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Pau:ei Karp
Uniwersytet Zielonogórski

MISJA DYPLOMATYCZNA KSI~CIA HENRYKA X RUMPOLDA
W CZASIE WOJNY DUŃSKO-HOLSZTYŃSKIEJ
W LATACH 1422-1423

K

onrad Bitschin, kontynuator Kroniki Piotra z Duisburga,
dziele następującą informację:

zawarł

w swoim

Roku Pańskicgo 1422 pomiędzy królem Danii a panami książęrami Holsztynu, których wspierały mias ta Hanzy powstal spór. Dzięki sławnemu panu i księciu Henry kowi
Młodszemu, ksic;ciu Głogowa zwanemu Rumpołd, posłanemu tam w poselstwie króla
rzymskiego zażegnano spór, choć k s iążę ren w czasie owego poselstwa tamże zmarł'.

Przedstawiony w tej krzyżackiej kronice opis misji dyplomatycznej i śmierci
w Szlezwiku księcia głogowskiego jest niezwykle lakoniczny. Jaki więc był w rzeczywistości charakter i przebieg działań powierzonych Henrykowi X przez Zygmunta Luksemburskiego? Co ciekawe, oprócz cytowanej kroniki, wśród źródeł
dotyczących tych wydarzeń sq także inne relacje krzyżackie - listy skierowane
do wielkiego mistrza Zakonu. Istotę konfliktu pomiędzy Erykiem Pomorskim
a panami Holsztynu należy przedstawić na tle szerszej panoramy ówczesnych stosunków politycznych państw regionu bałtyckiego, podkreślając szczególną rolę
jaką odegrały w nich również Hanza i właśnie zakon krzyżacki.
Księstwo Szlezwiku, pozostające od 1326 roku w rękach hrabiów holsztyń
skich, zajmowało bardzo ważne miejsce w polityce duńskiej. Małgorzata, sprawująca rzeczywiście rz•1dy, matka króla Danii i Norwegii Olafa, przygotowujqc grunt
do realizacji planu połączenia trzech skandynawskich królestw (także Szwecji),
musiała czasowo zrezygnować z od dawna prowadzonej walki o odzyskanie księ
stwa. W roku 1386 oddała je w lenno dziedziczne hrabiemu Holsztynu Gerhardowi VI, od tej pory tytułującemu się księciem Szlczwiku 2 • Definitywny powrót
tych ziem w granice Danii, gdzie nazywano je południową Jutlandią, umożliwić
1
"Anno cłomini t-.fCCCCXXII lis oritur lnter regem Dacie et dominos duce Polsacie,
civitatibus de Hansa ciscłem adherentibus, ąue per inclytum principcm dominum Henricum
juniorem ducem Glogovie, alias Rumpolt nominatum, in ambasiata domini regis Romanorum
illuc transmissum, ad laudabilem composicionem reducitur, eodem duce in dieta ambasiata
ibidem carnis debit11m exsolvente", Die Fortsetztmg ztt Peter vott Dusbttrgs Cńro11ik von Konmrl
Birsrlti1t, Soiptores rfrttlll Pmssicamm, Bd . .3, hrsg. von M. Toppen, Leipzig 1886, s. 490.
2
W. Czapli11ski, K. Górski, Historia Da11ii, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 117.
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miała

dopiero planowana przez królową (Olaf zmarł w 1387 r.) unia. Działania
zbrojne prowadzone w celu opanowania Szwecji wład,tnej przez Albrechta III
z dynastii meklemburskiej zakończyły się rozejmem przyjętym w 1395 roku przy
pośrednictwie Hanzy, bardzo poważnic odcwwającej ekonomiczne skutki wojny,
a zwłaszcza działalność korsarzy w służbie króla szwedzkicgo·1. W 1397 roku Mał
gorzata zrealizowała ostatecznie swój projekt, gdy w Kalmarze koronowany zoswł
na władcę trzech królestw jej adoptowany syn Eryk. Był wnukiem siostry królowej
lngeborgi, żony księcia Meklemburgii H.enryka IIP. Zjednoczone pod rZ<ldami
Eryka Pomorskiego (choć rzeczywiście aż do 1412 r. Małgorzaty) państwa stanowiły teraz siłę zdolną przeciwstawić się potędze Hanzy. Bardzo szybko napotkały
jednak na opór jej sojusznika i protektora -zakonu krzyżackiego. Wielokrotnie
zreszt<l dawał on już temu wcześniej wyraz, jak choćby w czasie konfliktu Hanzy z Flundrią w łutach 1358-1360, negocjacji handlowych we Francji i Anglii, czy
też wojny z królem duńskim Waldemarem IV;. Jej ukoronowaniem było zawarcie l września 1398 roku w Kopenhadze traktatu przymierza pomiędzy zakonem
krzyżackim a państwami unii kalmarskiel'. Co ważne, przyjęto go w sytuacji,
gdy Zakon zdecydował się na nicspodziewany krok, jakim było zbrojne zajęcie
Gotlandii w marcu 1398 roku 7• Kilkuletnie próby dyplomatycznego rozwiązania
kwestii gotlandzkicj nie przyniosły rezultatu, a działania zbrojne podjęte przez
; Byli to tzw. Bracia Witalijscy- korsarze w służbie meklembmskiej, których głównym
zadaniem stało się dostarczanie zaopatrzenia załodze obleganego Sztokholmu. Na ten temat
zob. F. Reichmann, Dir Stell1111g 1111rl Po/iliJ: der ha11sischm Seesliirlte gegmiiber rlm Vitaliellbriirlrm
i11 dm 1/otdisdmi Throlllli-'irrm1389··1400. Berlin 1931.
4
F. Wiggcr, Strllmlltajf/11 drs GrofJhrrzoglicńfll Haftser vo11 JJfeJ:/embMg, .,.Jahrbiicher des
Vereins fflr meklcmbmgische Geschichre und Alterthumskunde", Jg. 50, 1885, s. 168-169.
5
L. Koczy. Polityl·a baltycJ:a ZaJ:o11u Kt·zyżrn:Hrgo, Tonu'\ 1936. s. 13, 27-29. W konflikcie
Hanzy z Waldemarem IV aż do czasu, gdy powstawała wielka koalicja antydtu'\ska, realizowana
była przez Zakon polityka nelltralności. Wamnki pokoju w Strzałowie (Stralsund) zawartego
w 1370 r. uczyniły Hanzę prawdziwą pou;:g~J. Co ciekawe. zanim do tego doszło, szukaj<JCY
sojuszników król dtu'\ski przybył także do Prus i tam za wstawiennictwem wielkiego mistrza
przyznal sześciu miastom pat'\srwa zakonnego łowiska śledzi u wybrzeży Skanii. Z pewnością
więc nic bez racji autor podkreślał skuteczność ówczesnej polityki wielkich mistrzów. Ibidem,
s. 18.
r. Die Strlfllsvrrlriige des Dntlsrhfll Ordm s i11 Prmjlm im fiil!jzehllletl lańdum der!, hrsg. von
E. Weise. 2. verb. Aufl.. l\larburg 1970, nr 8, s. 17.
7
Dokonała tego potężna flota krzyżacka składająca się z 84 jednostek, na pokładach
których zaokrętowano ok. 4 tys. zbrojnych. O. Kehlert, Die f11se/ Gotla11d im Besitz des Dmtschm
Orrlerts. 1398-1408, .. Ałtpreussische l\łonatsschrift", NF, Bel. 24, 1887, s. 391. Warunki, na jakich Zakon przejmował wyspę, określał układ zawarty 25 maja 1389 r. z Albrechtem III i jego
bratankiem Janem IV. l\lcklemburczyk mógł odzyskać Gotlandię, wykupując jq nie tylko za
sumę zastawu wypłaconego przez krzyżaków wy noszqcego 10 tys. nobli , ale i dodatkowe 20
tys. (Corlrx Diplomrtlims Pmssims, Bd. S, hrsg. von J. Voigt, Konigsberg 185 7, nr 113, s. 150).
Uznanic praw Albrechta do Gotlandii, podczas gdymrata przez niego tronu szwedzkiego była
już praktycznie przcS<Idzona , uznać należy za realizację z pełnq świadomości<! polityki nic
tylko niekonsckwenrnej, ale przede wszystkim bardzo ryzykownej. Dyktllj'lc takie właśnie
warunki, Zakon prawdopodobnie liczył na utrzymanie wyspy w swoim posiadaniu.
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siły duńsko-szwedzkie zakończyły się wiosną 1404 roku ich całkowitym niepowodzeniemx. Dopiero cztery lata później król Eryk ostatecznie wykupił wyspę z rqk
9
krzyżackich za sumę jedynie 9 tysięcy nobli •
W tej sytuacji Małgorzata powróciła do planu odzyskania Szlezwiku. Sprzyjały jej przy tym okoliczności, gdyż w roku 1404 poległ w bitwie hrabia Holsztynu
Gerhard VI, a jego synowie Henryk, Adolf i Gerhard nie osiągnęli jeszcze pełno
letności. Eryk rozpoczął działania militarne, lecz nie przyniosły mu one sukcesów.
Inną drogę obrała natomiast sama Małgorzata. Dyplomatycznymi rozgrywkami,
podsycaniem sporów pomiędzy pretendentami do objęcia rządów w Holsztynie,
wykupywaniem kolejnych miast i zamków w Szlezwiku niemalże osiągnęła zamierzony cel. Królowa zmarb jednak w październiku 1412 roku, udając się właśnie
w drogę powrotną z ponownicodzyskanego dla Danii Flensburga 10 • Eryk, dopiero
teraz sprawujący pełnię władzy w państwach unii kalmarskiej, oskarżył wówczas
swych wasali hrabiów Holsztynu o niedotrzymywanie mu wierności i obrazę majestatu, przestrzegał jednak zawartego jeszcze za życia Małgorzaty pięcioletniego
rozejmu (do 1416 r.) 11 .
W dniu 14 czerwca 1415 roku w Konstancji Zygmunt Luksemburski potwierdził wcześniejszy wyrok z Nyborga (1413) nakaZllj<!CY hrabiom Holsztynu zwrot
Szlezwiku Danii. Nieunikniona w tej sytuacji kontynuacja wojny stanowiła szczególne wyzwanie dla Hanzy. Jej rozległe przywileje handlowe w krajach unii, przyznane w roku 1370, były tam bardzo niechętnie tolerowane. Sukces Eryka w postaci odzyskania Szlezwiku poważnie wzmocniłby jego pozycję, i jak się hanzeaci
słusznie obawiali, pchnqł go do podjęcia wrogich wobec nich kroków. Dlatego też
miasta Hanzy, a zwłaszcza Lubeka i Hambmg, czynnie poparły panów Holsztynu12. Działania wojenne przyniosły wprawdzie królowi powodzenie w postaci zaję
cia w 1417 roku miasta Szlezwik, ale do osiągnięcia pełnego zwycięstwa brakowało
mu talentów militarnych i clyplomatycznychu. Gdy kolejne rokowania okazały się
bezowocne, Eryk zaproponował powierzenie ostatecznego rozstrzygnięcia sporu
Zygmuntowi Lukscmburskiemu 14 .
Król niemiecki był rzeczywiście zmuszony zintensyfikować wysiłki w celu
dyplomatycznego rozwiqzania kwestii Szlezwiku. Wpływ na to miał rozwój sytuacji w Czechach ogarniętych ruchem husyckim. Na przełomie lat 1421/1422 dru-

" O. Kchlcrt, op. cif., s. 421-428.

'' Hmtser'fasse: rlie Reasse 1111rl a!lrlti'f A/.·te11 rlrr !Imuetage 1256-1430, Bd. S, Lcipzig 1880,
nr 504.

'" W. Czapli!'\ski, K. Górski , op. dl., s. 125-126.
Z.H. Nowak, Mięrlzynarorlowr procesy poltibowllejal.·o 11arzęrlzie polilvJ:i Z,ygmtmla Ln/.·sembllni:iego U!' pól11omej i śrorl/.oowej Ellropie (1412-1424}, Toruń 1981, s. 53 n.
12
E. Dacncll, Die Ha11Usliirlte tlllrl rler Krieg 11111 Sdilrswig, Kiel 1903, s. 286 n.
" Na temat jego oceny zob. W. Czapli1iski. K. Górski, op. cit., s. 127-128; Z. Boras, Ksią
żęta Pomorza Zacńorl11iego, Poznań 1996, s. 125-140.
"' E. Dacncll, Die Ha11sestiirlte ... , s. 304.
11
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ga krucjata antyhusycka zakończyła się kompletną klęsk<j wojsk Zygmunta pod
Kutn<J Harą i Niemieckim Brodem 1'. Nowe siły cło wałki o tron czeski król organizował podczas sejmu Rzeszy w Norymberdze w 1422 roku. Był na nim obecny,
jako jeden z dwu kshtż<jt śląskich, również Henryk X Rumpołd 11 '. Już wcześniej,
między innymi z racji sprawowania funkcji wójta Górnych Łużyc, występował on
czynnie przeciw husytom. W liście z 18 maja 1421 roku skierowanym cło miast
łużyckich (Sechsstiidte) Zygmunt Luksemburski zapewniał, że Henryk X mszył
w pole "z caht posiaclan<l siłą", by wałczyć z kacerzami 17 • Pewne siły zostały rzeczywiście skierowane przez księcia na Śhtsk, o czym świadczy relacja łużycka
z obozu w Szalejowie (Schwedelclorf) koło Kłodzka przesłana do Zgorzelca 10
października 1421 roku 1M.
W kwietniu następnego roku Henryk X został zaangażowany w misję dyplomatyczną maj<jcą zapobiec wybuchowi kolejnej wojny polsko-krzyżackiej. Władze
Zakonu (od marca 1422 r. funkcję wielkiego mistrza sprawował Pauł von Rusdorf)
słusznie przypuszczały, że rozejm zawarty do 13 lipca 1422 roku nie zostanie już
po raz kole jny przedłużony. Zygmunt Luksemburski został zmuszony wówczas
do podjęcia energicznych zabiegów dy plomatycznych, by usunąć wszelkie przeszkody mog<!CC odci<tgnąć jego sojuszników od kwestii husyckiej. Oprócz sprawy
Szlezwiku była nhJ nicwątpliwie nowa wojna Połski z Zakonem. Magister Seyfricl,
lekarz Zygmunta Luksemburskiego i dziekan katedry legnickiej, poinformował
wielkiego mistrza, że książę Rumpold ma 26 kwietnia udać się do króla polskiego,
a następnic do Prus i Danii 1 ~. O swojej misji pisał von Rusdorłowi z Wrocławia
sam I-Ienryk X w liście z 10 maja 20 . Kilka tygodni później książę przesłał miastom
łużyckim wiadomości o poczynaniach Zygmunta Luksemburskiego, zbliżającym
się sejmie Rzeszy oraz swoim poselstwie "cło króla" (nie wymienił jednak przy
tym jego imienia ani nazwy kraju) 21• W sierpniu 1422 roku Henryk X przebywał
już w Norymberdze, gdzie odbywał się sejm przeniesiony z Ratyzbony. Ksi<tżę
przesłał s tamtąd radzie miejskiej Zgorzelca krzepi<JC<j, choć jak się miało okazać
LI
.). Durdik, Szt11ka wojeima l111sy/ó'IJ!,•, Wa rszawa 1955, s. 184-187; A. Paner, la11 Ziźl:rt
'Ji·omovfl. Gda!'isk 2002, s. 179-183.
11
; " H e rzog Reinbolt und Herzog Ke nci e ner us der Slesien", Dmtsche Reirhstagsal:rm 1111/Pr
KaiserSigm1111rl, Abt. 2: 1421-1426, lmg. von D. Kerler, Gotha 1883, nr 182, s. 22 1.
17
Geschirhrsq11rllm der Httssil fnkril'ge. hrsg. von C. Gri"mhagen, Srriptores rertllll Silrsia·
Wrttllt, Bel. 6, Breslau 1871, nr 4, s. 3.
'" 1bidmt, nr 22, s. 15.
''' " ltem so wisser daz ich nichr anclcrs en weis den claz herczog Rump oltan cłem andren
sonrage nach os rre n wirt czyen cz u cłem konige von Polen vnd wirt d a ausrichrt: n seyne botschafclu vnd wirt vo rbas czu cuch kegen Pruse n komen vnd wirr do bey e uch bey ten herczog
Ludwige von Brige vnd werden lichte allc beyde czyen kegen Dcnmarckt", Geheimes Sraarsarchiv Preul3ischer Kulrurbesitz Berlin-Dahlem, HA. XX, OBA, nr 3711.
2
" Geheimcs Staatsarchiv... , nr 3727.
21
Ud.•twdlirhe Bfitriigr wr Geschirhle des Httssitml:rieges i11 rle11 lahre11 1419-1436, hrsg. von
F. Palac ky, Bel. l , Prag 1873 (Neudruck Osnabri.ick 1966), nr 196, s. 215.

2'
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daj<)cą złudną nadzieję, wiadomość, że

Zygmunt Luksemburski, a wraz z nim
innymi margrabia brandenburski i palatyn reński szykują się właśnie do
ostatecznej rozprawy zbrojnej z husytami w Czechach 22 • Na udział w niej łużyc
kich i śląskich wojsk braci Henryka IX i X bardzo liczył margrabia brandenburski, o czym świadczy wymiana korespondencji i poselstw w październiku 1422
roku 2·1•
Tymczasem S września 1422 roku Henryk X otrzymał w Norymberdze od
Zygmunta Luksemburskiego dokument, będący oficjalnym pełnomocnictwem
do prowadzenia misji rozjemczej w sporze o Szlczwik 24 • Na wstępie król podkreślił niezwykle negatywny wpływ toczącej się wojny nie tylko na kraje, które ona obejmowała, ale wręcz "ganzen cristenheit". Wszystkie siły powinny być
bowiem skierowane na walkę z husytami w Czechach. Książę energicznie przystąpił do działarl. i 19 września przebywając w Zgorzelcu, przesłał do Lubeki list
informuJ<lCY, że zgodnie z wolą króla niemieckiego na dzień 21 października został wyznaczony termin zjazdu miast Hanzy, który odbędzie się w Wyszomierzu
(Wismar) 2'. W późniejszym czasie plany te uległy jednak zmianom. List rajców
Jubeekich do Wyszomierza datowany na 20 października zawiera wiadomości
o dalszej korespondencji kierowanej do nich przez Henryka X, przebywającego
już w meklemburskim mieście Domitz. Wynikało z nich, że książę zadecydował,
iż przedstawiciele Hamburga, Strzałowa, Wyszomierza i Roztoki (Rostock) powinni jednak przybyć do Lubeki. Rajcy informowali, że mają już potwierdzenie
przysłania posłów hamburskich i oczekuJ<! teraz tego samego ze strony pozostałych
miastzr·. Taki przebieg wydarzeń przekazuje także kontynuacja !ubeckiej kroniki
Detmara" 7•
Główna część negocjacji odbyła się dopiero we Flensburgu w styczniu 1423
roku. Byli tam wówczas obecni zarówno król Eryk, jak i Henryk, Adolf i Gerhard
między

·------------· - - - 22

!óidrm, nr ZOZ, s. Z19.
lóirlem, nr 228, 231-Z32, s. Z54-258.
24
,.hochgebornen Heinrichen genant Rumpold herzogen zu GroBen-Glogaw unserm licben oheimen und fursten erkant haben, und haben im dorumb mit wolbedachtem mute gutem
rate unscr und des Ileiiigen richs kurfursten und fursten und recl1tcr wiBcn wollen gewalt und
macht gegeben und geben im die in craft dicz briefs von Romischer kuniglicber mechtc: mit
dem egenantcn kunig von Denmark dem herzogen zu Sleswig und den Hensteten umb fride
und sune zu reclen zu reicligen und zu enden von unsern und des heiligen richs wegen ais des
notdurftig sin wirdct", De11tschf Rrirhstagahfll ..., nr 179, s. Z15-Z16.
2
'
Hrmset"fcrsse, Bd. 7, Leipzig 1893, nr 548, s. 349.
2
'• !óirlem, nr 557, s. 355-356.
27
"Hertich rumpołci ut der slesye was gesant in denemarken van deme romeschen
konynghe vrede to makendc twisschen deme konynghe uncle cleme heren van holstcn. Alsc
he do quam lubeke, do wart he herliken entfanghcn, unde toch vort na dennemarken myt
herliker sclschop, also dat he quam to vlenborch in sunte matheus avende", Chro11il.· des Fml!cisl.·aller Lrsflmistf'n· Detmar 11adi der [h:rchri}i rmr/ mil EtgiiiiZitllgl'll mts al!rlrrll Chrot!ihtJ, hrsg.
von F. H. Gramoll Th. Z. Hamburg 1830. s. 33. Zapewne termin stmte mathms (Z1 września)
jest tu pomyłką, chodzi raczej o Stilile marlitf/tS (11 listopada).
2
·'
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holsztyńscy.

W dniu l stycznia książę Henryk X wystawił dokument poświad
czający, że wyrok w tocZ<Icym się sporze zostanie orzeczony przez niego samego
lub Zygmunta Luksemburskiego w ci<lgu jednego roku, z możliwością przedłu
żenia terminu o dalszych sześć miesięcy, a do 24 czerwca 1424 roku przez obie
strony utrzymywany ma być rozejm. Tego samego dnia również Eryk i panowie
Holsztynu zobowiązali się dotrzymać tego punktu umowy, a przede wszystkim
uznać przyszłe rozstrzygnięcie króla niemieckiego i księcia głogowskiego. Przy
czym obie strony sporu nie były zgodne co do sposobu uzyskania ostatecznego
wyroku. Holsztyńczycy zdecydowanie sprzeciwili się możliwości os•1dzenia sprawy
według prawa duńskiego (jak nastąpiło to w 1413 r.) 2 x. Szczególnie Eryk musiał
być niezwykle zadowolony z mediacji księcia głogowskiego. Relacja źródłowa
podaje, że miał mu nawet ofiarować za żonę "córkę księcia pomorskiego" wraz
z bardzo znacznym posagiem"''. Identyfikuje się ją jako Adelajdę, córkę Bogusława
VIII słupskiego i być może w styczniu 1423 roku doszło nawet do planowanego
ślubu · 10 •

Zgromadzeni w Lubece przedstawiciele Hanzy przesłali 22 stycznia miastom
inflanckim relację o zawarciu w dniu 5 stycznia pokoju ("vrede"), choć de facto
był to rozejm11 . W chwili, gdy powstawała ta relacja, książę l1enryk X już nic
żył. Zmarł, zapewne w wyniku zarazy panuj<ICej w okolicach Flcnsburga·12 , jak się
przyjmuje w dniu 18 stycznia·\.1. Pochowany został w katedrze duńskiego miasta
Haderslev14 . O rozejmie, a także śmierci księcia powiadomił wielkiego mistrza
Paula von Rusdorfa burmistrz Strzałowa Kurd Bysscop w liście z 6 lutego.\'· Zawierał on wiele wiadomości istotnych z punktu widzenia Zakonu, w tym uzyskane od samego Henryka X. Burmistrz przekazał informację o zamiarze króla
Eryka udania się latem tego roku na Pomorze i odbycia tam spotkania z wielkim
2
"
29

lltlll.ffFfrt'ssr ... , Bel. 7, s. 362-363; Z.H . Nowak , Mirdzy11arodouu proces)•... , s. 131 n.
"Ok g haf he hc.:rtigen rumpolcle der hertigcn cł a chter van pomern, sine modderen, myt
grotem c goldc 1111de ghclde myt mennygherleyc ghave umie clenodc", Chro11il.· des Fm11cisl.·anrr
LfSftllfiSII'I'S ... , s. 34.
1
·"
K. Ja sii'iski, Rodow:órl Pimtów .1'/qsNch, t. 2: Pias/owie j'wirl11iccy, ziębitcy, glogowscy, żfl 
gm!Jcy i olduicr.v, Wro cław 1975, s. 136. Tam dalsze wskazówki źródłowe.
-" flti!I Sflt'rfSSf .. ., Bd. 7, nr 572, s. 377.
12
·
"henigen rumpol te rorde cle pestilcnte, so dat he sik to hand to bedde legc [.. .] Darna
w h and starf hertich rumpolt myt sorg he uncle myt drosnysse a !Ie der, de d arby wercn", Chro11il
drs Fmllr.isi'allerl.rsfmrislft~L .. , s. 34.
11
··
K. Ja sil'iski, op. rit., s. 135-136. Informacja o dacie dziennej śmierci na podstawie zapisu
Ndrolog11 iflgflt!shego.
" "Do woltlen sine denre undc knechte cne to hus vorcn , men de konyngh hindcrdc
dat, undc Ie t cne begravcn t ho haders le unde herliken bcghan", Chro11il.· des Fm11r.isl:a11er Lesemfislrn· ... , s. 34-35.
" " hochgheborne vor stc henoghe Hinrik anders Rumpolt ghcnomet den men nu hy r
d[o]et zccht to wesendc cle zvłvc herc eyncn vreclc ghemakct hevet twysschen myneme heren
konynghe vnde den Holsten hercn vppc cyne n vtsproke des alclcrluchtyghestcn heren herc
Zeg hcmunr romesche konyng nu to sunte Johannes daghe kumt von over eyn jar", Geheimes
Staatsarchiv .... nr 4068.
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mistrzem. Była to już kolejna, rym razem szczegółowa, relacja skierowana do Malborka. Wcześniej von Rusdorf w liście od burmistrza gdańskiego Gerharda von
der Beke z 11 stycznia uzyskał jedynie porwierdzenie przekazania rozstrzygnięcia
sporu duńsko-holsztyńskiego księciu głogowskiemu ·1 c'.
Misja Henryka X stanowiła dyplomatyczny sukces. Nie bez racji kronika
!ubecka podaje, że pomiędzy Erykiem i Henrykiem IV zapanowały wówczas
"vruntschop unde vrede" 17 • Od chwili, gdy we wrześniu 1422 roku oficjalnie powierzył mu j~l Zygmunt Luksemburski, pokój utrzymywał się przez ponad pięć lat.
A przecież działania księcia we Flensburgu, już z założenia nie miały mieć charakteru ostatecznego rozstrzygnięcia. Niestety dla samego Henryka zakończyły
się one tragicznie. Nagła śmierć młodego księcia (liczył od 26 do 34 lat) 18 przerwała jego obiecującą karierę w służbie króla niemieckiego. Z pewnością miałby on
również dalsze możliwości wypróbowania swoich talentów militarnych. Okazje ku
temu stwarzały zarówno wojny husyckie na Śląsku, jak i udział w organizowanych
przez Luksemburczyka antyczeskich krucjatach. Śmierć ta miała też wymierne
konsekwencje dla księstwa głogowskiego. Jako że książę nie pozostawił potomka,
samodzielną władzę sprawował w nim aż do 1467 roku jego starszy brat Henryk
IX. Było to wprawdzie panowanie bardzo pomyślne, lecz niestety nie można już
tego powiedzieć o rządach .icgo syna i następcy, ostatniego dziedzicznego władcy
z linii Piastów głogowsko-żagańskich Henryka XI.
Eryk po serii niepowodzeń w wojnie o Szlezwik zmuszony był do podjęcia
rokowań również z Hanzą, która zresztą bardzo poważnie do owych niepowodzeń
się przyczyniła. W dniu 6 stycznia 1423 roku został zawarty układ, na mocy którego król zgodził się na utrzymanic przywilejów handlowych hanzeatów w krajach
unii kalmarskiej. Ponadto obie strony zagwarantowały sobie wzajemnie udzielenie zbrojnej pomocy1'J. Pomimo wyraźnego niezadowolenia zarówno Eryka, jak
i Hanzy z postawy Zakonu, Paul von Rusdorf liczył na możliwość pozyskania ich
jako sojuszników. Udało się to jedynie w stosunku do Danii i 15 września 1423
roku Zakon zawarł układ z władq unii kałmarskiej i książętami zachodniopomorskimi. Najistotniejszym jego postanowieniem było zapewnienie sobie przez
sygnatariuszy pomocy zbrojnej, ale regulował on także ważne kwestie przywilejów
handlowych i pobierania ccł4 u. W rzeczywistości oznaczało to, że Eryk, zaledwie
kilka micsi<;cy po zawarciu porozumienia z Hanzą, wystąpił przeciw jej żywotv, "Ouch sagcn vor czitungc, d as der heren konige von Dencmarke vnd dy holsten herre n
ire sache mcchtiglichcn czu herczoge Rumpolte vnd czu den Gemencn Steten gesaczt haben".
Gchcimes Staatsarchiv.. ., nr 4045.
JJ Chro11ii: rlrs Fm!lcisl..·aJJtrLrsemeislrrs... , s ..)4.
'" K. Jasit1ski, op. dl., s. 135.
·''' Hai!Sftecesse... , Bd. 7, nr 564, s. 363-364.
40
Die Staatsvertrage rles Dmlsrhm Orrlms..., nr 159, s. 168-169. W układzie uczestniczyli
Otto II i Kazimierz VI szczccit~scy, Warcisław IX i Barnim VII wologojsiw-rugijscy oraz Bogusław IX słupski.
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nym interesom, wi~!żąc się z Zakonem. Król zgodził się bowiem na pobieranie
w Prusach tak zwalczanego przez miasta wendyjskie cła funtowego. Jednocześnic
wielki mistrz uznał prawa Eryka cło wprowadzenia ceł w cieśninic sundzkiej, co
godziło bardzo poważnie w interesy kupców pruskich. 1~~~~ nierozważna polityka
przyniosła fatalne rezultaty.
Układy z rok11 1423 przetrwały zaleclwie trzy lata. Po ich zawarciu król opuścił
Danię i udał się do Jerozolimy. W czasie podróży uzys kał 28 czerwca 1424 roku od
Zygmunta Luksemburskiego korzystny wyrok w sprawie Szlezwiku, który nic był
już określany jako lenno Danii, ale jej część . l~1kiego wyroku nic uznał zarówno
władający w Holsztynie Henryk IV, który bezskmecznie odwołał się do papieża
l\brcina V, jak i l-Ianza-11 • Próby osiągnięcia porozumienia zakończyły się fiaskiem .
Eryk powrócił więc do polityki zwalczania przywilejów handlowych hanze•1tów
w Skandynawii. W rezultacie w październiku 1426 roku sprzymierzone z hrabhj
Holsztynu wcndyjskie miasta Hanzy wypowiedziały królowi wojnę-l~. We wrześniu
1431 roku pełnomocnikom Zygmunta Luksemburskiego, którymi byli posłowie
Zakonu, udało się doprowadzić do zawieszenia broni, co stanowiło bezsprzeczny
sukces dyplomacji krzyżackiej i istotny wstęp do układu pokojowego Zdwartego
w Yardingborgu (1435) 41 • Trwający blisko trzy dekady zbrojny konflikt został zakończony, a Eryk zmuszony był ostatecznie porzucić zamysł odzyskania Szlezwiku . Niezwykłym epilogiem burzliwych lat wojny stało s ię zawarcie w roku 1460
unii personalnej, na mocy której rządy w Szlezwiku i Holsztynie obj<)ł król Danii
Chrys lian I, wnuk hrabiego Gerharda VI-1 4 .
Dokonania księcia Henryka X we Flensburgu były znaczące, nie miały jednak szansy, by okazać się trwałym dziełem. Nic mogło być jednak inaczej skoro stanowiska obu antagonistów były tak krańcowo różne. Ponadto na przebieg
ro zg rywających się wówczas w regionie morza bałtyckiego wydarzei'i poważny
wpływ miały także wzajemnie sprzeczne interesy innych, niezwykle istotnych
jego uczestników- Hanzy i zakonu krzyżackiego. Inicjatywy pokojowe podejmowane przez Zygmunta Luksemburskiego wynikały natomiast z chęci rozwiązania
politycznego problemu w wpcłnie innej części Europy, ogarniętych ruchem husyckim Czechach. l~1ki splot okoliczności sprawił, że król niemiecki, wydając swój
wyrok w 1424 roku, kierował się polityczm1 kalkulacj<l- Uznał zasadność roszczeń
Eryka, który jako sojusznik w, jak zwykle szeroko zakrojonych, planach Luksem41

E. Dacnell, Die Hmtsesliirlte... , s. 317; Z.I-I. Nowak, Jfirrlzyllm·orloru·e proCfs_v ... , s. 135 n.
E. Daenell , Die Bliiln:fil rln rlmtsdmt f-la11se. lla11shdte Gesrhidtle vo11 der zwl'ilm Hiiljie
rlr.r XIV his x.-ttlll lrtzlelt Virrtd rles XV Jal!lhtmrlerts, Bd. l , Berlin-New York 2001, s. 226.
"-; l\lotywcm decyzji króla nicmiceki ego ponownie była kwestia husycka, a zorganizowania jak najsilniejszej koalicji do przeprowadzenia kolejnej antyczeskiej krucjaty wymagało
zakm'iczenia wojny dm1sk o- holsztynskiej. E. Daenell, Die Bliilfuit ___ , s. 254-256; L. Koczy,
op_ cit, s. 55-58; C.A. Liickcrath, Prm/ vo11 RIIJrlot_/ 1-!orhmf'islrr rles Dmtschm Orrlms 1422-1441,
Bad Godesbcrg 1969, s. 92-95.
4
-'
W. Czapli11ski, K. Górski, op. ci/., s. 148.
42

Mhja dvploma~vcwa i:sięcia Hem:vka X R11mpolrla ...

15

burczyka mógł mu oczywiście zaoferować więcej niż Holsztyńczycy. Podkreślić
przy tym należy, że pokój w Yardingborgu unieważnił rozstrzygnięcia Zygmunta, a co więcej, także zdecydowana większość wspomnianych wcześniej układów
zawieranych w okresie wojny o Szlezwik okazała się w rzeczywistości zupełnie
bezwartościowa 45 •
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DIPLOMATIC MISSlON OF DUKE HENRY X RUMPOLD
IN THE DANISH-HOLSTEIN WAR 1422-1423
Summary
Duchy of Schlcswig, which till 1326 stayed in passession of Halstein counts, playcel a significant role in Danish politics in t he years o f t he reign o f Queen l\largaret and h er san Er ic. T he
Queen resigned temporarily from the long-conducted battle of t he duchy since at that time
she realised thc plan of joining the three Scandinavian countries- Denmark, Norway and
Sweden. She grantcel this land to the count of Halstein Gerhard VI to lwld in fee. Margaret
and Eric returned to their plan of regaining Schleswig when unexpectedly the count died
on a battlefield in 1404. l\Iilitary action proved unsuccessful and w hen t he end of diplomatic
conflicts almost succeeded, the queen died in 1412. When the following peace talks turned
out to be futilc, the German king, Sigismund of Luxembourg appointed Henry X Rumpold,
t he duke of Głogów, as a n arbitrator in 1422. His energetically Ied mission ended 5th January
1423 signing tn1ce in Flensburg till 24th June 1424. Before long, after this occurrence, the duke
died of spreading plague.
l\lission of Henry X was undoubtcdly a diplomatic success and peace lasred until 1427.
Unfortunately, for duke himself his mission ended tragically. Suciden and heirlcss death of the
young duke (aged from 26 to 34) interrupted his promising carcer in the German king's court
service. lt also h ad a great impact on a situarion of Duchy of Głogów w herc duke's brother.
Henry IX, reignccł independently from that very moment. His successor became apparently
t he las t monarch o f t he duchy from t he Głogów-- Żagar lin e o f t he Piasts.

45
Oprócz już przedstawianych warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden przykład. W dniu 23
kwietnia 1419 r. zawarte zostało przymierze pomiędzy par1stwami unii polsko-litewskiej i unii
kat marskiej. Zakon krzyżacki. chcąc przynajmniej częściowo zneutralizować jego skutki, sprzymierzył się z Hanzą. Na mocy układu z l września 1421 r. Zakon mial otrzymać w razie wojny
z Polską pomoc militarną- 2 tys. zbrojnych do Prus lub 500 do Inflant. Gdy jednak w 1422 r.
rozpoczęła się tzw. wojna golubska, żadna ze stron nie uzyskała oczekiwanej pomocy.
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O ISTNIENIU KOMANDORli TEMPLARIUSZY
W SULĘCINIE l lAGOWIE

egenda i tajemnica, bogactwo i prestiż, walka za wiarę, niewyobrażalna potę
ga, nieoczekiwany upadek. Kiedy przeanalizujemy historię wielkiego zakonu templariuszy, to właśnie te skojarzenia mogą się pojawić w naszych myślach.
A oprócz nich również kwestie związane z papiestwem, krucjatami oraz polityką
i dyplomacją średniowiecza.
Być może pomyślimy, że są to zagadnienia ciekawe, ale odległe w czasie,
a tym bardziej w przestrzeni. I o ile przy pierwszym zarzucie będziemy mieli racje;, o tyle przy drugim już niekoniecznie. Zakon templariuszy bowiem był
obecny w życiu dawnych mieszkańców ziem polskich, w tym w funkcjonowaniu społeczeństw średniowiecznej Ziemi Lubuskiej. Na historycznym terytorium
Ziemi Lubuskiejl na pewno powstały dwie komandorie zakonne, w Chwarszczanach 2

L

1
Dokładne granice Ziemi Lubuskiej zostały opisane przez E. Rymara [w:] Klucz do ziem
polskich, czyli dzieje Ziemi Lubuskiej aż po jej utratę przez Piastów i ugruntowanie władzy margrabiów brmrdenburskich, Gorzów Wielkopolski 2007. Terytorium historycznej Ziemi Lubuskiej

pokrywa się zasadniczo z obszarem śre dniowiecznej diecezji lubuskiej, której losy zbadał i doskonale opracował A. Weiss [w:] Organizacja diecezji lubuskiej w średniowieczu, "Studia Kościelno
Historyczne", t. l, Lublin 1977.
2 Chwarszczany- niem . Quartschen (Chvartsane, Quartzan, Quartzen), wieś położona
10 km na północ od Kostrzyna nad Odrą . Pierwsza wzmianka o Chwarszczanach pochodzi
z 1232 r. i dotyczy nadania ich templariuszom przez Władysława Odonica. Za: A. Weiss, op. cit.,
s. 238-239. O komandorii w Chwarszczanach pisali: M. Goliński, Uposaże nie i organizacja zakomt templariuszy w Polsce do roku 1241, "Kwartalnik Historyczny" 1991, nr 9; M. Golemski, Ślady
chwarszczmiskiego skryptorium templariuszy, "Nadwarcia ński Rocznik Historyczno-Archiwalny"
2008, nr 15; P. Kołosowski, Projekt Chwarszczany, "Gazeta Rycerska" 2005, nr 2; idem, Stan badań
archeologicznych 1rad siedzibam i templariuszy na ziemiach polskich, [w:] Templariusze. Historia
i mit, red. S. Majach, Toruń 2004, B. Korba n, Fundacje templariuszowskie na ziemiach polskich,
"Przeg ląd Zachodniopomorski" 1986, nr l; Ch. Kouschil, Przyczynek do problemu roli zakonów

templariuszy i joannitów w procesie średniowiecznego powiększania terenów uprawnych na ob··
szarze komandorii c hwarszczańskiej, "Na dwarciań ski Rocznik Historyczno-Archiwalny" 2002,
nr 9; W. Nowak, Chwarszczany, templariusze i Sała1iski, "Gazeta Pogranicza" 1996, nr 8; E. Rymar, Komandoria chwarszczańska templariuszy i joannitów 1232-1540, "Nadwa rci ańsk i Rocznik
fił8-Archiwalny" 2002 , nr 9; idem, Postne (Bothscowe) i Ostrowieckie (Ostrovyz). Dwa
~iO(j z n
nia Bolesława Pobożnego dla chwarszcza1iskich templariuszy (1259), "Nadwarciański
*Rocmit:JtiiSrll yczno-Archiwalny" 2007, nr 14; idem, Powstanie i stan posiadania pomorskich ko~
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i Leśnicyl. Dowodem na to sq istniejqce tam do dziś kaplice4 oraz zachowane źródła'.
Niektórzy historycy sugerowali jednak, że nic były to jedyne siedziby templariuszy
na tym obszarze i wskazywali na możliwość istnienia kolejnej w Sulęcinie'' lub Lagowie7.
Ewentualne powstanie komandorii w którymś z wyżej wymienionych miejsc
nieodłqcznie byłoby zwhtzane z osob<t Mroczka z rodu Pogorzelów. On bowiem
w 1244 roku przekazał templariuszom znaczny kompleks ziemski w postaci Sulęcina i wsi, które znajdowały się w jego pobliżuH.
Postać Mroczka jest niezwykłe intrygująca, a jego burzliwe losy rozbudzaj<)
wyobraźnię historyków. Był synem Przecława, jednym z najwybitniejszych przedstawicieli S\Vojego rodu . Początkowo zwhtzany z Bolesławem Rogatk~l , występował
Mroczek od 1243 roku jako kasztelan Krosna, a następnie Ryczyna (w latach 12441247). Po podziale Śhjska przeszedł na stronę Henryka III, przy którym utrzymał
urząd kasztelana ryczyńskiego (1250-1253). Szybko jednak popadł w konflikt z nowym władcą, w konsekwencji którego został uwięziony. Po uwolnieniu Mroczek

me11d templariuszy w Chwarszczanach i Myśliborzu w XIII wieku , .,Przegląd Zachodniopomorski"
1987, z. 2; B. Skazi!lski, Dzieje zakonu templariuszy, .,Gazeta Rycerska" 2004, nr 2; idem , Zabytki
sztuki sakralnej na ziemi gorzowskiej, Gorzów Wielkopolski 1998; M. Starnawska, Mnisi- Rycerze
- Szlachta, Templariusze na pograniczu Wielkopolsko-Brandenbursko-Pomorskim, "Kwartalnik
Historyczny" 1992, nr l ; idem, Między Jerozolimą a Lukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w śred1ziowieczu, Warszawa 2006.
·' Dziś Lietzen N ord w Niemczech - miejscowość położona na północny zachód od Frankfurtu nad Odrą. 7,5 km na południowy zachód od Seelow. O komandorii w Leśnicy w: P. Hope,
Curia militiae temp/i in Licwiz. Z dziejów templari11szy na zaodrzaliskim obszarze diecezji Lubuskiej, "Pozna!lski Rocznik Archiwalno-Historyczny" 1994-1995, nr 2/3; W. Seyfert, Komturia
w Lietzen- krótkie spojrzenie na historię i przyszłość, [w:] Zakony rycerskie na ziemiach pogranicza,
red. P. Kołosowski, Chwarszczany 2007. Pewne informacje o komandorii odnajdujemy również
w wymienionych wcześniej pracach: M. Goli!lskiego, B. Korbana oraz M. Starnawskiej.
4
W przypadku Leśnicy również budynek dworu i spichlerz.
' Niezwykle pomocny w badaniach dotyczących polskich templariuszy jest zbiór H. Liipke
wydany przez W. Irganga, Urkunden und Regesten zur Geschichte des Templerordens im Bere ich des
Bistums Cammin u1zd der Kirchenprovilzz Gnesen, Kolonia-Wiedei11987 (dalej UuR).
'' Sulęcin - niem . Ziclenzig (Sulcnch, Zulenche, Tzullenzk, Czelcntzik), miasto poło żo
ne na Ziemi Lubuskiej, 12 km na zachód od O ś na Lubuskiego. Pierwsza wzmianka 1241 r. Za :
A. Weiss, op. cit., s. 278-279. Sulęcin był siedzibą komandorii: A. Małecki, Klasztory w Polsce w obrębie wieków średn ich, [w:] idem, Z dziejów i literatury. Pisma pomniejsze, Lwów-Petersburg 1896,
s. 342; J. Kloczowski, Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, [w:] Kościół w Polsce. Studia nad historią kościoła katolickiego w Polsce, t. l: Średniowiecze, red. J. Kłosowski, Kraków 1966,
s. 457; B. Skazi!lski, Sztuka w kręgu zakonu templariuszy, [w:] Templariusze. Historia i mit, red.
S. Majach, Toru !l 2004, s. 33 i 38.
7
Łagów -niem. Lagow (Logow, Montelagow), wieś położona 12 km na południowy wschód
od Sulęcina. Pierwsza wzmianka 1258 r. Za: A. Weiss, op. cit., s. 263. O komandorii templariuszy
w Lagowie pisał B. Korban, op. cit., s. 105.
' UuR, nr 27.
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udał si<; na Opolszczyznę, gdzie rozpoczął służbę jako palatyn księcia Władysława
(od 1258 r.). Urząd ten pełnił prawdopodobnie aż do śmierci, czyli roku 1271'1•
Kwestia lubuskich dóbr komesa Mroczka wzbudza wiele kontrowersji.
A. Weiss, idąc śladami M. Szczanieckiego 10 , przypuszcza, że ziemie te otrzymał
on z r~Jk Henryka Brodatego. Liczne nadania księcia, także te na rzecz cystersów
z Lubiąża i Trzebnicy, augustianów z Nowogrodu Bobrzańskiego oraz templariuszy, miały na celu trwałe pohJczyć Ziemię Lubuską ze Śląskiem 11 •
Odmienn<J hipotezę wysunął W. Kuhn, który stwierdził, że panem tych ziem
był wówczas biskup łubuski Henryk, Mroczek zaś był jedynie ich dzierżawc <t .
Natomiast M. Starnawska uznała, że biskup owszem był właścicielem dóbr sulę
cińskich, ale wcześniej, przed przekazaniem ich w ręce komesau.
rlymczasem z dokumenn1 nadania wystawionego we Wrocławiu w 1244 roku
wynika, że Mroczek za zgodą i przyzwoleniem swojego brata Gcrlacha, proboszcza Lubusza 14 , nadał templariuszom odzicdziczonyl 5, leżący między Lubuszem
a Santokicm, Sulęcin wraz z przyległymi do niego wsiami~<':

Eaproptcr ego Mrotsck cum voluntate et eonsensu fratris mei Cerłaci prcpositi Lubuccnsis dco et sancte Marie virgini militieque cłomus Templi in subsidium scilicer terre
Iherosolimitane in remiss ionem peccatorum mcorum eontuli hercclitatem meam inter
Lubus et Zantoch sitam, q ue Zulenche dicitur, cum viilis et civitate sibi adiacentibus et
cum omni i me, sicut in privilegio michi a domino duce dato continetur 17 •

'' T. Jurek, Rodowód Pogo rzelów, Kraków 2005, s. 41-43.
10
M. Szczaniecki, Historia Krainy Torzymskiej, [w:] Ziemia Lubuska, red. M. Szczaniecki,
S. Zajchowska, Poznań 1950, s. 338.
11
A. Weiss, op. cit., s. 157. Henryk Brodaty widnieje na XIV-wiecznym nekrologu joannitów
jako fundator dóbr templariuszy w Le ś nicy i Chwarszczanach: "dux Henricus cum barba, fun ··
dator curie in Quarsano et curie Lesni z ordinis domus milicie Templi ". Potwierdzałoby to tezę
A. Weissa dotyczącą wysiłków, jakie miał podjąć książę , aby silniej związać Ziemię Lubusk ą ze
Śląskiem. Nie stanowi to jednak dowodu na to, że Henryk Brodaty podjął kroki zmierzające do
nadania tzw. kompleksu sulęciJ'lskiego komesowi Mroczkowi .
12
W. Ku h n, Kirchliche Sied/ung ais Grenzschutz 1200 bis 1250. A m Beispiel des mittleren
Oderraumes, "Ostdeutsches Wissenschaft, Jahrbuch des Ostdeutschen Kulturrates" 1962 , t. 9,
s. 43.
u M. Starnawska, Między Jerozolimą ... , s. 67.
11
Aby przekazać ziemie templariuszom, Mroczek musiał uzyskać aprobatę swojego brata,
'
co sugerowałoby, że nie tylko on był ich dziedzicem, lec z ta k że Gerlach, o którym więcej [w:]
T. Jurek, op. cit., s. 13-45.
L' Należy zwrócić uwagę na słowo hereditatem (z łac . hereditas, atis- dziedzictwo, spadek).
"' Dokument nie wymienia nazw ani liczby przekazanych templariuszom wsi. Nie są zatem
uzasadnione słowa M. Szczanieckiego, który wymienił 10 wsi mających wejść w skład nadania
(M. Szczaniecki, op. cit., s. 338), a tym bardziej B. Korbana podającego ich nazwy (B. Korban,
op. cit., s. 105).
17
UuR, nr 27.
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To, że Sulcycin stanowił własność dziedziczn~l Mroczka, potwierdzili W. Kororaz A. Wędzki'''. W. Wojrowiak zaś, analizując tę sporn<l kwestię, stwierdził,
że:"[ ... ] nic byłoby pozbawione słuszności mniemanie, iż dobra [te] odziedziczone
20
były po rodzicach ... " •
1
\ \ 1244 roku, po darowiźnie komesa Mroczka, biskup lubuski Henryk przekazał templariuszom dziesięciny z sześciu sulęcińskich pługów 21 . W imieniu zakonu układ z biskupem zawarł preceptor templariuszy, czcigodny brat Gevehard 22 ,
a wśród świadków tego wydarzenia znaleźli się czterej inni rycerze Chrystusan:
Johannes Polonus, Johannes Balke, Iansunus oraz Martinus 24 .
Dobra sulęcińskie nie były pierwszymi, jakie templariusze otrzymali w tym
regionie. Trzy lata wcześniej, w 1241 roku ksh1żę Bolesław II przekazał im wieś
Małuszów 25 • Osoba darczyńcy sugeruje, że nadanie to mogło być form<! podzięko
wania za udział zakonu w bitwie pod Legnicą 21'.
Maiuszów wraz z późniejszym nadaniem komesa Mroczka stanowił zapewne
integraln<J całość . Nie wiadomo jednak, czy już w 1241 roku planowano utworzenie n<l tym terenie jakiejś stałej zakonnej siedziby. Jeśli tak, to kto byłby inicjatorem takiego Z<tmysłu? Pewne ślady prowadZ<! do Bolesława Il 27 • 'T'o z jego
rąk templariusze otrzymali Maluszów, i to jego imię widnieje w gronic świadków
późniejszego nadania Mroczka. Jaki jednak cel mógłby przyświecać młodemu
ta1~

W. Korta, Rozwój wielkiej własności feudalnej na Ślqsku do połowy XIII wieku, Wrocław
1964, s. 35.
1
'' A. Wędzki , Sulęcin, [w:] Studia nad poczqtkami i rozplanowaniem miast nad środkowq
Odrq i Dolnq Wartq, red. Z. Kaczmarczyk. A. Wędzki, t. l: Ziemia Lubuska, Nowa Marchia , Wielkopolska, Zielona Góra 1967, s. 319.
2
" W . Wojtkowiak, Geneza miasta Sulęcina, ,.Przegląd Zachodni" 1951, nr ll-12, s. 533.
21
W dokumencie biskupa mowa jest o sex aratris (z łac. arat rum, aratri- pług). Nazwy
pług, płużyca, radło, które pierwotnie oznaczały narzędzie do orania, były także używane do określenia obszaru ziemi zaoranej nimi w danym czasie. Za: W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji
kultury, Warszawa 1996, s. 889.
zz ,.Venerabilis fratris Gevehardi magistri dornorurn militie Templi". Cyt za: UuR, nr 28.
21
Templariuszy określano mianem ubogich rycerzy Jezusa Chrystusa i Świątyni Salomona .
Nazywano ich także rycerzami Świątyni Salomona, strażą chrystusową lub świątynnikami.
2
" U uR. nr 28 .
2
UuR, nr 22. Małuszów- niem. Malsow (Maltow, Malzow). Wie ś położona 7,5 km na
'
północny wschód od Torzymia, dekanat Sulęcin. Za: A. Weiss, op. cit., s. 264.
2
'' O udziale zakonu templariuszy w bitwie legnickiej [w:] M. Goliński, Templariusze a bitwa
pod Legnicą- próba rewizji poglqdów, ,.Kwartalnik Historyczny" 1991, nr 3.
27
Zachodzi oczywiście wątpliwość, czy Bolesław w 1241 r. mógł przekazać zakonowi Małuszów. W. Irgang zwrócił uwagę na to, że książę był wówczas niepełnoletni i uznał dokument
nadania za falsyfikat (UuR, nr 22 , uwagi). Rzeczywiście po śmierci Henryka Pobożnego rządy
opiekuńcze na śląsku przez jakiś czas sprawowała księżna Anna, co sugerowałoby małoletnosć Bolesława, ale nie jest to wystarczający dowód na to, żeby uznać dokument za sfałszowany. Zwłaszcza,
że część historyków sugeruje, że w 1241 r. Bolesław Rogatka był już w wieku sprawnym.
1
"
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księciu? Trwalsze połączenie Ziemi Lubuskiej ze Śląskiem? Zabezpieczenie jej
granic? lepytania pozostają bez odpowiedzi 2H.
W 1247 roku pełnoletność osiągnął brat Bolesława, Henryk III. Między ksią
żętami szybko doszło do wojny, a jej konsekwencją okazała się utrata Ziemi Luboskiej niezwykle ważnej ze względów strategicznych 29 •
Kiedy ostatecznie znalazła się ona pod władzą margrabiów brandenburskich,
Sulęcin stał się przygranicznym grodem strzegącym tworząc'\ się Nową Marchię.
Z kart Krond·i Wie/kopolsidei dowiadujemy się, że:
W roku Pańskim 1269 Otto, syn Ottona margrabiego brandenburskiego, czyli ze
Zgorzelca, po śmierci swego ojca Otcona zbudował gród Sulęcin między Lu buszem i Mię
dzyrzeczem, a Bolesław, książę Wielkopolski, tolerował to30.
Ksi4żę

nie

pozostawał

jednak biernym widzem politycznych rozgrywek, dla-

tego:
[.. . ] zabezpieczył swoje miasto Międzyrzecz blankami. Lecz zanim zostało otoczone rowami, Otto, syn wyżej wspomnianego margrabiego Ottona, znienacka przybywszy, zaczął
je oblegać. A nie mogqc zdobyć grodu, spalił go. I wzbogaciwszy się wspaniale zdobyczą
[zagarniętq] w mieście, uradowany wrócił do swego kraju 11 •

W odpowiedzi

Bolesław:

[.. . ] potężnie wrargn<twszy do kasztelani lubuskiej zupełnie jq spustoszył palqc i łupiąc.
Sulęcin mężnie go zdobył. Wojownicy jego śmiało wkroczyli
do niego i podlożywszy ogień podpalili ten gród, w którym wzięli do niewoli kasztelana
imieniem Sa bel wraz z jego ludzmi. I tak stawszy się dostatecznie bogatymi w konie, broń
i nadmiar zdobyczy, Bogu dzięki czyniąc wrócili wesoło do siebie 12 •

A [ ... ] wróciwszy pod gród

Z regestu Lockela, który jest świadectwem nadania Małuszowa, dowiadujemy się jedynie,
II obiecał przekazać templariuszom 50 łanów ziemi, w przypadku gdyby wieś znalazła
się pod władzą książąt wielkopolskich. Za: UuR, nr 22.
2
'!
O utracie Ziemi Lubuskiej, [w:] E. Rymar, Klucz do ziem polskich ...
1
· ° Kronika Wielkopolska, tłum . K. Abgarowicz, Warszawa 1965, nr 153, s. 285.
11
·
Ibidem, nr 157, s. 288.
12
·
Ibidem, nr 158, s. 288-289. O wypadkach tych pisze również Długosz: "Otto, syn Ottona, margrabia brandenburski, zamierzywszy kasztelanię santacką na własność swoją zagarnąć,
zbudował spiesznie między miasteczkiem polskim Międzyrzeczem a Lubuszem zamek Sulęcin
[... ].Bolesław zaś Pobożny aczkolwiek na tę budowę niemiłym patrzał okiem, przewidując, że stąd
dla niego i jego krajów pewna nastąpi wojna; odłożywszy jednak zburzenie zamku na czas inny,
miasteczko swoje Międzyrzecz opasywać począł wałami[ ...]. Otto mniemając, że Bolesław Pobożny
książę kaliski sposobi się do wojny przeciw niemu [... ],wpadł gwałtownie z wojskiem do Między
rzecza, a zastawszy warownię wykończoną w połowie, miasto zrabował[ ... ]; gdy zaś mimo natę
żonych usiłowa11 zamku międzyrzeckicgo zdobyć nie mógł, tak miasto jak i budowę rozpoczętą
ogniem zniszczył. Za odchodzącym od Międzyrzecza poszedł w pogo!l ze swoim ludem Bolesław
Pobożny, lecz nie mogąc go doścignąć, całą Ziemię Lubuską, do rzeczonego margrabi należącą,
pożogami i grabieżą naokół spustoszył. Poczem podstąpił z wojskiem pod zamek Sulęcin świeżo
od margrabi zbudowany. Żołnierze polscy[ ... ] naznosiwszy smolnego drewna, zamek podpalili
2"

że Bolesław
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Nie wiadomo, w jakich okolicznościach Sulęcin znalazł się w rękach margrabiów. Ci, prawowitym właścicielom, zwrócili go dopiero 27 października 1286
roku. Z dokumentli wystawionego w Chwarszczanach wynika, że margrabiowie
Otton V i Otton VI uznali prawa templariuszy cło dóbr sulęcińskich. Na mocy porozumienia zwrócili zakonowi: "[ ... ] opielurn Sułenzcc, viilas Langenvelde, Bresin,
Richennouwe, B11cholt et Lubcne cum omnibus attinentiis, agris, lingnis, aąuis,
pascuis, molendinis atque pratis et aliis sitibus universis"·u. Dokument margrabiów
jest nieoceniony, umożliwia bowiem, choć zapewne częściowo, poznanie wsi, które
wchodziły w skład kompleksu slllęcit'iskiego i być może powstałej na jego gmncic
komandorii. Były to: Długoszynq, BrzezitT15 , Rychlik''', Grabnon oraz Lubów'N.
W. Wojtkowiak wśród wsi należących do zakonu wymienia także: Smogóry,
Tursk oraz Ostrów. Pogląd ten nie ma jednak oparcia w źródłach '''. Podobnie jak
twierdzenie, że margrabiowie brandenburscy w 128ó roku zwrócili templariuszom
miejscowość Wędrzyn 40 •

Papież Mikołaj
Sulęcina

IV 13 stycznia 1289 roku potwierdził nadanie templariuszom
wraz z okolicznymi wsiami. Z papieskiej bulli dowiadujemy się, że:

[... ] nobilis vir Ono longus marchio Brandeburgensis cupiens terrena pro celestibllS et
transiraria pro etcrnis salubriter comnwtare forcnsem viilam Sulcnzhit et Langcnvcldc
et ąuasdam alias villas, terras et posscssioncs tunc ad ipsum spectantcs pia et provida
liberalitatc donavir''·

i W. Wojtkowiak zauważyli, że w dokumentach status Sulęcina
określany jest różnie. Istotnie dokument komesa Mroczka wskazywał na miejski
charakter tej miejs cowości (civitas), margrabiów już nickoniecznie 42 , zaś bulla papieża Mikołaja IV oficjalnie mówiła o wsi targowej (vil/aformsis) .
A.

Wędzki

i zdobyli". Cyt. za: J. Dlugosz, Dziejów polskic/l ksiąg dwana śc ie, p rzekł. K. Mecherzyński, ks. 6,
Kraków 1867, s. 398 .
.1.\
UuR, nr 63.
1
" Długoszyn - niem. Langenfelde (Langefelt, Langinfelt), wieś położona 3 km na półno c ny
zachód od Sulęcina, dekanat O ś no, pierwsza wzmianka 1286 r. Za: A. Weiss, op. cit., s. 241.
'·; Brzezin - niem. Breesen (Brezin, Bresen), wieś położona 3 km na zachód od Sulęcina,
dekanat Ośno , pierwszawzmianka 1286 r. Za: A. Weiss, op. cit., s. 237.
;r, Rychlik - niem. Reichen (Reichenowe, Richanow), wieś położona 6 km na południowy
zachód od Sulęcina, dekanat Ośno. Pierwsza wzmianka 1286 r. Za: A. Weiss, op. cit., s. 274.
17
·
Grabno- niem. Bucholtz, wieś ulicówka, 6 km na południowy wschód od Ośna, dekanat
Ośno. Pierwsza wzmianka 1286 r. Za: A. Weiss, op. cit., s. 250 -251.
" Lubów - niem. Laubow (Lubna), wieś ulicówka położona 11 km na południowy wschód
od Ośna. Pierwsza wzmianka 1286 r. Za: A. Weiss, op. cit., s. 262.
·''' Problematyczna jest kwestia Ostrowa, o czym więcej w dalszej części artykułu.
"" W. Wojtkowiak analizuje również koncepcje badaczy niemieckich, F. Schillinga i P. Niessena, którzy uznali, że w skład kompleksu sulęcińskiego templariuszy wchodziły wsie: Żubrów,
Rudna i Stanica. Pogląd ten, wg niego, nie ma uzasadnienia w źródłach. Za: W. Wojtkowiak,
op. cit., s. 535.
" UuR, nr68.
42
Określali oni Sulęcin mianem apidum (właśc. oppidum), co może oznaczać zarówno gród
(miejsce obwarowane), jak również miasto.
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A. Wędzki zmianę statusu Sulęcina wiązał z nicustabilizowan'l sytuacją,
która panowała na ówczesnych polsko-niemicekich terenach granicznych. Upadek miasta łqczył również ze sporem, do jakiego doszło między templariuszami
a margrabiami 41 . Zupełnie inaczej do tej kwestii odniósł się W. Wojtkowiak, który
uznał, że dokumenty, poza kilkoma wyjqtkami, nie określały prawnego charakteru
osady" 4 •
Istnieją hipotezy mówiące o tym, że to nie Sulęcin był główną siedzibą templariuszy w tej części Ziemi Lubuskiej, a znajdujący się nieopodal Ostrów. Dowodem tego miałoby być istnienic we wsi kościoła, reliktu funkcjonowania probostwa Ostrowskiego, któremu Sulęcin rzekomo podlegał aż do czasów reformacji 45 •
O krok dalej idzie B. Skaziński. Ostrów uznaje za siedzibę komandorii templariuszy, budynek zaś tamtejszego kościoła za ufundowane przez nich oratorium 4 r'.
Tymczasem nic wiadomo, czy Ostrów w ogóle należał do zakonu templariuszy. Z racji jego położenia było to możliwe, ale zachowane źródła nic potwierdzają
tego. Wobec powyższego nasuwa się pytanie, kto mógł ufundować tak okazały
kościół, jaki znajduje się w Ostrowie, jeśli nic rycerze Chrystusa 47 ?
Być może centrum domniemanej komandorii templariuszy nie znajdowało
się ani w Sulęcinie, ani w Ostrowie. Uważa tak B. Korban, który wysunął śmiałą
hipotezę sugerującą, że takim miejscem stał się Łagów. Pod niego miały podlegać
zarówno dobra stanowh1cc do 1242 roku uposażenie komandorii w Gnieźnie 4 H,
jak również te pobliskie, nadane zakonowi przez komesa Mroczka. Co ciekawe,
według B. Korbana, w skład tych ostatnich wchodził Sulęcin wraz z okolicznymi

4
A. Wędzki, op. cit., s. 321-322. Za tezą A. Wędzkiego opowiedzieli się W. Hładkiewicz,
J
J. Ugrynowicz i P. Koch [w:] Sulęcin dawniej i dziś, Sulęcin 1995, s. 17.
44
W. Wojtkowiak, op. cit., s. 531-532.
•s J. Jarzewicz, Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Askań
czyków i Wittelshachów, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk o Sztuce. Prace
Komisji Historii Sztuki, t. 29, Poznań 2000, s. 248; W. Wojtkowiak, op. cit., s. 530.
"'· B. Skazii1ski, Sztuka w kręgu ... , s. 38.
41
Budynek kościoła w Ostrowie na podstawie stylu można datować na koniec XIII lub po-·
czątek XIV w. Przyjął on nietypową dla tego regionu formę, podobną jedynie do kaplicy templariuszy w Chwarszczanach. Wysoka jakość artystyczna oraz znaczne nakłady, które musiano ponieść
na jego budowę, świadczą o aspiracjach przekraczających poziom typowego kościoła wiejskiego.
Więcej o kościele w Ostrowie [w:] J. Jarzewicz op. cit., s. 246-250.
4
" Zakon otrzymał z rąk Władysława Odonica zarząd nad szpitalem w Gnieźnie (odbyło się
to przed 29 czerwcem 1232 r.): "Ego Wlodizlaus dei gratia dux Polonie [... ] dedi venerabili domu i
militie Temp li fratribusque ad eam pertinentibus hospitale Gniznense cum omnibus suis attinentiis". Cyt. za: UuR, nr 6. Na podstawie zachowanych źródeł nie można stwierdzić, że w Gnieźnie
powstała komandoria. Templariusze przekazali szpital bożogrobcom z Miechowa 4 maja 1243 r.
Za: Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. l, nr 238. O działalności zakonu w Wielkopolsce [w:]
P. Hope, Kwestia sprowadzenia templariuszy do Polski. Rozwój uposażenia zakonu w Wielkopolsce,
"Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny" 1993, nr l.
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wsiami, takimi jak: Trzebów, Żubrów, Drogomin, Smogóry, Ostrów, Wędrzyn,
Lubów, Tursk, Lędów, Małuszów (lub Malutków) i Walewice 4'J.
W 1251 roku dzięki porozumieniu z biskupem poznańskim Boguchwałcm
templariusze z Lagowa mieli otrzymać dziesięciny z miejscowości: Wielowieś,
T'emplcwo, Ccmelno, Kołczyn, Cron, Koźmin, Vitankovo, Orla oraz Cenethnici,
w 1256 roku zaś na mocy dokumentu Przemysława l stać się właścicielami wsi
Żarzyn . Komandoria w Lagowie miała istnieć zdaniem B. Korbana do 1303 roku.
Wówczas jej obszar został wł'łczony do nowej siedziby zakonu, która powstała
w Wielowsi 50 .
1\vierdzenie, że Lagów był siedzibq komandorii templariuszy, wydaje się
mało prawdopodobne. Na podstawie źródeł nie można nawet zweryfikować tego,
czy ta miejscowość kiedykolwiek znalazła się pod zarządem zakonu. Wiadomo, że
od 1299 roku należała do Albrechta von Klepzig, a następnie do joannitów".
Układ ternphiriuszy z biskupem poznańskim, o którym wspomina B. Korban, dotyczył miejscowości, które najprawdopodobniej weszły w skład komandorii
w Wielowsi. Podobny los spotkał wieś Żarzyn, którq zakon odkupił 14 lutego 1256
roku z rąk rycerza Boguchwała, poddanego księcia Przcmysła P2 •
Czy na Ziemi Lubuskiej, prócz Chwarszczan i Leśnicy, mogła istnieć jeszcze
jedna komandoria zakonna? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach powstała i kiedy
poczęła chylić się ku upadkowi? Gdzie znajdowała się siedziba jej zarZ<jdcy?
Analiza źródeł pozwala jedynie na nieznaczne uchylenie rąbka tajemnicy.
Dzięki niej możemy uznać, że we wschodniej części Ziemi Lubuskiej, tuż przy
granicy z Wielkopolslq, do zakonu templariuszy należało miasto Sulęcin oraz sześć
wsi: Długoszyn, Brzezin, Rychlik, Grabno, Lubów i Małuszów. Czy miejscowości
te weszły w skład osobnej komandorii, której centrum stanowił Sulęcin, czy też,
jak stwierdził A. Weiss, podlegały komturowi Chwarszczan, nie wiadomo'-'. Biorąc
pod uwagę ich liczbę, powstanie komandorii sulęcińskiej było teoretycznie możli
we. Jej uposażenie nie odbiegałoby znacznic od uposażenia S<jsiednich komandorii
znajdujących się w WieJowsi czy Leśnicy. Jednak należy przy tym pamiętać, że
żaden dokument takiej nie wymienia.

B. Korban, op. cit., s. 105. Dokument Mroczka, de facto cytowany przeze mnie na wczestronach niniejszego artykułu, nie wymienia nazw wsi, które zostały przekazane wów-·
czas zakonowi templariuszy.
"' Ibidem.
51
A. Weiss, op. cit., s. 263.
52
UuR, nr 10.
'' Według A. Weissa: "Dobra sulęcińskie podlegały nac zelnemu zarządowi komtura
w Chwarszczanch. W samym mieście zakonnicy mieli tylko osobny dwór, w którym mieszkał
zarządca majątków". Cyt. za: A. Weiss, op. cit., s. 211.
4

''
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ABOUT THE EXISTENCE OF TEMPLAR COMMANDERY
IN SULĘCIN AND ŁAGÓW
Summary
In the 13th cenrury t he represcmatives of the powcrful Knights Templar rcached Polish land.
S ince thcy had the protcction of dukcs and magnates, t he Templars built 1111mcro11S commanderies, at lcast the rwo of which we re locared on rhe historie Lubusz Land. The acrivity of
the Templars in Leśnica and Chwarszczany is certai n, what is proved by the retaincd sources
and monasrery builclings existing in thesc places till the presenr times. Somc traces leaclus to
a tra i! of anorher rcsiclcnce which miglit have be en ercered near t he Lubusz-Grcater Polancl
borcler. This anicle prescnts the possible funcrioning of thc losr Temp lar commandcry in
Sulęcin or Lagów.
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PetrKozak
Zemsky archiv v Opave

VZNIK A PROMENY URADU ZEMSKEHO HEJTMANA
NA POZDNE STREDOVEKEM HLOHOVSKU*

lohovske (Głogów) knfzectvf s e na skłon ku stredoveku vydalo - ostatne obdobne jako jine soucasti svazku ze m f Ceske konmy- ces to u ustfel V in s ta łaci
vladnfho systemu, ktery s jistou mfrou zjednodusenf oznacujeme za stavovskou
monarchii. Rozbuskou, ktera odstartovala obdobf prekotnych zmen, była roku 1476
smrt poslednfho pffsiusofka mfstnf linie dynastie Piastovct"I Jindricha XI. Vyml'enf
tradicnfho panovnickćho rodu se v prcdmodernf dobe pravidelne m1valo zdrojem
"krizf" testujfelch stabiłitu zavedenych poh1dkt"I. V pl'fpade Hlohovska vsak były
dtisledky teto "krizc" ZO<lSObeny dlouholctym valecnym stretem O uprazdneny
knfzeel stolec, do jehoz pri'1behu se navfc proruftal soubezny zapas o cesky kralovsky trt"m. Touzebne oceldvany klid p l' itom neprineslo ani vftezstvf zbranf jineho
Piastovce, Jana II. Zahanskeho (Żagań), jehoz vlada była roku 1488 smetena zbrojnou moel Matyase Korvfna. Brzka smrt krale-dobyvatele pl'itom pouze akcelerovala personalnf chaos na knfzeelm stoki, ktery se v dalsfch letech stal predmetem
licitael a politicl"ych "obchodt"1" mezi pl'fslusnfky dynastie Jagellonct"I. Nacrtnuta
ccsta k instalaci stavovskeho systćmu pl'itom predstavovala proces neobycejne
komplikovany, provazeny celou l'adou mensfch i vetsfch konflikn\ behem nichz se
utval'eła nov~1 realita mocenskych vztahti uvnitf zeme. Soupel'enf se pl'itom zdaleka
neodehravalo jen na pomyslne ose knfzc- stavove. Rivałita zasadnfm zpt"Isobem
poznamenavala tćZ vzajcmne vztahy jcdnotłivych slozek stavovske spolecnosti.
Konflikty vyzadovaly resenf. Cesta k nemu była provazena vzajemnym uznavanfru
vftezstvf i porazck, coz dało vzniknout nejen inovaelm ve vzajemne komunikaci,
ale i V pojfmanf tlłohy, ktcrou mela ta krera cast systemu napl'fSte h rat. At se vsak
vftezstvf klemilo na tu ci onu stranu, hlavnfm porazenym była vzdy knfzeel moc,
jejfz autorita zazfvala prudky propad 1•

H

* Tato stuche vznikla v r<1mci i'c!icnf grantovćho projektu GA CR P405/ll/P509 Ktiticl:rf /:ome11tov011rf edir·e dvorsl:fch tfl!tl Zil:mtmdrt lrtgdlollsl·ińo, pti!lce pols/.:fńo rt vtuody ńlońovsl:ińo
rt oprtvs/:fńo, z !et 1493-15l17.
1
Podrobnou analyw tchdcjsfho dcnf podal P. Kozak, Zrorf strtvovsNńo Hlońovsl·rt. Mocellshf tt.l'l:~tpetlfve slnsl:fm pozdnfm stfedovebt, Opava 2008. K df!Nm problćmiun viz i P. Kozak,
.,Di!rlir'!Vf" Zil.'tlttmdrt lrtgel!ottsNńo. Emrll!dprtfttf zrfpm slrtvti OprtvsNńo rt HlońovsNńo vivodstvf
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Svćho druhu prt"1vodnfm jcvem, na prvnf pohlcd pozorovatcłnym, a soucasne jakymsi osobitym symbolem promen, jimiz proch•izclo po smrti Jindricha XI.
postavcnf zemepanske moci na Hlohovsku, był vznik zemskćho hejtmanstvf pro
ccłć knfzcctvf. Porreba zl'fdit tHad, jcnz by zastupovał vł:1dce a ztelesnoval jcho
moc, se pfirozcnc s ta la aktu:1lnf teprve ve chvfłi, kdy se ze me dostała do rukou panovnfka, ktery v nf trvałe nesfdłił. Takovym pffpadem była koncc konci'1 i kr:1tk:1
vl:1da Barbory, nczletiłć vdovy po zminovanem Jindrichovi XI., kter:1 siec pobyvala
v hranicfch knfzcctvf, re:1łnou moc ale v mkou drzeli łidć vyslanf do nekłidnćho
prostfcdf jejfmi hohenzolłernskymi pl'fbuznymi. Prednf mfsta mezi nimi zaujfmałi
Zikmund Ronenburg a Otto Schcnck2. S obema se ostatne jdte setk:1me. Casem
zrodu nove instituce tak był nepochybne pr:1ve az rok 1476. Je pfitom symptomatickć, ze kontinu:1lnf obsazenf tHadu se pojf teprvc s v:1łecnymi ud:1ł o stmi roku
1488 a s definitivnfm koncern piastovskć ery zosobnene padem Jana II., kdy se
vhidy v zemi ujala cizf knfzata, kter:1 jiz vetsinou osobne na Hłohovsku nesfdłila.
Zcmstf hejtmani sehr:1vałi jakozto pffmf z:1stupci knfzat velmi dllłc:litou pasivnf i aktivnf roli v nckłidnych dejfch prov:1zejfcfch promcny mfstnf zemske obce
ve stavovskou społecnost wne novovekćho typu. I-lcjtman jako pł'fmy z:1stupce zemcp:1na pł'cdstavovał prirozene jednu z os, kołem ktcrych sc vinuły nitky połitiky.
Realny respekt, ktcrćmu se teSił, ci mohł tcsit mezi społeccnskou ełitou zeme, był
vsak z:1visly na mnoha bktorech, ze kterych !ze vzpomenout jcho osobni kvałity
a schopnosti, skutccnou autoritu panovnfka, sebevedomf pi'edstavitełt"l zemskć
obce a V neposłednf rade tćz charismatickou sfłu tradice institucc. Ta była ovsem
odvisl:1 od starobyłosti ci novosti I.Hadu. Naznacił jsem jiz, ze institucc zemskeho
hejtmana pro cclć Hłohovskć knfzectvf vznikla roku 1476. Vykład geneze ól'adu

.>e umfpa11sl:ottmod 110 sNo11l·fl slfedovlJ:tt, [w:] Slezsi·o, zrml Komuv cl'si.-t! llislotie rt htltam 13001740, Dfl A. edd. H. Dai\ova,]. Klfpa, L.a Stolarova, Praha 2008, s. 177-188; P. Kozak, Ko11jlil:t11f
solili!( Zrmfpr11tshf lltor, lledtla a obrr Vdklńo H!ońo va 11a sHo11lw s!ledovlktt, [w :] Riturfl smflf.11(
Kott}lil:r a jeńo lf'oyenfve sllfflovfl:tt. Sbomfk plloplvhi z kolljfrl't!Cf ko11a11ive dnerń 31. kvf/tw-1.
Cfi'VIIrtltl07 v Brnf, edd. l\ l. Nodl, l\ l. Wihoda, Brno 2008, s. 225-254; P. Koz ;\k, PolitiJ.•, Jl1at·ńt,
Rit/fa/f.. Lrmdesflitm des flerzoglttms Glogmt im au ogeńmdett Mi!ldaltn; [w:] Mi!ldaltedirh Eliten
tmd Kttlllltlmtt.~ji<r ds!lirń der E/be. ltt!erdiszipli!liire Bfitriigf z11 Arrńiio/ogie 1111d Gesrńirńte illllllillflaltedicńm Ostmil!elmropa, hrsg. von A. Klammt, S. Ros signol, Giittingen 2009, s. 105-123.
2
K tlloze Otto Schcncka a Zikmunda Rottenburga viz P. Kozak, Zrod slavovsklńo H/ońovsht, s. 32-35; T zv. v<llce o hlohov s kć d ć dictvf se nejnoveji podrobne vcnoval v diserraci
obhajenć na Filozoficko-hist o rickć fakultc Univcrzity v Inn sbrucku a Univerzitc Johanna
Wolfganga Goetha ve Frankfurru nad l\loh ancm l\1. 1\Wller. Fiirs!lirńe Frnmdscńajietttmd Eitlltllgen im mugeńmdm ilfilldalrn: DPrG/ogattfr Erófolge.r/rti! (1476-8:!) a/s Fallsrttdie, Innsburck-Frankfurt am l\lain 2008. Z nejn ovej ~fc h pracf lze clale jmcnovar biografii B. Techmat1ska,
Nie.,poJ.·o;lty J.·sir;żr lrm 11 lagmlsh, Kraków 2001. Aurorce s e vsak ncpodal'ilo z cela pfekroci t stfn
srarsfh o pocL\n(, jchoz tv ftrcem by l H. Szczcgóła, Koni er p rtt/OfJ!!flltifl piaslowsliego li Od Iro dlOUl'i'f
Odtq, Poznat'i 1968. Tragickć pos tave knczny Barbory ve novali pozornosr zcjmena C. 1-Ioflcr.
Bflróarrt, ,)frll l:gdij/11 z tt Bnllldellllllrg, Vl'rwiflwf'le l!rYzogill i11 Srhll'sim, ven11iińlte Kd11igi11 v on
Bońmett, Vnlobll' Konmds fll'rm Zlt H(fydd·. Eitt dmtsrńes Fiirstmbilr/ mts dnn XV. lflńdnmrlel'lf.
Erstc !\btheilung. Prag 1867 a J. l\ Jacek. ii'i i my htf!f' Vladisla vrt, Praha 1991 , s. 5-38.
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vsak nenf vecf nespornou, nebot dosavadnf badan( nahlfzf na celou zale:litost jinak. Ambicf tćto studic je proto dt'tsledna polemika s doposud pl'ijfmanym vykladem·1.
Odlisnć odpovedi navrhuje vc svem dfle predcvsfm nejlepsf znalec spravnfho
a pravnfho vyvojc knfzcctvf Marian Ptak. Podle jeho vykladu existoval zastresujfcf mfstodrZ.itelsky tHad na Hlohovsku od samćho pocatku. Nejprve jfm mel
byt palatimlt, od pocatku 14. stoletf pak jiz hejtmanstvf zvanć pozdeji zcmske.
Kompetence takovćho ól'ednfka mely byt nejsirsfm zpt'tsobem dany jeho pozicf
zastupce knfzete a jcho vaha mela pfirozene stoup~lt V dobe nepl'ftomnosti vladce
v zcmi. Podl'fzeni mu tak meli od pocatku byt i hejtmani jednotlivych vikpild,
jinak ncjch'tłditejsf llfednfci Stojfcf V cele techto zakladnfch trhovych, pravnfch,
soudnfch, administrativnfch a vojcnskych jednotek organizacnf struktury zeme.
Zatfmco pak ve starsf dobe melo rozhodnutf takovćho hejtmana podlehar zpetnemu schvalenf ze Strany zemcp<ina, meia tato povinnost V podstate odpadnout
po roce 1508, kdy 1-IIohovsko presto s konecnou płatnostf do pffmeho drzenf ceskych kdłt't. Od tohoto momentu Ptak vnfma tamnfho zcmskeho hejtmana jako
tHednfka plnomocneho, jehoz rozhodnutf meło automaticky nabyvat sfly zemepanskćho vynosu. Loajalita mfstodrzfcfho pak bazfrovala na faktu, ze ho panovnfk
dosazovał trvale o svć vt'tli a bez existence formalnfho nastroje, jehoz pomocf by
volbu mohla ovlivnit zemska obec4 •
Predmctcm polemik:y tak nenf oblast kompetend knfzecfho namestka. Ty łze
jiste obecne charakterizovat jako veskerć pravomoci, ktere nałdely zemepamr'.
Felix Matuszkiewicz zdt''trazi'iovał zejmćna funkci hejtmana na soude a to jak lennfm, tak i ałodnfm (etfdrt). Zmfnil i tresrne pravnf kompetence a dodał, ze hejeman takć jako zastupcc zcmepana reflektovał a schvałovał majetkovć pi'evody
a uclełoval lćna'' . Pro blizsf vykreslcnf okruhu jeho aktivit łze rozvćst, ze meł na
starosti takć Vrchnf SpfUVll komornfho majetlm a zemcpanskych pi'fjmtl, V cemz
mu zi'ejmc asistoval kanclćf knfzcctvfl. V zastoupcnf svćho pana pi'ijfmał hołd

.1 Fcnomćn hcjtmanskych til'adit ve struktul'e statnfho svazku Ceske koruny patl'f k aktualne diskmovanym tćmatill1l V ceskć historicke vede. jednfm Z nejnovcj~fch p!odit tćto diskuse
je i monografie L. Bobkov~l . .t\1. Capsky. I. Korbehil'ova, a kol., Hejlmmtskrf .lpttfva ve verfle;Ifch
zetttfrh Kom11y ll'sll, Opava 2009.
~ 1\ 1.]. Ptak, Zgromorlzfllirt i urzrdv sittliowe hięst wrt glogoa!.'skiego od poczqtlm XIV z.t'. do
1742 t:, Prawo CCX, Wrocław 1991, s. 48-51. Je zccla nepochybnć , ze pi'i svych tivahach o Ufaelu
zemsk.;h o hejunana vychazel ze z<lv~rit prezentovanych v praci F. Matuszkiewicz, Die millelfllterliche G't>ridttsvetfrtsstntg des FiintmltllllS Glogau. Dorstel!ttngett 1111rl Q~te!lm zttr sc!tlesisrlmt
Gesr·!tic!ttr, Band 13, Brcslau 1911, zejmćna s. 49 a 140-146.
' Ta kro obecne je vymezuje 1\I.J. Ptak, Zgromodzmia i 11rzrdv, s. 48.
'· F. 1\laruszkiewicz, Dir millelalrnliche Gnichlsvetjammg, s. 140-146.
7
Vyplyva to napi'. z insrrukcf knile Ludvfka z roku 1523, jak viz Archiwum Pa1'isrwowe
we Wrocławiu (d,He AP Wr.), Księstwo Głogowskie- dokumenty (Rep. 4b), sign. 19 a 20.
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a pi'fsahu vernosti ze strany sravit", stejne jako zemi odstupoval jmenem stavajfcfho
knfzete ve prospech jineho vładce'1 • Jakofto reprezentant nejvyssf vladnf autority
dosazoval do tHadi't hejtmany jednotłivych vikpild 10 a udflcl jim poti'ebne instrukce a pi'fkazyl'. Rozhodoval sporne zalezitosti a to bud osobne' Z, nebo prostrednictvfm specielne ustanovenych komisf11 . s.hel mestske rady 14 , potvrzoval stavovske
zastupce (msessores) vikpild'S, ci prosti'edkoval mezi jednotłivymi, casto VtiCi sobe
nevrazfcfmi stavovskymi skupinami 16 • Mimo to hejtman tez stvrzoval, jakkoli casto
vfce mene automaticky, płatnast dohod uzavrenych V ramci zemske obce 17 a był
stavi'tm i pi'fmluvcem v jednani s panovnfkem 18 • Jako vrchnf spravce komornfho
majetku pak brał pl'irozene licast na procesu jeho legalnfho zcizovanf ve prospech
ti'etfch osob, ci pinii pi'fkazy knfzete ve veci postupovanf darovanych statki't 1'J.
Nikoli tedy skład bu a rozsah pravomocf zemskeho hejtmana, ale- jak uz było
naznaceno- dobu a okolnosti vzniku tohoto tHadu bude nutno podrobit blizsfmu
zkoumanf. Marian Ptak se pri svćm tvrzenf, ze tli'ad vznikl jiz nekdy na poeatku 14. stołetf, zjevne oprel o di'lkazy shrom<1zdene Felixem Matuszkiewiczem.
Nemecky pravnf historik a vynikajfcf znalec hlohovskych dejin vsak sve argumenty neskloubil zcela bezchybne. Prvnf zmfnku o instituci zemskeho hejtmana
pro cele knfzectvf polozil ke 2. l'fjnu roku 1331. Jednało se o listinu krale Jana
Lucemburskćho, jejfmz znenfm panovnfk potvrdil mestu Hlohovu vsechna prava
a privilegia, a vc kterć vystoupil i krali'lv m\mestek postaveny do protikładu k hejtmani'tm jednotlivych vikpild 20 . Spojil tfm vsak nespojitełne. V potaz totiz musfme
vzft okolnosti vzniku listiny a pozici jcjfho vydavatele. Zmfneneho roku kcal Jan
vyuzil vojska shrom<1zdeneho pt'tvodne k tazenf proti polskemu vladci Vladislavu
" H. l\Iarkgraf (ed.), A1111ales G/ogovie11ses bis z. J. 1493. Nebsl ttd:tmdlidtett Beilagm, Scriptores rerum Silesiacarum, Band X, Breslau 1877 (dale SRS X.), s. 58-59.
'' D. Lentfer (ed.), Die Glogmter La11desprivilegie11 des A11dreas Grvphius vo11 1653, Re chthi storische Rei he Band 147, Frankfurtam 1\Iain_:_Berlin-Bern-New York-Pari s-Wien 1996
(dale Gryphius), s. 188-189, c. 12.
1
"
Gryphius, s. 274, c. 50.
11
AP Wr., Zbiór rękopisów archiwalnych (Rep. 135), sign. 113, c. 145.
12
K. Bobowski (ed.), Regnty ttowożyt11ych dol:ttmettlów Nasztomtrzeb11id:iego. Cz. l (!5(JJ!6ilil), Wrocław 1995, s. 39, c. SS.
11
AP Wr., Klasztor Magdalenek w Szprotawie (Rep. 120), sign. 187.
14
Nap f. SRS X., s. 58. Celou serii podobnyc h potvrzenf z doby hejtm ans tvf Jakuba ze
Salzy pak uchovav•i Archiwum PaJ1stwowe w Zielonej G órze z siedzibą w Starym Kisielinie
(dale AP Zielona Góra), Akta miasta Szprotawa, sign. 60.
1
SRS X., s. 64.
;
16
Gryphius, s. 192-194, c. 16.
17
Gryphius, s. 191-192, c. 15.
1
AP Wr., Dep. l\Ii'indel (Rep. 133), sign. 30.
"
1
''
AP Wr. , Zbiór rękopisów archiwalnych (Rep. 135), sign. 4, c. 51 a S1b a AP Wr.,
K s ięstwo Głogowskie- dokumenty (Rep. 4b), sign. S1a a Slc. K postupovanf dar(! pak srov.
napf. AP Wr., Dep. l\Iflndel (Rep. 133), sign. 24a.
2
F. Matuszkiewicz, Die millela/terlicńf Gerichtsverfasstmg, s. 67.
"
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Lokytkovi a obratił hrot uroku proti drzavam hlohovslqlch knf:tat. Nasilna intervencc vedla kc vzniku noveho teritorialnfho tltvaru, kralovske casti Hlohovska,
postoupcneho pozucji roku 1384 u~ s fnsky m (Cieszy n) Piastovct"tm, do jchoz cela
był postavcn zemsky hejtman zastupujfcf v zemi nesfdlfcfho panovnfka 21 • Jednało
se o obvyklou pra xi22 • Di'tlditejsf ovsem je, ze tato skutccnost V zadnem pl'fpade
necloklada cxistenci obdobnćh o tH'adu ve zbyle casti zeme, krera zt'tstała v rukou
hlohovskych Piastovct"t.
Kd yz obdtfme pozomost k dochovanym pramem'tm, mi'IZ.e se presto zprvu
zdat, ze se teze Mariana Ptaka a Felixe Matuszkiewicze potvrzujf. Vedle hejtmani't jednotlivych vikpiłd totiz badat e ł rychłe narazf na tli'ednfky oznacene proste
jako herzog/ichrr htmptmnmt" ci "ZIIr zeit hrlllp!!llatl11 2\ Prvnfm varovanfm by vsak
mela byt jiz Skutecnost, ze tito hejtmani zpravidJa vystupujf tołiko V roli SVedktt
na zemc panskyc h listinach . Jejich vyskyt v pramenech je tak spfse pasivnf nd
aktiv nf. Lze samozl'ejme namftnout, ze ticast na listinnych pol'fzenfch knfzete je
dostacujfcf. Proc vsak neexismjf zadne doklady, reN kterych by tito hejtmani na pi'.
ude lovali lćna jmć nem ncpl'ftomneho vladce ? A podczre nf vzbuzuje i respekt, jemu z se tito !ide (ne)tesili ve spolecnos ti. Tezko uverit, ze by osoba s postavenim
mfstodrzitele vystup ovala V ramci sve decnych rad na jin ć m ncz prvnfm ci alespoi\.
druhćm mfste. Bohuzel tomu tak ncnf a je tedy na mfste otaz ka, Cfm tito hejtmani
ve skute cnosti byli. Analyza pr.unennćh o materialu do c hovanćho pro 15. stołe tf
vsak prcce jen nabfzf i dalsf inte rpretacnf moznosti. Zd a se prcdcvsfm, ze oznacen f l:11fzed hejimali nczname nalo od pocatku nic vfce ne:l sy nonymum pro hejtmana
vikpildu Kozichov (Ko żuch ów).
Mcs to Kozichov, rcspcktivc tamnf hrad lzc pro slcdovanou dobu oznacit za
rezidencnf sfdlo hloh ovskych piastovs kyc h knfzat a to •tz do jejich biologicke ho
od chodu roku 1476 24 • Nep ome rnc vctsf 1-Ilohov funkci hlavnfh o mcsta de facto
K oko lnosr e m vzniku ~ asri I-IIoh ovska jakoho b ezpros trednf d rź avy ~e sk yc h knlłti
srov. nejnoveji .J. Wojtucka, Zal!ellltd /1/ońovsJ:a rio KomJJy lesl.c·l (l jrń o vvvoj V le!l'rh 1331-1384.
[w :] Kom1111f u mf v rlfji11 rfr:ń !esl.-eńo s!dltt l. ll!tegm/tt! a par!il:111óm! t)lj:J' !es/.·eńo slditr v pozd11f111
stt'edovll.-tl, Pra ha 2003, s. 96-160 (uclalosti ro ku 1331 na s. 103- 110); res p. te nryz text publikovany pol sky p od aut orciny m dfvCfm jmćn e m J. E liasova, Księstwo Glogows/.-ie por/ bez.po.t'tu!ttiq
adrtr!zq /.:rólóill' rzr.d:irń w latach 1331-1384, [w:] 750-/rrie po'/J!)Sfall itl Księst ill•a Glogows/.:irgo. Rr/t21

mlv ·wyglosz.ottl' por/czas srsji pojutlamo-lla/1/:oill•r'} ill' Zaml:tt Ksiqż. ql Gfogo wsJ:irh d11ia 17 listopada

7001 1:,
22

G ł ogów

200 2, s. 19-63.
V postedn i d obe se mfstod r:l itel ske pra x i ceskych krali1 ve Sl ezsk u ven ovala l\ l. H o la,

Vmtislav.'Uf h ;/JnaJJr! Rrprezmlallli 1.-ni/o vs/.'lńo 111ajnlrflt1 p rv 11 frń Lllr·emburlo!i tta les/.·i m lrtittf
(1335·1378), Iw: ] l.esl h-rflovsl:ińo lll(fjeslrfltt ve sllfdo vNu, Poc ta Prof. PhDr. Franti sku Kavkov i,
CS c. k n e cłazit y m 85. narozenin <im. Usp o i'. L e nka 13obkova a l\ llad a H oU . Pra ha- Liromys l
2005 , s. 161-175.
2
' Srov. alesp oi'i K. Wutke (ed .), Dir IIIVfl!lflll' der ttirhtslrlfltlirńm Arrhive Sr:ńlesims I. Dir
Krf'isr Grii11 lm g 1111rl Fu'ystarlt, C od ex dipl o mati c us S ilesiac, Band XXIV, Bre sla u 190 8 (cHie
CDS 24), s. 115 , c. 2 ci CDS 24, s. 131 , ~ . 4.
z• S rov. ,de sp o i'i T. A nd rzej ew sk i (red.), Ko ż Mń óill• . Zarys dz iejów, Ko ż uch ó w 20 03 ,
s. 39-40. V para fhlln fm kos tel e N ejsve tej sf Pan ny !\Lnie nalezli posle dnf s po~inurf ja k vd ova

32

Perr Kozak

neplnil, nebot' był od vpadu Jana Lucemburskeho rozdelen na dve c<'isti a starć
casy se vdtily teprve pozdeji, kdy v jeho zdech sldlila nektera knfzata z tesfnskć
linie piastovske dynastie. Vyraznejsf zmenu V tomto ohledu pl'inesly teprve valky o hlohovske dedictvf, behem nichz se tesfnske casti zeme vojensky zmocnil
knfze Jan II. a dosavadnf hejtman tesfnskćho d{!u hlohovskćho obvodu Bernard
Przimke vstoupil do jeho sluzeb25 • Opetovne scelene mesto pak jiz natrvalo zaujalo
pozici politickćho a spravnfho centra knfzectvf a do cela sjednocenćho vikpildu
był postaven jeden z pl'ednfch dvorani'1 novćho zemepana Ernst Tschammer 2 r..
Jen steZf !ze pl'itom za nahodu povazovat fakt, ze jde soucasne o poslednf zmfnky dok!Jdajfcf existenci samostatneho tlfadu hejtmana hlohovskeho vikpildu. Jan
II. sfdlil pl'fmo v zemi a zadneho mfstodrzitele na rozdfl od svych braniborskych
rivali'1 nepotł'eboval. Poratka hohenzollernskych pretensf tak nejen ukoncila hlohovskou karieru Otto Schencka, ale uzavrela i prvnf fazi vyvoje tlfadu knfzecfho
namestka . Jakmile pak Hlohovsko roku 1488 dobyła vojska krale Matyase Korvfna,
!ze sledovat nejen nepretrzitou radu hejtmani'J cele zeme, ale płedevsfm zanika
post hejtmana hlohovskeho vikpildu, ktery tak zi'ejme personalne zcela splynul s
trvale obnovenou funkcf mfstodrzfcfho, jehoz sfdlem był tehdy konec konci'l tez
hlohovsky zamek.
Vrat'me se vsak na zac<ltek nasich uvah . Totoznos t oznacenf kniiecf hejtmrm
a hejtman kozichovskćho vikpildu pfedpokladanou pro starsf dobu doklada samotna rec pramentl. Vilćm z Gersdorfu tak był dne 17. brezna 1428 V listine knfzete
Jindficha IX. oznacen jednoduse jako unser hauptmmm 27 , uz 11 . Ied na pffStfho roku
ale pfsar upł'esnil jeho postavenf urcenfm hauptmrmtl z u FreystadP a o dalsf rok
pozdeji dokonce vyslovne herzoglicher hauptmann ztt Freystadf'l. Podobne napf. v
listinach knezny Kate riny Opolske, vdovy po Jindl'ichovi VIII., ktera od zavcru
14. do konce druhćho desetiletf 15. stoletf drzela ve svych rukou kozichovsky
a zelenohorsky (Zielona Góra) obvod·10 , vystupuje Hanus Nebelschiitz jak s titu-

po ]indrichu VIII. Karefina Opolska , rak i knfzara ]indfich IX. a jeho syn }indrich XI. (tamrez,
s. 30).
2
'
Na posled y V uradu pramenne zachycen 4. dubna 1478, jak viz K . Wutke (ed.), Die
lnvf71tare der tlichtstaatlichm An:hive Schlesie!ls li. Kreis tmd Stad! Glogatt, Codex diplomaticus
Silesiae, Band XXVIII, Breslau 1915 (dale CDS 28), s. 123-124, c. 687.
2
' ' V Mad u pramen ne zachycen pro dobu od 23. cervna 1482 (CDS 28, s. 250, c. I/1) do
10. srpna 1487 (CDS 24, s. 62, c. 4).
27
Ve sved ecne rade pi'irom uved en rypicky az po H a nu~i Kinlitzovi a hofmistrovi Erichu
Lesnowovi. Viz F. Ohnesorge (ed.), Z11r Qttellmktmrle der Geschid! te vou Griinberg in Schlesim.
Schl!!schrijim atts drr Provittz Sch!esim 2, Gri'Inberg 1903, s. 8, c. 8; CDS 24, s. 4, c. 8.
2
C DS 24, s. 4, c. 9.
'
2
'' C DS 24, s. 4, c. 9a.
·'" K jejfmu postavcnf srov. tel eg raficky alespo i1 F. l\Jinsberg, Geschich/e der Star/t 1111rl
Fes/1111g Gross-G/ogr111. l. Baurl, Glogau 1853, s. 232-233; J. Blaschke, Geschich/e der Starli Glogrm
tmrl des Glogallf!' La11riPs, Glogau 191 3, s. 110 ci noveji T. Andrzejewski, (red.), Kożuch6w, s. 39.
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Iem hauptmmtll zu Frey.rtadt11 , tak o poznanf neurciteji jako zur zeit herzoglicher
hauptmmm12 . Podobnych dokladt·, by pritom było mozno snest celou radu. Pomerne
spolehlivym vodftkem pfi mcovanf hejtmantl kozichovskeho vikpildu ve starsfm
obełobł je tak vedle pomerne soliclnf, a tfm komparaci umoznujfcf, pramenne baze
paradoxne sama nep'fesnost V pojmos!ovf, Stejnc jako skutecnost, ze valna cast
kyzenych lislin była skutecne vydana V Kozichovc. Protoze pak mesto dosti dlouho płnilo rezidencnf roli, tesili se reprezentanti tamnfho obvodu zvysenemu zajmu zemepantl a nenf tak vylouceno, ze je tito nadobu sve nepl'ftomnosti skutecne
mohli povefovat ncjakymi sirsfmi spravnfmi funkcemi. Ocio se to ovsem bez formalni instrumentalizace a rdłnć postavenf kozichovskćho spravce zalezeło vzdy
na sflc osobnosti konkretnfho tHednfka a n:.~ jeho blfzkych vztazfch k vladnoucfmu
knfzeti. Nemohio sc tak nikdy jednat o kbsicke hejtmany celeho knfzectvf, coz
dokUda i tindatura dlouholetćho pl'edstavitełe kozichovskćho vikpiłdu Ondfeje
Schweidnitze, ktery se v łistinach nechaval pravidelne nazyvat hoptman zur F'reynstad11. Vzepjatćmu sebevedomf vlivnćho racice a clvol'ana tak vdeCfme za fakt, ze
pro dobu jeho setrvanf v lHadu mizf z prament'1 i zmfnky o knfZecim hejtmanovi.
Zastavit se łze snad jeste u jedne skutecnosti. .fele o Ul'ednfky s tirulem "houptmrm Zctt G/agaw" ci tez sc zpfesnujfcfm oznacenim casti vikpiłdu jako napf.
Petir Dehit; houptmrm ZCII Glogatt amlheile des ... .fiirsten herzog Bulkin 14 . Jak vsak jiz
Z dmheho Citovancha pffkładu vypiyva, nesJo V zadnem pl'fpade O zemske hejtmany, nybrz pouze o pl'edstavitełe jedne ci druhe poloviny hłohovskeho vikpildu.
Nutno poznamenat, ze vlastne ani autor sbirky zemskych privilegii Andreas Gryphius ve druhć polovine 17. stoletf nepochyboval o tom, ze haubtlettte im Glogi.rchen
fiirsfelllhttmb je nutno hledat az v dobe poCfnajfcf vyslovne rokem 1488. Sbornfk
sestaveny baroknim intelektualem totiz otevid teprve privilegium kraJe Matyase
Korvina z brezna 1490 1'. Na scestf tak badatele svedl vlastne snad az Ferdinancl
Minsberg tvoffcf o dve stoletf pozdeji, jenz do sveho seznamu płynule zafadił
vsechny hejtmany, ktere było mozno op<ltfit stftkem Zll Glogmr16 .
Letma zmfnka o knfzeti Bolkovi Tesfnskem a Hlohovskem vsak umoznuje
pfilozit jcśte dalsf doklad teze, ze knfied hejtman był totozny s hejtmanem kozichovskeho vikpildti. Kdyz totiz 8. prosince 1448 knfze z tesfnske linie Piastovct"•
Vlaclislav, ktery rrvałe sfdlil ve sve casti mesta Hlohova, potvrzoval mestanu MiCDS 24, s. 131, c. 3.
CDS 24, s. 131, c. 3a .
.\.\ Napf. alespo1'\ AP Wr. , Księstwo Głogowskie- dokumenty (Rep. 4b). sign. 32ee. V
tlfadu pramenne zachycen od 7. cervence 1456 (CDS 24, s. 110, c. 3) cło 25. lecłna 1477 (CDS
24, s. 133, c. 9). Zaziltak vl<\cłu tl'f knfzat: Jincłl'icha IX. (t 1467), Jindricha XI. (t 1476) a vdovy
Barbory Hlohovskć.
14
·
AP Wr.. Klasztor Klarysek w Glogowie (Rep. 79), sign. 17 a 18.
5
·'
Gryphius, s. 317-319. Epizodi c kć vyswupcnf Otto Schencka z roku 1476 ncznal.
11
'
F. 1\linsbcrg, GeschichterlerStarl!tlllrl FestllllgGross-Gio,gtm.ll. Ba11rl. Mit Urhmrlm tmrl
Dohttllflllm. Glogau 1853, s. 522-525.
H

'
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kula~i Dreissigmarckovi privilegia spojem1 s jeho drzbou zemskych statkt't, objevil
se mezi svedky i sein hauptmmm Kunc Tschammer17 • Ten samy pak V listine sveho
pana vysroupil i v tlnoru roku 1457, oznacen v~ak jiz ritulem vyvracejfcfm vdkere
pochybnosti o postavenf sveho nositele a znejfcfm herzoglicher hattptmantl ZU Glogmt1H. Znovu se tak vynol'uje na znacena souvislost, totiz ze se jednało V prve rade
O hejtmana vikpi!du rezidencnfho mesta, Z podstaty vecf trvaleji se zdrZujfcfho V
okolf zemcpana, srejne jako tomu było v pffpacie Kozichova.
Mt'iieme tak s konecnou platnostf opustir teze naznacene kdysi Felixem Matuszkiewiczem a pozdeji rozvedene Marianem Ptakem. Orad zemskeho hejtmana
knfzecf vetsiny hlohovskeho knfzectvf nelze ztotoznit s jakoukoli formoll zastupitelske instituce pl'ed rokem 1476. Vyjimku potvrwjfcf pravidlo pl'edstavuje pouze
specificky vyvoj mensfho dflu zeme dobyteho pocatkem tl'idtych !et 14. stoletf
Janem Lucemburskym a promeneneho V tzv. kr<llovskou a pozdeji tesfnskou cast
Hlohovska . Az do jejfho predanf do rukou tesfnskych Piastovcll roku 1384 by ł
tento d fi pt"tvoclnfho knfzectvf spravovan kdlovskymi (a tedy skutecne zemskymi)
hejtmanyl'J. Zda sc pl'itom, ze se obdobna praxe ucldela i po naswpu Premysla I.
Tesfnskeho, jenz V nove zfskane clrzave, jejfmz zakładem była polovina vikpildu
Hlohov a obvod mesta Gory (Góra Śląska), nikcly nes.fdlil. V pramenech se tak
pravidelne objevuje oznacenf houptman czu Grosenglogaw vnd cztt Got<l 11 , coz nJznacuje intenzivnejsf propojeni vrchnf spr<lvy obou nevelkych Łizemnfch celkt"t.
Je Vsak pl'fznacne, ze i V tOffito pffpacie "spojenf' lifad zanika kołem po!oviny
15. veku, kcly se na hlohovskem hrade trvale zabydleli pl'fslu~nfci te~fnske vetve
piastovske dynastie.
K opatrnosti ve vynasenf soudt"t ostatne vybfzf i pffkład Kaspara Promnitze,
jenz stal roku 1525 v cele kozichovskeho a soucasne zelenohorskeho vikpildnfho
okrsku 41 • Personalni propojovanf obvodnfch hejtmanstvf taksnad nebylo vecf zcela
nezn<lmOll ani V pt"tvodne knfzecf CUSti zeme a moh!o SOllViSet S proStOli snahou po
zcfektivnenf zemske spravy. N en f pl'itom pl'fliS podstatne, ze se jedna o doklad
pomerne pozdnf. Nemala cast mestskych archivt"t z hlohovskeho prostl'edf totiz
litrpela nenahraditelnć ztdty jeste pl'ed zacatkem 20. stoletf, cehoz je vyraznym
dokładem pdve Zclena Hora 42 . Pro cele 15. a poearek 16. stoletf mame vyslovne
· -- -- ---- --··- 17

CDS 28. s. 93.
'" CDS 28. s. 102, c. S 16.
''' Prvnfm z nich był Hynek z Dube . Ve5kerć relcvantnf 1ldajc tykaj fcf sc hl ohovskych
dejin 14. srol. shromazdila J. Wojtucka, Zaf!mbtf Hloltowht rio Konmy {rs/:f.
40
Z de viz t\P Wr., Księstwo Głogowskie- dokumenty (Rep. 4b), sign. 44.
41
E. Graber (ed.), Die 111vflltme rler llirlttstaarlicltell Arrltive Seftlesim s. K1eis Sprol/alt. Carlex
rliplomatims SilesiOf, Band XXXI, Bresłali 1925 (dale CDS 31), s. 47, c. 198.
42
Jiz Fritz Ohnesorge si v tlvod11 svć edice posteskl, ~e by se naslo je n malo tak starych
mest jako je Ze Iena l-lora, jez by urrpela srovnatelne zrraty na pramennć materii ke svy m dejimłm. Z doby 1300-1400 znal pou ze jednulistinu a ze stoletf nasledujfcfho 12, jak viz F. Ohnesorge (cd .), Zttr Qllelle111:1111rle, s. l. Obdobny srav konstatoval pro pi'fpad Krosna i J. Habryc h,
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dolozeny pouhopouhć dva hejtmany tamnfho vikpildu, mezi nimizje rozestup
vice nez sto lct. Vcdlc zmfnenćho Promnitze tak zname vlastne pouze Mikulase
Anczyda, ktcry vystoupil roku 1408 jako svedek V listine knezny Kateriny4 \ Jednfm dechem ovsem dodavam, ze k roku 1525 zachyccne spojeni tHadu zdenohorskćho a kozichovskćho hcjtmana mi'tze mft korcny i v prosrem faktu neexistencc
hradu v Zelenć Hore, ktcry shoi'cl za boj\"1 roku 1488 a jiz se nikdy ncdockal svćho
obnovenf4 '1.
Zmfnka o Kasparu Promnitzovi vsak mimovolne otevfra jdtc jeden problćm .
Podle Mariana Ptaka mel kra! Vladislav roku 1511 vsechna vikpildnf hejtmanstvf
zrusit a podHdit je pffmemu dohledu zemskćho hejtmana. Nai'fzenf podle nej
doćasne pre:Zily pouze tHady v Gore, Sprotave (Szprotawa) a Svobodfne (Świebo
dzin)45 . Ptak mcl na mysli privilegium z 12. i\nora, kterym panovnfk mimo jinć
prohlasil, ze dm gmmtzjurstenthum/; sof r/urch eilletl gemeine!l hawbtma11 ... at/ Vtl11Ser
stal vollmiichlig gehalten 'mJerden 4('. Uvedenou vetu je vsak potreba cfst V kontextu
cele listiny, jcjfmz obsahem je kdlitv opakovany slib, ze neodtrhne Hlohovsko od
Ceskć koruny a nezcizf zemi ani jejf cast ze svć bezproscredo f, komorni dr:Zby.
Nejdc tak V zadoćm pi'fpade o ruscni existujfcfch vikpildnfch hejtmanskych tHadt\ ale o stavy vynucenć zdl!raznenf faktu, ze Hlohovsko ma byt skrze kralova
zastupce trvalc spravovano nedflne. Nemame tak co do cinenf s reformou spravy,
ale s dokładem snahy zemskć obce uclr:Zet a garantovat nynf i do budoucna (Jzemnf cclistVOSt knfzectvf. Jen pro doplnenf dodllVam, ze prameny znaj{ hejtmany
v5ech vikpild s vyjimkou samotnćho Hlohova i po zmfnenćm daru 1511 47 •
Vlastnc by se dało spekulovat, ze jednfm z dl"tvodl"t vyslovnćho podtrzenf
celozemskć pt"tsobnosti onoho :,polelllffho hejimana była i rełativnf novost tHadu .
To se vsak jiz pomału dostavamc na nejistou pi'tdu zavanejfcf pouhym rćtorickym
cviccnfm. Ovsem opet jen z casti. Podrobnejsf nahlćdnutf ritulatury jednotlivych
mfstodrziteh."t z ranć faze existencc i\radu a tedy z let 1476/1488-1533 totiz nejen
ze prozrazuje prckvapive mnoho o genezi a vnitl'nfm vyvoji hejtmanstvf samotnćho, ale poskytu.ie i velmi zajfmavć informace tykajfcf se sebevedomf, sebereflexe a sebcprczentacc zastupcit panovnickć moci.
-- ----- --- ---- - - --- ---- - - -·--- - --

--

--- - ---

Najrlav!.J IIiefi:U' rlzifjf' ziemi l:roJ'IIiolsHPj, [w:] Ze st11rli6w 11arl J'rerl~tiowieczJlym Gfogowem i Kros11e111.
Pmrf L11b11sl:irgo tow•arzystwa llfllll·owPgo. Komhja historii VI J. Zeszyt 3, Zielona Góra 1970,
s. 153-171.
4 ·'
H. Schmidt, Gescńirhte df!· Star/t Grii11brrg, Scńlesiw, Grl'mberg 1922. s. 12-13. Uva~o
var sc pak da jcStC o slcchtici jmencm "Scńml:f llf,VIII'icń V011 LaiiZbl?l'g", jen~ 27. unora 1428
potvrdil prodej vsi Wilkanowo ve prospech zelenohorskćho probo~rsrvf, jak k tomu srov.
F. Ohnesorgc (cd.), lur .QIIrl/mhmrle, s. 7, c. 7.
<-~ H . Schmidt, Gr'scńicńle rlf'l' Strtrll Grii11/Jerg, s. 12.
15
l\l..J, Ptak, Zgromarhmirt i urzęrll', s. 215.
4
'' Gryphius, s. 219-221, c. 26.
47 Viz pffslu~nć pasaze knihy P. Kozak, Zrorl stavovsl:lńo Hlońovsl·rt.
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Pro tlvodnf prehled uvaclfm tabulkn v pramenech zachyccnyc h zemskych spravd't 4 " :

. - --- --- ---- ------- - ---

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

jmćno

- ---·-------- -----·------·- - ------zachycen pro dobu

· · · ·- - · -· ·- - -- - -- · --· ··--- - - ~

hcjtman/
:
jeho ·zastupce (
1

Otto Schcnck z Landisbergu
Zikmund Rotte nburg
Urban Hollinperger alias Nymptsch

~~wfTalckenberg na Talkensteine
(Pod skale )

VI. 1476- XII. 1476

hejeman

IX 1476- L 1477

hejeman

XII. 1488- IX 1490

hejtman

l
l

!

l
!

--"]

IX. 1490- XL 1490

;

hejtman

- --i

knfze Kazimfr II. Tcsfnsky

'

!

II . 1491- IV. 1491

hejtman

IV. 1491- IX. 1498

hejtman

VI. 1495

ztfstupce

!

IV. -Xll. 1497, IV. -IX.
1498

ztfs111pce

i

Zalmłdk y

V. 1499- XII. 1499

hejtman

1\'fikulas Peschick z Bielaw

1499- VII. 1508

hejtman

1

II. 1505

ztfslttpce

i

- -- Jan Polak Karnkowski

Strmislav Kam/.·oill!J'/:i (bmtr la11a)
E m st Treltammer z Ose!lw
Oivg ze

j
i

l
l

;

Emsl Tsdlfllllllln· z Osett/a
vratislavsky biskup Jan V. Thurzo

Vaclav Haugl!z:itz z

Kręska

knfze Kazi mfr II . T esfnsky

H amd U11wiirrle
-Dr. Jal-ob ;_:e Salz_v a Sdu-eiben·rlorjit
Dr. Jakob ze Salzy a Schreibe rsdorfu
-

VII. 1508 - III. 1509

hejtman

X. 1508- fil. 1509

zdstupce

IV. 1509- IV. 1511

hejtman

1509 - VII. 1510

zds!ttpre

151(1

ztfs!ttpce

Hm111:J Dyltm
Emst Nebelsrńiitz z. Rzerzycy
Seifmt Nerhem z Siet'OSZO'IJ!Jir

l
;
l

l

i

l

l
!
'

hejtman

'

XII. 1520

- - - ----------1
ztfslttpce
li

1520

ztfslttpce

l

ztfstupre

l

ztfs111pce

l

1511-XII.1522

- -

l i11rlficlt lVu11srlt z Brotl6lJ!•a

l

l
l

!11. a IX. 1521, !11. 1522,
1523
VI. a XII. 1521, 1523

l

l

KryoylofSt-ltojf, Sei{r111 Nerńem, Emst
Nebelsdtiilz

!

V. 1521, V. a XI. 1522

J:olrhiv111! zrfo'l.

!

"' Kurzfvou uvedcni z ~l stup ci zemskych hejtmant"1. Rfmskć cfslice oznacujf mesfce v roc e.
dokl ady k zachyccnym meznfm datfun vys kytu uvedenych osob v urade vi z pl'flohu
knihy P. Kozak, Zrotf stavovsl:lńo Hlońovsi·a , s. 351-353.
Pr a m en nć
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---------·--··------------~----------..,---------,

koll'l:livlll zrisl. i
X 1522
-------------------+---------1-------_j
1522
zrfSIIIpr:e
i
Kaspar Kittlitz z

~ lalomie

knfzc Karcll\linstrbcrsko-Ole5nicky

XII. 1523

hcjtman

V. 1523- 1533

hcjtman

·-----------·-----------·-----1------------+---·---Jfelr:hior P11ster
1523,L~ 152~IX. 1526
zrislttpa
Krv:itolSr:hlJ!,•eidllilz
. -· -·

--···---

· -

. --·---

-----· ·-- ·-·--·

- ·-·

IV. 1528 a dtfle
-·--- ······-·

·-·-·····-·- ----

------

zris111pcr

__]

l

________________________

V prvć rade je potreba upozornit na skutecnost, ze behem pomerne kratkć
doby prodclal prudky vyvoj jiz samotny nazev mfstodrzitelskeho tll'adu. Baclateli
se tak mimochodem dostava do rukou dalsf z dt'Ikazt'I pozdnfho vzniku cele instituce, s jcjfmz pregnantnfm pojmenovanfm meli problemy ncjen zastupci nejsirsfho
spektra tehdejsl spolecnosti, ale i jeho vykonavatcle. Na prvnl pohled je to zrejme
hned v pl'evratnych letech 1476 a 1477, kdy se exponenti braniborske politiky
Otto Schenck a Zikmund Rottenborg honosili nezvyklym tirulem zemsky fojt
(landvog/) 4'). By la to konec konct'1 prave ona neobvyklost, majfel korcny v zjevnem
importu cizlch, nejspfSe luzickych 10 , tradic, jez spolu s nechutf k hohenzollernskym i'adt'Im zabranila obecnemu prijetf a zakotvenf takoveho oznacenf.
Obnovena potreba zl'fdit zastupitelsky tll'ad reprezentujfcf v case po konecntin padu piastovske vlady nepl'ftomnćho zemepana se jiz nesla na zcela jine
vlnc. Hned prvnf namestek dosazeny kralem Matyasem Korvfnem se patrne spokojil s tradicnfm oznacenim hejtman (capitaneus, mpitanew regis). Alespon ho tak
tedy chtcl videt amor Hlohovskych analt'r' 1• To je ovsem dt'Ilezita okolnost. Nejinak
tomu totiz bylo i V pl'fpadc jeho nastlipce dosazeneho novym kralem Vladislavem Jagellonskym. Tentokrat si mt'1zeme na pomoc vzlt soucasnlka dejti Marcuse
Kyntsche, podle jehoz slov se stal Talckenberg zu Glogau hrwp!matm von koniglicher
tttaiestiil be/ehlu11ge52 . Zt'1stava ovsem otazkou, jak tito tll'ednfci vnlmali sami sebe.
Pokud !ze vcfit editort'1m pffslusnych svazkt'1 slezskeho kodcxu, ze zachovali pri
rcgestovanf v listinckh se vyskytujfcf originalnl terminologii, tak se Hollinperger
oznacoval jak za zemskćho hejtmana (hauptmmm rlesjilrslotlttms Gross-Giogatt,
Freysrarlt, S'jJro!!rm etc.), tak za jakćhosi zastupcc knfzcctvf (r111wrtlt derfiinlm''
CDS 24, s. 77, c. 42; s. 133, c. 9; s. 189, c. 145 a 146.
"' Zikmuncł Rottcnburg był hohenzollcrnskym zemskym fojtem v dolnolozickć Chorebuzi (Cottbus), jak srov. napf. A. F. Riedcl (ceł.), Corlex diplomatir:lls Bm11denb1trgmsis. Saltlllll1111g
der Ud:ttllrlm, Cltro11il.:mtmd sot!sligm Qttdlmscltrijietl/ilr die Gesclticlt!e drr Mari· Bmndmbttrg 1tttd
ihrer Regell!fll 11/5, Berlin 1848, s. 69-70, c. 1816; s. 362-363, c. 2069.
" SRS X., s. 58-60.
2
'
G.A. Stenzet (cd.), Vo11 dm Gt'scńid!tmllrrhogs llm!llss, wie sir:ńs in rlnn 1488 Jańrergrttt
get! hal, [w:] Scriptores t'f/'11111 Siksiammm IV, Brcslau 1850, s. 18.
4
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liimer Gross-Giogrm , Freystadt, Spro/tau etc.)"1 . Stejnym zpt"'sobem, tedy termlnem
Z<lS tupce (rmwald) oznacil sveho muze Krystofa Talckenberga V listopadu 1490
i knil Vladislav'"·
Nepomcrnc vyssf formain f povcdomf me! o svćm postavenf knfzc Kazimfr II.
Tesfnsky, ktcry se z poverenf ceskćho a uherskeho kra Ie ujai spravy 1-llohovska na
nekolik mało mcsfctl nasledujfcfho roku. Ve svych rukou spojil nejen mfstodrzitelsky urad knfzectvf, ale prcdevsfm i vrchnf hejtmanstvf celeho Slezska. Jeho pi'1vod
a postavenf v dmci vrcholnych politicl\:ych struktur mu dovolovalo vystupovat
suverćnneji, coz sc odrazilo i v uzfvanf sebevcdomeho ritulu mocny hejtman (geweldigf'r hewbtmatt)'5 •
Kratka doba, krera mu była k Madovan f vyhrazena, nepl'ekrocila prah pouhć
epizody. Kdyz pak v dubnu roku 1491 predaval pomyslnć spravcovske zezlo Janu
Karnkowskćmu, polskemu vojevtldci a zastupci kdlova mladsfho brutra a novopeccneho hlohovskeho vUdce Jana Albrechta, jednało se o V poraelf jiz ctvrteho
zemskćho hejtmana za poslednf tri roky. Neobycejne rychłe stl'fdanf osob na postu
panovnfkova prfmeho zastupce było zapl'fcineno dynamickym vyvojem obsazenf
knfzecfho stolce. Doba se nesla ve znamenf vseobecneho rozkolfsanf tradicnfch
jistot, propadu amority knfzecf moci a boje jednotlivych stavovskych a zajmovych
uskupenf o zfsldnf rozhodujfcfho vlivu na denf v zemi.
Novy hejtman polozil v titularure mimoradny dtnaz zejmćna na fakt, ze je
spdvcem cdćho knfzectvf a podlćhajf mu tak pl'ed stavenf vsech vikpild . Svć
vysadnf postavenf ovsem zdtlfaznoval i odkazem na autoritu sveho pana, jenz
se zahy stal i polskym kdlem, a takć pravidelnym spojovanfm pojmtl hejtman
a mfstodrzitel zeme (Johamt Polack vonn Karmzkow, vomt wegemt des ... herretm
JohamtSs Albrech/s kho11iges z w Polemt ... des furstenthums Grossglog etc. gemeyner
hewptman Vt71ld v orwesnY·. Zvyseny zajem panovnfkova namestka na zdtlraznenf
t'i zemnfho rozsahu jcho pravomocf pritom respektovali i autoi'i Hlohovskych anałtl,
ktei'f jej vytrvale oznacovali ritulem tt11iversalis capitarmts hujus dttcatus, respektive
capitanetts gmeralis ńujus dttmtuJ.s 7• Pokud se pak Karnkowski nechal po dobu sve
nepl'ftomnosti v zemi zastupovat, było typickć, ze jak jeho bratr Stanislav, tak

CDS 24. s. 107, c. I. V 5; CDS 31 , s. 108-109, c. 9. Hu go Schmidt ho chybne nazyv;\
" Srbastimmn " namfst o Urbanem. jak srov. H. Schmidc Gnchidtlr dr.r Stad! Grii1tbetg, s. 27 a je
n epoc hybnć , 2c omyl pfevzal z knihy O. Wolff, Gesritich/e der Stad! Grihtberg i11 Niedrrschlesiell
von ihrer E11 tstrhtmg bis z11r Eil([iihnlllg der Rrfonnatioll, Gri'Jnberg 1848, s. 131.
q
AP Wr., Księstwo Głogowskie- dokumenty (Rep. 4b), sign. 5. Nekdy uv;\den i pod
jmćnem "Cristojfvo/1 F'allcmbrrg vf de'IJ!.>fll" jako tomu je v tom to pffpad e.
'' CDS 28, s. 134, ć. 764 .
"· A P Wr., Dep. i\liindcl (Rep. 133), sign. 23.
57
SRS X., s. 64-66.
1
'·

l'ztlil· a pro1111!11y tflatl!t zemsNho he;tma11a 11a pozdttl...
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i slcchticky predak Ernst Tschammer kładli pi'i svem jednani dt'trn predevsfm na
hejtmanovu plnomocnou pravomoc (vollmiichtiger hmtptmann) 5x.
Pomerne cliouha a co se vnitfnkh pomerit v zcmi tyce konstitntivnf hejtmansld sprava Jana Połaka Karnkowskeho była ukoncena dfky da!Sfmu stl'fdanf osob
na hlohovskćm trime. Zcme nejprve prdla pod pl'fmou spravu kdlc Vladislava,
ktery ji ovscm Z<1hy precla! da!Sfmu ze svych bratrt'I, Zikmundovi. Vladislavt"tv
hejtman Divis ze Zahradky;·, vsadil na kdlovskou vttli, krcr<1 ho vyriesla do jeho
tlfadu a propi'tjcila mu moc jedna t (aws befde des dttrchlewchtigiste v11d grosmechti-

gistejitrsten v11rl hen1 hem Vlarlislav ktt~tiges zu Vnger11 v11rl Behome... hewptmrm rlesir
furstellthme) 6 0 • Sio o vzorec, ktery me! dojft rrvalejsfho uplatnenf i v pffsrkh letech. Sami stavovć pfitom dt'tsledne setrvavali na urcenf koniglichin volmechtigi11
howptmrm alhir dis fursle11!humbsr, 1, n e bot dt'traz połozcny na plnomocnost spravcova
rozhodovanf upevnoval pdvnf platnost jfm potvrzenych ujedmlnf.
Dosavadnf literatura svornc uv<l.df, ze po Oivisovc odchodu nastoupil na jeho
mfsto Albrecht Sobek ze Sułówa a z Wąsosza, slechtic pochazejfcf ze slezskeho
Olesnicka a jeden z dvorant"t stojfcfch velmi blfzko novemu knfzeti Zikmundovi
Jagellonskćmu . V lifadc me! setrvar az do poloviny roku 1501, kdy ho jeho pan vyslal jako zemskćho hejtmana do novc zfskanćho Opavska. Osifelćho hlohovskćho
tifadu se pak me! ujmout Mikulas Peschick z Bielaw, jenz V nem vydrzel az do
konce ramnfho Zikmundova panovanf. Takto nacrtnuty sled udalostf je vsak jen
srezf mozny.
Je samozrejme mimo jakoukoli pochybnost, ze Albrecht Sobek zastaval od
roku 1501 post zemskćho hejtmana opavskeho knfzectvr'2 . Oeastnil se tez poselstva vyjcdnavajfcfho podmfnky nastupu Zikmunda .Jagellonskeho na Hlohovsku,
jak analyzotl pramentl proldzal Stanisław Nowogrodzki('\ Tvrzcnf, ze V mezidobf
!et 1499 az 1501 zastaval i funkci mfstoddfcfho na Hlohovsku, je vsak jiste mylne.
Do od borne litcratmy jej uvedl Adolf Pawiński, ktcry i nacrtl posloupnost jednotlivych hejtmanlt''". Był to sice prave Nowogrodzki, kdo jako prvnf upozornil na
fakt, ze vyvody jeho pi'edcht'tclce tykajfel se sti'fdanf osob v hejtmanskem t'il'adu
"
Ć.

CDS 24. s. 119, c. 7; AP Wr., Zbiór rękopisów archiwalnych (Rep. 135), sign . 113,

153.

' '' Jednalo se o slechtice c eskćho pitvodu, jehoz dosazenfm do tHadu se kral Vladislav
snazil uklidnit stavovskou reprezentaci Ccskćho kralovstvf, jak viz P. Kozak , Zrod stavovsNho
II/oho v sl·a, s. 159-160.
"" AP Wr., Dcp. l\liindel (Rep. 133), sign. 28.
11
AP Wr., Ocp.l\lnndel (Rep. 133), sign. 26. Hovofili tak o nem i zpetne, jak srov. napi'.
'
Gryphius. s. 191-192. c. 15.
12
'
V tli'aclc pramcnne poprvć dolozen v prosinci toho roku, jak viz J. Kapras (ed.), Poulstatl-y i-11ih :z:emsNho prtfva lmfif'IIIVf opavsNho. Dfl !l. Desi',y zemsN. Ćdstl. (1431 -1536), Praha
1908, s. 143-144, Ć. 84.
'• ·' S. Nowogrodzki, Rzqdy Zvgmr11tla lagidlrHiczyl-a 11a Ś/qsht i w L11żymch (1499-1506).
Kraków 1937, s. 11-15.
'·" A. Pawil1ski, Młode lala Zyg11111111a Stat'fgo, Warszawa 1893, s. 80-81. 147-148.
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nejsou zcela pfesnć'' 5 . lo mu ovsem nebninilo pi'ebfrat automaticky nekterć jeho
df!Cf zavery a potvrdit tak Sobka V jeho Ul'adu.
Andreas Gryphius v 17. stoletf nepochyboval, ze jiz roku 1499 spravoval zcmi
jmćnem knfzete Zikmunda MikuU.s Peschick a Sobkovo jmćno nezna 1' 1' . Dało by
se sice oponovat, ze se baroknf intelekndl mohl zmylit, ci nemel po ruce relevantnf informace a realitu si pouze domyslel. Jeho slova vsak potvrzujf jine, tentokrat jiz dobovć prameny. Uz 14. l'ljna 1500, a tedy v dobe, kdy Zikmund jeste
prokazatelne nedrzel Opavsko a Sobek tudfz nemohl byt tamnim hejtmanem,
potvrdil v Hlohove Mikulas Peschick z tirulu zemskćho hejtmana proclej płatu,
ktery pastoupili ve prospech cfrkve bratfi Melchior a Krystof Bergove 67 • Jednani
o pfedani Opavska do Zikmundovych rukou se navfc rozbehla teprve v cervnu
roku 1501, zatfmco Peschick vystupoval jako atts be.fehl desfiirsle11 Sigismtmd i11
Schlf'siell !terzogs zu GrosJglogau-Freystadt-Gor !tattptmamJ rmd verweSJer des gma11tttettfiir.r!f'lllttms i v dubnu toho roku 1'x. Pawiński svć tvrzcnf zalozil na poukazu
k obsahu knih tlcn'1, ktere si knfze Zikmund peclive vedl. Prave ty vsak podle vseho nic ncdokazujf, nebot Sobek v nich pravidelne vystupuje pouzc jako opavsky
zemsky hejtman, kdeZto pffjmy plynoucf do zemepanskć pokładnice ze slezskćho
scverovychodu odesflal vedle ncj stojfcf anonymnf hlo!tovsk:v !tejtmm1 a tedy nepochybne Mikulas Peschid;.m.
Nikoli tedy Zikmund\1v vlivny dvofan Albrecht Sobek, ale jakysi Mikulas
Peschick zastaval se vSf pravdepodobnostf od pocatku funkci knfzecfho namestka
na Hlohovsku. Kdo to vsak byl? A proc padła volba prave na nej, kdyz podle vseho
nepatfil k pi'1vodnfmu dvorskemu okruhu mladsfho Jagellonce70 , coz se odrazilo
i v povestnć bezejmennosti tldajtl v kolankach zmfnenych t'icetnfch knih. Nowogrodzki si rady pfflis nevedel a odpovedi nenabfdli ani jinf badatełt7 1 • Roku
1492 se vsak mezi svcdky listiny vydanć z moci hejtmana Jana Polaka Karnkow-

'·' S. Nowogrodzki, Rzr;dv Zvg11111t!la, s. 12-13.
'"' Gryphius, s. 317.
7
''
CDS 28, s. 143, c. 818.
(,X
CDS 31 , s. 40, c. 148.
'"' Knihu t'1ctiJ zaznamcnavajfcf pl'fjmy a vyclaje z let 1500 az 1504 uchov~iva Archiwum
Akt Dawnyc h w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego clz. l , Rachunki Królewskie,
s ign. 29. D f! <:'f edice viz A. Pawi1i ski , Mlodr lata, s. 233-270 a A. Diveky (ed.), Zsigmo11d lwgyel
hrrcug Burlai szóuwrlósai (1500-1502, 1505}, t-.lagyar torrenelmi t <\ r XXVI, Budapest 1914.
7
" Slozen f dvora Zikmunda Jagellon skeho p red jeho nasroupenfm na polsko-litevsky trŁm
analyzoval nejnovcji P. Kozak, Dvorskó spoielliOSI hlohovskiho a opavsklho vr!vorly Zikmtmrla
JagellollsNho, [w:] S/:/arlbrt a l:111111m rlvorsN spo!elt!osli. Dvo1:v a 11'Zirle11ce ve stt'erlovll:tt II, ecld.
D. Dvof<ickov•ł-t>.laU , ]. Zelenka , r-.Iediaevalia Historica Bohemica. Supplementum 2, Praha
2008 , s. 257-284; resp. i P. Koz;ik, Zrorl s/avovsNho Hlohovska, s. 173-214.
71
!\Li m tfm na mysli zcjme na ncmeckou p de i E. Breyther, Ko11ig Sigismtmd vo11 Polm i11
Schlr.rim, Striegau 1906 a knihu polskeho autora Z . Boras, Zygmiltli Starv w Glogowie, Katowice
1983, krera je v~ak spf~e jen ncpf'esnym opisem Pawińsk6ho a Nowogrodzkeho.
Główne

Vz11il: a prome11_v tiladtt zemsl:lho hejltflalla 11a poz.d11l. ..
-------·----------------

-------

41

skeho objevil rovnez nemipadny Nikolatts Piessigk72 , ktereho lze bez vyraznejsfch
problemf1 ztotoznit s postavou pozdejslho prvnlho zemepanskeho t.Hednlka 71 • Ve
hi'e je samozrejme moznost Peschickova slezskeho, potazmo pi'fmo hlohovskeho
pt!Vodu. Mohl vsak stejne dobre pi'ijlt V doprovodu hejtmana Polaka 74 • Ve prospech druhe verze se zda hovoi'it fakt, ze se s jeho rodovym jmenem v hranicfch
knfzectvl nesetkavame. Nade vsl pochybnost je ovsem skutecnost, ze se knlze pi'i
rozhodov<inl o personatnim obsazenl celneho tHadu nove zlskane zeme i'fdil pragmatismem. Jeho volba proto nepadla na zadneho z oblfbenych dvol'antl, ale na cloveka l!zce spojcneho s nedavnym vniti'nlm vyvojem knlzectvl, znaleho mlstnlch
pomeri'l, dostatecnc citelneho pro vi'tdCf osobnosti m Istni zemske politiky a podle
vseho tez ztclesnujlcfho kontinuitu V konecnych dftsledcfch Óspcsneho spravcoVStVI Jana Karnkowskeho. Od razem akcentu kontinuity v prakticke politice mohlo
byt konec koncf1 i uzlvanl Polakem zavedeneho tirulu gemey11er hawbtmmm vtmd
verweser7', ci stavy preferovaneho oznacenf volmechtiger hewptmanlf'.
Knlze Zikmund pfedal nedlouho po svem dosednutl na polsky a litevsky trt'm
vsechny sve zemc zpet do rukou ceskeho a uherskeho krale Vladislava, coz se sralo pflcinou dalslch zmen na postu hlohovskeho zemskeho hejtmana. Nejprve dosto k pokusu pocli'fclit nove bezprostl'eclnf knfzectvl pffmemu clohleclu nejvysslho
kralovskeho pfedstavitele ve Slezsku. Roku 1508 jlm byl vratislavsky (Wrocław)
biskup Jan V. Thurzo, ktereho vsak jiz nasledujlcfho roku nahradil nam jiz znamy
teslnsky knlze Kazimir II. Personalni propojeni hlohovskeho a vrchnfho slezskeho
hejtmanstvl mclo clva di'Isleclky. Nastal stav V podstare trvale osobni nepfftomnosti
vrcholneho tłfednlka v Hlohove, ktery zcela paralyzoval vykon jeho povinnostf.
Re5enl bylo obratem nalezeno v ustanovenf hejtmanova zplnomocncnce pochazejlcfho pozdcji z rad hlohovske slechty, jehoz tikolem bylo zabezpecovat kazdodennf chocl ureclnl agendy. Nova instituce hejtmanova z<istupce, skrze ktereho mohla
na postup zemcpanske moci clohlfzet sama zemska obce, nenarazila na zaclny
odporze strany stavt"I, osveclcila se v praxi a brzy tendovala ve staly tłfacl.
Rozclvojenf si ovsem vynutilo i zmenu, ci zpresnenf titulatury. Zatfmco
v pffpacie Ernsta Tschammera postacovalo roku 1505 ujistenf Mikulase PeschicCDS 24, s. 79, c. 54.
Varianty Peschickova jmćna, se kterymi je mozno setkat se v pramenech (Peschig,
Perschig, Pieschig.. .), shrnul pfehledne S. Nowogrodzki, Rzqdy Zvgmtmta, s. 30, p oz n. c. 3.
7
K roku 1492 se dochovala vypoveó zmocnence hlohovskych radnich Petra Glogera,
•
v nfz se nach<lzf zajfmavy tldaj o Polakovc sluzebnfku jmćnem Niw/asch, jen z pl'ekladal jeho
projev z polstiny do nemciny (CDS 28, s. 136, c. 774). l'viohlo by se tak nakonec d ocela dobre
jednat i o l\Iikuh\Se Peschicka a je ho jazykovć znalosti by tćz mohly svedcit ve prospech teze
o jeho polskćm pltvoclu.
71
AP W r., Klasztor l\Iagclalenek w Szprotawie (Rep. 120), sign. 183. Tir ul gemfillerhrtiiÓtmrmll v Peschickove pUpacle uZfval i samotny knfze Zikmuncl, jak nap!'. AP Wr., Klasztor
Klarysek w Cłogawie (Rep. 79), sign. 34. Casto si vsak vystacil s urcenfm heuótma11 ztt G/ogaw
(Gryphius, s. 202-210, c. 19) apocl.
71
' Gryphius, s. 192-194, c. 16.
72

71
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navratu predal amacht & hewptmanschafft77 , zaca! se Thurzo
oznacovat ritulem kralovsky mfstodrziteł (kiittiglicher statthalter)lx hlohovskćho
knfzectvf, V ccm z jeho pffkładu płynule nasledovat i Kazimfr II. Tesfnsky (ko11iglicher starlthelrler)l''. Jejich zastupcl'tm Vaclavu Haugwitzovi, dr. Jakubovi ze Salzy
a Hanu si Unwiirdemu se pak dostało oznacenf 11rff hejtman ci plnomocny hejtman ,
kterć tak vel'ejne ohlasovalo pi'1vod moci a postavenf jeho nositdi'tx0 • Neustałenć
pornery vsak pl'itom stale jeSte umoznovaly popustil uzdu fantazii a pl'edevsfm
prezenraci vlastnfch moccnskych pozie. Nic rak nebranilo Jakubovi ze Salzy, aby
se v li stine vydanć z vłastnfho rozhodnutf nepasoval do role plnomocnćho nosireJe vladnf moci (vollmiichtiger gewalttriiger), jakkoli neopomnel zmfnit dclegujfcf
autoritu nadl'fzenćho mfstodrZ.itełex 1 _
Uzn:ivany diplomat a hornoluzicky slechtic Salza seroku 1511 stał sam zemskym hejemanem v Hlohove, Cfmz padła personalni unie v hlohovskćm a ccloslezskćm Z<tstupitcłskćm iil'adu. Snad aby svć postavenf odlisil od praxe ned:ivnć
doby a nav:izal pl'itom na zabehnuty a nynf jiz kyzenou tradicf posveceny starsf
stav, vratił se zpet k oznacenf svć funkce pojmem ploornocny hejtmanH". Vzdelancc
a doktor cfrkevnfho i svetskćho pr:iva osvedcil vytl'fbeny smysl pro symbolickou
sflu slova jiz v dobc, kdy zaCinał jako podl'fzeny mfstodrzitełe Kazimira Tesfns kćho . Ncjinak tomu było nynf. Posun ve stylu vedenf a vykonu svel'enćho Lii'adu
s e vsak od razi l i vc zvyscnćm zdltraznovanf p lno u moc delegujfcf vrchnf panovnickć amoriry . .fcstłize se redy dva bezprostrcdnf Salzovi predchi'!dci ncvahali oznacit
za kr:ilovskć mfsrodrzircle, uvcdl jejich nasrupcc do praxe neobycejne dltmyslnou
J svym rozsahcm v hlohovskćm prostl'cdf neobvyklou tituł:irnf charakteristiku
vlasLnfho postavenf jako plnomocnćho hejtmana z kralova obzvlastnfho pffkazu

ka, ze mu do

77

Gryphius, s. 272, c. 47.
C. Grl"lnhagcn, I I. !\Jarkgraf (ed.), LehiiJ- tmrl Brsi!:md:tmrlm Schlrsims tlitri sei11er eitnelttfll Ftirstm!ltiintr'r im Jfi!teln/ta l, Lcipzig 1881 (da le LBUS I.), s. 257, c. 120.
7
'' AP Wr., D e p . l\lfmdel (Rep. 133), sign. 33.
"" Biskup Jan V. uvcdl , ze k prodcji starku Sigmundrem Ro re nburge m dos lo vor· sf'i11em
llflllptmr/itlt 1Vmzrlvo11 !lnllgwicz vo11 Krattz (LBUS 1., s. 257, c. 120). Obdob ne pak k ud <Hosr em
obsazeny m v lisrin <lch Kazimira II. T esfnske ho doslo vorrlemt rrllm11 hochge/enm hnm Jecow.Jf
7
'

VOIII Salrza bflirlrr redtle rlortorr VI/1/Sfrtltl bestiiidem libm1t vmtd mtgecznigletllt Glogisschm jitrslrtttJ!h'i!!.'IIIJ llflwplttlrlll (AP W r., Dep. !\li'lndel (Rep. 133), sign. 33), resp. vor I!a!IJ V1!·'11!.•irrle1111 V0/111
Loges VI!St'fll grtmw lirbm Vll!tr!vo/mechtigmtl hawp!mmm mtge:wiglnt G/ogissdtm jitrsle1tlhttms (AP
Wr., Kla sz tor l\lagdalenek w Szprotawie (Rep. 120), sign. 192).
" Timloval sc doslovnc jako beirltr t-rchte rloJ.·tor rlesfitnlm ... herz ogm :w Teschm, beirler
Sritlesim hittiglirhrr lllfljrsliil z u U11gnm, Boh mm obrisler hrmp!mrm11 tmrl J.·o11iglichfl: stnrltltnltfl:r
G/ogischer FllrS!f!ltltttltts allltrrgncltil:!ervo//miichligergl'wfllllriigfl; jak viz AP W r. , Klasztor l\lagdalcnck w Szprorawie (Rep . 120), sign. 191.
1
'
N<lvrar ke srarem u oznacenf respektoval i kr;\1, jenz ho na zy val hn~tpt!llf/1111 ztt Glognw,
jak viz napf. A P \Vr. , Księsrwo Głogow s kie - akra (Rep. 24), sign. 557. A srejne postupovali i cc5tf sravovć (Ót'yrlu rerhl dortom Vllrl hayllllf/1111 Ztt Grossm Glogrrw). jak napf. Gryphius.
s. 223-224, c. 28.
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a naffzenf. Sve osobnf kvality a dispozice pl'itom nevahal vefejne prezentovat odkazem na dosazene vzde!anf:
ich .Jakvwff vom Salcza von Schreibcrssdorff baider recht doctor aws Simderlichem
bcuelh vnncl vorschaffen des dmchlawchttigisten grossmechttigisten fmsten vnd hern hern
Wladislaen khenigcs zw Vnngerenn Behmenn ze. marggrawen Zll Meluhrn ze. herrzogenn
zw LurLcnnbmg vnnd 211 Schlessicn ze. meines allirgnedigistenn hem n der fUrstennthwmm
Grossennglogaw Frcynstad ze. volmcchtiger hawbtmanK'.

Vypjaty odkaz na legitimizujfcf panovnickou moc osiabil Salza tcprve v samem z~lvertl sveho setrvanf V tHadu hlohovskćho zemskeho hejtmana. Pl'fznacnć
ovsem je, ze sc tak stalo v dobe, ktera se nesla vc znamcni zasadni promcny
jcho vlastnfho spolccenskeho postavenf. Pocatkem srpna roku 1520 skona! v Nise
vratislavsky biskup a byvaly kralovsky namestek na Hlohovsku J<~n V. Thurzo
a z nadchazejicf volby vzescljako vftcz prave Jakub ze SalzyH4 • Razem se tak stal
jcdnfm z ncjvlivncjsfch mu:W ve Slezsku, coz se zahy odrazilo i v titulu, ktcry
pouzfval pl'i vykonu svych li'fednfch povinnostf v hranicfch hlohovskeho knfzectvf.
D'ffvcjsf kvctnata forma byla nahrazcna kratsfm a pfcdcvsfm o poznani sebevedomejsfm vyrazcm wir Jacobtts erwe!eter Vll11d besteligeter bisschtt}f ztte Breslaw Vtlflrl
Clogisschm11 Funlenthums hawp!mant~x', ktcry se tak blf:lil stl'fzlivemu oznacenf
uzfvanemu kdysi knfzetcm Kazimirem II. Tesfnskym a biskupem Janem, jejkhz
socialnfmu rangu sc nynf Salza biskupstwu clekcf p'fiblfzil ci pl'fmo vyrovnal.
Zarovcn vsak vyvstaly problemy prakticke povahy, nebot nebylo myslitelne,
aby nejvyssf pfedsravitcl vratislavskć diecćze c.łlel v Hlohove a stara! se osobne
o chod jcdnoho ze slezskych knfzectvf. Zapeklita situacc byla ovsem clegantne
vyresena inspiracf z ncdavnć minulosti. Na scćnu se tak vratila instituce zastupcc zemepanova namestka, !nery dlel na hlohovskćm zamku a stara! sc o kazdodcnnf prakticky chod spravnfch zalditostf. Oproti CaStlln Kazimfra Tesfnskeho
a .Jana Thurza se vsak o sto osmdcsat stupi1i'1 obdtilo titularnf oslovenf nadl'fzenćho a podffzenćho tlfadu, kterć nutnc rcspektovalo oznaccnf uzfvanć Jakubem
Salzou. Nejvyssf spdvce tak i nadale v pramenech vystupoval jako hcjtman hlohovskćho knfzectvf (desjitrste111humbs CroHenglogaw he'lf>j)ltntlti)Hr. a jcho subordinovanf zastupci pfijali oznaccnf mfstodrzitel, rcspcktive vc variantach mfstodrzitel
"-' Tato tiudatura se pravidelnc opakuje na vsech listimlch vydanych z maci zemskeho
hejtmana. Citacc viz Gryphius, s. 229-232, c. 30. Je rak typickć, ze ho jako pi1101110CIIfńo /ttj/JIIfl1/a oslovoval i amor elabor:llu z l. poloviny 18. stolctf, ktcry ve svć argumentaci vychazel ze
znalos li dobovćho materiału, jak viz AP W r., Księstwo Głogowskie- akta (Rep. 24), sign. 205,
s. 253.
4
'
K volbe srov. C . Ort o, Ut ber rlil' IVfi hl lflcobs vo11 Sa/za ut m Biscńolvol! BreslriiiJ/1/rl rlit
rlrrsdbmJntiJJi!fdbarfolgenrlm Errig11isse (Srptember 15!(} bis Srptmtbrr 1521). "Zeitschrift des
Vereins fi'lr Gcschic!Jte und Alterthum Schlesiens" 1871, 11, s. 303-327.
,., Gryphius, s. 274, c. 50.
"' V pffpacie tćro citace jiz novy zemsk y hejtman knfze Karci Minstrbcrsko-Oicsnicky,
j;tk viz AP Wr. , Księstwo Głogowskie- dokumenty (Rep. 4b), sign . 13h.
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hlohovskćho

tll'adu a pod. (stadthal!etJl 7, statthalrrr u11d verwesrr des Glo-

gauer {111//Si'>X' ci G/ogischm jiirsle7!!httmbs sladthrdleti'>'!).
Nova organizace tHadu a ritularura jeho jednotlivych soucastf nabyła od tćto
doby srabilnich forem, coz symbolicl\:y doklada konecnou stabilizaci pozice zcmskeho hcjtmanstvf ve spdvnfm systemu hlohovskćho knfzectv(JO. I nastupcc
Jakuba ze Salzy Kaspar Kittlitz se nechal kontinualne oznacovat jako "la7ldeshauptmmm rlesfiit:rtmltt/JIJ" Glogrm"'11 a stejnou praxi uplatnoval i minstrbersky (Ziębice)
a olesnicky (Oleśnica) knfze Kare!. Ani rento dvol'an a cliplomat v Hlohove nesfdlil
a nechal se ve funkci zastupovat Melchiorem Pusterem a pozdeji zejmena Krystofem Schwcidnitzem, ktel'f se tćz drzeli t itiilu stadthalder Vttd ambtverweser ci
jeho drobne upravenych variant'12 . 'T'akto nastavcny model centdlnf zemepanskć
spr:1vy sc pak stal v hlohovskćm pl'fpade trvalym. Jistć modifikace !ze sparl'ovat vlastne jen V "zakladatelskych" letech 1520-1523. Prvotnf vahanf se odrazilo
v pffpacie .Jindl'icha Wunsche, kterćho zemsky hejtman roku 1520 nazval jednoduse svym zastupccm V tll'adu (vertre/er i11 der Glogauer la1lrleshattptmfltlllSChrtji)'1\
Nesmfmc zajfmavć je vsak pl'edevsfm opakovanć kolektivnf zastavanf mfstodrzitclske funkce v letcch 1521 a 1522, kdy Salzovi zastupci Krystof Schoff, Seifart
Nechem a Ernst Ncbelschiitz vystupovali spolecne a pojmenovan f sladthrtlter tak
nabyło podoby plur:1lu' ~ . Jednało se ovsem o vzajemne uzce provazanou skupinu
osob pohybujfcfch se v blfzkosti novopecenćho biskupa dlouhodobe a jejich docasnć koordinovanć vystupovanf je tak tl'eba povazovat za vyraz Salzova opatrnćho
pragmatismu , krcry provazel konecnć srabilizacni tlpravy fungovanf hejtmanskćho
lll'adu'1'.
Pokud hovol'fmc o promenach zemepanskć spravy, nemcli bychom omezit
pozomost izolovane jen na lil'ad zcmskćho hejtmana, jakkoli sc jedna o dominantn f instituci. Obdobne jako v pffpacie funkcc mfstodrZfcfho si trvala nepl'ftomnost
1

"' AP Zielona Góra. Akta miasta Szprotawa, sign 11, f 16v-17r.
KX
CDS 31. s. 46. c. 192.
""' AP Zielona Góra, Akta miasta Szprotawa, sign Ił, f. !8r-18v.
''" Jen docJ.\vam, ze SC hejtmancm V 16. stoletf casto staval pl'fs\usnfk Ceskćho panskćho
stavtl, kd ezto tHad jcho mfstodrzfcfho obsazovali zastupci mfstnf s lec hty. Dokladcm srabilizace
tirulatury i organizaćnfho rozćlenenf Mad u je napf. svazck ulozeny pod młzvem Krtisetlidte
t"f'srripte aJt rlie G!ogatt !tr111p111tamtsdwji (1543-1566) v AP W r.. Księstwo Głogowskie- akra (Rep.
24). sign. 15.
'n CDS 31, s. 127. c. S.
12
"
Pro oba uvedenć viz napf. AP Wr., Dep. 1\li"indel (Rep. 133). sign. 41 a AP Wr., Zbiór
rękopisów archiwalnych (Rep. 135), sign. 126, s. 33-34, c. 56.
'J;
CDS 24. s. 69, c. 5.
14
"
Srov. k tomu CDS 31, s. 46, c. 192; AP Zielona Góra, Akra miasta Szprotawa, sign 11 ,
f. 16r-17r.
·;; Znenf pl'fsa hy s khłcl anć ze mskym hejtmanem pl'i na stupu do tifadu je dochovano az k
pocatku 17. srol., jak viz Gryphiu s, s. 250-251; AP Wr., Księstwo Głogowskie- akta (Rep. 24).
sign. 43, s. 67-M:I. tdechanismy vykonu moci ze strany skupiny slechtict'l soustrcdenych v okol f
Jakuba ze Salzy analyzoval P. Koza k, Zrorl slavovs/;f!to Hlo!tovsht. s. 268-307.
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zemepana vynutila vznik da!Sfho postu, jfmz było kanclći'stvf knfzectvf. Pi'1vodne
postacovala osoba srojfcf v kancel:.Hskych sluzbach hlohovskych knf:lat, ci proste
vzdelanf jednotłivci z rad duchovenstva a mest'ani'l, jejich z dovednostf a praktickych zkusenostf vladce vyuzil v pi'fpade momentalnf poti'eby. K jejich oznacenf
pouzfvali panovnfci celou sidłu titulfl, Ci jednoduse (a tO V naprostĆ vetsine pl'fpadtl, zejmćna pak ale v 15. stoierO setrvali na urcenf mt.ifertiger pfsemnosti. Knfzecfm kapłanem a soucasne zhotovitelem listiny był roku 1393 Zachman Zabeltitzw.,
stejne jako prt"li'czovc napr. Jan Lessne'J 7, Petr Giinzil'JK, Mencl Wynczik'J'1, .Jan 100 ,
ci Jan Quossaw101 • Petr Slewing, pllVodcm z Vratislavi, był V letech 1388 a 1389
knfzetem .Tindrichcm VII. Hlohovsko-Stfnavskym (Ścinawa) oznacen jak za hoclnostare hlohovskć kolegiatnf kapituły, tak i jako v11sirschreiber102 • Prestiznf cfrkevnf
instituce propfljcila osratne v prllbehu łct knfzccfm łistinam mnoha jmena, z nichz
uvadfm alespoi'i Anseima Lesnawa, dlouholeteho sluzebnfka knfzat .Tindficha IX.,
.Jindricha X. a Vaclava 10-' • .Jindl'ich Racowicz był naproti tomu knfzecfm manem
a zemskym pfsal'em (la11dsdtreiber) 104 a Mikutase Melczera znali jeho soucasnfci
jako mestskeho pfsal'e V Kozichove 10 '. Pomerne casto była spojena funkce knfzecfho pfsal'e s t~unf prebendou V Bytomi (Bytom Odrzański), je:l tak zemepantlm s
nejvetsf pravdepodobnostf slouzila k hmotnemu zajisrenf vyssfho kancelarskeho
personału. Roku 1440 był zhotovitelem listiny .Jindl'icha IX. a bytomskym fararem
.Jeronym 106 • Zejmćna mam vsak na mysli osobnost Simona Neuenweldera, spickovćho cliplomata a clvol'ana .Jincll'icha IX., jeho syna .Tinclricha XI. a nasicelne
i nezlctilć vclovy Barbary, jehoz se knfzata nerozpakovala obdarit mnohomluvne
prcstiznf hoclnostf kanclćre 107 •
CDS 24. s. 165, c. 16.
Kroku 1381, jak Archiwum Archidiccczjalne we Wrocławiu, Dokumenty oznaczone
sygnaturami alfabetycznymi, sign. AA 15.
•m K roku 1387, jak CDS 31, s. 13, c. l.
'"' Napf. roku 1394, jak AP Wr., Kolegiata w Cłogawie (Rep. 76), sign. 117.
1011
K roku 1442 srov. AP Wr., Księstwo Głogowskie- akta (Rep. 24), sign. 2, s. l. Je
moznć, ze se jedna o Jana Stulera, jenzje jako knfzecf pfsaf pramcnne zachycen v letcch
1445-1455, jak viz AP Wr., Księstwo Głogowskie- dokumenty (Rep. 4b), sign. 32m; CDS 24,
s. 179, c. 90.
101
Srov. alespoi'i kroku 1456 CDS 24, s. 110, c. 3.
1112
Srov. AP Wr.. Dcp. l\li'indcl (Rep. 133), sign. 2; CDS 28, s. 38, c. 142.
1
m Srov. pro lćta 1417-1426 alespoi'i CDS 31, s. 22, c. 46; CDS 24. s. 116, c. 3; CDS 28,
s. 62, c. 275 ncbo AP Wr., Klasztor Klarysek w Cłogawie (Rep. 79), sign. 17. Kapitulnlmu
knezstvu stojfcfmu v knfzecfch sluzbkh sc vc svć praci venoval H. Gcrlic, Kapitula glogows/;a
ill' dobie pirlsforu·sl:irj i jagidiOJ!sl:irj (1120-1526), Gliwice 1993, s. 54, 89-90.
111
"
Oznacil ho tak roku 1389 Jindfich VII., jak viz CDS 28, s. 38, c. 142.
11 1
:)
Zaznan1en,ln kroku 1391, jak viz c:I)S 24, s. 71, C. 3.
\()(, C~DS 28. s. 90-91. ć. 448.
107
Pramcnnc vc sluzbach jmenovanych zemepant"1 zachycen v letech 1459 (CDS 24,
s. 77, c. 41) az 1478 (CDS 24, s. 77, c. 44). Za kanclćre oznacen napl'. roku 1468 (CDS 28, s.
242, c. 16) a roku 1476 (CDS 24. s. 189, c. 146). Simonovou zivotnf prohrou było angazovan( sc
'1(,

'
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Simon nebyl prvnfm ani poslednfm, komu se v knfzecfch sluzbach na Hlohovsku dostało podobne dltstojnćho oznacenf. Pod łichotivym ritulem u11ser kanzlfr
vystoupil roku 1428 Marek Lesnow 10H nasledovany roku 1440 kapłanem Michalem10'J a pozdeji Gabrielem Ritterem, ołtal'nfkem ołtal'e Svatćho Kl'fze v kozichovskem farnfm kostełe a kanclerem knfzete .Tindl'icha XI. i jeho pozltstalć vdovy
Barboryi 10 . Tindem kanclćl'e se v poslednf tl'etine 15. stołetf jiz zcela dt'tsłedne
bonosil Apicius Colo, nejprednejsf dvol'an a diplomat poslednfho hlohovskćho
knfzetc z dynastie Piastovdt Jana IJ.l 11 ; a v ustałcne praxi pokracoval i Zikmund
Jagellonsky, poslednf pan zcme rezidujfcf jdte poc<itkem 16. veku pffmo v Hlohovc112. Kanclerskotl hodnostf se pysnili jeho nejprednejsf dvol'anć polskćho pt1Vodu
Krystof a Pavel Szydłowiectf 1 u. Ovsem jiz Hanus Kockritz se musel spokojit prostsi charakteristikou vnser rat! dnne dieser brU/ bewolhnm wrtrdth 114 •
V dobc hcjtmanovanf Jana Polaka Karnkowskćho, jenz zcmi spravoval
jmenem trvałc nepl'ftomneho Jana Albrechta, ovsem doslo k dalsfmu poSliOll.
Jeho vyrazcm był vznik uradu kanclćrstvf Hlohovskćho knfzectvf. Do cela novć
institucc był jmenovan Kaspar Rorr oznacujfcf sebe sama sebevedome jako fiirstenthums Gros.1glog cmmczler 11'. N e było na tom vłastne nic neobvykleho ani neocek,ivaneho. Absence knfzete V zemi vedla pl'irozene k formalnfmu zaniku postu
knfzecfho pfsal'c, stejne jako poznenahlu utichaly zpnivy o vyuzfvanf vzdelanćho
zazemf, jd nabfzely lołdlnf duchovenskć instituce a mestskć kancelare. Pokud
ve prospech vdovy Barbory v ćase valky o hlohovske dedictvf. Ve sluzbach vftezneho knfzete
Jana II. Zahai'iskeho uz pro nej tfm padem nebylo mfsta. Pouze jedinkdt v dobe jeho vhidy
svedcil v zemepanske li srine. Srało se tak roku 1483, łi s tina ovsem była urć e na pro mcsto
Bytom a Simon v nf vystllpoval jen jako tamnf fanH (AP Zielona Góra, Akta miasta Bytom
Odrzai'iski , sign. 16, s. 11-12).
"" F. Ohnesorge (ed.), Z11r Q11ellmktmde, s. 8, c. 8.
II J' J
CDS 31 , s. 30, c. 89.
llll
Srov. alcspoi'i LBUS 1., s. 209, c. 78 a CDS 24, s. 77, c. 42. Jeho funk ce ołtHnfka ve
farn fm kosrcle rczidencnfho mesta hlohovskych knfzat je podle v5cho dokładem zaopatrovacf
połitiky ze strany zemepana. Viz CDS 24, s. 187, c. 132.
III
V pra menech zac hycen pro lćta 1477 (CDS 24. s. 133, c. 10) az 1487 (CDS 24, s. 62.
c. 4). Knfze ho navfc prosaclił na mfsto selwlastika hlohovskć kolegiatnf kapituły. Strucny
medailon mu vc svć biografii Jana II. venovala B. Techmańska, Niespol:oj11y /:siqżę, s. 86-87.
K jeho osobe viz i H. G e rlic, Kapit11la głogowska, s. 89-90, 94 a 143. Autor analyzoval i system
knf1.ecf protekcc pli obsazovanf kapinilnfch prebend a jmenuje prel atury, k nim1. knfze dr:Zel
poełaci pravo.
112
Be he m 15. stołetf se ostatne tiwlarnf oznacenf kanclef prosazovalo obecne, jak srov. E .
Schubert, Fiil:,"llirhf' Hetnchaji tmd Territorium im JpiitmlWillelaltet; [w:) E11:zyHopiidie dettlsther
Geschichte. Band 35, l\liinchen 1996, s. 31.
1
u Paweł v letech 1502-1504, jak srov. Gryphius, s. 194-202, c. 17; CDS 24, s. 134, c. 8;
CDS 28, s. 145 , c. 840; AP Wr., Zbiór rękopis ów archiwalnych (Rep. 135), sign. 75, c. ZZ; AP
W r., Kla sztor Klarysek w G logowie (Rep. 79). sign. 34. Krzysztof pouze roku 1505, jak CDS
28, s. 231 , c. l.
114
Srov. alcspoi'i AP Wr., Księ s two Głogowskie- dokumenty (Rep. 4b), sign. 32ii.
11
'
AP Wr., Dep. l\liindel (Rep. 133), sign. 23.
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vydavallistinu osobne Jan Albrecht, poveroval persona! kancelak polskych krall1.
Kazdodennf chod zemskych vecf na Hlohovsku nicmćne funkci pfsare vyzadoval.
Vychodisko bylo pfitom nalezeno v transformaci stare instituce knfzecfho pfsai'e.
Kaspara Rorra tak nenf mozno povazovat za zemskeho tHednfka, jakkoli by rento
vyldad mohl jeho tituł sugerovat. Stal se naopak chinkem aparatu procesem etablovanf prochazejfcfho zemskeho hejtmanstvf, Cfmz jeho tHad plynule navazoval
na pfedesU mfsta notafi'l, pfsaf1"1 a kanclćUI hlohovskych knfht. Do jeho kompetence patfilo mimo twdicnf zhotovovanf listin i vedenf hejtmanske korespondence, dohlfzel ale tez na vcasne odvody nckterych plat\"1 116 • pfechodem zeme
do rukou Zikmund;.t Jagellonskeho porninula potreba takovć tHadu. Novy knfze
mel ve svćm okolf dostatek spolehlivych lidf honosfcfch se odpovfdajfcfmi tituly
dvorskćho charakteru, pfedevsfm se vsak do zeme prestehoval. Nebylo tedy divu,
ze samotny Kaspar prdel nekdy v te dobe do sluzeb minstrberskych knfzat Karla
a Albrecht;.t 111 • Zanik instituce kanclefe knfzectvf byl ale pouze doeasny, nebot po
roce 1506 jiz Hlohov ve svych branach knfzete neuvftal. Jak se vsak zda, bezprostfednf nastlipce Kaspara Rorra se neodhodlal k obdobne manifestacne pateticke
titulatufe a byval oznacovan toliko za zhotovitele pfsemnostf 11 H. Nazev lifadu se
pfesto o nekolik let pozdcji ujai a to ve variante zemsky kanclći' •
V rozporu s tvrzenfm dosavadnfho badan f velmi pozdnf vznik zemskeho hejtmanstvf na Hlohovsku, s jehoz promenami je nutno spojit i zavedenf instituce
kanclćfe knfzcctvf, tak necloklada pouze logika vyvoje a samotna rec, respektive
mlcenf prameni'I. Vyznamnym svedectvfm je zde i zjevna neustalenost V nazvoslovf, ktera sama o sobc dostatecne poukazuje na novost tehdejsf instituce. Zemsky
hejtman ve svych rukach koncentroval zemepanskou moc. Jejf realny obsah vsak
podlćhal zmenam danym vzestupem sebevedomf zemske obce a jejich vl•dcfch
sloze k. Skutecny prostor k jednanf tak byval v prakticke politice płastictejsf, coz
se melo ukazat hned v prvnfch letech existence lifadu, vyplnenych ostrymi konflikt y mezi jednotlivymi slozkami hlohovske stavovskć spolecnosti. Nelispesne
braniborskć pokusy se zemskym fojtstvfm vysti'fdal ve slezskych pornerech dlo -

s

119

11

' ' Srov. k tomu listiny, je:l regesrova l W. lirbany (ed.), K(l/ttlog dol:11mm!ów Archiwtnll
Arrhidierezjfllllego 'i\!'f' lVrodflwill. CąJ'ć f. Dohmmtly OZIIfiCZOI/e sygll(l/l!mmi (l//t7be!yrz11ymi, Rom a
1970, s. 370-373, c. 1802, 1803, 1804 a 1817 a Archiwum Archicliecczjalne we Wrocławiu, Dokumenty oznaczone sygnaturami alfabetycznymi, sign. AAA 46.
117
Uveclen "Cmper vo11 Romw" s tirulem kanclćl'e obou knfzat. V pffpacie plnenf bod i1
li st i ny (vyplacenf vćna) me l navlc kn fbta zastoupit Mddti(lr vo11 Rom w a tedy Kaspari1v pffbuzny, jak viz N. Bobowski (cd.), Corlex rliplolllfllims Polo11iae. TrmtiiS I V Res Si/esiflmr, Varsoviae
1887, s. 202-204, c. 113.
"" 1-łejtman Jakub ze Salzy oznacoval svćho pfsafe Nicolause Baucha proste jako toho,
komu by ło poruce no zhotovit li sr. K roku 151 2 srov. AP Wr., Kolegiata w G logowic (Rep. 76),
sign. 447b; Kroku 1519 pak LB US 1., s. 265-266, c. 130.
"'' Srov. k romu listinu kdle Fcrdinandna I. z roku 1544: Narodnf archiv Praha, 1-łejtman
stvf nemeckych lćn 1501 (1 252) - 1849 (1906), inv. c. 1413 (sign. L 92/4/2), c. kart. 547; Gryphius,
s. 242-249, c. 37.
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uhodobe VZity nazev hejtman, uzfvany OVSCffi V mnoha variant<lch a vyznamovych
i kompctencnfch odstfnech. Do nich se pak promftalo sebevedomf a spolecensky
pi'1vod nosireli'1 tHadu, ci tłak zemske obce na dodrzovanf tradicf provcl'cne titulatury. Svou roli katalyzatoru promcn 1.Hednfho slovnfku vsak sehrala i kazdodennf
praxe vynucujfcf si precizaci pojmenovan f, zvh\Ste kdyz dos lo k rozsrcpcnf pi'lvodne jednotneho postu na dvc casti. Funkcnf obdobf Jakuba ze Salzy l ze pl'itom
povazovat za cas dozravanf instituce, ktef<l si s definitivnf platnostf nasla sve mfsto
ve spravnfm systemu knfzectvf.

