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iniejsza praca dotyczy Kargowej, miasteczka w województw,ie
zie·lonogórski m.
Na treść opracowania składają się
niektóre dane geograficzne, krótki
zarys historyczny oraz przedstawienie rozwoju i przeobrażeń w strukturze gospodorczo-społecznej w latach powojennych na jego terenie.
Przy pisoniu korzysta•no szczególnie
z opracowań geograficznych S. Zajchowskiej zawartych w książce ,.Nad
środkową Odrą i dolną Wartą", z
pracy zbiorowej "Ziemia Lubuska"
pod redakcją M. Sezonieokiego i S.
Zajchowskiej, oraz "Województwo
zielonogórskie monografia geograficmo-g·ospodarcza",
wydanej
prze•z Instytut Zachodni w Pozna,niu.
Posłużono s·ię również danymi statystyclinymi, uzyskanymi z Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Kargowej, dotyczącymi zaludnienia, ziemi i rozwoju rolnictwa. Zestawienie
odnc>Szące się do pochodzen'ia mieszkańców zaczerpnięto z ankiety Instytutu Zachodniego. Da,ne dotyczą
ce dziejów mia,sta oparto na wiadomościach zawartych między i·nnymi w
.. Słowniku geograficznym Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiań
skich" tom III, w opracowaniu A. A.
Walawenderów umiesz;czonym we
wstępie do "Księgi Ławniczej wsi
Kargowa w powiecie kośdańskim z
1617-1837 r.", oraz na ręrk·opiś
miennych
księgach metrykalnych
parafii Kopanica i Kargowa. Pozostałe źródła podano w bibliografii.
l·nformacje dotyczące rozwoju obiektów przemysłowych w miasteczku
oparto na danych otrzymanych w
omawianych zakładach.
W

niniejszym

artykule stamno
oo na temat Kargowej zamieszczone zostałodotych
czas tyl:ko we fragmentach.
się zebrać to,

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE l OPIS MIASTECZKA

Kargowa położona jest na wschodniej gronicy wojewódz~wa zielonogórskiego, dwa kilometry od granicy województwa pomańskiego. Wszyscy
autorzy wymie,niający w swych pracach Kmgowę umie,szczoją ją nad Obrzycą lub niedaleko tej rzeki. Rzeka, która pHepływa w pobliżu Korgowej,
oznaczona je,st na mapach ja,ko Gniła Obra względnie Leniwa lub też
Obrzycko. Jest ona odnogą środkowe9o bie9u Obry. Ka·rgowa leży 55-8'1
m nad p. m. na południowo-wschodnim skraju wysoczyzny w Kotlinie Kargows!<Jiej, na terenie Pradoliny Wars.zawsko-Berlińs:kiej. Na pólnocnym jej
skraju ciągnie się pas wznies·ień morenowych. Klimat Kargowej chamkteryzuje się roczną izotermą 8,2°C i półroczną letnią 14,30C. Najchłodniejszym
mie·siącem je.st luty, następn•ie styczeń i grudzień. Suma rocznych opadów
atmosferycznych wynosi 528 mm, letniego półrocza 323 mm. p,ie,rwsze opady śnie:ź!ne trafiają się już w paźdz,iernilku a ostatnie w maju. Burze wystę
pują raczej rzadko, trwają krótko, ale n~iemz są dość gwałtowne. Najczęś
ciej występują 0 1ne w lipcu, poza tym w maju, czerwcu i sierpniu. Wiatry
wieją przewai!nie południowo-zachodnie.
Gleby w Kargowej są słabe, bieliicowe, wytworzone z piasków gliniastych naglinowyoh. Leps.ze gleby są w Kargowej Górnej niż Do,lnej. Wymagają one dużego wkładu pracy. W dolinie Gnilej Obry ciągną się łąki
powstale na ziemi czarnej, typu bagiennego, tZ!W. murszu. Pod względem
klasyfikacji są to przewaŻlnie ziemie IV i V klasy. Lasy ZJnajdują się w odległości 4-5 km, głównie iglaste z małą domie,sZJką drzew liściastych.
Przez mi·a1stec~ko przechodzi szosa łącząca Pozmań z Zieloną Górą,
a od strony zachodniej kolej jednotorowa z Wolsztyna przez Kargorwę do
Sulechowa. Mi·astecZJko jest n·ieduże, składa się z 335 budynków mieszkalnych, ratusza, dwóch szkół, dwóch kościołów, młyna, fabryki cukierków,
POM-u i PGR-u. Budynki stoją jeden obok drugiego, frontową ścianą
przy samej ulky. Główną ulicą je,st dawna Wolsztyńs'ka, obeonie naZ!Wana
27 StycZJnia, p1rzeohodząca w uli,cę Sulechows,ką. Ja,k sama nazwa wskazywała, przebie9a cna ze wschodu od strony Wolsztyna, na zachód do Sulechowa. Stoją przy 1ni·ej stare domy o bardzo wysokich 1i spadZJistych dachach, ustawione szczytami do drogi. Jest ich niedużo, a te które są, dają
nam wyobrażenie o dawnym wyglądzie calego miastecZJka. W połowie tej
najważniejszej, bo prze·lotowej ulicy, znajduje się Rynek, w odrói!nieniu
od drugieg.o nazwany Starym, którego północny bok stanowi ulica Sulechowska. Jest on duży w .ks,ztałcie czworokąta, w środku stoi mtusz
z wie·żą zega•rową. Budowę ratusza rozpoczęto w roku 1729. Oprócz Starego Rynku, również przy tej samej ulicy i o .podobnym kształcie, mamy
Nowy Rynek, nazwany obe,onie Placem Berwińskiego, na którym po drugie'j wojnie świ,atowej postawiono Pomni:k Żołnierza Radz'ieckiego. Do waż
niejszych uhc w miasteczku na,leżą jeszcze: kpt. Więakowskiego, biegnąca
z południowo-wschodniego na,ro.żnika Starego Rynku ,i Dworcowa wychodząca z połudrni~owo-z.achodnie9o na.ro·inika i prowadząca obok młyna
do dworca ko,le1oweg·o. Poz-a wymienionymi są jeszcze: Szkolna, prowadząca od ulicy 27 Stycmio do szkoły podstawowej i przedszkola, J. Marchlewskiegg w ~ie1runku katolickiego koki·oła, a biegnąca równolegle do
Sulechowskiej, da·lej Kośduszki, łącząca Górną i Dolną Wieś, Browa,rna,
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Słodowa, Ogrodowa, które wiążą główniejsze ulice, ale nie mają waż
niejszego komunikacyjnego macze,nia. Na peryferiach miasteczka linajdują się ulice: Kilińskiego, Pias.kowa, Kasztonowa i Przemysłowa. Ciekawymi ze względu na sztuczność ich powstania są: Górna, Dolna i Nowa
Wieś. Ta o~statnia obecnie nosi urzędową nazwę Przymieśde. Wspomniane
trzy osiedla, będące dziś uliczkami miasteczka, w dawnych czasach stanowiły łącznie wieś Kargowę i nie należały administracyjnie ani terytorialnie
do miasta nazywającego się pierwotnie Unrugowem, za czasów n'iemieckich Umuhstadt, a po drugiej wojnie światowej ze względu na duże zniszczenie miasta zostały przyłączone do niego.

