący teren nad
którym sprawował władzę. Występuje on na terenie księstwa żagańskiego od
roku 1320 do 1786, kiedy to zastąpiony zostaje przez "plenipotenta generalnego"
(Generalbevollmachtigte). Między "capitaneus ducateus", a plenipotentem zacho~
dziła poważna różnica. Funkcja pierwsza bywała niekiedy czysto tytularna i zdarzało się, że kilku ludzi na jednym terenie nosiło ten sam tytuł. Np. w Przewozie
Bakenbornowie posiadali swego zarządcę zwanego "capitaneus ducateus". Po
przyłączeniu tej twierdzy do księstwa żagańskiego. władcy Zagania ten urząd
tytuł zachowali. To samo w Szprotawie.

"Capitaneus ducateus" bywał najczęściej z a stęp c ą księcia lub pana lennego niekiedy tylko do np. spraw wojsk!owych. Plenipotent natomiast był raczej
pełnomocnikiem księcia w sprawach gospodarczych. Powodem tych przeobrażeń
było w głównej mierze ograniczenie władzy książęcej po 1740 r. Powołano wówczas urzędy państwoVIre - landratury. Powoli zmienił się również zakres władzy
sądowej księcia i sądownictwa prywatnego. Wszystko to wpłynęło na likwidację urzędu ,•capitaneus ducateus" i przejęcie jego pozostałych uprawnień
przez plenipotenta, którego nazywać by można teraz zarządcą lub administratorem.
W odniesieniu do księstwa żagańskiego, nie da się zastosować żadnych wzorów ustrojowych znanych z Polski, Niemiec, lub Czech. Jest to raczej konglomerat
elementów zapożyczonych w wymienionych państwach. Mimo wprowadzenia prawa magdeburskiego - na Sląsku nie przyjęło się ono nigdzie w czystej formie.
W sądownictwie zachowały się wzory i organizacja polska do połowy XVIII
wieku3.
Oprócz małej ilości wielkich właścicieli ziemskich (Laitowskich, von Packów, Ketliczów, Bakenbornów i Kotwiczów) istniała duża grupa drobnej szlachty
nie różniącej się majątkowo od chłopstwa.
Własność chłopstwa w księstwie żagańskim nie była nigdy zbyt wielka, ale
po wojnie trzydziestoletniej zmalała jeszcze bardziej. Uszczupliło to znacznie dochody księcia, który powołał w drugiej połowie XVII wieku specjalną komisję
do zbadania tej sprawy. Szlachta bowiem po zagarnięciu ziemi chłopskiej, nie
uiszczała z niej zobowiązań.
Sołectwa sprzedawane były zarówno przez księcia, jak i klasztor Augustianów, niejednokrotnie dziedzicznie. Sołtysi posiadali z reguły większy obszar
ziemi, nie byli jednak całkowicie wolni od zobowiązań na rzecz pana. z sołectwem związana była najczęściej karczma lub piekarnia. Na ogół sołtysi korzystali z pewnych najczęściej prawnie nie ustalonych ulg podatkowych, zależących od indywidualnej umowy między sołtysem a panem (księciem, klasztorem).
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W

majątkach

to

regułą.

paiisldch, I12nkcję sołtysa najczęściej pełnił pan, chociaż nie bylo
Jak już powiedzieliśmy różnice między drobną szlachtą a chłopstwem
były nie wielkie. Małżeństwa chłopsko-szlacheckie były bardzo częste, jeszcze
częstsze były małżeństwa pomiędzy mieszczaństwem a szlachtą.
Przywileje i prawo zwyczajowe nie były szanowane. Do szczególnie drastycznych wypadków łamania prawa, doszło za panowania Jana I i jego syna Jana II.
Na tym tle władcy ci miewali częste zatargi z duchowieństwem.

Miasta posiadały samorząd. W Zaganiu urząd burmistrza zanotowano w r. 1320.
Od tego czasu do chwili upadku dynastii piastowskiej tj. 1472 r. burmistrzów w Zaganiu było 33-ch. W tym czasie spotyka się już w Zaganiu rady miejskie, skła
dające się początkowo z burmistrza i czterech radnych. Liczba radnych w póź
niejszym czasie znacznie się powiększyła. W Przewozie pierwsze ślady samorządu
miejskiego, spotykamy dopiero w roku 1406. Rada Miejska składała się z dwóch
burmistrzów i pięciu radnych.
Najwyższą władzą sądową był książę. Po przyjęciu zwierzchnichva czeskiego
wasalom księcia przysługiwało prawo odwoływania się od jego wyroków od
króla czeskiego, który miał prawo ferowania ostatecznych wyrokóvv.

Mimo, że od czasów wojny niemiecko-polskiej w XII wieku do wojen husyckich większych walk na Sląsku nie było, to jednak kraina ta podzielona na
szereg drobnych państewek, była widownią ciągłych walk bratobójczych. Walczyli ze sobą książęta, miasta, szlachta, a nawet chłopi. Powodem tych niepokojów były najczęściej sprawy błahe, niemiej kończące się nieraz poważnie.
Drugą plagą było tzw. "reupritterstwo" bandytyzm uprawiany przez szlachtę.
Księstwo żagańskie stale wykazywało deficyt. Książęta, szczególnie Piastowie, w poszukiwaniu pieniędzy na swoje zbrojne wyprawy, nakładali podatki
i opłaty dodatkowe na młyny, browary, huty, podwyższali i nakładali nowe cła
i myta. Od czasu do czasu, wyciskali z poddanych tzw. "dary dobrowolne", które
z czasem zaczęły się przyjmować jako podatki stałe. Sprzedawanie prawa do
sądownictwa doprowadziło do wytworzenia się urzędów dziedzicznych w sądow
nictwie. Uprawnienia sądowe, uzyskiwały także miasta, które często zupełnie się
usamodzielniały, wykupując wszelkie prawa książęce na swoim terenie.
Pierwszym księciem żagańskim był Przemysław (1279-1289) syn księcia gło
gowskiego Konrada II. (1274-1279), który jeszcze za życia podzielił swe księstwo
między synów. Przemko otrzymał wówczas Zagań i Szprotawę. Od tego dopiero
czasu możemy mówić o księstwie żagańskim, jako o samodzielnej odrębnej jednostce administracyjnej, mimo że po śmierci Przemysława księstwo żagańskie
znowu weszło w skład księstwa głogowskiego. Przemysław poległ w \valce z Ło
kietkiem walcząc u boku Henryka Wrocławskiego pod Siewieżem k/Częstocho
wy, 26 lutego 1289. Prowadząc powracające po bezskutecznym oblężeniu Krakowa
wojska śląskie, został napadnięty przez KaliszEm, którzy zadali wówczas wojskom
Henryka pod dowództwem Przemysława dotkliwą klęskę.
Orientacje Piastów Zagańskich były różne. Nie kierowali się poza drobnymi
wyjątkami przesłankami narodowościowymi. Mimo to nie da się zaprzeczyć,
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nawet zniemczeni Piastowie, niejednokrotnie szukali oparcia w Polsce. Na
jednak ich orientacja polityczr.a dyktowana była potrzebą chwili i ich
własną racją stanu. Pragnąc rozszerzyć swe posiadłości, łączyli się niejednokrotnie z wrogami Polski, walcząc przeciwko niej dość często. Nie można jednak tego
w żadnym wypadku utożsamiać z orientacją anty-polską.
ogół

Ciekawego materiału do tego zagadnienia dostc.rczyć mogą dzieje synów
Jana I. (1403-1439) - Baltazara i Rudolfa z jednej strony, a Jana II. (14391472) z drugiej. Podczas gdy dwaj pierwsi zupełnie zniemczeni współdziałali czynnie z Krzyżakami przeciwko Polsce, Jan II, w tym samym mniej więcej czasie
walczył u boku Kazimierza Jagiellończyka, biorąc udział w wojnie trzynastoletniej5. Między Janem II a obu braćmi nader często dochodziło do zatargów i nieporozumień. Otrzymav;szy jako najmłodszy przy podziale księstwa żagańskiego
ziemię Przewozką, nie zadowolił się nią i w czasie nieobecności Baltazara zajął
Zagaó, co usankcjonował król czeski - husyta Jerzy z Podiebradu. Można przypuszczac• ze Jan II działał w porozumieniu z królem czeskim, albo też miał powody liczyć na to, że Jerzy z Podiebradu zaakceptuje jego postępowanie.
Jan II jest w ogóle ciekawą postacią historyczną. Na tle ówczesnych stosunków, uwagi godnymi są jego sympatie prohusyckie. W nich może tkwić źródło
jego niechęci do braci, zakonu krzyżacki<:'go i sy'1lpatia dla Polski. W ciągu całego swego panowania Jan II toczył liczne wojny i dał się poznać jako dobry
strateg, zręczny polityk, jednak niesprzyjające warunki nie pozwoliły mu
wznieść się ponad przeciętność. Po śmierci swego brata Baltazara, którego pokonał i uwięził w baszcie przewazkiego zamku, sprzedał księstwo żagańskie
(1472) księciu saskiemu Ernestov1i za 40.000 dukatów. W czasie głogowskiej wojny
sukcesyjnej toczącej się o spuściznę po Henryku XI głogowskim (1476) Jan II
staje się znowu znany jako jeden z głównych pretendentów. Opowiadając się za
Maciejem Korwinem, wygrywa ostatecznie i otrzymuje Głogów w dożywocie.
Utrzymał go jednak tylko przez okres jednego roku.
Dzieje tego ostatniego Piasta żagańskiego. są niezmiernie ciekawe
w sobie jeszcze niejedną tajemnicę czekającą na badacza.

kryją

Po upadku linii piastowskiej, księstwo żagańskie pozostaje w rękach saskich do roku 1549. Ostatni Sas żagański Maurycy, wymienił księstwo żagańskie
z cesarzem Ferdynandem na inne lenno. Ferdynand (1549-1553) oddał je w
zastaw margrafom brandenburskim, od których wykupił je biskup wrocławski
- Baltazar Promnitz. W posiadaniu Promnitzów, pozostało księstwo żagańskie
do roku 1601. Wtedy to przechodzi ponownie w ręce cesarzy. Ferdynand II
sprzedaje je w roku 1628 Albertowi Wallensteinowi. Po jego tragicznej śmierci,
znów wraca do cesarza. W roku 1657 panami księstwa żagańskiego zostają Lobkowicze, którzy dzierżawią je do 1788. Ostatnim nabywcą księstwa żagańskiego
jest lennik polski Piotr I, Biron, książę kurlandzki. Po jego śmierci księstwo
dziedziczy jego córka Wilhelmina (1800-1839), po niej Paulina (1839-1844),
wreszcie Dorota Talleyrand Perigord, zwana także księżną Dino6. Dała ona
początek Talleyrandom żagańskim. Do końca istnienia księstwa pozostało ono
w ich władaniu.

283

M.ateriały

Sredniowieczny ustrój księstwa dochował się do połowy XVIII wieku. Po
przez Fryderyka II zaczęto wprowadzać tu pruskie wzory administracji państwowej, ograniczono i poddano kontroli sądownictwo prywatne.
Powoli lecz nieustannie, księstwo traciło swój dawny charakter, by ostatecznie
upodobnić się po roku 1848 do siedziby większego właściciela ziemskiego o nieco
większych prawach politycznych, które zniosła dopiero rewolucja listopadowa
1918 r.
zajęciu Sląska

Równocześnie

z powstaniem odrębnego księstwa, powstała także kancelaria
Trudno na podstawie zachowanych fragmentów powiedzieć coś o jej
strukturze organizacyjnej. Działalność jej nie była jednak chyba zbyt wielka,
do czasów Jana I. (1403-1439). Swiadczy o tym niewielka liczba akt pochodząca z poprzedniego okresu i licznie zachowane dokumenty o różnorodnej
treści, pochodzące z cz~sów Jana I i jego synów, szczególnie Baltazara i Jana II.
książęca.

Część dokumentów z kancelarii wymienionych Piastów. publikowana była
w kodeksach dyplomatycznych Sląska i Łużyc. Zagadnienie to jednak nie wchodzi w zakres niniejszej pracy. Na wzmożenie działalności kancelarii książęcej
w okresie ostatnich Piastów żagańskich, wpłynęły niewątpliwie także wypadki,
które w tym okresie następowały. Wojny husyckie, montowanie przez Zygmunta
Luksemburczyka ligi anty:polskiej, wojna trzydziestoletnia i udział w niej ksią
żąt żagańskich, zwiększony ucisk fiskalny w związku licznymi wojnami jakie
w tym czasie prowadzono, zmuszały książąt do szukania coraz to nowych źró
deł dochodu. Wszystkie te czynniki znalazły swe odbicie w pracy kancelarii
książęcej.

Dużo ciekawego materiału do zagadnienia ustroju administracyjneg~, są
downictwa i organizacji urzędów księstwa żagańskiego, znaleźć można w aktach
klasztoru Augustianów, przechowywanych w kościele parafialnym w Zaganiu.
oraz w doskonale zachowanej kronice klasztornej1.

W czasie panowania książąt saskich, w użycie wchodzi papier, wypierając
drogocenny pergamin. Od tego czasu liczba dokumentów jeszcze bardziej rośnie.
Obok dokumentów pergaminowych, wprowadza się teraz księgi wypisów, protokółów, przywilejów etc. Rozwój szkolnictwa aczkolwiek zahamowany później
przez wojnę trzydziestoletnią, bezustannie rozpowszechniał umiejętność czytania
i pisania. Wszystko to wywarło znaczny wpływ na kancelarię książęcą, która
wkrótce część swych dotychczashwych zadań, przekaże bezpośrednio urzędom
księstwa. W pierwszym okresie całą władzę wykonywał książę przez kasztelana,
"capitaneus ducateus", komornika i notariuszaB. Później wytworzyły się odrębne
urzędy, pozostające jedynie pod książęcym nadzorem. Były nimi: urząd ksią
żęcy9, komora i sądy a w XVIII wieku, tzw. Generalbevollmachtigte, Herzogliches Bauamt, intendentura i Rentkammer.
Majętności

ziemskie podzielone były na administracje: klenicką, otyńską,
oraz czerwieńską, która w XIX wieku odpadła od
księstwa żagańskiego. Akta administracji majątków i leśnictw (Forstamt) nie
były przechowywane w Zaganiu, lecz w siedzibie administracji dóbr, tj. w Klenicy, Otyniu, Nachodzie i Zaganiu1o,
żagańską,

nachodzką,
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Do obowiązków urzędu książ«icego, a później generalnego plenipotenta nanadzór i administracja całego księstwa, jego urzędów, zastępowanie księcia
we wszystkich sprawach z wyjątkiem wyraźnie zastrzeżonych oraz pełnienie
funkcji kanclerza. Pisma z wyjątkiem ważnych dokumentów podpisywał generalny plenipotent.
leżał

W wieku XIX książę rzadko przebywał w Zaganiu. Zastępował go wówczas
plenipotent, którego pełnomocnictwo potwierdzone było sądownie. Komora ksią
żęca zajmowała się całokształtem spraw gospodarczych, dochodami i wydatkami, prowadziła księgi rachunkowe. opracowywała budżety i kontrolowała admir:istrację dóbr książęcych i zakładów przemysłcmych. Na czele komory stał
komornik, od XIX wieku dyrektor. Podlegał on bezpośrednio generalnemu plenipotentowi.
Urzędowi budowlanemu podlegały wszystkie sprawy związane z budownictwem, remontami a także administracja tartaków i innych zakładów, technologia, zakup surowców i sprzedaż produkcji. Urząd ten powstał przypuszczalnie dopiero w początkach XX wieku. Oprócz wymienionych urzędów występują
w księstwie żagańskim jeszcze sądy: księstwa, dworski, ziemski i rycerski11 (do
połowy XVIII wieku).
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I JEGO ZBIORY

przechowywane były w zamku. Opiekę nad nimi
prawdopodobnie "capitaneus ducateus" - później generalny plenipotent. Do 1802 r. nie spotykamy żadnych śladów które mogłyby świadczyć
o jakimś ustalonym porządku w archiwum, o personelu, układzie akt itp. Po
śmierci księcia Piotra Birona komisja spadkowa zmuszona była sięgnąć do tytułów prawnych przechowywanych w archiwum. Wilhelmina, córka Piotra
Birona, rzadko przebywała w Zaganiu. Pełnomocnik któremu zleciła całokształt
spraw związanych z zarządzaniem księstwa, zainteresował się także zbiorami
archiwalnymi w związku ze śmiercią Piotra I Birona i działalnością komisji
spadkowej. W roku 1802, sporządzony zostaje pierwszy plan zasobu akt archiwalnych księstwa.
Akta

księstwa żagańskiego

sprawował

archiwum w Zaganiu, składały się akta wszystkich
i poszczególnych majątków. W XX wieku doszły do tego jeszcze akta zakładów przemysłowych (gorzelni, cegielni, tartaków, elektrowni wodnych itp.). Akta tych zakładów nie stanowiły oddzielnej grupy, lecz wchodziły
w skład zasobu akt powstałego na początku XX wieku urzędu budowlanego.
Na zbiory

książęcego

urzędów księstwa

Do omówienia tej sprawy jeszcze powrócimy. Plan porządkowania archiwum oraz schemat organizacyjny registratury z 1802 r. nie został jednak wprowadzony w życie. W tymże jednak roku powołana zostaje specjalna trzyosobowa komisja mająca zająć się organizowaniem archiwum i porządkowaniem zasobu aktowego księstwa. Powołał ją prawdopodobnie dyrektor komory książęcej,
który w czasie nieobecności generalnego plenipotenta, był jego zastępcą. W sprawozdaniu, komisja stwierdziła, że akta znajdują się w opłakanym stanie12,
w związku z czym zachodzi konieczność, przeniesienia akt z administracji
książęcej13.

, Dyrektor komory, jak wynika z jego odręcznej notatki na sprawozdaniu, nie
która komórka organizacyjna ma przechowywać akta, zaznaczył
jedynie że należy je uporządkować i otoczyć odpo\vicdnią opieką. Z dalszych
meldunków komisji wynika, że ilość akt wzrosła niepomiernie, zajmują one
teraz strych pałacu i innych zabudowań. Ułożone są najczęściej na podłodze
bez najmniejszego porządku. Znalezienie czegokolwiek jest w tych warunkach
przesądzał

niemożliwością.

W końcu nadzór nad całokształtem prac archiwalnych. powierzono registratorowi miejskiemu ze Szprotawy Zimpelowi, dodając mu do pomocy asystenta
Brukaufa. Prace przy porządkowaniu postępowały jednak bardzo wolno a terminy ich zakończenia wyznaczone przez kierownictwo komory nigdy nie były
dotrzymywane.
Przyczyną nagłego zainteresov,rania się aktami księstwa, była działalność
komisji spadkowej po śmierci Piotra I Birona. Przyjąć należy, że już wówczas
ułożono akta chronologicznie i rzeczowo, dzieląc je na poszczególne administracje majątków jak: Zagań, Otyli· Nachód, Czerwieńsk, Klenica, Bytnica,
Przylep, Płoty i inne.
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Po doprowadzeniu zasobu aktowego do względnego porządku, pieczę nad
nim powierzono registratorowi Klettemu, który nadal go porządkował, oczyszczając go równocześnie z akt pozbawionych wartości praktycznej i naukowej.
Dokonywano tego na wyraźne polecenie dyrektora komory. Możnaby dzisiaj
polemizować co do "bezwartościowości" wybrakowanych akt. Stwierdziliśmy
niestety, że przy tej okazji zniszczono bezcenne nieraz zbiory.
Przez dłuższy okres czasu, spotykamy się w księstwie żagańskim z registraktóra mieściła się przy komorze. Nazwa archiwum oznaczała w tym czasie
akta niepotrzebne już. W roku 1849 komora po raz pierwszy przekazuje akta
do archiwum, które w tym czasie podlegało już bezpośrednio generalnemu plenipotentowi. Nie bez znaczenia jest tutaj zmiana właścicieli księstwa. Księżna
Dorota de Dino. po śmierci siostry swej Pauliny (1844) nieprzerwanie aż do
swej śmierci (1862) zamieszkuje w Zaganiu. Jej to zawdzięczamy, rozdział materiałów archiwalnych na dwie zasadnicze części:
turą,

l)
2)

archiwum księstwa żagańskiego,
zbiór korespondencji Bironów i Talleyrandów.

Ten ostatni na jej polecenie przeniesiono do biblioteki zamkowej.
W latach trzydziestych XX stulecia, stwierdzono, że nie wszystkie tytuły
na poszczególnych voluminach - oddawały należycie ich treść,
co zmusiło tym razem zawodowych już archiwistó\v z archiwum wrocławskiego
do uzupełnienia tych braków.
znajdujące się

Układ akt zapoczątkowany przez Dorctę został zachowany. Przy opracowywaniu registrów (scenariuszy) uwzględniono jedynie i zaopatrzono w odpowiednie wyjaśnienia, rozbite na różne działy akta dawnych urzędów książę
cych .. Dla dokurn,entów pergami11owych, sporządzono regil;try, ponieważ w repetoriach książęcych treść ich była oznaczana jedynie niewiele mó\viącymi
h n siam i.
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ARCHIWUM

KSIĄZĘCE
dział

A. Akta rodowe i rodzinne

l -32

a) akta osobiste i rodowe rodziny książęcej,
b) sprawy lenne, sporne, procesowe i gruntowe.
l.

Dział

2.

Dział

B. Sprawy

dział

dokumentów
akt

33-35
36-42

państwowe

43-49
50

l. Sprawy zależności lennej
2. Zwolnienia z podatków
3. Prawo wydawania przywilejów.
Wydane przewileje
4. Mennica książęca i prawo bicia monet
5. Stany księstwa i ich uprawnienia

C. Organizacja i administracja
a) Prawo i ogólne sprawy

51-52
53
54-55

księstwa.

rządu

l. Prawodawstwo i administracja.

