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LUBCSKA W LATACH 1793-1945

•

Rozbiory szlacheckiej Rzeczypospolitej dokonane w łatach 1793 i 1795,
ziem rc'zenniP po!skich do monarchii pruskiej zmieniły jej do-

v,·łączenie

tyc!;czasową strukturę terytorialną, narodO\vościową

i

v,·yznaniową. Pań

s:\vO pruskie składało się \V owym czasie w 49% z ziem polskich, Polacy
s~al'O\vili 25% całej ludności Prus, a wraz z ludno~dą słowiańską nawet
30'1.\!. W tej samt~j wielkości kształtowały się też proporcje wyznaniowe.
'Wyznanie rzymskokatolickie zrównało się co do liczebności z ewangelickocmgsburskim i reformowanym. Stan ten, potwierdzony następnie wypadkami .iakie miały miejsce w 1806 roku na ziemiach zaboru pruskiego,
s::-owoCował zmianę Cotycl:czasowvch koncepeji terytorialnych reprezentowanych przez Prusy na kor:gresie wiedeńskim.
Po raz pierwszy w 1793 roku w obrębie byłego województwa zielonogórskiego znalazły s~(: ziemie przvntłleżne do Rzeczypospolitej, a więc powiaty: babimojski. międzyrzecki i wschowski. Na ich terenie leżały takie
miasta, jak: Skwierzyna, Bledzew, Pszczew, Międzyrzecz, Trzciel, Brójce,
Babimost, Kargrwa, Szlichtyngowa, Wschowa, znane z produkcji sukna
oraz handlu tymi wyrobami, stanowiącymi główne utrzy<nanie ich mieszkańców. rvii2sł-a te dzieliła niewielka odległość od północnej części Śląska,
gdzie jeszcze zamieszkiwała w nielicznych wprawdzie grupach ludność
mó\viąca po polsku.
Po ostatecznym rozbiorze szlacheckiej Rzecz;v"Pospolitej Prusy zaczęły
pro\va:'Jzić w stosunku do ludności polskiej podobną politykę jak to miało
:n:ejsce kilkanaście lat przedtem, tj. na Śląsku oraz na ziemiach pierwszego zaboru. Jednakże przez owe dwadzieścia ]a.t, jakie upłynęły od 1772
roku, zaszły w Polsce is~otne zmiany polityczne, zmiany w kulturze
i o.świncie. Wyrazem tego była zarówno uchwalona w 1791 roku Konstytu,:ja 3 m3.ja, jak też i cała działalność Sejmu Czteroletniego. Widoczny też
był wyrażny wzrost świadomości narodowej. Przejście pod obce panowar:ie, zetkrięcie się z obcą kulturą, językiem, obyczajami, odsunięcie od
udziału w życiu politycznym szlachty i znaczniejszego mieszczaństwa
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do narastającego pcvzucia wla!>nej, polskiej cdręb;J.ośc.:i. Rzu~owało to :1a star:O\visko ludności polskiej tych ziem do zaborcy.
Włączenie więc tercnÓ\V rdzennie polskich, ludności o rozw>jającym
s:ę roczuciu narodmvyrn, du monarchL Hohcnzollerr.Ó\V, w dużej rniPrze
przyczyniło si<; w póżniejsEm nieco okresie do rozbudzenia polskości na
terenach śląskich, brandenburskich i pomorskich, gdzie jeszcze zacho1vały
się n:ew1elkie grupv ludnofel mÓ\v:ąn·j po polsku. Taka e:1kiawa i:sLniała
na pograr:iczu powiatów zielonogórs~iego i kożuchow~kiego, gizie ludność
z uwagi na położenie geograficzne tego obszaru nazywano "Oderpolaken"
Język polski rozbrzmiewał '"' t_ym czasie jPszcze \V pięciu wioskach otaczających N ową Sól, w BobrowicHch Odrzil.ńskich i okolicy Bojadeł. W Klenicy i pod Kolskiem resztki polszczyzny przetrwały do lB.t sześćdziesiątych
XIX wieku. Drobne grupki po!skie zamieszkivvały \V nicktórych miastach
Dolnego Śląska. \V jednym z nich, w Zielonej Górze, urodził się .many
malarz Tadeusz Konicz.
Klin graniczący z dawnym powiatem zielonogórskim zamieszkiwali
również Serbowie. Wysunięty był on na zachód poza miasteczko Przewóz.
Vlśród przeważającej liczby ludności niemieckiej istniały już tylko niewielkie grupy mówiące innym językiem. Przyrost terytorialny abi;olutnej monarchii pruskiej o ziemie zamieszkane przez Polaków rzutował
z konieczności na kształtowanie się ich postaw polityczn_:v·ch.
\Viadomości o walkach ludu francuskiego, jak i wieści o uch\valeniu
Konstytucji 3 maja znoszącej rzekomo poddaństwo chłopów znalazły swójoddżwięk na Śląsku. Zamieszkała tam ludr..ość spodziC\Vała się, że nastąp!
\V krótkim czasie zmiana sytuacji społecznej.
Z chwilą gdy wojska pruskie w styczniu 1793 roku wkraczały \V granit:e Polski, zajmując je w imieniu króla pruskiego, w monarchii Hohenzollernów panował spokój. Sytuacja zmieniła się jednak na wiosnę tegoż
roku. Doszło bowiem do w:vstąr;ień ludności wiejskiej na Pogórzu Sudeckim i we Wrocławiu. Wystąpienif' czeladników w tym mieście stłumione
zostało przez wojsko. \Vśród ludności jednak panowały rewolucyjne nastroje. Tajni agitatorzy nakłaniali do w:,:stqpień przeciwko szlachcie, rozrzucali ulotki o rewolucyjnej treści. "Kie może być inaczej niż we Francji,
u nas też dojdzie do czegoś podobnego", wypowiadał sic; zagrodnik z powiatu kożuchowskiego, były żołnierz, na wiadomość o wystąpieniach tkaczy na Pogórzu Sudeckim.
Wszystkie te ruchy ludowe były tłumione przy użyciu sił wojskowych.
Pozbawione kierO\\'Dictwa, działały· bezplanowo, jednak nastroje rewolucyjne obejmo\vał~· coraz szersze kręgi najniższych warstw ludności Śląska
i to zarówno niemieckiej, jak i polskiej. Ta ostatnia jednak, o tym co się
działo w rewolucyjnej Francji, dowiadywała się z ust żołnierzy, którzy
uczestniczyli w kampanii nad Renem. Kolportowane bowiem na Śląsku