Z zabytków historycZinych należy wymienić: ratusz pochodzący z XVIII
wieku, pałac w stylu późnego baroku z pię~nym porkiem, w którym moż,na
zobaczyć niejedno ciekawe, rwdkie drzewo. Przy Nowym Rynku znajdował
się jedyny dom poddeniowy, niestety ze względów na jego zły stan zachowania ro,zebrany po wojnie.
RYS HISTORYCZNY

Dzieje Ka:rgowej sięgają bardzo odległych nam czasów. Sama na.z;wa,
Jak podaje S. ~ozierowsik:i, pochodz,i od staropols,kiego słowa "kargo!",
które oZ!nacza powy,kręcany pień, k,rzaczasty korzeń iub też może oznaczać
człowieka połamanego lub "powy~k,ręconego". Ten sposób tłumaczenia
na:zwy za w~pomnian}'im autorem przyjmuje W. Pasterniak. J. Kostrzewski
w swo:im artykule "Prad:z,ie1e człowieka" zamiesZJczonym w publikacji "Ziemia Lubuska" twierdzi, że j:uż w V w. pne. na szlaku wędrówki Scytów znajdowało ·się wa:rownia, w pobl,iżu której leży dzisiejsze miastecz!ko Kargowa.
ślady tej wa·rowni zostały odnale:zione przez naszych archeo'logów.
Pierwsz·e źródłowe wiadomości o Korgowej pochodzą z 1360 r. Jest to
wzmianka w dokumencie o występowa1niu świadka D:zierżykraj~a z Ka,rgowej. Następne dane odnoszą s1ię do lat 1400 i 1425 i dotyczą rodziny
Cotthwiczów, prawdopodobn·ie właśddel,i Ka,rgowej. W roku 1453 wystę
puje w zapisach niejaki nobHes Henricus Cargowsky de Colsko w sprawie
granky między ~a,rgową a Jammierzem. Od 1513 r. dobra ka.rgowskie posiadała rodzina Żyohlińs,kich. W 1530 r. Ka~rgowa zajmowała trzy łany
kmiece, a w 1535 roku pow:iększa s1ię o jeden łan. Ta 1ilość czterech łanów
utrzymuje się do 1563 r. Do drug'iej polowy XVII w. Karg'owa sikioda/a się
z Górnej i Dolnej. połącwny,ch ze sobą Kargową Środkową. Ze względu
na umiejscowienie dworu i Utrodzajność gleby A. Wolowende,r uważa, że
Kargowa Górna powstała wcześniej od Dolnej. Dokładne daty pow.stania
jednej i drugi·ej nie są ma,ne. W 1619 r. wlaśócielem Ka,rgowej jest Maciej
Żychlińs,k,i, a od 1637 do 1650 roku Wojoie·oh, na prośbę którego Włady
sław IV zezwala na odbywanie czterech jarmarków rocznie ,i jednego targu
tygodniowo. Targi tygodniowe odbywały się oo środę ,i tradycja środy jako
dnia targowego utrzymuje się do dnia dzi.s,iejszego. Przez pewien czas
Ka,rgowę dzierżawH Wojdech Pigłowskii, a w roku 1634 występuje jako
dzierżawca Stefan Los Goliński.
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W ro~u 1641 kupił Karrgowę wraz z zamkiem Krzys:ztof hr. Unrug i obok
wsi założył miasto nazywając je od swego nazmiska Umugowem. Os'iedlił
tu zbiegły,ch przed prześladowaniami religijnymi protestantów. W 1653 r.
nadał nowej os·adzie p.rzywi·leje i prawo zał~żenia cechów. rKról Jan Kazimierz w uzrna1niu zasług położ•onych przez hr. !<Jrzysztofa Unruga w wo1nach z Tatarrami, Kozakami i Szwedami nadał osadzie w r·oku 1661 prawo
miejskie. W Kargowej, w czas.ie swych przejaZJdów rz Drretma do Warszawy
zatrzymywalti się na nooleg królowie polscy August 11 i August III, jark również Fryderyk August król sarsk,i i wielrki hiążę wars'Z!awsrkri. Utrzymywali oni
tutaj swoje wojsrko w specjaln·ie wybudowarnyoh koszmach. W roku 1735
po śmierci Augusta 11 w ·czasie rozruchów m.i.arsto z~ostałro spal·one i złupio
ne przez wojewodę lubelskiego.
Kargowa była jedynym miastem na nars;zej zachodniej granicy, które
przyd:zJielrcme drug;im rozbiorem P·rusom, stawiło zadęty opór Niemcom.
Nierstety, był to opór beznad:zieJrny, ale świadczący o polisrkośoi miasta i boharterstwie stacJon·ująceg·o roddZiiału worjska polrskiego pod dowództwem
kpt. Więokowskieg·o. Tak więc w miku 1793 dostaje się Karrgrowa po raz
pier:ws·zy pod parnrowarni·e pnuskie. Nriespdkorjrni'e było rówrnierż w Or~orliicy miasta w ·cz.asie Prowstania Kośduszkowsrldego, św,iadczy o tym .m. im. sprowadz·enie do mias~ta batalionu rpiechroty pruskiej z obawy pnzed insurekcją.
Niestety z powodu pnzewa~gi wajs.krowej, pows:ta:nie upadło bez jakiegokolwiek wpływu na dzieje Karg:owej. Trrzeci ~roZJbiór P~ol·ski przypieczętował los
miasta, które porwróciło na k-rótko, bo od 1808 rdo 1815 r. do Polski, za
cz.asów Wielkiego Księs•twa Warrszawskiego. W 1815 roku na Kong.resie
Wiedeńs~im miasto przypada znowu Niemcom. Wspomnieć na•leży, że
w mku 1837 wybucha w mieście poża1r, który pochłonął 20 domów. W 1837