Petr Koz;ik

GENESIS AND TRANSFORMATlON OF THE GOVERNORSHIP
(LANDESHAUPTMANNSAMT) IN THE LATE MEDIEVAL DUCHY OF GŁOGÓW (GLOGAU)
Summary
Present rcsearch indicatcs that t he governorship of t he Duchy of Glogów originated in t he
13th or at t he beginning of thc 14th cenrury. Howcvcr the analysis of the somces proved i t
to be wrong. The govcrnorship arosc in the duchy only after the !ocal ducal dynasty became
extinct at 1476. However, the position was continuously assigned sincc 1488 when the duke
John II was expclled out of his land and the new rulers mostly d id not reside in the duchy.
That's why the need for governorship appeared as late as 1488. l\loreovcr, the unstableness of
the institmion's nameis a retnarkable evidencc ofthe facr that the governorship in the Duchy
of Głogów originated la ter than prcviously thought. The first t itle "landfogt" was very soon
substitmed by the name "hauptmann" which was more common in Silesia. But this term was
used in many variations and scmantic miances too. Thesc differenccs based not only on the
selt~confidence o f t he authority's holders, bur on t he rulers and on t he anirude o f t he political
estatcs (nobili ty, clcrgy and burghers) too. The evolution Ied to a division of the governorship
in rwo sections. Thc absent governor (hauptmann) was usually reprcscnted by a deputy (statthalter) in the duchy. The institurion's stabilization becamc reality as late as in the first rwo
decades of t he 16th century.
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Uniwersytet Karola w Pradze

WURTTEMBERKOVE V OLEŚNIC!*

mperium racliny Podbradt\ tak pracne budovane kraJem .Tiffm s e rozpadło jiz
generaci jeho syni'J. Narocne zivotnf styl, ale predevsfm naldadne valky s
M atyasem Korvfnem pl'edstavovaly pro bratry net.'inosnou zatez a jeste pl'ed koncern 15. stoletf vedly k rozprodeji vetsiny rodoveho majetku . O necelych sto let
pozdeji, koncern 16. stołetf było v dr:Zenf rodu jen Ole5nicke vevodstvf ve Slezsku,
luere roku 1495 zfskal knfze Jindl'ich starsf (1448-1498) od kraJe Vladislava II. za
panstvf Podebrady a dopłatek S 000 kop ceskych grosiL Z ceskych starkir nezi'rsra lo nic, jcdinou vzpomfnkou na drzbu Kladska a Miinsterberska były prazdne
tituły 1 • Hospodarsld situace rodu se vyrazneji zlepSila teprve ve druhe polovine
16. stoletf, kdy olcsnicky vevoda Kare! II. (1545-1617) zfskal snatkcm s Katel'inou
Berkovou z Dube (1553-1583) bohata moravska panstvf Sternberk a Jevisovice 2•
Potomky krale Jil'fho ale neohrozovaly jen majetkove starosti. Od pocatku 16.
stoletf viscło nad rodem nebezpeCf vyml'enf. Linie nejstarsfho kralova syna Viktorina vyhasla jiz v dalsf generaci a jcdiny syn knfzete Hynka zeml'el v detskem
vek u je5te pl'ed otcem. Rod tak pokracoval jen potomky .lindl'icha starsfho, ze
kterych byli pocatkem 17. stoletf na ziv u bratri Jindl'ich VCiclav (1592-1639) a Kard
Fridrich (1593-1647).1. Protozc deti Jindricha VCiclava, dcera a dva synove, zemfely V dctskćm veku, predstaVOVa ła jedinou nadeji na pokracovanf rodu- a)espon
v zenske linii- cleera vevody Karla Fridricha Altbeta Marie (1625-1686). Orazku jejfho snatku była proto velmi zavaznym problemem, ktcry se bezprostfedne
dotykał nejcn olesnickych Podebradi'J, ale v sirsfm ohledu ccleho Slezska i HSe.
Alzbeta Marie totiz nebyla jen dedickou velkeho majetku, ale take poslednfm

I

V

* Tato srudie vznikla v dmci vyzkumnćho zameru ministerstva ~kol stvl Ceskć republiky
"Ceskć zeme uprostfed Evropy v minulosti a dnes", l\ISl'vl 0021620827.
1
O. Fclcman, R. Fu kala, a kol., Podi!bmdovl. Rod leskomomvs!.·:vc!t pd111i, Nadskvc!t hm bar
a J!ezs/.·vc!t hlif.at, Praha 2008, s. 83-110.
2 .J. Zupanic. F. Stel! ner, l\ l. Fiala , E11cyNoprr/ie lmfiecfc!t rodti zemf Konmy lesl.·f, Praha
200 1. s. 181-182.
·' Ke genealogickym orazkam podrobne S. Głogowski , Potomri krdle liN/to z Podi!bmd.
Gmmlogif 1.-tlff.at :z: A1i11slerbrd:a, Ostrava 1989.
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potomkem st:.Jrć evangelicke rodiny, krera po generace pi'edstavovala oporu luteranskeho nabozenstvf ve Slezsku. Bylo proto nutne najft zenicha, krery by poehazet z dostatecne urozene rodiny a bylluteranskeho vyzn<inf. Zaroven vsak mu se l
byt prijatelny pro habsburskeho cfsare, ktery jako nejvysśf lenn f pan daval souhlas
k pi'evo du vladarskych pdv a pi'ijfmal od noveho vevody lennf słib . Pomyslny m
sftem naroć nych pozadavki't prosel nebohaty, ale urozeny wiirttembersko-weiltingensky vevoda Silvius Nimrod (1622-1664), pl'fslusnfk jednoho z nejv<łzenejsfch
ffsskych panovnickych rodi't. Ten sc take stal declicem podebradskych statki't na
Morave, Olesnickeho vćvodstvf ve Slezsku a zakladatelem linie wiirttemberskoolc5nickych vćvodi't (ne m. von Wi"trttemberg-Oels).
Silvius Nimrod poch.:ize l z mlad sf linie wiirttemberskeho rodu 4 • Jeho otec
vevoda Juliu s Fridrich (1588-1635) nemcl jako mladsf syn na na stupnictvf ve Wiintembersku narok a tcprve po narovnanf se da!Sfmi ctyrmi bratry roku 1617 mu bylo
pfiznano panstvf Weiltingen a n der Wornitz a Brenz an der Bre nzspolu s apanazf
plynoucf z vynost't z panstvf Hcidenheim. Centrem noveho statecku Julia Fridricha se sta l Weiltingen, ktery do rukou Wiirttemberkt't prdel roku 1616. Panstvf,
kde pocatkem 17. stoletf zilo na tomto pansrvf na 1400 obyvatel, nebylo siec nij ak
rozsahle, ale i spolu s ostatnfmi majerky zarucovalo vćvodovi slusne pl'fjmy. Protoze za roven tvol'ilo enkL1vu le:Zfcf vychodne od centra rodovych cłrzav, nepl'edstavova lo jcho odsroupenf pro panujfcf verev rodu vyznamnejsf ztratu. Zclejsf zamek
ale neodpovfdal predstavam Julia Friclricha o di'tstojnć reprezentaci slechtice je ho
postavenf, nechal jej pl'estavet a rozsfl'it 5• Do ukonce nf stavcbnfch liprav pocatkem
roku 1619 sfdlil s man zelkou Annou Sabinou von Schleswig-Holstein-Sonderburg
(1593-1659) na za mku Brenz.
Po vypuknmf tficetilctć valky sc vevocła vyrazne angazoval na strane habsburskych protivnfki't a jeho oddfly se podflely na rade mensfch vojenskych akcf.
Neprekvapf proto, ze od konce 20. lct 17. srole tf byly jeho zeme, ostatne jako cele
Wiirttembersko, jednfm vclkym bojistem. Ambice Julia Fridricha rozhodne nebyly
maić a maly Wcitingen je nemohluspokojit. Skutecna pffleZ.itost k realizaci vysncnyc h plani't s e mu ale naskytla az roku 1631 , kdy ze mi'el je ho starsf bratr Lud vfk
Friclrich Wiirttembcrsko-M ompelga rdsky (1586 -1631), administrator Wi"trttembe rskeh o vevoclstvf. Juliu s Fridrich tehdy prcvzal jeho funkci a spravova l ze mi za
sveho nezletilćh o sy novce vevodu Eberharda III. (1628-1674). Zaroven zfskaneho
tHadu vyuzil ke zvysenf svć ho politicke ho a mocenskeho vlivu. Ji:Z na jare 1631 sc
stal clenem tzv. lipske he spolku a s jeho pomocf by l jmenovan do tHadu krajskeho
nejvyssfho vc Svabsku.
' K dej in<im t ero lini e viz G. Raff, flie gutlVil"le111berg allewege, Bd. 2: Das Ha11s lViirlll'lllbergvo/1 !!erzog Frifdricń!. bis I-lerzog Eberńrml /11. , Dagerloch 1993, s. 603-7 17.
1
G.L. Nickel, Das SchlofJ 1Veilti11gm, [w:) Norrlsdtwabm- Der Da11iel. 11. Jg., Heft 2, 1983,
s. 92-94.
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Politicky vliv wiintemberskeho administratora se vsak neopfral o dostacecne
zajistcnf a proti sousti'edenemu tleoku cisarskych armad był prakticky
bezbranny. Jcho prvnf cesta k velkć karh~l'e tedy skoncila neslavne- pocarkem
cervence 1631 museJ vevoda na natlak veJiteJe cfsal'ske armady V jihozapadnfm
Nemceku hrabcte Egona Fiirstenberga z lipskćho spałku vystoupit, zapłatit vysokou financnl nahradu a souhlasit s rozmfstenfm cfsal'skych posadek na svćm tlzemf. Proto se takć sravel rezervovane k navrhi'1m Gustava Adolfa na uzavrenf spojenectvf. Az necekanć dspechy svćdskćho tazenf do stl'ednfho a jiznfho Nemecka
zmenily jcho nazor. Se svedskou pomoc! Julius Fridrich obsadil do kance l'fjna
1632 rozsahlć drkevnf drzavy a majetky cfsarovych spojenci'1 v jiznfm Nernecku
- hrabstvl Hohezollern-Sigmaringen, polovinu fiirstenberskćho hrabstvf Bar, habsburskć panstvf Hohenberg a radu cfrkevnfch drz<.tv. Rychły vzcstup Julia Fridricha
necekanc a rychłe ukonciła bitva u Nardlingenu 6. zai'f 1634, kdy nasleclny ustup
Svćdt"1 ze Svabska pi'inesl dalsf okupaci wiirttemberskych zcmf habsburskymi
vojsky. Bezbranoemu vevodovi nezbylo jine vychodisko nez emigrace. S celou
rodinou proto uprchi do Strasburku, kde v dubnu 1635 zeml'el. Krach politiky Julia
Fridricha pl'inesl pohromu i jeho zemfm. Dl'ive kvetoucf panstvf byla nekolikrat
zpustoscna, Wciltingen był az do roku 1648 okupovan vojsky bavorskeho kurfil'ta
a zamek Brcnz zcela znicen 6 •
V tćto neklidnć a nejistć dobe vyr!Jstaly vevodovy deti a mezi nimi i druhorazcny Silvius Nimrod. Budoucf oldnicky vevoda se narodil roku 1622 na otcove
zamku ve Weiltingenu, ale jiz jako sedmilety by! poslan na vychovanf k vćvodske
mu dvoru do Stuttgartu. Odtud se takć na prahu dospelosti, v lete 1635, vydal na
kavalfrskou cestu po zapadni Evropc. Kratce potć vsak doslo k bitve u Norlingenu, kred bezstarosmy zivot mladeho vćvody od zakladi'J zmenila. Jeho raclina byla
nahle bez prostl'edki'1 a on sam se ocitl uprostl'ed Francie opusten tćmel' vsemi.
V cervnu 1635 by! dokonce ve francouzskćm 'Tburs pro dluhy uveznen a propusten
az po osmi mesfcfch. Pro tl'inactiletćho chlapce muscla byt tato zkusenost velmi stresujfcf, stejne jako zjiStenf, v jakych pornerech zije po smrti Julia Fridricha
jeho raclina ve strasburskć emigraci. Dosavad nf pl'edstavy o budoucnosti se Silviu
Nimrodovi rozplynuly. Po marnem celdni na fin . mcnf pomoc ze strany francou zskeho kraJe Ludvfka XIII. mu nezbylo nic jinćho, ne:Z nasledovat starsfho bratra
Rodericha (1618-1651) a vstoupit do armady. Roku 1638 se stal dtlstojnfkem ve
vojsku sveho vzdalcnćho pffbuznćho vevody Bernarda Sasko-Vymarskćho a po
jeho boku take prodelal ki'est ohnem pfi oblćhanf porynskeho Breisachu. Na rozdfl
od vćvody Bernarda vsak vojcnsky zivot neodpovfdal jeho naturelu a ani moznost
rychlćho zbohatnutf jej o vyhodach tćto kariery nepl'esvedcila. By!- a vzdy zt'Jstal
vojenskć

'· R. O. Burkert, Die wiirlltmbngisrńr lifn:rcńoji IVeillillgttJ-Brmz , [w:] Alt-DiJJke!sbiińl, Jl1ittfil1111gm filiJ rlrrGesrńicńlf Diuhdsbiińls 1mrl sei11er Umgtb1111g, Beilagc der "Frankischen Landeszeitung", 56 Jg., Nr. 2, !\lai !980, s. 9-13.
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- spfSe dvofanem, nd valecnfkem. Jiz roku 1640 proto s vdecnostf vyuzil pozv,inf
saskeho vevody Arnosta Zbozneho a spolu s mladsfmi sourozenci se uchylił na
jeho dvt"n v Gothe.
Po Weiltingenu se Gotha stała jeho druhym domovem. Zdc si doplnil vzdelanf
a prave odtud se roku 1645 vydal na druhou, tentokrat jiz dokoncenou kavalfrskou
cestu. I zdc se vsak projevily rodinne financnf limity. Cestu było nutne po bezpecnostnl strancc zajistit a nevystavovat zbytecne mladeho vevodu nebezpećfm
na cestach ohrozenych rabujfcf soldateskou. Silvius Nimrod seproto vypravil pouze do relativnc bezpecnćho severozapadnfho Nernecka a Holstynska. Nedlouho
po navratu, v polovine roku 1646, se mlady kavalfr zasnoubil. Jeho vyvolenou se
s ta la jedina cleera oldnickeho vćvody Alzbeta Marie. dt"lvodu svedske okupace
Olesnice ale była svatba odlozena z i'fjna 1646 na l. kveten roku nasledujfcfho.
Pflbuznf, ktcl'f vevodtiV snatek dojedna li, pochopitelne vedcli, ze silatek s bohatou dedickou pl'ijde Silviu Nimrodovi vhod, nemćne di'de:Zity był ale i politicky
podtcxt. Otec Alzbety Marie, miinsterbersko-olesnicky vćvoda Kare! Fridrich, ac
sam nekatolfk, patfil k pl'ednlm opodm Habsburktl ve Slezsku, a nabfzf se proto
teorie, ze svatba Silvia Nimrada s jeho cłcerou mela pl'ispet ke sblfzenf wiirttembersko-weiltingenskćho domu s cfsal'em 7•
Kratce po snatku, 31. kvetna 1647, ale Kare! Fridrich zeml'el a jeho smrt pfinesla novomanzeli'1m nejecłnu neprfjemnou komplikaci. Pfcstoze cfsaf Ferdinand
III. jiz roku 1637 potvrdil miinsterbersko-olesnickym vćvodt"1m pravo na volnć
disponovan f vsemi jejich majctky, ocłmftl zavet poslednfho Podebracła uznat a po
jeho smrti oznacil Olesnicko za upr,izdnenć Ieno. Nenf pochyb o tom, ze se snazil
vyuzlt pfflezitosti a upevnit svć postavenf ve Slezskux.
Silvius Nimrod a Alzbeta Marie se tak museli pustit cło zdlouhavćho zapasu
sc silnejsim protivnfkem, ve kterćm były jejich moznosti jiz preclem zasadnim
zpt'1sobem omezeny. K narovnanf s cfsafem ciosło az po rok a pt'd rrvajfcfm jednani.
Vevodsky par musel souhlasit s ocłstoupenlm moravskeho panstvl Jevisovice ceske
komoi'e, zaplatit 20 000 zlatych a zfeknout se vsech lennich prav, kterć v minulosti n,lle:Zely podebradskemu rodu. Teprve potć , 15. prosince 1648, Ferdinancł
III. souhlasil s udelcnlm Oldnicka Silviu Nimrodovi'J. Z pravnfho hlediska było
dt'lldite, ze k udelenf vćvodstvl neclos lo na za klade uznanf cłedickych prJv, ale ex
iure novo. Svrchovanost zdejsfch panovnlkt"1 byla podstatnym zpi'1sobem okrajcna
a fakticl~y omczena na kontrola nizslch a vysslch soudt'1, patronami prava a na
celnf, minc ov nf a hornf rcg,\1 . Pro dalSI osudy vćvodstvf było vyznamnć cfsafovo

z

7
O. Fe lcman. R. Fukala, a kol, Por/ebmr/ovl, s. 232-234.
" P. l\lat'a. Svfl i'rs/:1 aristo!.·mr:ie (1500-1700), Praha 2004, s. 70-72.
'' Z<irovei1 mu byludelen i novy erb: 1\lajestat Ferdinanda III. datovany 17. 12. 1648, [w:)
Ndrorlttf archiv Pmha, fond Salbuchy. Salbuch 59, fol. 477-481.
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privilegium umozi'mjfcf młstupnictvf po zenske linii, ktcre se staJo akmalnfm po
140 letech 10 •
Oldnicke knfzcctvf patfilo v polovine 17. stoletf mezi stl'edne vyznamna
siczska tlzemf. I pres velke lidske a hospodal'skć ztraty, ktcre utrpelo behcm tricetiletć valky, zilo na tamto iizcmf o rozlozc priblizne 1700 km 2 v devfti mestech
a pribliznc tl'ech stovldch vesnic na 70 000 obyvatel, jejichz pocet za pt"'ldruheho
stoletf v!ady wiirttembersko-oldnickć dynastie stoupl na 100 000. Cele iizemf
vćvodstvf ale v rukou zdejsfch panovnfkt"t nebylo. Vedle lennich statkt"t zmensovala
majetkovou zakladnu olesnickych vevodl't i rozsahla svobodna panstvf, stejne jako
cfrkevnf statky restituovane po roce 1620. Na druhe strane ale patl'ily Silviu Nimrodovi a jeho zene majetky i mimo vevodstvf- vedle velkeho moravskeho panstvf
Sternberk, slo o statek Konstadt V Opolsku a dva paJace ve Vratislavi. Hospodarskon sitwtci noveho vćvody vylepsila i castka 30 000 zlatych od mladsfch bratrt"t,
za kterou se Silvius Nimrod vzdal svych naroki'• na Weiltingen a Brenz.
Ncjdi'dditejsfm tliwiem mladeho paru bylo obnovenf klidu a poradku ve valkou zpustosenć zemi. Behem nckolika nasledujfcfch let Silvius Nimrod iispesne
navazal na tradicc Podebradt"t a rychłe upevi'ioval svou autoritu. Velmi aktivne
si pocfnal zejmena v nabozenske oblasti. Wiirttembersko-olcsnicky rod byl totiz
vedle lehnicko-bl'dskocvolovskych Piastovci't nejvetsf oporou zdejsfch protestant!•
a jeho vyznam jeste vzrostl po smrti poslednfho slezskeho Piastovce JiHho Viićma
roku 1675. Nepfekvapf proto, ze vćvoda me! neustale ostre spory s vratislavskym
biskupem a abatySf cisterciackeho klastera v Tfebnici (Trzebnica) o kostely, ktere mely byt po rocc 1648 rekatolizovany, a usilovne se brani! prlchodu katolickych duchovnfch. Z tohoto dt'tvodu takć naffdil pffsnć vizitace, naJehal na rychłe
obnovenf sfte luteranskych kosteltt a financne podporoval obnovovanf a zakladanf
protesrantskych skol. Na nalehanf svć tchyne Zofie Magdale ny Lehnicke (16241660), krera byla rcformovanćho vyznanf, povolil V Olesnici cinnost kalvinistickćho
kazatele. Stedre pl'fspevky z vćvodske pakladnice pfispely i k prosperity zdejsfho
knihtisku. Vydavany nebyly jen nemecke, ale i polske knihy. Sam Silvius Nimrod
se polsky intcnzivnc ucil, aby se, jak prohhisil, mohl dorozumet se vsemi svymi
poddanymi.
Zarovci'i vevoda kladl mimoradny di'naz na vybudovanf naldite prestize
noveho olesnickćho panovnickćho domu. Stary zamek V Oldnici był opraven
a modernizovan, zdejsf dvtn rychłe zfskaval na lesku a hlavnf mesto knfzectvf se
srało jednfm z kulturnich center rane baroknfho Slezska. Ke zdt"nazncnf vćvodova
mimofadnćho postavenf (a takć jako doklad jeho zboznosti) pfispclo i zalozenf
d yn astickćho radu Lebky (Orrln1 vom Totmlcopj), ktery pl'etrval az do 19. stolctf.

'" l\ l. Feist, Die Orl.mer l.e!tmsiibrr/r(lgll71g VOIII lfl!tre 1648, "Zeitschrift des Vereins fOr
Geschichte uncł Altertum Schlesiens", 50, 1916, s. 131-150.
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Aureola pl'cdnfho ochrance protestantske vfry ve Slezsku ucinila ze Silvia
Nimrada jcdnu z nejvyznamnejsfch osobnostf doby. Vevoda uddoval (lzke sryky S facłou ncmcckych panovnickych rodtl, na SVĆm dvofe zamestnavaJ poJitickć
poraciec a pl'ehlcd o svetovćm den f si udrzoval pomocf zahranicnfch novin, kterć
mu kazdy ryclen dorucoval jisty vratislavsky knihkupec. Za jeho vlacły se Olesnicko pomału navracelo k pt'1vodnf prosperite a smrt panovnfka pro nej znamcnala
tezkou ranu. Silvius Nimrod zeml'cl nccckane 26. srpna 1664 ranen mrtvicf, kratce
potć, co vyslal svć starsf syny na univerzitnf studia do wiirttemberskćho Tiibingenu. Protozc vsichni jeho potomci byli nezletilf, uscdla na vevodsky stolec jako
regentka vevocłkyne-vdova Alzbeta Marie''.
Zcna, krera SYĆmil muzi behem ctrnacti !et porocliła scdm detf (z nichz ale
dve zahy zcmfely), se spravy zeme ujala spalecne s lehnicko-bfdsko-volavskym
vevodou Kristiunem (1618-1672). Pro dalsfvyvoj wi'Irttembersko-olesnickeho rodu
me! zasadnf vyznam jejf nastupnicky rad, tzv. materska dispozice, vyhlaseny kratce pfed jejf rezignacf 22. srpna 1673 12 • Podle tohoto ustanovenf, jd byłoaz do
vyml'cnl wiirtrembersko-ole5nickćho domu zakladnfm zakonem Ole5nickeho
knfzectvf, se vćvodstvf rozdelilo. Protoze nejstarsf syn knezny Kare! Ferdinand
(1650-1668) zeml'eljeste pl'ed skoncenfm regentstvf, pl'ipadla prvnf, tzv. ole5nicka
tl'etina druhorozenemu Silviu Fridrichovi (1651-1697), dalsf, KrisrUn Oldl'ich I.
(1652-1704), dostal dfl se sfdlem v Bernstadtu (Bierutów) a nejmladsfmu Juliu Zikmundovi (1653-1684) pl'ipadla cast tl'ebnicka 1\ Protoze stl'ediskem Tl'ebnice byl
klaster, nynf patl'fcf radu cisterciacek, vyplatili starsf bratl'i Juliu Zikmundovi navfc
10 000 złatych k vybudovanf nove rezidence. Tou se stało do tć doby nevyznamnć
Dreske (pozdcji Juliusburg/Dobroszyce) zalozene teprve roku 1655 a o osm !et
pozdcji povyscne na mesto. Toto rozdclenf bylo pouze internf zalezitostf Oldnicka- navenek zi'Istavalo jednomym ózemfm a na slezskem zemskem snemu
melo pouze jeden h las. Navfc toto uspol'acłanf nebylo definitivnf, protoze sepocet
samospravnych oblastf vćvodstvf l'fdil poetern linif rodu 14 .
Z historickeho hlediska vychazel rento nastupnicky Hd z dffvejsf tradice
miinstcrbersko-oldnickych Podebradt'I a jeho ncspornym kladem było zajistenf
stejneho postavcnf vsem syni'1m Silvia Nimcoda a Alzbcry Marie, kterf byli spolecensky pakladani za tzv. panujfel knlzata. Zapornou stranlwu s destruktivnlmi
di'Isledky była skutecnost, ze jednotlive casti Olesnicka nemohly uspokojit financnl naroky svych vladal'i'I a pakryt jejich vydaje na reprezentaci a politickou aktivitu. Nakladne stavby, nadheca dvorskćho zivota, kulturni mecenat i prestiznf razby
11
l\ l. Feist , Svlvi11s Nimrorl, f!erz ogvo11 Oels. ,.Zcitschrift des Vereins fi'lr Geschichte und
Altert11m Schlesiens", 52, 1918, s. 85-102.
12
Cisarem Leopoldem I. był kanfirmovan a2 v dubnu 1686, dva tydny po jejf smrti.
u Na tri dfly były rozdćleny i dal~f rodovć dr2avy, napl'. moravskć panstvf Sternberk.
" K tcnuo ot<lzk<lm viz G.W. von der Schullenburg, Dif S!rwtsrech!liche Stdl1mg des Fiirs/1'11111111 Orls itt sei11er rechhgeschhh!lirhell E11twic/:1!111g, 1-Io(geismar 1908.

IViit11emóed.:ovtv Ole.f11ici

55

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

mincf- to vse vcdlo od druhć poloviny 17. sroletf k pasrupnemu hospodafskćmu
tlpadku a k odprodcji vzdalenejSfch castf majetku. Ani to vsak nezachranilo wiirttembersko-oldnickć vćvody pl'cd padem do vfru dluhtl a nasJedne i do połitickć
bezvyznamnosti.
Podlc naffzcnf Alzbety Marie pfipadla hlavnf cast majetku s honosnym vćvod
skym zamkcm V meste Olesnice nejstarsfmu zfjfcfmu synovi Silviu Fridrichovi.
Dedictvf sc ujai roku 1672, kdy spolu s rok mladsfm bratrem Kristiunem Oldl'ichem slozil vc Vfdni do rukou Leopolda I. lennf slib. O rok pozdeji se Silvius Fridrich UjaJ SkUtCĆnĆ vlady V oJe$nickć tretine VĆVodstvf a zaroven az do roku 1675
vykonaval spolu s matlwu za nezletileho bratra Julia Zikmunda funkci regenta
V Tfebnickll. Vćvoda zahy prosluljako mecenas a milovnfk umenf, vyrazne se ale
angazoval takć V charite a był clenem vseobecne prospesnć spolecnosti. Znacnou
pozomost venoval po vzoru svćho orce rozvoji skolstvf. Roku 1682 povysillatinskou skolu V Olesnici na gymnazium a umoznil tak zdejsfm zakt''im bez slozitych
prestupl1 pokraćovat vc studiu na univerzite. O rok pozdeji reformoval vsechny
mestskć a vesnickć skoly. Zasluznym, a ve svć dobe zcela neobvyklym krokem,
było zpffstupnenf rozsahlć olesnickć knihovny verejnosti. Pt1vod i postavenf vćvo
du pl'edurćovali i k prednfm politickym fllnkcfm. Cfsal' Leopold I. jej jmenoval
svy m komisarem ve Slezsku a v Jerech 1680-1682 Silvius Fridrich pfechodne
zastaval Mad prezidenta zemskćho snemu. Podobne jako jeho otec nemel ani on
zadne VOjenskć ambice a to pfesto (nebo snad prave proto), ze SC V m Jad f UĆastniJ
jednoho protiturcckćho tazenf.
Zivot Silvia Fridricha osudove poznamenalo manzelstvf s pi'lvabnoll wiirttembersko-mompelgardskou princeznou Eleonorou Charlottou (1656-1743). Budoucf
manzelć sc scznamili v dobe Silviovych studia v Tiibingenu a nejpozdeji od roku
1670 si ćas to psali. Matka vćvody ale nebyla vidinou svatby nadsena a z politickych i osobnfch dt!vodtl upl'ednostnovala Charlottll Lehnickoll, dceru bohatćho
lehnicko-brdsko-volavskćho vevody Kristiana (1618-1672). Syn ale jejf navrhy
rozhodne odmftJ a V kvetnll 1672 SC na oJesnickćm zamku ozeniJ S tehdy patnactiJetOll Eleonoroll Charlottou.
Spolu s Eleonoroll se ale na Z<1mku usacliła i jcjf rodina, kteroll z jejich tlzemf, Mompclgardu, vyhnala ambicióznf politika francouzskćho kr:lle Ludvfka
XTV 15• Pfftomnost vyhnanć rodiny ale netlmernć zatezovala pokladnu ole5nickć
tretiny vćvodstvf a była pi'fcinou ćas rych hadek mezi Silviem Fridrichem a jeho
manzelkou. Ve snaze odvdtit financnf krach pl'istoupil vćvoda na poćatku 90. !et
k postupnĆmll rozprodeji vzdalenejsfch Statktl a roku 1692 prodaJ SVOll Ćast stcrn15

Srov. B. Wunder, Fm11J:rrich, IViirltrmbetg 1111d der Schwiibi.rche Krei.r wiihrmd der All.reill-

atirlfl-se!Z!mgm iibeu/ie Rnmio11ett (1679-97). Stuttgart 1971; W. Scherb, Die politischm Beziehrmgett
rkr Gml,·chaji Mompe~r;arrl z tt IViirltembetg vo11 1723 bis zt11· Frrmzdsischett Revolttlioll (Dissertrt-

tioll), Ti.ibingen 1981.
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berskeho panstvf knfzeti .Tanu Adamovi z Liechtensteina 16 • Zaroven zvySił robotni povinnosti na svych statclch takovym zpi'lsobem, ze si vyslouzil ostrou vytku
cfsal'e. Hospodarska situace vćvody se ale nezlepsila a nervova zatez vyvolana permanentni ekonomielwu krizf posntpem ćasu u nej dokonce vyvolala dusevnf chorobu. Silvius Fridrich pl'estał byt schopcn samostatnćho zivora a ocitał se vc stale
vetsf zavislosti na manzelce, ktere se z blfze neupl'esnenych dftvodt"t roku 1695
rozhodl pfedat vladu. Leopold I. jeho rozhodnutf odmftł akceptovat, ale zabranit
tomu, aby skutecna moc pi'e5la do rulwu kneźny, nemohl. Silvius Fridrich zemrel
bezdctny V Jćtc roku 1697 na vodnatełnost. .Jeho zena jej p'feźiJa O vfce nez ctyi'icet
!et. Roku 1702 prestoupiła ke katołictvf a pozdcji se stała clenkou bratrstva rosenkruciCtm"t. Ke konci zivota trpcla prechodnym pomatenfm mysli a zemrela roku
1743 VC Vratislavi. Olesnickym vevodt'tm zanechala sve vdovskć statky a obrovsky
dluh ve vy~i 1,5 milionu złatych.
Smrt Silvia Fridricha radne zmenila pornery ve vevodstvf' 7. Zmena pomcrt"t
se dorkła zejmćna nejmladsf linie rodu pochazejfcl od vevody Julia Zikmunda
(1653-1684). Na rozdfl od svych starsfch bratrft był Julius Zikmund od detstvf velmi nernocne dfte. Jeho slab,\ telesna kansrituce vyzadovala neustałou lekai'skou
peci a proto vćvoda na rozdfl od bratrft neabsolvoval ani univerzitnf studium, ani
kavalfrskou cesn1. .Jedinym dclsfm pobytem mimo rodicovsky dvt"tr był lecebny
pobyt v Lipsku. Jak było vy~e uvedcno, obdrzel Julius Zikmund pl'i delenf vevodstvf trebnickou cast, vhłdy se ale ujai az po dovrsenf złetiłosti roku 1675. Roku se
1677 ozenil s vćvodkynf Annou Zofif von Meklenburg-Schwerin. V manzełstvf
se naradiły tfi deti, dospelosti se vsak dozil pouze syn Kare! (1682-1745). Absenci
rezidencnfho zamku V Trebnicku vyi'e5il tfm, ze si za znacne prostl'edky vystavel
V mestecku Dreske novy pl'epychovy zamek, kteremu dal sve jmeno- Juliusburg.
Oznacenf sc ujalo a zahy było pl'eneseno i na mestecko. Vevoda zeml'el V jednactyl'iceti letech, na podzim roku 1684. Za jeho nezłetileho syna Karla vykonavala
lil'ad regentky vdova Anna Zofie, kted se po smrti sveho manzela musela potykat
se zavaznymi hospodai'skymi problemy zpftsobenymi vydaji na stavbu Juliusburgu.
Podobne jako jejf svagr v Olesnicku, i ona pfistoupila k rozprodeji majetku a koncern 17. stoletf pastoupiła knfzeti Liechtensteinovi svou C<tst panstvf Sternberk.
Po novem rozdelenf vevodstvf roku 1697, zfskala pro sveho nezletiłeho syna bernstadtskou c:ist. Trebnicko było nove rozdeleno mezi Olesnici a Bernstadt. Osil'ely
z•łmek Juliusburg, jehoz stavba zatfzila vevodskou pokladnu na radu desetiletf, se
jiz nikdy vladal'skou rezidencf nestal. Teprve kdyz vevoda Karci dosahl roku 1704

"· Hmrlv. zrfud~y a tvtu v Cerltrfrh , 110 Jl-fomvf a vr Slezsktt (F. Spmny, a kol.), d fi II. Severnf tllorava , Praha 1983, s. 238.
17
Kjerltto!liv:fm osobiiOSII'tllllto li11ie rodu viz lViillemberg-Oels, [w:] Dm Hatts lViirllemberg.
Ei11 biogmpltisrhfs !Jxi~·o11, hrsg. L. Sonke, D. Mertens, V. Press, Stuttgart 1997.
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zletilosti, zmenil se zamek na nejaky cas ve vdovskć sfdlo Anny Zofie, ktera zde
take roku 1726 zeml'ela.
Protoze vćvoda Kare! (1682-1745) svćho orce fakticky nikdy nepoznal, spocinula veskera odpovcdnost za jeho vychovu na matce. Detstvf prozil Kare!
v Juliusburgu, ale od roku 1690 casteji pobyval ve Vratislavi, kde take absolvoval
soukromou vyuku. Ukoncenfm jeho studif była cesta po Nemceku podnikmm\
V letcch 1696-1702. Do Siczska se vćvoda vratil az koncern roku 1702, kratce pfedtfm, neZ. zde prosinci tćhoz roku uzavi'el snatek Vilemfnou Luisou (1686-1753)
von Sachsen-Meiningen. Toto manzdstvf upevnilo tlzkć vztahy Wettiny a Wiirttembergy, ale zi'1stalo bezdctnć. Nedlouho po skonceni svatebnfch slavnostf, 10.
brezna 1704, slozil vćvoda podle st~ućho zvyku do rukou cfsai'e Leopolda I. lennf
slib a ujai se vh\dy v Bernstadtu. V naslcdujfch letech było jeho jedinou vyrazncjsf
aktivitolł vykonavanf regentskćho t'il'adu V oJesnickć ĆaSti zeme, kde V Jetech 17041707 zastupoval nezletilćho bratrance Karla Fridricha (1690-1761). Pravdepodobne
dedićnć dispozice były prfćinou vaznć dusevnf choroby, krera vevodu od pocatku
18. stoielf postlipne paralyzovala. Roku 1710 by! jeho SWV jiz natolik vazny, ze by!
cfsai'em Josef I. prohlasen za vlady neschopnćho. Kare! by! postaven pod kuratelu
a az do SVĆ smrti V lli10rU 1745 ziJ V UStranf na bernstadtskem zamku 18 .
Zakladatclcm nejdele zijfcf linie wiirttembersko-oldnickych rodu by! Kristian
Oldi'ich I. (1652-1704), v letech 1673-1697 pan na Bernstadtu, pozdeji na Olesnici.
Jako potomek jedne z nejstarsfch evropskych clynastif, po matce dokone e kralovskć krve, pakJada l za nezbytnć vynakladat obrovskć ćastky na reprezentaci, coz
stejne jakou u jeho sourozenci'1 vedlo k netlnosnćmu zadluzenf a k pastupnemu
rozprocleji jeho majetku. I Kristian Oldfich by! nucen odprodat svou ćast sternberskćho panstvf, kterć tak ve svych rukou sjednotil Jan Adam z Liechtensteina
Odrazem jeho panovnickćho sebevćdomf były i ćastć (a nakladnć) razby
tolarll a medailf ud e lovanyc h pri ncjri'IZne_jsfch pi'fle:litostech. Dvi'lr na zamku
v Bernstadn1 se za jcho vlady stal prcdnfm stl'ediskcm baroknf kultury vc Slezsku.
Nevyhovujfcf renesancni stavba była upravena podle predstav nadherymilovneho
vćvody a obklopena skvostnymi zahradami s vodotrysky a oranzćriemi. Stavebnf aktivita se ale ncomezila jen na rezidencnf mesto. Kristian Oldfich L nechal
vybudovat i radu mensfch zameckll a lctohradki'l, kterć dvoru a rodine slouzily
jako mfsto odpoćinku i slavnostf. Kdyz po smrti bratra Silvia Fridricha roku 1697
zdedil olesnickou ćast zeme, pl'cstavel i zdejsf zamek. Znacne prostredky venoval
zcjmćna na vybudov:lnf monumenta!nfho rodinneho mauzolea, jehoz predobrazem
se stała skvostna hrobka lehnickych Piastovci'l. Po dokonćenf stavby roku 1700 scm

" L. Wiesner, Z11r Gesdtic!tte der Herzoge vo11 Oels, Wiirflelllbetgisc!te Linie, ltflmetttlir!t Cm!
Friedrich vo11 Oels 1111d Cad vo11 Bemslrlrlt, ,.Zcitschrift des Vcrcins fiir Geschich re und Alterturn
Schlesicns", 4, 1862, s. 170-178. Tez pro mislcdujfcf.
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nechal z katdinskćho kosreJa v Bemstadtli pi'cvćst ostatky svych nejbłizsfch a zde
takć na jare 1704 nalezł mfsto poslednfho odpocinku .
Z patnacti detf Kristiana Oldl'icha l. se dospclosti sc doziły pouze tri cleery
a dva synovć, Karci Fridrich (1690-1761) a Kristian Oldl'ich II. (1691-1734), ktel'f z jcho druhćho man:lclstvf vćvody se Sybilou Marif von Sachsen-Mersenbmg
(1667-1693). V clobe otcovy smrti byli oba nezletilf a proto se jejich vychovy ujai
pestoun. Na prosbu Kristhina Oldl'icha I. se tćto funkcc ujai prusky kdł Fridrich
l. Sio o vyznamny politicky krok. Od konce 17. stoletf, kdy sasky kurfih pfestoupil na katoliclwu vfru, było Prusko navfc ncjvyznamnejsf oporou protestantismu
V l'fsi, na CCI11Z nic nemenila skutecnost, ZC zdejsf panovnfci byli reformovanćho
vyznanf.
Ve srovnanf s provincnfm dvorem V Olcsnici, kde chlapci vyri'tstali az do
otcovy smrti, był berlfnsky dvi'tr stl'cdem sveta. Prvnf cesta obou mladfki't vsak
nesmel'ovala sem, ale na univcrzitu ve Frankfurtu nad Odrou, kde meli zfskat
vyssf vzdelanf. Jejich studium ale neprobfhalo podle obvyklych pravidel- jiz proto
ne, ze pl'ftomnost pl'fbuznych pruskćho kr.:ile była pro frankfurtskon akademiekoli
obce vyznamnou poctou . Mimoi\łdnć postavcnf olesnickych vćvodi't se projevilo
i V tom, ze starsfmu z nich, Karlu Fridrichovi, był nedlouho po imatrikułaci udelen
ccstny doktorat a mladsf, Kristian Ołdl'ich II., był roku 1705 dokoncc zvolcn rektorem univerzity. Chlapci zde ale stdvili pouze rok. Dt"tvodem ukoncenf jejich pobytu była smrt poslcdnfho wiirttembersko-wcltingenskćho vćvody Fridricha Ferdinanda (1654-1705) v len~ 1705. Pfed bratry sc nećekane objevila perspektiva zisku
ncmalćho majetku. Jejich z<i.jem ale był v pi'fkrćm rozporu se zajmy panujfcfho
wiirttembcrskćho vćvod y Eberharda Ludvfka, ktery chteł statky zfskat pro scbc.
O Weiltingen a Brenz vypukl soudnf spor, ktery trval az do roku 1726 a skonćił
pro oleśnicka knfzata nepl'fznivc. Panstvf była pfipojena k Wiirttemberslm.
Ve sporu sc angazoval i prusky kra! a pfestoze causa nedopadla podle oldnickych pl'edstav, nezt'tstały tyto udalosti bez di'tsledkt"t 1'J. Pl'edevsfm vćvoda Karci
Fridrich nadale udrzoval s Pruskern velmi !izkć vztahy, ve kterych pokracoval
i po nastupu Fridricha Viićma I. a Fridricha II. V osudovć dobc valek o dcdictvf
rakouskć se vsak jeho sy mpatie dostały do pl'fmćho rozporu s povinnostmi lenfiu
hab sburskych vladal't"t 20 . Smrt Karla VI. a nasJedna prusld okupace Sic zs ka jej
za stihly v fil'adc wiirttembcrskćho regenta, ktcry vykonaval v dobe nezletilosti svć ho pl'fbuznćho vćvody Karla Evzcna v letcch 1738-1744. Pl'cstoze z moci
svć ho tHadu a v zajmu Wiirttembcrska stal na strane Marie Terezic a jeho płuky
pi'edstavovaly vyznamnou posilu zlc tfsncnć habsburskć armady, ncostychal se
''' V. Locwc, Ko11ig Friedrich f. vo11 Prett/1fll tmrl rias Fiin1mlttm Oels, ,.Zeitschrift de s
Vcreins fiir Gcschichre und Altcrttlln Schlesiens", 50. 1916, s. 151-164.
1
" N. Conrads, Poliliscltenl1elllfl!iliil vo11 o/Jm. Frierlridis II. lVeg vom Cewilm Srlt/esims Zttt·
Cew!illtlllltg der Sritle sin; [w:] Ko111i1111i!iil tmrllVanrlel. Sclt/esiett zwiscltett Osterrfirlt tmrl Pnmj]e11.
hrsg. von P. Baumgart, Schlcsische Forschungcn 4, Sigmaringen 1990, s. 219-236.
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uprosti'ed v<l.lecnćho konfliktu, v roce 1741, posłat svćho schovance Karla Evzena
i s mladsfmi bratry na vychovanf na berlfnsky dvtn.
Kdyz Wi"lrttembersky panovnfk dosahl pocatkem roku 1744 zletilosti, vratil
se olesnicky vćvoda zpet do Slczska. Zemc vsak mezitfm pi'dla pod pruslwu
svrchovanost a postavenf zdejsfch vćvodtl se od zakladi'1 zmenilo. Autoritativnf
viadar Fridrich II. nehodlal trpet rozsahlć vysady, kterym se lenn f slezstf panovnfci
tesili a 8. Jedna 1744 vydal tzv. finał n f rezoluci, jfz rozhodujfcf merou omezil jejich
pravomoci a de facto je dcgradoval na pouhć statkai'e. Je moznć i'fci, ze jedinć
vysadnf pdvo, ktcrć zi'1stalo oldnickym vćvodi'un zachovano, był mincovnf regal.
Zavaznym zasahem do dosavadnfch pravomoci privilegovanych slezskych stavi'1
były i zmeny v oblasti prava. Na Llzemf Siczska doslo k vytvorenf apelacnfch soudi'J (Obemmlregienmg) ve Vratislavi, Hlohovc a od roku 1744 takć v Opolf, kterć
slmr:Wy jako odvolacf instance od soudi'1 jednotłivych vćvodstvf, stavovskych panstvf, mest a magistr:.lti'J. Vladai'i slezskych vćvodstvf tak byli degradovani na pouhć
aristokratickć velkostatkare bez vyznamnejsfch vysadnfch prav 21•
Novy lennf slib, ktery za techto okolnostf Kare! Fridrich 18. ledna 1744 slozil
pruskćmu krali, byl tak konfinnacf jeho podi'fzenćho postavenf22 • Zklaman vyvojem udalostf vćvoda po peti mcsfcfch vlady rezignoval a protoze byl bezdetny,
pi'edal vladu synovci Karlu Kristianu Erdmannovi (1716-1792). Pi'estoze az do smrti
uzfval titulu panujfcfho VĆvody, do vei'ejnych zalezitostf nezasahoval a zil V UStranf
a znacne financnf nejistote na zamcfch V Meziboru a Olt:Snici.
Pi'fzrak dluhtl, jenz sc nad olcsnickymi vevody vznasel prakticky neustale
od vydanf "matefskć dispozice" roku 1673, se ncvyhnul ani mladsfmu bratrovi
Karla Fridricha, vćvodovi Kristhinu Oldi'ichovi II. (1691-1734). Jeho postavenf v
ramci rodiny bylo velmi neobvyklć. Był totiz prvnfm clenem rodiny, ktery nebyl
panujfcfm vćvodou, ale pouzc apanazovanym princem 2·l. Cesty sourozenci'1 se
definitivne rozcsly roku 1707, kdy Kare! Fridrich zasedl na vćvodsky stolec, zatfmco jeho mladsf bratr se jako venkovsky aristokrat usaclił na zamku Wilheminenort
V Oldnicku. Jeho urcita bezprizornost a spatna finacnf situace vedly starsfho bratra k tomu, ze mu roku 1709 pl'edal lii'ad plukovnfka-majitcle danskćho dragounskćho pluku i s vdkerymi pi'fjmy. M lady vćvoda ale nehodlal svi'1j zivotnf styl
mcnit. Dluhy nari'1staly a roku 1712 był Kristian Oldl'ich II. na nutlak vei'iteli'1
21
H. Klucting, Die polilisrh-flrl111illistmtive ittlegmtioll Prel!fJisdt-Srli/esims tmter Friedrich
/l., Iw:] Ko111illttillil1111d Wflurlel. Sr.h/esim zwisr./iw Ostnuirh tlitri Prm/]m, hrsg. P. Baumgart,

(Schlesischc Forsc hungen, Bd. 4) Sigmaringen 1990, s. 41-62. Roku 1756 był o sfdlo vrchnfho
tiracłu pl'c lozcno z Op oi f d o Bl'ehti.
22
Srov. G.W. von Schullenburg, Dil' Lehmsverhrlllrlluugetl iibrr FiiHICiilitlll Ods vou 171218116. N(/r:h rlrF A hm drr G'eheitlll'lt Slfla/j"(lrrhive u1 Bnli11 tt/1(1 Bmlltl.l'rh&·rig, O eis sine dato;
irlrm, D i e S!rirll.rFrrh!lir.hr Stdli111g rlrs FiiJJIF'IIIt1111 Oe/.r itt .rrillrt·redtts.~esrhich!lir.heu E111wid:ltmg,
Hofgeismar 1908.
2
·' V Oldnickll vhldl bratr Karet Fridrich, v Trebnick11 bratrance Kare!. O dal sfm rozclelcnf vćvodstvf na tri c;lsti sc ne11vazovalo.
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dokonce uvezncn. Zmena k łepsimu nastala tcprvc ponS, kdyz jeho manzelka
Charlotta Filipina rozena von Redern (1691-1758) zdedila rozsahle statky v Hornfm Slezsktl. Finance plynoucf z tcchto panstvf st~u~ily nejenom pakryt vevodovy
dluhy, ale roku 1722 z nich dokoncc uhradil nakladnou cestu do jiznfho Nemecka,
Italie a Rfma.
Baroknf nadhcra i oldzala zboznost Italie udclaly na Kristiana Oldi'icha
II. velky dojem a zasadni mcrou pfispely k osudovemtt rozhodnutf konvertovat
kc katolictvf. K tomutokroku pristoupil v lednu 1723 v Rfmc a nedlouho potć
se prvnf (a jediny) katolicky clen wiirttcmbersko-olcsnickć dynastie setkał se
s pape:l.em Inocenccm XIII. Svaty otec dokonce doporucil Kristhina Oldricha
II. zvlastnf pl'fzni cfsal'e Karla VI., ale ve Vfdni nebylo papc:Zske protekce treba .
Na habsbmskem dvofe była konverze prijara s neskryvanym nadsenfm. Doslo
tim k naruseni jcdnoho z poslednich pilil'i1 slezskeho protestantismu. Vzhledem
k bezdetnosti ostatnich clenl't olesnicke vćvodske rodiny był totiz Kristian Oldl'ich
II. pfedpokladanym declicem tohoto (Jzemi a pokud by se neujal vl:ldy on, me! se
jeho nastupccm stat jeho (jak se doufalo) takć katolicky syn.
Na tomto mfstc ale sc vfdcnsky dvi'u prepoCftal. Hlubocc zbozna knczna
Chariotra Filipfna se s manzelovym krokem nikdy nesmifila a nadale se s nim
odmftla stykat. Jejich jedinćho syna Karla Kristiana Ercłmanna (1716-1792) navfc
odesłała cło Halle a pozdcji na wi'nttembersky vćvodsky dv!1r do Stuttgartu, kde
me! byt vychovan v pi'fsne hner:lnske vfl'e. Manzele nadale zili oddclene. Po navratu do Siczska tak Kristian Oldfich II. zil na zamku Wilheminenort, odkuciseroku
1731 vydal do Stuttgartu. Zda była tleciem cesty jen mivsteva pi'fbuznych ci jestli
ocłtud ch te! odvest rake syna neni znamo. Ve Stuttgartu ale vćvoda onemocneJ
blizc nespccifikovanou horcckou a pocatkcm tlnora 1732 zeml'el.
.lcho syn Kare! Kristhin Erdmann (1716-1792) se tak jcstc pfcd polovinou 18.
stal jcdinou budoucnostf rodu. Po otcove smrti studoval v Ti'lbingenu a roku 1733
vstoupil do cfsal'ske armady. Zde ale nepobyl pfflis dlouho . Vyscl totiz najevo
plan (mozn~l pl'fmo cfsal'skćho dvora) na jeho snatck s katolickoli princcznou, je:l.
by jej pfimcla konverzi. V tłlto chvfli oper energicky zasahla vćvodkyne Chariotra
Filipina, kter:l okamzite zal'fdila odchod Karla Kristiana Erdmanna z habsbmskych sluzcb a jeho pfestup do cłanske armady, kdc seroku 1738 stal velitelem
kralovskć jfzdnf gardy. Ncnf takć nepravdepodobne, ze ona stała i za jeho snatkem
s Marii Zofii Vilemfnou von Solms-Laubach (1721-1793), pttvodem ze starobylćho
luteranskć hrabeciho rodu, V dubnu 1741. Az do poloviny 40. !et zil Karci Kristian
Erdmann pl'cvaznc v Dansku. Po smrti kr:lle Kristiana VI. v srpnu 1746 ale na
svou zclejsf vojenskou karićru rezignoval a vratil se do Slezska, kde se po abdikaci
stryce Karla Fridricha roku 1744 stal regentem ole!inickć castf vćvodstvf. Kdyz
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nasledujfcfho roku zdedil po choromysinem Karlovi Bcrnstadt, doslo po dlouhych
72 letech k opetovnćmu sjednocenf celeho Ole$nicka 24 •
Vztah Karla Kristiana Erdmanna k lcnnfmu panovi, pruskemu krali Fridrichovi IL był vclmi zdrzenlivy. A to i presto, ze se jej panovnfk snazil nakłonit a roku
1747 jej jmenoval gener:ilporuCfkem a mfstoddfcfm ve Vratislavi. Olesnicky vevoda ale dobre vedcl, jak rezce Marie Terczie nese ztratu bohatćho Slezska. Pocftal
s tfm, ze mfr uzavreny roku 1745 V Drazd'anech, pl'edstavuje pro obe strany pouhe
intermezzo a snil o tom, ze by dfky procekei pocetnych p'ffbuznych mohl behem
dalsfho konfliktu zfskat pro sve vevodstvf plnou nezavislost. Le ta se proto vyhybal
slozenf lcnnfho slibu, pricemz mu pl'iSlo vdmi vhod jeho sporne pravnf postavenf.
Vzhledem k tomu, ze jcho stryc Karci Fridrich nikdy oficialne neabdikoval, był
az do jcho smrti roku 1761 V olc5nicke casti zemi pouze regentem. Vysledek sedmilete valky vsak znamcnal koncc jeho nadejf a roku 1764 mu nezbylo nic jineho,
nd slibem porvrdit pl'fslusnost Olcsnicka k pruskćmu Slezsku. Oplatkou vsak kra!
Fridrich IL souhlasil se jmcnovanfm Fridricha Augusta von Braunschweig-Wolfenbiittel (1740-1805), snoubence jeho jedine dcery Frcderiky Zofie (1751-1789),
dedicem vevodstvf2;.
Do tćto dfvky take vkladal Karci Kristian Erdmann vdkcre nadeje. Oba
jeho synovć, poslednf pl'fslusnfci wl"lrttembersko-oldnicke dynastie, totiz zeml'eli v detskćm vcku. Podobne jako jcho praded v polovine 17. stoletf poCital i on
s pokracovanfm rodu po zenske linii a take proto vybral dcel'i manzela. V zal'f 1764
provdal teprve tl'inactiletou dfvku za vćvodu Fridricha Augusta von BraunschweigWolfenbiittel. Manzelstvf ale zt"1stalo bezdetne a nadeje Karla Kristiana Erdmanna
na declice se rozplynuly. V listopadu 1789 navfc Frederika Zofie zemrela na ndtovice. Zoufaly vćvoda sc i nadale snazil zachovat Olesnicko svemu rodu a proto se
rozhodl zetc vydedit a odkazat vevodstvf hlavnf wi"nttemberskć linii. Plan vsak
zeroskotal na odporu pruskćho krale.
Karci Krislian Erdmann zcml'el na svem zamku V Olesnici 14. prosince 1792.
S nfm vyhasla nejen wi"nttembcrsko-olesnicka dynastie, ale oddel rake posieclni z dedid1 vćvodt1 z M linsterberka a pant"1 z Podebrad, potomkt"1 ceskeho kraJe
.liffho. V Olc5nicku se ujai vtady Fridrich August von Braunschwcig-Wolfenbi"mel.
Podruhć sc jiz ncozenil a zcml'el roku 1805 bezcłetny. Olesnicko zclcdil synovcc
Fricłrich Vilćm von Braunschweig-Li·mcburg (1771-1815), jchoz jiz roku 1785 jmenoval svym spoluvladarem. Fricłrich Vilćm se proslavil jako ncsmil'itelny Napoleont"1v
nepl'ftcl. lJcastnil se boj{1 v Nemceku i Spanclsku, roku 1815 bojoval ve Wellingtonovc armacie a padł V bitve 11 Quatrebras V dndnf Belgii. Panujfcfm vćvodou
sc stal jeho starsf syn Karci (1804-1873), ktcry była ale roku 1830 proh!asen za
24

H.A. Kappncr, Km/ Chrisfir111 Errlmam1, Oels 1905.
H. Schulzc. Die S~~rressio11 im Fiinlmthtttll Oeis beim Abgr111ge der iillrm Liilir rles Hflllsrs
Bm~tllsch'lll•fig. Breslau 1868.
25
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neschopnćho vlacly. Oldnicka sc tak ujai jeho mlaclsf bratr Vilem (1806-1884), jenz
sc nikdy ncozcnil a zcmrel jako poslednf zdejsf vevoda 18. r(jna 1884. Po jeho smrri pfdla Olesnice roku 1884 jako uprazdnenć Ieno na panujfcf rod Hohenzollernt"I
a stała se majcrkcm korunnfho prince Vilema.
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Resume
Poslednfm pi'fslusnfkcm rodu Podcbradt'1 ve Slezsku był olcsnicky knfzc Karci II.
Becli'ich (1593-1647). Dedićkou zeme se stała jeho dccra z prvnfho manzclstvf s
kncznou Annou Zofii von Sachsen-Alrenburg (1598-1641) Alzbcta Marie (16251686), rozhodl sc ozcnit podmhe, ktcrou pravdal za wi'trtcmberskeho knfzetc Sylvia Nimrada (1622-1664), ktcrćho V zavcti jmcnoval declicem Olesnicka. Potomci
Alzbery Marie a Sylvia Nimrada sc pak titulovali jako knfzata WiirttcmberskoOlcsnicka (Wiirttemberg-Oels) a drzeli jak slezske vćvodstvf, tak i moravske statky podebrad ske rodiny. V nasledujfcfch generacfch była raclina olesnickych knfzat
jednou z hlavnfch opar protestantstvf ve Slezsku a to presto, ze po vydanf matci'-
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ske dispozice Alzbety Marie z roku 1673 bylo zvykem toto nepi'flis velkć uzemf
delit mezi jednotlivć linie rodu. Od pocarku 18. stolerf se vsak oldnicld knfzara
potykala s nekolika z:ivaznymi problemy- financnfmi problemy a postupnym
vymfranfm dynastie. Jistym ohrozenfm rodinnych tradic a vazeb byla i konverze
jednoho ze clen(t rodiny, vćvody Kristiana Oldi'icha II. ke katolictvf. Po pfipojenf
Siczska k Prusku se pod kontrolu Fridricha II. Velikćho dostała i Ole5nice. Retormy realizovanć v polovine 18. stoletf pruskym kralem pak znamenaly degradaci
slezskych knfzat na pouhć aristokratickć velkostatldi'e s titularnfm pdvy, ale bez
vyznamnejsfch skutecnych privilcgif. Poslednfm pifslusnfkem wi-.rnemberskooldnickćho rodu by! vćvoda Kare! Kristian Erdmann. Po jeho smrti zdedila OleSnici na rod Braunschweig-Wolfenbiittel a nasledne Braunschweig-L-i'meburg. Po
smrti poslednfho knfzete roku 1884 pak presJa jako uprazdnenć lćno na panujfel
rod Hohenzollerntt a stala se majetkcm korunnfho prince Vilćma.

Jan Zupanic

THE WURTTEMBERG DYNASTY IN OLESZNICA
Summary
The las t membcr of t he Podebrady dynasty in S iIesia was t he Duke Charles II. Frederick (15931647). His daughtcr from his first marriage with Duchesse Anna Sophia von Sachsen-Aitenburg
(1598-1641). Elisabcth-~laria (1625-1686) bccamc heircss of t he country. Charles II. Frederick
married Elisabeth-t\laria with the Duke Silvius Nimrod ofWi'lrttemberg (1622-1664), and in his
will appointed hi m t he heir o f t he Duchy of Ocl s (Oiesznica). The children o f E lisabeth-Mary
and Silvius Nimrod were titled Dukes ofWiirttemberg-Oels and possessed the Duchy ofOels
as well as Moravia n houses and landsof t he Podcbrady dynasty. In the generanons to follow,
t he famiły of thc Dukes of Oels wa s one of the leading mainstays of Protestantism in S i Iesia
in spite of t he fact t ha t after t he publicarion of t he order o f succcssion of Elisabeth-f\laria in
1673 t his ratł1cr smali terrirory used to be divicłecl among incłividual desccnts o f t he dynasty.
Howevcr. as of thc 18th cen tury. t he Dukes of Oels h ad to cope wit h scveral major problem s
- financial problems and a gradual cxtinction of the dynasty. Anothcr danger to the famiły
tradition was thc convcrsion of a famiły member, the Duke Christian Ulrich, to Catholicism.
After t he annexation o f S i Iesia to Prussia t he Duchy o f O cis was govcrned by Fredcrick II t he
Grcat. The reforms instituted in t he mieleile of t hel8th century by t he Prussian king signified
a degradation of Silesian dukcs to mere aristocratic landowncrs wit h titular rights but wit h om
any important real privileges. The las t of t he Wi'Jrttemberg-Oels dynasty was t he Duke Charles
Christian Ercłmann. Aftcr his death Olesznica was inherited by the Bmnswick-Wolfenbiittel
famiły and latcr by t he Brunswick-Lfmcburg fa miły. After the death of the last of the dukes
in 1884 Olesznica was cnfeoffed to t he governing dynasty o f t he Hohenzollern and became
passession o f Pmssian Crown Prince William.
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DZIEJE NOWEGO MIASTECZKA DO KOŃCA XVIII WIEKU.
PRAWNO-WŁASNOŚCIOWE l SPOŁECZNE
ASPEKTY ROZWOJU MIASTA

l. Dzieje polityczne ośrodka
owe Miasteczko było jednym z miast księstwa głogowskiego . Pierwsza
wzmianka o jego istnieniu pojawiła się w dokumencie Henryka III. Został
on wydany 22 lutego 1296 roku i dotyczył nadania Przybkowi, synowi Marcina
z Mycielina, czynszu z 12 łanów w okolicach Mycielina i11 districtu Novostolemi.
Na podstawie analizy dotychczasowej literatury, Wojciech Strzyżewski i Jacek
Zawiślak wyciqgn<;li wniosek, że to najprawdopodobniej ten władca właśnie był
założycielem Nowego Miasteczka. Brak jednak jakichkolwiek dokumentów mówiących bezpośrednio o jego zaraniach. Kolejna informacja o mieście przypada na
rok 1302, kiedy Henryk III uczynił nadanie czynszów z młyna położonego att/e
110vom civilotem, na rzecz klasztom św. Magdaleny z Bytomia Odrzańskiegoi.
Miasto od 1331 roku, podobnie jak i inne księstwa śląskie, stanowiło część
Królestwa Czeskiego. Owe długotrwałe, rzeczywiste zwierzchnictwo czeskie
związane było z panowaniem określonych dynastii: Luksemburgów (1327-1458)
i Podiebradów czeskich (1458-1469). W 1469 roku o dziedzictwo ślqskie upomniał
się zięć Jerzego z Podiebradu, Maciej Korwin. Mimo sukcesji czeskiej Władysława
Jagiellończyka, a wskutek klęski wojsk polskich posiłkujących elekta, w 1474 roku
podpisany został układ w Muchoborze oddający Śląsk wraz z Lużycami i Morawami królowi Węgier- Maciejowi Korwinowi (1469-1490). Dopiero w 1490 roku
Nowe Mi<tsteczko weszło w skład Korony Czeskiej, pozostającej pod berłem Wła
dysława II Jagiellona. Trwaj~ICY 36 łat okres rządów przerwała niespodziewana
śmierć Ludwika II w bitwie pod Mohaczem w 1526 roku. Otworzyła ona jednocześnie drogę sukcesji czesko-w<;gierskiej jednej z najpotężniejszych dynastii
współczesnej Europy - Habsburgom (1526-1742). Wraz z koronami św. Wacława
i św. Stefana państwo Habsburgów austriackich tworzyło terytorialnie obszern')
wspólnotę prowincji. Śląsk znalazł się tym samym w systemie licznych państw
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dziedzicznych, pośród takich krain jak Austria Dolna, Austria Górna, Karyntia,
Kraina, Styria i Tyrol. W wyniku wielu posmlatów pruskich natury terytorialnej,
w konsekwencji wojny <lusrriacko-pruskiej z lat 1740-1742 i na mocy pokoju wrocławskiego, cała prowincja, a wraz z ni~l Nowe Miasteczko przejęte zostało prz~.:z
młode Królestwo Fryderyka II Hohenzollerna. W jego granicach pozostało ono do
ko1ka epoki wczcsnonowożytncf.

Ustrój miasta w strukturach

księstwa

i departamentu głogowskiego

Od XVI wieku i po ostatecznym wykr ys talizowaniu się granic i struktury wcwnc;trznej księstwa głogowskiego, Nowe Miasteczko było jednym z dziewięciu
miast prywatnych obok Bytomia Odrzańskiego, Czerniny, Przemkowa, Chobicni,
Otynia, Sławy, Lubrzy i Ołoboku • T. Andrzejewski uważa nawet, że wyróżnia
ło się ono spo ś ród innych jako miasto obwarowane, pełniące do początków XVI
wieku- poelobnic jak Bytom Odrzański- funkcję miasta weichbilclowego 4 . Znacznie \Viększ~l siłę polityczno-ekonomiczną, a także -co okazało się w przyszłości
ważne dla ich losu- militarn'l• miały jednak miasta królewskie, a więc stołeczny
Głogów, Góra, Zielona Góra, Świcbodzin, Szprotawa, Polkowice i pobliski Kożu
chów'. Nowe Miasteczko położone było na terenie weichbildu kożuchowskiego ,
stanowi<jcego jeden z ośmiu (od 1482- siedmiu, a od 1638 r.- sześciu) okrc;gów
administracyjno-wojskowych księstwa 6 . Były one podległe zarZ<jclowi Królewskie1

Cały okres w histo rii Śląska został usystematyzowany w takich pracach, jak: Historia
/qsl:fl , red. ,\l. Czaplit1ski. Wrocław 2002, s. 87-248; Dol11y ,\'lqs/:. Mouogrrt/ia ńisloryc:wa, red.
W. Wrzcsii1ski. Wrocław 2005, s. 104-35 1; N. Conrads, Ksir;żęln i sta11y. Historia .~!qsl-rt1469174l, Wrocbw ::005; W. Korl;l, /li.rtoria Ś/qsl·a do 1763 t: , Warszawa 2003. W sensic polityczno-u strojowym problem ujął natomiast: K. Orzcc howski , Historia m"lt"oj11 .~Jrni:a (!2il2-1740),
Wrocław 2005.
·' l\ l. Prak , Zgtmllridzmia i urądv slr!IJowe lsięstwn glogowsl:iego or/ poczqtht XIV li!!ieht do
174.! t: , Wrocław 1991 ; ]. Kuczer, Sdr1rń1a &• żyriu .ljJoln:w o go:,p odmn:ym /:sięslli!.'fl glogolJ!.•shego
li!.' epoa ńnbsburshfj (1526-/740), Zielona Góra 2007, s. 185-19.~; T Andrzejewski , Rerńrttbergo 
wie ze· życi11 spolervJO-go.ljJOdr!laym l·sirstwrt glogom,s/:iego w XVI-XV!! w., Zielona Góra 2007.
s. 42-43.
4
T. Andrzejewski, Rrchmbngowie ... , s. 157; por. też: F. Ch. Sickcl, Gesrńicńle der Hen:l"cńaft
Dflltsch łVmlmlm g i11 Nitdrr Schlrsim VO IIJ Jnńr Jt/113 r!IJ, Dcmsch Wartenbcrg 1820, s. 115-121;
E. Kolbe, Gesdtir:ńte drr Stad! Nmstiidtel, tttlfer BellltiZII1tg amllicńer tmd privaler Q ue/lm benrbeilf!,
Ncu sr;idtcl (po 1924), s. 36-49.
' Por. : J. Kuczer, Dir sdi/esisrhm Stii11de tmd die knisrrlirńr Krieg:,fiińnmg vo11 J6tJ!) bis 171/rl
n11t Bei.lpirl des Fiin-!riiiii/1/S Gross-G/ognu. [w:) Krit'gsfiińnmg 1111d Staat:,jlumJuiJ. Die HabsÓtll gn11/0IIan!Jir t111rl das !lrilige Riimisrńf Reir:h vo11 Drei/]igjiińrigm Krirg i szum E11de des haósbtllgischen
KaiseJ"/IIIIIS 174cl, Wicn 2010, s. 229-250.
2

1
.\

'· Sam wyraz "Wcichbild" pochodził od sta ron iemieckiego "wic" oznaczaj4cego miasto
--" prawo", a jego ś redniowieczna proweniencja charakteryzowała go jako okręg
sądowy, wojskowy i administ racyjny. W okresie późnego średniowiecza st ał się ponadto pod stawow;J jednostk<l terytorialn;J organizacji szlachty i rozumiany był jako okręg ziemski (disltklus,
terrilorilllll, Krris). O organizacji i funkcjonowaniu wcichbildów: O . Koss mann, O slrtropoh·l-itll
opo/11, :,'/q.dimw•rirhbilrhil' i sdnrńrd-im po&•iecif', ,,Swdia z Dziejów Pat)stwa i Prawa Polskiego"

oraz
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go Urzędu Starostwa Głogowskiego (Kihtig!icher Amt der G!ogauischen Hrtttptmflllllscha(!), a tym samym starosty księstwa głogowskiego (Kó'tlig!icher Haubtmmm der
Fiirstmtum GrojJ-G!ogrm)7 • Po 1741 roku wraz z przejęciem Śh1ska przez Prusy i likwidacją księstw śląskich i ich weichbildowych struktur, miasto znalazło się pod
zarządem rejencji głogowskiej (Ober-Amt~Regiertmg), na czele której stanął utytułowany Ludwig Wilhelm von Miinchow. Jednostką lokalną, na której znalazło się
miasto, był ustanowiony powiat (Kreis) kożuchowski. Ponieważ miasta podzielono
na tzw. Merlia/e (prywatne) i /mmediate (królewskie), Nowe Miasteczko zostało
wpisane w poczet pierwszej grupy i związane zostało określonymi normami fiskalnymi z państwem pruskim.
Ustrój Nowego Miasteczka miał dość długą proweniencję średniowieczną,
sięgająq bliżej nicokreślonej daty lokacji miasta na prawic niemieckim. Z dużym
prawdopodobici1stwem przyjmuje się, że sięgała ona rządów księcia głogowskiego,
Henryka III, a więc do 1309 roku. Ustrój miasta wywodził się z macierzystego
względem miast księstwa głogowskiego kanonu prawa magdeburskiego i zwi<lZanych z nim formuł prawnych, zapisanych w kodeksie prawa saskiego (Sachsmbi!d),
które stanowiły podstawę lokacji Nowego Miasteczka. W okresie XV-XVIII wieku
struktura urzędnicza miasta wykazywała cechy wspólne, właściwe innym miastom prywatnym księstwa. Jedynym elementem indywidualizującym mogły być
nieznaczne, trudno dziś uchwytne przesunięcia co do uprawnień poszczególnych
urzędów. Nowe Miasteczko pozornie legitymowało się prawem wolnego wyboru
rady miasta. W praktyce jednak to jego właściciele wpływali na skład magistratllH. W średniowicezu wykształcił się charakterystyczny dla stratygrafii społecznej
miasta układ społeczno-zawodowy, który uległ następnie rozbudowie w okresie
habsburskim i pruskim').
- --- - -·---- ·-..·- -- - ---- 1997, t. 2, s. 5-19; H . Loesch, Die Sr/desisch lVeichbildvnfasm11g rfn· Kolo11isalionszdt, "Zeitschrift der Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung" 1938, R. 58,
s. 311-336; B. Zicntara, Z ti:J..iejóill• orgr111hacji tpti·u w o'rerlttio·udecztt. Ei·o!lollticzlle por/loże "weirhbi!dófll•" ill' fii'Cybisl.·llpsru•if.JIIrtgrlfbtm·hm i l!fJ ,~/f!sht w X!!-Xl!! ill•iei.·IJ, " Przegląd Historyczny"
1973, t. 4, s. 681-694.
7
J. Kuczer, Szlarh/a w• żyri11 opoleczJto-go.lporlrllr:<,ym księsrwa glogol!.l•skirgo ... , s. 116-128;
o urzędach starościt'iskich: Z. Góralski, E11c1'Noperlia ttrz ęrlów i gor/11oki w drtwwej Polsce, Warszawa 2000, s. 145-149.
" ~liasta królewskie już od 1511 r. (pełne od 1561 r.) posiadały ponadto prawo wyboru bmmistrza i siedmioosobowej rady miejskiej: Archiwum Pa!l.stwowe we Wrocławiu (dalej
APW), Depozyt miasta Kożuchów, rep. 132 a., sygn. 18, Depozyt miasta Kożuchów, rep. 132 a.,
sygn. 45; Codcx Doplomaticus Silesiae (dalej CDS), Bel . 24, s. 134, nr 17 i 18, Bd . 28, s. 175, nr
1153; G. Forster, ~1..1. Axt, Amtalecta Freystarlimsia orler Freystiirllische Chronil.·a theils atts rletwl
i11 v ielm lrtlllnt gesr1111111ellell Misrella11eis [... ] theils mts 111!/eur:hierlllell Atdivett tmrl giilligem Beyltlt/;r vie!f.r Gdmlr'r tlllrl Fretlllrlr i11 llftchstehetJrler Orrl!lttllg gebrar:hr, Lissa 1751, s. 51-52; Archiwum
l\u1stwowe w Zielonej Górze (dalej APZG), Akta Pal'istwowe w Zielonej Górze, sygn. 84.
'' P. Kall er. Der Sflrhsm;piegel. Obertmgtmg i11s Hochrlettlsche, ~liinchen 2002.
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Ton działaniom magistratu nadawał burmistrz (Biirgermeister), czyli jeden
z członków magistratu, składany z mzędu po rocznej kadencji. Dbał on o zamek
-jeśli raki mia sw posia dało i je ś li nic pozostawał własności<! szlachcica b<1dź nic
był mu przyznany zasmwnie , nadzorował "vydatki miasta o raz opłacał straż mie js!.:::!. Pierwsze informacje o burmistrzu i radzie miejskiej pochodZ<l z poCZ<!tku XV
wieku. Najstarszym, znanym burmistrzem był Niklas Kynast urzęduj <!CY w 1409
roku. W drugiej połowic XVIII wieku powoływano nawet dwóch burmistrzów jednocześnie i jedynie dwóch rajców miejskich do magistratu . Radę miasta (collcilittm
magis/mltts) na terenie Nowego Miasteczka konstytuował rzeczywiście właściciel
maj<ltku . Nierzadko d o konywano p onow nego wyboru tej sa mej rady. Na urz ę
dy rajcowskic powoływano z reguły do siedmiu patrycjuszy: kupców i mistrzów
cechowych. D o piero od XV wieku skład rad y miasta zaczęto uwpcłniać dwoma
przysiężnymi (Gt'sdn:.,otnte). Byli to przedstawiciele pospólstwa, którzy syg nowali
postanowienia wcly o charakterze maj<ltkowym i normotwórczym. Ich konfirm :tc ja
była nic zbę dna w celu uzyskauia przez akta miejskie mocy prawnet'. Procedurę
elekcji i liczbę urz.ydnikó\Y magistiatu listalono układem z 1484 roku, zawartym
pomiędzy Ttuchsdorfbmi i Bergam i. Pierwsi wybierali burmistrza co czwa rty rok,
podczas gdy właściciele trzech nadziałów przez pozostały o kres. Bergowie wybierali trze ch rajców, trzec h ławników i nzech przysiężnych, pod czas gdy T~tuchs
d o rffowic po jednym z nich 11 .
W późniejszym cz asi e skład rady musiał ulegać zwiększeniu, skoro
w 1625 ro ku nomjemy Caspara Scherzera jako burmistrza i -rajców Gcorg:t
Brichc'a, Adama Senncra, Jac oba Tbicla, V:.llcntina Spicheb i Hansa .Tc e ne 1~. \\'c dług potwierdze nia przywilejów mbst~l z 1651 roku, dokon:1nego !)I"ZCZ jcmitóvv,
rajcy dzierżawili własność miejską na potrze by funkcjon owania rynkn micjskkgo i jarmarków. Us talali oni miary i wagi, regulowali sprzedaż win..1 i produl.;:tó\'.'
spożywczyc h. W ich gestii p ozostawa ła ocłpowicclzialność za urZ<ldzcn ic syst-.::mu obronnego miasta, system zabudow~u:l, sprawy policyjne dotyczące porząclkil
w mie śc ie . lbda mie jska pos iad:tła prawo zatwierdzania umów kupna i sprzcda·i y
oraz egzekucji spadkowych. Szczególne było uprawnienic nadawani:t statusu "obywatela miasta" i zwiF:Inejz nim publikacji " prawa dobrego urod zenia" 11 . \Vybór
rady mias ta ograniczali castępnie je zuici, którzy w okresie 1649-1742 dbali o jej
katolicki sk ład . Doprowadziło to nawet do rezygnacji w 1652 roku ze stanowiska
bmmisrrza Jo hanna Scholza, luteranina, w którego miejsce powołano katolika
w

Kucze r. ,\'ill•irbod:::ill w ohrsif prti!Oli!'flllifl ńabsb11ni:irgo (15!ó -174tl). [w:] Dzi,•jr .S'!!'ir ·
S 1rzyż cws ki, Świcbodzin-Ziclon;J Gó u 2007. s. (JS-70.
G . .Jokiscil, Gesrltirńlr rler Stndt Nms!iid:d G 1 ·:)g;;~J 11\66, s. 24-26; O. Hclkr, Der Freitiid

.J.

borhillrt, red. \V.
11

frr Kreis mit brso11rlrrer Brriid;sirńtigllll,f!, dts
srńrr llllrl [!;t'srńirńtlir"ńfr Bn.:irńung,
12

"

/;~;;, stntl/1111.'' Can;/atlt-!lmtńfll

i11 gto.!?,mpltisrlt-stali.:fi.

Frcystadt 1S44, s. 58-61 ; E. Kolb e, op. dl., s. 11:i-47 i 195 .

G. Jokisch , op. dl. , Th. 2, s. 81-82.
lbidrm, Th. l , s. 16- 17.
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Sebastiana Alberta. Ponadto ojciec-administrator Geynitius odebrał magistratowi
prawo zawierania bez jego zgody umów sprzedażnych oraz nadawania obywatelstwa miejskiego, co srało w sprzeczności z przywilejami miasta z 1594 i 1611 roku
nadanymi i gwarantowanymi mu przez Rechenbergów, a nawet potwierdzonymi
przez jezuitów w 1650 roku 14 • W 1741 roku zarządzenie Fryderyka II nakazywało
dokoptowanie dwóch protestanckich członków rady tam, gdzie funkcje rajców
sprawowali sami katolicy, a magistrat Nowego Miasteczka oddany został pod wła
dzę Kamery Dominialno-Wojennej w Głogowie 15 • W krótkim czasie katolickich
rajców wymieniono na protestantów. Wydano edykt 2 grudnia 1750 roku nakawjący powo łanic do rady miejskiej tak zwanego burmistrza policyjnego, któremu
powierzono organizację sys temu policyjnego w mieście r'.
W średniowieczu sądownictwo cywilne i karne należało zarówno do wła
ścicieli osady, jak i do mieszczan. W mieście bowiem funkcjonowały dwa sądy
dworskie rozpatruj<!CC sprawy majątków szlacheckich. Trzecim był właśnie sąd
miejski, który stanowił instancję wobec nich nadrzędną. Na jego czele stał wójt
(Erbvog!), pocz<ltkowo urzędnik książęcy i czterech ławników (Schoppnt). W zało
żeniu mieli być to obywatele, cieszący się największym zaufaniem mieszkańców
Nowego Miasteczka. W XV wieku wójtowie dzierżawili od rycerzy prowadzone
przez siebie urzędy. Ponieważ były one źródłem dosyć znacznych dochodów, w zamian za swobodę działania uiszczali właścicielowi majątku odpowiednie sumy
w pienh1dw i naturze. Z kolei sąd złożony z ławników zwany był ławniczym lub
miejskim (Scltoppenstu!t/, Bmmgericltt, Srarltdi11g). Ławnicy otrzymywali wynagrodzenie w postaci części opłat sądowych i kar pieniężnych 17 •
Od XVI wieku Nowe Miasteczko miało już niezależnego od szlachty sędziego
miejskiego, a ławnikami (do siedmiu) zostawali z reguły rajcy miejscy, co potwierdził Fryderyk II Hohenzollern w drugiej połowie XVIII wieku. W 1625 roku notujemy w mieście sędziego miejskiego zwanego Jurlexem, którego funkcję sprawowa ł
Melchior Priifer oraz siedmiu ławników: Michel Hennig, Caspar Mischge, Hans
Ril3mann, Abraham Scherzer, Christoph Clol3, Nickei Kleinitzke, Martin Reich.
Sądownictwu Nowego Miasteczka podlegały też wsie Gołaszyn i Borów Polski.
Sąd zbierał się raz w miesiącu, a trzy razy w roku o dbywały się posiedzenia tak
zwanych Dreirli11gów 1R. Były to ogólne posiedzenia sqdownicze, na których musiał
się pojawić przedstawiciel wspólnoty miejskiej z ewentualnym powiadomieniem
dotycZ<ICYm relacji pomiędzy mies z kańca mi miasta. Od wyroku S<jdu miejskiego
można było się odwołać do sqdu ks iqżęcego w Kożuchowie, którego rolę prze 1

11
'

Ibidem, Th. 2, s. 29 i 33.
'' !bidn11, Th. 2. s. 60-61.
11
'
Ibidem, Th. 2. s. 64.
17
lbidmJ , Th. l. s. 54-58; E. Ko lbe. op. ci!. , s. 194-208.
" Funkcjonowanie Dreidi11g1t nowo miej sk ie int e res ująco opisał : E . Kolbe. op. cit.,
s. 194-196.

70

Jarosław

Kuczer

-

-

- - -- ----

----- - - --

j<jł

w 1505 roku sąd lenny księstwa głogowskiego (Mfllll!gerich/) 1''. Ten habsbmski
system został zlikwidowany po przejęciu Śląska przez Prusy w 1742 roku. Jako
miasto prywatne, Nowe Miasteczko zachowało swe dawne wyższe i niższe S<Jdownictwo gruntowe, które uczyniono podległym wspomnianej już rejencji (OberAmt-Regienmg), a kompetencje sędziego miejskiego przejął bmmistrz. Taki stan
obowiązywał w Nowym Miasteczku do 1809 roku, kiedy wprowadzono nowy
porządek micjski 20 •
.Jako dostojnika miejskiego można określić również pisarza miejskiego zwanego notariuszem, posiadaj<Jccgo wykształcenie prawnicze, dalej syndyka miejskiego, komornika , poborcę podatkowego i poborcę akcyzowego, zarządcę więzienia
i kata . Następnie spotykamy adwokatów, lekarzy (zwani chirurgami lub fizykami
miejskimi), nauczyciela czy osoby określane mianem uczonych, niclicznych kupców, oficjałów i osoby sprawuj<JCC drobne urzędy magistrackie. Z biegiem czasu
pojawiła się grupa pośredników sprawnic obracających kapitałem, niemających
mandatu rzemieślniczego . Można było także spotkać najemców własności miejskiej, takich jak młynarze, właściciele karczm, wyszynków, zajazdów. Do warstwy niższej należcli drobni rzemieślnicy, właściciele wiatraków zwani "małymi
młynarzami", dalej piwowarnicy, drobni skupywacze, pomocnicy kupieccy czy
sami handlowcy. Zanotowano również osoby pełniące funkcję grabarza i akuszerki. W Nowym Miasteczku żyła cała grupa biedoty, do której zaliczano partaczy
i zw y kłych mieszkańców bez Z<IWodu, którzy swój chleb powszedni uzyskiwali
z wykonywani:.! drobnych, pozbawionych profesjonalizacji zajęć. Grupie tej nie
przysługiwały prawa obywatcli miejskich . Ciekawym zjawiskiem była warstwa
mieszczan uprawiaj<jcych dzierżawione przez siebie dobra ziemskie, tak zwane
Ackerbiirger. Istniało jeszcze wiele pomniejszych urzędów miejskich, przypisanych
w większości cło problematyki życia gospodarczego miast. Przywileje Nowego
Miasteczka sankcjonujące taki stan rzeczy potwierdzali kolejni właściciele miasta,
a po wojnie trzydziestoletniej uczynili tak jezuici (1650). W 1713 roku wydali ponadto orzeczenic do przywilejów miejskich, w którym zastrzegli sobie, że wszelkie
postanowienia cłotycZ<JCC nadawania obywatelstwa miejskiego, życia cechowego,
a przede wszystkim funkcjonowania i elekcji na stanowiska magistrackie nie mog<J
zaistnieć bez wiedzy właścicieli gruntowych 21 •
1
''
Na remarewolucji średniowiecznego S<ldownicrwa lennego i podległości poszczegól nych sr.mów: F. 1\ latuszkicwicz, Die millrlaltfl'lichr Gf'rir:htvnfasstlllg drs Fiinlmllti!IS Gloga~t,
Breslau 1911, s. 129-140.
2
" G. Jokisch, oj!. ril., Th. 3, s. 3.
21
G. von Schonaich , D i f' E11tsteht111g riltes lJ!eir.hbildfJ u11rl die Griittditllgsgnr.hich!e ei11e1·
srh/nisdtm KlfitWttdt, Polkwirz 1927, s. 2-8; Z. Kaczmarczyk, 13. Leśniodorski , Historia jJmiJ!•lJ!'fl
i f!tiiW!a Po/sl:i, r. 2, Warszawa 1966, s. 485-487; W.A. 1\laciejowski, 1/istoria IIIiasi i miesz rZf/11 ur· l:mjarh daur•llfgo pm1s!wrt polshrgo od r.zasóur· twjrlawlliejszych a ż do polo·wy XIX wie/:11,
"Rocz niki Towarzysrwa Przyjaciół Nauk Pozna11skiego" 1890. R. 17, z. 2, s. 283; Emettertr

aligemfilie Stolar.:f'ax=On/mmgjilr so11 vemi11f Herzogthttlll
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Nowe Miasteczko w posiadaniu prywatnym rodzin szlacheckich22
(1440-1649, 1787-1850) i zakonu jezuitów (1649-1776)
Od XV do końca XVIII wieku Nowe Miasteczko stanowiło część większych kompleksów majątkowych pozostających własnością szlachecką (ok. 1386-1649 i po
1787 r.) oraz dominium kościelnym zakonu jezuitów (1649-1776), w okresie 17761787 zarz~Jdzane przez specjalnie do tego powołaną komisję królewską. W ręce
właścicieli prywatnych miasto przeszło około połowy XIV wieku. Były to rody
rycerskie, których pojawienie się miało związek z szerokim procesem migracji
rycerstwa niemieckiego na Śh1sk, zapoczątkowanym w latach 1249-1251 w okresie
wojen Bolesława II Rogatki z Henrykiem III BiałymB .
Atrybutem obszaru księstwa było niewątpliwie funkcjonowanie dworu gło
gowskiego i prowadzona przez miejscowych książąt polityka, przychylna dla osadnictwa zachodnioeuropejskiego rycerstwa. Nadanie Nowego Miasteczka związane
było więc prawdopodobnie ze wstąpieniem w zależność wasalną nowego lennika,
stanowiąc jednocześnic wywyższenie za poniesione zasługi 24 . Z kolei wejście miasta w skład kompleksu dóbr jezuickich w 1649 roku (majątek składał się z 15 wsi
i 2 miasteczek) było warunkowane cesarsk'l polityką rekatolicyzacji kraju w okresie bez pośrednio po wojnie trzydziestoletniej. Wprawdzie po 1787 roku maj'ltek
otyński, a wraz z nim wchodZ<JCe w jego skład Nowe Miasteczko powróciło do rąk
szlacheckich, jednak 2 marca 1850 roku uwolnione zostało od prywatnej własności
mocą dekretu królewskiego 2;.
Prywatni właściciele Nowego Miasteczka po raz pierwszy zostali wspomniani
w 1386 roku. Ówczesnymi właścicielami była rodzina von Wirsing- Lutold i .Tohann. Nabyli oni je wraz z innymi siedmioma wsiami należącymi do weichbildu
nowomiejskiego. Transakcji przekazania majątku dokonał najprawdopodobniej
k s iążę głogowski Henryk VIII Wróbel, zmarły w 1397 roku. Według Gottfrieda
.Jokischa, dokonać tego miał dopiero Ruprecht legnicki, opiekun młodocianyc h
burgisdtm Coii(I'S.riolls 'Ver wal!d!ett, ais ~·atlto/iscltr Pfarret; Predign tmd Cumti ztt richlet!ltabell,
Berlin 1750. s. 4; G. Forster dla dziejów Ko ż uchowa: G. Fćirster, l\1..}. Axt, op. cit., s. 82.
12
Heraldyczno-genealogiczne-sfragistyczne rozważania nad wymienianymi w materiale rodz inami: W. Strzyżewski, Herby i tytuły. Pieczęćsdacltecka w hięstwie głogowskim (XVIXVIII 'lJ!..'.}, Warszawa 2009.
2
·' T Jurek. Księstwo glogo'IJ!.•she pod rzqrlmni J~V/IÓW Ko111tida l (1273-1290}, "Śląski Kwartał
nik Historyczny Sobótka". R. 42, 1987. s. 395-410; duża część rodzin gł ogows kich pojawiała się
w księstwie i w późniejszym okresie przełomu XIII i XIV w. Przy kł a d owo Dohnowic pojawili
s i ę ju ż w latach 1314-1326, Glaubitzowie w 1302 r., Griinbergow ie w 1322 r. , 1-Iaugwitzowie
i Kinlirzow ie w pocz<jtku XIV, Kockeritzowic w 1306 r. , Kortwit zow ie w latach 131 2- 13ł 7,
Krcckwitzow ie w latach 1296-1 326, L ći b e nowi e w latach 1291-1301 , Lossow ie w 1330 r., Niebelschiitzowic ok. 1350 r., Panncwi tzowie ok. 1296 r. , a Rechenbergow ie obecni byli w k s ię 
st wie gł ogowsk im już w 1290 r. , por.: T. Jurek, Obce rycerstwo 11a ŚltJsh do polowy XIV w.,
Poznań 1998, Katalogi rodzi11, s. 191-313.
zo~ O procesic zob.: T Jurek, Oba tycerstwo 11a -~lqsl.'lt .. ., s. 67-101.
1
G. Jokisch. op. cit., Th. 3, s. 39.
'
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synów Henryka VIII Wróbla: Jana l, 1-IenrykJ Młodszego Rumpolela i Henryka IX
Starszego"''. W zwh1zku z tym Nowego Miasteczka nie widzimy już wśród miast
ksi<.Jżęcych, które w 1418 roku zawh1zały konfederację , maj<!Cll na celu doprowadzić do współdziałania miast królewskich księstwa na rzecz zachowania pokoju
wewnętrznego. W przypadku gdyby nosiło ten status, widniałoby obok takich
miast ksi<lżęcych, jak Głogów, Kożuchów, Szprotawa, Zielona Góra, Sulechów,
PoJl.;:owice i Sława . Wśród właścicieli miasta w ciągu dziejów pojawiły się następ
nie rodziny Wirsingów, Tauchsdorffów, Bergów, Ncchernów, Knobelsdorffów,
1-Iaugwitzów, Rcchenbcrgów, Kittlitzów, Sprintzensteinów, Cudand-Sagan i spokrewnieni z nimi Dino. Niektóre z nich miały odegrać dominuj<!Cll rolę w życiu
publiczno-gospodarczym księstwa głogowskiego 27 •
Henryk VIII w 1391 roku zezwolił na lenną dziedziczność dóbr, w związku
z czym doszło następnic do podziału dóbr między spadkobierczynie rodu, z których tylko Jadwiga (córka Petera) jest nam dziś znana z imienia. Następnie Nowe
Miasteczko przeszło w ręce Hansa von Tauchsdorfb- męża Hedwigi i Hansa von
Berge2x. Tmdno dziś ustalić, dlaczego majątek od 1409 roku funkcjonował podzielony na cztery części, przy czym podział miasta pomiędzy właścicieli przebiegał
w ten sposób, że jedna rodzina posiadała nadział pierwszy, inna z kolei pozostałe
- dmgi , trzeci i czwarty. Trudno przystać na twierdzenie G. Jokischa, powołu
jącego się na F.Ch. Sickela, który pisze, że dopiero w 1440 roku miasto znalazło
się w rękach rntuchsdorff'ów 2''. Wymieniani S<l trzej bracia Nickel, Hans i Heinz.
W 1484 roku również trzej bracia: Caspar, Balzer i Christoph, posiadali już jedynie
pierwszy nadział. Pozostałe trzy stanowiły własność braci Caspara i Georga von
Berge 11 ' . Z poCZ<!tkicm XVI wieku gruntami Tauchsdorffów wraz z Gołaszyncm
rozporządzali kolejno szlachcice: nieznany z imienia von Lidlow i Seyfried von
Nechcrn, by wreszcie stać się własnością jednej ze znaczniejszych rodzin śląskich,
Rechenbcrgów. W 1506 roku nabyli oni Nowe Miasteczko, a w 1516 cały majątek
otyński. Wspomniano ich następnie przy dacie 1535, kiedy sprzedali folwark zło21
'
27

E. Kolbe. ojJ. cit .. s. 39.
szlacl1ty śhj skiej przytaczaj<! opracowania z tej właśnie dziedziny częściowo
powstałe także w epoce, której wydarzenia omawiane są w niniejszym opracowaniu: J. Sinapius, Scńlesisc!te Cli riositlite/l fl:flf vontdltmg, Darimtetl die 1/1/seńulicńm Gescńlecńler Des Sdtlesicńm
Ade/s. Bd. 1-2. Leipzig 1720; C. Blaźek, Der Abgestorbeoe Ariel der Preussischm Provi11z Srhlesim,
Bd. 1-4. N iirnberg 1885 -1887; A. Dorr. Der Jlrld rler biihmisdmt Krrmlii11rlo: Eitt Ver:z.eichttis rlerjeoigm Wappmbrie/( tmrl ilrle/srliplome welr!Je i11 rle11 bohmisrhm Sr/{1/biirńem rles Arlelsan!Jives,
Prag 1900: J. F. Gauhen. Cm m logistli- Historisr!Jes Arle/s-Lexico11 .. ., Leipzig 1719; L. ZcdlirzNe ukirc h. Nmrs ptntssisrńes Arlrls-Lexico11, Bd. 1-5. Leipzig 1836-1839; R. Sękowski , Herbarz
sdarhty llr;s/:iej. 111/ormrtlorgmmlogiczllo-hrmlrlvr:vtv. t. 1-6, Kawwice 2001-200H.
2
" CDS. Bd. 24. s. 92 oraz Bel. 28. s. 71.
2
'' G . .Joki sch. op. r:il. , Th . l , s. 24.
'" C DS. Bd. 24, s. 71-77 i 119; O. Heller, op. ril., s. 58-61; E . Kolbe, ojJ. cit .. s. 39-46 i 195;
G . .Joki sch. op. cit .. Th. l. s. 24-26; J. Kuczer, Sdachta w żydtt JjJołrcz llo -gosporlarr:zym J.'sirstwrt
glogo'il!-·s/:iego .. ., s. 164-165 .
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kalizowany w okolicy miasta Jacobowi von Salzy, niegdysiejszego starosty księstwa
głogowskiego (1520-1523), w czasie transakcji biskupa wrocławskiego. Rechenbergowie prócz Nowego Miasteczka i Otynia posiadali również Borów Polski. Wraz ze
śmiercią Hansa von Rechenberga w 1537 roku, na mocy testamentu spadkobiercą
rodu miał zostać jego siostrzeniec Melchior von Gersdorff. Po jego nieoczekiwanej śmierci w 1540 roku, nastąpił podział dóbr Rechenbergów. Melchior i Balthasar z domu sławskiego przejęli Gołaszyn, a nadział nowomiejski (l) rozpadł się
pomiędzy Rechenbergów z domów Otyń (Georg) i Siedlisko (Franz i Caspar)·H.
Obie części zostały w niedługim czasie wykupione przez Georga. W tym samym
czasie pozostała, większa część miasta (średniowieczne nadziały 2, 3 i 4) znalazła s ię w n,:kach Hansa von Knobelsdorff na Jeleniowie w księstwie żagańskim ,
a wkrótce po tym odsprzedany został Haugwitzom z Zimnej Brzeźnicy w weichbildzic kożuchowskim. Proces scalania wszystkich nadziałów Nowego Miasteczka
zakończył się po prawie 40 latach od wspomnianych wydarzeń. Dopiero bowiem
w 1579 roku Rechenbcrgowie przeprowadzili transakcję zakupu trzech nadziałów
osady, należących do Haugwitzów. Od tej pory Nowe Miasteczko na trwałe zostało związane z majątkiem otyńskim. Wyjątkiem były jedynie lata 1587-1597, gdy
w posiadanic nadziału pierwszego wszedł okresowo Wolff von Berge 12 .
W 1598 roku zmarł Hans von Rechenberg, mająte k pozostawiając synowi
Hansowi Georgowi, który w 1602 roku osiągnąwszy wiek sp rawny, ożenił się
z Martą von Axleben, zwanq Mogwts. Hans Georg zmarł w 1610 roku, nie pozos tawiając dziedzica. W testamencie datowanym na 9 grudnia 1609 roku zapisał
żonie Nowe Miasteczko, Gołaszyn i Popęszyce Dolne, należące w owym czasie
do miasta, oraz dożywotnio Borów Polski. Testament stał się jednak podstawq
wieloletnich sporów i wreszcie utraty majątku Otyń s kiego, a wraz z nim Nowego Miasteczka przez Reche bergów'\ Hans posiadał bowiem siostrę 1-lelenę ,
której pretensje zdawała się zaspokoić kwota 3000 Rtl. Jednak motorem dzia .H

Na te mat myt1skiej i bywmskiej linii Rechenbergów zob. : T. Andrzejewski , Recńmbr

rowir.. . , s. 78-79, 293 oraz 79-80, 294.
2
'
E. Kolbe, op. rit., s. 47-49; CDS, Bd. 24, s. 81-83.
u Prawne uzasadnienia racji Rechenbergów do m.in. Nowego l\ liasteczka były zawarte
w pracach: M. Rechenberg, Folget femrre att!>}litlicńe Dedttclioll samp! griindlicńer rejittatioll dess ...
f111 . . . . 1Wekńiors vo11 Recńmbetg. . . colttra fla11sm Er'IISifll Spri!ltzeflst!'ill, (b.m.w.) (ok. 1613);

idem, Freyńl'tT z11 Klitscńdot.f/; Kegm mm d warńaj/ier Extract 11. griindlicńe facti .1pecies wie es 11111b
die 1Varte11bergisdte A c!a bewmtdt ... ex parte dn f111 . ... Melcńiors vo11 Recńmbetg, Freyńern1s ztt
Klihcńrlot.f/ .. mit ... Rejitlatioll ... dtssm, u!!ass Rattss Emsl Spritt!Zettsleilt ... a11gegebm, (b.m.w.)
(ok. 1613); Collegii itlliscoll.l'llltom/11 i11 Academia !~tgolstadiellsi co11silia sivt re:,poma, q11ae i11 ca11sa
sncresio11h· i11/er domi!Jttm foat/lt em Emeslttm Baro11e111 de Spti111Zf11Sif'ill ... e/ dom i tlitliJ Melchiorem
dr R ecńe11 bn g... (1614); Ordi11is iuriscons11llomm i11 a/ma amdemia Rostocńimsi re;po11sa ittris,
q11ar in m11sa s11ccessio11is it!lrrgmrrosos et i liiistres Bnro11es "' Do111i11os, D. 1ommelit Emstem m
dr Sprilllzettstein . . . rt D11. Mr/cńioret/1 dl' Rrcńmbetg, redrlita Stlili, (b.m.w.) 1615; idem, Folgm der
recń tm Orrhnmg nacń .... H Ns. Mdcńio rs vo11 Recńmbergs... Fttlldatnm ta ... co/1/ra flrm se11 Emstw
SprittzfJ!Sidll. Ais Rfilagr si11d Belrńttngett, Famirlimprivilegim, Kntt:fvertriige beigefiigt, Glogau
1613; por.: J. Kuczer, Szlachta ru• życi11 spo/eczl!o-go.1poadrrrczym hięstwa glogowsl:iego .. ., s. 15 2153; T. Andrzejewski, Rethetlbl'l gowir... , s. 97, 219-235.
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łań mających na celu wyzyskanic maj~jtl\.ll był jej mąż, baron Hans Ernst von
Sprintzenstcin, podskarbi i dowódca cesarski. Wykorzyswjqc prywatne kontakty
na dworze habsburskim, powołując się na testament dziada swej małżonki, według którego Otyń miał być dziedziczony przez kolejnych spadkobierców, bez
względu na płeć. W wyniku pierwszego (1611-1614) i drugiego (1614-1616) procesu Sprintzcnstcinowie przejęli rę część dóbr rodowych Rechenbergów. Melchior
został usunięty z listy posesjonatów. Zobowiązano go również do zwrotu zysków
czerpanych z majątku przez okres procesu. Proces prowadzony był nadal mimo
śmieci Melchiora w 1625 roku, którego miejsce zaj~jł syn Balrhasar i zakończony
został dopiero w 1638 roku na korzyść Sprintzensreina·14 .

Prywami posesjonaci Nowego Miasteczka
Nadział

-·

Nadział

l""

2, 3, 4

Wirsing (ok. 1386)"'
Tauchsdor!T ( 1409-1506")

Tauchsdorff (1409-1484")

Leidław

Berge (1484"-1537")

(ok. 1506")

Nechem (ok. 1506*)

Knobelsdorff(ok. 1537")

Rechenberg (l 506-1579)

Haugwitz (1537-1579)

Rechenberg ( 1579-1610)
Axlcben/Kittlitz (1610-1616)
Sprinrzenstein (1616-1630)"""
Rechenberg (1630-1646)
(zarzqd szwedzki von Hcykinga 1639-1649)
Zakon Jezuitów (1650- 1776)
Urz<jd Szkolny w Otyniu (1776-1787)
1-·
~-

Curland-Saga n (1787-1810)
Dino (1810-1850)

*z_, wzg l<;du na brak szersz ych pudstaw źn\J łowy ch c·t.<;ść Jar zumicszczt>nych w rab..: li ma charakter
j1.0d y nic orknracvjny.
u OJ ok. 1.~()(, roku do 1SH7 roku nadział 1 h1czony b y ł z Gołaszyn..:m, kt<iry w latu<:h 1SH7-1Sll7 pw.os ta -wał własnośćhJ Wolffa von lkrg1.0, by pn tej ostatni1.0j Jadc pownkić Jo R..:ch.;nb..:rg<iw.
•u Prawni.; ba run l bns Ernst von Sprintz.:nswin posiaJał Nowe: 1\liast.;czko do 1645 (lub 1646) roku .
ŹniJło: (;, Jokis..:h . Gr.whirhte rlerS/1/{// NnHiiirltrl, NwstiiJtd 1l/O:I; E . Kolbe, GesrhirhterlerSrrrrll Nem'liirl!d,
unia /1mut:::1111~ r/I!Jt!ither 11111/ {lrivrtler (jllr.l!m /Jmrlwilel, NeustciJtd (po ll/24); Spi.-:y tlti/Jr ::;iemsith hir-siWtt
KIOKow.•·kitKo::; lrtt /671-1727, oprac. J. Ku.;z..:r, W. Strzyż.:wski, Warszawa 2007; 1'. Kozak, '/.rorlslf!vov..-keho
hlohovsht, :ilr)lfl!.d'" IISI.-ttjJr:tti ve s/e::; ..-J:e/11 po::rlnim s/n:rlovdm, Opava 2001!; T. Andrzejewski, Rerhmhet'f'OWil'
if.' ;';ydu .>fioln::no-go.•jJorlrll'r·::ym ~·sip·twfl glogorr.•shrgo m· XVI-XV !l re•., Zidona G1\r~ 2007.

·'" E. Kolbe, op. ril., s. 50-51; J. Blaschke, Gesdtirhle rlrw Star/t Glogau twd rii'J Glogr111er
LrmdeJ, Glogau 1913, s. 278-279; W. Strzyżewski, J. Zawiślak. op. rit.. s. 24-28.
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Równocześnie rzczywisrą właścicielkA

Nowego Miasteczka od 7 marca 1611
Martha von Rechenberg (z domu von Axleben). Jej drugim mę
żem został Sigismund von Kittlitz, pan na Małomicach, l-łenrykowie i Hoyerswerdzie. Wraz z zapadnięciem wyroku sądowego z 1616 roku, Martha ułożyła się ze
swoim szwagrem co do przekazania mu swojej części dóbr. Układ został zawarty
29 października 1616 roku. Sprintzenstein zobowi4zał się wypłacić wdowie jednorazowe 2000 talary śląskie oraz zapewnić stał'! rentę w wysokości 400 talarów
śh1skich rocznie. Nowym właścicielem Nowego Miasteczka i Gołaszyna stała się
Helena von Sprintzenstein z domu Rechenberg. Gdy zmarła bezpotomnie w 1628
roku, baron został jedynym spadkobierq całego maj'!tku . Ponieważ jednak baronowie von Sprintzenstein nie wypełnili zobowi'lzań procesowych względem Marthy von Kittlitz (z domu Axleben-byłej żony Hansa Georga von Rechenberg),
jej małżonek w 1616 roku zdecydował się na zbrojny zajazd na Gołaszyn i Borów
Polski Rechenbergów. Najeźdźcy wzięli cały znaleziony w spichlerzach plon wraz
z końmi i bydłem, a w 1634 roku chwilowo zajęli nawet Nowe Miasteczko również należące defac/o do tej rodziny, co potwierdza f)rotest mieszczan z 1632 roku,
złożony na Balthasara. Sprintzenstein zmarł w 1639 roku na wygnaniu w wielkopolskim Gninie. Przed ś mierchJ zapisał Nowe Miasteczko, a zarazem wszystkie dobra otyńskie dożywo tnio kolejnej ze swoich żon, hrabinie Eleonorze von
Harrach, która ostatnie lata swego życia spędziła podobnie na wygnaniu i zmarła
w Kopanicy w 1645 roku. W swoim testamencie z 1641 roku przekazała majątek
Otyń czeskiej prowincji zakonu jezuitów, którzy przejęli dobra w 1649 roku. Warto
nadmienić, że liczne wzmianki wskazuj~} na pozostawanie w Nowym Miasteczku
do 1646 roku zarówno Balthasa ra von Rechenberg, jak i jego brata Hansa. Okresowo mieli nawet zajqć zamek w Otyniu (1633-1634), co oczywiście musiałoby być
niezgodne z obowiązuj~1cym prawem, jednak w obliczu współczesnych problemowi wydarzeń wojny trzydziestoletniej i upadkiem władzy centralnej nie mu s iało
być wcale niemożliwe· 1'.
Moq wspomnianego testamentli hrabiny von Harrach, 18 październka 1649
roku mieszczanie Nowego Miasteczka złożyli przys i ęgę l e nną administratorowi
roku

pozostawała

'' E. Kolbe, op. cit., s. 51; J. Blaschke. op. cit., s. 278-279; W. Strzyżewski, J. Zawiślak.
op. rit., s. 24-28. Najprawdopodobn iej właśnie za starania Sprinrzcnsteina na polu krzewienia katolicyzm u został on uhonorowany w 1646 r. tytułem hrabiego: Osterreichischcs Staatsarchiv (dalej OS), Finanz und l-Iofkammerarc hiv, Verzeichniil osterrcichisc her Diener und Unrerthanen ....
s. 28. Kontynuacj~l procesu przejmowania dóbr otyńskich był akt z 20 grudnia 1649 r. dotyczący
przekazania ich zakonowi: OS, Haus-Hof-und Sraatsarchiv (da lej HHSA), Osterreichische
Akten, Schlesicn Ad. l/2, Krt. 4, Faz. 8, s. 129; APW, Wartenbergische GiHer der Jesuiten.
sygn . 648 oraz Stowarzyszenie Szlachty Niem ieckiej, sygn. 435, s. 117-142; F. Sickel, op. cit ..
s. 58-62; E. Kolbe, op. ril .. s. 51-5 2. Na te mat kontrreformacji w księstwie gogows kim , por. :
J. Deventcr, GPgelllrfonl!ntioll i11 Sc!tii'Jiett. Die ltnbJbftlgiJche td.:rt!ltoliJienmgspolitil.· i11 G/ogmt tmrl
&hw:eirl11ilz 1526-1707, Boehlau 2003; K. Konopnicka-Szatarska, Kottlrreformncjn w i:JięJtwir
glogoru•sl:im 'iJ!' XVI-XVIII w., Z iel ona Góra 2002.

Jarosław

76
~~-

Kuczer

- --- · - -·--· --- · - · - - - - ~---~ - -

jez uickie mu w osobie ojca Juliusa C~isara Cot uriu sa. Zakon jezuitów, powstały
w 1540 roku, dopiero w czasie wojny trzydziestoletniej zdołał uzyskać nadania
śh!skie, mające przez ponad 150 lat stanowić przyczółek jego kontrreformacyjnej
działalności. 'Etk więc w 1622 roku jcwici pojawili się w Nysie, w 1625 w Głogo
wie, w 1628 w Żaganiu, w 1629 roku w Świdnicy i w 1638 roku we Wrocławiu ·\('.
W NovYym Miasteczku i centrum majątku- Oryniu, problem był o tyle draż liwy,
że luteranizm był tu chroniony wie le lat przez jego szlacheckich właścicieli. Gdy
tych zabrakło, jezuici stali się jedynymi patronami miejscowych kościołów, posiadajqcymi wszelkie instrumenty natury prawnej, by dokonać zm iany w obrazie
wyznaniowym miejscowej społeczności. Funkcje administratorów pełnili alitomatycznie ojcowie przełożeni koleg ium jezuickiego w Otyniu. W latach 16491651 pełn ił j<! więc nawet sam rektor kolegium wrocławskiego, w latach 1651-1658
rektorzy kolegium głogowskiego, w latach 1658-1700 rektorzy kolegium żagań
skiego, a w latach 1700-1776 rektorzy kolegium legnick iego. Do 1776 roku Nowe
Miasteczko s tanowiło więc część uposażenia korporacji jezuickiej, kiedy to została
ona rozwiązana edyktem Fryderyka II. Postanowienie to było w nieznacznym zapóźnieniu do innych ziem Europy, pon ieważ rzeczywiscie zakon został rozwiązany
przez papieża Clemensa już w 1773 roku·17 •
.Jewiccy zarządcy majątku Otyń w latac h 1649- 1776

·-- - Lata urzędowania
Lata ur.t;9dowania
Administrator
-- - - --- - - - -- 1 - -1707-1711
1649-1651
Paul Stral<mo
n
!----·- -- ------ - - - - - - - - - - -· - - - - - - - 1711 -1714
G ottf!~.~~~~~nge~ r--b~ !]!;~_--- 1----·-1651-1654
- - ----- ---- - --·---- -- johann Lobcr
1714-1717
1654-165 7
- - - - ----- - ---- - - - " - - - --- - - -1717-1. 719 -1657- 1658
l\łic~~~el Junghans
- - - ---- ---- -1719-1722
1658-1661
Fried ri ch Bruno
A1~~ u s rin Gcini tiu s
-- 1---- - 1722-1726
Johann KnipnHIn n
1661-1664
Heinrich Schatz
-1726-1730
1664-1668
Johann Hcilmann
G eo rg Cirki u ~- - -1--1668-167 1
1730-1733
na n n
Johann Roller
- ---- - - --- - --··- 1-'-Franz Sriwar
1733-1736
dl
1671 -1 674
- - -1736-1740
1674-1677
Joseph Biuck
- - -Karl Scholtz
1740-1743
1arius
1677-1680
--- 1743-1745
1680-1684
Jobann Mentzcl
1745-1746
1684-1685
Timoth e us Raisky
er
1746-1749
der
1685- 1688
Sebastian Tantzer
-·
Fcrdinand Kob litz
1749-1752
1688-1691
Balthasar Kind lcr
---johann E itner
1691 -1 694
1752-1755
.Johann Gr~i bner
- - - - - -·- - - - - -- -- -- - -- ------ ·

Administr a tor
--- ---

---~ - - - ··· - - - - - --

1---- - --- ---1

-- -~ --

_;,, B. Duhra , Gesr!tirhtr rln Jes11ilr11 i11 rlm Lii11rlrn1 d et~ t sriter Ztmge i11 der ers1e11 tmrl der
zu•filt lt !liiljie rlrs 17 l !t .. Fre iburg 1913 -1921. s. 154 .
.n R. Hau b, Dif' Gesritich/e rlerlt.will'll , Darm stadt 2007, s. 250 i 311.
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1694-1698

l\fanhaaus Weinacht

1755-1764

ig

1698-1700
..
1700-1703
1703-1704

Karl Troiło
Perer Habendorff
Heinrich Stoltz

1764-1768
1768-1771
1771-1776

----------·-- 1--

----

1704-170
-----

Źródło: II. Hoffman n, /)ie Je.wilm in Dntlsth-IVrtrlmfmg, Schwcidn irz l':JJ 1, s. 203; J. Kuczer, Dzirrlrtlno..'!'
IW termie fitriC'it!ltt noawJsof..-J:iego (/649-1776), Iw:! '/.abytki KożtJr.howrt i okolit·. Orliroi/fi i rmowrrrjrt,

jt:zrritrJw

red . A. (;<lrski, Ko:i.ucht!w 2001l, s. Z.'i-32 .

Od 1776 do 1787 roku dobra otyńskic, a wraz z nimi Nowe Miasteczko były
zarZ<ldzane przez specjałnic w tym celu utworzony Urz'ld Szkolny-IK. Dopiero bowiem w 1785 roku zdecydowano się przekazać je prywatnym dzierżawcom. Mają
tek jako własność alodialną minister pruski von I-Ioym 21 maja 1787 roku za cenę
100 000 dukatów przekazał ksi<!żętom von Curland-Sagan . Ksi'!żę Peter pocz'!tkowo nie przebywał osobiście w maj'!tku, oddając go pod administrację hrabiego
von Kalkhreutha, a następnie hrabiego Rzeszy von Mcdema i przydanego mu
zastępcy barona von Vernezobtc, który pozostawał tu do 1796 roku. Wówczas powrócili do swoich dóbr rodowych w Żaganiu, przekazując ich zarząd tamtejszemu
Urzędowi Kameralnemu . Po śmierci księcia w 1800 do 1806 roku nad rozwojem
dóbr czuwali pełnomocnicy jego młodocianych córek pruski główny radca finansowy Gockiing oraz hrabia von Salisch. W 1810 roku maj'ltek otyński, a wraz z nim
Nowe Miasteczko przypadły w udziale księżnej Dorocie von Curland-Sagan, po
mężu księżnej de Dino 1''.

11. Stosunki gospodarcze
Ponieważ

wraz z wejściem miasta w s kład dóbr szlacheckich spadła jego ranga polityczna, to rozwój zatrzymał się na poziomic przeciętnego ośrodka szlacheckiego.
Zbliżało je to raczej do takich miast szlacheckich, jak Zabór (po 1556- chwilowo
i po 1681 r.) czy Gaworzycc (po 1696), oddalaj'!c od centrów maj<!tkowych Sławy
Rechenbcrgów i Fernemontów, Przemkowa Rechenbergów, Rederów i rodziny
von ProJ3kau czy Chobieni Kottwitzów, Scidlitzów i Nostitzó\'\1" 0 .

" APZG, Schulamt In Dcutsch-Wartcnberg, sygn. 193.
H . Ochlke, Dorotl/fa fl fn:op;iJI VOJI Saga11 , "Schlesische Lebensbilder", Bd. 3, s. 239246; P. Zicgler, !Jie Herzogin vo11 Dino, l\Wnchen 1965.
4
"
W. Drabek, Rola mim! zrlegnuloru•r11tyrh w sieci osarl11iczej Ślqshz, Opole 1999, s. 239-242
(Aneks 4). Dary uzyskania praw miejsk ich podaje: W. Strzyżcwski, 11-eści S)'II!Óo/iczne herbów
mirj.dich tlfl Ślqsht, Zinni LttÓtlshej i Pomorw Zachorl11i111 rio l:otira XVIII wfeht, Zielona Góra
1999, s. 42; J. Cureus dla XVI w. wymianiał prócz 7 miast weichbildowych, również Bytom ,
Sławę , Oty11, Nowe l\Iiasteczko, Przemków i Chobicnię: J. Curcus, Newe GraJlica Des Herzogy,
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Wartość Nowego Miasteczka zależała od liczby zamicszkuj<JCCj ludności i ilo gruntóvv przez nią zajmowanych. Jeśli przełom XIV i XV wieku znamionowała wzglydna koniunktura ekonomiczna i spadek cen na produkty spożywcze
w obliczu wielu lat obfitych zbiorów, to w XVI wieku miasto przeżywało silny rozwój, który zakor1czyły dopiero działania wojenne z lat 1618-1648. Tmdno
u s tali ć rzczywistą wartość Nowego Miasteczka dla XVI i XVII wieku. Wiemy, że
w 1579 roku trzy części Haugwitzów zakupili Rechenbcrgowie za 15 500 talarów
ś ląsk ich•' . Dokładne dane poehocłzą dopiero z epoki fryderycjańskiej . Według
tabel podatkowych z około 1765 roku opracowanych przez Zbigniewa Kwaśnego
i Jana Woscha, wartość Nowego Miasteczka wynosiła 1600 talarów Rzeszyi 2 • Było
ono małym ośrodkiem produkcyjnym, ograniczanym w rozwoju przez swych szlacheckich i duchownych właścicieli. Szlachta, a tym bardziej jezuici nic dopuścili
cło usamodzielnienia się miasta w sensic ekonomicznym, a charakter relacji ekonomicznych w majątku nowomiej skim określał hołd składany każdemu nowemu
wła śc icielowi miastau.
Z kolei interesuj<JCY udział miasta reprezentowanego przez barona von Sprinrzenstcin w hołdzie złożonym w Szprotawie, przejeżcłżaj~jcemll przez nią Ferdynancł ow i I w 1617 rok11, opisał F. Mawszkicwicz. Ceremonia rozpoczęła się powitaniem monarchy przez starostę ks ięstwa Georga R11dolfa von Zedlitz na Brzegu ,
w otoczeniu reprezentacji panów, szlachty, którym towarz ys zyła świta wojskowa.
Uroczystośc i szprota\vskic odbyły się 28 i 29 sierpnia, zgromadziły wszystkich
najwyższych urzędników księstwa . Prócz wspomnianego starosty byli to urzędnicy
rejencji, inaczej królewskiego mzędu głogowskiego starostw<.~ ziemskiego, a więc
kanclerz i sekretarz z trębaczem oraz przedstawiciele szlachty z siedmiu jeszcze
wówczas weichbildów księstwa . Wiadomo, że 58 ze szlachty otrzymało na czas
uroczystośc i zaopatrzenie dla siebie, służby i przyprowadzonych koni. Wśród nich
autor wymienił jedynie najznamic nitszyc h, prowadz~1cych orszaki. Między nimi
znaleźli s ię zaraz za starosq właśnie sa m baron von Sprintzenstein na Oty niu
z parad <! 28 konnych . W holdach s kładanych władcy uczestniczyły również miasta
weichbildowe. Przy tej okazji istniała możliwość odbycia sejmików hołdowniczych,
a władca potwierdzał przywileje stanów<".
śc i

liililii ÓS 0/;rnmr/ Ninlrr Sdtlesim, tłum. H. lUtein, Th. 3, Lcipzig 1601, s. 407; .T.J. von Kausch.
A11sji'iltdirht' Nadrirhlm iiórr Srhlnim, Salzburg 1794, s. 346.
41
G. Jok isch, op. ril. , Th. l , s. 27.
42
Taódr p orlat/.'11 gmlt lo'lngo i lttrl11ofri 'I!!.'Si J'lqsJ:irh z ol. 1765 r .. op rac . Z. Kwa śny,
]. Wosch, Wrocław 1075, s. 6.
4
;
H ołd y takie były oczywiście odzwierciedleniem sysrem11 le nnego pan11j~ccgo w kra jach dziedzicz nyc h Habsburgów i podobnie jak władcy, składane by ł y przez poddanych swemu
bezpośredniemu właścicielowi. Przykłady najśw ietniejszych hołd ów lennyc h Śl:tska: J. Sch ic kfuss , Nr&' vrr111rhr1e JI!tlesiscltr Chro11ila, Buch 3, Jena-Lcipzig 16 25 , s. 118-119; A. Śliwowska,
Urorzyslr ill'jrnrlv 11/0IIarszr do lVrodt!WJitl ·w· latruh 1527-1620, \Vr ocław 2008.
" W dalszej kolejności za Sprintzensreinem kroczyli inni znam ienici: Friedrich von
Kreckwitz z Dankowic z 15 konnymi , Valentin von Lest z Nowego Żabna z 14 konnymi, Ale-
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gruntowe jego mieszkańców

Podobnie jak w innych miastach Ślqska wpływy pieniężne Nowego Miasteczka
w XV-XVIII wieku pochodziły z opodatkowania samych mieszczan. Dokument
miejski z 1625 rol·m przytacza najważniejsze z nich- ogółem 14. Przede wszystkim
były to czynsze od dzierżawy piwnicy ratuszowej, prowadzenia karczmy miejskiej,
wyszynku piwa i wina. Dakj wpłaty od piekarzy i rybaków, z dzierżawy pastwisk
i stodół miejskich, pieniqdz bednarski i mieczniczy, partaczy i kucharski. Kasa
miejska notowała też przychody zwi4zane z dzierżaW<! dwóch domów położonych
przed Bramą Kożuchowsk4 i czterech innych, których lokalizacji nie jesteśmy
dziś w stanic określić. Czytamy o czynszach od dzierżaw bud jarmarcznych i ław
kramarskich: szewskich, piekarskich, rybnych. Na końcu wykaz podaje podatek
czterech mieszkal'iców Gołaszyna z tytułu użytkowania przez nich działek nowomiejskich'\ W 1625 roku miasto czerpało zyski z posiadanego folwarku- którym
opiekował się miejski administrator, z ł4k zwanych wołow4 mał4, wielką oraz dużych połaci terenów określanych Hagm. Miasto posiadało też cegielnię. Wiemy też,
że przed tq datą miasto miało jeszcze staw hodowlany na karpie 46 • Mieszkańcy,
którzy nic posiadali ziemi, od 1594 roku mieli zagwarantowane prawo do używa
nia ziemi miejskiej . .rvtiasto litrzymywało się ponadto z realizacji kar pieniężnych
wymierzanych przez mie_jscowy sąd, mandatów za łamanie porządku policyjnego
oraz samych opłat procesowych . Wpłat do kasy miejskiej dokonywano też przy
okazji przyznawania obywatelstwa miejskiego. Stan ten potwierdzili w 1650 roku
jezuici, których polityka polegala teraz na stałym przejmowaniu uprawnień ekonomicznych Nowego Miasteczka, drogą wykupu parceli miejskich.
Miasto pozostawało jednym z elementów ogólnośLiskiego systemu podatkowego, który od 1527 roku nakładał na nie opłatę stałego podatku gruntowego
zwanego indykcją. 'Etk więc na przykład w 1625 roku z Nowego Miasteczka wypłacano 2001 marek podatku gruntowego 47 . System podatkowy, w którym uczestxandc r von Srosch z Czernej z 12 konnymi , Wolf von Glaubitz z Byczy z 11 konnymi, Georg
von Kmmmnau z Suchej Dolnej, Christoph von Stosch z Przecławia, Balthasar von Warkisch
z Długich, panowie von Rechenberg z Przemkowa i Hans Siegmund von Kittlitz z t-.lałomic:
F. Matuszkiewicz. Dtr Empfrmg Ko11ig Ferdillalld II z11 Spro!lalf rttll 28. Seplember 1617, "Heimatkalendcr fiir den Kreis Sprottau" 1937, (druk okazjonalny), s. 1-4; J. Kuczer, Szlachta w życiu
spoln.·zllo -gooporlrnrzym l:sięstru•a glogofJ!•sl:iego .. . , s. 102-103; ide111. Po między ptYJ'lll!illr}f! a tliliwersalizmem s/rti!OfJ!Ttll. Szlarh/a ·weichbildtt zielo11ogórsi'iego w okrrsir 1526-1740, [w:] Zielotta GóraChocifbllż. Histotia .1po!ecznisl'lll! i goop odar/.:i, red. G. Bayerl, L. Bel zy t, s. 13-17.
•s E. Kolbe. op. ci!., s. 69-70; G. Jokisclt , op. ci!., s. 48-49.
4
''
E . Kolbe, op. ril. , s. 70-71.
47
G. Jokisch . op. ril. , Th. l. s. 52; T. Andrzejewski podaje za G. Jok isc hem przy liżom1
s um ę: T. Andrzejewski , Reche!lbet;f!,o7J!Jie .... s. 116. N a temat podatku indykcyjnego: l11rl_v~·rja
domi11iów, porlrlr111ych i mim! Ślr;s~·a '!J!:edlug .,pirrv.!!szej rewizji" z 1726 rol'tt . ,Uaterialy do statystyczllo -grogmj/nttl'go opistt Ś/q.d.·a z pierwszej polowy XVIII wid·tt, wyd. K. Orzechows ki ,
Wrocław 1995; J. R. Wolf, StetterpolitiJ· im Srhlesisrhetl Stii11destaal. Uttlersuchltllgm z~trSozialmtrl
lVirtsdtajisslmhttr Schlesir11s im 17. tmd 18. Jh., Hcicłelberg 1978.
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Nowe ~liasteczko, zmieniono definitywnie dopiero w 1742 roku, opodatwszystkie dobra, wraz z kościelnymi - każdy posiadający ziemię został
zobowhJzany do płacenia podatku gruntowego. W drugiej połowie XVIII wieku,
według katastru fryderycjańskiego z niegdysiejszego dominium szlacheckiego,
teraz pozostającego w rękach zakonu wypłacano miesięcznie 4 talary Rzeszy 7
złotyc h groszy i S fenigów. Kolejnymi poełatkami była akcyza , któr'-1 w Nowym
.Miasteczku obłożono piwo, m~1kę, chleb, ryby oraz produkty rolne. Wprowadzono
też obejmuj,Jce szersze dziedziny życia niż do tej pory cłci (od handlu przyprawami), opłaty pocztowe i od handlu sohj. Nad wszystkim czuwał Generalny UrzcJd
Celny i Akcyzowy, zwany Regie. Kolejnymi podatkami płaconymi przez nowomieszczan były podatek od handlu tytoniem i kawą. Akcyza dotknęła również
sprzedaży produktów rzemieślniczych . Czytamy więc o akcyzie od szlachtowania
zwicrz,]t hoc!O\vlanych, akcyzie m'lcznej i piwnej. Do wyżej przedstawionych należy dodać wszelkiego rodzaju płatności nadzwyczajne, jak kontrybucje wojenne,
których w okresie samej wojny trzydziestoletniej (cło 1637 r.) miasto vvypłaciło
ogółem 125 520 talarów śląskich, dopiero w 1678 roku uzyskuj~JC niezadowalaj,Jcą
rekompensatę par1stwa w wysokości jedynie 400 talarów śhjskich. Z kolei w okresie wojny siedmioletniej (1756-1763) miasto zmuszone zostało do oddania 2500
talarów Rzeszylx.
XVII-wieczne powinności miasta względem właścicieli gruntowych poznajemy dzięki konfirmacji przywilejów miasta dokonanej przez administratora maj'llku, przełożonego zakonu jezuitów w 1649 roku. Mieszczan Nowego Miasteczka
obowi'lzywała więc opłata składana na ręce właściciela miasta, której dokonywano
raz w roku w dniu św. Michała. Na ten cel każdy z mieszkańców opodatkowywał
się l srebrnym groszem. W kwestii powinności pańszczyźnianych mieszkańców
Nowego Miasteczka słyszymy o rzadko przypominanych przez jezuitów powin nościach podwód i prac rc;cznych. Czyniono to wówczas, gdy sprawy cłotyczył y
napraw i konsenvacji młyna miejskiego. Prace dworskie zostały nałożone na poddanych w okresach sianokosów, a odrabiane miały być na polach Gołaszyna, zwanych : junkierskim, zamkowym, Ljk<J Marty oraz rykowiskiem i karczowiskienY1'1.
Z zapisu wynika, że nawet te powinności były jedynie częścią dawnych, przysłu
gujących panom szlacheckim, od których jezuici z czasem uwolnili mieszczan .
W okresie po 1649 roku mieszkańcy musieli uiszczać podatki od spalonych cłzi,!łck
w wymiarze, w jakim były one przekazywane przed pożarem z 1634 roku. Mieszkańcy Nowego Miasteczka byli ponadto zobowi'lzani do posług podczas lqpieli
owiec w szlacheckim Gołaszynie . Ponieważ rzeczona posługa wywoływała śmiesz
ność w oczach mieszkańców sąsiednich wsi i miast, nowomieszczanie w 1704 roku
uprosili o zamianę powinności na opłatę czynszową 8 talarów śląskich . Specjalny
kowując

" G. Joki sch. op. til .. Th. 2. s. 54.
' '' lbirlrm, Th. l. s. 46-49.
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dokument został wystawiony 9 kwietnia przez ojca Georgiusa Ohma. Ponadto
na św. Marcina mieszczanie wypłacali też dziesięcinę miejscowemu probostwu.
NieposiadaJ<.lCY nieruchomości zbierali po l srebrnym groszu. Z kolei właścicie
le parceli byli zobowiązani do daniny w naturze. Opiewała ona na korzec zboża
i korzec owsa. Ewentualnie uiszczali opłatę stanowiącą ich równowartość liczoną
według stawek obowh!Zlłjących w dniu składania powinności 50 .
Rzemiosło
Rzemiosło było jednym z podstawowych zajęć mieszczaństwa Nowego Miasteczka. Na czele organizacji cechowej zrzeszajqcej wytwórców jednego produktu stała
starszyzna. O sile tej grupy świadczy to, że jej członkowie uzyskali prawo do wpły
wania na tok obrad magistratu jako reprezentanci pospólstwa. Wchodzący w skład
danego cechu odbywali okresowe posiedzenia dotyczące problemów prowadzonej
działalności zwanej Motgmspmche lub kwartałami. Podczas ich trwania rozstrzygano spory, ustanawiano zasady kooperacji poszczególnych domów cechowych,
zatwierdzając przy tym nowych majstrów i czeladników. Miejsce obrad zwane było
Herbetge, a jego gospodarza określano Herberg;svater11•
Każdy cech miał własne statuty, regulujące jego funkcjonowanie. W latach
1574 i 1589 doszło nawet do darowania cechom nowego domu i wydania samodzielnych statutów przez Haugwitzów i Rechenbergów. Został on potwierdzony
jeszcze w 1589 roku. W tym okresie w Nowym Miasteczku stwierdzono funkcjonowanic cechów kowali, cieśli, krawców, stolarzy, szklarzy, bednarzy, kołodziei,
piekarzy, młynarzy, murarzy, szewców, rybaków, dekarzy 52 • W 1652 roku cechom
Nowego Miasteczka zabroniono bez konsultacji z administracją jezuicką przyjmowania nowych czeladników i powoływa nia majstrów przez wydanie atestów
cechowych. Dopiero jednak spis z 1787 roku określił dokładną liczbę poszczególnych profesji. Według niego, po 135 latach w mieście zorganizowanych było ogółem osiem cechów: rzeźników, piekarzy, garbarzy, pończoszników, kapeluszników,
plócienników, kowali i szewców. Wśród ogółu rzemieślników (również nieposiadających oparcia w cechach) możemy wyróżnić dwóch balwierzy, sześc iu piekarzy,
dwóch bednarzy, jednego piwowara, jednego gorzelnika, trzech farbiarzy i sześciu rzeźników, dwóch garbarzy, czterech szklarzy, jednego dłutownika, dwóch
rękawiczników, jednego kapelusznika, piętnastu kuśnierzy, jednego introligatora,
trzydziestu dwóch płócienników, dwóch murarzy, jednego cukiernika , czterech
kołodziei, jednego rymarza, dwóch siodlarzy, jednego szlifierza, czterech poń-

5
" 1/Jir/em, Th. 2. s. 15-23.
-'' E. Kolbe, op. cit., s. 67-68.
52
G . Jokisch, op. ril., s. 74-75.
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czoszn ików, pięciu stobrzy i sześc iu garncarzy5·' . \Vraz z XVII wiekiem wielkie
nad zieje zaczęto łączyć z miejscowy m wytwórstwem sukna i płó tna. a zbliżający
s ię wiek XVIII przyniósł intensyfikacje prac sukienników, płócienników, blicharzy i balwierzy w całym księstwie głogowskim. Cesarz Leopo ld ż4dał, by za jego
wzorem oc hroną objąć przemysł, surowce i półLibrykaty ślqskie. Niestety rozwój
sukiennictwa śl4skicgo zahamowało samo protekcyjne ustawodawstwo państwo
we, którego przykładem może być nie sławny porz,jdck policyjny w sprawie przyodzienia (,.die polizei Klcidcrordnung") z 1718 roku oraz wprowadzenie 25% cła
na sukno zagraniczne' 4 •
Jed ny m z naj w ażniej szyc h i najbardziej lukratywnych zajęć produkcyjnych
w księstwie b y ły warze lnictwo piwa oraz uprawa związanego z q czynnością
chmielu. Warzono piwo ję cz mi e nne i pszenne. Roczne dochody właściciela miasta z tej gałęzi wytwórstwa s ięgały 60 guldenów. Regulacje w sprawie uporządko
wania kwestii browarnictwa i słodownictwa przyniósł dekret Ludwika II z 1519
roku, a następnic tak zwane De/initiva Rudolfa, czyli regulacje cesarskie Rudolfa
II z 1604 roku. Cesarze zabraniali wówczas szlachcie pod groźbq kar pieniężnych
i popadnięcia w nicla s kę naruszania praw miast weichbildowych k s ię stwa głogow
skiego. Określono też obszar tak zwa nej mili piwnej, w o brębi e któ rego szlachta
nic miała prawa prowadzić handlu tym produktem. Prawo mili otrzymały wszystkie miasta weichbildowe. W 1628 roku z prawa do produkcji piwa zostały wyLiczone aż 32 wioski i folwarki szlacheckie zlokalizowane w obrębie mili Kożuchowa'' .
Według nowych postanowień zakazano wyszynku obcego piwa w obrębie mili pod
kar'! 50 marek szlachcicowi. Karze tej podlegał więc i wyszynk piwa nowomiejskiego w jakimkolwiek mieś c ie weichbildowym, poniewa ż reprezentowało ono
inte resy jego prywatnych właścicieli. Taki układ w porównaniu z posiadającymi
prawo mili miast królewskich , w znacznym stopniu mu sia ło og raniczać jego moż
liwośc i '1'.

·'·' Por: Gmrml11r rabde sratysl vt·ZIIf Ś/qs/.-a 1787 rof11, oprac. T. Ladogórski, Wrocław 1954;
T. Andrzejewsk i. :)Jirfrm&•o.(ri po&•iai!IIIO'&'o.wlskirgo. Rys historvrzuv, Nowa Sól 2004, s. 149.
''' l\ l. WolaJ'\ski, Zwiqdi ńrmdloru•f ,~/qht z Rzazqpospolilf! &'XVI! wid·11, ze szrzegól11ym
uru·zglęr/nimirlll lVrodrtwia, Wrocław 196 1. s. 20-22; ].F. Zoli ner, Brir'}l! iiber Srhlesim, Km/.·rttt,
lVidirz hlt!Jir! r/ir Graj~·cńaji Glatz rlll/eilter reist im Jańr 1791 grscńriebm, Bd. l. Berlin 1792.
s. 13; G. Zerndt, Gr•srltirhte r/er Star/t Sdtwiebl!s. Bd. 2, Schwiebus 1909, s. 194 i 246; J. l\larpergcr, Srltlesisrlter Kr111jium111 orlrr allsji"iltdirltf Brsrltrribu11g rler srltlfsisdtm Commetde/l tmr! r/ere11
jrtzigw Zllslrlllrl, Bn:slau-Lcipzig 1714, s. 263.
'' G. Forstcr, l\1..). i\xr, op. rit .. s. 87. Podobnie rzecz siy miała w innych we ichbildach
k si <,:stwa g łogowskiego: F. Ohncsorge . Z11r .QNdil'lll.'tlllrff der Gesrltir:ń tr vou Griiubrrgi11 Srlt/rsim.
[w:] Frst.w:ltriji utr Fl'irr rlrsfiiJI/zigjiińrigm Best!'ltms Ftier!Jirń-IVi/ńdms- Rer~lgi""tflsii!IIIS Grii11betg
i11 Srltlrsim. Gr i"lnbcrg 1903, s. 29.
;,, Endbescheid des kaiscrs Rudołph in den Streitigkeiren zw isc he n den Stiidren des
Wcichb ild s G logau und der Rirr e rschaft ase lbst wegen des bicrsc hanks und Ausschrotrechts,
No. 18, 1604, [w:] F. 1\linsberg, Gfsrńicltte rfn Star/t tmrl Fes/1111g Gross-Giogatt, Bel. 2, Glogau
1853. s. 2 10-2 13; Kożttdtów. Zarys dziejów:, red. T'. Andrzejewski, Kożuchów 2003 , s. 70.
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Prawa browarnicze odebrali jednak miastu dopiero jezuici, przejmując popo wojnie trzydziestoletniej wyposażenie browarów. Szczęśliwie w 1658
roku miasto w wyniku aktywnego zaangażowania burmistrza Albrechta i rajców
Hermanna i Pctera Stillem uzyskało prawo do odbudowywanego domu słodowego.
Jego posiadanie opatrzone było jednak powinnościami na rzecz ojca administratora
(l korzec słodu rocznic). Podpisujący umowę ojciec Geynitius przyrzekł dobrze
wyposażyć browar w warsztat produkcyjny. W 1722 roku produkcja piwa sięgnęła
do 1/4 stanu z lat 1626-1628. W 1787 roku w mieście zanotowano 120 miejsc produkcji piwa. Jednak miasto nie uniknęło sporów o wyszynk, towarzyszący temu
zajęciu. Jedne z głośniejszych dotyczyły konfliktu z miejscowym proboszczem.
Prócz dochodów z produkcji i wyszynku piwa atutem majątku szlacheckiego były
dochody z winiarstwa i gorzelnictwa, co sugerują chociażby wytyczane w miastach księstwa składy wina' 7•
Ponieważ z biegiem czasu zaobserwowano hermetyzację struktur cechowych,
do których przenikali jedynie ludzie posiadaj<ICY najczęściej koneksje rodzinne,
w 1731 roku cesarz Karol VI wydał specjalny ordynek dla rzemiosł. Zniósł takie
praktyki, wprowadzając nowe uregulowania prawne dotyczące przystępowania do
egzaminów cechowych, zdobywania tytułu mistrza cechowego czy samej możliwo
ści praktykowania w zawodzie. Nowe prawa zostały wzmocnione jeszcze w 1739
roku "generalnymi artykułami cechowymi", zakazującymi obcym rzemieślnikom
sprzedaży własnych produktów w miastach mających własny warsztat, z wyjąt
Idem organizowanych tam jarmarków. \V związku z tym produkty obcych rzemieślników wystawiane w Nowym Miasteczku podczas dni targowych mogły być
teraz konfiskowane 5H.
zostałe

Handel
Miasta najczęściej drogą wykupu z rąk książęcych zdobywały prawo do prowadzenia wolnego handlu. Wówczas ustawiano na rynku miejskim stragany, które
służyły następnie do jego prowadzenia. Te tak zwane ławy kramarskie dzierża
wiono za okresowo wypłacany kasie miejskiej czynsz, bądź sprzedawano wysoko
szacuj<IC wartość takiego stoiska. Nabywcami kramów były zazwyczaj całe korporacje rzemieślnicze, a pieniądze pochodziły ze składek ich członków. W 1519 roku
na rynku wystawionych zostało 16 ław cechowych, a według tabel magistrackich
w 1722 roku znajdowało się tam 9 ław chlebowych, 11 rybackich, 15 szewskich i l

" H. Lursch, Dil' Kttllstdel!l:miiler des Regiot!.Beziri-s Lieg11itz, Breslau 1891, s. 11; C.O.
Klopsch, Gesdticltte des beriiltmtm Sclti:itl(ficltisr!tm Gvmllasittms zu Bettt!tm rm der Odn; Bd. 2,
GroH-Glogau 1818, s. 21-22; APZG, Akta miasta Głogów, sygn. 105, 106 i 108 oraz Akta miasta
Zielona Góra, sygn. 133.
sx G. Jokisch, op. dt., s. 43.
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kuchenny'''. Miasto specjalnym przywilejem Ferdynanda I 1 września 1557
roku otrzymało prawo utrzymywania dwóch jarmarków rocznic. Pierwszy miał być
jarmarkiem ,,konnym", dmgi "wołowym". Ich powołanic było rezultatem proś
by, jaką vvystosowali do panuj~Jcego właściciele miasta Georg von Rechenberg
na Otyniu i Christoph von Haugwitz na Zimnej Brzeźnicy. Kancelaria cesarska
przyznała je miastu za- bliżej nicsprecyzowane-zasługi położone na rzecz Korony Czeskiej. Pora odbywania jarmarków została ustalona na picrwsz~l sobotę po
Wielkanocy oraz w sobotę po św. Jadwidze, trwać miały osiem dni bez przerwy
tlrz<Jdzane w odległości dwóch mil od miasta. W 1666 roku jezuicki administrator
Andreas Linke uzyskał prawo powołania do życia trzeciego jarmarku w sobotę po
Gallusie''u.
O jakości miejscowego handlu decydowały ponadto aktualne stosunki monetarne, które ustalone reform~! Ferdynanda I w 1561 roku (l talar = 36 groszy = 75
krajcarów) zostały zachwiane przez bicie złego talara w okresie wojny trzydziestoletniej (Kipper- tllld Wipjm·zeil). Kwitnqcy rozwój handlu nowomiejskiego Nowego
Miasteczka zniszczyły działania wojny trzydziestoletniej. Ogólna liczba mieszkań
ców Śląska spadła o około 20-30%. Zbiegli mieszkańcy miast księstwa głogowskie
go osiedlali si<; z reguły w Kościanie, Poznaniu, Lesznie, Zdunach, Wschowie oraz
powstałych w Rawiczu, Bojanowie, Swarzędzu i Zaborowe/' 1• Proces ten dodatkowo mogły potęgować werbunki do wojska, jakie odbyły się w latach 1626-1648. Po
1633 roku srany księstwa rozpoczęły akcję sprowadzania uciekinierów. Utworzono
specjalne komisje majqce wspierać ich powrót, zapowiedziano zwrot własności
zagrabionej po ogłoszeniu statutu religijnego z 23 grudnia 1628 roku'' 2 • Wydawano
nawet rozkazy powrotu z Polski. Wojna zniszczyła jednak podstawy dobrobytu
księstwa, zachwiawszy ekonomiką maj;Jtków. Niestety odbudowane gospodarstwa
musiały być mniejsze i mniej wydajne. Spadła wartość ziemi, w związku z czym
doszło do oddawania ziemi kolonistom w zamian za przyrzeczenie wystawienia
CDS, Bd. 24, s. 154.
'·" G . .loki sc h. op. f"il., Th . l. s. 82.
11
T. Jaworski . IVoj11a, poJ:dj i religia, r1 mrlrv l11d11ośdowr 11rt po/si-im pogrmliczu Z(lrhorlllilll
'
w· XVII i 11(1 porz:r;ti:11XVII! w., Zielona Góra 1998, s. 71.
12
'
;--.Jajważniejsze dziś prace z migracji gospodarczej i religijnej to publikacje autorstwa
wspomnianego przed chwil<! T. Jaworskiego: T. Jaworski, IVojllfl, poJ:6j i religia ... ; idem, ilfoóilllo.l'r' .lfJOIN·ufisro:•a 'u!iidoJ:!II!tll·o&•rgo 11r1 pogm11ir:ut Hrtsl:o-lttż:yrhm od XJ!l do XVIII w., Zielona
Góra 2007. Do starszyc h prac, ale nic rak wyczerpuj<JCO przed sr awiaj <jcych problem. należą:
N.G. Franz, Dn Drriflig;iihrige Krirg tlllrl rias rlntlsrhr Vo/k, Jena 1943, s. 47; 1-I. Wendr, E1:(l,eÓ11issr·
der srltlesisdmt IVitlsrltajij;~t'Sthir-lt!e, Breslau 1992, s. 28; l I. Zicgler, Die Grgmre/onllaliou iu Srhk·
sim, Halle 1888. s. 77; A. !\lączak, SuJ:iemtirfru•o 'iJ!.>iel!:opolshe w XVIXVII M'ie/:11, Warszawa 1955,
s. 274; J. Dworzaczkowa , L11terrmhm ru• 1l'idlopolsrl' i jego .lpolrczllo-ttrltNiowe ftjpd:ty, [w:] Reformflrja 11a polsl-irlt drmir11·1t u!cltodllirh '/Jl' 5011-/rrie ttrorlzitt il1mdttt7 L111m, red . K. Bartkiewicz,
Z ielona Góra 1986, s. 82. Obszernie problematyk<! migracji relig ijnej aurorka z ajęła się również
w J. Dworzacz kowa. Rr/on11arj a rt proóln ny urtrorlo&•o.l'rioM'f il!' przrdrozóiororu>ej IVie/J:opolsa,
.,Odrodzenie i Reformacja w Polscc" 1978, 23.
.i''
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domu mieszkalnego ze stodołą. Odbudowa stosunków ludnościowych w pełni dokonała się dopiero w XVIII wieku. Ponowne ustalenie wartości i wzmocnienie lokalnego handlu przyniosło przyjęcie saksońskiego porządku monetarnego (l talar
= 30 groszy cesarskich= 120 groszeli). Warto wspomnieć, że w Nowym Miasteczku długo jeszcze w użyciu była marka głogowska (24 złotych groszy = 12 halerzy),
bita w stolicy księstwa od czasów Zygmunta Jagiellończyka (1498-1506Y' 1•
Rozwój handlu przyspieszył w 1764 roku dekret fryderycjański wydany 31
grudnia. W odniesieniu do Nowego Miasteczka zobowiązywał jezuitów do zało
żenia w maj<ltku manufaktmy flauszu, manufaktury pończoszniczej i czapniczej
zapewniającej przynajmniej 20 stanowisk pracy, sfinansowania zabudowy sześciu
pustych parceli miejskich w Nowym Miasteczku, corocznego sprowadzania jednego fabrykanta sukienniczego. Jezuici mieli założyć w Nowym Miasteczku szkołę
dla majstrów sukienniczych i sprowadzić do niej nauczycieli zawodu. Zobowiązano
ich do ZJinicjowania uprawy rzepaku i budowy olejarni do wyciskania oleju z jego
ziaren. Zapowiedziano też, nie wiadomo, czy zrealizowaną organizację uprawy
tytoniu, jedwabników, produkcję wina i kopalnictwo torfu . Jezuici mieli też zapewnić miastu wyposażenie w sprzęt gaśniczy.
Według spisu fryderycjańskiego z 1787 roku w mieście czynnych było dwóch
handlarzy garncarskich, dwóch krupniarzy i sześciu kramarzy. Funkcjonowały
trzy jarmarki roczne i trzy stałe targi bydłem. Jarmarki organizowano w nicdzielę
po św. Jerzym, w niedzielę po św. Egidi i w niedzielę po św. Galii. Zabroniono
ponadto zajęć domokrążnych, które upośledzały miejscowy handel. Zostały one
w zasadzie powtórzone przez Fryderyka II w 1747 i 1767 roku.

Uprawa ziemi i hodowla
Część ludności Nowego Miasteczka- o czym już nadmieniano- stanowili Ac/..,er-

biirgn; czyli mieszczanie parajqcy s ię uprawq ziemi. Posiadali oni własne działki ,
z których czerpali środki na utrzymanie. Prócz prac rzemieślniczych życie Nowego Miasteczka skupiało się na pracach polowych i hodowli zwierząt. W folwarkach
k sięstwa głogowskiego stosowano prawdopodobnie, jak to odbywało się na Dolnym Śląsku i w Lużycach, trójpolówkę, a gdzienicgdzie nawet płodozmian, wraz
ze związan<l z nim stabulacj<l bydła. Ziemie dzielono na pole zimowe i letnie pod
uprawę jęczmienia oraz pszenicy. Trzecie pole zwane również letnim służyło do
zasiewu. Czwartą część natomiast pozostawiano nieobsianą . Uprawiano zapewne
jak w całym regionie jc;czmicń jary i ozimy, kilka odmian owsa, pszenicę ozimą
i jarą , żyto ozime, zboże jare, mał y jęczmień, osobno ziarno pod siew, czosnek,
groch, grykę, tatarkc;, proso, konopie, len i sicmię lniane, zioła, brukiew, buraki,
marchew i fasolę. W epoce pruskiej zaczęto uprawiać ziemniaki. Ponieważ odby-

,,; J. .Jokisch, op. cit., s. 91.

Jarosław

86

Kuczer

···- ·· · -·- - ------- ---~-- - --·-··- - - - ----- -- - -- - ----- - - --- - --~-

· ---~

wało się to

nic bez oporu ludności, specjalnym rozkazem usankcjonowano obowhjzek upraw 24 lutego 1768 roku. Zgodnie z nim zagrodnicy i mieszczanie posiadający działki rolne mieli obowiązek produkcji przynajmniej jednego korca kartofli
rocznie. Nieopodal miasta znajdowały się też pasieki. Wiemy, że w omawianym
okresie na całym Śh1sku w użyciu były już pługi żelazne, radła, brony i inne, wyspecjalizowane narzędzia rolnicze. Działania zbrojne i rekatolicyzacyjne w okresie
wojny trzydziestoletniej doprowadziły do wyludnienia miasta i okolicy. Szacuje
się, że jeszcze w 1626 roku aż 127 zagród chłopskich należało do uprawiaj<lcych
ziemię mieszczan, podczas gdy w 1722 roku ich liczba sięgała zaledwie 52.
Równie intratnym zajęciem była hodowla bydła i owiec. Pod ich wypas przeznaczano łąki trójpolówki oraz połacie karczunkowe . W celu poprawy jakości
pogłowia sprowadzano do księstwa szlachetne gatunki owiec, koni, do kilku odmian wołów, drobiu, świń . Naturalnie prócz mięsa pozyskiwano takie produkty,
jak mleko, mięso, sery, wełnę, skóry, a z drobiu dodatkowo pierze. W księstwie
głogowskim szlachta rozwinęła dosyć mocno hodowlę owiec, co korespondowało
z analogicznymi, zachodnioeuropejskimi działaniami szlachty. Wiele maj<ttków
było pod tym względem wysoko rozwini<;tych i zagospodarowanych na wysokim
poziomic . Hodowlę wołów czy trzody chlewnej uzupełniano zapewne hodowh1
ryb i łowiectwem. Nic wiemy jednak nic na temat zakładania stawów rybnych,
ich szlamowania, konserwacji, obsiewania czy zarybiania. By wykonać tę ostatniq czynno ść nHlsiano utrzymywać samodzielne tarliska, na odrost małych sztuk
i na chów vviększych. Prawcłopodobnie hodowano karpie, liny, płocic, szczupaki
czy karasie, jednak nic wiemy, które spływały do stawów z prądem rzeki, a które
sprowadzano do nich celowo spoza obszaru hodowlanego. Miejscowi dziejopisarze
notuj<l istnienie nicopodal miasta stawów górnego i kamienncgd'-1•
Z upraW<!, hodowl'-l i r y bołówstwem ściśle związana była gospodarka leśna .
Lowiectwo prawdopodobnie tylko w nicwielkim stopniu uzupełniało wymienione
zajęcia. Jednak ze względu na wysoki stopień zalesienia ziem księstwa głogow
skiego możemy przypuszczać, że występowała tu znaczna liczba dzikiego zwierza,
pośród którego wymienić można za J Schickfussem jelenie, sarny, dziki, maciory,
warchlaki, zajqce, wilki , lisy, borsuki, bobry, wydry i wicwiórki jako zwierzynę
charakterystyczną dla Dolnego Śląska. Szlachta ustalała w swoich dobrach zasady
korzystania z lasu, polowań i wyrębu lasu przez ludność mająGl takie uprawnienia.
Torpcelowała próby powiększania dochodów miast kosztem domeny leśnej. Wyqb
stanowił jedno z więks zych źródeł dochodów, a sz lachta szukaj<tca miejsca pod
osadnictwo pozwalała nickiedy miastom wycinać całe połacie lasów. Nie stwierdzono też, by miasto posiadało własny las, z którego mogło pozyskiwać drewno
na budowę i opal. W tym celu musiało korzystać z lasów pańskich, za specjalnym
4
'·
A. N y rck, Ro:nuinzcuuif' gospodarki rvb11rj
wid·11, .,Sobótka" 1966, R. 21 , s. 4S.
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limitów, okresów i sposobów dokonywania wycin-

Relacje własnościowe a rozwój miasta
Życic i rozwój ekonomiczny miasta były uzależnione od poziomu relacji samych
właścicieli,

w przypadku jeśli jego egzystencję komplikował podział terytorialny.
on wpłynąć na jego pomyślność, ale i sprowokować stagnację. Stawało się to
szczególnie istotne w okresach 1409-1579, kiedy majątek pozostawał własnościq
różnych rodzin, oraz w czasach wojny trzydziestoletniej (1618-1648) i bezpośrednio
ją poprzedzających, gdy miasto stanowiło przedmiot procesu (1611-1614 i 16141616). Od 1649 do 1850 roku ośrodek miał jednego właściciela, w związku z czym
trudno mówić o istnieniu problemu, a decyzje panów gruntowych (zakonu jezuitów i ksi~}żąt kurlanclzko-żagańskich) stawały się ostateczne i nie kolidowały ze
sposobem prowadzenia majątku przez ewentualnych współwłaścicieli.
Harmonię i swobodny rozwój ośrodka miały budować umowy dotyczące
kompetencji stron i obopólnego respektowania swej obecności i praw do nadziału. Najważniejsz~l z nich była wspomniana już ugoda Nickela, Hansa i Heinza von
'Elllchsdorff z właścicielem pobliskich Popęszyc z 1440 roku, Bronicke von Poppschiitz, dotycząca wspólnego korzystania z kamiennego stawu (Steillteiche). W 1470
roku układ powtórzył Caspar von Tauchsdorff. Z 1484 roku pochodzi natomiast
umow;.~, której postanowienb uzgodniły między sobą rodziny von Tauchsdorf,
posiadajqca jeden n;.~dział, i von Berg, posiadaj<}Ca trzy nadzi;.~ły. Układ obowiązy
wał kolejno zmieniających się właścicieli. Strony zobowi<IZały się do dokładnego
wydzielenia gruntów własnych oraz niewywoływ;.~nia sporów i dobros<!Siedzkiej
przychylności względem siebie. Stanowiono w nim o równym prawie do korzystania z młyna, o oddzielnym sądownictwie w każdym z majątków, lecz wspólnym
dla osób obcych. Przez wzajemne ustępstwa postanowiono zaokrąglić posiadane
przez siebie nadziały, ustalając adekwatne do wielkości ziemskiej prawo do poboru
podatków od dochodów targowych. Istotnym postanowieniem było ograniczenie
rozlewu piwa czy wina spoza miasta. Prócz ustalonych terminów tego procederu
żadna ze stron nie miała do niego dopuszczać, zadowalaj<}C się produktem miejscowym. Ponadto wstępnic ustalono wolne korzystanie ze stawu jako wodopoju
dla bydła. Otwarte pozostały trakty hodowlane do niego prowadzące- bez wzgl<;du na to po czyjej ziemi biegły. Stwierdzono też, że każda pominięta w umowie
sprawa będzie !Taktowana według istniejącego "zwyczaju ojców", a ewentualne
spory rozstrzygane sądownie. Dokument sygnowali bracia Kaspar, Balzer i Christoph von 'Lmchsdorf oraz Kaspar i George von Bcrg. Mimo że w 1506 roku dobra
nowomiejskie Tauchsdorffów nadano Rechcnbergom, a Bergów od 1537 roku zal'vlógł

''' J. Schickfuss, ojJ. ril.,

Buch 4. s. 4-35 .
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stąpili Knobelscłorffowie

i .Haugwitzowie, dokument z pewnymi modyfikacjami
obowiązywał nadal cło scalenia maj<jtku w 1579 roku. Ustalenie takiej normy było
o tyle istotne, że zgoda samych właścicieli między sobą gwarantowała wzglęcłm1
stabilność wobec poddanych. Jak się później okazało, pozwoliła uniknąć w pierwszej połowic XVII wieku zatargów o charakterze własnościowymr.r..
Innym problemem, obecnym chyba od zawsze, choć w rzeczywistości jedynie
sporadycznie wybuchajqcym z większą siłą, były spory miast prywatnych z właści
cielem gruntowym. W omawianym okresie zanotowano jedynie dwa takie incydenty. Pierwszy z nich datowany został na 1546 rok i toczył się pomiędzy gminq
a właścicielami miasta rodziną von 1-łaugwitz. 1\1 ias to wygrało sprawę zarówno
w pierwszej, jak i drugiej instancji, jaką był sąd królewski w Głogowie (MamJrecht). Haugwitzom odebrano prJwo do korzystania z miejskich pastwisk, pól i łąk
cło wypasu bydła. Rodzina miaht ponieść ponadto koszty procesu, co postanowił
starosta księstwa głogowskiego Hieronimus von Bieberstein.
Negatywnie na życiu gospodarczym musiała się odcisnąć też samowola, z jaką
poczynali sobie zawłaszczaj'ICY je sobie szlachcice. Odnosi się to głównie do polityki Kittlitzów- zajazd z 1616 roku- i Rechenbcrgów do 1646. Jeden z większych
incydentów maj,jcych wpływ na życie gospodarcze miasta wysqpił w roku 1632.
Dotyczył Balthasara von Rechcnberg na Gołaszynie, na którego skargę złożyli
sami chłopi do Urzędu Zwierzchniego i na ręce przebywającego w księstwie generała saskiego von Arnim. Dotyczyła ona zbyt wysokich czynszów oraz wewnętrz
nych podatków od ważenia piwa, jakie nakładał zarz,jdca maj<jtku Wolf Mezradt
w związku z podróżami szlachcica do Wiednia. W imieniu generała, kapitan Jobst
Friedrich von Kospoth wystosował do Rechenberga pismo z 22 listopada 1632
roku, w kt6rym groził szlachcicowi użyciem wojsk w przypadku, jeśli ten nie zła
godzi swojego postępowania względem poddanych. Rechenberg odrzucił zarzuty
chłopów, a ich nicstosowne postc;powanie przypisał znajdującemu się pośród nich
"chłopskiemu prokuratorowi". Nie wiemy, czym zakończył się spórr.7.

III. Życie codzienne
l\1iasta XVI-wieczne to ośrodki w dużej mierze wyrastaj<jCe z tradycji średniowie
cza i mające 'vViele z nimi wspólnego: układ przestrzenny, struktura społeczna i zawodowa, powinności oraz zasobność jego mieszkańców. Codzienność była wypeł
niana pospolitymi, daj<jCymi utrzymanic zajęciami, którym towarzyszyły emocje
związane z nowinkami dotyczącymi wydarzeń ogólnoeuropejskich, docieraj<jcymi
za pośrednictwem kupców i różnego autoramentu wędrowców. Nicmożliwe było
jednak funkcjonowanie we wczesnonowożytnym mieście bez przestrzegania po'''' G. Jokisch. op. ril., s. 24-26; O. Heller, op. dl., s. 58-61; E. Kolbe, op. rit., s. 45-47 i 195.
'·' E . Kolbe. op. ril., s. 48.
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rządku policyjnego i wypełniania obowh}zków militarnych tak w czasie pokoju,
jak i wojny. Regulowały one całodobowy cykl życia, wpływały na relacje pomię
dzy grupami, ale i poszczególnymi członkami lokalnej społeczności. Horyzont
myślowy mieszkańców miasta wyznaczał świat, w jakim przyszło im się poruszać.
Świat ograniczony do murów miejskich i zamkniętych w nich budynkach użytecz
ności publicznej. Z tego właśnie wynikały kategorie myślowe i pojęcia, którymi
się posługiwali .

Obraz miasta w XV-XVIII wieku
Najstarszym przedstawieniem Nowego Miasteczka jest szkic pochodzący z monografii E. Kolbego. Jest to obraz miasta z 1650 roku od strony południowej, z silnym pasem murów miejskich i centralnymi obiektami użyteczności publicznej:
ratuszem i kościołami. Pośród nich autor zlokalizował biegnqce linie domostw,
których alllentyczności nie jesteśmy dziś w stanie zweryfikować. Mniejszą precyzją charakteryzuje się inna panorama autorstwa Friedricha Bemharda Werned•H
z 1747 roku, która w dość ogólny sposób prezentuje układ przestrzenny Nowego
Miasteczka wraz z charakterystycznymi dla niego budowlami.
Najważniejszym elementem struktury miejskiej był powstały w średniowie
czu system murów obronnych. Jego ślady, w postaci resztek wałów i formy zabudowań domostw, można było odczytać na długo po ich zniszczeniu w 1634 roku
(jeszcze u schyłku XVIII w.). Do tego czasu biegły od mostu przy Bramie Bytomskiej, rozchodZ<jC się z fosą, w prawo za domami Viehgmse, aż po Bramę Glogowskq
i dalej z tyłu kościoła ewangelickiego w kierunku Bramy Piaskowej, a następnie
Żagańskiej . Całość zamykała się w okolicy ogrodzenia kościola katolickiego. Miasto miało więc cztery bramy. Były to Brama Bytomska, Głogowska, Piaskowa oraz
Żagańska, zwana też Wodną. W pobliżu Fosy Młyńskiej zlokalizowana była Furta
zwana młyńska (Miihlpforte), a całość otaczały dwa przedmieścia: bytomskie i ła
ziebne. Miasto nic miało jednolitej fosy, przez co niechroniony dostęp do murów
miejskich pozosrawiała jego wschodnio-południowa i południowa strona, ci<jgn4ca
s ię od Bramy Głogowskiej do Bramy Piaskowej . Głównie w tym miejscu raubritterzy lub bandy grasujące wzdłuż szlaków handlowych starały się wedrzeć do
miasta. Od pólnocno-wschodniej i wschodniej strony miasto było chronione przez
bagna. Od strony zachodniej i południowo-zachodniej miasto otaczała Biała Woda
(Weifljinlh) . Od suony północ nej z kolei ciągnqł się rów, na wyrost może nazywany
dziś fos4 (choć pełniący zbłiżon<l funk cję), stanowiący w istocie część strumienia,

'·' Krótką charaktery stykę twórczości prz edstawiła : A. l\larsch, Frierlrirh Bfi'IJ!tatd lVemer
(1690-1776). Ślq.r/:i rvso'll!'llil mroprfd-ic!t 'll!>ir!oMw, Głogów 1998.
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przy któr y m pracował jedyny w mie śc ie młyn (Lohmiihl). Dlatego zwano go zwyczajowo Fos~! M łyi'isk~luJ _
Najvvażniejszym punktem miasta był prostokąt placu rynkowego wraz ze
wznoszącym się nad nim ratuszem, które stanowiły centrum życia targowego
i administracyjnego. To tutaj były rozstawione ławy kramarskie i odbywano z reg uły transakcje targowe. Ratu sz, spa lony w 1634 roku, zos tał odbudowany dużym
wysiłkiem całej społeczności miejskiej, a w latach 1664-1665 o trzy mał wysok<l
wieżę . Był miejsce m obrad mag is tratu miejskiego i ław y sędz iow s kiej oraz urzę
dowania burmistrza . Do 1820 roku w jego wieży mie śc ił s ię UrZ<!d Akcyzowy.
Miasto znamionował regularny układ parceli miejskic h, oddzielonych od siebie
krzyż ujący mi się ulicami , prostopadle prowadz<lcymi w kie runku murów lub bram
wyprowadzaj~1cych z miasta 70 •
W pierwszych latach ·wojny trzydziestoletniej w mie śc ie znajdowało się 209
domów, a na terenie przedmieść 3T' 1• Oprócz tego do mia sta należały Dolne Popę szyce wraz z pięcioma ogrodami chłopskimi i młynem. D omy miały wartość od
800 do 1400 talarów śhjskich. D o wojny trzydziestoletniej miasto było więc kwitn<lcy m ośro dkiem. W 1634 roku ogie i'i zniszczył 172 domy, podpalenia szwedzkie
z 1641 roku i szaleJ~ICY w 1678 roku- pożar 110 domów wraz z odbudowanymi.
Nieistniej<)Ce już tabcle miejskie z 1722 roku podawały istnienic 90, a na terenie
przedmieść jedy nie sześć d omos tw. Wynika z tego, że w okres ie 1634-1 722 nic
udało s ię wypełnić przestrzeni miejskiej aż 147 domami. Może to św iadczyć o nieodwracalności procesów mig racyjnych sprzed połowy XVII wieku oraz polityce
ludn ośc iowej jezuitów, której nicpowodzenie było zwi<)Zane z silnymi naciskami
na ko nfe sję potencjalnych osadników. W okresie frydery cjai'iskim- zmuszeni
do tego jezuici -zabudowali wiele parcel w mieście przy ViehgaJSe i przy Beu!hrllelgrtssr. vVówczas liczba domów w mie śc ie wzrastała, by osiągnąć 274 w mieście
i dziew ię ć na terenie przedmieść . Dość nicwielką liczbę pustostanów oszacowano
jedynie na trzy obiekty. Prócz domos tw w dmgicj połowie XVIII wieku w mieśc ie
z najd owało się ogółem 19 bud yn ków uż y teczno ści publicz nej , a więc własność
miejska i kościelna, a całość u z upełniało 40 stodół i 47 stajni 72 .
Nowe Miasteczko już w ś redniowicezu rozwijało s ię w kie runku południo
wo-wschodnim od strony zamku opartego o miasto od stro ny p ó łnocnej. Jednak
informac je na temat tego obiektll sq zbyt lakoniczne. Dla ok re su wczesnonowożyt n ego znajdujemy tylko informacje z 6 października 1623 roku. Pałac w Nowym
'"' Z.

Szy kuł ow i cz,

T. Andrzejews ki . .11111)' obrotlflf Koil!dto u·a w .l''i!!.>ietlf 1/0v!!yrlt usta!fli,
re d. T. Andrzejews ki , Nowa

Iw: l Bt~r/o;x.wirfv!'O obtOI!I!f' .~'rodi-m"-'l'go Nadodrza. PoU!·ial Nowoso/.d:i,
Sól 2003.

s. 66-77.
'" E. Kolbe, op . lit., s. 129- L\3; S. Kowal ski , Zrtbytli U!-'O/Nx.'6r/;JiJ!!ft zidouogón/:i ego, Zielona
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E. Kolbe, op. rit., s. 71.
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Miasteczku pozostawał wówczas w rękach Anny von Kittlitz, z domu von Glaubitz, wdowy po Aleksandrze von Kittlitz. Wdowa sprzedała dworek magistrowi
Johannowi Strausowi. Dokumentom transakcji towarzyszył inwentarz obiektu,
przekazuj'{CY nikłe detale dotycz'{ce jego wyposażenia. W chwili sprzedaży, za
okratowanymi oknami, znajdowały się dywany, jelenie poroża, szafy ścienne. Ponadto w sąsiedztwie zamku znajdowały się odsprzedane za 250 talarów stodoła,
czworaki i zabudowania gospodarczc7·1•
Najważniejszymi obiektami sakralnymi w mieście były kościoły. Pierwszym
z nich był kościół pw. św. Marii Magdaleny, położony wewn'{trz murów miejskich,
którego budowa sięgała okresu średniowiecza. Średniowiecza sięgały również dzieje kościoła "konradowego" (pw. św. Konrada), zlokalizowanego nieopodal Bramy
Głogowskiej. Prawdopodobnie pierwotnie obiekt był używany jako kaplica przyszpitalna. W okresie późniejszym został przekształcony w dom mieszkalny, mimo
to jako obiekt świecki zachował swoją zwyczajoW'{ nazwę. Trzecim obiektem salu~dnym był kościół protestancki wybudowany w 1743/1744 roku przez gminę
luterańską, po przyłączeniu Śląska do Prus. Zgodę na budowę wydała rejencja
głogowska 12 września 1743 roku. W 1760 roku zostały wykończone jego wnętrza,
a w 1769 roku wyposażono go w organy wykonane przez mistrza Meynerta. Ponieważ w 1781 roku stwierdzono wadę w konstrukcji przybytku, zdecydowano się
na budowę kolejnego zboru. Tak więc 13 marca 1783 roku rejencja wydała nowe
pozwolenie na budowę czwartego z kolei w historii miasta kościoła. Kamień wę
gielny położono 21 kwietnia 1784 roku, a całość ukończono 16 października 1785
roku, w 1805 wyposażono go w organy14 .
Miasto posiadało też swoje nekropolie. Najstarszą był cmentarz zlokalizowany
w pobliżu kościoła pw. św. Marii Magdaleny, dmgą- cmentarz św. Barbary, który
powstał zgodnie z decyzją rady miasta z 1616 roku. Do realizacji tego zamysłu
wytyczono teren przed Bram~! Piaskow'{, który następnie ogrodzono murem i parkanem. Do części muru dobudowano budynek, który od tej pory miał służyć jako
szpital w czasach zarazy, a opiekę nad nim powierzono miejscowym balwierzowi
i grabarzowi. Samobójcy mieli być grzebani poza cmentarzem, a kosztami obci'{Ża
no ich krewnych. \V 1765 roku wszystkie cmentarze przekazano pod opiekę gminy
luterar1skiej. W mieście na urząd powoływany był również grabarz. W latach 20.
XVII wieku funkcję tę sprawował niejaki Hans Marąuart. Wybudowano nawet
cłom pogrzebowy utrzymywany z rocznej dotacji miasta w wysokości 2 talarów
oraz opłat pogrzebowych. Sposób grzebania zmarłych został ustalony specjalnym
postanowieniem magistratu z 1621 roku 7:i.