Judicialia
2. Procesy
3. Testamenty, spadki i opieka nad nieletnimi
4. Sądownictwo prywatne

Dział

56-60
61-60
67
68

b) Zagadnienia miejskie
l. Zagań (Sagan)
2. Przewóz (Priebus)
3. Nowogród Bobrzański (Naumburg a.B.)

c)
· d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Sprawy kościelne
Podatki, myta, cła
Cechy, gildie i sprawy rzemieślnicze
Urbarze, inwentarze, powinności chłopskie
Prawo przemiału, budowa młynów
Myśliwstwo

Granice i pomiary księstwa
Mosty i budowa tam
Poddaństwo i przywiązanie do ziemi
l) Militaria
m) Administracja majątków
folwarków
n) Dzierżawy
o) Miscellanea

D. Zbiory o znaczeniu historycznym (dla
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"

69
70
70.a.
71-73
74-77
77.a.
78-79
80
81-82
83
84
84.a.-86
86.a.-87
88
88.a.
89
89.a.
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Jak wynika z podanego
inne urzędy książęce.

wyżej

księstwa żagańskiego

zestawienia,

zaginęły

w tym

układzie sądy

Doprowadzenie zbiorów żagańskich do wymagań ówczesnej archiwistyki
niemieckiej nastręczałoby zbyt wiele trudności. Akta księstwa żagańskiego według przynależności kancelaryjnej, należałoby podzielić na szereg zespołów.
Księstwo było państwem. zależnym jedynie od pana lennego, którego władza
była zresztą ograniczona. Porównywanie akt księstwa żagańskiego do zbiorów
podworskich jest błędem. Omawiane zbiory były niezwykle cennymi źródłami
historycznymi. Z tego też powodu archiwum wrocławskie w latach 1920-23
zaczęło ubiegać się o zdeponowanie ich u siebie. Książę żagański Maurycy
Talleyrand-Perigord, zgodził się na zdeponowanie w archiwum wrocławskim
wszystkich akt za wyjątkiem dotyczących rodziny Bironów, Talleyrandów oraz
zbiorów ks. Doroty. Część I. Sekcja A zawierająca osobiste sprawy księcia
i jego rodziny od połowy XVIII wieku, do działu 32 włącznie i nieliczne fragmenty sekcji A,b, oraz kilka dokumentów pergaminowych (3 szt.) pozostały
w archiwum książęcym. Resztę zdeponowano w archiwum wrocławskim pod
sygnaturą Rep. 132 c. A cc. 17/24, gdzie zginęły w czasie ostatniej wojny. Zachowały się więc jedynie akta pozostawione w archiwum książęcym, niestety
poważnie zdekompletowane, bądź to z braku opieki w pierwszym okresie po
wojnie, bądź na skutek działań wojennych. Są to przeważnie materiały od
drugiej połowy XVIII wieku. Jeden dokument który zachował się jednak w odpisie sporządzonym w XVIII wieku, pochodzi z roku 1461. Przed 1945 rokiem,
dokument ten znajdował się w oryginale razem z odpisem. Swiadczy o tym napis na stronie tytułowej poszytu, w którym był przechowywany. Dokument ten
wydany przez ostatniego Piasta Jana II, wypadł prawdopodobnie z teczki do
której nie był na stałe przytwierdzony. Dotyczył on nadania w dziedziczne
władanie ogrodu przy młynie jednemu ze sług Jana II.
Ponieważ

zachowane zbiory posiadają niewątpliwą wartość naukową i buzainteresowanie historyków szeregu krajów, uważam przeto za wskazane
podać choćby•w ogólnym skrócie zawartość ocalałych akt.
dzą

Dział

l. Nr. inw. 1-2. Akta tego działu składają się z dwóch voluminów
dyplomy, patenty książęce i dokumenty rodzinne księcia Piotra
Birona i jego następców w księstwie żagańskim z lat 1750-1850, a także kontrakt ślubny ks Doroty z hr. Edmundem Talleyrand-Perigord, dokumenty rozwodowe i szereg innych akt z lat 1809-1857. Zawartość obu voluminów, pisana
po niemiecku i francusku, zawiera określenia i terminy łacińskie.
zawierających

Dział

II. Nr. inw. 3-12. Dział ten składa się z dziesięciu voluminów dotyPiotra I Birona w 1800 r. Znajdują się tu: testament ks. Birona, inwentarze majątków, w Zaganiu, Otyniu, Nachodzie etc. Inwentarz
zamku żagańskiego, inwentarze specjalne itp. Stwierdzono brak dwóch j.a.
noszących numery w obrębie działu, 2-2 i 6. Akta pochodzą z lat 1787-1836.
czących śmierci

Dział

3. Nr. inw. 13-21. Dziesięć voluminów dotyczących wyprzedaży maruchomego o wartości artystycznej, kulturalnej i naukowej, jak: licytacja
biblioteki (starodruki, rękopisy), obrazów, dzieł sztuki, zbiorów numizmatycznych

jątku
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wśród których znajdowała się przeważająca ilość monet polskich16, Sprzedane
wówczas przedmioty spisane są w odpowiednich katalogach.

Dział

4. Nr. inw. 22-30. Grupa akt dotyczących przede wszystkim powopo śmierci ks. Birona komisji spadkowej, oraz spraw opiekuńczych nad
nieletnimi księżniczkami i sporów z władcami kurlandzkimi.

łanej

Dział

5. Nr. inw. 31-36. 6 j.a. które
i

działu majątku pomiędzy księżniczkami

dotyczą zagadnień
wdową

spadkowych

po-

po Bironie.

Dział 6. Nr. inw. 37-45. 9 j.a. obejmujący sprawy związane ze zobowiąza
niami ks. Birona w Kurlandii, korespondencja z hr. von Meden (ojcem żony
ks. Birona Doroty), testament spadkobierczyni ks. Birona Wilhelminy17, akta
dotyczące jej śmierci, pogrzebu, budowy grobowca dla katolickiej części rodziny
Bironów, dokumenty związane z odziedziczeniem księstwa żagańskiego przez
Paulinę Hohenzollern Hechingen1B z.d. Biron.
Dział 7. Nr. inw. 46-57. 12 j.a. (brak jednego voluminu), akta zgromadzone
w tym dziale, obejmują sprawy związane z regulacją spadku po ks. Wilhelminie, śmierci jej siostry i następczyni w Żaganiu ks. Pauliny Hohenzollern
Hechingen, wybudowania grobowca rodzinnego dla ewangelickiej części rodziny
i przeniesienia doń zwłok ks. Piotra I Birona19,
Dział

8. Nr. inw. 58-65. 8 j.a. zawierających sprawozdania ze stanu maBirona w Kurlandii z 1787 r. i w Czechach 1772-1798 r. Materiały dotyczące udzielonych pożyczek, sprawozdania z procesów majątkowych. Materiały
dotyczące pożyczki udzielonej przez Birona królowi szwedzkiemu, książętom
francuskim (pod gwarancję króla francuskiego) aktywa Birona w Kurlandii, etc.
jątku

Dział 9. Nr. inw. 66-79. 14 j.a. zawierających aktywa i pasywa Birona
ustalone przez komisję spadkową, zatargów majątkOWYCh z Ogińskimi. Roszczenia komisji spadkowej w stosunku do Folski w sprawie udzielonych przedrozbiorowemu rządowi polskiemu pożyczek, kapitały Birona w H~landii, spory
o odsetki z pożyczki udzie,lonej ks. Hohenlohe-Ingelfingen, spory z bankierami
z Pragi i Amsterdamu o depozyty, oraz różne drobne spory i zatargi na tle
majątkowym.

Dział 10. Nr. inw. 8Q-86a. 10 j.a. dotyczą dalszych roszczeń komisji spadkowej w stosunku do Holandii, Kłajpedy, Kurlandii i Danii.
Dział 11. Nr. inw. 87-98. 12 j.a. zawierających roszczenia komisji spadkowej oraz szereg innych spraw majątkowych.

Dział 12. Nr. inw. 99-118. 20 j.a. dotyczących przeJęCia różnych kapitałów
po zmarłym Bironie, sprzedania rezydencji berlińskiej carowi rosyjskiemu.
Korespondencja ks. Doroty o charakterze majątkowym, prawnym, uregulowanie
zabezpieczenie wierzytelności księżnej oprocentowanie kapitału, etc.
Dział 13. Nr. inw. 119-124. 5 j.a. (jednego voluminu brak), dotyczących zabezpieczenia udzielonych pożyczek, udzielenia pożyczek, oprocentowania i innych
spraw majątkowych.
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Dział

14. Nr. inw. 125-148. 24 j.a. dotyczące odrzucenia zobowiązań księstwa
przez komisję spadkową, zatargów z komisją carską (rosyjską) w
związku z cesją księstwa kurlandzkiego, różnych drobnych zobowiązań za prace,
wykonywane usługi i dostarczone towary.
żagańskiego

Dział 15. Nr. inw. 149-153. 5 j.a. dotyczy spraw
pensji wdowiej dla Doroty ks. kurlandzkiej.

majątkowych

i ustalenia

Dział 16. Nr. inw. 154-168. 17 j.a. sprawy rent i emerytur dla
dworskiej i urzędników Birona w Kurlandii i Zaganiu.

służby

Dział

17. Nr. inw. 169-180. 12 j.a. zawierających materiały dotyczące zo·Birona wobec kupców, uregulowania kosztów sądowych księciu Hohenzollernowi-Hechingen, powstałych w wyniku procesów prowadzonych przez
ks. Dorotę de DinGI pokwitowania Gtc.
bowiązań

Dział 18 Nr. inw. 181-191. 12 j.a. zawierających sprawozdania, rachunki
z gospodarki księstwa od 1653 r. do 1860. Dowody kasowe, obliczenia wpływów
z leśnictw żagańskich, przewozkich i otyńskich. Budżety księstwa i inne akta.
Dział 19. Nr. inw. 192-203. 13 j.a. zawierających akta tzw. "generalnej
administracji książęcej", dotyczące gospodarki kapitałami ks. Doroty od roku

1844-1857.
Dział

20. Nr. inw. 204-207. 4 j.a.

materiał

jak

wyżej

z lat 1858-1861.

21. Nr. inw. 208-222. 15 j.a. zawierających korespondencje Birona
z jego generalnymi plenipotentami z lat 1787-1793, prywatną korespondencję
księżniczek żagańskich, tajną korespondencję ks. Doroty z prawnikami niemieckimi w sprawie nabycia księstwa żagańskiego, korespondencję z Hohenzollernami w tej samej sprawie, korespondencję z wysokimi urzędnikami pruskiego
dworu królewskiego i innymi osobistościami.
Dział

Dział

22. Nr. inw. 223-240. 19 j.a. zawierające materiały dotyczące urzą
dworskich z roku 1745-1812, katalogi biblioteczne biblioteki zamkowej,
opisy poszczególnych sal zamkowych, inwentarze majątku ruchomego zamku,
jak: obrazów, rzeźb, odlewów brązowych, gobelinów, dywanów, mebli itp. Materiały obrazujące działalność teatru dworskiego, inwentarze masztelarni, przepisy dotyczące żywienia koni książęcych etc.
dzeń

Dział

23. Nr. inw. 241-142. 2 j.a.. w których mieszczą się instrukcje dla
dworskiej i książęcej, podział czynności poszczególnych urzędników
księstwa z lat 1845-1862.
Dział 24. Nr. inw. Akta tego działu nie zachowały się. Co się z nimi
stało, trudno ustalić. Jest to poważna luka gdyż zawierały one materiały do
takich spraw jak: budowa zamku żagańskiego z 1630-1634, buntów chłopskich
w Lutynce, (pow. Zagań) spowodowanych nadmiernymi obciążeniami i różnymi
uciążliwymi posługami związanymi z budową zamku z lat 1653-1709. Buntów
chłopskich powstałych na tym samym tle z lat 1677-1692, projekty i rysunki
zamku żagańskiego, kosztorysy, kontrakty i umowy z wykonawcami· robót i dostawcami materiałów, akta kaplicy zamkowej z lat 1750-1769, dokumentacja
techniczna dotycząca budowy i remontów bieżących zamku, i innych budynków
w księstwie, do roku 1807.
służby

19*
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Dział 25. Nr. inw. 243-251. 10 j.a. Dział ten zawiera akta dotyczące rent,
emerytur i przeniesienia w stan spoczynku wysłużonych urzędników książę
cych i służby z lat 1784-1811.
Dział

zawierające podania, skargi ;
o renty, emerytury, z lat 1800-1812.

26. Nr. inw. 252-255. 4 j.a.

byłej służby książęcej

zażalenia

Dział 27. Nr. inw. 256-269. 14 j.a. zawierające materiały ·do spraw rent
i emerytur z lat 1805-1864. W dziale tym znajdujemy wzmiankowany już
uprzednio odpis dokumentu Jana II z roku 1461 mocą którego przydziela on
mieszczaninowi żagańskiemu ogród przy młynie za wierną służbę.
Dział

28. Nr. inw. 270-278. 9 j.a. w dziale tym znajdują się materiały doprzyjmowania nowych pracowników, mianowania urzędników i różne
związane z tym zarządzenia książęce z lat 1677-1804, korespondencje z tajnym
radcą finansowym Gackingkiem z roku 1806-1812. Inwentarze dóbr książęcych
z lat 1820-1821, sprawozdania generalnego plenipotenta z lat 1825-1841, sprawozdania zarządcy dóbr otyńskich z roku 1836-1848.
tyczące

Dział 29. Nr. inw. 279-280.
2 j.a.
opisowe, administracji dóbr żagańskich i

Dział

zawierające
otyńskich

sprawozdania
z lat 1845-46.

majątkowe,

znajdują się życzenia z okazji
jak urodziny, imieniny, ks. Doroty de Dino20 (1834-1862).
Listy kondolencyjne, w związku ze śmiercią ks. Doroty (1862-1863), oficjalna
korespondencja ks. Doroty z ks. Ludwikiem. (syn ks. Doroty po JeJ smierci
książę żagański), gratulacje króla pruskiego Fryderyka II z okazji pomyślnego
zakończenia procesu o majątki otyńskie z roku 1763.

30. Nr. inw. 281-189. 9 j.a. w których

różnych uroczystości

Dział

3 j.a. w dziale tym znajdują się materiały
ks. Doroty w instytucjach oświatowych i charytatywnych. Przynależności do różnych towarzystw i organizacji (także do pruskiego zakonu ry·cerskiego Joanitów). Udział w spotkaniach akcyjnych z lat 1845-1862.
o

31. Nr. inw. 290-292.

działalności

Dział 32. Nr. inw. 293-301. 9 j.a. Materiały dotyczące likwidacji drogi przy
zamku (1796) inwentarza domu starców w Żaganiu z 1859, miscellanea z roku
1845-1848, na którą składa się korespondencja różnorakiej treści, sprawy
prawne, rozruchy chłopskie w Otyniu - 1848, wykaz akt i dokumentów znajdujących się w intendenturze książęcej.
Dział

l volumin zawiera materiały dotyczące przew lenno przez ks. Dorotę w roku 1844, drugi o umowie
z magistratem miasta Żagania w sprawie wodociągów miejskich.
35. Nr. inw. 303-304.

jęcia księstwa żagańskiego

Dział 42. Nr. inw. 305-306. 2 j.a. zawiera dokumenty w których cesarz
Wilhelm zatwierdza ks. Dorotę jako lenniczkę, drugi volumin zawiera patent
lenny Ludwika Talleyrand-Perigord z roku 1864. Do tego działu akt rodowych
dołączono jeden volumin zawierający tabllce genealogiczne Bironów i szlachty
kurlandzkiej oraz uszkodzone fragmenty voluminów zawierających sprawy komisji spadkowej.
Na tym kończą się akta rodowe i rodzinne książąt żagańskich (przede
wszystkim Bironów i Talleyrandów). Dalsza część akt ma charakter wybitnie

292

l

jiiiP

Archiwum

--···-------- ----------- -----·-----

księstwa żagańskiego

gospodarczy. Od Nr. 312-325 zaczynają się akta komory książęcej, które dzielą
się na dwie grupy, różniące się od siebie sygnaturami: Pierwsze trzy voluminy
oznaczone są: BV Nr. 11;-BV Nr. 16, SV Nr. l - zawierają one dane o bibliotece zamkowej, pralni książęcej, remontach zamku z lat 1844-1862. Dalsze akta
tego działu posiadają sygnaturę dwuczęściową np. sekcja II. Nr. 3 itp. Ta część
akt zawiera instrukcje dla intendentury, podziału czynności intendentury, zaopatrzeniu w odzież, bieliznę, opał i światło, instrukcje dla urzędników i służby pałacowej, instrukcje dla komornika książęcego, dla masztelarzy i akta personalne - 1800-1861.
Akta intendentury

zasadniczo od wszystkich innych z tego zespołu
fragment akt komory książęcej. Każdy volumin, posiada na stronie tytułowej drukowany dużymi literami napis "Die Herzogliche
Kammer, Akta betrefendt", poczym następuje szczegółowy tytuł akt pisany ręką.
Jest to ostatnia grupa, która była ułożona w archiwum {prawdopodobnie komory
książęcej) w pewnym porządku, na co wskazują sygnatury poszczególnych
voluminów.
stanowią

Następne

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

inw.
inw.
inw.
inw.
inw.
inw.
inw.

różnią się

niewątpliwie

akta

składają się głównie

326--328
329-351
352-373
374-390
391-397
398-404
405-408
rzemieślniczych z lat

z

ksiąg

rachunkowych

gospodarczych:

3 księgi z lat 1860-1924.
- 23 księgi zawierającę budżety księstwa z lat 1862-189!l.
- 22 księgi wpływów i wydatków z lat 1863-1897.
żurnale z lat 1866-1896.
- księgi rozchodowe kuchni z lat 1862-1896.
- budżety ogrodów książęcych z lat 1872-1899.
- księgi wydatków zakładów przemysłowych i warsztatów
1920-1927.

Nr. inw. 409-411 - księgi wynagrodzeń z lat 1863-1926.
Nr. inw. 411-414 - pomocnicze księgi rachunkowe z lat 1867-1897.
Nr. inw. 411-456 - 42 voluminy zawierające budżety łowieckie, księgi rachunkowe i dowody kasowe (łowieckie) z lat 1869-1899.
Nr. inw. 457-507 - dowody kasowe księstwa z lat 1879-1899.
Nr. inw. 508-530 - inwentarze budowlane, inwentarze zamku, biblioteki
książęcej, oraz różnych zabudowań i zakładów przemysłowych z lat 1851-1895.
Nr. inw. 531-818 - 278 voluminów, zawierających akta urzędu budowlanego·
na: opisy zabudowań księstwa, (leśnictw, majątków, kościołów, domów robotniczych, spraw związanych z budową siłowni wodnych na Bobrze,
budowy tam, regulacji rzek, konserwacji dróg, sprawy różnych remontów, wszelkiego rodzaju dokumentacja techniczna, oraz akta pomocnicze), korespondencja
gospodarcza, sprawy zakładów przemysłowych księstwa, technologię obróbki
drewna, korespondencję handlową; sprawozdania handlowe i przemysłowe, ubezpieczenia, podania o pracę, akta generalnego plenipotenta O.otyc:z;ące spraw budowlanych i handlowych. Z lat 1840-1943.
dzielące się
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Nr. inw. 819-863. W tej grupie akt mieszczą się zbiory z okresu XVIII do
XX wieku. Składają się na nie jadłospisy książęce z lat 1851-1876, emblematy
Piotra Birona, notesy, niezidentyfikowane listy, terminarze koncertów muzycznych z całej nieomal Europy, okolicznościowe druki, mowy itp., manuskrypt Józefa Wagnera o treści filozoficzno-historycznej, drukowane sprawozdania, broszury dotyczące procesów księstwa, administracji w posiadłościach francuskich,
mapy, sprawozdania gimnazjum katolickiego w Zaganiu, maszynopis pracy doktorskiej Norberta von Constein z zakresu prawa i szereg mniej ważnych druków
różnorodnej treści. Zbiory te składają się z 45 jednostek archiwalnych.
Jak już wspomnieliśmy wyżej, akta księstwa żagańskiego z wyjątkiem akt
rodowych Bironów i Talleyrandów, zostały, z drobnymi wyjątkami zdeponowane
w archiwum wrocławskim. Przed przejęciem, archiwiści wrocławscy pod
kierownictwem Ericha Grabera dokonali przeglądu akt, niektóre voluminy
zostały wówczas rozprute i dokonano nowej kwalifikacji i podziału akt. Jak
podaliśmy już uprzednio, akta znajdujące się w działach 1-32 pozostały w całości w zamku żagańskim. Dalsze grupy akt przejęło archiwum wrocławskie,
z wyjątkiem nielicznych jednostek archiwalnych, mogących mieć praktyczne znaczenie dla księstwa. Pomeważ akta księstwa żagańskiego należały do najlepiej
zachowanycn zbiorów na Sląsku i dlatego były niezmiernie cenne, warto im
poświęcić również trochę uwagi mimo, iż uległy zniszczeniu w czasie działań
wojennych.
Dział 33-35 zawierał dokumenty począwszy od roku 1450-1850, wydane
przez Piastów żagańskich Baltazara i Rudolfa 1450, Jana II 1461, książęta saskie,
cesarza Ferdynanda l, Rudolfa II, Fryderyka II, Fryderyka Wilhelma II, Fryde:J;yka
Wilhelma III i Fryderyka Wilhelma IV. Dokumenty dotyczyły przeważnie spraw
lennych, sprzedaży, sądownictwa, podatków i innych realiów książęcych, nadania
dóbr, potwierdzania przywilejów, zatwierdzania książąt przez królów pruskich itp.
Wymienione dokumenty nie posiadały co prawda zbyt wielkiego znaczenia naukowego, jednakże dla historyka ustroju, mogły mieć nieprzeciętną wartość. Archiwum Wrocławskie, Drezdeńskie i Archiwa Czeskie, posiadają w swych zbiorach
materiały o podobnej problematyce. W spisach akt księstwa żagańskiego21, znajdujących się w zbiorach archiwum zielonogórskiego, najstarszy wymieniony
dokument pochodzi z roku 1318. Co się z tym dokumentem stało, nie wiadomo.
Prawdopodobnie zaginął zanim Archiwum Wrocławskie przejęło zbiory akt ża
gańskich, gdyż Erich Graber w wydanym przez siebie inwentarzu akt księstwa
żagańskiego o nim nie wspomina22.

Dział
Składał

36-42. Był przedłużeniem archiwum rodowego
ze 109 voluminów, które zawierały materiał

się

książąt
dotyczący

żagańskich.
sprzedaży

i zakupu ziemi i folwarków, dokumenty zakupu księstwa żagańskiego przez
Wallensteina, wykazy zadłużeń miast, patenty lenne Lobkowiczów, wykazy dodochodów książęcych, tytułów nadanych książętom żagańskim przez cesarzy
austriackich i królów pruskich, kontrakty ślubne, pretensje spadkobierców,
szczególnie Fryderyka Hohenzollern-Hechingen, materiały dotyczące procesów
między ks. Dorotą a tym ostatnim, oraz szereg podobnych. Akta zgromadzone
w tej części pochodziły z lat 1565-1862.
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i ustawodawcze, podzielone były między
tam dane o organizacji sołectw na wsi, listy lenne,
poszczególnych wasali księcia, dokumenty zatwierdzające książęta żagańskie
pochodzące od cesarzy austriackich, księgi lenne, przywileje, sprawy sukcesji
żagańskiej, akta sporne, księgi rewizji stosunków lennych, spisy dóbr lennych,
itp. Akta te pochodziły przeważnie z XVII-XIX wieku. Do wyjątkowo cennych
nale~ały akta zawarte w działach 51-52, w których znajdował się wykaz wszystkich wydanych przywilejów w księstwie żagańskim (Corpus privilegiorum ducatus Saganensis - trzy tomy). "Corpus privilegiorum założony został w 1628 r.
na polecenie ks. Albrechta Wallensteina. Jeden z jego tomów został w 1956 roku
znaleziony u proboszcza rzymsko-katoL kościoła w Iłowie żagańskiej, który przekazał go do archiwum zielonogórskiego. Skąd się tam znalazł nie wiadomo. O jego
zawartości mówi sama nazwa: Przywileje, dokumenty nadań wieczystych i listy
lenne wydane przez księcia, możnych panów i klasztory dla szlachty, miast, cechów i ludu wiejskiego.
W wymienionych ostatnio działach przechowywano także 14 odpisów różnych
dokumentów (dyplomów) z lat 1520-1694, oraz przywileje żagańskie (miasta)
1326--1695, korespondencje· w sprawie sporów o rybołówstwo na Bobrze (1674),
przywileje szewców (1650), przywileje miasta Głogowa (1291-1616), instrukcje
książęce w sprawie nauki rzemiosła oraz przywilej dla pierwszej drukarni ża
gańskiej z roku 1791.
Z działalności stanów, znajdowało się tam dość dużo cennych materiałów:
Zjazd Stanów Sląskich we Wrocławiu, 1596, spory o miejsce zjazdu (1649-1663),
Zjazdy Stanów z lat 1651, 1653, 1665, 1669, 1673, 1783-1793, 1825, 1833, 1837,
1840-1844. W akta stanów, włączone były również akta sądów rycerskich23
i ziemskich24, oraz spraw kredytowych itp. W aktach tych znajdowały się także
protokoły i sprawozdania ze Zjazdów.
Z powodu tragicznego losu zbiorów żagańskich, trudno dziś określić jak długo
prawo bicia własnej monety należało do regaliów poszczególnych książąt ża
gańskich. Szczególnie trudno coś powiedzieć o dacie początkowego okresu bicia
monet w Żaganiu. Wszystkie inwentarze wymieniają jako pierwsze patenty i zarządzenia cesarskie z roku 1621-1733.
Grupa akt oznaczonych literą "c"25 mieściła w sobie całokształt spraw zwią
zanych z organizacją i administracją księstwa. Układ tej części akt był odrobinę
chaotyczny, zacierający zupełnie działalność często odrębną poszczególnych urzę
dów i instytucji. Występowały tu więc materiały dotyczące sądów dworskich,
akta policyjne, akta urzędu "Landeshauptmanna", sądów rycerskich, spraw podatkowych, kwater wojskowych, kontrybucji, reskryptów Wallensteina, urzędów
i stanowisk księstwa (komornika, landeshauptmanna, burgrafów, łowczych, leśni
czych, masztelarzy, pisarzy), spraw celnych i innych26, W dalszej części zbiorów,
zagadnienia te występowały ponownie. Jest to wymownym dowodem, że porząd
kujący akta albo nie był w stanie opanować całego materiału, albo też starał się
swą pracę ukończyć jak najszybciej.
Działy 78 i 79, posiadały trochę systematyczniejszy układ. Zgromadzone tutaj
były wszystkie sprawy związane z powinnościami chłopskimi. Ogółem część ta
składała się z 46 ksiąg.
Sprawy

działy

państwowo-administracyjne

43-55.