roku traoi mimto nod:zina Un1rugów, która prawie pnzez 200 .lat była jego
właścicielem. Drogą przymusrowej sprzedaży przeszł~o mliasto w ,ręce rządu
pruSikriego. W roku 1841 lfneai poża:r pochłonął 100 domów mieszkalnych,
to jest prawie polowę miarst,a. Karrg,owa wraca na mie'siąc do Pohki po
piei'IWszej wojni·e śwriatowej: w czasie POI'Msil:anio Wierlrkopolrskiego Po~lacy
zdobywają miasto lcłinia 11 stycznia 1919 rok-u. Utrzymują je do 12 lutego
tego roku. Dopiero po 25 latach wraca Karrgowa do Polski, k-iedy to dnia
27 styaz:n,ia Armria Radzieoka wyzwa·ła miasto.
Zasiedlenie Ka:rgowej w pierwszych wiekach historyCZJnego okres~u naszego państwa rn'ie jest bNżej zrnarne. Można przyjąć, że w oz·asach przedhistorycznych zamieszkiwała ją, jak ,i Wielkorpo·lskę, ludność prasłowiań
s:k,a, a w czasach wczesnohristory,CZinych - plemię Polarn. Można przypuszczać, że w początkach XIII wieku po najeźd~ie :na Ziemię Lubus<ką Komoda,
margrabiego Łużyc, osiediH.i s'ię tu p~ierwsi Niemcy. W następnych Wiekach
ilość ta nada'l wzrasrflała, tak że na początku XVII w. było ich około 18 proc.
Dopiero od tegro czasu moiino ustaNć orrientacyjny skład ludnościowy miejscowośd z tym cZastrzeżen.iem, że dane nie są dokładne, gdyż z braku innych źródeł oparrte zostały wyłąanie ma arnaNz!i,e brzmienria na:zwisk znaJ13 - Rocznik Lubuski t. !11.
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dujących s.ię w księgach ławniczych i metrykalnych. W oparciu o wspomniane źródła, zaludnienie Ka•rgowej w pierwscZej połowie XVII wieku prcZedstawiało się następująco: około 78 proc. Po·la·ków, 18 proc. Niemców oraz
nie~nacz:ny pro•cent ;itnnych narodowości. W drugiej połowie tego wieku
procent drug'iej grupy osadników zwiększa się do 25 procent. Przyczyną
na:pływu jest, jak w'iemy, ,założenie przy samej Kmgowej nowego miasta
Unrugowa. Pierwsza połowa XVIII wieku p~zynos·i dals.zy wzrost zaludnienia
miasta. Następuje w}llkupywarnie gospodarstw przez koloniostów niemieckich
i zajmowanie przez nkh urzędów sołe·dkich i łarwniazyoh. Nic też dziwnego,
że w ~o:ku 1750 mamy już tylko 50 proc. Polaków. W 1793 roku Kargowa
została wc.ie·lono do Prus. Wówczas sytuacja uległa pogorsze1niiu. Chłopu
polskiemu było co.raz trudniej utrzymać s;ię na swej ziemi, gdy natomiast
p;rzybysz rn'i·em'iecki osiedlaJąc s.ię tutaj, ko•r,zy.stał z wsze·lkich SIWobód i udogodnień. Ludno·ŚĆ polska z Kargowej, ta.k jak z terenu Pomo•rza, południo
wych Prus i Ziemi Lubus1k,iej, emigrowała naj.częściej na tereny dawnej
W.ielkopols•ki, l·ub też w dużej części asymiluje .się pod wpływem nadsku
władz pruski,ch. Krytycznym .pod względem lkzebności ludności polskiej w
Ka,rgowej był okres lat 1770-1800. Korgowa Hczyla 1481 mies.zkańców,
w tym tylko okoł·o dwud~iestu P10laków. W piierwszej polowie XIX w. zwięk
sza się ilość •ludnośd po•lskie~ w Ka1rgowej. Ghamkte•rystycznym jest w tym
czasie dla całych Prous bmk ;rąk do praocy. ŁagodzHi go nowi emigranci
z Pols.ki. W lotach tych notujemy już 364 miesZikańców Pola,ków. Z tego
przypada 240 na w.ieś Karrgowę, a 124 na miasto Umugowo. W tej liczbie
mieści s.ię •również pewna ilość robotników sezonowych, którzy przyjeżdżali
okresowo do pmcy jako robotnicy ro•ln.i. Podobnie w drugiej połowie XIX
w. obserwuJemy postępujqcy n:ieprzerwa•n.ie nopływ Pola·ków do Kargowej .
•Pod ·koniec tego stulecia mamy •ich już 552, z teg<o 287 w Korgowej a 265
w. mieśCie. P1rzyczyną n.ieZinac~nej przewag.i ·ludności wiejskiej jest wspomnrany brak rąk do pracy na ml.i wśród miejscowej ludności.

Widzimy jedna•k i·oh wyraźny napór na mia•stec21ko. Uw,idacznia s•ię on
w pełni w orstatnim z m.~patrywarnych •okresów, to jest w latach 1921-1945.
Polaków jest wówczas w obu omawia.nych o0sadach 590 o•sób, z tego 476
w mieście a już ·tylko 114 na wsi. W przewadze byl.r w miasteczku robotnky,
a do 1930 r. :równ•ież 'i ·~zemieśl•n.icy. We wsi Kmgowa Pol·arcy byl;i zatrudnieln.i jako roho>llnicy ,ro•lni ·u 1indywidualrnych bogaczy wiejskich ·oraz w majqtku, a tylko 3 z nirch pos'iadało własne gospo0da.rstwa. W powyższych cyfroch
nie zostaloi ujęci d z ni·oh, któ-rzy ZO'Stal.i prrzy·słani no pr,zym.usowe roboty
w cza.sie osta1Jn.iej wojny.