7
·'
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7
'

lbirlnu. s. 15.
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W życiu mieszkańców Nowego l'vliasteczka była ważna szkoła. Pocz~jtkowo
uczono w niej jedynie czytania, odmawiania modlitw kościelnych i psalmów ża
łobnych. W okresie od wprowadzenia reformacji w mieście do 1650 roku przybytek pozostawał pod opick~J pastora. Jego omnipotencja dotyczyła obsadzania
funkcji nauczyciela, co działo się przez wskazanie osoby odpowiedniej spośród
członków magistratu miejskiego. Dochody "mistrza szkolnego" pochodziły z dziewięciu źródeł i były ustalane przez radę miejską w porozumieniu z właścicielem
miasta. Prócz uposażenia w naturze nauczycielowi rocznic przysługiwała pensja
do 10 talarów śląskich, nie wymieniając prywatnych datków mieszczan. W 1742
roku stworzono nową szkołę luterańską, w której zatmcłniono kantora i zarazem
nauczyciela Georga Adama Racketa z Kożnchowa. Jego następcą był \Vinderlich
i dalej cło 1776 roku Michael Hennig. Do końca epoki urząd ten sprawowali jeszcze
niejaki Guder i Johann David Eisner od 1791 roku. Od 1769 roku szkoła zatmdniała organistę i drugiego nauczyciela, którym do 1797 roku był Chrystian Fichtner,
a następnie Samuel Sigismund Paul. Jednym z bardziej znanych w przyszłości
absolwentów s zkoły nowomiejskiej był Gottfried Rothe, do którego o s i~Jgnięć należy zalic zyć udan~J karierę dydaktyczną, wraz z osiągnięciem najpierw funkcji
konrektora, a następnie rektora szkoły w Krośnie Odrzańskim. Przede wszystkim
godne uwagi pozostaje to, że do swojej śmierci w 1695 roku stał się znany jako
amor wielu pism teologicznych i poezjin.
W obrębie murów miejskich znajdowały się ponadto wspomniane już domy
cechów miejskich, a po pożarze z 1634 roku dom słodowy, browar i areszt. Poza
murami od strony północnej, za zamkiem i za tak zwaną łąką wołoW<J, przy stawie
górnym zlokalizowana była swbiennical 7• W 1564 roku poza murami miasta wytyczona Barlegmse, przy której mieściła się tutejsza łaźnia. Ponadto w 1661 roku
jezuici zobowi<Jzali miasto do odbudowy gospody na przymurzu, któq powierzono następnic Martinowi Tictzc'owi. N~tttnalnic nadmienić wypada, że na terenie
miasta swoje parcele posiadał też jego właściciel. Jedynymi, o których nam dziś
wiadomo, były działki za Bram<) Żagar1ską, którymi dysponowali w 1594 roku Rechenbergowie lub Haugwitzowie.

Życie społeczności miejskiej
Strukwra przestrzenna miasta, jego rola w tranzycie towarów i poziom rozwoju
rzemiosła. a zarazem brak źródeł pozwalaj~Jcych z bezwzględną precyzją określić liczb<; jego mieszk<Hków w okresie XV-XVIII wieku, zmuszaj~) do stworzenia
uj<;cia o charakterze szacunkowym. Nowe Miasteczko zalicza się do grupy miast,
B. Burda, Szlol11iri1J1'0 .l'rrrl11ie llfl Dol11y111 ,~;lqsht w ol:resie wczestlottowożyi11YIIl (1526Zielona Góra 2007. s. 233. O szkolach i szkolnicrwie w Nowy m l\Jiasteczku obszernie:
E. Kolbe, ojJ. dl. , s. 104-1 29, 133-151.
77
G. Joki sc h, ojJ. cit., Th. l, s. 57-58.
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których populacja sięgała okresowo od 500 do 1000. Według danych zaprezentowanych przez T Ladogórskiego z 1787 roku, w mieście mieszkało ogółem 798
mieszkańców wyznań chrześcijańskich7H. Nowego Miasteczka w tym okresie nic
zamieszkiwali obecni w wielu innych miastach Śląska i sławni ze swej gospodarności Żydzi. Społeczność zamicszku.i<lcą miasto tworzyło 153 gospodarzy płci mę
skiej, 11 płci żeńskiej oraz 327 dzieci płci męskiej. Spis poelał też ogólną liczbę 416
kobiet zamieszkujących Nowe Miasteczko. Spośród nich 163 osoby miały pełne
prawa miejskie. Informacje przekazywane przez kronikarzy pozwalaj<! przypuszczać, że mieszczanie nowomiejscy stanowili raczej grupę średniozamożnego i ubogiego mieszczaństwa. Warto dodać, że społeczny horyzont uzupełniała obecność
szlachty. Miasto stanowiło wprawdzie własność szlachecką, nie wydaje się jednak,
by było chętnie zamieszkiwane przez tę grupę. Nie jesteśmy dziś jednak w stanie
odpowiedzieć na to pytanic z zadowalającą precyzją. Przed 1623 rokiem mogła być
tu obecna przynajmniej rodzina właściciela, ale i ta zapewne opuściła te strony po
sprzedaży zamku mieszczanom. Poclobnic w 1787 roku znajdujemy tylko jednego
szlachcica widniejącego w tabelach generalnych 7'J.
Porządek życia ustalał kalendarz świąt kościelnych. W 1584 roku Nowe Miasteczko zostało zobligowane cło zmiany kalendarza z juliańskiego na gregoriański
według rok wcześniej wydanego mancław cesarskiego dla krajów niemieckich.
Czas został skorygowany o 10 dni. W związku z tym po 6 stycznia mieszkańcy
miasta obudzili się 17 dnia tego miesh[ca. By uniknąć nieporozumień, duchowni zostali zobowiązani przez starostę śląskiego do pouczenia poddanych śląskich
z ambony o nadchodz<[cych zmianach. Ponieważ zarządzenie było wynikiem konsultacji papieskich Rudolfa II, nic wzbudziło zachwytu wśród Ślązaków. W 1662
roku, w okresie nasilonych działań kontrreformacyjnych, cesarz nakazał obchodzić
84 święta katolickic oraz brać udział w mszach nawet protestantom. Pod groźbą
kar pieniężnych zabroniono wymawiać się pracą. Wydarzeniami w skali całego
miasta i regionu były na pewno odbywające się co jakiś czas wesela, chrzciny, czy
nawet śmierć znakomitych obywateli miasta i inne ceremonie o charakterze rodzinnym. Na uwagę zasługuje wyznaczanic miejskiej akuszerki specjalną decyzją
rady miasta. Przykładowo w 1623 roku była nią Beciwig Schobcr, którą poproszono
o złożenie przysięgi służenia zarówno bogatym, jak i biednym. Zainteresowanie,
a może nawet strach i przerażenie micszkaii.ców miasta musiały przyciągać też tak
zagadkowe wydarzenia jak trzęsienic ziemi z 1433 roku, cłalej zdarzenia o charakterze kryminalnym: zbrodnie, samobójstwa, notowane \Vypacłki dzieciobójstwa,
kradzieże itp., czyli wszystko to, od czego żadna zorganizowana społeczność lokalna nie pozostaje wolna. Choć wiadomości na ten temat S<l dość skąpe, wiadomo,
7
"

Ge11eml11e tabele...
Por. też niekompletne informacje: Archiwum diecezjalne w Zielonej Górze (dalej
ADZG), Parafia rzymskokatolicka w Nowyml\Iiasreczku, sygn. l, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18.
7
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że w mieście dochodziło do wykonywania kar śmierci czy egzekucji wojskowych.
Znany jest incydent z roku 1701, gdy skazano na śmierć Annę Barbarę Schade za
zamordowanie powitego (nicślubncgo) dzicckaH 0 •
W sposobie odżywiania się i prowadzenia domostw mieszkańcy Nowego Miasteczka nic różnili się zapewne od micszkar'iców swej epoki. Miejscowi pickarze
prócz bułek i chleba sprzedawali też strucle i precle. Produkty spożywane przez
nowomieszczan pochłaniały rocznic 130 korców pszenicy i 1298 żyta. Z kolei
w związku z rozpowszechnioną hodowlą na pożywienie składały się mięso, głów
nie wołowina i wieprzowina oraz ryby. Mieszkańcy konsumowali rocznie 23 sztuki
wołu, 246 świń, 443 owiec i 379 cieląt. Wśród trunków dominowało miejscowe
piwo, w mniejszych ilościach wino, ale i wódka, których dostarczało miejscowe
wytwórstwo. W epoce pruskiej na stołach pojawiły się ziemniaki. Znane były
też przyprawy korzenne: pieprz, gałka muszkatołowa, cynamon, cukier, syropy
orientalne, ryż, rodzynki, migdały. Domy rzadko wyposażano drogimi sprzętami,
które zapełniały się kosztownościami. Z reguły w średnich i mniejszych miastach
ŚhJska mieszczanie posiadali meble polichromowane, w pokojach ustawiano proste
łoża, trójdzielne szafy, skrzynic i masywne, drewniane stoły. Gromadzono w nich
sprzęty domowe, pościel i naczynia. W kuchniach prócz miedzianych garnków
i patelni znajdowały się drewniane lub cynowe sztućce. Nicrzadkim obrazem
były też ksi~Jżki, wśród których najwięcej było egzemplarzy Biblii czy śpiewników
kościelnych. Zwvczajcm w domach protestanckich stało się też czytanic Biblii
osobno przez każd~J rodzinę, by nic dopuszczać do gromadzenia się kilku rodzin
i spędzania wspólnie czasu w formie nabożeństwa. 'vV okresie dominacji cesarskiej
i nasilenia reformy katolickiej (1628/9-1707/9) protestanckim mieszkańcom zabronione było posiadanic protestanckich książek.
Miasto przechodziło też ciężkic momenty regresu rozwoju społecznego. Uwaga dotyczy głównic kqż~Jcej zarazy dżumy (1631), pożarów (1474, 1634, 1641, 1678)
czy okresów drożyzn i głodu. Jak już wspomniano, jednym z cięższych okresów
w życiu miasta była wojna trzydziestoletnia, która na większą niż doqd skalę
sprowokowała wiele przymusowych kwaterunków i kontrybucji na rzecz każdej
z walczących stron. Szczególnie dały się we znaki najemne wojska polskie (lisowczycy), provvadzonc przez Hannibala von Dohnau, stacjonujące tu w 1622 roku,
które grabiły miasto przez pięć grudniowych dni, żądając zarazem kontrybucji
w wysokości l S 827 guldenów. Kwatemnki stały się dniem codziennym kolejnych miesięcy zimowych 1622/1623. W 1634 roku pożar wywołany przez szturm
wojsk Oóen,o)ar:/11nfislm von Collorccło, wraz z lltraq sprzętów i dobytku, przyniósł
straty sięgające 200 000 talarów śLjskich. Ofiarą płomieni padł kościół miejski i ratuszK1. W latach 1626-1637 zaprowiantow~mie wojsk zaszło przynajmniej 24 razy,

·"' G. Jokisch. op. ril., Th. 2. s. 24.
1
·'
lóirlmt, Th. l, s. 34 i n.
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w zwi<!Zku ze stacjonowaniem w Nowym Miasteczku oddziałów różnego autoramenlll i narodowości pod zwierzchnictwem dowódców Pechmanna, Hebrona, Zedlitza, Neudorfa, Hoffmanna, Schlicka, Bischofswerdena, Haugwitza, Treschgewa,
Colloreda, Vossa, Funka i Orsiniego. Podobnie miasto odczuło kwatemnki wojny
siedmioletniej (1756-1763) w latach 1759-1761, gdy zmuszone zostało do wypłace
nia su my sięgaj<JCej 3000 talarów śląskich oddziałom generałów Becka i Laudana.
W samym 1759 roku zostało spl'ldrowane przez austriackie oddziały dragonów
i huzarów mimo uprzedniego wykupienia się i układów ~ 2 •
Porządek

policyjny i

powinności

wojskowe

Podobnie jak inne miasta śląskie, tak i Nowe Miasteczko miało własny, ustalony
policyjny. Dokument ten regulował rozwi<jzania prawne życia codziennego w mieście. SporZ<jdzanie porządku miejskiego, pełnego nakazów i zakazów,
prócz chęci ustalenia zasad koegzystencji, sugemje też, że wiele ze wspominanych
w nim zachowań zdarzało się wielokrotnie ku udręce ogółu społeczności. Rozwinięty i potwierdzony dokument znany nam jest dziś z publikacji sygnowanej
30 listopada 1617 roku. Wytyczne d o tyczyły przede wszystkim życia kościelnego
i obchodzenia uroczystości rodzinnych. W sposób szczególnie wyraźny, w celu
uniknięc ia nieporozumień w zwiqzku z rozumieniem jego treści, ustalał więc porządek policyjny reguły obcowania, tak by mogły się stać one powszechnie akceptowalne. Jego postanowienia odnosiły się zarówno do samego Nowego Miasteczka,
jak i należ<jcego do niego w tym okresie Gołaszyna.
Autorzy tekstu, jezuici, nakazywali w nim rozpoczynanie dnia o godzinic
7.00 godzimJ modlitwy i wspólnym czytaniem Biblii w miejscowym kościele. Obligatoryjny stawał się też obowi<jZCk brania udziału w uroczystych nabożeństwach
czwa rtkowych . Ewentualna absencja musiała zostać uspraw iedliwiona . Wiernym
nakazano ponadto sumienny udział w tyc h uroczystościach . Porz<ldek stanowił
ry tuał uroc z ys tości rodzinnyc h przez zakaz organizowania orszaków weselnych,
które zwyczajowo odprowadzały parę młodą do kościoła. Według wnioskodawców przeciqgały one święto i dezorganizowały życie w mieście. Goście weselni
w razie spóźnienia zobowią zan i byli do wniesienia opluty w wysokości l talara
na ręce miejscowego pastora . Je ś li wesele odbywało się w ratuszu, mogło trwać
dwie godziny, lecz nic dłużej niż do godziny 19.00. Młodzieńcom nakazywano
przyzwoite zachowania się podczas uroczystości. Od nich też wymagano- jeśli
zostali na uroczystość zaproszeni- zaprezentowania sit; w tańcach . Ponieważ zalecano, by wesela miały skromn<l oprawę, zabroniono więc tańców, określonych
jako "hulaszcze". Punkt czwarty określał zasady i czas chrzcin nowonarodzonych
d zieci, a pi<jty stanowił normę uroczystości pogrzebowych. Wszystkie z wymienioporządek
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uroczys tości miał y zaczynać się

o godzinic 13.00 i jedynie w wypadlw wesel
mogły trwać dłużej niż do 14.00. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień zos tało obłożone karą do l talara śląskiego . Porządek policyjny Nowego Miasteczka
w porównaniu z takimi aktami w od niesieniu do innych miast księstwa był bardzo
og lędny i skrótowy, ograniczony jedynie do odbywania ważniejszych uroczys tośc i
w krę gach rodzinnych. Jego postanowienia nosiły charakter silnie etycznyx·1•
Pow inno śc i wojskowe wynikały z obowi<jZkowej przysięgi obywatelskiej
mieszkańców miasta składanej na ręce magistratu. Dotyczyła ona wiernego stawania w go towo śc i wojskowej w razie zagrażającego niebezpieczeństwa . W Nowym
Miasteczku i s tniała nawet swego rodzaju obrona miejska. Okresowo w mieście
o dbywały się też musztry takiego wojska mieszczańskiego, s tanowiącego prócz
szlacheckiego pospolitego ru szenia weichbildu kożuchowskie go pod s tawową siłę
clefcnsywn<l regionu. 'lakic okazowanic o dbyło się 9 czerwca 1619 roku. Wówcz<ls
na dziedziń cu ratuszowym p ojawiło się 23S mężczyzn, w tym 3S mieszkańców
przedmieść. Wszyscy byli wyposażeni w bror'i przyboczn<j, 13S dysp o nowało wła
sny mi pałaszami, S mu szkietami , 86 halabardami, 4 pikami, a 3 było uzbrojonych
je dynie w siekiery. \V s kład nowomiejskiego wojska wchodzili pon ad to c horqży,
dzierżący flagę oddziału i dobosz. Dopiero w 1623 roku baron von Sprintzenstein
powobł do życia miej scową g ildię strzelecką zwaną te ż bractwem kmkowym,
zrzeszaj<jq wszystkich zdolnych do obrony miasta mężczyznx 4 • Jej istnienie prócz
defensywnych działań militarnych zapisało się w mieście dorocznymi zawodami
o ty mi najlepszego strzelca, tak zwanego króla kurkowego. Jednoc ześ nic bractwo otrzymało własny statut, będący swego rodzaju kocleksem honorowym strzelcówx'.
Ponadto do wypełniania powinności woj skowych zobowiązani byli sami wła
ścic iele Nowego Miasteczka. Wynikało to z racji ich lennej podległo ści wzg l ę 
dem cesarza , a \V konsekwencji przywileju z ISSO roku nakładaj<jcego na szlachtę
g ł ogows k<j i ś lą sl-q zarazem o b ow iązki czy nienia posługi pos politego ru sze nia .
Według ob ow i<jZttjącyc h jeszcze w średniowieczu zasad, w okresach wojny formacje ruszenia przeznaczone były do prowadzenia działań obronnych na terenie
włas n ego ksiyst wa. W przypadku prowadzenia działań poza Śląskiem szlachcie
miano wypłacać finansowe zadośćuczy nienie poniesionych kosztów i żołd zbli żo 
ny woj skom najemnym . W okresie pokoj u natomia st do regularnego podnoszenia
'' E. Kolbe, op. rit. , s. 208-2 11.
" Pelny statut gildii za mi eśc ił w swej publikac ji: G. Juc ki sch, op. rit., s. 83-90 .
.<, E. Kolb e, op. rif. , s. 71-72; por. t eż funk cjonowanic taki ch sa myc h bractw strzeleckich
w innyc h mi astac h, maj:jcyc h za zad ani e również stawać w obroni e mi as ta w czasach wojny:
F. ~latu sz ki ew icz. Gesr!tirhtr drr Star/t Spt·o!la/1 , Sprottau 1908, oprac. i tłum. J. Kucze r, Szprotawa .2010; S.G. Kni spcl , Grsr!tirltk r!tr Star/t Sr.hwid)frs vofl !Itrem Urspmrrg flfl his alf{ dm laitr
1763, Zi'dlich au (1765 ); G. Ze rndt, Geschirit te vo11 Starlttfllrl Kreis &!twirb11s, Bd. 1-3, Schwiebu s
!909. Za tym os tatnim : J. Kuczer, Śc/il'ieborlz.ill ii!' ol:rrsie pai!O'lJ!)flllill ... , s. 104-106.
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kwalifikacji wojskowych, przez udział w corocznie organizowanych w Głogowie
musztrach (il!Justn1age). Przykładowo z wcichbildu kożuchowskiego w 1549 roku
wystawiono hjcznie 78 jeźdźców (rok później 54). Rechenbergowic otyńscy stawili
się na musztrze z 11 konnymi, w tym 5 z dóbr Borowa Polskiego, Lipin i Gołaszy
na, 4 z Otynia i wreszcie z 2 z Nowego Miasteczka. Była to jedna z liczniejszych
reprezentacji szlachcekich w całym księstwie głogowskim~ 6 .

IV. Stosunki wyznaniowe w Nowym Miasteczku
Życie religijne w Nowym Miasteczku w ci'!gu XV-XVIII wieku możemy podzielić
i usystematyzować według czterech następuj'lcych po sobie okresów. Pierwszy
z nich słabo udokumentowany, to okres do wprowadzenia reformacji w mieście.
Charakteryzował się powszechnościq kultu chrześcijańskiego. Wówczas powołano
funkcję proboszcza z przysługującym mu zaopatrzeniem i wybudowano kościół
katolicki. Od łat 20. XVI wieku możemy mówić o drugim okresie- zbliżającej się
epoce reformacji, która następnic wprowadziła życie religijne Nowego Miasteczka
na nowe tory. Jej owoce przetrwały wojnę trzydziestoletni<} i majqq nadejść wraz
z niq silną konrrreformacyjn<l działalność Kościoła katolickiego, wykorzystywan<j
przez Habsburgów do unifikacji wyznaniowej, ale i politycznej mieszkańców całego księstwa głogowskiego i Śh.jskax 7 • Trzeci przedział czasowy, trwaj<JCY od 1628
do 1748/1749 roku, zapocZ<jtkowany edyktem restytuujqcym katolicyzm i wzmocniony postanowieniami pokoju westf:dskiego (1648), przyniósł cesarski zakaz wolnego kulm dla stanu mieszczańskiego, co zostało wzmocnione przejęciem majątku
Otyń przez zakon jezuitów. Relacje wyznaniowe zmieniło dopiero wkroczenie
na Śląsk luterańskiego Fryderyka II Hohenzollerna w 1740 roku, a w 1776 roku
kasata zakonu jezuitów na Śląskuxx _
Kościół w średniowiecznym

Nowym Miasteczku

Ze względu na brak materiałów źródłowych nic można z wymagan'l prccyzj<j określić stos unków i życia religijnego mieszkańców Nowego Miasteczka do wprowadzenia w cłobrach Rcchenbcrgów wyznania luterańskiego w latach 20. XVI wieku.
Stwierdzono jedynie, że pierwszymi obiektami sakralnymi miasta były kościół
·"• APW, Księstwo głogowskie 1329- 1889, Rep. 24, sygn. 515, s. 6 -31 oraz sygn. 483,
s. 21-53.
xi D . Dola11ski, 1\1. Konopnicka , Sto.w11b wy:tllfllliowr tta pogm!liCZtt Hqs/:o-/HÓ!I.d.-im
w XVf.XV/1 w.•ie/:11, " Rocznik Lubusk i", R. 26, 2000: 2, s. 51-74.
"" Por.: H. von Prittwitz 11. Gaffron, Dir Vers11c!te z m· Ei11j/iltnmg rlrrlrsttilf'IJ ilt Sr!tlesiftt
vonlem drrifligjiiltrigm Kriegr, ZVGAS, R. 18, 1884, s. 68-90; K. Bartkiewicz, Polsl•o-ttiemied:if
sqsirrlztwo w oln'sir ill'f"2'fSttOIIO'iJ!!OiyltlVIIt (XVI-XVIII w.)- czy111tiki zblii ajqa, "Rocz nik Lubuski"
1993, R. 18. s. 29.
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pw. św. Marii Magdaleny i pw. św. Konrada. W kwestii starszeństwa któregoś
z nich możemy dziś jedynie wesprzeć się na wynikach pracy Wojciecha Strzyżew
skiego i Jacka Zawiślaka, którzy kontynuują myśl Emila Kolbego o XIII-wiecznej
proweniencji kościoła "konradowego" . Z pewnością wraz z powstaniem pierwszej
tego typu budowli obsadzono również funkcję proboszcza, na którym to stanowisku dopiero w 1409 roku znajdujemy Nickela von Tauchsdorff. Ustalono wówczas
rodzaj i zapewne wysokość podatków kościelnych, zwanych dziesięciną i prawem
stuły. Pierwsze były roczn<l daniną na rzecz Kościoła, dmgie powinnościami pieniężnymi w zamian za posługi kapłar1skie (akcydencje) zwh)zane z chrzcinami,
ślubami, pogrzebami etc. Podstawą dochodów Kościoła nowomiejskiego były pierwotnie ofiarowane przez miasto czynsze miejskie, rocznie danina sześciu sążni
drewna, dwóch kóp chrustu. Proboszczowi w średniowieczu oddano do użytku
ponadto łąkę i ogród przed Bramą Głogowską. W mocy pozostawała również donacja, ./imdalio Saltc/m Cm cis, uczyniona przez Henryka III, według której miejscowi duchowni mieli zbierać opłaty od dziedzicznych właścicieli miejscowych
pól uprawnych. Duszpasterz miał prawo użytkowania tak zwanej łąki parafialnej,
wraz z przyległymi ogrodami. Intcresuj<)CO brzmi informacja o zachowaniu przez
miasto prawa patronatu nad kościołem aż do 1591 roku. Dopiero wówczas, wraz
z umacnianiem luteranizmu i zwi<)Zanych z nim nowych relacji własnościowych
i zwierzchnich, prawo to przejęli szlacheccy właściciele Nowego Miasteczka. Najważniejszym uprawnicniem wynikającym z niego było prawo prezentowania, a na
terenach reformacyjnych, mianowania, proboszcza. Posiadacz tego prawa mógł prezentować czy powoływać również kaznodzieję. Nie wydaje się jednak realne, aby
prawo to posiadało miasto i w rzeczonym okresie przed 1520-1522 rokiem, a więc
do momentu przeniknięcia prądów reformacyjnych do księstwa głogowskiego.

Rozwój reformacji
Źródła i opracowania dają dosyć bogate świadectwo życia religijnego mieszkańców
miasta \V XVI wieku. Brak w nich jednak jednoznacznego przekazu dotycZ<)ccgo
wprowadzenia reformacji w Nowym Miasteczku. Wiele zawdzięczało ono jednak
z pewnością RcchcnbergomwJ. Proces jest możliwy do prześledzenia jedynie na
podstawie analizy historii całego obszaru weichbildu kożuchowskiego. Na terenie
księstwa głogowskiego bowiem zanotowano dosyć szybką i żywą reakcję na wystąpienie Marcina Lutra w 1517 roku i sformułowanic przez niego 95 tez skierowanych przede wszystkim przeciw odpustom kościelnym. Luter zyskał uznanic
kręgów intelektualnych i zainteresowanie na dworach panujących. Poglądy tego
niegdysiejszego augustianina, a zwłaszcza nawoływanie do głębokiej refleksji re''' D. Dolar\ski, NajspoJ:ojllitjszy J:o.l'ciól. RrJormarja ll!' !.·sifSill!•it glogoll!'SJ.-ill!
Zielona Góra 1998, s. 4H.
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ligijnej kościoła i jego wiernych oraz ponownej odpowiadającej epoce interpretacji
Biblii, szybko rozprzestrzeniły się po Europie. Postulaty były dysklitowane także
na Śląsku, gdzie podupadła sama pozycja kleru, wobec czego nawet biskupi .Tohann Roth i Johann Turzo wydawali się bezradni. Jeśli Ludwik II Jagiellończyk
nie okazał sprzeciwu wobec pojawiających się na ziemiach tej prowincji kaznodziejów, to Ferdynand I już w 1527 roku, podczas uroczystości hołdowniczych
we Wrocławiu, nakazał powrót prowincji do dawnej wiary. Kolejnym impulsem do
szlacheckich wysqpień reformacyjnych był sejm grodkowski z 1524 roku, na którym przedstawiciele stanów świeckich wystąpili z Ż<ldaniem wprowadzenia liturgii
zgodnej z naukami Lmra. Doszło tlitaj również do spotkania z biskupem Jacobcm
von Salzcm. Lmeranizm znalazł na Śląsku wpływowych zwolenników w osobach
margrafa Jerzego von Brandenburg-Ansbachn (zarazem księcia karniowskiego) czy
Fryderyka II, piasta brzesko-legnickiego, zastawcy księstwa głogowskiego w latach 1540-1544.
W Nowym Miasteczku reformacja musiała zawitać dosyć szybko, zwłaszcza
że jednym z pierwszych szlacheckich krzewicieli kształtującej się konfesji był jego
późniejszy właściciel (przynajmniej od 1535 r.), a około roku 1520/1522 bliski są
siad zwany przez Lutra "niemieckim Hansem", Johann von Rechenberg'10 . .Jego
wpływy były tym większe, że w obrębie posiadanego przez niego majątku w tym
okresie pozostawał Bytom Odrzański i lenno zamkowe w Kożuchowie. Wydaje
się, że po wzmiankowanym czasem w literaturze, choć dosyść hipotetycznymspotkaniu z 1522 roku z Melanchtonem w dobrach rodziny von Berge w podgło
gowskich Żukowicach~ 1 , protestantyzm zataczał okrąg wśród szlachty wszystkich
weichbildów. Najprędzej nowe założenia przyjęto w majątkach szlacheckich. Tam
jako jego protektorzy występowały rodziny: von Loo/3, von Kittlitz, von Kottwitz,
von Bmgsdorff, von Kottwitz, von Knobelsdorff, von Dohna, von Stentsch. Podobnie stało sic; w przypadku miast prywatnych pozostających w rękach Rechcnbergów (Sława : 1521, Bytom Odrzański: 1525). To właśnie wsparcie szlachty ułatwiło
rozwój reformacji nawet w miastach królewskich, takich jak Kożuchów (od 1522 r.),
Góra ŚL1ska (od 1524 r.), Szprotawa (od l 520 r.), Zielona Góra (od 1520 r.), Świebo
dzin (przynajmniej od 1540 r.). Trudno więc, aby Nowe Miasteczko miało pozo''" E. Schumachcr, Die St. ;l.fartins-Kirdte zu Zoll11ig, "Schlcsisches Kirchenblatt"
1974, R. 28, s. 325.
'" Na temat ewentualności takiej "wizyty": J. K. Kcller, Joachim v. Bffge mtd seiiJe Sti(limgm. Ei11 'IJ!.'irńli,~fl' Bl'itmg wr Gesrhirhte Srhll'sims, Glogau 1834; S.j. Ehrhardr, Presbyterologil'
rles evr111gelisrhfll Schlfsii'IIS, Liegnirz 1783, cz. 3, s. 12; C . Gri'inhagen , Gesrhirhte Scńlesiel!s, t. 2,
Gorha 1884-1886, s. 2.2 i 29; l\Lj . Fibiger, Das i11 Srh!I'Si1'11 gfill'alllhiitig eil;gegrij/me Lutherlttm,
t. l, Breslau 1723, s. 19; K.G. Hoffmann, Grsrhichte vott Srhlesim atts der iiltere11 Zeil bis au(
111/Siil'f Tage, t. 3, Schweidnitz 1828, s. 130; F. l\Iinsberg, op. cit., s. 13-15; J. Blaschke, op. cit.,
s. 189-190; D. Dola1'iski, NrtjJpol:oj11ifJ~·zy l:oki61... , s. 46-59; idem, Księstwo glogowsl.-ie 11 progu
r:urs6w llo wożylllyrh, "Studia Zachodnie", t. 4, 1999, s. 50; Bytotli Orlrzat!s/:i. Zarys dziej6w, red.
W. Strzyżcwski, Bytom OdrzaJ'iski-Zielona Góra 2000, s. 66.
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stać poza tak szybkimi zmianami, jednak objęcie dopiero w 1579 roku wszystkich
czterech nadziałów ośrodka przez Rechenbergów może równie dobrze sugerować, że protestantyzm został dopiero wówczas wprowadzony. Przecież to właśnie
Haugwitzowic, posiadaj<lCY trzy nadziały Nowego Miasteczka, skutecznie bronili
dostępu nowej wiary w kontrolowanym przez siebie do 1540 roku Świebodzinic,
a pierwszy duchowny protestancki został wymieniony w roku 1576. Data wydaje
si<; jednak zbyt późna w obliczu dosyć szybkiej percepcji luteranizmu w księstwie
głogowskim, na co wskazują także wyniki badań Dariusza Dolańskiego. Badacz
jako cezurę stanowhjcą otwarcie kultu protestanckiego w Nowym Miasteczku
przyjął rok 1540')2 •
Luteranizm w miastach śhjskich został uprawomocniony jednak dopiero augsburskim coll/essio rwguslimlfl (25.06.1530), norymberskim pokojem religijnym
(23.07.1532), oraz osłabiającym cesarza układem passawskim z 1552 roku, który
przygotował podstawy do zawartego 25 listopada 1555 roku pokoju augsburskiego i zasady ntitn regio ri11s rdigio. Rozvvojowi reformacji sprzyjało rozdrobnienie
księstw, Klrill.rlfltl!n'ti, a reformacja wyłoniła się jako oddolny ruch społeczny, poparty przez szlachtę we własnych majątkach oraz mieszczaństwo. Ksi<ystwa dziedziczne, a głównic głogowskie i świdnicko-jaworskie były przykładem, że reformacja mogła przenikać na Śląsk również "od dołu", nie staj<JC się "religią państwową",
lecz jego mieszkańców. Prócz rad miejskich w szerzeniu nowej konfesji ważną
rolę odegrała szlachta, mimo że w tym samym czasie (1528-1529) wydano edykty
zabraniające wspierania protestantyzmu pod groźbą infamii i banicW'.
Pierwszym wymienionym pastorem nowomiejskim pozostaje peregrynujący
w 1576 roku po księstwie głogowskim Gcorg Vechncr. W tym samym roku miał
zostać przeniesiony do Szprotawy. Kolejnym powołanym przez miasto pastorem
był zmarły w 1591 roku Jobann Branzcl, sprawuj<jcy ten urząd właśnie od 1576
roku. Kolejnych pastorów przytoczył Sigismund Justus Ehrhardt oraz kronikarz
kożuchowski Gustav Fiirster. Mieli nimi być powoływani już przez Rechenbcrgów
Jobann Prctoril1s (ok. 1592), Stefhanus Henel (1592-1617 [?]), Kaspar Stiller (16171624) i Christoph Jonas (1624-1629). Ostatnimi byli Sigismund Pirscher (do 1650 r.)
i Joachim Pfcffcr (do 1652 r.t 4 .
Zainteresowanie protestantyzmem miało nawrainic podłoże ekonomiczne
zwi<jZane z dążeniami do przej<ycia sekularyzowanych dóbr kościelnych. W 0/owym :'v1iasteczku i Gołaszynie jednak wszystkie dobra kościelne zostały przcj<ytc przez kapitułę kolegiacką w Głogowic i odqd zwane były "gruntami kapi'l'

J.
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Według

Kuczer, S:drtrhta w iyritl jpolrc:wo-go.,podarrzym J:sięstre•a glogows/o'ipgo ... , s. 214-218.
D. Dol,u'iskiego zasada ta już w połowie lat 20. XVI w. partykularnie obowią
zywała na terenie nicktórych ksio;stw śhjskich: D. Dolal'iski. Naf1pol:ojtliejszy Kokiól... , s. 113;
por.: H. Simon, Das Kitdmt-Rerhltllld die Kitdim-Vnfri.wmgvo/1 Schlesiett, Breslau 1847
''" G. Jokisch. op. ci!., Th. l, s. 60-61; D. Dolat'\ski, Naj.,pol:ojllirf,·zy kokiól.. ., ind ex pastorów protestanckich.
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tlllnymi". W zwi4zku z powyższym oraz w obliczu samodzielnego mianowania
duchownego ewangelickiego pan gruntowy zobowiqzany był teraz do wskazania
przyszłych źródeł jego utrzymania, czego wyraz w wydanej przez siebie wokacji na
rzecz K. Stilleca dała w 1617 roku Helcna von Sprintzeustein z domu Rechenberg.
Prócz darów w naturze miasto było zobowiązane cło przekazywania na jego ręce
rocznego podarku w pienhjdzu. Parochia dysponowała ponadto własnymi ogrodami i łąkami, a jej zaopatrzenie pochodziło łqcznie z 12 źródeł. Wymienia się też
opłaty stliły zwh1zanc z posługami kapłańskimi oraz grosz ofiarny zbierany po odprawieniu nabożcóstw: bożonarodzeniowego, wielkanocnego i w dniu Zielonych
Świqtck. Ponadto według G. Jokischa przynajmniej w latach 1617-1634 pensja kaznodziei opiewała na 125 talarów śląskich, pieniądza już teraz zdewaluowanego'';.
Habsburgowie od początku swego panowania w Królestwie Czeskim d4żyli do
ustanowienia jedności religijnej w podległych mu prowincjach, a Kościół katolicki
uzyskał status kościoła państwowego. Jeśli protestantyzm w Nowym Miasteczku rozwijał się bez przeszkód do lat 20. XVII wieku, to świadczyło o słabn<jcym
autorytecie biskupów wrocławskich jako strażników konfesji. Niektórzy z nich,
jak Martin Gcrstman czy Kaspar von Logau, nic byli zainteresowani likwidacją
protestantyzmu, zwyczajnic nic dostrzegali w nim zagrożenia dla duchowości śl'l
skiej czy stabilności politycznej całej prowincji. Dopiero nadchodzqce lata wojny
trzydziestoletniej miały przynieść wzrost niepokojów religijnych%.

Kontrreformacja w mieście i okolicy
Wydarzenia emopcjskie komplikowały pozycję wyznania protestanckiego. Odczuć to mieli zarówno mieszczanie, jak i szlachta księstw dziedzicznych Korony
Czeskiej. W obliczu bowiem silnej reakcji katolickiej ich pozycja stała się raczej
nicpewna. Stronnictwa kshjŻ<jt Rzeszy ułożyły się, tworząc dwa przeciwne obozy
unię protestanclq (1608) i ligę katolicką (1609). List majestatyczny gwarantujący
wolności religijne protestantom, wydany Śh1zakom (jako osobny tekst prawny,
nawiqzujący do listli majestatycznego wydanego dla Czech rok wcześniej) przez
Rudolfa II 20 sierpnia 1609 roku, nie zatamował dalszej eskalacji konfliktu religijnego, którego następstwem był wybuch wojny trzydziestoletniej. Jednym z celów
listu było zapewnienie koronic przychylności stanów czeskich w okresie walki
z reformacją w cesarstwie oraz walki z Maciejem . Stany czeskie wypłaciły cesarzowi 300 000 talarów Rzeszy w zamian za ów przywilej, który miał gwarantować
zupełną wolność wyznania szlachcie i miastom królewskim oraz zezwalał na budowę kościołów i zakładanie szkół. Niestety jeszcze tego samego roku szlachta
''' G . .Jokisch. op. cit. , Th. l, s. 67.
'''' l\ J. Konopnicka , Księslli!.>o glogo wshe
Zachodnie" 1999, t. 4, s. 55-62.
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i mieszczaństwo skarżyły się na łamanie jego postanowień, które zrcszt<l zniesiono
w okresie wojny trzydzicstoletniej')7•
Elekcja Fryderyka V, palatyna reńskiego na króla Czech -sankcjonowana
także przez stany śląskie- przyniosła w następstwie odwet nowego cesarza Ferdynanda II (1619-1637). Los powstania czeskiego został przypieczętowany klęsk<!
w bitwie pod BiaLI Góq w 1620 roku i akordem drezdct1skim z 1621 roku. Lmeranizm był wyznaniem na tyle dominującym, że w początkach XVII wieku wśród
tlitejszych m icszczan i okolicznej szlachty trudno byłoby się doszukać kawlików.
W rękach protestantów pozostawały wszystkie ważne urzędy i stanowiska w mieście. Podlcgały im także miejscowe kościoły, cmentarze i szkoła. Dopiero koniec
lat 20. po\Nażnie zachwiał tak ukształtowaną konstrukcją społeczn<J. Mieszkańcy
Nowego Miasteczka, podobnie jak mieszkańcy miast królewskich, dotkliwie odcwli prowadzoną przez Habsburgów politykę, zmierzaj<Jq do społeczno-religijnej
unifikacji własnego państwa''H.
W 1628 roku do Nowego Miasteczka wkroczyły wojska cesarskie stanowiące
część sił K.E. von Lichtcnstcina i Hannibala von Dohna. W 1629 roku Sprintzenstein, rcalizuj'Jc postanowienia edyktu cesarskiego, zamkn<jł świ<jtynic protestanckic w swoich dobrach oraz wydalił duchownych protestanckich z Nowego
Miasteczka, Gołaszyna i Borowa Polskicgo. Od tego momentu do 1650 roku w Nowy m Miasteczku notuje się na przemian duchownych katolickich z protestanckimi, w zależności od religii wyznawanej przez aktualnego właściciela. W 1630 roku
Sprintzenstein mianował proboszczem Adama Georgiusa. Jego miejsce około 1634
roku zaj<Jł wprowadzony przez Rcchcnbergów ewangelicki duchowny Adam Pr~ito
ritls i po tej dacie liiterański Sigismund Pirschcr, mianowany przez Kittlitza. Pirscher opiekmvał się gmin<! nowomiejską do 1650 roku, kiedy to został powołany do
opieki nad "kościołem pokoju" w Głogowie, a Joachim Pfeffcr do 1652 roku'1''.
W 1652 roku cesarz Ferdyn<tnd III rozkazał usun,JĆ wszystkich duchownych
ewangelickich z majątku otyńskiego. W celu wykonania cesarskiego postanowienia starosta księstwa głogowskiego desygnował specjaln~l komisję złożoną z Martina Golza, Caspara Johna i Adama Scribanusa. Miała ona odebrać ewangelikom
kościoły w miastach i rozpoczc;b SW<J działalność 12 sierpnia 1652 roku w Otyniu.
.lewici (27 września 1652 r.) uzyskali zgodę cesarską na wprowadzenie w posiadanych dobrach podległych księży, a wraz z nimi mszy i obrządku katolickiego 100 •
'l i
N. Henelius. Silrsiogmpltifl !tor rst: Silrsirtr rlrlillm/io brrvis etjil{,dltNrt .. ., Francofurti
1613, s. 130-143; J. von l\lailath. Crsrhidtlr rlrs dstnrritltisthm Kaisrn-taats, t. 2, Hamburg 1837.
s. 276-277; l\ l. I lartmann, Dir rVflllgdisrltr Kitrltr Scltlrsiett.r i11 gr.rcltirlttlicńrr E111wirN1mg bis r111/
rlir Crgmre•aJl, Breslau 1928, s. 14-16.
'l' H. Pałm , Sth!esims Alilitfil fi lii rlre{/]igjiiltrigfll Krirgr vom filtli bis Dnrmber 1620, Zeitsc hrift des Vcrcins fiir Geschicłn e und Altertum Schłesiens, R. 12, 1874, 2, s. 303; E . Gierach,
K.C. Kocsch, Bólnttetttmr! Miiltrrtt im De11tsrltm Reirlt, l\liinchen 1939, s. 26.
'l'' l\ L Konopnicka-Szatarska, Ko11trrejon11arja w hi(S!re•ir glogows/:im .. ., s. 24-52.
'"" G. Jokisch, op. ril.. Th. 3, s. 4-6.
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jednak mieszczanie udawali się na nabożeństwa do okolicznych wsi,
specjalnego dekretu cesarskiego od 28 grudnia 1653 roku do 23 marca
1654 roku działała w okolicy komisja redukcyjna, która miała za zadanie przejęcie
wszystkich obiektów sakralnych na wsi. W jej skład weszli baron von Montani,
dziekan kolegiaty głogowskiej Balthasar Machitts i tamtejszy proboszcz katedralny [<'romboid. Towarzyszyło im 50 żołnierzy i 2 podoficerów. W całym księstwie
głogowskim odebrano wówczas 164 kościoły •
Jezuici dopuszczali się działań maj'lcych na celu nękanie protestantów. Na
przykład w celu wykonania wspomnianego rozkazu cesarskiego do miasta sprowadzono żołnierzy z garnizonu głogowskiego, a następnie cełowo zakwaterowano
ich w mieszkaniach luteran. Ponadto nałożono na nich kary w przypadku decyzji o chrzcie w obrządku luterańskim, pod groźbą kary wzbroniono udawania się
do kościołów luterańskich poza księstwem, czy nawet w samym Cłogawie i bicia
w dzwony na święta protestanckie. Na życzenie jezuitów, w posiadanie obywatelstwa miejskiego nie mógł wejść żaden niekatolik. Taka polityka doprowadziła
do emigracji 49 rodzin. W Gołaszynie za przejście na katolicyzm, pod przyrzeczeniem dochowania wiary i posyłania dzieci do szkół katolickich, mieszkańcy
zostali zwolnicni z większej części czynszów na rzecz zakonu. Ale jezuici dali się
poznać jako nicubłagani zwierzchnicy. Ściągając podatki od parceli opustoszałych
po pożarze z 1634 roku w wymiarze sprzed tego okresu, doprowadzili do odpływu
nieruchomości z r'lk mieszczan 1112 • Jednocześnie posiadając prawo akceptacji aktów
sprzedażnych miasta, dokonywali wykupu działek w obrębie murów miejskich,
nie wyrażając zgody na przekazanie ich potencjalnym nabywcom z miasta. Od
1654 do 1668 roku w ten sposób weszli w posiadanie 27 domów, pogorzelisk i parcel budowlanych. Wszystko to stało w sprzeczności z gwarancjami udzielonymi
miastu w 1650 roku, przy okazji konfirmacji jego przywilejów przez ojca przeło
żonego Juliusa C:isara Coturiusa 10·1• W 1713 roku wydano nawet statuty miejskie,
w których jezuici skodyfikowali i uprawomocnili przytoczone wyżej działania.
Postanowienia pokoju westfalskiego z 1648 roku zapocZ<)tkowały jednocześnie drugi etap procesu rekatolicyzacji Śl<)Ska, który miała przyspieszyć akcja odbierania protestantom kościołów. Wraz z przejęciem miasta przez zakon jezuitów,
zamieszkujących majątek otyński, poddani zobowiązani zostali do powrotu do
konfesji katolickiej. Luteranom zezwolono na kult ewangelicki jedynie w zaciwedług

101

'"' 1\1. Konopni cka-Szatarska, Ko111n-rjórmacja w /:sięslwie glogowshm .. ., s. 53; E. Anders,
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poczrtlht XVl/! u!.' ieht, "Studia Zachodnie" 2005, t. 8, s. 121-136: idem , Ko:icióllaski w Koż ttcho 
wir, Koż udtóu• .!009, [w:} Oómz 1<:/igijtll' ziem wojewórlztw.'a luó!lsi'iego w XVI-XVII wieht. red.
A. Górski, T. Andrzejewski, Kożuchów 2009, s. 47-54.
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Podobnie był o z prawami do warzenia piwa: E . Kolbe, op. cit., s. 79.
1 1
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szach własnych domostw. W mieście mogły się znajdować jednak osoby akceptujące nowy p o rządek, jak choćby proboszcz osadzony przez starostwo głogowskie
czy nowi ur zęd nicy administracji. Za moment prz e ł o mowy uważa sic; zawarcie
tak zwanej konwencji alrranstadzkiej l września 17071!14 . Zobowh)zano w niej cesarza Józefa I Habsburga do respektowania praw protestantów na Śhjsku oraz powic;kszenia liczby kościołów protestanckich , czego wynikiem była budowa w 1709
ro ku w K oż uchowie k ośc i o ła łaski, z któ rego korzysta li i mieszkań cy N owego
Miasteczka . Pewnym wsparciem dla ludności protestanckiej była też zapewn e
postawa sz lachty weichbilcłu kożuchowsk iego, która jeszcze w 171 8 roku prawie
w całości o p ow iadała sic; za luteranizmem. Ona też d yspo nowała najsilniejszymi
in strumentami wyrażanhl sprzeciwu wobec polityki cesarskiej. Na ogóln <l liczb<;
185 przytoczonych w indeksie dóbr szlacheckich księ stwa głogowskiego przedstawicieli rod zin, 141 pozo stawało wyznania protestanckiego , a zaledwie 44 katolickiego. Protestanci tworzyli więc więks zość s ięgaj<)C<I nieco ponad 76%, a katolicy
mniejszość zdecydowanie przekrac zaj ąc<! 23%. W weichbildzie koż u c howskim
relacje te by ł y podobne . Na 20 posesjonatów notuje my 17 luteranów, 1 kalwina
i zaleclwic 3 katolikówws. Protestancka szlachta stanowiła więc 85% s p o łeczno śc i
tego obszaru . Religijny charakter mie szcza ństwa ujawniał się w miarc; zdobyczy
formalnego od radzania się protestantyzmu w okresie wojny północnej (1700-1721).
Dopiero rok 1740 i przejęcie Śhjska przez luterańskic h Hohenzollernów uwolniło
ich od rygo m religijnego 106 •
Fryderycjański porządek

religijny i zmiana stosunków wyznaniowych Nowego

Miasteczka po 1740 roku
Ostatcczn<l przynależność wyznaniową i ukończeni e budowy zboru w Kożucho 
wic przyn i os ła jednak dopiero pierwsza wojna śhjska (1740 -1742) i przejście prowincji pod panowanic protestanckich H ohenzollernów 107 .
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OS. l li ISA, Ostcrrcichische Akte n. Schlesien Ad . l /2, Kart. 4, Fa sz. 8: Kurzer Vermerk Sowo hl der Ehemalige n Kayserlichen ais nunmehri gen Koniglichen Preusisch Schlcsischcn Land esVc rfassun g ncbst Beygcfugtcn pro notitia dicnenden Anmerkungen, fol. 65;
C. WoJ f. Sdt!esit!ll vor 1111d tmrer rll'rjJrrtt/lisdtmllerrsrllflji, Lcipzig 1894, s. 63 .
1 1
"
Dla weic hbildu kożuchowskiego byli to: hrabia von Globcn auf LcBe nclorf, baron von
!\ liillenau au f Kuttłau . undt hergisdorff, baron von llohnhau l3 alB Inhaber des g m re m Bruntzclwald a u: Arc hi wu m Pa1'istwowe we Wrocławiu, Księstwo gł ogows kie , sygn . 529.
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ryt11lamrj tta ..~lrpht po m•ojttir rrz:yrlziesrolrtllifj ttrt przyNarlzie rorlzilly hrabid-w vo11 Diitmem•a/rl
(1669-1718). .,S tudia Śląskie", R. 68, 2009, s. 104; irlem, Szlar/tra ru• życitt .1polrcz110 go:,porlrm:zym
l-sipl l!!Ja glogovsshrgo .. ., s. 230.
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Po wkroczeniu na Śl4sk Fryderyk II nic poczynił właściwic żadnych kroków
w kierunku uprzywilejowania protestantów, a artykuł 6 berlińskiego układu pokojowego zapewniał Kościołowi katolickiemu nienaruszalność stanu posiadania
w pat1stwic pruskim. Kościół ten utracił jednak pozycję Kościoła państwowego
i uprzywilejowanego politycznie. Władze pruskie zakazały przejmowania mienia
instytllcji karolickich oraz utrzymały w mocy obowiązek opłat na rzecz miejscowego proboszcza. Szlachcie z kolei przypomniano, że nic dysponowała ius reformanrli,
a więc nie miała prawa do indywidualnego reformowania kościoła i przejmowania
jego przybytków. Zmiany w życiu duchowym mieszkańców Nowego Miasteczka
były jednak widoczne. Już w 1741 roku w okolice Głogowa do kwatery księcia Leopolda von Dcssau przybyło z Berlina 12 kandydatów na nowych pastorów. .Jeden
z nich trafił następnic do Nowego Miasteczka. Był nim Justus Andreas Grentzel,
który pierwsze kazanie wygłosił 29 stycznia 1741 roku. Jesieni<! roku przyszłego
opracowano ewangelicko-luterański Por:zqdel.- imjJekcyj11y i pre:zbiterial11y dla Śhjska,
a konsystorze wydały 172 pozwolenia na budowę nowych kościołów, w rym dla
Nowego Miasteczka. Umożliwiono też powrót do miasta potomków mieszczan
usuniętych z niego w okresie 1650-1741 oraz nadano im prawo do utraconych przez
ich rodziny parceli. Wskutek tego wiele nicruchomości w dosyść krótkim czasie
zmieniło właścicieli 10 H.

W 1741 roku w Nowym Miasteczku na nowo ukonstytuowała się gmina luterańska. W 1746 roku wybrano kolejnego pastora. Był nim nicjaki Fiebig, którego jeszcze w tym samym roku zastąpił wypędzony z Polski, pastor polowy króla
szwedzkiego Karola XII do jego klęski pod Połtawą w 1709 roku- Gottfried Kleinfeld. Ten ostatni sprawował funkcję duszpasterza przez dziewięć lat, a na jego
miejsce wybrano kaznodzieję Bohma z Kożuchowa. Gmina od 10 maja 1744 roku
posiadała własny zbór, który powstał nie bez komplikacji dotyczących przymusu
respektowania praw patronackich jezuitów. Mimo ich starań wyboru pastora mogła
rzeczywiście dokonać teraz rada miejska. Od 1757 roku, aby uzyskać stanowisko miejscowego pastora, należało wziąć udział w konkursie prowadzonym przez
magistrat. Dopiero w 1757 roku rejencja głogowska postanowiła, że wprawdzie
miasto ma prawo powoływać duchownych według własnego porZ<jdku, jednak musieli oni uzyskać akceptację jezuitów. Szczęściem dla gminy królewski konsystorz
już w styczniu 1758 odrzucił jej rozstrzygnięcia z korzyścią dla miasta. W rym
samym roku łuteranie zwolnieni zostali z powinności wnoszenia opłat stliły na
ręce miejscowego proboszcza katolickiego. Wówczas też w Nowym Miasteczku
nast~jpiło oderwanie zależności kościoła protestanckiego od katolickiego. Niestety
nie są znane nazvviska miejscowych proboszczów. Wiadomo jedynie, że w 1766
roku funkcję tę sprawował niejaki Blaschkc. Tak też życie duchowe stanowiło
1
""

Przemiany te dla samego Nowego Miasteczka ciekawic ilustmjc: ADZG, Parafia
rzymskokatolicka w Nowym l\liasrcczku, sygn. 15: Kirchcn und Pfarrci Chronik.
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jeden z bardziej istotnych momentów społecznych, zważywszy że już w 1787
roku w mieści e czynnych było h1cznie nzech duchownych -jeden pastor ewangelicki i dwóch księży katolickich. W obliczu przeważającej liczby protestantów
najistotniejszą rolę musiał odgrywać w istocie ten pierwszy. W ostatnim okresie
przed końcem XVIII wieku należy podać jeszcze datę śmierci (1788 r.) pastora
Bahmego i zauważyć wprowadzenie na jego miejsce pastora Postel z Gociszowic.
Gdy ten ostami został powołany do Głogowa, w mieście pojawił się pastor Beling
z Czernej.

Dzieje wczesnonowożytne Nowego Miasteczka są w jakiejś mierze odzwierciedleniem wydarzeń epoki. Niewielki ośrodek szlachecki, a następnie po wojnie
trzydziestoletniej (1618-1648) jezuicki, zal eża ł zarówno od decyzji swoich patronów, jak i od aktualnego rozwoju bezpośredniego otoczenia. Jako miasto prywatne
podlegało bezpośrednio zwierzchnictwu właścicieli tak pod względem ekonomiczny m , politycznym oraz- co w nicktórych momentach miało szczególnie wpływać
na życic mie szkańców- religijnym. Niestety cały okres od schyłku średniowiecza
był świadkiem spadłut znaczenia Nowego Miasteczka w regionie. Jeśli w okresie wcześniejszym było ono jed ny m z kwitn,!cych ośrodków, centwm weichbildu
i traktowane nawet jako jeden z elementów łańcucha dctensywnego w przypadku
zag rożenia k s ię stwa głogowskiego, to w XVII, a tym bardziej XVIII wieku był
już wymieniany w jednym szeregu z takimi, niemal, "osadami targowymi", jak
Przemków, Otyń, Ołobok, Zabór, Chobienia. Ich prawa ograniczane stopniowo
s powodował y, że stały się jedy nie zapleczem produkcyjnym dla majątków szlacheckic h i duchownych.
\Varto ści uj ,jc historię stos unków wewnętrznych Nowego Miasteczka w XVXVIII wieku , należy zwrócić uwagę na problem wyh1cznego uzależniania ich od
wamnków religijnych oraz wydawanie jednoznacznych opinii w tym względzie
w XIX i XX-wiecznej historiogra fii niemieckiej , a na stęp nic polskim pisarstwie
doby powojennej. Dos yć powszechnie powta rza się bowiem jaskra'vvy podział na
-i znów- zbyt może jcdnoznaczn'1 cezurę roku 1648-1650. Miała ona st anowić
kres "świctnvch" i pełnych rozkwitu czasów własności szlachecko-protestanckiej,
a rozpoczynać etap "ciemnego", rozumi:lnego wyłącznie negatywnie katolicyzmu
i lejczonego z nimi "wyzysku" zakonnego. W ty m kontek ście pewne Wcjtp liwości
budzi już sam rozwój miasta w drugiej połowic XVII wieku, lub przynajmniej
"równoległości" jego problemów z tymi , jaki doświad cz ały inne ośrodki. Jeśli
zwrócimy uwagę na mozolne, nie zawsze udane, starania o odbudowę innych miast
w księstwie g łogowskim (po wojnic trzydziestoletniej), takich jak Świebodzin,
Zielona Góra, Szprotawa - które zmuszone by ły nawet ogłaszać otwarte licy tacje swo ich majątków (Ko11A'ttrs), wspomniany wcześniej obraz Nowego Miastecz-
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ka może zdecydowanie nabrać innych barw. A przecież przejęcie po 1776 roku
maj'-!tku przez rodziny szlacheckie i kolejno przebiegaj'-!ce, "państwowe" dzieje
miasta nie gwaramował przecież \Vcale powrotu do "świetności" z XVI wieku,
na co wskazuj'-! zaprezentowane w tym tomie wyniki badań profesora Tomasza
Nodzyr1skiego omawiające historię Nowego Miasteczka do 1945 roku.
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HISTORY OF NEW TOWN AT THE CLOSE OF THE MlDOLE
AGES Tlll THE END OF THE 18TH CENTURY
Summary
New Town was one o f t he towns in Duchy of Głogów. Thc first not c o f its cxistenc<.: was found
in the documcnt of Henry III from 22nd Fcbmary 1296. Since 1331, similar to other Silesian
duchics. it compriscd the Kingdom of Bohemia. This long-lasting, acwal Czech com manc! •..vas
eonnecred with t h<.: reign of partieuhu dynasties: t he Luxembourgs (1327-1458) and t he Czech
Podiebrads (1458-1469). ~latthias Corvinus, thc son-in-law o f George o f Podiebrad demandcel
Silcsian inhcritancc in 1469. Despite t he Czech succession of VIadislas II of Hungary and as
a result of Polish army's defcar w h ich s up portcel rhe elect , a trcaty was signed in t-d uchobór in
1474. On t he srrength of rhe rrcaty Silcsia wit h Lusatia and t'.-loravia were givcn to thc king of
1-Iungary, 1\larthias Corvinu s (1469-1490). In 1490 New Town was joincd to the conglomcrate of
countries under t he common rcins o f p ower o f Polish-Lithuanian dynasty o f t he Jagiellonians.
The period of rcign, which lasred ~)6 ycars, was intcrrupred by sudden dcath of Louis II in
thc battle of !\lohks in 1526. This openceł t he way to succession of one of rhc most powerful
Czech -Hungarian dynasrics o f contcmporary Europe, t he 1-labsburgs ( 1526-1742). As a rcsulr
of numerous Prussian demand for terrirory, and in a conseąuencc of rhc Ausrrian-Prussian war
in 1740-1742 and ais o on t he strcngth o f Trcaty o f Breslau, t he w hole province including New
Town was takcn over by rhe young Kingdom of Frederic II "rhe Great". lt stayed wirhin rhe
kingdom's borclcrs rill rhe end of the early modern epoeh.
This anicle focuses mainly on issues which arc out of politics. lt is a synthcsis of knowledgc a bomproblemsof paniciparion o f New Town in a public life, i. e. rhe town's system, property and cconomic rclarions. A n arrcmpt to picrure t he town and t he daily life of irs inhabitanrs
and also rcligious influence on its history remains cspecially crucial.
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1rnnasz Nodzy1iski
Uniwersytet Zielonogórski

NOWE MIASTECZKO W LATACH 1806-1945

Dzieje polityczno-ustrojowe

P

rzełom 1806 i 1807 roku przyniósł poważne zmiany w historii Pms, Śl~ska,
a w związku z tym także Nowego Miasteczka. Państwo i prowincja wraz z ich
n ~tjmnicjszymi miejscowościami zostały wciągnięte w wir wojen mtpoleońskich.
Przyniosły one wielkie straty i tragedie, ale stały się też impulsem do modernizacyjnych reform, które trwale zmieniły stmkwry społeczne i gospodarcze, wpły
wając na oblicze wszystkich bez wyjątlw wsi i miast.
W połowie października 1806 roku główne siły armii pruskiej zostały rozbite
przez napoleońsk~ Wielką Armię pod Jeną i Auerstadt, w wyniku czego Francuzi
zajęli Berlin. Na pocz~1tku listopada oddziały Napoleona wkroczyły na Śląsk, gdzie
jednym z głównych punktów dalszego oporu była twierdza w Głogowie. W tym
kierunku maszerowały wojska dowodzone przez cesarskiego brata, Hieronima
Bonapartego. Do leżącego w sąsiedztwie twierdzy Nowego Miasteczka pierwszy
patrol kawalerii francuskiej wkroczył 3 listopada. Rozbroił grupę pruskich weteranów, za ż ~dał żywności za 60 talarów oraz nałożył kontrybucję w wysoko ś ci
260 talarów'. Tego rodzaju coraz wyższe ciężary stały się, podobnie jak w czasie
poprzednich wojen, reguh). Do 1808 roku kontrybucje narzucone miastu wyniosły
około 13 tysięcy talarów. Jeszcze większą wartość osiągnęły dostawy świadczone
w narmaliach - około 50 tysięcy talarów 2 • Wi~jzało się to między innymi z obowiązkiem, narzuconym podobnie jak sąsiednim miejscowościom, utrzymywania
załogi francuskiej, pozostawionej na stałe w Głogowie . W Nowym Miasteczku
Francuzi, wykorzystując jego dogodne położenie komunikacyjne, założyli stację
poczty wojskowej, utrzymującej komunikację pomiędzy garnizonami w twierdzach Głogów, Kostrzyn i Szczecin, a także między Saksonią a związanym z nią
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G. Jokisch,
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Nmstiidtel, Glogau 1866, Th . L s. 57.
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politycznie Księstwem Warszawskim. Koszty utrzymania tej placówki również
na miasto'.
Stacjonowanic jednostek francuskich i pogłębiająca się zależność Prus i innych państw nicmicekich od imperium Napoleona spowodowały w mieście, podobnie jak w całych Prusach i innych krajach niemieckich, pojawienie się uczuć
narodowych, antyfrancuskich. Z wielkimi nadziejami przyjęto klęskę Wielkiej
Armii w Rosji zimą 1812 roku. Jej żywym dowodem były dziesiątki powracaj,)cych przez Nowe Miasteczko chorych i przemarznh;tych uciekinierów. W prawic
stu domach na początku 1813 roku udzielano im pomocy. Na zwycięskie oddziały
rosyjskie czekano w mieście do marca 1813 roku 4 • Ich przybycie ożywiło uczucia
patriotyczne i narodowe, towarzyszące "wojnie wyzwoleńczej" (f3efreitmgskrieg)
przeciwko panowaniu napoleońskiemu nad Prusami. Podobnie, jak w innych czę
ściach monarchii Hohenzollernów, w powiecie kożuchowskim formowano na ogło
szony we Wrocławiu apel króla Fryderyka Wilhelma III ochotniczy batalion obrony
krajowej (Lrlllrlweltrv), do którego wstępowali mieszkańcy Nowego Miasteczka.
Miasto i odrębnie parafia ewangelicka przekazały na zaopatrzenie tego oddziału
300 talarów- tym razem w pełni dobrowolnych datków oraz ufundowały pięć
karabinów z ładownicami, części umundurowania i środki opatrunkowe. Można
więc mówić o dużej mobilizacji mieszkaticów. Po pierwszych sukcesach koalicji
antynapoleOI'iskicj, w czasie wiosennych walk 1813 roku w Saksonii, w mieście
urządzono radosne święto zwycięstwa- jak się okazało, przedwczesne. Bonaparte
ostatecznie zwyciężył w tej kampanii i ponownie zaj,lł Śląsk, w tym także Nowe
Miasteczko 5 . W czasie drugiej okupacji Francuzi znowu nakładali na zajętych terenach lokalne kontrybucje. W Nowym Miasteczku powtórzyły się sceny znane
już z wojny siedmioletniej w XVIII wieku: gdy burmistrz odmówił zapłacenia
narzuconego okupu wartości 11 tysięcy franków, został wraz z 12 mieszczanami
uwięziony. Zwolniono ich dopiero po uiszczeniu tej daniny. Z części uzyskanych
środków oraz wykorzystujcle pracę miejscowej ludności, Francuzi wybudowali
w okresie zawieszenia broni warowny ziemno-drewniany obóz pod Królikowicami,
przy drodze do Bytomia Odrzańskiego. Okoliczni mieszkańcy, także z Nowego
Miasteczka, handlowali z kwatcmjącymi żołnierzami winem i żywnością. Dobrze
zaopatrzone wojsko nie dopuszczało się w tamtym czasie rabunków i gwałtów.
Kiedy jednak 15 sierpnia, w czasie świętowania 44 urodzin cesarza Francuzów Napoleona, obóz spłon<)ł, miejscowi potraktowali to jako znak szybkiego zakończenia okupacji. Rzeczyvviście, wkrótce po wznowieniu działań wojennych,
około 20 sierpnia 1813 roku Francuzi opuścili powiat kożuchowski i rejon Nowespadły

' W. Strzyżcwski. J. Zawiślak, Now•e J1iastrcd:o. Zfllys dziejów, Zielona Góra-N owe l\ liasteczko 1996, s ..B.
4
lóirlmt, s. 34; G . .Jokisch, op. cif., 'T'h. III, s. 7-8.
5
G . .Jokisch, op. dl., s. 9-10.
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go Miasteczka(>. Ich oddziały wzięły udział w wielkiej bitwie nad rzeką Kaczaw<J
w pobliżu Legnicy. Zakończyła się zwycięstwem sił koalicyjnych i wyparciem
głównych sił francuskich ze Śląska. To zaś zapoczątkowało w Nowym Miasteczku
serię kolejnych obchodów ku czci zwycięstw koalicji nad Napoleonem: po bitwie
pod Lipskiem w październiku 1813 roku, po abdykacji Cesarza Francuzów i zawarciu pierwszego pokoju w Paryżu w maju 1814, wreszcie po bitwie pod Waterłoo
i ostatecznym upadku Bonapartego w czerwcu 1815 roku. W walkach tych brał
udział także wspomniany batalion kożuchowski z udziałem ochotników z Nowego
Miasteczka, którzy w liczbie czternastu powrócili do cłomów na początku 1816
roku 7•
Epoka napoleońska poważnic zmieniła świadomość pruskich poddanych :
przywróciła identyfikację z państwem, dała nadzieję na jego demokratyzację i liberalizację. Nadzieje te zostały częściowo spełnione przez wiele odgórnych reform,
przeprowadzonych w tamtym czasie, a inspirowanych przez najwybitniejszych
ministrów monarchii: Karola von Steina i Karola von Hardenberg<L Dla Nowego
Miasteczka szczególnie ważne było zniesienie poddaństwa osobistego chłopów,
wprowadzenie podstaw gospodarczego liberalizmu, między innymi z możliwo
ścią swobodnego wyboru zawodu i nabywania dóbr ziemskich przez mieszczan.
Największe znaczenie miało jednak nowe prawo miejskie (Stiidteorrlmmg) z 1808
roku . Przywracało ono samorządowe uprawnienia miast, odebrane im przez Fryderyka II. Powoływało pochodzące z wyboru władze miejskie- rady (zgromadzenia
przedstawicieli) jako ciała uchwałodawcze i kontrolujące oraz magistraty z burmistrzami jako organy administracyjne. Pełnię praw obywatelskich, w tym prawo
wyborów do rad uzyskiwali jednak tylko najbogatsi mieszczanie. Pozostali musieli
się zadowolić statusem tzw. Sr:hutzverwa11dte- mieszkańców niepełnoprawnych .
RozporZ<!dzenie wykonawcze w sprawie wprowadzenia reformy w Nowym Miasteczl·cu zostało wydane na początku 1809 roku w siedzibie nowo powołanej rejencji- LegnicyH.
Pierwsze wybory cło rady miejskiej odbyły się w Nowym Miasteczku 6 marca 1809 roku. Przeprowadzono je w dwóch obwodach wyborczych: głogowskim,
w którym było 68 uprawnionych do głosowania, i żagańskim, mającym 71 uprawnionych (na ok. 900 mieszkańców). Wybrali oni 24 radnych i 8 zastępców. Skład
tego gremium odzwierciedlał społeczny charakter miejscowego mieszczaństwa.
Znałazło się w nim siedmiu szewców, pięciu kupców, czterech kowali, dwóch
kościelnych oraz po jednym przedstawicielu piekarzy, murarzy, powroźników,
tkaczy, ślusarzy, piwowarów, siodlarzy, szklarzy, garncarzy, rymarzy, młynarzy,
(, 1/Jirlflll, s. l 0-11.
7
1birlf llt, s. l Z; W. Strzyżewski, J. Zawiśla k. op. ci l ., s. 34.
' Por. akta miejskie Bytomia OdrzaJ1skiego. Archiwum Pa•1stwowe w Zielonej Górze
(dalej APZG), sygn. 140.
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wytwórców kaszy, dzierżawców piwnic i budowniczych organów. Reprezentant
tego ostatniego, rzadkiego i wysoce specjalistycznego fachu, nazwiskiem Mcthner, został wybrany na przewodniczqcego. Po ukonstytuowaniu się rady miejskiej
przystąpiono do wyboru nowego magistratu. Burmistrzem został prawnik z Otynia
Miiller, skarbnikiem miejscowy szewc Licrse, radcami zaś właściciel stacji pocztowej i gospody Kriiger, mistrz murarski Schroth, kupiec Opitz i mistrz garncarski
Krug'J. Byli to więc przedstawiciele najzasobniejszych rzemieślników z dwoma
większymi posiadaczami i jednym wykształconym urzędnikiem. Tylko ten ostatni- burmistrz- pobierał za sw~l pracę wynagrodzenie. Pozostali członkowie zarówno magistratu, jak i rady pracowali za darmo. Musieli więc legitymować się
odpowiednio wysokim statusem materialnym i dysponować czasem wolnym od
codziennej pracy zarobkowej. Zarazem, mając statlls pełnoprawnych mieszczan,
nie mogli odmówić pełnienia tych obowiqzków. Wszystkich członków nowych
władz miejskich spotkały bardzo trudne zadania. Musieli z dnia na dzień przejąć bieżące zarz~1dzanie, budżet i wszystkie sprawy komunalne. W działaniach
swych byli w zasadzie samodzielni, podlegali tylko kontroli władz państwowych,
umiejscowionych w nowo powołanej (w miejsce dotychczasowej głogowskiej kamery wojenno-dominialnej) rejencji legnickiej. Mieli duże prawa, ale i obowiązki,
przekraczające początkowo kompetencje i możliwości przedstawicieli mieszczan.
Podobnie jak w wielu innych śl~1skich miasteczkach brakowało [!chowych radców,
orientujących się w skomplikowanej materii prawnej i gospodarczcj' 0 . Trudności
pogłębiały niejasne i nickonsekwentne rozstrzygnięcia władz pruskich w sprawie
statusu dotychczasowych miast prywatnych. Formalnie status taki został przez reformę micjsk<l zniesiony. Nic oznaczało to jednak alitomatycznej likwidacji wszelkich związków prawnych i ekonomicznych miast od ich cłotychczasowych feudalnych zwierzchników. \V Nowym Miasteczku oznaczało to litrzymanie zależności
od ksiqżqt żagańskich, właścicieli majqtku w Otyniu. W 1810 roku przejęła go po
śmierci ojca, Piotra Birona, świeżo wydana za bratanka Mamyccgo 'Eilleyranda
księżna Dorota 'l~dlcyrand-Pcrigord. Ponieważ do lat 40. XIX wieku mieszkała przeważnic poza Śląskiem, władze Nowego Miasteczka miały na co dzień do
czynienia z jej administratorami. A było o co się spierać. Przede wszystkim nowo
powołana rada miejska próbowała się uwolnić od lltrzymanych w części powinności ekonomicznych, takich jak żniwa, sianokosy i strzyżenie owiec w majątku.
Jak się okazało- bezskutecznie. Nic pomogło odwoływanie się do władz prowincji
we \Vrocławiu i rządu w Berlinie. Przymusowe prace mieszkańcy miasta musicli
świadczyć aż do połowy XIX wicku 11 •
·· G. Jokisch. op. ril., Th. III, s. 30-31; W. Strzyżewski, J. Zawiślak, op. d!., s. 35.
'" Por. J. Ziekmsch. Das Ergrb11iss rlrrji"irlrrhiallisrhett Sriirltrvrni!)flllttllg tmrl rlir Sriirlreor"rtllg Sli'itts. 11111 Rrispirl drr Srh/rsischm Stiirltr r/({fgesrr/!t, Jena 1908, s. 149-150.
11
lbirlmr, s. 147; llislorirr .'·}/lfs/:a, t. 2: 1763-1806, cz. 2: 1807-1850, red. W. Długoborski,
Wrocław 1970. s. 292; G. Jokiseh, op. d!., Th. III, s. 36-39.
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Podobnc spory towarzyszyły reformie sądowej. Powszechnie odrębne sądy
miejskie zostały zniesione i zasqpione S<Jdami państwowymi dla wsi i miast
(Lonrl- mul Starl!gerir:hte). Jednocześnic w majątkach ziemskich zostały pozostawione dawne sądy patrymonialne, którym w całości lub w części podlegały nicktóre małe miasta prywatne. Były to rozwiązania nicjasne i nickonsckwentne 12•
W Nowym l'vliastcczku ustanowiono w 1809 roku formalnic nowy sąd, w którym
zasiedli członkowie odwołanego właśnie starego magistratu, zależni od administracji otyńskiej. Mieli otrzymywać wysokie uposażenia w wysokości 100 talarów
i świadczenia w naturaliach. Nowe władze miejskie bezskutecznie domagały się
od właścicielki Otynia pokrywania tych kosztów. Spór ciągnął się ponad 30 lat.
Sprawa trafiła do Wyższego Sądu Krajowego w Głogowie oraz Ministerstwa Sprawiedliwości w Berlinie, a wreszcie do samego króla Fryderyka Wilhelma IV, który
w 1841 roku nakazał utrzymywanie sądu w mieście z kasy państwowej. W długim
okresie procesowania się z księżną Dorotą mieszkańcy Nowego Miasteczka jeź
dzili do sqdu miejskiego w Nowej Soli, a aresztowani w sprawach kryminalnych
byli przekazywani do aresztu w Otyniu 11 . Zakończenie tego rodzaju kłopotów
nasqpiło w wyniku Wiosny Ludów w łatach 1848-1850, kiedy ostatecznie zostały zniesione w Prusach sądy patrymonialne oraz ostatnie formy postfeudalnych
zależności miast od ich byłych właścicieli.
Przełomowa dla Europy Wiosna Ludów z lat 1848-1850 nic zaznaczyła się
w Nowym Miasteczku poważniejszymi wystąpieniami. Odnotowano głodowe rozruchy miejscowej biedoty oraz burzliwe polityczne dyskusje zasobniejszych mieszkańców. Koncentrowały się one, jak wszędzie, wokół żądań wolności politycznych
w Prusach i zjednoczenia Niemiec'~. O ile realizacja drugiego hasła zakończyła
się zupełnym niepowodzeniem, o tyle obszar politycznej wolności mieszkańców,
bez względu na ich aktywność w czasie rewolucji, znacznic się powiększył. Prusy
stały się monarchią konstytucyjno-parlamentarną, stwarzającą o wiele większe niż
przedtem możliwości działalności publicznej. Dotyczyło to także funkcjonowania
samorz<jclów miejskich. W 1853 roku wprowadzono w nich, podobnie jak w całym
pal'istwic, nierównc, trójklasowe prawo wyborcze dla wszystkich płaqcych podarki. Wyborcy miejscy zostali więc, w zależności od wysokości opodatkowania, podzieleni na trzy grupy: najbogatszych, średnich i (najliczniejszą) najmniej zamoż
nych. Każda wybierała jednak tę samą liczbę przedstawicieli. Pierwsze wybory do
zgromadzenia miejskiego na podstawie tej ordynacji w Nowym Miasteczku przyniosły następuj<JCC wyniki: z pierwszej kurii wybrano aptekarza, kupca , właściciela
cegielni i radcę prawnego; z kurii drugiej - lekarza, ekonoma, kowala i farbiarza;
z trzeciej-- introligatora, mistrza garncarskiego, kowala i radcę prawnego. Patrycjat
Historia ,\1/qs!.-rt, s. 145.
' ' G. Jokisch , ofJ. ril., Th . III, s. 38-54.
14
E. Kolbe, GesdtiditnlnStarlt Neltstiirltd, Neusalz 1925, s. 270-272.
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miejski desygnował do władzy trzech właścicieli i jednego prawnika, "stan średni"
dwóch przedstawicieli wolnych zawodów i dwóch rzemieślników, a "świat pracy"
-trzech rzemieślników i prawnika. PrzcwodnicZ<ICYm rady został wybrany w II
kurii lekarz, dr Matthias, na burmistrza wybrano konserwatystę Gottfrida Jokischa, autora pierwszego zarysu dziejów miasta z 1866 roku 15 • Podobne były wyniki
następnych wyborów. Ttk kształtowane władze miejskie okazały się w kolejnych
latach lojalne wobec monarchii i władz państwowych, zarówno lokalnych, jak
i centralnych. Z wielką "pompą" organizowały obchody królewskich, a później też
cesarskich koronacji w 1861, 1871 i 1888 roku. Kierowały wysiłkiem mieszkańców
dla poparcia prusko-niemieckich wojen zjednoczeniowych w latach 1864-1871.
Na wojnę z Austri<l w 1866 roku powołano 25 mieszkańców Nowego Miasteczka,
a ponieważ wszyscy byli żonaci, na wsparcie ich rodzin przeznaczono zasiłki z kasy
miejskiej. Miasto współfinansowało też wyposażanic kożuchowskiego batalionu
landwery oraz udzielało łóżek szpitala miejskiego rannym przywożonym z frontu.
Burmistrz Jokisch mógł więc S lipca z poczuciem spełnionego obowiązku ogłosić
na rynku wiadomość o pruskim zwycięstwie pod Sadową. Zapanowała powszechna radość, były mowy i zbiorowe śpiewy. Nieco później fetowano zawarcie pokoju
i proklamowanie powstania Związku Północnoniemieckiego w sierpniu 1866 roku.
Podobne nastroje towarzyszyły zwycięskiej wojnic z Francją na przełomie 1870
i 1871 roku. W mieście założono stowarzyszenie poparcia dla niemieckich działar1
wojennych, zbierające datki i lekarstwa na potrzeby wojska 11'. Ukoronowaniem tej
wojny stało się ostateczne w XIX wieku zjednoczenie Niemiec i proklamowanie
Cesarstwa Niemieckiego, które przetrwało do 1918 roku. Bismarckowska, zbrojna
droga do oshjgnięcia tych celów przyczyniła się w mieście, podobnie jak w całym
kraju, do wzrostu nastrojów nacjonalistycznych i militarystycznych. Uroczyście
obchodzono kolejne rocznice bitwy pod Sedanem w 1870 roku i ogłoszenia cesarstwa w 1871. W 25. rocznicę tych wydarzeń, w 1895 roku na rynku odsłonięto
poświęcony im pomnik wojenny (Kriegsdm/mwl). Często wracano też do maj<jCej
narodową wymowę tradycji antynapoleońskiej wojny wyzwoleńczej z 1813 roku.
W jej stulecie, w 1913 roku, wytyczono w okolicy cmentarza miejskiego tak zwany
Plac Jubileuszowy, w centrum którego stanął kamienny monument, poświęco
ny też 25 rocznicy koronacji Wilhelma II 17 • W ten sposób, w przededniu I wojny
światowej, w pejzażu miasta przybył kolejny akcent narodowy i państwowo-dyna
styczny. Był on nic tylko elementem kształtowania określonych tradycji, ale także
przygotowywania społeczer1stwa miasta do nowej batalii, której rozmiary miały
wielokrotnie przekroczyć wszystkie dotychczasowe.

1
'
11

'

17

G. Jokisch, op. ril., Th. III, s. 4.3-44.
lbidrtll, s. 25, 70-88; E. Kolbe, Grsrhirlt!ulrr Stad! ... , s. 59-(lO.
E. Kolbe, Grsrńidill' der S!adt ... , s. 270-280.

No'l!!.'e il1imlecz/;o

'11!.'

latflch 18116-1945

115

Początkowo ludność przyjęła

wybuch wojny w lecie 1914 roku z wielkimi
nadziejami na szybkie zwycięstwo. Popierano politykę cesarskiego rządu, który
od początku uwikłał kraj w walkę na dwa fronty. Z czasem okazało się, że była
to długotrwała wojna na wzajemne demograficzne i gospodarcze wyniszczenie.
Jej skutki Nowe Miasteczko odczuwało na równi z innymi miejscowościami. Od
jesieni 1914 roku w tutejszej gazecie "Anzeiger" zaczęły się pojawiać nekrologi poległych na froncie żołnierzy pochodzących z miasta. Do 1918 roku poinformowały
one o śmierci ponad 140 mt;:żczyzn z Nowego Miasteczka i najbliższych wsi 1H. Ich
forma była zwykle podobna, zaczynała się od słów: "Z woli Boga poległ za Ojczyznę nasz drogi syn, mąż, ojciec ... ". Wiek poległych określano przeważnic na 20-25
łat. Za każdą z tych informacji kryła się tragedia młodego człowieka i rozpacz
doświadczonych rodzin.
Wszystkich bez wyjątku dotknęły kłopoty ekonomiczne. Już w pierwszym
roku wojny zaczęło brakować żywności i opału- wprowadzono ich reglamentację.
Pomimo tego, niczależnie od opłacania nowego podatku wojennego (Kriegsteuer),
organizowano społeczną pomoc na potrzeby wojska: zbiórki żywności, pieniędzy,
metali i kosztowności, oferowano środki transportu, specjalistyczne usługi, kwatery dla urlopowanych żołnierzy i rekonwalescentów. Mimo bczskmcczności tych
wysiłków, coraz większych kosztów wojny i zarysowuj<!CCj się klęski, w oficjalnej
propagandzie władz miejskich i ich organu prasowego Nowe Miasteczko pozostavvało do korka wierne "cesarzowi i ojczyźnie". "Musimy walczyć do zwycięstwa.
Nic mamy wyboru"- przekonywał "Anzciger" w końcu 1917 roku 1 ~. Można się
jednak domyślać, że podobnie jak w całych Niemczech narastały nastroje frustracji i znużenia, a upadek cesarstwa i zakończenie działań wojennych w listopadzie 1918 roku przyjęto z ulgą. Powrót nastrojów nacjonalistycznych nastąpił nieco
później, pod wpływem konfliktów granicznych z odradzającą się Polską, w tym
szczególnie powstania wielkopolskiego, w wyniku którego na całym nicmicekim
wschodnim pograniczu pojawiły się masy uciekinierów z Poznańskiego (dwóch
z nich podjęło prac<;: w N. Miasteczku w szkole cwangclickicj) 20 • W tej sytuacji
w mieście, tak jak wszędzie na pograniczu niemiecko-polskim zarządzono rekrutację i szkolenic oddziałów tak zwanej Obrony Obywatelskiej (Biirgerwehr) oraz
Straży Granicznej (Grettzschutz) 21 • W wyniku porażki w walkach z powstańcami
wielkopolskimi, a następnic w zwh1zlm z nicsprawiedliwymi w powszechnym
niemieckim odczuciu warunkami traktatu wersalskiego nastąpił zwrot w kierunku kull\1 bohaterów I wojny światowej, których dołączono do panteonu uczestników XIX-wiecznych wojen narodowych. W kościele ewangelickim urządzono
'" 1/Jirlelll, s. 193.
''' "Anzeigcr fiir Neustiidtcl und Umgegend. Organ fiir dic amtliche Bekanntmachungen"
(dalej "Anzeiger"), 1.2 X 1917.
211
E. Kolbe, GtsthichterlerS!arl! ... , s. 124.
21
W. Strzyżewski, J. Zawiślak, op. ril., s. 43; Neusalzer Stadtblatt, l I 1919.
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salę pamięci,

w której wszystkie nazwiska

poległych

w wojnie

światowej

wyryto

złotymi zgłoskami 22 .

Obywatele Nowego Miasteczka w większości akceptowali zmiany polityczno-ustrojowe, które dokonywały się w Niemczech na przełomie 1918 i 1919 roku.
Dowodem na to S~l wyniki pierwszych po wojnie wyborów do Zgromadzenia
Narodowego z 19 stycznia 1919 roku, w których w miejscowym okręgu zdecydowanie zwyciężyły partie, które następnie współtworzyły pierwszy rząd Republiki
Weimarskiej: Niemiecka Partia Demokratyczna (niemiecki skrót: DDP) - 363
głosy i Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) - 263 głosy 2 l_ Był to silny, republikański blok centro-lewicowy. Uchwalona w lipcu przez wspomniane Zgromadzenie republikańska konstytucja i nowa pruska ustawa samorządowa demokratyzowały także ustrój miast. Wprowadzono nic tylko powszechne (z udziałem
kobiet), ale i równe, bezcenzusowe wybory. W ich wyniku, w sierpniu 1919 roku,
odeszła vviększość członków dotychczasowej rady miejskiej i magistratu·'". Można
więc mówić o ustrojowych i personalnych zmianach, choć nic o "miejskiej" rewolucji. Dostępne źródła i dotychczasowe opracowania nic informują o powstaniu
w Nowym Miasteczku rady delegatów robotniczych (mieszczańskich) i żołnier
skich, jakie działały w wielu sąsiednich miejscowościach, na przykład w Bytomiu
Odrzańskim i Zielonej Górze. Powojenny kryzys gospodarczy, w tym szczegółnic
hiperinflacja z 1923 roku nic spowodowały w mieście rozruchów podobnych do
nowosolskich z listopada tego roku lub strajków, takich jak protesty robotników
rolnych powiatów głogowskiego i kożuchowskicgo. W latach 20., podobnie jak
u progu Republiki Weimarskiej, w wyborach politycznych cłominowały w mieście
wpływy centrolewicowe, SPD i katolickiej partii Centrum, z istotne) rolą nacjonalistycznej Niemiecko-Narodowej Partii Ludowej (DNVP). Natomiast w wyborach komunalnych w tym okresie najwięcej głosów zbierali: ponadpartyjny blok
"Mieszczańska Lista Jedności", SPD oraz Wspólnota Mieszkańców. W sensie społecznym charakter władz miejskich odzwierciedlał małomiasteczkową strukturę
ludności. W 1<J25 roku do rady miejskiej wchodziło na przykład po dwóch kupców,
pickarzy i robotników oraz urzędnik poczty, stolarz, kowaL rolnik i garbarz 2".
Przełom lat 20. i 30. przyniósł kolejny kryzys gospodarczy, na fali którego
zaczęły narastać w Niemczech nastroje radykalno-nacjonalistyczne. 1~dde w Nowym Miasteczku rosły wpływy hitlerowskiej Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (NSDAP) i samego Adolfa I litłera. Należy jednak zazna22

E. Kolbe. GPsc!tirhte rltr Star/t ... , s. 124.
N ellSalzer Stadtblatt, 21 l 1919.
N
E. Kolbe, Gesr!tidttrriPrS!rtrl!... , s.-284; por. "Anzeiger", 13 V 1922.
2
E. Kolbe, Nac!ttmg z.ttr GPsdiir!ttt rln· Star/t Nmstiirltd, [w:] irlr111, Gesrltir!ttl' rll'r Star/t ...
'
(numeracja stron od początku; dalej Nar!ttmg). s. 10, 24; ,.Anzeiger", S V 1924; Adressbuch fiir
die Staclte Neusalz a. Ocłer, Freystadt, Beuthen, Neustadtel und Deutschwartenberg, Neusalz
1925. s. 263.
21
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wódz nazistów nic zdołał tu , tak jak ogólnie w powiecie kożuchowskim
(m.in. w s~siednim Bytomiu Odrzańskim) zwyciężyć w wyborach prezydenckich
wiosnq1932 roku. vV miejscowym okręgu wygrał je, podobnie jak w całych Niemczech, marszałek Paul von Hindenburg. Z kolei w wyborach parlamentarnych,
w lipcu i Iisropadzie 1932 roku, ludność Nowego Miasteczka, zwiedziona radykalnymi hasłami socjalnymi i narodowymi, oddała najwięcej głosów na NSDAP.
W ostatnich względnie jeszcze uczciwych i demokratycznych wyborach przed
wybuchem wojny z 6 listopada 1932 roku, które pośrednio wyniosły do władzy
I·litlera , jego partia dostała w Nowym Miasteczku 346 głosów, a SPD- 233,
DNVP- 124, KPD- 109 i Centrum- 82. Doszło więc do wielkiej polaryzacji
politycznej lokalnego elektoratu. Niemałe było osiqgnięcie lewicy (SPD, KPD),
której głosy prawie równoważyły wynik NSDAP. Jednak już blok nacjonalistyczny
(NSDAP-DNVP), który w styczniu 1933 roku stał się podstawq rzqdu Hitlera,
osiągnął wyraźną przewagę. Inaczej trzeba przedstawiać i oceniać wyniki następ
nych wyborów do Reichstagu , które odbyły się S marca 1933 roku. Od ponad
miesiąca rządził 1-litłer, którego rZ<jcl wszedł otwarcie na drogę terroru, bezprawia
i fa łsze rstw. \V tych warunkach toczyła się kampania wyborcza, same wybory
i ogłasz;mie ich wyników, wieszcz<jcych wielki sukces nazistów i pokrewnego im
bloku nacjonalistycznego Kmnpjjim11 Schwarz-Weijl-Rot. W takiej sytuacji także
w Nowym Miasteczku według oficjalnych wyników o ponad dwieście głosów (do
556) poprawił się wynik NSDAP, z kolei blok lewicowy (SPD- 186, KPD- 81)
uzyskał o 75 głosów mniej. Na podobnym poziomie utrzymały się wyniki nacjonalistów, występuj<jcych pod szyldem S-W-R (106) i Centrum (66). Oznaczało to,
że blok nacjonalistyczny, który przy współudziale zastraszonej partii Centrum
zawiesił w Reichstagu konstytucję weimarską i odelał nieograniczoną władzę Hitlerowi , uzyskał w Nowym Miasteczku sukces większy niż przeciętnie w Niemczech. W świetle ogólnych warunków politycznych, które zapanowały w Niemczech po nominacji 1-litłera na kanclerza, trudno wyrokować, czy taki wynik
w pełni odzwierciedlał rzeczywiste poglądy wyborców w marcu 1933 roku. Równie trudno jest powiedzieć, czy mieszkańcy, którzy zaufali mtzi stom, zdawali sobie
sprawę, że zlikwiduj<l oni demokrację, praworządność i podstawowe swobody obywatelskie, a w końcu uwikłają kraj w totalnq i zbrodniczą wojnę. Pyrania te są
zarówno trudne w odniesieniu do małej społeczności Nowego Miasteczka, jak
i w kontekście do całego narodu niemieckiego. Nie S<l znane relacje i wspomnienia mieszkaticów, zawieraj<jCC reflek sje z tamtego przełom owego czasu. Znane są
zaś jego brzemienne w skutki kon sekwencje. W krótkim czasie obywatele stracili możliwość swobodnego wybierania do organów przedstawicielskich -zarówno
centralnych, jak i lokalnych, samorZ<jdowych. W końcu marca 1933 roku Reichstag
n a kazał nowe ukształtowanie ciał samorzqdowych, w tym rad miejskich, których
skład miał odzwierciedlać wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych. W radzie
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Nowego Miasteczka oznaczało ro więc absolutn<l, w proporcji ponad 2/3, przewagę bloku NSDAP-SWR, przy czym głosy oddane na komunistów unieważniono.
Był to wstęp do całkowitego rozstania się z pozorami demokracji i reprezentacji
społecznej tak na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. W lipcu, po rozwiązaniu
wszystkich partii politycznych poza NSDAP, tylko jej przedstawiciele i dyspozycyjni bezpartyjni mogli pozostać w składzie władz miejskich. W dodatku nowa
ustawa o ustroju gmin z grudnia 1933 roku zniosła wybory do tych organów oraz
wprowadziła ich całkowite podporZ<!dkowanie władzom partyjno-admnistracyjnym. Radni byli odqd powoływa ni przez owe władze, mieli zaś tylko kompetencje doradcze. Pcłnię władzy skupił w swych rękach powoływany przez zwierzchnie wbdze par1stwowe burmistrz, współdziałający z lokalnymi komórkami partii
nazistowskiej. Kształtowany przez stulecia, a w czasach pruskich od 1808 roku
samorząd miejski został w praktyce zlikwidowany. Podobny los spotkał związki
zawodowe i większość organizacji społecznych. Aktywność publiczna mieszkań
ców miasta została ujęta w ramy polityczno-propagandowe totalitarnego państwa.
Doro ś li wstępowali powszechnie do NSDAP, młodzież do przybudówek tej partii:
chłopcy do flilln:illgmd, dziewczęta do Brmd Dfltlsrher Miide/. Miejsce związków
zawodowych zajął Niemiecki Front Pracy (DAF), maJ<lCY mobilizować zatmdnionyc h do dyscy pliny i po św ięcenia dla III Rzeszy. Na łamach "Anzeigcra" ukazywały się propagandowe artykuły insp irowane przez Front, na przykład Nosze żyrie
llfl!eży do Jlffl'orlu. Propagowano pokazowe akcje walki o wzrost wydajności pracy,
o zmniejszenie szkód, wypadków itp. Narodowo-społeczn <l so lichimość miała podtrzymywać zbiorowa filantropia, na przykład w ramach akcji "pomoc zimowa",
w której rozdawano potrzebującym ciepłe posiłki (tzw. Eitt!opfgerirhl), opał
i odzież. Społecznym zdrowiem i dobrym samopoczuciem miała się zajmować
aktywna w Nowym Miasteczku ekspozytma organizacji "S iła przez radość" (Kmji
durrh Freude), promuj4ca germańską krzepę i sprawność. Spektakularnym przejawem szy kan antyżydmvskich stało s ię (po "kryształowej nocy" z 9 na 10 listopada
1938 r.) wydziedziczenie właściciela największego w mieście przedsiębiorstwa
fabryki mebli- Hugo Koblitza (z domu przy dzisiejszej ul. Lipowej, w którym
obecnie l rok 2010] mieści się prze dszkole, wyrzucono go z rodziną w 1940 r.)Z''.
Mieszkańcy miasta lntisicli stałe uczestniczyć w manifestacjach poparcia dla reżi
mu- masówkach, wiecach, przemarszach SA, liJ i BDM, flagowaniu budynków.
2
'' Ju ż w F)35 r. firma Kob litza była od notowana w wykazach Frontu Pracy jako " nicar yjska"; i\ PZG. Niemiecki Front Pracy, ZarZ:)d Powiatowy w Nowej Soli (dalej NFP NS).
sygn. ,,iB: z mianc;: wlaściciel:l dom u na litbr yka nta Franza Sciferta wpisano w k s iędze bud ynku
w 1940 r. : /\PZG Oddział Wilkowo (dalej OW ), Urz:)d Karasrralny Kożuchów (dalej UKK),
sygn. 396. s. 185. :\lic S<l znane dalsze losy rodziny Koblirzów; tzw. Księga Pamięci Archiwum
Federalnego w Berlinie odnotowuje nazwiska trzech osób z N. 1\liastcczka. deportowanych do
oboz<Jw koncentracyjnych; w jednym przypadku (Paula Colma) potwierdzono ś mierć w Sachsenha use n; zob. www.bundesarchiv.de/gcdcnkbuch/ [dostęp: 20 10].
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Głównymi miejscami tego rodzaju "imprez" były rynek, Plac Jubileuszowy, szkolna h<da sportowa. W maju 1934 roku dotychczasowa ulica Parkowa została- po
przebudowie w reprezentacyjną aleję - przemianowana na Adolf Hitler Srmj]e.
Miejscowy "Anzeiger" stał się tubą propagandową nazistów szczebla lokalnego
i centralnego. Społeczeństwo Nowego Miasteczka zostało poddane totalnej politycznej indoktrynacji i policyjnej kontroli. Nacisk ten stał się jeszcze silniejszy po
wybuchu II wojny światowej. Jej bezpośrednich skutków mieszkańcy (niepowoła
ni do wojska) doświadczyli jednak dopiero z pocZ<jtkiem 1945 roku. Miejscowe
firmy i gospodarstwa zatrudniały robotników przymusowych z krajów okupowanych i ma leżnionych -głównie z ZSRR, Polski, Francji i Czech. Najwięcej ich
pracowało w Ltbryce mebli (wytwarzającej teraz głównie skrzynki na amunicję)
oraz w kopalniach węgla brunatnego w Niccieczy i Bielicach 27 . Przełom w dziejach miasta przyniósł dzień 13 lutego 1945 roku, kiedy, po krótkim ostrzale artyleryjskim, wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Poprzedzone to było paniczn<l
ucicczlq ludności z miasta i okolicy. Oddziały niemieckie wycofały się na dzień
przed wkroczeniem Rosjan. \Vcześniej zamordowano kilkunastu jeńców radzieckich, zatrudnianych prawdopodobnie w fabryce mebli 2 ~. Pozostali cywile zdani
byli na łaskę i niełaskę zwycięzców, którzy w odwecie za doznane krzywdy phidrowali domy, gwałcili i zabijali. Niemców wykorzystywano do przymusowych
prac, wielu wysłano na roboty w ghjb ZSRR. Rabunek mienia poniemieckiego
trwał w formie zorganizowanej przez Rosjan oraz w formie "dzikiej" -przez polskich szabrowników. Jednocześnie z początkiem marca 1945 zaczęli przybywać na
stałe pierwsi osadnicy polscy, głównic z Poznańskiego. Od końca maja doh1czali
do nich przesiedleńcy z byłych województw wschodnich II Rzeczypospolitej. Formalnego przekazania władzy administracji polskiej w powiecie kożuchowskim, do
którego weszło Nowe Miasteczko, radziecka komendantura wojenna dokonała 31
maja 1945 roku 2 ' 1. W pierwszych dniach czerwca ukonstytuował się polski zarząd
miasta z poeho(Jz<lcymi z Wielkopolski Janem Szym<l!'lskim i Kazimierzem Bła
chowskim na czcle·w. Na przełomie czerwca i lipca (a więc jeszcze przed ustaleniami konferencji poczdamskiej, przes•jdzaj<jcymi o przyznaniu Polsce ziem po
Odrę i Nysę Lużycką) wysiedlono resztki ludności niemieckiej, ułatwiaj<jC osicdlanie się nowo przybyłym •
11

27

APZG. NFP NS, sygn. 382-387.
E. Jakubaszek, Mie;:rm pmni{ri 1/flror/ou•fj w wojewórlztwil' zido11ogórsl:im, Zielona Góra
1972, s. 108.
2
'' W. Srrzyżewski , J. Za w iślak , op. ci l. , s. 48-49, 61-63; l\ l. Sil z, 711(1 lflńre Nmstiirltd (brak
daty. miejsca wyd. oraz numeracji stron; w nawiasach kwadratowych podano własną numerację.
w rym przypadku [s. 16]); F. Eckcrt, Dtu 'l!t'flr rlfl · Krf'is Frryo"lflrlt, l\ linden 2003, s. 88, 92-93.
·'" W. Strzyżewski, J. Zawi ś lak, op. rit., s. 66; por. H. Szczegóła , Przeobmimiflllslrojowo ·'f;olfu:. ttf 1111 Ziemi L11ÓI!.d:il'j ill' /{1/arń !945-JM7. Pozna!'i 1971 , s. 67.
11
·
1\.J. Silz. op. dl. [s. 16]; \V. Strz y ż ewski, J. Zawiślak. op. ril. , s. 62.
2
'
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Gospodarka miasta
Polityka a ekonomia
\Vspomniane wcześniej pruskie reformy ustrojowe i ekonomiczne z pierwszej połowy XIX wieku wpłynęły na stopniową ewolucję gospodarczą miasta w kierunku
modelu wolnorynkowego. Szczcgóln<l rolę odegrało zniesienie poddaństwa osobistego chłopów oraz prywatnej własności miast, a także wprowadzenie równych
dla całego społeczeństwa podatków i likwidacja przymusu cechowego. Zmiany te
były ewolucyjne, rozciągnięte w czasie, w którym utrzymywano wiele feudalnych
pozostałości. Wspominano już o postfeudalnych powinnościach ekonomicznych,
takich jak żniwa, sianokosy i strzyżenie owiec, które mieszkańcy Nowego Miasteczka musieli świadczyć na rzecz właścicieli majątku otyńskicgo do 1850 roku .
Dopiero druga połowa XIX wieku przyniosła ostateczne zerwanie dawnych, patrymonialnych więzów, dała, szczególnie po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku,
o wiele wi<;ksze możliwości rozwoju gospodarki i wzrostu dobrobytu. Mimo że
Nowe Miasteczko leżało na peryferiach wielkiego, nicmicekiego rynku, to jego
mieszkańcy, mi<;dzy innymi dzięki powszechnemu ustawodawstwu socjalnemu,
korzystali z ogólnego rozwoju i wzrostu dobrobytu. Załamanie się względnie spokojnego życia i bezpieczeństwa socjalnego przyniosła I wojna światowa w latach
1914-1918. Już w pierwszym jej roku zaczął się chwiać rynek detaliczny. Wprowadzono kartki na żywność i opał. Na marginesic systemu reglamentacji podstawowych do życia artykułów kwitła normalna w takich warunkach spekulacja. Jednocześnie od miasta i jego mieszkańców oczekiwano dodatkowej ofiarności na rzecz
wojska, o której przykłacłach wspomniano wyżej. Trzeba przy tym zauważyć, że
władze miasta i jego organizacje charytatywne starały się organizować specjalną
pomoc żywnościoW<l dla dzieci.
Finansowanie beznadziejnej wojny przyczyniło się do rozkręcania inflacji,
drenującej portfele ludności. Wartość pieniędzy znajduj<lcych się w obiegu ·wzrosła
z 1,8 mld do 22,5 mld marcle Zjawisko to trwało po zakończeniu wojny, a apogeum osi<lgn<;ło na przełomie 1923 i 1924 roku. Wartość marki niemieckiej spadła
w tym czasie około bilion razy w stosunku stanu z 1914 roku. Ceny detaliczne,
pomimo utrzymywanej reglamentacji, osiągały miliardowe wysokości, na zakupy
chodzono z teczkami i workami banknotów. Realne płace z dnia na dzień traciły
na wartości. Budżety domowe, podobnie jak finanse państwa, zostały rozregulowane'2. Na lokalnym rynku panowała drożyzna i chaos. "Anzeigcr" skrupulatnie
odnotowywał kolejne podwyżki cen artykułów żywnościowych i przemysłowych,
czynszów i obciążeń podatkowych. Na łamach pisma przedstawiano ich społeczne
12

Por. T Kotłowski, Historia Repuólih IVeiutrl!:l"l:irj 1919-1933, Pozna!'i 2004, s. 111-115.
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konsekwencje: pauperyzację mieszkar\ców, pisano wręcz o "walce o byt" wielu
rodzin. W 1923 roku donoszono o strajkach i zaburzcniach społecznych w regionie, takich j<tk letnie strajki robotników rolnych w powiecie kożuchowskim czy
listopadowe "rozruchy żywnościowe" w Nowej Soliu. W Nowym Miasteczku nie
doszło do tak poważnych wydarzeń. Napięcie społeczne częściowo łagodziła filantropia zapoczątkowana jeszcze w czasie wojny. Władze miejskie zorganizowały ludow<l tanh1 kuchnię, która przygotowywała posiłki potrzebującym. W celu
ratowania rozprzężonego obiegu pieniądza magistrat zdecydował się w 1921 roku
na wydanic pieniędzy zastępczych (Notgeld) 14 • Te doraźne działania nie mogły
zlikwidować głębokich, politycznych przyczyn kryzysu, który zaczął się kończyć
w 1924 roku, po reformie niemieckich finansów, wspartej międzynarodową pomoq w ramach tak zwanego planu Dawesa·1'. Na okres około pięciu lat Niemcy
odzyskały względną ekonomiczną równowagę i możliwości rozwoju. Prowincje
wschodnie pozostawały jednak nadal obszarami biedniejszymi, słabiej się rozwijającymi. W związku z tym władze centralne nadal kierowały tu specjalne środki
pomocowe (tzw. Ostń.il(e). Jak wspomniano, trafiały one także do Nowego Miasteczka, dynamizując nieco budownictwo mieszkaniowe i inwestycje komunalne.
Jednak w oblicw kolejnego kryzysu ekonomicznego. który rozpoczął się z koń
cem 1929 roku, polityczno-administracyjne działania nie mogły powstrzymać fali
bezrobocia i pauperyzacji, szczególnie silnej na wschodnich kresach Niemiec. Na
tej właśnie fali rosły opisywane wyżej wpływy nazistowsk ie, ukoronowane przejęciem władzy u schyłku wielkiego kryzysu w 1933 roku. Nowomiasteczkowy
"Anzciger" od początku lat 30. stawał się tubą propa gan dową nazistów, głosząc
ich program ekonomiczny. 'lym bardziej było tak po nominacji Hitlera na kanclerza 30 stycznia 1933 roku, kiedy organ nowych władz miejskich chwalił rosnąc<!
aktywność państwa i działaj<lcych pod jego kontroh1 organizacji gospodarczych
z DAF na czele. Jako główną formę walki z bezrobociem przedsrawiano prace
komunalne w postaci robót publicznych. Objęły one między innymi poprawianie
ulic i chodników, opiekę nad terenami zielonymi, montowanie ławek, a z więk
szych inwestycji- budowę nowej strzelnicy. W latach 1933-1934 wykorzystano
w mieście na te cele około 7 tysięcy dniówek wartości mniej więcej 30 tysięc y
marek-16 • Towarzyszyła temu propaganda, podkreślaj <!Ca narodowy charakter pracy,
jej zbiorowy i polityczny wymiar. Rzeczywiście aktywna, etatystyczna polityka
władz III Rzeszy i realiwj ,Jce jq działania władz komunalnych przyniosły wyraźny
spadek bezrobocia i stopniową poprawę koniunktmy. Nie przynos iła ona jednak

·" "Anzcigc r", U II 1924.
·" W. Lcsiuk , Pimiqrh zastrpczy 11a Ślq.rl:u 1914-1921, Wrocław 1971 , s. 97.
·" T Kotlowski, op. ril., s. 160-165 .
.v. "Anzcigcr", 18 VIII 1934; M. Silz, op. cit. [s. 12].
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istotnej poprawy warunków życia,
programowi forsownych zbrojeń .
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podporz<jdkowano je

nadrzędnemu

Finanse miasta
Wprowadzone w XIX wieku w Prusach reformy finansowe stopniowo ujednolicały
system podatkowy. Budżet Nowego Miasteczka, podobnie jak w innych miastach,
opierał si<; na różnego rodzaju podatkach miejskich i części podatków państwo
wych, pozostaj<jcych w kasie miejskiej, opłatach komunalnych, dzierżawach , wpły
wach z działalności przedsiębiorstw określanych jako miejskie- młyna, cegielni,
folwarku·17 •
Z epoki napoleońskiej miasto wychodziło z długami, spowodowanymi przez
koszty kwaterunków i kontrybucji. Sytuacja taka dotyczyła całego pruskiego pań
stwa. Kiedy w 1810 roku próbuj'!CY ratować jego finanse Fryderyk Wilhelm III
rozpisał wśród poddanych dobrowolną pożyczkę, mieszczanie Nowego Miasteczka
zdobyli się na zebranie tylko 100 talarów. W dwa lata później zostali już zobowią
zani do uiszczenia podatku od maj<jtków w łqcznej wysokości ponad 1500 talarów.
Rada miejska zwróciła się do króla z prośbą o zwolnienie z tak wysokic h opłat,
motywując to tym, że koszty kwaterowania żołnierzy w ostatnim okresie przekroczyły sumę 2300 talarów. Potrzebuj<JCY pieniędzy monarcha odrzucił jednak
tę petycję. Po zakończeniu okresu wojen w 1815 roku władze miejskie oceniały
spowodowane przez nie straty miasta na 10 000 talarów przy wpływach określa
nych na 1000 talarów1x. Stopniowy wzrost dochodów miejskich w wyniku reform
komunalnych i gospodarczych umożliwił powolne wychodzenie z zadłużenia wojennego- do lat 40. XIX wieku . W drugiej połowie tego stulecia został wprowadzony w mieście poelatek dochodowy dla wszystkich osiągaj<Jcych zyski, nawet
jeśli na stałe nie zamieszkiwali. Posiaclajqcych parcele i domy obowhjzywał podatek gruntowy i buclynkowy. Płacono też miastu za prowadzenic firmy (podatek
przemysłowy Cewrrbestruer), użytkowanie studni, posiadanie psa itp.I'J . Sprawne
egzekwowanie należności zapewniało stabilne dochody i umożliwiało planowanic
wydatków komu nalnych. Kryzys finansów miejskich przyniosła wojna światowa
w latach 1914-1918, a szczególnie inflacja z lat 1919-1924. Jedną z jej konsekwencji był drastyczny wzrost podatków. 'l)rlko w sierpniu 1922 roku gmntowy i budynkowy wzrosły trzykrotnie, a przemysłowy- pięciokrotnie 40 . Ponieważ wartość
pienh1dza w tamtym czasie spadała z dnia na dzień, władze miejskie i powiatowe
próbow:.!ły niektóre powinności pobierać w naturaliach, na przykład w płodach roi17
Hislori a ,\~lr;sl:a, s. 317.
" G. Jokisch, op. til .. Th. III, s. 5-7.
''' Hisloria ,\~lr;s!.-a, r. 3: 185i1-19!8, cz. 1: 185tl-1890. red. S. Michalkicwicz, Wrocław 1963.
s. 67-70: G. Jokisc h, op. dl. , Th. III. s. 45.
1
"
.,Anzcigcr". l V III 1922.
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nych. Innym, wspomnianym już sposobem ucieczki od niepewnej i pozbawianej
mniejszych nominałów marki było wypuszczenie przez władze miejskie pienię
dzy zastępczych. Stanowiło to rozwiązanie szczególne i prowizoryczne, nie przez
wszystkich akceptowane. "Anzeiger" donosił o nieprzyjmowaniu "notgeldów" na
poczcie i w innych urzędach, określając to jako przejaw biurokracji utrudniającej
życie 41 • Wybawieniem z tych kłopotów była ogólnoniemiecka reforma finansów.
Po okresie kryzysu pozostał deficyt w kasie miasta, który wyrównywano, między
innymi podnosząc ceny prądu elektrycznego od niedawna dostarczanego mieszkańcom42 .

Kolejny spadek dochodów miasta nastąpił w okresie wielkiego kryzysu. Od
1933 roku finanse miejskie objęły władze kontrolowane przez NSDAP. Zestawiany przez nie budżet zamykał się w latach 30. w sumie ok. 100 000 marek (dla
porównania: w Bytomiu Odrzańskim około 170 000, a w Żaganiu ok. 3 500 000
marek), z czego między innymi na pomoc dla bezrobotnych przeznaczono
ok. 25 000, administrację ok. 23 000, infrastrukturę komunalną ok. 15 000, działa
nia wobec młodzieży (w tym 1-IJ i BDM) ok. 13 000, szkolnictwo (w tym działal
ność szkolcniową miejscowej organizacji NSDAP) ok. 12 000, zarządzanie finansami ok. 10 000, policję miejskq ok. 2000u. Propaganda hitlerowska, uosabiana
wówczas w Nowym Miasteczku przez pismo "Anzeiger", podkreślała skalę wydatków na cele społeczne, ochronę ubogich i likwidację bezrobocia.
Tradycja oszczędzania w Nowym Miasteczku sięga 1866 roku, kiedy ówczesny burmistrz Jokisch założył Miejską Kasę Oszczędności (Stiidtische Sparkmse).
W 1900 roku odnotowano w niej depozyty wartości 165 000 marek, w 1915 roku
było tam 626 000 mk, w 1918- l 084 000, a w styczniu 1923- już ... 200 000 000
i nie była to ostatnia wielka sum•1 odnotowana w kasie. Realna wartość tych pieniędzy malała oczywiście z dnia na dzień. To kolejny przykład działania inflacji
w okresie wojny i po jej zakończeniu. W 1903 roku powstała w mieście druga,
spółdzielcza kasa oszczędnościowo- pożyczkowa , początkowo z wkładami wartości
300 000 mk14 • Obydwie kasy umożliwiały mieszkańcom bezpieczne (poza okresem hiperinflacji) lokowanie pieniędzy oraz zaciąganie dogodnych kredytów, co
dynamizowało gospodarkę miasta .

• , lbirlrm, 7 I 1924.
42
Nacńtmg, s. 20.
" .,Anzeigcr", 15 I 1937.
1
'•
W. Srrzyżcwski, J. Zawi ś lak , op. cit., s. 40; E. Kolbe, Gesritich/er/er Star/t... , s. 96-100,
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Rzemiosło,

rolnictwo, handel i

usługi

Te działy były podstaw~! życia gospodarczego Nowego Miasteczka przez większ•l
część omawianej epoki. Zakłady przemysłowe pojawiły się dopiero w XX wieku. W 1810 roku odnotowano w mieście działalność między innymi 17 szewców,
11 rzeźników, 10 stolarzy, 9 krawców, 7 piekarzy, tyluż garncarzy, 6 kuśnierzy, 6
tkaczy, po 4 bednarzy, garbarzy i szklarzy, 3 murarzy i 3 cieśli. Spotykamy też
reprezentantów takich profesji, jak kowal, mydlarz, rękawicznik, tokarz, t~ubiarz,
powroźnik, introligator i inni 4 ·' . W ciągu następnego półwiecza przybyło przede
wszystkim szewców, których liczba wzrosła aż do 41 w 1861 roku. Byli oni z kolei
częścią dużej grupy prawie 100 rzemieślników zajmujących się przerobem skór,
do których należeli także między innymi rękawicznicy i czapkarze. Mniej licznic
były reprezentowane w połowie wieku XIX takie profesje jak krawcy i kapelusznicy, ślusarze, piekarze, rzeźnicy i budowlańcy, których było po około 20. Jako
budowniczych maszyn, młynów i wozów określono w sprawozdaniu statystycznym z 1861 roku 8 rzemieślników, choć trzeba przy tym zaznaczyć, że nie zainstalowano jeszcze wówczas w mieście (podobnie jak w całym powiecie poza Now<l
Solą) ani jednej maszyny parowej. Mechanizacja pojawiła się dopiero w zakładach
przetwórczych, produkcyjnych i wydobywczych na pocZ<Itku XX wieku 4 ~>.
Miejsce kramów i straganów stopniowo zajmowały sklepy, których w tym
roku było 19. Zjeść posiłek w mieście można było w połowie XIX wieku w 6 restauracjach, a przenocować w 4 zajazdach 47 • W latach 30. XX wieku, gdy w mieście istniał już przemysł, punkty rzemieślnicze i usługowe były rozmieszczone
bardziej równomiernie niż w XIX wieku. Najwięcej było piekarni - 10, w dalszej
kolejności 6 stolarni, S szewców (ich liczba w stosunku do XIX w. drastycznie spadła w wyniku konkurencji fabryk obuwniczych, między innymi dużego koncernu
z Legnicy) i S sklepów tekstylnych, 4 masarnie i 3 sklepy nabiałowe. Usługi swoje
oferowało po 3 krawców, malarzy pokojowych, kowali i fryzjerów. Czynne były
między innymi 2 warsztaty rowerowe i l naprawiający maszyny rolnicze, a także 2 za kład y zegarmistrzowskie, drogeria, apteka i inne. Praktykowało 2 lekarzy
i 1 de ntysta. Działały 4 restaurac je (w tym reprezentacyjna winiarnia w piwnicy
ratus za) i tyleż kavviarni oraz 3 hotcle (Drei Kro11et1 i Uh(les Roj] na Ryn ku, Zum
Schwarze11 Ad/er przy ul. Nowosolskiej- dzi ś ul. Kościuszki)'1 ~.
\Vażn y m impulsem dla rozwoju usług, gastronomii i hotelarstwa w Nowym
Miastcczkti była prawic do końca XIX wieku stacja konnej poczty. Do jej zarządców (Kri'tgcrów a nast<,:pnie Hcrzogów) nale ż ał wspomniany hotel-gospoda
Drei Kronm wraz z roz ległym maj ~jtkiem ziemskim. Całe to przedsiębiorstwo ob1
'·

G. Jokisch . op. rif .. Th. III. s. 70.
r. r\PZCJ, akta n1lasta Zielona Góra (dalej At\ lZG ), sygn. 487.
7
"
G. Jokisch, op. rit., Th. III, s. 71.
"" l\ l. Sil z, op. rit. [s. 45-5.3- Strassen der S rad t Ncusriiclrel).
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sługiwało podróżnych, ekspediowało przesyłki, utrzymywało

konie i wozy, daj<!C
wielu mieszkańcom4 ''. Znaczenie stacji stopniowo malało w wyniku otwierania kolejnych linii kolejowych (wspomniane połączenia Wrocławia z Berlinem
i Szczecinem), które odbierały konnej poczcie podróżnych i przesyłki na dalszych
trasach. Całkiem utraciła ona rację bytu po przyłączeniu Nowego Miasteczka cło
sieci kolejowej w 1892 roku. Mimo swego drugorzędnego charakteru miejscowy
dworzec mógł obsłużyć nieporównanie większą liczbę podróżnych i nadawców
przesyłek. Na przykład w 1903 roku było to 13 666 pasażerów, 14 562 ton towarów
(w tym 10 030 ton przywiezionych i 4532 tony wywiezionych) oraz 270 950 listów,
pocztówek i paczek 511 •
Istotnym zajęciem mieszczan pozostawało, jak w poprzednich wiekach,
rolnictwo. W 1861 roku na przykład dla 76 osób (rolników z rodzinami, służbą
i parobkami) było to główne źródło zarobkowania, a dla 112 (jw.)- cłodatkowe 51 •
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się hodowla. Dominowały bydło i konie,
w drugiej połowic XIX wieku pojawiły się owce, kozy i trzoda chlewna.
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Należy dodać, że w powstałej na terenach pokopalnianych farmie zwierząt futerkowych hodowano w latach 20. i 30. ponad 1000 nmrii i kanadyjskich bobrów.
Na polach wokół miasta uprawiano nadal przecle wszystkim zboża i ziemniaki 52 •

Przemysł i

górnictwo

W XIX i XX wieku utrzymywały się zakłady drobnego przemysłu spożywczego
i przetwórczego: młyny i mleczarnie. Tradycyjny młyn miejski (Strtdtmiihle) został
po doprowadzeniu prądu cło miasta zelektryfikowany, choć korzystał nadal także
z napęcłu wodnego. Większy i nowocześniejszy elektryczny młyn był założony po
I wojnic światowej, należący cło rodziny Silzów. Wśród kilku małych, prywatnych
4

''
fbidon [s. 6-9]; Nacltrmg, s. 30.
'" Fischer, IJI'ill!a!l.·ttl!de des Kreises Freystarlt i. Sch/., Glogau [b.r.w.], s. 25.
1
'
APZG, At\lZG, sygn. 487.
2
'
l\ L Silz, op. cit. [s. 12); Nachtmg, s. 9.
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mleczarni, w 1902 roku powstała spółdzielnia mleczarska należ<)Ca do Zwi<lzku
ŚL1skich Spółdzielni Rolniczych. Przystąpili do niej producenci mleka z miasta
i sqsiednich wsi, którzy dostarczali do pakowania, przerobu i sprzedaży około 4,5
tyshjca litrów dziennie'\
Do początku lat 30. działały 3 cegielnie: miejska (przy ul. Głogowskiej),
gminy Braci Morawskich z Nmvej Soli (przy szosie cło Bytomia Odrzańskiego)
oraz vvytwórnia dachówek Hugo Midlera. W latach 1931-1932 nastąpiło poLiczenie dwóch pierwszych zakładów (trzeci został wkrótce zamknięty) przez l'v1artina
Neumann~t. Nowy właściciel zainwestował w modernizację i powiększenie potencjału produkcyjnego. Zatrudniał około 70 osób, produkuj<IC do lO 000 000 sztuk
swoich wyrobów. Dostarczał cegły do Berlina, przyjmował zamówienia wojskowe
na budowę koszar. Dachóvvki Neumanna pokryły wznoszone w latach 30. hale
Volkswagena w Wolfsburgu. Z przemysłem budowlanym związana była też odnotowywana w łatach 20. betoniarnia Richarda Klingbergera. Do drobnego przemysłu metalowego można w tym okresie zaliczyć dwa warsztaty mechaniczne,
należ:jce do Hermanona Kuschkc oraz Maxa Kubitza 54 .
Zupełnie nowym elementem w gospodarce i pejzażu miasta oraz najbliższej
okolicy stało się wydobycie węgla brunatnego. Poszukiwania tej kopaliny trwały od
lat 70. XIX stulecia. Dopiero jednak na pocz~1tku XX wieku odkryto przy drodze
do Bytomia Odrzańskiego złoże nadaj:jce się do zyskownej eksploatacji. Zalegało
ono około 3 metrów pod ziemiq i miało mniej więcej 13 metrów grubości. W kopalni nazwanej "Matylda" podjęto wydobycie metodq odkrywkową. Później, po
natrafieniu na głębiej zalegające pokłady, drążono też szyby i pozyskiwano węgiel
sposobem gh,:binowyrn 55 . Eksploatacja złoża była z czasem coraz bardziej utrudniana ze względu na obfite podziemne źródła wody. Zakończono ją w 1922 roku .
Na kopalnianym wyrobisku powstało prawic dwuhektarowe jezioro, przy którym
założono hodowl<; zwierząt futerkowych. Pdniło także funkcje rekrcacyjne 56 .
Przedsiębiorstwem, którego wyroby w XX wieku (także po II wojnie świa
towej) stały sit; wizytówk~l Nowego Miasteczka, okazała się fabryka mebli. Jej
pocz,jtkicm był działaj~ICY w łatach 20. tartak, którego właściciel, Hugo Koblitz,
rozszerzył produkcję o komplety kuchenne. Wyrabiano ich około 100 sztuk dzienne, cieszyły s i<; dużym powoclzen iem. W okresie hitlerowskim, po wyrzuceniu

J. Zawi ś lak , op. cif., s. 42; por. APZG OW, UKK, syg n. 396, s. 185.
j. Zawi ś lak , op. dl., s. 40-42; 1\1. Silz, op. cil.[s. 10-1 2]; Dmrsdm Reirhs.1\rlt'fss/JIIrli ji'ir fllrlttsMf, GfwPrbf, Hrl!lt!d, l .attrli.Jl•in·dlflji [b.m.w.]\929, s. 8472-847.3; " Anzeigcr",
6 VII 1905.
' ·i
,,Anzcigcr", (,VII \905.
"· W. Strzyżcwski, J. Zawiślak, oj;. til., s. 41-42; ~l. Silz, op. ril. [s. l \-121 .
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z firmy jej właściciela jako Żyda, występowała ona pod nazwą "Wschodnionicmiecka Fabryka Mebli Kuchennych":i 7•
Ważnym uzupełnieniem rynku pracy dla Nowego Miasteczka były pobliskie
zakłady przemysłowe: kopalnia "Emma" w Niecieczu-Bielicach oraz (do połowy
lat 20.) przędzalnia lnu i juty w Żukowie. Miejsca pracy oferowały też fabryki
w Nowej Soli, Głogowic, Kożuchowie, Szprotawie, Małomicach. Należy jednak
zauważyć, że w przemyśle (łącznie z rzemiosłem) pracowało przed II wojną świa
tową tylko około połowy czynnych zawodowo mieszkańców (w 1939 r. 51,6%) 1H.

Rozwój przestrzenny
Badacze układu przestrzennego Nowego Miasteczka ze Stanisławem Kowalskim
na czele zgodnie stwierdzają, że w XX wieku układ ten zachował swe główne
cechy ukształtowane w epoce średniowiecza '). \Vywodzące się z tamtej epoki
mury obronne i bramy na początku XIX wieku w praktyce już nic istniały, a ich
pozostałości były stopniowo likwiclowane 60 . Nie oznaczało to jednak wielkiej przestrzennej ekspansji miasta. Zabrakło do tego impulsów gospodarczych i demograficznych. Powolna rozbudowa kierowała się głównie w kierunku zachodnim
i południowo-wschodnim. Ten pierwszy kierunek został wyznaczony przez dworzec kolejowy, usytuowany w 1892 roku właśnie na odległej, zachodniej rubieży
miasta. Przestrzeń pomiędzy linh1 kolejową a linią dawnych obwałowań zaczęła się
wypełniać cłomami mieszkalnymi wzdłuż ulic Kolejowej, Kościelnej i Zamkowej
oraz równoległej do torów ulicy Wojska Polskiego. Po przeciwnej stronie miasta
pomiędzy ulicami Głogowską i Fabryczną został usytuowany największy zakład
przemysłowy- fabryka mebli. W tej okolicy umiejscowiono też dwie z trzech
miejscowych cegielni. Nieodległe południowe krańce miasta wyznaczały młyn
oraz cmentarze: ewangelicki, katolicki i żydowski położone po obu stronach ulicy
Żukowskiej (ob. ZZ Lipca). W ich pobliżu wytyczono wspomniany wcześniej Plac
Jubileuszowy z dominującym centralnic pomnikiem. W części północnej i pół
nocno-wschodniej układu miejskiego na pocZ<ltku XX wieku była widoczna przy
drodze do Bytomia Odrzal'iskiego kopalnia "Matylda" >~.
5

1
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5
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Ruch budowlany, wymuszany stopniowy m wzroste m liczby ludno ści, był dodatkowo inspirowany i koordynowany przez wł a dze państwowe i samorząd owe
w ramach programu pomocy dla prowincji wschodnich (w latach 20. tzw. Ort-Progmmm, w latach 30. Osthilfe). Przykładem były osiedla domków jednorodzinnych,
powstałe w latach 20. przy obecnej ulicy Lipowej, a następnie w latach 1933-1936
przy ulicy Poniatowskiego''2 .
W połowie XIX wieku liczono w mie śc ie około 160 domów. Ich wygląd zmieniał się w wyniku częs tych pożarów. Zwykle przy odbudowie rezygnowano z dominującego wcześniej pruskiego muru na rzecz ccgieł .
Obszar gminy miejskiej w 1925 roku wynosił 445 ha, z czego 20 ha przy padało na własn oś ć komunalną.
61

Remonty i przebudowy obiektów sakralnych i publicznych
W latach 1805 -1811 parafia katolicka zbudowała klasycys tyczny w formie bud ynek plebani przy ko ści cle św. Marii Magdaleny 64 • W samym kośc iele w 1835 roku
dokonano ren owacji ołtarza, a w 1841 roku remontu wieży. K ośc iół ewangelicki
doczekał się \V 1820 roku nowego o łtarza, wzbogaconego obrazem głogowskiego
artysty Forstcra. Budynek był remontowany w latach 1829, 1834 i 1840'';. Najpoważniejsza prze bud owa obiektu odbyła się w latach 1887-1888, kiedy wzniesiono
w nim trzykon dygnacyjn'l wieżę. Stała sic; ona jednym z dominującyc h w panoramie miasta elementów, zastąpiła rozebraną w łatach 60. wieżę b yłego ko śc ioła
św. Konrada''c'. Kolejnym tego rod zaju akcentem stała się wybudowana w 1900
roku wieża strażacka. Wspomniany Kośció ł "konradowy" utracił w pierwszej połowie XIX wieku swe sakr,dne przeznacze nie. W 1834 roku zos tał g runtownie
przebudowany i przeznac zo ny na cele mieszkalncm. Zmieniał się także wygląd
najvvażniejszego obiektu publicznego w mie śc ie, ratu sza. W latac h 1818-1821
dobud owano jego zac hodnie, klasycystyczne s krzydło, wymieniono dach ówki i p oz łocon o szczy t wieży. Północ ne, neogotyc kie skrzydło pow s tało w latach
1877-1879''H.W takiej formie siedziba władz miej skich przetrwa ła do okresu mię
dzywojennego. 'vV latac h 20. XX wieku powięk szo no pomieszczenia na parterze
12
Z . Bujkicwicz, Prowam pomory r//(1 lii'srhorlll (Ostńi/fe) i przy!:lflrlv;"tgo n:fllizruji w póflloc'
1
llrj czr.rri Dol11rgo ,~ /r;.d(/ 'ill' /(1/(/rń !9l6-1936. "Studia Zachodnie" 1999, nr 4, s. 109 -111.
'·' G. Jokisc h. op. ril., Th . III , s. 71; W. Srrzy żewski. J. Zawi ś lak , op. ril. , s. 37-.)8.
1
' '·
Crsrńirńlr rltr Kfl!ńolisrhm S!arl!pjrllhrrńr (!r/. Slfl. Jfrttia Magrlfllf ll(/ z11 Nmstiid!d Jmd
ińrn Fi/i(l//m 2: 11 Li11dr11t tlllrllVil!disrńbomtt , von Prof. Dr. E. Kolbe, Ncu sa lz (Odcr) 1919. s. 6;
1
S. Kowa lski. Jlirtsla .\ md!.·ow'e,go NflrlodrZf! ... , s. 104.
r.; G. Joki sc h, op. ril., Th . III. s. 15. 56-57; E. Kolb e. GescńicńrederStflrlf... , s. 132-143.
'"· i\ l. Silz, op . d!. [s. 26].
'·' llrilllfl lbllrń rlrs Krrises Freys!arl!, Nirdl'rscń/rsifll . Hcrau sgege ben von/\. Schiller im

Auftra ge des Krcis1ehrrates und des Kreisschulamtcs, Beuthcn Bez . Licgnitz 1925, s. 369;
Grsrńirń!r rlrr Kflfńo/iscńr!l S!arl!fJf(lrhrrh ... , s. S. 14.
'·" G . .Jokisch, op. ril.. Th. III , s. 15.
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z przeznaczeniem na nową salę posiedzeń magistratu, posterunek policji i siedzibę miejskiej kasy oszczędności 1''J.
Połączenia

komunikacyjne Nowego Miasteczka

Poł:.Jczenia komunikacyjne Nowego Miasteczka zmieniały się w XIX wieku bardzo powoli. Najważniejsza i najkorzystniejsza zmiana nastąpiła w łatach 1818-1820,
kiedy miejscowość, przy dużych zabiegach swoich władz pozostała na trasie przebudmvanej i poprawionej drogi państwowej Wrocław-Berlin (istniała groźba ominięcia N. Miasteczka). W mieście utrzymano obsługująca tę trasę stację konnej
poczty dyliżansowej, przez co wyraźnie zyskało ono na znaczeniu 71 '. Świadczyły
o tym mi<;dzy innymi wizyty korzysrających z nowego trakttt koronowanych głów:
królów Prus Fryderyka Wilhelma III i Fryderyka Wilhelma IV, a także cara Rosji,
Mikołaja I i króla Francji okresu Restauracji, Karola X 71 • Podróż tak zwaną szybkq
pocztą (Sch11d/jJosl) do Wrocławia przez Legnicę trwała około 14-15 godzin, a do
Berlina przez Frankfurt n. Odq mniej więcej 25 godzin 72 • Lokalne linie zapewniały osobne połączenia między innymi z Nową Solą, Bytomiem Odrzańskim,
Kożuchowem i Głogowcm.
W Nowym Miasteczku wyżej ceniono komunikację drogow•l niż możliwość
przyłączenia do sieci kolejowej. W latach 40. pojawiła się szansa włączenia N.
Miasteczka do linii Wrocław-Berlin, a na przełomie lat 60. i 70. -do linii Legnica-Zielona Góra-Szczecin. W obydwu przypadkach właściciele części gruntów,
przez które miały przebiegać tory, tak wywindowali ich ceny, że firma prowadząca
budowę wycofała się z transakcji. T'ak więc mieszkańcy musicli czekać na połą
czenie kolejowe aż do 1892 roku7.1. Stała się nim lokalna, drugorzędna linia Kożu
chów-Niegosławice, z możliwością dojazdu do Zagania, Nowej Soli i Szprotawy.
Nic zmieniło to w zasadniczy sposób sytuacji komunikacyjnej Nowego Miasteczka, które w wyniku partykularyzmu i krótkowzroczności części swych mieszkań
ców znalazło się w drugiej połowie XIX wieku na peryferiach, w oddaleniu od
głównych szlaków. Sytuacja zaczęła się poprawiać w okresie międzywojennym
w wyniku upowszechniania ruchu samochodowego i przystosowywania do jego
wymagań dróg krajowych i lokalnych.

"Anzcigcr", 23 III 1922.
W. Strzyżewski, J. Zawiślak, op. ril., s. 36.
F. Eckert, op. ci!., s. 90.
i\ l. Silz, op. d!. [s. 7-9).
n W. Strzyżcwski , J. Zawiślak. op. cit., s. 37; F. Eckcrt. op. cit., s. 87-90.
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Infrastruktura komunalna
W latach 70. XIX wieku przeprowadzono wymianę rur wodoci<Jgowych z drewnianych na ceramiczne. Wodę pobierano ze źródeł usytuowanych na południc
od miasta. System obiegu grawitacyjnego został zastąpiony systemem pomp, napędzanych mechanicznie. W okresie międzywojennym rozwijano stopniowo sieć
kanalizacyjną odprowadzającą ścieki. W latach 30., w ramach programu robót publicznych w III Rzeszy, została uregulowana Biała Woda, która wcześniej groziła
zalaniami (np. w 1804 r.)i 4 .
Stosunkowo późno, bo dopiero w 1919 roku, nastąpiła elektryfikacja miasta,
opóźniona dodatkowo przez I wojnę światoW<J. Prąd dostarczany był aż z Saksonii
(przez elektrownię z okolic Drezna) przez stację przekaźnikoW<J w Żaganiu ..Jednym z pierwszych budynków, do którego został doprowadzony, był kościół ewangelicki. Wkrótce doszło do zmiany w oświetleniu ulic- lampy gazowe zostały
zastąpione przez elcktrycznel'.

Życie społeczne
Ludność

miasta

Z danych statystycznych, którymi dysponujemy, wynika, że liczba ludności Nowego Miasteczka w XIX wieku stopniowo, choć powoli rosła. Na początku XX wicku, głównic w wyniku Ostjlurh!tt (emigracji zarobkowej do zachodnich prowincji
Niemiec), zanotowano spadek, a w latach 30. tego wieku stabilizację na poziomic
około 1700 micszkar'iców.
---·

Rok
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Źnidło: S. Kowalski, Nom•t .1/ifl.lfnzko. [w:[ Stttdirtllfld por;:;qll-itllli i ro;:;p/rrnowrmimtlllill.l'lllllll.~md!.-owr;
Odrr; i /Jolnr; IVrufr;. red. Z. Kaczmarczyk, i\. \\\dzki, t. 2, Zielona (;óra I'J70; C. Jokisch, Gtsrhirhtt drr
St11d1 Nmsttid!tl. T h. I~lll, c;Iogau 1HCJ>: l leinwtl:lllrndtr/lir die 1\rei.l't Gninlmg und Frtyst11d1, Grl.1nlwrg
19.\2.
74
\V. Strzyżcwski, J. Zawiślak, op. ril., s. 38; Fischer, op. dl., s. 12: "Anzciger",
15 XII 1922.
E. Kolbe, Grsdtidi!t drr Starli ... , s. 18')-190.
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Brakuje jednak danych do stanu liczby ludności w drugiej połowic XIX wieku
oraz w okresie 1914-1924. Dla tego drugiego przedziału czasowego dysponujemy
statystyką urodzin i zgonów, która pomaga opisać i wyjaśnić zjawiska demograficzne, a także obyczajowe.

Urodziny

Dzieci

Dzieci

ślubne

nieślubne

26

s
s
6

Zgony

Dzieci
martwo
urodzone

27

3

40

4

35

2

---

31
-- - - -

1918

13

8
~-

1924

40

34
----

Źnldłu: E. Kolbe, Nwhtmg CJttrGtsrltkhte rlerStarl! Nm.,·fiirlte/.1 w: l irlem, Gtsrltitltlf rlerS!t~rl! Netts!iirltel, Ncusalz
1'JZS, s. 'J. 2(>-27.

Z tego nicpełnego zestawienia widać wpływ wojny na osłabienie potencjału
demograficznego Nowego Miasteczka- szczególnie wyraźną przewagę zgonów
nad urodzinami w jej ostatnim roku, spowodowaną podatnością osłabionego biologicznie społeczeństwa na choroby, w tym szalejącą wówczas grypę. Czas wojny
nic sprzyjał zakładaniu rodzin, ale jak się okazało po jej zakończeniu - powojenny kryzys, a szczególnie okres hiperinflacji- tym bardziej. W latach 1919-1920
zawierano po osiem ślubów rocznic, pomiędzy 1921 a 1923 rokiem były po 2-3
śluby, a w 1924 roku tylko jeden. Zapowiadało to ciqg dalszy niżu demograficznego w mieście. Nie odwróciła tej tendencji "prorodzinna" i prokreacyjna polityka
władz III Rzeszy. W latach 30. XX wieku wzrost liczby mieszkańców Nowego
Miasteczka został trwale zahamowanyn.

Stosunki wyznaniowe
W XIX i pierwszej połowie XX wieku w mieście utrzymywały się stosunki wyznaniowe ukształtowane w poprzednim okresie, bez rewolucyjnych zmian. Przeważała więc ludność wyznania ewangelickiego. Na przełomie lat 20. i 30. XX
wieku na około 1700 mieszkańców mniej więcej 1250 osób należało do tej gminy
wyznaniowcj 77 • W połowie XIX wieku powołano ewangelicką radę kościelną. Jej
celem była współpraca z władzami miasta w celu wspierania życia duchowego
i organizacyjnego"" tej wspólnocie 7s. Pozostali mieszkańcy w większości byli katolikami, należącymi do parafii kościoła św. Marii Magdaleny (do 1833 r. także ko7
''
77
7
"

Nadttrag, s. 26.
Rml-llallr!fJIIth rlf's Bist11ms Bresla11, Brcstm 1929, s. 105-106.
G. Jokisch, op. cit., Th. III, s. 58-59.
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ścioła św. Konrada). Na pocZ<jtku XIX wieku, po częściowym równouprawnieniu
Żydóvv przez króla Prus, odnotowano w Nowym Miasteczku grupę ludności wyznania mojżeszowego. Jej liczebność w początkowym okresie E. Kolbe określa na
10-12 rodzin 7''. W 1840 roku odnotowano 23 przedstawicieli ludności żydowskiej,
a w okresie międzywojennym powrócono do podawania liczby rodzin: w 1925
roku było ich 6, a w 1937- 3, w tym rodzina wspomnianego twórcy i właściciela
fabryki mebli Kobłitza, wywłaszczona z firmy w 1938 i wyrzucona z domu w 1940
rokux 0 .

Dccyduj<ICY wpływ na życie religijne, a w dużym stopniu także społeczne,
miały oczywiście obydwie wspólnoty chrześcijańskie. Do czasów Kułturkampfu

w latach 70. XIX wieku ich proboszczowie nadzorowali dziJłalność obu szkół elementarnych, ewangelickiej i katolickiej. W 1872 roku uchwah1 sejmu pruskiego
odebrano im ten obowiązek, przekazuj<IC go inspektorom państwowym. Kolejne uszczuplenie rangi duchownych nastąpiło w 1874 roku, kiedy wprowadzono
w Prusach obowiązek zawierania ślubów cywilnych przed kościelnymi. W zwiejzku z tym otwarto w Nowym Miasteczku w tym roku oddział urzędu stanu cywilnegox1 . Śluby kościelne stały się w praktyce aktami symbolicznymi o religijnym
charakterze (choć w praktyce przystępowała do nich zdecydowana większość par).
Utraciwszy tak istolne formalne prerogatywy obydwie parafie podjęły inne formy
działalności społecznej. Pod auspicjami Kościoła katolickiego działały w duchu
jego społecznej nauki z przełomu XIX i XX wieku Zwi<jzek Katolickich Męż
czyzn i Chłopców oraz Stowarzyszenie Katolickich Czeladników. Zbliżone cele
przyświecały Ewangelickiemu Towarzystwu Mężczyzn i Młodzieńców oraz
Ewangelickiemu Związkowi Młodych Kobiet, szerzącym surowe ideały protestanckiej ctykix 2 • Podobn<l działalność rozwijał oddział ewangelickiego Śląskiego
Związku Robotników. Jego program był zbliżony- głosił hasła solidarystyczne,
przeciwne ideologii walki klas i socjalizmu. Alternatywą dla nich miały być wartości religijne, stosowane w praktyce w życiu społecznym i gospodarczymx·1. Bardziej politycznych celów można sic; dopatry-wać w programie założonego w 1920
roku Ewangelickiego Zwi<jzku Obrony Interesów Niemieckich i Protestanckich,
zagrożonych według twórców na całym niemieckim wschodzie. Z tym związkiem
były związane wydawane przez miejscowego pastora Wahna od 1914 roku czasopisma: "Heimat", a następnie "Die Synadal Sonntagszeitung" ("Synodalna Gazeta
Niecłzielna")x 1 • Codzienne życie religijne splecione było ze społecznym, toczyło
,., E . Kolbe. Grsr!tirhlf' rler Stflrll... , s. 129.

" ' F. Ecken , op. dl., s. 85 .
"

,. .1\nzcigcr". 9lll 1924

(artykuł

rocznicowy na 50-lecie ismicnia USC w N. l\liastccz-

ku).
2
'
W. Strzyżcwski, .f. Zawi ś lak, op. tit.. s. 44.
' ·' .,1\nzeiger", 15 III 1924.
" E. Kolbe. GE'sr!tir!tte drr Strtrl! ... , s. 193.
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w rytmie nabożeństw i świąt religijnych w poszczególnych gminach. "Anzeiger" donosił o kolejnych komuniach i konfirmacjach, święcie reformacji, adwentu,
zmianach na stanowisku pastora lub proboszcza.
Szkoły

W omawianym okresie współistniały ze sobą dwie szkoły elementarne: ewangelicka i katolicka. Zapewniały w praktyce realizację pruskiego obowiązku szkolnego.
Utrzymywane były przez władze państwowe i miejskie przy wsparciu katolickiego
i ewangelickiego związku szkolnego. Na przykład w 1925 roku koszty funkcjonowania szkoły ewangelickiej wyniosły 26 000 marek, z czego na miasto przypadło 8500, z kolei szkoły katolickiej 10 000, z czego miasto- 30QQHó. Nauczyciele,
uszeregowani w pięć rang awansowych, oprócz płacy otrzymywali mieszkanie
i opał. Jak wspomniano, do 1872 roku nadzór nad szkołami sprawowali zwierzchnicy obu parafii, później przeszły pod kontrolę państwa. Nauka w nich trwała
cztery lata, w praktyce tworzono w różnych okresach od dwóch do sześciu klas.
W drugiej połowie XIX wieku liczba uczniów w obu szkołach sięgała 130. We
wspomnianym 1925 roku szkoła ewangelicka miała 181 uczniów i 6 nauczycieli,
a katolicka - 91 uczniów i 3 nauczycielix~>. Problemem dla absolwentów szkoły
podstawowej był brak szkoły średniej, a ściślej mówiąc- publicznego gimnazjum.
W celu kontynuowania nauki młodzież trafiała więc do odpowiednich placówek
w regionie, między innymi w Nowej Soli, Zielonej Górze, Głogowie, Legnicy.
Częściowo zmniejszono ten brak w 1914 roku, kiedy otwarto prywatną tak zwan'l
wyższą szkołę, rcaliwjącą program gimnazjum realnego. Uczyło się w niej zwykle
około 50 osób, zauudniano czterech nauczycieli- zespoły klasowe były znacznie
mniejsze niż w szkołach publicznych. Poziom nauki oceniano jako wysoki. W połowic lat 20. czesne wynosiło 12,5 mk, przy czym miasto opłacało miejsca trzem
najlepszym uczniomx 7•
Dowodem troski władz miejskich o edukację stała się budowa nowego budynku szkolnego. Decyzję podjęto w połowic lat 20., zrealizowano ją w 1931 roku za
500 000 marek, z czego 200 000 wyłożyło miasto. Zbudowano obiekt obszerny,
nowoczesny, wyposażony między innymi w centralne ogrzewanie, ciepłą wodę
i łaźnię, pracownię mechaniczną, bibliotekę, salę gimnastyczną o wymiarach 24/13
metrów. Znalazły tu swoje siedziby wszystkie trzy opisywane szkoły (od 1999 r.
Zespół Szkół nr l przy ul. Marcinkowskiego). Budynek umożliwiał prowadzenie
szerokiej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczo-socjalnej dla
dzieci i młodzieży, a także kulturalnej dla wszystkich mieszkańców. W sali sportowej organizowano na przykład występy artystyczne i pokazy kinowe. W specjałK.i

"'·
'

7

G. Jokisch, op. dt., Th. III, s. 60-61; Nacńtrag, s. 17-18.
Rmi-Hrwdó!lcń ... , s. 105; Arlressóttrń ... , s. 264; Nacńtrag, s. 18.
"Anzeiger", 3 IX 1914; Nacńtmg, s. 18.
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nic wydzielonej sali znalazło swoje miejsce muzcum szkolne i miejskieHx. Niestety,
wkrótce po oddaniu do użytku cała ta infrastruktura zaczęła służyć wychowaniu
i indoktrynacji w duchu nazistowskim. Dla młodzieży niemającej ambicji lub
możliwości zdobywania wykształcenia średniego otwierano w Nowym Miasteczku szkoły zawodu: w 1898 roku szkołę gospodyń wiejskich, oferującą gruntowm1
wiedzę rolniczą, a w 1909 szkołę rzemiosł dla chłopcówx<J.

Ochrona zdrowia, pomoc społeczna
Jak podaje E. Kolbe, po sprzedaży budynku kościoła św. Konrada w 1834 roku parafia katolicka utrzymywała związaną z nim fundację szpitalną. Nicwielki szpital
funkcjonował więc nadal przez prawic 100 lat. W dwgiej połowic lat 20. XX wieku
podzielił los kościoła. Jego siedziba (dzisiaj nieistniejąca) przy ul. F;irberstr. (ob.
\Vojska Polskiego) została przeznaczona na mieszkanic prywatne'Ju. Opiekę medyczną zapewniali odtąd już tylko praktykujący w mieście lekarze. Zwykle było
ich 2-3, w tym dentysta'J 1• Pacjenci wymagający hospitalizacji korzystali ze szpitali
w sąsiednich większych miejscowościach, w tym szczególnie w Nowej Soli.
Na władzach miejskich i powiatowych spoczywał obowiązek pomocy najuboższym. Polegała ona na dożywianiu, zapomogach i pomocy lekarskiej. Działalność tę uzupełniała filantropia. W 1856 ze środków zapisanych w testamencie
przez nauczyciela i organistę Samuela S. Paula utworzono przytułek dla biednych
i chorych. Zapisane przez dobroczyńcę pieniądze stały się podstawą fundacji,
z której finansowano leczenie i dożywianie potrzebujqcychn. Inną zasłużon<l postaciq pomocy społecznej był działajqcy na przełomie wieków ewangelicki pastor
Wahn. Z jego inicjatywy w 1917 założono przy ulicy Żukowskiej (ob. 22 Lipca)
ochronkę dla dzieci. Jej personel stworzyły członkinic istniejqccj od 1901 roku
(przy wsparciu ewangelickich sióstr Diakonisek z Zielonej Góry) organizacji "Kobieca Pomoc" (Fmttmltil/f), świadczącej usługi pielęgniarsko-opiekuńcze. W 1920
roku ochronka z powodu trudności finansowych została przejęta przez władze
powiatowe i odgrywała swą rolę dla całego regionu kożuchowskiego'J 3 •
\Vspominano już, że intensywne formy przyjęła pomoc społeczna w epoce
hitlerowskiej. Akcje takie, jak "Zimowa pomoc", wydawanie posiłków ubogim
miały charakter propagandowy, ale niosły też realne wsparcie potrzebującym'J 4 •
"" \V. Srrzyżewski, J. Zawiślak, op. ci!., s. 48; Eit1 Ga11g d11nń rias ttme Scńu!ń(//tS iJI Nms!iidtrl, vo11 Rd:tor ffr!m, [w:] !lrima!J.·almdtrjiir die Kreise Grii11Óerg tmd Freystarl!, Griinberg
1932, s. 85-86.
·''' E. Kolbe, GrJt"ńicńte der Starli ... , s. 125.
11
''
Ibidem, s. 136, 151; t\ l. Silz, op. ril. [s. 47].
'" Dmrsri!Ps Rfirńs-Arlrrssóuth ... , s. 8472.
2
''
G. Jokisch, ojJ. ril., Th. III, s. 45.
''·' W. Strzyżcwski, J. Zawiślak, op. ril., s. 46; E. Kolbe, Gesthicń!e der Sra d! . .. s. 194, 284 .
.,. Zob. np. grudniowe wydania pisma "Anzcigcr" z 1934 r.
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Organizacje społeczne
Organizacją o najszerszym profilu działalności był założony w 1891 roku Związek
Mieszczan (Biirgervereill). Stawiał on sobie za cel omawianie bieżących spraw miasta i pomoc oficjalnym władzom miejskim w rozwiązywaniu problemów. Podobne,
tylko ściślej określone i wyspecjalizowane cele przyświecały założonemu w 1912
roku Towarzystwu Upiększania Miasta. Inspirowało ono codzienną dbałość o wygląd miejsc publicznych oraz takie przedsięwzięcia, jak na przykład wytyczenie
Placu .Jubileuszowego9 '. lnstytucj•l szczególnego znaczenia była ochotnicza straż
pożarna, istnicj•1ca od 1897 roku. Przeznaczoną dla niej remizę wraz z wieżą obserwacyjną wybudowały władze miejskie przy wykorzystaniu dodatkowych skła
dek mieszkańców%. Poszczególne grupy zawodowe tworzyły w mieście swe organi zacje. Były to między innymi stowarzyszenia nauczycieli, rolników, krawców,
kowali, cieśli, murarzy, pszczelarzy, kwiaciarzy i innych'n. Od 1933 roku wszelkie
orga nizacje społeczne utraciły samodzielność. Musiały oficjalnie działać w duchu
narodowo-socjalistycznym lub zakończyć funkcjonowanie .

Życie kulturalne
W okresie istnienia samorządu miejskiego (a więc w praktyce do 1932 r.) ż yc ie
kulturalne Nowego Miasteczka o bfitowało w miejscowe oryginalne formy i inicjatywy, inspirowane z reguły ideami niemieckiego regionalizmu (lleimatktt11SI).
Z czasem splatały się one coraz silniej z pielęgnowaniem tradycji pruskich oraz
rozwijaniem ideologii "niemieckiego wschodu". Prowadzone w okresie między
wojennym pod kierunkiem prof. Segera z Wrocławia badania archeologiczne
miały- jak relacjonował "Anzeiger" -potwierdzić germańslq przeszłość okolic
Nowego l'vfiasteczka w prahistorii9 x. Częściej jednak ni ż do tych najdawniejszych
czasów odwoływano się do epoki wojen napoleońskich, w tym szczególnie do
"wojny wyzwoleńczej" z 1813 roku, maj•lcej w szczególny sposób kształtować patriotyzm i świadomość obywatelską mieszkańców. W jej setną rocznicę (zbiegając•!
się z 25-leciem panowania Wilhelma II) oprócz wspomnianego już pomnika na
Placu Jubileuszowym wzniesiono publiczną bibliotekę (do tej pory istniała tylko filia Biblioteki Powiatowej w Kożuchowie) oraz zorganizowano wystawę obrazującą
Br:fi-eitmgsl.:rieg'J'>. Ekspozycja miała sit; stać pocZ<ltkiem mu zcum miejskiego, ponieważ jednak zabrakło na taki cel odpowiedniego locum, więc zebrane eksponaty
przekazano w depozyt do muzeum regionalnego w Nowej Soli. Dopiero w 1931
6
'
E. Kolbe, Gtsrhirhtuler Star/t..., s. 28 1.
,,,, W. Strzyżewski, j. Zawiślak, op. ci!., s. 39; "Anzeiger", 13 VI 1922 (artykul na 25-lecie
powsrania s rr aży).
7
"
W. Strzyżewski, J. Zawiślak, op. r:il., s. 44.
'" "Anzciger", 22 IV 1922.
'N
E. Kolbe, Geschich/e der Stt~r/1.. ., s. 97, 282-283; "Anzciger", 23 XII 1905.
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roku, w nowo otwartym obszernym budynku szkolnym, znaleziono miejsce na siefleimatmusettm.
Nie znamy cłokładnie ich charakteru, ale można się domyślać, że przedstawiały
zróżnicowane przyczynki cło dziejów miasta i najbliższej okolicyl 00 •
W publikacjach lokalnych, na szkolnych i otwartych imprezach kulturalnych
odwoływano się też do szerszych tradycji narodowych. Obchodzono rocznice wielkich twórców niemieckiej nauki, sztuki, literatury- Kanta, Hegla, Beethovena,
Goethego i innych . Z miejscowych twórców zwracano w latach 20. XX wieku
uwagę na Wilhelma Ludwiga, który w 1922 roku wyróżnił się w krajowym konkursie poetyckim 101 • Za uznanq pis arkę regionalnquchodzi Anna Magdalcne Bock,
zmarła w Nowym Miasteczku w 1931 roku 102 .
Poczqtek życia teatr~llnego vVhjże się z przedstawieniem, przygotowanym
\V 1857 roku przez stacjonujqcych w mieście żołnierzy. Później amatorski zespół
teatralny prowadził ewangelicki kantor, Laube, który przygotował między innymi
Zbójców F. Schillera 10 '. Tego rodzaju okazjonalne spektakle odbywały się zwykle
w sa lach miejscowych restauracji, a od 1931 roku także w budynku szkolnym.
Bardziej rozbudowane i dojr za łe formy przyjęło życie muzyczne. Główną
w nim rolę odgrywał chór męski, któr y m kierowali z reguły kantorzy parafii
ewangelickiej, ale niekiedy także nauczyciele lub urzędnicy. Zespół towarzyszył
róż nym publicznym i prywatnym uroczystościom, na przykład rocznicom, ślubom,
pogrzebom. Wykonywał pie śn i głównie z repertuam niemiec kiego, w tym także
autorstwa miejscowych twórców: pastoraSteina i nauczyciela .fo nctzko. Jego działalno śc i przyświecało motto: "Niech brzmi głośno i długo sz lachetny niemiecki
męski śpicw" 101 • W kościołach wykonywano między innymi litwory urodzonego
w 1888 roku w Nowym Miasteczku kompozytora i organisty Fritza Lubricha 10 ".
Miejscowi melomani mogli też s łuchać występów amatorskich i zawodowych
muzyków przyjezdnych. W 1922 roku odnotowano na przykład wykonanic fragmentów opery Cmmn1 przez orkiestrę z Berlina oraz solowe popisy wirtuoza klarnew . Dla mniej wymagajqcych, jak s ię wydaje, słuchaczy organizowano występy
orkiestr wojskowych z okolicznych garnizonów. Kulminacjq życia kulturalnego
mia sta na przełomie wieków stał sic; organizowany corocznie w styczniu festyn
zimowy (Wi11tnfest). Był on przegL1dem dokonań amatorskich zespołów, okazją do
posłuchania chóru, zobaczenia przedstawienia teatralnego, wysłuchania koncertu
orkiestr y miejskiej z Nowej Soli. Imprezę kończyły tańce 10 r'.
dzibę muzeum miasta. Tlitaj też powróciły zbiory z nowosolskiego

'"" E. Kolbe,
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.,Anzcigcr". 17 XI 192:Z.
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F. Eckcrt, op. ril .. s. 86.
uu Nachtmg, s. 45.
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W życiu kulturalnym i społecznym Nowego Miasteczka dużą rolę odgrywały
miejscowe lokale, będące miejscem różnego rodzaju spotkań. Wymienić tu należy
przede wszystkim dawny zajazd pocztowy, funkcjonujący w XX wieku jako Haus
Herzog- Drei Kro11e11 oraz hotel Weijles Ross. To w nich najczęściej odbywały się
publiczne spotkania, wystawy, koncerty. Wśród obiektów publicznych taką rolę
odgrywała przede wszystkim siedziba Związku Strzeleckiego (Schiitzmhatts) oraz
poszczególne szkoły, szczególnie po oddaniu ich nowej siedziby w 1931 roku.
W 1881 roku władze miejskie zleciły wydawanie urzędowego tygodnika "Anzeiger fi'1r Neustacłtel und Umgegend". Stał się on przecle wszystkim miejscem
informacji i obwieszczerl. magistratu oraz zwierzchnich władz administracyjnych.
Znajdowało się w nim także miejsce na różnego rodzaju wiadomości lokalne, ogło
szenia, reklamy, a także powieści w odcinkach. Pismo ukazywało się na miejscu
w każdą sobotę. Redakcją i drukiem zajmował się początkowo tutejszy wydawca,
A. Schultz. W okresie międzywojennym doszło do połączenia z podobnym organem z Bytomia Odrzańskiego "Beobachter an der Odcr" (okresowo pod tytułem
"Anzeiger der Stadte Bemhen u. Neustadtel"). Nowy wydawca A. Kern zwiększył
częstotliwość ukazywania się tego organu do trzech dni w tygodniu oraz rozszerzył
tematykę pisma o wiadomości z kraju i ze świata. W latach 30. XX wieku były
one przedstawiane w coraz bardziej prohitlerowskim duchu.
Oprócz prasy lokalnej czytelnicy w Nowym Miasteczku korzystali także z tytułów o większym zasięgu. Szczególnie popularne były: "Neusalzer Stadtblatt",
gazeta SPD "Volkswille", berlińskie dzienniki "Berliner Morgen Zeitung i Deutsche \Vane" oraz ilustrowany magazyn "Berliner Neueste Nachrichten" 107 •

Kultura fizyczna
Najstarszq organizacją sportową, kontynuującą swą działalność w omawianym
okresie, był Związek (Bractwo) Strzelecki (Schiitze11gi/de). Należał doń Dom Strzelecki z obszernym placem i ogrodem. W 1931 roku powstał konkurencyjny Klub
Strzelecki (Schie/1-Ciub). Obydwa związki przez cały rok prowadziły sportowo-paramilitarne zajęcia. Ich ukoronowaniem były coroczne letnie zawody strzeleckie,
a zwycięzcę nazywano królem strzelców. Imprezie towarzyszył festyn, jarmark
i zabawa taneczna 10 H.
Drugim sportem szerzej uprawianym w Nowym Miasteczku była gimnastyka. Zgodnie z tendencją obowhJzującą w XIX wieku była ona podstawową formą
wychowania fizycznego w szkołach. Na przełomie wieków powstało kilka klubów
gimnastycznych: Związek Gimnastyczny, ZwhJzek Sportowo-Gimnastyczny Frei
Heil, Robotniczy Zwi~Jzek Gimnastyczny. Ćwiczono w salach hoteli Drei Krotletl
107

"Anzcigcr", pasJiiJJ.
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!\l. Silz, op. cit. [s. 40-41] .
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oraz Wf'ijlf.r Ross, a od 1931 roku w hali szkolnej. Najlepsi brali udział w zawodach i pokazach sportowych na Ślqsku, w Saksonii, Brandenburgii oraz (do 1918
r.) w Wiclkopolsce 10''. Trzech! wreszcie co do popularności dyscy plinq sportu było
w Nowym Miasteczku pływanie, szczególnie po otwarciu w 1924 roku k<lpieliska
miejskiego na Białej Wodzie. Dawało ono mies zka ńcom możliwość letniej rekreacji, a miastu przyn os iło zyski. Stało się miejscem zawodów pływackic h o zasięgu
miejskim, a także powiatowym 110 . Szeroko propagowana była lokalna turystyka
jako forma L1czqca aktywność fizycz ną z krajozn<twstwem. Szczególnie aktywnie
działał na tym polu Zwi<lzek Karkonoski (Riese11gebirge Verein), zachwalający wśród
mies zkańców walory bliskich, a bardzo atrakcyjnych gór 111 •

Tomasz Nodzy!'\s ki

NEW TOWN 1806-1945
Summary
The artide shows t he hi story of New Town from Napoleonic era to rhe end o f the Nazism.
Crucial changes in thc town's sys tem took place throu g h this period: from the Prussian selfgovernmenr reform ro imposition of anri-dem ocratic political strucrure of the Third ReielL
It was related to politica l transformarions for t he di sc ussed period in hi story of Pru ssia and
Germany. Along with the ab ove , there was a res tricted cennomie and spatial development
whose t he most im porrant di sring uishing marks we re t he building of t he furniture fact ory in
the interwar period and thc main national road whieh was joined to the town in 1820 and also
a rail road in 1892. It has been presenred a rich political and cultural life which, since 1881 had
been documenred in th e }ocal newspaper "Anzeigcr fi'lr Neustiidtelund Umgegend".