Znajdowały się
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Pewien
przemiałów

związek

w

z

powyższymi

młynach,

obowiązku włościan,

sprawy
przywilejów

sprawami

miał

akt

obejmujący

zagadnienia
·szlachty),

myśliwstwa (przeważnie uprawnień
myśliwskich

itp.

Grupa następna składała się przeważnie z materiałów kartograficznych, pomiarowych i procesów o ziemie, granice, prawo wypasu bydła i wyrębu lasów.
Były to materiały niezwykle cenne. Sprawy poddaństwa chłopów, zbiegostwa,
zwolnienia z poddaństwa i inne, zgromadzone były w działach 84a i 86. Znajdowały się tam również materiały do początków uwłaszczenia chłopów. Sprawy
budowy mostów, związane były przeważnie z cłem, mytem i opłatami za przejazdy. Budowa tam, związana była najczęściej z budową młynów i tworzeniem
sztucznych jezior rybnych. W takich wypadkach nakładano na chłopów dodatkowe obowiązki jak: wyręb lasów, zwózka drzewa, praca przy budowie. Często
dochodziło wówczas do zatargów, z budowniczym, działającym z ramienia księ
cia, czasem nawet do otwartych buntów. Zagadnienia te obejmował dział 64,
składający się z 6-ciu jednostek archiwalnych.
W tych niespokojnych czasach, ciągłych zamieszek wewnętrznych, później
wojny trzydziestoletniej, niepoślednią rolę odgrywało wojsko. Działy 86 i 87,
poświęcone były tej problematyce. Materiały w nich zawarte były bogate, ale
sięgały jedynie początków XVII wieku.
Dalsza część akt, oznaczona małą literą "n", dział 88, zawierała materiały
z administracją majątków ziemskich, zakładów przemysłowych księstwa,
oraz materiały dotyczące działalności komory. Na uwagę z pewnością zasługiwały
akta hut żelaza, kopalni rudy żelaznej, z lat 1634-1777, akta związane z wytwarzaniem petaszu z 1752, plantacjami drzew morwowych i hodowlą jedwabników,
a także produkcją jedwabiu z 1766-1793. Sprawozdania z majątków, księgi dochodów i sprzedaży majątków. Dział ten składał się z 17 ksiąg.

związane

Z aktami tego
zawierająca

przez

działu, łączyła się

materiały

komorę książęcą,

grupa oznaczona literą _"o" prawne, dotyczące wydzierżawiania ziemi i
w latach 1652-1840.

dział

88a.

majątków

Przedostatni dział akt tzw. "miscellanea", oznaczone literą "p" - dział 89,
nie gromadził akt o większym znaczeniu naukowym. Na uwagę zasługiwałoby
jedynie chyba sprawozdanie dyrektora komory o sytuacji w księstwie z roku
1673, oraz sprawy związane z działalnością poczty z lat 1743-1766 i obowiązkiem
dostarczania koni oraz tworzenia sztafet z lat 1762-1763.
Dział

zbiorów oznaczonych literą "D", dział 89a, grupował bardzo ważne
o nieprzeciętnej wartości naukowej, a mianowicie: kronikę księstwa
żagańskiego, i miasta Zagania od 700 do 1595 r. (rękopis stron 19). Różne luźne
pisma i korespondencje wraz ze spisem 1633-1800. Wykazy szkód wyrządzonych
przez powodzie w 1675 do 1780, spisy mieszkańców księstwa, wykazy szkód
wyrządzonych przez naloty szarańczy 1776-1783, przyjmowanie Fryderyka II
na zamku żagańskim w latach 1744-1759 i 1760, historie sądów książęcych
z roku 1790, wycinki z prasy, materiały dotyczące rozwoju szkolnictwa, klasztoru
Augustianów, szpitala i kościołów.
materiały
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Niestety. Wszystkie te dokumenty zaginęły. Zachowało się jedynie archiwum
rodowe Bironów i Talleyrandów i to fragmentarycznie, gdyż już syn ks. Doroty
Ludwik, przekazał do archiwum żagańskiego jedynie te materiały, które mia!y
związek z Bironami i Dorotą de Dino. Archiwalia te, posiadają charakter wybitnie gospodarczy.

ZAKOŃCZENIE

Obok wyżej wyszczególnionych akt ks. Dorota de Dino,
korespondencji z wybitnymi osobistościami świata.

zgromadziła ogromną

ilość

Z poloniców notujemy listy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, (adresowane d_o ks. Kurlandzkiej Doroty Biron dd. Medem) ks. Adama Czartoryskiego,
biskupa Skórkowskiego, hr. Fredry i gen. Chrzanowskiego. Obok korespondencji
królów i cesarzy: Francji, Anglii, Rosji, Hiszpanii, kardynałów, wybitnych artystów itp. znalazła się w Zaganiu pokaźna ilość spuścizny rękopiśmiennej ministra Talleyranda i korespondencji kurlandzkiej z przed 1795 roku.
Syn ks. Doroty ks. Ludwik Napoleon Talleyrand-Dino, przekazał
z dworami niemieckimi, do zbiorów żagańskich.

również

swoją korespondencję

Los tych bezcennych zbiorów jest nieznany.
W zbiorach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego, znajdują się akta dóbr
około 3.500 jednostek archiwalnych i posiadające dość duże
znaczenie dla historii gospodarczej. Fragmenty akt majątkowych Klenicy, nie
przedstawiają większych wartości naukowych, mogą jednak uzupełnić luki w innych zespołach akt żagańskich.

otyńskich, liczące

Omawianie tych awóch ostatnich zespołów akt, jest już jednak zagadnieniem
dlatego też ograniczamy się do krótkiej wzmianki informacyjnej.

odrębnym,

Materiały

PRZYPISY

1

2

Nazwa "capitaneus ducateus" - występowała w okresie piastowskim tj. ca
do roku 1472. Później zastąpiona przez nazwy niemieckie "Hauptmann" lub
"Verweser".
W

odróżnieniu

książęcych

od "capitaneus ducateus", prowincjonalnych namiestników
lub cesarskich, nazywano terminem "Landeshauptmann'.

3

Feliks Matuszkiewicz - Die Mittelalterliche Gerichtsverfassung des Ftirstentums Glogau, Wrocław 1911.

4

A. Heinrich. Geschichte des Ftirstentums Sagan.

5

W roku 14M ks. Rudolf na czele 15.000 zbrojnych stoczył walkę z wojskami
polskimi odnosząc nad nimi zwycięstwo pod Chojnicami. W walce tej poległ.
Jego brat Baltazar był komturem krzyżackim w Królewcu. Ks. Dorota była
najmłodszą córką ks. kurlandzkiego Piotra I Birona. W wyniku zabiegów
Piatolliego, została narzeczoną ks. Adama Czartoryskiego. W 1809 r. dzięki
staraniom ministra Talleyranda i cara rosyjskiego, wyszła zamąż za Edmuda Talleyranda Perigord byłego generała Napoleońskiego, bratanka
ministra.

Zagań

1911 str. 72 i nn.

p

l

Materiały

l

Janusz Koniusz

Kro nik a
kulturalna

(1957- 1958)

Nie jest to rejestr wszystkich wydarzeń kulturalnych, jakie miały mieJSCe
w latach 1957-58 na terenie województwa zielonogórskiego, bądź też wiązały się
ściśle z Ziemią Lubuską. Starałem się odnotować tylko te fakty, które wydawały
mi się najważniejsze (np. premiery teatralne, koncerty, wystawy) względnie najbardziej charakterystyczne (np. wydawnictwa prasowe i książkowe, spotkania
autorskie. imprezy Lubuskiego Towarzystwa Kultury, klubów inteligencji, towarzystw regionalnych, nagrody artystyczne).
Odnotowałem również szereg konferencji jak Sejmik Kultury Ziemi Lubuskiej, spotkania naukowców, ważniejsze narady w KW PZPR, w WRN, plenarne
posiedzenia LTK, które nie będąc wydarzeniami kulturalnymi, miały jednak
bardzo poważny wpływ na dalszy rozwój życia kulturalnego na Ziemi Lubuskiej.

W wielu wypadkach nie udało mi się ustalić dokładnej daty wydarzenia
(dane w materiałach, jakimi dysponowałem, często są sprzeczne) względnie też
samo wydarzenie (np. w wypadku odkryć archeologicznych, konserwacji zabytków itp.), trwało dłużej niż jeden miesiąc.
Chciałbym również

zaznaczyć,

nigdzie odnotowanych. Nasuwa
wek kulturalnych skrupulatnie
kulturalne na Ziemi Lubuskiej.

że wiele imprez dość ważnych nie zostało
wniosek, aby któraś z wojewódzkich placóodnotowywała wszystkie ważniejsze wydarzenia

się

Przy opracowaniu "Kroniki" korzystałem między innymi z roczników "Gazety Zielonogórskiej", dzienników Rozgłośni PR, zeszytów PTZL, sprawozdań
Wydziału Kultury WRN, WiMBP oraz Lubuskiego Towarzystwa Kultury w Zielonej Górze.
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1957
STYCZEŃ

l. Otwarcie Miejski~go Klubu Rozrywkowego w Zielonej Górze. Imprezy

rozrywkowe, filmy,
sumpcyjna.

brydż,

bilard, szachy; przy klubie -

sala kon-

2. Przyznanie nagród za rok 1956 dla najlepszych radiowęzłów w województwie: I miejsce - Sulęcin i Swiebodzin, II Gorzów m., III Głogów.
3. "Achilles i panny" - Artura Marii Swinarskiego w Państwowym Teatrze
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Reżyseria: Zbigniew Koczanowicz.
W rolach głównych: Stefania Błm1ska, Stanisław Cynarski Zbigniew Koczanowicz, Medard Plewacki, Teresa Watras, Jadwiga Wroftska. Na przedstawieniu był obecny Artur Maria Swinarski.
4. Powstanie teatru amatorskiego przy DZM w Nowej Soli. W próbach
"Chory z urojenia" - Moliera i "Syn marnotrawny" - Woltera.
5. Powstanie Ukraińskiego
Strzelce Kr:ajeńskie.
6.

Zespołu

Pieśni

i

Tańca

w

Brzozie, powiat

,Wieczór bajek" z udziałem Haliny Lubicz i Jadwigi Wrońsklej (recytacje) i Marii Millerowej (fortepian). Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Zielonej Górze.

7. Odbudowa zabytkowego ratusza w

Ośnie

Lubuskim pow.

Sulęcin.

8. Zainstalowanie pierwszego odbiornika telewizyjnego na terenie Zielonej
Góry. Pokazy programu telewizji berlińskiej w sali Radioklubu w Zielonej Górze.
9.

"Proszę do szatni" występy artystów warszawskiej "Syreny" na scenie
Teatru Miejskiego w Gorzowie. Udział wzięli: Adolf Dymsza, Lidia Korsakówna, Adam Markiewicz, Leopold Sadurski i inni.

10. "Lubuski Czwartek Literacki" z udziałem Marii Chmielarskiej, aktorki
PTZL. W programie utwory Mickiewicza, Wyspiańskiego, Kasprowicza,
Staffa, Boya i innnych. WiMBP o Zielonej Górze.
11.

Zakończenie prac Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Urbanistycznego w
Zielonej Górze nad planem etapowym odbudowy Kostrzyna, pow. Gorzów.

12.

"Paryżanka"

w wykonaniu aktorów "Komedii
Miejskim w Gorzowie.

13. "Zasady kompozycji w fotografice" Klubie Inteligencji "Jeż" w Gorzowie.
14. X-lecie Zespołu Pieśni i
Aleksander Kuźmicz.
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15. Wystawa grafiki Józefa Kaliszana
w Gorzowie.

(Poznań)

w Muzeum Regionalnym

16. Powstanie Miejskiego Domu Kultury w Przemkowie, pow. Szprotawa.
17. Powstanie wypożyczalni strojów ludowych i kostiumów teatralnych przy
Wydziale Kultury WRN w Zielonej Górze.

LUTY

l.

"Głupi Jakub" Tadeusza Rittnera w Państwowym Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Reżyseria: Zbigniew Koczanowicz i Zdzisław
Giżejewski. Scenografia: Ryszard Krajewski. Kostiumy: Antoni Bystroń.
W rolach głównych: Stefania Błońska, Zofia Bojanowska, Zofia Friedrich,
Ryszarda Kamińska, Karol Hruby, Marek Idziński, Adam Krajewicz.

2.

Występy Zespołu Pieśni i Tańca oraz orkiestry "Zastalu". W programie
m.in. tańce kurpiowskie. Sala PTZŁ w Zielonej Górze, punkt repatriacyjny w Czerwieńsku.

3. Otwarcie Kina "Nysa" w Zielonej Górze, pierwszego w województwie
kina panoramicznego.
4. Koncert Zespołu Instrumentalnego uczniów Szkoły Muzycznej w Zielonej
Górze pod dyrekcją Włodzimierza Slobodziana oraz Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Mieczysława Tomaszewicza. W programie utwory Beethovena, Schumanna, Mozarta, Bizeta i Wieniawskiego. Sala PTZL w Zielonej Górze.
5. Otwarcie Klubu Związków Twórczych w Zielonej Górze (w gmachu Redakcji "Gazety Zielonogórskiej").
6.

konkursu na prace z zakresu malarstwa, rzeźby, sztuki użyt
kowej, oparte na tradycjach lubuskich. Organizator konkursu: Wydział
Kultury WRN w Zielonej Górze.

Ogłoszenie

7. Otwarcie wystawy prac uczniów Sekcji Plastycznej Ogniska Artystycznego w Gorzowie, pracującej pod kierunkiem artysty-plastyka Jana Korcza.
8. Prapremiera polska "Kaucji" - Hansa Lucke'a w PTZL w Zielonej Górze. Reżyseria: Tadeusz Mroczek. Dekoracja i kostiumy: Z. Klimczyk.
W rolach głównych: Stanisław Cynarski, Zdzisław Fok, Bronisław Gałęcki, Zdzisław Tymke, Zyta Połomska, Jan Zdrojewski.
9. Otwarcie Uniwersytetu dla Rodziców w Nowej Soli. Inauguracyjnego
wykładu Maksymiliana Kaczmarka "Dzieci nas oskarżają" wysłuchało
200 osób.
10. Koncert zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej w sali Teatru Miejskiego
w Gorzowie. Soliści: Halina Gogu! (sopran) i Mieczysław Giżelski (skrzypce). W programie utwory Griega, Mozarta, Sarassate'go i Wieniawskiego.
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11. Powstanie Uniewersytetu Rodzicielskiego w Gorzowie. Organizatorzy:
ZP TWP i ZNP w Gorzowie.
12. Koncert

młodych

muzyków w sali Powiatowego Domu Kultury w

13. Powstanie Klubu Filmowego w Gorzowie.
Antkowiak.
14.

Występy

uczniów

Społecznego

Przewodniczący:

Sulęcinie.
Bolesław

Ogniska Artystycznego w Gorzowie.

15. "Dama Kameliowa" - Aleksandra Dumasa (syna) w wykonaniu
kiego Teatru Dramatycznego w Teatrze Miejskim w Gorzowie.
16. Otwarcie kina

związkowego

Bałtyc-

przy Domu Kultury DZM w Nowej Soli.

17. Wieczory bajek w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żarach.
18. Otwarcie Domu Kultury w Witnicy, pow. Gorzów.
19. "Chata za wsią". - Ignacego Kraszewskiego w wykonaniu
matycznego w Dąbrówce Wielkopolskiej, pow. Międzyrzecz.

Zespołu

Dra-

20. Uruchomienie pracowni fotograficznej przy PDK w żarach.
21. Koncert Orkiestry i solistów Zespołu Armii Radzieckiej w PTZL w Zielonej Górze. Organizatorzy ZW LPŻ i TPPR w Zielonej Górze.
22.

Powołanie przez PWRN w Zielonej Górze Komisji Lubuskich Nagród
Kulturalnych. Przewodniczący Komisji - Jan Koleńczuk, zastępca -·
Franciszek Kurkowiak.

23. Wojewódzka narada partyjna aktywu kulturalnego w KW PZPR w Zie•
lonej Górze z udziałem sekretarza propagandy KW - Ludwika Siedleckiego i członka Egzekutywy KW - Michała Horowicza. Omówiono m.in.
zagadnienia związane z czytelnictwem, muzealnictwem, archiwistyką,
kinofikacją.

MARZEC

l. Występy Zespołu PSS z Zielonej Góry. W programie: tańce ludowe,
śpiew, recytacje. Punkt repatriacyjny w Czerwieńsku.

2.

Gościnne występy Państwowego

gramie: "Klub Kawalerów"

Teatru Folskiego ze Szczecina. W proSala PTZL Zielona Góra.

Bałuckiego.

3. Koncert zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem solistów: Haliny Gogul i Mieczysława Giżelskiego. Dyrygował Mieczysław Tomaszewicz. Sala PTZL w Zielonej Górze.
4. Występy PTZL w Szczecinie i województwie szczecińskim. W programie:
"Achilles i panny" Artura Marii Swinarskiego.

5. Spotkanie przedstawicieli władz partyjnych i państwowych z dziennikarzami i członkami Sekcji Literackiej. Podobne spotkanie z członkami
Związku Polskich Artystów-Plastyków. Klub Związków Twórczych w Zielonej Górze.
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6. Plenarne posiedzenie Folskiego Towarzystwa Historycznego z udziałem
profesorów z Poznania. Odczyty wygłosili: prof. dr Michał Sczaniecki "Pojęcie i granice Ziemi Lubuskiej", prof. dr Witold Jakóbczyk "Antypolska
polityka i działalność HKT na przełomie XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Lubuskiej".
7.

Gościnne występy Państwowego Teatru Dolnośląskiego ze
na "Nora". Sala PTZL w Zielonej Górze.

8. "Carlo

Gołdoni

Władysława

9.

sztuką

- reformator teatru, pisarz, moralista" Karcza. MKPiK w Zielonej Górze.

H. Ibse.

odczyt mgr

Występ Zespołu Pieśni

furcie nad

Odrą.

i Tańca z Krzepielowa, pow. Wschowa we FrankW programie m.in. tańce i pieśni lubuskie.

10. Spotkanie przedstawicieli wojewódzkich
z bibliotekarzami.
11. Powstanie Klubu Inteligencji w

władz

partyjnych i

państwowych

Międzyrzeczu.

12. "O moralności z punktu widzenia psychologii i pedagogiki" - odczyt
prof. Uniwersytetu Poznańskiego - Muszyńskiego. Organizatorzy: Zespół
Kultury i Oświaty przy KM PZPR oraz ZP ZNP w Zielonej Górze.
13.

Występy

Eksperymentalnego Zespołu Artystycznego "Kuźnica" z Poznania w Teatrze Miejskim w Gorzowie. W programie: "Konrad Wallenrod"
- Adama Mickiewicza, "Krzyżacy" - Henryka Sienkiewicza.

14. Powstanie Klubu Inteligencji w

żarach.

KWIECIEŃ

l. Spotkanie pracowników Wydziału Kultury Prezydium WRN, oraz człon

ków

Zespołu

Kultury przy Wydziale Propagandy KW z architektami.

2. Kurs w Sławie Sląskiej dla pracowników
kultury. Wykładowcy: Jarosław Broniarek,
mierz Rojowski, Andrzej Romańczak.

oddziałów
Zdzisław

kultury i domów
Kazi-

Giżejewski,

3. Recital fortepianowy Władysława Kędry, laureata IV Międzynarodowego
Konkursu im. Fryderyka Chopina. W programie: utwory Chopina, Różyckiego, Paderewskiego, Faganiniego i innych. Sala PTZL w Zielonej
Górze.
4. Wystawa prac Ignacego

Bieńka.

Sala NOT w Zielonej Górze.

5. Wojewódzkie eliminacje IV Konkursu Recytatorskiego. Nagrody: (uczniowie) - Janina Golińska - Gorzów, Danuta Szura - Sulęcin, Kazimierz
Malinowski - Lubsko, (amatorzy) - Leokadia Pławska - Gorzów, Czesław Robak- Nowa Sól, Halina Archimowicz- Lubsko.
6. Walne
Związku

zebranie sprawozdawczo-wyborcze zielonogórskiego Oddziału
Polskich Artystów-Plastyków. Przewodniczącym został Witold

Nowicki.
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7. Reaktywowanie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubuskiej. Zespół finansują; Wojewódzki Zarząd Spółdzielczości Pracy w Nowej Soli i Wydział
Kultury WRN w Zielonej Górze.
8. Otwarcie Klubu Aktora w sali obok Teatru w Zielonej Górze.
9. Pokaz pierwszego w Zielonej Górze filmu panoramicznego:
Bettiny". Kino "Nysa".

"Róże

dla

10. "Szklanka wody" - Eugeniusza Scribe'a w PTZL w Zielonej Górze. Reżyseria: Zbigniew Koczanowicz. Kostiumy i dekoracje: Antoni Bystroil.
Wykonawcy: Zbigniew Koczanowicz, Teresa Watras, Jadwiga Wrońska,
Zbigniew Stokawski i inni.
11. Utworzenie Muzeum

Okręgowego

w Zielonej Górze.

12. "0 współczesnej architekturze i budownictwie zagranicą"
odczyt inż.
architekta Janusza Wyllengera z Poznania. Klub Związków Twórczych
w Zielonej Górze.
13. Wystawa malarstwa francuskiego w Muzeum Regionalnym w Gorzowie.
14. Wizyta delegacji PTZL w Cottbus (NRD). W skład delegacji wchodzili m.in. Zbigniew Koczanowicz, Edward Szyksznia, Zdzisław Giżejewski.
15. Powstanie
Kierownik

Zespołu
Zespołu

Dramatycznego przy Teatrze Miejskim w Gorzowie.
- Anatol Herbrych.

16. Spotkanie miejscowych dziennikarzy, historyków oraz
Literackiej z członkami Prezydium J\-lRN w Gorzowie.
17. "Atom zmienia
w Zarach.

świat"

-

członków

Sekcji

odczyt Ryszarda Sznora w Klubie Inteligencji

18. Wyprawa archeologiczna na
Bogdana Kostrzewskiego.

Ziemię

Lubuską

pod kierunkiem doc. dr

l\'fAJ

l.