ZASIEDLENIE MIASTA PO 1945 ROKU

Dla Kargowej dn:iem wyzwolen'ia był 27 stycm•ia 1945 rr. W nocy poprzedzaJącej ów przełomowy dzień znajdował•o się w miasteczku 56 Pola-

ków -

autochtonów. Według rich relacji rpierwsze oddz,iały zw•iadowc;ze
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Armii Radzieckiej ukazały się 1na krańcach mia,sta 26 s~tycznia. Następnego
dnia resztki wo}sk niemieck'ich opuściły miasto, a do Kargowej wkroczyły
zwycięskie wojska radzieckie. P.o wyzwdeniu miasta powrócil.i do niego
Polacy i część Niemców, którzy :z obawy przed dz,iałan:iami wojennymi
wysz!li poza je9o obręb. Któryś z dowódców .rad':z.ieck1ich wyzna·czył spoś,ród
tutejszych Pola1ków tymczasowe władze. Cała ludność chę~nie .im s~ię podporządkowała. Reprezentowali oni władzę administracyjno-porządkową i
go,spodarczo-aprowizacyjną. W okresie tym w Kargowej wszyscy pracowa>li
bezpłatnie dla ogółu mieszkańców i przechodzących wojsk. Stan taki trwał
do przybycia pierwszej ekipy os•iedleńczej, wysłanej do Kargowej przez
w/adze wojewódzkie ·z Po:zrn·ania. E>kipa składała s~ię 1z pięciu lud:zri, przysłanych dla powolania samorządu miejskiego. PrzybyH oni do Kargowej
27 marca 1945 r. Wkrótce przyjechała następna 9rupa dz,iałac:z.y de·le,gowana dla zorgan1i:z1owani·a życia gospoda,rczego. Uruchomione zo,stały sklepy i warsztaty, tak, że w cze,rwcu życie w mia,steczku było prawie unormowane. W tym też czasie za'c:z.ęto zajmować gospoda:nstwa ·rolne. P~ierwsi,
ponieważ miel:i najbl'i.żej, przyjechal'i osadnicy :z województwa po.zrnańskie
go. lm też przypadły w ud:z.,iale obejścia najzasobniejsze i najlepiej zaopatrzone w sprzęt r·olniczy. Przybyl1i oni pojedyńczo i z rodzinami z różnych
miejscowości. Opuszcwjąc poprzednie miejsce zamiesz:kania i osie·dlając
się w Kargowej, 1ws:z.yscy kierowali się chęcią poprawy swego bytu ·i Zldobycia pozycj,i społecznej. Następnie pojawili się osadnky z województwa
lubelskiego.
Najczęściej byl'i to ludzie luźno :związani :z rol,nktwem, którzy objęli w
użytkowanie gospodarstwa, tak że w lipcu tego roku nie było już prawie
wolnych obiektów. Wtedy to przyjeohal,i pierwsi repatria1nci :z ZSRR. Była

to druga fala osadnicza.
W tr:zecim etapie przyby'l'i w 1946 'r. zdemobHizowani ~ołnie1rze, jak również ci, którzy z ró.żJnych prączyn n'ie mogli przyjechać w 1945 r. Najczęś
ciej przejmowa~ti on·i gospodarstwa poZiostawione przez wracającego do
rodzinny·oh stron os,iedleńco, który nieraz po wy1pr:z.edoniu tego co można
było spieniężyć z zajmowanego obiektu, wyjeiidżał. T01kie fakty notowano
głównie u osiedleńców z centralnej Polsk:i lub też z województwa po,zrnań
skiego. Nowi przybysze, którzy p~zejęli gosp:oda,rstwa, choć !im było już
trudniej za.czynać od nowa pracę, pozostali tu, wiążqc swą przyszło·ść
z Kmgową.
Na uwagę :zasługują 'rÓwn 1 ież ci repatriond, którzy p~zyjechali :na Ziemie Odzyskane w lata,oh 1958-1959. Był ~to ostatni eta1p repatrtacji. Do
Ka·rgowe~ przyjechał·o również w tym O·~re>s:ie ·kilka rodZiin, ale os'iedliły się
wyłqczn:ie w centrum miastecz/ka, znajdując :zatrudnienie w mi·ej:soowym
przemyś·le lub też 'innych instytuaj,ach.

w

1957 :roku na zrlece:nie Instytutu za,chodniego ZOlStały w Kmgowej
przeprowadzone badania ankietowe na temat pochodzenia mies;zrkań,ców.
Przedstowio się ono następująco:
~95
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Tablica l.
Stan ludności z drugiej połowy 1959 r.
Pochodz.en:ie miesZikańców

Hość osóo

autochtoni
woj. centralne (rN tym woj. poZinańsk:ie - 855)
woj. płn. wschodnie
woj. płd. ws:chodnie
reemigranci (z Niemie·c, Francji głębi ZSRR)

1208
261
338
92

Raz e m

2322

414

Zestawienie umiesZiczone poniżej 'ilustruje to samo zagadn'ienie w odniesieniu do ludności zajmującej się wyłącznie .rolnictwem.

Tablica 11.
Wykaz gospodarstw w roku 1961
Ilość gospoda.rstw

Pochodzenie rolników
autochtoni
woj. centralne {w tym woj. po~nańskie w tym: woj. poZinańsk.ie
woj. półn. wschodnie
woj. płd. wschodnie
Raz e m

13)

9
17

13
15
14
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Zestawienia te odzwierciedlają sytuację zaistniałą :również na innych terenach Ziem Zaohodnkh i Pó~nocny:oh. WY'n:ika z nich, że na tym terenie,
jak pi·stZe R. Tu:rski: " ... zet~nęły się nie dwie, lecz ki'f:k,anaśaie grup ludzi
o .rÓŻJnych tradycjach, różnym pochodzeniu i ·róilnych postawach społecz
nych. Zetknęły się rÓżnorodne kultury •i cyw'i.fizacj•e, grupy (:udności wpmwdz,ie jedno~11odtne etnicznie, ale majdujące srię na bardzo różnych Qczeblach rozwoju •społecznego i ek,onomicznego, I<Jierujące :się rÓŻJnymi normami mora.lnymi :i obyczajowymi, różniące się cechami psychicznymi, poHcxnymi, srtop'niem 'idenlty~ikacji 1na11odDrNej i1ld.".
PRZEOBRAŻENIA W STRUKTURZE GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ (1945-1961)

Jedynym opublikowanym dotychczas materiałem dotyczącym podziału
,zatrudnienia ludności Kargowej jest zestawienie J. Gnzelaka i M. Woźnia
ka z dnia 1. l. 1959 ~"· rprzytoczone poniżej.
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Tablica III.
Rolnktwo i leśnictwo
1

Przemysł

45,3 proc.
38,2 proc.