,.,., ., Anzeigcr". 18 III 1905. 9 XI 19ZZ i in .
lH J J.Var!ttrr;g. s. 13-16.
111

Zob. np . "Anzciger") 13 V 1905.
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DWORSKIE URZĘDY DZIEDZICZNE NA ŚLĄSKU

P

ojęcia "dwór", "kariera dworska" czy "urzędy dworskie" na Śh1sku nie uzyskały w historiografii polskiej statusu pojęcia kluczowego. Zapotrzebowanie na
te terminy zgłaszali jedynie badacze wieków średnich, dzięki istnieniu wówczas
lokalnych centrów władzy. Po wymarciu dynastów śląskich dwory książąt okresu
wczesnonowożytnego wbrew architektonicznym oznakom prestiżu uzys kiwały
raczej efemerydalne, ograniczone terytorialnie znaczenie i poza niewieloma pracami poświęconymi wybranym aspektom nie stanowiły przedmiotu badań'. Także
uczestnictwo mieszkańców Śląska w życiu dworów europejskich XVI-XVIII wieku nie wzbudzało zainteresowania badawczego. Tematyka dworska pojawiła się
zaledwie marginalnie w dociekaniach nad okresem habsbmskim, gdyż oddalony
od śląskiej prowincji wielki dwór nad Dunajem dawał znikome szanse zaistnienia
tam arystokracji śląskiej . Podobną częstotliwość zastosowań wskazanych terminów
można odnotować dla państwa pruskiego w XVIII wieku, z tą różnicą, że Prusy
w tym stlileciu do dworów wystawnych i wzorcotwórczyd:. nie należały. Z różnych
więc powodów ren, niezmiernie istotny przejaw życia społecznego został w historiografii skutecznie zaniedbany.
Problem urzędów dziedzicznych na Śląsku w latach 1740-1806 pojawił się
podczas poszukiwania przykładów karier szlachty ślqskiej w epoce fryderycjań
skiej. Inicjacja kiewnków trajektorii życiowo-zawodowych tej warstwy miała
miejsce podczas hołdu stanów dolno ś ląskich, złożonego nowemu królowi 7 listopada 1741 roku. Odbycie się Homagium odnotowywała cała historiografia dawna
i współczesn a, akccntujqc przede wszystkim polityczne znaczenie aktu. Urzędy
dworskie nadane wówcz,ts możnowładcom śh1skim traktowano jako n arzę dzie gry
politycznej, której celem było zapewnienic Fryde rykowi II poparcia wyższych
warstw społecz nych. Taki kontekst nadali wydarzeniu trzej hi sto rycy : Colmar

Np. K. Kalinowski, Anhitel<tflm barokoru•flttfl .~lqslm ru• r!mgiejpolo wie XVII wieku, Wro1974; K. Adamek-Pujszo, Dzialrt111ość lwltttrotu•órcz a hiqżql żflgfl!JsJ:idl Bironów (1786 1862), r. 1-2, Zielona Góra 2007.
1
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Griinhagen 2 , Wolfgang Ncugcbauer1 oraz Norbert Conrads 4 • Autorzy ci podali wykaz osób nagrodzonych w trakcie hołdu oraz rodzaj przyznanych im nominacji.
Określili wszystkie wymienione urzędy wspólnym mianem urzędów dworskich,
bez różnicowania ich rzeczywistego charakteru, miejsca w dworskiej stratygrafii
i wynikających z tego konsekwencji. Weryfikacja źródłowa zniuansowała przedstawiony przez nich obraz i pozwoliła odnotować występowanie na Śląsku po 1741
roku reprezentantów dziedzicznych urzędów dworskich.
Biorąc pod uwagę historyczną ewolucję urzędów dworskich (!Jofiimter), zakres ich kompetencji i położenie w konstelacji rang dworskich można wyodrębnić
trzy ich podstawowe podgrupy: dziedziczne urzędy dworskie tak zwane Erbiimtn;
o których mowa w pracy, urzędy na dworze monarchy, które dla celów rozróżnienia
nazwano rzeczywistymi urzędami dworskimi lub urzędami dworskimi o rzeczywistych kompetencjach, oraz grupę trzech} urzędów, których wykonawcy należeli
do osób bezpośrednio zaangażowanych w sprawowanic realnej władzy oraz brali
udział zaróvvno w decyzjach królewskich, jak i w egzekutywie.
Do grupy pierwszej zaliczano urzędy, które w toku rozwoju historycznego
utraciły swoje pierwotne, służebne przeznaczenie, a ich reprezentanci nosili jedynie honorowe tytuły. Gmpę dmgą tworzyły te, które związane były z określonymi,
realnymi powinnościami wobec monarchy. Piastujących je zobligowano do prac
posługujących monarsze w jego podstawowych czynnościach prywatno-publicznych. Do ostatniej grupy należały stanowiska, których urzędnicy trybem pracy,
zakresem obowi~}zków i posiadaną władzą zbliżali się ku grupie administracji, ze
względu jednak na swoje powhjzanie z dworem i królem, nicostry podział sfery
dworskiej i administracji szczebla centralnego, wynikajqcy ze specyfiki okresu,
przypisywani byli nadal do personelu dworskiego. Pojawienic się tej grupy urzę
dów na dworach europejskich nast~jpiło znacznic później od urzędów dziedzicznych oraz rzeczywistych i pozostawało w związku z rozwojem monarchii absolutystycznych.
Rodowód urzędów dworskich sięgał wczesnego średniowiecza, kiedy to osobista i domowa służba przywódcy rodowemu nabrała cech wyróżnienia, a posługi
wobec niego miały stały charakter. Po raz pierwszy z urzędami dworskimi: marszałka (Mandw/1), szambelana (Kiimmerer), podczaszego (Mtmd..rcltertcf.>) i scneszala

C. Gri"!nhagcn. Sdilf'sim !lilii'!. Friedrich rlem Grossmt. Bd. 2: 1756-1786, Breslau 1892.
s. 328.

W. Ncugcbauer. Vo11t !tdjisr!tm ilbsollllism!ls zt/111 frtllvnism PnmJ:, [w:]llofgese/lsc!trt/1
tmr!lliJjli!lgl' rl!tmtvpiiisr!te!l Ftin-lm !Id/m i li rlfl· Frii!tm Nmzeil (15-18. litr/), hrsg. K. t\lalettkc,
!lli"lnster 2001. s. 1.20.
_, N. Conrad s, D i f' sr!tlesisr!tt' Stiillrltvf!jasst!llg im Umbmr!t- Vom al!sliillrlisr!tm Hnzog'""' 2'11rjJII'tt(3isr!tfl! Provittz-, [w:j Stiillrlr!ttll!tlllrl Stfla!J·bildtmg i11 Bmllrlettb!ltg-Prm(3m, hrsg.
P. Baumgart. Berlin 1983, s. 348.
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(Smescha/1) spotykano się na dworze Franków z dynastii Merowingów 5• Na dworze
królów niemieckich odnowwano je podczas koronacji cesarskiej Ottona I w 962
roku. Wzrost prestiżu urzędów dworskich był związany z panowaniem Ottona IV
(1198-1215), kiedy pełniącym stanowiska dworskie przyznano prawo wyboru króla. Wówczas ustaliła się na nie odrębna nazwa urzędy nadzwyczajne Erziimtet''.
Przekazywane były drogą dziedziczenia w obrębie dynastii, sprawującej aktHalnie
władzę na terenach, z którymi były związane 7 • Karol IV w Złotej Bulli z 1356 roku
zastrzegł urzędy nadzwyczajne dla elektorów Rzeszy. Wówczas coraz częściej do
określenia urząd nadzwyczajny Erzamt dodawano przedrostek oznaczający obszar
obowiązywania tytułu : Rzeszę Niemiecką: Reichs- (Reichsemmt, Reichserziimter),
dzięki czemu powstała grupa urzędów nadzwyczajnych Rzeszy Niemieckiej.
Każdy z urzędów, jak już wspomniano, związany był pierwotnie z określonym
zakresem obowiązków wobec monarchy. Z czasem, gdy obowiązki praktyczne
przekazano niższym urzędnikom dworskim, urzędy nadzwyczajne przekształca
ły się w urzędy honorowe, natomiast obowiązki praktyczne wykonywane przez
poddanych czyniły wykonujących je reprezentantami kolejnego rodzaju urzędów,
o których poniżej. Właściciele wspomnianych tytliłów honorowych ograniczali się
do obecności na głównych ceremoniach: koronacjach łub hołdachx. Kiedy jednak
s Reallexii"o11 rlrr germr111iscltm Alterlttmskimde, hrsg. H. Beck, D . Geuenick, H. Steuer,
Bd. 24, Berlin 2003, s. 69-71.
'· E . Schubert, Erz- ttllrl Erbiimter am hoc/t- 1111rl spiitmi!lelalterlicltm Kih1igsltof, [w:) Dmtsc!ter Ko11igshoj; Ho{! ag 1111rl Reichstag im spiiterfll Mi !te/al/et~ hrsg. P. Moraw, Stuttgart 2002,
s. 191-230.
7
Król Czech został mianowany podczaszym nadzwyczajnym (Erzscltml:), marszałkiem
nadzwyczajnym (Erz:marscha/1) mianowano księcia Saksonii, szambelanem nadzwyczajnym
(Erd:iimtllerer) margrabiego brandenburskiego od 1415 r. Hohenzollerna. Podstolim nadzwyczajnym (Erztr11chef3) został margrabia re1'lski. Oprócz świeckich, dziedzicznych urzędów
nadzwyczajnych powołano trzy urzędy powiązane z określonymi biskupstwami: arcybiskup
!\Ioguncji został mianowany kanclerzem nadzwyczajnym Rzeszy (Erzl:a11zler des Reicltesarchica11cellaritiS per Cermailia). arcybiskup Kolonii kanclerzem nadzwyczajnym Włoch (Erzl:mtzler
.fiir !ta/im). a arcybiskup trewirski kanclerzem nadzwyczajnym Galii i Królestwa Burgundii
(Erzkmu:ler.flirGrt!liellmtrl Ko11igreiclt Ardat). Do wojny 30-letniej urzędy nadzwyczajne pozostawały w niezmienionej formie. Przej~cie w 1623 r. palatyna reńskiego Fryderyka V na stronę
walczących przeciwko H absburgom Czechom. zadecydowało o przeniesieniu godności elektora i urzędu podstolego nadzwyczajnego na pochodzącego z dynastii Wineisbachów księcia
Bawarii. Powojnie przywrócono godności elektorskie Palatynatowi, przydzielając elektorowi
jednak inny urząd: skarbnika nadzwyczajnego (Erzscltatzmeister). Kolejne zmiany przyniosła
wojna sukcesyjna hiszpa1'lska w XVIII w., kiedy elektor bawarski został pozbawiony wszystkich
godności. llrZ<!cl podstolego powrócił do palatyna reńskiego, a jego urząd skarbnika przejął
elektor Hanoweru król angielski. Utworzone na początku XIX w. kolejne 4 elektorary nie
były powią za ne z urzędami nadzwyczajnymi. Wyjątek stanowił elektorat wittenberski, którego władca sprawował urZ<!d zwierzchnika sztandaru (B. Gondort~ Die altm Reicltiimlet; Herold.
Vierteljahrschrift, Bd. 11, 1984/86, s. 101-103).
" Np. margrabia brandenburski pełniący urząd szambelana nadzwyczajnego w trakcie
koronacji pomagał monarsze po namaszczen iu wdziać szaty koronacyjne, a elektor saksoń
ski przepas ywał króla mieczem podawanym przez arcybiskupa Trewiru. (B. Gondorf, op. ci/.,
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względy różnej natury uniemo żli wia ły im opuszczenie własnego terytorium i udanie się w odległeJ podróż na dwór cesarski, wówczas w obliczu przewidywanej
absencji praktykowano zastępstwa. Ich zwyczaj upowszechnił się już w czasach
Karola IV. Władca wyznaczał spośród możnych podległego sobie terytorium osobę
najznaczniejsZ•l, reprezentujqcą go na dworze. Pożądana przez lokalne możno
władzrwo funkcja przekształciła się w stały urząd zastępcy, przekazywany drog<J
dziedziczenia w obrębie jednego rodu, a urZ<jd nosił nazwę urząd dziedziczny Erbamllub urząd dziedziczny Rzeszy Reicltserbamtw.
Margrabia brandenburski pełnił urząd szambelana nadzwyczajnego Rzeszy'' .
W za s tępstwie clektorów brandenburskich na dworze cesarskim występowali początkowo kolejni członkowie rodziny von Falkenstein, następnie von Weinsberg,
ostatecznie urz•1d dziedziczny sprawowali spowinowaceni z margrabiami brandenburskimi hrabiowic (późniejsi książęta) von I-lohenzollern-Hechingen 12 •
Model królewskiej organizacji dworskiej promieniował na dwory lokalne,
gdzie od 1160 roku wprowadzano klasyczny kwartet urzęd ów dworskich, do któryc h należały: urzqd mars za łka, sza mbelana, podczaszego i ochmistrza. W XIII
wieku urz<ydnicy ci występowali 11 boku panujqcych na dworach Rzeszy, pojawiali
s ię w relacjac h z głównych uroczystośc i oraz byli świadkami w podpisywaniu najważniejszych dokumentów. Na dworach lokalnych doszło tak że do procesu różni
cowania się urzędów dworskich i podziału na urzędy dziedziczne oraz rzeczywiste. Wzrost liczby rzeczywistych urzędów dworskich i konieczność regulacji wzajemnych zależności pomiędzy piastującymi stanowiska na dworze zadecydowała
o wprowadzaniu porz,jdków dworskich czy inaczej regulaminu szarż dworskichu.
W państwie pruskim obowhjzywał przez cały XVIII wiek regulamin Ra11greglemettt
wydany w 1717 roku przez Fryderyka Wilhelma I, niezwykle ubogi w stanowiska
dworskie.

s. 104-105). Dla okre su późniejsz ego źród ł owy mareriał porównawczy stanow i: J.Ch . Liinig,
'l'hmlmJ!I CrrrJIIOI!ia/r /lisloriro--Polilimm, Odrr l!istorisrh- 1111ri Poitisrher Schr111 -Piau .. . , Lcipzig

1719, s. 1138-1423.

'' J.H. Drfunel, Joha1111 Hri11rith Drii111rls U111rr.wrl11111g vo11 rle11 Erzwiirrlm rles !Jeiligm
Romisrhm Rtirh Tmlsrhrr Na1io11. Frankfmr a m !\lai n 1745, s. 34, 46-48.
1
I. Larzke, l!ofr/1111, J•:rzr11111 tlllrl Erbami im lttilldfllterlirhell detttsthell Reidl, Frankfurtam
"
l\lain 1970, s. 485-500; E. Schubert, op. dl., s. 221-230.
11
Od 1415 r. nastąpił o przekazanie godności elektorskiej Hohenzollernom, którym oficja lnie scedowa no lenno w 1417 r. Kiedy margrabia brandenburski jako ksi<JŻy pruski koronował
s i ę w 170 1 r. na króla Pru s, urz,td nadzwyczajny nie zasrał rozszerzony na nowy t ytuł, pozosrawał nadal zw ią zany tylko z god n ośc i <! clckrorslq i król Pru s nie w ys tępował jako szambelan
nadzwyczajny (J.A. Fricd rich , Ehrmgrdiich!ltis der rd111isrhm Kd11igswahl tli! d Krd111mg Joseph s des
l.rJ?:rilftl, Augsburg 1765, s. 21, 23. Szerzej: O. Hauser, /.11r Proólmlflli): 'Prm{3e11 1111rl rias Reich',
Koln-Wien 1984, s. 2).
12 B. Gondorf, op. dl., s. 105.
" ].Ch. Li'mig, op. ril., s. 1473-1527.
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Liczba rzeczywistych urzędów dworskich z biegiem czasu zwiększała się
ze względu na zwielokrotnienie ilości płaszczyzn egzekucji władzy. Rozrastała
się także liczba dziedzicznych urzędów wraz z koniecznością nagradzania coraz
większej grupy możnych. Pojawili się zatem dziedziczni: łowczy (Erbjiigermeister),
ochmistrz (Eróltojinei.rter) lub kuchmistrz (Erókiicltemneister). Szczególny wzrost
dziedzicznych urzędów był odnotowywany wraz z rozwojem właściwej dla XVIII
wieku formy dworu monarchów absolutystycznych. Dwór austriacki posiadał ich
w tym stuleciu aż 17 14 • Oprócz różnej liczby urzędów odmienne było nazewnictwo15 oraz ranga 16 . Umiejscowienie w hierarchii dworskiej nie było stałe i zależało
od umiejętności i autokreacji piastujących urzędy, a także od ich relacji z monarch<}. Wizualizacji hierarchii dworskiej dokonywano podczas uroczystości dworskich17.
Podczas gdy w jednym państwie był tylko jeden rzeczywisty urząd dworski
na przykład marszałka (Hofmar.rclta/1), urzędów dziedzicznych marszałka (Erbmarscltalllub Erbltojinarscltall) mogło być kilka. Wspominania potrzeba satysfakcjonowania ciqgle rosnącej liczby wpływowych rodów, a także rozrost terytorialny
państw spowodował, że monarchowie tworzyli urzędy dziedziczne nie dla całego
państwa, lecz dla poszczególnych ziem, księstw czy prowincji. Każda z części monarchii miała więc swoje, odrębne, nazwijmy to prowincjonalne dworskie urzędy
dziedziczne. Ich liczba odzwierciedlała status polityczno-prawny danego obszaru 1B.
W monarchii pruskiej władcy stosunkowo wcześnie rozpoczęli proces pomnażania
lokalnych urzędów dziedzicznych, choć trudno ustalić, kiedy go zapoczqtkowano,
jaka była hierarchizacja urzędów i co o niej decydowało. Wiadomo, że w 1341 roku
14
G. Freiherr v. Fri:ilichsthal, Die La11rles-Erbiimter i11 dm dsterreicltischm Kro11lii11rlem,
Demsches Adelsblatt, Berlin 2000, s. 172.
Li
W dokumentach nominujących kandydatów na urząd dziedziczny funkcjonowała
w XVI-XVIII w. występowała nazwa Erbmarscha/l i Erbl:iimmeret: Przedrostek Erb- oznaczał
dziedziczny. Spotyka się również nazwy urzędów dziedzicznych poprzedzone przedrostkiem
Ober- (dos!. nad-) takie jak: Ober-llojineister i Ober- Jiigermeister lub nazwy łączące omawiane
przedrostki: Ober- E.rbmru~·chrt/1 i Ober- Erbl·iimmeret: Różnice w nazewnictwie nic wynikały
z potrzeby gradacji nominowanych, a raczej były konsekwencją pewnego leksykalnego nieładu.
W tekście dla większej przejrzystości zrezygnowano z przedrostka Ober-. Od drugiej połowy
XVIII w. upowszechnił się zwyczaj dodawania do nazw urzędów dworskich przedrostka Lal/d( krajowy). Znalazło to zastosowanie zarówno dla nazwy zbiorczej La11rleserbiimter- krajowe
urzędy dziedziczne, jak i poszczególnych urzędów np. Erb-La11rl- Man/!(1//lub Ober- Erb!mJriMan-dta!! (G. Freiherr v. Fri:ilichsthal, op. cit., s. 172).
\(, Podczas gdy w Austrii tytuł honorowy mistrza dworu (Obent-Erb/atJr/-Hojineister) miał
pierwszet'istwo, to np. w Tyrolu przodował marszałek (Obrnr-Erblallri-Man-cha/1) (J.P. Heinke,
Kur:u Drrn'!dlrmg rlrs i11 rlm Oesleneirhisch-Dntlschell Erbsirta/m iiblichm Lehmrerhtes, Wic n 1813,
s. 18- 21).
17
Por. J,Ch. Li'mig, ojJ. cit., s. 1138-1423.
'" W monarchii austriackiej nic we wszystkich krajach korony występowały urzędv dziedziczne. Nie posiadała jej w drugiej połowie XVIII w. austriacka część Śląska. W Galicji.l\laria
Teresa nadawała je dożywotnio (G. Freiherr v. Fri:ilichsthaL op. cit., s. 172).
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llfZ<ld kuchmistrza dla Marchii Brandenburskiej znajdował się w rękach rodziny
von Schulenburg. Rodzina utrzymała tytuł do XIX wieku 1<J. Wcześnie, bo już po
1357 roku rozpoczęto wprowadzanie omawianych urzędów na Pomorzu Zachodnim20. Pod koniec XVIII wieku w dziesieciu częściach monarchii pruskiej człon
kowie wiodqcych rodzin nosili tytuły honorowe związane z urzędami dziedzicznymi. Znacznic odstawały od pozostałych części monarchii odrębne pod względem
historycznej przynależności państwowej Prusy, gdzie obok marszałka utworzono
niespotykane doqd urzędy dziedziczne: ochmistrza krajowego (Lrwrlhofmeisler),
bmgrabiego (Oóedmrggmj) i kanclerza (Krmzler) 21 •
Najsłynniejsi przedstawiciele dynastii Hohenzollernów, FryderylcWilhelm
I i jego syn, należeli do władców, którzy nie przywi<IZywali zbytniej wagi do ceremoniału i innych form prezentacji dworskiej, przez co dwór poczdamski różnił
s ię nieco od klasycznych dworów europejskich 22 . Środowisko dworskie izolowane
od spraw wagi państwowej, opuszczone przez pruskich królów, zmuszone było
radzić sobie same 21 . Ceremoniał ani mzędy dworskie nie miały takiego znaczenia,
jak na innyc h dworach europejskich, stąd też brandenbursko-pruscy właściciele
tyn1łów dziedzicznych nie byli faworyzowani na uroczy stoś ciach dworskich i poza
nielicznymi przypadkami osób, które dzięki własnym zaletom osiągnęły prestiż na
dworze, po zos tawały tytułami o dużo mniejszym prestiżu niż urzędy rzeczywiste.
Nic przekreś lało to ich atrakcyjności w oczach szlachty i stanowiło dla niej kolejny
ś rodek budowania własnego autorytetll . Podobnie rzecz się miała w przypadku
właścicieli d zie dzicznych urzędów dworskich na Śląsku, po przejściu tej prowincji
pod panowanic dynastii Hohenzollernów.
Na Ślqsku w 1810 roku funkcjonowało osiem urzędów dzied zicz nych i taki
stan ilo ściowy mrzymał się do końca pierwszej połowy XIX wicku 24 . Były to nastę puj<!Ce urzę dy : łowczy (Jiiger-Mfister), poczmistrz (Post-Meister), sędzia dworski
(Hojiicher), ochmistrz (Ho.fmeister), marszałek (Marshall), szambelan (Kiimmerer),
1
''
2
"

A. l\ lach, Die Erbliiit/er i11 Prm{3m , D emsches Adclsblatr, Berlin 1883, s. 259.
Po 1357 r. na Pomorzu urworzono czter y dziedziczne urzt;:dy : marsza łka , sza mbelana,
podczaszego i kuchmistrza. Wraz z postt;:puj~j cym i podziałami Pomorza Zachodniego nasttyp owało pomna żan ie liczby urzt;:dów dziedzicznych (A. 1\lach. AltjJOIIIIIIet:rrhe Erbiimlfl; Deursche s
Aclelsblatt. Berlin 1883, s. 99).
21
Gmm/ogisrh- Diplomalisrhes lahdJ/Ichfiir rlm Prm{3ische11 S taaltmrl zt111iichst }lir Dessm
Ar/d tlllrl rlie hohe'"" Stlinr/e iibnha11jJI. l , Berlin 1841. s. 25-28.
22
N. Ełias , Dif' hofisrhf' GPJel!srhr(/i. U11tf'!"s11rhtmgm utr Sozio/ogie rlf's Ko11iglttt11s ttnrl rln
hojlsrhm ArWol:mtie. Frankfurt a m l\! a in 1983; J. Kruedener, Die Rolle r!f.l" flojrs im Absollllis11/tts, Stuttgart 197 3; V. Bauer, D i f' hojlsrh Grsd/schaji in Dettlsrhlanrl vo11 rlenlfillf rles 17. bis zttlll
Attga11g rlrs / 8. lah!htlllrler/s. Vf!:wrh eitter Typologie, Tiibingen 1993, s. 92-97.
2
' W. Neugebauer, Ho/ tlllrl politisrhes Svs!mt i11 Bm11rlmbmg-Prmssm: rias 18. lahthullrlerl.
,,Jahrbuch tl~r di e Geschichce l\!ittel-und Osrdeutschlands" 46 , 2000, s. 139-169; irlflu, Vo111
hojlsthm ilbso!lltislll!ts Zltllt jo//weise11 Ptml.-... , s. 113-1 24; R. Koser, Vom Betli11er Hoje 11111 1750.
" Hohe nzo llern- Jahrbuch'' 1903. 7, s. 3.
21
GmMiogisch-Diplomalisches lahrbnrh ... , s. 26-27.
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podczaszy (Mundschm!.·) oraz dyrektor budowlany (Bau-Director) 25 • Siedem z wymienionych urzędów nadał szlachcie Fryderyk II, jedynie tytuł podczaszego należał do nadań Fryderyka Wilhelma III. Udzielanie tego rodzaju awansów ustało po
śmierci Fryderyka II, co możemy łączyć z wygaśnięciem szczególnego stosunku
monarchy do kwestii śląskich.
Kolejność i ranga nadawanych urzędów nie tworzyły stałej reguły i wskazywały na rzeczywisty stosunek Fryderyka II do szarż i godności dworskich 2r.. Pierwsze nadania dworskich urzędów dziedzicznych wpisały się w zbiór nadań z okazji
hołdu lennego, złożonego przez stany dolnośląskie nowemu królowi w 1741 roku .
Dokonano wówczas podniesień do stanu baronów, hrabiów i książąt Królestwa
Pruskiego, pojawiały się również urzędy dworskie w każdej ze swych odmian 27 .
Fryderyk II nadał 7 liswpada 1741 roku dwa dziedziczne urzędy dworskie: wielkiego łowczego (Ober-liiger-Meisler) oraz generalnego poczmistrza na Śląsku (Ge1lemi-La11d-Post-i'v!eister). Otrzymali go dwaj członkowie jednego rodu: hrabia Krzysztof Henryk von Rekhenbach (1710-1791) z linii z Nowego Grodziska oraz jego
brat, hrabia Henryk Leopold von Rekhenbach (1705-1775) z linii goszczeńskiefx.
Wbrew istocie urzędu, zakładającego w pruskiej wersji dziedziczenie primogeniturialne, Fryderyk II nadał je przedstawicielom rodziny von Reichenbach doży
wotnio, bez prawa dziedziczenia przez męskich potomków. Nie było to stopniowanie zaszczytów, zważywszy na to, że jeszcze w 1741 roku Fryderyk II obdarzył
rodzinę von Reichenbach kolejnym awansem zmieniajqc status publiczno-prawny
ich maj<)tku na wolne państwo stanowe Goszcz (Freie Standesherrschaji Goschiitz),
a dziedziców linii goszczeńskiej ustanowił wolnymi panami stanowymfJ. Bardziej
prawdopodobne wydaje się niedopełnienie formalności ze względu na przejściową
sytuację polityczn~l· W dokumencie wystawionym przed hołdem (6 października
1741 r.) zaznaczono, że stosowne tywły miały jedynie obowiązywać na terenie Dolnego Śląska (Ober-liiger-Meisltr i11 Nitdersch/esim oraz Gellemi-La1ld-Post-Meister i11
Niuln:rch/esitll), a więc na obszarach zajętych w trakcie pierwszej wojny śl<1skiej 10 •
Tytuły uczyniono dziedzicznymi odrębnymi aktami z S i 7 stycznia 1752 roku .
zs GStAD. I HA. Rep. 46B, Nr 74 ww. fasc . l.
zr, R. Koser, op. dl., s. 3: T Schieder, Friedrich rler Grof3e. Ei11 Kiiltigtttlll der łVierlenpriirh,

Frankfurtam l\ lai n, Bcrlin-Wien 1983, s. 50.
Z? Yi-iamph vo11 Sr!tlesif'lt, Oder Brscńrfibtmg Der f1111digtmg w Breslatt: Deme beygefiiget: Die
Nań mm rlerer Hennt Depo!ierlm, Die Gerlirńte, tmd Devise der 11/umillalioll, wyd. J.]. Korn, Bresla u 1742, s. 20-21; W. Neugebauer, 1/of . ., s.153; C. Grflnhagen, op. rit., s.328; N . Conrads,
op. rit., s. 348.
2
" C.H.F. v.Rcichenbach, Affi11r biogmpńisrńe Sl:izze, Kothen 2001, s. 123-130; Tri11mj ..,
s. 20; E.H. Kncschkc,Nettes allgemeillts dmtsrhes Arlels-Lexicolt, Bd. 7, Leipzig 1859, s. 414-415;
L.v. Zedlitz- Neukirch, Neues prettssisrńes Adels-Lexicott oderge11ea/ogiscńt tms diplomatiJche Narń
ridttm, Bd. 4, Leipzig 1836, s. 100-103.
2
'' GStAD. I HA, Rep. 46B, Nr 161 a 2, fasc.1; K. Orzechowski, Historia ttslrojll Ślqs/.·a
1202-174(} r:, Wrocław 2005, s. 236.
"' GSrAD. I HA, Rep. 46B, Nr 74 ww. fasc. l.

146

Małgorzata

Konopnicka

Po śmierci utywłowanych przeszły one na ich męskich potomków: w 1775 roku
ty tlił generalnego poczmistrza odziedziczył hrabia Henryk von Reichenbach li.
Po śmierci Krzysztab Henryka w 1791 roku drugi z urzędów otrzymał dziedzic
państwa mniejszego Nowe Grodzisko (Mi11derherrscha(t Nettschlo{3), hrabia Henryk
Wilhelm von Reichenbach. Linia nowogrodziska wygasła w 1819 roku. Tytuł wielkiego łowczego przekazano linii von Rekhenbach z Goszcza·12 .
Następnym w układzie chronologicznym dziedzicznym tytułem dworskim,
którym posługiwał się przedstawiciel szlachty śląskiej był sędzia dworski (Erbhoji·ichter). Urząd sędziego dworskiego był w czasach pruskich pierwszym urzędem
na Śląsku, który stanowił uznaną przez to państwo schedę po rządach habsburskich i stanowił nawiązanie cło godności otrzymanych przez rodzinę szlachecką
w przeszłości. Fryderyk II 22 stycznia 1747 roku zezwolił hrabiemu Karolowi Gotardowi von Schaffgotsch (zm. 1780 r.) posługiwać się tytułem sędziego dworskiego (Hofrich!er)ll. Urząd sęclziego 11 od 1445 roku piastował w Świdnicy przodek
hrabiego- Jan von Schaffgotsch- od 1457 roku starosta księstwa świclnickiego .
W 1651 roku cesarz nadał Krzysztofowi Leopolcłowi von Schaffgotsch (1623-1703)
w drodze uznania za wierną służbę tytuł sędziego dworskiego w weichbildach
świdnickim, strzcgomskim i bolkowskim na zasadzie tytułu dziedzicznego (ErbHoji·icher) oraz na podobnych zasadach urząd ochmistrza (Obrist-Erb-HofineisterAmt) w księstwie świdnicko-jaworskim16 • Rozporządzenie Fryderyka II z 1747
15

" l l. Reichenbach, Urhmrllirńe Gcscńicńte rlrr Gmje11 Rficńmbach i11 Schlrsim, Bd. 2, Bresla u 1906, s. 293, 298.
12
/birlem, s. 300.
n GSrAD, I HA, Rep. 46B, Nr 74 ww, fasc. l.
14
Sędzia dworski (1-loji'icher) był przewodniczącym sądu dworskiego (1-lofgericńt), posiadającego w średniowieczu rozległe uprawnienia sądownicze, wynikaj<JCC z utrzymującej
się jeszcze do XVI w. stosunkowo dużej samodzielności jmysdykcyjncj książqt na Śhjsku.
(Zcdlers-Univcrsal-Lexicon, Bel. 13, s. 0232 http://www.zcdler-lcxicon.de). l\Iożnowładztwo
dziedzicznego księstwa świdnicko-jaworskiego w 1526 r. uzyskało od Ludwika Jagiellm'iczyka
przywilej nic stawania przed żadnym sądem poza granicami księstwa. \V księstwie tym funkcjonowały trzy S<Jdy: sąd ziemi i miast, sąd lenników oraz sąd dworski. W XVI w. wzrosła ranga
starosty jako najwyższego urzędnika królewskiego w księstwie, natomiast zmniejszała się rola
wymienionych S<jdów. Zwłaszcza sąd dworski wraz ze wzrostem władzy starosty generalnego
księstwa stracił swe kompetencje, a pełnione w nim mzędy stały się tytułami honorowymi
dziedzicznymi w obowiązuj<jcych w określonych księstwach (K. Orzechowski, op. dl., s. 163164).
J.i
Sdwffgotsrń. Zedlers Universal-Lexicon, Bel. 34, s. 0407 lmp://www.zedler-lcxicon.de;
U. Schmilewski, Schafle,otsrh, [w:J Nettf Dflllsrńe Biograpńif' 22, 2005 (dalej NDB), Bel. 22, s. 536;
http://deutschc-biographie.de [data dostępu: 20.11.2009]; A. Duncker, Dil' lii11dlirhm lVońnsii:U,
Scńlossn; tmrl Resirlmzen drr rillnsrhafi/irhm Gu11!rlbrsilzer i11 rlerprmssisrhm ii10IIarcńie, 11rbs1
dm Ko11iglirńm Fmnilim- ffa11s- Firleirommiss- littri Srha/1111-giilem, i11 llfllllrgetrmm, hi11stlerisch
rmsge/iihrtelt,fMbigm Dantellt111gm, 11ebs! brglritmrlem Texl, Bel. 8, Berlin 1865, tab. 468, 469.
"' Zerllns ... , Bel. 34, s. 0411; L.v. Zedlitz- Neukirch, op. cit., Bd. 4, s. 156; J. Krebs,
Ch .L. Srńaf/~o!Jrh, Iw:] Allgnneiue Dettlschr Biogmphie 30 (dalej ADB), Bel. 30, s. 541; http://
deutsche-biographie.de. [data dostępu: 20.11.2009].
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roku dotyczyło tylko urzędu sędziego dworskiego, który "[ ... ] miał być utrzymany
w rękach posiadającej go od dawna rodziny von Schaffgotsch jako titulo o11oroso" 17 •
Król poza konfirmacją tytułu włączył urząd sędziego w skład urzędów dziedzicznych Śląska i monarchii pruskiej. Hrabia Karol Gotard von Schaffgotsch otrzymał
dokument potwierdzający prawo do tytułu 28 maja 1765 roku.
Rodzinie von Schaffgotsch, jak wspomniano, od 1651 roku przysługiwał drugi tytuł dziedziczny- ochmistrza. Posługiwał się nim przed 1740 roku zarówno
Krzysztof Leopold von Schaffgotsch, jak i jego następca Jan Antoni. Natomiast już
kolejny właściciel, najstarszy syn Jana Antoniego z pierwszego małżeństwa, Karol
Gotard używał tytułu Oberlanrleshojineister1K. Wiemy, że mutacja zapisu tytułów
dziedzicznych była praktykowana, chodzi więc o dawny tytuł ochmistrzowski.
Fryderyk Wilhelm II w 1786 roku potwierdził go hrabiemu Janowi Nepomucenowi
von Schaffgotsch (1732-1808), synowi Karola Gotarda, uchwalił jego dziedziczność
i włączył urząd ochmistrza w poczet dziedzicznych urzędów prowincji śląskiej
państwa pruskiego. W dokumencie nie ma odwołania do urzędu dziedziczonego
przez rodzinę od połowy XVII wieku, tak jak w przypadku sędziego dworskiego-''). Istnieje w literaturze wzmianka, niepotwierdzona źródłowo, że uczynienic
dziedzicznym urzędu ochmistrza nastąpiło wcześniej, już w 1768 roku 40 . Biorąc
pod uwagę datę uznania rodzinie von Schaffgotsch pierwszego tytułu, czyni drugi
prawdopodobnym. Brak stosownego dokumentu zobligował kancelarię do wystawienia nowego w chwili wstąpienia na tron następnego monarchy, co było zabiegiem stosowanym.
Kolejnym urzędem dziedzicznym był urz,ld dziedziczny marszałka (Erblallrles-Marsha/1). Otrzymał go 30 lipca 1775 roku hrabia Fryderyk Wilhelm von
Sandraetzky. Nadanie godności marszałka przekazano do publicznej wiadomości w 1776 roku cyrkularzem ze zbioru rozporządzeń, wydawanych cyklicznie od
chwili zajęcia Śląska przez Prusy. Czytamy w nim:
[ ... ] zgodnie z prawem dziedziczenia przez najstarszego potomka linii męskiej,
przekazujemy Fryderykowi Wilhelmowi von Sandrasky, po śmierci ojca Jana Ferdynanda
von Sanclrasky godność dziedziczną marszałka w Księstwie Śląskim (Erblancles- Marshall
im Herzogtum Schlesien), nakazujemy uznanie jej oraz stosowanie tego predykatu we
wszystkich sytuacjach 41 •
17
·

GStAD, I HA. Rep. 46B, Nr 74 ww. fasc. l.

'" Zrrllers .... Bel. 34, s. 0411; L.v. Zedlitz-Neukirch, op. cit., Bel. 4, s. 156.
y, GStAD. I HA, Rep. 46B, Nr 74 ww, fasc. l. W literaturze przedmiotu istnieje mylne
przekonanie o nadaniu nowego, odrębnego tytułu. (A. Kuzio-Podrucki, Scńajfgotschowie. ZmietlI/f /oc,:v .1'/rpl:iej mystol.·t'(Jlji. Bytom 2007, s. 55).
4
Hal!r!óttch t!Óf!' rlm Konig/idt Prms.l'isdmt Holmtri Start! rwj'drts Jańr 1794, Berlin 1795,
"
s. 35.
41
Sammltmg al/er i11 rlem so11vemi11ett łlfl'zoglńtttll Scńlesim tmrl der demselbm illcotporiertm Gmfj~·dl(lji Gla!z i11 Flna11z- l11stitz- Crillli11al- Geisllirńett- Comistorial- Kirchett- Sarhett 11.11.
p11bliriertm ttllrl ngrmgmm Otdtttmgett, Erli/.·te, Mr111date, Rescripten 11.11. we/che vo11 der Zeit der
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Z niniejszej relacji wynikało, że Fryderyk Wilhelm tytuł marszałka uzyskał
w spadku po ojcu. Zarówno w źródłach, jak i w opracowaniach (nory biograficzne
S<\ niepełn e), wśród wielu awansów, które spotkały rodzinę barona Jana Ferdynanda von Sandratzky (zm. 1775) nie występował mząd dzicdziczny42 . Najprawdopodobniej Jan f<erdynand otrzymał go pod koniec życia . Następcą wymienianego
w zbiorze edyktów był hrabia Fryderyk Wilhelm Ferdynand von Sandratzky (17741841). Przy tej osobie noty były już zgodne, podając tytli! marszałka dziedzicznego
(Etblrmrles-Marsha/1 i11 .Srhlesim)41 . Omawiana godno ść była zwh1zana z najbardziej
rozpowszechnionym mzędem dziedzicznym w monarchii pruskiej . Występowała
w każdej prowincji 44 • Oprócz szambelana była uważana za jeden z najstarszych
i najważniej szyc h urzędów z wielkiej czwórki urzęd ów dziedzicznych. W Rzeszy mząd marszałka pełnili elektorzy Saksonii i pierwotnie byli odpowiedzialni za królewską masztalarnię. Urząd dziedzicznego zastępcy marsza łka Rzeszy
powierzono rodzinie von Pappenheim najprawdopodobniej już około 1100 roku .
Obowiązki marszałka dziedzicznego Rzeszy były śc iśle powiązane z ceremonią
koronacji królewskiej i polegały na moczys tym przeniesieniu do miejsca koronacji miecza Rzeszy oraz na obdarowaniu gawiedzi owsem podczas królewskiego
posiłku 4 ;.

Fryderyk II 26 lutego 1776 roku nadał hrabiemu Joachimowi Andrzejowi von
Maltzan (1706-1786) urząd dziedziczny szambelana (0brr-Erb-Kiimmerer) 4 r'. Podobnie jak t ytu ł marszałka dziedzicznego na Śh1sku, także i to nadanie zostało
ogłoszone drukiem w zbiorze edyktów monarchy pruskiego 47 • Następcq Joachima
Andrzeja był jego syn, hrabia Joachim Karol von Maltzan (1733-1817), którego jako
posiadacza wskazanego tytułu wymieniono w dokumencie z 1810 roku.

glor&Nirrligsltll Rl'girmng Frifrlrid!J Ko11iges i11 Prm/]m ais souvemillfll obersim l!erzogs vo11
Srńlesim lmriii.I~Ęd"OIII/1/m si11(/.. wyd. J..). Korn. Bd. 15, Breslau 1776, s. 96.
42
Johann Ferdynad von Sandrazky syn barona Jana Fryderyka starszego ziemskiego
w księ stw ie świdn icko-jawor s kim w 1723 r.. w ła ścic iel maj<jtku Bielawa został 7 listopada 1741 r.
podniesiony do sta nu hrabi ów Królestwa Pruskiego oraz u zys kał tytuł szambelana. Ponad ro
w grudniu 1741 r. uzyskał nominację na sta nowisko marszałka nadwornego na dworze księcia
Augusta Wilhelma (GStAD, l HA, Rep. 46B. Nr 287; Zer/len ... , Bd. 33, s. 1008; L.v. Zedlitz-Neukirch, op. ril., s. 147; E.I-1. Kneschke, op. dl., Bd. 8, s. 43).
" L.v. Zedlitz-Neukirch, op. rit., Bel. 4, s. 147; E.I-ł. Knesc hkc, op. ci!. , Bel. 8, s. 43-44 .
.. Po raz pierwszy w 1371 r. elektor brandenburski Otto podarował ryce rzowi Gcrbharcłowi vo n A l ve n s łeben urZ<jd marszałka dziedzicznego. W 1373 r. przeka za ł go brac iom z u
Puttliz. Rodzina z u Puttłitz należała do najstarszych i naj z nacz niejszych rodzi n w l\larchii.
(L. v. Zedlitz-Neukirch, op.rit., Bd. 4, s. 68-78).
45
B. Gondorf, op. ril.. s. 102.
•r. L.v. Zedlitz-Neukirch, op. dl., Bd . 3, s. 343; E.H . Knesc hke, op. cit.. Bel. 6, s. 101,104;
B. Schmidt. Gm!Jirhe drs Gesth!erhts vo11 lv!altzrlllllllrl vo11 ,Vfa/tzahl!, Bd. 3, Schleiz 1920, s. 295301; J. G. Knic , Kurze Brschaib1111g rler Slarlttmd rler Sta11desherrschaft Jfilitsch, mil Riicksichl flit/
drrm Besilzn; Breslau 1833. s. 24-25.
47
Sammlu11g .. ., Bel. 15. s. 37.
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W historii nadań dziedzicznych urzędów dworskich śląskiej szlachcie odnotowano drugi, obok nadań z 1741 roku, przypadek tytułu dożywotniego: mowa
o tytule podczaszego (Ober- Mrmdschenk). Przyznano go hrabiemu Henrykowi Leopoldowi von Seherr-Thoss w 1799 roku 4 H. Po śmierci hrabiego w 1804 roku nie został odziedziczony. Ponowna reaktywacja tytułu nastąpiła dopiero 15 października
1840 roku, kiedy godność podczaszego przekazano hrabiemu Karolowi Łazarzowi
Henckel von Donnersmarck (1772-1864), również dożywotnio 4' •
Powody nadania ostatniego tytułu dziedzicznego należą w historiografii do
znanych, jednak data nadania pozostaje niewyjaśniona. Urząd dziedziczny dyrektora do spraw budowli królewskich lub inaczej: dyrektora budowlanego (ErbOber-Bmt-Direcror) do 1778 roku piastował hrabia Józef Albrecht von Hoditz (17061778)'0. Fryderyk II powołał ten urz~1d specjalnie dla hrabiego, z którym łączyły
monarchę więzi bliskiej przyjaźni (możemy śledzić jej wątki w zachowanej i wydanej drukiem korespondencji hrabiego z pruskim królem tzw. "Oeuvres"'- 1). Twórca
budzącego zachwyt kompleksu pałacowo-parkowego w Sośnicowicach stanowił
przykład nieczęstych więzi szlachty górnośląskiej z nowym rządcą prowincji. Von
Hoditz był wychowany w Wiedniu, tam otrzymał też tytuł szambelana. Po przejęciu Śląska przez Hohenzollernów przeszedł na służbę w armii pruskiej, gdzie
nawiązał bliższy kontakt z monarchą. Po jego bezpotomnej śmierci nastąpił vacat
na tym stanowisku i dopiero S września 1786 roku urząd przekazano hrabiemu
Fryderykowi Wilhelmowi Ludwikowi von Schlaberndorff (zm. 1803 r.) 52 i najprawdopodobniej wówczas ustalono dziedzicznym.
Śląsk stanowił pod względem liczby przekazanych szlachcie dworskich urzę
dów dziedzicznych wiodącą w państwie pruskim prowincję i wyprzedził w tym
względzie Marchię Brandenburską"·1 . Liczba urzędów dziedzicznych Śląska wska1

4

G StAD, l 1-IA, 46B, Nr 74 ww, fasc. l; L. H. Seherr-Thoss, Die Schicksale !Veigelsdorf im
'
Krrise Reirhmóarh, Rcichenbach 1857, s. 10; L.v. Zedlitz-Neukirch, op. cif., Bd. 4, s. 435.
4
'' Aaa Bomssim, 11ette Folgm, hrsg. J. Kocka, W. Neugebauer, Berlin 2003, s. 375; Gmealogisrhes Hmtdóoch des Arle!r, der Griijlirhfl! Hii!tset; Bd. 3, Limburg 1965, s. 93; A. Kuzio-Podrucki,
Hmd:d von Do111Jel:1·111fttd:owie. K(lriem i forttt!W rod11, Bytom 2003, s. 101.
11
'
1-1. 1\Iccrhcimb, Horlitz JA., [w:] ADB, 12(1880), s. 540-541; W. Riehl, Gmf Horlitz.
Biogmphie des phall/aslisrltett Besilzers vo11 Rojlwf//de itl Schlesim, der die Ztmeigtmg Friedrich rles
Gro.flm gewm111, 1\litteilungen des Vcrcins fi'ir die Geschich te Potsdams 1868, 1-1. 11, s. 237-248;
I. lsenbeck, Gmllfoditz. Ei11 Finmd Friedrich des Gro.flm, "Norddeutsche allgemeine Zeitung"
1894, 7, s. 3; F. Gricgcr, Fi·iedrich der GrofJe tmd seitt Fretmd, der 'schlesische Oóet!a1!desÓa!tdirektor' GmfA/óert Josef von Hoditz, "Zeitschrift des Vereins fiir die Geschichte Schlesiens" 1936,
H. 70, s. 304-319. Wykaz nowszej literatury

dotyczącej

omawianej postaci: F. Sondermann,

Notizm iióer eini[!,f Htmde-Epitf/phe des Gmlm Hoditz (1706-1778), "Zeitschrift fnr Deutsche

Philologic", Bel. 15, s. 16-33.
1

Ftirlerims rediviv11s: Orlmtmd E'piste/11 Friedrichs des Gro{3m. Detttsch, hrsg. T. Vulpinus,
Berlin 1886, s. 274-277; Epistel mt de11 Gmlm Hoditz, 1/·ostschreibm 011 ei1wt Siebzigjiihrigm, [w:]
!Verh Frifdrirhs des Grof3m, hrsg. G.B. Volz, Bd. 10, Berlin 1914, s. 245-248.
2
'
GStAPK. l HA, 46B, Nr 74 ww, fasc.l; L. Zedlitz-Neukirch, op. cit., Bd. 4, s. 170-172.
'·' A. 1\Iach, Die Etbiimtfl: .. , s. 259.
'
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na szczególną rolę tej prowincji w monarchii pruskiej, lecz również rzucała
na stosunek monarchy do arystokracji ślqskiej, którq Fryderyk II w ten

sposób starał się obłaskawić.
Jak pokazuj<\ przypadki nadań tytułów zwh1zanych z urzędami dziedzicznymi, nic tylko samo uzyskanie tytułu było wyróżnieniem. Należało do niego również ustanowienie dziedziczności, która jak wykazano, wbrew nazwie, nie była
automatyczna. W monarchii habsburskiej dziedziczenie podobnych tytułów odbywało się na zasadach senioratu. Ponadto praktykowano tam dodanie do tytułu
przedrostka Oberst- lub Ober- dziedzicZ<lcym w linii prostej, podczas gdy agnaci
używali tytułu już bez tego przedrostka. Na przykład najstarszy syn obdarzonego tytułem koniuszego nosił tytuł Ober- Erb-Stallmeis!et~ pozostali zaś potomkowie już Erb-Stallmeister>4. W odniesieniu do szlachty ślqskiej nie potwierdziła się
zasada nadawania tytułu agnatom, ani też modyfikacji tytułów w pokoleniach
następnych. W tej kwestii istniała dość duża dowolność, nieregulowana formalnie, co wyraźnie widać w formie cytowanych w tekście nazw urzędów, zgodnych
z pisownią nazw podanq przez źródła.
W monarchii pruskiej osobom piastującym eksponowane stanowiska nadawano dodatkowe wyróżnienie w postaci predykatu Ekscelencjass. Nie było ono poza
jednym wyj<ltkiem, związane z urzędami dziedzicznymi, jednak wielu spośród
nagrodzonych w ten sposób, w wyniku uhonorowania ex Jpeciali użytkowało predykat dożywotnio. Posługiwali się nim dwaj członkowie rodziny von Reichenbach,
hrabia Jan Nepomucen von Schaffgotsch oraz hrabia von Sandratzkysr,_ Wyjątek
w tym względzie dotyczył dziedzicznego urzędu szambelana. W 1776 roku hrabia
Joachim Andrzej von Małtzan uzyskał wraz z tytułem predykat Ekscelencja, na
zasadzie dziedziczenia przez najstarszego potomka linii męskiej. Od tego momentu przekazanie potomkowi rodziny von Małtzan urzędu szambelana łączyło się
automatycznie z uzyskaniem stosownego predykatu 57 •
W koronic austriackiej niektóre z urzędów dziedzicznych zwhjzane były
z uposażeniem ziemskim. Monarchia pruska nie oferowała wynagrodzeń dodatkowych. Zauważamy natomiast na Śhjsku proces właściwy dla krajów monarchii
habsburskiej, powhjzania urzędu dziedzicznego z majoratem. Nie zachowały się
stosowne regulacje prawne mówiące o konieczności utworzenia zwartej formy majątku. W 1786 roku Fryderyk Wilhelm II, potwierdzając hrabiemu Janowi Nepomucenowi von Schaffgotsch tytuł ochmistrza, zaznaczył, że będzie on przysługii4 A. :\ leillcr, 7111' Grsdiirhrr der obn:>ffll lloji/mter i li Osff!Trirl! . .. Hcraldisch-gencalogischc
Zcirschrifr :\elier", \Vien 1871. s. 14-15.
'·' J. Luksche, Brso11dn"t' Rerl!re drr Pn:WIIfll Miihrms !tllrl Schlrsim vorziiglich i11 po/ilischer
Himichl, Briinn 1823, s. 122.
11
'
GStAD, I HA, 46B, Nr 74 ww, fasc. L
" Kolejni właściciele majątku l\łilicz posługiwali się omawianym predykatem (GStAD,
I HA, 46B, Nr 161 a3, fasc. 3,8).
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fideikomisu rodowego Schaffgotschów'H. W pozoprzypadkach, jeśli majątek nie posiadał stosownej regulacji prawnej, trwały
starania o ustanowienie niepodzielności dóbr, co jednak należy wiązać z innym
zjawiskiem społeczno-gospodarczym.
Dziedziczne tytuły dworskie stanowiły formę uhonorowania poszczególnych
członków śh1skich rodów szlacheckich. W znaczeniu historycznym nawiązywały
do wybitnie uprzywilejowanego miejsca, jakie piastujący zajmowali w hierarchii
feudalnego świata. Pamięć o przeszłości historycznej urzędu zdawała się być jedną z niewielu dywidend, płynących z posiadania honorowego tytułu. Nikt z nagrodzonych na Śląsku dziedzicznym urzędem dworskim nie wykorzystał go do
utrwalenia pozycji na dworze poczdamsko-berlińskim, z resztą tok rozwoju historycznego tych urzędów, a także specyfika dworu fryderycjańskiego, wyłączy
ły osoby piastujące ten specjalny rodzaj urzędów z najbliższego otoczenia króla
i umiejscowiły je na obrzeżach kręgów dworskich. Splendor posiadanego tytułu
miał znaczenie prowincjonalne. Dawn<l pozycję awansowanych zachowano w uroczystościach, odbywających się przy współudziale króla na terenach prowincji.
Marszałek hrabia Fryderyk Wilhelm von Sandratzky pełnił obowiązki honorowe
mistrza ceremonii podczas hołdu stanów śląskich, złożonego Fryderykowi Wilhelmowi II 15 października 1786 roku. Rola marszałka polegała na przewodnictwie
pochodu rycerstwa śląskiego oraz animowaniu zachowań publiczności, która wiwatowała za pomyślność rządów nowego króla''J. W obrębie prowincji zamykała się
też największa wartość urzędu jako elementu budowania rangi i wartościowania
dostojeństwa wewnątrz śląskiego stanu szlacheckiego.
srałych

Małgorzata

Konopnicka

MANORIAL HEREDITARY OFFICES IN SI LESIA
Summary
The rei g n of 1-lohenzollerns in Silesia mea nr including t his province into t he system of honour
and offices that had ocen presenr in Prussian country for a long time. Trying to gai n the !ocal
notablcs, Frederic II designated generously numerous positions, including offices related to
hercclitary ones. These offices, devoid o f actual functions, became one more form o f diversity
of t henoble stare. llntil 1810 there were 8 s uch offices in S iIesia. These were the following:
t\ laster of t he Hu nr. postmaster, judge of t he court. housemaster, marshal, chamberlai n, clepury
cup -bcarer and bu ił d sit c director. Most o f t hem we re passcel by inheritance on primogenituce
basis. Somc , who had these titles, reccivcd additionally Excellcncy predicate. Silesia, thus, d id
not vary from ot her German countries in termsof appearing kincis of offices and titles.

--------- - --- - ---5
" E. H . Kneschke, op. dl., Bd. 8. s. 84.
5
'' Regttlamitt uroczystoki złożmia holr/11 le1111ego JKM Fi:yrler:vkowi IVilhelmowi, i:r6/owi pmsHemrt, przez Sttwnem1e Ksifs/'(J!!OŚlqskie i Hrabstwo Klodzkie rl11ia 15 paidziemil:a 1786 t:, oprac.
M. Konopnicka, "Studia Zachodnie" 2007, nr 9, s. 180.
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REPRASENTATION ALS BERUF: OlE MACHT ADLIGER FRAUEN
IN DER POLITIK DES 19. JAHRHUNDERTS AM BEISPIEL
DER HERZOGIN DOROTHEAVON SAGAN*

orothea Herzogin von Oino, Talleyrand und Sagan (1793-1862) 1 gehorte w
den Frauen des europiiischen Hochadels, die es in der Zeit zwischen dem
Ende des napołeonischen Kaiscrreichs und den Reaktion sjahren nach 1848 zu
groBem Ansehen weit i'lber ihren Herkunfts- und Wirkungskreis hinaus brachten.
Oie franzosischc Historiographie sicht in ihr die exempłarische Verkorperung der
gm11de dmne. Die Gcschichte Schłesicns kcnnt sic ais Standeshenio von Sagan.
Sic e ntstammtc einem ehemałs rcgiercnden Fiirstenhaus aus Kurłand, verbrachte
ihre Kindhcit in Deutschłand und heiratete mit 16 Jahren in den franzosischen
Hochadeł cin. Am napołeoni sc hen 1-Iof war sic Pałastdame der Kaiserin MarieLuise, nach dcm Niedergang des Kaiserrcichs iibcrnahm sic in Begłcitung ihrcs
Onkels, des Ministers Charles-Maurice de Talleyrand, auf demWiener KongreB
erstmałs eine rcpriisentative dipłomatische Funktion und in der Restaurationszeit
fi"lhrte sie einen bedeutenden politischen Salon. lhre polirische Karriere setzte sie
unter der Julimonarchie an der Seite Talleyrands fort, ais clieser an die franzosische Botschaft in London berufen wurde. Auch nach dem Tod des Oiplomaten,
ais sie s ich in Schłesien niederlieB und am Berliner Hof verkehrte, konnte sic
den Nimbus eincr kosmopolitischen, in politischen Fragen bestens unterrichteten
Frau aufrechterhaltcn. Staatsmiinner und regierende Fiirsten konsultierten sic und
suchten von ihrem curopaweiten Beziehungsnetz zu profitieren. Sie nahm Einflul3

D

" Eine ausfiihrliche Darstellung des Themas findet sich in meiner Studie: Dorothea Herzogin vo11 Saga11. Ei11e dettrsch)irmzosisrhe Karriere, Koln-Weimar-Wien 2009.
1 Den Titel einer l-lerzogin von Dino erwarb die Prinzessin von Kurland 1817, den einer
Herzogi n von 'Etłleyrand 1838. Herzogin von Sagan wurde sie 1845. Zur Biographie Dorotheas
vgl. F. de Bernardy, Le demirr fil/lOlir de Ta/leym11d. La duchesse de Di110 (1793-1862), Paris 1956;
l'vl. von Bunsen, Tal/e_vm!lds Nich/e, die Herzogiu van Sagau , Stuttgart-Berlin 1935; !\l. Dupuy, La
dttchesse dr Dit1a. Egerie rle Ta/leymnr/, jJri11cesse rle Co111lanr/e, Paris 2002; E .D. Feckes, Het-zagili
vo11 Dino tmrl Sagatt, ihr Lr/Jmmif /Jesonderer Beriirl:sichfigtmg ihret· Beziehtmgm umt jJrettssiJchw
Kottigshal!se 1111d ztt dmtsche11 Palitil:em, Bonn 1917; J.P. Majchrzak, .. .więcej 11iż życie. (Dorota
Talleym11d- Pirigorrl i jtj czmy), Zaga11 2004; P. Ziegler, Die Herzogi11 vott Di11o. Tol/eym11ds letzte
Vertm.ure, l\liinchen 1965 [London 1962].
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auf die Karrierc junger Politiker, untcrhiclt cine umLtngreiche Korrespondenz und
kommentierte das Zeitgeschehen.
Reprasentation, nicht Politik war ilu Beruf. Dazu war sic von Kindheit an
crzogcn worden, dies hattc die Prinzessin von Kurland schon in ihrem "Puppcnstuben-Salon" in Berlin erprobcn konncn. Urn dic erstrcbte Rolle auszufiillen,
bedurfte es frcilich giinstigcr Umst~indc durch Einheirat in die Familie Talleyrands . I-Ierkunft und Familie steliten ein soziales Kapitał dar, ein Netzwerk von
Vcrbindungcn, das den gesdlschafrlichen Rang und das Prestigc der jungen Adligen sichcrte.
Wenn hier von diplomatischer Funktion und polirischer Karrierc, von Nimbus
und Einflufi eincr Frau des curop~iischcn Hochacłds in der Połitik gesprochen
wird, so ist zu fragcn, ob es sich bei Dorothea von Sagan um cincn Einzelfall
handełt. War sic durch besondcre Umst~inde begiinstigt und ihr Lebenswcg somit umypisch fiir Fraucn ihres Standes? Die Kułturgcschichte der Frauen des
19. Jahrhundcrts zeigt, dafi es eine Reihc von adligen Fraucn gab, die Mittelund
Wcge fanden, sich in der mannlich cłominierten Sphare der Politik zu behaupten.
In ihrcr Familie war Dorothca keine Ausnahme. lhre Mutter, dic Herzogin Anna
Dorothea von Kurland, bcwics ein ebcnso ausgcpriigtcs połiti sc hes rEdcnt. Sic war
mchrcre Małe erfolgrcich im Auftrag ihres Mannes, des Herzogs Petcr von Kurland , in diplomatischcn Missionen unterwcgs. Auch ihre ii łtcste Schwcstcr Wilhelminc, dic erste Herzogin von Sagan, brachte es zu nicht geringem politischem
Einfluf3. Sic wurdc im Vorfelcl des Wicner Kongrcsses zur cngsten Vertrauten
und unersetzlichen Ratgeberin des Fiirsten Metternich. In England war es l_,ady
l-lolland, dic durch ihrcn Salon in der Regency-Epoche (1811-1830) den Ton angab
und Po łitiker der bcidcn grofien 1\trteien urn sich versammeltc 2 • Noch grofieres
politisches Gcwicht besafi die Fiirstin Dorothea von Lieven, die Ehefrau des rtiSsischen Botschaftcrs in London , die ihrcn Mann in den 1-lintergrund drangte und
spate r in Paris cłem Minister Fran~ois Guizot ais Ratgeberin zur Scite stand]. Sic
agierte ais direkte Rivalin der Herzogin von Dino. lhre Wege kreuzten sich, und
ihre 1-łandlungsspieldume weiscn deutłiche Parallelcn auf.
Die europaischcn Gcsellschaften der crsten 1-Iałfte des 19. Jahrhunderts waren
noch in crhcblichem Mafie standisch gepr~igt. Der Adel dominicne in den meisten
Lindem nicht nm kulturcllund sozial, sondcrn bcsaH auch połitisch betrachtłiche
Privilegien. Er pafite sich an die neucn wirtschaftłichcn Rahmcnbedingungcn an,
vcrfiigte im s taatłichen Apparat iiber groBen Einfluf3 und konnte sei ne familiaren

2

V. l\ lurray. /IiglJ Sor:il'ly. A Saritli Hislory of thr Rrge11ry Pn'iod, 1788-1830, London 1998.

s . .26.2.
1
J.L. C romwell. Dorothea Lievfl!. 1\ Rtt.I'Jirtll Prhtr·rss itt Lo11rloll littri P(lris. 1785-1857,
.J etferson-London 2007: G. de Broglic, Gttiz ol. Paris 1990.
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Nctzwerke aufrechtcrhalten 4 • Der Wiener KongreB ist ein Beispiel fiir funktionierende adligc Verwandtschafts-beziehungen, fiir Patronage und Klientelwesen.
Freilich unterschied sich das Aktionsfeld von Frauen des Hochadels in der
Epoche der bi.irgcrlichen Revolution von ihren Handlungsmoglichkeiten in der Ara
des Absolutismus. Die Erkenntnisse iiber die Rolle von Frauen an absolutistischen
HOfen der Friihen Neuzeit sind nur mit Einschrankungen auf die Situarion von
Fr~men in der ersten I-Ialfte .des 19. Jahrhunderts iibertragbar. Der Hof hatte entscheidend an Macht eingebiif3t. So war er in Frankreich nach dem Zwischenspiel
Napoleans in der Zeit der Restauration nicht mehr die entscheidende Schaltstelle
:des politischen Lebens. Frankreich entwickelte sich zu einer konstitutionellen
Monarchie und in der Politik beanspruchten neben dem Konig und seinem Hof
auBerhofische Kreise und Partcien im Parlament ein Recht au f Mitentscheidung.
So wic Frankrcichs Konig Karl X. nur noch herrschte, aber nicht mehr regierte,
wie Alfred Thiers treffend bemerkte\ waren adlige Saloodamen nur noch indirekt ~ nicht ais Matressen, sondern ais Reprasentantinnen - an der politischen
Machtauslibung beteiligt.
Politik war in clieser Periode weitgehend ein Privileg der Manner. Frauen
waren, abgesehen von reglerenden Fi.irstinnen und Regentinnen, zu politischen
A.mtern nicht zugclassen. Sic konnten indes ais Angehorige des Adels bei Hof
Positionen bekleiden, die ihnen einen indirekten politischen EinfluB sicherten.
Eine effektive Machtausi'lbung und Mitwirkung an politischen Entscheidungen,
wie sic fUr einzelne Matcessen im 18. Jahrhundert typisch gewesen war, blieb die
Ausnahme (z. B. in Bayern durch Lola Montez)i'. Die grof3e Zeit der Favoritinnen
4
D. Lieven, Abscńierl vo11 Mach! tlllrllViirrletl . Der mropiiiscńe Arle/1815-1914, Frankfurt
a. !vl. 1995; V. Press. Ariel im 19. Jańrlumrlert. Die Ftlńmllgsscńir:ńtm Alte11ropas im biirgerlicń
biirokratisr:ńm Zeitaltet; [w:] Rerlm-Dolma, A.R von Melville (Hg.), Der Ariel a11 rler Schwelle rles
biirgetiicheH Zeitalters 1780-1860, Stuttgart 1988, s. 1-19; R. Braun, Ko11zeptiouelle Bemerktmgen
zm11 Obmb/eibf!ll: Ar/d im 19. Jaltrlnmrlert, [w:] Europaischer Ar/e/1750-1950, H.U. Wehler (Hg.),
Giittingen !990. s. 87-95.
' "Der Koni g herrschr, aber er regierr nich t". Vgl. J. 'I\Jlard, Frrminich im leitalter rler
Rwoluli01tfll 1789-1851, Stuttgart 1989, s. 341.
'· Zu Hofdamen vgl. K. Keller, Hojdame11. Amtslriigerimtm im Wietler Hofstaal rles 17.
JahrhtmdetJ.,·, Wicn-Kiiln-Wcimar 2005; Ch. Diemel, Adelige Fmum im btlrgnlichm Jaltrhtmrlert.
Hojdamm, Stiftsrlamell, Salo11rlamm 1800-1870, Frankfurt a. t--.-1. 1998; H. Steki , Der lVimer Hof
i11 derrn-tm Halfie rles 19. Jahrhtmrlerls, [w:] Hof1111rl Hojr;esellschaji i11 rle11 rlett/schm S!aatm im19.
rmrl begitwe11rlm 20. Jahthtmrlerl, K. Miickl (Hg.), Boppard am Rhein 1990, s. 17-60, hicr SOf.;
]. Hirschbicgcl. W. Paravicini (1-lg.), Dm FrattfiiZilllmet: Die Fratt bei Hofe im Spiilmitlela/ter
tmrl ji"iiher Nm z eit, Stmtgart 2000. Z u Miitressen vgl. S. OBwald-Bargendc, Die Miitresse, rler
Fiitsltmrl rlie Jlfar:hr. Cltrisliua lVilńelmi11a vo11 Gtiivmitz 1111rl rlie hdfisr:he Gesellscńaji, Frankfurt
am 1\lain-New York 2000; A. Weisbrod, Vo11 Mar:ht tmrl Jlfythos rler Pomparlottr. Die Jl1iitresse11
im politischm Gefiige rlesji<mzdsischm Absolutismtts, Kiinigstein-Taunus 2000; L . Borowski, Das
Erbr rles Favoritm. Mi11istet; Miitressetltlllrl Gii11stli11ge am Hoj Lurlwigs XIV, [w:] J. Hirschbiegel,
W. Paravicini (Hg.). Der Fal/ rles Gii11stli11gs. Hofparteim i11 E11ropa vom 13. bis Zftlll 17. Jańrhtm 
rlert, Ostfildern 2004, s. 77-125; A.P. Hagemann, lViihe/mitle vo11 Lichfetlali (1753-1820). Von rler
Miiltnse vu· ,J1iizmill, Kiiln-Weimar-Wien 2007.
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war abgelaufen. Mit dem Ende des Ancien Rćgime und dem Funktionsverlust
der Matressen entstand fiir ehrgeizige Frauen des Adels ein politisches Vakuum.
Der Weg iiber die Erringung der Gunst eines Souverans, der sic auszeichnete
und ihnen den Weg in formelier Machtausiibung ebnete, war ihnen nun versperrt.
Der Verlust dieses Karrierewegs verwies sie weitgehend auf die Rolle der Rcprasentantin des Ehemannes- gegebenenfalls ais Botschaftergattin- und die
Wahrnehmung von Famiłienpfłichten, wenngleich die von Frauen unterhaltenen
Salans weitcrhin einen Resonanzboden fiir Offentliche Wirkung bildeten. Das
Beispiel Germaine de Stael beweist, daf3 talentierte Frauen auch nach dem Ende
des Ancien Rćgime iiber ihren Salon und durch pubłizistische Aktivitat Einfluf3
auf die Politik nehmen konnten 7• Es zeigt aber auch, daJ3 Frauen genotigt waren,
neue Wege zu gehen und neue Strategien zu entwickeln, wenn sie politisch reiissieren wollten.
Fiir eine begabte und ambitionierte junge Frau wie die Prinzessin Dorothea
von Kurland, verheiratet mit dem Grafen Perigord, einem Neffen Talleyrands, der
ais Offizier Karriere mach te, war die Ausgangsposition fiir eine polirische Karriere
zunachst wcnig Erfolg verheiJ3cnd. Die ihr aufcrlegte Ehe lchnte sic innerlich
abx. Dennoch crfiillte sic schlccht und recht ihre Ehepflichten, brachte mannliche Erben wr Welt und nahm ihre Rolle in der franzosischen Adelsgesellschaft
ais Reprasentantin ihres Mannes und ihrer Familie wahr. Die Chance, an clieser
Situarion etwas w iindern, lag in der Stellung Talleyrands, des Ministers unter
Napoleon und spiitcren Grol3kiimmerers unter Ludwig XVIII., begriindct. 1-Iier
fand sic hohe lntelligenz mit polirischer Klughcit und untriigłichem Machtinstinkt
vereint und jenc arisrokratische Kultiviertheit, dic sie selbst, bedingt durch Herkunft und Erziehung, zum Ma13stab ihrer Existenz gemacht hatte. In der Tat war
dicse familiarc Konstellation fiir die Grafin Perigord ein Gliicksfall. Die Neigung
Tallcyrands, sich der Frauen fiir die Erreichung seiner połitischen Ziele zu bedienen, geht bis auf die Anfange seiner Karriere zuriick und kam den Wiinschen
Dorotheas entgegen.
Der Diplomat hatte seine kultureilen Wurzeln in der hofischen Gesdischaft
des absoluten Konigtums. Wie kein anderer verstand er es, Fraucn auch in der
nachrevolutioniiren Epache fiir sich dienstbar zu machen. Eine Trennung zwischen offentlichcm und privatem Bereich existierte fnr sein Połitikverstandnis
nicht. Dorothea wuBte die Bindung zu Talleyrancl so eng zu gestalten, daf3 sic
- - --------- ------ 7
Oie Siographen ~Iadame cle Sraeis sp re chcn von Netzwcrkbilclung und einem "Lobbyismus", der scincsglcichen s uch te. Vgl. S. Appel, Madame de Stad Biogmjle ei11ergrojJett Ettro·piierill, Di"lsseldorf 2006, s. 77: C h. I-lcrold, Nadam e de Stad. f!erri11 ei11es lahdnmderts, Frankfurt
a. ~L -Wien-Zi'lrich 1966, s. 110.
x Oie von Dorothea angestrebte Ehe mit Fiirst Adam Czartoryski wurde durch eine lntrige ihrer l\ lutter vereitclt. Sie dnu ausfi'lhrlich meine Studic: Dorothea l-lerzogin von Sagan.
Eine demsch-franzosische Karriere (Anm. 1).
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Zugriff au f seine Machuessourcen und sein Verbindungsnetz erhielt.
Ihre Jugend , Schonheit, Intelligenz und Begabung zu repriisentieren, liel3en sie
sehr bald in cine privilegierte Position an der Seite des Połitikers aufsteigen. Talleyrand r~iumte ihr diese Vorzugsstellung ein, da er von ihrer Fahigkeit iiberzeugt
war, die Rolle der Repriisentantin und Ratgeberin hervorragend zu spielen. Hier
zeigt sich excmplarisch, daf3 Familienbeziehungen, erotische Attraktivitat, personliche Begabung sowie im weiteren Verłauf auch d as Vermogen, ihre Stelłung zu
behaupten, ausschlaggebende Faktocen fiir die Obernahme der Rolle der Egeria
(Ratgebcrin) waren.
Es hcif3t, dic Grafin sei zeitwcise die Gclicbte des Ministers gewesen 9 • Ein
unzweifelhafter Nachweis konnte jedoch nicht crbracht wcrden. Selbst wcnn sie
eine intime Bezichung zu Talleyrand gehabt haben sollte, ist sic nicht ais Matresse im Sinne einer mairresse m fitre des Ancien Regime anzuschcn 10 • Wahrend fiir
diese der lntimcharakter der Beziehung zum Hecrschec auf3er Frage stand und
die offiziellc Bekanntmachung cincn Prcstigegcwinn darstellte, wurde im Fali
von Dorothca alles getan, urn den Eindruck zu vermeiden, sie sei die Geliebte
ihres Onkels. Die Miitresse schenkte dem Fiirsten ihre Gunst, urn ihrerseits von
der Gunst des Fiirsten zu profitieren. Sie wurde durch ihn offiziell ausgezeichnet
und konntc in der hofischcn Gesellschaft Privilegien und Amter erringen. Von
vergleichbaren Gunstbeweisen Iaf3t sich im Fali des franzosischen Oiplomaten
gegeni'1ber seiner Nichte nicht sprechen.
Dorothea war ais gebiirtige Prinzessin von Kurland Talleyrand, dem Abkommling eines ałten Adelsgeschlechts, sozial ebenbiirtig. Sie bedurfte seinerseits
keiner Rangerhohung. Sie verfiigte iiber groBen Reichtum und warauch diesbeziiglich nicht auf die Gunst des Ministers angewiesen. Insofern mag es befremdlich erscheinen, daf3 sic sich in ihren Briefen iiber die Unterschiede der Zeitalter
hinweg mit Madame de Maintenon, der Miitresse Ludwigs XIV., verglich. Diese
entstammte biirgerlichen Verhałtnissen und erlangte ihre Hoffahigkeit erst, ais sie
durch Patronage zur Erzieherin der Kinder der Favoritin des Konigs, Madame de
Montespan, emporstieg und schlicf3lich zur Marquise erhoben wurde 11 • Verwandt
fiihlte sich Dorothea vor allem mit der tiefverwurzełten Religiositlit Madame de
Maintenons. Wie dicse gegeniiber Ludwig XIV. machte die Herzogin von Oino
ihre neu gewonnene Festigkeit im katholischen Glauben in den letzten Lebens'' E. de Warcsquiel, Ta/leyrrmd, Ie prince immobile, Paris 2003, 48 2; F. de Bernardy, Le
de mier amottr de Talleynmd, s. 126. Dupuy spricht dagegen von einem Vater·Tochter-Verhaltnis.
Vg l. dies.: La d~~rhesse de Dino, s. 202, 218.
10
Zur maftrnse m li/re vgl. S. OJ3wald-Bargende, Die Miitresse ... , 9Sf.; A. Weisbrod, Vo11
Mach! 1111d Mwhos der Pomparlortt: .. , s. 19-22; L . Horowski, Das Erbe des Favoritm ... , s. 98-107.
11
Horowski. Das Erbffles Favotiletl ..., !02f. Zur Biographie l'vladame de l'vlaintenons vgl.
J. Cordelier, Madame de Mai11lettOII, Paris 1970; A. Castelot, A.fadame de Maill!eti011. La rei11e
secrete, Paris !996; S. Berticre, Les Femrnes d11 Roi-Solei/, Paris 1998.
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jahrcn 'Etllcyrands zum Bestandtcil ihrcr Rolle ais Ratgcberin. Von den anderen
M~itresscn untcrschicd Madame de Maintcnon sich auch dadmch, daJ3 die Sexualiti.it im Vcrh~iltnis zum Konig cine untcrgcordnetc Rolle spielte 12 • Auch hicr
finder sic h eine Parallcle w Dorothea, cli e i i ber ih re erotischc Attraktivit~it hinaus
fiir den altemden Staatsm;mn vor allcm dmch ihrc gcistigen Qualit~iten ais Egeria
cnvi"lnscht war.
Doch was ist eine Ratgeberin oder Egeria, und worin bestcht ihrc Funktion?
Was qualifiziertc Dorothea flir dicse Rolle, und wic bl3t sich ihr Einflul3 nachweisen? Gibt es Dokumcntc, schriftlichc Zeugnisse, dic ais Reweismateriał herangezogen werden ki:innen? Ein direkter Beweis durch Pr~isentation von Aktenstikken,
aus dencn eindeutig hervorgeht, dal3 dic Herzogin von Oino in bestimmtcn połiti
schen Fragen den Ausschbg gegeben h~itte, hil3t sich schwcrlich fiihren. Hingcgcn
finder sich eine Fiiłle von Indizien und Zeugnissen- Mittciłungen Tałleyrands
und Auf.knmgcn von Wcggenihrtcn und Politikern seincs Umkreises -, aus dcnen
hcrvorgeht, daB der Einfluf3 der Nichte des Politikers nicht gcring veranschłagt
wmde.
Unter cincr Egeria 11 soli eine Frau an der Seitc eines Połitikcrs vcrstanden
wcrden, clic berarend t~irig ist und an politischen Entschcidungcn minvirkr, ohne
sełbst ein Amt zu bekłciden. Sic ist politisch aktiv, aber nicht ex officio, sondern
inoffiziell. Sachłiche Qualifikation ist ein sekundi.ires, Abhi.ingigkeit c.hnch Vertrauen und bedingungslose Hingabe an die Sache des Politikers das prim~irc Kriterium
ihrer Befahigung. Ihr Status ais Angehi:irige des Hochadels erłaubt es ihr, dic Rolle
der Ratgeberin mit einem betr~ichtlichcn soziałen und kultureilen Prestige auszustattcn. Letztłich h~ingt ilu Handłungsspicłraum jedoch von Position und Rang
des Amtstr~igers ab, an dessen Scite und in dessen Auftrag sic t~itig ist.
Der erstc Auftritt der Egeria au f dipłomatischer Bi"1hne ist głeichsam die Formałisierung ihrer Position durch offentłiche Prasentation ais Repriisentantin des
Połitikers, vergłcichbar der zeremoniełlen lnthronisierung einer maltresse mlilre 11 •
12
S. OGwald-Bargende, Die Miilti'SSf ... , 98. Vgl. in clieser Hinsieht aueh cłie Entwicklung
der Beziełlllng Friedrich Wilhelms II. zur GrMin Lielnemu1 bei Hagemann: Wilhelmine von
Liehtenau, 26f.
u Das Wort leitet sieh von dem Namen einer Quellnymphe der riimischen "tllyrhologie
her, nach cleren Eingebungcn Numa Pompilius, der zwcite Kćinig von Rom, seine Gesctze
erl icB. Vgl. Brorl:!tmts E11z-vNopiirlie, Bel. 7, Lcipzig-"tllannheim 2006, s. 484. W~ihrencl das Won
hcme im Deutschen nur noeh selten verwcnder wird- Wilhclmy-Dollinger spric ht z. B. in ihrcr
Gesc hich re der Berliner Salans von Rahel Lcvin ais der "Egeria" de r Friihromanriker (vgl. P.
Wilhelmy-Dollinger, Die Bedittl'l" Salo11.r . .lłi!lml!ttr!tis/orisr!tm .Spm;iet;r?;iillgl'll , Berlin-New York
2000, s. 83) und Larour von der ,.Ege ria " grof3e r tiU n ner (vgł. A. Larom, K1111111gesc!tidt!e rler
Drltt!('. Frankfurt a m "t\ lain-l lambmg 1965, s. 9) , ist es im Franzćisisehen ais "egerie" im Sinne
der Rargeberi n eines Politikers noeh hiiufig im Gcbrauch. Vgl. ]. Rey-Debove, A. Rey (Hg.),
Lr Noi!V!'al! Prtil Robf!J. Dicliol!llai!l' alp!taóflique e/ r71111logiq11e rlt la !atlgl!efmtt(aise, Paris 1995,

s. 725 .
14

L. Horowski, Das Erbe rles Favoritm ... , s. 99.
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Der Amtstrager, dem die Ratgeberin dient, ist jedoch kein absoluter Monarch .
Ihr Spielraum ist einerseits begrenztcr ais der der Matresse, zum anderen verfligt
sie abcr-wie das Beispiel der Fiirstin Lieven zeigt- Ober mehr Unabhangigkeit.
Weno der Monarch die Matresse fallen laBt, ist ihre Karriere bei Hofe zumeist
becndet. Oie Rolle der Ratgebcrin vertragt sich dagegen besscr mit wechselnden
Loyalitatcn und Biindnisscn.
Die Egeria orientiert sich in ihrem Rollenverst~indnis an den Erwartungen
der sozialen Gruppe, der sie angchi.irt. Vor allem aber hat sie den Erwartungen
des Politikers zu entsprechen, dcm sic im diplomatischen Geschaft zur Seite steht.
Oie Beziehung zwischen beiden ist eine sehr personliche und im Fali des Fiirsten
Talleyrand und der Herzogin von Oino familiar begriindet. Oiese Verbindung war
so eng, daB auch nach dem Tod des Oiplomaten der mit seiner Person verbundene
Erwartungs- und Wertehorizont fiir die Herzogin bestehen blieb. Sic fragte sich
stets, wie Talleyrand wohl gehandelt haben mochte, wie er ein politisches Ereignis
beurteilt hatte. In Anbetracht der Enge der Bindung zwischen dem Fiirsten und
der Herzogin liiBt sich von einem "Funktionspaar" sprechen 15 • Beide stimmten
ihr Handeln aufcinander ab und gestalteren ihre Beziehung nach bcstimmten
Mustern. Dorothea war Reprasentantin des Hauses des Fiirsten, Salondame, Geheimsekretarin, Redenschrciberin, Vertraute und Ratgeberin in einer Person .
Urn reprasentieren zu ki.innen, waren gewisse Symbolisierungsleistungen zu
erbringcn 1r'. Sowie Fiirst Talleyrand sein Prestige auf demWiener KongreB nicht
zuletzt seinen habiwdlen Qualitaten (zeremoniellcs Auftreten, Gestik, Sprache)
verdanktc- im hofischen Zeremoniell manifestierte sich der Rang eines FUrsten -,
zeichnete sich die Grafin Perigord durch Eigenschaften wie Anmut, Manieren,
Geschmack und Bildung aus 17 • Bei Frauen ihres gesellschaftlichen Ranges waren
distanziert kontrolliertes Verhalten und asthetische Qualitaten gefragt. Oie reprasentative hofisch-adlige Lebensform verlangte von einer Frau "zunachst Kenntnis
15
Vgl. auch den Begriff des "adligen A rbeitspaares" bei Wunder, Heide: "Er ist die
Sonn', sie ist der t\lond". Fm11e11 i11 der Friihm Nmzeil, M Onehen 1992, 58f., und Keller: Hofdamen, s. 188.
!<.· Karl-Sicgbert Rehberg hat den Begriff "Symbolisierungsspezialisten" gepdigr, der
s ich a uch au f adlige Repr ase ntantinnen anwe nden łiiBt. Vgl. K.S. Rehberg, fllslilttliolletl ais

symbolische Orrlllllttgefl. Leitjmge11 1111d Gnmrlkategorietl ztu· Theorie 1111d Atwlyse illslilttlioneller Mechrmismm, [w:] Die Eigmarl der f11 slilttliotltll. Z11m Profil po/ilischer !tJslilttliollelllheorie,
G. Gi:ihler (H g.). Baden-Baden 1994, s. 47-84, hier 63.
7
'
Die genannten habituellen Qualitaten der Wihdentrager der hi:ifischen Gesellschaft
bchicłtcn ihrcn Wenauch in der Diplomatie des 19. Jahrhunderts. Vgł. J. Paulmann, Pomp 1111d
Politil:. N.otwrchellbegf'g11ttllgen itl Earopa zwisrhm A11cie11 Regime tmd Erslem We/t/;rieg, Paderborn
2000, s. 405: ,,Das Lesen von Zcichen, die lnterprctation von au/3eren Handlungen, insriturionałisierte Redcweiscn ansran des Ausrauschs von Argumenten zwischen gleichberechrigten
Akteuren, die ParLiziparion vo n Frauen und die Betonung des Beziehungsaspekts vor dem
Inhałtsaspek t: alle Charakrerisrika der fri'lhneuzeitlichen rcprasentativen Otfentlichkeit fanden
sich auch noch in der internarionalen Politik des 19. Jahrhunderts".
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der Etikette, des Sich-bewcgen-Konnens, der geistreichen Konversation und des
Zur-Schau-Stellcns von Prestige in Konsum und Aul3erem" 1x. Repr~is entation war
nicht miil3ige Besch~iftigun g , sondero Arbeit''J. Oie Worte von Delphine de Ginudin, einer fr~1nzosischen Salondame und Publizistin unter der .Julimonarchie, fiir
die fnnme poliliqllr s ci nich t eigcntlich charakteristisch, da B sie sic h besonders zu
den Gcgen sti.inden des polirischen Gcsc h~ifts hingczogen fiihle , sondero zu den
Geistesgrol3cn, die sich im Namen der Politik in ihrem Salon versammeln, geben
eine Vorstellung von der Rolle der Herzogi n von Oino in clieser Zcit 20 •
Beriicksichtigt man den nichtoffi ziellen Charakter ihrer T~itigkeit, so bl3t
sich von ciner politischen Karriere der Herzogin von O ino im Sinne einer vorgezeichneten Laufbahn mit Aufst iegschancen kaum sprechen 2 1• Dagegcn ist der
Zugewinn an politischcm Einfluf3 und Prestige cłurc hau s ais Karri e rc zu verstehcn. Den Gipfcl ihrcs politischcn Wirkens erreichtc Dorothea in L ondon. Dic
Titulierung und zeremonielle BchandJung ais Botschafte rin (ambaSJt!rlrice flllitre)
an der Seitc l~dlcyrands verschafftc ihr eine besoncł e re Stełlung bei Hofe und
in der Lo ncł oner Society und bot die Chancc zur Erweitemng ihrcs politischen
Aktionsspielraums 22 . Ihre Aufgabe war es, die Reside nz zu einem Ort gcselliger
Kommunikation und Kontaktpflege zu ges talten, wichtige Pcrsonlichkeitcn zu
empfangen und ais Gastgebcrin fiir eine angenehmc Atmosph~ire Z\1 sorgcn, um
die Position des Botschafters zu sichem und die Bede utung des von ihm vertretenen Landcs zu demon st rieren. Die ideale Gastgcbe rin "verfiigte entsprechend
dcm ade lig-hofischen Frauenidcal iibe r Bildung, ohne jcdoch gelehrt zu wirken.
Sic mul3te Taktgeflihl bcsitzen, die Inte ressen, Ei gens chaften und den Rang
ihrer G~istc gcnau kenncn, die Regeln der Etikette beherrschen, die Kunst der
Konvcrsation meistern und zu rcpri.isentierc n ve rstehen"2 1• N ur wenigen Frauen
gclang es w ie de r Herzogin von Dino, ihren Spielraum soweit auszudehnen, clal3
sic nicht nur re prjscnticrten, so ndero ai s Ratgeberinn en in cłie polirisc he Tages1
S. Palcrschck. Adclige und bi'irgcrliche Fraucn 1770- 1870. [w:] Arleltt!ld Biitger/tt/11 i11
'
Dm!Jdtlrmr/J77{J.. JB-t8. E . FelHenbach (H g.),I\ IOnc hen 1994, s. 159-185. hier 161.
1
Z u Repriisenration ais Beru f in d e r hofisc hcn Gesel lsc haft vgl. Di e mel , Arlelige Fnw ''
flt .. . , s. 11 8- 123.
2
D. de Gi rarei in, Lrllres parisim11es dtt vir:omle de Lf!llllfly, Bd. 1-2 . H g. v. A. l\lartin "

F ugicr, Pari s 1986. Bel. l, s. 48, 629 und Bd . 2, s. 140.
21
Zum Karricrcbcgriff in Bezug au f adlige Frauen bci 1-Iofc vgl. K. Kell er, Hofrlrtttlflt ... ,
s. 185-198.
22
C h. G rcvillc. Tltr G re-vii/e D imy, Bel. 1-2. H g. v. P. Whitwell Wilson, Grmlm. C ity-New York
1927. Bd. l , 87f.; E. cle Warcsquiel. Ta /leymllrl. .. , 577f.; P. Zicgle r. Die llerzogi11 volt Ditto ... , s. 214;
\V. Connclv. (.'olllt l r/'Orsf!y. T!te rlrlllrly o/rlrmrlies, London 1952, s. 167. Zur Obertragung de s
Borschaftc~tirels au f dic Eh cfrau und.zt; Botsc haftcrinncn im 17. Jahrhunclert vgl. A. Tischcr.
J<:ittejimudsisrlte Botsrltfljierit! i11 Polm 1645-1646. Die Grsrlllrllscltfljisrfise R rmle de Gttlbrimtls
Ztt lll !lo/e IV!rtrlislaws I V. "L' H om mc. Zeitschrifr ł'i'lf fcmini st ischc Gesc hic htswisse nsc haft " 12
(2001). s. 305-.EI.
" Ch . Dicmel, Arlrligt Fmuett ... , s. 173.

Repriismtalioll ais Bmt[: Die Mach!...

161

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

arbcit cinbezogcn wurden. Wenn man beriicksichtigt, dal3 sich polirische Amter
personlicher Protektion und Fiirsprache verdankten, konnte die Egeria meist auch
bei Amterbcsctzungen ein gewichtiges Wort mitreden.
In den adligcn Salons verschrankten sich Politik und Geselligkeit, Offentliches und Privates. Die Reprasentantin des Hauses agierte in einem Raum, der
offentliche Wirkung sicherstellte. Talent und entschlossener Wille vorausgesetzt,
gełang es ihr in nicht wenigen Fałłen, die połitischen Amtstrager, die bei ihr verkehrten, an sich zu binden, ihren Wiinschen gefiigig zu machen und ihre Politik
zu steuern. So crklart es sich auch , dal3 Frauen des Adełs mehr ais Manner darauf
bedacht waren, die ad lig-hofische Existenzform aufrechtzuerhalten. Sie waren das
beharrende Element 24 • Der Wandeł der Adelskultur im 19. Jahrhundert schmalerte
jedoch ihren Einflul3. Die Entwicklung moderner Staatlichkeit, die zunehmende
Tendenz zur Trennung von Berrschaft und Person, die Verlagerung von Entscheidungen in Deputiertenkammern und Fachgremien und die Ausbreitllng bi.'lrokratischer Machtsteuerung verringerten ihren Handlungsspielraum.
Fi'1r Dororhea konnte die ihr angetragene Funktion nur eine dienende sein,
selbst wenn ihre T~itigkeit in Wien und London den Stempel des Offiziełłen trug.
Ałłe ihre Aul3erungcn iiber ihr Verhaltnis zu Talleyrand zeigen, dal3 sic bestrebt
war, ihren politischen Einflul3 gering zu veranschlagen. Zwischen dem, was offiziell sanktioniert war und ihr als Frau auf politischem Feld ais Handlungsmoglichkeit zugebilligt wurde, und dem, was sic durch ihre Bandlungen tatsachlich
bewirkte, bestand eine Diskrepanz. Hier befand sich Dorothea trotz veranderter
Zeitumstandc in dem giciehen Dilemma wie Madame de Maintenon, iiber cleren
Aktivitat Natalie Z. Davis schreibt: "Derartige Formen des połitischen Agierens
haben einen Preis, der stets mit, Einflul3nahme' in einer Monarchie verbunden ist:
Es sind Aktionen im Verborgenen, sie sind fiir Aul3enstehende unerkłarlich, gelten
ganz besonders dann ais verdachtig, wenn sic von einer Frau unternommen wurden. Deshalb versuchte Madame de Maintenon, jede Verantwortung von sich zu
wcisen und zu betonen, sie ha be auf die konigliche Politik keinerlei Einflul3''2'.
lhre gesellschaftłiche Position ais Angehorige des Hochadels ermogłichte der
Herzogin von Dino zwar, einc repr~isentative Rolle in der Offentłichkeit zu spielen, das herrschende Rollenverstandnis i'1ber das Frauen angemessene Auftreten
zwang sie aber zur Sełbstdistanzierung. Friedrich von Gentz, der Sekretar Metternichs, aul3erte sich auf demWiener Kongre/3 abfallig iiber die .,Curlandische
Huren-Gesippschaft", weil er es nicht ertrug, da/3 Dorothea und ihre Schwestern
iiber Informationen verfi'1gten, die ihm nicht zugangłich waren. Karl August Varnhagen von Ense war nicht bereit, der Herzogin Wilhelmine von Sagan zuzuge24

Ebd., s. 217-220.
N.Z. Davis, Fm11 et1, Politi/: tmrl.iJ.facht, [w:] G . Duby, l'vl. Perrot (Hg.), Geschirhte rler
Fm11e11 ... , Bel . 3: Friihf' Nmzeil, Frankfurt a. l\ l. 1994, s. 189-206, hier 198.
21
·
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stehen, dal3 sic ais Beraterin Metternichs eincn diplomatischen Beitrag lcistete.
Oie Fiirstin Lieven wurde in der "Times" wegen ihrer Einmischungen in die
englische Politik ais Intrigantin bcschimpft und ihre Verbindung zu Metternich
von Chateaubriand ais belanglose Affiire des "grol3en Mannes" abgctan. Madame
de Stad schliel3lich mu13te sich die Frage gefallen lassen, wie eine Frau Anspriiche
auf polirische Mitsprache stellen konne, die nicht einmal schon sei 21'.
Aufgrund des Mil3trauens, das Frauen entgegenschlug, die ohnc amtliche Befugnis aktiv an der Politik tcilnahmen, bedurfte es eines groBen Durchsetzungsvermogens, sich gcgeniiber allen Anfeindungen zu behaupten. Informeller Einfluf3
geriet lcicht in den Verdacht des R~inkespicls, wic die Polizeiakten des Wiener
Kongresses bclegen 27 • Oie Herzegin von Dino hat das herrschende Vormteil durch
ihr Handcln zwar durchbrochcn, in ihrem Sclbstverst~indnis die tradierte Rollcnzuschreibung der Geschlechter jedoch nicht in Frage gcstelłt 2 H.
Ober wcite Strcckcn ihrer Karricre warcn dic politischen Obcrzeugungen der
l-Icrzogin von Dino von den liberalen Staatsvorstellungen ihres Lehrmcistcrs Talleyrand gepri.igt. Nach dessen Tod und untcr dem Eindruck der Revolutionsjahrc
1848-1849 ni.ihcrte sich die engagierte Katholikindem Lager des politischen Konservativismus an. Ihre Kommentare zum politischcn Geschehen in Dcutschland
und Europa bczeugcn einen tiefen Pessimismus, getragen von cłem Bewu13tsein,
dal3 die Revolution nicht aufzuhalten und die alte Welt adliger Privilegien dem
Untergang geweiht sei.
Den Lebensweg der Herzegin von Sagan durchkrcuzen verschiedene Uinder und Kulturcn. Weder konnte sic sich mit Preul3en, demLand ihrer Geburt,
identifizieren, noch mit Kurland, cłem Land ihrer Vorfahren. Weder wurde sic in
Frankrcich heimisch, wo sic eine Familie griindete, noch gelang es ihr, sich in
Preu/3en-Schlcsien, wo sic ais Standcsherrin Vcrpflichtungen iibernahm, im Sinnc
eincr nationalcn Bindung fest zu verankern. Sic sah sich selbst trotz ihrcr herausgehobenen Stelhmg ais eine gesellschaftliche Randg~ingcrin, zermi'1rbt durch den
Konflikt zwischcn cłem Streben nach Selbstbcstimmung und der Notwendigkeit,
s ich den Normen ihres Standes anzupassen. Oiese Ambivalenz- keineswegs untypisch n·1r Adelsbiographien- ist auf die i'1bernationale gesellschaftliche, kultmclle
2
'' Friedrich von Gentz a n Johann Philipp Baron Wessenberg. 9. April 1815, [w:] Ge111z tmd
lVrssr11be;;g. Brirfr drs erslm r1t1 dm zu•filell, F. von Gentz (l-Ig.) A. v. Fournier, Wien-Leipzig 1907,
s. 86; K.A. Varnhagen von Ense, Dml:u!!iirdigkfilfll rlrs rigmm Lebms, Bd. 1-.3 . Hg. v. Konrad
Feilchenfeldt, Frankfurt a. ~l. 1987. Bd. 2, s. 572; H . M. Hyde, Ftinlin Lievm. Diediplotllfllisrhr
Sibyl!t E11ropas. Berlin 19.39, s. 261; S. Appel, ilfadamr de Stad, s. 79. Z u Gentz. Varnhagen von
Ense und Chateaubriand vgl. die folgenden Kapitel.
17
A. Fournier (Hg.). Dir Grhrimpolizei r111/de111 lViftlfr Ko11grPSs, Wien-Leipzig 1913;
l\1.-1 I. Commanclam W ci l (H g.). Lrs desso11s d11 Co~tg!ls de Virmlr, Bd. 1-2, Paris 1917.
2
Vgl. ih renBriefan Adolphc de Bacourt in: Dino. {Doro thće] Duchesse de: Chm11iqt1r
'
dr /831 / 186l. Bd . 1-4. H g. v. Fflrstin RadziwilL Paris 1909-1911 , Bd. 3, s. 405: " [... ]je n'ai, non
plus. jamais ambitionnć Ie role de femme politique [... ]".
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und polirische Orientierung zuriickzufiihren, welche regionale Bindungen und ein
sich darauf griindendes Zugehorigkeitsgefiihl zwar nicht ausschliei3t, aber relativiert. Aus der historischen Oistanz erscheint Dorothea von Sagan dem heutigen
Betrachter freilich als die typische Reprasemamin einer Gesellschaftsschicht, die
zeitłebens von dem Glauben an ihre gottgegebene Oberlegenheit durchdrungen
war.

Gi.inter Erbe
REPRASENTATION ALS BERU F: OlE MACHT ADLIGER FRAUEN
IN DER POLITIK DES 19. JAHRHUNDERTS AM BEISPIEL
DER HERZOGIN DOROTHEA VON SAGAN
Summary
Not only in t he Ancien Regime but also in the following era of bourgeois rcvolutionnoblewomen played an important role as representatives and advisers in politics, a field which was traditionally dominared by me n. Dorothy duchess of Sagan, a p owerful member of t he European
nobili ty, and regarded by many of h er contcmporarics as grey nnilltt!Cf in politics, was acting
in t he period between t he Congress of Vienna and t he revolution of 1848. Frcnch historians
looked at her as t he typ ical gm11rle rlame of t his t ime. Together with the French minister Talleyrand she was engaged in diplomatic missions in Vienna, Paris and London. She was eonsuired
by statesmcn and sovereigns and a n intimate of famous scholars, writers and church leaders.
T his article describes t he political carcer of t he duchess o f Sagan and analyses t he breaking
up of informal influence of fe małe aristocrats in politics as a result o f increasing parliamentary
power and bmeaucratic decision making.
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ŻEŃSKI RUCH SKAUTOWSKI W POZNAŃSKIEM
W RELACJACH JEGO ORGANIZATOREK l UCZESTNICZEK
W LATACH 1912-1918

2010 roku minęła setna rocznica narodzin harcerskiego ruchu na ziemiach
polskich nazywanego początkowo- od angielskiego słowa scouting- skautingiem. Nazwy tej używano początkowo zamiennie z polskim harcerstwem. Ostatecznie przyjęto nazwę- harcerstwa 1•
W literawrze przedmiotll przyj muje się, że twórcą światowego skautingu
był Robert Baden-Powell, uznany przez wszystkie organizacje skautowe w 1920
roku "Naczelnym Skalitem Świata" 2 . W Polsce za prekursora uznaje się Andrzeja Małkowskiego , który w 1911 roku opublikował, "swoistą przeróbkę" pracy
R. Baden-Powella, Scoutingfor boys4 • W tym też roku powstały we Lwowie pierw-

W

1

Nazwa "harcerstwo", pojawiająca się sporadycznie wcześniej, przyjęta została oficjalnie
w li stopadzie 1918 r. na zjeździe organizacji skautowych w Lublini e (1-2.10.1918), na którym
powołano Związek Harcerstwa Polskiego; W. Błażejewski, Z dzifjów harcerstwa polskiego (19lil1939}, wyd. l powojenne, Warszawa 1985, s. 126; W. Niderliński, Poczqtki mchtt harcerskiego
na Gómym Ślqsktt omz o/.ns Plfbisryttt i Powslati Ślqsl:ich, [w:] Z dziejów harcerstwa śląskiego.
Ro:z,-wój i dzialal11o.l'ć harcerst wa 11a Gómym Ślqsklt w latach 19120-1945, red . W. Ja not, Katowice
1985, s. 7.
2
R. Baden-Powell, Scottringfor bovs, London 1908; książka ukazała s ię w 6 częściach,
z których pierwsza została wydana 5.01.1908 r. Do 1913 r. podręcznik tylko w języku angielsk im zos tał wydany w 7 wydaniach i 18 nakładach, obejmujących łącznie 250 000 egzemplarzy; K. Weiss, Zwiqze/; Harcerstwa Polshego w latac/t 1918-1939. Slttdia z dziejów otganizacji
mlodzieżoflt•ej w li RP., maszynopis pracy doktorskiej dostępny w internecie, Rzeszów 2007,
s. 17, p. 23 [08.05.2010].
1
·
A. l\Iałkowski (31.10.1888-15 .1.1919), jeden z twórców polskiego skautingu, instruktor i te oretyk harc.; działacz polskich organ izacji młodzieżowych i niepodległościowych, zob.:
W. Błażejewski, Malkowsl:i Andrzej ]tt!ittsz (/888-1919}, Polski Słownik Biograficzny (dalej PSB),
t. 19, s. 444-446; zob. E . Głowacka-Sobiech, Twórcy polskiego s/.·mttingtt - Olga i Andrzej Mall.·owscv, Poznat1 2003.
4 A. Malkowski, Sl.'fl!tling,jal.·o syslem w_yc!towania młodzieży 110 podstawie dzieła gettera/a
Baden-Powella, Lwów 1911.1\Iałkow ski zos tał "przymuszony" do przetłumaczenia książki, była
to kara za spóźnienie się na zebranie kursu instruktorskiego Polskiego Związku Wojskowego
w listopadzie 1909 r. we Lwowie. P onieważ l\Iałkowski nie śpieszył się z tłumaczeniem, ponownie naraził się komendantowi kursu, i za niesubordynację został oddany pod Sąd Wojskowy, ten
skazall\lałkowskiego na 24-godzinny areszt, a jako rehabilitację kazał przetłumaczyć Scottti11g
1
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sze zastępy skautowe oraz pierwszy zastęp skamek'i. Część nakładu książki wydano na cienkiej bibułce i przeniesiono do pozostałych zaborów, co niewątpliwie
rozszerzyło idee mchu i miało wpływ na powstanic i rozszerzenie skautingu''.
W podobny sposób rozpowszechniano na wszystkie zabory, wychodZ<)Ce od 15
października 1911 roku we Lwowie, pierwsze pismo skautowe "Skaut" 7•
Ruch skautowy został zdefiniowany przez jego twórcę, jako dobrowolny apolityczny mch wychowawczy dla młodzieży, otwarty dla wszystkich, bez względu
na pochodzenie, rasę czy wyznaniex. Proponowane założenia i cele organizacyjne
nowego ruchu szybko rozprzestrzeniły się na terenie Galicji i Królestwa, docierając
z pewnym op6źnieniem do Wielkopolski'). Pierwsza obszerna wiadomość o skautingu w zaborze pruskim ukazała się w czasopiśmie ,,Sokół", organie Związku
Sokołów Polskich 15 grudnia 1911 roku. Zauważano w nim między innymi:
Szerzy się w Polsce nowy ruch wśród młodzieży. Obcy pochodzeniem, rodzimy
SW<! treścią idcowq. Jest to skaut, organizacja rycerskiego wychowania młodzieży. [ ... ].

W gonitvvic materialnej i spekulacyjnej zgub iliśmy w znacznej mierze na sze najszlachetniejsze ideał y [ ... ]. Duch nasz stał się potwornie mał y , płomie11 życia polskiego skurczył
się, przygasa. 1... [.Toteż z wdzięcznością i wiani powita ć należy ten nowy ruch, któremu
na godło skaut albo harcerz, a który ma zbudzić plemię nowych ludzi: miłością winniśmy
otaczać to wskrzeszenie tradycji rycerskich ... [ .. . ].

for boys na 15 .04. 1910 r. Tekst został przetłumaczony dość wiernie. tłumacz wprowadził jedynie
elementy zwi<!Zane z tradycj<! i kultur<! polskq. ibidem, s. 65-66; K. Weiss, op. dl., s. 18.
; DrużynoW<J pierwszej żei1skiej drużyny skamowskicj została Olga Drahonowska (póź 
niejsza zamyżna 1\lałkowska); l\ I. Fidler-1\lorawcowa, Olga Dmńollowsl:a-iWallowsht (1888-/979).
[w:) HarrnJoi !91/-1939. Historia, progmm, wycńoflt'flllie, red . J. Raniccka-Bobrowska , Warsza\va
1990, s. 306-317.
'· Nakład wyniósł 1200 egzemplarzy i 300 tzw. bibuł - druków na cie11szym papierze;
W. Błażej ews ki, Z dziejóll!• /l({nentwJa ... , s. 28; Gmezrt ńarcersl'ti!Jrl, red. l\ I. tdiszczuk, Warszawa
1985, s. 29.
7
"Skaut" wychodził regularnie. co dwa tygodnie, i bardzo szybko osiqgn;!ł duży, jak na
ówczes ne czasy. nakład 6000 egze mplarzy. Drukowany był na c ienkiej bibułce i docierał do
rąk młodych ludzi we wszystkich trzech zaborach; zob.: ibidem. s. 29-.)0.
' Ska u li n g, http://pl.wi ki ped ia.org/w/i ndex. php ?t irle =Skauti ng& old id =205 78276 ';
[13.03.20101.
'' Ks. Stanisław Prawdzić w artykule Ga ·węrlfl //(/rrenh1 rzerwotJej Sflli 'il!' palam D zia fl'tishrh ll!' Po z11r111ill zauważył , że wprawdzie gen. Baden-Powcli zaszczepił SW;j myśl szeroko
w kręg ach mło d z ieży św iatowej. ale w Wielkopolsce prekurso rką .,wychowywania młodzież y
za pom ocą budzenia w niej zmysłu karno ści, poszanowania dla starszych , zw inności i miło
ś ci Ojczyzny " była Cclina z Zamoyskich D z iałytiska, która ubrała kilka panien w mundurki
wojskowe i kazała uczyć je musztry. "1\luszrra odbywała się po pracy dziennej przez godzinę
na czerwonej Sali pałacu Działyl'iskich w Poznaniu. Stawał o do niej sześć czy siedem panien
ubranych w sukienki z guzikami i wypu stkami koloru piechot y polskiej z karabinami w ręku
i ćw iczył v siy w marsz u wojskowym oraz w chwytach bronhj . Drużyn<! tą dowodził 70-lerni
weteran z r. 1830. porucznik Trojanowski"; Kroilila !Wiaslrt Poz tlflllirt, nr 2 z dnia 28 .02.1925 r.,
s. 36.
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Autor artykułu zachęcająco zauważał: "pragnę druhów poruszyć, do dokład
niejszego zainteresowania się istotą skautu i zastanowienia się, czy ruchu tego
nie można by zainicjować w zaborze pruskim" 10• Zapoznano czytelników również
z treścią książki Andrzeja Małkowskiego. Zauważano, że w Niemczech powstały
już pierwsze drużyny skautowe.
Władze niemieckie, które utożsamiały rozwijający się ruch z podobnymi
młodzieżowymi organizacjami działającymi pod znakami "Jugenddeutschlandbundu", zachęcały wręcz młodzież polską do wstępowania do organizacji, widząc
w tym moż liwość agitacji politycznej. Szansą na odciągnięcie młodych Polaków
od atrakcyjnych założeń nowo powstającego ruchu było stworzenie własnego polskiego związku. Poznańska, młodzieżowa, polska prasa jak "Brzask", "Filareta"
czy "Głos Młodzieży" włączyły się w szerzenie założeń skautingu. W księgarni
Jarosława Leitgebera dostępne były też numery krakowskiego "Skauta", które
abonowały niektóre gniazda sokole 11 •
Ruchem zainteresowała się również prasa kobieca . W "Głosie Wielkopolanek" ksiądz dr Kazimierz Lutosławski 12 , działacz harcerski, w artykule Gzem jest
si:auti11gpolskiP, w jasny i precyzyjny sposób omówił założenia prawa skautowego,
podkreślając, że wprawdzie zostało ustalone "na obcej angielskiej podstawie", ale
mają "dziwnie polskie zabarwienie", "że wszyscy, odrodzenia narodu pragnący, na
te nowe formy pracy odrodzeńczej poważnie zwróciły uwagę"u. Na podatny grunt
trafiały słowa, że skaming jest ruchem:
[... ] zwróconym przeciwko niedbalstwu i oportunizmowi, przeciwko swawoli i liberalnej
od potrzeb i dążeń społecznych, a oparty o najszlachetniejsze strony duszy
mł odzieńczej : tęsknoty rycerskiej, szlachetności, milości braterskiej i ofiarności, karności
i dzielności 14 •
niezależno śc i

Głoszone hasła, przesłania

stawienie młodzieży obojga

ruchu,

trafiły

w

zwiększające się

płci, ponieważ właśnie

w

końcu

patriotyczne naroku 1912, dziesiątego

1
° K. Sl•attl, "Sokół. Organ Związku Sokołów Polskich", R. 10, nr 24, z dnia 15.12.1911,
s. 238-240; zob. J. Karwat. Od idei do czy1111. Mvfl i orga11izacje niepodleglofciowe w Poz11miskiem
w latacń 1887-1919, Poznań 2002, s. 232; pierwsza informacja o skautingu na ziemiach polskich
pojawiła się 2.10.1909 w z. 40 w artykule Na drodze do stalej armii podpisanym "Londyn-Fax"
ze z djęciami R. Baden-Powella w mundurze skautowskim, który z ośmioma skautami wspina
s ię pod górę; zob. E . Glowacka-Sobiech, op. cit.. s. 59-60.
11
J. Karwat, op. {i/., s. 233.
12 Kazimierz Lutosławski (ur. 4.03.1880 w Drozdawie k. Łomży, zm. 5.01.1924 w Drozdowi e)- ksiąd z katolicki, doktor medycyny i teologii, działacz Narodowej Demokracji, poseł na
Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm I kadencji, dziennikarz, pedagog, ideowy mentor twórców
skamingu i harcerstwa polskiego, jeden z projektantów krzyża harcerskiego; zob. R. Wapiński,
Kaz;imierz Ltt!oslawsl-i, PSB, t. 18, s. 150-152.
u X. Dr K. Luto s ławski, Gzem jest sl•a~tling polsl-iP, "Glos Wielkopolanek", R. 6, nr 7,
z dnia 15.02 .1913, s. 1-2; nr 8 z dnia 22.02.1913. s. Z.
14
Ibidem, s. l.
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października po raz pierwszy zastosowano uchwalone przez komisję kolonizacyjną
w 1908 roku prawo o wywłaszczeniu Polaków. Młodzież polska, reagując na akcję
wywłaszczenia, szybko powiększała szeregi nowo powstającego stowarzyszenia.
W organizację nowego ruchu wh1czyli się działacze "Sokoła" Bernard Chrzanowski, Ksawery Zakrzewski, Karol Rzepceki i Tadeusz Powidzki. Skauting potrakrowano, jako metodę wychowawcz'-1 w stosunku do młodzie ży, która z racji wieku
nie mogła ćwiczyć w gniazdach "Sokoła" 1 '~. W wyniku zorganizowanej akcji dos zło
do porozumienia w sprawie utworzenia pie rwszego zastępu skamów, które zapadło
17 października 191 2 roku ~>.
Za podstawę działalności przyjęto obowhjzujące w Galicji dziesięciopunktowe
prawo skautowe, które s tanowiło :
1

l . Skaut jest rzetelny, na slowic jego m oż na polegać jak na Zawiszy. 2. Skalit jest wierny Ojczyźnie. 3. Ska m jest obowi<]Zany być pożytecznym i pomaga ć innym. 4. Skaut jes t
przyjacielem wszystkich a bratem każdego innego ska ma . S. Skaut jest rycerski. 6. Ska ut
jes t przyjaciel e m zw ierząt. 7. Skaut jest karny i p os łu sz ny . 8. Skalit ś mieje s ię i gwiżdże
w n<\jCi<;ższym nawet poł oże niu. 9. Skaut jest oszczędny . lO. Ska m jest czysty w myś li,
mowie i uczynku -wolny od nałogów- p<;tajqcych ducha i osłabi ają cych ciało 17 •

Pravvo skautowe modyfikowa no jeszcze dwukrotnie, wprowadzaj<)C pewne
drobne zmiany 1s. Z pierwszego okresu pochodzi również zawołanie "Czuwaj",
wprowadzone przez dmżynoW<l pierwszej polskiej żeńskiej dmżyny- Olgę Drohonovvs ką-Małkowslq~'1. Ona była również autorką s łów refrenu do wiersza j. Koziclewskiego, który dostosowała do melodii pieśni Na bary/:ar/1', a który z czasem
stał s ię hymnem harcerskim 20 . PocZ<jtkowo w Wielkopolsce była nim Rota Marii
Konopnickiej.

J. Karwat. op. ci!. , s. 233.
Jak zauważył t\1. Lissowski, ,.Celem orga nizowania harcerstwa przy »So kole« poznat'iskim na wzór » Sokoła« lwows kiego przybył w lecie 1912 roku ze Lwowa druh dr Tad e usz
Strumilło. by przez wykłady. a następnic wycieczkę próbn<} zaznajomić naczelników »Sokoła "
z podstawowemi ćw iczeniami harcersk imi. Próby re jednak nie odniosły poż<jd a n ego sk utku
[.. . ]";zob. M. Lissowski, Horcen/u'o poz1!fn1slif' w pierwszym rlzirsięciolft"itt, Pozna11 1924, s.
6-7: por. J. Śnicgocki. \Vjponmimio o pmcy sl.·olllowo-llieporlleglo.l'riowrj '/1.!' Poz11mliu 1912-192ti,
Biblioteka Uniwcrsyrccka UAt\1 Poznat1 (dalej BU UAt\1), rkp. sygn. 2416, k. l.
17
t\ l. Lissowski, op . til., s. 8: tekst W. Bła żcjew sk i , Z dziejów ńrmus!Wtl ... , s. 30.
1
" Teksry ob u red akcj i prawa skautowego; zob. W. Błażcjewski , Z dziejów ńorcentwo ... ,
s. 42, 52.
1
'' Zob. p. S: A. l\lałkows ki, wyja śn iaj<}C znaczenie zawołania Czllwtt)'. podkreś lił. iż oznacza ono, "że skamki maj<} s i ę ćwiczyć w umiejętnośc iach skautowych- i czuwać, ażeby, gdy
zajdzie potrzeba, móc dobrze spełniać obowhjze k, przypadający na nie w służbie narodowej".
zob. A. t\Iałkow sk i, Po/sl:inlmt!H Zrtrvs orgmtizmyj11y, Lwów 1913, s. l.
2" Ignacy Koziclewski (1882-1 964), wsp ół twórca harc e rstwa polskiego. pedagog, autor
prac popularnonaukowych ; clziesięcioz wrotkowy wiersz IV>zystlo co 1/0SZf. opublikował w 1911 r.
"Slourir "; zob. W. Błażej ewski. ~ft//O(l' Kozielewsh. PSB, L 14. s. 618-619.
15

1
''
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Skauting polski różnił się od angielskiego, co jest szczególnie podkreślane
w zachowanych przekazach, i na co zwrócił uwagę Janusz Karwat, łączył bowiem
wzniosłe hasła nakreślone przez Roberta Baden-Powella z ideq niepodległości 21 •
Wzbudził również zainteresowanie wśród dziewcząt. Wkrótce powstały, więc i oddziały żeńskie 22 .

Helena Budasz-Rymanowicz, jedna z inicjatorek wchu skautowego, po latach
tworzyli drużynę skautową i przy ich pomocy zorganizowałam
najpierw zastęp, potem pluton skautek" 2·1.
W 1913 roku ukazała się broszura Andrzeja Małkowskiego Polskieskautki. Zarys orgrmizrtcyi11.1' 24 • Zdefiniowano w niej cel żeńskiego skautingu, który "ma wychowywać rlzielllf! kobietę -- jako Polkę, kobietę, jako matkę, kobietę, jako wychowawczynię, przyszłego pokolenia". Cel ten miano osi'lgnqć poprzez "zaprawianie
dziewcząt do służby narodowej, jako skautki i przez wprowadzanie do ich życia
codziennego zwyczajów zdrowych i rozumnych" 25 . Organizacja polskich skautek
miała być instytucją "wychowania moralnego i wychowania fizycznego".
Jak zauważała Jadwiga f'alkowska 26, jedna z inicjatorek żeńskiego, polskiego
skautingu:
pisała: "Chłopcy

[ ... ] skaming żeński miał do rozwiązywania większe znacznic trudności aniżeli męski.
Skaming męski nie wysuwał nowego ideału człowieka, a raczej cławał nową drogę realizacji,
ruch ten nic posiadał. więc charakteru rewolucyjnego. Skaliting żeński usamodzielniając
dziewczynę, przyłączał się tym samym cło mchu emancypacyjnego kobiet. Nic, więc dziwnego, że rodziły się wątpliwości podsuwane przez większą część starszego społeczeństwa,
czy rozbudzenie w dziewczynie aktywności jej sil przyrodzonych, jak to czyni skauting,

21
J. Karwat, lfarad:i wiell:opolsl:ie ·w rlqże11itt rio nieporllegloki, "Powstaniec Wielkopolski
1918-1919", Pozna1'i 1997, s. 3.
22 Twórczynią żci'iskiego skautingu była siostra Roberta Baden-Powella- Agnes Smyth
Baden-Powell (16.12.1858-2.06.1945). Współpracując z bratem, już w 1906 r. utworzyła w Anglii
pierwsze że1'1skie drużyny i wydała dla nich podręcznik (A. Baden-Powell, Dz ieru!Częta Przr'll!.'Orlllic:d:i, Londyn 1912); zob. ńllp://p/. 'll!.•il:iperlia. org/wiJ:i/Ag1tts_Brtrle11-Powdl (13.04.2010). tam
też dalsze odsyłacze do literatmy. ,.Naczeln:1 Skautką Świata" uznano w 1930 roku Lady Olave
Baden-Powcli (22.02.1889-26.04.1977). żonc,: Roberta Baden-Powella, która skamingiem zajęła
się dopiero w 1916 r., ale po ś mierci męża (9.01.1941) przejęła kontynuację jego dzieła; zob. Nncze!lfa Shrrrtla ,~wiata. IV 102 t'OCztricę .l'mierci, "Czuwaj" 2001. nr 2, http://pmsa.zhp.pl /arcńiwrtm/
cl(ltlf[/2/il3b.lrtml [13.04 .20 101 .
21
H. Rymarowicz z d. Budasz, Moje U'.lpomNielfia z ol..·tesff pows1a11ia wielkopolskiego, BU
UMil, rkp. 2807/11. k. 3.
24
Zob. p. 19.
25
H. Rymarowicz z d. Budasz, op. cit., s. 4.
2
" Jadwiga Falkowska, ps.Jaga (13.11.1889-7.08.1944). Jedna z założycielek polskiego
harcerstwa, nauczycielka, działaczka społeczna, instruktorka społeczna, fizyk, asystentka na
Politechnice Warszawskiej i na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Zginęła zastrzelona
przez żołnierzy RONA podczas powstania warszawskiego, zob.: !frtrcersi:i Jlownil..· biogmficzlly,
red. J. Wojtycz, Warszawa 2006. s. 116-117; por. H. Dydy1'1ska-Paszkowska, Jarlwiga Falkowsht
(1889-1944), [w:J HarrnJ:i ... , s. 318-325.
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uczynienic z niej pełnego samodzielnego człowieka, nie wytworzy kolizji z jej zadaniami
jako żony i matki 27•

Nasuwaj<JCe się W<!tpłiwości próbowano rozwiać poprzez rozesłanie ankiety
do osób zajmuj'-lcych się zagadnieniami wychowywania kobiet. Znabzły się w niej
następujące punkty: "zadania życ iowe kobiety, w szczególności zadania narodowe
kobiet polskich, cechy psychiczne kobiety: a) właściwe jej naturze, b) rozwijanic
przez wychowanie" 2x.
Z braku zachowanych źródeł można jedynie przypuszczać, że ankieta dotarła
również do Wielkopolski, jako że na jej podstawie miano opracować wytyczne
do wychowywania skautowego dziewcząt. Jadwiga Falkawska w maju 1913 roku
przebywała (na prośbę Ksawerego Zakrzewskiego) w Poznaniu jako delegatka
Zwi'-lzku Naczelnictwa Skautowego we Lwowie. Przeprowadziła, w tym okresie,
wiele zbiórek instruktażowych 2 'J.
Walentyna Krysiewicz-Wal kawska, jedna z pierwszych wielkopolskich skautek, w swym zachowanym przekazie zaznaczyła, że:
[... ] skaming męski tak i żeński zyskał sobie ogromną popularność wśród społeczeń
stwa. Ruch skautowy darzono licznymi dowodami życzliwości. Między innymi żeńskie drużyny w Poznaniu otr1.ymały d zięki wstawiennictwu druhny Matii WoŹ1HaJ.·ów11y''' przepiękny
sztandar o wysokich walorach artystycznych. Był to dar pana Władysława Mizgalskiego,
właściciela mód w Bazarze. Z okazji uroczystości kościuszkowskich ( 1917) stanowił atrakcyjną dekorację okna wystawnego. Uzupełniony emblematami harcerskimi Oilijki) s ta ł się
aż do wybuchu dmgiej wojny sztandarem Poznańskiego Hufca Żeńskiego· 11 •

Uboga bna źródłowa nic pozwala na pełn'-1 rekonstrukcję żeńskiego ruchu
skautowego w Poznańskiem w interesuj<jcym nas okresie. Nicliczne zachowane
relacje organizatorek mchu umożliwiaj<! jedynie zarysowanic działań organizacyjnych przy tworzeniu zrębów kobiecych drużyn. Brak kompleksowych opracowań,
a w kilku zaledwie omówieniach zarysowano pewne formy tej działalności. Przypomniano nazwiska najbardziej zaangażowanych w rozwój ruchu dziewcząr-12 •
27
Cyt. za: ł-1. Dydyr1ska-Paszkowska , Prace programowe Glów11ej Kwolerv Że~!skiej (Giów7/ej KuM/ery Hrllard:), [w:] Horrerl:i ... , s. 115.
2
" Sporz•tdzone założenia miano przedstawić na konferencji instruktorek skautowych
plan owanych w Skotem, latem 1914 r. Wybuch I wojny światowej przekre ś lił te zamierzenia;
zob. ibidflll, s. 115.
2'' ]. Karwat, Harad:i wJid l:opolsJ:ie .. . , s. 3.
-'" 1\laria Wo ź niak ówna ps. 1\laryla, zam.,:żna Schmidt (ur. 20.12.1894 w Nowym Mi eśc ie,
Pomorze- z m.?), uczestniczka strajku szkolnego 1906/1907, organizatorka I żcr'iskiej dru ży ny
skautowskiej im Królowej Jadwigi w Poznaniu. lnicjatorka powstania w 1915 r. Naczelnictwa
Dru ży n Skalit Żer1 s ki c h w Wielkopolsce, działaczka POW, uc zestni cz ka powsrania wielkopolskiego; Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW); 1\ledal Niepodległości (dalej J\.I N)
28.06.1932 lVoinifll.·ólJ!'IIa ilf(//irt.
" \V. Kry s iewicz-Walkowska, Historia żfllsl:iej dmży1l V harcenhej im. Emilii Ploller
"'' PoZIIflllitt (ol:rl's orl z:alożmia rio 1918 ro/:11), Biblioteka Kórnicka (dalej BK) msp. sygn. 11138,
k. 3.
12
·
J. Karwat , f!aned:i 'i!!.'idl:opolsJ:ie... , s. 3-5.
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Jak wynika z ustaleń badaczy, zachowanych archiwaliów i relacji, pierwszy
zastęp skautek w Wielkopolsce założono 29 listopada 1912 roku w Poznaniu,
w kręgach młodzieży żeńskiej, dzięki staraniom Janiny Lakińskiej"l.l. Jego począ
tek whjże się z działalnością grupy młodych kobiet współdziałających z tajną organizacją oświatową im. Tomasza Zana (T.T.Z)·14 • Do najaktywniejszych w tej grupie
dzicwcz~)t należały: Anna Marchlewska-Dziedziulowa, Konstancja Kolska, Wanda
Zielcwinicz (Zielniewicz)-Kozłowska, Zofia Graff-Fenrchowa, Maria Kossobudzka-Tenczyńska i wspomniana Janina Łakińska-Jakubowska 1 '. Stał się zalążkiem
powstałej wkrótce drużyny im. Emilii Plater.
Janina Lakitiska miała wówczas 24 lata, była nauczyciclkq zwh)Zaną, jak wspomniano, z Towarzystwem Tomasza Zana. Dmżyna nic podlegała żadnym wła
dzom harcerskim. Patronat nad drużym) objął dr Ksawery Zakrzewski 16. W chwili
założenia liczyła 15 członkiń 17 • Utrzymywała ściśle kontakty z męslq drużyn<{
gimnastyczn~l-

W sierpniu 1913 roku stan liczebny drużyny wynosił już około 60 skautek,
skupionych w siedmiu zastępach, wkrótce ich liczba wzrosła do 1201x. Drużyna
działaLt w konspiracji, dlatego zachowywano daleko idącą ostrożność w dobieraniu
nowych kandydatek. Przyjmowano tylko "pewne" dziewczęta. Dla bezpieczeń
stwa nic noszono mundurków ani żadnych odznak. Skautki były ściśle zakonspirowane, co- jak zauważyła Katarzyna Mellin-Wysocka- "dodawało sprawie
dodatkowego uroku i stwarzało jedyną w swoim rodzaju więź koleżeńską"·I'J.
Janina Lakińska- wysoka blondynka o pięknych migdałowych oczach, "urodzony wódz" -jak po latach wspominała ją Kazimiera Mellin-Wysocka- jednym
spojrzeniem swych władczych oczu czy jednym bodaj słowem, umiała nakazać
posłuch . Rozkazy jej wykonywano szybko, chętnie i bez szemrania. "Jest kochana
przez S\Voje dziewczęta, bo też ucho jej otwarte na każdą nicdolę dziewczyńskiego

.u Janina Lakil'iska zamężna Jakubowska, żona Witolda, ppłk. dypl. (ur. 23.10.1889-zm.
3.02.1%0 w l\liłosławiu. pow. Wrzesi1łski), c. Jana i 'lcresy Xsiężopolski, nauczycielka w szkole
średniej dla dzicwcz<lt, wybima działaczka oświatowa i nicpodległościowa w Wielkopolsce;
żołnierz AK . więzic11 Oświęcimia, odznaczona Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Kawaleni
Odrodzenia Polonia RestiWta i plebiscyrowq odznaką Śląska, zob. CAW, ap. Ja/:11bowska z La/:i!lsl:irh lallillrt, Krzyż Niepodległości (dalej KN). 16.11.31. Niestety nie zachowała się jej relacja
z działalności przechowywana w zbiorach specjalnych Biblioteki Raczy11skich w Poznaniu. Jak
wykazało skontrum przeprowadzone w 2004 r. dokumenty zaginęły.
-'~ Zob. Z. 1-Ialczak, Towarzystwo Tomfisza Zmw w latach 1899-1914, Zielona Góra 1996
15
W. Krysicwicz-Walkowska, op. cit., k. 3.
"' Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Związek Harcerstwa Polskiego (dalej ZHP).
Allhflrlf Poz11mlsHej Dmżyny im E. Pla!et; Powml, p/. 1Vol11o.l'd l z dnia l gmrl11ia 1921, oprac.
B. Tucholska, sygn. 2096, k. 149.
\7
fbirle111.
1
·"
W. Krysicwicz-Walkowska, op. cit., k. 3.
''' K. l\lclin-Wysocka, l~potmlietJifl hrl!(tl'shr z: byłego zaóom pms/:irgo, Zbiory Specjalne
Biblioteki Raczyfiskich (dalej ZS BR), rkp .. sygn. 2642, k. 168.
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serca, a trzeźwy umysł umie zaradzić trudnościom, ustmąć przeszkody"40 . Wymagaj<jca i surowa, ale sprawiedliwa i przystępna. Kierowała drużyną do listopada 1917 roku, kiedy to z powodu zam<jżpójścia przekazała kierownictwo drużyny
druhnie \Valcntynie Krysicwicz41 •
Drugim członkiem zarz<jdu była Anna Marchlewska:
[... ] figlarnie uśmiechnięta Nudw Man!tlf'WSA'a wytworna, wymuskana, zadbana w każdym
calu. Na oko nikt by jej nie posądzał o to, że z tych szczebiocących usteczek padną przy
egzaminach najgroźniejsze pytania, od których nogi zadrż<l skóra ścierpnie na delikwentkach. Nie zwiedzie jej żadne krasomówstwo, wymaga ściślej i wyczerpującej odpowiedzi.
Nie wystarczy wykuć, trzeba się wykazać umiejętnościami logicznego myślenia 42 •

Trzecim, Walentyna Krysiewicz-Walkowska, autorka przytaczanych wspoW pamięci koleżanek pozostała, jako świetna organizatorka obchodów
i wycieczek.

mnień.

Muzykalna uczyła piosenek polskich, organizowała kontrolę, piętnując tych Polaków
bez godności narodowej, którzy nie przestrzegali hasła "swój cło swego" i zaopatrywali
się w towary z wrogiego źródła lub uczęszczali cło teatru niemicekiego ośrodka hakatyzmu4·'.

W pracy, poza kształceniem charakteru w myśl założeń żeńskiego skautingu, szczególny nacisk kładziono na naukę języka polskiego. Gdy istniejące przy
zastępach kółka okazały się niewystarczaj,jce, w listopadzie 1913 roku utworzono
przy drużynie, na wzór T.'T.Z, ściśle zakonspirowane 'Towarzystwo Emilii Plater
tak zwamJ "Organizację"44 .
"Organizacja" dzieliła się na dwa stopnie:
niższy ,.Promicnistck" i wyższy "Filaretek". Do "Promicnistek'' należały wszystkie
skamki. Do "Filarcrck" -jak podkreślała Walentyna Krysiewicz-Walkowska- brano tylko
najgodniejszc, po dokładnym poznaniu ich, przy najdalej posuniętej ostrożności i oczywiście po zdaniu odpowiedniego egzaminu. Filarerki pracowały w kółkach i przechodziły
do wyższego działu po przepracowaniu przepisowego programu i zdaniu przed specjalną
komisj<j bardzo zresztą trudnego pisemnego egzaminu oraz ustnego4 '.

411

lóirlf!/1, k. 166-178.
AAN. ZHP, 1111/:iflal Pozllalishrj. .. , k. 149.
n K. l\ !cli n-Wysocka, op. ril., k. 171; skamki zdawały egzaminy skautowe-- obowi<]Zkowe
i nadobowiązkowe- tzw. egzaminy biegłości. Pierwsze przygotowywały do służby skautowej
i samarytaJ'iskiej, drugie miały poszerzać umiejętności dziewcząt i przygotować je, "gdy zajdzie
potrzeba do wypełnienia obowi<jZków w służbie narodowej". l\liały je również przygotować do
uczestnictwa w "rozwoju gospodarstwa i przemysłu domowego i powiększania kultury narodowej w Polsce"; zob. A. l\lałkowski, PolsJ:ie sJ:autJ:i ... , s. 4.
4
·'
K. 1\lelin-Wysocka, op. dl., k. 171.
44
AAN, ZHP, A11J:ie!a l Pou!rtJ!sbrj. .. , k. 149; "Organizacja istniała do 15 XII 1918 roku
i w ocenie współczesnych całkowicie spełniła swoje zadanie, tj. zastąpienia poniekąd szkoły
polskiej".
4
'
W. Krysiewicz-Walkowska, op. dl., k. 4.
41
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"Promienistka", która przechodziła do wyższego stopnia "Fiłaretek", składała
uroczystą przysięgę, której rota brzmiała:
Przysięgam na Boga, Ojczyznę i Honor, że żadnej sprawy dotyczącej organizacji Emilii
Plater nie wydam, że przez szczere dążenie w myśl stallitu organizacji Emilii Plater będę
się starała chować na dzielną obywatelkę Polkę . Tak mi dopomóż Panie Boże 4 r·.

Praca nad rozwojem drużyny-- wspominała Walenl]'na Ktysiewkz-Wa/l.~o·wsl:a47 - była
niezmiernie trudna i odpowiedzialna. Dntżyna obejmowała wyłącznic dziewczęta uczęsz
czające cło średnich, więc niemieckich zakładów naukowych. Każde uj aw nienie przynależ
ności do tajnych organizacji groziło najdotkliwszymi konsekwencjami; usunięciem z zakładu
naukowego nic tylko danej jednostki, ale i rodzeństwa, nie mówiąc już o innych sankcjach
karnych. Trzeba s i<;, wi<;c było jak najbardziej zakonspirować, oględnie dobierać harcerki,
a co najważniejsze przeprowadzić konferencje z rodzicami i tłumaczyć, że tylko oni mogą
wiedzieć o przynależeniu córki do drużyny . Zastępy rosły wolno, ale stale4 x.

W lipcu 1913 roku dzięki staraniom Zofii Sokolnickiej zastęp skautek wraz
z zastępem męskim przebywał ponad miesiąc w Krakowie, gdzie dziewczęta zetknęły się bliżej z założeniami harcerstwa. Wysłuchały wykładów i pogadanek
oprowadzane przez przebywającego na studiach Władysława Pniewskiego 4'1• Prace harcerskie zostały zintensyfikowane po kursie metodycznym zorganizowanym
w Kuźnicach w grudniu 1914 roku, na który wysłano pięć druhen, które zdobyły
uprawnienia instruktorek. Drużyna działała w konspiracji, aż do 15 grudnia 1918
roku, kiedy to została ujawniona. Rozwiązano wówczas również "Organizację"s 0 •
Kolejny żeński zastęp składający się tym razem z młodzieży pozaszkolnej
założyła 25 marca 1913 roku Celina Wańska, daj<Jc początek drużynie im. Wandy.
Wyłoniła się z łona męskiej drużyny "Piast" i składała się z jednego zastępu, czyli
ośmiu druhen. Trzon nowo powstałej drużyny stanowiły skamki: Celina Wańska,
Halina Wańska, Stanisława Paluszkiewiczówna, Maria Woźniakówna, Spartówna
i Szymańska ·". Zastępową została Celina Wańska. Dynamiczna działalność naprowadziła policję na ślad drużyny, w zwi'lzku z czym prace zawieszono" 2 • Po dwóch
miesi~jcach, 2 września 1913 roku, prace nad reaktywowaniem drużyny podjęła
Marhl Woźniakównas.;_ Miała wówczas 18 lat, z zawodu była krawcową, posiadała
·"· Ibidem.
47
W. Krysiewicz-Walkowska (ur. 29.01.1893-18.12.1974) współtwórczyni harcerstwa na
terenie Wielkopolski, była naczelniczka Chorągwi Wielkopolskiej i Drużynowa im. E. Plater
w Poznaniu, CAW KN 20. 12.32 Krvsiewicz Walmty11rt.
4
W. Krysiewicz-Walkowska, op. cit., k. 3.
'
"'' Papierv Jl1rtrimw PalttszHewicza. Matrrialv warsztatowe- zeszyty z 71/JyjJisami i 11o1atimni,
t. l/a-s, ZS l3R, sygn. 2649/la-k , k . 98.
'" AAN, ZHP. A11Heta f Poz11ml.d:iej. .. , k. 149.
'' l\1. Wo ź niak-Schmidt , Historia rlmży11y im. Królo'IJJ•ej Jadwigi w Poz11a11i11 , BK, m sp.
rkp. sygn. 11138. k. 9.
2
'
Ibirln11, k. 9; zob. AAN. ZHP A11kieta II Poz11alfshej Drllż.YIIY im. Królowejlarlwigi.
sygn. 2096, k. 136.
'' i\ l. Woźniak-Schmidt , ojJ. r:il.
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harcerski:i 4 • Korzystając ze wskazówek zamieszczanych w krakowskim
czasopiśmie "Skautka" i wytycznych druha Czesława Smoczyńskiego, przystąpiła
do organizacji drużyny. Zmieniono jej nazwę, powołując drużynę im. Królowej
Jadwigi:io. Podlcgała Naczelnictwu w Poznaniu 11'.
Liczba druhen powiększała się szybko, tak że już 9 grudnia 1913 roku utworzono trzy zastępy: "Szarotki", "Róże" i "Goździki". Drużyna liczyła w pierwszym roku 45, a w drugim 75 skautck:i 7• Z racji ściśle przestrzeganej konspiracji obie drużyny w początkowym okresie nic nie wicdziały o swoim istnieniu 0H.
Dnia 3 maja 1914 roku skautki drużyny im. Królowej Jadwigi, w lasach w K<ltniku,
wysqpiły po raz pierwszy w mundurkach. W tym czasie nowo przyjęte złożyły
przysięgę skautową:i'' a dziesięć druhen, w obecności druha mecenasa Bernarda
Chrzanowskiego i pod ścisłym dozorem poznańskiej policji, zdało egzamin na
skautkę II klasy 1' 0 . Ta uroczystość- jak zauważyła MariaWoźniakówna-stała
się bodźcem do dalszej intensywnej pracy, a społeczeństwo polskie zapoznało się
z nową organizacj<l młodzieżową.
Zaprezentowany w czasie wspomnianej uroczystości ubiór skautki, który
zgodnie z wytycznymi składał się z: kapelusza- szarego filcowego z szerokimi
miękkimi kresami, bluzki mundurowej- szarej flanelowej z jedną kieszenią po
lewej stronie i z wykładanym miękkim kołnierzem, skórzanego paska, szarej
spódnicy z jedną kieszenią po prawej stronie. Strój miały uzupełniać szarawary
(krótkie spodnie)- z podobną kieszenh1, oraz torba albo plecak na wycieczki.
W każdym zastępie powinna być jedna biała torba z czerwonym krzyżem na ap1
teczkę poloW<! ' 1•
Skautka, jak i ochotniczka, która złożyła ślubowanie, miały prawo do noszenia
broszki (odznaki skautowej). Ochotniczka w czasie służby nie miała żadnej odznaII

stopień

'" AAN. ZHP A11/:ieta II Po:mmls/:iej... , k. 136
W. Krysiewicz-Walkowska, op. r:il., s. l.
"· AAN. ZliP Atthela II Poznm1shej... , k. 136.
" lbirlnn.
'" Taką tezę postawiły władze żcl'iskicj drużyny harcerskiej we wniosku o nadanie harcerskiego odznaczenia .,swastyki" druhnom: 1\larii Woźniakównic-Schmidtowej i Janinie Lakill.skiej-Jakubowskiej, gdzie zauważono. że "wymienione druhny pracowały w harcerstwie
nie wiedząc jedna o drugiej, a ponieważ nie prowadzono żadnych książek, trudno dociec.
która z nich rozpoczc;ła pracę wcześniej"; zob. AAN, ZHP, Cltorr;giew Poz11mis/:a. Koteóponrlmrjrl ill' .lprrtNxtdl o;ganizmyjnyclt 1933-1934, 1937, 1938, sygn. 2098, pismo z dnia 18 III 1933,
skierowane do ZG ZHP w Warszawie, podpisane przez komendantkę Chorągwi Poznarl.skiej,
k. 10.
'') Ślubowanie skalitowe składała ochotniczka po zdaniu egzaminu ochotniczego, po
przeczytaniu całego Prawa Skautowego, powtarzając za drużynową słowa: "Ślubuję, że będę
wierną Ojczyźnie, że będę w miarę mych sił niosła pomoc innym i że będę wypełniała Prawo
Skautowe"; za A. 1\lałkowski, Po/she sl:rmtl:i, s. 7.
11
"
1\1. Woźniak-Szmidt, op. ci!.; zob. AAN, ZHP, Anide/a 11 Poztl(lt/sl:ief .. , sygn. 2096,
k. 136.
1
"
Opis ubioru za A. 1\lałkowski, Polshe sl:a!ltl:i, s. 12.
ss
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ki, natomiast skalitka II klasy nosiła na lewym ramieniu powyżej łokcia ryngraf
z napisem: Czttwoj. Skalilka I klasy- w tym samym miejscu ryngraf, a nad nim
tarczę z lilją (lili~l) i - orłem ' 2 •
1

Plan pracy w dmżynie obejmował- według relacji drużynowej Marii Woźniakówny
idcow<l i techniczną . Przez ideowe szkolenic młodzieży rozumiano przyswajanie
ideałów harcerskich i wprowadzenie ich do swojego stylu życia (codziennie przynajmniej
jeden dobry uczynek, przyjacielski stosunek do ludzi i przyrody, siostrzane odnoszenie
się do innych harcerek, pogłębienie milości do Ojczyzny i narodu, rozszerzenie swoich
wiadomości z zakresu historii i literatury ojczystej, kuiLywowanic picśni ludowych i narodowych; wychowanie techniczne miało na celu wyrobienie sprawności fizycznej (gimnastykę,
wycieczki), oraz przygotowanie do służby sanitarnej i wojskowo-pomocniczej (ratownictwo,
terenoznawstwo. sygnalizacja)6·1•
-stro nę

Dwa kursy sanitarne wyższego stopnia przeprowadziła dr Janina ŻniniewiczM.
To dzięki tym kursom mogły druhny, w kilka lat później wziąć udział w walce
o niepodległość, pracując w czasie powstania w szpitalach i punktach opatrunkowych. Brały również udział w ćwiczeniach z broni;{''. Zajęcia prowadził Paweł
Szyfter1' 1'.
Prowadzono intensywną działalność oświatową, którą organizowała Maria
Wierzejewska, a po jej rezygnacji pod koniec 1915 roku Helena Szafranówna. Do
współpracy poproszono dwie druhny z drużyny Emilii Platter: Jadwigę Grzędzian
kę i Zofię Graffówr'7 •
Starsze dziewczęta drużyny organizowały latem w każdą niedzielę na Malcie
gry i zabawy dla dzieci z Poznania, a w okresie wakacyjnym drużynowa i dwie ze
starszych druhen prowadziły ponadto półkolonie dla dzieci z ramienia Towarzystwa Opieki nad Dziećmi "Stcłla"r.x.
Z okazji 100-letniej rocznicy śmierci lltdeusza Kościuszki, 30 września 1917
roku, drużyna im. Królowej Jadwigi zorganizowała przy współudziale innych żeń
skich drużyn uroczysty obchód w Zalesewiem. Było to pierwsze publiczne wystą
pienie wszystkich drużyn poznańskich i prowincjonalnych. Uroczystość udała się
wspaniale, ale konsekwencje były przykre, gdyż sąd wojenny wytoczył proces drużynowym Marii Woźniak, Salomei Klepsównie, Władysławie Adrmównie i Walerii
Grodzkiej z Gniezna. Oskarżyciel domagał się kary więzienia, ale bronione przez
mecenasa Jarogniewa Drwęskiego skautki zostały skazane jedynie na grzywnę
2

lbirll't/1, s. 7.
''' l\1. Woźniak-Schmidt, op. cit., k. 0.

''

r.~

AAN. ZHP, Anhna 11 Poz11misl:iPj. .. , k. 137.

'·' 1\1. Woźniak-Schmidt, op. dl., k. lO.
"'' K. l\lelin .. Wysocka, op. dl .. k. 172; p óź niej szy
niczk i powstania wielkopolskiego, zginął w Katyniu.
7
''
l\l. Woźniak-Schmidt, op. cit., k. 10.
''" lbide111 .
m Obecnie jedna z dzielnic Poznania.

mą ż

skautki Heleny Cynkówny. uczest-

...
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i zapłacenie kosztów S<tdowych 70 • Po rozwiązaniu przez władze niemieckie skanringu w 1918 roku drużyna przeszła do konspiracji. Skamki podjęły wzmożoną
działalność ideowo-oświatową w coraz bardziej napiętej sytuacji politycznej dają
cej nadzieję na wyczekiwane zmiany.
W styczniu 1914 roku, z robotniczej młodzieży żeńskiej, początkowo przy
"Sokole", a następnic już w styczniu 1915 roku, powstała kolejna drużyna skautowa w Poznaniu 71 . Wyłoniła się z pierwszej dmżyny skautowej im. Leszka Białego,
której komendantem był druh Antoni Wysocki. Przy drużynie utworzono hufiec
"Zorza", w skład wchodziły trzy drużyny męskie i żeńska. W skład Komitetu
wyodrębnionej żeńskiej drużyny weszli między innymi: dr Janina Żniniewicz,
Salomea Klepsówna, Aniela Kusztclanowa, Władysława Andrmówna, Karol Rzepceki i ks. Antoni Ludwiczak72 . Powstała początkowo jako drużyna im. E. Platter,
z której \V 1915 roku wyodrębniono drużynę im. Marii Konopnickiej i Emilii Sczanieckie.fD. Pierwszą kierowała Salomea Klepsówna-Wysocka 7~, drug<l Władysława
Andrutówna 7s. Dmżyny były nakierowane na pracę oświatową. Główny nacisk
kładziono "na uświadomienie narodowe i udowodnienie polskości na terenie zagrożonym germanizacją, dążąc do tego przez nauczanie języka polskiego, historii
i łiteratur y " 7 ''.
Praca była trudna , gdyż brakowało odpowiednio wykwalifikowanych osób,
liczba zaś członków przekraczała 40 dziewcz<tt. Pracami kierowała Konstancja
Kolska 77 • Pracowano na zasadzie samokształcenia. Panowała hierarchia. Skautki
przy komendzie drużyny współpracowały z wykwalifikowanymi nauczycielkami,
a zdobyq wiedzą dzieliły się z młodszymi koleżankami zastępowymi. Te z kolei
dzieliły się swoimi wiadomościami z druhnami w zastępach. Co kwartał każda
druhna składała egzaminy ustne i pisemnelH. Wykłady trwały cztery lata. W 1917
'" l\ l. Woźniak-Schmidt, op. rit., k. 10.
71
W. Szafran, Historia dmiy11y im. 1 ~/arii Ko11op11id-ir;~ BK, msp. syg n. 11138, k. 12.
" /óidf'/11.
n Geneza ska lltingu i harce rstwa na Wildzie. Hufiec ZHP P oz n~ui- Wilda. zob. http://
z hp. poznan-wild.pl/ indcx.php?kid =47]5.05.2010].
74
Wysocka z d. Klepsówna Salomea, UL 17.11.1886 w Gosroczynie na Pomorzu-?, do
Sokoła wsqpiła w 1910 r.; w 1912 objęła kierownictwo oddziałów żCI'iskich. W 1914 współorga
ni zatorka że1'iskiej drużyny skamowskicj . W 1916 L należała do organizatorek Naczalstwa Drużyn Skautowskich Żei'\skich w Wielkopolsce. W 1917 r. skazana na micsi<tC więzienia za pracę
w harce rstwie. Uczestniczka powstania wielkopolskiego pełni s łużbę sanitarną i pomocniczą,
kieruj <jC z astępem skautek. W latach 1915-1921 nauczycielka gimnastyki w szkole wydziałowej
w Pozn,miu. W 1921 r. wychodzi za mąż i. .. , dalej brak danych. W 1932 L otrzymuje Krzyż
Nicpodległo ś ci za działalność niep odleg łośc iową. CAW, KN 25.10.1932, lVvsod-a Salomea.
;; Brak danyc h.
71
' W. Szafran, Historia dmżytlV ... , k. 12.
77
Działaczka społeczna, organizatorka żcJ1skiego skautingu, uczestniczka powstania
wielkopolskiego, za całokształt działalności odznaczona l\ ledalem Niepodległości; CAW, l'vlN
25.07. 1933 Kols/:a Ko11s!ruja.
' ·' W. Szafran, Historia dmżyny ... , k. 13.
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roku policja "zainteresowała" się działalnością drużyny. W mieszkaniu druhny
Konstancji Kolskiej, u której odbywały się lekcje, przeprowadzano rewizję. Obawiaj<lC się kolejnych i w celu zachowania bezpieczeństwa zniszczono dokumenty
drużyny; co obecnie skutkuje niemożnością pełnego odtworzenia jej dziejów.
W konsekwencji wspomnianych powyżej wspólnych obchodów rocznicy
kościuszkowskiej w Zalcsewie i w tej drużynie nastąpiły aresztowania, później
rozprawa sądowa, a w ostateczności drużynowe ukarano karą grzywny. Licząca
cztery zastępy drużyna przeszła do konspiracji. Zastępami kierowały druhny: Salomea Klepsówna, Pelagia Szlandrewiczówna, Jadwiga Szmanówna i Kazimiera
Rybarczykówna 7 ~.

Idee skautingu rozpowszechniły się również i w mniejszych ośrodkach. Z inicjatywy Marii Bociańskier' z Płeszewa, która zaprosiła instruktorki z II Poznań
skiej Drużyny im. Królowej Jadwigi Marię Woźniakównę i Pelagię Niedźwiedzką,
doszło do utworzenia pierwszej dmżyny im. Królowej Jadwigi w Płeszewie. Zało
żona została 16 lipca 1916 roku, a kierownictwo objęła Maria Bociańskax 1 • W skład
komendy jako przyboczna weszła również Walentyna Szadzińska. Drużynę tworzyło 60 kandydatek, zgrupowanych w 6 zastępach. Za godło przyjęto jaskółkę na
zielonej kokardce; zastępy przyjmowały nazwy kwiatów. Zbiórki odbywały się dwa
razy w tygodniu, w godzinach wieczornych, ponieważ dziewczęta w większości
były zajęte pracą zawodową. Treścią pogadanek, zgodnie z założeniami, były tematy dotyczące prawa harcerskiego oraz opowieści historyczne, ze szczególnym
uwzględnieniem życiorysu patronki. Kładziono nacisk na naukę pieśni narodowych, poznawania polskiej pisowni i literatury. W miarę potrzeby opiekowano się
polskimi dziećmi w ogródkach dziecięcych. W kwietniu 1917 roku odbyła się doniosła uroczystość- złożenie przysięgi. Z Poznania przybyła wraz z dwunastoma
druhnami Maria Woźniakówna. Silnej i zwartej organizacyjnie drużyny nie osłabił
nawet rozkaz rozwiązania skautingu. Podobnie jak inne przeszła do konspiracji,
zmieniaj<lC jedynie nazwę na "Kółko Oświatowe Młodzieży". Prowadziła swą pracę
nadał, kryjąc się pod patronatem Towarzystwa Kobiet Pracujących. Taki stan trwał
do grudnia 1918 rokux 2 •
W 1917 roku z inicjatyW<! utworzenia własnej drużyny skautowej wystąpiły
dziewczęta w Gnieźnie. Zebranie organizacyjne odbyło się 17 maja, na którym
podobnie jak i w przypadku drużyny w Pieszewie idee skalllingu zaprezentowały
doś wiadczone już w pracy organizacyjnej skautki z Poznania. Utworzoną tego dnia
drużynę, która przyjęła nazwę Wandy-Jadwigi, tworzyło 26 skautek, działających
7
'' Ibidem .
"" l'daria Boci<u'tska- Radom ska (ur. 7.07.1889-20 .07.1965). powstaniec wielkopolski ,
uczestniczka strajku szkolnego, dzi ;\łaczka tajnego nauczania w Plcszewie; za udział w powstaniu otrzymała l\lcdal Niepodległości. CAW, MN 20.03.32, Radomska ,Waria.
"' W. Szafran, Historia dmż:vtrv ... , k. 19-20.
2
"
Ibidem, k. 20.
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druhna Wałeria Grodzka, a patronat nad
ks. proboszcz Józef Pqdzyńskix\ propagator idei skautingu. Z jego
inicjatyw utworzono Komitet Opiekuńczy, który znacznic przyczynił się do rozwoju drużyny. Pół roku później, w grudniu liczyła już 69 skautcle A wcześniej,
w sierpniu, drużyna zmieniła nazwę na I Żeńską Drużynę Skautów im. Królowej
.JadwigiN~. Zarejestrowana była jako klub sportowo-wycieczkowy, a od nakryć gło
wy, które skatttki nosiły w czasie zebrań i wycieczek, Niemcy nazywali je "Związ
kiem Chusteczkowym" H5•
Zbiórki zastępów odbywały się raz w tygodniu i zgodnie z programem obeh
mowały treści wynikaj~)Ce z prawa skatttowskicgo. Członkinie pierwszego zastępu,
do którego należały "druhny najintcłigentnicjsze", organizowały zajęcia z języka
polskiego; zapoznawano młodsze koleżanki z historhj i literatur~) polską. Zebrania
odbywały się w mieszkaniach skautek; raz w miesi~)CU nadawano zebraniu bardziej
uroczysty charakter. Śpiewano wówczas patriotyczne pieśni i deklamowano wiersze. Przygotowywano referaty i gawędy. Ważnym dniem w drużynie był 3 marca
1918 roku, kiedy po raz pierwszy złożono skautowską przysięgę oraz poświęcono
sztandar drużyny.
30 września 1917 roku skautki wzięły udział w obchodach kościuszkowskich.
Drużynow'l Wałcrię Grodzką, podobnie jak wspomniane już wcześniej skautki
z innych drużyn, pozwano pod sąd wojenny. Udało się szczęśliwie s prawę zaruszowaćx1'. Po rozwiązaniu skautingu w maju 1918 roku drużyna przeszła do konspiracji, kontymntj~)C pracę. W grudniu 1918 roku nastąpiła zmiana na stanowisku
drużynowej. Wałerię Grodzkq zasqpiła Eufemia Smętkowska. W kilka dni póź
niej wybuchło powstanic wielkopolskie. I podobnie jak w pozostałych drużynach,
skautki wh1czyły się aktywnie w wir pows tańczej wałki, deklarując między innymi
pomoc sanitarn~ISkautowskic drużyny żeńskie powstały również w innych wielkopolskich
miejscowościach; niestety nie zachowały się przekazy o ich działalności. Wyła
niały się najczę ś ciej z działających w tych miejscowościach szkolnych kółek samokształceniow yc h, śpiewaczych . W Inowrocławiu, gdzie w styczniu 1918 roku
założono I Drużynę im. Generałowej Zamoyskiej, inicjatorłq była nauczyciełka
śpiewu Janina Przybyszewska, w Bydgoszczy, drużyna wyłoniła się (na przełomie
1917/1918 r.) z Towarzystwa Połskicgo . Na jej czele stanęła druhna Waszykówna.
w

pięciu zastępach. Drużynową została

drużyną objął

"·' Ks. Józef Prqdzy•1ski (1877-1942). organizator życia s połeczno-gospodarcz ego i kawli ckiego w Wielkopolsce, senator I kadencji w II RP.
•• W. Szafran. Historia rlmż)'IIV ... , k. 20: zob. J. Karwat , Od idfi do CZ'VIIIt .... s. 443; G11il'ZJIO
i Zimtia G'llidllinfs/:(1. Wall:rt o u·;lll~.l'fllrtrorloiJ'Jf! i :,jJolrrZIIf/ 1918-/945, re.d. J. Topolski, B. Polak, Gniezno 1978. s. 49-50.
" Nic chqc drażnić wladz, ani nie chqc " być przynęq cio wstępowania w sze regi harcerskie". skaurki nic nosiły mundurków; zob. W. Szafran, 1/islorirt żnishrh Dmży11 Haner.d:irń
ii!' ll'irll:opolsa. BK. k. 20.
"' W. Szafran, 1/isloria dmży11y .... k. 20.
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W Ostrowie zalążek drużyny, która z czasem przyjęła nazwę Drużyny im. Królowej Jadwigi, zorganizowała Justyna Adamska 87 .
Jasno i wyraźnie sformułowano cele i zadania żeńskiego skautingu: "Służba
sprawie narodowej i przyzwyczajenie się do dawania rady w każdym położeniu
-oto drogi, wiodące do wykształcenia charakteru i wyrobienia się na dobrą obywatelkę Polski" 88 , trafiły w serce i wyobraźnię młodych dziewcząt, a przewodnią
myślą, jak wynika z analizy dokumentów z tego okresu - i na co zwrócił uwagę
Janusz Karwat, stało się pragnienie uzyskania niepodległości 8 '1 •
Zofia Sokolnicka~ 0 , działaczka narodowa i polityczna, ściśle związana z Towarzystwem Tomasza Zana, organizatorka wyjazdów młodzieży do Krakowa, zauważała:

Duch wolności przejawiał się w obchodach narodowych połączonych z publicznymi
po ulicach pochodami przy współudziale młodzieży oraz zbiorowym śpiewem zakazanych
hymnów, w rocznicę powsrania listopadowego. Co w roku 1913 rocznicę styczniowego
powstania przybrało formę wyraźnie oporu przeciw władzy. Objawy pędu do wyzwolenia
wzrastały w latach następnych przy procesjach Bożego Ciała i innych uroczystościach religijnych i narodowych w czasie wojny, a młodzież brała tam zawsze niepośledni udzial'11•
Ważną formą pracy skautowskiej było organizowanie obchodów polskich rocznic narodowych. Ich znaczenie wielokrotnie podkreślały skautki w swych relacjach. Kazimiera Mcllin-Wysocka, skautka drużyny im. Emilii Platter, pisała:

[... ] obchody grały ważną rolę w życiu drużyny. Były podniosłym, pięknym, nastrojowym
i romantycznym przeżyciem. Zaczynały się nabożeństwem we wczesnych godzinach
rannych w kościcle podominikańskim, dającym najbezpieczniejsze schronienie przed
okiem policji pmskiej. Jeszcze mrok na ulicach, a tu zewsząd suną młodociane postacie
z książkami pod pachą, pojedynczo, a najwyżej w dwójkę. Kapłan odprawia cichą mszę na
św. Intencję Polski przy nikłym blasku świec, oświecającym tylko ołtarz. Reszta kościola
tonie w mroku . Na zakończenie śpiewa się z przejęciem "Rotę" Konopnickiej i idzie
potem w pełni wiary bliskiej już odmiany losu do nielubianej pruskiej szkoły. A właściwy
obchód odbywał się popołudniu, najpierw w salce podominikańskiej, później w najmilszej
własnej "Sali"' na poddasZli przy ul. Butclskiej. Przemawiała zwięźle, a dobitnie swym
niskim głosem drużynowa Janina Lakińska, były śpiewy, były deklamacje. Pamiętam jak
kol. Janina Prmie1/sl·a''2 z świętym patosem recytowała wiersz" Evviva V i ta " . Inne koleżanKl

fbirfflll, k. 20.
1\lałkowski , Polrhe sl:auth ... , s. 2; zob.
[w:] Hrtrad:i ... , s. 44.
J. Karwar, f!nrced:i wif'!/;opolsl:ir... , s. 3.

'" A.

J. Karni1'iska, Roz wój orgrmizacyjllV harcnJiwa

Żf!isHego,

"''

'"' Zofia Sokolnicka (1878-1927), nauczycielka, działaczka społeczno-polityczna, posłanka
sejmu I kadencji II RP z ramienia Narodowej Demokracji (1922-1927); Z. Kaczmarek, Zofia
So/;o/uicht, PSB , t. 40, s. 57-58.
"' Z. Sokolnicka, O pr{/cy lajnrj Towarzystwa Tomasza Za11a pod jarzmrm pmsJ:im, Warszawa 1921, ZS BR, rnsp. rkp. 2703, k. 61.
n Janina Panic1'iska-Brossowa (25.06.1896-13.05.1983); skautka, lekarz, uczestniczka
powstania wielkopolskiego. Odznaczona 1\ledalem Niepodległości w uznaniu za prowadzoną
działalność niep o dległościową; CAW, MN 16.03.1938 Bros.wwa la11i11a.
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ki przy późniejszych okazjach starały się ją naśladować, ale to im już tak nie wyszło. Na
zakończenie śpiewałyśmy "Rotę", która już stała się naszym hymnem''·1•

Biorąc

swój pocZ<jtek z tych samych źródeł, w swych metodach działania popodobnie jak w drużynach męskich. Dopiero z czasem wypracowano
własne metody.
Helena Budasz-Rymarowiczowa''4 , wspomniana powyżej skautka II żeńskiej
drużyny im. Królowej Jadwigi, we wniosku o odznaczenie Medalem Niepodległości, napisała: "Praca ówczesnego skautingu odbiegała od zadań skautingu
dzisiejszego, gdyż skauting ówczesny żeński miał przede wszystkim za zadanie
wyszkolenie nas w służbie sanitarnej i gospodarczej na wypadek powstania"''".
W swych wspomnieniach dodawała: "Robota w drużynie skautowej obejmowała ćwiczenia sanitarne, ćwiczenia wywiadowcze, a jeden z instruktorów skautowych przeprowadzał ciężkie ćwiczenia polowe, twierdząc wówczas, że i baby będą
musiały walczyć z bronią w ręku, co wydawało się rzeczą nie do przyjęcia"' .
Zgodnie bowiem z założeniami skautka, chqc służyć sprawie narodowej,
powinna być przygotowana na wszelkie przeciwności. W zależności od zdobywanych sprawności, mieszczących się w trzech stopniach wtajemniczenia: ochotniczki, skautki I i II klasy, dziewczęta nabywały określone umiejętności. Każdy
etap kończył się egzaminem.
Egzamin ochotniczy obejmował:
stępowały

16

l.
2.

Znajomość

Prawa Skautowego, znaków patrolowych i ukłonu skautowego.
robienia węzłów pionierskich: zwyczajnego, tkackiego, ósemkowego,
ratowniczego, rybackiego i skrętu.
Umiejętność

Do egzaminu skautowego II klasy konieczna
l.

2.
3.
4.
S.

była znajomość:

Elementarnych zasad pierwszej pomocy: Zakładanic chusty trójkątnej i opatrywanie lekkich ran. Noszenic chorego. Pomoc przy zemdleniu, odmrożeniu, opatrzeniu,
udarze słonecznym i zaczadzeniu. Umicj<;tnc mzqdzenic posłania dla chorego.
Znajomość alfabetu Morse'a i semaforycznego.
Zapami<;tanie w "zabawie Kima" po minucie patrzenia 15 pokazanych przedmiotów.
Założenie i rozpalenie ogniska (o ile możności na dworze) przy użyciu do tego najwyżej dwu zapałek.
Ugotowanie porcji kaszy (albo ćwierć funta mięsa) i dwu ziemniaków, nic mając innych przyborów prócz blaszanki skautowej.

" K.l\lclin-Wysocka, op. d!., k. 170-171.
4
H. Budasz-Rymarowiczowa, ps. Ancleh (5.05.1895-zm.?), skamka, zast<;powa w II żerl.
skiej drużynie im. Królowej Jadwigi w Poznaniu, działaczka POW. sanitariuszka w powstaniu wielkopolskim: za udział w postaniu odznaczona Odznak<! Powsta!'iczą wydanq przez ZG
Zwi<jZku byłych Uczestników Powstarł Narodowych RP nr 601 dnia 20.01.1929; CAW, l\ IN
odrz. 25.06.1938 R)'lllfii"OWiczo&'rl Helmfl.
''-' /bide111.
'"· H. Rymarowicz z d. B udasz, op. ril .. k. 3.
''
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Uszycie torby skautowej.
Posiadanie co najmniej 100 groszy w kasie oszczędności.
Znajomość elementarna historii i geografii Polski oraz znajomość życia patronki
(względnie patrona) drużyny.
Wykazanie się miesięcznym uczęszczaniem na ćwiczenia gimnastyczne. Zyskanie lO
małych kresek.

A na egzamin skautowy I klasy wymagano już:
Pogłębionych wiadomości samarytańskich przez odbycie osobnego kursu samarytań
skiego, w szczególności: Znajomość autonomii ciała ludzkiego ze szczególnym uwzględ
nieniem układu krwionośnego oraz znajomość fizjologii oddychania i obiegu krwi. Unieruchomienie uszkodzonych części ciała . Stosowanie bandażów. Umiejętność sporządzania
na prędce łupków i noszy. Opatrywanie ran zwykłych i postrzałowych. Postępowanie przy
zaprószeniu oka. Stosowanie sztucznego oddychania. Badanie pulsu i bicia serca. Robienie okładów wilgotnych i kataplazmów. Znajomość składu apteczki polowej. Znajomość
IJOStanowień o organizacji oddziału sanitarnego.

Znajomość

nego

Konwencji Genewskiej i praw

międzynarodowych, dotyczących

Czerwo-

Krzyża.

Sygnalizacja alfabetem Morse'a i semaforycznego. Umiejętność posługiwania się pismem szyfrowanym. Umiejętność posługiwania się hasłem i odzewem.
2. Ugotowanie obiadu. Wykazanie się ugotowaniem samodziełnie w domu jednego obiadu .
3. Wybudowanie kuchni polowej, szałasu i zrobienie razem z drugą skautką materacu
skautowego.
4.
Uszycie skautowej koszuli mundurowej albo zrobienie !JOdobnej temu pracy krawieckiej.
5. Wykazanie się udziałem w wycieczce dmżyny, w której zrobiło się co najmniej 20
km piechotą.
6. Znajomość 16 głównych kierunków na kompasie. Znalezienie stron świata bez pomocy kompasu. Orientowanie się na mapie wojskowej. Ocena odległości, objętności,
liczby, wysokości i ciężaru.
7.
Posiadanie wiadomości o urząd ze niach sanitarnych własnej miej sc owości oraz narysowanie jej ogólnikowego planu.
Umiejętność dokładnego powtórzenia rozkazu ustnego.
8.
9.
Posiadanie co najmniej 500 groszy w kasie oszczędności.
10. Zdanic jednego z pomiędzy egzaminów: biegłości- egzaminu samarytańskiego, egzaminu z przemysłu domowego albo egzaminu gospodarskiego.
11. Przyprowadzenie do dmżyny ochotniczki, którą przygotowało się do egzaminu ochotniczego. (To zadanic dokonuje się w ciągu trzech miesięcy).
12. Znajomość historii , geografii i literatury polskiej w zakresie oznaczonym przez drużynową. Dokładniejsza znajomość dziełnic y Polski, którą się zamieszkuje; podobnie
znajomość życia patronki (wzgl. patrona) drużyny i tej epoki w historii Polski, w której ona żyła .
l.
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Osi<tgnięcic pewnego wyrobienia skautowego (samarytańskiego). (Stwierdza to dru żynowa).

Zyskanie 100 małych krcsek)'n.

Lic zba skalitek sukcesywnie wzrastała. Jak wykazał zjazd zjednoczeniowy
w Lublinie w listopadzie 1918 roku w Wielkopolsce, w ruchu skautowskim działało już 800 dziewcz<lt, co jak na sześcioletni okres istnienia, w tak trudnym politycznie czasie, nie było liczb<! małą''x.
Skautki zdały swój egzamin, biorqc liczny udział w powstaniu wielkopolskim.
Dzięki wspomnianym przeszkoleniu sanitarnym mogły pełnić służbę w ramach
Czerwonego Krzyża. Pomagały w kuchniach polowych i na stacjach kolejowych .
Starsze dyżmowały w szpitalach polowych i wojskowych.
Harcerstwo hartowało ducha~ jak podkreśliła Kazimiera Melin-Wysockai za prawiało do niełatwego życia, jakie kryła przyszłość.
W dniach 29 i 30 marca 1919 roku w Poznaniu odbył się zjazd kierowniczek
i kierowników drużyn skautowych. Powołano na nim Naczelnictwo Harcerskich
Drużyn Wielkopolskich. Rozpoczął się nowy etap w działalności przedstawionych
drużyn w niepodległej już Ojczyźnie .
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FEMALE SCOUT MOVEMENT IN POZNAŃ REGION
IN RELATIONS WITH ITS ORGANISERS
AND PARTICIPANTS 1912-1918
Summary
The Scout l\lovemcnt, which was dcveloping in the Weste rn Europe in thc early 20th century
was also imitatecl on Polish land. Scout patro ls were createcl mostly near nests of "Fa leon" in all
rcgions of Polancl , including Gn~ater Poland . The very first female scom patrol was created in
Pozna!'\ in 1912. lt soon spread to ot her towns: Pleszew, Gniezno, Bydgoszcz and Inowrocł aw.
ld eas and nurmre assumptions takcn from the West were enriched by patrioric and ind ependent clcments so characteristic of eontempmary political situarion in Poland. Female scollt
gatherings werc meant to teach their participants bistory, Polish spelling and literat ure, singing
patriotic so ngs and practica l skills, e.g. giving fir st aid.
Acting vcry often in conspiracy, threatened with punitivc sanctions, female scout panols
becamc a brccding ground for devotcd cadres in fuwre independence movements in this victorious Greatcr Poland Uprising.

Podajy za!\. l\lałk ows ki , Polshe shmrl:i, s. S; podob ne w treści, do za łoże!'\ op racowanych (lata 1914-1917) w regulaminie , dotycz~Jcym umiejętności i spr awn ośc i , jakie powinna
z d o być skautka w celu uzys kania odp owiednich uprawnie1'i; AAN , ZHP, Kome11rla Nm·zd11r1
'/

7

ZHP ill' Wanzm:e>if. Żnlsl:ie Ardliill'lllllfl. Regnla111i11y, progmmy egza111i11ÓW, prób >Pm'ii.!>llokiom~vdt,
harani:idt, projd:r sfafttftl (1914-1917/, sygn. 2, k. 175-179.
''" W. Bła żejewski , Z rlziejó'ii.!' han'frsfu·a... , s. 128.
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minionego stulecia wiekiem atomu nic ma wiele przesady. Zaw ostatnich kilkunastu miesiącach przed wybuchem II wojny
badania nad zjawiskiem rozszczepienia doprowadziły do detonacji bomb nad Hiroszimą i Nagasaki w kwietniu 1945 roku. Teoretyczna, wydawałoby się, możliwość
ujarzmienia energii jądrowej okazała się faktem, który bez wątpienia wpłynął na
dzieje społeczne, polityczne, gospodarcze drugiej połowy XX wieku. Atomistyka
doprowadziła do rozwoju nowych technologii (oprócz wojskowych zastosowania
cywilne w medycynie, przemyśle, rolnictwie, energetyce), które z jednej strony
przyniosły rozwój cywilizacyjny, z drugiej jednak obawę przed zagład<! rodzaju
ludzkiego.
Ten ostatni aspekt wiązał się z podziałem świata na dwa, rywalizujące ze sobą
obozy polityczno-militarne, a trwałym elementem stosunków międzynarodowych
po II wojnie światowej, zwanych porocznic "zimną wojną", był atomowy wyścig
zbrojeń • Odwołując się do języka nauk ścisłych, można stwierdzić, że katalizatorem załamania wojennego sojuszu między aliantami stał się amerykański monopol
aromowy i zwh1zana z rym obawa przywódców radzieckich przed wykorzystywaniem go jako n<trzędzia w procesic budowy powojennego światał . Miało to swoje

W

początkowane

1

1
"In thc scnsc. and to pllt it a bit crudely, we can regard Hiroshima as thc fina! American srrike of t he Second World War, and Nagasaki as its first strike in t he Col d War", C. Craig,
S. Radczenko, Thr Alomic Bomb anrllhe Origi11s ofthe Co!rllVat~ Yale 2008, s. 89. Okrdlenie
poczqtku zimnej wojny pozostaje spraw•! otwart<J, np. R. Cargili Hall wskazuje na okres 19461947. Por. Pmw-'rla o lotach szpiegowsl:ich, [w:) li mila woj11a, red. R. Cowley, tłum. l\ l. Urbal'iski,
Warszawa 2009. s. 192. Tradycyjnie za początek zimnej wojny wskazuje się wystąpienia Józefa
Stalina, Winstana Churchila, Jamesa Byrncsa i Clement Attlee (w sprawie niemieckiej) z 1946
r. oraz Harry'ego Trumana z 1.947 r., choć należałoby tu mówić mczej o wielomiesięcznym procesie i eskalacji dziahu1 po obu stronach. Por. J.L . Gaddis, Zi11111a ruJoj11a. Hislot"ia podzieloliego
J'ill•irtlrt, tłum. B. Pietrzyk, Kraków 2007, s. 20; S. Parzymies, SloStli/h mięrlzy11arodowe ill' Ellropie
1945-1999. Warszawa 1999, s. 47-48; A. Skrzypek. Simlegia Zwiqzl:tt Radziechego podczas "zimtlej woj11y", "Dzieje Najnowsze" R. 29, 1997, z. 2, s. l.
1 C. Craig, S. Radczenko, op. d t.; V. l\lastny, Sta/iu i zim11a wojua. Sowieche poczltcif
zrtgrożettia, Warszawa 1996.