Występy Zespołu

Plac

Słowiański

Artystycznego Policji Ludowej z Frankfurtu nad
w Zielonej Górze.

2. Wystawa książki technicznej. Opracowanie graficzne:
Sala NOT-u w Zielonej Górze.
3. Otwarcie czytelni w Bibliotece Powiatowej w
"W kręgu ojczystego słowa i dźwięku".

Wiesław

Międzyrzeczu.

Krall.

Wieczór:

4. Otwarcie czytelni w Bibliotece Gromadzkiej w Pszczewie, powiat
dzyrzecz.
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5. Wystawa książek i dokumentów o Ziemi Lubuskiej pt. "Jesteśmy tu
tysiąc lat". Wojewódzka i Miejska Bibl. Publ. w Zielonej Górze.

już

6. "Tadeusz Boy-Zeleński najwybitniejszy tłumacz literatury francuskieJ"
- prelekcja Danuty Białasikowej. Klub MPIK w Zielonej Górze.
7. Spotkanie z pisarzem Eugeniuszem Pauksztą w sali nad Teatrem w Zielonej Górze i w Bibliotece Gromadzkiej w Pszczewie.
8. Dyskusja: "Ziemia Lubuska - ziemia ojczysta" w Klubie
Twórczych. Organizator WiMBP w Zielonej Górze.
9. Kurs haftu regionalnego w Nowym ·Kramsku.
Krawiec.

Wykładowczyni:

Związków

Apoloniiil

lO. Wieczór autorski Tymateusza Karpowicza w klubie MPiK w Zielonej Górze.

Organizator WiMBP.
11.

Występy

Czeskiego
Zielonej Górze.

Zespołu Wacława

Kuczery. Sala kina "Gwardia" w

12. Wizyta delegacji kulturalnej woj. zielonogórskiego w Cottbus. W skład
delegacji wchodzili m.in.: Michał Horowicz, ppłk. Zygmunt Rostkowski, Franciszek Kurkowiak.

CZERWIEC

l. Wieczór melodii operetkowych w wykonaniu zielonogórskiej Orkiestry

Symfonicznej z udziałem solistów: Stefanii Malitowskiej i Jana Adamczyka. W programie: utwory Dostała, Lehara, Straussa i innych. Sala
PDK w Sulechowie.
2. Powstanie Komisji

~ultury

przy MRN w Zielonej Górze.

3. Odkrycie ważnych dokumentów historycznych w miejscowości Zasieki,
powiat Lubsko. Dokumenty przekazano Wojewódzkiemu Archiwum
Państwowemu.

4.

Powołanie Komitetu Organizacyjnego Sejmiku Kultury Ziemi Lubuskiej.
W skład Komitetu weszli m.in. Władysław Drążkowski, Zofia. Jasiniak,
Tadeusz Jasiński, Michał Horowicz, Janusz Koniusz, Władysław Korcz,
Franciszek Kurkowiak, Wiesław Sauter, Irena Solińska, Zygmunt Rostkawski oraz Jan Cichy z Nowego Kramska.

5. Wieczór bajek i opowiadań dla dzieci i młodzieży - połączony z konkursem i nagrodami. Biblioteka Dziecięca i Młodzieżowa w Zielonej Górze.
6.

,,Miłosna
łem

20 Rocznik

serenada" - występy artystów Estrady Warszawskiej z udziaBarbary Bittnerówny. Sala PTZL w Zielonej Górze.
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7. "Seans"- Noela Cowarda w PTZL w Zielonej Górze. Reżyseria: Tadeusz
Mroczek. Scenografia: Antoni Bystroń.
8.

Ogłoszenie

konkursu fotograficznego pod nazwą: "Poznaj Ziemię LuOrganizatorzy: Wydział Kultury WRN i Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze w Zielonej Górze.
buską"..

9.

Gościnne występy Bałtyckiego

Teatru Dramatycznego w Gorzowie.

10. Trzydniowa konferencja urbanistów i architektów z Warszawy i województw zachodnich w Lagowie - poświęcona aktywizacji miast na Ziemiach Zachodnich.
11.

Rozstrzygnięcie
konkursu na plakat winobraniowy. I nagroda
Witold Nowicki, II i III - Marian Szpakowski - członkowie ZP AP
w Zielonej Górze.

12.

Rozpoczęcie z funduszów społecznych oraz dotacji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Suiechowie budowy sali teatralnej w Nowym
Kramsku.

13. "Wieczór tańca i muzyki" - przegląd dorobku artystycznego Ogniska
Baletowego, Zespołu Mandolinistów Domu Kultury Dziecka, oraz Zespołu
Terenowego MO w Zielonej Górze. Sala PTZL w Zielonej Górze.
14. ,,Dni Kultury Ziemi Lubuskiej". Organizator w Zielonej Górze,

Wydział

Kultury WRN

15. "Cyrulik Sewilski" - Beaumarchais w PTZL w Zielonej Górze. Reży
seria: Jan Maciejowski. Scenografia: Antoni Bystroń. Wykonawcy:
Karol Hruby, Roland Głowacki, Eugeniusz Szatkawski i inni.
16. Spotkanie pisarzy wrocławskich Tymateusza Karpowicza i Czesława
Ostańkowicza ze środowiskiem kulturalnym Zielonej Góry. Klub Związ
ków Twórczych w Zielonej Górze.
17.

"Pięć wieków z książką" w Zielonej Górze.

18. Powstanie
ganiu.

Społecznego

prelekcja Fr.

Białasika

Komitetu Odbudowy Zamku

w Klubie MPiK

Zagańskiego

w Za-

LIPIEC

l. "O rozwoju literatury i prasy litewskiej" -

odczyt mgr Witolda Armo-

na w Klubie TPPR w Zielonej Górze.
2. Pierwszy Sejmik Kultury Ziemi Lubuskiej. Sala KW PZ:PR w Zielonej Górze.
W obradach uczestniczyli m.in. wiceminister Kultury i Sztuki - Edward
Marzec, przedstawiciel Wydziału Kultury KC PZPR - prof. Łyżwań
ski, I Sekretarz KW PZPR w Zielonej Górze - Tadeusz Wieczorek oraz
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około
władz,

300 delegatów i zaproszonych gości. Sejmik powitał w imieniu
I Sekretarz KW PZPR - Tadeusz Wieczorek.

Referat Komitetu Organizacyjnego Sejmiku
kowski.

wygłosił

Władysław

Drąż

W dyskusji głos zabierali: ob. ob. Białęcki z Głogowa Alfons Bogaczyk z Zielonej Góry, Alf Kowalski z Międzyrzecza Florian Nowicki
z Gorzowa, Onufry Kubicki ze Wschowy, Edward Dąbrowski z Między
rzecza, Zygmunt Rutkawski z Zielonej Góry, Gliński z Kłodawy (pow.
Gorzów), Stanisław Kurnatowski z Międzyrzecza, Stanisław Płowiak
z Zar, Maria Bohusiewicz ze Strzelc Krajeńskich, Zdzisław Morawski
z Gorzowa, Władysław Karcz z Zielonej Góry, Adam Glapa z Poznania, Tymateusz Karpowicz z Wrocławia, Edward Marzec z Ministerstwa
Kultury i Sztuki, Michał Kubaszewski z Zielonej Góry, Tadeusz Głód
z Zagania, Janusz Weroniczak z Zielonej Góry, Wiesław Sauter z Nowej Soli, Franciszek Kurkowiak z Zielonej Góry, Apolonia Krawiec
z Nowego Kramska, Stefański z Zielonej Góry, prof. Łyżwański z KC
PZPR, Czesław Ostańkowicz z Wrocławia, Maczewska z Zielonej Góry,
Marceli Najder z Zielonej Góry, Roman Mazurkiewicz z Zielonej Góry,
Jan Cichy z Nowego Kramska, Edward Marzec (ponownie), Maria
Lankajtes z Zagania, Michał Horowicz z Zielonej Góry, Władysław
Drążkawski z Zielonej Góry.
Po dyskusji podjęto uchwałę o utworzeniu Lubuskiego Towarzystwa
Kultury oraz odbyły się wybory do Zarządu LTK. W skład Zarządu
weszli m.in.: Danuta Białasikowa z Zielonej Góry. Alfons Bogaczyk
z Zielonej Góry, Edward Dąbrowski z Międzyrzecza, Władysław Drąż
kawski z Zielonej Góry, Jan Engel z Sulęcina, Adam Glapa z Poznania, Ignacy Górka z Zielonej Góry, Michał Horowicz z Zielonej Góry,
Tadeusz Jasiński z Zielonej Góry, Władysław Karcz z Zielonej Góry,
Janusz Korriusz z Zielonej Góry, Alf Kowalski z Międzyrzecza, Irena
Kubicka z Zielonej Góry, Adam Królak z Głogowa, Franciszek Kurkowiak z Zielonej Góry, Zdzisław Morawski z Gorzowa, Witold Nowicki z Zielonej Góry, Czesław Ostańkowicz z Wrocławia, Stanisław Pło
wiak z Zar, Henryk Przybylski z Gorzowa, Zygmunt Rostkowski z Zielonej
Góry, Wiesław Sauter z Nowej Soli, Irena Solińska z Zielonej Góry,
Zdzisław Szymlet z Zielonej Góry, Janusz Weroniczak z Zielonej Góry,
Izabella Wyglądacz z Zielonej Góry, Czesław Wieliczko z Zielonej Góry,
Aleksander Kuźmicz ze Skwierzyny.
Prezesem honorowym Towarzystwa został Jan Cichy z Nowego Kramska,
honorowymi: Apolonia Krawiec z Nowego Kramska i Eugeniusz Paukszta z Poznania.

członkami

Prezydium

Zarządu:

l.

Władysław

2.
3.

Wiesław

Drążkawski prezes
Sauter - wiceprezes
Władysław Korcz wiceprezes
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Edward

Dąbrowski

wiceprezes
sekretarz
Danuta Białasikowa - skarbnik
Michał Horowicz członek Pre.zydium
Franciszek Kurkowiak - członek Prezydium
Janusz Koniusz członek Prezydium
Witold Nowicki członek Prezydium
Stanisław Płowiak członek Prezydium
Zygmunt Rostkowski - członek Prezydium
Alfons Bogaczyk członek Prezydium
Irena Solińska członek Prezydium
Janusz Weroniczak - członek Prezydium
Zdzisław

Morawski -

Komisja Rewizyjna:
l. Anatoliusz

Kłokocki

2. Walerian Zieliński
3. Tadeusz Zarow

Sąd Koleżeński:

l. Kazimierz Jankowski

2. Walerian Zieliński
3. Feliks· Nowak.
Na zakończenie Sejmiku
na Ziemi Lubuskiej.

podjęto uchwałę

o rozwoju

życia

kulturalnego

3. Festyn Prasowy "Gazety Zielonogórskiej". W programie min. "Wesele Lubuskie" w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubuskiej
pod kierunkiem Wiktora Buchwalda, koncert orkiestry Zakładów im
M. Nowotki w Zielonej Górze pod dyr. Franciszka Rzeźniczaka, konkurs amatorskich zespołów estradowych z udziałem Zespołów PDK
z Krosna Odrzańskiego, Sulechowa. Sulęcina, Szprotawy oraz Zespołu
Muzycznego Prezydium PRN z Gorzowa, wojewódzkie eliminacje zespołów pieśni i tańca z udziałem zespołów ze Skwierzyny, Krzepielowa,
Gorzowa, Białobłocia i Stargardu Gubińskiego.
4.

Powołanie Komitetu Organizacyjnego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Zielonej Górze. Przewodniczącym został mgr Krzysztof
Wójtowicz - dyrektor Folskiego Radia w Zielonej Górze.

5.

Występ zespołu

Renza. Sala PTZL w Zielonej Górze.

6. ,,Burza" - Stanisława Ostrowskiego w wykonaniu aktorów "Estrady"
na scenie PTZL w Zielonej Górze.
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7. Wielki kiermasz
8.

książek

przed gmachem PTZL w Zielonej Górze.

Występy Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca podczas Festynu Prasowego gazety "Neuer Tag" we Frankfurcie n/Odrą.

9. Kurs oświatowo-kulturalny nauczycieli woj. zielonogórskiego w Nowej
Soli. Program kursu obejmował m.in. zagadnienia związane z historią .
i folklorem Ziemi Lubuskiej.
10. Setne przedstawienie sztuki Artura Marii Swinarskiego "Achilles
ny" w PTZL w Zielonej Górze.

pan-

11. Wystawa prac plastyków-amatorów w Domu Kultury DZM w Nowej
Soli. Prace eksponowali: Doraził, Sidorska, Wieczorek, Zbiciak i inni.
12. "Nina"
Andre Roussinaa w wykonaniu Zespołu Państwowych
Teatrów Dramatycznych z Poznania na scenie PTZL w Zielonej Górze.
13. "Karpaccy górale" - Korzeniowskiego w wykonaniu
tycznego w Lipinkach Łużyckich.

Zespołu

Drama-

14. Objazdowa wystawa prac plastyków lubuskich w Sulęcinie, Lubniewicach,
Swierkowie, Ośnie Lubuskim, Krzeszycach, Słońsku i Lemierzycach.
15. Wystawa prac Ignacego

Bieńka

w Muzeum Regionalnym w Nowej Soli.

SIERPIEŃ

występy artystów Operetki Poznańskiej w SuGorzowie, Swiebodzinie, Nowej Soli, Sulechowie.

l. "Sto lat operetki" lęcinie,

2.

Rozpoczęcie badań

przez
3.

Sekcję

Powołanie

nad osadnictwem wojskowym w woj. zielonogórskim
Instytutu Zachodniego w Poznaniu.

Socjograficzną

Komitetu Organizacyjnego TRZZ w Gorzowie. Przewodniadwokat Paweł Duda.

czącym został

4. Utworzenie przez Lubuskie Towarzystwo Kultury trzech sekcji: organizacyjnej, badawczo-naukowej i wydawniczej.
5.

Występ Kabaretu Satyrycznego Architektów ,,Pineska" na scenie PTZL
w Zielonej Górze.

6.

Powołanie

Komitetu Organizacyjnego TRZZ w

żarach.

7. Spotkanie Zespołu do Spraw Kultury przy Wydziale Propagandy KW
PZPR z przedstawicielami Społecznego Komitetu Budowy Stacji Telewizyjnej w Zielonej Górze.
·8. Powstanie Komitetu Obchodu "Dni Chopinowskich"

w Sulechowie.
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-------------

Oddziału

9. Zebranie organizacyjne
10.

Występy

11. "Kraina

artystów Estrady

Słubicach.

w Zarach.

Uśmiechu"

szczecińskiej

12.

LTK w

szczecińskiej

Lehara w wykonaniu
w Teatrze Miejskim w Gorzowie.

artystów operetki

Zakończenie

w Lagowie V Ogólnopolskiego Raidu Pieszego PTTK po
Wielkopolsce i Ziemi Lubuskiej. W programie m.in. występy Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Lubuskiej.

13. "Dwaj mężowie pani Marty" - Feliksa Gandery w wykonaniu Zespołu
Aktorskiego Estrady poznańskiej w Domu Kultury DZM w Nowej Soli.
H.

Powołanie

Powiatowego Komitetu Organizacyjnego TRZZ w Nowej Soli.
został Józef Kolasiński.

Przewodniczącym

15. Wystawa grafiki Alfa Kowalskiego w Klubie Inteligencji w
rzeczu.

Między·

WRZESIEŃ

l. V-lecie "Gazety Zielonogórskiej" organu KW PZPR w Zielonej Górze.

2.

Objęcie przez Zbigniewa Przeradzkiego stanowiska dyrektora
wego Teatru Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

3.

Powołanie

Komitetu Organizacyjnego TRZZ w

Państwo

Słubicach.

4. Ukazanie się w wydawnictwie "Iskry" książki Eugeniusza Paukszty
"Czarownica z Zielonej Góry".
5. Występy chilijskiej pieśniarki Margot Loyoli w PTZL w Zielonej Górze.
6. Koncert zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyr. Mieczysława
Tomaszewicza. W programie utwory Czajkowskiego, Griega, Kurpiń
skiego i innych.
7. Wieczór autorski Janusza Koniusza w
w Zielonej Górze.

Klubie Związków Twórczych

8. "0 tradycjach polskości na Ziemi Lubuskiej" - odczyt mgr Władysła
wa Korcza w Klubie MPiK w Zielonej Górze.
9. "Chory z urojenia" Moliera w wykonaniu Państwowych Teatrów
Dramatycznych ze Szczecina na scenie PTZL w Zielonej Górze.
10. Koncert Zespołu
lonej Górze.

Pieśni

i

Tańca

11. "Odrodzenie w Polsce" wej Soli.

oraz orkiestry "Zastalu" w PTZL w Zie-

wystawa w Muzeum Regionalnym w No-

12. Premiera filmu: "Prawdziwy koniec wielkiej wojny". Reżyseria Jerzy
Kawalerowicz. W roli głównej: Roland Głowacki, aktor PTZL w Zielonej Górze.
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13. Konferencja naukowa w Międzyrzeczu poświęcona omow1eniu zagadnień
związanych z badaniami dziejów Ziemi Międzyrzeckiej. Organizatorzy
konferencji: Muzeum Regionalne w Międzyrzeczu oraz Sekcja Naukowa
LTK w Zielonej Górze.

14. Przyznanie

Lubuskich Nagród Kulturalnych przez Prezydium WRN
w Zielonej Górze na wniosek Komisji LNK. Nagrody otrzymali: Eugeniusz Paukszta z Poznania - za twórczość literacką związaną z Ziemią Lubuską, mgr. Władysław Korcz z Zielonej Góry za popularyzowanie wiedzy historycznej o Ziemi Lubuskiej, Ignacy Bieniek z Zielonej
Góry i Jan Korcz z Gorzowa - za twórczość plastyczną oraz popularyzowanie wiedzy plastycznej, mgr mgr Edward Dąbrowski, Stanisław
Kurnatowski oraz Alf Kowalski - wszyscy z Międzyrzecza - za prace
naukowo-badawcze w dziedzinie archeologii i muzealnictwa, Karol
Hruby z Zielonej .Góry - za całokształt pracy aktorskiej i dotychczasowe osiągnięcia artystyczne w PTZL, dr Roman Mazurkiewicz z Zielonej
Góry - za twórczość naukową w dziedzinie historii muzyki, Apolonia
Krawiec z Nowego Kramska, powiat Sulechów za krzewienie kultury
ludowej oraz Janusz Koniusz z Zielonej Góry - nagroda młodych za twórczość poetycką.

się pierwszego numeru "Nadodrza" wydania specjalnego
Lubuskiego Towarzystwa Kultury w Zielonej Górze. W numerze pisali:
Ingeborga Bieniek, Ewa Buczma, Zygmunt Ceglarek, Jacek Czerń,
Tadeusz Firlej, Zdzisław Giżejewski, Tadeusz Jasiński, Tadeusz Kajan,
Henryk Klejnowski, Janusz Koniusz, Stanisław Kowalski, Michał Kubaszewski, Kazimierz Malicki, Stanisław Kurnatowski, Zdzisław Morawski, Jan Muszyński, Henryk Myć, Florian Nowicki, Tadeusz
Podwysocki, Eugeniusz Paukszta, Ryszard Rowiński, Helena i Zygmunt
Rutkowscy, Jan Soldenhoff, Irena i Bolesław Solińscy, Bronisław Suzanowicz, Kazimierz Suwała, Romuald Szura oraz Edmund Kotul.
Rysowali: Ignacy Bieniek, Klem Felchne·rowski, Alf Kowalski, Witold
Nowicki, Marian Szpakowski, Kazimierz Rojowski, Alojza Zacharska.

15. Ukazanie

16.

Powstanie "Teatrzyku Radiowej Miniatury" w programie
Zielonogórskiej. Premiera: "Dobry wieczór panie Faust" We roni czaka.

Rozgłośni

Janusza

PAZDZIERNIK

l. Otwarcie Studium Nauczycielskiego w Zielonej Górze (filologia polska,

matematyka i fizyka, prace
2.

ręczne,

rysunki).

Występ Zespołu Teatru im. .Kleista z Frankfurtu nad Odrą w PTZL
w Zielonej Górze. W programie m.in. fragmenty z oper "Madame
Butterfly", "Rigoletto", "Cyganeria", "Trawiata".
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3. X Wystawa Prac Plastyków Lubuskich w Zielonej Górze.
4. Wojewódzki Zjazd TRZZ w Zielonej Górze. Prezesem Rady Okręgu TRZZ
został mgr Krzysztof Wójtowicz.
5. "Dni Winobrania" w Zielonej Górze. W programie m. in. wieczornica
LTK połączona z wręczeniem"' nagród za działalność kulturalną i twórczość
artystyczną,
koncert , zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej
z udziałem skrzypka Henryka Paulisa oraz historyczny korowód winobraniowy.
6. Występy Teatru Pantomimy z Wrocławia pod kierownictwem artystycznym Henryka Tomaszewskiego. W programie m.in. "Płaszcz" Gogola. Sala PTZL w Zielonej Górze.
7. Konkurs fotograficzny "Poznajemy Ziemię Lubuską". I nagroda w grupie amatorów Jan Ciałosz, II Jan Przybysz, III Marceli
Brychcy, w grupie członków PTF II nagroda Florian Zając,
III - A. Idziak. Nagrody ufundował Wydział Kultury WRN w Zielonej Górze.
8. Występy Zespołu "Jazz - Variete" z Budapesztu w sali PTZL w
Zielonej Górze.
9. "Lubuski Czwartek Literacki" poświęcony Powstaniu Warszawskiemu.
W programie: wspomnienia uczestnika powstania oraz montaż literacki,
opracowany przez Kazimierza Pulsakowskiego w wykonaniu młodzieży
z Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.
10. Dyskusja nad październikowym numerem "Nadodrza" w Klubie
Związków Twórczych w Zielonej Górze. Zagajenie Tadeusza Jasiń
skiego.
11. "Kolonizacja wewnętrzna jako środek przed polonizacją Ziemi Lu-·
buskiej" - odczyt Zygmunta Rutkowskiego w Zielonej Górze.
12. "Dni Chopinowskie" w Sulechowie. W programie m.in. koncert muzyki
Chopina w wykonaniu Ryszarda Baksty i zielonogórskiej Orkiestry
Symfonicznej. PDK Sulechów.
13. Posiedzenie Zespołu Kultury przy Wydziale Propagandy KW z udziałem
przewodniczących

14.
15.
16.

17.
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rad zakładów przemysłu metalowego, posw1ęcone
omÓwieniu pracy kulturalno-oświatowej wśród metalowców.
Otwarcie Uniwersytetu Powszechnego w Zielonej Górze. Wykład inauguracyjny "Loty międzyplanetarne" wygłosił dr Ireneusz Domiński.
Rozpoczęcie przygotowań do przeprowadzenia prac wykopaliskowych
na terenie grodu w Santok~ obok Gorzowa.
Koncert zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej dla młodzieży szkół
średnich. W programie utwory kompozytorów polskich i radzieckich.
Rozstrzygnięcie konkursu Instytutu Zachodniego w Poznaniu na "Pamiętnik Osadnika Ziem Zachodnich". Z terenu województwa zielonogórskiego nagrody otrzymali: Wiesław Sauter z Nowej Soli, Wilhelmina
Trylowska z Miodnicy, powiat Żagań, Leon Kukuiski z Zielonej Góry
oraz Tadeusz Pokropow z Brzeźnicy, powiat Żagań.

Kronika kulturalna
18. Odkrycie przez magistra Edwarda Dąbrowskiego osady
w Borowym Młynie koło Międzyrzecza.
19.