BudO<Wniotwo

Transport i łączność
Obrót towa.rowy i żywienie zbi·orowe
Gospoda·rka ~~omunalna i miesZikaniOIWa
Urządzenia kultura,fne i socja'lne
Administracja
Instytucje finansowe
Usługi nieproduktywne

1,7
5,9
2,4
4,0
0,7
0,7
1,0

proc.
proc.
proc.
proc.
proc.
proc.
proc.

Z tabeli tej wyn:ika, że miasto pos.iada charakter rolniczo-przemysłowy.
W dziedz,inie przemysłu .reprezentD'Wana jest najsHniej gałąż przemysłu
spożywoze~go i to pr:zede ws.zystkim rprzez Fabrykę Cu~rów "Dąbrówka",
dalej prze.z Zakład Młyna,rski ora.z g'oTzelnię. Na te•renie wo~ewództwa Z'ielonogórs,kiego fahryika curkrów w Kargowej jest najWiększym i prawie Jedynym mkł·adem tej branży. Istniała ona również w o~res,ie międzywo
jennym jarko fabryka cze~olady i cukrów. Po wojnie w 1946 r. została wydzierżawiona przez OUL prywatnemu przedsiębiorcy, który uruchomił pr.zedsiębi,orstwo w połowie teg_9,ż roku, a w 1947 r. rozpo•czął produkcję cukierków. Przedsiębiorstwo zatrudniało wówc:za,s 25 osób. Pmdu:kcja dzienna wynosiła od 300 do 400 kg.
Pierwszego lutego 1949 r. fabryka zos,tała oddana pod zarząd pań
stwOIWy. Z miejsca przystąpiono do jej 1reorgarni:mcji i powiększenia. Zatrudni•ono 100 ludzi •i podniesiono produkcję do dwóch ton dziennie.
W .1951 r. zatrudniano już 350 osób, a produkcję Ntiększono do siedmiu
t~on. Rozs.zerzono również asortyment wyrobów. Po wprowadzeniu mechanizacj'i w 1961 r. obniżono liczbę pracowników do 250, pnzy podniesieni•u
produkcji do 10 ton. Przerób dzienny surOIWców wyno,sił o~kdo 20 ton. Wyroby tutejsilej fabryki ciesiZą s1ię powodzeniem i sprzedawane są na terenie kHku województw. Rozpoczęto również reafi,zację ~inwe:stycj,i oddziału
Ił, tak że w najbliższej przyszłości zostanie uruchomiony drugi zakład, który zatrudni 300 osób. Ogólna liczba zatrudnionych wyniesi~e 500 ł·udz,i. Z:lkład opiera s'ię przede ws.zystkim na pracownikach miejscowych, w więk
szości kobietach. Z ogółu zatrudnionych o·~oło '"30 p11oc. sta•nowią autochtoni, a pozostały procent przesiedleńcy i repatrianci.
Drugim zakładem przemysłowym jest mł}'ln, który od 1949 r. znajduje
się pod zoorządem państwowym. Poprzednio był wydzierżawiony, podobnie
jak fabryka cukrów, prywatnemu prz·eds'iębiorcy. Jako :prywatne przedsię
biorstwo zatrudniał on 6 ludzi ,i produkował około 10 ton mąk'i dziennie.
Po pr:zejęoiu przez państwo stworzono 2 przedsiębiorstwa: magazyny PZZ
i młyn jako zakł.ad produkcyjny. W 1950 r. ~dol:ność pradukcyj:ną młyna
podniesiono do 25 ton. Już w 1953 r. podniesiono zdolność przemiału mły-
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na do 42 ton dziennie. Stał·o się to na .skutek :postępu teohrn.icznego, przeróbki •i modemizacji .zakładu, bez pow1ięrkszenia .załogi. Mł~n w tym czasie·
produkował od 42 do 45 ton mąki dziennie i :zatrudniał około 30 pracowników.
Na polecenie Centralne•go za,~ządu w 1958 r. wysunięto projekt budowy pierwszej doczys.zczaln.i za.rodków żytn.i•ch w cela·oh eksportowych.
P·owstała ona na miejscu dotyohczas.owych ma.gaz)'lnÓw zbożowych. W
zwiąZJku z wybudowaniem wspomnianego wkładu powiększono załogę do
51 '01sób. Pracuje on na ek1s:port m. ·in. do Be·lgi.i i SZJWa•j•carii. Pod względem
jakości produk•cJ•i Kargowskie Przedsiębiorstwo Młyna•rskie należy do pierwszych w wo1ewództw.ie, a pod względem .ilości .przemiału do młynów śred
nich.
Trzecim obiektem przemysłowym w Korgowej jest gorzelnia. Była ona.
pierwszym za:kł·adem uruchomi•onym po za:koń·czeniu dzj·ałań wojennych ·i
początkowo powstawała pod administracją md.zi·eokiej •komendy wojskowej. Pracowało w niej 7 l·udzi. Pwduk·oja d21ienna wynosiła 180 litrów spirytusu. W IV kwa•rtale 1945 r. została przeJęta przez PNZ, lecz ze względu
na nieudolne kierowni'Ctwo produk•owała pon•iżej normy wskaźników. Dopiem po przejędu w 1947 r. pnzez odpowiedni'o przyg•oillowornego kierownika następuje rozwój z·a.równo pod względem ilości ja1k i jako·Ś·Cii produkcji.
P•o wykryciu i usunięciu rwadliwe·g•o działan'i.a apmatów osiągnięto je•szcze