184

Robert Klementowski

dwojakie konsekwencje- z jednej strony usztywnienie stosunków między mocarstwami, z dmgiej zaś rozpoczęcie procesu ujednolicania systemów politycznych
i gospodarczych państw pozostających w suefie wpływów ZSRR, oznaczających
w praktyce oddanie ich potencjału gospodarczego i ludzkiego w służbę rozwoju
militarnego hegemona.
Budowa bomby aromowej srała się jednym z priorytetów Związku Radzieckiego po 1945 roku. Choć informacje o badaniach nad stworzeniem nowego rodzaju
broni docierały do Moskwy jeszcze przed wybuchem wojny, radziecki program atomowy rozpoczął się rak naprawdę dopiero wczesną jesieni<! 1942 roku. Za jego poCZ<!tek należy uznać decyzję Głównego Komitetu Obrony ZSRR (dalej GKO) z 20
września tr., nakazuj~iC<l Akademii Nauk ZSRR wznowienie badań nad militarnym
wykorzystaniem energii atomowej . Dwa miesi<!Ce później, 27 lisropada, Ludowy
Komisariat Metali Kolorowych został obarczony misją poszukiwań i eksploatacji
złóż rudy uranu na terenie ZSRR. Sukces Enrico Fermiego, który w grudniu 1942
roku uruchomił w Chicago pierwszy reaktor atomowy, spowodował powołanie w lurym 1943 roku w ramach Akademii Nauk ZSRR tajnego Laborarorium Nr 2, na
czele którego s tanął Igor Kurczatow\ Otrzymał on do dyspozycji między innymi
informacje, zbierane i przetrzymywane dotąd przez wywiad, a które miały ukierunkować dalsze prace nad budow~l bomby aromowej.
Przełomem w radzieckim programie atomowym było jednak dopiero powołanie 20 sierpnia 1945 roku Komitetu Specjalnego przy GKO, na czele którego
stanął Lawrientij Beria . Zadaniem tego zespołu było zagwarantowanie rozwoju
i budowy przemysłu aromowego, w tym zabezpieczenie dostaw surowców strategicznych (uranu), także spoza granic ZSRR. Organem wykonawczym Komitetu
był Pierwszy Zacz.1d Główny (Pierwoje GlawJJoje Upraw/je11ie- dalej PGU), którym
kierował Borys Wannikow. PGU przej<lł kontrolę nad Laboratorium Nr 2, do jego
dyspozycji oddano także system obozów pracy, znany później jako Glawproms!ro/'.
Rozpoczęw na wielką skalę rozwijanie infrasuuktury przemysłowej i badawczej
w postaci zamkniętych ośrodków oraz zakładów. Pierwszy reaktor przemysłowy
(zakłady radiochemiczne "Majak") zaczęto budować na Uralu koło miasta Kysztym, 100 km na północ od Czelabińska jako "Czclabińsk-40" 1'. W 1947 roku po; N.S. Simonow, IVojfllllo-prolllysdirtlllVj i·ompld·s SSSR w 1920-19511-jr gorlv: lifiiiPY dw 1/0IItirusl-o'ó!·o ros/a, slnthtllfl, OIJ!,OIIiz:tlfja proiHJJJodstw•rt i fiPm"'-·limie, l\loskwa 1996, s. 212;
A. Krug!ow, T/n' Itistory o/lltl' .wvil'l atontir· inr!ttslty. Londyn 2002, s. 23 .
' R. i Ż. l\!iedwicdicw, Tltr Unlt!Ol!!'ll Stalin , London 2003 (wyd. polskie: Nieznany Sta lill, Chorzów 2006), w szczególności część druga: Stalin i broti maso wej zaglarlv. s. 177-268;
A. Krugłow. op. tH. s. 31-32 .
.; Bracia l\liedwiccliew wskazuj;! na istnienie właściwic dwóch gułagów: uranowego (kopalnictwo i przerób rudy uranu) i atomowego (budowa reaktorów, głowic nuklearnych). Por.
R., Ż. i\liedwiediew, Nirz11a11y ...
'· Żertw•y pluto11ija. i11terw:jtt A. G~ts'kow•oj, "Obszczaja Gazieta" z 18.08.1999, s. 15, [za:j
Ż. l\liedwiediew, Stali11 i bomba alolltO'ó!•a, " Dzi ś" 2000, nr S, s. 112.

...
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dłowsk-45"; w obwodzie gorkowskim- "Arzamas-16" 7• W 1950 roku w programie

atomowym ZSRR zaangażowanych było ponad 700 tysięcy osób, z czego połowę
stanowili wic;źniowicx.
Wąskim gardłem radzieckiego programu atomowego od pocz'ltku był dostęp
do podstawowego surowca, czyli rudy uranu''. Pierwsze złoża o charakterze przemysłowym odkryto w Azji Środkowej. Ósmego grudnia 1944 roku scentralizowano
kierowanie istnicj'lcymi kopalniami i zakładami przerobu rudy, tworząc w Republice Tadżyckiej Kombinat Nr 6 (z siedzibą w Lcninabadzic) 10 • Kolejne zakłady
górnicze do 1948 roku otworzono w Żółtych Wodach (Ukraina), Sillamae (Estonia), Słancy (koło Leningradu), Piatigorsku (Kaukaz) i nad Kołymą (Wschodnia
Syberia) 11 • Sposobem na wypełnienie "głodu uranowego" w pierwszym okresie
funkcjonowania Komitetu Specjalnego było wykorzystanic możliwości, jaki dawał
Rosjanom powojenny status- posiadanic własnej strefy wpływów w Europie Środ
kowo-Wschodniej. Jeszcze w końcu 1944 roku Stalin podpisał 30-punktowy plan
forsownych poszukiwań złóż uranu zarówno na terytorium własnym, jak i w krajach
mających się znaleźć pod radziecką kontrolą 12 • W ciągu trzech lat po zakończeniu
działań wojennych kopalnic z Bułgarii, Czechosłowacji, radzieckiej strefy okupacyjnej Nicmice i Polski zaczęły dostarczać rudę uranu do Zwhjzku Radzieckiego.
Właśnie losy przemysłu uranowego w Europie Środkowo-Wschodniej są
przedmiotem niniejszego opracowania u. Jak i na jakich warunkach doszło do zorganizowania dostaw uranu do ZSRR? Jak zorganizowane były przedsiębiorstwa,
zajmuj<JCC się t<j działalnością, kto nimi zarZ<Jdzał? Kim byli pracownicy kopalni rud
uranmvych, w jakich warunkach musieli pracować? Jak'! rolę odgrywał niemiecki,
czeski czy polski uran w radzieckim programie atomowym? Jakie były tego skutki
dla ludzi, środowiska i gospodarki poszczególnych krajów? Jak oceniać powstanic
przemysłu manowego w tych krajach w kontekście stosunków z ZSRR?
Porównania dokonano na przykładzie trzech, sąsiaduj<Jcych ze sobą państw:
Czechosłowacji, radzieckiej strefy okupacyjnej (potem NRD) oraz Polski, dodatkowo posiłkuj'lc się dostępnymi danymi dotycz'lcymi innych krajów (Bułgaria,
7
Szerzej m.in. D. Holloway, Stnli11 i bomba. Zwiqzd: Radziecki a mergia atomowa 19391956, Warszawa 1996; R. i Ż. i\liedwiediew, Niezna11y ... ; S. Schlegel, Der,. IVei,Be Arddpel": Sowjetisch Atomstiirlte 1945-1991, Stuttgart 2006.
" Ż ..Miedwiediew. Stnli11 i bomba .... s. 107.
'l
Już w 1940 r. Witalij Chłopin i Władimir Wiernaciskij apelowali bez skutku o prowadzenie poszukiwai'1 tego surowca na terenie ZSRR. Por. C . Craig, S. Radczenko. op. dl., s . .39.
'" A. Krugłow, ojJ. l'it .. s. 187, 190-192.
11
R i Ż . l\licdwicdiew, Niez11a11y .... s. 2.35-268; D. 1-Iolloway, op. ci!., s. 181-182.
12
E. Baagc, Siichsisrlifs Um11 1111rl Stnli11s Kfi'IIWfl//ell, Lipsk 2009, s. 112.
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trat).

W ramach

przemysłu

skład wchodziły także

uranowego skupiono się na eksploatacji pokładów rudy uranu
prace poszukiwawcze [geologiczne] oraz przerób na koncen-

186

Robert Klemenrawski

Estonia, Węgry, Rumunia). Podstawowym kryterium wyboru przedmiotowego
jest dostępność źródeł na ten temat. W celu odtworzenia dziejów radzieckiego
programu budowy bomby atomowej posiłkowano się klasyczną już prac<! Davida
Hollowaya, publikacjami Żoresa i Roja Miedwiediewów, Sebastiana Schlegela, angielskim wydaniem Historii radzieckiego przemysiu atomowego Arkadija Krugłowa,
dziejami radzieckiego kompleksu przemysłowo-wojskowego autorstwa Nikołaja S.
Simonowa oraz wybranymi tomami zbioru źródeł pod wspólnym tytułem Atomnyj
projeb SSSR 11 • Stosunkowo bogatą literaturę ma kopalnictwo uranu w Niemczech
Wschodnich i Czechosłowacji. Pierwsze opracowania, dotyczące tego rematli pochodzą z lat 80. (A..J. Arapov, V.J. Bojcov, I.N. Cesnokov, M. Beleites)l\ dopiero
jednak po 1990 roku ukazało się wiele publikacji, szerzej opisujących różne aspekty
funkcjonowania przemysłu manowego na terenie Saksonii, Turyngii oraz Czech,
dotyczące sposobu ich tworzenia i organizacji (R. Karlsch, P. Tomek)if'; znaczenia
politycznego (R. Karlsch, Z. Zeman, E. Baage) 17 ; opisujących losy zatrudnionych
w nich ludzi (J. Bilek, T. Bursfk, R. Engeln, K. Kapłan, O. Pustejovsky) 1x, czy
w końcu przedstawiaj<jCe skutki rozwoju przemysłu uranowego dla lokalnych społeczności (A. Kirchner, Ż.A. Miedwiediew) 1'>. W celu szerszego ujęcia tła sięgnięto
także cło opracowań poclejmuj<jcych podobne zagadnienia w Stanach Zjednoczonych'-11.
14

Ato11myj projeh SSSR. Doi.·!lmmty i materialy, t. 2: Alotllllftja bomba, kniga 4 i S. red.

L. D. Riabew, l\Ioskwa 2003-2005; D. Holloway, op. cif.; K. Griinberg, Szpiedzy Stali11a. Z dziejów wywiadu mrlziediego, Warszawa 1996; A. Kruglow, op. cit.; R. i Ż. 1\liedwicdiew, Nirz11a11y ... ;
S. Schlegel, op. tit.; N.S. Simonow, op. cit.
1'
A.J. Arapov, V.J. Bojcov, I.N. (:esnokov, Cesi:os!ovms/.0 /oiiska flmtllt. Ceskos!ovmsFy
tllflt!OVV pni mysi, Praha 1984; l\1. Belcires, Pedtblmrle- der Urrmbflgba11 itt der DDR tmrl seim
Fo~~etl, Wittcnberg 1988.
11
'
R. Karlsch. Ural/ /iir Nosi.-atl. Eitte pop11liire Gesclticltte, Berlin 2008: P. Tomek,
Crsi:os/ovm.d:_v t/lali 1945-1989. Ti!iba rt protlej (eskoslovmsi.·ilto ttmlltt v ile komtllliSIIttt, (!/ar/
rloi.•ttmettlrtre rt uy.fr!lovdtd doh111i kotlltttliSIII/1, publikacja dostępna na stronie internetowej Czeskiego Urzt,:du Dokumentacji i Zbrodni Komunizmu (UDV) [2000].
17 E. Baage, op. cit.; R. Karlsch, Z. Zcman, Umngeltei11111issr. Das Erzgebitge i III Bretmpttl!l:!
der IVeltpolitil: 1933-19611, Ch. Links Verlag, Berlin 2002; rirlnn, Uf'fmitllfl /Jifallers. Cmtml Ellt"O·
pra11 Um11ittlll itl !lltemational Po/itirs 1900-1960, Budapeszt 2008.
" J. Bilek, Pitipdri a11eb Cemi borotli 11pl11e ji11al·, PlzCI'\. 1996; idem, Pomomi teclt11icN pmporv 1950-1954. Vz11ii.-, vvvo;; otganizace a r'itmost, "PTP. TNP", Praha 1992; R. Engeln, Um11sk/aven oder Sol!nersttdf!/ D i e so'ii!.')etisrlte AG IVismttl itt der SBZ/DDR 1946-1953, Berlin 2002;
K. Kapłan, Triboty ttttcmi pnfre v Crsi.·oslovms!.:tt v !etet·lt 1948-1954, "PTP. TNP. ", Praha 1992;
O. Pusrcjovsky, Stalilis Botl/be 1111rl die "}l!ol/e von Joachimstltal". Um!lbetgbmt ttllrl Zwa11gsarbrit
i11 der T,·cftecltoslo'ii!.'Ohi 1!(1(/; 1945, Berlin 2009.
,., A.-[11. Kirch ner, Sp11rlos vrrscltw1111dm. Dotfer i11 Tlnirillgm- Op/er des Umnabbmts.
Berlin 2010; Ż.A.l\licdwicdiew, Nttrlfflrdisasterit!tlte Um/s, Nowy Jork 1979.
2
" !\LA. Amundsen, Yellowmi.·e towtts. Umni11111 Nitlin g Col!llllltlli!ies i11tlte A111erim11 West,
Universiry Press of Colorado 2004; P.ll. Eichsraedr, !f Yott Poiso11 Us: Um11ittlll a11d Native
Amel'icri!Js, Santa Fe 1994; Th Navajo People a11d Umilitlili /VIi11i11g, red. D. Bruggc, T Benally,
E. Yazzic-Lcwis, Univcrsity o f New l\ lexico Press 2006.
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Na tym tle dość ubogo wygh1da historiografia polskiego przemysłu uranowego. Pierwszeństwo w tym względzie należy przyznać Mirosławowi Zdulskicmu,
autorowi opublikowanego w 2000 roku zbioru źródeł, dotyczących kopalnictwa
uranowego w Polsce 2'. Materiały te były także podstawą dwóch artykułów omawiających warunki pracy i działalność przedsiębiorstwa, zajmującego się pracami
poszukiwawczymi i eksploatacj'ł rudy 22 • Zdulski dokonał w końcu interesuj'lcej
analizy wizerunku polskiego przemysłu uranowego w prasie po 1989 roku 2·1• Podobne zagadnienia, czyli postrzegania kopalnicrwa uranu, wpływu organów bezpieczei1stwa na jego organizację i funkcjonowanie, a także kwestie warunków pracy,
ale na szerszej bazie źródłowej podjął Robert Klementowski, autor pierwszej monografii poświęconej temu zagadnicniu 24 . Na łamach "Rocznika Jeleniogórskiego"
dziejami kowarskiego przedsiębiorstwa zajmował się także Krzysztof Sawicki 25 .
Wartościowe dla niniejszego opracowania pozostają także wspomnienia ostatniego
dyrektora zakładów, inż. Władysława Adamskiego. Już w 1989 roku w monografii
poświęconej dziejom Kowar przedstawił historię zakładów R-1, a jego poszerzoną
wersję z okazji 50. rocznicy ich powstania drukował 10 lat później "Kurier Kowarski"2('.
2
' Ź.ródla rio rhiejÓ'ii!.' l:opa/11ictwa umt!O'IJ!Jego w Polsre, wybór i oprac. l\ l. Zdulski, Warszawa
2000.
u l'vl. Zdulski, IVanml·i pmry w Kowanl.:irh l.:opal11iach umtllt, [w:] Ucztdowie !lgril·oli,
Jelenia Góra 200:\; idem, Z dziejó'IJ!J l.:opalllir/'/J!)ft ttrrmoru•ego ru• Po/sa. Dzialah10J'I ZaNarlóru• PrzetllVsłoill~Vrh R-1 w Kowarach- próba oreuy, "Postępy Techniki Jądrowej" 1999, z. l.
2
·' lrlflu, Koprtluie tliritlit w prasie l:mjowej, regio11al11ej i /ol.:rt/1/ej, "Zeszyty Prasoznawcze"
R. 42, 1999, nr 1-2.
24
R. Klememowski. Sl-azrtlli 110 11rrm. Kopalttle mrlv tll(llltt we wspomuie11iorh żołnierzy
BatolimtÓ'ii!.' Pracy, "Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi" t. 31, 2009; idem, Umltowe mi(v. Kopaliliciwo tttmttt ru• Polsre w jpolecztlej J'wiadomoki, [w:] Go;porlad·a i spoleczetistwo
w t:zfiJarh PR.L-11 (/911-1989), red. E. Kościk. T Głowiński , Wrocław 2007; idem, IV cimilt sltdec1-iego 1/mtl/1. Kopaluirtru•o ttratm w Polsce w lalach 1948-1973, Wrocław 2010; idem, Wanmki pmcy
w polskiml·opalllictwie mr/y rtmtttt, [w:] Bttdttjemy soc;nlizm ..., red. R. Klementowski, S. Ligarski,
Wrocław 2010; idnn, ZaNady Przemysiowe R-1, pmY!!.•da jestnieco i1111a, "Odkrywca" 2003, nr 12;
idem, Stml:lttm, dziala!ttoll i oósrtda perso11al11rt \Vvdzioltt IX Deparlmne111111V MBP/lVyr/zirtftt IX
"K" WUBP ill>
e IVroclawitt z siedzibą w Kowamrh, "Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989"
2006. nr 4; idem, IVpfvru· otgrmów bezpierzetislwrtlla orgmtizorję i dzialall!o;'l ZPR-1, [w:]llis/oria
góntir!YI!.•rt ill' Krtd.·ottoszrtcń -- maleriaf:v l·o11(ermryj11e, Kowary 2009.
z; K. Sawicki, Politycz11e i spoltrztte mpel·ty /tml·rjotiO'a!'flllial·opalui tumm w Surleiach -tta
przykladzie Kow'rtl: ,,Rocznik Jeleniogórski" 2007, t. 39, cz. l. s. 199-210 oraz 2008, t. 49, cz.
2. s. 207-223.
2
' · W. /\damski, ZaNarlv Pr:umrvsloill.•e R-1, [w: l Kowarv. Szhce z dzitjów mimtrt, t. 2, red.
T Bugaj , Jelenia G6ra 1989, s. 63-76; irlflll. Kowrtrsl·i 11m11. Szl:ia z historii Zaklad6w Przemyslowyrh R-1, cz. 1-6, .,Kurier Kowarski" 1998-1999; irlnn, Kowrtnbe l:opalttie md żelaza i ttmtltt,
[w:] UczNiowie... Wspomnienia Adamskiego stanowią ważny punkt odniesienia do badania na
dziejami polskiego kopalnictwa uranu, zwracają bowiem uwagę na najważniejsze etapy rozwoju
i upadku zakładów w Kowarach w zakresie organizacyjnym czy produkcyjnym. l\liejsce publikacji oraz to. że tw6rcami nie byli historycy, rzutowało jednak na przyjmowany punkt widzenia,
dobór tematyki, oceny czy w kotku podejście do iródeł.
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Przedstawiaj<}C dzieje polskiego kopalnictwa rudy uranu, wykorzystano więc
materiały źródłowe zakładowe, partyjne, byłych organów bezpieczeństwa PRL
zgromadzone w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowym (Wrocław, .Telcnia Góra, Zqbkowice Śh1ske), Instytucie Pamięci Narodowej, Państwowcj Agencji
Atomistyki, Wyższym Urzędzie Górniczym, Politcchnicc Wrocławskiej oraz zbiorach prywatnych. Wykorzystano w końcu zebrane przez amora wspomnienia byłych pracowników oraz źródła niepublikowane 27 •

Rozwój kopalnictwa rudy uranu w Europie Środkowej
Jako pierwsze pod kontrolą Zwiqzku Radzicekiego znalazły się złoża uranu w okolicach miejscowości Bukovo w Bułgarii. Już pod koniec listopada 1944 roku została
tam wysłana grupa geologów, która 12 stycznia 1945 roku przesłała na ręce Berii
wstępne sprawozdanie z przeprowadzonych prac poszukiwawczych, rozpoczęto
także wydobycie. W sierpniu 1945 roku w czeskim Jachymowic zjawili się przedstawiciele Armii Czerwonej z kwatery w Karlowych Varach, a specjalna Grupa
Poszukiwawcza NKWD na czele z prof. płk. Semioncm Aleksandrowem (geolog
w służbie NKWD) rozpoczęła prace poszukiwawcze na terenie Saksonii 2 ~. Rozpoznaniem objęto także obszar Karkonoszy na Dolnym Śh1sku, jednak badacze
radzieccy uznali złoża kowarskie (kopalnia "Wolność") za wyczerpane 2'J. 17 paź
dziernika 1945 roku umowę o wydobyciu i eksporcie rudy manu do ZSRR podpisano z Bułgari<), miesi<}C później, 23 listopada, z Czechosłowacj<rlo_ Analogiczne
porozumienia z władzami Saksonii zawarto 2 czerwca, a z Polskq 15 września 1947
rokul 1• Przewidywały one powstanie specjalnych, wyodrębnionych przedsiębiorstw,
27
Ormrt zagrożmia mdiologicz11ego lli' rejo11ie wyd·.1ploatowrmyrh l.·opaM r11d ttm110lli'YCh
w Sudetach Zachod11irh w miefl'tolli'O.(ciach: Koill'f11J, Rado11ióill•, 01.-rz!'sz_vll-lhtiemy,'/, Kopa11ier-,
Miedzimtl.·a-Jflliszl.·ów i Stare Rodtoill•ice omz illwettlrtrvzarja obiel:!ów gór11irfill'ftttm1!oill'l'go lli' gmillarh Kaminlltft Góm i Lllbaill·l:rt, oprac. Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, Warszawa
1991; Podzirttttte ill'yrobisl.·a gómicze tf)Ótl/1 Kowar om z ich wpływ tlfl stostml.·i ill•od!le i powstaWfiliie
szlód gómirzyrh, oprac. Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej zlecone przez Wydział
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, 1986,
maszynopis w zbiorach własnych amora. Przeprowadzono wśród byłych żołnierzy Batalionów
Pracy ankietę nr. warunków ich zatrudnienia w kopalniach uranu.
2
" Celem wizytacji było poznanic złoża, samych zakładów, pytano także o to, czy zaldadcm interesują się obcokrajowcy.
2
''
R. Karlsch, op. ril., s. 40.
'" lbirlelll, s. 37-38.
11
Archiwum Pa!'\stwowej Agencji Atomistyki, Biuro w Jeleniej Górze (dalej PAA JG),
sygn. 023, Notatki służbowe w sprawach kopalni w Kowarach. Sprawozdania i opisy geologiczne (mapy) zakładów w Kowarach, Zahjcznik nr l do pisma nr 072/401/60, skierowanego do
Wiecprezesa Rady 1\linistrów Piotra Jaroszewicza przez Pclnomocnika Rządu Wykorzystania
Energii Jądrowej Wilhelma Billiga, Warszawa 14 IV 1960 r., k. 177. Oryginał umowy nie został
nigdy opublikowany.
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zajmuj4cych się poswkiwaniem, wydobyciem i przerobem rudy uranu. W Bułgarii
i Niemczech powsrały spółki akcyjne, w rym pierwszym przypadku z większościo
wym a w Saksonii stuprocentowym udziałem strony radzieckiej. Rada Ministrów
ZSRR 4 kwietnia 1946 roku zadekretowała powstanie "Saksońskiej Ekspedycji
Wydobywczo-Badawczej NKWD", przekształconej 29lipca 1946 roku w "Saksoń
ski Zarząd Górniczy NKWD".l 2 • Rada Ministrów ZSRR 10 maja 1947 roku w celu
oddzielenia zakładów od niemieckiego przemysłu wydobywczego zdecydowała
o powstaniu w Saksonii "Państwowego Oddziału Radzieckiej Spółki Akcyjnej
Przemysłu Merali Nieżelaznych Wismm" (dalej Wismur AG). Siedzibą była Moskwa, natomiast generalna dyrekcja znajdowała się najpierw w Aue, a od 1949 roku
w Siegmar-Schonau (późniejsza cześć Chemnitz, dawne Karl Marx Stadt)·u. Dopiero w myśl porozumienia z 22 sierpnia 1953 roku stworzono mieszaną radzieckoniemiecką spółkę akcyjną WiJmul (dalej SDAG Wismut), w której oba kraje miały
po 50% udziałów . Spółka rozpoczęła działalność l stycznia 1954 roku i przetrwała
w rej postaci do początku lat 90.
W odróżnieniu od Niemiec i Bułgarii w Czechosłowacji i Polsce podobne
przedsiębiorstwa (Zakłady w Jachymowie; Przedsiębiorstwo Państwowe "Kopalnie
Kowarskie"l'i) pozostały własnością państwa i były podporządkowane odpowiednim (co do zakresu działalności) ministerstwom, a w ich ramach centralnym zarZ<)dom- Centralnemu Zarz4dowi Górnictwa przy Ministerstwie Przemysłu (Czechosłowacja) i Centralnemu Zarządowi Przemysłu Hutniczego przy Ministerstwie
Przemysłu i Handlu (Polska), miały więc podobm1 rangę w strukturze przemysłu.
Zmieniło się to na pocZ<)tku lat 60., kiedy zakłady R-1 zostały podporzqdkowane Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej (na czele
z W. Billigiem), podczas gdy czechosłowacki przemysł uranowy zachował autonomię w ramach Głównego Zarządu do Spraw Poszukiwania i Wydobywania Mate14

riałów Radioaktywnych.~ 6 .

2
R. Karl sch, op. cit., s. 49.
'·' lbir/e/11 , s. 54; R. Karlsch, Z. Zeman, Urrmgrńeim11isse. ., s. 146.
·" R . Karlsch, op. dl .. s. 110-111.
·'·' W 1951 r. przemianowane na "Zakłady Przemysłowe R-1. Par'istwowc Przedsiębiorstwo
Wyodrębnione" (ZPR-1. zakłady R-1)
"' R. Karlsch, op. cit., s. 94-95. Biuro Pcłnomocnika Rz<tdu ds. Wykorzystania Energii
.f<!drowcj zo s tało powołane w 1956 r., a jego celem była koordynacja prac w zakresie atomistyki.
Statur Rady- Uchwała Rządu nr 525/56 z 18 VIII 1956 r.; statut Pełnomocnika- Zarządze
nie Prezesa Rtd nr 23/57 z 28 I 1957 r.) ; Wilhelm Billig (1906-1985), dzi a łacz komunistyczny,
urzędnik , publicysra. Prezes Centralnego Urzędu Radiofonii (1949-1951), Podsekretarz Stanu
w l\linisterstwic Poczt i Telegrafów (1951-1955), Podsekretarz Stanu w 1\Iinisterstwie Łączno
ści (1955-1956), Pelnomocnik Rządu ds. Wykorzystania Energii Jądrowej (1956-1968); 1V Billig
Pei110IItoc11ihem Rzqrltt rio Sprr1w IVvl:orzystrmia Energii Alomowty; "Trybuna Ludu" z 13.07.1956;
por. także T 1\lołdawa, L11rlzie wl11dzy 1944-!991. lVIar/ze pmislwowe i politvcu1e Polsl.-i wedl11g
stallililii rlzim :!tlltmgo /991 r., Warszawa 1991; R. Klem e ntowski, IVilńe/111 Billig (!9115-1985},
·'
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Omawiane przedsiębiorstwa miały specjalny status, wyłączaj<JCY je z istnieją
cego w danym państwie systemu gospodarczego w zakresie działalności górniczej,
geologicznej czy też szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy. Rzutowało to z oczywistych względów nie tylko na funkcjonowanie przedsiębiorstw,
ale także utrudniało obiektywną ocenę skmków jego działalności dla środowiska,
ludzi i gospodarki. Jako że zabezpieczały radzieckie zapotrzebowanie na strategiczny surowiec, wyh1czono je z "narodowych planów gospodarczych", realizowanych w ramach scentralizowanej gospodarki. Działały według planów, ustalanych
z roku na rok. Nieprzypadkowo dla opisu funkcjonowania "AG Wismut" badacze
niemieccy stosujq określenie Der Staat im Staate 17 • W Polsce status zakładów R-1
zmienił się z chwilą ich przcjęchł przez Pełnomocnika Rządu do spraw Wykorzystania Energii Jqdrowej. Wówczas dopiero kwestie zwi<jzane z atomistyką pojawiły
się w pięcioletnich planach rozwoju gospodarki narodowej. Dość oględnie wskazywano przy tym na konieczność powszechniejszego zastosowania izotopów promieniotwórczych w przemyśle, medycynie, agrotechnice poprzez zwiększenie ilości
produkowanych w kraju izotopów, budowę i uruchomienie II polskiego reaktora
doświaclczalnego x. Podobnie działalność geologiczna była planowana w perspektywie kilkuletniej i była skorelowana z potrzebami całej gospodarki (odnalezienie
złóż przemysłowych rudy uranu -eksploatacja- przerób rudy uranu -budowa
i rozwój energetyki atomowej). Wówczas dopiero rozpoczęto także dostosowywanie zakładów do norm prawnych obowiązujących w Polsce, poczynając od prawa
górniczego, geologicznego po zasady rozliczeń, a nawet sprawozdawczość.
Ogólnic przyjęto podobny model zarz4dzania- bież4C4 działalności'! kierowali
dyrektorzy naczelni, natomiast nadzór nad zakładami pełniły specjalne, mieszane
komisje. Najdłużej do tego dochodzono w Niemczech, gdzie dopiero mworzenic
SDAG Wismut zmieniło sposób nadzoru nad przedsiębiorstwem. Zgodnie z niemieckim prawem gospodarczym spółka akcyjna miała zarz4d, powoływany i kontrolowany przez radę nadzorcZ<). Zarz4d składał się z czterech członków (po dwóch
z obu stron) i decydował o podstawach funkcjonowania spółki, przecle wszystkim
o planach pracy. Decyzje w zarz4clzie miały zapadać jednomyślnie, w przypadku
braku zgody decydować miały wyższe instancje. Za prowadzenie bież4cej działal
ności odpowiedzialny był dyrektor gcneralnyv'. Przyjęto obowi4zując4 do końca
zasadę rotacji stanowisk, przez pierwsze pięć lat stanowisko dyrektora generalnego
1

[w:]1Vol-ól ,l1.r11·m'68 /la Doiii,VIII ,~/qsl:u, red. J. Hytrck-Hryciuk, W. Trębacz, Wrocław 2008,
s. 55-80.
17 Por. E. Baagc. op. ril.; R. Karlsch, Z. Zeman, Um11geheimtlisse ... ; R. Karlsch, op. dl.
·" Uchwała Sejmu Polskicj Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 Il1961 r. o pięcioletnim
planie rozwoju gospodarki narodowej na lata 1961-1965, Dz.U. nr 11 z 1961 r., poz. 58, s. 146.
1
''
R. Karlsch, op. ril., s. 110-111.
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przedstawiciel strony radzieckiej, a przewodniczącego zarz::jdu przedstawiciel
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W Polsce i Czechosłowacji nadzór nad zakładami sprawowały mieszane komisje, składające się odpowiednio z sześciu i czterech człGnków. Ich rolą było zatwierd zanie planów pracy wydobycia, poszukiwań geologicznych, inwestycji oraz
rozliczer1 za eksportowany na wschód uran 41 • Stała Radziecko-Polska Komisja do
spraw Eksploatacji Kopalni Kowarskich funkcjonowała do końca 1959 roku, kiedy
umowa z 1947 roku przestała obowiązywać~ 2 •

Kadry
NajważniejSZ<! rolę

w organizacji i działalności zakładów wydobywających uran do
50. odgrywali specjaliści radzieccy, jedyn<l różnic'! była tylko skala tego zaangażowania . Tam, gdzie powstawały przedsiębiorstwa mieszane z udziałem ZSRR
(Niemcy, Bułgaria), zajmowali stanowiska dyrektorów naczelnych oraz stanowili
duż4 część kadry kierowniczej w administracji. Jeszcze na początku 1950 roku 10%
zatrudnionych w niemieckich kopalniach uranu stanowili Rosjanie. W przypadku
Czechosłowacji i Polski stanowiska administracyjne obejmowali mzędnicy miejscowi, dublowani nickiedy przez radzieckich zastępców. Dużo ważniejsze było jednak
przejęcie przez nich we wszystkich krajach kontroli nad prowadzeniem prac geologicznych, co było szczególnie istotne w przypadku opłacania tego typu działań
przez miejscowe władze, niemaj<JCe żadnego wpływu na zakres prac powodujących
olbrzymie koszty 11 • Od połowy lat 50. w czechosłowackim i polskim kopalnictwie
uranowym rozpoczął się proces wymiany kadr radzieckich 44 .
O ile w Pol sce komuni śc i całkowicie kontrolowali obsadę administracyjną
"KK", cechq charakterystyczn<! czeskiego kopalnictwa uranu w pierwszych trzech
łatach był swoisty pluralizm polityczny, jeśli idzie o przynależność parryj n'! człon
ków w kierownictwie zakładów w Jachymowie. Wiązało się to oczywiście z istniejącym do 1948 roku systemem politycznym w rym kraju, w wyniku czego na
przykład dyrektor naczelny był członkiem Chrześcijańskiej Partii Ludowej, jeden
z jego zastępców socjaldemokrat'l, a drugi należał do partii komunistyczrrąj (ale
dopiero od 1945 r.). Dopatrywano się w tym przyczyn stałych konfliktów między
specjalistami radzieckimi i czeskimi, ci ostatni bronili bowiem interesów swojego
łat

40

/bir/1'11/, s. !li .
P. Tomek, op. rit., s. S; O. Pusrcjovsky, op. ci/., s. 123; R. Karlsch, Z. Zcman, Um11gehfim11issP ... , s. 83.
42
PAA JG, sygn. 02/401/58, Dokumenracja akrowa złóż uranu w kopalniach: Grzmh1ca,
Okrzeszyn, Pismo Pclnomocnika Rządu ds. WEJ do Wiceprezesa Rady tvlinistrów P. Jaroszewicza, Warszawa Ił III 1958 r. , k . 16.
41
·
O. Pu stcjovsky, op. ril., s. 117.
•·' R. Karlsch , Z. Zcman. Urrmitt/11 ... , s. 106.
41
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kraju'1'. W tym świetle warto zauważyć podjęcie rozmów z Polsk<j dopiero po przejęciu władzy przez PPR, a więc objęcia także pełnej kontroli nad gospodark4 i jej
kadrami. Warto zauważyć, że przypadek czeski był wyjątkiem, "błędem przy pracy,
naprawionym" po !mym 1948 roku. Na terenie zakładów uranowych funkcjonowały
zasadniczo jedynie komórki partii komunistycznej i do tego niezależnic od struktllf lokalnych. W Polscc organizacja partyjna przy "Kopalniach Kowarskich" miała
stattJs Komitetu Powiarowego 4 r'. Na posiedzeniach egzekutywy omawiano kwestie
kadrowe, wykonania planów produkcyjnych przez zakład i jego poszczególne czę
ści, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, działalności organizacji i stowarzyszer1
(ZMP, TPPR, koła NO'I~ Ligi Kobiet, Zwi<jzków Zawodowych, Klubu Sportowego
"Górnik", Robotniczego Domu Kulmry, Spółdzielni Spożywców etc.), Inspektoratli Górniczego, referentów Socjalistycznej Dyscypliny Pracy. Sprawozdania były
weryfikowane przez specjalne komisje, które przedstawiały własne oceny i wnioski. W ten sposób kontrolowano poszczególne działy zakładu "po linii" partyjnej.
Informacje zwhjzanc z produkcj4 miały status tajnych, operowano jedynie danymi
ogólnymi, dotyczącymi na przykład procentu wykonania planu, stanu zatrudnienia,
przebiegu współzawodnictwa, spraw socjalnych oraz bhp 47 • Jednocześnie zakres
kontroli partyjnej kończył się w miejscu, w którym zaczynały proregatywy kadry
raclzicckicj, zwi4zanc przede wszystkim z utrzymaniem tajemnicy produkcji.
Odmiennie wyglejclała kwestia szeregowych pracowników w przemyśle uranowym w omawianych krajach zarówno pod względem ich liczebności, jak i sposobu
werbunku. Do kor1ca 1945 roku w Jachymowie pracowało 237 górników, w 1947
roku było ich już 3742, rok później 7966. Liczba zatrudnionych w czeskich kopalniach rosła cło 1955 roku, gdy wynosiła ponad 46 tysięcy. Następnic spadała, by
w 1970 roku osiągmjć liczbę ponad 24 tysi<;cy. Tymczasem w niemieckiej strefie
okupacyjnej już w 1946 roku zatrudniano ich około S tysięcy, w 1947 roku 46 tysięcy, a w 1950 roku- 217 tysięcy. Na tym tle zatrudnienie w polskich kopalniach
uranu było niewielkie.
Rozbieżności wi<jZały się z różn<J objętości<! prowadzonych prac, a sposobem
na pokrycie nicdoboru zatrudnienia było wykorzystywanie pracowników przymusowych, na rozmaiq skalę w poszczególnych krajach 4 x. Można zrcszq wyróżnić
kilka ich kategorii -osoby zmuszane do pracy w kopalniach uranu (m.in. z nakazu pracy), jeńcy wojenni, żołnierze zastępczej służby wojskowej (Bataliony Pracy) i więźniowie (kryminalni i polityczni). W styczniu 1946 roku Rada Kontroli
w niemieckiej strefie okupacyjnej nakazywała rejestrować się wszystkim zdolnym
R. Karlsch, op. cit., s. 105; R. Karlsch, Z. Zeman, Urrmgeńeinmisse... , s. 104.
AIPN Wr, 053/372, Sprawozdania Wydziału IX Departamentu IV l\IBP w Kowarach
za 1949 r., Sprawozdanie miesięczne, Kowary 30 IX 1949 r., k. 256.
47
AP Wr, KP PZPR Jelenia Góra, sygn. 281, KP PZPR nr 2 w Kowarach, Protokół Plenum KP PZPR Jelenia Góra Nr 2 w Kowarach z dnia 22 X 1950 r., Kowary 25 X 1950 r., k. 19.
"' R. Karlsch, op. dl., s. 83.
"i
4
''
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do pracy, uzależniając dcl tego przydziały środków cło życia 4''. Władze okupacyjne
l sierpnia 1947 roku wydały rozkaz stawienia się 20 tysięcy osób cło górnictwa rud.
Przymusowo wcielani do pracy podpisywali kontrakty na 6 do 24miesięcy, łamano
przy tym często przepisy, zmuszajqc do pracy w górnictwie ludzi nienadających
się do tego 511 • W ograniczonym stopniu wykorzystano jeńców wojennych, nic zatrudniania też skazanych i więźniów. Na początku lat 50. radzieckie kierownictwo
zakładów powszechnie zmieniło podejście do problemu zatrudnienia, uznając, że
osh}gnięciu norm produkcyjnych sprzyjają w większym stopniu bodice materialne
niż przymus. Dlatego też jesienią 1950 roku rozpoczęła się fala wypowiedzeń, do
wiosny roku następnego zwolniono około 50 tysięcy ludzi.
Wykres l.

'vViclkość

zatrudnienia w kopalnicrwie uranu w Czechosłowacji, Polsce
i Niemczech Wschodnich w latach 1948, 1950, 1953
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zatrudnienia

Inaczej wyglądała sprawa z kopalniami czeskimi, których wydobycie do 1960
roku w dużej części opierało się na jeńcach wojennych, więiniach specjalnych
obozów i żołnierzach tamtejszych Batalionów Pracy 51 • Jeszcze w 1947 i 1948 roku
niemieccy jeńcy stanowili około połowy zatrudnionych 52 . Od 1949 roku zaczęto
zastępować ich więźniami, było ich w tym roku 1135, a w kolejnym 6779. W 1953
roku na ogólm1 liczbę 33 320 pracowników więźniowie stanowili więcej niż 1/3
(13 374)' 1 . Dopiero od połowy łat 50. ograniczano zatrudnianie osób z wyrokami,
,., Ibidem, s. 65.
'" Ibidem.
-' ' Na ten temat obszernie pisali : O. Pusrejovsky. op. dl.; T Bursfk. PlH/h·me 11n wll proto
aby 11ds prolldslalovali. 1iestrmerN pmrowni !dbory p N tmwovych riolech v fetech 1949-1961, Praga
2009.
2
'
R. Karlsch, op. dl., s. 101.
' ·' Zatrudnianie więźniów odbywało się w porozumieniu z 1\linisterstwem Sprawiedliwości, akcja nosiła kryptonim ,.Akcja D". później znana jako "Akcja Ostrów". Pierwszy transport
więźniów skierowano do kopalni uranu w marcu 1949 r. Por. R. Karlsch, Z. Zeman, Urrwittlfl .. ..

s. 115.

194

Robert Klementowski

a ostatecznie praktyka ta została zawieszona w 1960 roku, kiedy pracowało jeszcze
2923 więźniów. Ważniejszą rolę niż w Polsce w uranowym przemyśle wydobywczym w Czechosłowacji odgrywali także żołnierze Batalionów Pracy'''.
'vV Polsce główną część załogi stanowili pracownicy dobrowolni, choć pocz<Jtkowo w zwi,jzku z przewidywanym zakresem prac skierowano do miejsc prowadzenia prac górniczych i poszukiwawczych także młodzież ze "Służby Polsce",
absolwentów PSPP oraz żołnierzy Batalionów Pracy''.
Wykres 2. Zatrudnienie w "KK" i ZPR-1 w latach 1948-1972
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Brak więźniów w kopalniach uranu mógłby prowadzić do złudnego wniosku
mniejszej represyjności w polskim przemyśle uranowym. W istocie whjzało się to
z ograniczonq objętości<! prac, w innych gałęziach przemysłu wydobywczego takie
praktyki były przecież obecne.

Zabezpieczenie zakładów
Przemysł uranowy był otoczony ścisłej tajemnicą, dotyczącej zarówno przedmiotu
wydobycia, jak i wszelkich działań i procedur z nim zwhjzanych. Już negocjacje
prowadzone przez Czechosłowację w 1945 roku i Polskę dwa lata później przcbiei<

T. Bmsfk, op. cit.; K.

Kapłan,

op. cit., s. 128-133;]. B i lek, Pomomf !edmid:f. .. ; idem,

Pftfprfci ...

" R. Klemcntowski, Shnrmi ... ; K. Lcsiakowski, Powsz('(lllla Orga11izrtrja "SI11iÓa Po/sce"
(1948-1955). Powstr111ie. rhialal11o.l'!, /i/;w.'irlarja, Łódź 2008; L.S. Szuba, Powsucilila Orga11izacja
"SI11ióa Polsce" ja/:o 11arzęrlzie pmry i illrloJ:trytlrtcji mlorlzieiy w latach 1948-1955, Lublin 2006.

- - - --- ---·
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gały w ścisłej tajemnicy nie tylko przed opinią publiczną, ale także przed częścią
kierownictwa tych państw. Głównymi inicjatorami i realizatorami porozumienia
byli ze strony czeskiej reprezentujący prezydenta Benesa Zdenek Fierlinger, ze
strony polskiej zaś ówczesny wicepremier i minister przemysłu i handlu Hilary
Minc-obaj gori.ICY zwolennicy zbliżenia swoich krajów z ZSRR 5r'.
Do zabezpieczenia działail. zakładów stosowano we wszystkich państwach
podobne praktyki, ochroną zajmowały się specjalnie wydzielone jednostki organów bezpieczei1stwa, kontrolowane przez służby specjalne ZSRR. W Niemczech
Wschodnich ochroną SAG/SDAG "Wismut" zajmowała się specjalnie wyodrębnio
na jednostka Bezirksverwalttmg Wismttt, funkcjonująca do 1982 roku 57• Podobna
jednostka istniała także w Czechosłowacji H. W Polsce z kolei zabezpieczeniem
Przedsiębiorstwa Państwowego "Kopalnie Kowarskie" (potem ZPR-1) do 1956 roku
zajmował się odrębny Wydział IX Departamentu IV MBP 5'1•
Istnienia kopalni uranu nie dało się ukryć, tym bardziej że w przypadku czeskim były one czynne jeszcze przed wojni.l. O sytuacji w Saksonii informowali
z kolei uciekinierzy do zachodnich stref okupacyjnych, przede wszystkim do Berlina Zachodniego. Także w 1948 roku na łamach londyńskiego "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza" ukazały się informacje o kopalniach uranu na Dolnym Śląskd' 0 . Gra toczyła się głównie o ukrycie wielkości produkcji, jakości rudy,
szczegółów rozliczeń z ZSRR- były to bowiem dane o charakterze strategicznym,
pozwalającym szacować możliwości rozbudowy radzieckiego arsenału atomowego.
Drugim zadaniem służb specjalnych było zapewnienie wypełniania planów produkcyjnych, co w praktyce oznaczało ochronę przed możliwym sabotażem (rozumianym bardzo szeroko), strajkami, wypadkami.
Stosowano przy tym standardowe dla organów bezpieczeil.stwa metody działania . Zakłady górnicze były izolowane i ściśle pilnowane. Specjalnej kontroli
poddawano zatrudnianych, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych średnie
go i wyższego szczebla. Inwigilacji podlegały także osoby zamieszkujące tereny
sąsiadujące z miejscami prowadzenia prac górniczych, podejrzanych wysiedlano
(w Polsce nazywało się to "oczyszczaniem terenu"Y' 1• W oficjalnej dokumentacji
nie używano słowa "uran", w Saksonii grupy geologiczne szukały bizmutu (później
5

"' R. Karlsch, Z. Zeman. Urrmittlll ..., s. 63 i n.
Np. por. J. Gicsekc, Germo11 Demoerolic Repttblic, [w:] A Ha11dbool: oj !he Commttttisl
Snttrity Appomllts i11 Easr Cmtml Europe 1944-/989, red. K. Persak, L. Kamiński, Warszawa
2005 , s. 169-171 .
sx Por. P. Tomek, Cesi·oslovf'!tsl:y ttmtt /945-1989 .. .
5
'' R. Klementowski , Stml<tttm ...
'"' IV i-oprl!11irtch um11tt tta Doiii,Vtlt ,~/qsht pmC!tjq tysiące przym!lsow.vch robolttii·ów, " Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza" !948, nr lO!; Kopo/11ie mdy ttmiiOill!ej w Polsce porl11odzore111
tech11ii-ów .wwiedich, ibidem, nr 212.
'" AIPN Wr 053/372, Sprawozdania Wydziału IX do Departamentu IV l\1BP za 1949 r.,
Raport do Dyre ktora Departamentu IV ~IBP !Kowary, III/IV 1949], k. 189.
51
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na W<;:grzecł1 boksytu), umowa z Czechosłowacj'l dotyczyła "metali nieżelaznych",
dokumentacji radzieckiej w Polsce zakłady "KK" wydobywały ołów. Na
oznaczenie uranu stosowano skróty A-9 (Niemcy, ZSRR), RZ (Polska), zakłady
oznaczane były symbolami (np. KZ- Przybram, R-1 w Polsce) lub określeniami
niezwiązanymi z uranem- ZPR-1, Wis m ut. Jeszcze w latach 60. w Polsce w listach przewozovvych wpisywano "rudę okrzemkową" lub "ziemi<! odpadową"('".
Ściśle kontrolowano obieg dokumentów i kontakty z instytucjami zewnętrznymi
i innymi zakładami.
Na pragmatykę działań organów bezpieczeństwa wpływała sytuacja między
narodowa. Zdecydowanie większą aktywność przejawiały one w okresie narastania
"zimnej wojny", zaszczepiania stalinizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, z jego
"szpiegomanią" i represjami. Trwało to do czasu zbudowania przez Zwi<Jzek Radziecki bomby wodorowej, kiedy osiągnit;:to względm) równowagę militarn') 61 . Już
w pierwszej połowic lat 50. rola uranu zmalała, rozpocz<Jł się proces odwilży w stosunkach międzynarodowych, który dotknął także atomistyki('". Działania organów
bezpieczeństwa sprowadzały się więc głównic do zapewnienia ochrony szczegółów
produkcji, tym bardziej że istnienie kopalni uranu w poszczególnych państwach
było już doskonale znane.
według

List W. Adamskiego z 18 VIII 2004 r., zbiory własne; AIPN Wr, 0015/569, Akta
osoboweKO "1\I.Cz.", Notatka służbowa z odbytego spotkania z KO "1\I.Cz", Jelenia Góra
24 VI 1970 r.. k. 54.
,,.1 Uzmysławiał to także przebieg wojny korea!'iskicj. Oczywiście podstawowe znaczenie
miała śmierć Stalina.
'·" Symbolem przemian była konferencja w sprawie pokojowego wykorzystania energii atomowej (8-20 sierpnia 1955 r.) oraz spotkanie przywódców czterech wielkich mocarstw
(16 sierpnia t r.) w Genewie. Właśnie to spotkanie A. Skrzypek traktuje jako zakoticzcnic zimnej wojny w kształcie, jaki nadały mu wystąpienie Stalina. Churchila i Trumana z lat 19461947. Por. A. Skrzypek, Stmtegirt Zw•iqzht Rarhird:irgo ... , s. l. Podczas konferencji atomowej
w Genewie otwarto wysrawę "Atom dla pokoju", odrębn<l wystawę techniczmJ, a Amerykanic
uruchomili mały reaktor doświadczalny. Na konferencję zgłoszono blisko 1100 referatów. były
wśród nich m.in. opracowania dotyczące działalności radzieckiej elektrowni j<jdrowej (D.J. Bło
chinccw). Wśród najistotniejszych problemów na konferencji wskazywano kwestię wyczerpania
w perspektywie kilkudziesięciu lat nieodnawialnych źródeł energii, które może zastąpić energia jądrowa. Pojawiła się kwestia ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy badaniach atomowych, mieszkających obok instytutów oraz metody leczenia schorzeti wywołanych promieniowaniem. A.W. Lebicdiei'iski przedstawił wyniki bada!l. wpływu promieniowania na organizm
zwierz'}t. Do wygłoszenia przyjęto także trzy referaty polskie (na pięć zgłoszonych). Wśród
wniosków znalazło się stwierdzenie, że pomimo tajemnicy kraje zajmujące się problemem
energii atomowej osi<jgnęły podobne rezultaty. Pierwszego dnia konferencji przewodniczący
delegacji amcrykaJ'iskiej admirał Strauss podał do wiadomości ceny, po których USA oferowały
sprzedaż uranu i ciężkiej wody. 22 sierpnia rozpoczęło się jeszcze pięciodniowe spotkanie nt.
środków bezpieczei'istwa (wykorzystanie paliwa jądrowego do produkcji broni w reaktorach
podległych 1\IAEA).
''

2
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Najbardziej ob ra zowo znaczenie przemy s łu uranowego poszczególnych krajów
dla programu •ttomowego ZSRR przedstawia porównanie eksporru rud y uranu na
wschód 1'1 .
Tabela l. Pokrycic zapotrzebowania na rudę uranu przez kraje Europy
Środkowo-Wschodniej i produkcja własna ZSRR w latach 1946-1962 (w tonach)
-----~

Rok

Bułgaria

Niemcy

Czechosłowacja

Polska

ZSRR

17,2

18,0

o

50,0

2,3

129.3

9,3

182,5

----- -·
1946

26.6

1947

7,6

ISO

1948

13,2

321

1.949
1950

·-·-- - - ---··-

1951

-·--·-

--

49,1

- - -

--

103,2

--

766

147,3

43,3

278.6

1224

281,4

63,6

416,9

1674,6

524,2

44,6

b.d.

2199

807,8

23,2

b.d.

3094

1104,2

15,9

b.d.

3967

1439,9

23,3

b.d.

1896,6

44,6

b.d.

2183,7

63, 1

b.d.

--· -·- ····----------·

b.d.

----- -

b.d.
b.cl.

-- -----

---

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

--- - ·-- --- r--------- - - ·

--b.d.

4607

b.d.

5248

- -

- -- - - ·

-

---

b.d.

5278

2544,7

70,1

b.d.

b.d .

5302

2734,4

65,0

b.cl.

b.cl.

5345

2805,1

49,6

b.d.

b.d.

5356

2812,2

53,7

b.d.

b.d .

5991

26 11 ,4

48,3

b.d.

b.d.

6471

2612,9

23,5

b.d.

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

1962

-

20, 1

---

1959

-

54,1

---

b.d.

1958

·-·--

b.d. ·-brak danych.

O ile jeszcze w 1945 roku głównym źródłem rudy uranu d la ZSRR były złoża
oraz bttłgarskic, o tyle od 1947 roku następuje stały wzrost eksportu z Niemiec i Czechosło-wacji. Był y one do tego bogatsze, łatwiejsze do przerobienia oraz
dużo tańsze w porównaniu z rud4 z ZSRR, znajduj4ce si<; zazwyczaj na terenie
Dalekiego Wschodu.

własne

'·' R. Karlsch, Z. Zcman, Um11i11111 . ., s. 76. Cezura roku 1962 wi:tże s ię z zakończen i em
eksport u manu z Pol sk i do ZSRR.
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Wykres 3. Porówna nic wzrostu wyd obycia md y uranu w ZSRR
i Europie Środkowo-Wschodn iej w latach 1946-1950
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Źn\dło: /\ . Kru )';łow, '/'he hi.l'lorv of'the .wvifl rtlomh: illrlll.l"lly, l ,ondyn 2002, s. 193.

Na tym tle można obse rwować sta łą tendencję do zmniejszan ia się roli polskiego uranu w cał ym proje kcie. Dostawy z Dolnego Śląska (w sumie ponad 600 ton
uram{'1') w stosu nku do dwóch najważniejszych eksporterów rudy uranu z Europy
Środkowej od 1952 roku sięgały od 0,5 do 3%. W tej sytuacji decyzja o rozwiązaniu
umowy z Polsk<t, o co strona radziecka wnosiła ju ż wiosną 1956 roku wydaje się
w zupełności zro zumiała.
\Vy krcs 4. Procent pol ski ego uranu w stos unku do ekspo rw z N iemiec
i Czec hosłowacji w la tach 1947-196 2
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Cic;żkowski,

A. Solecki , H. Sztuk. Zrstaill•imie rlrmych o robotach posz1tl:iwowczych

i d·lploa /acyj11ydt omz pr:uró/Ja l'llrlllrrtiiOUl'.Vt:h prowar/;wllyl'Ń ill' latoch 1948-1972110 Dolli,YIII
1
0 /r;sh!. ,.Raporr lnsty rtttu Gó rnicrwa Politcchniki Wrocławskiej" nr I-11/S-8/97; PAA JG, sygn.

023. Nota tki s ł użbowe w sprawach kopaln i w Kowa rach. Sprawozdania i opi sy geologiczne
(mapy) zakładdw w Kowarac h. Zał.teznik nr 1 do pi sma nr 072/401/60 sk ierowanego do Wiceprezesa Rady l\ lini st rów P. Jaroszewicza przez Pcłnomocnika Rz<tdu ds. Wykorz;ystania Ene rg ii
Jądrowej Wilh e lma Billiga; PAA JG, syg n. 0339/61 , No ta tka w sprawie dalszych poszukiwai\.
surowców i•tdrowyc h w Polscc i ich orga nizacja, prze słana Pelnomocnikowi Rz ądu ds. W EJ W.
Billigow i z dnia 14 l 1964 r.; PAA JG. syg n. 021, spis 1/89, poz. 13. Sprawozdania produkcyjne
za kł ad u R-1.

Um11om•y trójkqt. Polsl:a, Niemcy
- - - - - - -- ----·
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Rozliczenia
Mimo zbliżonego sposobu organizacji i zarządzania przemysłem uranowym w krajach podporZ<jdkowanych ZSRR istniały znaczne rozbieżności co do sposobu rozliczania się za dostarczony surowiec. Najmniej korzystnie wyglądała sytuacja Niemiec, w których aż do 1948 roku wywożono mdę uranu bezpłatnie, tmktuj<!C jak
zdobycz wojenmt. Dopiero od 1949 roku, decyzją Rady Ministrów ZSRR zdecydowano o wliczaniu połowy produkcji uranu (co sranowiło ok. 350 mln marek) do
planów reparacyjnych . Argumenrowano przy tym, że nic można brać pod uwagę
całości wywozu, gdyż do tej pory produkcja zakładów już przerosła wartość innych
reparac.W'7• Do tego przyjęto niekorzystny dla Niemiec specjalny współczynnik
(Wismlft-Korf./iziml) rozliczeń za man. W przypadku reparacji obowiązywał paryret
l dolar- 4,20 marki; następnie 1 do 3, a od 1951 roku l do 4,59, w przypadku uranu
przelicznik ren do 1950 roku wynosił l do 11, a następnie l do 71'x. W rezultacie
oficjalna wysokość dostaw reparacyjnych miała wynieść 4292 mln dolarów w cenach z 1938 roku, wartość wywiezionego do ZSRR uranu (od 1949 r.) 344,2 mln
dolarów1''J.
W przypadku umów z Polską i Czechosłowacją Związek Radziecki pokrywał
"koszty wydobycia" i gwarantował 10% zysku, jednak znaczenie sformułowania
"koszt wydobycia" był różnie interpretowany. W przypadku zakładów jachymowskich w koszty produkcji nie wliczano kosztów prac poszukiwawczych, które to
obciążenia spadały na budżet państwa, do tego na początku Rosjanie nieregularnie
wywiązywali się z płatności. Do 16 września 1946 roku przelali na przykład tylko S
mln koron i dostarczyli urządzeń za 2,5 mln. Nie zabezpieczało to zapotrzebowania
i nie pokrywało kosztów, które Czesi musieli kredytować, w dwóch latach 19471948 wydając na ten cel 32 mln koron, a dalsze potrzeby szacowali na co najmniej
230 mln. Właśnie na tle sposobu rozliczeń w pierwszych larach trwały burzliwe
spory na fórum tamtejszej Sralej Komisjjl 0 • lylko w latach 1951-1960 władze CSRS
wydatkowały na rozwój i działalność kopalnictwa uranu 4 089 100 000 koron.
Podobnie było w przypadku niemieckiej strefy okupacyjnej. Własne wydatki zakładów Wismur AG w latach 1946-1953 wynieść miały ogółem 13,6 miliarda marek w cenach bieżących, z tego 9,44 miliarda kosztów produkcji; 3,54 na
inwestycje oraz 0,62 na poszukiwania geologiczne. Dołączając do wymienionych
13,6 miliarda jeszcze koszty nieprodukcyjne (socjalne, leczenie, renty etc.) w wysokości (szacunkowo) 1,5 miliarda marek otrzymamy ogólną kwotę 15,1 miliarda
7
R. Karlsch, op. lit., s. 105 .
'·" Ibidem , s. 106.
"'' A. Korzon, Niel:tóre problemy polsl:o-mrlziec/.:idi stostml:ów gosporlrm:zycb w latach 19451957, "Studia z Dziejów Rosji i Emopy Środkowo-Wschodniej" R. 28, 1993, s. 140; R. Karlsch,
op. tit., s. 107.
"' R. Karlsch. op. cit., s. 84, 96.
''
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marekil. Dodatkowo w korespondencji towarzysz<)CCj umowie z 22 sierpnia 1953
roku ustalono, że z wyjątkiem podatku od wynagrodzerl. SDAG zostanie zwolniona
z wszelkich podatków, produkcja przemysłowa nic będzie wykazywana w planach
gospodarki narodowej oraz statystykach, a wywóz uranu do ZSRR i przywóz materiałów z ZSRR do SDAG będzie się odbywać bez kontroli celnef 2 • Także od 1954
roku połowę bezpośrednich kosztów produkcji miała pokrywać strona radziecka.
W latach 1954-1970 nakłady NRD na działalność SDAG Wismut wyniosły ponad
7 i pół miliarda marek.
Na tym tle umowa między Polską a Związkiem Radzieckim z 15 września
1947 roku była stosunkowo najkorzystniejsza. W koszt produkcji wchodziły bowiem nie tylko inwestycje, związane.z rozbudoW<} przedsiębiorstwa ale także prace
poszukiwawcze. Do tego przyjęto w rozliczcniach parytet złotego do rubla 1:1.
Stopniowo warunki te na wniosek strony radzieckiej korygowano, co prowadziło
do zmniejszania opłacalności umowy. W 1950 roku zmieniono przelicznik z l na
3 złote z rubla, z wyjątkiem koszrów prac poszukiwawczych, dla których jednak
utrzymano parytet 1:1. Od 1952 roku roboty poszukiwawcze zostały wyh)czonc
z kosztów eksploatacji i w połowie były pokrywane przez stronę polską 7 · . Od 1958
roku cena za l kg rudy uranu była już stała, negocjowana na kolejne lata. W związ
ku z wprowadzeniem aneksów do umowy z 1947 roku, dotyczących przelicznika
złotego do rubla, opłacalność wydobycia i eksportli jednak malała. Na przykład do
1956 roku wywieziono około 315 ton uranu, uzyskujt}C 219 785 000 rubli. Od 1957
do 1962 roku wyeksportowano 310 ton uranu za 65 427 000 rubli. Inaczej mówiąc,
w pierwszym okresie do 1956 roku średnio rocznie wywożono 35 ton uranu za
24 420 555 rubli, podczas gdy po 1957 roku rocznic średnio 51 ton za 10 904 500
rubli. W głównej mierze był to wynik zmian stosowanego parytetu złotego do rubla, który pogarszał się nawet w stosunku do innych rozliczeń. Reforma walutowa
z października 1950 roku doprowadziła do interwencji władz radzieckich, w wyniku której nieformalnie zaczęto stosować parytet 3 do 174 • Od 1950 roku dotyczyło
to także uranu, co oznaczało trzykrotne obniżenie dochodów z jego sprzedaży. Jak
wskazywał liilary Minc, tylko według szacunków z 1951 roku Polska miała stracić
z tego tymłu 112 milionów rubJi?'. Co gorsza, kiedy od lipca 1953 roku ustałono
oficjalny parytet rozliczeń w stosunku 1,8 do l, w przypadku rudy uranu dalej
stosowano stary przelicznik 3 do l, po 1958 roku 7 do l, od 1960 roku nawet 8,36
1

71

Ibidem. s. 109.
Ibidem, s. 112.
71
PAA JG. sygn. 023. Notatki służbowe w sprawie kopalni w Kowarach. Sprawozdania
·
i opisy geologiczne (mapy) zakładów w Kowarach, k. 316 i n.
7
A. Korzon, op. cit., s. 148.
•
7
fbirln11.
'
72
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do 17r'. W rezultacie od 1950 do 1959 roku (a więc do rozwiązania umowy z 1947 r.)
Polska "straciła" na zmianach parytetu 614 441 200 mbli.
\V 1946 roku za l kg uranu Rosjanie płacili Czechosłowacji 1330 koron, w 1949
- 1834. Od pocZ<jtku łat 50., w związku ze zwiększeniem roli nowych złóż (Przybram) koszty spadały: 1953- 724 koron; 1955-636 koron 77 • W pierwszych łatach
funkcjonowania przemysłu uranowego czeski uran był droższy niż ten kupowany
przez Amerykanów, jednak wówczas cena nic była ważna wobec konieczności zaspokojenia "głodu uranowego" ZSRR7H. Identyczne zjawisko można obserwować
w przypadku Polski i Niemiec, dla Zwi<.jzku Radzicekiego z czasem więc koszty
te zaczęły maleć, przy pogarszaj<jcych się z kolei warunkach finansowych państw
bloku wschodniego. Strona polska otrzymywała za l kg rudy w 1948 roku 2642
złote, w 1957 - 1393, a w 1960-970 złotych.

Uranowe dziedzictwo
Rozbudowa na wielk<j skalę (głównie w Niemczech i Czechosłowacji) przemysłu
wydobywczego powodowała wiele problemów związanych z koniecznością rozwią
zania kłopotów zdrowotnych robotników i ochroną środowiska. Największ<J komplikacją była ochrona przed zagrożeniem radiologicznym, za co odpowiedzialność
ponosiły władze radzieckie. Dysponowały one bowiem na długo przed konferencją
genewską z 1955 roku danymi na temat tego typu zagrożeń. 'lo właśnie na terenie
Saksonii i Turyngii do momentu zakończenia wojny zrobiono najwięcej w kwestii
badań nad chorobami wywołanymi przez promieniowanie. Między innymi już w listopadzie 1940 roku władze górnicze wyznaczyły warrość graniczną "obciążenia''
radioaktywnego pracowników podziemnych. W 1946 roku w ZSRR prowadzono
badania nad wpływem promieniowania jonizuj<Jcego na ludzkie ciało, a w 1948
roku wprowadzono przepisy, reguluj<JCe dopuszczalne dawki promieniowania dla
pracowników pracuj<JCych przy reaktorach produkuj<JCych pluton 7'1. W 1947 roku
prof. Georg Wildfiihr, dyrektor Zakładu Badań Higieny w Dreźnie, przedstawił
miejscowym władzom zagrożenia wi<jŻ<JCe się z praq w kopalniach tego rejonu,
wskazując trzy najważniejsze czynniki: pył, promieniowanie i ołów, które skutkowały w chjgu pierwszych dziesięciu łat pracy pylicą, chorobami płuc (w tym przy-

n PAA JG. sygn. 023, Notatki służbowe w sprawach kopalni w Kowarach. Sprawozdania
i opisy geologiczne (mapy) zakładów w Kowarach, k. 176,316.
71
R. Karlsch. Z . Zeman, UrrmgeheitlllliS.\1'.. ., s. 98.
7
Eirlem, Urrmittlll .. ., s. 98.
'
7
'!
Pierwsze normy wynosiły: 0,1 rem/dzieJ'\ (6-goclzinny dyżur) i nie więcej niż 30 rem
rocznie; w nagłych wypadkach 25 rem do 15 minut. W 1952 r. wprowadzono nowe normy: 0,05
rem dziennie i 15 rem rocznie . Zauważyć jednak należy, że nie dotyczyło to pracowników
kopalni manu. Por. A. Kruglow, op. cif. , s. 36, 65-66; D. Holloway, op. cit., s. 199.
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padkami raka), ogólnic znanymi na tym terenie jako Sch11eeóerger Bergkrrmkhei!H0 .
Podobne doświadczenia mieli lekarze, badajqcy zdrowotność górników w Jachymowic w latach 20. XX wiekux 1• Ostrzeżenia te przez kierownictwo "SAG Wismut"
zostały zlekceważone, w każdym razie w żadnym z państw, w których prowadzono
eksploatacje; złóż manu, nic podjęto działań zapobiegawczych. W rezultacie do
1955 roku na terenie NRD nic robiono pomiarów zawartości radonu w kopalniach
i nic ostrzegano górników przed zagrożeniem promieniowaniax 2 • Dotyczyło to
także przestrzegania przepisów bhp, we wschodnioniemieckich kopalniach uranu
w latach 1946-1953 zginęło około 1000 osóbHl. Dla porównania w Polsce w tym
okresie zanotowano 2898 wypadków, w których śmierć poniosło 39 osóbH 4 •
Podejścic do problemu zagrożeń, zwhjzanych z kopalnictwem manu, zmieniło
się dopiero po ujawnieniu pierwszych przypadków raka płucx'i. Bardziej otwarte
stanowisko prezentowały władze jedynie w sprawie zagrożenia pyłem i pylicq, dotyczyło bowiem także pozostałego przemysłu wydobywczego. Sięgnięto przy tym
do przepisów jeszcze z okresu wojny (1940, 1944), około 1948 roku polecając stosowanic borowania na mokro, masek przeciwpyłowych oraz zatrudnienie sztygara
odpowiedzialnego za przewictrzanicx 1'. Podobne rozwiązania zastosowano w tym
czasie także w Polscc. Zaniedbania w zakresie bhp i ochrony radiologicznej miały
tragiczne skutki dla środowiska oraz generacji górników, zatrudnionych w kopalniach uranu w latach 1946-1955. W Niemczech 90% przypadków raka płuc wśród
górnikóvv dotyczyło właśnie pierwszej generacji zatrudnionych w \Vismut AGx 7•
W Polscc problematyka ochrony radiologicznej pojawiła się po 1956 roku,
problemem tym zaj4ł sic; Pełnomocnik Rz<!du do spraw Wykorzystania Energii
Jądrowej, o swoje prawa zaczęli walczyć także górnicy. Zgodnie z zaleceniem
Instytutu Medycyny Pracy 24 maja 1957 roku powołano w zakładach R-1 służbę
dozymctryczn<!Hx. W ciągu kilku miesięcy dokonała ona około 5000 pomiarów pro'" R. Karlsch, Z. Zeman, Um11ittlll . .. , s. 49; R. Karlsch, op. cif., s. 101-102; E. Baage, op. cit.,
s. 94-99. Już w XVI w. słynny lekarz górniczy Jerzy (Georgius) Agricola pisał o zagrożeniach
w tamtejszych kopalniach: ,Jest jednaj jeszcze inne zło bardzo niszczące, które szybko uśmier
ca człowieka : w szybach lub w chodnikach lub sztolniach, w których kruszy się twardy kamier\.
ogniem, powietrze zatruwane jest trucizną, która się uwalnia pod działaniem ognia z kruszców
i innych podziemnych substancji". Por. J. Agricola, O gómiclv!)if i !tttfllictwie rlaMIIrl.l'cie J:sif!g,
tłum . K. Kurkova. Jelenia Góra 2000, s. 200.
'' R. Karlsch, Z. Zcman, Unwillt/1 .. ., s. 51.
'' R. Karlsch. op. rit., s. 102.
'' 1/Jirlmt. s. 131-135.
" R. Klementowski, lVanm/;i pracy ... , s. 100.
·'' 1/Jirll'lll, s. 102-103.
·"· 1/Jirlflll, s. 103.
·" 1/Jirlmt. s. 104. W innych krajach tego typu bacłania statystyczne niestety nic były
prowadzone.
" Zakres jej dziahul. określała Uchwala 59 Z Prezydium Rzqdu z l sierpnia 1953 r., Zarzą
dzenie Przewodniczącego PKPG z 16 września 1953 r., Instrukcja dla Inspektorów Ochrony
Radiologicznej oraz RozporZ<jdzcnie Rady ~linistrów z 23 maja 1957 r. wprowadzające w Polsce

Ura11owy trójl:qt. Po/sl:a, Niemcy 1Vsthod11ie i

Czechosłowacja ...

203

mieniawania gamma i nie stwierdziła przekroczenia dopuszczalnych norm (wynoS rem, czyli 50 mSv rocznie). Pierwsze pomiary wykazały natomiast bardzo
wysokie stężenia radonu przekraczaj<!Ce miejscami 100, a na nicktórych blokach
eksploatacyjnych nawet 1000 razy dopuszczalne normyH'J.
W Czechosłowacji regularne badania stężenia radonu rozpoczęły się dopiero w 1960 roku, kiedy zlikwidowano obozy pracy przymusowej. 'T\t do pierwszej
generacji górników, szczegółnie dotkniętych skażeniem, należeli jeńcy wojenni
i więźniowie'J 0 •
Identyczne dla całego przemysłu uranowego w krajach Europy Środkowo
Wschodniej były także problemy w zabezpieczeniu potrzeb socjalnych - zakwaterowania, wyżywienia, dojazdu do pracy. Zaznaczyło się to szczególnie dotkliwie
w przypadku niemieckim i czeskim ze względu na skalę przedsięwzięcia. Stosowano przy tym podobne metody, mające skłonić ludzi do zatrudniania się w kopalniach uranu -wyższe zarobki, dodatki w naturze, dodatkowe racje żywnościowe,
określane w Saksonii "paczkami Stalina", a w Czechosłowacji "rosyjskimi przydziałami"')1 . Budowano całe osiedla dla pracowników zakładów, w Połsce na potrzeby zakładów R-1 zbudowano w łatach 1949-1951 między innymi osiedla górnicze
w Kowarach i Stroniu Śląskim. Na tym tle szczególnie dramatycznie wyglądały
szących

normy w sprawie bezpicczet'istwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizujące
go. Podstawy prawne i organizacyjne w tym zakresie tworzono w latach 1956-1960. Pod koniec
1956 r. w obrębie Pat'istwowcj Rady powstała grupa ochrony radiologicznej pod kierownictwem
inż. Domanowa. W jej skład wchodzili inżynierowie, lekarze i prawnicy, których zadaniem było
opracowanie projektów rozporZ;(dZet'\, norm pat'isrwowych, projcktll organizacji służby ochrony
radiologicznej, instrukcji roboczych, powołanic laboratorium ochrony radiologicznej, nawiąza
nie kontaktu z organizacjami międzynarodowymi. Grupa zakot'iczyła SW'( działalność 15 maja
1957 r.; APJG, materiały z ClJG, spis l, poz. 8, Kompleksowa analiza działalności przedsiębior
stwa za 1963 r., Kowary, styczet'i-luty 1964 r., k. 31-32; D.l.J. nr 34 z dnia 27 VI 1957 r.; AAN,
PRdsWEJ, sygn. 175, Stenogramy posiedzet'i PRdsWEJ 1957, Stenogram z przebiegu wspólnego
posiedzenia Pat'istwowej Rady d s Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej i Komitetu PAN
ds. PWEJ , odbytego w dniach 4 i S III 1957 r.; dla napromieniowania zewnętrznego norma
wynosiła 0,3 R/tydziet'\ (przy 40-godzinym tygodniu pracy 7500 qR/goclz). Napromieniowanie
wewnętrzne maksymalnie- JO·I<> Cmie/litr, co przy 40 godzinnym tygodniu pracy wynosiło 4
Emany. Por. PAA JG, sygn. 023, Notatki służbowe w sprawach kopalni w Kowarach. Sprawozdania i opisy geologiczne (mapy) zakładów w Kowarach, Załącznik nr 4 do pisma nr 072/401/60
skierowanego do Wiceprezesa Rady Minisrrów Piotra Jaroszewicza przez Pełnomocnika Rządu
ds. Wykorzystania Energii J:1drowej Wilhelma B i!liga, Warszawa 14 IV 1960 r., k. 206; PAA JG ,
sygn. 104, l\'iatcriały lecznictwa zakładowego, Sprawozdanie z prac służby dozymetrycznej na
Rejonic l, Kowary 13 VIII 1957 r. , k. 44.
"'' K. 1\Jmas, Zflgrożellie mrliaryj11e pmrow11iMw J:opaM ttrrmowyrh i ;,'rodowiska 11alt1mlnego
t/fl przyl:ladzie J:opal11i Podgdrze '111' Kowarach, Iw:] Historia gómictru'a ... , k. 64, 66.
'!11
R. Karlsch, op. cit., s. 104. Byli niemieccy mieszkat'\cy Jachymowa porównywali warunki, w jakich przyszło im pracować, do obozów koncenrracyjnych. Por. R. Karlsch, Z. Zeman,
Urrmittw .. ., s. 57.
1
''
R. Karlsch, Z. Zeman. Umttittm .. ., s. 112; R. Karlsch, op. cit.. s. 76.
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warunki bytowania \vięźniów zarrudnionych w kopalniach czeskich czy żołnierzy
Batalionów Pracy w Polsce'' 2•
Zagrożeniem dla kolejnych pokoleń były także pozostałości działalności górniczej w postaci hałd, szybów, sztolni, miejsc składowania i załadunku rudy, oddziałujących na środowisko, zatruwających wodę, powietrze, uniemożliwiających
prowadzenic upraw''·1• Problem zagrożenia ze strony kopalnictwa rudy uranu zarówno dla ludzi, jak i środowiska wyglądał podobnie we wszystkich krajach, w których
wydobywano rudę uranu, skutki zależały jedynie od zakresu prowadzonych prac.
Tabela 2. Obiekty wyrnagaj <jCe prac zabezpieczających w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej (bez N iemiec i ZSRR) AL- Albania; BG -- Bułgaria;
CZ -- Czechosłowacja; ES-- Estonia; HU-- Węgry; PL- Polska; RO - Rumunia;
SK -- Słowacja; SL -Słowenia
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78
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14
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1-nldło: W. Ci<yżkowski, /\. Sokcki, 11. Sztuk. {,';:;r,~' polrff! /Jrt;:;_v rlrm_vdt o ~:rfmit1wie tllmlft w fJIYIJ:I<IIIIit: l' flAR l•: ,. Remtrlfflioll rrlltn:{Jis/iJI·tńe tfl'llllirm 111ili11g o{Jrmlirm.r in {;/•.'/•,'(,"', ., Prace Naukowe; l nstytutu G6rn ic twa
l'olitcchn iki Wrocławskiej" l'JLJH. nr 2.>, s. Z.'i.

W Polscc znajdowało s ię więc jedynie 2,35% obiektów zagrażających środowi
sku w Europie Środkowo-Wschodniej (nic licząc Niemiec), do tego były to głównie
szyby i hałdy. Dla porównania wskaźnik ten dla Czechosłowacji wynosił około 55%.
a Bułgarii około 20 %. Przykładem oddziaływania przemysłu man owcgo na środo
wisko natmalnc i otoczenic człowieka S<! między innymi losy Miedzianki w Polsce
czy wiosek w Tmyngii i Saksonii, które zniknęły z powierzchni zicmi''4 . Na terenie
NRD w 1955, następnic w 1961 roku doszło do wypadku zniszczenia części wałów
·~~

R. Karl sch, Z. Zc1nan, ll rtlllitt!lt .. . , s. 119.

' -' I!Jir/rm, s. 137-138.
'"' APJG, Browary Karkonoskic w Lwówku Ślqskim, Administrowanie nieruchomościami,
sygn. 9, Uchwała nr 86/983/72 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia
13 V 1972 r. w sprawie likwidacji zagrożenia be zp ieczeństwa ludzi i mienia w miejscowości
l\liedzianka, pow. Jelenia Góra (z uzasadnieniem), k . 79-84; A.-l\1. Kirchner, op. cit.
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stawów osadowych w okolicy Crossen oraz Helmsdorf, co doprowadziło do ska że 
nia okolicy'1'. Podobne niebezpieczeństwo groziło Kowarom w latach 90?1' Jednak
w stosunku do S<jsiednich krajów, takich jak CSRS i NRD, polski przemysł uranowy (wydobycie i przerób) nie rozwinął się na dużą skalę, co ograniczyło negatywne
skutki dla środowiska~ 7 •

Podsumowanie
Powyższa

analiza wydaje się dowodzić istnienia dwóch modeli organizacyjnych
współpracy ZSRR z krajami poddanymi jego kontroli w zakresie eksploatacji złóż
uranu, reprezentowane z jednej strony przez Bułgarię i Niemcy oraz z dmgiej przez Cze c h os łowację i Polskę . Podstawowa różnica dotyczyła zakresu kontroli,
jaką rząd rad ziecki starał się uzyskać w poczqtkowym okresie (1945-1947), kiedy
status polityczny poszczególnych krajów był odmienny i nieuregulowany'' 8 • Wkraczając na tercny Emopy Środkowo-Wschodniej, ZSRR reali zowa ł swe podstawowe
cele - zabezpieczenia nowej granicy na zachodzie poprzez utworzenie państw buforowych, podporzqdkowanych lub też za leżnych od Moskwy'1'1. Bułga ria i Niemcy były krajami pokonanymi, do pewnego czas u okupywanymi, co pozwalało na
rabunkową e ksploatację i nieliczenie się z ich racj<l stanu, potrzebami i możliwo
ściami. To dlatego narzucano t a kże rozwiqzania organizacyjne zabezpieczajqce
interesy ZSRR w postaci miesza nyc h spółek akcyjnych. Na tym tle w stosunku
do Czechosłowacji, a później Polski Zwi<jZek Rad ziecki występował przynajmniej
formalnie jako partner, podpisane umowy poprzed za ły negocjacje, w których obie
strony broniły swoich interesów. Dotyczy to przede wszystkim Czechosłowacji , która w trakcie rozmów pozostawała krajem zachowującym jednak znaczną samodzieln ość, rząd był przychylny ZSRR, nie istniały więk sze punkty sporne. Co więc ej,
strona czechosłowacka liczy ła na przychylność Moskwy w negocjacjach z Pol s ką
na tematy graniczne. Był to między innymi jeden z argumentów, jakimi Fierlinger
100
prze konywał prezydenta Benda do szybkiego podpisania umowy z ZSRR •

''i R. Karlsch, op. dr., s. 137-138.
')(, K. Grabas, Zagrożmia J'rodo rll•ishttla tere11ar·h porl:sploatacyj11ych md llf"fl llll omz ich liJ.·widrNja, Wrocław 2006.
'" Jeszcze bardzi ej dramatyczne skutki dla środowisk a i lud zi miał rozwój przemysłu
jąd rowego na terenie ZSRR, por. np. Ż.A. 1\li ecłw iedicw, Noc/em: ..
''' Doryczy to całości stosunków 1\loskwy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. por.
H. Bartoszewicz. Polityht Zli!!iqz/:u Sowiedirgo wobrc pmislli!' E11ropy Śrorll:o li!•ej i Polurl11io wo!Vscńod11iejprzed pm:vsh; lo11/ermrjq pol.-ojowq (st:vczeti-lipier 1946 t:}, "Studia z Dziejów Rosji
i Europy Środkowo-Wsch o dniej" R. 28, 1993, s. 87.
'''~ A. Noskowa, Na drodze do sl worzet~irt PKIVN- rola Mosl.- wy, " Pamię ć i Sprawiedliwość". 2005, nr 2 (8), s. 33.
'"" R. Karlsch, Z. Zem an, Ura11itt11t .. .• s. 73.
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Sywacja Polski była bardziej skomplikowana. Powojenny slt~tus qtto w zakresie
zmian terytorialnych i kształtu ekipy zarządzajtjcej spotykał się ze sprzeciwem
rztjdu emigracyjnego i części społeczeństwa, które w różny sposób objawiało swe
niezadowolenie (konspiracja polityczna, zbrojna, wspieranic PSL). Sprawa zakresu suwerenności pozostawała nierozstrzygnięta, poza tym porozumienia na forum
międzynarodowym (.Jałta, Poczdam) narzucały Rosjanom pewne zobowi<1zania.
Zaostrzanie się nicporozumień między dotychczasowymi sojusznikami doprowadziło z jednej strony do przyzwolenia na eliminację wszelkiej opozycji (wybory,
likwidacja PSL i PPS), z drugiej zaś rozpoczęcie procesu ujednolicania systemów
w całym bloku także na płaszczyźnie gospodarczej. W tym kontekście polskie
kopalnictwo rudy uranu musiało się stać częścitj radzieckiego programu atomowego.
Wydaje się przy tym, że dzięki stanowisku naszych południowych Stjsiadów, także
negocjacje prowadzone przez Hilarego Minca przebiegały sprawnie i pozwoliły na
uzyskanic stosunkowo najkorzystniejszych warunków. Oczywiście należy pamię
tać, że umowa była podpisywana na tle pogłębiającego się kryzysu międzynaro
dowego (po odrwceniu planu Marshalla), można by nawet postawić hipotezę, że
stanowiła w pewnym sensie pierwsz4 rekompensatę dla Polski za odrzucenie planu
Marshalła 1 01 •

W miarę upływu czasu funkcjonowanic kopalnictwa uranu w opisywanych
krajach ulegało ujednolicaniu zarówno, jeśli idzie o kwestie organizacyjne, jak i warunki porozumień. Zakres zainteresowania Moskwy przemysłem uranowym w danym kraju był wprost proporcjonalny do wielkości produkcji. Z tego punktu widzenia najważniejsze dla ZSRR były złoża niemieckie, tam też kontrola radziecka była
najbardziej rozbudowana, między innymi dzięki statusowi zakładów "Wismm" jako
radzieckiej , a później mieszanej spółki akcyjnej 102 • Na tym de niewielka produkcja
polskich kopalni doprowadziła do stosunkowo szybkiego rozwi<1zania umowy. Jak<1
rolę odegrał uran z Polski w powstaniu pierwszej radzieckiej bomby atomowej? Do
końca 1948 roku polski surowiec stanowił około 1% całego eksportu z Europy Środ
kowo-Wschodniej, a bior<IC pod uwagę zapasy, jakie ZSRR skonfiskował na terenie
Niemiec, były to ilo ści ś ladowe . Je żc li więc mówić o udziale Polski w bt1dowie
bomby zdetonowanej w sierpniu 1949 roku na poligonie w Kazach sta nie, to tylko
\V znacze niu symbolicznym. Dolnośh1 s ki uran miał służyć co najwyżej rozbudowie
radzicekiego arsenału nuklearnego w kolejnych latach. Strona radziecka witjzała
z tym du że nadzieje, ale prace geologów bardzo szybko je rozwiały.

101

Drugą była

um owa zawarta w styczniu 1948 r. i olbrzy mia pożyc zka na cele inwesty-

cyjne.
1
To dlatego m.in. po zaw ieszeniu wypłacania reparacji wojennych i przekazaniu osrat'"
nich wielkich fabryk, pozostaj<tcych pod komroht i zarządem rad z ieck im władzom N RD. jedyny wyjątek uczy niono dla kopalnictwa rud y uranu. Por. 1.-S. Kowałez u k. Od llimdr111ej t"fill'OIIICJi
do :wjJobiPgaoia pom·strmiolll: pr1110ill'fl1til' SED w latach 1953-1961, ,.PiS" 2007, nr l (11), s. 47.

Um11a'U!.•.v trójl:qt. Po/sl:a, Niemcy 1Vsrhorl11ie i Czerhoslow:acja ...
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Wykres S. Procentowy udział poszczególnych państw w zabezpieczeniu radzieckiego
tt!'(m/iicl:e do 1948 roku
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Z cah1 pewnością kopalnictwo rudy uranu było egzemplifikacją uzależnienia
krajów bloku wschodniego od ZSRR. Można by tli przywołać Andrzeja Skrzypka,
wskazuj4ccgo na jego trzy płaszczyzny : państwowej, instytucjonalnej i personalnej10'. Po pierwsze powstanic i rozwój kopalnictwa uranu nie wynikały z wewnętrznych przesłanek ekonomicznych czy politycznych, lecz z potrzeb militarnych ZSRR, co sytllowało kraje Europy Środkowo-Wschodniej zdecydowanie po
jednej stronie ówczesnego sporu między mocarstwami. Innymi słowy stały się elementem realizacji głównego celu Związku Radzieckiego w okresie powojennym
-utrzymania układu, którego same stały się ofiarą. W ich interesie była bowiem
raczej współpraca wielkich mocarstw, a nie ich antagonizowanie.
Kierowany przez Berię Komitet Specjalny nic miał swego polskiego odpowiednika, chyba, żeby za jego namiastkę uznać istniejące w Polsce i Czechosłowacji
Stałe Komisje. Po utworzeniu Komitetu Specjalnego, w sierpniu 1945 roku z PGU
wyodrębniono ZarZ<!d Pierwszy na czele z P.J. Antropowem, któremu podlegały
nie tylko zakłady wydobywcze na terytorium ZSRR, ale także istniej<jCe i nowo
tworzone przedsirybiorstwa w Emopie Środkowo-Wschodniej 11 ~1 • Rada Ministrów
ZSRR 27 grudnia 1949 roku wydała rozporzqdzenic o utworzeniu Drugiego Zarządu Głównego przy Radzie Ministrów ZSRR (Wtoroje Gla'ó!JIIoje Uprawlienije),
a w nim specjalny Oddział kierujqcy rozwojem bazy surowcowej rudy uranu w krajach demokracji ludowej. Podlcgały mu zakłady w Polsce (Kuz11ied:~je Rttdlliki),
Czechosłowacji

(lar:himowJ}[je Rudniki), Bułgarii (Radzied-o-Bulgarskie Przedsiębior
s/WJOGórnicze) oraz Niemczech Wschodnich (AG Wismttt) 10'.
Należy podkreślić monopolizowanie kontaktów w ramach bloku między poszczególnymi krajami a centralą. Polityka rlivirle er impem pozwalała na utrzymy"'·' A. Skrzypek, Jfecha11izmy llzależllimirt. Stostml:i polsJ:o-·mdziecHe 1944-1957,
2002, s. 6-7.
104
N .S. Simonow, op. ril., s. 224.
10
'
Ibidem, s. 225-226.
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systemu państw, których społeczeństwa i elity partyjne były sobie
lub wrogie (np. Niemcy Wschodnie i Polska) 106 . St<td między innymi
także tajn ość umów uranowych, ich ujawnienie postawiłoby władze radzieckie
w kłopotliwej sytuacji konieczności wyjaśnienia nicrównomiernego traktowania
poszczególnych państw.
Uzależnienie instyt ucjonalne realizowano poprzez obecność w procesic zarz<tdzania kopalnictwem uranu obywatcli radzieckich na ważnych stanowiskach
kierowniczych i nadzontj<JCych, umieszczonych zakładach, Stałych Komisjach
i zarządzie " SAG Wismut". To oni w istocie decydowali, gdzie i na jaką skalę prowadzono działalność produkcyjnq. Trudno wierzyć, by celem ich działania było
zapewnienie racjonalnego i zgodnego z lokalnymi interesami sposobu prowadzenia
prac eksploatacyjnych czy geologicznych. Świadczy o tym choćby lekceważenie
obowi<tZllj <}Cych przepisów (zarówno w Polsce, jak i Czechosłowacji czy Niemczech)101. Polityka kadrowa umieszczania obywateli radzieckich w newralgicznych dla
procesu produkcyjnego miejscach powielała przy tym mechanizm funkcjonujący
w cywilnych i wojskowych organach bezpieczeństwa, wojsku, aparacie sprawiedliwości -i nstytucjach realiwjących w sposób bezpośredni lub pośredni interes
obcego mocarstwa 10H.
Zaan gażo wanie obywateli ZSRR do kontroli funkcjonowania instytucji
istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Moskwy oznaczało jednocześnic
możliwo ść wpływania na dobór miejscowych kadr. Było to ważne, gdyż jak pisał
Skrzypek: "ich osobiste uwikłania, decyzje, sposób widzenia rzeczywistości i podejmowane decyzje wprawiały w ruch i przesądzały o skuteczności funkcjonowania baclanego mechanizmu uzależnicnia" 1 0' . W przypadku polskiego kopalnictwa
uranu warto zwrócić szczególną uwagę na osobę Ignacego Borejdo, przedstawiciela
całej grupy urzędników średniego szczebla, którzy byli rzeczywistymi realizatorami programu sowietyzacji Polski po II wojnic światowcj 1 w.
wanie

spoistości

niechętne

1

Elity re pozwoliły sobie narzucić, a następnie przyswoić stalinowską doktrynę ekonomiczn <J, zaś o bawa przed cofnięciem przez Stalina poparcia i ewentualna eksterminacja
(np. skupi onyc h wokół Hilarego Minca działaczy pochodze nia żydowskiego) prowadziła
do pełne go podporządkowania i lansowania polityki inwestycyjnej i strukmry produkcji
kopiuj<jccj wzorzec rad ziecki oraz sprzecznej z lokalnymi warunkami. Charakterystycznym
elementem tej polityki było ścisłe podpo rZ<jdkowanie jej przemysłowi zb rojeniowemu ,

w . Por. np. S. And c rso n, Podzialv 11arodowe w obrrbif blol·11 mrlziechego: Poh}a i Niemcy
IVschodl!if 19-/5-1962. "Pamięć i Sprawiedliwość" 2006, nr 1(9). s. 13-41.
1117
R. Karlsch, Z. Zeman. Uml!gfńfilllllissl'... , s. 94.
1
"" Por. K. Szwagrzyk, Pm'i!!.'llicy czas11 bnpmli!.•irt. SrrlzioruJif i pmhtmlorzy ru•ojsl·o'!J!.•i '&!.' Polsrf 1944-1956, Kraków 2005.
"''' A. Skrzypek, .l1nhallizmy 11:wleż11i1'11irt .. ., s. 7.
1111
Odpowiednikiem takiej grupy administratorów w warunkach rad zieck ich byli np.
prawd ziwi administratorzy przemysłu aromowego B. Wannikow czy A. Zawieniagin.

Umi!O'li!'.V lrójl.-t;t. Po/sl:a, Niemcy IVJ·chod11ie i Czechosłowaq'a ...

który miał odegrać kluczową
sowieckiego imperium 111 .

rolę
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w ekspansji komunistycznego totalitaryzmu poza granice

W hierarchii ówczesnej władzy stanowili często drugi lub trzeci garnitllr, byli
jednak niezbędni dla funkcjonowania państwa, ideowi, wierni, sprawni w zakresie administrowania na szczeblu ministerstw, instywcji czy zjednoczeń, przez lata
pozostający jednak w cieniu . Charakterystyczna jest także zbieżność wielu życio
rysów, na przykład Borejdy i późniejszego zwierzchnika ZPR-1 Wilhelma Billiga.
Urod zeni na przełomie wieków, pochodzenia żydowskiego, związani z komunizmem jeszcze przed wojną, którą spędzili w Związku Radzieckim, aktywnie występujący za sojuszem z ZSRR, zaanga żowani w przebudowę Polski po wojnie. Zapewne każdy z tych czy nników był asumptem do tego, by strona radziecka miała
do nich zaufanie, powierzając odpowiedzialne ze strategicznego punktu widzenia
zarówno Polski, jak i ZSRR stanowiska (B i!lig- radiofonizacja kraju, następnie
rozwój atomistyki; Borejda - kopalnictwo uranu, hutnictwo). Na nich z kole i spoczywała o dpowiedzialność za dobór ludzi na niższe stanowiska kierownicze, gdzie
wymagana ju ż często była nie tylko ideologiczna pewność, ale konkre tne umiejętn ości i wiedza (w szczegó lnośc i dotyczy ło to przemys łu wydobywczego). Nie
zawsze czy nniki te s zły ze sobą w parze, co był o powodem napięć wewnętrznych,
w których często istotną rolę o d g rywał aspekt "antyradzieckości", rzecz nicistoma
dla procesów produkcyjnych w sytuacji, gdyby rzekoma suwerenność nie była tylko
czczą deklaracją.

Robert Klc mentowski

THE URANIUM TRIANGLE.
POLAND, EAST GERMANY AND CZECHOSLOVAKIA
IN THE SOVIET NUCLEAR PROGRAMME
Summary
Sincc 1947 Poland beca mc one of the participants in che Soviet nLiclear programme along wich
Bułgaria, Czech os lovakia and th e Soviet occupation zone of Germany. T hcse coumries provided t he Union o f Sovict Socialist Republic wich "gołd o f t he atom cenrury" - che uranium o re.
The subj ect of dissenarion is che comparison of uranium industry in the countries mentioned
above. th e beginning of its formati o n, organisation. management, the effects of accivities and
its role in rclations wit h t he USSR. The analysis conducted on rhe basis of professionalliterature and archive documcnts shows the rwo o rganisational modcls of the mining indusery that
came into cxistcnce . These two mod els varied with issues of ow nership (m ixcd joint-stock
companies in Gern1any and Bułgaria , sta re companies in Czcchoslovakia and Pol and ) and t he
scal e o f commitment of Soviet citizens in factory manage me nt. 1\dd itional discrepa11eies were
connected with the senlemenl or. fin all y. protection ofrhe personnel. T he Soviet Union, in all
11 1
R. Sudziński, Stali11izarja polshefgospodad:i -uwan/1/l:owallia U'fWII(Irz11e i zew11ęlrz11r
omz pru/;sztalrmia s/ruhum!ttr (1944-1955), "Czasy N owoży rne" 1996, t. 6 , s. 137.
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cascs, lud excclltive righrs w the supply ofthc uranium ore. Not only this obvious fact, but also
actual eontroi ovcr thc work of plams in particular counrries or, lastly, related to t his binding
financial chargcs (thc most botl1crsomc for German Democrarie Republic) allow trcating the
uranium industry in Easr-Central European countrics as one of rhe systcm's key elemcnts of
depcndency on rhc USSR.
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PROBLEME DER OSTDEUTSCHEN GERICHTSBARKEIT
MIT DER STRAFVERFOLGUNG DER DURCH
DIE GSSD-ANGEHORIGEN BEGANGENEN DELIKTE

ic Parte i- u n d Staatsfiihmng der DOR misst ciem vcnmtwortungsvolłen Dienst der
Angehcirigen der Sowjetarmee in der GSSD a n der Trenolinie zwischen den beiden
Welrsystemen in Emopa au/3erorclenrłich hohe polirische und militarische Bedemung w.
Zwischen den Biirgern der DOR und den Angehorigen der Sowjetarmee in der GSSD
besrehen vielf:iltigc enge und brUderliche Beziehungen, die ein berecltes Zeugnis von der
riefverwmzelten, historisch entstandenen und durch nich ts Zll erschiitternden cleutsch-sowjetischen Freundschaft ablegen. Scitens der Blirger der ODR besteht a uch weitgehendes
Verstandnis fiir jcne Probleme uncl Schwierigkeiten, die sich aus cłem verantwornmgsvollen
und entbehnmgsreichen Dienst der Angehorigen der Sowjetarmee in der GSSD bei der
Erfi.illung ihrer, von unseren gemeinsamen Zielen uncl Interessen getragenen Aufgaben
zm Gewahrleistung des zuverlassigen Schutzes des Friedens und des Sozialismus unter
allen Lagebedingungen ergeben. Dieses enge, briiderliche Verhalmis wird jedoch dmch
eine Rei he von durch Angehorige der Sowjetarmee in der GSSD vemrsachten Bandlungen
und Vorkommnissen beeintriichtigt, die der sozialistischen Lebensweise und soldatischen
PflichterfHIIung widersprcchen und die geeignet sind, dem Ansehen der sowjerischen
Streitkrafte und der ticfcn Freundschaft mit der Union der Soziałistischen Sowjetrepubliken in bcstimmtcm Umfange Schadcn ZllZllfiigen 1•

D

Diese- au f den ersten Blick- etwas floskelhaft klingenden Phrasen bilcleten
die Einfi.lhrung in jeden Bcricht des Ministeriums fiir Staatssicherheit (MfS), der
den von den Angehi:irigen der GSSD (Gruppc der Sowjetischen Streitkrafte in
Deutschland) auf ciem Territorium der DDR begangenen Straftaten und Orclnungswidrigkcitcn gcwidmet war. Dicse Zeilen zcigen gleichcrmal3en, in welch
einer schwierigcn Lage sich die deutschen Bcharden befanden - einerseits mussten sic fiir die deutsch-sowjetischc Frcundschaft pliidieren sowie die polirische
und milit~irische Bedeutung der Freundc 2 hcrvorheben, andercrseits soliten sic die
Verantwornmg fOr cłic eigcnen Biirger iibcrnehmen und sic nicht selten vor den
1
BStU 1\lfS IIA VII 1334, Bł. 16-17 (Akten aus dcm Archiv der Bundesbeauftragten fur
die U merlagen des Sraatssicherhcitsdienstes der Deutschen Demokratischen Republik).
2
Der in meinem Aufsatz auftauchende Begriff " Freunde" fungierte in den Akten des
Ministeriums fflr Staatssicherhcit ais offizielle Bezeichnung des in der DOR stationierten sowjetischen Militiirs. Durch die Zivilbevolkemng hingegen wtude clieser Begriff eher hohnisch
gebraucht.

212

Piotr

Wołoszyn

sich sdbst gerne ais Helden und Vorbilder sehenden Sowjets schi.itzen. Die Beruhigung der infolgc der sich haufenden sowjetischen Straftaten aufgebrachten ostdeutschen Bevolkerung der Garnisonstadte und Dorfer in der Nahe der Truppeni.ibungsplii.tze sowie die Einleilllng "der crfordcrlichen Maf3nahmen [... ] zur Zuri.ickdr~ingung bzw. Einschrankung negativer Reaktionen der Zivilbcvolkerung".l
gehorten besonders in den 80-er Jahren zum Standardprogramm des ostdeutschen
Sicherheitsapparates. Es bestanden selbstverstandlich gcgenscitige deutsch-sowjetische Vercinbarungen, dic den Urngang mit den Seraftaten und -tatem von den
GSSD-Angehorigen rcgulierten, nichtsclestotrotz klafftcn Anspruch und Wirklichkeit meistcns wcit auseinander. lm vorliegcnclcn Aufsatz wird crklart, warurn
dic oben crwahntcn Bcstimmungen lcdiglich Makulatur waren. Fcrner werdcn
clic Faktoren, wclche die deutsch-sowjetische Zusammcnarbeit au f dem Gebiet
der wirksamen Strafverfolgung erschwerten, gemlll unter die Lupe genommen.
SchlieBiich werden die Situarion der Leidtragenden- der cinfachen Zivilistcn sowie dcrcn Rcaktionen und Abwehrversuche gcschildert.

Der politische Rahmen der Stationierung
der sowjetischen Truppen in der ODR
Dic Einhciten der l. Bclorussischcn Front, die sich im Mai 1945 au f ciem ostdeutschen Tcrritorium aufhiclten, wurden auf Erlass des Oberkommanclos der
Sowjetischen Strcitkrafte in "Gruppc der Sowjetischen Besatzungsgruppen in
Deutsch land" (GSBT) umbenannt. In den ersten Jahren n ach de m Kriegsende Obcrrrafen die Aufgaben und Pflichten der Besatzungstruppen weit die rein
militii risch -ideologischen Zwcckc, dic ab Mitte der 50-er Jahrc zum Ausdruck
gebracht wurden. Die Solelaten sichcrten u.a. die Demantagen und den Abbau
von Industrieanlagen 4 • Sic iibernahmen Polizeiaufgaben und clie Sichenmg der
Westgrenze oblag ebcnfalls ihn:r Verantwortung (die Einheiten des ostdeutschen
Grenzschutzes wurden erst gegen Ende der 40-cr Jahre geschult)'.
Zwar war der Zweite \Veltkricg in Emopa au f der Potsdamer Konferenz fih
beendct erkliirt worden, nichtsdestotrotz crfolgte die Ausbildung der Besatzungs---

···-··· -·

----

- -- ·

·' BStU BVfS PD AKG 910, 131. 323.
4
Bcschlagnahmung von Auslandsguthaben ais cinc Reparati onsform batten die GroJ3miichte in J ;tłta besicgelt. Besondcrs dic Sowjetunion erffdlte diese Abmac hung aus Jałta schr
akribisch. Bcim Sraarlichcn Komirce fi'lr Vcrtcidigung wurdcn dafru ein "Komi tee n·1r Beurcgut" und fii r dic Demontagc von Indust rieaniagen e in "Sondcrkomitec" gegriindet. Allein
bis End c 1945 rollten iiber 400.000 Waggons aus der SBZ gen Ostcn, z um Bemegut gehorten
nichr nur militiirischcs Gcriit, wissenschaftlichc Laboratorien, Druckcrpresscn oder Rohstoffe.
sonclcrn auch Raclios, Klavicrc und 1\IObclstikkc (vgl. J.S . Kowalczuk, S. Wollc, Ro!em Stfrll
ii/Jer Dmtsrhlr111rl. So&:Jtlisrńf Tmppe11 i11 rler DDR, Berlin 2001, s. 69-70) .
.i
lbirlem. s. 104.
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tmppen nach 1945 unter Gefechtsbedingungen. Dies becleutete, dass die Einheiten iiber volłstiindige Mannschaftsstiirke vcrfiigten und zu jedem Zeitpunkt
Einsatzbcreitschaft aufwiescn. Die sowjetischen Truppen waren i.iber das gesamte
Gebiet der spiiteren DOR disloziert, wobei die Territorien des heutigen Bundestandes Brandenburg~> am stiirksten "sowjetisiert" wurden. Es gab sogar Ortschaften, in denen sich die deutsche Zivilbevolkemng in einer Minderheitssituation
bdand (wie z.B. in .Jiiterbog und Fiirstenberg). In den meisten Fallen bezogen
die sowjetischen Einheiten die ehemaligen Aniagen der deutschen Wehrmacht.
Nicht scltcn wurden clie umliegcnden zivilen Objekte beschlagnahmt und die
dort wohncndc Bcvolkerung ausgewiesen. Durch diese MaBnahmen entstanden
abgesperrte sowjctische Vicnel, welchc dic Dcutschen nur mit einem spezielłen
Passiersche in betreten durften. Oie eigenmiichtige und theoretisch unerlaubte
Ausdehnung der Sperrgebiete bilclete .Jahrzehnte lang ein ernsthaftes Problem
fiir die deutschen Behorden, auf das sic nur eingeschriinkt reagieren clurften. Oie
sowjetischc Truppenstiirke in der DOR variierte selbstverstiincllich im Laufe der
beinahe 50 Stationierungsjahre: 1,5 Mio. Soldaten im Mai 1945; 350.000 (1948);
550.000 (in den 50-er .Jahren); 500.000 (in den 60-er .Jahren); erhebliche Verkleinerung der Truppenstiirkc Ende der 70-er und in den 80-er .Jahren (bedingt durch
den Kricg in Afghanistan und schlieBiich clic Perestroika); 330.000 im Februar
1991. Erwiihncnswert ist ebentalłs die T'atsache, dass noch 150.000-300.000 Zivilangestcllte und Familicnangehorigc hinzu kamen 7•
Die Gruppe der Sowjetischcn Streitkriifte in Deutschland bilclete die clitiirstcn Truppen der Roten Armee. Sic erhielt die modernstc Waffentechnik stcts
friiher ais alle ancieren Armecn der Sowjetunion, wdem wurdcn hier bestimmtc
innovative Ausbi ldungsmethoden uncl Fiihrungssystemc erprobt. Die Stationienmg an der Gren ze zweicr feincllicher Weltsystemc hatte zur Folge, dass die GSSD
eine voll angriffsfiihige Gruppierung se in uncl zur unvcrzi"lglichen Aufnahmc von
Kampfhandhmgcn bcreit stehcn musstc. Im Gcgensatz zu ancieren Armecn des
Warschaucr Vectrages hatt e clas auf dem ostcleutschen Territorium stationierte
sowjerischc Militar eine Alarmicrungszeit von nm zwei Smnclen. Dies bedeutete,
class nach maximai zehn Sttmclen nach Alarmaus!Osung clie ersten gefechtsmaBig
geglicderten und gcfi'1hrtcn operativcn Verbiindc die vollen Kampfhancllungen
hii tten aufnchmen konnenH.
Das Oberkommanelo der GSBT (spater der GSSD) rcsidierte in Wiinsdorf.
Die Garnison Wiinsdorf, errichtet in cłem gleichnamigen Ort siidlich von Berlin,
der schon vor dcm Zweitcn Wcltkrieg militiirische Geschichte aufwies, erstreckte
'' 74 Garnisoncn, 7 Flugpliitzc, 8 Truppeniibungspliitzc, 2 Amobahn-Behelfsflugplatze,
Hauptlazarcn in Bcclitz ai s grof3tcs sowjctischcs Lazarcn au13erhalb der Sowjcmnion (eigene
Rccherchc des Autors).
7
Vg l. ].S. Kowalczuk, S. Wolle, op. ci! ., s. 104-105.
K fbir/l'lti, S. 114, 118.
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sich iiber ein Gebiet, das von Trcbbin im Norden bis Klasdorf im Siiden, von
Spcrenberg im Westcn bis Miinchenhofe im Osten reichte. Wiinsdorf bildctc
ein abgcspcrrtcs und geschlosscnes Stadtchen, in dem bis zu 60.000 sowjetische
Staatsbiirger łebten (Offiziersschicht, einfache Soldaten, Zivilangestellte nebst
Familien). Sogar ein Jahr vor dem endgiiltigen Abzug der damais schon russischen
Truppen au s de m Gcbiet der ehemaligen ODR bdief sich die Einwohnerzahl der
Armecangchi:irigcn in Wiinsdorf auf fast 37.000. Der ostdeutschen Bevi:ilkerung
war der Zutritt vcrwehrt. Nur denjenigen, die im Rahmcn ihres Berufs die Pfemen
der "Sowjetstadt" betreten mussten (Dolmetscher, Vertreter der deutschen Behi:irden), war dies mit Passierschcin erlaubt. Oie einzige offizielle Mi:iglichkeit fiir die
Zivilbevi:ilkcrung mit den Angehi:irigen der GSSD hinter den Garnisonsmauern
in Kontakt zu kommen, bilcleten Begegnungen zu Fest- bzw. Feiertagcn oder gemeinsame Sportveranstaltungen. Ahnlich jeder andercn Garnison odcr gri:iJ3ercn
Dienststellc warauch die Garnison Wiinsdorf in sog. Miłit~irst~idte eingcteilt, die
ais milit~irischc Vcrwaltungsbcreiche fungiertcn. l-lier gab es insgesamt 19 Militarstadtc. Von au Ben betrachtet Wsst sich Wiinsdorf ais eine autarke Ortschaft
wahrnchmcn: mit eigencn Restaurants, Cafes, 1~tnkstełlen, Kinos, Schulen und
natiirlich gut versorgten EinkaufsWden (die Gewahrleistung clieser Autarkie ware
wicderum cin Thcma fiir eincn separaten Aufsatz). Schlicl31ich unumganglich fiir
jedc groHerc Garnison war das sog. Haus der Offizicre, das die Funktion des kultureilen Mittclpunktes crfiiłlte'J.
Bis 1953 bilcleten beidc zivilcn sowjetischcn Vcrwaltungen 10 und die Fiihrung der Bcsatzungstruppen eine gewissc Homogcnit~it, die Vorsitzcnden der
Vcrwalwngcn fungicrtcn zuglcich ais Obcrkommandierendc der 'T'ruppen. Nach
dem Tocł Stalins wurdc cłie SKK aufgcli:ist, an cleren Stcłle das Amt des Hohcn
Kommissars cingcf'i"thrt. Dicsc Umstrukturicrung trug ebenfalls zur Trennung
zwischcn den Besatzungstruppcn und der Verwaltung bei 11 •
Dic Griindung der Dcutschcn Dcmokratischcn Republik sowie cłic obcn erw~ihntc Umstrukturiemng lie13cn cinigc DDR-Bi"trgcr hoffcn, cłass die sowjetische
Einflussnahmc auf dic inneren Angelcgenhciten des ostdeutschen Staates womi:iglich nachWsst. Die Ereignisse im Juni 1953 machten diesen Hoffnungen endgiiltig den Garaus. Dic Untcrbindung des cłeutschen Aufstandes, der ohnc gri:iJ3ere
Kampfhandlungen vcrlicf und den Einsatz lecliglich von Tcilen der in der DOR
stationiertcn Einhciten crfordcrtc, war cin glasklares SignaJ nicht ausschlieJ31ich
an dic ostdcutschc Bevolkerung, sondern an die Weltgcmcinschaft: dic sowjeti'' Vgl. \Vi-msdorf. Sowjctischer Alltag in cincr Garnison. Einc Publikation des "Forcłcr
vcreins Garnisonsmuscum Wi'msdorf e.V." gcfOrdcrt von der Stiftung "West- Ostlichc Begegnungcn".
1
Sowjetischc Kontrollkommission (SKK) sowie Sowjctischc
"
Dcutschland (St-.li\D).
11
Vgl. J.S. Kowalczuk, S. Wolle, op. dl., s. 105-106.
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sche Militiirdoktrin beschrankte sich nicht nur auf die Herrschaftssicherung im
zwischenstaatlichen Rahmen des Ostblocks (gekoppelt mit der Schutzfunktion),
sondero ein reJevanter Faktor clieser Doktrio bildete ebenfalls die innerstaatliche
Herrschaftssicherung einer zwar nationalen, aber selbstverstiindlich sowjetgehorsamen Fiihrungsschicht. Die revolutionare GeHhrdung, verbunden mit der Umsturzbereitschaft in der Bevolkerung Mittel- und Ostemopas (DOR inklusive)
stellte fiir die Sowjentnion kein vollig neues Phanomen dar. Dies hatte historische
Griinde: zum einen wies die Sowjetunion ais Vielvolkerstaat eine Iange russische
lmperiumstradition <.lllf, die von einer Kette von Unterwerfungen und anhaltender
Niederringung narionalen Selbstbehauptungswillens gekennzeichnet war, zum
anderen trug sic die Last des toralitaren sowjetischen gesellschaftspolitischen
Modells, das im krassen Gcgensatz zu den politischen Freiheitserfahrungen der
mittelosteurop~iischen Vi:ilker stand. Diese Erfahrungen harten zur Folge, dass
jede sowjetische Fiihrung den jeweiligen Machthabern im Ostblock durchaus
misstrauisch gegeniiber stand und die giingige Praxis entwickelte, die Herrschaft
durch Gewaltandrohung, notfalls durch Gewałtanwendung (Ungarn 1956, Prag
1968) Zll sichern. Jcdweder Gesdischaft sollte klar gemacht werden, dass ohne
Zustimmung und Einvernehmen aus Moskau keine Reformen bzw. Vcranderungen erfolgen diirfen 12 •
Trotzdem bedeutete der 17. .luni 1953 auch fi"lr Moskau kein zu ignorierendes Signal: das rigorose "im Zaum halten" des ostdeutschen Staates hatte zu cinem Spici mit dem Feuer werden konnen, "verniinftige" Zugestiindnisse an die
Souveriinitatsansprikhe des Landes schienen unumganglich. Das primare ZieJ,
die ODR ais vorgcschobenen Posten des Ostblockcs zu festigen, durfte jedoch
nicht aus den Augen verloren werden. Im Zuge der politischen Verhandlungen
zwischcn Ost-Bcrlin und Moskau erkHirtc schlie/31ich die Regierung der UdSSR
am 25. Marz 1954 die Deutsche Demokratischc Republik zu eincm "souveriinen" Staat. Am Tag elanach wmde die GSBT in Gruppc der Sowjetischen Streitkriifte in Deutschland (GSSD) umgetauft, was das Ende der "Besatwngszeit"
symbolisicren sollte. Diese Sm1vcr~init~itserkliirung ebnete den Weg zum Beitritt
der DOR zum Warschaucr Vertrag. Im darauffolgenden Jahr crklarte wdem der
Kreml den Kriegszustand mit Deutschland fi"1r beendct. Am 20. Septernber 1955
wurde der "Vertrag iiber die Beziehungen zwischen der DDR und der UdSSR"ll
unterzeichnct, das erste bilaterale Abkommen sechs .Jahre nach der Griindung
- ~ -- -- -·---

12
Vgl. R. Lange, Militiirisdtr Mac!tt ais f!l'lrsdwjimtslmmml i11 Europa, [w:] H. Adomeit,
H. H. 1-Ii:ihmann, G. Wagenlehner, Die Sowjet!llliOII a/s Mililiinl!adt!, Snmgard 1987, s. 236238.
11
Vertrag Uber die Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. ln: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik. Teil I, Jahrgang 1955, 2. Halbjahr, s. 917-918.
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des ostdeutschcn Staates. Wic das Ende der Besatzung sowie die Souveriinitiit der
DOR tatsiichlich aussahen, liisst sich unkompliziert vermutcn 14 •
Das Staatsabkommen von 1955 erortertc die Fragcn der Stationicrung der
Frellnde nicht ausfi"lhrlich, sondero bcschriinktc sich allf die lapidare Feststdlung,
dass sich die sowjetischen Truppcn auf dem 'Ierritorium der ODR nur "zeitweilig" aufhalten wcrden. Das wsiitzlich llntcrschriebcne Protokoli iiber die "Bedingungen der Stationierung der Streitkrafte" enthielt keine konkreten Rcgulationen,
sondero es stellte vielmehr cine Auflisrung von Festlegungen dar, was den Trup pen zu iiberlassen, zu gewiihren und zur Verfiigung zu stellen war. Der Mangel
an Besrimmungen zur Losung "praktischer Probleme", sowie die sich hiitdenden
"Vorfiillc" in Bczug auf die GSSD veranlasste die DDR-Regierung, im Februar
1957 einc spezielle Arbcitsgruppe linter der Leirungder Ministericn fi"lr Auswiirtige Angelcgenheiten beidcr Linder ins Leben zu rufen. Sic war vcrpflichtet, den
konkretcn Entwurf eines Stationierungsabkommens zu erarbeiten 1'.
Nach mchrcre 'E1ge dauernden Verhandlungen wurde schlief3lich am 12. Marz
1957 in Berlin das Stationierungsabkommcn 16 unterzeichnet. Wobei- wie in anderen iihnlichen Fiillen - die Verhandlungen gewissermaf3en mit einem Oiktat
aus Moskali gleichzusetzen gewesen waren. In iiberwiegendem Maf3e beruhte
der Inhałt des Abkommens allf ciem "Vertrag i"lber die Beziehungen" vom 20.
Septernber 1955 und der "Gemeinsamen Erkliirung" vom 7. Januar 1957. Schon
in der Priiambel wmde auf die Notwendigkeit der Stationierung verwiesen, die
Argumente elafOr wurdcn im Geistc des Kałten Kricgcs verfasst: die fehlende
friedensvcrtragliche Rcgelung mit Deutschland; die Stationierung ausliindischer
Truppen in der BRD; die Wicdergeburt des Militarismus in Wesr-Deutschland 17•
Die au sfiihrliche Analyse des ganzen Abkommens wiire in meinem Aufsatz iiberfliissig, ich werde mich im n ~ichsten Kapitełlediglich auf die Punkte fokussieren,
die den Problemen der Strafverfolgung gewidmct waren.

11

Vgl. S. Satjukow, Br.wliu't: "RI!ssm" in Dmtsdi/and /945-/994, Golli ngen 2008,

s. 75-76.
//;idfflf, s. 77.
"' Verordnung Ubcr das Abkommen zwischen der Regierung der Dell[schen DemokratisclJen Republik und der Regicrung der Union der Soziali stischen Sowjctre publiken iiber
Fragen, cli e mit der zeitweiligen Stationierung sowjetischer Streitkriifte au f dem Territorium
der Demsche n Demokratischen Republik zusa mmenhiingcn . In: Gesetzblatt der Deutschen
Demokrati schc n Republik, Teil I, Jahrgang 1957, l. Halbjahr, s. 237-244.
11
BStll i\ IfS HA XVIII 400. Bł. 121.
,,
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Strafverfolgung in den offiziellen Abmachungen zwischen
der DOR und der GSSD
Das obige Dokument behandelt die juristischen Belange zwar nicht sparlich, es
fchlten jcdoch konkrete Bcstimmungcn zur gegenseitigcn Rcchtshiłfc sowie Regulierungcn zur Durchfiihrung des Strafverfahrens. lm Anikei 3 des Stationierungsabkommens wurde festgelegt, dass die Angehorigen der GSSD (die Soldaten
samt Zivilangestclłten und Familienangehorigcn) zur Achtung und Einhałtung
der rechtlichcn Ordnung der ODR verpflichtet sind. Oie zuvor durch Moskau
bestatigte "uneingeschrankte Souver~initiit" des ostdemschen Staates hatte zur
Folge, dass ctwaigc von der Rechtsordnung der ODR abwcichende Rcgelungen
vorher in beiderscitigem Einvcrnehmcn h~itten abgekHirt werden miissen. Ferner
versicherte die sowjetische Seite ihrcn ostdeutschen Gcnossen, dass bei strafbaren Handlungen das Recht der DOR ais Grundsatz angewendet werden solle
(Artikel 5). lm giciehen Artikel wurde erwahnt, dass die straffallig gewordenen
GSSD-Angehorigcn 1x den DDR-Organen zu iibergebcn seien. Das Stationierungsabkommen pr:izisierte zuglcich dic Situationen (Artikel 6), die in die sowjetische
Zust~indigkeit fielen: strafbare Handlungen der sowjetischen Armeeangehorigen
odcr dercn Familicnangchorigen gegen die UdSSR, gegcn sowjetische Armeeangehorige oder cleren Familicnangehorige; strafbarc Bandlungen in Ausiibung
dienstlichcr Oblicgenheitcn (z.B. die durch das sowjetische Militar vermsachten
VerkehrsunHillc). Einen ganz bcsoncleren Punkt in Anbetracht der viclschichtigen
Probierne mit der Strafvcrfolgung der chuch clie GSSD-Angehorigen begangenen
Delikte stcllt der Artikel 7 dar, der besagte, dass die gegenseitigc Obergabe bzw.
Obernahme von Verfahrcn nur in Ausnahmefallen crfolgcn durfte 1'J.
Konkretc Richtlinien zur Strafverfolgung bliebcn im Stationicrungsabkommen jedoch aus. Diesc soliten in einem zu sp~itercr Zeit separat abgeschlossenen
Abkommen fixiert werden (Artikel 9). Da auch detaillicrte Bestimmungen zur
Nutwng der Infrastruktur (Kasernenkomplexe, Flugplatze, Obungsgelande) und
der lnanspruchnahme der kommunalen Lcistungcn (Strom, Wasserver- und Enrsorgung) nicht skizziert wurden 20 (ahnlich der Probiernatik der Strafverfolgung
solłte hicr ein zus~itzliches Abkommen erarbeitet werden), hatte das im prunkvollen Ambicnre (mehrere Journałisten, TV-Liveiibertragung) untcrzeichnete Dokument kcine praktischc Bcdeutung fiir die ostdcutschen Bchorden 21 •

" Nati"irlich nur im Fallc, wcnn ein DDR-Bi"irger der Geschiidi gte war.
'"' BStU l\lfS HA XVIII 400. Bl. !22-124; BStll l\lfS HA IX 14020, Bl. 7.
2
" Es wurde lediglich die Gewahrung des Rechts der Benutzung bestiitigt.
21
BStU l\lfS HA XVIII 400, Bł. 122.
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DemWordaur des Artikels 9 des Stationierungsabkommens wurde am 2. August 1957 das Rechtshilfeabkommen 22 unterzeichnet. Es bildete eine Erganzung
zum im April in Kraft getretenen Dokument und beinhaltete konkrete Bestimmungen zur gegenseitigen Rechtshilfe der Justiz-, Polizei- und Venvaltungsorgane
des ostdeutschcn Staates und der sowjetischcn Seite. Dem Rechrshilfeabkommen
lag der in Anikei S des Stationierungsabkommens festgcschriebenc Grundsatz
zugrunde, dass das deutschc Recht von den Organen der DOR angewandt wird.
Au/3erdem wurden die im Stationierungsabkommen verankerten Regulierungen
durch wcitcre Vercinbarungen erg~inzt: clie gegenseitigc Unterstiitzung der Justiz-, Polizei- und Verwaltungsorganc der ODR und der Justizorgane der sowjetischen Krafte; dic Rechtshilfe in Straf- und Zivilsachen; Fragen der Vollstreckung
der Untersuchungshaft und der Strafvollstreckung21 • Das Rechtshilfeabkommen
verpflichtete die sowjetische Staatsanwaltschaft, alle durch die GSSD-Angehorigen begangenen Straftaten, welche der Gerichtsbarkeit der DOR unterbgen,
dem ostdeutschen Militar-Oberstaatsanwalt in Berlin mitzuteilcn. Oie sowjetische Milit~irstaatsanwaltschaft sollte gleichzeitig alle Ma/3nahmen ergreifen, urn
die Person des T~iters zu ermitteln und die Beweismittel sicherzustellen. Dem
Rechtshilfeabkommen gem~i/3 unterlagen die GSSD-Angehorigen (sowohl die
Dicnstleistenden ais auch cleren Familienangehorige) der Gerichtsbarkeit der
ODR, wobci dic DDR-Biirger nicht der sowjetischcn Gerichtsbarkeit unrerliegen durften. Fcrner kannten deutsche Staatsangehorige weder ais Zeugen noch
ais Sachverstandigc vom sowjetischen Milit~irsraatsanwalt vernommen werden.
Alle strafverfahrcnsrechtlichen Ma/3nahmen obłagen den DDR-Organen (z.B.
der Milit~irstaatsanwaltschaft), sic waren berechtigt, u.a. Ermittlungsvcrfahren,
Beschuldigten- und Zcugenvcrnchmungen einzuleiten sowie durchzusetzen und
bei Vorliegen des Vcrdachts eincr Straftat die Personalic des GSSD-Angehorigen
fcstzustcllcn. Schlic/3lich wurdc in dcm Rcchtshilfcabkommen vcrankert, dass bei
der llntcrsuchung der "sowjetischcn" Dclikte die giciehen Regcln h~ittcn gclten
sollcn, wie bci der Vcrfolgung der chuch dic NVA-Milit~irangehorigen bcgangencn
Straftatcn 24 •
Traten F~ille auf, in cłcnen cłie vorgcgebenen Prozcduren sich ais unzureichencł ervvicsen, um cin Strafverfahren erfolgreich cłurchzufi'lhren, bestand immer
die l'vloglichkeit, sich an cłic Gcmischte Dcutsch-Sowjetische Kommission zu wen22
Verordnung iiber das Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratiscllen Republik und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken i"!ber gegenseitige Reclnshilfe in Angelegenheiten, die mit der zeitwciligen Stationierung sowjetischcr
Streitkriifte au f cłem Territorium der Demschen Demokratischen Republik zusammenhiingen.
In: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik, Teil I. Jahrgang 1957, 2. 1-Ialbjahr,
s. 533-539.
z; lóirlrm, Bł. 124.
2
BStU l\lfS HA IX 14020, Bł. 8-9.
'
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den. Sic war ein Gremium, das auf der Grundłage des Artil~els 19 des Stationicrungsabkommcns am 7. Dezember 1957 ins Leben genden wurde. Oie Kommission bestand aus je d rei Vertrctern jeder Seite, etwaige Berater oder Dolmetscher
durftcn hinwgezogen wcrden. Lam cleren Status i"lbernahm die Kommission fflr
alle Fragen der Auslcgung und Anwendung des Stationierungsabkommens sowie
dessen Zusatzvereinbarungen (wie z.B. des Rechtshilfeabkommens) die Verantwortung. Konnte au f anderem Wege keine Einigung erzielt werden, durfte die
Gemischte Kommission eingeschaltet werden. Sic erfiHlte gewissermal3en die
Funktion eines parit~itisch zusammengesetzten Schiedsgerichts. Um es vorwegzunehmen: da die bilateralen Abmachungen, in denen der Grundsatz der ostdemschen Gcrichrsbarkeit hervorgehobcn worden war, nur Makulatur blieben, befasste sich die Kommission am meisten mit den Problemen der Inanspruchnahmc
der Objekte und der daraus resultierenden Leistungen (Schadenersatzanspriiche,
Versorgungsfragcn). Die Problemc rund um die strafvcrf~thrensrechtlichen Schwierigkeiten kamen nic auf die Agenda. Ein anderer Schwachpunkt der Kommission
bildetc dic 'l:nsache, dass die Bearbeitung der zentrał verhandelten Streitigkeiten maochmal sogar Monatc d<ll!erte und weder Truppenkommandeure noch dic
lokalen Behorden so Iange warten wollten. Oiesbezflglich waren beide Paneien
immer bestrebt, die Losung selbstst~indig zu finden. Da seit Mitte der 60-er Jahre
die Bedcutung der Kommission immer geringer wurde, cntschloss man sich, cleren
Status 1970 zu veriindern. Von mm an debattierte sic nicht mehr jedes Quartal,
sondern cleren M irglicder trafen sich nur einmal pro Jahr15 .

Strafverfolgung zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
-Fallbeispiel: Fahndungen nach GSSD-Angehorigen
Au f den erstcn Blick schienen die strafverfahrensrechtlichen Regulierungen zwischen der GSSD und der DOR unmissverst~indlich gekbrt worden zu sein. In
den frflheren Abschnitten wurde jedoch bereits angedeutet, dass Anspn1ch und
Wirklichkeit in der Strafverfolgung der durch die GSSD-Angehorigen begangenen Oelikte meistcns weit auscinandcrklafften. In cliesem Kapitel werden zum
cinen diesc Oiskrcpanzen anhand von Akten des Ministeriums fiir Staatssicherheit gcschildert, zum ancieren soli cin ausgcw~ihltcs Fallbeispicl die kompliziertc
Zusammenarbeit der ostdeutschcn Organe mit ihrem sowjetischen Gegeni'1ber
veranschaulichcn.
Davon, dass clie gegenseitigen Bestimmungcn von Anfang an nicht strikt
befolgt wurden, zeugt am besten die sich herausbildcnde Praxis: wider die vor-

2
-'

BStU l\lfS HA XVIII 400,

Bł.

125-126; vgl. S. Satjukow, op. cit., s. 79-80.
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berigen Vercinbarungen 2r', !aut denen fiir die Durchfiihmng der Ermittłungcn
die ortlichen Milit:irstaatsanwaltschaftcn der NVA Verantwortung iibernahmen,
beschriinktc sich dic Aktivitiit der ostdelltschen Organe a uf Priifung der Anzeige
sowie au f Sichcrung des Tatortcs cłureb die Dcutsche Volkspolizei. Daraufhin griff
entwcder der lokale Standortkommandant oder die sowjetische Milit:irstaatsanwaltschaft cin und iibernahm das Verfahren. Allc maglichen Duplikate aus cłem
laut"cndcn Verfahren wurcłen nach Berlin (Milit:ir-Oberstaatsanwaltschaft der
DOR) iibcrsendet. Einc Ausnahme zur giingigcn Praxis bilcleten cłie Vorkommnisse, wclchc besonders grof3e Beunruhigung unter der Zivilbcvi:ilkerung ausli:isten (bmtalc Morele, Vergewaltigungen); bei solehen Fiillen wurden cłie dcutschcn
Organe einbezogen. In den ersten zwei Jahrzehnten waren dic Ministerien des
lnncrn uncł der Staatssicherheit nicht abgcncigt, angesichts des stancligen Bruchs
des Abkommcns cin Augc zuzudriickcn. Zum eincn entlastcte man dadurch die
Militarstaatsanwaltschaft der NVA, zum ancieren konnten das etwaige Gerangcl
urn Kompetenzen oder jegliche Vcrstancłigungsproblemc vcrmiccłen wercłcn 27 •
Die oben beschriebcnc Praxis, verbuncłcn mit der Zunahme der "sowjetischen"
Dclikte Ende der 70-er Jahre, wurcłc immer mehr zum Dom im Auge des ostdeutschen Sicherheitsapparates, was mehrcrc Berichte im Stasi-Archiv eincłrucksvoll
belcgen.
Seit Mitte der 70-er .Jahre begann sich einc gcbhrlichc Kcttcnrcaktion zu
entfalten. Die stetigc Zunahme der cłurch cłic GSSD-Angehi:irigen begangencn
Delikte wic tiitlichc Angrifte auf cłie DDR-Biirger, Diebstiihle sozialistischen
sowie personlichen Eigcntums, bisweilen sogar tragische VerkchrsunLillc ocłcr
iiberm~if3ige Umweltvcrschmlltzung samt ancieren Vorsti:iHen gegen die offentliche
Ordnung einerseits, und- als cleren Folge- cłic immcr groBer wercłencłe Verunsichcrung und Empi:irung der Zivilbevi:ilkerung (wegcn mangclncłer Reaktionen der
Sicherheitsorgane) andererseits bilcleten ein geLihrliches Gemisch, cłas nicht mehr
untersch~itzt werden durfte 2x. Die Staatssicherheit machtein ihren Berichten immer haufiger auf die elureb das Abriicken von den Regulierungen des Rechtshilfeabkommens entstancłenen Missst~inde aufmerksam. Besonders wurcłe das regelmiiHige Oberziehen des Artikels 7 (auch bei den Fallcn, in denen die Angehi:irigen
der GSSD au f frischer Ta t ertappt wurden) a n den Pranger gestellt. In den ersten
beklen Jahrzchnten nach dem Inkraftrreten des Rechtshilfcabkommens wurcłen
2
''

N ach Anikei 7 des Stationierungsabkommens durfte clie sowjetische Seite clie Ermittlung 1md Verfolgung der Straftaten, welche der Zustandigkeit der DDR-Gerichtsbarkeit ficlen,
nur in Ausnahmef:illen i"lbernehmen. claraus wurde jedoch eine giingige Praxis gemach t.
27
Vgl. S. Satjukow, op. ril., s. 233.
2
'
Davon, dass in einigen Orten die Gemiitslage einem Pulverfass glich, zeugt der in
jedem Berich t betonte lłinweis au f Notwendigkeit erheblicher Anstrengungen der lokalen
Partei- und Staatsorgane, u m der Ausbreitung aufgetretener Unruhe unter der Bevćilkerung
und einer nachhaltigen 13eeintr~ichtigung ihrer Haitiing zur GSSD entgegenzuwirken.
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die ostdeutschcn Organc nur bci gravicrcnden Straftaten ins Ermittlungsverfahrcn
einbczogen, Ende der 70-er l Anfang der 80-er gestaltete sich auch diese Offensichtlichkeit immcr kompliziertcr. Oie vertraglich begriindete Anteilnahme der
ostdeutschen Seitc und cleren Recht z.B. die sowjetischen Strafverdiichtigcn in
DDR-Umersuchungshaft w nchmen, licBen sich (wcnn iiberhaupt) oft nur gegen
erheblichen Widerstand der GSSD-Organe durchsetzen. Einen weiteren Storfaktor bildetc die Tatsache, dass vor allem die Kommandeure bemiiht waren, die
laufenden Ermittlungen zu erschweren. Sie stritten gernc die Tiiterschaft ihrer
Untergebcnen ab (demzufolgc wurde der Notwendigkeit von Ermittlungen in
der jewciligcn Garnison jegliche Basis entzogen), verwcigerten die Obergabe von
Tatverdiichtigen und blockicrten die Herausgabe von GSSD-Angehorigen, die von
den demschcn Organen au f frischer Ttt gestelit worden warcn. Diese Haltungen
spiegelten sich damtch ebenfalls in der Position der Milit~irstaatsanwiilte wider.
Zus~itzlich wurde auch scitens der Stasi Kritik an mangelhaften Bemiihungen der
sowjetischen Stellen zur Zuriickdr~ingung und Vorbeugung von Straftaten geiibt.
Vielmehr soliten sich die Kommandeure darurn gekiimmert haben, die von der
ODR festgenommcnen GSSD-Angehorigen schnellstens in ihre eigene Zustandigkeit zuriickzufiihren 2').
Oie Liste der Konflikte mit den Frcunden ist natiirlich noch liinger. Es geschah, dass sowjctische Oienststcllen vcrsuchten, die Volkspolizisten an der Tatortuntersuchung w hindern und das Beweismaterial einzubehalten. Unter dem
Vorwand der milit~irischen Gehcimhaltung waren sic bcmiiht, Fotoaufnahmen und
Videoaufzeichnungcn von HandlungsabHiufen zu blockieren. Ais ~iuJ3erst problematisch fiir die DDR-Organe erwies sich clie l~ttsache, dass zust~indige sowjetische Mi litiirstaatsanwiilte teilweise erst nach Stunden am Ereignisort erschiencn,
so dass die Untersuchung mit Verzogerung begann und demzufolge Beweismaterial nicht immer wie erwiinscht gesichert werden konnte. Dem MfS sind ebenfalls
Bcispiele bekanot gewordcn, bei dcnen die Kommandeure unbcdingt vermeiden
wollten, dass dic Information zu einem Vorkommnis zur Militiirstaatsanwaltschaft
gelangte. Situationcn, in denen der Name eines vcrd~ichtigcn Soldaten verschwiegen oder sogar Angabcn zu seinem aktuellen Aufenthaltsort verfiilscht wurden
(die Versetzung eines solehen Soldaten zu einer ancieren Garnison gehorte zur
gangigen Praxis), waren an Tagesordnung. AuJ3erdcm haben Kommandeure bei
Vergewa ltigungen versucht, durch Notigung oder Bestechung den Anzeigeerstatter zur Riicknahme der Anzeige zu iiberreden. Wenn Oiebesgut hinter die Kasernenmauern gclangte, gab es kaum Hoffnung, es wieder zu bekommen; selbst
in den F~illen, in denen das Oiebesgut aus den GSSD-Bestiinden stammte (dies
machte das Strafvcrfahren wegen Heblerei unmoglich). Ahnliche Beispiele lassen
sich freilich multiplizicren. Die Realitiit sah folgcndermaJ3en aus: wenn die ODR2"'

BStU l\lfS HA IX, 13890,

Bł.

2-4.
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Organe einen Fali (z.B. den Tod eines DDR-Blirgers) unbcdingt kli.iren wollten,
bedurfte es ihrerscits cnergischer Einflussnahme und Durchsetzungsvermćigens,
urn die in den bibteralen Abmachungen vcrankcrte Rcchtsposition zur objektiven
unduneingeschri.inkten Untcrsuchung eines Vorkommnisses durchzusetzen·10 •
Ein gutcs Fallbeispiel, das die problem~Hische Koopcration zwischen den zusti.indigen Organen der GSSD und der ODR im Zusammenhang mit der Verfolgung der Straftatcn zu veranschaulichen vermag, stellt die Fahndung nach fliichtig
gewordenen Angehćirigen der Sowjetarmec dar. Warurn ausgercchnet solch ein
Beispiel? Erstens erzwang die Fahnenflucht das bedingungslosc Zusammenwirken bcider Seiten; zweitens lag die schnelle Festnahme des Deserteurs in beiderscitigem lnteresse (damit dic Zivilbcvćilkerung so wcnig wie maglich von der
Fahndung crfuhr); drittcns konnte der jcweilige Fahnenfliichtige sich bewaffnet
von der Garnison cntiernt habcn und solltc er wegcn Hoffnungslosigkcit seiner
Lage in Panik geraten sein, bestand immcr die Gefahr eines Amoklautens.
Das erstc Problem, dcm sich dic ostdeurschen Organe stellen mussten, trat
bercits in der anfanglichcn Phase der Fahndung (Einleitung) in Erscheinung. Vicle Fahnenfluchtflille wmdcn bei der Deutschen Volkspolizei durch dic Kommandeure der GSSD mit erheblicher zcitlicher Verzćigcrung- gemeldet. Oies hatte zu
Folge, dass zum einen cłic Descrteure der GSSD einen bedeutsamen zeitlichen
Vorsprung erhieltcn, zum anderen musste das territoriale Fahndungsgebiet automatisch ausgedehnt werden. Je grći/3cr das Fahndungstcrritorium war, clesto grći/3er
gcrietcn Einsatz sowie Krafteaufwand auf beiden Seiten . Ein passendes Beispiel
dafiir: im Juni 1981 vcrlie/3 ein Soldat den Truppeni.ibungsplatz in der Nahe von
Eberswaldc; sein Verschwindcn wurdc erst nach 9 Tagen der Deutschen Volkspolizci gemeldct. Aufgrund clieser Vcrzogerung mussten in gleich vier Bezirken
FahndungsmaBnahmcn eingcleitet werden, die Fahndung dauertc 50 Tage. Ein
wciterer Faktor, der cinc ziigige Fahndungsdurchfi"lhrung crschwertc, W<tren unzuliinglichc und unvollstiindige Angaben zur auf der Flucht befindlichen Person.
Bildmatcrial stand nicht immcr zur Vcrfiigung der deutschen Organe, es kam
cbenfalls vor, dass die Vorgescrzen nicht in der Lagewaren festzustcllen, ob ein
Soldar bevvaffnct oder unbcwaffnct die Einhcit unerlaubt verlassen hatte. Ein
relcvanter llinwcis darauf, ob der Fahnenfliichtige Fahrzeugc fahren kann (ein
solchcs \Visscn konnte natiirlich dic Fahndungsmaf3nahmen beeinflusscn), war
den sowjetischcn Organen nicht immcr bekannt. Es fchltcn auch lnformationen
zu den cvenmcllcn Umsti.inden der unerlaubten Entfernung (Heimweh, Strafen
11

·'" BStU BVfS PD AKG 946, Bł. 320-321; BStU l\ffS HA IX 5551, Bł. 30.
" lJm dies mit den Zahlen Zll belegcn: im Jahr 1981 sind von 218 Fahnenfluchtf~illen 62
vcrspiiret gemekler worden, die Verzi.igcrung war llnterschiedlich, meistcns belief sie sichau f
3-5 Tage, zweimal sogar auf 16 Tage.
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wegen Disziplinverletzungen) sowie zu maglichen Verhaltensweisen und zu erwartenden Handlungen·12 •
Einige Aspekte der Kooperation beider Seiten im Zusammenhang mit Fahndungen swfte das Ministerium fiir Staatssicherheit ais verbesserungswiirdig ein.
Besonders der Austausch von Informationen iiber die schon getroffenen und fiir
die deutschen Organe beachtenswerten sowie relevanten MaJ3nahmen der jeweiligen Kommandeurc (bisherige Suche im Objekt, auf dem Truppeniibungsplatz,
an Marschstrccken) sollte nachgebessert werdenB. Oie Fahnder soliten sich ebenfalls noch mchr bemiihen, die durchgefiihrten MaJ3nahmen so wenig wie maglich
Offentlichkeitswirksam zu gestałten. Oie Stasiwieszudem darauf hin, die strenge
Abgrenzung der beiderseitigcn Verantwortlichkciten und Zustandigkeiten·14 zu
beachten. SchlicJ3lich war nach Ansicht des MfS die gemeinsame Auswertung der
abgeschlossenen FahndungsmaJ3nahmen unzurcichend, in cliesem Punkt sah das
Ministerium noch Handlungsbedarf. Oie gewonnen Erkenntnisse und Erfahrungen soliten daw beitragen, die Mittel und Methoclen der Fahndungsfiihrung sowie das Zusammcnspiel zwischen beiden Parteien wciter w vervollkommnen.l'·

Obersicht Ober die Straftaten der GSSD-Angehorigen
Oic durch dic GSSD-Angehorigen begangenen Straftatcn lassen sich in drei
Hauptgruppen einteilen: Angriffe au f Le ben und Gesundhcit sowie Freiheit und
Wiirde des Menschen, Oiebstah!e sozialistischen sowie personlichen Eigentums,
schuldhaft verursachte Unfalle·11'. Neben diesen drei Gruppenvon Straftaten gab
es cbenfalls eine betr~ichtliche Anzahl von Umweltdelikten·17 sowie Versto13en gegen die offentłichc Ordnung, die m1s dem Nicht-Einhalten der Abkommensinhalte
durch dic Sowjcts rcsułtierten und fih dic ostdeutschcn Bcharden eine wesentlichc Problemzone darstelltcn.
Oic Straftatcn der ersten Gwppe (Angriffe auf Lebcn und Gesundhcit) wurdcn teilwcise durch brutałes Vorgehen gekcnnzeichnet, aul3crdem wurden sic
2
BSrU l\.(fS ZAIG 5170, Bł. 39-43 .
.\.\ D ies berraf a uch den dccaillierrcn Austausch n ach der Anmeldung des Vorfalis (kurzfrisri gc Hinwcisc zur Bcwcgungsrichwng bzw. zum maglichen Aufenthalt des Fahndungsobjektes. Abstimmung von Vcranderungen der vorherigcn gemeinsamcn Festlegungen). Oieser
lnformationsaustauch hattc crmoglichen sollcn, etwaige Obcrschneidungen in de r l\laBnahmendurchfiihrung zu vermeiden .
4
.\
Kontrollc, Sicherung und Obcrwachung von GSSD-Objekten oblag den sowjetischen
Organen, fi"lr alle l\laf3nahmen in der Offentlichkeit (Kontro! Ie au f StraBen, Schiencn, Wasse rwegen, in Gaststanen sowie Sichcrungen in Orrschaften) i'lbernahm die deursche Seite die
Vcrantwortung .
.1s BStU l\lfS ZAIG 5170, Bł. 43-46.
"' BStU MfS HA IX 5551 , Bł. 125.
7
·'
Keine offiziellc Stasi-Bezcichnung.
·'
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nicht scltcn gemeinschaftlich durch mehrere Angehorige der GSSD begangen. Die
erlittenen Verletzungen der angegriffenen DDR-Biirger waren unterschiedlich: sie
reichten von leichten Verletzungen bis Zll schweren Gcsundheitsschadigungen
wic Bri"tchen, Gehirncrschiittcrungen sowie VcrletzHngen der inneren Organe.
In einigen F~illen endetc solch ein Angriff sogar mit dem Tod der Geschi.idigten.
Zum Tcil wurden DDR-Biirger ti.itlich angegriffen und korperlich misshandelt,
wenn sic die sowjetischen Soldaten bci der Begehllng von Delikten stellen, sich
sclber wehren oder cłie Dicbstahlhandłllngen linterbinden wollten.lx. lm Hinblick
auf die im kollcktiven Ged~ichtnis der Zivilbevołkemng eingebettete Prasenz bił
deten die durch dic sowjetischcn Soldaten begangenen Vergcwałtigungen eine
offentłichkeitswirksame Form der Angriffc. Ahnlich den Korperverłetzungen wmden ha11fig die Vergewałtigungen durch Gruppcnti.iter linter Anwendung brutałer
Gcwalt begangen. Es kam a11ch vor, dass die Fraucn 11ntcr Waffcnandrohung zum
Geschlechtsverkehr gczw11ngen worden sind. Dic mcisten clieser Delikte wurden
im Schmz der Dunkclhcit dmchgcfi"thn, die T~iter harten sich t:tst immer von ihrer
Einhcit unerlaubt entfernt. Urn ilu Unterfangen ziigiger zu arrangieren, benutzten
dic Sold<tten (i"1bcrwiegend ohnc vorherige Erła11bnis) auch Fahrzeuge der GSSD.
Dem MfS waren wdem F~ille bekannt, wo die sich allcine in der Nacht auf der
Straf3c befindendcn Frauen durch die GSSD-Angehorigen angesprochen, unter
dem Vorwand sie nach 1-lause bringen zu wallen in menschenleere Gegenden
gcfahren und schlic131ich dort mehrLtch vergcwałtigt wurdenw.
Unter den veriibten Dieb s t~ihlen umerschied das Ministerium fi"tr Staatssicherheit zwischen Diebst~ihlen zum Nachteil sozialistischen und personlichen
Eigent11ms. Die erste Gruppe clieser Machenschaften wurde vorrangig auf den
VEB- und LPG-Gcbndcn begangen, dazu gesellten sich Oiebstiihle auf Baustellen, in W~iłdcrn (illegałer Hołzcinschłag) sowie Einbriiche in Konsumverkaufsstellcn. Zu den am meisten entwendeten Gegcnst~inden gehorten Bau- und lnstałlationsmatcrialien, Holz, Zement, Heizkorper, teure Werkze11ge (elektrische
Bohrmaschinen), Fahrzeugausri"lstungen, Gasflaschen und manchmal sogar Objektumz~iunungen. Beispicle fi"lr andere interessame Beute waren LKW-Anhi.inger,
Wegebaupłattcn odcr das komplett aufgestcłltc Baugeriist a m I-hus der Offiziere
in Potsdam. Die Oicbst ~ihle wm Nachteił des sozialistischen Eigentums wurden beinahe immcr durch mchrere Ti.iter veriibt, zum Abtransport des Beuteguts
benutzten dic GSSD-Angchorigen clie LKWs aus den cigenen Garnisonen. Im
Gegensatz zu Vergewałtigungcn, wo die Kfz in i"lberwiegendcm Ma13e unerlaubt
benutzt wordcn warcn, harten die Soldaten oft ihre "Aktion" motorisiert und mit
Segen dncs Vorgesetztcn dmchfi"lhren konnen. Denn den Ermittlungen der Stasi
zufołge harten die Vorgesetzten oft Kenntnis von den geplanten I-L.tndlungen,
" BStl' l\ lfS Z i\ IG S170, Bl. 6. 14.
'' BStU l\lfS H A VII 1334, Bl. 18.
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teilwcise beauftragtcn sic Diebstahłe koniueter Gegenstiinde oder nahmen sogar
setber an cinem Delikt teil. Hierzu ein Beispiel: in einer Dezembernacht 1986
beobachteten Angehorige der Demschen Vołkspołizei an der Umzaunung des
VEB Metallaufbercitung- Bctricbstcił Fiirstcnwalcłc- sechs sowjetische Solcłaten
ncbst einem Major. Ais sic d as Gelandc verlassen wolłten, wmden sic au f frischcr
Tat gestellt. Die am Tarort beschlagnahmte Beutc: 24 ausgesondertc Autobatterien im Wert von ca. 1.000 Marle Beim Verhor sagten die Verhafteten aus, dass
sic am Tag wvor die hiesige GSSD-Einheit besuchtcn und auf der Riickfahrt zu
ihrer Dienstcinheit in Schonwaldc den Befehl vom Major erhicltcn, am genannten
Betrieb anwhalten uncl nach etwas "Brauchbarem" zu suchen 40 . Ahnłiche Falle
waren besonders in den 80-er Jahren keinc Seltenhcit, cłiesmal jccłoch befanden
sich die ostdeutschen Polizisten zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.
Dicbstiihle zum Nachteil personlichen Eigenmms waren hingcgen dadurch
charakterisicrt, class sic zwar vornchmlich gcringe materielic Schaden verursachten, nichtsdestotrotz einc bestimmtc Offentlichkcitswirkung hervorriefen . Der
Spitzcnrciter in clieser Straftatcngruppe waren Einbrikhe (in Bungalows, Garagen,
Keller, Privatwohnungen, PKWs), gefołgt von Auto- und Fahrraddiebstahłen bis
zu RaubiibcrLiłlen auf DDR-Biirgcr. Dic entwendcten Sachen lassen sich in sechs
folgencle Katcgorien aufteilen: Lebens- und Nahrungsmittel; Alkoholund Tabakwaren; Bekleidung; ełektronische Geriite mit Zubehor; Werkzeuge, Gebrauchsgegenstande, Baumaterialien; Bargełd. Es kamen ab und zu ebenfalls skurrilc
Diebstiihle vor, wic z.B. die Enrwenclung von zwei Biencnvolkern in Frankfurt
(Oder). Die starke Offentlichkcitswirkung der Diebstiihlc zum Nachteil personlichen Eigentums beru h te au f zwei Faktorcn: zum einen betrafen sic direkt einen konkrctcn Biirgcr, nicht "gescllschaftliches Eigentum" eines Betriebes, zum
ancieren war die Enrwendung von Sachen in der Regel mit Beschadigungen an
Wohnungs- und ancieren Einrichtungen (Garagen, Gartenlauben, Kellern) verbunden. Das gewaltsamc Aufbrechen von Tiiren, das Zerschlagen von Fenstern, die
Zersti.irung von Schlossern biłcleten ci n sichtbares Zeichcn veriibter Delikte und
verstiirkten wdcm das Unmmsgefiihl des jeweiligcn Opfers. In cliesem Punkt
ist jedoch einc interessame Tatsache festzustelłcn: wenn es sich um sog. Mundraub handclte (Lcbensmitteł), clann brachten Teile der Bevolkerung ein gcwisses
Vcrstiindnis und i"1bcrdies auch Mitkieł wegcn des Schicksals der stationierten
und haufig untererniihrtcn sowjetischen Soldaten auf. Von den Diebsrahlen personlichen Eigentums waren am stiirksten die Zivilisten der One betroffen, dic
in der Nahe der grol3ercn Garnisonen lagen: Potsdam, Jiiterbog, Rathenow oder
Ncuruppin 41 •
BStU BVfS PD AKG 946, Bł. 98-99, 348-349; BStlJ l\IfS HA VII 7736, Bł. 80; BStU
l\lfS ZAIG 5315, Bł. 9-10.
41
BStU BVfS PD AKG 946, Bl. 14, 37, 116, 349; BStU l\HS ZAIG 5170, Bl. 6; BStU l\lfS
HA IX 3733, Bl. 350.
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Die dritte Gmppe der Seraftaten (Verkehrsunfalle) bilder- komplex betrachtet- das interessanteste Paradigma der dunklen Seite der Stationierung
der GSSD-Kr~ifte auf dem ostdeutschen Territorium. Anhand einer Analyse der
zuganglichen Akten Iasst sich das wahre Bild der Ratłosigkeit des deutschen Sicherheitsapparates sowie der Wehrlosigkeit der Zivilbevolkerung plausibel rekonstruieren. Um eine liickenlose und akribische Ermittłung eines Verkehrsunfalls zu
verhindern, besa13en die Sowjets eine Allzweckwaffe; sie hiel3 Anikei 6 des Stationierungsabkommcn. Fas t jedes Verkehrsdelikt wurde ais "strafbare Handlung
in Ausi'lbung dienstlicher Obliegenheiten" behandelt und diesbeziiglich durften
die sowjetischen Organe uneingeschrankt von Beginn an die Ermittłungen aufnehmen. Das Ergebnis des Verfahrens war nicht schwer zu erraten: des Ofteren
verhielt sich der betroffene GSSD-Fahrer nicht allein schuldhaft, vielmehr lag
ein beiderseitiges Fehlverhalten vor. Und bei solehem Fali durfte die Klage abgewiesen werden. In den 80-er Jahrcn endete nur 1/3 aller eingeleiteten Verfahren
mit strafrechtlichen Sanktionen, vornehmlich diese bei Unfallen mit Todesfolge.
In den restlichcn wurden die Fahrer freigesprochen. Dagegen wussten weder die
staatlichcn Organc der DOR noch die Familienmitglieder der Verungliicktcn zu
wirken 42 • Im Gegensatz zu anderen Straftaten "kosteten" die Verkehrsdelikte den
ostdeutschen Staat am meisten. Laut einem Bcricht des MfS creigneten sich im
Zcitraum vom 1. Januar 1984 bis 30. Seprember 1985 insgesamt 2530 schuldhaft
verursachte Verkehrsunfalle, die dadurch entstandenen Schaden beliefen sich auf
6,8 Mio. Mark (die zum gleichen Zeitpunkt verzeichneten Schaden beim Diebstahl sozialistischen sowie personlichen Eigentums betrugen insgesamt "nur" 2,7
Mio. Mark). Zu clieser Summe kamen noch sowohl Behandlungskosten der in den
Unfallen verletztcn Biirger (samt Lohniibernahme fi'lr die Krankschreibungsperiode) ais auch Entschiidigungen fiir die Familie bei rodlichen Unfallen 4·\
Die Unfallursachen waren unterschiedlich. Viele sowjetische Fahrer bewegten
sich bei diesen Vorfallen mit iiberhohter bzw. einer den herrschenden Fahrbahn-,
Sicht- und Wittcrungsverhałtnissen nicht angepassten Geschwindigkeit. Es kam
nicht sełten vor, class clie Vorfahrt fiir andere Benutzer nichtgewahrt sowie der
nachfolgende Fahrzeugverkehr beim Wechseln der Fahrspur bzw. Fahrtrichtung
nich t beachtct wurclc. Ais wcitcre Unfallursachen erwiesen sich unbeleuchtet abgestelłte Militiirkrafti~thrzeugc der GSSD au f Fahrbahnen bei Dunkelheit, Nebel oder s c hłechter Sicht. In den vorhandenen MfS-Akten sind auch Beispiele
fiir Kollisioncn zwischcn Kettenfahrzeugcn und Privatautos der DDR-Biirger.
Ein tragischer Unbll clieser Sorte ereignete sich im August 1988, ais am fri.ihen
Morgen cin Trabant mit eincm Panzer zusammenstiel3. Zwei lnsassen wurden
rodlich verletzt. Dramatischerweise kollidierten beicle Fahrzeuge auf einem S m
42
4

;

Vgl. S. Satjukow, op. cit., s. 253-254.
BStU l\lfS HA IX 5551, Bł. 125.
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von der Straf3c enttcrnten Acker; bcide vcrlief3en zuglcich die Fahrbahn, urn sich
gegenseitig ausweichen und darnit den Zusammensrof3 vermeidcn zu konnen.
Eine besondere Gci:1hr im Offentlichen Verkehr steliten ebenfalls diverse Defekte
der sowjetischen Fahrzeuge 44 dar. In Jiiterbog kam es beispielsweise w einem
schweren Unfall, weil die Brcmsenanlagc eincs LKWs versagte. Nicht vcrschwiegen werden soli te, dass bei vielen Vorkommnissen au f den Straf3en iiberm~if3iger
Alkoholkonsum vor der Fahrt eine Rolle spielte. Zu den Verkehrsdelikten gchorten auf3erdem materielic Schadcn an Einrichtungcn der Demschen Reichsbahn,
Storungen im Pcrsonen- und Eiscnbahngiiterverkehr sowie Gcfahrensituationen
fiir Reisende. Ais Musterbeispiel fiir diese "Eisenbahnvorfiille" gilt das Zugungli"lck in Forst Zinna bci Jiiterbog. Im .Januar 1988 pralltc der Schnellzug aus Leipzig nach Stratsund mit einer Geschwindigkeit von ca. 110 km/h au f cinen sich im
Gleis bcfindcnden GSSD-Panzcr. Sechs Tote und einige Durzend Verletzte waren
die traurige Bilanz der sowjetischen Nachlassigkeit4S.
Oic Kriminalit~it mit Beteiligung der GSSD-Angehorigen begano sich seit
Mitte der 70-er Jahre rapide w entwickeln, urn im Jahre 1984 ihren Hohepunkt
zu crreichen. Oie Urspriinge clieser negativcn Entwicklung lassen sich nicht
cindeutig feststellen, man kann sic lecliglich mutmaf3en 4r'. Oie mm angefiihrten
Zahlen zeigen, wic konstant clieser Anstieg gcwesen ist: w~ihrend im Jahre 1981
insgesamt 2174 durch clie GSSD-Angehorigen begangenc Straftaten verzeichnet
wurclen, crhohte sich cleren Anzahl im darauffolgenden Jahr au f 2592, im Jahr
1983 waren es bereits 2898 Delikte. Bis Mitte des Jahres 1984 setzte sich dicse
Entwicklung ungebrcmst fort (bis Ende Mai 1272 Straftaten, in der giciehen Zeitspanne des Vorjahrcs gab es "nur" 1033 strafrechtliche Vorkommnisse), was das
MfS- mit Beriicksichtigung der bevorstehenden Sommermonate mit hochster
Quote an "sowjetischen" Straftaten - eine weiter steigencle Tendenz feststellen
lief3. Und wie sah die lntensitat dieser Delikte aus. Unter den im Zeitraum vom
l. .Jamwr 1981 bis 31. Mai 1984 ermittelten Deliktcn handelte es sich urn 548
Angriffc gcgen Leben und Gesunclheit der DDR-Biirger, es wurden 4003 Oieb44

Dic dcutsc he Scite hatte kaum l\ltiglichkeit, die sowjetischen Fahrzeuge zu prUfen.
BStlJ l\IfS H A VII 1814, Bl. 18; BStlJ l\lfS HA IX 3148, Bl. 119-120; BSrU MfS HA I
13761, Bł. 255; BStU BVfS PD KD PW 20, Bl. 405.
"· Silke Satjukow fiihrt dazu zwei Hy pothese n an: einerseits batten die gesellschaftlichen Veranclcrungen sowie Wertewandel innerhalb der Sowjetunion in den 70-er schuldig
da ran sein konnen, clie auf d as lndividuum besonnene Nachkriegsgeneration riickte im mer
mehr vondemais pate rnali sti sc h e mpfundcnen Staat ab, womit das Gerneinwohl und die
Wir-Zugeh origkeit gesellwacht wurd e n. Zugleich licl3en Gchorsam und Disziplin nach. Andcrerseits hane ch1bci auch der Afghanistankrieg eine ni c ht zu untersc hatzcnde Rolle spielcn
konnen. In Asien wurden clie a m bes ten vorbereitcten Elitcneinheitcn der GSSD cingesetzt.
uncl clic bestandcn vornchmlich aus Russen. Ukraincrn und Weil3russen . An ihre Stelle ri"lckten
schlechter ausgebildete Soldaten aus den mittelasiatische n ' leilen des sowjetischen Imperiums,
cleren Ausbildung, Anpassung im mittcleuropiiischen Raum sowie gesellschaftliche Erziehung
a uf erheblichc Probleme stiel3en (vgl. S. Satjukow, op. cit., s. 118. 245).
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Piotr Wołoszyn

228

stahle sowohl sozialistischen ais auch personlichen Eigentums veriibt. Oie Zahl
der durch die GSSD-Angehorigen schuldhaft verursachten VerkehrsunHille belief
sich auf 4229, in denen 176 ostdeutsche Biirger urn Leben kamen und 1702 (zum
Teil schwer) verletzt wurden. Unter den iibrig gebliebenen 156 strafrechtlichen
Vorkommnissen befanden sich u.a. Beleidigungen, rowdyhaftes Verhalten sowie
Sachbesch~idigungen; diese Straftaten waren haufig nach iibermal3igem Alkoholkonsum begangen worden 47 •
Oie oben zitierten Zahlen versetzten die ostdeutschen Organe in Unruhe.
Einerseits wuchsen der Druck und das Missfallen der Bevolkerung, andererseits ergritTen die Sowjets, trotz mehrerer Ersuchen der deutschen Seite, keine
bedeutenden Mal3nahmen, urn die Kriminalitatsrate der stationierten Soldaten
einzud~immen. lnnerhalb des MfS, der DDR-Militarstaatsanwaltschaft und der
Volkspolizei war diese steigende Tendenz, verbunden 'mit der Passivitat der sowjetischen lnstanzen, ein Fass, das Uberzulaufen drohte. lmmer starker drangen
die zustandigen Organe der DOR auf eigenstandige Untersuchungen, zumal es
sich wiederholt herausstellte, dass viele neue sowjetische Kommandeure iiberhaupt nicht wussten, was in den gegenseitigen Abmachungen hinsichtlich des
Umgangs mit Straftaten verankert worden war. Oie oben erwahnte Tatsache, sowie die mangelnden Pr~iventionsmal3nahmen der sowjetischen Seite bewogen die
verantwortlichen ostdeutschen Behorden dazu, die Sachen in die eigenen Hande
zu nehmen. Es wurden durch das Mdl neue Regelungen zum Urngang mit den
durch die Angehorigen der GSSD begangenen Straftaten erlassen, wobei hier der
Begriff "neu" angcfochten werden konnte, denn sic empfahlen nur den lokalen
Behorden, sich strilu an die vereinbarten Bestimmungen zu halten und keine
Scheu bei der Durchsetzung eigener Rechte gegeniiber den Freunden zu zeigen.
Man sollte jcdoch kcinen Hchl daraus machcn, dass die immer selbstbewusstere Haltung der ostdeutschen Organe ohne den neuen politischen Kurs Michaił
Gorbatschows 4 x kaum moglich gewesen ware. Die Strafverfolgung war nicht das
einzige Gebiet, auf dem die DOR sich traute, entschiedener aufzutreten. Das
gleiche betraf andere Punkte des Stationierungsabkommens 4'J. Die im Oluober
1985 bekannt gewordcnen Zahlcn beweisen, dass die obigen Mal3nahmen einen
Teilerfolg mit sich brachten; die Negativtendenz wurde gestoppt und die Straftatenrate der GSSD-Angehorigen ein wenig gesenkt. Bis zum 30. Septernber 1985
(also schon nach den kriminalit~itsintensiven Sommermonaten) wurden insgesamt

47

BSrU l\lfS HA VII 1334, Bl. 17.
"" Insbesondere seine Bedenken zur Rechtfertigung der Stationierung sowjetischcr
Truppen im Ausland.
"'' Vgl. J.S. Kowalczuk, S. Wolle, op. cit., s. 153-154.
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107 AngrifTe (217)"\ 1108 Diebstahle (1629) sowie 1014 (1516) schuldhaft verursachte UnHille veriibt' 1•
Wie es bercits am Anfang dieses Kapitels erwahnt wurde, gab es cbenfalls
neben cliesen drei Gruppen von Straftaten cine beachtliche Anzahl von Umweltdelikrcn, sowie anderen Vorstol3en gegen dic offentliche Ordnung. Sic waren
dennoch keinc direkten Srraftaten im juristischen Sinnc, deshalb werdcn sic in
cliesem Aufsatz ais eine separate Gruppc behandelt. Nichtsdestotrotz waren sic
fiir dic lokale Zivilbevolkerung durchaus bstig, riefen i'lberaus groBen Unmur
hervor und verstarktcn die Abneigung gegcn die Freunde. Diese- ab und zu sogar
vehementen- Rcaktionen in den Griff zu bekommcn, bildete die Aufgabe der
lokalen Partei- und Staatsorgane.
Ein h~iufiges durch die GSSD begangenes Umweltdelikt war enorme, meistens unnotigc Gcwiisser- sowie Bodcnvcrschmutzung. Dic Ursache der Gcwiisserverschmutzung lag an den teilweise odcr vollig funktionsuntiichtigen Abwasserkbranlagen der sowjetischen Objekte. Dcmzufolgc kamen die ungekliirten
Abwiisser aus den GSSD-Objckten direkt in die lokalen Scen, Kanale und Fliisse.
Der Grund fiir den desolaten Zustand der "sowjetischcn" Abwasserklaranlagen
war die ' Hnsachc, dass die Kommandeure- widcr dic Bestimmungen des Inanspruchnahmeabkommcns- DDR-Fachlemc zur Reparawr der mangelhaften
lnstallationcn in die Einhciten nich t cinlassen wollten, sondern versicherten, alles
selber zu repariercn. Der Effekt solcher Versicherung war, dass einige Scen (wie
beispielweise der Krampnitzsee in Potsdam) zu einer offenen Kloake verkamen.
Der willkiirliche Umgang mit Altol, unkonrrolliertes Abfliel3cn von Benzin und
Kerosin ohne erforderliche Behandlungsmal3nahcn in ungesicherte Bodensenken
(auch in Trinkwasserschutzgcbieten) trug zur erheblichen Bodenverschmutzung
bei. Das Errichtcn von illcgalen "wilden" MiUldcponien gchorte bci den Freunden
bcinahc zum Alltag. Die kommunalcn Bchorden warcn ratlos, die Zivilistcn cmport. Zu den durch die GSSD-Angehorigcn schuldhaft verursachten Umweltschiiden gchonen auch Walc!- sowie Ackerbriinde. Funkenfliigc von Flugzeugen und
Panzern, Feldkiichcn ohnc e ntsprcchende Absichcrung oder die Durchfiihrung
von Schicf3iibungcn trotz der geltendcn hohen Waldbrandswfe waren die haufigsten Gri'mdc 52 • Schlicl3lich brachte die Luftvcrschmutzung infolge der Nutzung
der nicht immer vollstiindig funktionsLihigcn Installation (mangelndc Wartungsarbciten sowie unzureichende Pflege) in den Garnisonsheizhausern die Ver~irgerung
der ortlichen Zivilbev<Slkerung mit sich 51 .

10

In Klammcrn die gc naue Anzahl der jewciligen Delikte im ganzen Jahr 1984.