Występ

w

Cygańskiego

Zielonej

Zespołu

Pieśni

i

Tańca

słowiańskiej

"Roma" na scenie PTZL

Górze.

20. "Radcy pana radcy" Michała Bałuckiego w PTZL w Zielonej Górze.
Reżyseria Jolanta Skubniewska.
21. Zlot chórów w Swiebodzinie z udziałem "Harfy" Ś\viebodzin, "Arionu"
z Poznania, "Zastalu" z Zielonej Góry oraz zespołów z Krzepielowa,
Opalenicy, Wolsztyna i Wschowy.
22.

Występy

węgierskiego zespołu jazzowego "Jazz Variete" z Budapesztu w sali PTZL w Zielonej Górze oraz w Teatrze Miejskim w Gorzowie. Soliści - Ewa Lechocky oraz Gabor Putnoky.

23. Posiedzenie Zespołu Kultury przy Wydziale Propagandy KW PZPR
w Zielonej Górze z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury
i Sztuki oraz władz miejskich Gorzowa w sprawie utworzenia teatru
zawodowego w Gorzowie.
24. "Halina Ułanowa - największa tancerka radziecka" nuty Białasikowej w KMPiK w Zielonej Górze.
25. Powstanie Towarzystwa

Przyjaciół

prelekcja Da-

Muzeum w Nowej Soli.

LISTOPAD

l.

Występy

"Roxy".

Amatorskiego Zespołu Dramatycznego z Gorzowa ze
Anatol Herbrych.

sztuką

Reżyseria:

2. Wystawa prac Ignacego
rzowie.

Bieńka

w sali Muzeum Regionalnego w Go-

3. "Obrona Ksantypy" - Ludwika Hieronima Morstina w PTZL w Zielonej Górze. Reżyseria: Zbigniew Przeradzki, scenografia: Antoni Bystroń.
W rolach głównych: Karina Waśkiewicz, Stanisław Cynarski, Antoni
Jurasz.
4.

Rozpoczęcie przygotowań
do obchodów
Organizator: Powiatowy Komitet FJN w

5. Powstanie Klubu Filmowego przy
Zielonej Górze.
6.

Występ

Zespołu

zespołu

Michał

"Dni

Ziemi

Krośnie

Zarządzie

Krośnieńskiej".

Odrzańskim.

Wojewódzkim TPPR w

Pieśni i Tańca z Krzepielowa w
Krechowiec.

Głogowie.

7. Plenarne posiedzenie Lubuskiego Towarzystwa Kultury
Górze. Wybór Wiesława Sautera na Prezesa LTK.
8. Wieczór autorski Zdzisława Morawskiego w Klubie
czych w Zielonej Górze.

w

Kierownik
Zielonej

Związków

Twór-
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9. Spotkanie z Włodzimierzem Diegtiariewem - bohaterem książki Igora
Newerlego "Chłopiec z Salskich Stepów". Klub TPPR w Zielonej Górze.
10. "Igraszki z diabłem" - Jana Drdy w wykonaniu AmatorsKiego Teatru
Dramatycznego w Nowej Soli.
11. Powstanie Zespołu Spiewaczego przy
w Gorzowie.

Społecznym

Ognisku Artystycznym

12. Otwarcie Uniwersytetu Pedagogicznego we Wschowie. Organizatorzy:
TWP oraz Wydział Oświaty i Kultury Prezydium PRN.
13. Występy Folskiego Zespołu Tańca w Teatrze Miejskim w Gorzowie.
14. Powstanie Ogniska Plastycznego przy Klubie Spółdzielczości Pracy w Zielonej Górze.
·
15. ,.Bal złodziejaszków" Jean'a Anuilh'a w wykonaniu krakowskiego
Teatru Powszechnego im. Stanisławy Wysockiej w sali Domu Kultury
DZM w Nowej Soli.
16. X Przegląd Filmów Radzieckich.
17. "Wielka Rewolucja Październikowa w malarstwie radzieckim" wa w Muzeum Regionalnym w Gorzowie oraz w Kostrzyniu.

wysta-

18. "Czterdziesta Rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej" - wystawa
historyczna w Muzeum Regionalnym w Nowej Soli.
19. Występy artystów warszawskich m. in. Barbary Rudzkiej i Leopolda
Nawosada podczas imprezy "Z Gazetą na Ty" w Międzyrzeczu.
20. "Spotkamy się za rok" - występy artystów "Estrady" w Zielone·j Górze,
Zarach, Nowej Soli i Swiebodzinie.
21. Występy artystów estrady i telewizji warszawskiej w świetlicy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Zydów w Zarach.

GRUDZIE~

Jasińskiego w Klubie Związków Twórczych
w Zielonej Górze.
2. Koncert zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem solisty Mariana Kandelli (baryton). W programie: Leoncawallo, Borowin, Elsner,
Moniuszko. Dyrygował Roman Urbanek.
3. Wizyta naukowców Instytutu Muzeów Regionalnych w Berlinie, w muzeach województwa zielonogórskiego.
4. "Ziemia Lubuska - atrakcyjny region turystyczno-krajoznawczy" - prelekcja mgr Władysława Karcza w KMPiK w Zielonej Górze.

l. Wieczór autorski Tadeusza

5.

Odsłonięcie

pomnika Adama Mickiewicza w Gorzowie. Projekt - prof.
z Poznania. W skład Społecznego Komitetu Budowy Pomnika wchodzili: Edward Stapf, Maria Leszczyk, Zofia Jasiniak i Zbigniew
Łęcki. Odsłonięcia dokonał Jan Lembas przew. PWRN w Zielonej Górze.
Gosławskiego
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6. Spotkanie kierowników oddziałów kultury z Gorzowa,
Skwierzyny, Sulęcina i Strzelc Krajeńskich w Kostrzyniu.

Międzyrzecza,

7. Otwarcie Uniwersytetu Pedagogicznego dla Rodziców w Zielonej Górze.
Odczyt inauguracyjny "Rodzina jako środowisko wychowania" wygłosił
dr doc. Józef Kwiatek.
8.

Zmarł

Jan Cichy, honorowy prezes Lubuskiego Towarzystwa Kultury.

9. Wystawa prac plastyków lubuskich. Udział wzięli: Ignacy Bieniek, Klem
Felchnerowski, Witold Nowicki, Marian Szpakowski, Kazimierz Rojewski,
Salon ZP AP w Zielonej Górze.
10. III Doroczna Wystawa Folskiego Towarzystwa Fotograficznego w Gorzowie
Wlkp. I nagroda - Zbigniew Łęcki: "Kompozycja".
11. Powstanie Klubu Inteligencji przy Powiatowym Domu Kultury w Gubinie.
12. Dwutygodniowy Kurs dla kierowników bibliotek gromadzkich wojewódz·twa zielonogórskiego w Sławie śląskiej.
13. Koncert zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej w sali ZZPB w Zarach.
W programie utwory Elsnera, Moniuszki, Schuberta i innych. Dyrygował
Roman Urbanek.
14. Powstanie

działu

geologicznego w Muzeum Regionalnym w Gorzowie.

15. Odczyty z dziedziny medycyny, weterynarii, agrotechniki we Wschowie
i w powiecie wschowskim. Prelegenci: członkowie Wschowskiego Towarzystwa Kultury.
16. Powstanie Lubuskiego Uniwersytetu Ludowego w

Iłowej Zagańskiej.

17. "Kowal, pieniądze i gwiazdy" - Jerzego Szaniawskiego w PTZL w Zielonej Górze. Reżyseria: Jolanta Skubniewska, scenografia: Ryszard Krajewski. W rolach głównych wystąpili: Karol Hruby, Zyta Połomska,
Jan Soldenhoff, Jadwiga Wrońska.
18. Spotkanie przedstawicieli ośrodków literackich Ziem Zachodnich we
Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Sekcji Literackiej LTK
oraz członek Egzekutywy KW PZPR - Michał Horowicz.
19.

Powołanie Rady Naukowej TRZZ. W skład Rady weszli m. in. Zygmunt
Rutkowski, pracownik Wojewódzkiego Archiwum Państwowego oraz mgr
Zbigniew Krzyżaniak, przewodniczący WKPG w Zielonej Górze.

20. Wystawa prac plastyków lubuskich w Salonie KC ZMS w Warszawie.
21. Dyskusja o przedstawieniu "Obrony Ksantypy" na kursie społeczno
-oświatowym w Zielonej Górze. Dyskusję prowadził Zdzisław Giżejewski.
22. Kurs dla instruktorów powiatowych d9mów kultury i oddziałów kultury
w Głogowie. Zajęcia prowadzili m. in. Karol Hruby i Jan Soldenhoff
- aktorzy PTZL w Zielonej Górze.
23. Ukazanie się przewodnika turystycznego pt. "Lubuski szlak wodny"
mgr Władysława Korcza. Wydawnictwo PTTK w Zielonej Górze.
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l.

Przekształcenie
głośnię

ekspozytury Polskiego Radia w Zielonej Górze w rozPR. Redaktorem naczelnym został mgr Krzysztof Wójtowicz.

2. Wystawa prac foto-amatorów z miasta i powiatu międzyrzeckiego. Organizator wystawy - Oddział Kultury Prezydium PRN w Międzyrzeczu.
3. "Romans z wodewilu" - Władysława Krzemieńskiego w PTZL w Zielonej
Górze. Reżyseria: Zbigniew Przeradzki. Scenografia: Ryszard Kuzyszyn.
Choreografia: J. Gogół. Opracowanie muzyczne: J. Skowroński i M. Juraszowa.
4. "Z przeszłości Ziemi Lubuskiej" - odczyt prof. M.
Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie.

Sczaniec~iego

w auli

5. Kor:cert Zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej w Teatrze Miejskim
w Gorzowie.
6. "Bibliotekarska Zgaduj-Zgadula" w Międzyrzeczu. Organizator imprezy:
Powiatowa i Miejska Bibl. Publ. w Międzyrzeczu.
7. Koncert zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej w sali PTZL w Zielonej
Górze. W programie utwory Mendelsohna, Verdie'go, Moniuszki, Czajkowskiego i innych. Dyrygował Mieczysław Tomaszewicz.
8. Ukazanie się pierwszego numeru "Odry" - pisma społeczno-kulturalnego
Ziem Zachodnich. W numerze opublikowali m. in. Zdzisław Morawski
- wiersze, Ryszard Rowiński - opowiadanie, Czesław Ostańkowicz
"Paszkwil na Zieloną Górę".
9. Recital Haliny Mickiewiczówny w PTZL w Zielonej Górze. W programie
m. in. pieśni i arie Mozarta, Schumanna, Schuberta, Rossiniego.
10. Spotkanie z redaktorami "Odry" w Klubie
lonej Górze.

Związków

Twórczych w Zie-

11. "Rytmy południa" - występy artystów estradowych z Warszawy
nania w Teatrze Miejskim w Gorzowie.
12.

Poz-

Występy

amatorskiego zespołu dramatycznego z Gorzowa w Skwierzynie,
Lubuskim, Sulęcinie, Drezdenku, Trzcielu i Babimoście. W programie: sztuka "Roxy".

Ośnie

13. Wieczór autorski

Bolesława Solińskiego

w KZT w Zielonej Górze.

14. Wystawa prac plastyków lubuskich w salonie ZPAP w Zielonej Górze.
Prace eksponowali: Ignacy Bieniek, Klem Felchnerowski, Jan Korcz, Alf
Kowalski, Juliusz Majerski, Witold Nowicki i Kazimierz Rojowski.
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15. Przyznanie Edmundowi Tulko red. "Gazety Zielonogórskiej" "nagrody
im. Juliana Bruna dla młodych dziennikarzy".
16. Wizyta wicedyrektora Teatru Dramatycznego z Dobeln w PTZL w Zielonej Górze.
17.

Nawiązanie współpracy

kulturalnej

między

Gorzowem a Poznaniem.

18. Wystawa obrazów Marka Łączyńskiego, polskiego malarza z Londynu,
w salonie ZPAP w Zielonej Górze. Komisarz wystawy: Marian Szpakowski. Wystawę zorganizowało LTK oraz ZPAP.
19. Powstanie Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Sulechowie.

LUTY

·1. "Czar operetki" -

występy

artystów Operetki

Wrocławskiej

w PTZL

w Zielonej Górze.
2. Kurs dla instruktorów muzycznych i chóralnych w Głogowie zorganizowany przez świebodzińską Delegaturę Zjednoczenia Polskich Zespołów
Spiewaczych i Instrumentalnych.
3. Ukazanie się drugiego numeru "Nadodrza" - wydania specjalnego LTK
w Zielonej Górze. W numerze pisali m. in. Michał Horowicz, A. J. Kamiński, Zygmunt Rutkowski, Zbigniew Rawski, Edmund Tulko, Alicja
Zatrybówna (artykuły i reportaże) oraz Tadeusz Jasiński, Janusz Koniusz,
Czesław Ostańkowicz, Wiesław Sauter, Jan Soldenhoff, Henryk Szyikin
(wiersze, opowiadania, wspomnienia).
4. "Chata wuja Toma" w wykonaniu
Miejskim w Gorzowie.

poznańskiej

"Kuźnicy"

w Teatrze

5. Powstanie Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki. Przewodniczącym Towarzystwa został dyr. Społecznego Ogniska
Artystycznego w Gorzowie - Kazimierz Kamiński.
6. Koncert zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem solistów
Opery Warszawskiej Joanny Krysińskiej i Jerzego Granowskiego.
W programie m. in. uwertura oraz arie z opery "Halka" Stanisława Moniuszki. Dyrygował Roman Urbanek. Sala PTZL w Zielonej Górze.
7. Otwarcie wypożycz~llni nowości wydawniczych przy Stowarzyszeniu
garzy Polskich w Zielonej Górze.

Księ

8. Spotkanie członków Rady Lubuskiego Towarzystwa Kultury z I sekretarzem KW PZPR Tadeuszem Wieczorkiem.
9.

"Szczęście
Sląskiego

trzeba chwytać" - Carlo Goldonlego w wykonaniu aktorów
Teatru Powszechnego. Dom Kultury DZM w Nowej Soli.

317

Materiały

------------10. "Czwartek lubuski" z
w Zielonej Górze.

-----~-

udziałem

--------------

Ireny i

Bolesława

Solińskich.

WiMBP

11. Spotkanie działaczy kulturalnych Babimojszczyzny i Dąbrówki Wlkp.
z członkami Prezydium Lubuskiego Towarzystwa Kultury. Powstanie
Sekcji Regionalnej LTK. Wiejski Dom Kultury w Nowym Kramsku.
12. "Wieczór walców" z udziałem Ewy Bandrowskiej-Turskiej w Teatrz8
Miejskim w Gorzowie. W programie: utwory Gounoda, Żeleńskiego,
Pucciniego, Straussa i innych.
13. Spotkanie Rady LTK z przedstawicielami terenowych towarzystw kulturalnych i klubów inteligencji. Sala WiMBP w Zielonej Górze.
14. Koncert zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem solistów:
Alicji Dankowskiej i Michała Szopskiego. W programie utwory Stanisława
Moniuszki. Dyrygował Roman Urbanek. Aula Państwowego Liceum Pedagogicznego w Gorzowie.
15. Wystawa prac plastyków lubuskich w salonie ZPMP w Zielonei Górze.
Prace eksponowali: Ignacy Bieniek, Klem Felchnerowski, Adam Fałkie
wicz, Witold Nowicki, Juliusz Majerski, Kazimierz Rojowski i Alojza
Zacharska.
16.

"Początki miast w Polsce" odczyt prof. dr Zdzisława Kaczmarczyka
z Uniwersytetu Poznańskiego na walnym zebraniu Folskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze. Przewodniczącym Zarządu PTH
został mgr Władysław Korcz.

17. Ukonstytuowanie się Komisji Kultury WRN w Zielonej Górze. Przewodniczącym Komisji został ppłk. Zygmunt Rostkowski.
18. Wystawa prac plastyków - amatorów we Wschowie. Prace eksponowali
m.in. Czarnecki, Hańczyk, Kołodziej, Sidorski i Wieczorek.

19. "Czwartek lubuski" z udziałem archeologa mgr Edwarda
WiMBP w Zielonej Górze.
20. Wieczór autorski Tadeusza
teligencji w Żarach.
21. Cykl odczytów prof.
gencji w żarach.

Jasińskiego

Karwińskiego

"0

Dąbrowskiego.

i Janusza Koniusza w Klubie Inteprzeszłości żar"

w Klubie Inteli-

22. Wieczór autorski Janusza Weroniczaka w Klubie ZT w Zielonej Górze.

MARZEC
miłości" w wykonaniu aktorów Teatru
go w Teatrze Miejskim w Gorzowie.

l. "Igraszki trafu i

Gnieźnieńskie

2. "Wracamy późno do domu" - Tymateusza Karpowicza w PTZL w Zielonej Górze. Reżyseria: Jerzy Zegalski, scenografia: Ryszard Kuzyszyn.
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Maria Piasecka, Stefania Błońska, Zofia Briske, Tadeusz MroZ. Ciupiński i Zdzisław Fok.

Stanisław Masłowski,

3. Wieczór autorski Tadeusza Jasińskiego
Wschowskie Towarzystwo Kultury.

we

Wschowie.

Organizator:

4. "0 przeszłości Ziemi Lubuskiej" - odczyt Zygmunta Rutkowskiego w
Klubie Inteligencji w Szprotawie. Organizator Lubuskie Towarzystwo
Kultury.
5. Powstanie Klubu Inteligencji w Skwierzynie.
6. "Lato w Nohant" - Jarosława Iwaszkiewicza w PTZL w Zielonej Górze.
Reżyseria: Karol Borowski. Scenografia: Ryszard Kuzyszyn. W rolach
głównych: Adam Krajewicz, Jadwiga Wrońska, Karina Waśkiewicz, Karol
Hruby, Antoni Jm:asz, Zdzisław Giżejewski.
7. "Popularyzujemy muzykę" nego w Gorzowie.
8.

impreza

Społecznego

Ogniska Artystycz-

"Piękno Ziemi Międzyrzeckiej" wystawa fotografii amatorskiej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Międzyrzeczu.

9. Powstanie Sekcji

Miłośników

Historii przy Klubie Inteligencji w Zarach.

10. Spotkanie członków Zespołu Kultury przy Wydziale Propagandy KW
PZPR z wyższymi oficerami jednostek stacjonujących na Ziemi Lubusk'iej. Tematem spotkania były sprawy związane z życiem kulturalnym
w wojsku.

11. Koncert śpie"łvaczy Ryszarda Gruszczyńskiego w PTZL w Zielonej Górze.
W programie utwory Mozarta, ,Schuberta, Moniuszki i innych.
12. Akademia ku czci Tarasa Szewczenki...._ zorganizowana przez
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Zielonej Górze.

Ukraińskie

13. Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze. W
programie: utwory Beethovena, Schuberta i innych. Szkolną orkiestrą
symfoniczną dyrygował Włodzimierz Słobodzian.

14. Spotkanie naukowców z Warszawy, Wrocławia i Poznania z lubuskim
środowiskiem naukowym oraz -przedstawicielami władz partyjnych i pań
stwowych woj. zielonogórskiego. Tematem spotkania było omówienie niektórych zagadnień związanych z badaniami nad przeszłością Ziemi Lubuskiej. W naradzie udział wzięli m.in. Roman Werfel i prof. Łyżwański
z KC PZPR, I Sekretarz KW PZPR Tadeusz Wieczorek, sekretarz propagandy KW - Ludwik Siedlecki, członek · egzekutywy KW - Michał
Horowicz, były poseł do sejmu pruskiego - Jan Baczewski. Spotkanie
zagaił wiceprzewodniczący Prez. WRN Jan Koleńczuk, przewodniczył
prezes LTK - Wiesław Sauter. ··Referat omawiający dotychczasowy stan
badań nad przeszłością Ziemi Lubuskiej wygłosił wiceprezes LTK mgr
Władysław Karcz.
W dyskusji głos zabierali: prof dr Zdzisław Kaczmarczyk (Poz_nań), prof.
dr Michał Sczaniecki (Poznań), adiunkt Maria Gruchmanowa (Poznań),
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prof. dr Karol Małeczyński (Wrocław), były poseł do sejmu pruskiego
Jan Baczewski, prof. dr Stefan Inglot (Wrocław), prof. dr Władysław
Czapliński (Wrocław), doc. dr. Stanisława Zajchowska (Poznań-Wrocław),
prof. dr Seweryn Wysłouch (Wrocław), prof. dr Witold Hensel (PAN Warszawa), mgr. Stanisław Kurnatowski (Międzyrzecz), Tadeusz Kajan (Zielona Góra), mgr. Henryk Jarosz (Zielona Góra), Zygmunt Rutkowski
(Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Sulechowie), Adam Królak (Gło
gów). Podjęto m.in. uchwałę o wydawaniu "Rocznika Lubuskiego". Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej KW PZPR w Zielonej Górze.
Inicjatorem i organizatorem spotkania było LTK.
15.
16.

"Lekkomyślna siostra" Włodzimierza Perzyńskiego w
wykonaniu
Teatru Folskiego z Poznania w Teatrze Miejskim w Gorzowie.
Pięciolecie

orkiestry Mandolinistów "Biowetu" w Gorzowie. Kierownik
- Jerzy Ciepiela.. Koncert jubileuszowy odbył się w Teatrze
Miejskim w Gorzowie.

zespołu

17. Reaktywowanie Wojewódzkiej Komisji Artystycznej przy Wydziale Kultury WRN w Zielonej Górze.
18. "0 Leopoldzie Staffie" odczyt Joanny
w żarach.
19. Powstanie Koła Miłośników Ziemi
mitecie Frontu Jedności Narodu w

Pawłowskiej

Krośn!eńskiej
Krośnie

w Klubie Inteligencji

przy Powiatov,;ym Ko-

Odrz.

się

w Wydawnictwie Poznańskim pracy Romana Szczepaniaka
miast lubuskich". Książkę sfinansowało częściowo LTK i PTH
w Zielonej Górze.

20. Ukazanie

"Początki

21. Wystawa prac plastycznych Józefa M. Schneidera w poczekalniach kin
"Nysa" i "Gwardii" w Zielonej Górze.

KWIECIEŃ

l. Eliminacje V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w

Laureaci: Halina Demiankowicz,
i Halina Makowska.

Bronisław

Gorzowie.
Wicha, Zbigniew Hoffmann

2. Ukazanie się "Stilonu gorzowskiego" miesięcznika Rady Robotniczej i Dyrekcji Gorzowskich Zakładów Włókien Sztucznych.
3. "0 twórczości największych malarzy baroku" wiakowej w WiMBP w Zielonej Górze.
4.

Powołanie

odczyt dr Niny Antko-

kolegium "Rocznika Lubuskiego". Redaktor naczelny -

Wies-

ław Sauter, sekretarz -'Jan Engel.

5.

Pr~yznanie

wej Soli
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przez Prez. LTK A. Fudalejowi - kustoszowi Muzeum w Nostypendium naukc-wego.

trzymiesięcznego
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6. Rozpoczęcie prac wykopaliskowych w Santoku (pow. Gorzów). Kierownik
ekspedycji mgr Zofia Holowińska z Instytutu Historii Kultury Materialnej przy PAN.
7. Spotkanie z Tymateuszem Karpowiczero w KZT, WiMBP w Zielonej Górze oraz w Klubie Inteligencji w żarach.
8..Powołanie
9.

Występy

Społecznego

Komitetu Budowy Domu Kultury w Lubsku.