w tymże rorku 99 proc. pl·anu. Zatrudniano wówczas 5 ludz:i. Dziernna produkcja wynosHa 360 !·itrów. W 1948 ,r, podniesiono zdolność produkcyjną
z jednego ,zacieru na dwa, w wyn:i:ku czego podn1iesiono dzienną wydajność o 100 proc. Następnie w 1952 •r. wmontowano nowe kadzie fermentacyjne o po1emności 10.000 litrów. Pr:zerabiarno 1również w 1960 r. nietypowe surowce wtórne jak ·odpady kiełkowe (z doczysz;czalni kiełków), wytnzepiny mączne z młyna .i job~ka. Obecn•ie podstawowym surowcem są
ziemni•aki, w 60 pnoc. produkcji PGR, 30 proc. 'O·hzymarne z go.spodarstw
indywidual<ny.ah ii 10 rproc. dom1ies21ki melasy otrzymywanej z cu~I'IOIW!ni. Należy dodać, Żie obok produkcjri spirytusu, jolko produkt uboczny o dużym
zn•a.czeniu dla mrie<jscowegro .rolrnktwa ·otrzymuje się wywa•r. Gospoda•rka
wywarowa w obecnym 101kr.es1ie Ziaspo·~aj•a prawie w !7!Upełn<oŚci zolpotrzebowonie pa·s:zJowe dl·a •ilnwenta~rz·a PGR jak 1i dla o~ollicznych :indywidua!~
nych gos.poda,r:srtw rolny<oh.
Ponadto ,istnieją jeszcze w Ka.rgowej dwa pr)'IW'ał!ne :zakłady o charakterze przemysł•owym. Jeden to Zakład P1rzerobu Odpadów Drzewnych oraz
drugi, podobny, P:rze•twÓJ1S·two Odpadów Drzewnyoh. Plierwszy :powstoł w
1957 r., drug1i w 1959 r. Oba 2akłady 'ZOtrudniio1ą łącZlnie 15 lpra·cowni.ków,
z teg·o 8 miejscowych :i 7 dojeżdżających ·i 1nie przewiduje się dal•szego
ro,z;woju.
P·oz·a wymienionymi przedsiębi01rstwami przemysłowymi należy wspomnieć o uprzemysłowionym zakł•adzie usług·owym jakim jest POM. Powstał
on w 1951 r. w Podlegór.zu, a w 1952 z•os.tał przenies,iony do Kargowej.
Początkowo zatrudniał 150 praoownirków, w tym tyl·ko 20 proc. mieszkań-
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ców miasteCZika. Teren zakładu był początkowo dużo mn iejszy. Cały nacisk
kładziono od samego początku na dział usług eksploataqj,nych i warsztatowych. Pracowało tam 80 ludzi. Ten stan ,zutrudnieni·a z.aohował się po
dziś dzień z tym, że obeonie 60 proc. pers:one,lu stanowią miesZikańcy K~ar
gowej. W przy!Szłości nastąpi stopniowa elimina,oja klasycznych prac ~ol
nych na rzecz kółek rolni·czych oraz rozwin'ięte zostaną głównie usługowe
prace transportowe, prace specjalne i ·rozbudowana ~Z'osłanie brygada
ochrony roślin. W wa,rs,ztatach projektuje się przede ws1zystkim naprawy
ciągników, kombajnów ,i ma:szyn rolniczych. W zwiąZJk,u z tym planuje się
podniesienie zatrudnienia pracowników warsztatowych z 22 do 45, a obniżenie ilości pracowników eksploatacj1i. W 1960 r. POM ustąpił z.ajęte
początkowo pomieszczenia na ~zecz fabryki cukierków, a pobudował sobie
nowe obiekty. W dalszym ciągu będzie na,stępowała jego rozbudowa,
szczególnie działu warsztatowego. Obecnie 8 proc. swyoh usług wykonuje
POM dla indywidualnych ro~lników, 10 proc. dla kółek rolniczych, a resztę
dla PGR i instytucji państwowych. Poza tym organi.zuje 'i prowadzi w okresie zimowym kursy ·szk'o·l·elni·owe dla trakto·~z~stów, posiada jedną klasę sz,koly zawodowej, jako filię zielonogórs~iej.
Grupa pionie:rów przybyłych dla muchomienia życia gospodorczeg,o, od
pierwszych dni zajęła się organi.:z:owa,niem warsztatów ~~zemieślniczych.
Powstały przede wszyst~im pi·ekornie :i rzeinictwa, następnie wars,ztat stolarski, kołodziejs!ki, ślusarski, kowalski, 4 krawieckie omz solon fryzjersk<i.
W później<szym ok!resie ze względów ekonomiczno - pol'ityoz.nych nastąpił
upadek rzemiosła. W 1956 r. poz.ostał tylko wa.rs,ztat stola:rski, kołodziejsk!i
i ~ryzjerski. Ponowne na,silen,ie rozwoju rzemiosła przypadło na IV kwa,rtał
1956 r. i cały rok 1957. Rzemieślnicy, którzy :przestaH pracować przed 1956
ro<kiem, widząc znowu możliwości ,rozwojowe rzemiosła pootwierali swe warsztaty przyjmując nawet uczniów. W 1961 r. stan ogólny wynosił 12 warsztatów p~zy 18 zatrudnionych pracownikach. Należy s~tw.ierdzić, że w miasteczku i<stnieją możliwoś'Ci roLZIWoj,u ~rzemiosła, choć właścide,le warsztatów narz.ek~ają na trudności ekonomkz:no-g·os:poda,rcze.
1