11

BSrU l\lfS HA IX 5551, Bl. 125.
BStU BVfS PD Abt. VII 1119, Bl. 39-40; BStU l\lfS HA IX 3733, Bl. 126; BStU BVfS

12

PD AKG 196, B l. 81.
5
·' BStU BVfS PD Abt. XVIII 1387. Bl. 25.
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Besondcrs dic VerstoBe gegen die offentliche Ordnung, die im Rahmen der
stancligen Einsatzbereitschaft der Waffenbri'tder vorkamen, trafen die Einwohner der umliegenden Truppeniibungspliitze regelmal3ig hart. Oie Bestande der
Stasi-Archive sind reich an Berichten iiber unzumutbare Larmbeliistigungen durch
Flugzeuge und Geschiitze sowie iiber die Beschadigungen an Hausern durch weit
i'1ber die Truppeniibungspłatzgrenze hinaus fliegende Geschosse und Projektile.
Ein anderes ernst zu nehmendes Problem steliten groBe Schaden an Offentlichen
Strafien dar, denen die unerlaubte und eigenmachtige Anderung der vorher abgestimmten Marschrouten zu einem Truppeniibungsplatz zugrunde lag54 . Oie infolge der Durchfahrt von schweren Kettenfahrzeugcn auf offentłichen Fahrbahnen
verursachten Schaden beschr~inkten sich nicht lecliglich au f die StraBen. In einem
dramatisch formolierten Brief der Bezirksłeitung Potsdam vom Oktober 1981 an
Erich Honecker wurde es demlich geschildert: in Petkus zerstorten die vorbeifahrendcn Panzer 10 Abwassergullis und die ncu errichtete Hauptabflussleitung fiir
Abwasser. Am lokalen Wasserwerk vorhandene Trinkwasserbrunnen wurden stark
beschadigt. In Liel3en fiel hingegcn die gesamte Straf3enbeleuchtung aus. Zudem
wurden an den Landstrafien stehende Baume nied e rgewałzt und Stral3engraben
stark beschadigt. Besonders an Kreu zu ngen und Einmiindungen von den durch
die Kettenbhrzeuge zerfahrenen Wald- und Feldwegen wurde die Srraficndecke
derartig aufgerissen, dass private Fahrzeuge kaum durchfahren konnten. Ais ob
diescs noch nicht genug gewesen ware, zogen die sowjetischen Panzer 12 Hektar
Getreide an Neusaaten so arg in Mitłeidenschaft, dass die Neubestelłung erforderlich war. Obige Auflisrung wurde mit folgenden Zahlen abgeschlossen: die Lange
der besch~idigten und zum Teil nicht mehr passierbaren Stral3en aufierhalb der
Ortschaften betrug ca. 27 km, die notwcndige Reparatur sollte den ersten Schatzungcn nach iiber l Mio. Mark gekoste t haben 5 '.

Resonanz der Straftaten und deren Einwirkung auf die Zivilbevolkerung
Oie durch die GSSD-Angchorigen veriibtcn Straftaten sowie die Vorstof3e gegen
die offcntłiche Ordnung losten grof3c Emporung unter der Zivilbevolkerung der
ostdeutschen Republik aus. Im Sprachgebrauch des MfS hief3 dieses Phanomen
"feindlich-negative Oiskussionen"'\ wobei die Reaktionen der Zivilisten sich
nicht nur au f blof3e Oiskus sionen beschriinkten. Oie Berich te der Staatssicherheit
enthałten cinerse its eine breitc Pale tte von maglich e n Reaktionen, andcrerseits
spicgcln sic c.lie St~irke der Polarisierung des Miteinanders, das in sbeso ndere in

4
'
BStU 1\lfS HA IX 3148, Bl. 204; BStU 1\lfS HA II 29992, Bl. 212.
" BStU BVfS PD AKG 946, Bl. 11-1 2.
"· BSrU 1\lfS HA VII 1334, Bl. 77.
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den 80-er Jahren von der proklamierten Freundschaft weit entfernt war und vielmehr Zllm Gegeneinander tendierte, in mehreren Passagen wider.
Zu den hiiufigen mćiglichen Reaktionen auf die Missstancle gehOrten die
vollzogenen oder zumindest angekiindigten Austritte aus der Gescllschaft fiir
Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF). Ein Mitarbeiter der DSF in Neuruppin
beklagte in einem Bericht, dass die negativen Vorkommnisse unter Beteiligung
der sowjetischen Staatsbiirger die Arbeit der Gescllschaft mal3geblich beeintr~ich
tigen und sich nachteilig auf die Anwerbung neuer Mitglieder auswirken. Vicle
DDR-BOrgcr warfen zudem den ostdcutschen Behorden Saumseligkeit und sogar
Feigheit im Umgang mit den stratlallig gcwordenen GSSD-Angehorigen vor und
aus Protest woliten sic den bevorstehenden Bezirkstags- und Volkskammerwahlen
fernbleiben. Ein besonderer Dom im Auge der Zivilisten waren die mangelhaften Mal3nahmen sowohl der ostdeutschen Sicherheitsorgane ais auch der lokalen
GSSD-Kommandeure zur Zuriickdr~ingung der Diebstahlhandlungen und EinbrOche (inki. Zusatzbeschi.idigungen). Um privates Eigentum besser schiitzen w
kćinnen, liel3en sich die DDR-Biirger einiges einfallen. In vielen Ortschaften, wo
Obst- und Gemiiseplantage in den Sommermonaten besonders geHihrdet waren,
fiihrten cleren Besitzer, unterstiitzt von Bekannten und Familienangeharigen, sog.
Feldwachen clurch. In }innersdorf wandte ma n sic h a n die lokalen Bcharden mit
der Bit-te, das Volkspolizei-Kreisamt im unweit gelegenen Stiidtchen Pritzwalk
zu beauftragen, einen Abschnittsbevollmiichtigten-Posten einzurichten bzw. die
Streifcnti.itigkcit in Ji.innersdorf zu verstiirken. Da die Reaktion aus Pritzwalk
ausblieb, woliten dic Jannersdorter eine Art Biirgerwehr aufstellen, welche die
Streifenti.itigkeit von der Volkspolizei hi.itte i'1bernehmen sollen. Die Zunahmc
der Einbriichc und Diebstahlhandlungcn wahrend der Tageszeit licB einige Einwohner dariiber nachdcnken, nicht mehr zur Arbeit zu gehen, sondern zu Hause
zu biciben und ihr Grundstiick zu bewachen 57 •
Vornchmlich angespannt war die Lage in den Orten, in cleren direkter Nachbarschaft sich clic sowjetischen Truppeniibungspllitze befanden. Der unertr~igli
che, mehrere Tage und Ni.ichte andauernde Flugzeug- uncl Geschiitzhlrm erhitztc
die Gemi..ltcr und steigerte die Antipathien der lokalen Zivilbevalkerung gegen
die in der ostdeutschen Republik stationierten sowjetischen Soldaten. In den
unter den Einwohnern gefiihrten Diskussionen wurde den ortlichen Bcharden
- ahnlich den Dicbstahlhandlungen- auch die Unti.itigkeit bzw. Passiviti.it 5x bei
der Unterbindung clieser lebensstarendcn Umstlindc unterstellt. Dics entsprach
------

~~'-BStl;-~~5-ZAIG 5315, Bł.

140; BStU BVfS PD AKG 910, Bł. 347; BStU BVfS CB AKG
9414, Bł. 58-59; BStU BVfS PD KD PW 144, Bł. 251-252.
.
" Die lokalen Behi.irden kannren in einer solehen Situarion zweigleisig agieren: emerseits fanden u n ter FiUuung der l. Sekret~ire der SED-Kreisleitungen, unrer Einbeziehung der
Ratsvorsitzencłen und der Leiter der Schmz- sowie Sicherheitsorgane die Beratungen n~It den
verantwortlichen russischen Kommandeuren start, andererseits Bestand immer d1e Moghch-
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nicht immer der Wahrheit, die Bemiihungen blieben jedoch meistens erfolglos.
In Verargerung iiber das Nachtschieł3en bzw. das Drohnen der Kampfflugzeuge
in der Nucht woliten einige Ortsbewohner urn darauffolgenden Tug der Arbeit
fernbleiben, urn den uusgebliebenen Schluf nachzuholen. Wegen der daraus resultierenden Miidigkeit gingen mancherorts die Kinder nicht in die Schule. Urn die
Larmbelustung zu rcduzieren, aber auch aus Angst vor immer haufiger auftretenden Fehlschrtssen, verbrachten mehrere Familien die Nachte in ihren Hauskellern. Auf3erdem wuchsen unter der Bevolkerung mit jedem weiteren Fehlabwurf
Befiirchtungen und Verangstigung, duss in naher Zukunft nicht nur Sachschaden,
sondern ebenfalls Personenschaden zu erwurten waren. Oie unzumutbaren Wohnund Lebcnsbedingungen veranlassten einige, in andere, mhigere Ortschaften umzuziehen.\''. Eine besonders interessante Form der Rcaktion bilcleten Briefe an
die lnstanzcn, die zumindest theoretisch in der Luge hatten sein konnen, die im
Zusammenhang mit den militarischen Ubungen bestchenden Belastungen einzudammen. Oie Adressaren der Verzweiflungsrufen ~ihnlichen Beschwerden waren
Sraatsrat sowie lokale Stadtrate, einige Briefe wurden sogar personlich an Erich
Honecker gcrichtet. In der Korrespondenz wurde die allgemeine Lage in den
betroffenen Orten geschildert, wobei die Verfasser ein gewisses Verstandnis zeigten und die Notwendigkeit militarischen Trainings wr Sicherung des Friedens
in Kauf nahmen. Sic beklagten sich dagegen i'lber die Nichteinhaltung der durch
die GSSD gegebencn Versprechen zur Lirmeinschrankung. In dem Schreiben an
Erich Honecker wurdc zudcm clie Ratlosigkcit "der ortlichen Genossen" in der
Kreisbehordc skizziert. Wicderurn steliten Vectreter der Christlichen Kiechen der
Stadt Neuruppin in dem Schriftstiick, das dcm Botschafter der UdSSR in Berlin
personlich i'lbergeben wurde, nicht nm die tagtaglichen Beeintrachtigungen dar,
sondcen listeren sclber die cvcntuelłen maglichen Mał3nahmen auf, welche zur
Lirmreduzicrung harten beitragen konnen. Bemerkcnswert ist obendrein, dass
trotz der ge schilderten "heiklen Angelegenheiten" in denverfassten Briefen ihre
Form und Wortwahl sehr haflich erschienenw.
Die H~iufung der "sowjerischen" Straftaten und Verstof3e gegen dic offcntliche Ordnung lief3 eine zunchmende Zahl von DDR-Bi'lrgern an der gcprcdigtcn
deutsch-sowjetischcn Frcundschaft zweifeln, das angebliche Handeln im Interesse
des Fricdcns wurdc cin ums andcre Mul in Frage gestellt. Jcdcs neue Delikt beeintrachtigte nicht nur das Ansehen und dic Wiirde der Angehorigen der in der
DOR stationicrten Sowjetarmee, sondern zog ebenfalls das Bild der Sowjetunion
in der ostdeutschcn Bevolkcrung in Mitleidenschaft: es kam gewissermaf3cn zur
-
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keit, sich a n die zentralen Organe zu wenden, wobei man in diesem Fali mit enorm zeitlichem
Aufwand reclmen musste.
"' BStU BVfS PD Abt. VII 1119, Bl. 44, 55, 64; BStU l\IfS ZAIG 5315, Bl. 140.
w BStlJ l\IfS H A II 29992, Bl. 212-213, 223-225; BStU BVfS PD Abt. VII ll19, Bl. 44.
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Projektion von der Mikrochcne (GSSD) auf die Makrochcne (UdSSR). Aus den
Begleitumst~indcn (u.a. Beweggriinden) der veriihten Struftaten rckonstruierten
die Ostdemschen den wahren Zustand der GSSD. Mangelhafte Erniihrung der
Soldaten, Hungersold, spartanische Lehenshedingungen hinter den Kasernemauern, unendlicher organisatorischer Schlendrian, Disziplinlosigkeit oder anhaltender Verfall einzclner Wohn- und Dienstohjekte- diesc wenig ruhmreichen Bilder
zogen immer gri.iJ3ere Kreisc in der ostdemschen Gesellschaft. Die erhebliche
Macht der Geriichteverbreitung hatte iiberdies Antcil daran, dass die "Oherlieferung" iibcr die Missstiinde der stationierten sowjetischen Soldaten weit iiber
die One des Gcschehens hinausging. "Jetzt brechen sic nicht nur hei uns ein,
nun werfen sic auch noch Bomben auf uns!"; "Das sine! dach unsere 'Befreier',
die ki.innen alles machen" - gegen solche Spriiche und Aul3erungen mussten die
ostdeutschen Sicherheitsorgane wirken. In der offiziellen Lesart des MfS wurden die dagegen eingeleiteten Maf3nahmen ais "offensive politisch-idcologische
Einflussnahme unter Fiihrung der Partei'' hezeichnet. Die Umsctwng clieser
Einflussnahme sah folgcndermaf3en aus: wiihrend einer Einwohncrversammlung
(oder z.B. Kleingiirtnerversammhmg) erschien ein SED-Vertreter und versuchte,
mit altbekanoten Formulicrungcn i."lbcr die Bedeutung der deutsch-sowjetischen
Freundschaft sowie iiber die Rolle der GSSD fiir den Weltfriedcn die durch die
GSSD-Angehi.irigen verursachten Missstiinde zu entschuldigen und die dadurch
auftretcnden Unhequemlichkcitcn kleinzurcden. Da jedoch in vielen Orten keine
positive Anderung der Lage erkennbar war, entpuppte sich die politisch-ideologisch aufkhirencle Einwirkung ais clurchaus erschwert bis sogar unmi.iglich 1' 1•

* **
Oic auf der staatlichcn Ehene festgeschriebenen strafverLlhrensrcchtlichen Bestimmungen hat die sowjctische Seite ziemlich geschickt entworfen. Oie Analysc der Prohlcmc der ostclemschcn Organc mit der Strafverfolgung der cłurch dic
GSSD-Angchorigen hcgangcncn Delikte zeigt, was fih cin relevantes Hintertiirchen n·n cłie Sowjcts die Artikcl 6 und Artikel 7 des Stationicrungsabkommens
bildetcn. Notfalls konnte man jeden schuldhaft verursachten Verkehrsunfall ais
eine strafbare llandlung in Ausi"lbung dienstlicher Oblicgenheiten betrachten,
vielc andcre Dclikte warcn dazu gceignet, ais Ausnahmefiille wahrgcnommen
und durch die cntsprechcndcn sowjctischen Organe iibernommen zu werden. Dic
demsche Seitc war ebcnblls nich t ganz unschuldig an der jahrclangen Praxis, nach
der die Aktivitat der DDR-Organe sich au f Priifung der Anzeige sowie auf Sichcrung des Tatortes durch die Dcutschc Volkspolizei beschrlinktc. Urspriingliche
BStU BVfS PD AKG 196, Bl. 90-91; BStU BVfS PD Abt. VII 1119, Bl. 63; BStU BVfS
PD AKG 946, Bl. 101-102, 147.
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Bequemlichkeit sowie Entlastung der Militarstaatsanwaltschaft der NVA wurden
mit erheblicher Zunahme der "sowjetischen" Straftaten gegen Ende der 70-er und
am Anfang der 80-er Jahre dem ostdeutschen Sicherheitsapparat zum Verhangnis.
Erst der "Wind of change" aus Moskau nach dem Machtantritt Gorbatschows
ermoglichte den DDR-O rganen, das heikle strafverfahrensrechtliche Problem in
den Griff zu bekommen.
Eine andere gangige Praxis bildete die Vertuschung der veri'lbten Delikte.
Ein besonderes lnteresse daran hatten die jeweiligen GSSD-Kommandeure. Sie
waren in erster Linie fiir die Straftatenvorbeugung verantwortlich, die sich mehrenden Verstof.3e zeugten von mangelnder Disziplin innerhalb einer Einheit und
sie steliten die gelcistete Arbeit eines Kommandeurs im ungiinstigen Licht dar.
Und regelm~if.3ige Besuche in Wiinsdorf w m Rapport hatten sich keinesfalls karrierefordernd fiir den betroffenen Milit~ir ausgewirkt.
Die in der ostdeutschen Gesellschaft kursierenden Geschichten iiber die Straftaten und ancieren Missstande, verbunden mit der Ratlosigkeit der DDR-Organe,
zerstorten allm~ihlich nicht nur das seit 1945 propagierte Bild der "Befreier" und
"Freunde", sondero schadeten auch der allgemeinen Wahrnehmung der Sowjetunion innerhalb der Republik. Das Ph~inomen der Projektion von der Mikro- auf
die Makrochcne sowie die im kollektiven Gedachtnis verankerten Erinnerungen
an cHe Nachkriegszcit trugen verstarkt zur Hcrausbildung negativer Bilder der
Sowjetunion bis zu Vorurteilen bei.

Piotr Woło szy n

THE PROBLEMSOF EAST GERMAN JUOICATURE
WITH PURSUING PUNISHABLE OFFENCES COMMITTED
BY THE SOVIET SOLDIERS STATIONING IN
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC
Summary
The Group of Sovict Forces in Germany (GSSD) was the most powerful operarion group of
the Workers' and Peasants' Red Anny. I ts stationing on the border of th e rwo hostile systems
made the Group of Soviet Forces not only rhe proverbial apple of l\Ioscow's cyc, but also its
soldiers had to be on constant military alert. Immediately afrer rhe end ofwar fights the Group
of Sovier Forces was crcated on the Sovier occupational zone and only in 1957 it gained the
official laws to st ar ion in German Democrarie Republi c. Among agreements compicring the
so ca liceł agrecmcnt of statio ning t herc was also a legał a id agreement which regulated issues
abom pursuing punishable offences commirred by the GSSD soldicrs in the East Germany.
Through out many years, howcver, not to mention thc silenr consent of t he Ger man organ s,
t he agreemenr rcmaincd only on pa per and rhc Soviers developed thcir own system of pursue
and puni shments , at t he same time inrerpre ting cunningly some notes of t he agreemcnr on
their own advantage. As a rcs ult of a high number of crimes caused by the stationing soldiers
in the lat c '70s and in t he early '80s, and t he visiblc consequcnce which was a g rowing outrage
of the civil peoplc, German orga nsfor pursuing were for ced to take a decisive action. Taking
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into considcration t he fact t h at t he commandants of partind ar garrisons were unwilling to cooperate, t he <ltrcmpts ro enforce t he term s and conditions o f t he agreemcnt a b out legał aid by
the GDR authorities seemcd to be Sisyphean labom. No saoner had the new political course
of l\loscow appeared than it enabled the German part a more radical action. The decrease of
the number of crimcs commitred by GSSD soldiers (due to taken actions) d id not soothe t he
civil pcople who were more and more critical of t he sokliers and al so of t he German-Soviet
friendship announced by thc official propaganda.
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TAJNI WSPÓŁPRACOWNICY
ZIELONOGÓRSKIEJ BEZPIEKI (1950-1956)

z działalnośchJ tajnych współpracowników organów
bezpieczeństwa PRL stanowi obecnie jeden z głównych tematów zainteresowani a nie tylko badaczy najnowszych dziejów Polski. Ukawjące się co pewien
czas doniesienia o rzeczywistej bqdź domniemanej współpracy z komunistycznymi służbami specjalnymi osób z pierwszych stron gazet sprawiajq, że jest to temat
skupiaj<JCY uwagę opinii publicznej. Brak dostatecznej bazy źródłowej sprawiał, że
w latach 90. temat tajnych współpracowników był poruszany głównie w <trtykułach prasowych 1• Brakowało natomiast opracowań naukowych. Dopiero utworzenie
w 1998 roku Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) i przejęcie przez tę instytucję
materiałów archiwalnych byłych organów bezpieczeństwa PRL otworzyło przed
historykami możliwość dokładnego badania tych zagadnień 2 •
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki zwiqzanej z działal
nościq tajnych współpracowników jednostek UB na terenie województwa zielonogórskiego w latach 1950-1956 (ze szczególnym uwzględnieniem agentury Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego/Wojewódzkiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej Górze). Praca jest próbq prezentacji sieci
agentmaino-informacyjnej UB; jej liczebności, charakterystyki składu osobowego,
motywów podejmowania współpracy oraz głównych kierunków jej wykorzystania.
Pominięte zostały z kolei zagadnienia zwiqzane z efektami i oceną pracy agentury,
które, w zamyśle autora, stanowić będ<J temat osobnej publikacji.
Podstawę źródłową artykułu stanowią, zgromadzone w zbiorach IPN w Poznaniu, dane statystyczne oraz zestawienia zbiorcze ukazujące "stan ruchu sieci
TW" z lat 1950-1956. Wykorzystano również opublikowane akty normatyw ne
(rozkazy, instrukcje) Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) regulujące poszczególne aspekty działalności agentury oraz pracowników ope racyjnych

P

roblematyka

zwi~1zana

1 Zob. S. Ccnckicwicz. P. Gontarczyk, SB tt Lfr!t IValęsa. Przyczy1Jd· do biogmjli, Gdańsk
Warszawa-Kral\ów 2008, s. 726-735. W bibliografii swojej pracy autorzy zamieścili listę wielu
artykułów prasowych poruszających tematykę tajnych współpracowników UB/SB.
2 Zob. W. F razik, B. Kopka, G ..Majchrzak. Dziejr apamlll represji w PRL (1944-1989).
Sta11 badmi, Warszawa-Kraków 2004.
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opracowania opisujące sposób wykorzystania przez aparat beztajnych współpracowników w działaniach wymierzonych przeciwko
konkretnym środowiskom i grupom społecznym •
UB\ jak

również

pieczeństwa

4

Komuniści w Polsce doskonale zdawali sobie sprawę z własnej słabości politycznej
i braku zaplecza kadrowego umożliwiającego skuteczną walkę o władzę w powojennej Polsce. Jeszcze w trakcie trwania wojny, przy ogromnym wsparciu władz
ZSRR, rozpoczęli tworzenie własnych struktur wojskowych i organów bezpieczeń
stwa, na których zamierzali oprzeć swoje rz<)dy. W lipcu 1944 roku, w strukturach Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN), utworzono Resort
Bezpieczeństwa Publicznego (przemianowany l stycznia 1945 roku w Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego). Również latem 1944 roku, tuż po wyzwoleniu wschodnich obszarów kraju, przystąpiono do budowy pierwszych terenowych stmktur organów bezpieczeństwa;. Umocnienie zdobytej władzy wymagało
szybkiej rozbudowy rodzimego aparatu represji, zdolnego do przejęcia całkowitej
kontroli nad społeczeństwem, które w zdecydowanej większości niechętne było
władzy wprowadzonej za pomocą "sowieckich bagnetów" 6 • W rezultacie do lipca
1945 roku cały kraj pokryła sieć wojewódzkich i powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego.
MBP podlegało wiele formacji : urzędy bezpieczeństwa, Milicja Obywatelska,
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojska Ochrony Pogranicza, Straż Wię
zienna, Straż Przemysłowa, Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskie{ Pierwszoplanową rolę w strukturach ministerstwa odgrywał jednak aparat bezpieczeństwa,
zwany potocznie "bezpieką". Postępująca z biegiem czasu rozbudowa organizacyjna, wzrost zatrudnienia i doskonalenie metod działania sprawiły, że aparat bezpieczeństwa stał się głównym architektem nowego systemu władzy i posłusznym
wykonawcą zadań nakreślonych przez politycznego dysponenta (PPR/PZPR).
Podstawowym zadaniem tej swoistej policji politycznej było ściganie i likwidacja

.\ fnstml:rje pmry oprmryj11ej apam/11 bez:piazetlslwa (1945 -1989), oprac. T. Ruzikowski ,
Warszawa 2004.
4
Apamt bnpierznlslu!Ja i'<!' Polsce i'<!' latac/t 195tl-1952. TahyJ:a, s!mlegia, metody, oprac.
A. Dudek, A. Paczkowski , Warszawa 2000; Metody pmry opnYiryjllej apamltt bezpieczet/siwa
wobfC J:okiolów i zwif!d:ów wyz11a11iowyrń 1945-!989, red. A. Dziu rok, Warszawa 2004; A. Kura,
Apamr bnpiPrzeJ/stwa i wymiar >Pm'&•ierlliwo.l'ci 'li!.•ober J:olehywizarji wsi polsl:iej 1948-1956, Warszawa 2006.
' Zob. A. Paczkowski, Póf wiel.-tt rlziejóu• Polsl:i 1939-1989, Warszawa 2000, s. 59-60.
'' Przejmowanie władzy w tym okresie za pewniały przede wszystkim si ły radzieckie
(Armia Czerwona i NKWD).
7
Pod koniec 1945 r. l\IBP li czy ł ponad 130 rys. funkcjonariu szy. W 1953 r., w apogeum
swej wielkości, l\IBP zatrudniał ponad 320 rys. osób, zob. I I. Dominiczak , Ot gmry brzpierznistw;o PRL 1944-J99tJ. Ro-;:;wój i rlziala!tto.l'fu• J'u•iet/e rlohmmt!ów J1SIV. Warszawa 1997, s. 27.
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wszelkich form oporu (podziemie zbrojne, opozycja polityczna) w okresie wprowadz~tnia i utrwalania władzy komunistycznej w Polsce. W kolejnych latach aparat
bezpieczeństwa kontrolował i ingerował we wszystkie dziedziny życia politycznego, społecznego i gospodarczego państwa i jego obywateliN.
PodstaW<J do podjęcia działań operacyjnych było jak najdokładniejsze rozpoznanic osób, środowisk pozostaj<Jcych w kręgu zainteresowania UB'). Funkcjonariusze UB stosowali szeroką paletę metod pracy mających na celu zebranie
informacji i rozpracowanie "wrogich elementów". Oprócz tak zwanej techniki
pracy operacyjnej (podgląd i podsłuch za pomocą środków technicznych) szeroko
stosowana była obserwacja podejrzanych oraz kontrola korespondencji. Główne
źródło informacji aparatu bezpieczeństwa stanowiła jednak sieć tajnych współ
pracowników. Utworzenie i organizacja pracy sieci, a w dalszej kolejności nadzór
nad jej funkcjonowaniem należały do podstawowych obowiqzków pracowników
operacyjnych UB.
Sieć

agenturalna- zagadnienia ogólne

Jak już zostało wspomniane zdecydowana większość społeczeństwa z niechęcią
lub wręcz wrogości<) odnosiła się do przedstawicieli nowej władzy i realizowanych
metod rządzenia. 'Elki stan rzeczy wymagał od organów bezpieczeństwa stworzenia systemu totalnej kontroli społeczeństwa, w celu wykrywania i eliminowania
potencjalnych zagrożeń (przeciwników) dla "władzy ludowej". Intencje komunistów celnie określił Antoni Kura, pisząc: "[ ... ] szeroka inwigilacja, czyli pozyskiwanie informacji o społeczeństwie, szczególnie kontrola nad nim, była warunkiem
niezbędnym do skutecznego stosowania represji, jednocześnie zaś strach przed
represjami ułatwiał kontrolę nad społeczeństwcm" 10 •
Głównym źródłem zbierania informacji, inwigilacji i rozpracowywania społeczeństwa przez "bezpiekę" była sieć tajnych współpracowników (TW), zwana
"sieciq agenturalno-informacyjną" lub po prostu "agentur<(. "Agentura stanowi
' W charakterystyczny sposób o roli aparatu represji czytamy w instrukcji tv!BP z 1955 r.:
"Podsrawowym zadaniem organów bczpicczci'istwa jest wykrywanic w porę, zapobieganic
i likwidowanie przestępczej działalności szpiegów, terrorystów, dywersantów, sabotażystów,
uczestników reakcyjnego podziemia, rewizjonistów oraz antypal'istwowcj działalności reakcyjnego kleru, kułactwa i innych wrogów PRL", Instrukcja nr 03/55 o zasadach prowadzenia
rozpracowania agentmainego i ewidencji operacyjnej w organach bczpiecze11srwa publicznego
PRL (Warszawa 11.03.1955 r.), opublikowana w: lm!ml:cje pmcy .. ., s. 47.
" Instrukcja 1\IBP z 1949 r. w y mieniała 23 "wrogie środowiska ", rozpracowywane przez
UB. Wkrótce ich liczba wzrosła do 43 . W połowic lat 50. kartoteki "elemennt podejrzanego"
liczyły ok. 5,2 mln osób, czyli mniej więcej co trzeciego dorosłego mieszkańca Polski, zob.
H . Dominiczak, op. cit., s. 49; Apaml bezpii'CZftislwa w Po/sre l'<!' /awch 1953-1954. Tahyl:a, slmlfgia, metody, wybór i oprac. G. tllajchrzak, A. Paczkowski, Warszawa 2004, s. 10.
'" A. Kura. op. cit., s. 94.
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podstawowy oręż organów bezpieczeństwa publicznego- czytamy w instrukcji
z 1955 roku- w walce ze szpiegami wywiadów imperialistycznych, terrorystami,
dywersantami i szkodnikami, uczestnikami reakcyjnych podziemnych organizacji
i grup, rewizjonistami oraz innymi wrogami PRL" 11 • W omawianym okresie sieć
agenturalno-informacyjna składała się z: agentów, informatorów i rezydentów 12 •
Podstawową i najliczniejszą grupę stanowili informatorzy. Według definicji
z 1953 roku: "Informator jest to tajny współpracownik organów bezpieczeństwa,
który znajduje się lub posiada łączność ze środowiskiem interesującym organa
bezpieczeństwa"u. Rolą informatora było obserwowanie działań i kontaktów osób
pozostających w zainteresowaniu "bezpieki", próby pozyskania zaufania podejrzanych osób w celu ustalenia ich ewentualnej działalności przestępczej oraz informowanie UB o zaobserwowanych przejawach "wrogiej działalności". Jak pisze
T Ruzikowski: "Była to najbardziej rozpowszechniona forma współpracy z organami bezpieczeństwa" 14 • Liczba informatorów wielokrotnie przekraczała liczbę
agentów i rezydentów. Najcenniejszą kategorię stanowili agenci.
Agent jest to tajny współpracownik organów bezpieczeństwa, który dzięki swoim
i zdolnościom wykrywa i aktywnie rozpracowuje ws zelką wrog<l działal
no ść (organizacje, gmpy, jednostki). Agent powinien posiadać bezpośrednie dotarcie do
ośrodka, grupy lub osób uprawiającyc h wrogą działalność, cieszyć się ich zaufaniem oraz
po siadać m oż liwości rozpracowani a. Agent musi być sprawdzany, szkolony, coraz bardziej
związywany w toku pracy z aparatem bezpieczeństwa, by gotów był wykonać każde powierzone mu zadanie 1'.
możliwościom

Innymi słowy od agenta oczekiwano informacji z tak zwanej pierwszej ręki.
Wymagania stawiane agentom oraz rodzaj zadań, jakie mieli do wykonania, sprawiały, że stanowili oni trudniejszą do zwerbowania i na ogół najmniej liczną kategorie; agentury.
" Instrukcja nr 04/55 o zasadach pracy z agennną w organach bezpieczeństwa
publicznego PRL (Wa rszawa 11.03.1955 r.), opublikowana w: lllstm/irje pmcy ..., s. 69.
12
P o dział na trzy wymienione kategorie agentury funkcjonował do 1960 roku. Od tego
czasu jedyn~l wyróżnianą kategorią był tajny współpracownik, łą czący funkcje i zadania zarezerwowane do tej pory dla agenta, informatora i rezydenta. Innymi, mniej sformalizowanymi
formami współpracy z UB/SB były tzw. kontakty obywatelskie (dobrowolna współpraca z UB),
kontakty s łużbowe oraz konsultanci. Pod pojęciem kontaktu służbowego kryła się osoba, która
z racji zajmowa nego stanowiska (np. pracownicy na kierowniczych stanowiskach, pracownicy
wydziałów kadr w zakładach pracy) zobowiqzana była udzielać informacji UB o zaobserwowanych przejawach ,.wrogiej działalności", choć nie została zarejestrowana jako TW. Konsultant dostarczał z kolei specjalistycznej wiedzy z określonych dziedzin, którą nie dysponowali
funkcjonariusze Ul3.
u Instrukcja nr 012/53 o pracy aparatu bezpieczei'istwa z sieciq agenturalną (Warszawa
15.08.1953 r.), opublikowana w: l11slml:cje pmcv .. ., s. 32.
14
T Ruzikowski, Taj11i 'IJ!!spólpmrowllicy pio11ów opemcvj11yrh aparatu bezpieczf?istwa 19501984, ,. Pamięć i Sprawiedliwość" 2003. nr 1(3), s. 112.
Li Instrukcja nr 012/53 ... , s. 31.
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Rezydentem określano z kolei tajnego współpracownika kierującego pracą,
przekazanej mu sieci agentów i informatorów16 • Głównym zadaniem rezydentów
było utrzymywanie kontaktów z pozostaj•1cą pod ich nadzorem sieciq agenturalnq, przejmowanie zdobytych przez niq informacji (doniesień agenturalnych) oraz
zlecanic nowych zadań . Z tego powodu rezydent utrzymywał ścisły kontakt z pracownikiem operacyjnym UB. Przy typowaniu kandydatów na rezydenta zwracano
szczególnq uwagę na to, aby był to "człowiek politycznie pewny i zaufany", dysponujący doświadczeniem w pracy agenturalnej.
Werbunek tajnych współpracowników odbywał się na trzy sposoby: a) na
podstawie materiałów kompromitujących (szantaż), b) z odwołaniem się do tak
zwanych pobudek patriotycznych, c) za wynagrodzeniem.
W latach 40. i 50. zdecydowana większość tajnych współpracowników (wg
różnych szacunków 65-80%) została zwerbowana na podstawie materiałów kompromitujących (pod przymusem) 17 • Były to zazwyczaj osoby, którym groziła odpowiedzialność karna za popełnione przestępstwa (pospolici przestępcy, osoby,
którym udowodniono współpracę z okupantem) lub szeroko pojętq działalność
przeciwko władzom (np. członkowie podziemia zbrojnego, partii politycznych).
Drugq grupę stanowili ludzie, którym zależało na utrzymaniu w tajemnicy kompromitującyc h zdarzeń z ich życia prywatnego (zdrady małżeńskiej, skłonności
homoseksualnych itp.). Osoby, które w tym czasie odmawiały współpracy z UB,
skazywały siebie na wiele represji (zatrzymania, aresztowania, tortury). W kolejnych latach odchodzono od tego sposobu werbunku, wskazuj<IC na słabe wyniki
pracy zwerbowanych w ten sposób oraz niechęć do współpracy.
Werbowanie na podstawie tak zwanych pobudek patriotycznych ("na patriotyzm"), pomimo lansowania tego rodzaju werbunku przez kierownictwo MBP
i PPR/PZPR, przynosiło połowiczne sukcesy. Pod koniec lat 40. zwerbowani w ten
sposób TW stanowili około 30% stanu sieci agenturalnej. Większość z nich stanowili działacze partii komunistycznej. Dopiero po przełomie 1956 roku nastqpił
znaczny wzrost agentliry pozyskanej w ten sposób. Warto jednak nadmienić, że
dotyczyło to przede wszystkim mniej sformalizowanych form współpracy z SB
(kontakty obywatelskie, kontakty służbowe) .
Do roku 1956 najmniej licznq grupę stanowili TW pracujqcy za wynagrodzeniem. Oprócz korzyści finansowych formą wynagrodzenia mogło być,

u, W pierwszym dokumencie l\lBP (z 13.02.1945 r.) regulującym zasady pracy z agenturą
zapisano: .,W wypadkach gdy pracownik operacyjny utrzym uje stosunki z wieloma agcnrami
albo informatonlmi i nic może regularnie spotykać się z nimi, to wtedy wybiera spośród swoich
agentów jednego inteligentnego, zdyscyplinowanego i oddanego agenta, któremu po dokład
nym przeszkoleniu oddaje 4-6 swoich agentów (każdego oddzielnie), z którymi ma pracować",
!llstml:tje pracy ... , s. 25.
17
H. D ominiczak, op. cit., s. 43.
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załatwianie deficytowych towarów, ułatwienia przy wyjeździe zagranicznym, przyspieszenie otrzymania mieszkania czy awansu zawodowego. W grę wchodziły także
okolicznościowe prezenty, na przykład z okazji urodzin czy imienin lub sukcesu w pracy
zawodowej. Było również wielu takich, którzy przyjmowali wynagrodzenie po prostu po
wykonaniu zadania 1K.

Bez ryzyka popełnienia większego błędu można stwierdzić, że osoby współ
pracujące w ten sposób wykazywały się największą gorliwością w pracy, gdyż od
jakości dostarczanych informacji uzależnione były osiągane korzyści materialne.
Praca funkcjonariuszy operacyjnych UB polegała na systematycznych spotkaniach z posiadaną siecią agenturalną. Zgodnie z wytycznymi z 1953 roku:
Pracownik operacyjny zobowiązany jest śledzić za ciągłością zadań stawianych sieci
agenturalnej i zgodnością zadań z planem pracy i kierunkiem wykorzystania agenra. Spotkania z siecią agenturalną są jedyną formą bezpośredniego zetknięcia się z siecią i dlatego
muszą być wykorzystane dla systematycznego wychowania, szkolenia i coraz lepszego
wiązania sieci agentmaJnej z aparatem bezpiec ze ństwa ''.
1

\V trakcie spotkań TW przekazywał, napisane odręcznie, donicsienie agenturalne , dotyczące wykonywanego zadania. Funkcjonariusz UB dokonywał analizy
dotychczasowej pracy oraz wyznaczał kolejne zadania oraz czas i miejsce następ
nego spotkania.
Spotkania z TW odbywały się w różnych miejscach. Często były to miejsca
publiczne (parki, kawiarnie itp.), w których przebywanic pozwalało na zachowanie
anonimowości i nie zwracało większej uwagi. Innym miejscem spotkań były specjalnie do tego celu przygotowane mieszkania konspiracyjne (MK). W instrukcji
MBP z 1945 roku zalecano:
Wszystkie se kcje mające u siebie agenturę powinny mieć konspiracyjne mieszkania
dla przyjmowania agentury. Na jednym mieszkaniu można przyjmować nie więcej niż5-7
agentów. W konspiracyjn yc h mieszkaniach powinni być przyjmowani agenci, do których
ma się zaufanie. [... J Spotkania z agenturą w konspiracyjnych mieszkaniach należy organizować tak, żeby nie spotkało się naraz dwóch agentów, bo to może pociągnąć za sobą
rozkonspirowanie jednego przed dmgim 20 •

1
'
1
''

Cyt. za: fllstmJ:rje pmc_v .. ., s. 10.
Instrukcja nr 012/53 ... , s. 41.
2"
Instrukcja (tymczasowa) o pozyskaniu , pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej
sieci (Warszawa 13.02.1945 r.), opublikowana w: lmtmkrje pmcy .. ., s. 26. W latach 50. mieszkania konspiracyjne zastąpiły tzw. lokale konspiracyjne, czyli "specjalnie urzqdzone i odpowiednio zaszyfrowane pomieszczenia, stanowiące własność organów bezpicczeJ'\stwa, wykorzystywane dla odbywania spotka1'1 z agenturą i przeprowadzania innych przedsięwzięć specjalnych".
Innym miejscem spotka1'i były tzw. lokale kontaktowe (prywatne miesz kania, pomieszczenia
instytucji kulturalnych, gospodarczych), "które różnią się od lokalów konspiracyjnych tym, że
organy bezpicczc1\srwa korzystaj'! z nich za specjalną zgod :j zamieszkałych w nich prywarnych
osób - właścicieli mieszka1'i", Instmkcja nr 04/55 ..., s. 89.
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Szczegółowe wytyczne zwiqzane z pracq sieci agentmaJnej zawierały wydawane w kolejnych latach (1945, 1953, 1955) akty normatywne (instrukcje, rozkazy)
MBP i Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego (powstał po likwidacji MBP).
Do głównych problemów poruszanych w instrukcjach należały: wybór kandydatów na tajnych współpracowników, zbieranie informacji na temat kandydata (opracowywanie), pozyskanie tajnego współpracownika (werbunek), praca z tajnymi
współpracownikami (spotkania) i ich kontrola. Wspomniane główne tematy skła
dały się z kolei z wielu problemów szczegółowych. Dużo miejsca w instrukcjach
poświęcano r6wnież tak zwanym sprawom operacyjnym wszczynanym najczęściej
właśnie dzięki informacjom od tajnych współpracowników. Oni również często
odgrywali ważną rolę w prowadzonych przez UB sprawach operacyjnych 21 •

TW zielonogórskiej bezpieki w latach 1950-1956
Na mocy ustawy z dnia 28 czerwca 1950 roku o zmianach podziału administracyjnego Państwa nasqpiło wyodrębnienie nowych województw na ziemiach zachodnich. Art. 4 § l ustawy dotyczył utworzenia województwa zielonogórskiego,
z siedzibq wojewódzkiej rady narodowej w Zielonej Górze 22 . Zmiany w podziale
administracyjnym kraju wymagały przeprowadzenia podobnych działań w zakresie organizacji i struktury aparatu bezpieczeństwa.
Rozkazem organizacyjnym nr 058/50 ministra bezpieczeństwa publicznego
z dnia 18 lipca 1950 roku w sprawie zorganizowania i reorganizacji jednostek UB
przemianowano Ekspozyturę Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego województwa poznańskiego w Wojewódzki Urz<ld Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP)
w Zielonej Górze 21 • Od tego momentu WUBP w Zielonej Górze koordynował
działalność powiatowych jednostek UB (PUBP) z powiatów, które znalazły się
w granicach województwa zielonogórskiego 24 . Pierwsze tygodnie funkcjonowania
urzędu zdominowały działania zmierzające do wyeliminowania problemów orga-

- - - -- - - -- --21
22

Zob. lnstm/:rjf pmry .. .. s. 4-7.
Dz. U. 1950, nr 28, poz. 255.

Pirrwsz:f r/ni ttrtszejjrrl11ostl:i, Kolo Rod z in Milicyjnych przy KW l\10 Zielona Góra,
s. 8 (w posiadaniu autora).
24
Do obszl!ru woj. zielonogórskiego włqczone zostały: a) z obszaru woj. poznańskiego
powiaty: babimejski (od 12.1951 r. sulechowski), gorzowski, gubiński, kro~niel'iski, międzyrzec
ki, rzepiński, skwierzyi'iski, strzelecki, sulęciński, świebodziński, wschowski i zielonogórski,
b) z obszaru woj. wrocławskiego powiaty: głogowski, kożuchowski (od 4.1953 r. nowosolski),
szprotawski, żaga1'\ski i żarski.
2'
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nizacyjnych, kadrowych, lokalowych itp. 2'. Oprócz rozbudowy struktury organizacyjnefr' podejmowano również pierwsze działania operacyjne.
Nicwątpliwie działaniem wymagaj<Jcym czasu była organizacja sieci agenturalno-informacyjnej. Znaczna część pracowników WUBP została skierowana z innych województw (m.in. z Poznania). Wymagało to od nich najczęściej przerwania/zerwania współpracy z dotychczasowymi TW oraz budowy od podstaw nowej
siatki konfidentów na nieznanym terenie. W znacznie lepszej sytuacji znajdowali
się funkcjonariusze przeniesieni do pracy w WUBP Zielona Góra z jednostek
powiatowych z terenu nowego województwa. W ich przypadku, w zależności od
powierzonych obowiązków, możliwe było utrzymanie łączności i kontynuowanie
pracy z przynajmniej częścią z posiadanej do tej pory agentury.
Analiza dostępnych materiałów archiwalnych potwierdza tezę, że budowa sieci
agenturalnej WUBP Zielona Góra, w początkowym okresie funkcjonowania urzę
du, przebiegała bardzo opornie. W październiku 1950 roku zalążkiem przyszłej
sieci agenturalnej dysponował jedynie Wydział I (kontrwywiadowczy), któremu
udało się zwerbować l rezydenta i S informatorów27• Dopiero w kolejnych miesią
cach budowa agentury nabrała szybszego tempa. Na pocz<Jtku 1951 roku WUBP
dysponował już siecią złożoną z: 3 rezydentów, 3 agentów i 38 informatorów. Więk
szość z nich (2 rez., l ag. i 15 inf.) współpracowała z Wydziałem V (ochrona partii i ugrupowarl. politycznych). Swoją sieć rozbudowywały także pozostałe piony
operacyjne urzędu. Wydział I dysponował wówczas 12 TW (l rez., 2 ag. i 9 inf.).
Wydział III (walka z podziemiem) i Wydział "A" (obserwacja zewnętrzna) miały
odpowiednio 7 i 6 informatorów 2H. Co zastanawiające, biorąc pod uwagę omawiany
okres (kolektywizacja), najgorzej wyglądała sytuacja Wydziału IV (ochrona gospodarki), który w dalszym chJgu nie posiadał ani jednego TW.
Lata 1952-1953 stanowiły okres lawinowego wzrostu liczby TW, pozostają
cych w kontakcie z pionami operacyjnymi WUBP. W roku 1952 sieć agenturalna
urzędu liczyła już 326 osób (7 rez., 11 ag. i 308 in f.). Na czoło pod względem liczby
25 Zob. R. Zaradny. lVIar/za i Jpolrr:wo.l'ć Zidottf'j Góry w latach 1945-1975, Zielona Góra
2009, s. 220-223. 268.
21
' Tzw. piony operacyjne WUBP tworzyły : Wydział I (konrrwywiad), Wydział II (szyfry), Wydział III (walka z podziemiem). Wydział IV (ochrona gospodarki), Wydział V (ochrona
parrii i u g rupował'\ politycznych), Wydział VI (więziennictwo), Wydział VII (śledczy), Wydział
VIII (ochrona komunikacji drogowej i kolejowej}, Wydział IX (ochrona przem ys łu - powstał
w 1953 r.), Wydział X ("walka z prowokacją w ruchu robotniczym" -pows tał w 1952 r.) oraz
Inspektorat Wiej ski. Szerzej na temat zmian w strukturze organizacyjnej WUBP: Apamt bez ·
pieczf'flstrJ!:a re' Polsrr. Kar/m l:irrowllirZa, t. I: 1944-1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005 ,
s. 25-48.
27 Archiwum lnstywtu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu (dalej AIPN Po), 060/531, zag. 37/1, Dane statystyczne o ruchu sieci agenturalno-informacyjnej woj. zielonogórskiego
za m-c październik 1950 r. , k. 2.
2'
lbirletll, zag. 37/2, Dane statystyczne o ruchu sieci agenturalno-informacyjnej woj. zielonogórskiego za rok 1951, k . 2.
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posiadanych TW wysunął się wówczas Wydział IV (4 rez., l ag. i 99 inf.). Pokaźną
liczb<\ konfidentów dysponowały również: Wydział V (2 rez., 6 ag. i 65 inf.) oraz
Wydział I (4 ag. i 54 inf.). Posiadaniem agentury mógł także się pochwalić Wydział VIII (ochrona komunikacji kolejowej i drogowej), która liczyła l rezydenta
i 27 informatorów. Osobna agentura (2 inf.) znajdowała się również w dyspozycji
kierownictwa urzędu (zastępca szeb WUBP) 2'1. Apogeum rozbudowy sieci TW
stanowił jednak rok 1953. W szczytowym okresie sieć agenturalna WUBP Zielona
Góra osi<)gnęła poziom prawie 500 osób (9 rez., 19 ag. i 467 inf.). NajliczniejsZ<I
agenturą w dalszym ciągu dysponował Wydział IV (6 rez., 3 ag. i 156 inf.). Pozostałe piony operacyjne liczyły od 88 informatorów (Wydział V) do 15 informatorów
(Wydział 11) 10 .
Tendencję wzrostoW<I zahamowały wydarzenia z przełomu lat 1953/1954·' 1•
Podjęta wówczas próba "liberalizacji" aparatu represji {likwidacja MBP) skutkowała między innymi wyeliminowaniem ze współpracy znacznej liczby TW·12 • Sieć
agenturalna Wojewódzkiego Urzędu ds . Bezpieczeństwa Publiczncgo w Zielonej
Górze (powstał w miejsce WUBP) skurczyła się w tym czasie o około 40%. Pod
koniec 1955 roku urząd posiadał 320 TW (l rez., 40 ag. i 279 inf.), z których największa ilość (l rez., 7 ag. i 104 inf.) w dalszym ciągu była w dyspozycji Wydziału
IV. W miarę pokaźm1 agentuq dysponował jeszcze pion kontrwywiadowczy (po
reorganizacji Wydział II)- 26 agentów i 64 informatorów oraz sekcja obserwacyjna
(Wydział "B")- 47 informatorówu. Zahamowanie tendencji spadkowej przyniósł
I kwartał 1956 roku. Według wykazu na dzień 31 marca 1956 roku sieć agenturalno-informacyjna WUdsBP liczyła l rezydenta, 38 agentów i 317 informatorówH.
Kolejne załamanie nasqpiło po "październiku 1956 roku" na co wpływ miały kolejne zmiany organizacyjne w aparacie bezpieczeństwa.
Podobne wahania dotyczyły agentury współpracującej z powiatowymi urzę
dami bezpieczeństwa publicznego w województwie zielonogórskim. W latach
1950-1953 ogólna liczbaTWrosła w tempie kilkunastu procent rocznie. W chwi21
'

lóirlrm , zag. 37/3, Dane statystyczne o ruchu sieci agenturalno-informacyjnej woj. zielonogó rskiego za rok 1952. k . 13.
·'" lóirlem .
11
·
Śmierć Józefa Stalina w marcu 1953 r. zapoczątkowała "odwilż" w Europie Środkowo
Wschodniej. Zmiany w Polsce przyspieszyła ucieczka na Zachód ppłk. Józefa Światły, wysokiego funkcjonariu sza l\·IBP (z-ca dyrektora Departamentu X). W audycjach nadawanych na falach
Radia Wolna Emopa demaskował on kulisy działalności i mer ody pracy stosowane przez aparat
bezpieczei'istwa oraz kierownictwo PZPR, zob. H. Dominiczak, op. cif.. s. 112-113; Z. Błażyl'\ski ,
Jl1ów.•i Józef',~'wiatlo. Za /.•ttlisami óezpie/.-i i pal'lii 1940-1955, Londyn 1985.
2
'
W skali kraju liczba TW spadła z 85 333 w grudniu 1953 r. do poziomu 36 085 w grudniu 1955 r. Główne przyczyny eliminacji z sieci agentmalnej stanowiły: niechęć i odmowa
wsp ó łpracy, zmiana miejsca pracy i zamieszkania. brak możliwości wykorzystania oraz dekonspiracja, T Ruzikowski. op. cif.. s. 117.
'·' AIPJ\' Po, 060/53-6, Tabela agentury zarejestrowanej w m-cu styczniu 1956 r. , k. l.
1
·'
lóirlf'11t, Tabela agentury zarejestrowanej w I kwartale 1956 r., k. 36.
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li utworzenia województwa zielonogórskiego powiatowe urzędy bezpieczeństwa
(15 jednostek) miały w swej dyspozycji: 67 rezydentów, 49 agentów i 1238 informatorów15. Trzy lata później, oshjgając swój szczytowy poziom, agentura PUBP
w województwa zielonogórskim liczyła 1747 osób (51 rez., 2 ag. i 1694 inf.)·1r'. Jak
łatwo zauważyć wzrost ilościowy nie szedł w parze z "jakością", o czym świadczy
gwałtowny spadek liczby najcenniejszej kategorii agentury- agentów. Podobnie jak w przypadku WUdsBP Zielona Góra załamanie nastąpiło w 1954 roku.
Przykładowo agentlira Powiatowego Urzędu ds . Bezpieczeństwa Publicznego
(PUclsBP) w Strzelcach Krajeńskich skurczyła się o prawie 75% (z 141 inf. w 1953
r. cło zaledwie 36 w 1955 r.). PUdsBP w Żarach zredukował z kolei swoj<l sieć TW
o 50% (odpowiednio 131 i 65 inf.) 17 • Podobna sytuacja zaistniała w każdej jednostce w województwie. Ustabilizowanie liczby TW nasqpiło na przełomie lat
1955/1956. Najliczniejszą agentuq dysponowały w tym czasie PUdsBP Gorzów
(3 rez., l ag. i 92 inf.) oraz PUdsBP Żary (l rez. i 68 inf.). Na drugim biegunie
znajdowały się jednostki we Wschowie i Skwierzynie, które miały odpowiednio
23 i 25 informatorów1H.
Równocześnie ze wzrostem liczby tajnych współpracowników zwiększało
się grono potencjalnych kandydatów do werbunku. Ich liczba w kolejnych latach
kształtowała się na poziomic: 1950 r.- 1367, 1952 r.- 1869, 1953 r.- 2263. W 1956
roku liczba kandydatów na werbunek zmalała do niespełna 500 osób.
Proporcje pomiędzy poszczególnymi typami werbunku TW w województwie
zielonogórskim niewiele różniły się od tendencji ogólnokrajowych. Dzięki szczegółowym danym zawartym w opracowaniach z lat 1950 i 1953 dowiadujemy się, że
najwięcej osób zwerbowano wówczas na podstawie materiałów kompromitujących.
Osoby takie stanowiły 66% pozyskanych do współpracy w 1950 roku (900 na 1360
TW). W roku 1953 odsetek zwerbowanych w ten sposób wynosił około 58% (1288
z 2242). Nagły zwrot w tym zakresie nastąpił po 1954 roku. Dane z marca 1956
roku wskazują, że zaledwie 10% zarejestrowanych wówczas TW zwerbowano na
podstawie materiałów kompromituj<)cych. Werbunek z odwołaniem się do pobudek patriotycznych (ideowych) stanowił blisko 30% pozyskań w 1950 roku i wzrósł
w kolejnych latach do poziomu 40% (1953) i aż 90% w 1956 rokuw. Zdecydowanie
'' lbirltl/1, 060/53 -1, zag. 37/1, Dane statystyczne .. ., k. 2. Najbardziej rozbudowaną sieć
agcmury posiadały w tym czasie PUBP w: Gorzowie, Strzelcach Krajcl'iskich i Zielonej Górze.
Najmniej liczna agentura była w dyspozycji jednostek UB w: Glogowie, Kożuchawie i Szprotawic (zob. rab. 3).
11
'
lbirlflll, zag. 37/3, Dane statystyczne ... , k. 13.
17
·
lbirll'lll , 060/53-2, poz. 3, Sprawozdania statystyczne po linii spraw ewidencji operacyjnej za 1955 r., k. 22 i 30.
-'" lbirll'm, 060/53-6, Tabcła agentury zarejestrowanej w I kwartale . .. , k. 36.
,., Tak nagła zmiana pod staw werbunku budzi pewne W<Jtpliwości. Wobec braku moż
liwości dokładnej weryfikacji podanych zestawiei'i należy je raczej traktować jako przejawy
pewnego trendu (w skali ogólnopolskiej podobny poziom werbunków na podstawie pobudek
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najmniejsza liczba TW współpracowała w zamian za korzyści materialne, stanowili
oni odpowiednio: 4% (1950) i 11% (1953). Z kolei według danych z 1956 roku na
podstawie "materialnego zainteresowania" nie był zarejestrowany wówczas ani
jeden Tw-w_
Werbunek prowadzono praktycznie we wszystkich środowiskach, grupach
społecznych i zawodach. W 1956 roku najliczniejSZ<l grupę tworzyli pracownicy
umysłowi (512 osób), co stanowiło blisko 45% ogólnej liczby TW. Pokaźną grupę
zawodową wśród TW stanowili również: robotnicy- 256 osób, inteligencja techniczna (inżynierowie, agrotechnicy, zootechnicy)- 111, chłopi- 94 oraz członko
wie spółdzielni produkcyjnych- 41. Wśród TW znajdowali się również duchowni
(świeccy i zakonni)- 32 osoby, a także pracownicy nauki i kultury- 33. Około
60% TW (669 osób) posiadała wykształcenie podstawowe. Osoby o średnim wykształceniu stanowiły około 30% agentury (350), a niespełna 10% odznaczała się
wykształceniem wyższym (110) 41 •
Analizując sieć agenlllralną, warto też wspomnieć o danych dotycz<tcych
przynależności organizacyjnej (partyjnej) tajnych współpracowników. Przez cały
omawiany okres można zauważyć utrzymywanie się stałej tendencji w tym zakresie. Zdecydowanie największą liczbę TW stanowiły osoby bezpartyjne. Ich
odsetek oscylował na stabilnym poziomie około 80% (lata 1950-1955), by w roku
1956 ulec tylko niewielkiemu zwiększeniu (niespełna 90%). Drugie podstawowe
źródło zasilaj'-lce sieć agenturalną UB w województwie zielonogórskim stanowiło
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL). Ludowcy stanowili około 10% ogólnej liczby TW. Działacze PZPR, pomimo licznych obostrzeń dotyczących ich
sformalizowanej współpracy z aparatem bezpieczeństwa, w 1950 roku stanowili
także blisko 10% konfidentów (138 osób). W następnych latach ich udział w sieci
agenturalnej utrzymywał się na poziomie 4-5%. Co charakterystyczne, znaczna
większość TW pozyskiwanych z partii komunistycznej pracowała w charakterze
rezydentów, stosując w praktyce wytyczne kierownictwa MBP o "politycznym
zaangażowaniu, zaufaniu i doświadczeniu" mających cechować tę grupę tajnych
współpracowników. Oprócz wymienionych powyżej środowisk politycznych nie-
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patriotycznych został osi:Jgnic;ty na początku lat 80.) niż rzeczywisty obraz motywów współ
pracy, zob. T Ruzikowski, op. ci!., s. 117.
111
AIPN Po, 060/53-1, zag. 37/1. Dane st atystyczne .. ., k. 2; AIPN Po, 060/53-6, Tabela
agentury wg stanu na dzie1'i 31 marzec 1956 r., k. 23. s,, to dane zbiorcze dotyczące ogólnej
liczby TW na terenie woj. zielonogórskiego (WUBP i PUBP).
41
lbirlflll, 060/53-6, Dane o agenturze marzec 1956 r., k. 25. Charakterystykę składu
osobowego sieci agenturalno-informacyjnej warto uzupełnić o informacje na temat wieku TW.
W 1956 r. ok . 65% TW mieściła się w przedziale 25-45 lat, ok. 25% liczyła 45-60 lat. Trzeci q
grupę (ok. 7%) stanowiły osoby w wieku 18-25 lat, pozostałe ok. 3% przekroczyło 60 lat.
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TW (kilkadziesiąt osób) stanowili także członkowie Związku Mło
dzieży Polskiej (ZMP) i Stronnictwa Demokratycznego (SD) 42 .
Widu ciekawych informacji dostarcza z kolei analiza "rozmieszczenia sieci
agenturalno-informacyjnej". Według danych z 1952 roku najczęściej odnotowywanym celem werbunku była współpraca z jednostkami operacyjnymi (wydziały
WUBP i referaty PUBP) działającymi "w mchu chłopskim" - 9 rezydentów i 295
informatorów, co stanowiło 15% całej agentury. Kolejnym było rozpracowanie
"wrogiej działalności w przemyśle państwowym"- 281 konfidentów, 258 TW
pracowało z kolei "wśród podziemia zbrojnego". Dalsze miejsca na liście liczby
TW używanych do rozpracowania poszczególnych środowisk zajmowały: transport
i komunikacja- 137 TW, "byli członkowie wrogich organizacji i przedwojenny
aparat państwowy" - 118 TW oraz "obóz katolicki, inne wyznania i sekty religijne" - 97 TW. 38 tajnych współpracowników (z czego większość współpracująca
z WUBP Zielona Góra) było również wykorzystywanych do walki ze "szpiegostwcm"n. W 1956 roku największa liczba agentury pracowała "po linii": l) wrogiej
agitacji i propagandy, 2) szpiegostwa, 3) udziału w nielegalnych organizacjach, 4)
szkodnictwa rolniczego i przemysłowego 44 .
Informacje przekazywane przez tajnych współpracowników, po ich dokład
nym sprawdzeniu, były następnie wykorzystywane w prowadzonych przez UB
sprawach (rozpracowaniach) operacyjnych. Bliższe spojrzenie na dane statystyczne
dotyczące liczby i charakteru spraw operacyjnych prowadzonych przez poszczególne piony operacyjne WUBP/WUdsBP Zielona Góra rzuca nowe światło na faktyczny zakres wykorzystania posiadanej agentury w działalności operacyjnej UB.
Z niepełnych danych z lat 1951-1953 wynika, że WUBP Zielona Góra prowadził wówczas Z<dedwic 34 rozpracowania operacyjne (stan na 1.10.1953 r.), w których wykorzystywano łącznie 55 TW (2 rez., 4 ag. i 49 inf.). Biorąc pod uwagę
to, że sieć agenturalna urzędu liczyła w tym czasie niespełna 500 osób, wynika
z tego, że zaledwie około 11% zarejestrowanych TW rzeczywiście uczestniczyła
w działaniach urzędu 45 •
Znacznie bardziej dokładnymi danymi dysponujemy z lat 1955-1956. We
wrześniu 1955 roku cztery piony operacyjne WUdsBP w Zielonej Górze (wydziały: II, III, IV i VI) prowadziły łącznic 183 rozpracowania operacyjne. Tylko w 75
sprawach (41 %) korzystano z pomocy TW, gdy w aż 108 przypadkach rozpracowielkA

grupę

•z lbirlt'tll, 060/53-l , zag. :m1. Dane statystyczne ... , k. 2; ibirlfllt, 060/53-6, Dane o agenturze .... k. 25.
•; fbitir tli , zag. 37/3, Dane statystyczne .... k. 13.
4
lbirlmt. 060/5 .) -6, ' Etbcla agentliry rozpracowującej wrogi element wg zabarwieJ'i na
•
dziCI't 31.03.1956 r.. k. 35 .
.s lbirlnn . 060/53-2, poz. l , Tabcle statystyczno-sprawozdawcze o ruchu agenturalnowstępn ych, ewidencyjnych i śledczych rozpracowal'i za okres od 1.10.1951 r. do 1.11.1953 r.,
k. 4.
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wanie było prowadzone bez użycia agentury. Z 236 tajnych współpracowników
(l rez., 34 ag. i 202 inf.) zarejestrowanych wówczas w wymienionych wydziałach
"pracujących po sprawach" było zaledwie 94 (23 ag. i 71 inf.), co stanowiło 40%
całej sieci agenturalnej"'. Podobna sytuacja zaistniała w tym czasie w jednostkach
powiatowych. Na przykład PUdsBP w Świebodzinie na 27 prowadzonych spraw,
tylko w 8 korzystał ze wsparcia agentury. Połowa, spośród 25 posiadanych w ewidencji, informatorów była wykorzystywana w prowadzonych sprawach. PUdsBP
w Zielonej Górze korzystał z TW w 9 na 16 prowadzonych rozpracowań. Bardzo
niski był natomiast odsetek rzeczywiście pracujqcych TW, który wynosił niespeł
na 25% (l O spośród posiadanych 42 TW) 47•
Stopień wykorzystania tajnych współpracowników poprawił się w roku 1956.
Według wykazu z l maja 1956 roku piony operacyjne WUdsBP w Zielonej Górze
prowadziły 219 spraw. Prawie połowa z nich (108) była prowadzona z wykorzystaniem tajnych współpracowników. W pracę operacyjną zaangażowanych było
wówczas 19 agentów i 129 informatorów (ok. 50% całej sieci agenturalnej) 48 . Wyż
szy współczynnik zaangażowania TW w sprawy operacyjne wykazywały także
PlJdsBP w województwie zielonogórskim. 356 tajnych współpracowników (również ok. 50%) jednostek powiatowych pracowało wówczas w ramach 244 rozpracowań (na 431 prowadzonych) 4'J.

***
Podsumowując,

wypada zgodzić się ze stwierdzeniem T Ruzikowskiego, że "Tajni współpracownicy U B i SB stanowili jedną z najważniejszych części systemu
kontroli społecze ństwa i podtrzymywania dyktatury komunistycznej"" 0 • Tak<) rolę
odgrywali również konfidenci współpracujący z aparatem bezpieczeństwa w województwie zielonogórskim. Omówiony okres, ze względu na zachodzące wówczas
zmiany zarówno w podziale administracyjnym kraju, jak i wewnętrzną reorganizację samego aparatu bezpieczeństwa, stanowił kolejny etap rozwoju , na którym
w kolejnych latach opierała się działalność całego aparatll represji, w tym również
jego tajnych współpracowników

4

''

lbidrm, poz. 3, Sprawozdania statystyczne po linii sp raw ewidencji operacyjnej za 1955

r., k. 2-4a.
47

lbirlflll, k. 25 i 28.
'·' lbirlrm, 060/53-7, Sprawozdania statystyczne po linii spraw ewidencji operacyjnej za
m-c kwiecie!'\ 1956 r. , k. 1-10 (obliczenia własne).
"'' lbirlrm.
"' T Ruzikowski, op. cit., s. 124.

Tabela l. Tajni współpracownicy pionów operacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeńs t wa P u blicznego w Zielon ej Górze
w latach 1950-1953
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Tabela 2. Tajni współpracownicy pionów operacyjnych Wojewódzkiego
Górze w latach 19SS-19S6
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-
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-
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Tabela .3.

Tajni wsp ó łpracownicy Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego (Powiatowych
Publicznego) wojewódzrwa zielonogórskiegow latach 1950-1956
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-
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-
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1338

51

2

1694
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l
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*Dane z lat 1'155-1956 dotvczą I'UdsBP Nowa Sól (zob. przypis 24).
** !'(IBI' w Lubsku utworzono w 1954 r.
***. PUBP w Sukchowie utworzono w 1951 r.
Źródłu: AIPN l'o. 060/53-1, zag. 37/1, zag. 37/2, zag. 37/3; AIPN Po 060/53-6.
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Tabela 4. Podsrawa werbunku tajnych

współpracowników

UB w wojewódzrwie zielonogórskim w larach 1950-1956

1950

1953

1956

i

Jednostka
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l

opłarę

ma re r.
kom p r.

z pobudek
ideow.

17
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193
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WUBP

-

3

4

PUBP

45
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456

42

1003

Razem

45

900

460

59

1288

z pobudek
ideow.
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l

opłarę

ma re r.
kom p r.

z pobudek
ideow.

36

319

702

-

36

738

895

-

72

1057

Źródło: i\IPN Po, 060/53-1 , zag. 37/1. zag. 37/2. zag. 37/3; AIPN Po ()(,()/53-6.

Tabela S. Przynależność partyjna tajnych

współpracowników

UB w wojewódzrwie zielonogórskim w larach 1950-1956
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10
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4
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-
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8
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Razem
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Z i\ l!'
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Źródło: .'\ IPN Po, 060/53-1. zag. 37/1, zag. 37/2, zag. 37/3; AIPN Po 060/53-6.
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2
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-

8
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-
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Tabela 6. Rozmieszczenie sieci tajnych

współpracowników

UB w województwie zielonogórskim w latach 1950-1953
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Wyszczególnienie
Szpiegostwo

l Placówki dyplomatyczne
Obcokrajowcy
B.
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WUBP
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WUBP

l

PUBP

l

2

38
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6

2

l
l

l

-

l

-

-

l
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54
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230

4

-

l
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-
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-
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-
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lO
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-
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2
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-
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4

70

-

21

6
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-
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-
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-
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-
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7
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-
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4

2
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l
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5
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-
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-
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-
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s
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l

l
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-
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4
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6

1351
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Razem
Zródło:

'
AIPN l' o. 060/5.>-1.
za g. ·'' 7/1. zag ..'>7 /3.

N
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Piotr Krysrians
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Tabela 7. i\licszkania konspiracyjne. lokale konspiracyjne oraz lokale kontaktowe pozostaj;jce
w dyspozycji jednostek UB wojewódzrwa zielonogórskiego w larach 1950-1956

1950

1953

1956

Wyszczególnienie
Mieszkania
konspiracyjne
Lokale
konspiracyjne
Lokale
kontaktowe

WUBP

PUBP

WUBP

PUBP

WUBP

PUBP

l

44

34

77

-

-

-

-

-

-

3

2

-

-

-

-

73

147

Źróuło: i\II'N l'o , 060/53-1. za).:. 37/1, za~. 37/.'l; i\II'N Po, OW/53-Ci.

Piotr Krysrians

COLLABORATORS OF SECRET POLICE
IN ZIELONA GÓRA (1950-1956)
Summary
Secttrity apparatus (t he Polish Sccret Police l Secrcr Police) became t he main architect of a new
system in post-war Poland as wcll as a kccn comractor of rasks dcfined by t he political disposcr
(Polish Workcrs' Party l rhe Polish United Workers' Party). The elementary rask ofthis specific
political police was pursue and liquidation of any formsof opposition (armed underground movemenr. political rcsistancc) in thc period of introducing and srrcngthening communisr power
in Poland. In the following years rhc security apparatus eontroileci and inrerfered in all areas
of politicaL socia l and cconomic life of rhe country and its citizcns. Collaborators of rhe Polish
Secret Policc l Sccrcr Police appcarccl to be one of t he major parts of rhc controlling system
and retaining commun isr dictatorship.
The a im of this anicle is to indicare the problem of collaborar ors of unirs in rhc Polish
Secrer Policc acting in Zielona Góra voivodeship in 1950-1956. In addition to rhe above. the
subvcrsive group of t he Voivodcship Public Sccurity Officc l Voivodeship Officc of Public
Securiry in Zielona Góra was of signitkant importance. This work seems to be a n attcmpr to
prcscnr t he subvcrsive-informarivc web o f t he Polish Secrer Police, i ts number, characrerisrics
of its persona lity. motives for collaborations and rhe main directions of irs usage.
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KONFLIKT MIĘDZY l SEKRETARZEM
KOMITETU POWIATOWEGO PZPR W ZIELONEJ GÓRZE
l SZEFEM URZĘDU BEZPIECZEŃSTWA W 1956 ROKU

U

chwalony w 1954 roku, przez II Zjazd statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej niewiele uwagi poświęcał Egzekutywom Komitetów Powiatowych:
"Komitet powiatowy wybiera jako swój organ wykonawczy egzekutywę w skła
dzie 7-11 członków, w tym sekretarzy" 1• Wybór Egzekutywy następował formalnie
podczas pierwszego posiedzenia Komitetu. Listę kandydatów na członków tego
gremium przedstawiał przedstawiciel Kornitelli Wojewódzkiego. Następnie była
ona jednogłośnie zatwierdzana. Tmdno, zatem mówić o "wyborach" Egzekutywy.
Była ona rzeczywiście wyznaczana przez Egzekutywę wyższego szczebla.
W skbd Egzekutywy Kornitelli Powiatowego PZPR w Zielonej Górze, w larach 1949-19592 , wchodzili sekretarze. Pocz,Jtkowo było ich dwóch (l oraz II), od
1951 roku trzech. Określano ich mianem "sekretariatu". Poza tym członkiem Egzekmywy był zawsze, do 1956 roku przedstawicielUrzędu Bezpieczeństwa (najczęściej szef, czasami zastępca) oraz Przewodnicz4cy Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej (odpowiednik współczesnego Starosty). Funkcje te były na tyle silnie
związane z Egzekutywą, że w przypadku zmiany na stanowisku natychmiast
włączano następców w skbd Egzekutywy KP, bez przeprowadzania formalnych
wyborów.
Najczęściej w skład Egzekutyw wchodzili także zwierzchnicy Milicji Obywatelskiej w powiecie (kierownicy Komisariatu lub Komendy). Ich obecność
w Egzekutywie nie była jednak konieczna do roku 1956. Dopiero po roku 1956
ranga lokalnych komendantów MO wzrosła. Członkiem Egzekutywy KP PZPR
w Zielonej Górze był przedstawiciel fabryki tektmy w Krępie, uważanej za najważniejszy zakład przemysłowy w powiecie, oraz prezes spółdzielni "Samopomoc
Chłopska", prowadZ<jCej wiejskie sklepiki. Obecność tych osób w Egzekutywie
umożliwiała władzom partyjnym kontrolę wszystkich niemal dziedzin życia na
terenie powiatu. Pozostali członkowie Egzekutywy stanowili raczej "dekorację".
1

Statur Polskiej Zjednoczonej Parrii Robotniczej, uchwalony przez II Zjazd PZPR,
b. m. w. , 1954. s. 89.
2
W 1959 r. KP PZPR został połącz o ny z Komitetem l'vliejskim w Komitet l\liasta i Powiatll PZPR w Zielonej Górze.
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Najczęściej

nic zabierali nawet głosu w trakcie obrad lub ograniczali się do wybanalnych uwag.
Praca Egzekutywy KP PZPR, w Zielonej Górze, w latach 1949-1959 nie przebiegała bezproblemowo. Między członkami tego gremium nierzadko dochodziło
do spięć. Do najpoważniejszego kanfliktli doszło w 1956 roku. Przeciwko sobie
stanęli I Sekretarz Komitetu Powiatowego oraz szef Urzędu Bezpieczeństwa, czyli
najważniejsze osoby w powiecie.
Stanisbw Kuna objął funkcję I Sekretarza KP w 1953 roku i czuł się pewnie
na tym stanowisku. Istotnie, jego pozycja, przynajmniej do 1956 roku , była mocna. Cieszył się dużym zaufaniem I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR
Feliksa Lorka. Analiza protokołów obrad wskazuje, że Kuna był człowiekiem bardzo apodyktycznym, impulsywnym. Pozostałych członków Egzekmywy traktował
nicrzadko jak dowódca wojskowy podwładnych, nie szczędząc im ostrych uwag.
Egzekutywa długo znosiła tę sytuację dosyć pokornie. W 1956 roku zaczęły się
jednak pojawiać w wypowiedziach członków Egzekutywy uwagi krytyczne w stosunku do I Sekretarza. Były one zawoalowane, ale czytelne: "Niezależnie jakie
zajmiemy stanowisko, ale każdy członek partii jest towarzyszem i winien zwracać
się do Sekretarza jako do towarzysza i tu właśnie będzie można wyczuć u każdego
inicjatywę i dlatego musimy więcej ludzi ośmielać, a nie odcinać " \ Przywódcą
opozycji przeciwko I Sekretarzowi stał się Bolesław Bonisławski~- kierownik Powiatowej Delegatury ds . Bezpieczei'istwa Publiczncgo.
Do zatargów między Kuną i Bonisławskim dochodziło najczęściej podczas
omawiania "decyzji personalnych" (tzw. nomenklatura), związanych z obsadzeniem stanowisk w powiecie. I Sekretarz często ignorował opinie szefa UB. Obsadzał stanowiska według własnego uznania. Kuna pozwalał sobie również na uwagi
krytyczne o pracy Urzędu. W trakcie posiedzenia Egzekutywy KP, 9 października
1953 roku , s twierdził, że funkcjonariusze UB mają "nicwłaściwy" stosunek do
członków partii : "Zapominają o tym , że w pierwszym rzędzie jest Władza Ludowa
i Partia potym dopiero organa bezpieczeństwa";_
W marcu 1956 roku konflikt zaostrzył się na ryle, że Bonisławski przestał
uc zę s zczać na posied zenia Egzekutywy. Przyszedł jednak na obrady plenarne
Komitetu Powiatowego, chociaż spóźniony. Kuna w ostrych słowach zwrócił
mu publicznie uwagę na brak punktualności. Szef UB nie pozostał dłużny. Na
forum Komitetu doszło do gwałtownej sprzeczki. Jej przebieg nie został odnotowany w protokole Plcnum, lecz z późniejszych relacji można wnioskować, że
znacznic przekroczyła ona, dopuszczalne w PZPR ramy. Kuna zarzucił szefowi

głoszenia

·' Archiwum Pa!'\stwowe w Zielonej G ó rze oddział w Wilkawie (dalej APZG) 325/44.
posi edzenia Egze kutywy KP PZPR, w dniu 26.03.1956 r.
• \V nicktórych cłokumemach jest on również nazywany Bogusł a wem.
' APZG 32.5/35. Pro tokół posiedzenia Egzekutywy KP PZPR, w dniu 9.10.1953 r. (pisownia oryginalna).
Protokół

Konflikt mirdzy f
------ -~ ~ --- -·
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UB "beriowszczyznę", a Bonisławski oskarżył I Sekretarza o uprawianie "kultu jednostki"r'. Spór przybrał tym samym charakter polityczny. Kuna porównał
swojego adwersarza do Lawrentija Berii-osławionego szefa radzieckiej NKWD,
odpowiedzialnego za liczne zbrodnie i straconego po śmierci Stalina. Natomiast
Bonisławski przyrównał Kunę do samego Stalina. Sprzeczka zakończyła się wyproszeniem Bonisławskiego z sali obrad, co nic oznaczało zlikwidowania problemu.
Sytuacja panująca w Komitecie Powiarowym zaniepokoiła Komitet Wojewódzki. Na posiedzenie Egzekutywy KP S kwietnia 1956 roku przybył osobiście
Feliks Lorek- I Sekretarz KW PZPR7• Obaj antagoniści przedstawili swoje wersje
wydarzeń, które znacznie różniły się od siebie. Kuna przekonywał, że Bonisławski
zachowywał się niesłychanie prowokująco . Nie dość, że spóźnił się na posiedzenie
plenarne Komitetu Powiatowego to, co chwila spoghJdał na zegarek, dając do zrozumienia, że się spieszy. Bonisławski twierdził, że nie mógł tego robić, ponieważ
nie ma zegarka. Kuna zarzucał szefowi UB, że buntuje przeciwko niemu pracowników etatowych Komitetu oraz wypytuje ich o I Sekretarza, szukając najprawdopodobniej pretekstu do oskarżenia. Bonisławski odciął się uwag<j, że pracownice
Komitetu to znane plotkarki, które o nic wypytywać nic trzeba. Pozostali człon
kowie Egzekmywy KP udzielali wymijaj<jcych odpowiedzi, aby nikogo nie urazić:
"Pomiędzy tow. Kun<j i tow. Bonisławskim to są drobne nieporozumienia, które
powinni dzisiaj wygarnąć sobie"; "Win<j jest tow. Bonisławskiego, że się spóźnia
[... ], lecz tow. Kuna nic powinien zwracać uwagi przy wszystkich, a osobiście".
Na zakor1czenic obrad Egzekutywy KP Feliks Lorek stwierdził: "Wokół tow.
Kuny robi się rozróbkę i już kilka razy S<J skargi na Kunę, a przy badaniu sprawy
to wychodzi, że nic winien Kuna, a kto inny, napuszcza się ludzi na Kunę niesłusznie". Stosunek Bonisławskiego do pracy w Komitecie Lorek uznał za: "niezdrowy". Podkreślił także, że: "nie należy tak myśleć, że przez likwidację kultu
jednostki likwiduje się przywódców"K. Nie wróżyło to nic dobrego szefowi UB.
Jednak, kiedy "sprawa tow. Kuny" 20 kwietnia 1956 roku stała się tematem
obrad Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego, postawa Feliksa Lorka okazała się
inna. Od razu zaznaczył, że:
U tow. Kuny jest bojaźń przed krytykq, każdą uwagę krytyc zną traktuje jako chęć
wyk01kzenia go, jest podejrzliwy i przez to stwarza ciężk;J atmosferę w KP. [... ] Wydaje
się, że byłoby słusznym zabrać towa rzysza z KP, tym bardziej, że ma nadszarpnięte zdrowie
i nerwy, należałoby go podleczyć''.
'' /\PZG 325/45. Protokół posiedzenia Egzekutywy KP PZPR, w dniu 5.04.1956 r., APZG
307/232. Prorokól posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze,
w dniu 20.04.1956 r.
7
APZG 325/45. Protokół posiedzenia Egzekutywy KP PZPR, w dniu 5.04.1956 r.
" lóidmt.
'' APZG 307/232. Protokól posiedzenia Egzckmywy Komitetll Wojewódzkiego PZPR
w Zielonej Górze, w dniu 20.04.1956 r. (pisownia oryginalna).
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Obecny na posiedzeniu Stanisław Kuna nie negował opinii Lorka. Zaatakował
jednak Bonisławskiego, oskarżaj~jc go o "rozrabiactwo" i stwierdził, że pozostawienie go w Egzekutywie KP nie byłoby słuszne. Został poparty przez Lorka, który
określił Bonisławskiego jako intryganta, zbierającego "różne drobiazgi" na ludzi.
Niektórzy z członków Egzekutywy podjęli obronę powiatowego szefa UB:
Co do Bonislawskiego, to jest to młody towarzysz, na kierowniczym stanowisku nie
jego nie było słuszne, jednak w tej symacji powinna być większa pomoc
ze strony Egzekmywy i tow. Kuny, a tego właśnie nic było i dlatego ten tow. zabrnął.
Tow. Kuna wiedząc, że ma taką młodą Egzekutywę powinien był uczyć towarzyszy, jak
mają pracować, wci<Jgać ich do pracy, tow. Kuna niedostatecznie w tym kierunku nastawił
się. Powinien był również zaj<JĆ się Bonisławskim, który nawet niebardzo wiedział, jak ma
się zachować jako członek Egzekmywy, tym bardziej, że poziom jego jest dość niski.
był, postępowanie

W trakcie dyskusji pojawił się jeszcze jeden wątek. Członkowie Egzekutywy
KW doszli do wniosku, że spór przybrał tak gwałtowny charakter, ponieważ Bonisłavvski, podobnie jak wielu funkcjonariuszy UB przeżywa "załamanie", gdyż
uważa: "że jest obecnie kurs kontra Urzędowi Bezpieczeństwa ze strony partii".
Niektórzy obecni wyrażali wątpliwość czy po przeżyciu ciężkiego "urazu" czło
wiek jest w stanic wykonywać funkcję członka Egzekutywy. Jeden zauważył:
"Ten przykład świadczy, jak my jeszcze po staremu podchodzimy do podboru
członków Egzekutyw. Gdzie jest powiedziane, że Kier. Urzędu ma koniecznie
być członkiem Egzekutywy, skoro jeszcze cło tego nie dorósł".
Nie podjęto jednak decyzji o "wyprowadzeniu" Bonisławskiego z Egzekutywy KP. Z kolei:
Egzekutvwa doszła do wniosku, że tow. Kuna nic może pozostawać dłużej na stanowisku l Sekretarza, ponieważ w KP wytworzyła się niezdrowa atmosfera - w dużej mierze
z winy samego towarzysza Kuny, która mogłaby się jeszcze elalej pogłębiać z szkodą tak
dla pracy, jak i dla samego tow., tymbardzicj, że stan zdrowia towarzysza Kuny wymaga
leczenia i wypoczynku . Dlatego postanowiono: umożliwić towarzyszowi Kunie leczenie
i wypoczynek, a następnie skierować go do pracy mniej wyczerpującej~<~.

Podczas posiedzenia plenarnego Komitetu Powiatowego PZPR w Zielonej
Górze, 15 maja 1956 roku, przedstawiciel Komitetu Wojewódzkiego PZPR poinformował zebranych:
Egzekutvwa K. W. otrzymała niepokojące sygnały, że styl pracy tow. Kuny I sekretarza
K.P. jesr bardzo nerwowy, że w swej pracy nieraz miał rację, ale stawiał sprawę ostro. Np.
ostatnio zaszedł spór między towarzyszem Bonisławskim Czł. Egz. K.P. a tow. Kun<l I.
Sekr. K.P . W zwi<vku z rak wyczerpanym zdrowiem 11 tow. Kuny Egz. K. W. postanowiła
zdj<JĆ tow. Kunę ze stanowiska I. Sekretarza K.P. Zielona Góra i obecnie odpoczywa, a po
powrocie b<;dzie clo dyspozycji K.W. PZPR 11 •
- - - - - --- -- · - ··-·- · ·- - ------10
11

/óirltm (pisownia oryginalna).
APZG 325/17. Protokół posiedzenia plenarnego KP PZPR, w dniu 15.05.1956 r.
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----Stanisław Kuna zdecydował się wyjechać do "Polski Centralnej" i został niebawem "wyprowadzony" z Komitetu Powiatowegol 2 • Przed wyjazdem urządził
"obficie zakrapiane wódką" przyjęcie pożegnalne dla swoich współpracownikówu.
Odbyło się ono w służbowym mieszkaniu woźnej, mieszczącym się w siedzibie
Komitetu. Udostępnienie "komitetowego" mieszkania na alkoholow~1libację zostało przez Egzekutywę KP uznane za niedopuszczalne i woźn~1 zwolniono z pracy.
Zgodnie z istniejącym w partii zwyczajem członkowie Komitetu Powiatowego powinni entuzjastycznie poprzeć decyzję KW o usunięciu I Sekretarza ze
stanowiska. Nie uczynili tego jednak. Również w trakcie kolejnych posiedzeń plenarnych nie powracano do tej sytuacji. Kontynuowano "tradycyjną" tematykę (np.
działalność wiejskich świetlic). Sytuacja wyjaśniła się w październiku 1956 roku.
W trakcie VIII Plenum Komitetu Centralnego PZPR, odbywającego się w dniach
19-21 października 1956 roku, władzę w partii przejęli zwolennicy umiarkowanych
reform, których czołow'l postach! był Władysław Gomółka- nowy I Sekretarz KC.
Dnia 26 października 1956 roku odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Powiatowego PZPR w Zielonej Górze 14 • Dopiero teraz potępiono byłego I Sekretarza
Komitetu Powiatowego Stanisława Kunę za "kult jednostki". Szczególnie zaciekle
piętnował jego postawę szef Urzędu Bezpieczeństwa: "Gdy był sekretarz KP tow.
Kuna i tow. Kokociński to nie uznawali oni zdań Egzekutywy lecz decydowali
sami i przez to nic przestrzegano życia demokratyzacji wcwnątrzpartyjnej" 15 .
Bolesław Bonisławski mógł się uważać za triumfatora. Po usunięciu Kuny
odgrywał rzeczywiście kierowniczą rolę w pracy Egzekutywy. Był to jednak jego
swoisty łabędzi śpiew. Nic wszedł w skład Komitetu Powiatowego, wyłonionego
w gmdniu 1956 roku. Na Ldi "przemian październikowych" zlikwidowano Urząd
Bezpieczeństwa. Bonisławski, podobnie jak wielu byłych funkcjonariuszy, został
bez pracy. Starał się o zatmdnienie w Komendzie Powiatowej MO, lecz wywołało
to sprzeciw milicjantów11'. Nie wiadomo, jakie były jego dalsze losy.
Konflikt między I Sekretarzem KP i szefem UB w powiecie zielonogórskim
w 1956 roku nic wpłyn,lł w znaczący sposób na historię Polski. Nicmniej-ze
współczesnego punktu widzenia- stanowi on interesujący epizod dla historyków.
Wskazuje jak bardzo zantagonizowane były struktury władzy komunistycznej
w Polscc w latach 50. Osobisty konflikt między członkami Egzekutywy przerodził się w swoisty pojedynek między Parthl i "bezpieką". Dla obu głównych
"aktorów" wydarzeń miał on fatalne konsekwencje.

12
APZG 325/17. Protokół posiedzenia plenarnego KP PZPR, w dniu 21.09.1956 r.
" APZG 325/45.Protokół posiedzenia Egzekutywy KP PZPR, w dniu 15.05.1956 r.
14
APZG 325/17. Protokół posiedzenia plenarnego KP PZPR, w dniu 26.10.1956 r.
1.\
lbirlf/11.
"' APZG 325/48. Protokół posiedzenia Egzekutywy KP PZPR, w dniu 12.02.1957 r.
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THE CLASH BETWEEN THE FIRST SECRETARY OF COMMITTEE POVIAT
OF THE POLISH UNITED WORKERS' PARTY IN ZIELONA GÓRA AND THE HEAD
OF THE SECURITY OFFICE IN 1956
Summary
There was a bitter conflict witl1i n thc Executive o f the Distrier Poviat o f t he Polish Unitceł
Workers' Party in Zielona Góra bctween Stani s ław Kuna - the First Secrctary of Commince
Poviat and Bolesław Boni sławs ki- thc poviat head of Secutiry Office in !956. The tensi on
was of personał origin but it gradua ll y became a political conflict betwecn the Polish Unitcd
Wor ke rs' Party and the Scenrity Office. As a resu lt of th c intcrve nti o n of t he Voivodes hip
Commillee of t he Polish Unitcd Workers' Parry Stanisław Kuna was dismissceł from t he post
of t he First Sccrcta ry. Thc Sectlfity Officc was soo n liquid ared and Bonisławski was laid off
from party' s amhor ities. T he history of t his cła s h show s how much antagonised we re somctimes
t he structurcs of com muni st p ower in Poland .
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Zielona Góra

KOLEJE LOSU WIEJSKIEGO RUCHU MŁODZIEŻOWEGO
W WOJEWÓDZTWIE ZIELONOGÓRSKIM
W LATACH 1950-1989

oczqtk i zrzeszania się polskiej młodzieży wiejskiej na Ziemi Lubuskiej się
gajq 1945 roku. Osiedlaj~)cy s ię na tym terenie między innymi przedwojenni
dziułacze młodzieżowi, niedawni żołnierze Batalionów Chłopskich lub ludowcy
tworzyli struktury organizacyjne reaktywowanego w sierpniu 1944 roku Zwiqzku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospo litej Polskiej "Wici" (ZMW RP "Wici")'.
Pożyteczna i pożądana, wieloaspektowa działalność społeczno-kulturalna ZMW
RP "vVici" na wsi została w znaczny m stopniu zaprzepaszczona w następstwie
zainicjowanej przez komunistyczn~1 Polsk~1 Partię Robotnic zq (PPR) akcji, którq
szumnic nazwano "demokratyz<tcjq" "Wici". Celem jej było nic tylko usunięcie ze
zw iq zku opozycyjnych wobec PPR członków Polskiego Stronnictwa Ludowego,
ale rów nież jego skomunizowanie2 • Pójście na kompromis z działaczami PPR okazało s ię zgubne dla władz i członków zwi~jzku, ponieważ w lipcu 1948 roku został
on zlikwidowany (fot. 1)-1_
W miejsce istniejqcych w latach 1945-1948 organizacji młodzieżowych powołano w lecie 1948 roku, jak to określono, bezpartyjny Zwiqzek Młodzieży Polskiej
(ZMP) 4 • W rzeczywisrości ZMP był "przedszkolem partii" majqcym zapewnić jej

P

1 E . Hładkiewicz , Ruch l11dowy ua Ziemi Lub11sl:iej 1945-1949. Warszawa 1978. s. 98-106;
E. Szafnll1ski. Poli!yr":ld/1' otgaui:wrje mlodzieżO'I!!'f 11a Ziemiarit Odzysl:riii;Yrh w farad! 1945-1948,

Z ielona Gó ra 1980, s. 18.
' KW PPR we Wrocławiu (Wydział Organizacyjny) do KP PPR w Głogowie (tajne), 19
marca 1947 r., 1\lateriały dotycz~t ce działalności organizacji młodzieżowych 1946-1948, Referat
Organizacyjny KP PPR Głogów, Archiwum Pai'istwowe w Zielonej Górze. oddział Wilkowo
(dalej AP ZG od. W), sygn. 29; D. Śmierzchalski-Wachocz, Parlir!I:Omllllistycv/(/ wobec przejaill'6W w•irlly l:flto/irl:ir:j ""' swoirh sureg(lr/i 11a .~'rodlowym Nfiriodrut 1945-1970, Ząbki 2004, s. 73;
R. Turkowski. Spr(JW(J ~t-w•. J:omi/e/11 rlnllohtt!yzarji ,.Wici" (1946 -1947), ,.Rocznik Historyczny
Mu ze um Historii Polskiego Ruchu Ludowego" 1999, nr 13, s. 30-41.
·' E. Dalck. E . 1\lakowski, Dn11olmtycz11f otgattiza1je mlorlzii'ŻOWI' w lVidl:opolsce 19451948, Pozn;u11969. s. 227-228; S. Jarccka-Ki mlowska, Zwiqul :11/or/z ieży IVil'jshej ,.Wiri". Wall-a
o oblirzr idrow•r i IIO M~V mor/d orgal!iz.flryjuy 1944-1948, Warszawa 1972, s. 245-247.
• Dd:larmja irkoavo-progmmO'ilt'fl Zwiqd:u ;U/odzieży Po/.d.:il'jprzyję/(1 przez Ko11gres ZjedIIOCZf'lliow•y orgfllliz:arji mlorlzirżm,!-'. Vrh (fJrojeh), Wrodau• 20 lipiec 1948t:, [w:] Zwiqzd- Młodzieży
Polsl-iej l/fi wsi. 1Vvbórrlo/:itlllt'lll6w 1948-!956, przedmowa, wstęp i op rac. S. Jarccka-Kimlowska.
Warszawa 1987, s. 46; szerzej zob. 1\1. Wierzbicki, Zwiqzel: ;W/odzieży Polsl:irj i jego rdo11/:owie.
St11di11111 z rh:irj6w•.fi1111-rjolt071t'flllifl stnli110'ilt'.d:iej oJgrlllizflcji mlorlzieżowej, Warszawa 2006.
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For. l. Cz ł on kow i e K oł a Z!\ IW RP ,S'Vici" z tr anspare nte m "N iech Żyj e Jed nolity Front
Polski ej" w czas ie ur oczysto~c i pie rwszo m ajowyc h w Cze rw ie 1\sk u w 1948 roku
(z bi ory w ła s ne am o ra)

l\ lł odz i eży

nowych cz ł o nków o ra z nazywany " aktyw ny m po moc nikiem[ ... ] w budowie socjali z mu "'. W 1949 ro ku zrzesz ał w skali c ałe go kraju ni c w i ęcej ni ż 8% mło d z i e ży
w ie jskiej". N i ec hę ć mł o d z i eży do pa rt ycy pacji w tym proj e kcie wy nikała mi ę d zy
inny mi z o d s unię c ia na pocl stavvie bł szy w yc h os karżeń lub odmowy uczestnictwu
w nim w ie lu zas łu żo nyc h i cicsz<)Cyc h s i ę szacunkie m w lokalnych s p ołeczn ośc iach
"wiciarzy" o raz d z i a łaczy c hło p sk i c h 7 • Ich odniesieni e d o ZMP trafnie scharakter yzował je d e n z nic h, pi sZ<)C po la tac h:
Mi a ł e m 30
mi sj ę

lat, ki edy ZMW " 'vVic i'', któ ry mni e wyc h owa ł , k o ń czy ł swoj<) życ i o w q
o rgani zacyjn <), h1 cząc sic; n a pami ę tn y m w rocław s kim zj eź d z i e z inn y mi orga ni zac jami

1
Stallit PolshPj Zjrrl11orzollej Partii Robolilicuj ttr:k M·aloJtV prz.ez 1/ liazr/ PZPR , Warszawa
1955, s. 11 7; R. Bukart yk . Powstrmit' i roz.1J!•6j orgattizmji Z: I1P w wo;rw6rlztwie zielo11ogórsl:it11 ,
" P rzcg lqd Lu łl u sk i " 1976, nr 3. s. 62-63; J. Ne m o udry, Patlsrwo a orgrtlliZr{(jf mlo rlz ieżowf w
Polsrt' L11rlo·1J!'P/ Poz n <Ul 1967, s. 17- 18; D . Ś mi e rzch a l s ki -Wac h ocz, op. cif ., s. 136.
'' Uc h wa ła l1ima O rgan izacyjnego KC PZ PR w sprawie aktu alnych zagadni e 11 pracy wś ród
m ł odzieży , 1949 r. . Sp ra wozd ani a, an a li zy i infor m acje na te ma t p oli tycz nego kierow ni ct wa
ZJ\ IP 1949- 1956. Zes p ó ł Akt KW PZ PR w Z ielo nej, AP ZG od. W, syg n. 752 .
7
Uc h wa ł a Bi u ra .. . ; S . .f<Hecka- Kiml ows ka. PrudtiiO'I!!Yt, ]w: ] Zv!!ifjul: ,11/or/zieży Polsh Pj
tta 'IJ!'Ji . ... s. 13; W. Win k ie l, Str:frttt !gttrlr - ti!Oje z llitn .<p or/:auirl, " Rocz nik Hi sto rycz ny J\ lu ze um
Hi srorii Polski ego Ru chu L udowego" 1999. n r 13, s. 148.
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młodzieżowymi

w jeden konformistyczny Związek Młodzieży Połskiej. Nic bylem zwoprzeciwnikiem tego hjczenia się i dlatego nie zaznałem radości
jednośc iowego Kongresu . Odtąd z organizacją młodzieżową niewiele miałem wspólnego.
Nie dane mi było wobec tego skandowanie na różnych galówkach: "Stalin! Biemt, Rokosowski!" itp. ani spontaniczna praca na wielkich, pryncypialnych budowach sześciolatkix.
lennikiem,

mało-- byłem

Marginalizowani i kontrolowani przez powstałą w grudniu 1948 roku PolRobotnicZ<! (PZPR) ludowcy mieli w myśl wytycznych
dyspozycyjnych władz naczelnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL)
ograniczyć się przede wszystkim do bezkrytycznej akceptacji kierowniczej roli
i działań partii w ZMP'J.
Młodzi zetempowcy pozbawieni oparcia wśród miejscowych autorytetów ulegali komunistycznej indoktrynacji. Mając też na uwadze rozwój własnej kariery
w ZMP, gorliwie uczestniczyli w działaniach represyjnych inspirowanych przez
PZPR wobec ludności wiejskiej. Dla przykładu można podać, że niechętny wobec przedsięwzięć partii mieszkaniec Mirocina, w powiecie nowosolskim, Feliks
Tłumyk spowodował spięcie w transformatorze, przez co chłopi nie mogli na czas
wymłócić zboża. Deklarował on również w obecności jednego z urzędników chęć
kontynuacji tego rodzaju działań. Postawa ta spotkała się z reakcj'! koła ZMP, polegajqq na wysłaniu "brygady lekkiej kawalerii, która przekreśliła marzenia ob.
Tłumyka. Spisuj<JC protokół ob. Tłumykowi wyłqczono światło . Protokół przekazano do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Komitetll Partii" 10 •
Z kolei młode osoby maj'lce bardziej krytyczny stosunek do ówczesnej rzeczywistości zachowywały się zazwyczaj niezgodnie ze statutem zwi'lzku . W Państwo
wym Technikum Ogrodniczym w !łowie, w powiecie żagańskim, Zarząd Szkolny
ZMP zajmował się słuchaniem audycji emitowanych przez bliżej nieokreśloną
amerykai'islq rozgłośnię radiowq 11 • W 1950 roku członkom Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze przekazywano "dziesiątki przykła
dów o fałszywym lub obojętnym stosunku kół ZMP do pracy na odcinku socjalizacji wsi" 12 . W następ s twie przemian październikowych 1956 roku w miejsce
skompromitowanej na wsi zielonogórskiej stalinowskiej organizacji młodzieżowej
powoływano niezależne od partii ogniwa Zwhjzlm Młodzieży Wiejskiej "Wici".
ską Zjednoczoną Partię

' F. Śliwa, Jl1oja mlorlo.l'lm• "IVidruh", Warszawa 1985. s. 170 .
., Wyciąg z protokołu Sekretariatu Generalnego z posiedzenia w dniu 7 stycznia 1951 r. ,
Wyci;lgi z prorokułów posiedzeJ'\ Sekretariatu Generalnego 1950-1951, Sekretariat Generalny
NK ZSL 1950- 1965, Archiwum Zakładu Hi storii Ruchu Ludowego w Polskim Stronnictwie
Ludowym w Warszawie. sygn. Vlll/22.
'" Sprawozdanic z akcji jesienno-wykopkowej i skupu zboża, 1950 r., Informacje o działalności ZI\IP w środowiskach młodzieży wiejskiej 1950-1956, Zespół Akt ZW ZI\IP w Zielonej
Górze, Archiwum Pai'\stwowe w Zielonej Górze z siedzib'! w Starym Kisieli nie, sygn. 97.
11
Ocena pracy partyjnej na odcink11 młodzieżow y m w powiecie Żagań, 1952 r. , Sprawozdania , analizy . ..
12
Egzekutywa KW, 1950 r. , ibidem.
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Po samolibvidacji ZMP w 1957 roku w latach 1957-1973 litworzony z woli
PZPR Związek Młodzieży Wiejskiej działał pod jej auspicjami 14 • W opinii usuniętych i inwigilowanych przez Służbę Bezpieczeństwa byłych działaczy stał się
on już w 1959 roku, jak to określono, organizacj'l o charakterze urzędniczym, w
następstwie czego w coraz wilykszym stopniu zatracał "swoje oblicze społecznego
działania". Z tej przyczyny nicktórzy z jego członków uważali, że nie warto udzielać się na rzecz ZMW, tym bardziej że wielu ich kolegów bezpodstawnie wyrzucono z tej organizacji 1\ Mimo zasygnalizowanych trudności w funkcjonowaniu
Zl\·IW, będ'lcych negatywnym skutkiem kontroli nad nim ze strony PZPR, odegrał
on godną odnotowania na wsi rolę kulturotwórczą poprzez chociażby prowadzenie
punktów bibliotecznych czy też upowszechnianie czytelnictwa wśród ludności
wiejskiej (fot. 2) 1".
W latach 70. XX wieku Związek .M łodzieży Wiejskiej padł ofiarq zabiegów
konsolidacyjnych ruchu młodzieżowego ze strony kierownictwa PZPR. W 1973
roku z inspiracji PZPR zdecydowano o zmianie nazwy organizacji na Zwh1zck
Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej, a w 1976 roku został on wchłonięty przez
wiclośrodowiskowy Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMW)I 7•
Liczba członków ZMW w województwie zielonogórskim w ciagu łat 50. 60. i
70. XX wieku uległa znacznemu powiększeniu. W 1957 roku ich liczbę szacowano
na poziomie 5060, w 1964-21 528, a w 1971 -32 093. W 1971 roku istniało 1145
kół Związl\.lt zrzeszai<lcych między innymi 15 565 dziewcZ<l t. Dwa lata później
~,,

Informacja w sprawie organizacji ,.Wici". 15 X 1957 r., Informacja o organizacjach mło
"Wici " i .. l\lłodzi Demokraci" 1957, 1965, Zespół Akt KW PZPR w Zielonej Górze, AP ZG od. \V, sygn. 762; J. Andrykiewicz, Dt:ialaltto.l'ć ZMIV i ZSMIV 1111 Ziemi L11bttsl:iej
u•latach 1957-1976, Iw:] ,7; dziejów mcń11mlodzieio'll!'l'go 1111 li filii Lllbllsl:irj ll!' 111/acń /945-1975, red.
H. Szczegóła. Zi e lona Góra 1980, s. 148-149; D. Śmierzchalski-Wachocz, op. cit., s. 142.
1
'
B. Hillebrandt, Syt11acja polilyrwa PRL l<!' ro!.·u 1956 i jej impli!.-arjf ·w mcńllmlodzieio
u•ym, [w:] Ruch 111/orhieiowy w' Polsre w latarń przelilian po/ityrz11yt"ń !9S6-1957, red . Z.]. 1-Iirsz,
E. Tomaszewski , Warszawa 1984. s. 40-41; Z . 1-Iemmerling, A. Luczak, A. l\larkiewicz, Życie
Jpolerzllo -poliryr:J. IIr i goJporlarczl' il!'Ji ill' Po/sa L11doru'e;~ re d. Z. Hemmerling. Warszawa 1998,
s. 303-304, 306; J. Irrich-D rabarek, ZMlV 1928-1998. !der mrhttntlorloru,iejsl.-iego, Warszawa 1998,
s. 55-56.
1
Informacja nr 24, Zielona Góra, S sierpnia 1959 r., Informacje kierowane do I sek. KW
'
PZPR w Z. Górze 1956 i 1959 r. , Archiwum Insryrmu Pamięci Narodowej w Poznaniu, sygn.
IP N Po 060/44/67.
dzieżowych

1
' ' Zv!.'iqzd· ilflorlziPiv IVief,-1.-iej ru• wojewórl2lwie zielol!ogót:l'lim w latach 1969-1971. Sprrtwozrlmtif z d:J.:ifllallloki lltirrlzy 1111 rt Vf!! lVojell!'órlz:!.-itll Zjazdem Spmru•ozrlawrzo-Wvborrzym. Zielona
Góra 1971, s. 26-28: .f. Andrykiewicz. lwiqz.e/.- ,Jflorlzieiy lViefd:iej 1957-1976, Warszawa 2001,
s. 90-91; Zwiqz:r!.· :lllor/z.iri y lVir')slir'), [w:] .Sio'iJ!:11il.- o;ga11i2t1tji mlorlzieio 'll!•yrń w Polsr·e /918-197(},

red. C. Kozł owski, Warszawa 1971 , s. 158-159.
ti
J. lrrich-Drabarek, op. ril., s. 60; E. Tomaszewski, 7-wiqzd: ilflorlzieiy lViejs!.·iej 1957-1976, Warszaw;! 1985. s. 114-118.
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w województwie 30,4% osób w wieku od 16 do 30 roku

Fot. 2. Prezydium wojewódzkic w Zielonej Górze 26 lip ca 1958 roku podczas
30-lecia powołania Z!\ IW RP "Wic i" (zb iory własne autora)

ży

uroczystości

W latach 1957-1976 funkcje; przewodniczqcego władz wojewódzk ich ZMW i
ZSMW w Zie lonej Górze sprawowa li kolejno: Jan Trzeszcz, Adam Markiewicz,
Antoni Żegleń, Zygmunt Kwieciński, Daniel Walus i Alfred Siatecki'''.
W sprzyjaj~Jcych warunkach to znaczy na pocz~1tku lat 80. XX w ieku zmarginalizowani w ZSMW ciziabeze wiejsk iego ruchu młodzieżowego, na fali narastają
cej w ś rodowisku wiejskim krytyki biurokratyczno-socjalistycznych poczynań kierownictwa ZSMW, przyczynili się do reaktywacji Zwi~tzku Młodzieży Wiejskief 0 .
'" Z wiqul: ;11/orhirży \Virjshrj w wojew6rlz t wif ziflo11og6nhm m• latarii 1969-1971 ... ,
s. 38-39; J. Andryk icwicz, Zwiqz rl: Jlflorlz ieży IVirjslirj 1957-1976 .. . , rab. l na s. 39; irlmt, lwiqu i· : 11/orhirży \Virfrlirj 11a Śrorll:o wy111 Narlorlrz 11 w latach 1957-1976, [w:) J. Andrykiewicz,
W. Hładki ewicz . Z v.tirp:d · : 1!/or/zirży \Virjslirj 11a Śrorll:o wym Nrtrlorlu 11 w latm·h 1957-1987, Zielona G óra 1987, s. 21 i rab. 3 na s. 20.
,., 111/0nllalor dla llrzrslllildw X 1Vojr'lll•6rlz liego ljaz r/11 ZSJI11V, Ziel ona Góra 1976, s. 6.;
J. Anclrykicwicz , Zw iqul: Mlorlz iei y IVirf dirj tta Śror/1·owym Nrtrlorlrw . . . , s. 51-54.
2" Spmw•ozrlmtir llrtl!Wojrw6rlzli Zjaz d Drlrgat6w Zi11\V z rlz irtlal11oki zrt oh'fs 1981-1983.
Zielona G ó ra 1984. s. 5-6; W. Hłaclkicwi cz , Zwiqzrl: Mlorlz iri y lVif'jJ-1-iej 11a Ś!'Or/1·o 'lll•ym Narloriru t
wirtiar/i 198ti-/986. [w:) J. Anclryki e wi cz. W. I-lłaclkiewicz, ojJ. ril. , s. 58-59; J. lrrich-Drabarek,
op. ril., s. 61 -62.
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Wznowienic działalności przez ZMW możliwe stało się też dzięki przemianom zachodzqcym w ruchu ludowym. Niezadowoleni bowiem szeregowi działacze chłop
scy, z dyspozycyjności kierownictwa ZSL w odniesieniu do PZPR, doprowadzili
na VIII Kongresie ZSL obradującym w grudniu 1980 roku do opowiedzenia się
stronnictwa za utworzeniem odrębnej organizacji zrzeszaj'}cej młodzież chłopską.
Na radykalizację ich postaw nicwątpliwie miały wpływ głoszone w środowisku
wiejskim hasła mówiące o konieczności budowy autentycznej partii chłopskiej.
Uwieńczeniem tego krótkotrwałego procesu było nie tylko powołanie w maju 1981
roku na prezesa Naczelnego Komitetu ZSL w miejsce dotychczasowego Stanisława Gucwy- Stcf~tna lgnara, ale również wykształcenie się samodzielnego wobec PZPR i ZSL ośrodka ruchulucłowego w postaci Niczależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solicłarność" 21 •
W dniu 6 grudnia 1980 roku w lokalu Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych
Zespołów Sportowych w Zielonej Górze spotkali się byli działacze ZMW, którzy
opowiedzieli się za ponownym powołaniem cło życia tej organizacji. Utworzono na
tę okoliczność tzw. Grupę Inicjatywną, którą tworzyli: Krzysztof Pawlak, Tadeusz
Chrystowicz, Edward Chamera, Jerzy Chłodnicki, Ryszard Raba oraz Jan Ancłry
kiewicz. Trzy dni później zielonogórscy ludowcy wspólnie z działaczami mchu
młodzieżowego utworzyli Komitet Założycielski ZMW "Wici" składaj'}cy się z 21
osób. Przewodniczyła mu Jolanta Wanowska. Porozumienie między tymi grupami
założycielskimi zostało osiągnięte w czasie ich wspólnego spotkania 14 grudnia
1980 roku. Funkcję przewodniCZ<\Cej zachowała Jołanra Wanowska, wiceprzewocł
niczqcymi obrano Tadeusza Chrystowicza i Donata Linkowskiego. Zobowiązano
wówczas władze Rady Konsultatywnej ZMW do przygotowania pierwszego zało
życielskiego Zjazdu delegatów ZMW 22 •
W dniu l marca 1981 roku obradowali uczestnicy wspomnianego zjazdu.
Uczestniczyło w nim około 90 delegatów reprezentujących 65 kół terenowych
odnawiającej działalność organizacji. Oprócz nich w zjeździe brali udział między
innymi Eligiusz Grabowski (członek Prezydium władz wojewódzkich Stronnictwa
Demokratycznego), Edward Hłaclkiewicz (wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu
ZSL i wicewojewoda zielonogórski), Mirosław Rataj (przewodniCZ'}CY Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej), Henryk Stankawski
(kierownik Wydziału Rolnego i Gospodarki Żywnościowej Komitetu Wojewódzkiego PZPR), Janusz Tornawski (sekretarz Wojewódzkiego Komitetu ZSL) i Adam
Woźnica (przedstawiciel Tymczasowego Zarządu Krajowego ZMW) 2.l .
21
12

J. Gmitruk, Z;rrl11orzo11e SrroiiJiirf~)O L11dowe 1949-1989, Warszawa 2004, s. 57-58 .

Wiceprzewodnicząca ZW Z!\ IW G. Pikuła cło ZK Z!\ IW w Warszawie, Zielona Góra,
20 kwietnia 1988. Sprawy Organizacyjne Z!\ IW, Archiwum ZarZ<jdu Wojewódzkiego Polskiego
Stronnicrwa Ludowego w Zielonej Górze (dalej A ZW PSL ZG), b. sygn.; Spmwozrla11ie tlfl II
lVojfill'órlz/:i .. ., s. 6-7, 57; W. Hładkiewicz, op. cit.. s. 59.
21
Spmwozrla11ie lift !llVojewórlzl:i ..., s. 7, 58; W. 1-Iładkiewicz, op. dl., s. 59.
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Podczas Zjazdu zatwierdzono projekt statutu ZMW, uchwałę programową,
a także wybrano 35-osobowy Zarząd Wojewódzki ZMW (ZW ZMW). Przewodniczącą Prezydium ZW ZMW została Jolanta Wanowska, wiceprzewodniczącymi
Alicja Zembaty i Tadeusz Chrystowicz, a sekretarzami Donat Linkawski i Jerzy
Siniecki 24 •
Wznowienie działalności ZMW dokonało się za wiedz'l działaczy PZPR, dzię
ki czemu nadal mieli możliwość kontrolowania tego procesu, jak i samej organizacji25. Tendencje te nasiliły się po stanie wojennym z 13 grudnia 1981 roku 26 •
W 1983 i 1986 roku przewodniczącym ZW ZMW został wybrany Sławomir
Prządka 27 • W 1989 roku funkcję tę sprawował Włodzimierz Bielerzewski. Wiceprzewodniczącą Związku była Grażyna Pikuła 2 x.

W 1975 roku w następstwie wprowadzonej reformy administracyjnej województwo zielonogórskie zostało terytorialnie ograniczone z 14 514 do 8867 km 2 •
Liczba ludności zmniejszyła się z 940 tys. do 580 tys. 2 ~ Zmiany te spowodowały
zauważalny spadek osób należących do ZMW. W latach 80. XX wieku ZMW
w okrojonym województwie liczył: w 1981 roku 4096 członków, 1982-6482, 1983
-8548, 1984- 10 123, 1985- 11 092, 1986- 11 943 oraz w 1987 roku- 12 34Y 0 .
W 1987 roku liczba dziewcz,lt wynosiła 4453. W kwietniu 1988 roku w liczącym
ponad 12 tys. osób Związku ich stan określono na poziomie 30%. Liczba kół wzrosła z 317 w 1987 do 320 w kwietniu 1988 roku. W tym czasie prawie 70% członków
stanowili uczniowie, których średni wiek oscylował w granicach 17-18lat11 •
Szczególne osiągnięcia ZMW notował w upowszechnianiu oświaty zdrowotnej. Służyły temu między innymi odbywające się na wsi zielonogórskiej spotkania
24

W. 1-Iładkiewicz, op. d!., s. 61, 91.
Szerzej zob. S. Dąbrowski, Dzialal11oJ'ć polityczna organizacji i J'ror/owisi: ludowych (19771989), [w:) Chlopi-Naród-Kultltm. Dzirtlal!toJ'ć politycz11a mch11 l11dowego, red. S. Dąbrowski,
t. 2, Rzeszów 1996, s. 96; T Doroszuk, Relacje między ljed11oczouym Stromtic/Wf'm L11dowym i
PolshJ Z;rd11oczoii(J Partir; Robot11iczr; (1949-1989), [w:] Sojasz11icy i przeciwiliry mch11111dowego
1895-1995, red. J. Jachymek, Lublin 1996, s. 235; T. Kuczur, Polityczwv mch ludowy w Polscetrrmsformacja partyjna. ilfvH polityczllrt, orga11izacja, dzialal11oJ'ć, przemia11y wew11ętrz11e, 1bnu'i
2005, s. 106.
zr, J. Gmitruk, op. cit., s. 59.
27
Spmwoula11ie 11a 11/IVo;i'wódz/:i Zjazd Delegatów ZJ111V z dzirtłal11oki za oi:res 1984-1985,
Zielona Góra 1986, s. 66; Spmwozdmtie tta IV lVojeN•ódz/:i Zjazd Delegatów ZJ111V z rlzialal11oki
za oi:res 1986-1987. Zielona Góra 1988, s. 72; W. Ilładkiewicz, op. cit., s. 61.
'" Lista obecności na posiedzeniu Prezydium ZW Zl\IW w Zielonej Górze w dniu 11
października 1989 r.. Protokoły posiedzeń Prezydium ZW Zl\1\V, A ZW PSL ZG, b. sygn.;
Protokół z posiedzenia Prezydium ZW Zl\1\V w Zielonej Górze odbytego w dniu 11 paździer
nika 1989 r., ibidem.
2') Szerzej zob. P. Bartkowiak, Relacje .1poiPrZ11e tllif'szl:mfrów Zidottej Góty i 'lil'o)ere•ództwa
zielo11ogón-J:iego llfll'f/on/1{' arllllillislmrv}llf/ w 1975 ro/m, [w:] Zielo11fl Góm 11a przesirzetli dziPjów.
Przemia11y .ljJOif'CZI!o-l.:ulttlf'O'!Jl'e, red. D. Kotlarek, P. Bartkowi ak, Zielona Góra 2007, s. 228.
'" Spmwozda11ie 1111 IV. .. , s. 58.
1
'
Wiceprzewodnicz;tca ZW ZMW... ; Spmwozdr111ir 11a IV... , s. 58.
2

'

Daniel Koceluk

270
ludności

z lck:Hzami spcc.ialistami z różnych dziedzin medycyny określane jako
niedziele". Utrzymywano też kontakt z zasłużonymi przedstawicielami ruchu młodzieżowego, podtrzymując w ten sposób więź międzypokoleniową, między
nimi oraz znacznie młodszymi członkami organizacji. Zapraszano ich na poszczególne zjazdy ZMW. Do tego grona osób zaliczano w 1988 roku: przewodniczące
go Komisji Historycznej ZW ZMW Edwarda Chamerę, długoletniego działacza
oraz wiceprzcwodnicZ<lcego władz wojewódzkich Zwh1zku, a następnie wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych
w Zielonej Górze rE1dcusza Chrystowicza, jak również honorową przewodnicząq
ZW ZMW Jolantę Wanowską12 •
W wyniku porozumienia Okrągłego Stołu podpisanego 5 kwietnia 1989 roku
między stroną rządową a opozycyjn<l "Solidarności<( Sejm IX kadencji dwa dni
później zatwierdził je, podejmując stosowne uchwały, po czym 30 maja tego roku
zakończył swoje funkcjonowanie. Opracowana na mocy ustaleń Okrągłego Stołu ordynacja wyborcza przewidywała wybór posłów i senatorów. W przeciwień
stwie do wyborów cło Sejmu sposób wyłaniania Senatu w wyniku głosowania miał
w pełni clemokratyczny charakter. Wybkrano 100 senatorów, to znaczy po dwóch
z każelego województwa. Podobnie jak w przypadku kandydatów na posłów chętni
na senatorów musicli zebrać po 3 tysiące podpisów wyborców1\
Wcześniej, czyli 13 kwietnia 1989 roku Rada Państwa ustaliła termin wyborów. PierwsZ<l turę zaplanowano na 4, a drugą na 18 czerwca. Do dnia 10 maja
1989 roku określono termin zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów wraz
z ich oświadczeniami wyrażającymi zgodę na kandydowanie. Do 20 maja tego roku
vvymagano też podania do wiadomości wyborców danych o osobach starających się
o mandat poselski i scnatorskiH.
Do wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 roku zielonogórski ZMW
nadal funkcjonował pod nadzorem PZPR. W dniu 14 marca tego roku podczas
narady rejonowej aktywu Zl\IIW w Lochowicach wzięli udział przedstawiciele lok,dnych władz PZPR. Zostali oni przywitani przez uczennicę, która wyrecytowała
wiersz, podkrc ś laj<!CY radość z członkostwa w tej organizacji, zaczynający się od
słów "Naczelniku, Sekretarzu I, II, III, (trzeci)". W jej trakcie zwrócono też uwagę
na potrzebę konsolidacji Związku z ówczesną władzą oraz społeczeństwem •
"białe

15

1

Wiceprzcwodnicz•tca ZW Zl\IW...
.u A. Cwbi1'iski, Poh-l:a i Polary po II wojllif .>'wiatoill•rj (1945-1989), Pozna1'i 1998, s. 824-825; B. Fijalkowska, T Godlcwski, Polsi-if rlvlemaly politycz11e /939-1995. 1Vvbm11e problemy,
Olsztyn 1996, s. \90, 194-195.
" lkń walfl Radv Prnisl'w;a z d11ia 13 l:wiel11ia /989 t: o zarzqrlzfllitt wyboró'l!L• rio Sejt11tt
i Snlf!/11 Polsl:irj Rzeczypospolitej Lt~rlow)fj, D z. U. RP z 1989 r., nr 21. poz. 109; A. Czubili.ski,
op. rit., s. S24, 828; A. l\lałkicwicz. 1Vvborv rzer'l!L'C0'11!}f' /989, Warszawa 1994, s. 20.
'-' Sprawozdanic z narady rejonowej aktywu Zl\IW wspólnie z Rad •t Sympatyków, która
od b y ła sit; w Lochowicach dnia 14 marca 1989 r. , 1\Iarcria/y od stycznia do marca 1989 r., A ZW
PSL ZG, b. syg n.
'
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O ubezwłasnowolnieniu ZMW świadczy to, że jego członkowie byli zobowią
zani do uczęszczania w omawianym okresie na przykład w zwi4zku z planowanym
wyjazdem wraz z młodzież<! do Niemieckiej Republiki Demokratycznej, na szkolenia organizowane w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Zielonej Górze·16 •
Sterowałoość ZMW przez działaczy partii miała swoje negatywne konsekwencje w odniesieniu do tej młodzieżowej formacji, zwłaszcza w obliczu oznak
dokonującej się dekompozycji systemu komunistycznego w kraju . Z tego powodu
notowano wśród chłopów nieufność, wobec skądinąd zasłużonej dla dobra wsi
organizacji. Jej upolitycznienie, wpisane w logikę ówczesnego ustroju, spowodowało między innymi to, że na zorganizowanej przez ZMW Olimpiadzie Młodych
Producentów Rolnych 14 marca 1989 roku nie pojawił się ani jeden uczestnik·17 •
Proces wyłaniania kandydatów na posłów i senatorów ożywił członków ZMW.
Doszło na tym tle do burzliwej dyskusji między nimi podczas Plcnum ZW ZMW
w Zielonej Górze. Na ten temat 8 maja 1989 roku przewodniczący władz wojewódzkich Związku Włodzimierz Bielerzewski wypowiedział się w następujący
sposób: "Nic mamy obowiązku popierania wszystkich zgłoszonych kandydatów,
weryfikujemy osoby, których będziemy pewni. Szkoda, że członkowie Plenum
niepoważnie podeszli do tematu"·1x. Ostatecznie zdecydowano o poparciu kandydata na senatora Jana Andrykiewicza 36-letniego mieszkańca wsi Jany. Dodatkowo podczas kampanii wyborczej wsparto ubiegaj<tcego się, z ramienia będącego
w koalicji z PZPR Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, o miejsce w sejmie
rolnika Romana Klimana z Nowego Kramska, drukując mu na koszt ZMW ulotkę wyborcząw. Wydaje się, że o takim wyborze zdecydowała postawa kierownictwa władz Związku, które przedstawił jego przewodniczący, mówiąc: "Nie mamy
w kampanii sojusznika. Uważam, że znacznie większe szanse ma kol. Jan Andrykiewicz, w zwiqzku z tym całą uwagę skupimy na wylansowaniu jego kandydatury,
natomiast tylko włączymy się i poprzemy kampanię kol. R. Klimana"40 •
Jan Andrykkwicz urodził się 14 czerwca 1953 roku w Zielonej Górze 41 .
Ukończył w roku szkolnym 1972-1973 Technikum Elektryczne w tym mieścic 42 .
11

'

Protokół

z posiedzenia Prezydium ZW Zl\IW w Zielonej Górze w dniu 31 maja 1989

r., Protokoły posiedze11 Prezydium ZW Zi\IW, ibidrm.
7

Sprawozdanie z Olimpiady l\IIodych Producentów Rolnych, Zielona Góra, 13 marca
od stycznia ...
Protokół z posiedzenia Prezydium ZW Zl\IW w Zielonej Górze w dn. 8 maja 1989 r.,
Protokoły posiedze11 Prezydium ZW Z!\ IW ...
"' Protokół z posiedzenia Prezydium ZW ZMW w Zielonej Górze w dn. 8 maja 1989 ... ;
Protok ół z posiedzenia Prezydium ZW Z!\ IW w Zielonej Górze w dniu 31 maja 1989 r. , Prowk o ł y posicdzei1 Prezydium ZW Z!\ IW... ; j.ch., la11 A11drvl:ieut•icz - l·a11dvdat11a smatom, "Gazem
Lubuska" 24-25 maja 1989, nr 121.
40
Protokół z posiedzenia Prezyd ium ZW Z!\ IW w Zielonej Górze w dn. 8 maja 1989 ...
41 Poslom•ie II ~,arlnuji 1993-1997: lali A11rlt:yhewicz, http://orka.sejm .gov. pl/i\rchAll2.nsf
[do stę p: 18.02.2010].
42 Historia sd·o!!liclwa zaut·orlowego Zespoltt Szk6ł E!ehrvcz11yth i Sa111ochorlowydi w Zielo11ej
G6rzr. oprac. zespół pod kiemnkicm K. Komorowskiej, Zielona Góra 1995, s. 36, 147.
·'

1989 r.,
"
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Następnie b<;dąc od 1977 roku absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogiczncj
w Zielonej Górze, przygotował pod kiemnkiem prof. dr. hab. Hieronima Szczegóły
i obronił pracę doktorską poświęcon•l Związkowi Młodzieży Wiejskiej w latach
1957-1976. Wybór tematu rozprawy doktorskiej nie był przypadkowy, ponieważ jej
autor, począwszy od 1968 roku, aktywnic udzielał się w ZMW, a w 1973 roku rozpoczął działalność w ZSL·''. W rozpowszechnionej podczas czerwcowych wyborów
z 1989 roku ulotce programowej podkreślał ów nauczyciel akademicki konieczność
nadrobienia opóźnienia cywilizacyjnego wsi, w porównaniu z ośrodkami miejskimi
będącymi wówczas w kraju w uprzywilejowanym położeniu pod względem gospodarczo-kulturalnym (fot. 3) 44 •
Popierany w mniejszym stopn iu przez Zwi:tzek 34-letni rolnik, działacz
wiejskiego mchu młodzieżowego oraz członek władz wojewódzkich ZSL Roman
Kliman legitymował się wyższym wykształceniem i godnymi odnotowania sukcesami zawodowymi. Był między innymi trzykrotnym Mistrzem Produkcji Żywca
Wieprzowego w województwie ziełonogórskim 4 ;. Być może z powodu istotnych
związków ideowych z org:.mizacj<J zabiegał on o poparcie przez nią jego kampanii
wyborczej. Jak już wspomniano, pomoc ta w skromnym zakresie została mu przez
jej władze udziclona·H·. Podczas wyborów opowiadał się między innymi za zwięk
szeniem "atrakcyjności pracy na wsi przez telefonizację, gazyfikację, polepszenie
jakości dróg i sieci sklepów, ilości nauczycieli i lekarzy [... )" 47 •
W maju 1989 roku podczas Pfenum Zarządu Krajowego ZMW w Warszawie
zatwierdzono kandydatury przedstawicieli Związku do Sejmu i Senatu. Działa
niami zielonogórskiego sztabu wyborczego ZMW kierowała Grażyna Pikuła 4 x.
W dniu 31 maja 1989 roku poinformowała ona członków Prezydium ZW ZMW, że
dzień wcześniej w "KW PZPR odbyło się posiedzenie Komitetu Propagandowego
koalicji. Rozpatrywano problematykę przebiegu kampanii. Ogólna ocena wypadła
negatywnie. Popcłniono kardynalne błędy w przygotowaniu"·'''.

·'
frtll A11rlrv/;irv!'io. ru•id la11y 1:. lirlo11ej Górv, 1989 t:, zbiory własne amora; Krmrlvdrtci
ZJI111' lift settrtloróU!! . .. Zarzewie" 1989. nr 22; K. H .. Jeslflll ritlopeelit J:tórv l11bi histoti(, .,Gazera
Lubuska" 1989, nr 104; J. Andrykiewicz, 'Lw•iqzel: Mlorlzieży lViefl'l;iej. .., s. 4-5.
"' la11 Attdtyhru!'irz wie.{ la11y J.·. 'Lie/omj Góry . ..
4
Chcesz Iepsuj przyJ·zloki poslaru•tlfl mlodolr; Mml(/rtt 420, /989 t:, zbiory własne amora;
;
KandJ•rlaci ZMIV llrt poslów•. " Zarzewie" 1989, nr 22; Rol11icv do pm-!amm/tt, .,Nasza wieś. Cotygodniowy dodarek naszej Gnery", .,Gazeta Lubuska" 1989, nr 111.
"· Prorok ó ł z posiedzenia Prezydium ZW Zl\IW w Zielonej Górze w dniu 31 maja
1989 ...
47
Ro/11ic_v . ..
"' Prorokół z posiedzenia Prezydium ZW Zl\IW w Zielonej Górze w dn. 8 maja 1989. .. ;
Protokół z posiedzenia Prezydium ZW Zl\IW w Zielonej Górze w dniu 31 maja 1989 ...
"'' Protokół z posiedzenia Prezydium ZW Zl\IW w Zielonej Górze w dniu 31 maja
1989...
4
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polityczna,

w wierze

~jców,

· dobrze .·zorganizowana twórcza pr~ca, godne tycie dla
wszystkich Polakóv1 to ideały Waszego przyszłego Senatora. Razem będziemy je
urzeczywistniać .
Oddając swój gło.s popierasz:
spowodowanie działań, aby woda była c'zysta
i trawa zielona;
przekazywanie ziemi rolniczej bez ograniczeń
tym, którzy najlepiej ję utytkują; .
ustanowienie równy~h praw dla wszystkich obywateli; kobiety wiejskie po urodzeniu dziecka
muszę mieć motliwość korzystania z takich' samych praw jak zatrudniona w uspołecznionych
zakładach pracy;
.
zniesienie nierówności w warunkach pracy na
wsi l w ,mieście;
.
tworzenie materialnych podstaw dla wypoczynku
rolników i całej społeczności wiejskiej;
zdecydowaną poprawę warunków i poziomu nauc;za
nia w szkołach wiejskiGh oraz ' wyrównanie
szans w dostępie młodziety wiejskiej do
szkół średnich i wyższych;
odrodzenie ruchu intelektualnego, społeczne
go, kulturalnego i oświatowego oraz wzrost
społecznej
rangi inteligencji wiejskiej;
wychowanie młodzieży w duchu humanizmu, miłoŚ
ci, partnerstwa i tolerancji w tym takte reli
gijnej;
·
taki sposÓb zorganizowania służby wojskowej
rolników, który nie będzie kolidował z prowadzeniem przez nich indywidualnych gospodarstw rolnych.
·

·--

.....

,,

•

l

For. 3. Kand ydat na senatora Jan Anclryk iewicz wraz z sy nem i\larc inem na ul otce wyb orczej
z 1989 rok 11 (zb iory własne amora)

274

Daniel Koteluk

tv1 imo wsparcia finansowego i zaangażowania okazanego w czasie kampanii
osobom popit;ranym przez zielonogórskie struktury ZMW ich kandydatury przepadły w wyborach. Lansowany przez nic na senatora Jan 'Etdeusz Andrykicwicz
otrzymał 19 553 ważnych głosów wyborczych 10 • Natomiast ubiegającego się omandat poselski Romana Andrzeja Klimana poparło 18 695 wyborców 51 •
Niepowodzenie PZPR i jej satelickich koalicjantów w czerwcowych wyborach 1989 roku przyczyniło się do radykalizacji nastrojów wśród ludności wiejskiej.
W sierpniu tego roku mieszkańcy wsi udali się pod br;d~JCY w dyspozycji Związku
Socjalistycznej lVJłodzieży Polskiej budynek Uniwersytew Ludowego w Wierzchosławicach z ż~1daniem jego zwrotu. Na jednym z traktorów zamieszczono znamienny napis "Chłop pou;gą jest i basta" 52 . Na miejscu w imieniu młodzieży wiejskiej podjęto rezolucję, w której domagano się spełnienia jej postulatów. Pierwszy
z nich brzmiał następuj~1co: "[ ... ] Ż<\damy natychmiastowego zwrotu Uniwersytetu
Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach zagarniętego w podstępny
sposób". Dodatkowo upoważniono do prowadzenia rozmów w tym zakresie Społeczny Komitet Działań na rzecz odzyskania Uniwersytetu Ludowego w Wierzchosławicach im. W. Witosa lllworzony przy ZVI' ZMW "Wici" w Tarnowic 11 .
Prawdopodobnie pod wpływem tego rodzaju informacji doeieraj<Jcych z innyc h regionów kraju do zielonogórskich władz wojewódzkich ZM\V dostrzegły
one we wrześniu 1989 roku, konieczność zmodyfikowania, jak to określono, dotychcz:.lsowcj formy oraz stylu pracy. Zdawano sobie sprawę z tego, że "sytuacja
w Zwiqzku jest uzależniona od zachodzqcych zmian w kraju". Postulowano też
"zrobić separatystyczny program polityczny do własnego użytku", twierdząc przy
tym, iż "Jesteśmy zdani na własne siły, możemy liczyć tylko na ludzi bardziej aktywnych. Ci, którym jest wszystko jedno, nic przyjdą nawet na zebrania" 54 .
Poza formułowaniem trafnych spostrzeżeń natury politycznej musiały się zielonogórskie władze ZMW uporać z tllrudniającymi funkcjonowanie organizacji
realiami gospodarczymi. Były to bardzo trudne decyzje, ponieważ wh1zały się ze
zwolnieniami ze Zwi<!Zku osób mu oddanych. 'lym bardziej że władze nadrzędne
ZMW, mai<IC na uwadze przetrwanie organizacji,'"' odgórny i administracyjny sposób, narwciły jej wojewódzkim odpowiednikom rcdukcj<;: etatów pracowniczych
' " O:if,i!irlrkullir Prllist~JC.'O"'-'f/ Ko111isji IVvborrzrj z rl1tin 8 rzrr'll!•m 1989 1: o wy11il:adt gfoso w:rlllirl i wy11i/:ad1 <c:vborów do Sma/11 PolsJ:iej Rz:ro:.ypo.~jJolitrj Lllr!owejprapro'll!•rlrlzollydt rl11ia ,7
rurw.·m 1989 t:, o\I.P. 1989. nr 21. p oz. ISO.
·" O.iwiarkzmie Prtlisl'll!"O'il!'tj Ko111isji IV)!borrzrj z, dt!ifl 8 rzrrm•rrt 1989 !". o wy11il:adt gloso·
m·rmia i 'iJ!.'y!lil.-ar/1 'll!'_vborÓ'Il!' rio Sej11111 Polshfj Rzn2:ypo.1politrj LNrloaujprz:epro'&!flrlzollydl rl11io 4
Ut'l"'iJ!."t"fl 1989t:, 1\I.P. 1989, nr 21. poz. 149.
<z G. N ie ć, ,l1irrh.J• lrarlvrjq, historirJ 11 polityJ:q. L11rlowxy '&' ohnir przelon111 lts/rojowrgo
1989-1991, Kraków 2004, przyp. 43 na s. 125.
' ·' Rezolucja z dnia U sierpnia 1989 r.. Sprawy Organizacyjne ...
'·' Prowk61 z posiedzenia Prezydium ZW Zl\IW w Zielonej Górze w dniu 25 września
1989 r., Prorokoly posiedzer'\ Prezydium ZW Zl\1\V ...
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o 50%. W Zarządzie Wojewódzkim ZMW w Zielonej Górze określono j<l na poziomie 65%. W obliczu notowanej w kraju inflacji planowano, że w styczniu 1990 roku
po odejściu zwolnionych osób średnia płaca przedstawicieli władz wojewódzkich
ZMW wyniesie około 190 tys. zł .
W celu powiększenia budżetu ZW ZMW w Zielonej Górze rozważano jesienią 1989 roku konieczność podjęcia różnego rodzaju działalności gospodarczej
w kooperacji z innymi podmiotami, organizacjami i osobami fizycznymi w ramach
spółki z ograniczoną odpowiedzialności<!;;.
Niew~ltpliwie wiejski mch młodzieżowy w województwie zielonogórskim
w omawianym okresie funkcjonował pod kuratelą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Rodziło to określone negatywne skutki, gdyż zrzeszona instytucjonalnie młodzież wiejska stawała się wobec wsi zakładnikiem bieżącej polityki partii.
Rezultat tego był taki, że w następstwie tendencji likwidacyjno-konsolidacyjnych
lansowanych przez władze centralne PZPR w latach 40. i 70. XX wieku formacja ta
została wchłonięta najpierw przez ZMP, a następnie ZSMW. Mimo tych trudności w sprzyjających okolicznościach Związek Młodzieży Wiejskiej dzięki oddaniu
lokalnych liderów idei zrzeszania się i pracy na rzecz poprawy losu młodych osób
odradzał się niczym mityczny Feniks z popiołów. Oczywiście oficjalna działal
ność Zwi<!Zku w ramach systemu komunistycznego okupiona była utratą tych jego
członków, którzy głosili nicwygodne dla ówczesnej władzy pogl<ldy. Często tego
rodzaju osoby nicsłusznie ustrwano z niego lub też były one inwigilowane przez
organa bezpieczeństwa. Nie przekreśla to jednak zasług ZMW w dziedzinie poprawy codziennego losu ludności wsi zielonogórskiej.
W 1989 roku zielonogórskie struktury Zwhjzku kontynuowały działalność
w odradzającej się niepodległej Polsce. Była ona okupiona bolesnymi dla nicktórych jego członków przedsięwzięciami, w obliczu zmieniającej s ię sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju. Głównym ich celem było przetrW<tnie i dostosowanie
się ZMW do aktywności w nowych realiach .

Daniel Kotcluk

HISTORY OF THE RURAL YOUTH MOVEMENT
IN ZIELONA GÓRA VOIVODESHIP 1950-1989
Summary
The represcntatives o f t he Poli sh Unit cd Workers' Parry dccided o f t he lo t o f t he Rura l Youth
l\lovcmcnt in Zielona Góra voivodeship in thc ycars 1950-1989. Those rcpresenrativcs who
c riti c ised the eontempotary situarion were marginalised or dismissceł frorn this formation 's
str uctllre. Other activists realised thc rcstricting political factors, so, ałthough thcir possibilities
.; s

Protokół

pa ździe rnika

z posiedzenia Prezydium ZW Zl\lW w Zielonej Górze odbytego w dniu 11
1989...

,
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wcrc rnlly humblc, thcy tricel to improvc daily life ofvillagc pcoplc and undertook a number
o f cultural initiativcs. Bound 10 rhc idea of affiliating young pcople, they re-built the youth
movcmcnr liquidatcd by thc communist party in the '40s and '70s in the 20th cenrury. In April
198S thc Rura! Youth Union consistcd of over 12.000 members in Zielona Góra voivodeship.
Nearly 70% o f t hem compriscd students agcd 17-18. A year lat er the Polish United Workers'
Party gave p ower bad;: to t he solidarity opposition. On t he one hand, t hemembersof t he U ni on
gained complcte frcedom of activitics in t he country. On the ot h er h and, rhey wcre obligcel
ro underrakc acrivities which cnabied this organisation to survive in new political-cconomic
rcalities of t he reviving, independent Polish country. In conscquencc. this caused rcductions
o f 65% permancnt jobs in voivodcship authoritics in t he Rura l Youth U ni on in Zielona Góra,
among othcr things.
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Stefan Dudra
Uniwersytet Zielonogórski

ŻYCIE OŚWIATOWE ŁEMKÓW NA ZIEMI LUBUSKIEJ

eportacja 1947 roku wycisnęła szczególne piętno na najmłodszej społeczności
łemkowskiej 1 • Po przesiedleniu dzieci Lemków zostały objęte obowiązkiem
powszechnego nauczania już w roku szkolnym 1947/1948. Niechętny, często wrogi
stosunek otoczenia do tej grupy przesiedleńców został również przeniesiony na
najmłodszych świadków tej tragedii. Jak stwierdza K. Pudło, antagonizmy między
dziećmi polskimi i łemkowskimi ujawniły się na terenie szkół w dwóch okresach:
1947-1949 i 1956-1958. Pierwszy zwi'lzany był z przybyciem Lemków do poszczególnych wsi i ich adaptacją w danym środowisku lokalnym, drugi zaś z organizowaniem w szkołach punktów nauczania języka ukraińskiego i działalnością we
wsiach kół Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (UTSK) 2 •
Młodzież lemkawska w myśl założeń wynikających z akcji deportacyjnej
powinna najłatwiej i najszybciej się przystosować. Właśnie szkoła miała się stać
instrumentem indoktrynacji, która przez wiele działań "opiekuńczo-wychowaw
czych" planowała stworzyć wzorzec nowego obywatela socjalistycznego pań
stwa. Nie ulega wątpliwości, że pierwszy okres po przesiedleniu był najgorszy
dla młodych Lemków. "Wyśmiewano się z naszej mowy, wytykano nas palcami,
przezywano banderowcami i mordercami. Stanowiliśmy drugą kategorię uczniów
w klasie"1 - wspominał były uczeń ze wsi Leszno Górne (pow. Szprotawa). Do
podobnych przypadków doszło również w innych miejscowościach, gdzie przybyli
osiedleńcy z akcji "Wisła".
Negatywne nastawienic było odbiciem ogólnego przekonania społeczności
polskiej oraz poszczególnych władz terenowych do Lemków. Należy pamiętać, że

D

W 1947 r. przesiedlono na Ziemię Lubuską w ramach akcji "Wisła" 11 768 osób; o akcji
zob. E.l\lisiło, Ahja "IVisla". Dol:lllllfllty, Warszawa 1993; S. Dudra, Al:cja "IVisla" tlfl
LPmi'o·/11-'SZczyillie. "Rocznik Sądecki" R. 26, 1998; F. Kusiak, Akcja "IVisla" 1947rol·, Wrocław
1994; R. Drozd, Po/ityl:a wiar/z 'l!l•obec !llr!llo.{ti 11kmitiskiej w Po/.rce w latach 1944-1989, Warszawa
2001; ill:rja "lVisla", red. J. Pisułili.ski, Warszawa 2003.
2
K. Pudło, Leml.·o'lll'ie. Proces wmstrmia w .l'rorlowisko Dolnego Ślqska 1947-1985, Wrocław
1987, s. 116. O powstaniu i działalności UTSK zob. J. Syrnyk. Uh'aitishe Towarzystu•o Spolecz1/o-Ku/tumlllr (1956-1990), Wrocław 2008.
' Relacja nicautoryzowana Stefana \V. z (J kwietnia 1989 r. Zbiory prywatne autora.
1

"Wisła"
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ludność ta przybyła na nowe ziemie "naznaczona piętnem morderców Świerczew
skiego" oraz polskiej ludno śc i na wschodzie. Wszystkie te ste reotypy zostały bezkrytycznic przeniesione na najmłodszych. Nie do rzadkośc i należało odmawianie
siedzenia z nimi w jednej ławc e czy obrzucanie przezwiskami, a nawet stosowanie
rękoczyn ów. Jak podkreślano na naradzie poś\vięconej ludnośc i rodzimej i ukraiń
skie j: "[ ... ]odcinek pracy oświatowej wśród tej ludności jest jeszcze silnie obciążo
ny tendencjami nacjonJlistycznymi i s tniejącymi na tym terenie od pierwszych dni
osad nictwa"". Proces powyższy był potęgowany również ze względu na tragiczną
sy wację materialną tej ludno ści. Wyszydzanic ubiom , częste chodzenie w jednych
spodniach przez kilka mic si~,:cy lub braki obuwia stawały s ię przyczynkami drwin
i dowcipów ze strony polskiej młodz ieży. "Często drog9 do sz koł y pokonywaliśmy na bos aka, aby buty dłużej wytrzymały w budynku szkolnym''-1 - wspominał
przesiedleniec ze wsi Piotrowice (pow. Szprotawa).
Nega tywny stosunek otoczenia cło tej społeczności, naciski psychiczne, którym byli poddawani (wyzwiska, pogróżki, częsta dyskryminacja), przyczyniły się
w dużym stopniu do de zintegracji struktmy osobowości przesiedleńców. Było
to poc hodrq przy mu sowego r oz kładu dotyc hczasowych norm i wzorów po s tę 
powania . Nowe otoczenic narz u cało inny styl zachowJnia, komunikowania s ię
(mowa łcmkovvs ka ze wzg lędu na częs te wyśmiewanie i drwiny używana b y ła
tylko w domu, po kryjomu) ora z zm ianę w sposobie ubierania s ię i obycia towarzyskiego. Poza tym wszystkie te d z iałania (jedne kontrolowane i wspierane przez
władze, clmgic wynikłe z ni e uzasadnionych i bezmyślnyc h uprze d ze ń) wpływały
na zjavvisko krystalizowania s ię nowych więzi ogólnołcmkowsk ic h . Poczucie zagrożenia własnej tożsamości spajało i cementowało tworzący się łańcuch nast~,:pstw,
które miały w przyszłości wpłyn~)Ć na powstanic silnych więzi łączącyc h tę grupę
ludn ośc i .

Powstanie i rozwój szkolnictwa ukraińskiego w Polsce
Mimo licznych szykan wobec własnych dzieci Lemkowic zdawa li sobie sprawę
z wagi ich wykształcenia. Bezpośrednio po przesiedle niu podejmowano wysiłki
o zorga nizowanie szkół narod owośc iowych. Nic mieściły s i ę one jednak w przyj ę tym wtedy przez komuni stów systemie kształcenia nowych pokoleń, dlatego
też starania re nic przynio s ł y pozy tywnych rezultatów. Dopiero po decyzji Biura
Polityc znego KC PZPR z kwiemia 1952 roku zaczęto uru ch ami ać pierwsze punkty
1
Archi w um Pa rlsrwowc w Zielonej Górze (dalej APZG). Prezydi um Wojewódzkiej Rady
Narodowej (da lej PWRN), Urz4d Spraw Wcwn<;trznych (dal ej USW), sygn. 577. k. 47, Protokół
z nar ady roboczej poświęconej ludn ośc i rodzimej i ukrair'tskiej zamieszkalej na terenie wojcwódzrwa zielonogó rskiego z 16 kwietnia 1953 r.
-' Rela c ja nicauroryzowana Stefa na W ...
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nauczania języka ukraińskiego. W uchwale kwietniowej zobowiązano poszczególne Prezydia WRN w województwach, gdzie znajdowały się skupiska ludności
ukraińskiej, do rozważenia sprawy"[ ... ] wprowadzenia, a w nicktórych szkołach
języka ukraińskiego jako dodatkowego języka"''. Całość zagadnienia nadzorowało
Ministerstwo Oświaty, w którym powołano Wydział Szkolnictwa z Niepolskim
Język iem Nauczania.
Podjęte zostały działania maj<)Ce na celu sporządzenie dokładnych wykazów
dzieci przesie dleńców w poszczególnych gromadach, gminach i powiatach. Poza
tym dążono do określenia między innymi liczby dzieci uczęszczajqcych do szkół
oraz poszczególnych klas 7• Ze względu na znaczne rozproszenie przesiedleńców
postawione zadanie było trudne do wykonania. Według niepełnych danych (m.in.
brak z województw białostockiego, poznańskiego i zielonogórskiego) szacowano
liczbę dzieci narodowo śc i ukraińskiej na 7434 osobyH. Na podstawie rozporządze
nia z 20 sie rpnia 1952 roku warunkiem rozpoczęcia nauki języka ukraińskiego
była zgoda rodziców minimum dziesięciorga dzieci''. Ogółem w roku szkolnym
1952/1953 muchorniono 24 punkty nauczania języka ukraińskiego , w których naukę pobierało 487 dzieci 10 •
O szerszym rozwoju tego szkolnictwa można dopiero mówić od 1956 roku,
kiedy to oficjalnie Ministerstwo Oświaty ustaliło wytyczne pracy wydziałów
oświaty, prezydiów rad narodowych, kierowników szkół i nauczycieli 11 • Według
zarZ<)dzeń Ministerstwa Oświaty język ukraiński należało wprowadzać do szkół
na życzenie rodziców, jako przedmiot nauczania, w wymiarze trzech godzin tygodniowo, poczynaj•1c od klasy drugiej. Ze względu na rozproszenie ludności
ukrairl.skiej Ministerstwo zezwoliło na odstępstwa od ogólnie przyjętych norm
(co najmniej 10 uczniów) i dopuściło wprowadzenie nauki ojczystego języka do
szkół, nawet przy siedmiorgu uczniach. Poszczególne wydziały ośw iaty zostały
zobowi<)Za ne do zapewnienia kadry nauczycielskiej (zawodowej b<tdź niezawodowej, ale z dobrą znajomości<) języka ukraińskiego). Miano przy tym kontaktować
- - - -- - - -- ··---- - -

'· APZG, Komitet Wojewódzki Pol skiej Zjednoczonej Partii Robotni czej (dalej KW
PZPR), sygn. 534, Uchwala Biura Politycznego KC PZPR w sprawie środków zmierzających
do poprawy sy tuacji gospodarczej ludno śc i ukraińskiej w Polsce i do wzm ożen ia wśród niej
pracy politycznej z kwi ernia 1952 r.
1
Arc hiwum Akt Nowych (dalej AAN), l\linistersrwo Oświaty, sygn. 1749, Nota tka dla
Wydziału Oświaty KC PZPR z 24lipca 1952 r.
" Zestawienia ilo ściowe ludno ści z akcji "W i sła" z 1952 r. , AAN, !'vlini ste rstwo Oświaty,
sygn. 1752; także L Hal ag id a, Ulitaitity llfl zimdach zarńorl11ich i pól11omycń Polsh 1947-1957,
Warszawa 200.3, s. 97.
., l\ l. Syrnyk, Sd,ollliCI'i!!JO w jęz:yht 1/~'nlitis/:imlla Dolttym -~lqsht w latach 1952-1989, "Sobótka" 1995, nr 1-2, s. 93.
10
"U krajinśkyj Kałendar" 1996, s. 7!.
11
Okólnik nr 30 z 4 gr udnia 1956 r. , SO 5-6451/56, Dziennik Urzędowy l\1inisterstwa
Oświaty nr 15, p. 148, s. 144- 145.
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z oddziałami terenowy mi UTSK, by udzieliły wsparcia w wyswkiwaniu niczawodowych nauczyc ieli.
W większych skupiskach ludności ukraińskiej, na wniosek rod z iców, miano
organizować szkoły podstawowe z ukraińskim językiem nauczania, zapewniając
im kadrę nauczycielską z nająq ten język, odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie w s przęt i po m oce naukowe . Przy organizowaniu szkół miał y obowią
zywać plany nauczania przedstawione przez Mini ste rstwo O świ at y. \ Vszys tkie
przedmio ty w tego typu sz kołach planowano w języku ukraińskim (z wyjątkiem
języka polskiego i wychowania fizyczne go). Ponacłto zalecano na le kcjach śpiewu
oprócz pic ś ni ukraińskich nauczanie także picśni polskich.
Na Ż<Jdanie rodziców lub uczniów miał y być o rgu nizowane w li ceach z polskim jęz ykiem nauczania klasy rów n oległe dla młod zieży ukraiń s kiej. Klasy takie
miały być o twierane nawet w razie, gdyby zgłaszaj <JCa s ię młodzi eż ukraińska nic
posiadała dostatecznej znajomości ję zy ka ojczystego i nawet gdyby wydział oświa
ty nic by ł w s tanic zap ew nić w tym m omencie pełnej ob sady nauczyc ieli dobrze
znaj<Jcych języ k ukraiń s ki. Sugerowano, aby stopniowo klas y takie przekształcać
całkowicie w klasy z ukraińskim językie m naucza nia. Ponadto, na życzenie rodziców, wydziały oświat y prezydiów WRN mogły występować d o ministerstwa
z wnioskami o otwieranic sz kół licealnych dla tej młodzieży. Na wniosek rodziców lub 11czniów (przynajmniej 10 osób) miano two rzyć zespoły dodatkowej nauki
języka ukraiń s kiego w liceach ogólnokształcących i pedagogicznych, w któryc h
znajdowała si ę młodzież narodowości ukraińskiej lub (szczególnie w większych
miastach) zalecano tworzenic między sz kolnych zespołów nauczania tego języka .
Proponowano również organizowanie róż norodnych prac kulturaln o - ośw iatowyc h
dostosowa nyc h do potrze b i zainteresowań ludności 1 ~.
Naj w i ę k szy rozwój szko lnict wa ukraii'iskiego w Polsce przypadł na lata 19561961. Wted y powstało n ajwięcej szkół i punktów nauczania języka ukraińskic gou.
?vliędzy innymi w 1956 ro ku zaczęła funkcjonować szko ła podstawowa w Baniach
Mazurskich ( i s tniała d o 19(J5 r.). 'vV 1957 roku powsta ł y klasy z ję zykie m ukrail'i skim w Liccum Ogó ln o k ształqcym w Przemyślu (zlikwidowane w 1964 r.). Również w 1957 rok11 rozpoczęło działalność Liccum Ogólnokształqce w Leg nicy,
a w 1968 roku powstało także w Górowic Iławeckim . W latach 1956-1970 działało
Liccum Pedagogiczne w Bartoszycach . W 1958 roku zos tała uruchomiona szkoła
podsuwowa w Biał y m Borzc 11 .
12

!birlt'lll, s. 145.
W roku szkolnym FJ56/1957

istniał o 117 punkrów nau czania języka ukrail'iskiego obejBOli uczniów, R. Drozd, Szl:olllict wo u/.'il!itisl:ie W' Polsa w /atadJ 1944-1989. Próba
jmiorlvzarji. " Rocznik Lubuski" R . 30, 2004. cz. l, s. 29.
" Szerzej na te m at szkolnictwa ukrai1'isk iego w Polsce zob.: R . Drozd. S:d·olllil"lwo 1/l:mitls/.-ie ... ; Zagarl11imil' .l'm>iar/omo.l'ri 1/aror/ow•f'j Ul-mil!róil!-" w PRL. i o.{'ll!-·ialy w ojtzyslym 11lmiJisJ:im
j{'z:yl11, [w :] tlmlflls o/ Lnlllivshdiyl!rt, New York 1984, t. 4, s. 159- 177.
u
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Funkcjonowanie szkolnictwa ukraińskiego było związane z nowym, chociaż
pozytywnym stosunkiem władz do zagadnień mniejszości narodowych. Uc hwała VII Plenum KC PZPR z lipca 1956 roku, w której stwierdzano między innymi konieczność zwalczania wszelkich przejawów nacjonalizmu
i dyskryminacji w stosunku do obywateli nicpolskiej narodowości, otwierała nowy
etap budowy państwa, w którym mniejszości etniczne miały uzyskać swobodne
prawo konstruowania własnej tożsamo ści. Zdecydowane Ż<!dania uruchomienia
nauczania języka ukraińskiego pojawiły się na I Zjeździe UTSK w Warszawic
w 1956 roku. Stały się one podstawą organizowania szkół i punktów nauczania
tego języka w szkołach. Według sprawozdania ZG UTSK z 12 pa ździernika 1958
roku w Polsce było htcznie 183 punktów nauczania języka ukraińskiego. Naukę
pobierało ogółe m 2781 uczniów 1ó.
Druga połowa lat 60., a przede wszystkim lata 70. to okres zastoju, a następnie
regresu w szkolnictwi e ukraińskim. Na zaistniałą sytuację złożyło s ię wiele przyczyn, z których najważniejsze było odejście od linii politycznej zapoczątkowanej
wydarzeniami "polskiego października" w 1956 roku . Nie można również wykluczyć wpływu czynników zew nętrznyc h , w tym przypadku Związku Radzieckiego.
Zmniejszyła się znacznie liczba punktów nauczania języka ukraińskiego w roku
szkolnym 1969/1970, s padła do 96, w tym zamknięte zostały wszystkie placówki
w województwie zielonogórskim 11'.
Reforma szkolnictwa zapoczątkowana w latach 70., polegaj<)Ca na likwidowaniu małych szkół, przewa ż nie wiejskich i tworzeniu tak zwanych szkół zbiorczych,
doprowadziła do drastycznego zmniejszenia się punktów nauczania języka ukraiń
skiego. O tej alarmującej sy macji info rmowało "Nasze Słowo", na łamach którego
próbowano zwróc ić u wagę na ciągłe i sys tematyczne zmniejszanie s i ę liczby ośrod
ków i dzieci pobierających naukę języka ojczystego. W roku szkolnym 1970/1971
istniało pięć szkół z językiem ukraińskim, w których naukę pobierało 455 uczniów
oraz 79 punktów z 1462 oso bami u czący mi się. Pięć lat później liczba punktów
zmniejs zyła s ię do 35, a uczniów do 727. Jednocześnic w latach 70. możemy zaobserwować proces awansu członków wywodZ<lcych s ię ze s połeczności łemkowskiej
na kierow nicze stanowiska w szeroko rozumianym życ iu oświatowym (dyrektorzy
szkół, pracownicy wydziałów oświaty, kierownicy placówek opiekuńczo-wych o 
wawczych). Wielu zostaje również nauczycielami przedmiotowymi, na wszystkich
szczeblach polskiego szkolnictwa 17•
krótkotrwał y m,

Zagarl11if11ir .l'wirtrlo mo.l'f'i llfltwlo wrj UhrtMców... , s. l 70.
APZG, PWRN, USW, sygn. 8009, Informacja o nau cz<m iu jyzyka ukrai 1'iskiego w roku
sz kolnym 1969/}970 z 23 w rz e ś nia 1971 r.
17
Wedłu g danych z pow iatu szprotawskiego 6 nauczyciel i spośród tej społecznośc i uczyło
w sz kołach , A PZG, PWRN, USW, syg n . 8006, Pi smo PPR N w Szprotawic do PWRN w Zielonej G órze z 8 styczn ia 1962 r.
"
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lata 80. nie przyniosły znaczących zmian w kwestii oświaty dla
mniejszości narodowych. Istniejące szkoły i punkty nauczania języka ukraińskie
go borykały siy z wieloma trudnościami. W roku szkolnym 1981/1982 uczyły się
języka ojczystego 822 osoby. Dopiero od drugiej połowy lat 80. możemy zaobserwować pewne ożywienie w omawianej dziedzinie. W roku szkolnym 1986/1987
w czterech szkołach z jyzykiem ukraińskim uczyły się 3S4 osoby, a w SS punktach 1109 uczniów.
Rok 1989 i demokratyzacja życia politycznego w Polsce zapoczątkowały także
przemiany w szkolnictwie ukraińskim. W styczniu 1989 roku podczas spotkania
wiceministra edukacji narodowej Zbigniewa Wesołowskiego z władzami UTSK
omawiano sprawę wprO\vadzenia do szkół z ukraińskim językiem nauczania lekcji
historii i geografii. W raporcie UTSK pt. Uhttiticy w Polsce Lur/owej z 26 lutego
1989 roku czytamy, że:
[... ] jcdn<l z podstawowych oznak tożsamości narodowej jest język. Znajomość mowy
ojczystej, dostęp do niej, niczym nic krępujące możliwości posługiwania się nią są nie
tylko przejawem samookreślenia się świadomości narodowej, ale wykładnikiem (gdy rzecz
dotyczy mniejszości narodowych) stosunku państwa do danej grupy narodowościowej'" .

formy i trybu kształcenia nauczyz bazą lokalow<l Liccum
Ogólnokształqcego w Legnicy z możliwością uruchomienia drugiego ciągu klas,
reaktywowania klasy ukraińskiej w Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu
wraz z zabezpieczeniem miejsc dla jej uczniów w internacie oraz należne wsparcie czynu społecznego ukraińskiej mniejszości przy budowie zespołu szkolnego
w Białym Borze. Ponadto postulowano wydanie clementarza do nauczania języ
ka ukraińskiego, samouczka tego języka, nowego programu nauczania dla liceów
z uwzględnieniem wprowadzenia lekcji historii i elementów geografii ojczystej.
Wnoszono również o zobligowanie władz oświatowych (w szczególności kuratoriów) do przestrzegania zarządzenia regulującego tryb organizowania i formę nauczania języka ukraińskiego, a także objęcie opielq organizacyjno-finansową form
wypoczynku dzieci i młodzieży uczących się tego języka'').
Według raportu UTSK stan posiadania ukraińskiej mniejszości narodowej
w Polsce w dziedzinie szkolnictwa przedstawiał się (na 26 lutego 1989 r.) nastę
puj<lco: 56 punktów nauczania języka ukraińskiego, jedna szkoła podstawowa
w Białym Borze oraz klasy równoległe ukraińskie w szkole w Baniach MazurUTSK

cieli

domagało się również rozwiązania

języka ukraińskiego, podjęcia

sprawy

związanej

" Raport UTSK pt. U/:miilcy w Po/sa Lllrloill'P)Z 261mego 1989 r. (zbiory prywatne autora), por. także U/:mi1irv ~e· Polsre 1989-1993. Kalmrlarillm. DoJ.·IImi'III,V. 111/Órlllarje, red. 1\1. Czech,
Warszawa 1993, s. 91.
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skich, jedno liceum ogólnokształcące w Legnicy oraz klasy ukraińskie w liceum
w Górowic Iławeckim. Lqcznie naukę pobierało 1432 uczniów 20 •
W rok11 szkolnym 1992/1993 mniejszość ukraińska posiadała cztery szkoły
podstawowe z ukraińskim językiem nauczania: w Białym Borze (127 uczniów),
Bartoszycach (100), Przemyślu (169), Baniach Mazurskich (36), oraz trzy licea ogólnokształqce: w Białym Borze (63 uczniów), Górowie Iławcckim (178) i Legnicy
(110). Ponadto istniały 83 punkty, w których uczyło się ojczystej mowy 1756 osób.
W tym 43 punkty z 859 uczniami były zarejestrowane w kuratoriach oświaty jako
międzyszkolne punkty nauczania języka ukraińskiego. Pozostałe 40 z 897 uczniami prowadzonych było społecznic, a zajęcia odbywały się w pomieszczeniach
ZUwP i salach przyccrkiewnych 21 • W roku szkolnym 1999/2000 funkcjonowało
siedem szkół z ukraińskim językiem nauczania, w których naukę pobierało 966
osób22 •
Pomimo sprzyjających okoliczności szkolnictwo 11kraińskie w Polsce boryka
się nadal z wieloma problemami. Najważniejsze to kłopoty lokalowe, brak środ
ków na rozwój placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Istotnym czynnikiem jest również duże rozproszenie społeczności ukraińskiej, nie wpływa to
pozytywnic na możliwość powstawania nowych szkół, zwiększenia liczby punktów, które objęłyby opielq i prowadziły nauczanie wśród młodzieży ukraińskiej.
Udział Łemków

w życiu

oświatowym

na Ziemi Lubuskiej

miejscem, gdzie próbowano organizować życie szkolne
w pierwszych latach po deportacji nie było
mowy o jakimkolwiek nauczaniu języka ojczystego. Dzieci w wieku szkolnym
powinny poddavvać się szybkiej polonizacji. Jednak procesy asymilacyjne, które
doznali najmłodsi Lcmkowie, nie osiągnęły w szerszym zakresie zamierzonych
celów. Duża w tym zasługa przede wszystkim domu rodzinnego, pielęgnowanych
tam z pieczołowitościel tradycji przodków, jak również działalności Cerkwi prawosławnej i greckokatolickiej.
Życie oświatowe wśród ludności łemkowskiej na tym obszarze rodziło się
z wielkim trudem i licznymi przeszkodami. Na naradzie roboczej dotyczqcej
ludności rodzimej i ukraińskiej zamieszkałej w województwie zielonogórskim
odbytej 16 kwietnia 1953 roku stwierdzano, że pomimo wydania Uchwały BP KC
PZPR w sprawie dotycz<lccj nauki języka ukraińskiego w województwie nic się
Ziemia Lubuska

była także

młodzieży łemkowskiej. Oczywiście
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lbirlflll, s. 86.
Ze.1polv ttrtllczatlia J('zyl.·a ttl.ndtlsbego, zestrtwiettir 1992/1993, [w:] Uhniticy '"' Polsce 19891993... , s. 311.
22
]\l. Syrnyk, Na11rzmtie ;(zyla ulmitisbego '"' Polsre po rol.-tt 1989. "Rocznik Lubuski"
R.30, 2004,cz. l. s. 184.
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nie zmieniło . Sytuacja taka wynikała zapewne także z przyczyn obiektywnych
(brak nauczycieli, programów nauczania, instrukcji Ministerstwa Oświaty, niedostateczna liczba podręczników). Osobnym zagadnieniem była słaba kadra nauczycielska. Często nauczyciele uczący języka ukrair1skicgo nic mieli odpowiedniego
przygotowania, na przykład pytani<) zadawano w języku polskim.
Nauczanie języka ukrair1skiego rozpoczęto w 1953 roku . Pierwsze punkty
rozpoczęły działalność w Niwiskach i Lipinach (pow. Nowa Sól). W Niwiskach
objęto nauczaniem 24 dzieci (w klasie VII- 8, VI - 7, V- 3, IV- 3 i III - 3 osoby). W Lipinach nauczanic rozpoczęto dopiero w październiku 1953 roku. Naukę
pobierało lO dzieci. W sprawozdaniu Oddziału Społeczno-Administracyjnego Prezydium PRN w Nowej Soli podkreślano, że:
[... ] zaimercsowanic rodziców nauczaniem tego języka jest małe, dhttego też nie stoi ono
na należytym poziomic. Nicktóre dzieci niechętnie się uczyły, tłumacząc, że w domu
posługują się językiem łemkowskim, a nic ukraińskim. Nicktórzy rodzice zabronili wręcz
swoim dzieciom chodzenia na lekcje języka ukraińskicgo 24 •

W marcu 1954 roku nauczanic języka ukrair1skiego odbywało się w czterech
Niwiska- 3 zespoły obejmujące 27 uczniów, Lipiny- 2 zespoły
(23 uczniów), Wielisławice (pow. Strzelce Krajeńskie)- 16 uczniów, Piotrowice
(pow. Szprotawa)- 2 zespoły (25 uczniów). Ogółem naukę pobierało w 8 zespołach
91 uczniów'ó. Od września 1954 roku wprowadzono naukę w Gaworzycach (pow.
Głogów). W końcu tego roku liczba punktów zwiększyła się cło 8, a liczba uczniów
do 130?''. Uruchomione zostały punkty w Osiceku (pow. Strzelce Krajeńskie), Lubięcinic (pow. Nowa Sól), Polkowicach i Nickarzynie (pow. Głogów). Planowanc
było litworzenie punktów w Micydzyrzeczu, Lesznie Górnym, Radwanicach, Grę
bocieach i Buczynic 27 .
W 1955 roku na terenie województwa zielonogórskiego naliczono 192 osoby, młodzieży ukraińskiej w wieku szkolnym. Poclkrcślano, że Wydział Oświaty
WRN "[ ... ] nie podejmował działań w kicrunku rozwi~1zania problemu nauczania
ukraiń s kiej młodzieży". Z "[ ... ] 30 nauczycieli [... ] wywodz~1cyc h się z tej społecz
ności żaden nic został skierowany do ośrodka ukraińskiego w celu nauczania" 2H.
miejscowościach:

2
' APZG, PWRN. USW. sygn. 577, k. 44, Protokół z narady roboczej w Prezydium WRN
w Zielonej Górze poświ<;conej ludno śc i rodzimej i ukraii'iskicj na terenie woj. zielonogórskiego
z 16 kwietnia 1953 r.
'·' lóirlmt, k. 243, Sprawozdanie Oddziału Społeczno-Administracyjnego Prezydium PRN
w Nowej Soli o realizacji uchwały w sprawie aktywizowania ludności ukrail'iskicj za 1953 r.
2'
/óidmi. k. 494, Sprawozdani e Wydziału Oświaty Prezydium WRN w Zielonej Górze
z pracy na odcinku narodowościow y m za 1954 r.
1' · //Jir/mt. sygn. 660, k. 2, Sprawozdanie z zakresu ludno śc i ukrail'iskiej za 1954 r.
21
1/Jidrtll, k. 7, Sprawozdanic z zakresu zagadnie1'i ludno śc i ukrail'iskiej za II półrocze
1954 r.
2'
lóirlmt, KW PZPR, sygn. 531, Informacja o ludności ukraiJ'iskicj z 20 października
1955 r.
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Podkreślano, że

nauczyciele "[ ... ] maj'J pewne trudności w nauczaniu języka ukraz powodu rozdrobnienia większości szkół i ilości dzieci po klasach" 2') .
W roku szkolnym 1955/1956 istniały punkty nauczania języka ukraińskiego
w Lubięcinie, Lipinach (pow. Nowa Sól), Torzymiu (pow. Sulęcin), Bobrówku,
Wcłminie, Wielisławicach (pow. Strzelce Krajeńskie), Piotrowicach, Lesznie Górnym (pow. Szprotawa), Nowogrodzie, Niwiskach (pow. Żagań), Gaworzycuch (pow.
Głogów), Wojciechówce, Wysokiej Brzozie (pow. Międzyrzecz). Ogółem pobierało
w nich naukę 132 uczniów10 •
Pewne ożywienie w nauce języka ukraińskiego możemy zaobserwować dopiero od drugiej połowy lat 50. Wtedy powstało najwięcej punktów nauczania.
W roku szkolnym 1956/1957 na terenie województwa zielonogórskiego, według
danych Prezydium WRN w Zielonej Górze, funkcjonowały 23 punkty, w których
naukę języka ukraińskiego pobierało 349 uczniówll. Między innymi w powiecie
szprotawskim w trzech punktach nauczania naukę pobierało 52 dzieci (14 w Ostaszowie, 22 w Piotrowicach i 16 w Lesznie Górnym). W powiecie nowosolskim,
również w trzech punktach kształciło się 38 osób (Niwiska- 20, Lubięcin- 8
i Lipiny- 10) 12• Ponadto nauczano języka ukraińskiego na przykład w Biedzewie
(pow. Skwicrzyna), Bobrówku, Dobiegniewie (pow. Strzelce Krajeńskie) i Baranowicach (pow. Gorzów) 11 • 'Ed;:. duża liczba punktów była zapewne spowodowana
pierwszymi nadziejami zwicJzanymi z przemianami politycznymi w Polsce.
Lemkowie oczekiwali możliwości swobodnego rozwoju własnej kultury
i oświaty. Szkoła -walczono o wprowadzenie dialektu łcmkowskicgo- miała
się stać miejscem, gdzie kultywowano by własną tradycję. Poza tym czynnikiem
sprzyjającym było zainteresowanie samych władz. W 1956 roku Wydział Oświaty
w Zielonej Górze rozprowadził do poszczególnych powiatów kwotę 105 000 zł,
która miała być przeznaczona na potrzeby kształcenia dzieci pobierających naukę języka ukraińskiego. W preliminarzu budżetowym na rok 1957 zaplanowano
kredyty w wysokości 250 tys. zł na szkoły podstawowe w ośrodkach, w których
uczyła się młodzież ukraińska i autochtoniczna, w tym 20 tys. zł z przcznaczeińskiego

narodowościowych województwa zielonogórskiego
1955 r.
10
·
lbirln11 , PWRl\J, USW, sygn. 578, k. 44, Informacja z wykonania Uchwały Prezydium
WRN w Zielonej Górze z maja 1953 r. o dnośnie d o pracy w ś róclluclno śc i ukrail'iskiej z 16 lipca
1955 r.
11
Ibirltm, sygn. 7997. k . .324, Informacja z wykonania Uchwały PWRN z dnia 2 sierpnia
1956 r.
12
Ibidem, sygn. 6.37, k . 310, 509, Informacja o nauczaniu języka ukrai1l.skiego na terenie
woj. zielonogórskiego. W roku szkolnym 1956/1957 uruchomiony został także w powiecie nowosol skim punkt nauczania w Wierzbnicy; ibirlfm, syg. 7997, k . .324, Informacja z wykonania
Uchwały PWRN .. .
11
·
Jbirlnn , sygn. 7997, k . .324, Informacja z wykonania Uchwały PWRN ...
2'J
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niem na stypendia dla tej młodzieży. Ponadto zamierzano przekazać 11 tys. zł na
pomoc dla dzieci biednych i sieror-q .
W lutym 1956 roku odbyła s ię konferencja nauczycielijęzyka ukraińskiego
UCZ•J Cyc h na terenie województwa zielonogórskiego, w trakcie której omawiano
sprawy organizacyjne oraz zagadnienia metodyczne naucz<.~nia tego j<;zyka. Za
główny cel postawiono sobie nauc za nie języka literackiego, z najomości własnej
literatury i rozwijania kultmy narodowej. Przyjęto, że nauczanie w szkole powinno s ię odbywać rrzy godziny tygodniowo w zespołach d z iecię cyc h (od 10 osób).
Założono, że nauczanic rozpoczyna s ię od klas y drugiej . Zobowiązano rów nież
nauczycieli do zapoznawania s ię z warunkami bytowymi dzieci i w razie trudnyc h syt uacji materialnych występowania o zapomogi 1-' . Ponadto przedstawiciel
Wydziału Społeczno-Administracyjnego omawiał i wyjaśniał kwestię pojęć "Ukraińcy" a "Lcmkowic", zagadnienia dyskryminacji i jej zwalczania, sprawy bytowe
oraz pracy nauczyciela \V środowi s ku ukraińskim. Przedstawił rów nież organizacj<;
funkcj onowania Śvvictlic i bibliote k 11'. W wypowiedziach nauczycieli przejawiał y się natomiast stwierdzenia o niechętnym stosunku rod ziców do nauczania ich
d z iec i jęz y ka ukraińskiego, trudn ośc ia c h z podręcznikarni (te, któ re znajdował y s ię w bibliotekach poc h o d z iły ze Zwhjzku Radzieckiego), literaturą dla dzieci
i młodz ie ży o raz brakiem pomocy d ydakt ycznych .
\N trakcie kontroli punktów nauczania języka ukraińskiego przeprowadzanyc h
przez Wydział Społeczno-Admini st racyjny WRN w Zielonej Górze stwierdzano,
że na skutek braku dostatecznej op ieki ze strony wydziałów oświaty nauczyciele
oraz mł odz ież pobicraj~JGl naukę j<;zyka ukraińskiego borykali si<; z poważnymi
trudn ośc iami. Wizytatorzy szkól, tak szczebla wojewódzkiego, jak i powiatowego, za mało lub wcale nic inte re sowali się zagadnieniem nau cza nia tego języka.
Nauczyciele nic mieli programów n auczania , młodzież nic była zaopatrzona we
wła śc i we podn;czniki szkolne i inne pomoce naukowe. Stwierdzano rów nież , że
nau czyc iele wy kładaj <JC Y j<;zy k ukraiń sk i często sami nic zn ali d o kładnic tego
ję zy ka . Nic otrzymali oni żadnych s łowników polsko - ukraiń s kich. Zarzucano
Wydziałovvi Oświaty, że ni e poczynił odpowiednich kroków w kierunku właści
wego ustawienia kadr nauczyciel skich w ośrodkach, w któ rych zamieszkiwała
ludn ość ukraińska. Zwracano rów nież uwagę na zhJ stronę o rganizacyjną całego
przc dsięwzi<;cia. W Wysokiej Brzozie (pow. Międzyrzecz) sz koła otrzymała pięć
p o drę cz nikó w i mimo to nic rozp oczę to nauczania języka ukraiń s kiego, ponieważ brak było programu i jak wyjaśniał kierownik szkoły: " [... ] nic było wiado-

" 1/Jir/em .
lóirlnn. syg n. 637. k. 189. Protokół z konferencji nauczycieli ję zy ka llkrail1skiego w województwie zie lonogórskim z 3 lutego 1%6 r.
\(. /!Jirlmt.
.G
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mo, z jakich kredytów ma być opłacany nauczyciel"-17 • Obwiniano także Wydział
Oświaty w Szprotawie, że z powodu braku nadzoru nad kadrą nauczycielską doszło w Piotrowicach do: "[ ... ] dyskryminacji dzieci, które posługiwały się mową
ojczystą na terenie szkoły oraz były wyznania prawosławnego. Dzieci te były bite
przez nauczycielkę, a rodziców, którzy interweniowali w tej sprawie, wyzywano
od banderowców"-18 • Ponadto kierownicy wydziałów oświaty nie przeprowadzali
żadnych rozmów z rodzicami tej młodzieży. Ograniczano się jedynie do wysyłania
odpowiednich pism do kierowników szkół, którzy w większości odpowiadali, że
na ich terenie "[ .. .] dzieci nie chq się uczyć języka ukraińskiego"·1'l.
Brak zainteresowania władz wojewódzkich i terenowych kwesti~l popularyzowania nauki języka ukraińskiego, a często także negatywny stosunek samych
Lemków do tego zagadnienia doprowadził cło zmniejszania się liczby ośrodków
kształcących. W połowie 1957 roku nauczanie języka ukraińskiego na Ziemi Lubuskiej odbywało się już tylko w 16 punktach, w których uczyło się 190 clzieci40 •
W roku szkolnym 1957/1958 między innymi w powiecie sulęcińskim nauczaniem
objętych było 22 dziedt, skwierzyńskim- 1312 , głogowskim- 18 (na 112 w wieku
szkolnym) 41 i szprotawskim- 50 44 • W tym okresie nie odbywało się nauczanie
w powiatach sulechowskim i świebodzińskim 45 . W 1958 roku uruchomiono punkt
nauczania w Dziećmiarowicach (paw. Szprotawa), planowano jednocześnie otwar17
·
lbirlfln, sygn. 638, k. 360, Sprawozdanic Prezydium PRN w l'vliędzyrzeczu z zakresu
spraw narodowościowych za 1956 r.
·'" Ibidem. sygn. 578, k. 54, Sprawozdanie z kontroli punktów nauczania języka ukraiń
skiego na terenie woj. zielonogórskiego .
.w lbirlmt, k. 114, Notatka służbowa z odcinka pracy kulturalno-oświatowej wśród ludności ukrai!'iskiej na terenie woj. zielonogórskiego.
4
"
Nauczano języka ukraiJ1skicgo w Radwanicach, Grębocicach, Baranowicach, Lipkach
Wielkich . l\liędzyrzcczu, Torzymiu, Osiccku , Chełmsku, Wielislawicach. Brzozie, Wełminie,
Lesznic Górnym. Piotrowicach , Osta szowie, Niwiskach i Nowogrodzie 13obrzaJ1skim. APZG,
PWR , USW, sygn. 7999, k. 228, Pi smo Wydziału Oświaty PWRN w Zielonej Górze do 1\linisterstwa Oświaty w Warszawie z 28 li stopada 1957 r.
41
N auczanie odbywało się w Torzymiu, APZG, PWRN, USW, sygn. 7999, Pismo PPRN
w Sulęcinie do PWRN w Zielonej Górze z 26 października 1957 r.
42
Nauczano języka ukrail'\skiego w miejscowościach Chełmsko i Osiecko, APZG,
PWRN. USW, sygn. 7999, Pismo PPRN wSkwierzynie do PWRN w Zielonej Górze z 9 listopada 1957 r.
4
APZG. PWRN. USW. sygn. 7999, Pismo PPRN w Glogowie do PWRN w Zielonej
·'
Górze z 21 li stopada 1957 r.
44
Dzieci pobierały naukę w Piorrowicach (10 osób). Lesznic Górnym (14), Ostaszowie
(13) i Dziećmiarowicach (13). APZG. PWRN. USW, sygn. 7999, Pismo PPRN w Szprotawie do
PWRN w Zie lonej Górze z 3 grudnia 1957 r.
4
W korespondencji do PWRN w Zielonej Górze podkre ś lano, że "[ .. .] nikt nie wy'
raził c hęci uczenia si<; języka ukrai1'iskicgo" (pow. S11lechów) oraz " [... ] nie ma chętnych na
ten język" (pow. Świcbodzin), APZG, PWRN. USW, sygn. 7999, Pismo PPRN w Sillechowie
do PWRN w Zielonej Górze z 25 listopada 1957 r.; ibidem, Pismo PPRN w Świebodzinie do
PWRN w Zielonej Górze z 18 października 1957 r.
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cic punktów"" Krępic, Suchej Dolnej, Wysokiej, Małomicach i Przemkowie 4".
W roku szkolnym 1958/1959 nauczanie języka ukraińskiego odbywało się w powiatach: Głogów, Sulęcin, Skwierzyna, Strzelce Kraje1l.skie, Szprotawa, Nowa Sól
i Gorzów. Ogółem prowadzono nauczanic w 17 szkołach . Zorganizowano również
nauczanie dla cłorosłych w godzinach wieczornych 47 •
Od połowy 1959 roku następował systematyczny proces zmniejszania się
liczby punktów nauczania i uczniów pobierających naukę języka ukraińskiego.
W roku szkolnym 1959/1960 liczba punktów zmalała do 9, z 139 osobami uczący
mi się. Pod koniec tego roku szkolnego zanotowano dalszy spadek liczby uczniów
-cł o 124 osób. W powiecie Głogów uczyło się 13 osób, Strzelcach Krajeńskich
29, Sulęcinie 14, Skwierzynic 12, Szprotawie 40 i Gorzowie 9 4 H. W roku 1960 naukę pobierało już tylko 117 osób, a w 1961 w 7 punktach nauczania 112, przy
zaznaczaj,lccj się tendencji do zmniejszania się chętnych do nauczania 4' 1• Zdaniem
władz, z jawisko to należy tłumaczyć"[ ... ] nicchęcią rodziców do posyłania swoich dzieci na naukę"\( 1 • W pierwszej połowie lat 60. nauczanic języka ukraińskie
go jako przedmiotu dodatkowego o dbywało się międz y inny mi w Piotrowicach
(pow. Szp rotawa)i 1, Grębocieach (pow. Głogów)'", w 1961 roku zorga nizowano jeden punkt nauczania języka w Lipinach (ale przestał istnieć w drugim kwa rtale
1961 r.)'-1 i Wiclisbwicach 54 •
Tendencje zanikania punktów nauczania oraz zmniejszania się liczby chęt
nych do pobierania nauki ję zy ka ukraińskiego były bardzo z łożone i wynikały
z wielu przyczyn. Zapewne duży wpływ na taką sytuację miała polityka władz
oświatowych (brak odpowiednich funduszy, programów kształcenia, znikoma
liczba podręczników, brak wykształconej kadry pedagogicznej). Jednak kwestią
4
''
APZG. PWRN. USW. syg n. 642, k. 216, Sprawozdanie Prezydium PRN w Szprotawie
za 195 8 r.
47
fbirlmt, k. 205, Sprawozdanic z zagad ni e 1iludno śc i ukraif\skiej za !958 r.
4
'
Ibidem, sygn. 641 , k. 378. Sprawozdanie z zagadnie1iludności ukrai1\skicj w wojewódzrwie z ie lonogó rskim za 1959 r.
•., lbidr!ll , syg n. 647. k. 9, Sprawozda nie opisowe z zakres u zagad ni eń ludn ośc i ukrail'\skiej w wojewódzrwie zielonogórskim za 1961 r.; ibidem, sygn. S053, Infor macja o środowisku
ukrai1\skim na terenie wojewód zrwa z iel onogórskiego z 1962 r.
' " fbirlrm. sygn. 8006, Sprawozdanie opisowe z zakresu ludn ośc i ukrail'iskiej za rok
l %1.
1
'
lbirlrm. Pismo PPRN w Szprotawic do PWRN w Zielonej Gó rze z 8 stycznia 1962 r.
" Na lekcje uczęszczal o 17 dzieci w 1961 r. i 9 dzieci w 1962 r., 1\PZG, PWRN, USW,
syg n. 8006. Sprawozdanic PPR N w Glogow ie z zak resu ludn ośc i ukrai1iskicj za okres l stycznia do 31 g rudn ia 1961 r.; ibirlrm, syg. 8006, Sprawozdanie z zak res u zagadnie1\ ludności ukrail'\skicj w powiecie g łogowsk im za okres 01.01 -3 1.1 2. 1962 r.
1
'·
1\PZG, PWR N. USW, sygn. 8006. Pismo PPR N w Nowej Soli do PWRN w Zielonej
Górze z S styczn ia 1962 r.
4
·'
Nau kę pobieralo 18 dzieci, wyk łady prowadzi! kierownik szko ly ~likołaj Dziurłaj,
1\PZG, PWRN. USW, sygn. 8008. Pismo PPRN w Strzelcach Kraje11skich do PWRN w Zielonej Górze z 4 stycznia 1965 r.