Barbary Bittnerówny i Witolda Grucy w PTZL w Zielonej

Górze.
10. "Wujaszek Wania" - Antoniego Czechowa w PTZL w Zielonej Górze.
Reżyseria: Zbigniew Przerą.dzki. Scenografia: Ryszard Krajewski. Wystą
pili: Stanisław Cynarski, Zofia Bojanowska, Ludmiła Nowicka-Krajewska,
Wanda Węsław, Zbigniew Przeradzki i inni.
11. "Freuda teoria snów" - A. Cwojdzińskiego w wykonaniu Teatru Rozmaitości z Wrocławia w Teatrze Miejskim w Gorzowie.
12. Wieczór poświęcony okupacyjnej liryce żydowskiej w Klubie MPiK w Zielonej Górze. Słowo wstępne i recytacje Zdzisława Morawskiego.
13. "Wieczór ku czci

Stanisława Wyspiańskiego"

gotowały Państwowe

w Gorzowie.
Teatry Dramatyczne w Poznaniu.

Imprezę

przy-

14. "Pan Jowialski" - Aleksandra Fredry w wykonaniu Teatru Folskiego
z Poznania, w Teatrze Miejskim w Gorzowie.
15. Koncert zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem solisty. Zenona Płoszaja - laureata III Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. W program!_e utwory Elsnera, Webera, Dworzaka i innych.
Dyrygował Roman Urbanek.
16. Wystawa obrazów Józefa Schneidera w Gorzowie, Skwierzynie i Żarach.
17.

Występy

Litewskiego

Zespołu Pieśni

i

Tańca

w Nowej Soli i

żarach.

18. Wspólne posiedzenie członków Frontu Jedności Narodu i TRZZ we Wschowie w sprawie obchodu Tysiąclecia Państwa Folskiego na terenie miasta
i powiatu wschowskiego.
19. Wieczory autorskie Mariana Fiechala w WiMBF oraz w Klubie
Twórczych w Zielonej Górze.

Związków

20. Wystawa prac Mariana Szpakowskiego w salonie ZPAP w Zielonej Górze.
21.

"Kłamstwa pana Clausa" odczyt Zygmunta Rutkowsklego w WiMBF w
Zielonej Górze.

22. Wystawa prac Stefana Brunne w sali ekspozycyjnej Muzeum w Gorzowie.
23. Ukazanie się tomu legend i baśni lubuskich "O krasnoludkach, Jagusi
i siedmiu zaklętych rycerzach" - Kazimierza Malickiego i Zygmunta
Rutkowskiego. Ilustracje: Romuald Bogaczyk. Redaktor techniczny: Alfons
Bogaczyk. Wydawca LTK, nakład sfinansował Społeczny Komitet Budowy
Stacji Telewizyjnej w Zielonej Górze.
21 Rocznik
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24. Ukazanie

się

w Wydawnictwie

"Dzieje uprawy .zielonogórskiej

Poznańskim książki Władysława

Karcza

winorośli".

25. Ukazanie się arkusza poetyckiego Janusza Koniusza pt. "Tempo krążenia".
Wydawca ZLP Oddział we Wrocławiu. Nakład sfinansowało LTK w Zielonej Górze.
26. Ukazanie się "Nadodrza" wydania specjalnego LTK w Zielonej Górze.
W numerze pisali m.in.: Ingeborga Bieniek, Tadeusz Jasiński, Janusz
Koniusz, Henryk Myć, Irena i Bolesław Solińscy, Jan Soldenhoff, Bronisław Suzanowicz, Henryk Szylkin, Ryszard Rowiński (wiersze, opowiadania), oraz Jan Baczewski, Jan Engel, Tadeusz Kajan, Irena Kubicka,
Bogdan Kostrzewski, Stanisław Kowalski, Jan Muszyński, Eugenia Pawłow
ska, Stanisław Rams, Wiesław Sauter, Zbigniew Solecki, Krzysztof Wójtowicz, Leszek Zieliński - (artykuły i reportaże).

MAJ

l. Występy Litewskiego Zespołu Pieśni i Tańca w Nowej Soli i Zarach.

2.

Występy Zespołu

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców ze Swidnicy w sali PTZL w Zielonej Górze.

3. "Wujaszek Wania" - Antoniego Czechowa w PTZL w Zielonej Górze.
Reżyseria: Zbigniew Przeradzki, scenografia: Ryszard Krajewski. Wystą
pili: Stanisław Cynarski, Zbigniew Przeradzki, Marek Idziński, Ludwina
Nowicka-Krajewska, Zofia Bojanowska, Wanda Węsław, Bronisława Wojciechowska, Halina Lubicz, Józef Powojewski.
"Książka i prasa w naszym dorobku kulturalnym"- wystawa w czytelni
WiMBP w Zielonej Górze.
5. Recital fortepianowy Tadeusza Zmudzińskiego, laureta IV Międzynarodo
wego Konkursu im. Fryderyka Chopina, w sali NZPL w Nowej Soli
oraz w PTZL w Zielonej Górze. W programie utwory Beethovena, Brahmsa,
Chopina, Albeniza.

4.

6. Ogólnopolska Konferencja Dziennikarzy w Koszalinie poświęcona Ziemiom
Zachodnim. W konferencji wzięli udział dziennikarze z Zielonej Góry.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału PTH w Zielonej Górze. Prezesem
Zarządu został mgr Wł. Karcz, wiceprezesem J. Berlińska, sekretarzem
mgr. J. Muszyński.
8. "Ziemia Lubuska w przededniu uroczystości Obchodu 1000-lecia istnienia
Państwa Polskiego" prelekcja mgr Władysława Karcza w Klubie MPiK
w Zielonej Górze.
9. "Oj, mężczyźni, mężczyźni" - krotochwila Kazimierza Zalewskiego w wykonaniu Państwowych Teatrów Dramatycznych z Poznania w sali PTZL
w Zielonej Górze.
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10. "Poranek poezji i pieśni" w sali PTZL w Zielonej Górze. Wykonawcy:
Międzyszkolny Chór Chłopięcy z Poznania pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego, poeci grupy "Wierzbak" oraz Z. Solecki - recytacje, Stanisław
Strugarek - konferansjerka. Organizatorzy: Wydawnictwo Poznańskie
i WiMBP w Zielonej Górze.
11. Spotkanie autorskie Tadeusza Kraszewskiego w Sulechowie, Swiebodzinie,
Sławie Sląskiej i Wschowie. Organizatorzy WiMBP oraz Wydawnictwo
Poznańskie.

12. Otwarcie Stacji Naukowej PTH w Zielonej Górze.
13. "0 literaturze współczesnej" - odczyt Stanisława Pietraszko "Odry" w czytelni WiMBP oraz w KZT w Zielonej Górze.
14. "Wieczór fraszek" z

udziałem

15. "W roku jubileuszowym
czewskiej w auli Liceum
nej Górze.

Witolda Deglera w KZT w Zielonej Górze.

Stanisława Wyspiańskiego"
Ogólnokształcącego

- prelekcja J. Ja(przy ul. Licealnej) w Zielo-

16. "Czwartek Lubuski" z udziałem Janusza Sroczyńskiego.
"Pod harcerskim sztandarem od Wisły do Łaby".
17.

red.

Tytuł

prelekcji:

"Polskość Ziemi Lubuskiej ~świetle badań archeologicznych" odczyt
dr Bogdana Kostrzewskiego
czytelni WiMBP w Zielonej Górze. Organizatorzy LTK i PTH w Zielonej Górze.

w

18. Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich w Dusznikach. Sekcję Literacką LTK
reprezentowali: Tadeusz Kajan, Janusz Koniusz, Zdzisław Morawski, Bolesław Soliński i Henryk Szylkin.
19. "Znajda" Romana Niewiarowicza w wykonaniu Zespołu Teatralnego Domu Kultury DZM w Nowej Soli. Scenografia: Kazimierz Rojowski.
20. Centralne eliminacje V Konkursu Recytatorskiego w Krakowie. Wyróż
niono: Zbigniewa Hoffmana z Gorzowa oraz Teresę Nalepę z Zielonej
Góry.
21. Koncerty zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem Barbary
Hesse-Bukowskiej w Teatrze Miejskim w Gorzowie . i w Państwowym
Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Dyrygował Roman Urbanek.
22. "Wiosenna sałatka pieśni i humoru" z udziałem Barbary Rudzkiej, Antoniego Jaksztasa, Leopolda Nowosada, Wiktora Smigielskiego i Karola
Wieczorka w Sławie Sląskiej, Skwierzynie, Międzyrzeczu, Sulechowie,
Swiebodzinie, Drezdenku, Strzelcach Krajeńskich, Gorzowie, Gubinie, Ła
gowie, Krośnie, Rzepinie, Cybince, Słubicach, Zbąszynku, Sulęcinie. Organizator imprezy - Redakcja "Gazety Zielonogórskiej".
23. "Przygoda florencka" - J. H. Morstina w wykonaniu Teatru
skiego w PTZL w Zielonej Górze.
24.

21*

Szczeciń

Gościnne występy PTZL w Szczecinie i Poznaniu. W programie "Lato
w Nohant" - J. Iwaszkiewicza, "Wujaszek Wania" - A. Czechowa,
"Wracamy późno do domu"- T. Karpowicza.
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25. Dyskusja o zielonogórskiej Orkiestrze Symfonicznej w KZT w Zielonej
Górze.
26. "0 lubuskich wykopaliskach archeologicznych" - prelekcja mgr Stanisła
wa Kurnatowskiego w czytelni WiMBP w Zielonej Górze.
Występy radzieckiego Zespołu Pieśni i Tańca w kinie letnim "Warszawa"
w Zielonej Górze.
28. Powołanie przy Wojewódzkim Komitecie FJN w Zielonej Górze Komisji
Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego na Ziemi Lubuskiej.
29. Wiosenna wystawa prac plastyków lubuskich w salonie ZPAP w Zielonej
Górze. Prace eksponowali: Adam Falkiewicz, Klem Felchnerowski, Alf
Kowalski, Witold Nowicki, Kazimierz Rojowski, Marian Szpakowski, Zygmunt Waldman, Alojza Zacharska.
30. Spotkanie z zespołem czasopisma "Kaktus" w KTZ w Zielonej Górze.
Udział wzięli: Julian Mikołajczak, Witold Degler i Janusz Przybysz.

27.

CZERWIEC

się tomiku wierszy Bolesława Solińskiego "Pryzmaty". Opracowanie graficzne: Kazimierz Rojowski. Recenzent tomiku: Jarosław Maciejewski. Wydawca: Lubuskie Towarzystwo Kultury w Zielonej Górze.
Ukazanie się tomiku wierszy Henryka Szyikina "Kolory wzruszeń".
Opracowanie graficzne: Alojza Zacharska. Recenzent tomiku: Marian Piechal. Wydawca: Lubuskie Towarzystwo Kultury w Zielonej Górze.
"Wiosenna sałatka pieśni i humoru" z udziałem artystów radia, telewizji,
opery i operetki warszawskiej w Nowym Miasteczku, Nowej Soli, Bojadłach, Wschowie, Głogowie, Szprotawie. Organizator imprezy: "Gazeta Zielonogórska".
"Osadnictwo słowiańskie na Ziemi Lubuskiej a sprawa polska" - odczyt
mgr. Edwarda Dąbrowskiego w Muzeum w Zielonej Górze.
Objęcie przez Jerzego Zegalskiegodyrekcji i kierownictwa artystycznego
Państwowego Teatru Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
"Czwartek lubuski" z udziałem Czesława Centkiewicza w auli Studium
Nauczycielskiego w Zielonej Górze.
Rozpoczęcie badań socjograficznych w powiecie międzyrzeckim przez mgr
Józefa Koniecznego z Instytutu Zachodniego.
Wieczór melodii operetkowych z udziałem Barbary Kostrzewskiej, Jerzego
Michotka, Henryka Ładosza i Wandy Ruśkiewiczowej w sali PTZL w Zie~
lonej Górze oraz w sali NZPL "Odra" w Nowej Soli.
"Swiętoszek" Moliera w wykonaniu uczniów Technikum Mechanicznego i Liceum Ogólnokształcącego w Swiebodzinie.
Zdobycie przez Zdzisława Morawskiego III nagrody na konkursie literackim PKOP i ZLP.

l. Ukazanie

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
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11. "Dni kultury lubuskiej". W programie m.in. poranek pieśni, tańca i poezji
z udziałem Zdzisława Giżejewskiego, Janusza Koniusza, Wł. Karcza, Kazimierza Malickiego, Bolesława Solińskiego, Henryka Szyikina oraz Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca. Impreza odbyła się w Zielonej Górze,
Gorzowie i Nowej Soli.
12. Wystawa archeologiczna w czytelni WiMBP w Zielonej Górze. Organizator
wystawy - Muzeum Okręgowego i LTK w Zielonej Górze.
odczyt prof. Władysława
w auli Studium Nauczycielskiego w Zielonej
·az.rg{)
14. Koncert zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem solistki Opery
Poznańskiej Krystyny Jamroz w sali Teatru Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Dyrygował Zygmunt Hassa.

13. "Nauki humanistyczne a industrializacja" -

Brodzkiego z

Wrocławia

15. Odczyt prof. dr GhoshaJa -

wykładowcy

sanskrytu na Uniwersytecie

Warszawskim w KZT w Zielonej Górze.
Bierżewicza w PTZL w Zielonej Górze. Inscenizacja i reży
seria: Maria Straszewska, scenografia: Jerzy Torończyk. Wykonawcy:
Jadwiga Wrońska, Tadeusz Mroczek, Stanisław-Maria Masłowski, Adam
Krajewicz, Maria Piasecka, Zofia Briske, Zyta Połomska i inni.

16. Bolero" M.

17. Wystawa prac studentów sekcji rysunków i prac
uczycielskiego w Zielonej Górze.
18.

Powołanie

F JN w

Komisji Obchodu

Tysiąclecia

Międzyrzeczu. Przewodniczącym

ręcznych

Państwa

komisji

Studium Na-

Folskiego przy PK
dr Adam Szant-

został

roczek.
19.

Zmarł Jan Baczewski, działacz TRZZ, współorganizator szkolnictwa polskiego na Babimojszczyźnie w latach międzywojennych.

20. Plenum LTK w sali zamku żagańskiego. Głos zabierali m.in. Jan Engel,
Tadeusz Jasiński, Ludwik Siedlecki - sekretarz KW, Wiesław Sauter,
A. Golsztyńska - z Ministerstwa Kultury i Sztuki, Irena Solińska, Adam
Króla k.
21. "Mecz małżeński" - W. Lichtenberga w PTZL w Zielonej Górze. Reży
seria: Zbigniew Przeradzki, seenografia: Ryszard Kuzyszyn. Wystąpili:
Liliana Mancewicz, Ludwina Nowicka-Krajewska, Wanda Węsław, Lucjan
Ciupiński i Medard Plewacki.
22. Spotkanie z Eugeniuszem

Pauksztą

w Klubie Inteligencji w

Międzyrzeczu.

O:!lldl'l
miłości" oraz "Dwie wdowy" Leopolda Borrell'a w wykonaniu Teatru im. Słowackiego w PTZL w Zielonej Górze, oraz w Gorzowie, Nowej Soli i Zarach.

l. "Przedszkole
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2. Uroczysta sesja WRN poświęcona przygotowaniom do obchodów 1000lecia Państwa Polskiego na Ziemi Lubuskiej. Referat wygłosił przewodniczący Prez. WRN Jan Lembas. W dyskusji głos zabierali: Zygmunt
Kokot, Stanisław Obrębski, Mieczysław Mierzyński, Wiesław Sauter,
Aleksander Fudalej, Henryk Jarosz; Władysław Korcz, Piotr Stecko, Jerzy
Fleszar, Adam Królak, Edward Dąbrowski, Jan Engel, Zygmunt Rutkowski, Mieczysław Mazur, Andrzej Mania.
3. Plenum KP PZPR w Międzyrzeczu poświęcon'e sprawom kultury. W dyskusji głos zabrał m.in. Michał Horowicz - członek Egzekutywy KW.
4. "Festyn Prasowy Gazety Zielonogórskiej". W programie m.in. koncerty
orkiestry dętej z Hradec Kralove, orkiestry Ministerstwa Spraw Wewnętrznych NRD pod batutą Wilii Kaufmanna, Orkiestry Łódzkiej Rozgłośni
PR pod dyrekcją Henryka Debicha, Łowickiego Zespołu Pieśni i Tańca
i kapeli ludowej pod dyrekcją Janusza Kaźmierczaka oraz solistów z NRD,
Polski, Holandii, Francji.
5. Występy Łowickiego Zespołu Pieśni i Tańca Janusza Kaźmierczaka w Zaganiu, Zarach i Międzyrzeczu.
6. Ogłoszenie wyników konkursu "Szukamy talentów" organizowanego przez
Redakcję "Gazety Zielonogórskiej". Pierwsze miejsca zajęli: Bibliana
Pieczyńska, Piotr Majchrzak, Adolf Wójciak, Irena Konieczka, Leszek
Briihl, Jan Chęciński oraz kwartet żeński z Zar.
7. "Sen nocy letniej" - Szekspira w wykonaniu zespołów Państwowych
Teatrów Dramatycznych ze Szczecina w Teatrze Miejskim w Gorzowie.
Inscenizacja:: Zbigniew Kopalka, scenografia: Marian Stańczak.

SIERPIEN'
PTZL we Wschowie, Nowej Soli, Zbąszynku, Głogowie,
Zarach, Sławie Sląskiej, Łagowie i Szprotawie. W programie:
"Bolero" i "Mecz małżeński".
2. Występy Ukraińskiego Zespołu Operowo-Dramatycznego z udziałem solistów z Opery Lwowskiej i Kijowskiej w sali PTZL w Zielonej Górze.
W programie utwory kompozytorów ukraińskich i polskich.
3. Występy zespołu im. Harnama z Łodzi w Słubicach, Zaganiu i Kostrzyniu.
l.

Występy zespołów

Słubicach,

4. Występy zespołu "Sląsk" na stadionie "Unii" w Gorzowie.
5. Kurs dla instruktorów k.o. w Domu Kultury w Sulęcinie. Organizator
kursu: Wydział Kultury WRN w Zielonej Górze.
6. Powstanie Klubu Inteligencji w Sulęcinie. Prezesem honorowym został
I sekretarz KP - Bolesław Jaskowicz.
7. Zbąszyński "Festyn Przyjaźni i Pokoju". W programie m.in. przegląd
zespołów artystycznych, wystawy instrumentów ludowych Tomasza Sliwy
i dokumentów archiwalnych dotyczących polskości ziemi zbąszyńskiej
i babimojskiej.
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8. Kurs dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich w Sławie Sląskiej.
W programie m.in. wykłady z zakresu historii Ziemi Lubuskiej.
9.

Występy Zespołu Państwowej Operetki z Katowic w Teatrze Miejskim
w Gorzowie. W programie: "Panna Nitouche" - Meilchae'a i Milland'a.

10. Otwarcie nowych księgarni "Domu
i Nowym Bytomiu.

Książki"

w

11. "Grzech" - Stefana Żeromskiego w wykonaniu
Ziemi Łódzkiej w Teatrze Miejskim w Gorzowie.

Babimoście,

Gorzowie

Państwowego

Teatru

WRZESIEŃ'

1. Wystawa prac plastyków-amatorów w salach budynku pocztowego w ża
rach. Prace eksponowali m. in. Edward Kiczak, Karol Hormberger, R.
Zienkiewicz, Ludwik Oleksy.
2. Wystawa prac plastycznych Józefa łowicza w Zielonej Górze.
3.

Marii Schneidera i Józefa Jarmo-

Ogłoszenie wyników konkursu Sekcji Regionalnej LTK zorganizowanego
dla dzieci uczęszczających do szkół w miejscowościach zamieszkałych
przez ludność pochodzenia rodzimego. Nagrody pieniężne otrzymali: I Aniela Gołek z Dębrówki Wlkp., II - Sabina Tomaszewska z Nowego
Kramska, III - Władysław Matysiak z Dąbrówki Wlkp., oraz Alojzy
Jokiel z Dąbrówki Wlkp.

4. "Dni Ziemi Krośnieńskiej". W programie m. in. konferencja historyczno
-naukowa, spotkania z lubuskimi dziennikarzami i członkami Sekcji
Literackiej LTK, wystawy prac plastycznych i fotograficznych, występy
artystyczne, oraz otwarcie Domu Kultury w Osiecznicy. Organizator~
Koło Miłośników Ziemi Krośnieńskiej przy Powiatowym Komitecie FJN
w Krośnie Odrzańskim. Przewodniczący Komitetu - Jerzy Fleszar.
5. Wieczory autorskie Eugeniusza Paukszty w Bibliotece Powiatowej w Mię
dzyrzeczu, W Klubie Związków Twórczych w Zielonej Górze oraz w Klubie Inteligencji w żarach.
6. "Ziemia Lubuska w dokumentach" wystawa z okazji Tygodnia Archiwów
w Klubie Związków Twórczych. Organizatorzy wystawy: WAP oraz LTK
w Zielonej Górze.
7. Powstanie pierwszego w województwie zielonogórskim Uniwersytetu
Robotniczego w !łowie żagańskiej. Wykład inauguracyjny wygłosił prof.
Marian Idzikawski z Katowic.
8. Koncert zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej w sali PTZL w Zielonej
Górze. Solistka - Susi Lautenbacher (skrzypce), dyrygował Roman Urbanek. W programie m. in. utwory Karola-Marii Webera, Franciszka
Liszta, Stanisława Moniuszki, Ludomira Różyckiego, Feliksa Mendelsohna.
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9. Wieczór autorski Bronisławy Weiss - Papuszy w WiMBP w Zielonej
Górze. Słowo wstępne Tadeusza Kajana.
10. "Randez-vous z piosenką" z
w Zielonej Górze.
11.

udziałem

solistów Opery Poznanskiej w KZT

Nawiązanie

współpracy kulturalnej między Łodzią i Zieloną Górą.
Odczyt o malarstwie profesora Andersa z Łodzi w WiMBP w Zielonej
Górze.

12. "Czwartek lubuski" z udziałem artysty-plastyka Kazimierza Rojowskiego
w WiMBP w Zielonej Górze.
13. Koncert jazzowy w wykonaniu
Górze.
14.

Zespołu

"Empuz" w KZT w Zielonej

"Miłość"

- Pawła Kohouta w PTZL w Zielonej Górze. Reżyseria: Jerzy
Zegalski. Wystąpili m. in. Stefania Błońska, Zdzisław Gizejewski, Adam
Krajewicz, Antoni Jurasz, Zyta Połomska, Jadwiga Wrońska.

15. "Co jest pornografią, a co nią nie jest" - odczyt red. Leszka Golinskiego w WiMBP w Zielonej Górze oraz w Klubie Związków Twórczych
w Zielonej Górze.
16.

Rozstrzygnięcie

fonicznej.

konkursu na plakat dla zielonogórskiej Orkiestry Symotrzymał Marian Szpakowski.

Nagrodę

17. Otwarcie wystawy pamiątek po pośle do Reichstagu Janie Baczewskim
oraz prelekcja Tadeusza Kajana p.t. "Nie damy pogrześć mowy" w WiMBP w Zielonej Górze.
18. "To samo" Leopolda Staffa w PTZL w Zielonej Górze. Reżyseria:
Andrzej Brzeziński. Dekoracje i kostiumy - Ryszard Kuzyszyn. Wystąpili m. in. Stanisław Cynarski, Zofia Friedrich, Stanisław-Maria
Masłowski, Ewa Nawrocka.
19.

,.Trudności

wychowawcze w okresie dojrzewania
lekcja w Klubie Inteligencji w Zarach.

m'odzieży"

-

pre-

PAZDZIERNIK

członków Folskiego Towarzystwa Fotograficznego w KZT
oraz w gmachu KW PZPR w Zielonej Górze. Prace eksponowali m. in.
R. Antoszek, St. Ciałowicz, J. Cichoń, K. Mokrzycki, T. Zarow.

l. Wystawa prac

2.