Rozwój pr:zemy,słu na terenie Ka,rgowej w tla<taoh 1945--1961 jest uder:zający. We wszystkich <zakłada,ch produkcja W'ZJrosła proiWie sześcioikmtnie,
w niektórych nastąpił·o dzties'iędokrotne zwięks.zen:ie liczby prooowników.
RozwóJ i p~zeobr:ażenia nastą:piły w omawi,anyoh lata~oh 1równi·eż w dziedzinie handl~u. Na początk,u 1945 tr. !panowała pod tym względem zupełna
dezorgani:zacj-a. Początkowo dxi,ałały rtylko punkty sprz:edaży mięsa i piekamie. Wł~aśoiwy handel rnie .istniał. Do!)iero od czerwca 1945 r. zaazę.to
uruchamiać sklepy. P·ierw:sze placówki handl,owe w mia<steCZiku należały do
prywatnych włośddeH. P-owstały wtedy s~kl·epy k,ol,dni~alne, pasmanter:ia,
skilepy branżowe, rzeźnicze i pieka,~nie. Oprócz ~teg.o ~otwa.rte .zostały zakłady

ga.stronomi,cZJne i .piwiamie. lnicjaty,wa handl~u uspołeozn'i,one
go z.ostała wys:unięta p~zez pi-on spółdziel,czy. W okres,ie międzywojenrnym
na terenie miasta czynnych było 16 :sklepów pryrwatnych <i jedna s:półdziel
n'ia rolnicza. Do je1 :z.adań należał nie tylko handel, ,lecz rrówn'i·eż uma'cniarnie niemazyzny na tym terenie. Na jej miejscu powstała polska spół
dzie·lnia pod na.zwą "Rolni:k". Było to w 1945 r. Sz:częśl:iwym tzbiegiem -oko-
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liczności dla pie!Wis:zej po·lskie~ placó'IMki harndl•owej był·o to, że jej organizaocją i kierownictwem zajęli się ·ludzie o wyks.ztałceniu i zrdolnościaoh kupieck,ioh. Wynikiem tego był stosunk·owo duży jej ~rozmost a nawet zał•oże
nie fiiH w pobl'is·kim Babimoście. Zadaniem spółdlZiielni był srkup płodów
ro.lrnych, opieka nad g·or:zelniami nie należącymi do ,PGR, uruchomienie

ośrodka masz~noweg•o i rpunktÓIW usługowych dla rno~ników. Dafs:zym zadaniem był.o prrzejęcie handlu hurtowego ri zaopa.trywanie miejscowych prywatnych punktów sprzedaży detalicznej. Ważnym dla rozwoJu spółdzielni
było zrzeszenie s.ię rolników w Związrku Spółdzielców z odpowiednimi udział·ami. Dalszym etapem rozwoJowym był•o unuohomienie punktów sprzedaży
detaliaz:neJ. P.ierwszym był sklep z a~kułami przemy.słowymri, a mastępnie
s·klepy :z i:nnymri towa~rami. W międzyoza.sie powstała inicjatywa utwmzen'ia
Jeszcze innych pla·cówerk spółdzielczy·ch jaok "Pion,ierr" ·i ,.Samopomoc
Chłopska".

Po .reorganiz:acji pozostała jedna spółdzi·elnia - Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłops:k·a". Nowo powstała placówka rorzrrosł·a srię ri przybrrała
charakter spółd:zie•lrni uniwersalnej. Powstały wtedy narstępujące sklepy:
z artykułami g•ospoda.rczymi, tekstylno-obu:Winiczy, dwa spożywcze. Nowo
powstała spółdzielnia nie OQ'rarniczyła się w swej działalności do samej
Kargowej, ale objęła swym dZiiałarniem ws.zystkie większe okol•iCZine wsie.
Spółdzieln·ia miała zapewnioną opiekę ze strony wł•adz pa•rtyj.nych i pań
s·twowych. Wobec wielkiego rozrostu deta·licznych placówek handf,owyoh
prywatni kupcy byl.i Zimuszeni pozamykać swoje s·k,lepiki Po:zos.tał tylk·o jeden sklepirk kolonialny, który ·istnieje do dnia dzi•s:iej.szego.
Wygrląd zewnęt~z;ny sklepów :i ich wnętnz przeohodZ'ił rÓ'Mnież przeobrażenia. P.oczątek rekfamy datuje się ·od chwil·i nasycenia rynku towammi.
Przede wszystkim postanowi•ono pozamieniać szyldy, które doty·ohczas reklamowały rimtytuoję prowadzącą handel, a nie towar spnz.edawany. Następnie przystąpi·ono do modemizowani•a okien w~stawowych i samych