Życit ofwiatowe Lem /;ów

11a

Ziemi L11b11sbej

289

zasadniCZ<I, która wpłynęła w późniejszym okresie na prawie całkowity zanik
nauczania tego języka na Ziemi Lubuskiej, była niechęć rodziców do posyłania
swoich dzieci na lekcje pobierania nauki. "Rodzice nie chcą języka ukraińskiego,
a bardzo chc;:tnic wyraziliby zgodę na język łemkowski"; "[ ... ]język ukraiński jest
nam nieporrzebny, chcemy regionalnego języka łcmkowskiego" -to charakterystyczne i nicodosobnione głosy z tego obszaru. Według sprawozdania dotyczącego
tej ludności zamieszkalej w powiecie Strzelce Krajeńskie "[ ... ] nauczanie języka
ukraińskiego nie zdaje egzaminu ze względu na rodziców, którzy odmawiali dzieciom uczęszczania na lekcje tłumacząc się, że nic są żadnymi Ukraińcami, a język
ten jest im zbyteczny"''· Równocześnie charakteryzowano rodziców jako osoby
chętne do pracy w komitetach rodzicielskich, zaangażowanych w wykształcenie
dzieci, wykazuj<lcych troskę i pomoc szkole.
Wraz z wprowadzeniem nauki języka ukraińskiego zaczęły odżywać stare
"przywiezione jeszcze z gór" konflikty i sprzeczności. Przede wszystkim wynikały one na tle określenia własnej tożsamości. Część Łemków odrzucała ukraińską
świadomość narodow•l· Wprowadzany do nauki język budził opory wśród tej ludności, która nie uważała go za swój język ojczysty. Książki w języku ukraińskim,
które znajdowały się w bibliotekach nic cieszyły się poczytnością. Rzadko z nich
korzystano, wynikało to między innymi z tmdności językowych. Niechęć do posyłania dzieci na naukę języka ukr<tińskiego była spowodowana zapewne także
pewnym wyrachowaniem, żeby nie powiedzieć kunktatorstwem. Obserwowano
i zauważano wzrost niechęci, a często wrogości ze strony społeczeństwa polskiego.
Symptomatyczna była wypowiedź z pawiatli skwierzyńskicgo: "[ ... ] wprowadzenie języka ukraińskiego nic jest dobrym pomysłem, bo dotychczas życie między
Polakami i Lemkami układało się dobrze, a teraz zaczynaj<! się coraz większe nieporozumienia"·'". Lemkowie obawiali się uczestnictwa swoich dzieci na zajęciach
z tego przcdmiotll również ze względu na przewidywane trudności z dostaniem
się do szkoły średniej czy później na studia (język ukraiński był wpisywany na
świadectwo szkolne).
·według "Sprawozdania z zakresu spraw narodowościowych za rok 1965"
w województ wic zielonogórskim nie nauczano języka ukraińskiego. Charakterystyczne były sprawozdania z poszczególnych powiatów: "[ ... ] nauczanic języka
ukraińskiego nic odbywa się a to z braku nauczycieli, jak również nieposyłania
dzieci ze strony rodziców" ' 7; "[ ••• ] nauczanie [.. .] nie odbywa się ze względu na

,., APZG. PWRN. USW. sygn. 636, k. 329. Sprawozdanie z zagadnie!'\ ludności ukraii\skiej w powieci e Strzelce Krajeliskic za 1955 r.
.,,. Relacja nic<Himryzowana l\likołaja P. Zbiory prywatne autora.
7
'
APZG. PWRN, USvV, sygn. 8008, Sprawozdanie z zakresu zagadnień ludności ukrailiskicj za okres l stycze1i do 31 grudnia 1964 r.
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brak chętnych"'N; "[ ... ] sami nie uważaj'! siebie za Ukraińców. Dzieci ich języ
ka ukrairiskiego w szkole nie ucz'! się [.. .]. Nie obserwuje się czytelnictwa prasy
ukrairiskiej" 5'J. Ogólnie "[... ] nauczanic języka ukrairiskiego [na terenie woj. zielonogórskiego] przestało istnieć, a funkcjonujące jeszcze w 1963 r. i 1964 r. punkty
nauczania stopniowo na skutek niemożności przeprowadzenia naboru traciły fre1
kwencję i w końcu ulegały likwidacji" ' 0 •
Jednocześnic władze podkreślały, że:

[... ]ludność ukrail'iska kładzie duży nacisk na kształcenie młodzieży. Wszystkie dzieci
do różnego rodzaju szkół, bez względu na symację materialną rodziców.
Spora jest grupa młodzieży studiującej. Dominującymi zawodami w tym środowisku jest:
pedagogika, agronomia, zootechnika. Nadobowiązkowego nauczania języka ukraińskiego
nie prowadzi się'''.
uczęszczają

Według danych z powiatu szprotawsk.icgo w szkołach średnich zawodowych
i ogólnokształcących "[ ... ]uczyło się ok. 80 uczniów, a w szkołach wyższych 8
studcntów" 1'z. 'ntkżc w latach późniejszych podkreślano dążenie do kształcenia
własnych dzicd' 1 •
Pomimo zaistniałej sytuacji nic zaniechano w późniejszym okresie starań
o reaktywowanie szkolnictwa ukrairiskicgo. Na pocz,ltku lat 70. Koło UTSK
w Zielonej Górze czyniło kroki w kicrunku otwarcia punktu nauczania języka
ojczystego. Jednak nicchęć władz, tłumaczona brakiem funduszy, doprowadziła w konsekwencji do storpedowania tych przedsięwzięć. W 1972 roku udało się
uruchomić punkt w Zielonej Górze, który borykając się z licznymi przeszkodami,
a także szykanami władz wobec nauczycieli ucz'1cych, istnieje i prowadzi działal
ność oświatową do dzisiaj. Jego funkcjonowanie jest zasługą Stcf~mi Jawornickiej,

"

!birlelll, sygn. 8047. Sprawozdanic z zakresu

zagadnici'1ludności

ukrai1'iskicj w powiecie
latach późniejszych "[ ... ]nauczanie
brak chętnych"; ibirlmt, sygn. 8010,
ukrait'iskicj w powiecie Głogów za okres l styczet\

Głogów za okres l srycznia-31 sierpnia 1965 r., podobnie w
języka ukrail'iskicgo w szkołach nic odbywa się, ponieważ

Sprawozdanic z zakresu zagadnie1'i ludności
1966-17 stycznia 1%7.
i'J
!birlellt, sygn. 8010, Pismo PPRN w Sulęcinie do PWRN w Zielonej Górze z lO stycznia 1967 r.
'·" !birlrm. sygn. 8047, Sprawozdanie opisowe z zakresu spraw narodowościowych za rok
1965.
'" lbirle111, sygn. 8010, Sprawozdanic z zakresu spraw narodowościowych Urzędu Spraw
Wewnętrznych PWRN w Zielonej Górze za rok 1966.
12
Ibidem, sygn. 8006, Pismo PPRN w Szprotawie do PWRN w Zielonej Górze z 8 stycz'
nia 196.2 r.
'··' "Tak jak w 1966 i latach poprzednich zaobserwowano usilne d<jżcnic rodziców do
kształcenia dzieci, nawet kosztem wyrzeczcli osobistych. Prawic nic ma wypadku, aby dzieci
z rodzin ukrait'iskich i lemkowskich przestawały się uczyć po 7 klasach", APZG. PWRN, USW,
sygn. 8036, Sprawozdanic z działalności Wydziału Spraw Wewnętrznych PPRN w Gorzowie
Wlkp. w zakresie spraw narodowościowych za rok 1967; ibidem, sygn. 8010, Sprawozdanic opisowe z działalności Wydziału Spraw Wewnętrznych PPRN w Gorzowie Wlkp. z zakresu spraw
narodowościowych w roku 1966.
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która od połowy lat 70. jest nauczycielką języka ukraińskiego. W roku szkolnym
1992/1993 w województwie zielonogórskim istniały dwa punkty nauczania z 50
uczniami. Kolejne lata przyniosły zmiany ilościowe. W roku szkolnym 1999/2000
w województwie lubuskim działało pięć punktów nauczania, w których naukę
pobierało 66 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2002/2003 działało sześć punktów nauczania z 80 osobam{'4• Aktualnie (stan na rok szkolny 2007/2008) na Ziemi
Lubuski cj język ukraiński jest nauczany w Biedzewie (9 dzieci), Międzyrzeczu
(14), Nowog rodzie Bobrzańskim (18), Szprotawie (9) i w Zielonej Górze (14). Podejmowa ne były również próby uruchomienia punktu w Poźrzadle, ale zakończyły
s ię one nie powodzeniem 6' .
Stefan Duclra

EDUCATIONAL LIFE OF THE LEMKOS
ON THE LUBUSZ LAND
Summary
Afrc r rc sc ttlcmcnt. Lcmkos' ch ildrc n wcre pruvided wirh an obligar ion ofuni vc rsal cducation
in the school yca r of 1947/1948. Due to princ iples of the deportari o n act ion, Lem kos' youth
was believed to be thc casiest and rhe fastest material which had to become ass imilarcd . lt
was rh e sc hool that supposed ro bean inst rument of indocrrination wh ic h th ro ugh the various
tlitelary- ed ucational activiries h ad ro create t he model o f a ne w ci t izen in the socialist country.
Lemkos realise d t har rhe education o f rheir childrcn was of grear importance despite numerous
insulrs rowards t hem. lmmcdiarely afrc r rhc reserrlement efforts bega n in rhc name of crearing
c thni c schoo ls. Howevcr, rhey were not wirhin thc cducational sys tem of t he communists to
train ncw gc nerations. Therefore, such cndeavours did not achieve positive results. lt was after
t he clecisi on of Political Bme au o f t he Polish United Workcrs' Party in Ap ril 1952 t h at t he first
Ukrain ian lang uage cducarional cenrrcs wcrc created. Ir may be claimcd rh ar development of
t hi s kind of cducarion h ad becn ex rcns ive sincc 1956 when rhe l\lini srry of Education establi shcd officia ll y thc g uidelincs for wo rk in particular educational departments. In the yea rs
1956- 196 1 it wa~ the g rca test developmcnt of Ukrainian e ducation in Poland . In ensuing yea rs
rest ricrions we re takc n as a resu1t of rhc activities by t he aurhorirics. Finally, aft er 1989 sarisfacror y changes occ mred owi ng to dcmocrati sation of rhe pol itica llife in the countr y.

4
'"
Na uk.y prowadzono w Zielonej Górze (12 osób), Nowogrodzie Bobrz~u'iskim (18), Szprotawie (16), Mi.ydzyrzcczu (18), Gorzowie (4) i Strzelcach Krajei'isk ich (12), l\ l. Syrnyk, Nmtczr111ie
języh;u/:mi!ls/:iego ... , s. 184-185.
5
''
Dane za S. Jawornicka (re lacja nieautoryzowana z 6 sierpnia 2008 r.). Podkreślić należy,
że S. Jawornicka prowadzi naukę jc;zyka ukraii'iskiego na Ziemi Lubuskiej od 1972 r.
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PROGRAM ODNOWY PRZEDMIEŚCIA NYSKIEGO
W ZGORZELCU JAKO JEDNA Z FORM REALIZACJI PROJEKTU:
EUROPA-MIASTO 2030 ZGORZELEC/GÓRLITZ

gorzelec i Gi:irlitz do momentu zakończenia II wojny światowej tworzyły jeden
organizm miejski. Rok 1945 stał się więc bardzo istotną cezurq czasow~l w historii tych miast. W latach 1945-1989 współpraca między nimi napotykała na wiele
utrudnie!l., które wynikały z uwarunkowań ideologicznych i systemowych. Mimo
to pierwsze formy \Vspółpracy nastqpiły stosunkowo wcześnie i były wymuszone sytuacjq. Oba organizmy miejskie nie mogły samodzielnie funkcjonować. Tak
więc Zgorzelec nic miał własnych wodociągów i oczyszczalni ścieków. Pojawiły się
problemy z zaopatrzeniem w energię elektryczną, ze względu na poważne trudności z umchomieniem najbliżej położonej elektrowni w Zielonce 1• Zgorzelcowi
nie brakow<.~ło natomiast gazu koksowniczego, którego pozbawione było Gi:irlitz.
Sytuacja raka zmuszała do nawiązania współpracy oddzielonych granicą miast. Już
w 1945 roku Zgorzelec zaopatrywał się w prąd z elektrowni 1-lirschfclede, która z kolei pracowała dzięki węglowi z polskiego Turoszowa. Władze Zgorzelca
i Gi:irlitz 21 marca 1947 roku podpisały umowę handlową, w której ustalono, że
za l m' wody polska stron<.~ będzie dostarczać 1,57 m' gazu. Dopiero w latach 70.
Zgorzelec uniezależnił się od dostaw wody z Niemiec dzięki budowie własnych
wodoci~)gów i wieży ciśnicń 2 .
Normalizacja stosunków stała się jednak możliwa dopiero w pierwszej połowie lat 90., które przyniosły stabilizację nie tylko na szczeblu międzypaństwo
wym, ale i władz lokalnych. W Zgorzelcu i Gi:irlitz nową jakość we wzajemnej
współpracy zainicjowała umowa podpisana 22 kwietnia 1991 roku między przewodniczącym Rady Miasta Zgorzelec Radosławem Baronowskim i burmistrzem
Edwardem Grelą a nadbmmistrzem Gi:irlitz Matthiasem Lechnerem. Umowa dała
poczqtck rozwojowi współpracy w zakresie wymiany w dziedzinie sportu i kultury

Z

1

2

W. Bena. Po/slif' Góm t ł, 11życe. Zgorzelec 2003, s. 15.
Z. Dobrzy!'iski, Ply11iestmga wrgla. Bogatynia-Zgorzclec 2002, s. 51.
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oraz gos pod:.uki 1• Zobowiązano s ię również popierać kontakty pomiędzy: stowarzyszeniami, organizacjami, towarzystwami, zwh1zkami i przedsiębiorstwami.
Kolejną umowę o współpracy partnerskiej podpisano 2 grudnia 1993 roku.
W preambule poukrcślano, że miasta Zgorzelec i Gorlitz będ<l dążyć do utrzymania ścisłych kontaktów w ramach partnerstwa miast. N owośc ią było powołanie
Komisji koordynacyjnej, która miała sic; koncentrować w swo ich działaniach na:
koordynowaniu prac grup roboczych, przygotowaniu spotkań burmistrzów Zgorzelca i Gorlitz oraz na wspólnym opracowywaniu protokołów i oświadczeń prasowych'1.
\V dniu 27 kwietnia 1996 roku w l'vliejskim Domu Kultury w Zgorzelcu od była s ię uroczysta wspólna sesja Rad Miast Zgorzelca i Gorlitz. Bardzo ważnym
punkrem tej sesji było oświadczenie z okazji 925 lat istnienia miast, w którym
p o dkreślano: "dlatego wykorzystajmy rok jubileuszu do umocnienia więzi między
mie szkańcami obu miast. Pogłębiajmy to współdziałanie, abyśmy byli przygotowani na świadomą wspólnotę w Europie i wspólnie świętujmy jubileusz naszych
przyg ranicznych miast"'. Do wcześniej zawartych umów dołączono Aneks mówiący o tym, że miasta Zgorzelec i Gorlitz zobowiązują się do podjęcia wysiłków
w ce lu pozyskania środków z fundu szy Unii Europejskiej, do realizacji wspólnych
ponadgranicznych projektów w następującyc h dziedzinach : ochrona środowiska,
infrastruktma , gospodarka, kon se rwacja zabytków, szkolnictwo, kultura, sport,
turystyka oraz pomoc społeczna '.
Ukoronowaniem wsp ó lnych sesji były obrady Rad Miast Zgorzelca i Gorlitz z okazji obchodów Dni Europy S maja 1998 roku. Najwa ż niejszym punktem
prog ramu było ogłoszenie dwóch bliźniaczych miast jako Euro-Miasta 7• Projekt
ten sta nowił próbę odpowied zi na pogarszającą sic; po roku 1990 sy tuację gospodarczo-demograficzną obu miast. Zmiany demograficzne szczegó lnie dotknęły
Gorlitz, gdy w latach 90. ubiegłego wieku zaczęła s ię mig racja ze wschodnich do
zachodnich landów, co s kutkowa ło og romn<l depopulacją miasta . W ramach Europa-Miasta podjęto więc projekt, którego celem by ło zapoczątkowanie realizacji
ws pólnej wizji rozwojowej dla miast, które stanowią w zasadzie jeden historyczny
zespół urbanistycznyH. Przez dwa lata grupy robocze składające się z naukowców
polskich i niemieckich, a tak że działaczy społecznych i przedstawicieli samorZ<l1

·' UrZ<Jd 1\ liasta w Zgorzelcu . Umowa o współpracy partnersk iej pomiędzy miastami Zgorzelec i Gi.i rlitz z 22.04.1991.
4
Urzq d 1\liasra w Zgorzelcu, Umowa o współpracy partnerskiej między miastami Zgorzel ec i Giirlitzz 2.12.1993.
' U rz4d 1\liasta w Zgorzelcu, Umowa o współpracy partne rski ej pomiędzy mia stami Zgorzelec i Go rlitz z 27.04.1996.
,, //Jirlf'/11 .
7
Urz<Jd 1\łiasta w Zgorzelcu, Proklamacja Emumiasta Zgorzelcc-Gorlitz z 5.05.1998 r.
' R. Broi, 1\ l. Broi, "E11rojHt Mi(IS/o" Zgorzelrr/Goditz prnpehyw{/ 2030, "Vcdccka Pojcdnan i - Wisse nschaftlichc Abhandlungen --P race Naukowe" 2003, nr 9, s. 15.
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dów opracowały wizję rozwojow4 Europa-Miasta Zgorzelec/Gorłitz. Wynikiem ich
prac było wiele dokumentów opisujących możliwe warianty dalszego rozwoju obu
miast jako jednego organizmu miejskiego. Wnioski i wyniki prac grup roboczych
zostały zebrane w jednym końcowym dokumencie W.vniki procesu tworzenia wizji
rozwojowych E'ttropa-Miastrt Zgorzelec/Gó'rlitz w ramach Miasta 2030. Wizja zawarta
w tej koncepcji dotyczyła pięciu podstawowych obszarów tematycznych, opracowywanych przez niezależne grupy robocze:
gmpa robocza nr l: rozwój miasta, gospodarka mieszkaniowa;
grupa robocza nr 2: gospodarka, marketing, infrastruktura;
grupa robocza nr 3: kułtura i turystyka;
grupa robocza nr 4: młodzież, oświata, sport;
grupa robocza nr 5: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, środowisko' •
Najistotniejsze wnioski wypływały głównie z pracy grupy pierwszej, zajmuj<jcej sir; rozwojem miasta. W ramach tego obszaru tematycznego wypracowano
koncepcję tak zwanego Parku Mostów, projektu ukierunkowanego na litworzenie
wspólnego centrum Europa-Miasta 10 • Twórcy projektu wychodzili z tego samego
założenia, które przyświecało całej koncepcji Europa-Miasta 2030, czyli przywrócenia jedności obu miastom. Park Mostów nawi'lzywał do okresu sprzed 1945
roku, gdy oba brzegi były poh1czone siedmioma mostowymi przeprawami. Projekt
ten oparto właśnie na rekonstrukcji mostów i kładek, wokół których miały powstawać i rozwijać się różne instytucje kulturalne, edukacyjne i społeczne, a nad sam'!
Nys<l Lużyclq planowano tereny rekreacyjnd 1•
Projekt Parku Mostów miał w zamyśle alitorów stać się swoistym "papierkiem
lakmusowym" integracji europejskiej. Postęp prac nad jego realizacją odzwierciedlał chr;;ć przezwyciężenia istniejącej po obu stronach Nysy wzajemnej nieufności
i ciężam historycznych rozliczeń. Jak podkreślali amorzy:
1

Park Mostów Zgorzelcc/Gorlitz mial działać jako katalizator transferu kulturalnego
Wschodniq i Zachoclnhj. Jego realizacja mogłaby zasypać przepaść pomię
dzy abstrakcyjnymi oczekiwaniami a konkretną realizacj<! celów wspólnory europejskiej.
Poprzez realizację projckw Parku Mostów można by było wyraźnic poka zać, że ludzie
różnych narodowości, języ ków, kultm i historii sq zdolni do tego, aby w procesie zbliżenia
bttdować wspólne stmktury, które wcześniej wydawały się nicmożliwe 1 2 •
między Ettropą

Niestety projekt nic wyszedł nigdy poza sferę koncepcyjną. Park Mostów
oprócz ważnej roli w Europie- Mieście miał się stać także elementem "Europejskiej Stolicy Kułtury 2010". Jednak pomimo ogromnego zaangażowania Zgorzelca
'' lbirle111.
10
http://stadt2030-gocrlitz-zgorzelcc.de, Wyniki procesu tworzenia wizji rozwojowej Europa-1\liasta Zgorzclcc/Gtirlitz w ramach l\Iiasta 2030, s. [data dostępu: 21.05.2009].
11
hnp://stadt2030-gocrlitz-zgorzclec.dc, l\Iiędzynarodowy Warsztat ParkuMostów Zgorzelec, s. 17 felara dostępu: 21.01.20091.
12
lbirlew, s. 27.
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i Gorłitz miasta re przegrał y konkurencję z Essen . Po porażce starań o miano kulturalnej stolicy Europy, a także niekorzys tnych zmianach w polityce władz obu
miast, projekt został porzucony.
Uwarunkowania te w dużym stopniu przyczyniły się do tego, że strona polska samodzielnic podjęła starania w celu rozwiązania problemu odnowy Przedmieścia Nyskiego. Autorom programu przyświecał cełutworzenia na Prze dmieściu
Nyskim swo istego centrum miasta Zgorzelec, które miało się stać łącznikiem pomiędzy niemiecką a polską czc;ścią historycznego Gorłitzu. Jednak przed autorami
programu rewitalizacji, oprócz konieczności nakreśle nia nowych funkcji Przedmieścia Ny skiego, stanął problem rozwiązania palących kwestii wynikających
z wieloletnich zaniedbań i kumulacji niekorzystnych zjawisk. Można wyróżnić
trzy podstawowe sfery:
problemy natury urbanistycznej wynikaj~1cc z przestarzałego ukbdu przestrzennego i komunikacyjnego;
problemy społeczne polegające na nasi leniu zjuwisk patologicznych, ale i także skomplikowane stosunki własnościowe;
problemy ekonomiczne wynikaj~1ce z nieustabili zowanej struktury handlu
i usłu g.
Rozwią za nie powyż szyc h problemów miało nasqpić poprzez os ią g nięcie nastę pując yc h celów:
modernizacja infrastruktmy technicznej, s przyjającej inwestycjom i ogólnemu
rozwojow i gos podarczemu obszaru;
właściwe zagospodarowanie zasobów majątkowyc h - budynków i gruntu;
poprawa dostępności poprzez budowę parkingów na obszarze rew italizowanym i jego obrzeżach, przy jednoczesnym ograniczeniu ruchu sa mochodowego \\'cwn;)trZ obszaru na rzecz ruchu uspokojonego;
wspieranic rozvvoju atrakcyjnych form handlu i u s ług, wzajemnic się uzupeł
niaj~) cyc h i tworzących zwarty obszarowo kompleks usługowo-handlowy oraz
edukacyjno-kulmrowy o charakterze centrotwórczym;
tworzen ie przyj aznego i czys tego ś rodowi s ka miejskiego w centrum: rozbud owa ci;jgów dla pieszych, dróg rowerowych , likwidacja barier dla osób
niepd nos prawnych, tworzenic nowyc h miejsc zieleni miejskiej z akcentami
rckreacyjnymi 11 .
Należy podkreślić, że w znacznej mierze prop onowane cele p ok rywały s i ę
z konccpcj ~l Parku Mostów.
Autorzy programu przyjc;li założenie o etapowości realizac ji rewitalizacji, co
z jednej stro ny wynikało z ogromnych nakładów finan sowych potrzebnych do jego
"

Urząd

l\ liasta Zgorzelec, Zalqcznik do u c h wa ł y nr 168/04 Rady l\liasm Zgorzelec z dnia
cz<;ści obsza ru miasta Zgorzelec, s. .3.

27 kwicrnia Z004 roku ; Program rew itali zacji
,., !birkm. s ..\-4.

Progmm orlno'ie:V Przerlmie.l'drt Nyskiego w Zgorzelcu ...

297

przeprowadzenia, a z drugiej ze złożoności postawionego problemu. Za argument
analiza stanu tkanki budowlanej jako najbardziej widocznej dla postronnego obserwatora. Mianowicie w momencie tworzenia programu prawie 36%
budynków znajduj,lcych się na obszarze rewitalizacji wymagało gruntownych i poważnych prac remontowych i modernizacyjnych. Z istniej'-!cych 338 budynków,
zaledwie w 34 przypadkach można było mówić o dobrym stanie technicznymL1.
Dodatkowq tmdność stanowił skomplikowany podział własnościowy, gdyż część
budynków należała do miasta, część była w rękach prywatnych, a część stanowiła
połqczenie własności komunalnej i prywatnej.
W tej sytuacji przyjęto rozbicie rewitalizacji na dwa etapy. Etap pierwszy na
lata 2004-2006 obejmował przede wszystkim Przedmieście Nyskie, a jego celem
miało się stać uczynicnie z tego obszaru atrakcyjnego ci'-lgu nuystyczno-handlowo-rekreacyjnego, stanowiącego wizytówkę miasta. Etap drugi na lata 2010-2020
przewidywał kontynuowanie rewitalizacji na terenie Śródmieścia- stanowi'-lcego
obecnie centmm miasta. Jest to teren zdecydowanie większy i bardziej urozmaicony pod względem urbanistycznym, a zatem stanowi zadanic o wiele kosztowniejsze i bardziej długotrwałe niż modernizacja Przedmieścia Nyskiego, majqcego
w miarę jednorodny charakter.
Mimo bogatej historii i niewqtpliwic atrakcyjnego położenia Przedmieście
Nyskie było przez wiele lat najmniej zagospodarowanym obszarem miasta Zgorzelec. Wprawdzie już w latach 90. ubiegłego wieku podjęto próby uporz'-!dkowania
zabudowy poprzez stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego, ale ciągły
brak fundu szy powodował, że nic podejmowano zdecydowanych kroków w celu
uatrakcyjnienia i przywrócenia tego obszaru miasta społeczności lokalnej.
W 1994 roku powstał na zlecenie Urzędu Miejskiego w Zgorzelcu pierwszy
kompleksowy dokument o nazwie Zgorzelec - Przedmiekle Nyskie. Rekom/ntkeja 11iewy!.'orzysla11ych leren6w 'l!.'' Cf'!llmm miasta, który stanowił próbę określenia
nowej wizji Przedmieścia Nyskiego. Opracowanie składało się z dwóch tomów.
Pierwszy op isywał ogólną koncepcję odbudowy Przedmieścia ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji społec znej . Drugi natomiast stanowił studium konserwatorskie. W dokumencie przyjęto założenia, które wyznaczały główne kierunki odnowy. Znalazły one odbicie w późniejszych opracowaniach i koncepcjach.
Przede wszystkim uznano, że zrekonstruowane Przedmieście Nyskie winno się
stać centrum kulturowym miasta Zgorzelec. Funkcja ta miała wynikać z tego,
że Zgorzelec jako samodzielne miasto powstał w wyniku podziału niemieckiego
Gorlitz, w zwiqzku z czym nie ma typowego urbanistycznego centrum z odchodz,lcymi od niego ulicami 1r' . Przedmieśc ie miało uzupełnić t<; lukę w strukturze
może posłużyć

" lbirlf'lll. s. 7.
''· E. Lużniccka , Zgorulf'r.
1994, s. 4.

Przerlmieśde

Nvsl:ie, t. 2 (część konserwatorska), Zgorzelec
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do uczynienia z Przedmieścia Nyskiego centrum- była
bliskość starówki Gorlitz. To z prawego- polskiego brzegu Nysy rozciąga się najlepszy widok na zabytkO\vą starówkę, co nadaje Przedmieściu wyjątkowe walory
widokowe. Innym istotnym elementem tej koncepcji było stworzenie na obszarze
Przedmieścia stref, które miały wypełniać różne funkcje społeczne.
Przedmieście Nyskic było objęte i jest ścisłą ochron<J konserwatorską 17 , co
też wpływa znacząco na realizowane na tym obszarze inwestycje. Z tego powodu
w roku 1994 przyjęto założenia, które znalazły się 10 lat później w projekcie rewitalizacyjnym . Trzy z nich wyrażają jego prawdziwą istotc;:
linia zabudowy winna się opierać na zrekonstruowanym przebiegu ulic i plac6w z XVIII wieku;
zabudowa nowo projektowana powinna nawiązywać do nieistniejącej zabudowy historycznej;
budynki historyczne należy remontować i przywrócić im pierwotny
charaktcr1x.
Przedstawiona powyżej koncepcja przywrócenia Zgorzelcowi Przedmieścia
Nyskiego zapocz~}tkowała poważną dy s kusję nad przyszłością tego obszaru miasta.
Od tego czasu kwestia matowania, modernizacji i ożywienia Przedmieścia na stałe
zagościła w dyskmsic publicznym. Jednak w tym okresie miasto nic dysponowało
wystarczającymi zasobami finansowymi, by móc się zaangażować w tak poważny
i kosztowny projekt. Z tego względu nic wyszedł on poza sferę koncepcyjną i został odłożony na blisko 10 lat.
Nowy rozdział w historii Przedmieścia Nyskiego został otwarty wraz z przysqpieniem Polski do Unii Emopejskiej 1 maja 2004 roku. W tym okresie zintensyfikowane zostały prace nad dokumentami strategicznymi dotyczącymi zarówno
współpr•tcy polsko-niemieckiej, jak i samej rewitalizacji.
Dnia 27 kwietnia 2004 roku uchwah1 numer 168/04 Rada Miasta Zgorzelec
przyjc;ła do realizacji "Program rewitalizacji części obszaru mia s ta Zgorzelec".
Uchwała uwzglt,;dniała w procesic rewitalizacji dwa duże komplek sy miejskie:
Przedmieście Nyskie i Śródmieście. Teren ten łącznie obejmował 24 ulice z 338
budynkami, z tym że na obszarze Przedmieścia Nyskiego były to 143 budynki,
a na obszarze Śródmieścia 195. W momencie przyjmowania uchwały znane już
były zarysy programów pomocowych Unii Europejskiej i w nich dostrzeżono źró
dło potencjalnego finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Program przyjęty
przez radę miasta był też po części odpowiedziel na postulaty podnoszone przy
opracowywaniu koncepcji Europa-[vliasta Zgorzclec/Gorlitz 2030.
miasta.

Drugą przesłanką

17
Przedmieście Nyskic zostało wpisane do rejestru zabytków decyzja nr 448 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 grudnia 1958 r.
" E. L11żniccka. ofi. ril., s. 5.
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Dzięki otwarciu Most11 Staromiejskiego 20 października 2004 roku przywrócono bezpośrednie poh1czcnie pomiędzy starówk<l Gorlitz a Przedmieściem Nyskim, co stało się elementem clopinguj<)cym do podjęcia działań rewitalizacyjnych.
Wynikało to z tego, że najstarsza tkanka urbanistyczna Gorlirz była od wielu lat
poddawana odnowie, co powodowało ogromny kontrast między historycznymi obszarami połączonymi Mostem Staromiejskim.
Ukoronowaniem procesu działań na rzecz odnowy Przedmieścia Nyskiego
było złożenie w maju 2004 roku w Dolnośh1skim Urzędzie Wojewódzkim projektu " Rewitalizacji części obszaru miasta Zgorzelec". Wniosek zarejestrowany
pod numerem 2/2.02/III/3.3.1/288/04 uzyskał pozytywn<l ocenę panelu ekspertów
działających przy Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego
(ZPORR) i został przyjęty do dofinansowania 1'J. Dokument jest pierwszym skonkretyzowanym i enumeratywnym zapisem zadań dotyczących rewitalizacji.
Jego bardzo istotnym elementem był budżet. Zakładał on, że przyjęte w projekcie prace zamkm1 się kwoq S 742 787,00 zł netto, z czego dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego miała osiqgnąć sumę 4 307 090,25 zł.
Reszta funduszów miała pochodzić ze środków krajowych, w tym z budżetu pań
stwa 574 278,70 zł, a 861 418,06 zł miało stanowić wkład własny samorzqdu 20 .
Z perspektywy czasu można stwierdzić, że prace remontowe, adaptacyjne
i modernizacyjne są z pewności<{ najbardziej widocznym efektem zrealizowanego projektu rewitalizacji. Dotychczas zaniedbane urbanistycznie Przedmieście
Nyskie zyskało nowy wyglqd. Dzięki przeprowadzonym pracom zdecydowanie
zmniejszył się kontrast pomiędzy wyglądem najstarszych części miasta połqczo
nych od 2004 roku Mostem Staromiejskim. Od zakończenia projektu wygl<{d
Przedmieścia nic odstrasza rurystów odwiedzających starówkę Gorlitz, co powoduje zwiększenie się ruchu turystycznego po stronie polskiej.
Isto tnym elementem wpływaj<{cym na poprawę estetyki Przedmieścia Nyskiego było zagospodarowanie terenu Bulwaru Greckiego. Po usunięciu wszystkich starych elementów, przeprojektowaniu roślinności i wzbogaceniu obszaru
o elementy małej architektury, miejsce to stało się przystankiem dla turystów 21 •
Jednak najważniejszym długoLiiowym rezultatem przeprowadzonej interwencji w sferze urbanistycznej stało się odwrócenie nickorzystnego dla Przedmieścia
Nyskiego zjawiska ujemnej migracji. W latach 2004-2006 liczba mieszkańców,
zameldowanych na terenie Przedmieścia Nyskiego, systematycznie spadała.