"Michał

Kajka poeta nieheblowanych tomów" Piotrowskiego w WiMBP w Zielonej Górze.

prelekcja Henryka

3. Ukazanie się specjalnego numeru "Nadodrza" wydawnictwa LTK w Zielonej Górze. W numerze pisali: Ingeborga Bieniek, Tadeusz Kajan, Janusz
Koniusz, Kazimie·rz Malicki, Irena i Bolesław Solińscy, Romuald Szura,
Henryk Szyikin - wiersze, opowiadania, fraszki - oraz Henryk Ankiewicz, Józef Bartoszewski, Józef Konieczny, Anatoliusz Kłokocki, Leon
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4.

5.
6.

7.

Obst, E. Matuszewski, Eugeniusz Paukszta, Tadeusz Podwysocki, Stanisław
Rams, Zygmunt Rutkowski, Adam Wielowieyski - artykuły, reportaże,
wspomnienia.. Rysował Klem Felchnerowski.
Konkurs orkiestr rozrywkowo-estradowych i j:łZzowych w Zielonej
Górze. Pierwsze nagrody otrzymały zespoły: "Combo-4" ze Wschowy
i "Zastalu" z Zielonej Góry. Organizator imprezy: KW ZMS.
Wizyta naukowców prof. prof. dr Faula Grimme, dr Wilhelma Unwerzgata z Akademii Nauk NRD w Gorzowie i Santoku.
"Swięto Winobrania" w Zielonej Górze. W programie m. in. występy
zespołów pieśni i tańca z Kargowej, pow. Sulechów, Krzepielowa pow.
Wschowa, Białegostoku, Lodzi, Nowego Sącza, Zbąszynka, Rzeszowa,
Skwierzyny, Strzelc Krajeńskich, Mazowsza, Dolnego Podhala, Mazur oraz
zespołów estradowych ze Szprotawy, Wschowy, Zbąszynka, Wolsztyna,
Nowej Soli, Warszawy. Przewodniczący Komitetu Obchodu "Swięta Winobrania" - Anatoliusz Kłokocki.
Wystawa sztuki ludowej województwa łódzkiego w foyer PTZL w Zielonej Górze.

8. Jesienna wystawa prac piastyków lubuskich. Prace eksponowali m.in.
Ignacy Bieniek, Klem Felchnerowski, Kazimierz Rojowski, Marian Szpakowski, Alojza Zacharska.
9. "Zielona Góra zawsze była nasza" w WiMBP w Zielonej Górze.

prelekcja

Władysława

Korcza

10. Koncert zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej w sali PTZL w Zielonej
Górze. Solista Albin Fechner, dyrygował Zygmunt Hassa. W programie
utwory Bizetai, Borodina, Czajkowskiego, Leoncavallo i Prokofiewa.
11. Powstanie Gorzowskiego Towarzystwa Przyjaciół Kultury. Przewodniczącym wybrano Kazimierza Kamińskiego.
12. Wystawa książek polskich, wydanych przez Bibliotekę Polsko-Indyjską
w Madrycie. Witryna księgarni przy ul. Zeromskiego w Zielonej Górze.
13. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Sekcji PTH w Zielonej Górze
z udziałem prof. Z. Kaczmarczyka, K. Maleczyńskiego, M. Sczanieckiego
i J. Wąsickiego.
14.

Marii Koterbskiej i
w PTZL w Zielonej Górze.

Występy

węgierskiego

zespołu

Tomasa Balassa

15. Koncert symfoniczno-kameralny z udziałem Marty Orsagkowej-Geeringerowej (skrzypce) i Anny Machowej (fortepian). Dyrygował Zygmunt
Hassa. W programie m.in. utwory Mozarta, Rawela i Prokofiewa. Sala
PTZL w Zielonej Górze.
16. Wieczory autorskie Juliana Przybosia w Zielonej Górze, Gorzowie,
Lubsku i Zarach.
17. Walne posiedzenie Sekcji Literackiej LTK z
sia. W skład zarządu sekcji weszli: Ryszard
licki i Bronisław Suzanowicz.

udziałem

Rowiński,

Juliana PrzyboKazimierz Ma-
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18. "Dni Chopinowskie w Sulechowie". W programie m.in. recital fortepianowy Lidii Grychtołówny oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci
Fryderyka Chopina. Organizatorzy: Towarzystwo im. Chopina oraz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sulechowie.
19.

Występy

kabaretu artystycznego "Pineska" w PTZL w Zielonej Górze.

20. Wojewódzka narada kulturalna z udziałem wiceministra kultury i sztuki
K. Rusinka, członka Komisji Kultury przy Wydziale Propagandy KC
PZPR prof. Łyżwańskiego, I sekretarza KW Tadeusza Wieczorka, przewodniczącego Prezydium WRN Jana Lembasa, sekretarza KW PZPH
Ludwika Siedleckiego, dyrektorów Departamentów Ministerstwa Kultury
i Sztuki - Jasińskiego i Kałużnego oraz przedstawicieli stronnictw politycznych i społecznych. Referat wygłosił wiceprzewodniczący WRN Jan Koleńczuk. W dyskusji głos zabierali m.in. Władysław Korcz, Jan
Trzeszcz, Wiesław Sauter, Roman Urbanek, Zbigniew Solecki, Jadwiga
Streit, Kazimierz Kamiński. Konferencję prowadzili Zygmunt Rostkowski i Michał Horowicz. Sala konferencyjna KW PZPR w Zielonej Górze.
21. Koncert solistów z NRD - Christa Niko, Hermana Hachnela i Wernera Storcha w Klubie TPPR w Zielonej Górze. Organizator koncertu
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki w Zielonej Górze.
22.

Występy

zespołu

Jana

Ławrusiewicza

w PTZL w Zielonej Górze.

23. "0 zabytkach województwa zielonogórskiego" odczyt mgr.
Muszyńskiego w Klubie NOT-u w Zielonej Górze.

Jana

24. "Czwartek lubuski" z udziałem dr Władysława Bortnowskiego z
Czytelnia WiMBP w Zielonej Górze.

Łodzi

25. Pokaz dokumentarnego filmu krótkometrażowego "Była i jest nasza"
według reportażu Tadeusza Kajana. Scenariusz i reżyseria: Tamara
Janowska, zdjęcia: Janusz Łomski. Produkcja: Amatorski Klub Filmowy
"Kamera" przy LTK w Zielonej Górze. Kino "Zuch" w Zielonej Górze.
26. Wizyta delegacji Czechosłowackiego Ministerstwa Oświaty i Kultury
w Zielonej Górze, Gorzowie, Międzyrzeczu i Skwierzynie.

LISTOPAD

l. Powstanie Lubuskiego Jazz-Clubu w Zielonej Górze.

2. "0 rozbudowie miast naszego województwa". Odczyt
Zygmunta Paszka w sali NOT-u w Zielonej Górze.
3. Wystawa fotografiki
4. Wieczór autorski

amerykańskiej

Bolesława

inż.

architekta

w salonie ZP AP w Zielonej Górze.

Solińskiego

w PDK w Gubinie.

5. "Eros i Psyche" odczyt mgr. Piotrowskiej w WiMBP w Zielonej Górze.
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6. "Klub Kawalerów" - Michała Bałuckiego w wykonaniu zespołu teatralnego PDK w Słubicach.
7. Powstanie

Zespołu Cygańskiego

"Jagg" w Zaganiu.

8. Koncert zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem solisty Wła
dimira Riha (klarnet). W programie m.in. utwory Mozarta i Smetany.
Dyrygował R. Urbanek.
9. "Moja

twórczość

dzyńskiego

10.

z

z lat okupacji" - wieczór autorski Wiesława Ja:1.w WiMBP w Zielonej Górze oraz w Nowej Soli.

Łodzi

"Najpiękniejsze arie operowe" koncert z udziałem Faulosa Raptisa
tenor, Mariana Kondelli - baryton, Teresy Bogdanowicz - sopran, oraz
Krystyny Kujawy - akompaniament w klubie Związków Twórczych
w Zielonej Górze.

11. Prapremiera "Jonasza i błazna" Jerzego Broszkiewicza w PTZL w Zielonej Górze. Inscenizacja i reżyseria Maria Straszewska. Scenografia:
Jerzy Torończyk. Wykonawcy: Zofia Briske, Zygmunt Fok, Stanisław
Maria Masłowski, Karina Waśkiewicz, Zbigniew Stokowski, Witold
Mierzyński, Halina Lubicz i inni.
12. "Laleczka z saskiej porcelany" w wykonaniu Zespołu Domu Kultury
Dzieci i Młodzieży z Gorzowa w PTZL w Zielonej Górze.
13.
14.

Rozpoczęcie budowy pierwszej w województwie
w Witnicy, pow. Gorzów.

szkoły

"Tysiąclecia"

Pięciolecie

powstania Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubuskiej. Kierownik artystyczny prof. Wiktor Buchwald, kierownik administracyjny Bronisław Kubiak. Uroczysty koncert odbył się w Nowej Soli.

15. Ukazanie się specjalnego numeru "Nadodrza" poświęconego problematyce rodzimych mieszkańców Ziemi Lubuskiej.
W numerze pisali m.in.: Danuta Chełkowska, Tadeusz Jasiński, Bogdan
Kowalski, Leon Obst, Wiktor Lemiesz, Henryk Piotrowski, Zygmunt
Rutkowski. Zdjęcia: Władysław Szymański.
16. Uroczyste zebranie Sekcji Regionalnej LTK oraz otwarcie sali teatralnej
w Nowym Kramsku, powiat Sulechów. Powołanie Komitetu Organizacyjnego Towarzystwa Ziemi Babimojskiej. Przewodniczącym został Leon
Obst z Babimostu.
17. Ukazanie się "Miniatur" Ingeborgi Bieniek, Tadeusza Kajana, Janusza
Koniusza, Ryszarda Rowińskiego, Bolesława Solińskiego, Bronisława Suzanowicza, Romualda Szury, Henryka Szylkina. Opracowanie graficzne
Mariana Szpakowskiego. Recenzent tomiku: Zbigniew Kubikowski. Wydawca: Lubuskie Towarzystwo Kultury w Zielonej Górze.
18. Spotkanie z redaktorami "Odry" - Zbigniewem Kubikowskim, Stanisławem Pietraszko i Wojciechem Wystupem w WiMBP w Zielonej
Górze.
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19. Wojewódzkie eliminacje konkursu "Kto zna dobrze filmy radzieckie".
Pierwszą nagrodę zdobył Wiesław Hudoń z Zielonej Góry.
20. Twórczość Leopolda Staffa" - prelekcja Danuty Białasikowej MKPE(
w Zielonej Górze.
21. Wystawa malarstwa i grafiki Kazimierza Rojowskiego w salonie ZP AP
i czytelni Wil\'IBP w Zielonej Górze.
22. "Emilia Galotti" G. E. Lessinga w PTZL w Zielonej Górze. Reżyseria:
Jerzy Zegalski. Scenografia: Jerzy Walter-Brzoza. Wykonawcy: Bogdan
Sobiesiak, Rajmund Jakubowicz, Józef Powojewski, Bogdan Proskurnicki, Zyta Połomska, Amelia Szymańska, Lucjan Ciupiński i inni.
23. Wizyta aktorów z Teatru im. Henryka Kleista z Frankfurtu nad Odrą
w PTZL w Zielonej Górze.
24. Posiedzenie zespołu kultury przy Wydziale Propagandy KW z udziałem
przedstawicieli władz i społeczeństwa Głogowa w sprawie obchodu 850rocznicy bitwy pod Głogowem. Sala KP PZPR w Głogowie.
25. Powstanie Klubu Kulturalno-Rozrywkowego w Ośnie Lubuskim, powiat
Sulęcin.

26. Wieczór autorski poetów z grupy "Dlaczego nie" w Klubie Inteligencji
w Zarach.
27. Wystawa fotografiki amerykańskiej w salonie ZP AP w Zielonej Górze.
Organizator: Zielonogórski Oddział PTF.

GRUDZIEŃ

l. "Zycie i twórczość Bernarda Shawa" w sali DK w Nowej Soli.

prelekcja Barbary Cudnikowej

2. "Powstanie listopadowe w literaturze polskiej" - odczyt w sali PDK
we Wschowie.
3. Wieczór literacki z okazji rocznicy Powstania Listopadowego w auli
Liceum TPD w Zielonej Górze.
4. Koncert zespołu jazzowego Witolda Krotochwila w KZT w Zielonej
Górze. Organizator imprezy: Wydz. Kultury PMRN.
5. "Czwartek Lubuski" z udzia~em poetów grupy "Wierzbak" - Ryszarda
Daneckiego i Mariana Grześczaka w czytelni WiMBP w Zielonej Górze.
6. "Kruk krukowi oka nie wykole" - Aleksandra Ostrowskiego w PTZL
w Zielonej Górze. Reżyseria:· A. Brzezińskiego, scenografia: Zbigniewa
Bednarowicza. Wystąpili: Stefania Błońska, Zofia Friedrich, Róża GellaCzerska, Ewa Nawrocka, Andrzej Brzeziński, Stanisław Cynarski, Medard
Plewacki.
7. Koncert zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej dla młodzieży szkolnej
z udziałem Faulosa Raptisa. Dyrygował Roman Urbanek. W programie
utwory Stanisława Moniuszki. Sala PTZL w Zielonej Górze.
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8. "Matka i kurtyzana" - Adama Grzymały - Siedleckiego w wykonaniu Dolnośląskiego Teatru Powszechnego w Teatrze Miejskim w Gorzowie i w PTZL w Zielonej Górze.
9. Koncert zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem solistki
Krystyny Matusiak-Kujawy w sali PTZL w Zielonej Górze. Dyrygował Zygmunt Hassa. W programie utwory Beethovena i Mozarta.
10. Spotkania z Władysławem Broniewskim w sali Teatru Miejskiego i w auli
Liceum Pedagogicznego w Gorzowie oraz w sali KW PZPR i w PTZL
w Zielonej Górze.
11. "0 współczesnej muzyce i jazzie" - prelekcja Tadeusza Salabury w
PDK w Gubinie. Organizator: Sekcja literacka LTK w Gubinie.
12. Koncerty recytatorskie Mariana Mikuty w szkołach Ziemi Lubuskiej.
W programie m.in. utwory Mickiewicza, Słowackiego, Prusa, Sienkiewicza, Staffa, Konopnickiej, Zegadłowicza, Tuwima. Organizator imprez:
Kuratorium Zielonogórskiego Okręgu Szkolnego.
13. "Polska w literaturze francuskiej" - odczyt mgr. Henryka Misterskiego
na Uniwersytecie Powszechnym w Gorzowie.
14. Ogólnopolski Walny Zjazd Związku Literatów Polskich we Wrocławiu.
Sekcję literacką LTK reprezentowali: Tadeusz Jasiński, Tadeusz Kajan,
Kazimierz Malicki, Ryszard Rowiński i Bolesław Soliński.
15. Przyznanie przez Prezydium WRN w Zielonej Górze - Lubuskich Nagród Kulturalnych. Nagrody otrzymali: mgr. Zbigniew Krzyżaniak z Zielonej Góry za działalność naukową, Wiesław Sauter z Nowej Soli za
całokształt pracy badawczej i kulturalno-oświatowej wśród ludności rodzimej, prof. dr Michał Sczaniecki z Poznania za prace naukowe o przeszłości Ziemi Lubuskiej oraz za działalność w dziedzinie organizacji życia
naukowego w województwie zielonogórskim, Kazimierz Rojowski z Zielonej Góry za osiągnięcia artystyczne z dziedziny plastyki i popularyzację
wiedzy plastycznej, Wiktor Buchwald z Poznania za twórcze opracowanie
melodii lubuskich oraz za działalność artystyczną w Lubuskim Zespole
Pieśni i Tańca, Stanisław Cynarski z Zielonej Góry za całokształt działalności aktorskiej w Państwowym Teatrze Ziemi Lubuskiej, Bronisława
Weiss-Papusza z Gorzowa za twórczość poetycką, Irena i Bolesław Solińscy z Zielonej Góry za ofiarną działalność społeczno-kulturalną w
LTK oraz działalność publicystyczną i literacką, Anna Kulesza z Zar
- za długoletnią działalność społeczną w dziedzinie upowszechnienia
kultury, Henryk Przybylski za popularyzację muzealnictwa i Kazimierz
Kamiński (obaj z Gorzowa) za krzewienie kultury muzycznej, oraz Tadeusz Kajan z Zielonej Góry nagroda młodych - za twórczość
publicystyczną.

16. "Zycie i twórczość Marii Dąbrowskiej" w czytelni WiMBP w Zielonej Górze.

odczyt Danuty

Białasikowej
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twórczości Juliusza Słowackiego" prelekcja mgr. Dziubka w PDK
w Gubinie. Organizator: Sekcja Literacka LTK w Gubinie.

17. "0

18. Krajowa narada działaczy kulturalno-oświatowych w Warszawie z udziałem przedstawicieli Ziemi Lu]?uskiej. W skład delegacji wchodzili m.in.
Jan Engel, Michał Horowicz, Henryk Jarosz, Franciszek Kurkowiak,
Paweł Krechowiec, Wiesław Sauter, Ludwik Siedlecki, Irena Solińska,
Adam Szantruczek.
19. "Porwanie Sabinek" - F. i P. Schothan'ów w PTZL w Zielonej Górze. Przekład i adaptacja: Julian Tuwim. Reżyseria: Maria Straszewska.
Scenografia: Jerzy Walter Brzoza. Opracowanie muzyczne: Tadeusz
Kierski. Wystąpili m.in. Zofia Briske, Zygmunt Fok, Ludwina NowickaKrajewska, Halina Lubodziecka, Halina Lubicz, Adam Krajewicz, Stanisław Maria Masłowski, Józef Michalcewicz.

20. "Trzysta lat temu na Ziemi Lubuskiej" cza w Klubie MPiK w Zielonej Górze.

prelekcja

Władysława

Kor-

21. Ukazanie się zbioru wspomnień działaczy KPP zamieszkałych na Ziemi Lubuskiej. Wspomnienia opracowali: Alicja Zatrybówna, Tadeusz
Jasiński, Ryszard Rowiński, Irena Solińska, Karol Strug. Okładkę projektował: Ignacy Bieniek. Zdjęcia: Bronisław Bugiel.
22. "W 40-rocznicę powstania KPP" - wystawa dokumentów i fotografii
w sali KW PZPR w Zielonej Górze.

Znaczenie skrótów
-Dom Kultury

DK

DZM
KMPiK KZT
LTK
NOT
NZPL
PDK

-

Dolnośląskie Zakłady

Klub

Międzynarodowej

Metalurgiczne
Prasy i Książki

Klub Związków Twórczych
Lubuskie Towarzystwo Kultury
Naczelna Organizacja Techniczna

- Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego
- Powiatowy Dom Kultury
- Polskie Towarzystwo Fotograficzne
PTF
- Polskie Towarzystwo Historyczne
PTH
PTZL - Państwowy Teatr Ziemi Lubuskiej
WAP
-Wojewódzkie Archiwum Państwowe
WiMBP - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
ZPAP - Związek Polskich Artystów-Plastyków
ZZPB
ZLP
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LUBUSKIE TOWARZYSTWO KULTURY
(dane z grudnia 1958 r.)

Rada LTK
Danuta Białasikowa, Alfons Bogaczyk, Edward Dąbrowski, Jan Engel, Ignacy
Górka, Michał Horowicz, Tadeusz Jasiński, Henryk Jarosz, Janusz Koniusz,
Władysław Korcz, Adam Królak, Franciszek Kurkowiak, Henryk Przybylski,
Zygmunt Rostkowski, Wiesław Sauter, Ludwik Siedlecki, Irena Solińska, Janusz Weroniczak, Krzysztof Wójtowicz, Tadeusz Zalewski.

Prezydium LTK
Wiesław

Sauter - prezes, Edward Dąbrowski, Janusz Koniusz,
Korcz - wiceprezesi, Jan Engel - sekretarz, Janusz Weroniczak Tadeusz Jasiński, Irena Solińska - członkowie.

Władysław

skarbnik,

Sekcje LTK
Filmowa - przew. Stefan Komar
Literacka - przew. Ryszard Rowiński
Propagandowa - przew. Irena Solińska
Regionalna-przew. Wiesław Sauter
Wydawnicza - przew. Bolesław Soliński

Towarzystwa Regionalne, Kluby Inteligencji -

członkowie

LTK

Gorzowskie Towarzystwo Przyjaciół Kultury
Klub Inteligencji w Międzyrzeczu
Klub Inteligencji w Skwierzynie
Klub Inteligencji w żarach
Klub Kulturalno-Rozrywkowy w Ośnie Lubuskim
Koło Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
Sekcja Przyjaciół Literatury w Gubinie
Towarzystwo Miłośników Sceny w Nowej Soli
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Gorzowie
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Nowej Soli
Towarrzystwo Ziemi Głogowskiej
Wschowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury
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Zestaw
bibliograficzny

Poniżej zamieszczamy zestaw bibliograficzny dotyczący Ziem Zachodnich, ze
szczególnym uwzględnieniem Ziemi Lubuskiej, opracowany przez Dział Informacyjno-Bibliogmficzny Wojewódzkiej
Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Zielonej Górze.

Ar n o l d S t.

Historiografia Polski wieków średnich (w. XXV). Warszawa 1926 - Koło Historyczne Uniwersytetu Warsz. s. 100 (teksty do ćwiczeń
semin., z. 1).

Baumgard J.

Polska bibliografia historyczna. Warszawa 1948.
N as za Księgarnia, s. 237-254 N ad b.: Przegląd
historyczny (T. 38, 1948) - Tyt. nagł. 80.

Bednarz Z.

śląsk wierny Ojczyźnie.
Zachod. 160, s. 78,1 nlb.

Roni e ck i M.

1\:siążęta śląscy

Czapliński

Polska a Prusy i Brandenburgia za Władysła
wa IV. Wrocław 1947. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, s. 282, l nlb. 80.

W.

Poznań

1946. Wyd.

z domu Piastów. Cz. l (11461331). Warszawa 1874.

Danielewski Bogdan

Niemcy dwa lata po woJme. Poznań
Polski Związek Zachodni. 1co, s. 26.

Dąbrowski

Dzieje polityczne Śląska w latach 1240-1402.
Historia Sląska. T. I, Kraków 1933. Wyd.

Jan

1947.

F.A.U.
D ą b r o w s k i C z.,
N o w o s i e l s ki E m i l,
Gruberska Marta
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Postępowanie regulacyjne na Ziemiach Odzyskanych. Zbiór przepisów w oprac. Warszawa
1948. Inst. Wydawniczy Zw. Miern. R.P., s.
163, 111 nlb. Tabl. 1. 40.

Zestaw bibliograficzny
Dziesięć

lat Pulski

Poradnik bibliograficzny. Warszawa 1954. (Drukarnia Biblioteki Narodowej), s. 42, 2 nlb. so.

Ludowej
D I u g o s z J an ·

Dzieje Polski (przełożone na język polski przez
Gustawa Bornemana, zesz. I-IX).

Długosz

Historiae Polonicae libri XIII ab antiquissimis
temporibus ad a. 1480. Cracovia 1614.

Jan

I'inkel Ludwik

Bibliografia Historii Polskiej. T. I, s. LIV, 1142,
2 nlb. T. II, s. 2150. Warszawa 1955. so, Pań
st~vowe Wydawnictwo Naukowe.

F' l o ry a n W.

Czasopiśmiennictwo polskie na ziemiach śląs
kich w okresie walk o narodowość. (18451921). Wrocław 1948. Książnica Atlas, s. 90,
l nlb. 80.