sklepów, tak że w końcu 1961 nofw upodobniły się •one do sklepów wie•lkomJejskich. Ws.zysrtldch punktów detalicznej sprzedaży jest 13, z tego 10
należy do Gminmej SpółdZ'ielni "Samopomoc Chłopska", jedna księgarnia
do Domu Ksią:tki, jeden 1kiosk "Ruchu" :i jeden pryrwatny sklepik, istni€tiqcy
od 1945 r. Sprzedaż •i skup :zrboża, sprzeda.ż nawozów i węgla odbywa się
przy biura·oh Gmirnne1 Spółdzielni. Od 1958 rr. istniejerrównież ~poży.cza.f
nia sprzętów gospodarstwa domoweg·o, a dla rolników sprzętu rolniczego.
IJ.ość ozłonrków spółdzielni rstale wzra:stała. Od 200 zapisanych w chwili założenia do 1200 •udziałowców w 1961 c z udzia·łami wy;noszącymi 150.000
.zł.otych. Obrót rro·czny spółdzielni wynosi obecnie 30.000.000 zł. Fumduszy
włosmych pos•irada 1.500.000 zł, co stanowi 50 proc. fundus~u obrotowego,
a drugie tyle to kredyty barn~owe. Czysty dochód spółdziielrni datuje się
od 1953 .r., w którym to wyniósł 200.000 ~ł. W 1961 r. - 700.000 ~ł, oprócz
narkładów i remontów, :które wyniosły równrież 500.000 zł, a więc w sumrie
kształtował się nra okoł·o 1.200.000 zł. ff.ość pra-cowników wzrastała stosownie do potrzeb. P.o·czqtk•owo zatrudnionych był·o 10 ludZii, a w 1961 r. pracowało
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Powyższy przegląd 'rozwoJu i dz,iała,lności Gminnej Spółdzielni ,.Somopomoc Chłopska" to bilans handlu na terenie Karg,owej. Powyższym'i orsiąg
nięciami nie zamykają s·ię pe-rspektywy jego rozwoju. Osiągnięcie lepszych
wyników jest ambicją .kierowrnidwa ja'k .również członków.
Najwięks.za li·czba mieszkańców Kargowej, jak wykaliuJe tabela zamieszczona na początku niniejszego rozdziału, trudni się rolnictwem. Cały
omawiany tutaj okre5, to jest od 1945 do 1961 ,r., można by podziei,ić na trzy
etapy rozwojowe. P,ierws;zy etap, do 1949 r., to gospoda,nka :rolna nie.Z!organiz,owana.
tym to okresie repatrianci i os:iedleńcy robejmowal:i go5podarstwa. Stan taki istniał do 1948-1949 r., to jest do cz·asu wprowadzenia
obowiązkowych dostaw. Z chwilą >ich wprowadzenia użytkownicy większych
gospodarstw 'rolnych za-częli zdawać częśdowo ziemię na skarrb państwa.
Zdane g.runty utworzyły Państwowy Fundusz Ziemi. Do 1949 r. gospodmstwa nie były uporządk,owane pod wz,ględem ilości ziemi. Duża jej część
była niezinwenta,ryzowana i uprawiana bez opłacania podatków. Drugi
etap w rolnictwie ·rozpoczął się, jak już wspomniano, od wprowadzenia
przymusowych dostaw. Z urwag,i na to, że pierwsza klasyfikaojra ziemi została przeprowad.z,ona ZJeraz po oswohodzeni'U Kargowej prz,ez komisję społecZ!ną, nie ;z,awsze zg:odnie ze LSt,anem faktycZJnym, dlatego panorwało wśród
miejscowych mlni,ków duże niezadowolenie. W tym też okresie zaczęto
nadawać akty własności 'na posiada1n.ie .i użytkorwa1nie ziemi omz obiektów
g1ospodarozych. Akty uwłasz,azeniowe nadawało Prezydium Powiatowe1 Rady Narodowej.
.
Były próby założenia spółdzielni produkcyjnej w Kargowej. Wybrany
został zurząd spółdzielni trzecie,go typu, jednak po październ!iku 1956 r.
nie doszło do jej utworzenia.
Od 1959 r. z.ostała na terenie mia,sta pr,zeprowadzona gleboznawcza
kwalifi<kacja gruntów .i regulacja gospodarrs,tw. Był to trzeci etap rotZWoju
rolnictwa na te,renie miasta. W wyniku tej klosy~ikacji gospodarstwa zostały ostatecznie uporządkowane. Ujawniono wtedy 60 ha ziemi nieZJilnwentaryzowanej w spi,saoh Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Równocześnie wydzjielono 78,45 ha na dzia~ki robotnicze. Z ujowi,onych gruntów
i zdanych przez rolników nadwyżek utworzono PFZ, 1który wyniósł 159,63 ha.
Z tego <areału spr;zedano 30,38 ha łąk poza obręb miejski, 4~,57 ha przejęło w rzagospodarowani,e n'OIW'o powstałe Kółiko Rolnicze, 55,41 ha wydzierżawiono, a reszta, to jest 28,49 ha, po.został,o do ro~dy~ponowania jako
gwnty słabsze, nadające się jedynie pod zalesienie lub nieużytki w mniejszych kawałkach, trudrne do uprawy zespoł,owej. Po zakończeniu pomiarów ,i klasyti,kacji gwntów okazało się, że obszar geogm~iCZiny Ka,rgowej
wynosi 2047 ha. Ziemi uprawnej jest na terenie mia,sta 1119 ha, z tego
PGR posiada 604 ha, indywidualni 'rolnicy 405 ha, PGL 12 ha, kół,ko ro~l
nicze 49 ha, grunty nie stanowiące gospodarstw w użytkowaniu państwo
wym i społe·cZinym 28 ha, om,z 21 ha to ziemia 1nie będąca w użytkowaniu.
Obszm łąk trwały,oh W)'inos'i 408 ha: 181 ha jest w pos,iadaniu PGR, 152 ha
posiadają gospodarstwa indywidualne, 41 ha łąk posiadają użytk,ownicy
ni·e będący mies~kańcami Karrgowej, 17 ha stanowią łąrki będące w użyt
kowaniu państwowym i społeomym, 15 ha PGL i 2 ha Kółko Rolnicze. Pa-
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stwiska naturalne: 50 ha PGR, 37 ha gospodarstwa :indymidualne, następ
nie znajduje się 517 ha Ziiemi pod lasami, z;agaj,nikami i szkółkami leś
nymi należącymi do PGL, 14 ha lasu należy do PGR, oraz 4 ha do gospodarstw indywidualnych. 221 ha majduje się pod zabudowaniami, podwórzami, drogami, wodami Hd. będącymi w użytkowaniu państwowym i społecznym, 26 ha pod .zabudowaniami PGR i 19 pod budynkami gospodarstw
indywidualny·clh. Nadwyżko wyżej wymienionych gruntów 368 ha, będqcych
własno·ścią PGR znajduje się poza gran+oami terytorium miusta, w powtiec:ie wolsz:tyńskim :i na terenie g•romady Kl.e:nioe.
Na .ogół ziemia w Kmgowej nie jest wysokiej klasy: w kłosie III b mamy
42 ha, w IV a 200 ha, w IVb 124 ha, w V - 246 ha i w VI 407 ha. Łąki:
klasa IV 40 ha, V 156 ha 'i VI 212 ha.
Z biegiem lat podniosła ,się wydajność plo:nów. Z czterech podstawowych zbóż w początkowych latach otnzymywano 14 q z 1 ha, ·obecnie zbiera
się 18,5 19 q z 1 ha. Równ:ie·ż hodowla bydła podniosła się do 42,8
sztuki na 100 ha, trzody chlewnej 67,1 na 100 ha. Na,stqpił również sł:op
niowy wzrost dostaw dla państwa. Ogólnie biorąc .produkcja mina w Kargowej jest Je,sz·cze mało intensywna. Słabo rozw:i:n'ięte jest sadoWinictwo,
ogrodownictwo, hodowla i uprawa roślin pnzemysł,owyoh. f,stnieje w strukturze upraw wyraino przewaga zbóż kło,s,owy·ch. D.opiero powstałe w początkach 1961 Kółko Rolnicze zapoc:zątk•owało pewne ZJmiany pod tym
WiZ!ględem. Kół,ko liczy 20 członków, w tej hCZJbie 11 rolnilków. Posi-ada dwa
kompletne zestawy maszyn, dwa agmgaty omłotowe i dwa tra:ktory. Zarząd
Kół,ka Roln:iczego napotyka na duże trudności w upraw,ie ziemi zespołowej
ze strony niektórych członków. Mimo tych trudności w jednym tylko roku
swego istnienia potrafiło zapłacić zadł·użeni•a za pobrane maszyny i wygo,spodarować jeszcze 900 ,zł czystego zysku.
Równie·Ż na,feży wymienić powstałą w 1960 r. Spół:kę Wodną w Katrg,owej. Mimo pewnych nied:ociqgnięć na oddnku ZJmelii'orow-aJnia łąk 'i niedo:kończe:ni·a unządzeń nawadniająoo-odwadini•ających świadczy ona, podobnie jak dzi·ałalność Kółka Rolniczego o podnoszącej się świadomości
socjalistycznej i kulturze •rolnej miejscowy·ch gospodarzy.
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