''' l\1. Goździk, A. Lorych, Studitt!/1 wyl:o11alllofri "Rró!-'italizacji elemmt6w ttl:lado l:omuttilwcyjttfgo i<!' obrębif Przedmif.l'cia Nvsl:ifgo i częki §r6rlmiefcia i<!' Zgorzelell (E!(Ip !}", Jelenia
Góra .2004. s. 15.
~~~ U rz ~1d Miasta w Zgorzelcu, Wniosek nr 2/2.02/III/3.3.1/288/04- Rewitalizacja części
miasra Zgorzelec.
21 Urz~1d l\liasta w Zgorzelcu. Sprawozdanie k01'icowe z realizacji projektu współfinanso
wanego z Emopejskicgo Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 27 sierpnia 2007 roku, s. Z.
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W 2007-2008 roku proces ten się pogłębiał i osiągn~Jł swoje apogeum. Niemniej
w pierwszych dwóch kwartałach 2009 roku liczba osób zameldowanych na

już

Przedmieściu znacząco wzrosła.

Spadek liczby mieszkańców w latach 2007 i 2008, a więc w roku formalnego
zakoi'iczenia rewitalizacji i następnym jest częściowo związany z ogólnopolskim
zjawiskien1 emigracji zarobkowej, a częściowo z intensywnym procesem sprzedaży
niemchomości na terenie Przedmieścia. Powiązanie pomiędzy emigracją a zmniejszeniem się liczby mieszka1ków Przedmieścia wyraźnie widać przy zestawieniu
tych danych z informacj~l statystyczn~l dotyczącą migracji w skali miasta. Mianowicie od 2006 do 2008 roku liczba mieszkai'iców Zgorzelca zmniejszyła się o 730
osób, z tego 327 vvymeldowalo się poza granice kraju 22 •
Od rozpoczęcia projektll rewitalizacji znacznie wzrosło zainteresowanie tym
obszarem, zarówno wśród osób prywatnych poszukujących nowego mieszkania,
jak i dewelopcrów budujących bądź remontlljących mieszkania w celu dalszej odsprzedaży lub wynajmu. Pocz~1tkowo zainteresowanie Przedmieściem było związa
ne z niską ceną nicruchomości i gruntów. Jednak od momentll rozpoczęcia rewitalizacji zaciekawienic dzidnicą stało się coraz wuiększe. Wraz z postępem prac rosła
atrakcyjność i poprawiał się wizerunek tej części miasta, a to z kolei w powiązaniu
z wysokimi WJiorami widokowymi i bliskością :\1ostu Staromiejskiego zachęcało
do osiedlania się na tym terenie. Spowodowało to w krótkim okresie znacz~ICY
wzrost cen, co wykorzystało wielu dotychczasowych mieszkai'iców, w większości
osób niezamożnych, dla korzystnej sprzedaży własnych mieszkali
·więcej osób zamieszkuj<lcych Przedmieście w roku 2009 to nicwątpliwie
znak, że zakończyły się prace remontowe w budynkach prywatnych i rozpoczął
się proces ich zasiedlania. Należy zaznJczyć, że rok 2009 stanowił falę powrotów
z emigracji wywołaną kryzysem gospodarczym. Jednak w chwili obecnej nie sposób ocenić na podstawie danych statystycznych, jak duży odsetek powracaj~1cych
zamieszkało na Przedmieściu Nyskim.
Podsumowuj~JC rewitalizację Przedmieścia Nyskiego w sferze urbanistycznej
należy uznać, że przyniosła ona miastu wymierne korzyści. Zaniedbana nicwąt
pliwie dot~1d dzielnica zyskała nowy atrakcyjny wygh1d, który przyciąga tmystów
i zachęca nmvych mieszkańców do osiedlania się na tym terenie. Przeprowadzone
prace remontowe unowocześniły zabudow<; przy jednoczesnym zachowaniu jej historycznego wygl<!clu. Działanic to zmniejszyło dotychczasowy kontrast pomiędzy
najstarszymi dzielnicami Europa-Miasta Zgorzclec/Gorlitz, co pozytywnie wpływa
na ze\VrH;trzna ocenę Zgorzelca. Remont dróg oraz zmiana organizacji mchu znacząco podniosły bezpieczcr1stwo na głównych ciągach komunikacyjnych. Renowacja terenóvv zielonych na obszarze Bulwaru Greckiego dała przykład, jak można
aranżować zieler1 miejsl·q, by wykorzystać ją na miejsce rekreacji i odpoczynku.
22

www.zgorzclec.eu , Statystyki [data

dostępu:

27.04.2010] .
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Jednak mimo dużego nakładu pracy i środków nic udało się osiqgnąć jednego
z głównych celów wyznaczonych w programie rozwoju Zgorzelca. Przedmieście
Nyskie nie st~lło się kulturalno-turystycznym centrum miasta. Wynika to głównie
z tego, że położone jest ono na obrzeżach Zgorzelca, a od reszty miasta pozostaje
oddzielone przez niezrcwitalizowanq i nadał zaniedbaną dzielnicę Śródmieście.
Projekt rewitalizacji zakładał również osiągnięcie celów społecznych. We
wszystkich dokumentach strategicznych dotyczqcych rewitalizacji, a szczególnie
w "Programie rewitalizacji części miasta Zgorzelec" podkreślana jest konieczność odwrócenia niekorzystnego trendu zwh1zanego z pogłębianiem się patologii
społecznych i przestępczości. W okresie PRL-u na Przedmieściu znajdowała się
największa liczba mieszkań, które według dzisiejszych standardów można uznać
za mieszkania socjalne. W większości zamieszkiwały je osoby z tak zwanego marginesu społecznego, zdemoralizowane i uzależnione od alkoholu. Połqczenie tego
stanu rzeczy z kompletnym brakiem prac remontowych powodowało, że obszar
przedmieścia traktowany był jako swoiste getto. Powodowało to wyizolowanie
społeczności Przedmieścia, które pozostawione same sobie, żyło w oderwaniu od
ogółu mieszkańców Zgorzelca. Zmiany ustrojowe, które nastqpiły w Połsce po
roku 1989, przyczyniły się do pogłębienia niekorzystnych zjawisk patologicznych.
Większość mieszkańców dziełnicy nie potrafiła się odnaleźć w nowych realiach
gospodarczych . Skutkowało to znacznie wyższq stopq bezrobocia w porównaniu
z innymi rejonami miasta, a to stymulowało powiększanie się grupy mieszkańców
dotkniętych problemem ubóstwa. Wraz z pogorszeniem się statusu materialnego
pojawiły się nowe zagrożenia, jak na przykład handel narkotykami.
Jak wynika z informacji Powiatowego Urzędu Pracy, poziom bezrobocia wśród
mieszkańców Przedmieścia kształtował się na średnim poziomie. Bardzo widoczny
był wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet. W roku 2006 sięgał on 80%2.\. Jak
wynika z danych Powiawwego Urzędu Pracy, rewitalizacja nie wpłynęła znacZcjCO
na spadek bezrobocia na terenie objętym rewitalizacje}. Trend spadkowy w łatach
2006-2008, a więc w okresie realizacji projektu i rozliczania wskaźników, zwiqzany
jest raczej z ogólną popraW<! gospodarki niż wpływem realizacji projektu. Liczba
bezrobotnych mieszkaj<}Cych na Przedmieściu jest stosunkowo stała i utrzymuje
się na niczmiennym poziomie. Wynika to głównie z tego, że pomimo polepszenia
się stanu infrastruktury nie zwiększyła się na przedmieściu liczba podmiotów gospodarczych mog<jcych wchłon,jć słabo wykwalifikowanych pracowników, którzy
w znacznym procencie stanowhj mieszkańcy Przedmieścia. Także struktura wieku mieszkańców nic sprzyja spadkowi bezrobocia. Osoby w wieku produkcyjnym
stanowhj około 30% ogółu mieszkańców 24 .

z_; www.pup.zgorzclcc.ibip.pl, Srarystyka lokalna [dara dos tępu: 2.05.2010].
24

www.zgorzelcc.eu , Statystyki [data

dostępu:

27.04.2010].
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wśród mieszkańców Przedmieścia

skutkuje wysokim odsetkiem
osób korzystaj~1cych z różnych tormpomocy socjalnej. Dane Miejskiego Ośrodka
Pornocy Społecznej za lata 2007-2009 pokazują, że choć w skali miasta liczba osób
korzystaj<}cych z pomocy społecznej stale się zmniejsza, to procent osób korzystaj<!cych z pomocy społecznej z obszam rewitalizacji jest nadal bardzo wysoki 25 •
Rewitalizacja nie wpłynęła więc znacZ<}CO na zmniejszenie się gmpy osób korzystaj<!cych z pomocy MOPS-u. Pewien spadek wypłacanych świadczeń podyktowany był raczej zmianami w ustawodawstwie, które zmieniły kryteria przyznawania
świadczeń.

Kolejnym istotnym problemem, na którego rozwiązanie miała wpłynąć rewitalizacja, było zmniejszenie przestępczości. Przedmieście Nyskie, w ocenie mieszkańców miasta, od zawsze uchodziło za szczególnie niebezpieczne. Niekorzystne
zjawiska nasiliły się w latach 90. ubiegłego wieku, co zwiqzane było z szybkim
procesem ubożenia mieszkańców, a także ogólnym zwiększeniem się poziomu
przestępstw. Od roku 1992 funkcjonowało na terenie miasta jedno z największych
targowisk w Polsce, które było odwiedzane przez tysi<lce kupujących z Niemiec.
Spowodowało to zwiększenie zainteresowania miastem ze strony wszystkich grup
przestępczych, w szczególności tych specjalizujących się w kradzieżach samochodów i przemycie. Ogromnym problemem stał się handel narkotykami, który
w krótkim czasie został jedną z największych plag Zgorzelca 2r'. Konsekwencją było
to, że Zgorzelec zasłynął jako miasto, w którym wskaźnik chorych na AIDS był
jednym z najwyższych w Europie. W tym czasie wielu mieszkańców Przedmieścia
zajmowało się przemytem narkotyków do sąsiednich Niemiec 27 • Wraz z upadkiem
targowiska, pod koniec lat 90. i dzięki skuteczniejszym działaniom policji, stan
bezpieczeństwa w mieście sukcesywnie się poprawiał.
Według danych policji na terenie Przedmieścia Nyskiego popełniano najwięcej przestępstw przeciwko mieniu i zdrowiu, z tego aż 23% cłotyczyło obcokrajowców, którzy korzystali z przejścia granicznego na Moście Staromiejskim 2H.
Należy zaznaczyć, że statystyki policyjne obejmują tylko liczbę zgłoszeń przyjętych i zarejestrowanych w Krajowym Systemie Informacji Policyjnej. Jak podkreślają funkcjonariusze, niezgłoszonych przestępstw mogło być znacznie wię
cej. W krótkim czasie dzielnica leżąca po polskiej stronie Mostu Staromiejskiego
wśród Niemców zyskała złą sławę, co doprowadziło do zmniejszenia ruchu przez
przejście graniczne.
Należy podkreślić , że od momentu rozpoczęcia procesu rewitalizacji ogólna
liczba przestępstw na obszarze Przedmieścia zaczęła systematycznie spadać. Tak
:i l\liejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, Pismo l\IOPS nr III/0122(1762/2009
z dnia 19 maja 2009.
"' Zamu t w Z,go,-u/m?. "Gazeta Robotni cza" 1994, nr 160. s. 2.
27
J. Cdski. AIDS w l·ompocie. " Słowo l'olskie" 1994, nr 14, s. l.
'" Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu. Pismo KS-0151/9/09/AO z dnia 8.05.2009.
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więc, w sferze poprawy bezpieczeństwa rewitalizacja przyniosła oczekiwane rezultaty. Spadła ogólna liczba przestępstw, a praktycznie wyeliminowane zostały
zdarzenia z udziałem obcokrajowców. Doprowadziło to do zmiany sposobu postrzegania Przedmieścia Nyskiego. W opinii wielu osób, obecny stan bezpieczeń
stwa jest porównywalny z innymi częściami miasta. Wpłynęło to niewątpliwie
korzystnie na wizerunek miasta.
Kolejnym, jakże istotnym celem uwypuklonym w Zrównoważonej Strategii
Rozwoju Miasta Zgorzelec i Programie Rewitalizacji Przedmieścia Nyskiego były
działania w sferze gospodarczej, a zwłaszcza "wprowadzenie nowych inwestorów
w sferze produkcji i realizowanie nowych inwestycji" 2'). Pod rym względem obszar Przedmieścia Nyskiego został wskazany jako ten, który "stwarza potencjalnie
najlepsze możliwości skoncentrowania w jego obn;bie atrakcyjnych form wielostronnego rozwoju, w formie kompleksu zdolnego do aktywności gospodarczej,
generującego miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury do prowadzenia
działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw"·10 . Wszystkie dokumenty strategiczne, dotycz<JCe rewitalizacji, zakładały więc że jednym z głównych
jej efektów będzie znaczące ożywienie gospodarcze, zwłaszcza w zakresie podmiotów świadczących usługi. Szczególnie była podkreślana konieczność rozwoju
firm związanych z obsług') ruchu turystycznego.
Według danych, zaczerpniętych z Urzędu Miasta w Zgorzelcu, przed rokiem
2006 liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na obszarze poddanym
rewitalizacji wynosiła zaledwie 16. Działalność bezpośrednio na Przedmieściu
Nyskim prowadziło dziesięciu przedsiębiorców. Z tej liczby aż sześć podmiotów
rozpoczęło działalność na długo przed przysqpienicm do prac nad projektem rewitalizacji. W tej grupie są także trzy podmioty prowadzqce działalność gastronomiczną, a więc zwiqzaną bezpośrednio z obsługą ruchu turystycznego- wszystkie
rozpoczęły działalność w łatach 1997-1998. Pozostałe cztery zostały wpisane do
rejestru przeJsiębiorców po roku 2000 11 •
Po zak01'iczonym projekcie rewitalizacji liczba firm nic uległa zasadniczej
zmianie. W roku 2008 zarejestrowanych było 28 firm, z czego 14 prowadziło działalność bezpośrednio na Przedmieściu. Rok później dwie z nich zakończyły działalność na Przedmieściu. Zmiana ta, z punktu widzenia rewitalizacji, była bardzo
istotna. Firmy, które zakończyły działalność, były podmiotami działajqcymi w sferze turystycznej·'".

z•; Urz;td 1\liasta w Zgorzelcu, Uc hwała nr 284/05 rady 1\liasra Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2005 roku , Zaktualizowana Strategia Zrównoważonego Rozwoju 1\liasta Zgorzelec, s. 16.
'" Urz:1d 1\ liasta w Zgorzelcu. uchwala nr 168/04 rady \liasra Zgorzelec z dnia 27 kwietnia 2004 roku; Program Rewitali zacji Częśc i Obszaru Miasta Zgorzelec, s. 17.
1
;
Urz:1d l\liasta w Zgorzel cu, Pismo WP0.0717-9/09 z dnia 12.05.2009.
;z !óirlmt.
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Analizuj<JC dane dotycz<JCe działalności gospodarczej, zauważyć można, że na
terenie Przedmieścia nie powstał żaden nowy podmiot, którego podstawowym
celem byłoby prowadzenie biznesu zwi<Jzanego z kulturą. Pomimo dogodnego położenia i zwiększaj<Jcego się ruchu turystycznego żaden przedsiębiorca nie podjął
próby utworzenia punktu, którego przedmiotem działalności byłaby na przykład
sprzedaż dzieł sztuki.
Jednak po przeprowadzeniu rewitalizacji, nic ma wyraźnego sygnału wskawjącego na ożywienie gospodarcze. W myśl autorów projektów rcwitalizacyjnych
kołem zamachowym gospodarki Przedmieścia Nyskiego miały być podmioty
zwi<Jzane z obsług<J turystyczną i działalnością usługową. Niemniej w ciągu dwóch
lat od zakończenia projektu w tej sferze gospodarki synwcja praktycznie się nic
zmieniła. Prowadzi to do wniosku, że w sferze gospodarczej przeprowadzona rewitalizacja nie odniosła spodziewanego rezultatu.
Occni<lj<JC wpływ rewitalizacji na podstawowe sfery wyznaczone w programie
odnowy Przedmieścia Nyskiego, stwierdzić należy, że osiqgnięty rezultat jest daleki od przyjętych założeń. O ile w sferze urbanistycznej zmiana jakościowa jest
widoczna i odczuw;dna, o tyle pozostałe sfery -czyli społeczna i gospodarcza,
nic uległy zasadniczym zmianom. Nowy wizerunek Przedmieścia Nyskiego nie
przełożył się znaczqco na aktywizacje; mieszkat'iców, która zaowocować by mogła przemianami społecznymi i gospodarczymi. Ten stan rzeczy wynika głównic
z tego, że ostateczny obszar poddany rewitalizacji jest zbyt mały w stosunku do
reszty miasta, by wprowadzone na nim zmiany były zauważalne. Przedmieście
odcięte od reszty miasta poprzez zaniedbane Śródmieście pozbawione jest naturalnego przepływu ludzi. Ti.trystów napływaj<Jcych ze strony niemieckiej starówki,
pomimo trendu wzrostowego, jest zbyt mało, by wpłynęli wyraźnie na ożywienie
gospodarki. Nierozwiązanym problemem jest też struktura społeczności Przedmieś c ia, które było przez lata zaniedbywane i pozostawiane same sobie. Bagaż
negatywnych zachowań i przyzwyczajer1 skutkuje dużym oporem przeciwko jakimkolwiek zmianom.
Można jednak zauW<Jżyć, że w pewnych dziedzinach życia Przedmieścia Nyskiego nastąpiła wyraźna poprawa. Jednak te najbardziej palące problemy nadal
pozostają nicrozwi<JZane. W chwili obecnej można zauważyć, że gdyby program
rewitalizacji został zrealizowany w pierwotnej wersji i obj<Jł swym działaniem także obszar Śródmieścia, wyniki jego byłyby zdecydowanie bardziej odczuwalne.
Przedmieście Nyskic jest jednak zbyt uzależnione od reszty miasta, by mogło
nawet po odnowie odgrywać rolę niczależnego ośrodka stymulującego rozwój społeczny i gospodarczy.
Rcalizacj<l projektll wskazuje jednocześnic na inny ważny aspekt rewitalizacji- nie może się ona kor1czyć wraz z formalnym rozliczeniem projektu . Program
rewitalizacji zdegradowanego obszant jest działaniem ci,)głym i nieustaj<)Cym, wy-
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magaj•1cym piel<;gnowania i dalszego rozwijania. Taki projekt jak zrealizowany
w Zgorzelcu jest jedynie poczqtkiem długiej i żmudnej drogi. Istotna rola przypada władzom miasta, które będq program rewitalizacji realizowały konsekwentnie
z nastawieniem na osiągnięcie długofalowego celu i nie zadowalając się krótkotrwałymi efektami.
Na podkreślenie zasługuje podjęcie tak ogromnego wysiłku przez władze
samorządowe Zgorzelca. Tylko nieliczne miasta w Polsce były przygotowane do
wystąpienia o fundusze na rewitalizację. W pierwszym naborze projektów wnioski
składały te miasta, które rewitalizacj•l zajęły się wiele łat wcześniej. Większość
miast pospiesznie sporzqdzaht programy rewitalizacji. Prace utrudniał brak lub
nicdostatek problematyki rewitalizacji w dokumentach planistycznych o charakterze strategicznym, brak planów miejscowych, nicuregulowana sytuacja prawnowłasnościowa nieruchomości, niedostateczna wiedza na temat obszarów zdegradowanych, trudności w pozyskaniu odpowiednich danych dotyCZ<}cych sytuacji
dem og raficzno-społecznej i ekonomicznej obszarów kryzysowych, a także brak
doświadczei'l samorzqdów lokalnych w programowaniu operacyjnyml.l.

Bernadcna Nirschke

THE PROGRAMME OF RESTORATION OF NEISSE SUBURB
IN ZGORZELEC AS ONE OF THE FORM OF PROJECT
ACCOMPLISHMENT: EUROPE- TOWN 2030 ZGORZELEC/GÓRLITZ
Summary
Till the end of thc Second World War, Zgorzelec and Gi:irlitz existcd as one urban organism.
T he direct rcsult of t he war was the division w h ich remains till t he presenr day. The first form s
of co-operation between these rwo towns werc visiblc in 1945. However, they were causecl
especially by la ck o f wat er and elccrricity. Normalisarion o f mutual relations was possible and
noticeable in t he early '90s. A fmitful co-operation bega n with proclamarion of "Europe-Towns
Zgorzelec l Gi:irlitz" on Sth l\lay 1998. The authors of this idea wished to see a tmion of bot h
towns. lt occurrcd im mediarety t h at stewardsof the two towns had w plan bigger ventures on
their own. Zgorzelec faceci t he necessity of rcvitalisation of t he old buildings from which the
most clcstroycd part was in the so ca lled Neissc Suburb. lt was possible due to the grant from
th c Europcan Rcgional Dcvelopmc nt Fund. Owing to this fact, Neisse Suburb gained a new
look. This transformarion was cspecially characteristic in urban sphere. Social and economic
sphcres d id not change significantly. though. Sucha project, like the one implementcd in
Zgorzelec ·- revitalisation of t he Nei sse Suburb, i s only t he beginning o f a long and painstaking
way. lt ougln to be enhanccd that it was municipal authorities in Zgorzelec who clecided to
make suc h a strcnuous cffort. What neccis to be addcd is that only same towns in Poland wcrc
prepared to apply for funcls for revitalisation .

.u W. Siemil'iski, T. Topczewska , Rew!italizacja tlliast w Polscf przy wjparcitt ftmd!lszami
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NOWE MIASTECZKO - DOKUMENTY ODNALEZIONE W KULI
UMIESZCZONEJ NA WIEŻY RATUSZOWEJ

/

ródb rękopiśmienne w Polsce dotyczące XVIII i XIX wieku s~1 już stosunkowo dobrze przebadane. Jednak nadal pojawiajq się na różnego rodzaju aukcjach internetowych i targach staroci dokumenty dot<jd nicznane i niepublikowane. Doryczy to zwłaszcza terenów Dolnego Ślqska, gdzie zmienne losy historii
powodował y duże migracje ludności, a z nimi także przeróżnych dokumentów.
Jednym z rzadziej spotykanych źródeł są te, które uroczyście składano i przechowywano w miejscach trudno dostępnych z myślq o przyszłych pokoleniach .
Mowa o uroczystych dokumentach umieszczanych w kulach wieńczqcych kościel
ne i ratuszowe wieże. Informacje tam zawarte miały zarówno charakter komemoratywny, jak i statystyczny!. Analiza tekstów pozwala przyczynę umieszczania
tych dokumentów dostrzec w potrzebie upamiętnienia siebie, jaki i swoich osiqgnięć, a więc jest zbliżona do genczy płyt nagrobnych o rozbudowanym programie symboliczno-inskrypcyjnym. Jak dotąd nic przeprowadzono szerszych badań
nad tym zjawiskiem. Dotychczasowe publikacje sq następstwem okazjonalnych
odkryć, zw iqzanych z remontem danego budynku. Nie inaczej jest w przypadku
Nowego Miasteczka, dla historii którego niniejsza edycja źródłowa ma charakter przyczynkowy 2 • Podjęta w 2010 roku inicjatywa renowacji miejscowego ratusza zaowocowała zdjęciem z dachu kuli i otwarciem umieszczonej tam cynowej
puszki ze śladami po kuli, co prawdopodobnie było skutkiem zabawy w próbę
celności oka lub przypadkowego trafienia z okresu II wojny światowej. W dniu 6
maja 2010 roku dokonano komisyjnego otwarcia puszki, w której znaleziono: pięć
monet srebrnych z lat 1786-1887, oraz dziewięć monet miedzianych i niklowych;

Z

1

Por. A. Górski, DoJ.•tt lllflllV z

wirży 1.-o:.'dola ill'

Pnybyminz11 . .,Studia Zachodnie"

t. 8. 2005 . s. 283-298.
2
Najstarsza monografia miasta pochod zi z 1S66 r.: G. Jokisch, Grschithte rler Starli Nettsriirltel, Glogau 1866. Kolejna praca poświecona już tylko kośc iołowi katolickiemu powstała
w 1919 r.: E . Kolbe, Gesrhirhte rlrr Katltolische11 Starltp/arrl:irclte ar!. .Sta. Maria Magdaima Ztt
Nmsliidtrl U11rl iltrrr Filialeli z:lt Li11dmt U11fl Wi11rliscltbomtt, Neusalz 1919. Po II wojnie świa
towej ukazała s ię monografia: W. Strzyżcwski , J. Zawiślak , Nowe Mirtslrcd·o. Zarys rlziej67Jt•,
Zielona Góra 1996 (dalsza literatura poświecona historii miasta zob. artykuły T. Nodzy•1skicgo
i J. Kuczera w niniejszym tomie "Studiów Zachodnich").

310

Adam Górski

dokumenty z pismem ręcznym, po jednym egzemplarzu "Privilegirre Schlesische
Zeirung" z dnia 20 czerwca 1821 roku, "Schlesische Provinzionalblatter" z maja
1821 roku oraz "Anzeiger fiir Ncustiicłtelund Umgcgend" z dnia 21 czerwca 1890
roku, a także wizytówki Richarda Klingberga i Juliusa Oissro.
Informacje zawarte w sześciu dokumentach potwierdzaj<!, że wieża ratuszowa
tak bardzo ucierpiała w okresie wojen napoleońskich , iż musiano podjąć decyzję
o jej kapitalnym remoncie. Wtedy także złożono wszystkie dokumenty wraz z monetami. W roku 1890 ponownie przemalowano dach i dodano przy okazji jeszcze
jeden uroczysty akt. Tylko pierwszy dokument spisano na delikatnym pergaminie,
pozostałe już na papierze czerpanym. Stan zachowania jest dobry, choć pierwsze
dokumenty mają już przyblakły •ttrament, a dokument czwarty został przestrzelony. Najwyraźniejszy jest ostatni dokument o kaligraficznym dukcie pisma. Jak
wszystkie napisy o charakterze monumentalnym, tak i te są przesiąknięte duchem
epoki. Autorzy zapisek z 1821 roku skupili się na ówczesnej sytuacji gospodarczej
i spisie osób pełni<1cych urzędy. Narzekano zarówno na koniunkturę, jak i okropieństwa minionej wojny, żywiąc nadzieję na nadchodzące lepsze czasy. Zupełnie
inne nastawienie panuje w roku 1890. Niemcy zjednoczone po zwycięskiej wojnie
rozwijały się gospodarczo, co można wyczytać w ostatnim dokumencie: malowanie
wieży, bwkowanie ulic wskazuje na poprawę warunków życia miejscowej społeczności. Po 120 latach ponownie odczytane dokumenty doczekały się publikacji
i przywrócenia pamięci o byłych mieszkańcach o co prosili przedstawiciele ówczesnych władz. Ich życzenie zostało spełnione.
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ANEKS
Dokument 1
Posteritati pro Mcmoria.
Oie hiesigc kmholische Stadrpfarrkirche isr von Stcin und Zicgeln crballt, dic auf derselbe
befincllichen Ziege!d;ichcr sind im JaJu 1818 sammtlich neu umgedcckt worden, wobei
die biesigen katholischcn Mitglicder clic ni:ithigen Hand- und Spanndiensre geleistet und
che Kirche fiir Materialen 354 rthlr 7 sgr gezahit har. Oie sonclerbare Bauart derselben,
so wicder bei clieser Kirche bcfindliche kugclformigc Tlmrm clienen wm Beweisc von
ihrcr Erbauun~ sollen im 30 j~ihrigcn Kriege verloren gcgangen sein. Die bei clieser Kirche angesrelltcn Vorsteher sineJ der Maurermcis ter und Rarhmann l·l(err) Schroth und der
Schmidt Fre'berger hicsclbst.
Auch eine zwcitc St. Gmrad-Kirche befindet sich allhier, sic sic scheint ein uralres Gebaude zu scin, uncl befindet sich dermahien in eincm hoch desolaten zusrande. Da diese
Kirche im letzten erflo~enen Kriege w einem Magazin-Gela~ gebraucht wurden, so ist
sic clermas[sen] [ru]inirl, cła~ kein Gottcsclienst mehr in dersclben gehalren werclcn kann.
Diese Kirche soli ehecłem Misfonmim angehort haben.
Oie bei hiesiger Pfarrkirche befindlichc Pfarrwohnung ist im Jahr 1811 ncu uncł massiv
erbaut worden, wozu die jiingste Prinzessin Dorot!tea v(on) C111ianrl verehelichte Herzogin
v(on) Dino q11a Patronesse d as erforderliche Hertz und clie Ziegeln gegeben, cłie eingepfarrren Stadt- uncł Dortgemeincłen von Linclau, Windischborau, Rehlau uncł Kuhnau, abcr die
ni:ithigen I·land- und Spanncłiensre gcleisrer haben. Die Kirche har daw a n baaren GeJcle
beigetragen 1026 rtha 16 sg.
Das hicsigc Scl111lhaus ist im Jalu 1819 cbenfalls neu und massiv erbauet worden, wow
che erwahntc Patmnesse ebenfalls das erforderliche Holz und Ziegeln gcgcben, und die
eingepfarrtcn Stadt und Dorfgemcincłen die ni:ithige l-land uncł Spanncłienste geJeister
haben . Die hiesigc Pfarrkirche hat cław an baaren Geld 209 rthl und die zu Lindau 456
rthl beigetragen.

Neustadt, den 23ten Juni 1821
Posleritali Salniem benevolmrimn e/ 01111/li bonttm a Subsrripto Pat·or!te
CarloBlei
SilesilfS Saganensis
Pas/orale officittm ltiice age11s
In anno rlerimo SeptimajJ

Gesr!trieben von Carl Mat/te- ii/tester Solt11 rles A'alltolisrltm Ka111on·.
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Tutejszy miejski katolicki kościół parafialny jest zbudowany z kamienia i cegły, (a) znajduj<!Ce się na nim dachy zostały w roku 1818 w całości położone na nowo, przy czym
tlltejsi katoliccy parafianic potrzebne prace wykonywali własnoręcznie i końmi, a kościół
zapłacił za materiały 354 talarów Rzeszy, 7 srebrnych groszy. Szczególny sposób budowy
kościoła, jak również znajdująca się przy nim okrągła wieża służą jako dowód jego budowy
(i ku pamięci tych, co) zaginęli na wojnie 30-letniej. Zwierzchnikami ustanowionymi przy
tym kościele jest misuz murarski i rajca, pan Schroth oraz tutejszy kowal Frejiberger.
Znajduje się tutaj również dmgi kościół pw. św. Konrada, wydaje się prastarą budowlą,
i będący obecnie w wielce zniszczonym stanic. Ponieważ kościół ten podczas ostatniej
wynikłej wojny był wykorzystywany jako pomieszczenia magazynowe, więc jest do tego
stopnia zntjiiOWflllJ', że nie można w nim już odprawiać mszy. Kościół ten mial niegdyś
należeć do misjonarzy.
Znajduj<!Ca się przy tmejszym kościele parafialnym plebania została zbudowana od nowa
i solidnic w roku 1811, na ten cel najmłodsza księżniczka Dororhea v(on) Cmiand, po mężu
księżna v(on) D ino jrtl:o parron/:a przekazała potrzebne drewno i cegły, należące do parafii
gminy miej skie i wiejskie Lipiny, Borów, Rejów i Konin wykonywały potrzebne prace
wykorzystując robotników i konie. Kościół wniósł pieniądze gotówką (w kwocie) 1026
talarów Rzeszy, 16 srebrnych groszy.
Tmejszy budynek szkoły również został zbudowany od nowa i solidnie w roku 1819, na
co wzmiankowana już patronka także przekazała niczbędne drewno i cegły, a należące
do parafii gminy miejskie i wiejskie wykonały potrzebne prace wykorzystując robotników i konie. 'l'mejszy ko śc iół parafialny wniósł pieni<jdze gotówką (w kwocie) 209 talarów
Rzeszy, natomiast kościół w Lipinach 456 talarów Rzeszy.

Nm-vc Miasteczko, dn. 23 czerwca 1821
Potomnym z pozdrowieniem, życzliwością i życzeniami wszystkiego dobrego
podpisał pastor Carlo Bici, w 17 roku pełnienia urzędu proboszcza na Śląsku
żagm'iskim .
•Spisał Cm/ !~larhf' ·- nafl"ltl!:rzy syn i·anrom i•r!lolid-if'go

Dokument 2
!\nlii~łich eincs :\'euansrrichs des RathsLilltrmes ist der Knopfzu st:i ner Neuvergoldung
am 12. d. m ts. abgenommen und am hemrigen Tage Nachminags l Uhr wieder au!gesetzt
worden.
Oie Arbeit ist von cłem Dachdcckermeister Herrn Julius Oi ssro aus Polkwitz ausgefi"tlut
worden. Bisher waren a lic d rei Thurmdiicher mit Schinclcln gedeckt und mit rother Farbe
angestrichcn. Da die Schindcln des obersten Daehes fast giinzlich ais verfault sich erwiesen, so wurden dieselben emfcrnt und das oberstc Dach ganz mit Zinkblech eingedcckt.
Der Neuanstrich der Bcdachungen erfolgt in schieferblauer Farbe. Zu gleicher Zeit mit der
Renovimng des Rathsthmmes werden hierselbst bedcmemle Pflastcrarbciten ausgefi"thrt.
Es wcrden umgcpflasterr und mit erhi:ihtcn Biirge rstcigen versehen: 1.) der Marktplatz, 2.)
die Saganer Srra~c; Letztcrc untcr giinzlichcr Aendcrung des bisherigen Planums, welches
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das Befahrcn der Stra~e sehr erschwert hatte. Dic Ausfiihrung der Pflasterarbeitcn liegt
in den 1-bnden des Stcinsctzmcisters Hcinrich lrmlcr aus Freystadt Ndr. l Schł.; dcrsełbe
fiihrt clic Arbeiten am Marktpłatzc aus; die Umpflastenmg, der Saganer Strape erfołgt clurch
den Bruder des Genannten, den Steinsetzmeister Wilhelm Irmłcr aus Frcystadt N dr. l Schl.
Die Arbcitcn Am Marktpłatze haben am 9. d. Mts., diejenigcn in der Saganer Strape
am 16. d. Mts. bcgonnen. Voraussichtłich wird clie Pflasterung Anfang Septernber d. 7.
beendet sein. Es ist gełungen, fiir clic Saganer Stra~c Bauhiłfsgcłdcr von Seiten des Kreises
Freysradt uncl der Provinz Schlesicn zu erlangen, uncl zwar hat erstercr 3,00 M., łetztere
5,50 M. fHr den laufcnden Meter der fast 160 m. łangen Stra~e bewilligt. Urn eine
geeignetc Entwiisscrung des Marktplatzes herbei fiilucn zu kćinnen, har clie Provinział 
Verwałtung unsercn Gcsuche um Umpflasterung derjenigen Strecke der Provinział Gaussen, wełchc iiber den Marktpłatz fiihrt, entsprochen, und erfolgt diese Umpfłastemng
gleichzeitig mit der des Marktpłatzes .
Von den gegenwiirtig geltenden Miinzen haben wir in cłem Knopf mit eingelegt:
l Einpfennigstiick, l Zweipfennigstiick, beide von Kupfer,
l FHnfpfennigstiick, 1 Zehnpfennigstiick, 1 ZwanzigpfennigstHck sammtłich von Nikkei;
l Zwanzigpfennigstiick, l FiinfzigpfennigsrHck, l Marksti"lck, l Zweimarkstiick, ein Fiinfmarksti"lck, siimmtłich von Silber
Oiese Miinzen sind von dem gegcnwartigen Besitzer der hiesigen Apotheke, Herm Georg
Stod., gereinigt und verhiillt worden.
Aupcrcłem existicren gegenwiirtig noch folgencle Goldmiinzen: Fiinfmarkstlicke, Zehnmarkstiicke odcr Kronen uncl Zwanzigmarkstiicke oder Doppelkronen.
Schlie~łich fitgen wir noch clie heutigc Nummer des hicr erscheincnden Anzeigers fiir
Neustaedtcl und Umgegend bei.
Die stadtischcn 13cht)rclen sim! gegenwiirtig wie fołgt wsammengcsetzt:

I. Magistrat:
Biirgermcister Paul Połicke, seit 2. Aprił 1886 im Amte; besolcleter 13eigeordneter und
Kiimmerer Gonbard Kłinberg, seit 17. November 1873 im Amte; Rathmanner: Kćiniglicher
Obcrst z. d. Lottis von Kigny, Brauerei- und I-Iotclbesitzer Rudolf Ladowsky, Zimmermeister Karl Strempcl, Zigcłei- und Gasthofbesitzer Gustaw Kaehl
II.

Sracltverordneren=Versammłun~.

Kanfmann Louis Scholzc Vorstehcr, Privatier Ernst .Jacob Vorsteher-Stcłlverrretcr, Kanfmann Ernst Hoffmann Schriftfiihrer, Kaufmann Berthołd Kristeller Schriftfiihrer-Stcllvertreter, Fiirbermeister Friedrich Schade, Privatier Gattlob Braun, Flcischermeister Gottłob
Gossmann, Hotcłbesitzer Bernhard I-lcrzog, Backcrmeister und Schankwirth August Rose,
Schuhmachermcistcr Wilhelm Schcnkel, Rentier Franz Demuth, Gerbermeister Heinrich
Grunwald
Neustaedtel, den 21. .Juni 1890.
Der Magistrat.
(podpisy)
Rudolf Roscmann/Bi"troangchilfe
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Z okazji pomalowania na nowo wieży ratuszowej w 12 dniu miesiąca zdjęto kulę w celu
ponownego jej pozłocenia, a w dniu dzisiejszym, o godzinie l po południu, znowu ją osadzono. Pracę tę wykonał mistrz dekarski, pan Julius Dissro z Polkowic.
Do tej pory wszystkie trzy dachy wkży były pokryte gontem i pomalowane czerwoną farb<j. Ponieważ gont na najwyższym dachu okazał się prawie w calości przegnity, został zdjęty
i cały najwyższy dach przykryto blachą z cynku. Pokrycia dachowe zostanq pomalowane
na kolor łupka.
W tym samym czasie co odnowienie wieży ratuszowej zostaną wykonane tmaj waż
ne prace brukarskie. Zostanie położony nowy bruk, a chodniki zostaną podwyższone :
l) Rynek, 2) ulica Żagańska. Dotychczasowe rozplanowanie tej ostatniej będzie całkowicie
zmienione, bardzo bowiem utrudniało poruszanic się na niej. Wykonanie prac brukarskich
jest w rękach mistrza kamieniarskiego Hcinricha Irmler z Kożuchowa na Dolnym Śląsku;
wykona on prace na Rynku; nowy bruk na ulicy Żagańskiej położy jego brat, również
mistrz kamieniarski, Wilhelm Irmler z Kożuchowa na Dolnym Śląsku.
Prace na Rynku rozpoczęły sit;: 9 dnia miesiąca, natomiast te na ulicy Żagańskiej 16 dnia
miesi<1ca . Brukowanie zakończy się przypuszczalnie 7 dnia września. Dla ulicy Żagań
skiej udało się pozyskać na wsparcie budowy pieniądze od powiatu kożuchowskiego
i prowincji śląskiej, (a mianowicie) ten pierwszy przyznał (środki na budowę) 3,00 m, ta
druga 5,50 m bież;jcych ulicy (micrz<Jcej) prawie 160m długośc i. Aby przeprowadzić odpowiedni<! kanalizację Rynku, administracja prowincji odpowiedziała na nasze prośby
o ponowne położenie bruku na tym odcinku drogi prowincjonalnej, wiodącej przez rynek,
i bruk zostanie położony na ulicy oraz jednocześnie na Rynku.
Z obcenic obowi<jzujących monet do kuli włożyliśmy:
l monetry jcdnofenigową, l monetry dwufcnigową, obie z miedzi;
l monetę pięciofcnigow<l, 1 monetę dzicsięciofenigową, l monetę dwudziestofenigową,
wszystkie z niklu;
l monetę dwudzicstofcnigową, l monetę piędziesięciofenigowq, l monetę jednomarkową,
l monetę dwumarkową, l monetę pięciomarkowq, wszystkie ze srebra.
Monety te zostały przez obecnego właściciela tmejszej apteki, pana Georga Stocl~.
wyczyszczone i zawinięte.
Ponadto obowi<lZują obecnie jeszcze następuj<JCe złore monety: pięciomarkowe, dziesię
ciomarkowc czy korony i monety dwudziestomarkowe lub korony podwójne.
!\la koniec dołączamy jeszcze dzisiejsze wydanie Kmiera uka z ującego się dla Nowego
Miasteczka i okolic.
Obcenic w

skład władz

miejskich wchodzi, jak

następuje:

I. Magistrat:
Burmi strz Paul Polickc, sprawuj<!CY UI'Z<ld od 2 kwietnia 1886 r.; opłacany urzędnik pomocniczy i skarbnik Gottharcl Klinberg, sprawuj<JCY mząd od 17 listopada 1873; rajcy: czynny królewski pułkownik Louis von Kigny, właściciel browaru i hotelu Rudolf Ladowsky,
mistrl, ciesiclski Karl Strempcl, wła ś ciciel cegielni i gospody Gu staw Kaehl
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II. Rada Miejska:
Kupiec Louis Scholzc- przewodniczący, privatier Ernst Jacob - zastępca przewodniczą
cego, kupiec Ernst I-Ioffmann- sekretarz, kupiec Berthołd Kristeller-zastępca sekretarza, mi~trz farbiarski Friedrich Schadc, privaticr Gattlob Braun, mistrz rzeźnicki Gottlob
Gossmann, właściciel hotelu Bernbarei Herzog, mistrz piekarski i karczmarz August Rose,
mistrz szewski Wilhelm Schenkel, rentier Franz Demmh, mistrz garbarski Heinrich Gmnwalcl
Nowe Miasteczko, dnia 21 czerwca 1890.
Magistrat.
(podpisy)
Rudolf Rosemann/pomoc biurowa

Dokument 3
Notitz i'! ber einige merckwiirclige Begebenheircn
l)

2)

3)

4)

Im Jahr 1811 isr laur Erkenntnil3 des hohcn vorgesetzten Ober Landes Gerichts der
Proce13 der Ackerbesitzer der sogenannten gr613ten Seite gegen dic der Kleinen Seite
genommen worden, wodurch die Ersteren gegcn Entschadigung in G rund Stiicken
bestrcit wmdcn, von der Verpflichmng letztcrc au f ihren Ackern hiiten zu losten.
1--Iicrdurch horte die Gemeinhutung ganz a uff undt es wurcłen a uch die Lammweg
Grundstiicke dor[tigen] bestreitet und kannten besser benlltzt werden.
Dem l August 1816 kam ein Vergleich zwischen dem Dominio und der Brau Commune zu Stande, nach erlichen Ersteres a n letztere des Brauhaus und alle dazu gehorige
Utensilien gegen eine Summe am fiinfhundert Rthl. i.iberliel3. Gleich[zeitig] horte,
der Brauzinns, dic sogenannte grol3e Merze und das Kesselgeld auf, welches zeither
dem Domino entrichter werden mu13.
Im .lalu 1821 wurde durch Vergleich der Communctact von den Dominia erb- und
eigenrhumlich der Hmung 6 FI. a n dem grosten Dominiun{f'eichc bei der sriidrischen
Ziegellei iiberlostc, welche zcither gemeinschaftlich benutzt worden war.
Am heutigcn 'n1ge wurde der erste hier geborenc Jucie beschnitten; Sohn der [Familie?] Liebig. Welchc sich seit 1810 hier nicdergelassen hatte. Bevor wohnten wir
Juden hicr.

Neustaedte, d. 24 Juni 1821
Facilides
Burgmeister
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Notatka o kilku godnych uwagi wydarzcniach
1)

2)

3)

4)

W roku 1811 na podstawie orzeczenia wysokiego nadrzędnego wyższego sądu krajowego odbył się proces właścicieli pól, reprezentującym tzw. Największą Stronę,
przeciwko tym reprezentującym Małą Stronę, przez co tym pierwszym odmówiono
odszkodowania w pos taci gruntów, aby zwolnić tych drugich z zobowiązania odnośnie do wypasu na ic h polach . Niniejszym całkowicie skończył się (wypas) na wspólnych pastwiskach, a także odmówiono praw do tamtejszych gruntów przy Uimmweg
(Owcza Droga) i (znowu) mogły być one lepiej użytkowane.
Dnia 1 sie rpnia 1816 doszło do ugody pomiędzy domeną a Wspólnotą Browarską,
po ty m jak (ta) pierwsza uczciwie pr ze kazała tej drugiej browarnię i wszystkie przynale ż ne s przęt y w zamian za sumę pięciuset talarów Rzeszy. Jednocześnie pr zes tał
(obowiqzywać) poelatek piwny, tak zwa ny wielki garniec i akcyza kotłowa, która od
tamtej pory musi być uiszczana domenie.
W roku 1821 została (ustalona) w n astę pstwie ugody zgodnie z aktem komunalnym
cłomcn y opłata za uż yt kowanic pastwiska (w wysokości) 6 florenów przy najwięk
szym s tawie należ <J cy m do domeny, przekazanym miejskiej cegielni, która od tamtej
pory była wykorzystywana według wspólnych potrzeb.
W dniu dzisiejszym zastal obrzezany pierwszy urodzony tli Żyd; syn [rodziny'] Licbig, kt ó ra się tll sprowadziła w roku 1810. Zanim my osiedliliśmy tlitaj Żydów.

Nowe Miasteczko, dn. 24 czerwca 1821
Facilides
Bmmistrz

Dokument 4
Bei Gelegenheit der heut(igentags) erfolgren feierlicher Aufsetzung des Thmm Knopfes,
unterlacl3t auch die hcut bestchendc Sradtverordnete Versammlung nicht, einige wenige
Erinncmn ge n aus der Vergangenheit, und einige Wiinsche fiir die Zukunft, an unsere
spaetern Nac hkommcnhakt(?) !aut wcrdcn zu lal3en . linser Dasein ai s Stacłtverordneter
entstand clmch Einen Hohcn Bet'chl un scres jetzr Regierenclen hoechst einigl3 Verehrendcn Landcs-Vaters(?) Seinc Koeni gs Majestat Friedric h Wilhelm der III Konnig von
Preussen, vom 18 November 1808 wonach dnoch eine unterm 6. M~irz 1809 in cłem Hau se
des damahli ge n Apothcquers Herm i\1i'illcr, unternommcn Wahl der ersp. Burgerhaft\
wir undun se r Vergangener und Bestimmung ais Stacłr vero rdneter, cłmch das Loos·1 cmpfingenc, llnd linser Be wf sei nach der Mcinung des Gescrzes fiir a Ile Z llm besten und
Staclt vorkommenden /\ngclegenhcitcn linter Obersten Leitung des un s vorstehenden
Magistrath Collegillms sarge n zu sollcn. Unser Versamiling bestehct aus eincn Vorstehcr,
einen Protokollantcn, und 10. Stadtvcrordneten. Auch der uns gcgcnw ~ir tig vorstehende
Magistrat, untcr der Direction des gcgcnw~irtigen Burgermeister Apothequer Herr Fer-

Tak Or. zamiast 13i'irgcrschaf't.
• Tak Or. zamiast Los.
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dinand Faciliclcs, wurde clnochs die Bestimmung des Gesetzes, von den Mitglieclern der
StadtvcrorclnctcnVersamlung erwahlct, und zwar nur au f eine Dienstzcit von 6 Ja h ren bei
der letzt abgehaltencn Wahl, des gegenwaenig bestehenden MagistrarhCollegiums welche
unter den 28 Seprember 1815 unternommen wurde mit vollcn Vertrauen der anwesenden
Verordneten Versammlung gewaehlt.
l.
der jetzigc Bmgermeistcr Herr Facilides
2.
Kaemerer Hcrr Heintze
Ais
3.
4.
S.
6.

Rarhmanner:
Der Gastwirth Herr Kricger
Der Maucr Meistcr Herr Schroth
Der Orgclbaucr 1-Icrr Methner
Der SchmicdeMcister Herr Nicgisch

AuJ3cr dcm Magislrat und Stadtvcrordnctcn bestandcn auch noch zum Bczirks Vorstchcr,
wclchc dmch Wahl am 6. Mcrz 1809 auch nachstehcndc Pcrsoncn fiel
l.
Ilerr Mcd Artz Docbrich Scitens des Saganer Stadtbezirkcs
2.
Hcrr ToepferMeistcr Bcrsdorf Senior Scitens des Glogaucr StadtBezirkcs
Untcr der Leitung dcssclbcn gliicktc es uns, unscrc durch den cinst schmcrzlich getrostenen Krieg sehr hoch ausgelaufene Schulde Last erheblich zu vermindern, auch war
manchc driickcnde Auffordcrung Seitens der Biirgerschafth notwendig auch setzten wir
uns hinlacnglich genm1g uebergenget, dass der wic vielen unermiidetcn Bemi.ihungen
unsercs vorstchcnden Magistrath nicht [... ]und gcwaltsam a n den Klirren des gcgenwartigen boscn Zcit Alters, wclches uns jetzt Le benden umgicbt, Scheitenen, wir uns besteint
gliicklicher fiihlctcn , indem von gcopfteren Sp~iter der unermudeten Bernuhungen wir
selbst Zeuge waren, allein clie Lage unseres gegcnw~irtigcs Zeitalters erschwert dic Aussichtung der bestcn Anschlacgc, zu unscrer Verbesserung ungemein.
Wir wi.inschen E uch demach uns Theme Nachkommenein bessercs Dascin, dass bei E uren hier hcmm wollen, a uch clieser lrdischen Laufbahn, ein schoencres Bliihen Eme Gewerbe Euch bcgliicken mag, wic dies uns gegenwiirtiges. Goennet uns dennoch Theure
Nachkommcne, wen n nach spaeterncn .Jahren, jcnes Pappier Euch werden halte, emenes
thcure Errinerung.
Dies Wenige iiberlicfcrn wir Euch zur Einsweiligen Erinnerungen uns, und unseren mit
uns lcbenden Nebcnburgern.
Neustacdtel, d(cn) 25 . .Jun· 1821
Die Mitglicdcrdcr heutbcstehendcn Stadtvcrordncten:
Messel Vorstchcr Opitz, Boclu, Kreibig, Gcrnoth, Krcibig (dmgi mz), Thcuer, Hemm,
Schroeter, Litschke, C. F. Bockenheuher geb(oren) Copenhagcn, Hildebrandt.

Tłumaczenie

Przy okazji maj<jcego dziś miejsce moczystego osadzenia kuli wieży nie omieszka również
obecnie istniejąca Rada Miejska, ogłosić naszym późniejszym potomnym kilka pamiątek
s Tak Or zamiast dennoch.
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- - ---- ----- -- -- - -- ------ - - - - - --- - - - -z przeszłości oraz kilka życzeń odnośnie do przyszłości. Nasz<! obecność w charakterze
rajców miejskich zawdzięczamy wysokiemu rozkazowi naszego teraz rządzącego, wielce
zgodnie (przez wszystkich) poważanego władcy, Jego Królewskiego Majestatu, Fryderyka
Wilhelma III, króla pruskiego, z dnia 18 listopada 1808, zgodnie z którym zwołane pośród
(na s) 6 marca 1809, w domu ówczesnego aptekarza, pana Miillera dla dobra wszystkich
obywateli wybory na rajcę miejskiego, abyśmy my i nasz poprzednik przyjęli je od losu ,
a naszą funkcję (sprawowali) brzmieniem tego ustanowienia pod kierownictwem najwyż
szego przewodz:1ccgo nam Kolegium Magistratu (i) mieli się troszczyć o sprawy wynikłe
dla dobra wszystkich i miasta.
Nasza Rad a składa się z przewodniCZ<JCcgo, protokolanta i lO rajców. Również przewodzą
cy nam obecnie magi st rat, pod dyrekcją obecnego bmmistrza (i) aptekarza, pana Ferdynanda Facilides, został wybrany postanowicniem uchwały przez członków Rady Miejskiej,
a mianowicie tylko na kadencję 6 lat, podczas osramich wyborów obecnego sk ładu Kolegium Magistratu, które zostały zwołane dnia Z8 września 1815 r. z pełnym zaufaniem Rady
Miejskiej (w s kład której wchodzili):
l.
obecny burmistrz, pan Facilides
Z.
skarbnik, pan Heimze
Jako rajcy:
3. karc zmarz, pan Krieger
4.
mistrz murarski, pan Schroth
5. organmistrz, pan Methner
6.
mistrz kowalski, pan Niegisch
Oprócz Magistratu i rajców (do organów władzy) należało również zwierzchnictwo okręgu,
na które w obradach dnia 6 marca 1809 r. zostały wybrane także poniższe osoby:
l.
pan dr med . Doebrich, ze strony Żagańskiego Okręgu Miejskiego
Z.
mistrz garncarski, pan Bersd orf senior, ze strony Głogowskiego Okręgu Miejskiego
Pod jegoż przewodnictwem udał o się nam znacząco zmniejszyć ciężar naszych długów,
bole ś nie powiększony przez wojnę, także konieczne było niekie dy uciążliwe żądanie ze
strony obywateli, przez (to) stawiamy sobie dostatecznie dużo (zadań) i ileż to (musimy)
przej ść, że by tak wiele niczliczonyc h srarań naszego zwierzchniego magistratli nie zostało
gwałtownic udaremnionych zgiełkiem (wojny i) obecnej, zlej epoki, która teraz na s żyją
cych otacza, cwliśmy się wiclec szczęś liwiej, kiedy sam i byli śmy św iadkami ofiarowanych
p óź niej nicstrudzonych starań, sama sytuacja naszej obecnej epoki utrudnia zaplanowanie
najlepszej kalkulacji, niezmiernie shiŻ<ICYch poprawie naszego (życia).
Życzymy Wam, drodzy potomni, którzy po nas (przyjdziecie), lepszego bym, że by u Was
tutaj wokoło, r cSw nicż w tym ziemskim ży wocie, piękny rozkwit także uszczęśliwił Wasze
rzemiosło, (ta k) jak to (czyni) nam współczesne. Życzy my sobie, drod zy na stę pcy, by po
wielu larac h, kiedy będziecie trzymać ren papier, stał się on dla Was drog<j pamiątką.
Tyc h kilka rze czy przekawjemy Wam na przyszbj
z nami wspó łobywa t e lach .

kiedy ś pamiątkę

o nas i o

żyjących

Nowe Miasteczko, dnia Z5 cze rwca 18ZI
Czł on kowie Rad y Miejskie j w obecnym składzie:
Messet -· przewodniCZ<Iey, Opitz, Boelu, Kre ibig, Gernoth, Kreibig (dntgi mz), Theuer,
H em m, Schroeter, Litschkc, C.F. Bockcnhcuher, ur. (w) Kopenhadze, I-Iildcbrandt.
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Dokument 5
Das Rathans nnd der Thurmbedachung waren in so banfallige Urnstancle gekomen, daJ3
ohne wachret der Folgen, welche ein schwerer Krieg hinterlasse hatte, im Jahr 1818 der
Nenbau der im Ratlutus befindlichen Brandtweinbreuerei, und clieses Jahr clie Reparatur
des Rathhanses selbst nnd des Thurms vorgenommen worclen mu!3te.
Es wurcle dabei beabsichtiget, cłem Rathans einen zweckmaJ3igeren inneren Ausbau zu
geben, ein neues maJ3ives Dach anfzulegen, den Thurm mit einer neuen Kuggel iiber
der obersten Dmchsicl1t nnd mit einen vergolcleten Knopf und Fahn, welcher Zierclen
clerselben vor mehreren Jahren clurch einen Wind sto!3 beraubt wurde, zu versehen, ihm
ganz umzudecken nnd endlich dem Ganzen ein gefalliges Aussehen von AuJ3en w verschaffen. Der Bau -Anschlag hierzu betr~igt 1487 rth, 10 g, 3 pf. Welche Summa jedoch
nicht ansreichen diirfte, und es wird der Ban durch den Maner Mcist. Schroth und dem
Zimmermeistcr Miillcr in Entreprise ausgefiihrt.
Neben die gegenwartige Lage der Stadt folgendes-Im Novbr. 1806 kamen die ersten
Franzasen ais Feinde hier an und von cliescn Zeitranm an war clie Stadt fast t~iglieh mit
Feindcn heimgesncht, so dass a m SchlnJ3 des Jahres 1808 dic Quartierlisten den Nachweis
fiihrten, daJ3 innerhalb erwahnter Frist 63,500 Mann feindlicher Tmppen hier Quartier
und Verpflegnng erhalten hatten. An Kriegs Contribution mu!3ten dem Kaiser Napoleon
3649 rth gezahlt; auJ3erdem aber noch Brandschatzungs, Tafel, Lazareth nnd FestungsVerpflegungs GeJder zusammen ebenfalls eine erhebliche Summa aufgebracht werden.
Von da an bis 1813 gehćirte Neustadtel in Bajon von Glogau und war fortdanernd mit feind(lich)en Tmppen belegr. Dieses merkwiirdige Jal1f 1813 war fiir die Stad t sehr schweres.
Freund und Fcind wechselte oft und wal1rend des Waffenstillstandes fanden 10,000 Mann
Franzosischcn Garden bei Krolkwitz 10 Wochen lang im Lager, welche nebst der biesigen
Einqnartimng viel kosteten. Auch wurde wiederurn 1100 frances Contribution erpre!3t.
Nachstdcm crfordetcn clie Ausriistung der vaterlandischen Truppen und die Errichtung
der Landwehr in cliesen Jahre sehr bedemende Opfer, sowie anch der Durchzug derKaiserl. Russischen T'rnppen die Communitaet sehr driickte. Im Jahr 1814/15 dauerten die
Durchm~irsche Russischer nnd vaterlandischer Truppen fort, nnd es ist gewiJ3 bemerkungswerth, dal3 in den 9 Kriegsjahren in welchcn nnunterbrochen eine Militair StraJ3e durchgegangen, Truppen aller Nationen Enropas, ja selbst Asiaten, hier gewesen sind. Dann
bei den ungeheuren Heereszng nach Russlancl im .Jal1f 1812 gegen clie Sohne Galabriens
uncl Portligalis ans den auJ3ersten Enden von Europa durch, nnd in weniger ais .Jahresfrist,
verfolgten Baschkiren, Kirgisen, Tartern, etc. clie Triimmer clieser ungehenern Armeen.
In clieser Zeit herrschte hier auch ein sehr gefiihrliches Nervenfieber, welches viele Einwohner wegraste. In weiterer Ausfiihrung Hil3t sich erachten, dal3 a uf solche Amstremmg
groJ3e Erschlaffung uncl Erschćipfung erfolgen mu!3ten. Uncl demist auch so! allgemeiner
Geldmangcl, Stockung des Bandeisund driickende Nahmng(s) losigkeit sind clie Feinde,
mit welchen d as gegenw~irtige Zeit al ter einen schweren Kampf z u bcstehen har.
Die K1immere·=Laste schlol3 im vorigen Jahre mit 999 rth Einnahme und 912 rt Ausgabe
a b, Classen Steuer za hit die Stadt dieses .Jahr 924 rth, Gewerbsteuer 280 rth. Kriegssclmlden waren 1815 noch iiber 10 000 rth gegenwartig sind noch 2500 rt. Die Verzinsung
ist durch Beitrage der Bmgerschaft geschehen, die Amortisation aber durch Hiilfe aus
den Communal AcciseFond nncl clurch ein VermachtniJ3 von 4000 rt Obligationen eines
ehemaligen Ehrenwerthen Mitburgers des nochmaligen Stacltlnspector Me"er zu Glogau
bewirkt worden. Im .Jahre 1818/19 wurde clie Chaussee gebaut. In den letzten Jahren
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creignetc sich auch der mcrkwiirdigc Vorfalł, clal3 der llauptgewinn der grol3cn Staats
Loncrie von 100 000 rt G o łd hierhcr fiel, wozu S Theilhabcr warcn.
Der Magistrat bescc het aus:
l.
Dem Bmgermeister Faciclidcs; 2.Kiimmcrer 1-lcinze; 3. Rathma nn Krugcr; 4. Rathmann Schroth; S. Rat11mann Methner; 6. Rathmann Niegisch; cłem Stadtgericht
stehet intcrmistisch vo r, Herr Burgermcister Marthaei zu Neusalz. Vorsteher der
Stadtvcrorclnctcn ist Herr Masseł Katholischer Stadtpfarrer H . Bici.
Cantor-Mache
Evangelischcr Prediger Herr Beling, Cantor Herr Elsner, Organist Herr Paul Konigl. Postmcister Herr Capi ta in v. Raven, Konigl. Post Secretair I-łerr Baum. Steuer
Einnehmer 1-Ierr Geppert. Oie Comi ss ion , wełche den Bau leitet, bestehet aus den
Rath-Mitgliedern ad l. und 2. den Herm Chimrg Dochrich, TopfcrMeister: Herr
Borsdorf MaurcrMei ster Herr Gunoth.
StacltmiillcrMeistcr 1-lerr Sander. Oie Za hl der Einwohncr beliiuft sichau f 106S, und
der Hauser auf IS3 . Beigeleget sind. l) Da s neue ste Schlesische Provin zial Blatt;
2) clic neueste Schlesische Zeirun g; 3) ein Abbildung des neuerrichteten National
Denek m ais bci Berlin u n d mehrere u n ter des jetzigen Koniges Majestat geschlagene
Munze n. !\uch ein sogennanter Sterbe Thaler vom H. Post Secretair 13aum dazu geschenkt, wclches alles in ci ner verlotcten Kapsel ve rwahrt ist. Es ist wahrscheinlich,
dal3 dieselbc erst nach viełen Ja h ren von unse rer Nachkommenschaft eroffnet wird,
wen n wir, clic wir jetzt schaffen und wirken, nur im chmkeln Andenken noch leben.
Seiduns thc uere Nachkommen dahcr freundlich gegriil3t! Sind unsere Gefiihle,
die wir bei Niederschrcibung diescs empfindcn auf Euch iibergcgangen, so werdet
ihr mit ci ner Thriin im Auge E uch des Gecl ankes nicht erwehren konnen-wie vergiinglich allcs au f der Welt isr! - und da/3 nur gutc Bandlungen einen t'orcdauernden
glinsrigen Einflii/3 a uf clie Nachwelt ha ben! - mochte clieser Ged an ke in E uc h rechr
Lob hast scin - Vcrkennct iibrigens nicht, in welchen schwierigcn Zeitpunkten cliesen Bau hauptsachlich zum Besten unserer Nachkommcn IInternommen uncl mit
manchen Aufo pferungen au sgefiihrt haben; seid abcr Haupt, dass alles gm ge het, was
unter cłem Bci stand Gottcs der Mensch mit allcr Kraft angreift. Wen n durch Umstancłe clieser Kn opf clerein st von sei nen Bestimmungso rt wegkommen sollte, so bitcen
wir E uch dic se Urkunden dcm neu aufzusctzenden Knopf wieder einzuverleiben,
ocler im Fali keiner aufgesetzt wurcle, diese lben au f cłem Rathau sc zu as sc rvieren.
Moge den n H~inclelund Gcwe rbe bcstiirkt bllihen, und clie jetzigc Na hrungs losigkeit
vcrschwunden se'n!
Verfa /3t a m 2S ren Juny 1821 ais cłem Tag, an welchen der neue Kn opf scine hoh e
Be sti mmung fcierlich erhielt von cłem Biirge rmcister, mundirt von cłem Schulknaben
Ern st Borsdorf und unterschreiben von cłem gegenwiirtigen
Mag istrat
(podpisy)
Fodlidf's,

flf'i11Zf',

Krif'gn ; Sdtroth, Jlff'ffl11fl ; N if'gisrh
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Tłumaczenic

Rumsz i duch wieży były w tak zniszczonym stanic i groziły zawaleniem, że nie zważając
na skmki, które pozostawiła po sobie ciężka wojna, w roku 1818 trzeba było podjąć budowę
nowej gorzelni, znajdującej się w ratusw, i w (tym) samym roku naprawę samego ratusza
i wieży. Zamierzano przy tym naduć wnętrZII rausza bardziej funkcjonalny charakter, położyć
nowy, solidny dach, dodać do wieży nową kulę nad najwyższym prześwitem oraz pozłacaną
kulę i chorągiewkę, której ozdoby przed wieloma laty pozbawił (wieżę) podmuch wiatru,
(ponadto) położyć na niej zupełnie nowy dach i w końcu nadać calości przyjemny wygląd
z zewnątrz.
Koszty budowy skalkulowano na kwotę 1487 talarów, 10 groszy, 3 fenigów, które ostatecznie jednak okazały się nicwystarczające i budowę dokończy jako zlecenie mistrz murarski
Schroth i mistrz ciesielski Miiller.
Oprócz obecnej sytuacji miastu co następuje·- w listopadzie 1806 jako wrogowie przybyli tu Francuzi i ode tego czasu miusto niemal każdego dnia było tak nawiedzane przez
nieprzyjaciół, że pod koniec roku 1808 listy kwaterunkowe wykazały w prowadzonej dokumentacji, że w ci;jgu wymienionego okresu 63 500 żołnierzy obcych wojsk otrzymało tutaj kwaterę i wikt. W formie kontrybucji wojennych trzeba było zapłacić cesarzowi
Napoleonowi 3649 talarów Rzeszy; poza tym także wyłożyć jeszcze łącznie pokaźną sumę
w formie pieniędzy na wykup od splądrowania, na wikt dla żołnierzy, na lazarety oraz na
aprowizację twierdz.
Odt;jd aż do roku 1813 Nowe Miasteczko należało do ba jonu Głogowskiego i nieustannie
by ło zajęte przez wrogie wojska. Ten szczególny rok 1813 był dla miasta bardzo tmdny.
Często byli tu raz przyjaciele, a raz wrogowie, a podczas zawieszenia broni 10 000 żołnie
rzy gwardii francuskiej przez 10 rygodni stacjonowało w obozie niedaleko Królikowic, co
oprócz zakwaterowania tutaj na miejse n wiele kosztowało. Znowu wymuszono także 1100
franków kontrybucji. Zaraz potem wyposażenie wojsk rodzimych i umocnienie granic
wymagało w tym roku wielu znaczących ofiar, poelobnie jak przemarsz wojsk carskich również był uciążliwy dla tlitejszych mieszkańców. W roku 1814/1815 ciągle trwały przemarsze
wojsk rosyjskich i niemieckich, a z pewnością należy zauważyć, że w czasie 9 lat wojny,
w których nicprzerwanic jakaś armia przemierzała drogi, pojawiały s ię tu wojska wszystkich nacji europejskich, nawet sami Azjaci. Porem podczas wielkiej kampanii wojennej
w roku 1812 sy nowie Kalabrii i Portugalii z najelalszych krańców Europy aż po Rosję, i to
w nie spełna rok, ścigali Baszkirów, Kirgizów, Tatarów etc. (i) szczątki tych ogromnych
armii. W tym czasie panowała tlitaj także bardzo niebezpieczna nerwowa gorączka, która
pochłonęła wielu mieszkańców. W dalszym wywodzie można uznać, że po takim rozproszeniu mzędów musiało nastąpi ć wielkie osłabienie i wyczerpanie. I tak rzeczywiście się
srało! Powszechny brak pieniądza, zastój w handlu i uciążliwy brak żywności są wrogami,
z którymi ciężl-w musi się zmagać obecna epoka.
Obciążenie kamery miejskiej zamknęło się w ubiegłym roku sranem 999 talarów Rzeszy przychodów i 912 talarów rozchodów, podatek klasowy płaci miasto w rym roku
(w wysokości) 924 talarów, podatek od rzemiosła 280 talarów, długi wojenne w roku 1815
wynosiły jeszcze ponad 10 000 talarów, (a) obecnie jest to jeszcze 2500 talarów. OprocentO\>,~a nie wys tępuje w formie s kładek placonych przez obywateli, lecz amortyzacja dzię
ki pomocy z Komunalnego FundusZli Akcyzy i za spraW<! niegdysiejszego czcigodnego
obywa tela, povvtcSrncgo in spektora miejskiego, (pana) Meyera z Głogowa, który zapisał
w testamencie 4000 talarów obligacji. W roku 1818/1819 zbudowano szosę. W ostatnim
roku również odbyło sic szczególne wydarzenie: główna wygrana w wielkiej Loterii Pań-
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srwowej w wysokości 100 000 talarów padła (właśnie) tntaj, a została podzielona pomiędzy
5 graczy.
Magistrat składa się z (następuj~jcych osób):
l.
burmistrz Facielides; 2. skarbnik Heinze; 3. rajca Kruger; 4. rajca Schroth; 5. rajca Methner; 6. rajca Nicgisch; sąd miejski podlega tymczasowo panu bmmistrzowi
Matthaei z Nowej Soli. Zwierzchnikiem rajców jest pan Marsel. Proboszcz katolickiH . Blei.
Kantor-Mache
Ka z nodzieja ewangelicki- pan Bcling, kantor-· pan Elsner, organista - pan Paul , królewski poczmistrz- pan kapitan v. Raven, królewski sekretarz pocztowy - pan Baum,
poborca podatkowy ·- pan Geppert. Komisja kierująca budową składa się z członków Rady:
burmistrza i skarbnika (wymienionych w pkt l i 2), chimrga- pana Dochrich , mistrza
garncarskiego- pana Borsdorf, mistrza murarskiego -- pana Gunoth.
Miejskim mistrzem młynarskim jest pan Sancler. Liczba mieszkańców wynosi 1065,
a liczba domów 153. Dołączono: l) ostatnie (wydanie) Gazety Prowincji Śląskiej;
2) najnowsze (wydanie) Gazety Śląskiej; 3) rysunek postawionego pod Berlinem nowego Pomnika Narodowego i wiele monet wybitych za panowania obecnego Królewskiego Majestatll. W tym celu sekretarz pocztowy, pan Baum, sprezentował tzw. talar pośmiertny, który jest przechowywany w zalutowanej kapsule. Jest prawdopodobne, że
zostanie ona otworzona przez naszych potomnych dopiero po wielu latach, kiedy my,
którzy tera z tworzymy i działamy, będziemy żyć jeszcze tylko w mglistej pamięci. Stąd
niechaj nam będą mile pozdrowieni nasi drodzy potomni! Jeśli nasze emocje, które odczuwamy spisuj~JC ten (dokument), przejdą na Was, to ze ł z~1 w oku nie będziecie mogli obronić się przed myślą- jakież przemijaj<JCe jest wszystko na tym świecie! -i że
tylko dobre działania mają trwały, korzystny wpływ na przyszłe pokolenia! -Niechaj
myśl ta pozostanic w Was chwalebmj- Ponadto nic zapominajcie, w jakich trudnych mome ntacll ta budowa została podjęta, głównie dla dobra naszyc h potomnych i z niejednym poświęceniem została wykonana; b<jdźcie jednak pewni, że wszystko idzie dobrze,
czego cz łowiek podejmuje się ze wszech sił z pomocą Boską. Gdyby wskutek (jakichś)
okoliczności kula ta miała kiedy ś zniknąć z miejsca swojego przeznaczenia, to prosimy Was o ponowne umieszcze ni e tych dokumentów w nowej kuli lub, jeśli nic będzie
os ad zona ż adna, przechować je w ratuszu. Niechaj mocno kwitnie handel i rzemiosł o
i niech zniknie obecny brak żywności !
SporZ<Jdzono dnia 25 czerwca 1821 , to jest dnia, kiedy nowa kula uroczyście z rąk burmi strza otrzymała swoje wysokie miejsce przeznaczenia; (na czysto dokument) przepisał
uc ze ń Ernst Borsdorf, a p od pisał obecny
Magistrat
(podpisy)
Fadlides, llfi11u. Kriege;; Sd11-o!lt, Me!ltnfl; Niegisdt
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Dokument 6
Nach dcm ci n Jahr Ein Tauscnd Sechs Hunden und acht und vierzig sage 1648 geschlosncn wespfalische Frieden wurdcn unter der Regierung des Kaysers Ferdinand des 3ten
in Wien Ein hundert und vier und Sechzig in Gogauischen Fi.irstenthum geJegen ewangelische Kiechen im Monath December des Ein 11msend Sechs 1-lundert und drey und
fiinfzig sagc 1653Jahres cleren cvangclischen Christen weggenommcn, und den katholischen Christen ewger an wetweshalt die ewangelischen Confesions Vcrwandtcn in diesem
benamtcn Ja h re an sich zur evangclischcn Kirche n ach Glogau und ais im Jahr Ein Tausend Siebenlmndert und neunsage1709 in Freystadt eine cvangelische Kirche zu crbauen
erhmiH wurde, dorthin sich w clieser Kirche faelten(haelten?)
Ais aber im .Jahr Ein Tausend Sicben 1-Iundert und vierzig sage 1740 der Konig Friedrich
der zwayte von Prcusscn sich Schlcsiens bcmachtigte, und zufordcns die Vestung Glogau
einnahm, so horte er baJd die Klagcn der in ihrem Gottcsdienste schr beschranktenewangelischen Christen, und gab dein Probsr Reinbeck in Berlin in Anfange des Monaths
Januar der Ein rnmsend sicben Hundert und Ein und Vierzigsten sage des 1741 itcm Jahr
Bcfehl, 12. Kanelidaten evangclischer Confession in das HauptQuartierdes Preusen Leopold von Deshaunach Rachwirz bey Glogau zu scnden, und sie [. ..] w Ort ineren Sobald
diese Zwolf Prcdiger, welche von dcnevangelischen Schlcsien dic Zwolf Apostcl genannt
wurdcn, in Prcussischen Hauptquartirvon Glogau angebommcn waren, wurdcn sic dumchs
Loos, indie evangclischcn Gemeinden in FerstenrhumGlogau vertheilt, vorzi.iglich abcr
in der Oertcr, deren Einwohner nach den westphalischen Fricden ihre Kiechen verlohren
hattcn, wozu auch Neustaedtel gehort, dessen ist noch besrehende catholische Kirche dem
Evangclischcn Ch cisren abgenommen wurde clie erfolgte cłie drey und zwanzigsten Jannar
der 1741 fcrn sage des Ein Tausend Sicben I-lundertund Ein und Vicrzigsten Jahres. Das
Loos traf nach Neusracdrel den Jusrus Andrcas Grenrzel, der den Neun und Zwanzigsten
Januardes 1741 sagedes Ein Tausend Sicben Hundert und Ein und Vierzisten jahres sein
Amr in biesigen Ortantrat da neue beine(?) Kirche und beine Prcdiger wohnung macht
hier befinblichwar: so wurde der Gottesdicnstedem nugen Wann das bedens au f dem
Vethhausc gchalren und der Preiger wohnete in einem Bmgerlichcn I-łeuse.
lm Ja h re Ein TaHSend Sicben Hunden und Vier und Vierzig sage 1744 wurdc die ewangelischen Kirche von holzerbaut und 1747 sage Ein Tauseng Sicben Hunden und Sicben
und vierzigg dic Prediger und Schulwohnung der Predigcr Justus Andreas Grentzel wmde
im Ja h re E in Tausend SiebenHundcrt u n d Fiinf und Vierzigsage 1745 anderwitig versorgt,
woraufa uf Empfclung an Einer Konigl. Consistorium in Glogaucler lob. Biirgerschaftallhier
ein au s Pohlen vertrcibcner ewangelisch. Prediger Tohmans Gottfried Kleinfeld empholenwunsch, die ihm in Jahre 1746 sage Eińl'ausend SiebenHunclerrund Sechs und vierzig
zum Predigtamt beruf, das er 10 .Jahr bis wm Jal1r Ein Tausend Sicben Hunclerwnd Sechs
uncl Fiinfzig sage 1756 verwalter, nach dessen erfolgten Tocle die lobliche Biirgerschaft
den Herrn Carl Gottlieb Bohmerw~ihlte, der bis w cłem am zchnren Februar des Ein
TallSend Sicben 1-Iundert undachr und achzigste .Jahres nachfolgte Tode sein Predigtamt
crwaltete, wora uf den viceren Novcmber des 1788 ten Jahres der Endes unterziecherte
(?) Predigervoocilwurdc der so Iange Gon willsein Amrbey hicsiger Gemeindevcrwaltet.
Die im .Jahre 1744sage Ein Tausend Sicben Hundertundvierund zwanzig erbauteKirche
wurde baufiilligund es ist elaheco neudcr Gemeinde im Jahre 1785 sagc Ein Tausend Sieben Hundertunel Fiinf und achtzig eine neue massive Kirche erbaut worden, die Gott w m
wohl der Gcmcinde beschlirzen moge.
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Schullehrcr sim! seit Stiftung des Gottcsdienstcs gewcsen Hcrr Rakertel-lerr Michael
Hennig I-lcrr Gotrfricd Guder und ist stehen der Schule 2 Lehrer der Cantor Johann
Dawid Eisner uncl H. Samuel Siegismuncl Pmd vor, weil die Schule in 2. Klassengetheilt
worden, weshalb im Jahre 1796ein neues massives Schulhauscrbam werde.
Neustaedrcl, den Ein und Zwanzigstcn Junius clesEin TauscnciAchrhundertuncl cin und
zwanzigsten Jahres.
Die Mitglicdcr des cwangclischcn Kirchcn Collegilum
Andrcas Gottlicb Bclnig Pastor bcy der ewang. KirchGcmcinde in Neustaecltel
(Poclpisy:)
Niegisdt, Bonrlolj; Gad Ji'rierlrich Grossmmm, Seidel, Johann Georg Reinmmm, .lfiiller

Tłumaczenie

Na mocy pokoju \Vestfalskiego, zawartego w roku tysiąc sześćset czterdziestym ósmym,
a więc 1648, pod rządami cesarza Ferdynanda III w Wicdniu sto sześćdziesiąt cztery kościoły ewangelickie znajdujące się w Księstwie Głogowskim w miesiącu gmdniu roku
tysi<jc sześćset pięćdziesiąt trzeciego, a więc 1653, zostały zabrane ewangelickim chrześci
janom i (przyznane) karolikom po wieki, (natomiast) ewangeliccy wyznawcy rzeczonego
roku przenieśli się do kościoła ewangelickiego w Głogowie, a kiedy w roku tysiąc siedemser dzicwhjtcgo, a więc 1709, zezwolono w Każuchowic na budowę kościoła ewangelickiego, (postanowili) przyłączyć się do tamtejszego kościoła.
Lecz kicclv w roku tysi<JC sicdemset czterdziestym, a więc 1740, król pruski Fryderyk
II zagarnął Śhjsk i siłą zajął twierdzę głogowską, to usłyszał wnet skargi ewangelickich
chrześcijan, bardzo ograniczanych w sprawowaniu swoich nabożeństw, i wydał proboszczowi Rcinbeck z Berlina na początku miesiąca stycznia roku tysiąc sieclemset czterdziestego pierwszego, więc tego samego rzeczonego 1741 roku rozkaz, aby (ten) wysłał 12
kandydatów wyznania ewangelickiego cło głównej kwatery (króla) Pms, Leopolda von
Dessau, do Rachwitz koło Głogowa i ustanowił ich na miejscu [na służbie?]. Jak tylko
tych dwunastu kaznodziei, zwanych przez ewangelicki Śląsk Dwunastoma Apostołami,
przyj<;W w pmskiej kwaterze głównej Głogowa, zostali przez los rozdzieleni na parafie
ewangelickie w Księstwie Głogowskim, przede wszystkim jednak cło tych miejscowości,
których mieszkańcy na mocy pokoju westfalskiego utracili swoje kościoły, a należało do
nich również Nowe Miasteczko, którego jeszcze istniejący kościół katolicki został (wcześniej) odebrany. Odbyło się to dnia dwudziestego trzeciego stycznia 1741, a więc tysiąc
siedemset czterdziestego pierwszego roku. Los skierował do Nowego Miasteczka Justusa
Andreasa Grentzela, który dnia dwudziestego dziewiątego stycznia 1741, a więc tysiąc siedemset czterdziestego pierwszego roku, objął swój urząd w mtejszcj miejscowości, gdzie
właśnie znajdowal si<; jego (nowy) kościół i plebania: Tak oto odprawiano nabożeństwa
w ciasnym pomieszczeniu poddasza w ratuszu, a kaznodzieja mieszkał w kamienicy.
W roku tysiąc siedemset czterdziestym czwartym, a wi<;e 1744, został zbudowany kościół
ewangelicki z drewna, a w (roku) 1747, a więc rysi<jC siedemset czterdziestym siódmym
plebania i szkółka. Kaznodzieja Jusrus Andreas Grentzel został w rokn tysiąc siedemser
czterdziestym piqtym, a wi<;c 1745, przeniesiony gdzie indziej, po czym, na rekomendacj<; Królewskiego Konsystorza w Glogowie tlltejszym chwalebnym mieszczanom przybył
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z Polski ewangelicki kaznodzieja Thomas Gottfried Kleinfeld, po powołaniu
go na llfZ~Jcł kaznodziei w roku 1746, a więc w tysiąc siedemset czterdziestym szóstym,
który to sprawował przez 10 lat, aż do roku tysiąc siedemset pięćdziesiątego szóstego,
a wic;c 1756. Po jego śmierci chwalebni mieszczenie wybrali pana Carla Gottlieba Bohmer, który sprawował swój urz~Jd do dziesiątego !mego tysiąc siedemset osiemdziesiątego
ósmego roku, aż cło swojej śmierci, po czym dnia czwartego Iisropada 1788 roku w końcu
podpisany został voocil dla kaznodziei, który, jak długo Bóg zechce, będzie sprawować
swój urząd w tutejszej parafii. Kościół zbudowany w roku 1744, a więc w tysiąc siedemset
czterdziestym czwartym, zacz~Jł się rozpadać, dlatego gmina w roku 1785, a więc w tysiąc
siedemset osicmdzieshjt pi<jtym, zbudowała nowy, solidny kościół, który Bóg niech zechce
ochraniać dla dobra gminy.
Od momentu ustanowienia nabożeństw nauczycielami byli pan Rakcrte, pan Michael
Hennig, pan Gottfried Gmler, (a) obecnie szkołą kierują dwaj nauczyciele, kantor .Johann
David Eisner i H. Samuel Siegismund Paul, szkoła została bowiem podzielona na dwie
klasy, (i) dlatego w roku 1796 zostanie zbudowany nowy, solidny budynek szkoły.
Nowe Miasteczko, dnia dwudziestego pierwszego czerwca tysiąc osiemset dwudziestego
pierwszego roku.
Członkowie ewangelickiego kolegium kościelnego.

Andreas Gonlieb Belnig, pastor przy tmejszej ewangelickiej gminie kościelnej w Nowym
MiasteczktL

Adam Górski

NEW TOWN- DOCUMENTS FOUND IN A BULLET PLACED
ON THE TOWN HALL' S TOWER
Summary
l\lanuscripr sources in Poland relating to the 18th and 19th ccntllries are relatively wellexamined . Stil l, rhough, unknown and unpublished yet documents <tppear on varioliS auction
websit es and antiques markets. However, one of t he rarcst encountcred sources a re ceremoniał
documents placcel in bullcts with crowned chmch's and town hall's towers. lnformation contained there had commemorative and statistical character. New Town is not an exception. This
year's initiative of t he town hall's restoration resulted in removing t he bulle t from t he roof and
opening t he rin can wit h the bulier tra ces. It is probably t he effect of pracrising the accuracy of
an eye or a random shot from the Second World War. On 6th May 2010 it was commissioned to
open the can in which were found: S silver coins from 1786-1887 and 9 copper and nickei coins;
manuscript documents, one copy of "Privilegirte Schlesischc Zeitung" from 20th June 1821,
"Schlcsischc Provinzionalblatter" from l\lay 1821 and "Anzeiger fflr Neustadtel und Umgegend" from 21st .fune 1890 as well as visiring cards of Richard Klingoerg and Julius Dissro.
lnformation comained in 6 documents confirms rhat rhe rown hall's rower suffered so much
eluring t he period of Napoleonic Wars that a dccision of generał overhaul had to be taken.
Then a li documems and coins were complcrcd. Repainring of the roof was conducted in 1890.
Fun:hermore, one official act was added; only the firsr document was written on dclicate parchme nr , othcrs on handmadc paper. Condition ofthe paper is wcll altl10ugh rhe first documents
conrain faded ink and document 4 has been shot through. The last document is the clearesr
and it has gor calligraphic track ofwriting. Similar to all scripts of monumenral character, these

326

Adam Górski

- ----- -- - - ·

·- - · - - ---- - -- - --

one s a re permeared wit h t he spirit of t he epoch. Aftcr 120 years t he documents were re ad aga in
and werc finally publishcd. They also brought t he me mory o f t he former inhabitants which was
t he re q ue st o f t he comemporary authorities . Thcir wis h was fulfillcd .
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Marceli Turet.:zelł
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NIECHCIANE ZABYTKI NA ZIEMI LUBUSKIEJ.
KOŚCIOtY POEWANGELICKIE W ŚWIETLE WYBRANYCH AKT
PWRN W ZIELONEJ GÓRZE

roblematyka zabytków ewangelickich po II wojnic światowej na obszarze
współczesnej Ziemi Lubuskiej nie doczekała się dotychczas zadowalającej
literatliry przedmiotu. Choć oczywiście nie można mówić o całkowitym jej braku, lecz odnosi się przeważnic ogólnic do Ziem Zachodnich i Północnych Polski,
wydaje się, że zagadnienie ro chjgle stanowi interesuj~JC<! lukę badawczą- w przekonaniu aurora zasługującą na osobne ujęcie monograficzne dla omawianego obszaru1. Zanim taka perspektywa doczeka się realizacji, warto przyjrzeć się przywołanym kwestiom w aspekcie zawartości zespołu akt Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Zielonej Górze, Wydział ds. Wyznań. Mimo że organ ten nie
był powołany w celu dysponowania obiektami zabytkowymi se11m stricto, w sposób pośredni, jak wskazują zachowane akta, odgrywał dość istotną rolę w tym
wymiarze 2 •

P

Uwagi o aktotwórcy
Przed 1950 rokiem zagadnieniami życia religijnego kierowało Ministerstwo Administmcji Publicznej z Departamentem Wyznaniowym. Od roku 1950 powołano
do życia instytllcję centralnq Urzqd ds. Wyznań, która w terenie miała do pomocy
dziahtjqce przy Wojewódzkich Raclach Narodowych Wydziały ds. Wyznań. Refera-

Np. Orlttmta rlz.irrlzictwrt kttllttrow'ego z.acltorlniclt i p6!1!octt.Vrlt z.imt PolsN, red. J. Kowalczyk. Warszawa 1995 --w tym tomie szczególnie artykuł S. Kowalskiego; l\ l. Zybura, Po11miH
fliftllircfirjprusz.loki. Dz.ierlz.irlwo Kttltuty ttiemied:iej 11a Zirmiaclt Zacltorl11iclt i P6111oC11yclt Polsh, Warszawa 1999, w tym liczne publikacje Instytutu Zachodniego w Poznaniu. W ostatnim
czasie ukazała się publikacja pokonferencyjna poświęcona tej problematyce na obszarze Ziemi
Lubuskiej: lVIar/w i spolrcz.nislwo wobrc lliemied:iej sptdcizuv 1:111/ttrowej tta Ziemi L11b11sl:iej po II
'll!!Ojttif ;''IJ!:iatow:r;: red. B. 1\lykietów, l\1. Tmeczek. Zielona Góra 2010.
1
Omawiane akta przechow ywa ne są w Archiwum Pai1stwowym w Zielonej Górze
z s ied z ibą w Starym Kisielinic (dalej APZG), zob. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Zielonej Górze, Wydział ds. Wyzna11, nr sygn. 2898-3268.
1
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ty ds.

Wyznań działały również

przy Prezydiach Powiatowych Rad Narodowych'.
przedmiotem kompetencji Wydziałów ds . Wyznań był nadzór nad
działałnośchi uznanych przez pańsnvo Kościołów, przy czym największe znaczenie
miał nadzór nad działalnością Kościoła Katolickiego. Taki stan rzeczy wynikał
oczywiście z pozycji Kościoła Katolickiego w społeczeństwie i polityki państwo
wej w ogóle, w stosunku do zagadnień religijnych. Dlatego trzon spuścizny aktotwórcy stanowi<! różnego rodzaju materiały propagandowe, dane statystyczne,
wykazy osób duchownych, opinie o osobach duchownych, także zezwolenia na
prowadzenic katechezy, kwestie podatkowe, szeroko pojęte sprawy w zakresie
państwo-organizacje wyznaniowe itp. Osobną grup<! są zezwolenia na adaptację
i remonty kościołów oraz obszerna dokumentacja zwhtzana z dysponowaniem nieruchomościami sakralnymi- w znacznej mierze poewangelickimi. Był to istotny
element działalności Wydziałów ds. Wyznań. Oprócz obiektów kościelnych dokumentacja obejmuje także cmentarze wyznaniowe, choć należy tu wskazać, że
cmentarnictwo od 1959 roku podlegało przede wszystkim pod ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych . Nicmniej jednak w przypadku działań zmierzających
do zamknięcia cmentarza wyznaniowego przed upływem 40 lat od ostatniego pochówlul procedura przewidywała współdziałanie między Ministerstwem Gospodarki Komunalnej, l'v1inisterstwem Kultury i Sztuki oraz Urzędem ds. Wyznań 4 •
Istotne znaczenie w kontekście działalności Wojewódzkich Wydziałów ds. WyZn<u1 miały nieruchomości sakralne, luóre stanowiły pozostałość po byłej ludności
niemieckiej (zarówno obiekty katolickie, jak i ewangelickie). Właściwe instytucje
państwowe na czele z Urzędem ds. Wyznań zajmowały się problemami własności
oraz zagadnieniami zagospodarowania obiektów sakralnych, które nie zostały wykorzystane przez społeczność lokalną lub też postulowano ich zagospodarowanie
w celach sakralnych wbrew woli organów administracji państwowej'.
Dekret z 8 marca 1946 roku o maj<jtkach opuszczonych i poniemieckich
ustalał zasadę, że z mocy prawa majątek niemieckich osób prawnych przechodzi
na własność Skarbu Państwar'. Kwestie te regulowały również wcześniejsze akty
prawne, w szczególności dekret z 2 marca 1945 roku o majątkach opuszczonych
i porzuconych 7• Na tej podstawie to państwo zarządzało maj<ttkiem, który pozostawili byli niemieccy właściciele i administratorzy.
Bezpośrednim

A. :--Iai ys zka, Kat'rlllgdid:ie pozoslala.l'ci w Povtrlli.d·im, "Biuletyn IPN" 2004, nr 3,

s. 70.
• Obszernie na temat c mentarzy zob. K. Sanoeka-T\Jrcczck. Clltm/aru tta oószarzr oórcllrgo w•ojr'M'órl:aw•rt IIIÓI!.d:ir'ga ill.' la!flrlt 1945-1975, Iw:] Zimtirt ;l4irrlzyrud·a. St11rlia z historii i l:tt!lllty, red. !\l. Turcczek, B. !\lykierów, :--Iic;d zyrz ccz-Ziclona G óra .2008, s. 107-1 24.
' Zob. np. D. !\lazurki e wiez, Spór o pmw)O M•la.wo.l'ci /:oj'rid11yclt lllajqt/:ów /JOIIirmirx1-iclt 1/fl z-irmirtrlt Z(/(ltorlllirlt i Pól~tacll_vrlt U!' lfllarlt 1945-/973, "Studia Paradyski c" 2006. nr 16,
s . .22 1-.240.
'· /óidmt , s. Z22.
i
D z.U. !945, nr 9, poz. 45.

Niechriali e zabytki tta Ziemi Lttbttskiej. ..

329

W Archiwum Państwowym w Zielonej Górze zachowały się teczki zawieraliczne dokumenty świadcZ<JCe o działalności Wydziału ds. Wyznań na terenie
byłego województwa zielonogórskiego w zagospodarowaniu mienia kościelnego,
niebędącego w użytkowaniu osób prawnych i prywatnych. Charakter dokumentacji odzwierciedla metody postępowania władz do tej części pozostałości niemieckich, a tym samym stanowi interesujący materiał badawczy w odniesieniu
do losów licznych obiektów zabytkowych. Spora grupa zachowanych dokumentów
ukazuje problematykę związaną z demontażem, przechowywaniem oraz kierunkami transportu zdemontowanych sprzętów kościelnych o charakterze ruchomym.
Z dokumentów jawi się również obraz stosunku do niemieckiej spuścizny kulturowej. Oprócz samych budowli sakralnych zestawienie zawiera również dane
dotyczące maj~jtku ruchomego, w tym dzwonów, organów, ołtarzy, ławek, instalacji
grzewczych itp. Uzupełnieniem tej dokumentacji jest W:vkaz nieużytkowa11ych koJ'cioiów, kaplic i pleóa11ii ewangelic/.'ich w województwie zielonogórskim. Dokumentacja
przedstawia na przykład publikowany już problem listy 113 obiektów sakralnych
przeznaczonych do rozbiórki, między innymi w celu odzyskania materiałów budowlanych przekazywanych bardzo często w latach 50. XX wieku do Polski centralnej. Przejawem tych działań był także kurs lokalnych władz po wydarzeniach
zielonogórskich z 1960 roku wobec Kościoła Katolickiego, a pośrednio wobec
zabiegów związanych z nieruchomościami sakralnymi. Warto tu jedynie przypomnieć, że na liście tej znalazły się: kościół farny w Żarach, kościoły w Głogowie,
fara gubińska, Kripplei1t Christi we Wschowie, zespoły klasztorne w Gościkowie
Paradyżu i Wschowie. Wybrane i cytowane poniżej dokumenty ukazuj<J obecność
tego typu działarl., począwszy od 1945 roku, a zatem tuż po przejęciu tych terenów
przez polsk~1 administracjęH.

jące

Zawartość

analizowanej dokumentacji

Akta Wydziału ds. Wyznań zawierajq liczne dane ukazujące planowane rozbiórki obiektów głównie poewangelickich, które według dokumentacji w latach 50.
nic były wykorzystywane. Lektura dokumentów ukazuje jednak także działania
zmierzające do rozbiórek tych nieruchomości sakralnych, które były wstępnie już
zaadoptowane przez ludność napływoW<J. W:vkaz ttieużytkowrmych koJ'ciolów, kaplic
i pleballii ewallgelickich ... został sporz<Jdzony na podstawie następujących danych,
które miały umożliwić zabezpieczenie lub rozbiórkę: 1) powiat; 2) dokładny adres
x APZG, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze, Wydział ds.
Wyznatl., nr sygn. 2957. Sprawozdania Wydziału. Zestawienia statystyczne -wykazy księży,
katechetów, budowli sakralnych za lata 1950-1952. Kwestie te publikował]. l\luszyński, Z dofvdarlcznl w slużbie l-oJtser&NtlorsHr;; [w:j1Vokól11iemieckiego dziedziclwa ht!tttrowego tta Ziemiach
Zrtrhod!lirh i Pól11omych, red. Z. t-.Iazm, Pozna!l 1997, s. 231-256.
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obiektu; 3) określenie obiektu: kościół, kaplica, plebania; 4) wielkość obiektu - ile
ludzi może pomieścić?; 5) z jakiego materiału został zbudowany, w jakim stanie
się znajduje, procent zniszczenia; 6) inwentarz ruchomy należący do obiektu, gdzie
należało wymienić: dzwony, organy, ławki, ołtarze, ambony, inne przedmioty; 7)
kto jest hipotetycznym właścicielem?; 8) czy obiekt jest zabezpieczony i pod czyim
dozorem się znajduje; 9) uwagi. Według powyższego zestawienia dokonano oceny
obiektów sakralnych na terenie wszystkich powiatów ówczesnego województwa
zielonogórskiego. Z dokumentacji można ustalić stan zachowania obiektów, które
planowano przeznaczyć na różne cele, w tym również do rozbiórki. W poszczególnych powiatach wykazano od kilku do kilkunastu obiektów nieużytkowanych.
Uzupełnieniem powyższej dokumentacji jest wykaz kokio/ów blldttjqcych i odbttrlowujqcych się. .. sp orządzony zgodnie z podziałem administracyjnym, który obejmuje znaczn~1 grupę obiektów poewangelickich:

-powiat głogowski - na terenie powiatu głogowskiego nic wykazano tego typu
obiektów, włączając je do listy nicruchomości przeznaczonych do remontu (patrz
niżej). Wiadomo jednak na podstawie dokumentacji rekwizycji dzwonów'>, że były
tu obiekty zniszczone. Zachowane przekazy wymieniają następujące miejscowości
(pisownia w cytowanych dokumentach oryginalna):
w gromadzie Żukowiec są 2 kościoły, jeden czynny, drugi nicczynny, zn iszczo ny 70%,
dzwonów nic ma.
w gromadzie Czcrna jest l kościół nieczynny, zniszczony 75%
w gromadzie Bytom Odrz. są 2 kościoły, l czy nny, drugi nieczy nny zniszczony 50%. w kośc iel e tym zn ajduje się l dzwon 150 kg. ławki, centralne ogrzewanie w komplecie oraz
zegar.
w gromadzie Dalków jest 1 kościół zniszc zo ny w 30% we wnętrz tegoż kościoła znajduje
s ię l dzwon 150 kg, ła wk i, centralne ogrzewanie w komplecie oraz zegar
w gromacłzie Gaworzyce są 2 kości oły czynne, jeden czynny w dnie powszednie drugi
w nicdziele i świc;ta.
grom. Zabłocie nie ma k ościoła, stoi dzwonnice wysokości 25 m, w której jest zawie szonych 2 dzwony wagi 100- 150 kg.
grom. Niclubic S<! 2 kościoły l czynny, drugi nicczynny, zniszczony 80% dzwonów nic
ma.
grom. Sława Ś l. S<! dwa kościo ł y l czy nny, drugi nicczyn ny, w którym znajduje się l dzwon
wagi 150 kg

W odniesieniu do tego obszam zachowały się dokumenty dotyczące instalacji
gazowej w kościele ewangelickim w Bytomiu Odrzań sk im, po którym do chwili
obecnej zachowała się jedynie wież~t. Intere suj ące jest podanie z l września 1954
roku ukazuj~1ce losy tego wyposażenia :
'' i\PZG, Prezydium Wojewódzkiej R<ldy Narodowej w Zielonej Górze, Wydział ds. Wyzn.u1. Remonty i budowa obiektów ko ście lnyc h. Przydział y dzwonów z kościołów nicczynnych
w wojewód ztwie zielonogórskim 1053-1955, nr sygn. 3119.

l
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Dyrekcja Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze
prosi o zezwolenie zdemontowania rur gazowych znajdujących się w zniszczonym kościcle
w Bytomiu Odrzańskim, woj. zielonogórskim. Ze względu na brak materiału dla instalacji
gazowych a w zniszczonym kościcle w Bytomiu znajduje się i który może być wykorzystany
prosimy przeto o przychylne załatwienie naszej prośby ...

Sprawa demontażu instalacji z Bytomia Odrzańskiego została przekazana do
Warszawy. W uzasadnieniu podano, że kościół jest nieczynny i zniszczony w 65%,
ponadto tamtejsza gazownia miejska jest zdewastowana i nie przewiduje się jej
uruchomienia, "[ ... ] kościół posiadał świetną instalację gazową, którą nieznani
osobnicy stopniowo demontlljq [... ]". W rezultacie prośba MPGK w Zielonej Górze
została załatwiona pozytywnie pismem z 15 listopada 1954 roku.
W tym samym roku klasztor oo. Redemptorystów w Głogowie zwracał się
do PWRN w Zielonej Górze o przekazanie organów znajduj<)cych się w kościele
poprotestanckim w Polkowicach. Jak uzasadniano prośbę: "[ ... ] kościół ten jest
obsługiwany przez Prawosławnych, którzy w obrzędach liturgicznych organów nie
używajq. Wobec tego organy zostajq bezczynne i niszczejq [... ]".
Osobny zbiór danych z powiatu głogowskiego stanowi dokumenracja dotyczqca planów odbudowy, remontów i zagospodarowania istniejących nieruchomości ,
pochodz~IC:.l także z lat 70. XX wieku. Wykuzano tu obiekty w Sławie Ślqskiej,
Przybyszowie, Starych Stqczach, Krzepiełowie-dwa kościoły, Kr•1żkowie, Goli,
Grochowicuch, Kotli, Głogówku, Bielawie. Jako zabytkowy określono kościół
w Sławie Śląskiej, drewniany charakter miał kościół w Głogówku. W przypadku
obiektów z terenu tego powiatu wskazano budynki plebanijne oraz zabudowania
gospodarcze, przynależqce do posesji kościelnych . Również inne dokumenty z lat
70. XX wieku clotyczq głogowskich kościołów:
[... ]kolegiata- XII-XV wiek, zabezpieczona w postaci trwałej ruiny, udostępniona turystyce. Wyeksponowane zostaną relikty piastowskich budowli obronnych i sakralnych z okresu
obrony Głogowa w 1109 r. Duże wartości artystyczne, historyczne i dydaktyczne. I grupa.
Kościół parafialny- XIII-XIV wiek. Pomnik kultury piastowskiego mecenatu. Odkryto
relikty romańskie które Niemcy odsłonili przy pracach związanych z budową c.o., lecz nie
ujawnili. Jak bardzo polskie odkrycie drażni Niemców świadczy fakt, że w wydanej w 1967
roku w NRF książce o stanic zabytków na Śląsku kwestionowana jest możliwość istnienia
architektliry romańskiej w tym kościele. Obiekt przewiduje się zabezpieczyć w postaci
trwałej ruiny, jako pomnik zniszc zeń wojennych. I grupa 10 •

- powiat gorzowski - na tym terenie nie wykazano żadnych opuszczonych
obiektów. Według spisu wszystkie budynki były użytkowane, mimo że jak wskazuje inny wykaz- kofdolów budujqcych i odbudowt~jqcych się... -były tam również
obiekty zniszczone. Kościoły z tego terenu zostały ujęte właśnie w wykazie buw S. Kowalski podaje, że po wojnie tylko w samym Glogowie było siedem zniszczonych
obiektów sakralnych, nic wskazuje jednak na ich przynależność konfesyjną , zob. Zabytki shtSZIII'
i 11iesł!tsz1!e. Zr ru>
spo11111ifli l:mtsl'rwa/om, Siedlisko 2006, nr 2, s. 7.
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dowli przeznaczonych do odbudowy -wraz z miastem wykazano tu 20 obiektów
o charakterze sakralnym, które były przystosowane do kultu religijnego. Były to
obiekty w Lipkach Małych, Nowym Polichnie, Dobrojewie, Starym Polichnie,
Gościnowie, Mmzynowic, Lubiszynie, Brzeźnie, 1~nnowie, Lubnic, Wysokiej,
Dzieduszycach, Mosinic, Kostrzynie oraz sześć obiektów w samym Gorzowie
Wielkopolskim. Spośród tej liczby wyłącznic kościół farny w Gorzowie Wielkopolskim (obecnie katedra- przyp. autor) uznano w spisie za zabytkowy. Jeśli chodzi o stan zachowania, zniszczony był jedynie kościół w Gościnowie, pozostałe
obiekty zachowały się w stanie dobrym lub średnim- z dokumemacji nie wynika
jednak, co takie zapisy, widniejące także w przypadku innych powiatów, oznaczały w praktyce. Dodatkowo w wykazie dla powiatu gorzowskiego zaznaczono
obecność, takich obiektów jak dzwonnice, które miały się znajdować w Brzeź
nie, Lubnic oraz w Kostrzynie. Warto w tym miejscu wskazać, powołując się na
spis zabytków dla powiatu gorzowskiego z 1937 roku, że spora grupa obiektów na
tym terenie miała charakter ryglowy, choć nie brakowało tu również architektury
neogotyckiej, raczej niedostrzeganej w tym okresie jako zabytkowej, często traktowanej przede wszystkim jako niemieckiej. Istotnie, obiekty te w większości
powstawały na przełomie XIX i XX wieku i nierzadko nie miały szczególnych
cech artystycznych i historycznych . W samym spisie wszystkie wymienione na
terenie powialll gorzowskiego były murowane. Natomiast w latach 70. XX wieku
wśród kościołów z tego terenu, które wskazywano jak cenne zabytki, wymieniono
miejscowość Marwice, uzasadniaj<!C, że jest to "[ ... ] pomnik kulwry polskiej doby
romai1skiej . Postllluje się zachowanie w postaci trwałej ruiny. II grupa" 11 •
sześć nieużytkowanych obiektów
sakralnych w następ11jących miejscowościach: Gembice, Polanowice, Markosicc, Sękowice, Kaniów i Żyrowań . Kościół w Gembicach określono jako budowlę
micszcz•lq 1500 osób, murowaną, zniszczoną w 30%. W środku znajdowała się jedynie ambona, innych sprzętów nie wykazano. Kościół w Polanowicach określono
jako murowany, mieszcz<ICY 310 osób, zniszczony w 45%. Wewn•1trz znajdował się
ołtarz i ambona. Kościół w Markosicach był zniszczony w 85%, natomiast w Żyro
waniu w 90%. W stosunkowo dobrym stanie zachował się kościół w Sękowicach,
wybud owany z pruskiego muru na 150 osób. Spośród wyposażenia ruchomego
odnotowano jeden dzwon, zniszczone organy, 25 ławek, ołtarz i ambonę. Kościół
w Kaniowic, przewidziany dla 380 osób, został zniszczony w 50%, spośród innego
wyposażenia odnotowano w ambonę. vV odniesieniu do planów odbudowy wykazano 12 obiektów poewangelickich w miejscowościach : Kosa rzyn, Starosiedle,
Starogard Gubi!'iski, Srrzegów, Sękowice, Biecz, Niemaszchlcba, Mielno, Polano-

-powiat gubii1ski -wykazano na tym terenie

11
Na temat zabytków architekt liry sakralnej i wyposażenia ru chomego w jej obrębie na
terenie powiatu gorzowskiego zob. !Jil' K1111sfrlflll:111iilrr rler Pro vi11z IJNI!Irlmlnllg. 13d. 7, Licf 3,
Stadt 11nd Lancikrcis Landsberg a.cl. Warrhc. bcarb. K. Rcissmann, 13erlin 1937.
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wice, Koperno oraz trzy obiekty w Gubinie, w tym kościół św. Trójcy, kościół św.
Józefa oraz główny kościół farny określony jako katedra z XI wieku. Tylko ten
obiekt został uznany za zabytkowy, ponadto zaznaczono, że jest on zniszczony.
Zrujnowany był również kościół św. Józefa w Gubinie (na temat Gubina zob. uwagi dotyczqce powiatu krośnieńskiego). Na terenie powiatu gubińskiego jedynie
obiekt z Sękowic miał charakter drewniany, w innym miejscu określono go jako
mur pruski, pozostałe były murowane. Inne świątynie były w stanie dobrym lub
średnim 12 •

-powiat kożuchowski- wykazano tu pięć nieużytkowanych obiektów poewangelickich. Kościół ewangelicki w Nowym Miasteczku przy ulicy 1 Maja mógł pomieścić około 1500 osób. Była to budowla murowana zniszczona wewn<}trz w około
20%. Spośród wyposażenia ruchomego odnotowano dzwon z brązu wagi około
400 kg, zniszczone organy, 116 ławek, ołtarz nicznacznie zniszczony, ambonę,
którą określono jako pozostającą w stanie dobrym oraz świecznik w kształcie pająka. Kościół w Broniszawie przewidziano dla 1000 osób. Był to obiekt murowany,
zniszczony w 40% (miał zniszczony głównie dach, gdzie nie było poszycia). Wcwmltrz znajdowały się w złym stanie organy, zniszczony w 30% ołtarz oraz ambona. Lawki miały być przekazane do "[ ... ]jakiejś miejscowości, trudno określić [... ]".
Kościół w Wichowie oszacowano na 300 osób, był zniszczony wewnątrz w około
50%, a na zewnątrz w około 20%. Na wieży znajdowały się dwa staliwne dzwony
o wadze w sumie około 1000 kg, niemal całkowicie zniszczone organy i ołtarz oraz
dobrze zachowana ambona. Wspomina się tu również o emporach. Ewangelicka
fara w Kożuchowie miała pomieścić około 1500 osób. Budowla jako całość była
zniszczona w 15% (obecnie pozostała jedynie wieża- przyp. autor). Spośród wyposażenia ruchomego odnotowano zdewastowane organy, 40 ławek, nieznacznie
uszkodzony ołtarz oraz dobrze zachowaną ambonę (na ten temat zob. też niżej)u.
Obok kościoła znajdowała się plebania składająca się z 40 izb na obu piętrach.
W miejscowości Stypułów funkcjonowała nicwielka kaplica, która według wykazu nie miała już żadnego wyposażenia. W przedstawionych planach odbudowy,
w powiecie kożuchowskim, w analizowanej dokumentacji, wykazano: Kożuchów
(nie jest określone, czy chodzi o farę ewangelicką, czy o kaplicę zamkową), Nowe

Wielu ustalc!'i na temat powojennych losów gubil'iskiej t~uy udało się dokonać w trakcie
kwerendy przeprowadzonej na potrzeby dziahu'i zmierzajqcych do odbudowy tego obiektu.
Zob. l\ l. Tureczek, K. Sanocka:IIncczck, Ka!Jermrla mYńiwal11a: kokiól famy w Gubi11ie (powiat
l:ro.l'ltinlski, 'I!!'Oi lllb!lskie), Gubin-Zielona Góra 2007, mps w zbiorach Fundacja Fara Gubińska
Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Gubinie.
u Na temat ewangelickiej fary zob. np. J. Śmielska-Saniuk, \Vyposażmie i wystrój Óa'l!!•tlego Kokiola Lash Pill'. "Z11111 Wei11berg Cńristi" 'l!!' Kożttrńowie, [w:] Koo'riól Laj·ki w Kożtlrńowie.
Materiały z sesji 1/alll:o'l!!•ef Obmz religij11y ziem województwa !ttbiiSkiego w XVI-XVII 'lil'iekll, red.
A. Górski, T. Andrzejewski, Kożuchów 2009, s. 7-20.
12
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Miasteczko, Drqgowina, Broniszów, Wichów. Żaden z wymienionych obiektów nie
miał według wykazu charakteru zabytkowego.

-powiat krośnicrl.ski- w przypadku powiatu krośnieńskiego wykazano przede
wszystkim budynki po plebaniach. Były to miejscowości: Janiszewiec, Toporów,
Dobrosułów, Gorzyn, Gęstowiec, Pław, Budachów, Gryżyna, Sycowice, Pomorsko,
Krosno Odrzańskie, Maszewo, Czarnowo, Ciemnica, Rybaki, Osiecznica, Zagórz
Nowy, Korsierz (Kosierz?), Bytnica, Węrzyska, Wysoka, Tarnawa, Lubiatów, Ła
gów, Będów, Brody. Według wykazów część z tych obiektów nie była użytko
wana, choć w uwagach zaznaczono, że niektóre obiekty były przeznaczane na
szkoły tak jak w Rybakach. Budynek w tej miejscowości z muru pruskiego był
zniszczony, a także w Brodach, Gęstowicach, Zagórzu Nowym, Lubiatowie, Czarnawie. \V Pławiu określono przeznaczenie na świetlicę, podobnie w Osiecznicy.
W Dobrosułowie widnieje w dokumentach właściciel prywatny, podobnie w Budachowie, gdzie zaznaczono, że jest używany przez "chłopa średnio-rolnego [... ]".
Obiekty te były również wykorzystywane przez Spółdzielnie Samopomoc Chłop
ska, leśnictwa, rzadziej przeznaczano je na potrzeby kultu religijnego. W Kosierzu
urządzono sklep, natomiast w Gorzynie jak wskazano, "[ ... ] budynek zamierzało
zajqć prezydium G.R.N., lecz zaniechało z powodu wilgoci [...]". W 'lbporowie ulokowano siedzib<; Gminnej Rady Narodowej. W odniesieniu do powiatu krośnień
skiego zachowało sic; pismo z 10 kwietnia 1970 roku dotyczące poewangelickich
kościołów. Jak wskazywały lokalne władze:
[... ] instywcjorn świeckim dotychczas nic przekazano do wykorzystania żadnego obiekm sakralnego. Ujęte do zah!czonego wyka w obiekty, prócz kościoła przy ul. Lipowej w Krośnie
Odrzańskim nie nadają się w ogóle do remontu. Kościoły w Żyrowaniu i w Korczycowie są
całkowicie zrujnowane- pozostały tylko m my i będą w najbliższym czasie rozebrane.
Zniszczone m my katedry w Gubinic również powinny być rozebrane, gdyż szp e cą miasto
i zagrażaj<! bczpieczeJ'istwu ludzi (konserwacją tyc h mmów dotychczas nikt się nie zaj<jł).
(Vv' innym wykai'.ic zaznaczono, że jest to obiekt z XI wieku, a podjęte prace remontowe
przerwano w 1949 roku --przyp. autor).
Kości ół

przy uli cy Lipowej w

Krośnic Odrzańskim był

prze kazany w dniu 28 listopada
dla Kościoła Polsko-Katolickicgo, lecz nie by ł w ogóle
wykorzystam• i przedstawiciel tego k ośc ioła zrzekł się z jego użytkowania. W roku 1969
propo zycję zagospodarowania tego obiektu z przeznacze niem na magazyn - zgłosiło
Przed s iębiorstwo U powszechniani a Prasy i Książki RUCH, lecz w późniejs zy m czasie
zgłosiło re zyg nację z uwagi na brak środków finan sowych nicz będnych na pokrycie kosztów
adaptac ji. Obecnie obiekt ten przewidziany jest również do rozbiórki. Kościół przy Placu
Słone cz nym w Krośnic Odrzańskim został rozebrany w IV kwartale 1969 roku .

1963 ro ku w zarZ<!d i

uży tkowanie

W wykazie zachowała si.,: również informacja dotycząca Lubska. Pojemność
tamtejszego kościoła oszacowano na 600 osób, był to obiekt murowany. Spośród
wyposażenia ruchomego zachował się staliwny dzwon o wadze około 100 kg, 30
ławek oraz częściowo zniszczony ołtarz. Obiekt ten był zabezpieczony przez pro-
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boszcza parafii rzymskokatolickiej, jednak jak zaznaczono w uwagach, nadawał
na magazyn.
Kwestia wspomnianej bry w Gubinic jest bardzo inreresuj<lcym przykładem.
Z racji, że obiekt wyróżniał się pod względem wielkości (największy obiekt sakralny na badanym terenie) oraz cech artystyczno-historycznych, w zasadzie przez
cały okres powojenny aż do początku lat 90. XX wieku, lokalne władze bądź wychodziły z propozycjami całkowirej rozbiórki, bądź też odbudowy, chociaż trzeba
przyznać, że w dokumentach niestety dominuje ta pierwsza opcja. Dla przykładu,
w odniesieniu do przeprowadzonej przez Ministerstwo Kułtury i Sztuki w latach
1959-1961 ewidencji zabytków architektury, w następujqcy sposób uzasadniano
konieczność zachowania obiektll fary:
się

Monumentalne założenie architektoniczne o wyjątkowo dużych walorach artystycznych. Proponuje się urzqdzenie w wieży muzeum walk o Środkowe Nadodrze w pomieszczeniach objętych mmami naw (zabezpieczonych jako rrwała mina) mieściłaby się
ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego z okresu II wojny. Prace można przeprowadzić
w latach 1971-1972 z kredytów Ministerstwa Kultury i Szmki. I grupa.

Wybrane akta wytworzone przez różne organy administracji wskazuj<!, że
prace remontowe na obiekcie planowano rozpoczqć kolejny raz w 1980 roku po
zakorl.czeniu odbudowy ratusza. Warto też dodać, że według akt Wydziału ds. Wyznań zaraz po wojnic zostały podjęte prace nad odbudoW<l i przerwano je w 1949
roku. Jednocześnie przewidywano w ramach odbudowy w łatach 60. i 70. XX
wieku urzqdzenie w obiekcie sali widowiskowej oraz wspomnianego muzeum.
Odpowiedni<! dokumentację w tej sprawie przygotowała Połitechnika Wrocławska .
W dokumentach tych pojawiajq się także pastlilaty całkowitej rozbiórki obiektu
ze względu na zagrożenie i stan zachowania, jak też kwestie estetyczne centrum
miasta w kontekście położenia nadgranicznego i zjawiska ruchu turystycznego
(sic!). W dokumentacji podkreśla się jednocześnie artystyczny poziom obiektu według klasyfikacji zabytków. Kościół f~nny w Gubinic zaliczano do grupy I w skali
czterostopniowej. Ewidencja zabytków architektury prowadzona w łatach 19591961 przez Ministerstwo Kułtury i Sztuki utrudniła jednak przeprowadzenie prac
rozbiórkowych''· Takie działania były postulowane przez władze pawiatli krośnieńskiego w 1970 roku ze wskazaniem, że obiekt ten nie nadaje się w ogóle do
remontu. Zachovvana dokumentacja wskazuje również, że postulowano pozostawienie trwałej ruiny. W ewidencji z łat 1959-1961 zachował się interesujqcy dokument, odnosz:1cy się nie tylko do gubińskiej fary :
Przeprowadzona przez Ministerstwo Kułtury i Sztuki w latach l 959-1961 ewidencja
zabytków architektury objęła SW<I akcją także zabytki nicużytkowane i zrujnowane, a wśród
1
•

W odniesieniu do wspomnianej ewidencji zob. S. Kowalski , Orlbllrlo wa gotyckiego J:oŻamrń ( Polityl·a M'YZIIfllliO'ill'fl PRL a ochrona wbyrk6w Jflkm!Nvrń). Siedlisko 2007, nr 4.
s. 32-33. Zob. też cytowany <trtykul J. l\luszyńskiego.
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nich również obiekty sakralne. Zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli wydane
po przeprowadzeniu analizy pracy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 1962
zobowiązały Wydział Kulmry (U rzędu Wojewódzkiego·- przyp. autor) do wpisania do rejestru zabytków wszystkich zewidencjonowanych obiektów, a więc także nieużytkowanych.
U trudniło to przeprowadzenie akcji rozbiórkowej, gdyż decyzję o skreśleniu zabytku z rej estrumógł podjąć jedynie Minister Kultury i Szmki. Mimo to w ciągu ostatnich ośmiu lat
skreślonych zostało z rejestm i zburzonych ok. 40% wszystkich nieużytkowanych obiektów
sakralnych. Wśród pozostałych wiele jest takich, które ze względu na stopień zniszczenia,
powtarzalne formy architektoniczne lub małe wartości historyczne mogą zostać zburzone
bez szkody dla kultury narodowej. Pozostaje niewielka tylko liczba zabytków, które powinny być zachowane ze względu na wartości architektoniczne, historyczne oraz na określom1
pozycję jakq zajmują w historii sztuki i fachowej literaturze przedmiom. Duża większość
z nich może i powinna być zachowana w postaci trwałej ruiny- formie stosowanej coraz
powszechniej w całym świecie. Jak zaznaczono w dalszej części skreślenia z rejestru zabytków:[ ... ] może nastąpić w trybie przyspieszonym, po złożeniu przez terenowe władze
wniosków w tej sprawie[ ... ].

Przy realizacji postanowień Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Górze podejmowano kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Gubina, w tym problemy zagospodarowania lub
zabezpieczenia przed całkowiq destrukcją obiektu gubińskiej fary. W 1978 roku
przyjęto program rozwoju miasta do 1990 roku, w którym uwzględniono kwestie uporZ<lclkowania zabytków w Gubinie, w tym fary. Z kolei zachowane źródła
w ramach akt Urzędu Miejskiego w Gubinie wskazują, że na przełomie lat 70.
i 80. XX wieku prowadzono na obiekcie fary prace budowlano-montażowe. Należy również podkreślić, że w świetle dokumentacji inwestycją priorytetową była
odbudovva ratusza położonego w sąsiedztwie fary. Do dziś zachowała się kompletna dokumentacja odbudowy ratusza. Korespondencja między "Gazetą Lubuską"
a Urzędem Miejskim z 1979 roku wskazuje, że prace zabezpicczaj<!Ce obiekt htry
miały charakter nickonsekwentny Ich wykonawcą było Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków w Żaganiu. Bezpośrednio kwesthl gubińskiej fary zajmował się
w Urzędzie Miejskim Wydział Oświaty i Wychowania, Kultury, Kułtury Fizycznej
i Turystyki. Znaczenie w kontekście planowania i zagospodarowania miasta miał
również Referat Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego 1'.
W odniesieniu do planów odbudowy innych obiektów na tym terenie wskazano na kościoły w Lagowic i Gorzynie. Z terenu tego powiatu pochodzi notatka
z rozpoznania użytkowania kościoła w gromadzie Rybaki, gmina Korczyców:
[... ] kościół w gromadzie Rybaki, jak określił sołtys i poszczególni mieszkai'icy [... ] w chwili
spn1wdzania jakie przeprowadzono 27 maja 1954 roku jest w zasadzie nicczynny ... nabożeństwa
w tym kościcle przez księdza [... ] z Krosna Odrzai'iskiego były mządzanc w pierwszych latach
powojennych raz w micsi<JCU, wzgl<;clnie raz na dwa miesiące. Z chwilą kiedy przybył do parafii Chlebowo pow. Gubin ks. [... J, który nic obsługuje nic obsadzoną parafię l\Iaszcwo, to jest
"

l\ l. T'urcczck, K. Sanocka-Turcczck, Kiil'fl'f'Jtr!a flrdiiwa!!la: J:o,l'tiól famy w G11binie.. .
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od roku 1950-go w kościele w gromadzie Rybak i [... ] nie odprawia żadnych nabożeństw i nie
udziela wiernym żadnych obrządków religijnych. Wierni tej gromady uczęszczają na wszelkie
nabożeństwa do kościola w 1\laszewie i wszelkie obrządki religijne tam dopełniają. Jednego
roku wierni gromady Rybaki zwrócili się do ks. [...]z żądaniem ażeby przyjeżdżał do gromady
i w kościele rym odprawiał naboże11srwa na co oświadczył im, że żadnych nabożeństw w tym
kościele nie może urządzać i nie będ•J sie odbywały ponieważ kościół ten nie odpowiada gdyż
zagraża bezpieczei1stwu i może sie każdej chwili zawalić, remontować go nie warto i się nie
opłaca [... ] Kościół ten nie jest ubezpieczonym i nikt nie opłaca żadnych podatków od przyległych budynków kościelnych i kościoła, nie ma przy kościele tym rady kość. ani obsługi czy
też sprawującego nadzór czy opiekę tego kościoła. Urządzenie wewn<1trz kościoła jest bardzo
poewangelickie i nie ma dokonanej żadnej zmiany w kościele , jest parę ławek zwykłych, ołtarz
w którym jest jeszcze ambona (kazalnica ołtarzowa- przyp. amor), pobite organy i to wszystko. Nad ołtarzem zawieszony obraz Serca Jezusowego (ścienny), kawałek białego płótna, dwa
liktarze z małcmi świecznikami, przybranie nad rem ołtarzem jest dlatego ze mieszka1icy
gromady Rybak i a zwłaszcza dziewczyny w okresie maja i października zbierają się w tym kościele i śpiewają pieśni kość . [... ] Dr<:wi do kościoła nie są zamknięte, a stale otwarte, a połowa
drzwi wejściowych bez desek, ponieważ są wyrwane pomimo to nikt nie naprawia tego[ ... ] ze
względu tego dzwon znajdujący się we wieżyczce kościoła jest zbędny zdaniem tut. Referatu
ds. Wyzmu1 należało by go zabrać ponieważ jest bez użytecznym i może zaistnieć wypadek
kradzieży dzwonu. Używaj•! dzwonu tylko ci ludzie gromady którzy zbierają się na te zmyślane
przez siebie ceremonie [... )1" .

- powiat międzyrzecki - miał jeszcze przed wojn<I w znacznym stopniu charakter katolicki. Po 1945 roku większość tutejszych obiektów sakralnych przejęła
i zagospodarowała ludność napływowa, w znacznym stopniu katolicka oraz greko-katolicka, która ubiegała się między innymi o przydział byłego zboru staroluterańskiego w Międzyrzeczu. Obiektami niezagospodarowanymi były świątynie
ewangelickie w Pszczewie oraz w Trzcielu. W przypadku Pszczewa (kościół neogotycki) zachował się dokument, według którego ławki i dzwony miały być przekazane do kościoła garnizonowego w Międzyrzeczu (poewangelicki- przyp. amor),
jednak w zwi<}Zku ze zwłoką w Międzyrzeczu sprzęty te prawdopodobnie przekazano do Bogdańca koło Gorzowa Wielkopolskiego. Natomiast w Trzcielu dokumenty z 1954 roku potwierdzaj'} przekazanie na rzecz parafii katolickiej dzwonów
z kościoła poewangelickiego. Obiekt ten wybudowany w oparciu o konstrukcję
ryglow<l na przełomie XVIII/XIX wieku, został ostatecznie rozebrany w latach
50. XX wieku 17 • W wykazie świ<Ityń przeznaczonych do odbudowy na terenie
powiatu widnieją miejscowości: Bukowiec, Kosieczyn i Chlasrawa. Wszystkie trzy
kościoły na terenie ówczesnego powiatu międzyrzeckiego miały charakter budowli
drewnianych. W przypadku Bukowca zachował się szczegółowy kosztorys remonW przypadku terenu powiatu krośnieliskiego zob. Die Ktmstdmhniilerdes Kreises Crosrler Orlfl ; lmg. W. Jung, Berlin 1921.
17
Na rema t kościoła ewangelickiego w Trzcielu: M. Tmeczek, Zarys dziejów Trzciela orf
XVI rio pocufll:ów XIX 'a!.'iel:tt, [w:] 7/·zrid. Studia z dziejów miasta, red. l\1. Tureczek, TrzcieiZielona Góra 2009, s. 79-82. W tej publikacji zob. również artykuł D. Koteluka, idiasto Trzelei
w latach 1945-1989, s. 149-166, gdzie w aneksie zamieszczono dokumenty dotyczące dzwonów.
H·
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tu z 1948 roku (dokument włączony do zespołu omawianych akt w późniejszym
okresie). Wszelkie podjęte prace były zatwierdzone przez architekta powiatowego
w Międzyrzeczu oraz ·wojewódzkiego konserwatora zabytków w Poznaniu. Planowane prace miały obj<JĆ następujqce elementy: uzupełnienie ścian glinianą masą,
wykon<~nie drzwi ciesielskich, oszalowanie ścian, olistowanie wieży, wstawienie
zniszczonych okien, naprawa więźby dachowej zwieńczenia wieży, uzupełnienie
poszycia gontowego wieży i dachu korpusu, otynkowanie ścian, założenie instalacji gromowej . Koszty całego remontu wyniosły 97 292 zł. Kościół w Bukowcu
został zniszczony w wyniku pożaru z 1978 roku.

-powiat skwicrzyl1ski- wykazano trzy obiekty, w tym dwa w miejscowości
Przytoczna, ponadto kościół w Wiejcach. Starszy obiekt z Przytocznej wybudowany był z pruskiego muru i jak oszacowano mógł pomieścić 200 osób. Wewn<Jtrz
odnotowano zachowan<J ambon<;. Młodszy, większy kościół neogotycki mógł pomieścić 600 osób, wewnątrz odnotowano dzwon o wadze 600 kg oraz ambonę. Oba
obiekty w Przytocznej były według dokumentacji wykorzystywane jako magazyny miejscowej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. W planach odbudowy
znalazł się kościół w Strychach.
-powiat strzelceki-w ramach listy wykazano tu 11 obiektów, w tym trzy plebanie w miejscowościach: Zwierzyń, Goszczanowo oraz Stare Kurowo. Budynki te były zniszczone od 30 do 70% i pozostawały pod nadzorem miejscowych
sołtysów. Kościół w Bronowicach wybudowany za pomoq "[ ... ] pmskiego muru
[... ]" zniszczony był w ()0%, zachował się tu jeden dzwon o wadze około 400 kg,
a także ołtarz i ambona. Kościół w miejscowości Buszówko także był zniszczony
w 60%, odnotowano jeden dzwon o wadze około 300 kg, ołtarz i ambonę. Murowany kościół w Dankowie był zniszczony w 20%, wewnątrz zachował się dzwon
o wadze 200 kg, ołtarz i ambona. Kościół w Wielisławicach był zniszczony w 80%,
z dzwonem o wadze 200 kg oraz ołtarzem i ambon<J. Kościół rygłowy w Tucznie
był zniszczony w 50%, nie wykazano tu żadnego wyposażenia. Kaplica o podobnej konstrukcji z Brzozy była zniszczona w 60%, odnotowano tli jeden dzwon
o wadze 200 kg, natomiast murowana kaplica w Sławnie była zniszczona w 70%.
W Modropolu kościół był zniszczony w 20%, odnotowano 28 ławcle Brakuje informacji o planowanych pracach remontowych.
-powiat sulc;cil'tski- kościół w Pniewie był wybudowany w oparciu o"[.. .] pruski mm [... ]",h.:cz zniszczony vv 75%. Odnotowano tli 25 ławcle Natomiast w Walcwic<tch miał być wybudowany z drewna modrzewiowego. Tu także odnotowano
dwa dzwony, jednak stan zniszczeń wynosił aż 90%. Niemniej wskazano, że obiekt
ma charakter zabytkowy. Dane cłotycz<lCC powiatu sulęcińskiego należy uzupeł
nić o pomijane miejscowości, które zostały włączone w obręb poligonu. Informacje o tych kościołach pochodz•J z dokumentu dotycz~Jcego rekwizycji dzwonów.
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W odpowiedzi na odmowne pismo dowództwa poligonu w związku z podjęciem
próby zajęcia dzwonów w tych kościołach Wydział ds. Wyznań w Zielonej Górze
zwrócił się do Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, wymieniajqc miejscowości, gdzie znajdowały się dzwony: Wędrzyn, Ostrów, Rychlik,
Wielowieś, Wiśniów, Malutków, Lipa, Zarzyń, Sieniawa, Gronów. W piśmie tym
wspomina się o obecności nieczynnych kościołów poewangelickich. Do odbudowy
przewidziano kościół w 'Iorzymiu oraz kościół w Sulęcinie, gdzie jak zaznaczono,
został wyremontowany w 1947 roku 18 •

-powiat słubicki- były to następujące miejscowości: Rzepin, Gqtków, Drzewce,
Lubów, Mierczany, Starków, Sułów, Biskupice, Serbów, Górzyca, Radów, Lisów,
Bielice, Bobrówka, Tarnawa, Gajec, Lubiechnia, Kunowice, Drzecin. Większość
kościołów na tym terenie pozostawała bez opieki i zabezpieczenia. Jak wykazano
w rubryce szóstej, zniszczenia sięgały od 50 do 100%. Całkowicie były zniszczone
kościoły w Górzycy, Radowie, Lisowie, Bielicach, Bobrówce, Tarnawie, Gajcu,
Lubiechni, Kunowicach, Drzecinie. Tylko w obrębie niektórych odnotowano wyposażenie ruchome, w przeważającej liczbie były to dzwony. W Rzepinie widnieje ambona, natomiast w G<ltkowie ołtarz. W tym przypadku nie dziwi stan
zachowania kościołów na terenach nadodrzańskich ze względu na walki toczone
w 1945 roku. W wykazie planowanych remontów ujęto następujące miejscowości:
Słubice, Ośno Lubuskie, Cybinka, Biskupice, Gątków Mały. Niemniej na terenie
tego powiatu prowadzono rekwizycję dzwonów. Przebieg tych działań i pośrednio
także informacje o nieruchomościach obrazuje poniższy dokument:
Na wniosek nn. Ref. DoSpr.Wyznań Składnica Złomu prowadzona przez Wojewódzki Zarząd Gminnej Spółdzielni w dniu 6-V-54 r. przystąpiła do zdejmowania dzwonów
z nieczynnych kościołów. Do dnia 10-V-54 r. zdjęto 12 dzwonów z 7 kościołów nieczynnych, a nawet częściowo zdewastowanych. Dzwony te ważą po 1200 kg i 350 kg. W tym
jest 7 stalowych i S śpiżowych. Magazynowane są w specjalnym zamykanym magazynie.
W 3-ch gromadach pow. Słubickiego natrafiono na ostry sprzeciw ze strony tmejszej
ludności, a szczególnie kobiety, które powoływały się, ze państwo pomogło w odremontowaniu kościoła w Biskupieach-Starych to im też pomoże bo oni obecnie też będą się
zwracali z prośbą o pomoc taką, a jak Biskupiec dostały to i oni też dostaną i dzwonów
nie dadzą, bo czym będą dzwonić jak, który z nich umrze. Po wyjaśnieniu, że dzwony te
idą do kościołów odremontowanych w Polsce Centralnej, przestali podnosić sprzeciw, ale
byli z tego niezadowolcni. W gromadzie Sułów i Starków pow. Słubice nmsiano poprosić
o ochronę milicji, gdyż kobiety weszły pod dzwonnice i nic chciały ustąpić, po wytłuma
czeniu przez przewodniczącego Prezydium PRN, że dzwony idą do kościołów wyremontowanych w Polsce Centralnej stopniowo ustąpiły. Milicja jedynie w gromadzie Sułów
wyprosiła kobiety z pod dzwonnicy w gromadzie Starków poszukała dzwonu, który został
---------~--

" Współczesny powiat sulęci11ski ma jeden z lepiej wydanych niemieckich katalogów
zabytków. Tam pojawiły się liczne uwagi na temat wymienianych miejscowości, zob. Die Ktt!lstrlmkmiiler des Kreises Oststemebrg, bearb. von H.E. Kubach, Stuttgart 1960.
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zachowany do Smdoły w jednego gospodarza, w innych gromadach nie było już takiego
sprzeciwu ze strony gromady.
Przy zdejmowaniu dzwonów, jest zatmdnionych 4 robotników, z którymi jeździ pracownik Ref. cło Spraw Wyznań z Prezydium MRN w Zielonej-Górze, tow. [... ], który ma
upoważnienie, w którym mowa, że dzwony te idą do ko~ciołów w Polsce Centralnej, gdzie
zostały zrabowane przez okupanta. Zaświadczenie to okazuje sołtysowi, który z kolei podaje do wiadom ośc i miejscowej ludności. Dzwony, które WZGS magazynuje, nie może
d yspo nowa ć bez uprzedniej naszej zgody. Po wyrażeniu naszej zgody dopiero może przekazać do poszczególnych hllt na złom. Zdanic nasze jest, żeby z wysyłką się wstrzymać.
Wszystkich dzwonów do zdjęcia mamy 60 szt, potrwa to prawdopodobnie do 1-VI br, jeżeli
bez przerwy będq zdcjmowali 1''.

-powiat sulcchowski- na terenie tego powiatu zarejestrowano niewicllq liczbę opuszczonych obiektów. Były ro kościół i plebania w Babimoście. Zniszczenia w tym przypadku wynosiły około !S%, w kościcle odnotowano jedynie sześć
ławek, a obie nicruchomości wykorzystywała Gminna Spółdzielnia Samopomoc
Chłopska. Podobna sytuacja zaistniała w Kargowej, gdzie zniszczenia oszacowano
na 20%. Nicwielkie zniszczenia wykazano w Nowym Kramsku oraz w Śmieszko
wie. W Okuninie i Kolsku zarejestrowano liczne wyposażenie- był y to dzwony,
ławki, ołtar ze, ambony, jednak obiekty te były zniszczone w SS oraz 7S% i jak
wskazano w dokumentacji - nadawały się do rozbiórki. Do wyburzenia był również przeznaczony kościół w Konotopic, którego zniszczenia wynosiły 6S%. Obiekt
ten pozo s tawał bez dozoru, na wieży znajdował się dzwon. W planach odbudowy
i remontów wykazano miej scowości: Bojadła, Kalsko, Klępsic
- powiat szprotawski-wskazano na na s tępujące miejscowości: Małomice, Leszno Dolne, Przeclaw. Kośc iół i kaplica w Maiomieach miały pozostawać bez zabezpieczenia. Wprawdzie w kaplicy zaznaczono obecność trzech staliwnych dzwonów,
jednak w dalszej części wskazano, że jest ona przeznaczona do rozbiórki. W ko śc iele w Mał o tnieach odnotowano zniszczone organy. Kościół w Lesz nie Dolnym
był zniszczony w 30%, wskazano tu również obecność ambony. W tym przypadku
podkreślano, że po remoncie kościół mógłby zostać zaadoptowany na sa lę gimna s tyczną. I nte resnj ~jc y jest natomiast dokument obrazuj<!CY przebieg rekwizycji
dzwonów w miejscowo śc i Stara Jabłonna :
W dniu 4 mb. w miejsc owości Stara Jabł o nna, natrafiono przez tut. ref cło sp raw Wyznai't
dzwon mie szczqcy się w niskiej nigdy przedte m nicspostrzega lnej srarej drewnianej wieży
dzwoniowej z uwagi naw , że ram nawet niema ża dnych ruin lub ś lad ów po byłym kościele
i rp., przero w sp rawach ciot. dzwonów nie dokonywano sprawdzenia. Tak samo ni ew idocz ność
tej wieży stoj:Jcej wśród zabucl owa 11 gospodarskich ind yw idualnego chłopa mieszcz:Jcym się
w dość zag<;stwionym odrzewieniu, nie m og ł a zw rócić na sieb ie uwagi. W wyniku oględzin
stw ierdza s i<;. ponieważ do rej wieży niema żadnych schod ów, d rabin jak i to, że do dzwonu
nic jest przymocowana żadn a lina pociągowa, dzwon wogóle za naszych cza sów nie był uży,., Por. dh1 pow iatu s łubi c kiego spi s zabytków wydany w 1913 r. Die KIIJJSfrlml:miiln des
Krrises lVrsrsrrmlmg, bearb. von W. .Jung, W. Sparz, Berlin 1913.
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wany. l\lieszkający obok chłop dolne pomieszczenie tej wieży wykorzystuje na drewutnie
i przechowywanie inwentarza martwego. Zdjęcie dzwonu o tyle będzie utrudnione, że nie ma
poczym wejść na wieże oraz znajduje się w głębi zabudował'\ gospodarskich, bez specjalnego
do niej dojazdu. Z dotychczasowej orjętacji odnośnie ustosunkowania się tamt. ludn. w czasie
usunięcia tegoż dzwonu, podobnych jak w Witkowic nie będzie. O terminie przyjazdu ekipy
prosi się o uprzednie zawiadomienie tut. referatu.

Na terenie powiatu planowano realizację prac remoneowych w Szprotawie
i Przemkowie. W odniesieniu do kościoła w Szprotawie zachowała się interesująca
notatka pochodząca z około 1970 roku:
[...] odnośnie kościola ewangelickiego w Szprotawie powzięto już decyzję, że zostanie on rozebrany. Zachowane zostaną jedynie mury obwodowe, będące pozostalością średniowiecznego
zamku piastowskiego. Wieża zostanie zachowana jako punkt widokowy dla turystów.

-powiat świcbodzhiski- na terenie powiatu odnotowano obiekty poewangelickie w następujących miejscowościach: Jordanowo- kościół i plebania, Radoszyn
- kościół i plebania, Ołobok- kościół, Kalsk - kościół, Buków - plebania, oraz
kościoły w Lubrzy, Jeziorach i Kupieninie. W Jordanowie odnotowano dzwon,
zniszczone organy, cztery ławki, zniszczony ołtarz, ambonę, ponadto żelazny piec
i silnik elektryczny (być może po organach- przyp. autor). Kościół ten w ostatnim
czasie poddawany jest pracom adaptacyjnym. Obiekt ten miał być zabezpieczony,
natomiast w plebanii ewangelickiej położonej obok parafii katolickiej zamieszkiwał organista. W Radoszynie zniszczenia oszacowano na 30%, wskazano tu również dzwon, zniszczone organy i kilka ławek. Jednakże zarówno tutejszy kościół
jak też plebania pozostawały bez opieki i były przeznaczone do rozbiórki. Do
podobnej sytuacji doszło w Kalsku, Ołoboku i Lubrzy. Kościół w Bukowie pozostawał pod opieką parafii. W dobrym stanie były kościoły w Jeziorach i Kupieninie. W Jeziorach zachowało się wyposażenie w postaci dzwonu, ławek, ołtarza
i ambony, natomiast w Kupieninie był dzwon, zniszczone organy, ławki, ołtarz,
ambona. W przypadku powiatu świebodzińskiego należy uwzględnić również kościół w Niekarzynie, rozebrany ostatecznie w latach 60. XX wieku 20 .
- powiat wschowski - tylko jeden kościół pozostawał poza Wschową - był to
obiekt w Drzewcach Starych, w przypadku którego nie wspomina się o zniszczeniach, a wymienia się także zegar wieżowy. Pozostałe trzy znajdowały się we
Wschowie, były to: miejski kościół ewangelicki Kripplei11 ChriJii, gdzie odnotowano
91 ławek oraz (co ciekawe) 26 obrazów. Całość określono jako zabytek. Następnie
kościół garnizonowy przy placu ćwiczeń, zabezpieczony przez Miejski Referat GoW Radoszynie do dziś kościół poewangelicki pozostaje w ruinie obok używanego kokatolickiego. Do podobnej symacji doszło w Jordanowie. Natomiast interesująca sytuacja
powstała w miejscowości Chociule. Tamtejsza ludność zaadoptowała po wojnie neogotycki
kościół poewangelicki. Bardzo cenny gotycki kościół katolicki, który po wojnie nie był zniszczony, przestal być używany i obecnie pozostaje w stanie całkowitej ruiny.
2"

ścioła
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spodarki Komunalnej, oraz kaplica przy ulicy w~1skiej, gdzie według opisu
się znajdować ambona oraz siedem siatek na okna (patrz też niżej) .

miała

-powiat zielonogórski- w powiecie zielonogórskim wykazano kościoły w Czerwieńsku, pozostaj'lcc w stanic dobrym pod nadzorem Gminnej Rady Narodowej,
oraz w Otyniu kościół wraz z plebanią, również pod nadzorem lokalnych władz.
Wskazano tu na obecność 25 ławek i ambony. Pozostałe dwa kościoły w dobrym
stanie znajdowały się w Och li i Zaborze. W samej Zielonej Górze nie było obiektów nieużytkowanych.
-powiat żagański-dane dotyczą siedmiu obiektów. Wskazano na miejscowość
Chodków, a w niej plebanię i kościół. Zniszczenia plebanii wynosiły 25%, a kościoła 75%, na wieży kościelnej zarejestrowano dwa dzwony. Obiekty te pozostawały bez dozoru i zabezpieczenia. Identyczną sytuację odnotowano w Stanowie.
W miejscowości Stara Kopernia kościół został zniszczony w 40%, podobnie było
w przypadku żagańskiej kaplicy przy ulicy Seminarialnej 8. 'Tu jednak odnotowano ławki, ołtarz i ambonę. Natomiast w Witoszynie zniszczenia były minimalne,
kościół znajdował się pod opieką parafii rzymskokatolickiej. W kościele znajdo wały si9 dzwon, organy, które miały jednak zniszczonych 95 piszczałek, 42 ławki,
ołtarz, ambona oraz dwa krzyże.
-powiat

żarski-zgodnie

z wykazem wszystkie obiekty na terenie powiatu
pod nadzorem. Nicmniej w powiecie żarskim w odniesieniu do
ujętych kościołów odnotowano zniszczenia wynosz'lce od 60 do 80%. W żarskiej
farze znajdowały się ołatrz i kazałnica 21 . W Biedrzychowicach odnotowano trzy
dzwony o wadze 1600 kg oraz ołtarz i kazalnicę, podobne wyposażenie zarejestrowano w Tuplicach i w Jeziorach. W Olszyńcu i Przewozie nie wskazano na
obiekty ruchome . Natomiast w przypadku kościoła w Przewozie zachowały się
dokumenty z 1954 roku, w których proboszcz oraz parafianie postulowali podjęcie
prac remontowych. Na podstawie wniosku o udzielenie dotacji została przeprowadzona kontrola, w ramach której określono stan techniczny i możliwość remontu
jako przedsięwzięcie nieopłacalne . W prorokole pokontrolnym wskazano, że:
miały pozostawać

Bud y ne k podczas działa1'i wojennych uległ zniszcze niu . Dach kryty dachówką nie konserwowany w wielu miejscach przecieka, co spowodowało, że strop nad gł ó wną nawą przegnił
i w środkowej części obniżył się . Również s tatyczność kon strukcji dachów zo st ała poważni e
zachwiana- s łupy wysz ły z pionu. W mmach zewnętrznych stwierdzono kilka więk sz ych pęk
nię ć spowodowanych osiadaniem muru i parcie m konstrukcji dachu na mm, w trzonie w którym z najduje sic c hór. Kos zt remontu w celu przystosowania kościoła do użytkowania tzn.
przełożenic dachu, wymiana zagrożonej więźby dachowej jak równie ż strupli nad nawą glówm1
oraz zabe zpieczenie popękanych m mów zewnętrznych szacuje się na ca. 180000 zł. Ze wzg lędu
2
Obszernie na temat prób odbudowy żarskiej fary, a także działań Wydziału ds. Wy'
zn,u1 w odniesieniu dorego obiektu zob. S. Kowalski , Orlb!ldo'll!Yt gotychego ko.l'dola w Żamch. .. ,
s. 30-35.
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na niebezpieczci'istwo zagrażające życiu ludzkiemu Komisja zaleca
do czasu przeprowadzenia remontu [... ].

uniedostępnienie kościoła

W protokole końcowym przygotowanym przez Powiatowy Referat ds. Wywskazano: "[ ... ] kościół jako taki nie jest zabytkowy z uwagi na to, że już był
przerabiany w późniejszym wieku [... ]2 2•

znań

***
Przedstawione dokumenty pochodzące głównie z lat 50. XX wieku, ale także
z okresów późniejszych, stanowi<! przyczynek do obszernej problematyki niemieckiego dziedzictwa kulturowego na obszarze współczesnej Ziemi Lubuskiej.
Nie ma wątpliwości, że krótkie, momentami statystyczne zestawienia nie wypeł
nią tej obszernej problematyki, pomijając zresztą wiele zarówno obiektów, jak też
samych aspektów problemu. Dokonując analizy nierzadko lapidarnych zapisów
ukazujących stan zachowania poszczególnych budowli sakralnych oraz rzadziej
wyposażenia ruchomego, rysuje się obraz adaptacji tej spuścizny w kontekście
przesiedleń ludności, jej rzeczywistych potrzeb w odniesieniu do zabytkowych
albo raczej (niestety tylko) sakralnych nieruchomości oraz wielu czynników polityczno-ekonomicznych w tym okresie. Nie ma wątpliwości, że duża część tych
nieruchomości nie miała charakteru zabytkowego, dotyczy to zwłaszcza obecnych jeszcze wówczas budowli powstałych w latach 20. oraz 30. XX wieku. Nie
zmienia to jednak faktu, że nierzadko i ta architektura, pochodząca na przykład
z XIX wieku, stanowiła często bardzo ciekawe zespoły o charakterze historyzującym i eklektycznym. Tego typu przykładem może być zburzony w latach 50.
XX wieku funkcjonalistyczny kościół ewangelicki w Kęszycy koło Międzyrzecza.
Wybudowany na początku lat 30. według projektu Hellmutha Braiinera z Piły, był
obiektem nawhjzującym do odejścia w tym czasie w architekturze od historyzującego "I-Ieimatstil" 21 .
Wiele tego typu działań było podyktowane względami praktycznymi wynikającymi z tego, że obiekty te rzeczywiście pozostawały niezagospodarowaneniestety nie zwracano w takich przypadkach uwagi na samą wartość poszczególnych zabudowań. W Kęszycy był już kościół katolicki, a ludność napływowa miała charakter wyłącznie katolicki. Nie brakowało jednak uzasadnień politycznych
wpisujących automatycznie liczne nieruchomości w spuściznę niemiecką z okresu
pruskiego i nazistowskiego. Trzeba też dodać, że akurat przykład Kęszycy ma
jeszcze jedno uzasadnienie. Miejscowość z racji położenia w obrębie fortyfikacji
poniemieckich (Festungsfront Oder-Warthe Bogen- obecnie Międzyrzecki Rejon
22

Zob. Die Kmlstrlmkmiilerrles Kreises Soratttmrl Star/t Fon/, hrsg. von H. Jerchel, Berlin

1939.
2
' J. Opaska, Lata rlm'llrlziesle, lata trzydzieste... Ftmi·cjollalizm w architektttrze sakralilej
okolic il1ięrlzyrucw, [w:] Ziemia Mięrlzyrzeda. Fmgmmty z dziejów, red. B. l\Iykietów, l\ l. Tureczek, Międzyrzecz-Zielona Góra 2006, s. 159-168.
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Umocniony), była whtczona po wojnie w obręb poligonu wojskowego, dlatego do
tam zaobserwować liczne ruiny, także po zabudowie mieszkalnej i gospodarczej. Właśnie w tym okresie zniszczono również kościół poewangelicki.
Powyższe zapisy ukazujł też względy ekonomiczne. Remonty podejmowano
tam, gdzie obiekty były z jednej strony wykorzystywane przez ludność, z drugiej
zaś nie wymagały znaczących nakładów. Na podstawie łekwry wydaje się, że największe szanse miały obiekty uznane za zabytkowe. Jednakże należy zauważyć
szczególne, podyktowane względami politycznymi, pojmowanie "zabytkowości".
Na terenie powiatu gorzowskiego jedynie miejską farę w Gorzowie (dziś katedra) uznano na podstawie omawianej dokumentacji w projektach remontowych
za zabytkową. Tercny północno zachodniej części Ziemi Lubuskiej stanowi<!
przykłady obecności architektury ryglowej powstałej w okresie osadnictwa "fryderycjańskiego" w XVIII wieku. Wprawdzie w wielu przypadkach obiekty te
zostały zaadoptowane przez miejscOW<J ludność, ale tu działania poszły w stronę
usuwania wyposażenia ruchomego w ramach dostosowywania do konfesji katolickiej. W praktyce można mówić o zachowaniu samej architektury, trudno jednak nic cłostrzec ogromnych i ciągle słabo zauważanych w literaturze dorycz<Jcej
zabytków omawianego terenu strat w obrębie takich przedmiotów, jak snycerka, dzwony, meble, malarstwo, paramenta liturgiczne, organy itp. 24 Oczywiście,
patrZ<JC na dokumenty, widać jednocześnie, że samo administracyjne określenie
owej "zabytkowości" nic uchroniło nierzadko od działań rozbiórkowych. W poję
ciu ówczesnej administracji charakter zabytkowy posiadały te nieruchomości, co
do których udało się przypisać średniowieczną (piastowską) proweniencję. Szczególnie wymowne są przykłady z Głogowa, Szprotawy i Gubina. Taki stan rzeczy
w wielu przypadkach i jakby wbrew wielu działaniom, jak chociażby wydawane
publikacje popułaryzuj<JCC zabytki nie tylko "piastowskie", przekładał się również
na społeczne postrzeganie tych problemów 25 • Dochodziły tu oczywiście względy
szeroko pojętej adaptacji otoczenia kulturowego, traktowanego odgórnie wybiórczo w aspekcie nicdawnych wówczas przesiedleń ludności i niejako samej sytuacji
Ziem Odzyskanych w kontekście ustaleń granicznych z 1945 roku 2c'.
Jak wskazuje Stanisław Kowalski, wieloletni konserwator zabytków i autor
wielu publikacji, bardzo często w przypadku zborów ewangelickich, argumentem
używanym przez władze były trudne do obalenia względy bezpieczeństwa. Tym
sposobem miały zostać rozebrane "kościoły łaski" w Kożuchawic i Żaganiu. Jednak zdaniem przywołanego autora, sytuacja obiektów sakralnych z racji ich funkcji
dziś można

24
W zakresie wyposażenia ruchomego oprócz cytowanych dokumentów zob. przywoły
wane katalogi zabytków oraz np. prac<; l\ l. Szymat1skicj-Deret1, Kokiolv zqóowe i szhrletowr
ru•ojr&•6rizt'ó!.'fl /ubllsl.-iego, Zielona Góra 2009.
z; Jedn<l z publikacji jest praca S. Kowalskiego, Zabytl:i -~rorl/:o wfgo Nadodrza. Katalog
flrrhitd:l/11'\' i 111'Ófl11istyh. Zielona Góra 197(J.
2'· W komekście tych problemów zob. np. Z. l\ lazur, O adaptarji 11ie111iffl:iego dziedziClwa
l.-11/ltii'OWt'go lltl Lir111iarh Zachorl11irh i P6luor11yth. Pozmu1 2001.
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mimo wszystko przedstawiała się na omawianym terenie względnie korzystnie
w porównaniu z zespołami pofolwarcznymi i innymi obiektami świeckimi, które
uzyskały charakter komunalny i państwowy 27 •
Wspomniane wy:źej mchome wyposażenie kościołów to osobny problem, który stanowi znacz<)cą lukę badawcz<l i dokumentacyjn<), także jeśli chodzi o obiekty
zachowane i współczesny stan dokumentacji właściwych służb konserwatorskich.
Już bowiem po wstępnym porównaniu stanu obecnego do wydawanych przed wojn<! katalogów zabytków jawi się poważny problem nigdy (z dość oczywistych powodów) nieocenionych strat wojennych w obrębie problematyki dóbr kultury tego
obszaru. Prowadzone przez autora badania zmierz<!jace do pełnej dokumentacji
strat zabytkowych dzwonów w okresie obu wojen światowych pokawją, że badany teren tak jak całe Ziemie Odzyskane stanowił obszar "restymcji zastępczych"
dla Polski centralnej. Niemożność odzyskania zarekwirowanych przez Niemców
dzwonów spowodowała penetrację terenów nowo przył<lczonych do Polski. W trakcie badań terenowych i archiwalnych autor natknął się w zasobie zielonogórskiego
archiwum na cytowany zbiór dokumentów zawieraj<!cych kilkadziesiąt podań oraz
pism urzędowych poświadczaj<!cych przekazywanie dzwonów w latach 50. z Ziemi
Lubuskiej do kościołów w centralnej i wschodniej Polsce. Wśród podań nadsyłanych i pozytywnie rozpatrywanych z województw na przykład białostockiego,
krakowskiego, ale i miejscowości na Ziemi Lubuskiej, gdzie kosztem S<!Siednich
miejscowości uzupełniano potrzeby w tym zakresie, znalazł się również dokument
z 14 stycznia 1955 roku wystawiony przez Wydział ds. Wyznań w Zielonej Górze,
w którym zapisano: "[ ... ] dzwony w ilości 66 szt., w tym 36 sztuk z metalu kolorowego zostały przewiezione samochodami do Rejonowej Składnicy Złomu we
Wrocławiu . Nadmieniamy, że m.in. znajdowały się tam dzwony z napisami w ła
cińskim języku z lat 1500, 1600 [... ]".Trudno pominąć w tym miejscu wynikające
z dokumentów liczne akty samowoli. Warto tu wskazać, że część z tych dokumentów umożliwia precyzyjne określenie miejscowości, z których pochodziły dzwony.
Jednocześnie ta niezmiernie cenna dokumentacja pozwoliła uwpełnić kwerendę
zrealizowaną przez autora w zasobie Deutsches Glockenarchiv przy Germrmisches Naliottrllmuseum w Norymberdze. Dokumenty z zielonogórskiego archiwum uwpeł
niły dane dla kilkudziesięciu dzwonów utraconych już po wojnic, a uchodzących
wcześniej za straty wojenne. W sumie kwerenda w Norymberdze obejmuj<)Ca straty poniesione do 1945 roku oraz kwerenda w Zielonej Górze ujawniły około 300
obiektów w większości przypadków o znacZ<)Cej wartości artystycznej i historycznej. Stanowi to prawie 25% strat ogólnych na badanym terenie uwzględniając lata
40.-50. XX wieku. Należy wskazać, że tak znaCZ<!Ce straty tej materii zabytkowej
już w okresie powojennym okazały się pewnym zaskoczeniem dla założeń dokumentacyjnych wspomnianego projektu, gdyż dotychczasowa literatura dotycząca
27

S. Kowalski, Zabyt/.:i si!ISZ11f... , s. 7-16.
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nie tylko Ziemi Lubuskicj podejmowała przede wszystkim straty poniesione do
1945 roku . Również cytowane powyżej dokumenty z zespołu PWRN w Zielonej
Górze odnoszące się do nieruchomości poewangelickich zawierają liczne informacje o dzwonach. Wspomniana dokumentacja dotycząca ich rekwizycji wyjaśnia cel
ich rejestracji w obrębie nieużytkowanych obiektów sakralnych 2x.
Przedstawiony i zarazem dość dobrze rozpoznany przykład dzwonów może
stanowić swoisty przyczynek do strat i rozproszenia "ruchomych" dóbr kultury,
zwi~1zanych z tytułowymi kościołami poewangelickimi na Ziemi Lubuskiej. Dalsze badania w tej dziedzinie dostarczą niewątpliwie jeszcze wielu zaskakujących
wniosków. Niemniej warto przywołać interesujące dane opracowane dla kościołów
poewangelickich w Kożuchawic i Wschowic, autorstwa Justyny Śmielskiej-Saniuk
oraz Marty Małkus. W przypadku Kożuchowa kościół używany był po wojnie jako
magazyn. W latach 1961-1962 rozebrano i przekazano do Głogowa ołtarz, kazalnicę i prospekt organowy, a w 1978 roku przewieziono do Poznania polichromowane stropy z przedstawieniami biblijnymi. Następnie sukcesywnie przekazywano
poszczególne elementy stropu po konserwacji trwaj~1cej w wyniku różnych przeszkód i problemów, głównie natury finansowo-administracyjnej jeszcze w latach
90. XX wieku(!) do różnych kościołów w okolicach Żar, Zielonej Góry. Trzeba też
wskazać, że swoistą "spuścizną" okazały się liczne luźne deski polichromowanego
stropu, które obecnie S<l eksponowane w zielonogórskiej kawiarni "Pod Aniołami",
przynale żącej do parafii św. Józefa. Jeśli chodzi o sam kościół w Kożuchowie, do
chwili obecnej pozostała jedynie wieża. W zasadzie w kontekście dalszych uwag
dotyczących Vischowy za "sukces" należy uznać to, że kożuchowskie wyposażenie
mimo wszystko pozostało zachowane w pobliżu miejsca pierwotnego. Przecież jak
wskazuje w swoich badaniach Marta Małkus, organy z kościoła Krippleitl Chrisli
zostały w latach 40. wywiezione do Warszawy i następnie umieszczone w katedrze św. Jana , z kolei do Biblioteki Narodowej wpłynęło około 3100 woluminów
z kościelnej biblioteki we Wschowie. Wspominane wyżej portrety pastorów trafiły
rów nież do Warszawy i zostały umieszczone w tamtejszej parafii ewangelickoaugsburskiej św. Trójcy- część wróciła do Muzcum Ziemi Wschowskicj w 2006
roku. Elementy wschowskiego ołtarza odnaleziono na strychu ko śc ioła św. Bartło
mieja w Gda11sku, które także powróciły do Wschowyl~.

"

Szczegółowe badania w rym zakres ie zasrały opublikowane przez autora w artykule:

Zabytl.-oill'f rh'ii!'OIIV ill'O)rill'Ódzlill'fl lubushego. Problematyka rloltt!ltfl!tarji stml ·w:ojomydt i po'li!!Ojrm".Vdt w l&!ifllr zrt.iObóie.' m-rńi'll!!Ó'il!.' w Nin11rzedt i w Polsa, " Lubuskie 1'-lateriał y Konserwatorskie",
t. 6 , .2009, s. 168-186 oraz w pracy zwa rtej: 1'-1. Turcczek, Zabyd·ow!r r/z'll!!onv 11rt Zif'llli Lubtt.d:iej
Dol.-lllllflllflrja. odtro11rt, barlmtia, Zielona Góra 2010.
2
'' 1'-1. i\lałkus , Dziejr. zadtowrlltrgo wyposażmin i wys!rój J:okiola imimia ŻlóbJ.·a Cl11ystttsa
'/J!.'f 1\Z,-rhoru•ir po !9I"i rol.-11; J. Śmiclska-Saniuk, Wyposażmir i wystrój Wlt(lrza rla w11ego f"li!!flllgclidir.go J.·o.{dolrtlash ru' Kożttdtoru•il' omz idt losy po 1945 roht, [w:] Wiar/za i spoierzet/siwo wobec
11irmirdiej ·'PIIkizJ!_I' lllllutvwej ttn Zimti Lub!lslief .. , s. 143-186.
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Historia wyposażenia tylko dwóch kościołów na omawianym terenie iłustruje
bardzo złożoną sytuację zabytków ruchomych. Liczne obiekty były zwyczajnie
niszczone bez jakiejkołwiek dokumentacji bądź tak jak ołtarz w poewangelickim kościele w Boryszynie (pow. świebodziński) samowolnie przystosowywano
je, usuwaj<jC wszelkie ślady ewangelickie, a tym samym nierzadko cenne malarstwo, inskrypcje itp. Realizowane przez Pracownię Epigrafiki na Uniwersytecie
Zielonogórskim działania dokumentacyjne tego rodzaju zabytków pokazują, że
współcześnie niemal rzadkością są lichtarze, żyrandole, portrety pastorów, płyty
epitafijne i nagrobne- wyposażenie powszechne według katalogów zabytków
sprzed 1945 roku-10 •
Wybrane i przedstawione dokumenty mogą jedynie zasygnalizować kolejny
aspekt problemu i zdaniem autora zwrócić uwagę na ciekawe i rzadko wykorzystywane w pracach nad dokumentacją i ocenami strat zabytków archiwalia instytucji
i urzędów powojennych, niebędących bezpośrednio związanych z ochroną dóbr
kultury. Poza tym nie ma wątpliwości, że powyższe lapidarne przekazy mogą zawierać wiele nieścisłości i tym samym wymagają dalszych badań. Warto w tym
miejscu, w kontekście powyższych dokumentów, wskazać zbiory fotograficzne
Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Materiały te były wprawdzie częściowo publikowane. Niemniej szczegółowa kwerenda w obrębie tego zespoht ujawniła liczne
fotografie z 1947 roku, dotyczące nieistniejących już obiektów na badanym terenie
-obiektów nie tylko sakralnych·11 •
Zjawiska, do których doszło po II wojnie światowej na obszarze tak zwanych
Ziem Odzyskanych, wynikały z wielu złożonych czynników. To zaś nakazuje
poszukiwanie nowych źródeł i zarazem ostrożne umieszczanie tych problemów
w szczególnym kontekście społecznym i politycznym. Liczne zabytki udało się
w wyniku niekonwencjonalnych działań oraz w obliczu trudnej rzeczywistości
uratować- takim przykładem jest mimo wszystko Kożuchów, jeśli chodzi o część
wyposażenia omawianego koscioła, inne uległy bezpowrotnemu zniszczeniu. Dziś
istotne jest, aby podejmować działania dokumentacyjne, zarówno w wymiarze
ustawowym związanym z ewidencją, jak też w wymiarze naukowym ukazującym
losy wielu cennych budowli i przedmiotów wyposażenia. Brak tego typu działań,
dotyczqcych także architektury świeckiej, cmentarzy, zespołów zieleni i innych
obiektów, sprzyja dalszym stratom i dewastacjom12 .

'" Zob. zrealizowane już części wydawnictwa Corpus lnscriptionum Po/oniae, t. 10,
z. 1-4.
" M. Wagińska-Marzec, P. Kraszewski , Przed półwieczem ... ZiemiaLubuska w obiektywie,
Poznań 1997.
2
·'
Zabytki z obszarów Pólnocnej i Zachodniej Polski nadal pozostąią słabo dostrzegane
po za tymi terenami. Pisze o tym m.in . B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków, Warszawa
2005. Autor podejmuje w interesujący sposób kwestie okresu po 1945 r., komentując również
problemy aspektów prawnych po 1962 r., s. 101-172.
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ror. Ja, Ib. K ośc i ó ł w 13ukoWC II (pow. mi<yd zy rzec ki ) z ok. ISSO roku
(lata 70. XX wieku) oraz zgli szcza tego k ośc i o ła w 1978 rok, fot. R. Paro rski
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Partie an d~r e~ng. ffirdJe

For. 2a, Zb. Ewa ngelicki k ośc i ó ł farny w Trzcielu (paw. międzyrzecki)
oraz w nętrze tego k ościo ł a, pocztówki z okresu międzywojennego;
źród ł o: TiHcńliege/ in a/ten Ansidtlen, Blankenfelde 1995
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For. 3. Nawa g ł ówna g ubiń s ki ej
fary po oczyszczeniu z gruzu,
stan ze styczn ia 2009 roku,
for. autor

F or. 4. Wieża K ośc i o ła Łaski
w Każu c h owie (pow. nowoso lski), sta n z kwi etn ia 20 10 roku,
for. 13.M. Bednarscy

Nierhrirmr Mbytl:i 11a l ifilii L11b11skiej. ..

For. S. Poewangelicki kościół w Jordan owie (pow. św i ebodziń s ki ),
stan z kwietnia 20 10 roku, fot. autor
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F o r. 6. G o tycki

k ośc i ó ł

katoli c ki w Ch ociulac h (pow.
stan z kwietnia 2010, fo t. autor

św i c b o d z iń s ki ),

l\ larccli T urcczck

THE UNWANTED SIGHTS OF THE ZIEMIA LU BUSKA. POST-EVANGELICAL CHURCHES
IN VI EW OF SELECTED DOCUMENTS OF PWRN IN ZIELONA GÓRA,
RELIGIOUS DENOMINATION DEPARTMENT
Summary
The anicl e de picts t he p roble m of Evangc lica l sacra l sights on t he eontemp a rary Zie mia Lubuska. Th c wa rk an e miJ tS ro dra w broad c r attcntion to t he archi vc s of t he institutions unrelatcd
to rh c sig ht s !Jrcsc rvati on from 1945 ro 1989 but exc rting an acru al influe nce on rh c ir fat e. The
qu ored cl oc um c nrs co me from th e rcso urces of t he Star Archives in Z ie lona G óra and com!J ri se
a n inte resring mate ri al for d oc um e ntati on and rescarch of hi story of rhc sights on t he di scussed
land .
N umc ro us sac ra l fi xed propc rtics aft e r Wa rlei War II bccam c th c politica l subj cct of th e
auth oriti cs in v icw o f b ro ad ly defin c d German c ulturall cgacy. As a reSlllt of war damagc.
inrc nd cd ac ti ons o f t he a uthoriti cs and al sa a social situarion in aspec ts of rcsc trl e mc nt o f th e
pa puiari on aftcr 1945 an d d omcsri cati on of fo re ig n c ulwrallegacy. a lot of rh cse sig hts bccam e dev asut<.:cl o r suffc rc d intc nri onal clamagc. It is wonh mc nri onin g that one of th c most
mca nin g ful cxam p les of th csc acti o ns wa s th c li st of 113 c hmc hes mea nr fo r d e moliti on. On

Ninlflittlle zabytki 11a Ziemi Lub11shrj. ..
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-------·----···- ----- --------------- - -- - - -- ----·-------- - - - -this list appearcd post-Cistercian monastery complcx from Gościkowo-Paradyż, among others,
classified asan immcnsely valuable architectmal sight in Central Europe. lt proved to be an
action aimed not only at the German cultmallegacy, but also at rcligious life. These actions
were t he rcsult of a planned "substitute restitution" and importing numcrm.ts sights and building materials from demolition to central and eastern Poland. These issues are presentcd on
the basis of documcnts from t he Religious Denaminarion Departmcnt, a n organisational unit
acting at voivodcship authorities which supervisceł all renovation and building wark within the
limitsof these sacra! sights. This activity in the field was a result of functioning the central
institution called the Religious Denaminarion Department.
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WPŁYW DRUGIEGO KRYZYSU BERLIŃSKIEGO

NA STANOWISKO MOCARSTW ZACHODNICH WOBEC KWESTII
UZNANIA POLSKIEJ GRANICY NA ODRZE l NYSIE ŁUŻYCKIEJ
(W ŚWIETLE POGLĄDÓW WŁADZ PRL)

listopada 1958 roku przywódca ZSRR Nikita Chruszczow, przy asyście przebywaj4cego w Moskwie z wizyt'-! Władysława Gomułki, podważył prawo
mocarstw zachodnich do obecności w Berlinie, ustanowione na mocy porozumień
międzyalianckich pod koniec wojny; wezwał w zwi4zku z tym do zrewidowania
dotychczasowego statusu miasta i przekazania uprawnień nad nim władzom
Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Przywódca ZSRR wskazał również konieczność zawarcia w możliwie szybkim czasie traktatu pokojowego z Republikq
Federaln4 Niemiec i NRD' . Kilkanaście dni później, 27 listopada szef radzieckiej
dyplomacji Andriej Gromyko w imieniu swojego rządu skierował do Waszyngtonu, Londynu, Paryża i Bonn jednobrzmiqce noty, w których domagano się, akcentujqc zbrojenia w RFN, pilnej likwidacji "nienormalnej" sytuacji w Berlinie.
ZSRR, obwiniajqc mocarstwa zachodnie o złamanie porozumień poczdamskich
dotycz~lcych stolicy Niemiec, uznawał je obecnie za pozbawione mocy prawnej
i zażądał zniesienia reżimu okupacyjnego, wycofania stacjonujących w Berlinie
sił zbrojnych oraz przekształcenia go w wolne miasto- neutralne i niezależne od
innych państw. 'H1kie rozwiązanie, zdaniem Kremla, miało również zapobiec wykorzystywaniu zachodnich sektorów niemieckiej stolicy, jako bazy działalności
dywersyjnej, szpiegowskiej i propagandowej wymierzonej nie tylko w NRD, ale
również w inne kraje socjalistyczne 2 . ZSRR zagroził także, że jeżeli w ciągu sześciu miesięcy problem Niemiec nie zostanie rozwiązany, to przekaże władzom
enerdowskim własne prawa do kontroli nad Berlinem. Chruszczow, decydując się
na tak stanowczy krok, liczył, że mocarstwa zachodnie albo wycofaj'-! się z Berlina,

lO

1
Zob. W. Taubman , Khmsńcńev . Tńe ma11 a11d his era, London 2003, s. 396-397; W.
Burr, Avoidi11g rńe Slipperv Slope: The Eise11ńower Administmtio11 and the Bet!i11 Ctisis, November
1958-la!marv 1959, "Diplomatic History" 1994, vol. 18, no 2, s. 177.
2
A. Tusa. Tńe Las/ Divisioll. Bfllill a11d tńe Wal/, London 1996, s. 91 i n.; J. Krasuski , Historia RFN, ·warszawa 1987, s. 375-380; R. Rybicki , Stalfis pmwny Betli11a Zacńod11iego, Warszawa 1972, s. 133-134; l\ l. 1\lalia, Sowiecka rmgrdia. HWorial.·omtttlistyr:z11ego imperium rosrjskiego
1917-1991, Warszawa 1998, s. 382.
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wschodnioniemieckiego i podejmą z nim
bezpośrednie rokowania w sprawie dostępu do miasta. Oba rozwiązania oznaczałyby sukces Kremla i popieranej przez niego NRD 1 .
Ultimatum Chmszczowa, jak wkrótce zaczęto nazywać żądania radzieckie,
stanowiło pocz<ltek kolejnego po 1948 roku wzrostu napięcia stosunków WschódZachód wokół podzielonej niemieckiej stolicy, czyli tak zwanego drugiego kryzysu
berlińskiego. Konsekwencją tego napięcia stało się utrwalenie podziału Niemiec,
umocnienie państwa wschodnioniemieckiego oraz odgrodzenie w sierpniu 1961
roku obu części Berlina słynnym murem- bodaj najbardziej spektakularnym pomnil<iem zimnej wojny.
Władze PRL od początku kryzysu berlińskiego deklarowały jednomyślność
z Kremlem w spra\vie rozwi<IZania kwestii niemieckiej i akceptowały radzieckie
działania w tym zakresie 4 • Jednocześnie Warszawa obawiała się trudnych do przewidzenia skutków kryzystl. Konieczność zwarcia szeregów bloku wschodniego
wokół ZSRR sprzyjało bowiem wzrostowi uzależnienia od Moskwy i zmuszało
Polskę do rezyg nacji z wprawdzie ograniczonej, jednak do pewnego stopnia amonomiczncj, aktywności jej polityki na arenie międzynarodowej po 1956 roku.
Napięcie berlińskie uwypukliło też złożoną kwestię nieuznawanej granicy
zachodniej. Ekipa Gomułki niepokoiła się sposobem argumentacji Kremla, który
głosił obecnie, że uzgodnienia poczdamskie, ze wzgledu na ich złamanie przez
mocarstwa zachodnie, straciły ważność. Stawianie sprawy w ten sposób, jak domniemały władze PRL , mogło stwarzać sposobność do podważania prawnych podstaw linii granicznej na Odrze i Nysie Łużyckiej. I nic chodziło tym razem jedynie
o stanowisko Zachodu, ale także kierownictwa radzieckiego, które podejrzewano,
że w toku rozgrywek o Niemcy, może się zdecydować na rozwi<IZania sprzeczne
z interesem Pol ski i potraktować sprawę granic jako e lement politycznego przetargu z Zachodem. Obawy te były słuszne, gdyż Chmszczow już wcześniej nie
unikał groźby wycofania się ZSRR z popierania granicy zachodniej Polski celem
wywierania nacisku na \Varszawę'.
Poza tym PRL zamierzała także wyciągnąć kor zyś ci z zaostrzenia sy tuacji
między narodowej na tle niemieckim, dostrzcgaj<IC, że kryzys berliński może do-

:.dbo

też uznają nicpodległość państwa

Za ].L. Gadcli s. Trmzj11ż ii!Jiellly ... Noru•a historia zilllllej y~•oj11y , Warszawa 1998, s. 183184.
• Zob. l\I.S . \Vo b111ski. PolsNr partif i otgrwizarjr polityr:wr w h"fljll wobrc problmJIIIIirlllirdiego ru• /titaf"h !9,19-1969. Wrocław 1986, s. 165 i n.; Archiwum l\linistc rstwa Spraw Zagranicznych (dalej Ai\1SZ), z. Z3, w. 14, r. 161, Komunikat o naradzie ministrów spraw zag ranicznych p<u'isrw-czlonków Układu Warszawskiego i Chińskiej Republiki Ludowej, k. 65-66.
s Zob. Nota/J·a;:: ro:uuów przrproru,arlzollvrh w rhli11 24 i 25 maja b1: mirdzy rlr/rgarjq parIYjllo-rzqdoru·q PRL i rldeg(l(jq partyj11o-n:qr/oru•q ZSRR. [w:] Tajile rlol.·tllllflily Bi11m Po/itycz11ego
PRL-ZSRR 1956 -19711, wst<;p A. Paczkowski, Londyn 1998, s. 35; A. .Korzon,Kłopotli'i!L•y . satelita.
Sto.((mh po!Jlo -mdzirdif 1947-1957, [w:] Rola i mirjscr Po/sh al' E11ropie 1914-1957, red. A. Kory n,
Warszawa 1994, s. 160.
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do zmiany dotychczasowego st:.lnowiska Zachodu i RFN w zakresie
uznania granicznego status quo. Biorąc pod uwagę taką okoliczność oraz przychylność Kremla, Warszawa zintensyfikowała działania dyplomatyczno-propagandowe,
wychodząc ze słusznego założenia, że mocarstwa zachodnie, dąż'lc do kompromisu
w sporze z ZSRR, byłyby skłonne do poczynienia pewnych ustępstw na rzecz potwierdzenia Odry i Nysy Łużyckiej oraz wywarcia w tej sferze odpowiedniej presji na rząd boński. Szanse na postęp w uznawaniu granicy, zdaniem władz PRL,
mogły powiększać ujawniające się obawy państw Europy Zachodniej, zwłaszcza
Wielkiej Brytanii i Francji, przed wzrastaj'!cą potęg'! gospodarcz'l i militarno-polityczną Republiki FederalneJ'.
Przełomem w sprawie zmiany nastawienia Zachodu wobec polskiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej w okresie drugiego kryzysu berlińskiego stało
się wystąpienie prezydenta de Gaulle'a podczas konferencji prasowej 25 marca
1959 roku Przywódca Francji, odnosząc się do sytuacji międzynarodowej, dokonał
krytyki radzieckich działań w sprawie niemieckiej i sprzeciwił się jakimkolwiek
ustępstwom mocarstw zachodnich na rzecz Kremla w tej kwestii. Co jednak było
najistotniejsze dla Warszawy, de Gaulle podkreślił z naciskiem, że niezbędnym
warunkiem przyszłego zjednoczenia Niemiec musi być respektowanie przez nie
granicznego slrt!tts quo. Stanowisko takie, jak zaznaczył prezydent, jest podyktowane istniej'lcymi realiami i podzielane nieomal jednomyślnie przez wszystkich
Francuzów7• Było to pierwsze oficjalne, choć pośrednie, uznanie definitywności
granic Polski przez zachodnią głowę państwa. De Gaulle i inni politycy francuscy
Jarząbek,

Problem tliemiecJ:i w polskiej polityce wobec mocarstw zachod11ich i palisiw
w czasie dmgiego J:rvzystt ber/itiskiego 1958-1961 - w:vbrrme zagaduie11ia (w:]
Polsl:a - Niemry- E11ropa. Księga lttbilettszowa z okazji siedemdziesiqlej roczuiry 1trodzi11 profesom
Jerzego Holzem, red. P. Buras, E. Dmitrów, J.!\L Fiszer, W. Jarząbek, E.C. Król, P. l\Jadajczyk,
Warszawa 2000, s. 217; por. też M. Pasz tor, Problem Odt:'V i Nvsy Łużyckiej w polityce Fm11cji wobec
Republil.'i Ferleml11ej Niemiec w latach 1959-1969, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2005, nr 2,
s. 92; Al\ISZ, z. 23 , w. 6, t. 47, Sprawa polskich ziem zachodnich i granica na Odrze i Nysie,
k. 170.
7
Za M. Pasztor, Między Paryżem , lVanzawq i Mosl:wq. Stosu11l:i polsko-frrmc11sl:ie w latach
1954-1969, Tonu'i 2003, s. 71; zob. też earlem, Problem Odrv i N.-vs."' L11ż:vcJ:iej w polityce Fm11cji
wober Republil:i Ferleml11ej Niemiec ... , s. 94; J. Gerhard, Chades rle Gatt/le. Warszawa 1972, t. 2,
s. 81-82; Al\ISZ. z. 23, w. 6, t. 47, Sprawa polskich ziem zachodnich i granica na Odrze i Nysie,
k. 192. Należy nadmienić, że nieco wcześniej, w paidzierniku 1958 r. dyplomacja polska podjęła próbę skłonienia Paryża do oficjalnego uznania granicy na Odrze i Nysie Lużyckiej, wykorz ys tując do tego okoliczności zaangażowania Francji w konflikt algierski. Warszawa, z niechętną aprobat'} dla taki ch działa!'\ ze strony ZSRR. zaproponowała wówczas de Gaulle'owi,
że w zamian za uznanie przez niego granicy, Polska nie uzna emigracyjnego rządu Republiki
Algierskiej, utworzonego przez Front Wyzwolenia Narodowego. De Gaulle odrzucił jednak
ofertę władz PRL. nie chcąc zadrażniać stosunków Francji z RFN, a rakże Stanami Zjednoczonymi i Wielką Bryraniq (W. Jarząbek, "Z Pols/.·q 11ie robię żarl11ych przetargów... ". Ge11. Charles
rle Gatt/le, gm!lim 11a Odrze i Nvsie L~t życl:ifj i h :vzys algierski, "Dzieje Najnowsze" 1999, nr 3, s.
159 i n.; l\1. Pasztor, Problem gm11icv 11a Odrze i N_rsie Ł11żyrkiej w stostmh1cń polsJ:o-jin11msJ:ich
w latach or/1953 rio 1965, "Wroclawskie Smdia z Polityki Zagranicznej", red . K. Ruchniewicz,
r. Za W.
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potwierdzali swoje poglądy na ten temat również w późniejszych wystąpieniach
z zastrzeżeniem, że formalne zatwierdzenie powojennych rozwiązań granicznych
musi nasqpić w traktacie pokojowymH_
Deklaracja de Gaulle'a mobilizowała dodatkowo PRL do zabiegów na rzecz
potwicrdzenia ostateczności polskich granic także przez Stany Zjednoczone
i Wielką Brytanię, których rządy namawiano od tej pory do pójścia w ślady Francji. W tym celu Warszawa zaprzestała nawet na jakiś czas krytyki poczynań politycznych obu mocarstw zachodnich, koncentrllj'!C ataki propagandowe nieomal
wyłącznic na RFN''.
Waszyngton nic kwestionował wprawdzie granicy na Odrze i Nysie Łużyc
kiej, ale uzalcżn iał swoje poglądy od postępów w rozwi'lzaniu całokształtu problemów niemieckich i wyrażał wynikaj~1ce z układów poczdamskich stanowisko,
że ostateczne ustalenic granic nastąpi w przyszłym traktacie pokojowym 10 • Taki
punkt widzenia przedstawiono Gomułce, który proponował goszcz'lcemu w Polsce
w sierpniu !()59 roku wiceprezydentowi Nixonowi, aby USA złożyły w sprawie
granic deklarację podobną w treści do oświadczenia de Gaulle'a". Równocześnie
strona amerykańska uświadamiała sobie coraz wyraźniej znaczenie uznania granic
nie tylko dla władz PRL, ale i dla całego społeczeństwa polskiego, niezależnie
od jego nastawienia do istniei<lcego w Polsce porządku politycznego 12 • Przyczyniły się do tego w znacznym stopniu rozmowy, jakie w trakcie wizyt w Stanach
Zjednoczonych jesienią 1959 roku prowadzili najpierw Ochab i Rapacki, a następ
nic wicepremier Jaroszewicz i sam Gomułka , przebywający w Nowym Jorku we
wrześniu 1960 roku na Sesji ONZ. Wszyscy przekonywali niezmiennie Amerykanów o '"'adze i doniosłości międzynarodowej aprobaty Odry i Nysy Łużyc
kiej w celu pokojowego rozstrzygnięcia problemu niemieckiego oraz podkreślali,
że w obecnej sytuacji międzynarodowej jakiekolwiek próby zmian granicznego
-- ---
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13 . Szaynok. J. Tyszkiweiez. Tonu't 2002, r. l. s. 125-126; Al\ISZ. z. 23, w. 6. t. 47, 'T'elefonogram
od Tow. Gedego z dnia 12. 10. 1958 r. , k. 102-103).
x l\ L Pasztor, P,-ob/rm gm11icy 11a Orlru i Nvsir ł.11żyd.:ifj w sfoj·tml.:arh pols/:o~fi<mcllskich .. . ,
s. 129: zob. też Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), KC PZPR. sygn. 237/XXII/1112, Stosunek
krajów zac hodnic h do sprawy uznania granicy na Odrze i Nysie. Francja, k. 139; Al\ISZ, z. 23,
w. 5, t. 39, Notatka z rozmów z Ambasadorem Francji w Warszawie w dniach 15 i 16 grudnia

1958

r.,

k. 77.

'' J. Tebinka.

Nar/z ieje i rouMrowmtia. Polit_yl.·a IVir/1.-iej Brvtmtii wobrr Polsl·i !956-!97tJ,
Warszawa 2005, s. 112; W. Jarząbek, Problf!nllitmied:i '1L!' po/sl:iejpolitya wobn momrstw Zfl chorlnich ... , s. 233.
1
" ). Tyszkicwicz, Gm11im 11a Orlrzr i Nvsie il!' stoSIIII!:ach polsi·o -aml'rvJ.·mJsJ:ich ru• latach
1956-197ti, [w:] ilfięrlzy pa źrlzienli/.-iem rt gmrlnim1. Poli!yht zagrr111irvta doby Gomttll.·i, "Wrocławskie Studia z Polityki Zagranicznej". red. K. Ruchniewicz, B. Szaynok, J. Tyszkiewicz,
Tonu1 2005. r. 2, s. 139-140.
11
l ' l)'szkicwicz, op. ril., s. 149; \V. Jarząbek. Probll'ln niemird:i ill' polsl.-iej polityce wober
momn-tw utdorlllich ... , s. 221.
12
W. Jarzqbek. Pt v b!mtllirmirrl.-i ill' polsl.-iejpolilvre m•ober momrsi'IJI! z arhod11ich ... , s. 219.
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status quo w Emopie mogłyby nasqpić jedynie w wyniku wojnyl 1• W lipcu 1960
roku PRL, podnosząc problem rewizjonizmu zachodnioniemieckiego, skierowała
notę do władz amerykańskich z zapytaniem, jak ustosunkowują się do roszczeń
terytorialnych Bonn wobec Polski i czy RFN może w tej sprawie liczyć na poparcie sojuszników z NATO i samych Stanów Zjednoczonych (noty podobnej treści
wystosowano następnie do pozostałych członków Paktu Północnoatlantyckiego
z wyjątkiem RFN). USA udzieliły wprawdzie odpowiedzi wymijającej, uzależ
niając rozwiązanie zagadnień granicznych od pozytywnego rozstrzygnięcia spraw
niemieckich i odkładając je do chwili zawarcia traktatu pokojowego, ale nie zakwestionowały praw PRL do nowych granic 14 •
W USA dostrzegano zależność, że rola ZSRR jako wyh1cznego gwaranta linii
Odry i Nysy Lużyckiej jest ważnym elementem utrwalającym podporz<)dkowanie
Warszawy Moskwie. Z tego punktu widzenia, jak przewidywano, uznanie granic mogłoby zdopingować PRL, o ile nie do oderwania się od Kremla , o tyle na
pewno do uzyskania większej niezależności. Brano także pod uwagę możliwość
potraktowania kwestii granicznej jako środka przetargu w rozwiązaniu problemu berlińskiego i próbowano o ddziaływać w tym kierunku, choć z niewielkim
skutkiem, na władze w Bonn . Właśnie stanowisko Republiki Federalnej i brak
jakichkolwiek postępów w rozwiązaniu zagadnień niemieckich spowodowało, że
w okresie rozgrywki o Berlin Stany Zjednoczone nie zdecydowały się na deklarację uznania granic, uważając to za zbyt drogą koncesję na rzecz bloku wschodniego
i unikały w tej sprawie zajmowania publicznego stanowiska. Co jednak najważ
niejsze z punktt1 widzenia interesów polskich, Waszyngton jednocześnie wykluczał ewentualność modyfikacji granicznych na niekorzyść PRL, a potwierdzały to
nieoficjalne opinie oraz wypowiedzi polityków i dyplomatów amerykańskich 15 •
Z kolei Wielka Brytania już od 1956 roku rozważała bardziej elastyczne podejście do problemu Odry i Nysy Lużyckiej i wykazywała zainteresowanie stanem zagospodarowania przejętych po wojnie przez Polskę ziem poniemieckich.
Londyn wychodził z podobnego jak Waszyngton założenia (obie strony koordyu R . Loś. 1V1·r!torlnia polityi:a ka11derza Konmrla Ariet/altem, Lódź 2003, s. 224. W sprawie
polskiej gra nicy zachodniej w okresie kryzysu berlińskiego występowały równie ż aktywnie
środowisk a polonijne w USA, skupione wokół Kongresu Polonii Amerykańskiej. Ich przedstawiciele (w tym kongresmani), mimo niechęci do istniejącego w PRL systemu rządów, podkreślali wagę Ziem Odzyskanych dla rozwoju narodu polskiego i domagali się od władz Sranów
Zjednoczonych poparcia i uzna nia Odry i Nysy Łużyckiej (J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 145-146,
151 , 157; S. Korbo1~ski, IV imie11i11 Polski Walczqcej, Warszawa 1999, s. 632; A. t-.Iania, Bridge
Bttilrli11g. Polity/:a USA wobec Ettropy 1Vschod11iej w latach 1961-1968, Kraków 1996, s. 90).
14
L. Pastu siak , Po/sJ.·a a Zar:hórl, Warszawa 1991, s. 107-108; j . Tysz kiewicz, op. cit. ,
s. !59.
Jó J. Tyszkiewicz, op. r:il., s. 143, !52 i n.; L. Pastusiak, Prezyrlmr:i amerykmiscy wobec
spmw polshr:h, Warszawa 1992, s. 135; W. Jarząbek, Problem11iemier:ki w polskiej polityce wobec
mor:arstru• zac!torlllich. .. , s. 222; AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXII/1112, Stosunek krajów zachodnich do sprawy uznania granicy na Odrze i Nysie. Stany Zjednoczone, k. 126.
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nowały swoj~l politykę wobec PRL), że problem granicy może być w każdej chwili

wykorzystany przez Moskwę do szachowania Warszawy. Oprócz tego Brytyjczycy spoglądali nicchętnie na perspektywę dodatkowego wzmacniania Niemiec,
w przypadku ich zjednoczenia, kosztem okrojenia polskich terenów zachodnich.
Byli zdania, że ewentualne uznanic granic przez Bonn mogłoby się przyczynić
i ułatwić całkowite rozwi<tzanie sprawy niemieckiej, również w kontekście sporu
o Berlin u'. Strona polska zachęcała władze brytyjskie do aprobaty granicy zachodniej, wskazując, tak samo jak wobec USA, na przykład deklaracji cle Gaulle'a.
W Warszawic pilnic także śledzono rozwój dyskusji na ten temat w brytyjskich
środowiskach politycznych i Izbic Gmin 17 • Londyn nie zamierzał jednak otwarcie
zaaprobować linii Odry i Nysy Lużyckiej zarówno w obawie przed popsuciem
relacji z Bonn, jak i ze względu na polityczną wartość przetargow4 argumentu
granicznego w rokowaniach o przyszłości Niemiec z ZSRR. Przyj4ł wobec tego
ostrożniejszy wariant sprowadzaj<ICY się cło tak zwanej formuły Profumo 18 ogłoszo
nej w listopadzie 1959 roku, która stwierdzała, że ostateczna dclimitacja granicy
polsko-niemieckiej może zostać zalegalizowana po zawarciu traktatu pokojowego.
Strona brytyjska, używając terminu "delimitacja" zamiast "ostateczne ustalenie
granicy" oraz rezygnując z określenia dla Ziem Odzyskanych jako terenów znajdujących się pod polską administracją, wyraźnic odchodziła od dotychczas stosowanych okreśiel1 wywodz,tcych się z treści porozumień poczdamskich, a tym samym
dawała pośrednio do zrozumienia Polsce, że defadopotwierdza granicę zachodnią
i nie widzi możliwości jej zmian w przyszłośd' . Władze PRL, jak można się było
spodziewać, nie były do korka usatysfakcjonowane takim rozwiązaniem, starając
się w dalszym ciągu nakłaniać Londyn do konkretniejszych deklaracji. Zabiegi te
jednak nic odniosły większych skutków, a Wielka Bryt<lnia przez cały okres na20
pięć berlińskich nie wyszła w kwestiach granicznych poza "formułę Profumo" .
1

"' W. Jarz<! bek, Problem 11imlied:i w pols/:iej poli!yce ru·obec mocm:rtw zachod11ich ... , s. 226;
roz.rzaro'ul'flllirt. Polityi:a IVid/:iej Bry1a11ii wobec Polsi:i ... , s. 109, 114-115;
idem , Folityl-a IVid/:iej Brytanii iJ!.•ober Pols/:i w latach 1956-197(}, [w:] Mięrlzy paidziemikil'111
a gmd11ie11t ..., s. 18.
17
.f. lcbinka, Nar/zieje i ro zczarorumtia. Polilv~·a IVielhtj Brytanii wobl'c Polsh .. , s. 121,
131; Al\ISZ. z. 9, w. 60, t. 775, Wypowiedzi w Izbie Gmin na temat: Ziem Zachodnich i planu
strefy bezatomowej w czasie debaty w dniu 27. IV. 1959 r., k. 80; Al\ISZ, z. 9, w. 60, t. 775,
Notatka informacyjna~ Londyn, 17. 02. 1959 r., Al\ISZ, s. 9, w. 60, t. 775; Al\ISZ, s. 9, w. 60,
t. 775, Notatka z 9. IV. 1959, k. 56.
" John Profumo sprawował funkcję podsekretarza stanu w brytyjskiml\ISZ.
''' W. Jarz~1bek . Prob/em11iemiedi ill' pol.rhfj polilvce wobec momnrw zrN:hodl!ich ... , s. 228;
AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXII/1112, Stosunek krajów zachodnich do sprawy uznania granicy na Odrze i Nysie. Wielka Brytania, k. 132; Al\ISZ. z. 9, w. 60, t. 775, Oficjalne stanowisko
brytyjskie w sprawie granicy Odra-Nysa w latach 1957-1959. k. 155 i nast.; Al\ISZ, s. 9, w. 60,
t. 775. Notatka dotycząca stosunku Wielkiej Brytanii do zagadnienia uznania granic Polski.
k. 80.
2
]. Tebinka. Narlz il'jf i roz aarowa11it1. Polity~·a IVielidfj Brvta11ii wobfC Po/sld ... , s. 148.
"
Wielka Brytania już po wybudowaniu muru bcrliJ'tskiego, w kwietniu 1962 r., złożyła polskiemu

J. Tebinka. Nar/z ieje i
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TAJNE

STOSUNEK KRAJÓW ZACHODNICH DO SPRAWY UZNANIA GRANICY
NA ODRZE l NYSIE
STANY ZJEDNOCZONE
I. Stanowisko

kół rz~)dowych:

Oficjalne stanowisko USA, iż definitywne ustalenie granicy polsko-niemieckiej nastąpi
w trakcie pokojowym, nie zostało formalnie zrewidowane. Publiczna wypowiedz prezydenta Kennedy'ego na ten temat miała miejsce w dniu 12 kwietnia 1961 roku na konferencji prasowej.
Rząd USA nie kwestionuje jednak granicy na Odrze i Nysie a jego przedstawiciele w nieoficjalnych rozmowach stwierdzają, iż przychylają się do stanowiska, iż granica na Odrze
i Nysie nie może ulec zmianie. Obecna taktyka rządu USA polega na uchylaniu się od
wyraznych publicznych oświadczeń w tej sprawie.
l.
Podczas wizyty pożegnalnej Ambasadora Spasowskiego 15 czerwca 1961 roku prezydent Kennedy oświadczył: "Rozumiem bardzo dobrze żywotne zainteresowanie
Polski w sprawie jej granicy. Proszę równocześnie, aby rozumiano nasze położenie,
wynikające z nieuregulowania problemu niemieckiego. W obecnej sytuacji problem
granicy Waszej z Niemcami jest ściśle powiązany z zagadnieniem Berlina. Liczymy
się również z naszymi stosunkami z NRF. De Gaulle zajął stanowisko. Gdy przyjdzie odpowiedni moment powinniśmy się nad tym zastanowić. Proszę pamiętać jednak, że sprawę tę rozumiem".
2. Według informacji Ambasadora Drożniaka z l sierpnia 1961 roku opartych na poufnych zródłach, Departament Stanu zbiera opinię w sprawie granicy na Odrze i Nysie. Bowles konferował w lipcu z waszyngtońskim przedstawicielem Andersa- Stypułkowskim, oraz z senatorami i kongresmanami okręgów polonijnych w USA.
Kennedy miał prosić swego szwagra Radziwiłła, by skontaktował się z polskimi naukowcami na emigracji i spowodował ich cło skierowania cło Departamentu Stanu postulatów
w sprawie granicy na Odrze i Nysie.
Według tych informacji Departament Stanu rozważał wydanie oświadczenia o ostateczności granicy "z możliwością drobnych poprawek". Nie sprecyzowano formy oświad
czenia, ani okazji jego złożenia. Miała to być wypowiedz "na wzór de Gaulle'a" z tym,
że Bowles ma znalezć formułę, która nie wywierałaby wrażenia, że Stany Zjednoczone
działają pod presją sytuacji w Berlinie.
3. Według nieoficjalnych informacji o przebiegu wizyty delegacji Kongresu Polonii
Amerykańskiej w drugiej połowie sierpnia 1961 roku w Białym Domu, Kennedy po
wysłuchaniu wypowiedzi w sprawie granicy na Odrze i Nysie mial odpowiedzieć,
że przed wyborami w NRF nic w tej sprawie nie można zrobić. Kennedy wie, że
ambasadorowi w Londynie poufną deklarację, która stwierdzała, że Londyn uważa granicę na
Odrze i Nysie Lużyckiej za ustaloną de facto i zobowiązuje się ją popierać w czasie przyszłej
konferencji pokojowej (ibidem, s. 174-175).
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wiykszość

Niemców, a także Adenauer, rogodzą się z uznaniem granicy, jednak ża
den z kandydatów w wyborach nie złoży oświadczenia na ten temat. Po wyborach
jednak coś się stanie.
4.
Według informacji z nieoficjalnych źródeł, członek delegacji USA na konferencję
4-rych zachodnich ministrów spraw zagranicznych w Paryżu (6-7 sierpnia 1961 r.),
Bohlen wyraził na konferencji pogląd, że wcześniej czy później Zachód będzie musiał, w zamian za koncesje radzieckie w sprawie Berlina, zgodzić się na uznanie NRD
oraz definitywnego charakteru granicy na Odrze i Nysie. Boh len dał do zrozumienia,
że tego rodzaju kompromis mógłby być podstawą bezpośredniego porowmienia pomiędzy USA a ZSRR (Sekretarz Stanu Rusk nic zabrał głosu w tej sprawie).
S.
Według relacji Ambasadora Drożniaka z 22 sierpnia 1961 roku z rozmowy z senatorem I-Iumphrcy'em, mocarstwa zachodnie chcą regulować sytuację w Europie Centralnej i zastanawiają się nad formą gwarancji zachodniej granicy Polski.
6.
Należy wspomnieć jeszcze, że pracownik Departamentu Stanu Albert W. Shirer,
mianowany ostatnio radcą Ambasady USA w Warszawie (przyjeżdża 7 października
1961 r.), który w DS. zajmował się sprawami polskimi, napisał pracę na temat granicy
na Odrze i Nysie. Praca ta została przygotowana podczas rocznego pobyw Shirere na
U niwersytccie w Harvard, który wydal tę pracry w formie wewnętrznego druku.
W pracy tej Shircr dochodzi do następuj<Jcych konkluzji: ,.[ ... ] nicpewność związana ze
sprawą granic ma niezdrowy wpływ na symacjry we wschodniej i środkowej Europie, która
może ulec poprawie, jeżcli zainteresowane strony zechcą za wrzeć porozumienie[ ... ]. Roz~
wiązanie, które wydaje się najbardziej praktyczne i rozsądne, przewiduje porozumienic
pomięd zy USA, Wicllq Brytani <J i Francj<J z jednej, a Związkiem Radzieckim z drugiej
strony o złożeniu deklaracji popieraj<JCCj obccn<J granicę na Odrze i Nysie w zamian za
radziecką gwarancję dostępu kolejowego, lądowego i powietrznego do Berlina.
7.
.f. Me Cloy, specjalny doradca prezydenta Kennedy do spraw rozbrojeni<~, w rozmo~
wic z Ambasadorem Drożniakicm z dnia 24 sierpnia 1961 roku wyraził swą osobistą
opinię (nic jako oficjalnego przedstawiciela rZ<JdU, ponieważ nic należy to do jego
zakresu działalności), że uznanie naszych granic zachodnich przez Zachód uważa za
konieczne i S<tdzi, że nasl<Jpi to w nicdługim czasie.

II. Stanowisko

kół pozm-..~~}dowych:

Dwaj socjolodzy amerykańscy Ricsman i From, działacze liberalnego Komitetu
RozS<Jdnej Polityki Nuklearnej, rozesłali wśród senatorów amerykańskich memoriał
w sprawie Berlina.
l'vlcmorial ten napi sany w lipcu 1961 rokn, przed zarządzeniami granicznymi NRD, przewiduj<.: uznanic granicv na Odrze i Nysie w zamian za zagwarantowanie do sr ępu do Berlina Za chodniego. (;d y bv :'\icmcy Wschodnie pogwałciły ren dostęp, wówczas Amerykanic mogliby wvcof"ać swojc uzn<mic dla grani cy na Odrze i Nysie.
P onadto Komitet ten ogłosił ostatnio odczwę w sprawie rozwiązania problcm11 ber-·
liń s kiego, w którym obok innych punktów przewiduje trwale uznanic nicmicclw~polskic.j
granicy na Odrzc i Nysie.
2.
Organizacje kwakierskie w USA na letnich obozach dyskusyjnych dla mł o dzieży ,
kolponowały smcłittm profesora stosunków międzynarodowych Frcda Neala, dotyCZ<JCC sprawy Berlina, a zawicraj<JCC m. in. nastc;puj<JCC stwierdzenie:"[ ... ] w Emopie
może na s tąpić stabilizacja i zredukowanie napięcia w warunkach braku zjednoczenia :\iemicc tylko wtedy, jeśli zarów no my (tj. USA) jak i Bonn, zaakccprujemy reall.
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ny fakt istnienia państwa wschodnio-niemieckiego oraz granicę na Odrze i Nysie" .
Jak donosi "Trybuna Ludu" z 18 września 1961 roku, w informacji PAP z Waszyngtonu. Komitet Wykonawczy organizacji "amerykańskich zwolenników akcji
demokratycznej" (ADA) oświadczył w sobotę wieczorem, że Zachód, w zamian za
przyszłe gwarancje radzieckie w sprawie dostępu do Berlina zachodniego i obecności Zachodu w rym mieście powinien zgodzić się na uznanie de facto Niemieckiej
Republiki Demokratycznej oraz legalności i trwałości granicy na Odrze i Nysie.

III. Prasa:
Wiedeńskie

spotkanie Premiera Chruszczowa z Prezydentem Kennedym wywołało nową
wypowiedzi i komentarzy prasowych w związku z problemem Niemiec i Europy
Środkowej. Prasa amerykańska poczyna wysuwać koncepcje trwałego i ostatecznego
uznania przez Zachód granicy na Odrze i Nysie. Sprawę tę rrakmje się najczęściej jako
element przetargu w rokowaniach z ZSRR w sprawie Berlina Zachodniego.
l.
Londyński korespondent "New York Times" w dniu 11 czerwca 1961 roku pisze:
"Jeśli jesteśmy zmuszeni do swkania kompromisu, możemy zaofiarować 3 koncepcje. Moglibyśmy zaakceptować granicę na Odrze i Nysie jako granice niemieckopolską. Moglibyśmy uznać de facto wschodnie Niemcy, albo- jak proponuje senator
M ansfield-moglibyśmy zaproponować kompromis berliński włączając do niego cały
Berlin. W każdym wypadku jakiś kompromis trzeba wybrać, przy czym należałoby
narzucić go Bonn, który jest przeciwko wszelkim ustępstwom" .
2. Reston w New York Times z dnia 26lipca 1961 roku napisał artykuł na temat ewentualnych przyszłych rokowań w sprawie Niemiec i Berlina: "Czy istnieje jakaś nowa
baza dla porowmienia, które zachowałoby prawo Zachodu Niemiec, zagwarantowałoby wolność Berlina i umożliwiło przy tym, Chmszczowowi powiedzenie, że osią
gnął postęp w dążeniu do celu, do których zmierza? Wielu odpowiedzialnych funkcjonariuszy w Waszyngtonie sądzi, że baza taka istnieje i że głównym jej punktem
jest uznanie przez USA i inne mocarstwa zachodnie tzn. linii na Odrze i Nysie jako
stalej granicy między Polską a Niemcami, W Waszyngtonie istnieje pewna gotowość
pójścia na rękę Związkowi Radzieckiemu w tej sprawie pod warunkiem przedyskutowania nowego porozumienia, które zawierałoby wszystkie obecne prawa Zachodu
w Berlinie z gwarancją potwierdzoną przez ONZ".
3. " Detroit News" z 6 sierpnia 1961 roku w artykule na temat Berlina pisze: "[ ... ] powinniśmy zaproponować Moskwie naszą gwarancję dla granicy na Odrze i Nysie,
w zamian za to powinniśmy uzyskać od komunistów nienaruszalne prawo dostępu
do Berlina wraz z wolnymi od kontroli korytarzami".
4. "New York Times" z 7 sierpnia 1961 roku zamieszcza korespondencję Grusona
z Paryża na temat konferencji 4-tych zachodnich ministrów spraw zagranicznych:
" [.. .] Według wiarygodnych źródeł, zachodni Niemcy usłyszeli szereg otwartych
opinii od Sekretarza Stanu Rusk'a odnośnie poglądu administracji Kennedy'ego, iż
niektóre zakazane dotychczas problemy będą musiały ulec przeanalizowaniu w wypadku, gdy kryzys berliński się pogłębi. Sekretarz Stanu miał tli na myśli możliwość
międzynarodowego uznania powojennej granicy Niemiec z Polską na Odrze i Nysie,
prawcłopodobieństwo przyznania w większym stopniu de facto dla komunistycznych
Niemiec wschodnich oraz trudność wyhjczenie wschodnich Niemiec z rokowań.
S. " New York Times" w dodatku niedzielnym z dnia 10 września 1961 roku pisze:
"Zachód ma argumenty przetargowe takie, jak możliwe uznanie wschodnich Niefalę
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mice oraz przyjęcie linii Odra-Nysa jako stałej zachodniej granicy Polski. Ale niewiele osób na Zachodzie zgadza się na takie koncesje, chyba że w zamian za nowe
porozumienic potwierdzające prawa Zachodu w Berlinie".
6.
Reston w "New York Times" z dnia 15 września 1961 roku wyraża przekonanie,
że w trakcie waszyngtor'iskich rozmów ministrów spraw zagranicznych mocarstw
zachodnich nic zostaną powzięte poważniejsze decyzje ze względu na niedzielne
wybory w NRF.
Przed tymi wyborami"[ ... ] Niemcy nie mogą powiedzieć czy S<J gotowe uczynić w sprawie przyszłych granic Niemiec, przyszłego uzbrojenia Niemiec, czy też przyszłych stosunków między Niemcami wschodnimi a zachodnimi sojusznikami. Z odpowiedzią na te
trzy pytania: Czy Zachód aprobuje linię Odry-Nysy jako trwałą granicę połsko-niemiec
k<t? Czy zgodzi się na jakąś formę uznania de facto reżymu wschodnio-niemieckiego?
Czy zgodzi się na ścisłe ograniczenie zbrojeń zachodnio-niemieckich? - związana jest
możliwość kompromisu w sprawie Berlina 1... ] W związku z tym (wybory i możliwość
przedostania się do wiadomości publicznej ewentualnych koncesji) ministrowie zachodni
prawdopodobnie dokonuj<) niewiele więcej poza uzgodnieniem co nic nadaje się do rokowań z Rosjanami w sprawie Niemiec, pozostawiając na później ustalenic tego, co się
nadaje do rokowań. Nic nadaje się do rokowań sprawa wolności mieszkańców Berlina
i 7.achodnic prawa dostępu do tego miasta [... ] Poza tym niewiele można dokonać przed
wyborami w Niemczech".

WIELKA BRYTANIA:
l. Slanowisko

kół rządowych:

Od listopada 1959 roku stanowisko brytyjskie wobec granicy na Odrze i Nysie okrew zasadzie formuła, którą przedstawił w Patrlamcncic, w odpowiedzi na interpelację
poselską, ówczesny minister stanu w Foregin Officc- J. Profumo.
. Oświadczył on: "ostateczna dclimitacja granicy między Niemcami a Polską nic
może być sformalizowana (formalizcd) dopóki nic będzie układu pokojowcgo'" 1 1.
Formułę tę potwierdził w oświadczeniach z łożonych w Parl;;mcncic S. Lloyd (lisropad 1959 r.), Macmilłan (gmdzierl. 1%0 r.) oraz (26 kwietnia 1961 r.) I-Ieath .
\;\/ 1959 roku Anglicy informowali nas, że formuła Profumostanowi jednynie moż·liwą dla Anglii koncesję na naSZ<! rzecz. Według nicoficjalnej interpretacji F .O. (Foregin
OITice -- R.S.) istota koncesji polegała na tym, że formuła ta pomija poczdamskie określenie Ziem Zachodnich jako pozosrających " pod polsk<t adminisrracj;( ·oraz, że zawarty
rÓwnież w układzie poczdamskim zwrot o "ostatecznym ustaleniu granicy", został zmieniony przez zastqpicnic słowa ustalenie, słowem delimitacja.
Stwierdzenie, że ostateczna dclimitacja granicy wymaga sformalizowania oznaczajak się wydaje -· że rząd bryryjski rraktuje nasza granicę jako faktyczną, która wymaga
tylko sformalizowania.
śla

21
Odstępstwem od formuły Profumobyła odpowiedź brytyjska na naszą notę z 20 lipca
1960 r. w sprawie wystąpienia Adenauera w Dusseldorfie. W odpowiedzi tej rząd brytyjski użył
szeroko rozwiniętej formuły Poczdamy. W nocie mówi się, że "stanowisko rządu JKM w sprawie
byłych terytoriów niemieckich pod polską administracją, uzależnione od ostatecznego ustalenia
zachodnich granic polskich w traktacie pokojowym, jest zgodne z Układem Poczdamskim [.. .]"
oraz"[ ... ] tylko poprzez zjednoczenie Niemiec i zawarcie układu pokojowego z ogólnoniemieckim
rządem może być osiągnięte ostateczne prawne uregulowanie nier:nicckich granic [.. .]".
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Z przeprowadzonych przez naszą Ambasadę w Londynie w kwiemiu br. rozmów
w F.O. (dyrektor departamentu północnego- Mason) wynikało, że Foregin Office stlicliowało nowe, w porównaniu z formułą Prohuna korzystniejsze dla nas, sformułowanie
stanowiska brytyjskiego w sprawie granicy. Zapowiedź ta nie została jednak dotychczas
zrealizowana.
W odpowiedzi na interpelacje lewicowego labourzysty Foot'a, który pytał o moż
liwość uznania przez rZ<!d brytyjski linii Odra-Nysa za ostateczną granicę z Niemcami,
rzecznik F.O. w Izbie Gmin Heath dnia 26 kwietnia (czyli po wypowiedzi Kennedy'ego
w sprawie granicy) oświadczył: "Nic ma żadnej zmiany w stanowisku rządu JKM, które
wyrażone zostało w odpowiedzi na pytanic posła Zilliacusa w dniu li listopada 1959 r. ".
Uwpelniające pytanie Foot'a:
"Czy minister wie o tym, że ostatnio przedstawiciele rządu polskiego oświadczyli, że komunikowali się w tej sprawie z rządem Stanów Zjednoczonych? Czy minister nie uważa,
że byłoby słusznym, aby rząd brytyjski razem z takimi rządami jak rząd francuski użył
swych wpływów, aby zgodziły się ostatecznie na uznanie tej granicy?"
Odpowiedź I-Icath 'a:
"] uż poprzednio wyjaśniono Izbie, że zagadnienie uznania tej granicy jest
spmw<j przyszłości Niemiec. To pozostaje stanowiskiem rządu .JKM''.

związane

ze

Pyranie Foot'a:
"Czy sprawa nic przedstawia się tak, że rząd francuski złożył jasne oświadczenie stwierdzające, że granica ta powinna być uznana? Czy nie jest obowiązkiem rządu JKM, aby
próbował użyć swego wpływu w tym zakresie?".
Odpowiedź

Heath'a:
"Rozumiem, że stanowisko prezydenta de Gaulle'a polega na tym, że przeznaczeniem
Niemiec jest zjednoczenie, pod warunkiem, że nie otworzy to ponownie sprawy granic.
Nie ma sprzeczności między tym, a naszym poglądem".
Pyranie rzecznika Labom Party do spraw polityki zagranicznej- D. Healey'a:
" Czy minister nie wie, że prezydent de Gaulle oświadczył w szczególności, że zjednoczenic Niemiec powinno mieć miejsce w ismiejących granicach- mianowicie w granicach
Odra-Nysa tak jak ona przebiega? jeżeli rząd francuski gotów jest do zajęcia rakiego stanowiska, które będzie duż<l pomocą w mcgulowaniu spraw emopejskich, dlaczego rząd
bryryjski nie może zrobić tego samego?''
Odpowiedź

1-leath'a:
"Podtrzymujcmy nasze stanowisko,
i zjednoczenia Niemiec".

że

sprawa ta musi

oczekiwać pełnego

uregulowania

Na interpelację w Izbic Silvermana, który zapytał:
" Czy rząd brytyjski przedłoży lub ma zamiar przedłożyć jakieś propozycje sojusznikom
z NATO, aby zabezpieczyć osiągnięcie sprawiedliwego planu mającego na celu stabilizację granicy polsko-niemieckiej?"
Heath

odpowiedział

w dniu 19 czerwca br.:
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"Żadnych. Pozostaje stanowiskiem rządu brytyjskiego, że zgodnie z porozumieniem

poczdamskim ostateczna delimitacja granicy między Niemcami a Polską nie
sformalizowana (formalised), dopóki nie będzie układu pokojowego" .

może być

Pyranie Silvermana:
"Czy minister zdaje sobie sprawę, że po pierwsze: nie toczą się obecnie rokowania w sprawie ostatecznego układu pokojowego i że rząd sprzeciwia się sugestiom, że powinny się
toczyć, po dmgie: że układ poczdamski został już dawno zniweczony, po trzecie : niezależ
nie od tych prawnych wątpliwości i wahań fakt, że istnieje nieokreślona granica między
Polska a Niemcami, jakkolwiek część Niemiec jest najbardziej potencjalnym powodem
braku stabilności w Europie Wschodniej i najbardziej prawcłopodobnym z istniej~lcych
obecnie na świecie powodów, załamania się sprawy międzynarodowego pokoju. Czy zechce minister pamiętać, że jakkolwiek zawsze rozważana była możliwość jakichś niewielkich lokalnych poprawek, to co do samej zasady granicy zobowiązaliśmy się w Poczdamie
i nie powinniśmy się teraz od tego uchylać " .
Odpowiedź 1-leath 'a:
"Zdaje sobie w pełni sprawę, że nie tocz ~! się obcenie żadne rokowania. Mocarstwa zachodnie oświadczyły po upadku ostatniej konferencji na szczycie, że są zawsze gotowe
przedyskutować te sprawy, lecz obecnie chodzi nie prawnicze kruczki ale o wolność zachodniego Berlina i o prawo wschodnio-berlińczyków cło sa mookreślenia".

Ostatnio" formułę Profumo" potwierdzili Macmilłan w Izbie Gmin, 20 czerwca 1961
roku w odpowiedzi na interpelację laburzysty Swinglera. Następnie , na kolejne pytanie
Swingiera sugerujące, że deklaracja rZ<ldu brytyjskiego, analogiczna do deklaracji de
Gaulle'a, przyczynilaby się do zmni ejsze nia napięcia, Macmillan odpowiedział: " nie są
dzę, aby w obecnym momencie była to najważniejsza sprawa, z jak<! musimy s ię upora ć .
Jeżeli kiedyś, jak mam nadzieję , doprowadzim y do jaki ejś formy ro kowań , to co innego.
Obecnie jesteśmy zagrożeni ex-parte na nasze prawa i zobowiązania".
Jest oczywiste, że dalsze stanowisko Anglii wobec polskiej granicy zachodniej będzie się
formować w zależności od jej stanowiska wobec problemu Berlina i Niemiec.

II. Stanowisko

kół pozan~1dowych:

Bardzo znamienna jest tli wypowiedź brytyjskiego marszałka lotnictwa - Sir John
Slessor'a, zamieszczona w "Sunday Times" (9 . VII. 1961 ). Omawiając sprawę Niemiec
i disengagcment, Slesser w sp rawie granicy stwierdza:
"Trzeba oświadczyć Niemcom zachodnim, iż uważamy za nicrealistyczne dalsze wypowied zi o wschodnich granicach Niemiec w myśl których mają być one ustalone na jakiej ś
hipotetycznej konferencji pokojowej w nieustalonej przyszłości. Akceptujemy w pełni
zapewnienia rządu N RF, że nie zmierza dążyć do odzyskania »Utraconych terytoriÓW<<
sih). Lecz nas zym zdaniem utrzymanie przy życiu tego zagadnienia w jakimkolwiek
stopniu jest źródłem poważnej niepewności w Europie, usprawiedliwionych podejrzeń
ze strony S<!Siadów N iemiec i potencjalnie- niebezpiecznego braku jedności w sojuszu.
Opini a publiczna wśród naszych sojuszników, jeśli zajmuje się w ogóle tym zagad ni eniem, uważa objc;cie przez Polaków terytoriów poza lin i<) Odry i Nysy za jedynq rozsądmt
rek ompe nsatę za straszliwe z ło jakiego Polska doznała z rąk Niemiec Hitlera . Zgadzamy
sic; z gene rałem de Gaulle'm, że NRF powinna zaa kceptować linię na Odrze i Nys ie jako
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srałą granicę wschodnią Zjednoczonych Niemiec. Odzyskanie >>utraconych terytorióW<<
nie stanowi części naszej polityki".
Niemniej znamienną wypowiedź na ten temat złożył w Izbie Gmin wybitny konserwatysta Woodhouse: "[ ... ] kanclerz Adenauer oświadczył już, że nigdy nie użyje siły
dla zmiany wschodniej granicy. Ponieważ nie można sobie wyobrazić, aby ta granica mogła być kiedykolwiek zmieniona jakimkolwiek innym sposobem, niż siłą, to (to oświad
czenie) jest to równoznaczne z jej uznaniem. To uznanic przez implikację powinno być
uczynione explicite przez nas wszystkich. Są to małe rzeczy, ale we wschodniej Europie
wierzy się, że byłyby one nowymi zobowiązaniami z naszej strony. Nieprawda, że to byłyby nowe zobowiqzania. Do tego już zobowiqzaliśmy się, ale jeżeli wschód wierzy, że to
byłyby nowe zobowiązania, to dlaczego mam wahać się z udzieleniem ich?" (rzecznik nie
zaj:1ł stanowiska).
W końcu rzecznik Labaur Party do spraw zagranicznych oświadczył w Izbie Gmin
31 lipca 1961 roku "pierwszą (koncesj~!. któn1 powinniśmy rozważyć) jest - i wierzę, że
w każdym razie powinno to było być już dawno zrobione- ustalić ostatecznie wschodnią
granicę Niemiec poprzez akceptacje linii Odry-Nysy jako faktu. Nie powinniśmy sprzeciwiać się możliwości, którą nawet rząd polski akceptował, małych modyfikacji tej linii
m i ówdzie. Wierze, że wielkie obawy w Polscc i w ZSRR mog;l być uspokojone, jeśli
zachodnioniemiecki rząd i jego alianci zdeklamją gotowość akceptacji istniejącej granicy
pomiędzy Polską a Niemcami jako ostatecznej" (rzecznik rządu nie zajął stanowiska).
Takie były ostatnio najważniejsze oświadczenia brytyjskich polityków na temat
granicy. Ukawją one przeważające tendencje uznania granicy, od skrajnej prawicy (nie
rządowej) aż po centmm Labom Party, jeżcli nawet pominąć całą lewicę brytyjską, której
stanowisko jest niedwuznaczne. W ostatnim okresie nie było w Anglii żadnego oświad
czenia, które by wyraźnie negowało nasze prawa do zachodniej granicy.

II. Prasa:
Zbliżony

do kół F.O. "The Scotsman" z 14 czerwca br. zamieścił artykuł R. Loventhala
na temat ostatniego memorandum ZSRR w sprawie Niemiec i Berlina. Loventhaluważa,
że Zachód mógłby zgodzić się na negocjacje tylko nad jednq propozycjq zawartą w memorandum, mianowicie, zatwierdzenie granicy NRF i ograniczenie uzbrojenia NRF w traktacie pokojowym. Podjęcie negocjacji w tej sprawie wymagałoby od Zachodu, zdaniem
amora, porzucenia dotychczasowego stanowiska unikania odpowiedzi w sprawie granicy
Odra-Nysa jak również wymagałoby od odpowiedzialnych przywódców NRF, którzy już
dawno porwcili wszelkie poważne myśli o zasadniczej rewizji granicy, zebrania odwagi
dla powiedzenia tego swojej ludności, z uchodźcami ze wschodnich obszarów włqcznie.
Tzw. niezależny "The Observer" z 18 czerwca 1961 roku stwierdził: "Zachód mógł
by zaofiarować uznanie linii Odra-Nysa i udzielenie jakiegoś rodzaju uznania republice
wschodnioniemieckiej w zamian za nowe i trwałe załatwienie sprawy Berlina".
To samo pismo stwierdza w dniu 25 czerwca 1961 roku: "Zachód musi utrzymać swój
garnizon w Berlinie oraz wolność i niczależność mieszkańców Zachodniego Berlina". Ale
są inne sprawy związane z Berlinem i Niemcami, takie jak status Niemiec Wschodnich
i granica na Odrze i Nysie, co do których niemożliwe byłoby przekonanie zarówno więk
szości opinii na Zachodzie, jak i krajów neutralnych, że bezkompromisowe stanowisko,
aż cło wojny włącznie byłoby rozsądne lub konieczne".

368

Robert Skobelski

Skrajnic prawicowy " Daily Tclegraph" z 16 czerwca 1961 roku w korespondencji
Biltona stwierdza: "[ ... ]ważni doradcy w Anglii i USA są za w pelnie nowym podejściem
(do sprawy Berlina). W zwiqz ku z tym [... ] Zachód mógłby uzależniać uznanie Niemiec
Wschodnich i wschodnioniemieckiej granicy z Polskq od stałego uregulowania sprawy
Berlina".
" Economist" z 24 czqwca 1961 roku w artykule na te mar Berlina pisze, że jeśli mocarstwa zachodnie zdecydują się podjąć negocjacje w sprawie Berlina, muszą one starać
sic;: włączyć do dyskusji problem całej środkowej Europy. Być może Berlińczycy mieliby spokojniejszy sen, gdyby mocarstwa zachodnie mogłyby zdecydować się potwierdzić
w każdym razie faktyczne istnienic NRD i ostateczny charakter zachodniej granicy Polski. Ewemualnic ro zmowy mogłyby zahaczyć o dalsze tematy: mogłaby odżyć koncepcja
disengagement (jak to proponował marszałek Montgomery), a rZ<jdy obu części Niemiec,
posiadaj<jCe już więzy handlowe, mogłyby zacząć dyskutować również i na inne tematy.
Na konferencji prasowej w dniu 20 lipca 1961 roku prczydcm Kennedy złożył
oświadczenie w sprawie Berlina. Korespondent "Times'a" z Bonn przypisał prezydenrowi Kennedy suge s tię uznania zachodniej granicy Polski w zamian za porowmienie
w sprawie Be rlina. W korespondencji z Bonn zamieszczonej w "Times'' z dnia 28 lipca
1961 roku pisze on, iż "sugestie w sprawie Odry i Nysy nie byłyby, być może brane tak
poważnie w Bonn, gdyby nic fakt, że rzqd NRF ma już nieoficjalne powody do przekonania, iż sprawa ta znów jest przedmiotem rozważaJ'\ doradców Kennedy'ego i ro w sposób
wyraźnie różniący się od oficjalnego stanowiska amerykańskiego' ' .
Na końcu "Snnday Express" z 3 września 1961 roku w komentarzu redakcyjnym do
korespondencji Gardnera z Gdańska, przypominających rocznicę wybuchu wojny i omawiającym mic:;dzy innymi żądania rewizjonistyczne rządu Bonn zapytuje: "W jaki sposób
ministrowie brytyjscy mog<l tolerować tego rodzaju żądania? Dlaczego nie oświadczaj<!
oni, że granicę niemiecko - polską uznaj<! za ustaloną i ostatecznq? Można argumentować,
że w ten sposób dopomoglibyśmy sowieckiemu satelicie, ale będzie to argument głupi,
gdyż przede wszystkim obawa przed Niemcami stawia Polskę i jej s~jsiadów po stronic
rosyjskiej " .

FRANCJA:
Dnia 26. III 1959 roku na konferencji prasowej de Gaulle wypowiedział się w sprawie
granic niemieckich , a tym samym na temat definitywności granicy na
Odrze-Nysie. Było to pierwsze oficjalne uznanie naszych granic przez głowę państwa
zachodniego. Celem de Gaulle'a przy składaniu tego oświadczenia było: Osłabienie Niemiec, utrzymanic srarus quo (interes Francji- ze wzglc;:du na Alzacjcy i Lotaryngię), d<Jżenic do pozostawienia sobie wolnej rcyki do gry z Niemcami, wytrącenie propagandzie
KPF (Komunistycznej Partii Francji - R.S.) broni z ręki, że tylko Zwi<jZek Radziecki jest
rzecznikiem naszyc h granic i przeciwnikiem adenauerawskich roszczeń terytorialnych.
Niewqrpliwic miała również wpływ opinia publiczna i tradycyjne sympatie do Polski.
Dalsze wypowiedzi kół rz<Jdowych, politycznych, prasy świadcZ<! o tym, że w odróżnieniu od innych zagadnień dotyczących problemu niemieckiego, oficjalne wypowiedzi Francji w sprawie naszej granicy pokrywaj<! się z faktycznym stanowiskiem Francji
i z wypowiedziami wyrażanymi w rozmowach z naszymi przedstawicielami oraz opinhj
kół politycznych i prasy . .Jakkolwiek na konferencji prasowej z S. IX. 61 roku de GauUe
nie udzielił odpowiedzi na pytanie w sprawie granicy na Odrze-Nysie, nic nie wskazuje
na to[ ... ]. aby stanowisko to uległo zmianie.
definitywn o ści
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Stanowisk.Q_kół rządowych:

a)

b)

c)
d)
II.

De Gaulle w rozmowie z Ambasadorem Gajewskim dnia 27. V. 61 oświadczył, że
w tej sprawie nic zmienił i nie zmieni swego stanowiska; jest gotów wobec kogokolwiek i kiedykolwiek powtórzyć to stanowisko. Podkreślił ponadto, że widzi w definitywnym uznaniu tej granicy podstawowy warunek zabezpieczenia pokoju i ułoże
nia w przyszłości należytych stosunków z Niemcami w Europie.
Debrć w rozmowie z Ambasadorem Bmto 13. VII. 61 powiedział, że w problemie
niemieckim stanowisko generała jest jasne. Gotów on jest potwierdzić również swe
stanowisko "w sprawie nicktórych granic" na konferencji, gdyby do niej doszło.
Couvc de Murvilłc w rozmowie z Ambasadorem Gajewskim 28. IV. 61 podkreślił
definitywność dla Francji granicy na Odrze-Nysie.
Lmin des Roziers w rozmowie z Ministrem Winiewiczem 7. IX. 61 wskazywał, że
de Gaulle uznaje ni ez mienność granicy na Odrze-Nysie.
Stanowisko kół pozarzqdowych:

~'lendćs-Francc - "Express" z 13. X. 60 roku: "Wszystko co kwestionuje granice
vvschoclnioniemicckie jest nicbezpieczne dla pokoju światowego. Zatem niewybaczalne jest, że władze zachodnioniemieckic zezwalają na rozwój manifestacji rewizjonistycznych i rewindykacyjnych. Przywódcy niemieccy powinni zdezawuować
szowinistyczn<J agitację a nie j<J tolerować, jak to wydaje się od kilkumiesięcy czynhJ.
Powinni oni wiedzieć, że mimo milczenia rządu francuskiego opinia publiczna jest
właśnie na rym punkcie bardzo czuła".
b) Deputowany Pinoteau, członel' Komisji Zagranicznej Zgromadzenia Narodowego
z ramienia Niezależnych w rozmowie z Ministrem Rapackim w dn. 26. VIII. 61 potwierdził niezmienność stanowiska francuskiego w sprawie granicy na Odrze i Nysie.
III. Stanowisko v.rasy:

a)

a)

b)

c)
d)

e)

f)

"Le Mamie" z 17. VI. 61 (A. Fontaine)
Zachód mógłby u z nać granicę na Odrze-Nysie w zamian za zadowałający i srały
układ w sprawie Berlina.
"Combat" z 14. VIII. 61 (organ gaullistowski)
Czy jest ryzykowne myśleć, że atlantyccy alianci zostaną w końcu doprowadzeni,
całkiem naturalnie, do uznania granicy Odry-Nysy?
"Combat" z 15. VIII. 61
Uznanie granicy na Odrze-Nysie jest faktem dokonanym.
"Paris Presse" z 27. VII. 61 (organ umiarkowanych)
Komentator stwierdza, jednym z rozwiązań polityki amerykańskiej typu "donnantdonnant'' może być definitywne wytyczenie i potwierdzenia układem linii OdryNysy.
" Dćpęc hc du Midi" z 27. VII. 61 (Barsalou - prawica)
Prasa amerykańska oferuje uznanie Odry-Nysy jako bazy do negocjacji w sprawie
Berlina. Linia ta powinna być zaa kceptowana bez zastrzeżeń, jako srała granica mię
dzy Poł sk<J a Niemcami Wschodnimi.
"La Croix" z 14. IX. 61 (Rousseł) "Któż zamierza pogwałcić linie Odry-Nysy!"

Źródło: AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny KC, sygn. 237/XXII/1112,
k. 126-141, maszynopis.
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Robert Skobelski

Robert Skobelski

THE lMPACT OF BERLIN CRlSlS OF 1961 ON THE POSlTlON OF THE WESTERN
SUPERPOWERS TOWARDS THE PROBLEM OF RECOGNITION OF THE POLISH BORDER
ON THE ODER AND THE LUSATlAN NElSSE
{IN THE LIGHT OF THE AUTHORITIES OF THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC)
S ummary
The so ea llcd Ikrlin C ri sis of 1961 rook place wirl1in 1958-196 1. Atensionin th e di vidcd German capital enhanccd a comp1cx iss ue of thc Western Po1ish border w h ic h was unrecog nized
on a n inte rnati onal area. At t h at t i me. t he authorities of t he Polish People's Repu bli c rried. as
much as they cou ld , to have a n influence on the Western superpowers and made them accept
t he lin e of t he Odcr and the Lusatian N eisse. Howcver, neit her the Unitcel States nor Great
Britain intendcd tu grant such a great concession to th e Easte rn Block. France, though , declared its support to thc territorial status qu o in Europc, indueling thc Poli sh weste rn border.
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Petr Kozak, Zrod stavovskeho Hlohovska, Opava 2008, ss. 394

Skomplikowane, zwłaszcza na przełomie XV i XVI wieku, dzieje Śląska głogow
skiego w ostatnich latach często stawały się obiektem zainteresowania historyków polskich, czeskich i niemieckich. Ze środowiska Uniwersytetu w Opawie
wywodzi się młody czeski historyk Petr Kozak, który w 2008 roku opublikował
pracę dotyczącą narodzin mzędów stanowych oraz zgromadzeń w księstwie gło
gowskim, przedstawionych na szerokim tle politycznym. Książka powstała na podstawie szeroko zakrojonej kwerendy obejmuj<JCej zbiory archiwów polskich (Wrocław, Zielona Góra) i czeskich (Praga, Opawa, Brno). Należałoby zwrócić uwagę,
że pewne dodatkowe informacje na ten temat można zaczerpnąć także ze zbiorów
Landcshauptarchiv w Dreźnie.
Autor bardzo skrupulatnic zebrał i wykorzystał literaturę czesk<j, polsk<j i niemiecką dotyczącą dziejów Śląska, a Śhjska głogowskiego w szczególności. Ma to
ten dodatkowy walor, że praca stanowi swoisty przewodnik bibliograficzny na
temat Śhjska głogowskiego. Jest to szczególnie istotne dla polskich historyków,
którzy nic zawsze maj<J dostęp do czeskich opracowań i nie mogą w pełni cytować
ustaleń czeskiej historiografii.
Petr Kozak w poszczególnych rozdziałach dokonuje przeghjdu i krytyki dorobku dotychczasowej historiografii dotycZ<Jcej Śląska głogowskiego, poczynając
od Cureusa (i jego średniowiecznych źródeł wiedzy) przez niemieckie opracowania J. Blaschkego, F. Minsberga, F. Matuszkiewicza, C. Waltera po prace polskie, w których nieco krytycznie skomentował dążenie do wykazania polskości
terytorium Śhjska. W tym kontekście podkreślił jednak znaczenie opracowania
H. Szczegóły, które ukazuje polityczne dzieje Śląska głogowskiego w XV wieku . Trzeba przypomnieć, że w polskiej historiografii od chwili publikacji książki
H. Szczegóły nic podejmowano nowych badań nad schyłkiem władzy piastowskiej
na Śhjsku głogowskim. Nic miała takich zamierzeń B. Techmańska, autorka stosunkowo nicdawno wydanej pracy o Janie II żagańskim. Również dlatego trzeba
podkreślić znaczenie ksi<jżki czeskiego historyka, który przedstawił te zagadnienia
z innego punktli widzenia.
Książka Perra Kozaka jest podzielona na 14 rozdziałów i 2 aneksy zawierające
wykaz urzędów stanowych Śhjska głogowskiego z imionami pełniących je osób
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Autor, pisząc o starost;.~ch głogowskich, zajął się terminologhjurzędu starosty,
zakresem jego władzy, co uwidoczniało się w tytulaturze. St;.~rosta skoncentrował
w swych rękach władzę; ważne miejsce w księstwie zajmowała także, co podkreślono, kancelaria.
Autor opisuje kryzys z lat 1488-1493 i konflikt między księciem Janem II
a głogowskimi mieszczanami, którzy odmówili mu złożenia hołdu, gdyż taki zło
żyli wcześniej Maciejowi Korwinowi. Lata te przyniosły upadek znaczenia miast
i przejęcie wiod~1cej roli w księstwie przez szlachtę. Z tego letargu mieszczanie,
zwłaszcza głogowscy, przebudzili się, gdy ich burmistrzem został Melchior Dreissigmarck- inicjator konfederacji miast księstwa głogowskiego zawh1zanej dla
ochrony miejskich przywilejów. Nie odbudowało to jednak roli i znaczenia mieszczan.
Dużo miejsca w swym opracowaniu autor poświęcił postaci i działalności
Ernsta Tschammera, który wyrósł na pierwszoplanową postać na śląskiej scenie
politycznej i zaktywizował stan szlachecki. P. Kozak przedstawił losy Tschammera
i jego rodziny, jego karierę, nazywając go "architektem nowego wieku". Odnajdujemy charakterystykę głównych postaci szlacheckiego obozu Ernsta Tschammera,
Hansa Ebcrsbacha, Kaspara Brauna, Bemharda Przymkc.
Autor wykazał, że koniec XV wieku przyniósł zdecydowany triumf roli szlachty w księstwie, jakkolwiek miasta nic poddały się łatwo i także próbowały wyjednać sobie u króla przestrzeganic przywilejów (np. Szprotawa, Świebodzin, Kożu
chów). Dwa stany- szlachta i mieszczaństwo- dominowały w polityce księstwa,
z boku pozostawiając duchowieństwo.
Nastc;pnic P. Koz~1k przedstawił dwór Zygmunta Jagiellona, jego otoczenic
i pochodzenie osób, które je tworzyło. Najbliżsi dworzanie królewicza pochodzili
z Polski i Litwy, wyjątkiem był Hans Rechenberg ze Śląska głogowskiego. Z terenu Opawy natomiast najbardziej wyróżniał się ród Zvolskich. Jednak dwór Zygmunta w latach 1502-1506 miał charakter zdecydowanie "głogowski", w Głogowie
królewicz też rezydował, natomiast z odległej Opawy wywodziło się nicwielu dworzan. Omówione zostały również tak zwane reformy Zygmunta, dotyczyły głów
nie sądownictwa, podejmowano działania zmierzające do ograniczenia rabunków.
\V ocenie autora, kroki podjęte przez Zygmunta zmierzały raczej do konserwowania wewnc;trznego sialu s quo i zau\vażalncgo osłabienia władzy szlachty.
Osobny rozdział poświc;cono Hansowi Rcchenbergowi- jego postaci, rodzinic
i karierze.
Nast<;pnic autor informuje o osobistościach, które objęły władzę na Śląsku
głogowskim po Zygmuncie Jagiellonie, gdy ten został królem Polski oraz charakteryzuje najbardziej aktywnych przedstawicieli szlachty w poszczególnych weichbildach. /\kcenlujc zwłaszcza działalność i rolę Ernsta Nibelschitza i Seyffarta
Ncchcrna w latach 1508-1522. Autor przedstawił również dokładniej ród Kittlitz,
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maj<}CY znaczenie w weichbildach zielonogórskim, szprotawskim i świcbodziń
skim. Pisze, że te właśnie "prowincjonalne" weichbildy i ich elity tkwiły jeszcze
w epoce średniowiecza w przeciwieństwie do weichbildów głogowskiego czy polkowickiego, gdzie dało się odczuć powiew nowoczesnych prądów. Te przeciwień
stwa były dostrzegalne w latach 1508-1522. Były to zresztą lata, które, jak pisze
autor, stanowiły epilog między średniowieczem a czasami nowożytnymi. Era jagiellońska na Ślqsku była naznaczona sporami o przynależność tego terytorium do
Czech lub Węgier. Jednak początek XVI wieku przyniósł na Śląsku głogowskim
względny spokój i jedność.
Książkę kończą dwa ekskursy poświęcone Opawie. Autor skupił się w nich na
omówieniu rozwoju ustroju stanowego na tym terenie i charakterystyce głównych
osobistości (Hynek Bnmt<llsky z Vrbna, Jindl'ich Hukowsky) maj<jcych wpływ na
ten proces. Wykształcenie się ustroju stanowego na Opawszczyźnie zostało przyspieszone mi<ydzy innymi przez wymarcie miejscowej gałęzi dynastii Przemyśli
dów. Zreszq podobny wniosek wysnuwa Autor w odniesieniu do ŚL1ska głogow
skiego (wygaśnięcie Piastów głogowskich).
Recenzowana praca przedstawia narodziny i rozwój ustroju stanowego na
ŚL1sku głogowskim i Opawie. Pctr Kozak prezentuje spojrzenie na badany problem strictr historyczne, gdy tymczasem w polskiej historiografii dominują prace
prezentuj<}CC głównic pogL1d prawno-historyczny. Warto też podkreślić, że Autor
zawarł sporo informacji genealogicznych i biograficznych dotyczących głównych
uczestników wydarzeń opisywanych w książce. Jest to zatem opracowanie godne
polecenia.
Jomma Karczews/.'a
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Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej, red. C.

·------

Osękowski,

R. Skobelski,

Zielona Góra 2009, ss. 275

W 2009 roku ukazał się drugi już z kolei tom z cyklu Z dziejów Ziemi Lttbuskiej
po drugiej wojnie :/wiatowej. Nosi on tytuł Sta11 wofnmy na Ziemi Lubuskiej i stanowi pokłosie konferencji naukowej, jaka odbyła się na Uniwersytecie Zielonogórskim przy współpracy z Archiwum Państwowym w Zielonej Górze i Archiwum
Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim, w grudniu 2006 roku. Praca zbiorowa
składa się zarówno z klasycznych artykułów naukowych , traktujących o zagadnieniach stanu wojennego na Ziemi Lubuskiej, jak i tekstów napisanych na podstawie
wspomnień uczestników tamtych tragicznych wydarzeń.
We wstępie autorstwa Czesława Osękowskicgo i Robcna Skobelskiego zostały przypomniane podstawowe zagadnienia dotyczące wprowadzenia stanu wojent1ego w Polsce. Właściwą czc; ść tomu otwiera artykuł Stanisława Jankowiaka
S/1111 wojomy &!.> wojewódz/zl])if. zielo11ogórshm. W tekście tym , omówione zostały
zarówno atmosfera panuj~)Ca w województwie przed wprowadzeniem stanu wojennego, przygotowania lokalnych władz partyjno-państwowych do jego wprowadzenia, jak i sa m jego przebieg w latach 1981-1983. Artykuł ten jest oparty na
bardzo szerokiej podstawie źródłowej, zwłaszc z a na archiwaliach znajdujących się
w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze oraz w Instytucie Pamięci Narodowej. Kolejny tekst opisuje analogiczne procesy, jakie zaszły w północnej części
Środkowego Nadodrza, czyli byłym województwie gorzowskim. Dariusz Aleksander Rymar koncentruje się w nim na wydarzeniach, cło jakich cłoszło w Gorzowie
Wielkopolskim, jednak sporo uwagi poświęca również innym ośrodkom dawnego
województwa, takim jak Dębno, Międzyrzecz, Międzychód, Kostrzyn, Myślibórz,
Sulęcin, Barlinck, Stare Kurowo. Szczegółowo została opisana opozycyjna dziabiność gorzowskiej podziemnej "Solidarności". Marek Zawadzki w artykule Stfl11
wojf7111Y w Glogow•it' - wybm11e rHprhy podejmuje interes ująq tematy kę, odnośnie
do tego dolnośl~lskiego ośrodka. Miasto znajdowało się wówczas w obrębie administracyjnym województwa legnickiego, jednak jak podkreśla sam autor, w latach
1950-1975, wchodziło w sk ład województwa zielonogórskiego, co czyniło jego
mieszka1'ic6w silnie zwi~lzanymi z dawn~llokaln<l metropolią. Tekst wzbogacają
zarówno liczne cytaty, jak i zamieszczony na ko!'\cu aneks, zawieraj~lCY dwa dokumenty: Kalr11rlarium rlzialmi przeriw11iht politycznego 13 gmrl11ia 1981-22 lipm
1983 oraz ProtoMI przeslttdtrwia .l'fl!Jiadla (Jana Kosarzyckiego). Niezwykle cennym
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przyczynkiem do poznania działalności kultury i oświaty w województwie zielonogórskim w interesuj~1cym nas okresie to artykuł Janiny Walii s. Tekst jest oparty
na licznych materiałach archiwalnych i zawiera szczegółowy opis nastrojów społecznych w lokalnym radiu, prasie, szkołach podstawowych i średnich, organizacjach podziemnych, Wyższej Szkole Inżynierskiej, Wyższej Szkole Pedagogicznej,
teatrze, Związku Harcerstwa Polskiego, a także innych środowiskach maj'}cych
zwh1zek z kultur'} i oświatą dawnego województwa. Do artykułu nawi'}Zllje kolejny, alitorstwa Arkadiusza Cincio pt. ŚrodowiJi·o twón:ów, dziafm:zy i pmcowmil.:ów
A'ttltttrv wojfw,ódz!ztNt zielo11ogórs!t·irgo ill' oh-esie s!ttmt wojet111ego. Tekst Krzysztofa
Błaszczyka opisuje działalność Niezależnego Zwi<}Zku Studentów na terenie WSP
w Zielonej Górze. Następne teksty S. Jankowiaka i D .A. Rymara oraz artykuł
Tadeusza Dzwonkowskiego opisuj<! obecny stan źródeł dotyczących stanu wojennego na Ziemi Lubuskiej, stanowiqc tym samym znaczne ułatwienie i pomoc
dla przyszłych badaczy tej problematyki. Pierwszy z nich jest w zasadzie samym
opisem stanu dokumentów, drugi zaś zawiera oprócz tego aneks z ich fragmentami, trzeci z nich, napisa ny przez dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej
Górze , koncentruje się tylko na materiałach dotyczqcych stanu wojennego, jakie
można odnaleźć w tej placówce. Następny artykuł omawianego tomu najbardziej
odbiega od interesuj<jCej nas tematyki , trakwje bowiem o działalności zielonogórskiej Służby Bezpieczeń s twa wobec Kościoła gorzowskiego w łatach 1971-1990.
Wqtki dotycz<}Ce stricte okresu stanu wojennego stanowi<} niestety niewielki, choć
cenny procent, całego artykułu napisanego przez ks. Dariusza Śmierzchałskiego
WachocZ<I.
Drugi blok artykułów zawartych vv omawianym tomie stanowią wspomnienia
i w znacznej mierze są poprawionymi stenogramami z referatów wygłoszonych
przez uczes tników gmdniowej konferencji na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Pierwszy z artykułów, noszący tytuł WJpom11ienie o slanir wojnmym, jest autorstwa
Włodzimierza Boguckiego, jednego z najważniejszych działaczy zielonogórskiej
"Solidarności". Wspomnienia obfituj'} w wiele W<jtków prywatnych z okresu internowania i represjonowania autora. Interesuj<}cym tekstem jest artykuł Waleriana
Piotrkowskiego, zielonogórskiego adwokata, doradcy i konsultanta "Solidarności",
który opisuje stan wojenny z perspektywy obrońcy sądowego, wyst<;pującego
w imieniu opozycji podczas trwania stanu wojennego. Artykuł Marka Rusakiewicza Młodzi w Podziemiu opisuje działalność opozycyjn<l gorzowskiego środowi
ska młodzieży na przełomie łat 70. i 80. XX wieku . Edward Mincer opisał swoje
ciężkie losy jako dziennikarza lokalnego radia, zwolnionego z pracy za poglądy
polityczne. Stanisław Żytkowski w dość obszernym tekście Podzinnie w stanie wojnmym omawia działalność opozycyjnq gorzowskiej "Solidarności" w ci<1gu dekady
łat 80., koncentrując się na kwestii niclegalnych audycj i radiowych . Andrzej Perlak
w tekście Stall 'iJ.!JOf'n11ly zza hrtl opisuje swoje internowanic w okresie stanu wo-
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jem1cgo w kilku różnych miejscach odosobnienia, co stanowi ciekawy przyczynek
do poznania warunków "przetrzymywania" działaczy "Solidarności" w zachodniej
Polsce. Tom zamyb artykuł Grażyny Pytlak, opisuj'łcej nielegalne wydawnictwa
w rejonie gorzowskim, ukawJ'łce się w latach 80. XX wieku.
Zmierzając do refleksji nad niniejsz•t pracą zbiorową, nasuwa się kilka wniosków. Przede wszystkim teksty w niej zawarte są bardzo zróżnicowane, stanowią
bowiem artykuły s!rir:le naukowe, opisy stanu źródeł oraz same wspomnienia. Jest
to nicwątpliwe bogactwo tej pracy zbiorowej, choć może czasami sprawiać wrażenic pewnej chaotyczności, braku pełnej spójności między nimi. Teksty są też
skrajnie zróżnicowane pod względem objętości. Najkrótszy z nich liczy niewiele
ponad trzy strony, najdłuższy zaś 44 strony. Niektóre, jak na przykład omawiany
artykuł Marka Zawadzkiego czy ks. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza, znacznie odbiegają od tytułowej problematyki, pierwszy w sensic geograficznym, drugi
zaś chronologicznym. Inne teksty również nierzadko omawiają cal'! dekadę lat 80.,
a więc też okres od odwołania stanu wojennego w lipcu 1983 roku do wyborów
okr•tgłego stołu w czerwcu 1989 roku, co kłóci się z ramami chronologicznymi wyznaczonymi przez tytuł pracy. Mimo tych drobnych mankamentów i niespójności
należy goqco polecić drugi tom serii Z dziejów Ziemi Lubttsl:iej wszystkim czytelnikom, którzy interesują się problematyką stanu wojennego zarówno w sensie
naukowo-badawczym, jak i popularyzatorskim, upamiętniającym te tragiczne dla
naszego kraju i regionu wydarzenia.
Radosław

Domke
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Krzysztof Kubiak, Interesy i spory państw w Arktyce,
Wrocław 2009, ss. 209

Ksi'łżka Krzysztofa Kubiaka- znanego w Polsce nawalisty i analityka wojskowego- poświęcona rywalizacji międzypaństwowej w regionie Dalekiej Północy
w ramach tak zwanej arktycznej piątki jest prac'! pionierslq zarówno na naszym
rynku wydawniczym, j:.tk i w dziedzinie badań własnych z zakresu internacjologii
(stosunków międzynarodowych). Składa się ona z pięciu zasadniczych rozdziałów poświęconych kolejno strategii politycznej Kanady (s. 23-53), Danii (s. 5468), Norwegii (s. 69-91), Rosji (s. 92-147) oraz USA (s. 148-172). Całość wieńczy
dobrze skonstruowane wprowadzenie (s. 11-22) i refleksje końcowe (s. 173-181).
W zasadzie jest to swego rodzaju encyklopedyczny przewodnik do studiowania
problemów polityczno-ekonomicznych wspomnianego obszaru. Autor rozważania
rozpoczyna nie tylko od przybliżenia etymologii, czy też zakresu pojmowania
tytułowego regionu (s. 13-15), lecz także jego roli w okresie zimnej wojny (s. 1519).
I co warto odnotować, był to- z punktu widzenia geostrategii globalnej obszar ważny dla bezpieczeństwa, jeśli nie wręcz nieprzetrwania dla obu, zwalczających się wówczas supermocarstw. Wynikało to z dwóch zasadniczych przesłanek. Po pierwsze- kierunek północny to najkrótsza droga dla rakiet balistycznych i lotnictwa strategicznego w tamtym czasie. Dlatego większość arsenału
nuklearnego miała zaprojektowaną trajektorię po liniach południkowych (przez
Arktykę), nic zaś przez Atlantyk. I po drugie -ogromna czasza lodowa oraz ekstremalny klimat umożliwiał skryte podejście na wody terytorialne przeciwnika
okrętów podwodnych, co mogło potencjalnie zadecydować o szansach "pierwszego
uderzenia" lub też "manewru odwetowego" w przypadku III wojny światowej.
Ponadto w przypadku rozpoczęcia działań wojennych przez ZSRR przeciwko
NATO spodziewano się w pierwszej kolejności sowieckich prób przełamania linii
Svalbard-Finnmark, a następnie opanowania największego "lotniskowca" atlantyckiego - Islandii, w celu odcięcia szlaków komunikacyjnych z USA do Europy
(rubież Angmagssalk- Rejkiawik-Trondheim)'. Dlatego też- zdaniem recenzenta
-Arktyka to czwarty, choć jak że ignorowany, zimnowojenny front geostrategicz-

O. Tunandcr, Colt/ ll'ater Politics: Tńe Mtlrilime Stmlegv 1111Ó Geopolitirs ofNorlńem Fro111,
London 1989. s. 36-42; O. R. Young, G. Oshenko, Tńf Age oftńr Antic: Hot Co11jlicl tmr! Coltl Reali!if'S, Cambridge FJ89. s. 14-26. W litcratmze politimlf/Nio11 nakreślony tu wariant wybuchu
III wojny światowej, poczynaj<JC od sowieckiej inwazji na Islandię, nosi kryptonim "Czerwony
Szrorm". KanW<J opowieści były jednak autentyczne "gry wojenne" rozgrywane w okresie zimnej wojny przez sztabowców z NATO. Por. T. C lancy, CzerwoNy Sztonn, Warszawa 1992.
1
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ny, obok Europy, Bliskiego Wschodu i Azji Wschodniej (wg określenia Zbigniewa
Brzezińskiego) 2 •

Poszczególne rozdziały są zasadniczo zbudowane według tego samego schematu, na który składają si<; część geograficzna, podmiotowość historyczno-prawna oraz analiza kreatywności polityczno-militarno-gospodarczej . A co jest w rym
przypadku jeszcze istotniejsze, autor w swym przesłaniu w sposób bardzo wyważony i niezmiernie przekonywający pokazuje zróżnicowane "strategie arktyczne"
tytułowych podmiotów geopolitycznych, biorąc za punkt wyjścia swoich rozważań
cechy indywidualne poszczególnych p<u1stw, historyczność ich aspiracji, istniejące
środki, podstawy instytucjonalne i legislacyjne, metody oraz cele im przyświeca
j<JCC.
Tak więc w przypadku Kanady mamy do czynienia z krajem, który uprawia
politykę w stylu "między aspiracjami a możliwościami ". K. Kubiak zauważa, że
"północne aspiracje" tego kraju są pochodną położenia geograficznego, ekonomii
oraz tradycji historycznej. Autor z dużym znawstwem kreśli dylematy legislacyjne
Om.twy i w gruncie rzeczy stwierdza, że roszczenia te sprowadzają się do między
narodowego uznania dla władztwa nad Przej śc iem Północno-Zachodnim. Równocześnie zdając sobie sprawę z anachroniczności teorii sektorowej, kanadyjska
argumentacja sprowadza się do powoływania się na prawo morza, domniemane
zagrożenia ekologiczne oraz trwaj<JCe współcześnie konflikty asymetryczne\.
Z kolei Europę w okolicach koła podbiegunowego reprezentują głównie Dania i Nonvegia. V/ tym przypadku recenzentowi zabrakło zarysowania tej problematyki na przykładzie Islandii. Nicmniej jednak dla Krzysztofa Kubiaka Dania
ropotwierdzenie polityki opartej na "zręczności i wytrwałości", z kolei Norwegia
-"elastyc z ności i konsekwencji". Recenzent pozwolił sobie na sumaryczne potraktowanie tych pa1łstw z dwóch przyczyn. Po pierwsze- jak zarysowuje to prezentowana praca- przykład stosunków duńsko-norweskich pokazuje, jak wygląda
rozstrzyganie sporów terytorialnych w ramach Starego Kontynentu (Ziemia Eryka
Rudego, s. 56-58), podrugie-ukazuje niuanse rywalizacji zarówno na kierunku
zachodnim (spory Danii z Kanadą i USA), jak i wschodnim (Norwegii z Rosją) .
W tym ostatnim przypadku mamy bowiem do czynienia z pewnego rodzaju militaryzacją polityki regionalnej. Wracaj<JC jednak do zasadniczego wqtku zawartego
w ro zdziałach drugim i trzecim, trzeba zauważyć, że aktywność duń s ka sprowadza
się g łównic do ud owo dnienia hipotezy naukowej, iż Grzbiet Lamonos owa jest
naturalnym przedłużeniem ma sywu grenlandzkiego, co w konsekwencji pozwoliloby Kopenhadze n•t nabyc ie praw do szelfu kontynentalnego. Nierozw iiJzanym

Z . Brzczil'iski. Plrtll grv: l!SA-lSRR. Warszaw;! 1990, s. 37-47.
·' K. Kubiak . .'lrllyr::utf' pmbln11v Krnwrlv. ,. Raport" 2008, nr 5. s. 48-56.
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problemem Danii pozostaje jednak nadal thjcy się "separatyzm grenlandzki"4 •
Z kolei w perspektywie Oslo chodzi głównie o "uprawianie morza". Norwegiajak pokazuje autor- jest jedynym obok Rosji państwem, które do tej pory jasno
określiło zasięg swych roszczeń terytorialnych i zaprezentowało ich uzasadnienie
merytoryczne. Nic ukrywa on, że w tej praktyce jedynym "gor'lcym punktem"
był do niedawna spór graniczny z Rosją o delimitację Morza Barensta.
Gdyby pokusić się o pewne uwagi ogólne, to w recenzowanej rozprawie widać wyraźnie, że w przypadku Kanady chodzi w pierwszej kolejności o kontrolę
nad szlakiem komunikacyjnym, a w przypadku państw europejskich o dostęp do
określonych surowców kopalnych . W Rosji o jedno i drugie. Krzysztof Kubiak
wyraźnie eksponuje, że na Dalekiej Północy Moskwę cechuje "siła argumentów
i argument siły". Pierwsza trudność, która się tu zaczyna, to zdefiniowanie "rosyjskiej Arktyki". Zdaniem recenzenta w tym przypadku należałoby wyodrębnić obszar podbiegunowy związany z Oceanem Arktycznym oraz tercny eurazjatyckiego
Wielkiego Stepu ekonomicznie zwi'lzane z rozwojem infrastruktury kolei transsyberyjskiej'. Warto także wspomnieć, że w dosyć podobny sposób Bank Światowy
definiuje pojęcie "rosyjskiej Północy"r·. Siła argumentów Kremla sprowadza się
jednak do trzech fundamentów: (l) formalnej akceptacji prawa przepływu przez
Przejście Północno-Wschodnie, przy równocześnie niezwykle restrykcyjnej ich
interpretacji, motywowanej względami bezpieczeństwa i ekologii; (2) utrzymania
sporu z Norwegh) na zasadzie status qtto, gdyż Moskwę satysfakcjonowałoby wył'lcznie rozwiązanie oparte już dziś na teorii sektorowej; (3) w miarę jak najbardziej
swobodnej interpretacji Międzynarodowego Prawa Morza. Kluczem do zrozumienia szczególnego zachowania Kremla jest w tym przypadku tradycja imperialna,
postrzegaj~)Ca pou;gę głównic w kategoriach wielkoprzestrzennych oraz ustawiczne zabiegi o status głównej "potęgi surowcowej" w stosunku do Europy czy Chin 7•
Z kolei na obszarze "rosyjskiej Arktyki" -jako argument siły- funkcjonuje Flota
Północna, która stanowi najvviększy, najsilniejszy komponent moskiewskiej potęgi
morskiej. Co ważne, jest to także dzisiaj zgrupowanie nastawione na działania
o charakterze ofensywnym, choć jego możliwości, w stosunku do czasów ZSRR,
4
E. Kużelewska, Grmlanrlia wobec proas11 integmcji ettropej>·hej, [w:] Pr11islvM- regio11yj'wirll V!! J.·sztalt11Jrlrej się rzerz:vwistoki g/oba III e;; red. K. Kami1'iska i in .. Gclai'isk 2009, s. 171-179.
s H . ~Iackindcr, Gt'ogmjlcz1!a Oj' historii, oprac. R. Potocki, Czc;srochowa 2009, s. 21-23.
'· W skład "rosyjskiej Północy" wchodzą- wg tej instytucji- następuj<jcc jednostki administracyjne: Republika Karclii , Republika Komi, Obwód Murma1'iski, Obwód Archangielski,
Chanry-Mansyjski Okr<;:g Autonomiczny, Nicniecki Okręg Autonomiczny, Republika Tuwy,
Tajmurski Okrc;g Autonomiczny, Ewankijski Okręg Autonomiczny, Norylsk, RepublikaSacha
(Jakucja), Obwód Kamczacki, Obwód ~lagachu'iski, wyspa Sachalin oraz Cwkotka. Por. F. Hill,
C. Gaddy, Sibniall Cttne: llow Commtmist Plrm11etJ leji R11ssia 0111 itt !he Colrl, Washington 2003,
s. 221-223.
7
B. Kaługa, !trl.-tyka w polityce zagm11iCZ1Jej Ferieracji Rosyjs/.·iej, http://www.psz.pl/
tekst-21313/Ba rtosz- Kaługa-Arktyka-w-polityce-zagranicznej- Fceleracji-Rosyjskiej (dostęp:
3.03.2010).
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mocno ograniczone. Trzeba jednak pamiętać, że od czasów upadku
imperium sowieckiego właśnie ta formacja wojskowa uchodzi w Rosji nic tylko za
symbol pot~Ygi talasokratycznf_j, lecz wręcz "gwarantuje" Kremlowi status gracza
globalnego, o czym świadczy chociażby "ekspansja nawalistyczna" na Karaibach
(głównie Kuba) i krajach andyjskich (przykładowo Wcnewela)x. Ponadto trzeba
zauważyć, że od czasu rosyjskiej ekspedycji "Arktyka 2007" obserwujemy nie
tylko nasilenie rywalizacji wielkomocarstwowej w tym regionie, lecz i pewnego
rodzaju militaryzację dotychczasowych peryferii'1•
We wszystkich tych sporach pozycję "wyczekującą" zajęły Stany Zjednoczone ("spóźniony gracz"), które z racji posiadania po 1991 roku statusu jedynego
hipcrmocarstwa S~l potencjalnym ,;głównym rozgrywaj~1cym". Postawa ta jest
-zdaniem autora- wynikiem dwóch, pozornie sprzecznych działań politycznych. Po pierwsze USA nic ratyfikowały konwencji o prawie morza z 1982 roku ,
co z legislacyjnego punktu widzenia pozbawia ich prawa cło wszelkich tytułów
prawnych . Po drugie Waszyngton monitoruje wszelką aktywność "państw arktycznych" i konsckwcnmie jak one wzmacnia swą obecność w regionie i to zarówno w sektorze gospodarczym, jak i militarnym. Dlatego też recenzent wolałby
w tym przypadku unikać autorskiego określenia go mianem "gnuśnego olbrzyma"
(s. 171) na rzecz opcji "wyczekującego gracza". W końcu USA mają s iły i środki, by
w tym regionie sprostać zarówno europejskiej, jak i rosyjskiej penetracji. Ponadto
w miarę ocieplania się klimatu arktycznego należy się liczyć z aktywizacją tej
obecności, szczegółnic zaś w sferze militarnej. W sywacji panowania globalnego
tranzyt największych okrętów amerykańskich z Atlantyku na Pacyfik i na odwrót
przez Cieśninę Beringa byłby o ponad 40% krótszy niż w przypadku Przylądka
H orn 1u. A właśnie ten "czynnik czasowy" byłby ważny, jeżcli chodzi o konflikty
bliskowschodnie oraz w regionie Occam1 Indyjskicgo 11 •
\V konsekwencji, we wstępnym podsumowaniu, trzeba odnotować, że otrzynmjcmy spójny i przemyślany- aczkolwiek nieco zawężony do "arktycznej piątki"
-obraz, który pokazuje, jak przemiany klimatyczne w rejonie Bieguna Północne
go wpływają na rywalizację mocarstwow'l i jej gcoekonomiczne implikacje oraz
współczesny przegląd sta nu wyzwań i zagrożer1. Wychodzqc z powyższych zało
żei1, z recenzowanej rozprawy nasuwają się trzy zasadnicze wnioski: (l) przemiany
' i\. Cohcn. R11ssio's Rareforlhr !lrr/ir. " Hearlland" 2008. no. 2. s. 28-36; P. Baev, RNssio's
Rarrfor !h t' Ilulir r11td !h mw gpopolilirs o/lh Nor/ Polr. Thc Jamestown Fundation, Washington
2007.
., T. Kijcwski. Ry·amli:u11ja o .~m-oii!•rr metgrlvcwr iil' Arl:!yre, " Bczpicczcl'is two Narodowe"
2009, t. 1-2, nr 9-10, s. 276 -282.
'" J. Bnrresen. The Artlir !fighw:oy, "Heartland" 2008, no. 2, s. 37-43.
1
]. C. Carman, Erol/O Illit· tlllfl S !all'.f',ir fmp limliolls ol kr-Free Atrlir S fas, [w:] Globalhut'
!ioll rlllrl.lfarilitlle Po"'-·n; Washington 2002, s. 171-183; G. Piwnicki, J. Bojko, Zmia11y w simlegii
tnorskifj USil ·w ll'.'ttm11l:orh g/obrt!hacji, [w:] Pfllistwa- regio11y - J'ii!•iat ... , s. 93-103; I. Dorfer, US
S!mlfg V!fas Fotgollellthr No r!hrm Ft-olll, " llcartland" 2008, no. 2, s. 59-63.

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

Recenzje i artykuły recenzyjne

383

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

klimatyczne- pomimo ich dyskusyjności- S'! określoną rzeczywistością polityczm1
kreuj<IGJ nowe rodzaje wyzwań, poczynaj<}C od biologicznych i ekologicznych, a na
wojskowych końcZ<}C; (2) Arktyka to prawdopodobnie obszar o dużym potencjale
geoekonomicznym, szczególnie dla USA, Kanady, UE i Rosji, zwłaszcza w przypadku nasilenia się konsumpcji "paliw kopalnych". Stawka w tej rozgrywce jest
duża zważywszy na to, że według wstępnych szacunków może tam występować
10% globalnych zasobów ropy naftowej, 29% gazu ziemnego oraz wiele innych
surowców strategicznych (mangan, kobalt, węgiel), wreszcie (3) jest to region geopolityczny, wokół którego rywalizacja dopiero się rozpoczyna, a co za tym idzie,
narastają różnego rodzaju emocje i rozbieżnośd 2 • Ostatecznie też trzeba przyznać,
że Krzysztof Kubiak zafundował nam przystępn<l i godziW<IUCZtę intelektualnq.
Warto jednak wspomnieć, że w konsekwencji zmian klimatycznych na Dalekiej Północy i dość szerokiego dostępu do Oceanu Lodowatego będzie przede
wszystkim dwóch wygranych: Rosja i Kanada. W pierwszym przypadku nast<IPi
wzmocnienie wizerunku "supermocarstwa energetycznego", z powodu występo
wania na obszarze Arktyki określonych złóż surowców energetycznych. Co więcej
otwarcie żeglugi przez Przejście Północno-Wschodnic- abstrahując nawet od jego
przyszłego prawnie-międzynarodowego stamsu- przyniesic znaczne i wymierne
korzyści ekonomiczne Moskwie i nicW<Itpliwie przyczyni się do rozwoju infrastruktury jej kresów północnych i wschodnich, a tym samym wzmocnienia jej
relacji z Syberi+ Na dłuższą metę może doprowadzić to do modernizacji społecz
no-gospodarczej kraju 11 .
W przypadku Kanady nast<}pi zjawisko identyczne, tylko w nieco skromniejszym wymiarze. Ponadto oba wspomniane państwa uniknq wielu poważnych
problemów spowodowanych globalnym ociepleniem - nasilaj<}cych się huraganów
i narastajqcej t~tłi upałów w środkowej części kontynentu . Przemiany klimatyczne mogą także spowodować, że miliony hektarów ziemi będzie się już nadawało
12
R. Czarny, Dalel.·a P6l11or ·-High Nor/h źr6rllem ko11jli/:16w rzy szamf{ XXI wiehtP, [w:]
Zarh6rl w gloóal!lfj i regionalnfjpolitya mięrlzyllarodowf.j, red. E. Kużełewska, A. Bartnicki, Tonu1 2009, s. 22-35; O. Osica, Dalel·a P6htorjako 11owy obszar wJp61prmy i rywalizacji, "Nowa
Europa (numer specjalny)" 2010, nr 1(4), s. 13-18.
u W przypadku Rosji w razie osłabienia jej pozycji międzynarodowej, ze względu na
zapaść demograficzną, dezindustralizację po 1991 roku oraz brak dostępu do odpowiednich
technologii, może dojść także do sytuacji kraikowo odmiennej: Kreml nic będzie w stanie
wykorzystać pojawiaj;lcych się atutów, co w konsekwencji może poci;jgn•tć za sobą nicmożność
zagospodarowania wielkich przestrzeni. Zdaniem F. Hill i C. Gaddy'ego l\ loskwa i tak wpadła
w "syberyjską pułapkę", co jest wynikiem "nadwyrężenia imperialnego". W rezultacie wobec
tego pal"\stwa mogą siy pojawić roszczenia terytorialne ze strony innych wielkich mocarstw
np.: Chin czy też .Japonii. Z kolei wg opinii T A. Kisielewskiego osłabienie Rosji na Dalekim
Wschodzie doprowadzi z czasem do sytuacji, że tercny na wschód od Jeniseju i Bajkału zost<tn<l
inkorporowane przez Pekin. Por. F. Hill , C. Gaddy, ojJ. ci!. , s. 76-100; TA. Kisielewski, Śrfrl
lliotrmllillo'il!.'f prnpfklywy rozwoju syttlflrji gpostmlrgiC:Zdlrj Rosja- Chi11y- NATO, Tonu1 2002,
s. 27-38. 74-77.
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do wykorzystania rolniczego, a dostęp do miejscowych surowców zostanie znacznie ułatwiony. Co więcej sezon wegetatywny wielu roślin znacznie się wydłuży
i w konsekwencji spowoduje to dalszy spadek zapotrzebowania krajowego na
energię niezbędną do ogrzewania/chłodzenia. rfltkże nowego rodzaju towarem
eksportowym mog<l się stać hektolitry słodkiej wody zmagazynowanej w postaci
lodu, a przeznaczone na sprzet.laż do krajów dotkniętych problemami globalnej
suszy.
Tego rodzaju nadwyżki i atuty Rosja oraz Kanada będą mogły z powodzeniem
wykorzystać zarówno na modernizację wewnętrzm1. jak i wzmocnienie wpływów
międzynarodowych 1 · 1 • Poza tym recenzentowi zabrakło w książce także refleksji
na temat "arktycznych aspiracji" Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnie
niem ograniczonej w końcu roli państw nordyckich (zwłaszcza Islandii, Szwecji
i Finlandii). A trzeba zauważyć, że początki północnej aktywności Wspólnot Europejskich w zasadzie sięgajq sierpnia 2002 roku, kiedy w llulissat Dania zorganizowała konferencję ministerialną, to jednak w praktyce jej aktywizacja nastąpiła
już po wojnie sierpniowej, wtedy Rosja w sposób dosyć przekonywający nakłoni
ła Zachód, co do swych praw odnośnie kontroli szlaków transportowych i źródeł
węglowodorów na Kaukazie Południowym. Parlament Europejski 9 października
2008 roku przyj<jł Rezolucję ·w Jprma>ie zarzqrlzaniat"fgiollem arktyr:z11ym, a 20 listopada tego samego roku Komisja Europejska wydała komunikat Unia Europejslw
a region arhyr:z11y. W dokumentach tych UE jawi się jako nowo wstępujący gracz
geopolityczny, który ma aspiracje kreatora regionalnego ładu międzynarodowego
w duchu r:ivilia11 polJ!H'r 1'.
W konsekwencji recenzentowi nasuwaJ~! się dalsze , następuj<jCe refleksje. Tytułowa rozprawa została bardzo dobrze przygotowana pod względem edytorskim.
!'vlapy i tabcle za prezentowano w sposób niezwykle czytelny. Z kolei treść została
przedstawiona w sposób przejrzysty i prostolinijny, co czyni problematykę ciekawszą i przystępną dla czytelnika, który nic jest szerzej obeznany z tytułową tematyką. Nicmniej po zapoznaniu się z cah1 zawartością pozostaje pewien niedosyt.
Przede wszystkim z jednej strony przydałby się artykuł wstępny na temat wpły
wu ocieplania się klimatu na "geopolityczne podchody" wokół Arktyki, z drugiej
zaś brak jest ewidentnie omówienia "wielkiej gry" wokół tego regionu 11'. \Vbrew
pozorom tytułowa anekumena w XX wieku była przedmiotem refleksji geostrategicznej. Warto chociażby przywołać rozważania samego Rucłofla Kjellena, George'a Rennera, Alcxandra de Seversky'ego, Andre Bcaufre'a czy bardziej współczesne

14

,~~wial

.!0.!5: Smwri!tsu• Narodowrj Radv IVvill'iadll USA, Kraków 2009, s. 155-160.
wsrńod11i U11ii f'.IIIO/Jrfd:ir/ osiqg11ięda,
S'l.·fltHf', wy:UJ'.'IIttia. Lublin 2009, s. 56-59; l\ l. Luszczuk, Obs:::arv arhyc:l'llf' u• rl:::ialal11oki U11ii
E11roprjs/:irj, .. Nowa Emopa" 2010. nr 1(9), s. 156-182; O. Osica, op. dl., s. 32-38.
"' O. Tunandcr, A Rrlttrll l o lńf' "Gropo!ilirs o/ lVmF'. .,Hcartland" 2008. no. 2, s. 128-138.
ill'

" P. Bork owski i in .. lVvmifll·polllrllliOill'.V, p6l11omy i
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-Richarda Labćvićre'a oraz Fran~oisa Thuala 17• W rozważaniach końcowych s•1
co prawda zawarte sugestie tego typu (s. 178-180), jednak jest to w gruncie rzeczy
wyt1cznie pobieżne potraktowanie tematu. Być może warto byłoby zaprezentować
także dorobek instytucjonalny Rady Arktycznej, Rady Morza Barentsa oraz Rady
Państw Morza Bałtyckiego, gdzie główny akcent został położony na współpracę
w duchu postzimnowojennym 1K.
Warto jednak zapytać o strategiczne konsekwencje otwarcia dostępu do Arktyki. Optymalne szacunki wykazuj•!, że w praktyce będzie to możliwe już/dopiero
około połowy XXI wieku, choć niektórzy badacze mówią już o latach 2013-2025.
Przede wszystkim w tym przypadku do gry włączą się nowe podmioty, ze szczególnym uwzględnieniem ChRL, Japonii, Republiki Korei i Indii oraz NAT0 1'J.
I w konsekwe ncji mogq się pojawić nic tylko nowe roszczenia, lecz i sposoby ich
umotywowania . Przykładowo odwołując się cło "zasad historycznych", Pekin mógł
by się domagać równych praw w dostępie do tytułowych złóż surowcowych i szlaków morskich i to zarówno wzdłuż Przejścia Północno-Zachodniego (szczególnie
w okolicach Grenlandii, Islandii), jak i calego Szlaku Północno-Wschodniego.
Wynika to chociażby z hipotezy 11avalistyczmj Gavina Menzesa, który na podstawie zachowanych zapisków kronikarskich (list papieża Mikołaja V do biskupów
islandzkich z 1448 roku) oraz kartograficznych (mapa Waldseemi"dlera z 1507 roku)
udowadnia, że w latach 1422-1923 jedna z chińskich ekspedycji morskich- wchodzących w skład floty admirała Zhcng He, której celem było poznanic całego
ówczesnego świata i dopłynięcie do wszystkich istniejących w tamtych czasach
portów- płyn'lc z Afryki do Panameryki w kierunku północnym, opłynęła od zachodu nic tylko Grenlandię i Islandię, lecz poswku_j'łc drogi do domu w kicrunku
wschodnim, przetarła szlak żeglugi od Morza Białego po Morze Czukockic. Wspomniany autor nie wyklucza także dotarcia w tym samym czasie podróżników
chińskich do Bieguna Północnego 20 • Podnicsienie tego typu sposobu argumentacji
przez Pekin ·- przy całej .iego dyskusyjności- miałoby ogromne następstwa geopolityczne i to w skali globalnej, szczególnie, że identycznie byłoby z Antarktydą.
Wspomniani nowi gracze geopolityczni to przede wszystkim aktorzy zewnętrzni, którzy przyjęli postawę "obserwuj i czekaj". Nie interesują ich raczej
konkretne roszczenia terytorialne do zasobów morza otwartego, lecz określone
koncesje wydobywcze i szlaki transportowe. W celu osiągnięcia zamierzonych
celów mog<l oni zatem wygrywać pretensje i aspiracje poszczególnych państw
" P. Graczyk, Arl:ty/:a i geopolityka: Obsutr Arhy/:i w penpd:tywie wybm11ych ko11cepcji
geopolitycutych i geostm/egiczl!ych, " Przcgl~d Geopolityczny" 2010, t. 2, s. 121-141; R. Lab ev ićre ,
F. Thuał, La batailkdtt Gm11rl Nnl tt rottmtmmottcl. .., Paris 2008.
'" O. Osica, op. cit., s. 32-38.
1
'' lbir/em, s. 45-48.
211
G. l\lenzes, 1421 roi:, w /:tórvm Chillrzycy orlh:vli Am ervl·ę i opłvuęli J'wirtl, Warsz awa
2002, s. 255-265.
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"arktycznej piątki" przeciw sobie oraz oferować- szczegółnie dotyczy to Rosji
do określonych kapitałów, wysokich technologii, a także nowoczesnego
przemysłu stoczniowego. W najlepszej sytuacji jest tu zatem Republika Korci oraz
"raczkujące" na tym polu Indie. Z kolei w przypadku Japonii problemem jest nicrozstrzygnięty spór z MoskW<l o Wyspy Kurylskie, a w sprawie Chin Kreml obawia si<; demograficznej i ekonomicznej penetracji rosyjskiego Dalekiego Wschodu.
Niemniej jednak ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz
ziemny oraz potrzebę dywersyfikacji dostaw tych surowców z regionu Zatoki
Perskiej i Bliskiego Wschodu, a także szlaków komunikacyjnych (Morze Czarne,
Morze Arabskie, Cieśnina Malajska) gra wydaje się warta przyszłości. Tym samym
Arktyka staje się powoli jedną z podstawowych aren formowania się determinantów nowego ładu globalnego.
Współcześnie możemy już zauważyć, że Arktykę traktuje się jako ostatni<!
"ziemię niczyją", gdzie- uwzgłtydniając "dynamiczną koncepcję zasobów naturalnych" -rywalizacja toczy się jakby na trzech różnych poziomach: (l) w ramach
samego Zachodu (USA, Kanada, Dania, Norwegia), (2) świat transatlantycki (USAUE) kontra Rosja, oraz (3) Pólnoc przeciw krajom Azji Wschodniej. Wracaj<JC jednak do zasadniczego W<Jtku naszych rozważań, należy odnotować, że w przypadku otwarcia tego regionu mamy trzy następstwa geoekonomiczne: (l) łatwiejszy
dostęp do surowców strategicznych i innych bogactw naturalnych regionu, a co
za tym idzie nasilenie z tego powodu rywalizacji wielkomocarstwowej; (2) doniosłe skrócenie szlaków komunikacyjnych z Arfantyku na Pacyfik (4-5 tys. mil), co
może za sob<! pociągn<!Ć ekonomiczno-polityczny upadek (anarchizację) Ameryki
Środkowej (upadek roli Kanału Panamskiego) oraz wzmocnienie konfliktu blislwwschodnicgo wskutek upadku gospodarczego państw położonych nad Morzem
Czerwonym; po (3) wreszcie- cmtts Arktyki nic pozostanie bez echa, jeśli chodzi o sprawy Antarktydyn . Nakreślony scenariusz ma oczywiście wiele wariancji, gdyż jego realizacja i weryfikacja jest w dużej mierze uzależniona od tego,
w jakim stopniu (jeszcze) pałiwa kopalne będ<l odgrywały rolę w rozwoju wielkich
mocarstw, no i określonych przemian klimatycznych 22 . Niemniej z perspektywy
teorii doktry n geopolitycznych oznacza to, że Ocean Arktyczny może już w połowie XXI wieku przejąć roi(( , jaką przez średniowiecze odgrywało Śróclziem
nomorze"·'. vVspomniane uwarunkowania wywołają z kolei określone posuniycia
natury militarnej, choć w ciągu czterech-pięciu kolejnych dekad ryzyko konfliktu
zbrojnego na tym terenie jest stosunkowo znikome. Wynika to z tej prostej przy-

-dostęp

21

A. fi !akowski, Ar/.:tyht- wsp6!11r rhierlzir:I'IJJ.'Orzy lJ!)jpdllly problem, "Prawo l\lorskie"
2008 , r. 24; J. Symonides, Stattts /Jifl'll!-'llV i roszae11ir1 rio Arkryh omz Birgtt!W Pól!loCIIrgo, "Pań
srwo i Prawo" 2008. nr l; R. Tarnogórski, RoJzczmia do Arktyl:i- mpel:ty politvr:vte i pmw11r,
"Biulcryn PISl\1" 2009, nr 21.
12
T Kijcwski, op. ril. , s. 282-288.
2
·' K. Brad en. F. Shelley, E11gagi11g Gropolitirs, New York 2000, s. 20-21.
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że

w chwili obecnej Arktyka jest nadal "obszarem sportów ekstremalnym",
jej w subekumenę wymaga ogromnych nakładów finansowych
i dostępu do określonych technologii przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury
portowej i logistycznej" 4 • Co więcej "potęgi arktyczne" są zainteresowane pokojowym rozstrzygnięciem swych sporów czy zaspokojeniem roszczeń, w obawic
przed wejściem na ten obszar "mocarstw nienasyconych"·21 . Współcześnie jednakjak słusznie zauważa amor- dywagacje te pozostają (jeszcze) w sferze teorii, gdyż
"[ ... ] aktualn~J Ltzę działań ukierunkowanych na zawłaszczenie Arktyki określić
można mianem >>Wstępnej<<. Globalne ocieplenie spowodowało [jednak], że do
[... ] zidentyfikowanych obszarów zapalnych [... ) Dołączył nowy, północny region
potencjalnej niestabilności" (s. 181).
:.1 przekszt:.~łcenie

Robert Potod:i, Ryszard Kessler

J. Borresen, Tltf Great J1rrlir Grtmf, "Hcarrland" 2008, no. 2, s. 5-17.
'
zs Toj/ln: R.tts:ut gr(/ o Jlr/:tyl.·r, "Dziennik" z dn. 11-12.10.2008. s. lO.
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Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki,
red. J. Babiak, Warszawa 2008, ss. 288

Publikacja pod rcdakcj~ profesora Jerzego Babiaka jest kolejnym z wielu opraconadal aktualn~l i wci~lż ważn•l problcmatyk.y zwh1zaną ze wzrostem gospodarczym Polski w aspekcie prowadzonej polityki. Rozwój ten możlivvy
jest dzięki inwestowaniu w gospodarkę opartą na wiedzy.
Wsqpicnie Polski w stmktury Unii Europejskiej stało sit; katalizatorem oraz
zapoczątkowało nowy etap budowania polskiej gospodarki, dążącej do konkurowania na Jednolitym Rynku Europejskim. Wstąpienie Polski do struktur Unii
Emopejskicj zapocz~1tkował nowy etap budowania gospodarki, która będzie bardziej konkmcncyjna wobec innych gospodarek państw członkowskich. Polska
gospodarka dzięki funduszom europejskim stała się bardziej konkurencyjna i innowacyjna .
Gospodarka oparta na wiedzy to jeden z programów rozwojowych zawartych
w Strategii Lizbm'iskicj przyjętej przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w roku 2000. Najważniejszym celem programu jest uczynienic Europy
najbardziej konkmcncyjnym regionem gospodarczym, rozwijającym się szybciej
niż Stany Zjcdnoczonc. Jednakże do dzisiaj zamierzenia tego nic udało się zrealizować, gdyż wydatki na nattkę w Unii Europejskiej stanowią obecnie średnio
około l ,(Jfjf, PKB. Strategia Lizbońska, przewidywała natomiast w roku 2010 osią
gnięcie poziom11 3% PKB . DLt porównania Polska jest na poziomie finansowania
badat'i O,ó% PKB.
Na publikację pod redakcją profesora Jerzego Babiaka sk ładaj~! się artykuły wielu znanych autorów, którzy w tej dziedzinie s•l ekspertami ze względu na
posiadanq wiedzę oraz cłoświadc ze nie zawodowe. Należ•! do nich: Jerzy Babiak,
Krzyszto f Hajclcr, Marek Jagiclski, Jarosław Jańczak, Sławomir Kowal, Sławomir
Laskowski, Zdzisław Puślccki, Andrzej Skibiński, Waldemar Sługocki, Dionizy
Smoleń, Krzysztof Szydlak, Maciej Walkowski, Robert Wysocki, Jakub Zamojski.
Publikacje zawarte w pracy szeroko przedstawiają tematykę 11kazaną w tytule
pracy, od utykułów poruszaj•1cyc h zagadnienia w ujęciu teoretycznym do problemów rozvvh1zywanych w praktyce. Należy podkreślić, że zamiarem autorów była
clogłębn•t analiza wpływu różnych czynników na rozwój innowacyjności polskiej
gospoda rki oraz przybliżenie omawi~mych zagadnień szerokim kręgom odbiorców,
wykraczającym poza środowisko akademickie.
w~u'i , porusz~t}lcym
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Książka została

zaprezentowana czytelnikom w sposób czytelny i przejrzysty,
a wykład jest staranny i precyzyjny. Rozdziały w publikacji zostały podzielone
w taki sposób, aby tworzyły jedm1 całość co sprawia, że S<l klarowne i rzeczowe.
Amorzy poszczególnych podrozdziałów poruszyli wiele kwestii oraz problemów
związanych z realizacją i wdrażaniem gospodarki opartej na wiedzy, między innymi: znaczenie sektora B+R dla rozwoju gospodarczego, konkurencyjność polskiej
gospodarki, potencjał naukowo-badawczy w Polscc, zmiany, jakie powinny zajść
w sektorze usług, doświadczenia innych państw w realizacji innowacyjności gospodarki, partnerstwo publiczno-prawne, modernizacja i innowacyjność polskiej wsi,
budowanie konkurencyjności gospodarki regionu, współpraca transgraniczna.
Publikacja została podzielona na cztery części, nic licząc wstępu i zakończe
nia, na które si-dada się piętnaście artykułów prezentuj'lcych problematykę innowacyjności. Do pracy dołączono komunikaty przedstawiające wypowiedzi przedstawicieli Komisji Europejskiej -Olivier Baudelet, Johann Sollgruber, Thomas
1-leinemeier, oraz dyrektora generalnego agencji Uniontransporti- Vittorio Macchitella, które zostały zaprezentowane na Euroforum Rozwój poprzez imwwtlcje11aj/ep.rzf. pmf.:tyh mropejskir w Warszawie 24 !mego 2006 roku. Publikacja zawiera
również szerok•l bibliografię książkową i akty prawne, które dotyczą zagadnienia,
jakim jest problem innowacyjności.
Niniejsza publikacja pokazuje jak dużo jeszcze musimy uczynić, aby mogła
zaistnieć w Polsce gospodarka oparta na wiedzy. Osiqgnięcie wyznaczonego celu
będzie wymagało zwiększenia nakładów na naukę, badania oraz transfer nowych
technologii. Czy jest to możliwe w najbliższym czasie, przy wychodzeniu z ostatniego kryzysu gospodarczego? Gmpa naukowców i praktyków podjęła na łamach
niniejszej publikacji próbę zdiagnozowania nowych możliwości, jakie mogą wpły
m}Ć w dalszej perspektywie na rozwój gospodarczy Polski.
Ftmd11sze Europejshe a i11tlowacyj11oić polshf!i goJpodmld pod redakcjq profesora
Jerzego Babiaka jest publikacj•l na wysokim poziomie merytorycznym i warsztarowym. Nie ulega w;jtpliwości, że wydawnictwo jest niezwykle przydatne dla
osób na bież<ICO zainteresowanych wdrażaniem na przykład Programu Innowacyjna
Gospodarka, a także szerokiemu gronu czytelników zainteresowanych tą problematyką. Z pcwnośchi będzie też pożytecznym źródłem wiedzy w procesie dydaktycznym w szkołach wyższych o profilu politologicznym czy ekonomicznym.

Edward Jakubowski