Friedberg 31arian

Sredniowieczne miasta śląskie i rola w nich
czynnika polskiego. Wrocław 1948. Książnica
Atlas, s. 185-234. Nadb.: Oblicze Ziem Odzyskanych.

Gallus Anonimus

lVielkie czyny

Bolesława

Krzywoustego. Wolny
Sadzewicz. Warszawa 1948.
Wydawnictwo szkolne, s. 55. Biblioteka Ziem
Odzyskanych. 80.
przekład ·Elżbiety

G i e y s z t o r A I e k s a n d er

Początki misji ruskiej biskupstwa Iubuskiego.
Kraków 1948. "Nasza Przeszłość", s. 2, nlb. 20.
iOdb.: "Nasza Przeszłość" 1948, t. 4) 80.

G i e y s z t o r A lek s a n der

Problematyl~a

i organizacja badań nad począt
kami Państwa Polskiego. Warszawa 1950, s. 15
-25, l nlb. Nadb.: Wiadomości Historyczne
1950, Nr. 2-11. Druk. PZWS. Łódź. 80.

G i e y s z 1 o r A lek s a n d er

śląsk i Pomorze w dziejopisarstwie. Warszawa
1947c 160, s. 48, 3 nlb, XIX, l nlb.

G

łom

Związki

b i o w ski K.

rodzenia.
Gr a b ski W

ładysław

Gr a b s k i

ł

W

kulturalne Sląska z Polską w epoce OdWrocław 1953, s. 55, l nlb. 80.

J.

200 miast wraca do Polski. Informator historyczny. (Okł. projektował Al. Krakowski), Poznań 1947. Wydawn. Zach. Państw. Zakł. Graf.
w Zielonej Górze, 80, s. 461, 2 nlb.

a d y s l a w J.

200 miast wróciło do Polski. Informator historyczny. Wydanie II. Poznań 1949. Wydawnictwo
Zachodnie, s. 546, 2 nlb, l mapa. 80.

Gr o d e ck i R.

Dzieje polityczne
1933. P.A.U.

G u m o w ski M.

Pieczęcie

22 Rocznik

Śląska

do roku 1290. Kraków

śląskie. Wydanie zbiorowe Polskiej
Akademii Umiejętności. Kraków 193:f.
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Hensel Witold

Hensel Witold

Osadnictwo i budownictwo prapolskie. Warszawa 1947. Spółdz. Wydawn. "Czytelnik" 80, s. 31,
ilustr. Wiedza Powszechna. Wydawn. Popularno-Naukowe. Z cyklu: Prasłowiańszczyzna i Felska Pierwotna, zeszyt 2.
Słowiańszczyzna wczesno-średniowieczna. Zarys
kultury materialnej. Poznań 1952. Nakładem
Folskiego Towarzystwa Prehistorycznego. Zasiłkiem PAN. 80, s. 377, 3 nlb, ilustr. Zeszyty
Prehistoryczne Nr. 3.

Hensel Witold

Słowiańszczyzna wczesno-średniowieczna. Zarys
kultury materialnej. Wydanie 2 poprawione
i uzupełnione (okł. proj. Wiesław Kosiński)
Warszawa 1956. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. SO, s. 493, 2 nlb. Tabl. 8. Folska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej.

Historia śląska cd
n a j d a w n i e s z y c h c z as ó w d o r o k u l 4 O O.

T. I. Oprac. Władysław Senkowicz, Witold Taszycki, J.ózef Kostrzewski, Zygmunt Wojciechowski, Roman Grodecki i Jan Dąbrowski pod
redakcją Stanisława Kutrzeby. Kraków 1933.
80, s. VIII, 953.

H i s t o r i a S l ą s k a T. I I.

H i s1o r i a

Treść: Silnic ki Tadeusz. Dzieje i ustrój Kościoła
na Sląsku do końca w. XIV. Kraków 1939.
80, s. IV, 380.
S l ą ska T. I I I. Opracowali: Mieczysław Gembarowicz, Tadeusz
Dobrowolski, Władysław Podlacha, Marian Gumowski, Sylwiusz Mikucki, pod redakcją Wła
dysława Semkowicza. Kraków 1936. 80, s. XI,

886.

Hlond A. Karol

lnformator adresowy
miast i gmin wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Inglot Stefan

Orędzie

do ludności katolickiej Ziem Odzyskanych. Warszawa 1948. Drukarnia Loretańska, K.
2 nlb. 40.
Praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Perskiego. T. II. Warszawa 1948. Instytut Wydawniczy "Kolurnna , s. 435, 5 nlb. 4.0.
Wieś

i

Instrukcja o stanie
zaludnienia Ziem
Odzyskanych w dniu
31. XII. l948.
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chłop

śląski

na przestrzeni wieków.
Atlas, s. 137-184.
Nadb.: Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Sląsk
T. II. so.
dla Min. Vv'arszawa 1948. \Vydaw. Prasa Demokratyczna, s. 6, l nlb. 80.
Wrocław

1948.

Książnica

Materiały

J a m k a R., P o p i o l e k K.

Przeszłość śląska w zwięzłym zarysie. Katowice
1948. Wydawn. Instytutu Sląskiego, s. 55, l nlb.
Odb.: Sląsk, ziemia i ludzie. (Polski Sląsk, Seria II, 6. 160.

Ja m k a

w zwięzłym zarysie. Katowice
Wydawn. Instytutu Sląskiego (Polski
Sląsk, Seria II) Drukarnia Cieszyńska pod Zarz.
Państw. w Cieszynie, s. 55, l nlb. 16°.

R., P o p i o l e k

K.

Przeszłość śląska

1948.

śląsk

w zaraniu dziejów w świetle wykopalisk.
1948. Książnica Atlas, s. 13-73, l nlb.
Nadb.: Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Sląsk
T. II. 80.

J a m ka R u d olf

Wrocław

J an k ow sk i

polskości.

ław

Ja

ż

d

że

przeszłość śląska.

F r a n c i s z e k Poznajmy

w ski Konrad

1947.

Biblioteka
Księgarnia

Cz. I. Szermierze
Nr l. WrocAkademicka, s. 16. 80.
Wrocławska

prakolebka Słowian. Warszawa 1947.
Wydawnicza "Czytelnik" 80, s. 32.
Wiedza Powszechna. Wydawnictwo PopularnoNaukowe. (Z cyklu Prasłowiańszczyzna i Polska
Pierwotna. Seria 2. Tyt. okł.
Gdzie

była

Spółdzielnia

Kaczmarczyk

Z.

Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry.
Poznan 1945. Instytut Zachodni, s. 267, l mapa.

Kaczmarczyk Z.

Krótkie dzieje śląska. Warszawa 1946. Państ
wowy Zakład Wydawnictw Szkolnych. 160, s.
87, l nlb.

K a czm a r czy k

Monarchia Kazimierza Wielkiego. Poznań 1946,
s. 328, 2 nlb, map. 4, l tabl., l tabela, 80.

Kadłubek

Z.

Wincenty

K a r w o w s k i S.
K

ł

o d z i ń s k i A.

Kocowski

Bronisław

Historia Polska skrócona przez księdza F. Czajkowskiego. (Tłumaczenie Studzińskiego w edycji
Przedzieckiego) Łowicz 1803.
Historia Wielkiego Księstwa
I, II. Poznań 1918/19.

Poznańskiego.

T.

Rokowania polsko-brandenburskie. Kraków 1905.
Zarys drukarstwa na Dolnym śląsku. Wrocław
1948. Nakład Biblioteki Uniwersyteckiej, s. 87,
(Odb.: uzupełnione ilust. Sobótka 1947). so.

Kocka lfojciech

Wczesnodziejowa antropologia Słowian Zachodnich. Wrocław 1953. Nakł. Wrocł. Towarzystwo
Nauk, s. 78, rys. so.

Codex diplomaticus
necnon epistolaris
S i l e s i a e.

(Kodeks dyplomatyczny Sląski. Zbiór dokumentów i listów dotyczących Sląska). T. l, fasc. l,
Edidid Carclus (Karol) Maleczyński. Wrocław
(XI) 1951. Sumpt. Soc. Selentiarurn et Litter.
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Wratislav. et Soc. Wratislav. Hominum Historiae Studiosissim. Auxilio Min. Schol. Acad.,
Scientiarum et Litter. (Wrocł. Druk. Naukowa),
s. 196. Tyt. okł. - Okładka tymczasowa. Tekst
pol. i łac. 80.
Kokot Józef

Folityka gospodarcza Prus i Niemiec na ślą,sku
1740-1945. (Zagadnienia gosp. Ziem Zachodnich.
T. I). Poznań 1948. Wydawnictwo Zachodnie,
s. 263, 3 nlb. 80.

Kol a ń czy k K.,
Rus iński W.

Polacy w ziemi łubusklej i na Łużycach przed
rokiem 1939. Tajny memoriał niemiecki. Poznań
1946. Instytut Zachodni. 80, s. 96, Biblioteczka
Ziemi Lubuskiej Nr l.

Kol a ń·cz y k K.,
Rus i ń ski W.

Skorowidz nazw miejscowości Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej. Według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowości przy Min.
Admin. Publicz. Poznań 1947. Instytut Zachodni.
40, s. 172, errata l k. luźna.

Kostrzewski Bogdan

Pradzieje śląska. Przewodnik po wystawie archeologicznej. Bytom 1952. Min. Kultury i Sztuki, s. 25, 2 nlb. 160.

Kostrzewski Bogdan

Pradzieje Polski Zachodniej. Przewodnik po
Wystawie. (Okł. proj. B. Promińskiego), Poznań
1956 .. Poznańska Drukarnia Naukowa. 80, s. 59,
tabl. 16, tab. l. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Kostrzewski Bogdan

Kultura

Kostrzewski Józef

Kultura prapolska. Poznań 194,7. _Instytut Zachodni. 80, s. 605, rycin 261. Prace Instytutu
Zachodniego Nr 11.

Kostrzewski Józef

prasłowiańska.

Prasłowiańszczyzna.

Zarys dziejów, kultury
1946. Księgarnia Akademicka. 8°, s. 164, rycin 68 mapek.

Prasłowian.

K o z i e r o w s k i S t.
K on op czy

Kor·cz
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ń

s k i W.

Władysław

Warszawa 1946. 80, s. 24.

Poznań

Pierwotne osiedlenie dorzecza Warty w świetle
nazw geograficznych. 1926.
i''ryderyk Wielki a Polska. Poznań 1947. Instytut Zachodni. 80, s. 288. Prace Instytutu Zachodniego Nr 9.
Tradycje polskości na Ziemi Lubuskiej. (Odł.
oprac. graf. i rys.: Klemens Felchnerowski.
Zdjęcia Władysław Szymański i K. Felchne~:owski. Zielona Góra 1954. Woj. Kom. Frontu
Narodowego. Zakłady Graficzne Zielona Góra
so,. s .. 97, l nlb. ilustr. mapy.

Zestaw bibliograficzny
Kowalenko W.

Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski
wczesnohistorycznej. Poznań 1938.

Kozierowski St.

Pierwotne osiedlenia pogranicza wielkopolskośląskiego. 1928.

Kraszewski Tadeusz

Były

Królińska

Książę Henryk Brodaty. Warszawa 1948; Państ
wowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Biblioteka Ziem Odzyskanych pod red. Stanisława
Helsztyńskiego, s. 43, ilustr. 160.

K r zy

ż

Janina

a n o w s k a W.

i będą nasze. (Popularne pogadanki o Ziemiach Odzyskanych). Okł. proj. Wit. Gawęcki.
Poznań 1946. Wydawnictwo Zachodnie. 80, s. 32.

O

polskości

Państwowy

Labuda Gerard

śląska. Warszawa 1947. 80, s. 66,
Instytut Wydawniczy.

Studia nad początkami państwa polskiego. Poz1946. Z zasiłku Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk. Czcionkami Drukarni Państ
wowej Nr l, s. VI, 351, l nlb, errata l k.
luźna, 80.
nań

La6uda Gerard

Wielkie Pomorze w dziejach Polski. Poznań 1947.
Wydanie Zachodnie, s. 79, l nlb. l mapa, 160.

Labuda Gerard

Wielkie Pomorze w dziejach Polski. (Okładkę
projektował
St. Krakowski). Poznań 1947.
Nakład Zachodniej Agencji Prasowej i Folskiego Zw. Zachodniego. Czcionkami Państwowych
Zakł. Graf. w Zielonej Górze. s. 79, l nlb, l
mapa, 160.

Lehr- Spławiński
Tadeusz

O pochodzeniu i praojczyzme Słowian. Prace
Instytutu Zachodniego Nr 2. Poznań 1946. Instytut Zachodni. 8°, s. 237, map 6 i tablice.

Lehr- Spławiński
Tadeusz

Początki Słowian.

Łęga

Kultura Pomorza we wczesnym średniowieczu
na podstawie wykopalisk. Toruń 1930.

W.

Biblioteka Studium Słowiań
skie 1--4. Kraków 1946. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 81 •

Małeczyński

Karol

Bibliografia historii Śląska za lata 1939-1946.
Wrocław 1954. Polska Akademia Nauk, s. 167,
4 nlb. 8°.

1\laleczyńska

Ewa

O nowe spojrzenie na przeszłość śląska. Warszawa 1953, Poznańska Drukarnia Naukowa, ~.
107-126 Nadb. Kwartalnik Historyczny Nr l ao.
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Małeczyński

Karol

Ziem Zachodnich. Wyd. l, Warszawa
Państwowe \Vydawnictwo Popularno Naukowe, s. 84, ilustr., mapy.
(Na zlecenie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej).
- Mała Biblioteczka Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Seria 5 historyczna 160.
Polskość

1954, "Wiedza Powszechna",

Małeczyński

Karol

Małeczyńska

Ewa

Studia nad dyplomami i kancelarią Odonica
i Laskonogiego (1202-1239), Lwów 1928.
polskiej na Sląsku. Wrocław
Atlas, s. 393-452 Nadb: Oblicze
Ziem Odzyskanych. Dolny Sląsk. T. 2 160.

1948,
Małeczyński

Karol

szkoły

Tradycje

Książnica

Więź

polityczna Sląska z Polską. Wrocław 1948.
Atlas, s. 75-135 i nlb. Nadb. Oblicze
Ziem Odzyskanych. Dolny Sląsk T. 2 so.

Książnica

Małeczyński

Karol

Znaczenie Ziemi Sląskiej. Warszawa 1953, Folska Akademia Nauk, s. 28 40.

M ikucki S.

Heraldyka Piastów Sląskich. Wydanie Zbiorowe
Polskiej Akademii Umiejętności. Kraków 1933.

M i l k o w ski J.

Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski. Poznań 1946, Instytut Zachodni.

Mosbach A.

Przyczynki do dziejów Polski z archiwum miasta Wrocławia. Poznań 1860.

Moszyński

K.

Kultura
T. l T. 2 Kraków

ludowa Słowian. (T. l, 2, 3).
Kultura Materialna
Kultura duchowa
1929.

Nadoiski Andrzej

Polskie siły zbrojne w czasach Bolesława Chrobrego. Zarys strategii i taktyki. (Wyd. 1). Łódź
1956. Zakład im. ,Ossolińskich, s. 111, map. 9 SO.

N ar u s z e w i c z A. St.

Historia narodu polskiego .... od najdawniejszych
scytyjskich i sarmackich czasów aż do Mieczysława I. T. 1-10, Warszawa 1824.

Nosek Stefan

Słowianie w pradziejach ziem polskich. Z 14
mapkami i 132 rycinami w tekście, Kraków
1946. Nakładem Spółdzielni Pornoce i Urządze
nia Szkolne. 40, s. 166 ilustr.

N o w o g r o d z k i S.

Między

Luksemburgami, Wittelsbachami, a Pol-

ską. Gdańsk

O góln e

ryc z n e.

u w a g i h i s t o-

oraz rys. historyczny wsi na Ziemiach Odzyskanych. Warszawa 1947. Wyd. z zasiłku Min. Rolnictwa i Reform Roln. 8°, s. 4 nlb, 20, 6, 33,
31, 10, 38.
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Olszewłez Bolesław

Polskość śląska

w świetle dawnych źródeł ge·
krajoznawczych i kartograficznych.
Wrocław 1948. Książnica Atlas. s. 333-365
Nadb: Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Sląsk.
T. 2 80.
Powrót nad Odrę do odwiecznych ziem polskich.
Katowice 1945. Druk. Księgar. D. Katolicka 160,
s. 23, nlb l.
ografi~znych,

Orłowski

Wacław

O t war c i e Wyż s z e g o S e- w Gorzowie Wlkp. 26. X. 1947 r. Gorzów Wlkp.
m i n ar i u m D u c h o w n e g o 1948. Wyższe Seminarium Duchowne. S. 32. 160
Pałucki

Władysław

Feregrinus

Ziemie Odzyskane. Szkice historyczne. Londyn
1947. Sgt. F. Mildner a Sons, s. 134, l nlb. 8°.
Miasta niemieckie dzisiaj. (Okładkę projektował
L. Kopczyński). Poznań 1946 .. Nakł. Zach. Agencji Prasowej i Folskiego Związku Zachodniego.
Wydawnictwo Zachodnie, 8°, s. 99, l nlb.

P i e trzy k o w ski Ryszard Henryk IV Probus. Warszawa 1948. Państwowe
Zakłady Wydawnictw Szkolnych. S. 44 160.
Historia śląska w zarysie. Katowice-Wrocław
1947, s. 448.
Plezia Marian
Najstarsze świadectwa o Słowianach. Przełożył
i opracował. Poznań 1947. Czcionkami Druk.
Państw. Nr l, s. 58 l mapa.
Palatyn Piotr Włostowicz. Sylwetki z dziejów
Plezia Marian
Sląska w XII w. Warszawa 1947. P.Z.W.S. s.
91, 16°.
Polacy-ewangelicy na Cz. II. Opr. T. Bratus, S. Golachowski, W. Roszkowska, B. Sanitowska. Poznań 1951. Instytut
Dolnym śląsku w XIX
Zachodni, s. XLIV, 247 +wkładka, s. 7,1 nlb. ao.
w. i i c h p o s t a w a n a-

Piwarski Kazimierz

rodowo-społeczna

P o l a c y n a Z i e m i L u b u s- Tajny memoriał. Oprac. Dr K. Kolańczyk i Dr
ki ej i n a Łużyc a c h
Wł. Rusiński ,Poznań 1946. Instytut Zachodni,
prze d 19 3 9 r.
s. 96.

P o p i o l e k F r.

Przewodnik po literaturze dotyczącej zagadnień
Ziem Odzyskanych oraz stosunków polsko-niemieckich. Poznań 1947. Wydawnictwo Zachodnie
160, s. 29, przedm.
Popularne dzieje śląska. Cieszyn 1910.

Popiołek

Kazimierz

Tragedia

Popiołek

Kazimierz

Tragedia śląska w czasie rewolucji husyckiej
(1419-1435) Warszawa 1947 P.Z.W.S., s. 30,2 nlb.
+ l mapa.

P o l s k a Z a c h o d n i a.

śląska.

Warszawa 1947 P.Z.W.S., s. 30.
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p o s p i e s z a l s k i K. M.

Rajewski

Zdzisław

Folska pod niemieckim prawem 1939-1945.
Ziemie Zachodnie. Badania nad okupacją niemiecką w Polsce. T. l. Poznań 1946, Instytut Zachodni. so, s. 279.
Ziemie· Zachodnie w świetle wykopalisk. Niektóre pomniki naszej pobratymskiej dawnDśCi.
Warszawa 1947. P.Z.W.S., s. 67. Biblioteka Ziem
Odzyskanych. 160.
Rzut oka na dzieje Słowiańszczyzny w czasach
najdawniejszych. Warszawa 1953. Wrocł. Druk.
Nauk., s. 39-50, 176-177. Odb. Archeologia 4. 4°.

Sczaniecki

Michał

Z dziejów polskości na Ziemi Lnbuskiej. Po1948. Instytut Zachodni. so, s. 55 l nlb.
Odb. Przegląd Zachodni. 1948 Nr 5-8.
znań

Historyczno-geograficzne podstawy śląska. Historia Sląska T. l. Kraków 1933 P.A. U.
S'erwański

Edward

Smól ka S t.
S t ec zy

ń

sk i

PolSka na starym dziejowym szlaku.
1946. Wyd. Pol. Zw. Zach., s. 18,8°.

Poznań

Henryk Brodaty. Lwów 1872.
B. Z.

śląsk.

Warszawa-Wrocław,

1949.

Zakład

im.

Ossolińskich.

S r e n i o w s k i S.

Srocki

Bolesław

Historia ustroju śląska. Katowice 1948. Min.
Oświaty. Wyd. Instytutu Sląskiego, s. 243. sa.
Czy Niemcy mogą
1947. Folski
nlb. l.
znań

Srocki

Bolesław

żyć

w nowych granicach. PoZachodni. 160, s. 21,

Związek

Folska i nowe Niemcy. l. Ostrzegawcze sygnały
historii. 2. Problem "przeludnienia Niemiec".
Gdańsk-Bydgoszcz 1946. Instytut Bałtycki 160,
s. 95.

S z l a k b o j o w y L u d o w eg o- W o j s'k a P o l s k i e g o,

Warszawa 1953. Wyd. Min. Obrony, s. 459, nlb.
5, tabl. 2, ilustr. sa.

s z u j ski

Dzieje polskie podług ostatnich
T. l. - Piastowie. Lwów 1862.

J.

Turska- Straszewska

badań

spisane.

Pomniki Piastów śląskich mówią. Warszawa
1947. Państw. Zakł. Wydawn. Szkolnych. 160,
s. 103, ilustr., 7 tabl. Biblioteka Popularno-Naukowa. Seria: Ziemie Odzyskane, pod red. St.
Helsztyńskiego.

Walka

o

kresy Zachodnie w epoce Piastów.
i słowem wstępnym opatrzył Gerard
Labuda. Warszawa 1948. Państw. Zakł. Wydawn.
Szkol. 16ll, s. 95. l nlb.

Zestawił
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Kolonizacja a germanizacja Śląska w wiekach
średnich. Katowice 1937.
Znaczenie śląska w dziejach Polski. Warszawa

T y m i e n i e c k i K.
Ty m i e n i e ck i K.

1919.

Urba

ń

c z y k S.

Religia

pogańskich Słowian.

Biblioteka Studium
Uniw. Seria B, Nr 6, 8°. Kraków
1947. Wyd. Studium Sław. Uniw. Jagiell., s. 89,
3 nlb.
W a c h o w ski K a z i m i er z Słowiańszczyzna Zachodnia. Wyd. 2, Poznań
1950. Instytut Zachodni, s. XXX, 2 nlb., 289,
l nlb. mapa. 80.
W i a d o m oś c i o S l ą s ku Wrocław 1948. Instytut Sląski T. 1-12. 80.
tNr 1-12).
W o j c i e c h o w s k i Z.
Jedność Ziem nad Wisłą i Odrą. Poznań 1952.
Poznańska Drukarnia Naukowa, s. 12,2 nlb.
Odb. Przegląd Zachodni Nr 1/2. 80.
Polska nad Wisłą i Odrą wobec Niemiec. PoW o j c i e c h o w s k i Z.
znań 1951. Instytut Zachodni, s. 12. Odb. Zycie
i Myśl. 80.
W o j c i e c h o w s k i Z.
Polska-Niemcy. (Dziesięć wieków zmagania).
Poznań 1945. Wydawnictwo Instytutu Zachodniego 160. 16 mapek, s. 266.
Woj c i e c h o w ski Z.
Polska Piastów - Polska Jagiellonów. Poznań
Słowiańskiego

1946.
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