._,_c:kl v:z,\·-,vajq\'l.' du wąj~1 f-JO.<lJle b.'ły \\" .i~:>::·;ku n~c:·nll·c\crn, przez co nie
.:ogły znctll'ź( właściwego :Jddźwię\u.

So\ ~UcH'ja, jaka wy:worzyła ::oi\: na Slótsku, spowodowała, iż Prusacy na
-'d)'';t.\·ch ~crPn;:ll'b pobkich iS:arail się poz_v·sk<.1ć- przych:dnośr:O c;z:lachty pal-;_-; , ukazując w wydawan)Th paLc:1tach : ob-wleszczcmach re\valucję
!rdr:L'U:-,~ą i "rluch ja_Kobillski" jHko przyuyny, które mogą zachwiać rów.~wag~:; społeczną 1 dutychczn:;owq pOL_'. <:_ię szlach'~\· \V ~ym na lu rabie
c<:;.~:e sz_8.cht\· polskiej. I\'a \nc.nę 1794 r. doszło cic\ ponow,1ych wystą
,;_·.ó ludno.i_e;, pulsk,cj SJąs',;:a- zną-:Jego powstania chłopÓ\Y w Jernielnicy
~:;. stęrc.\vali o,;i _pod hasłdmi rc.woluc:;;jnymi. \\' !c~.:ie tegoż r~ku ruch
-"i:J:tJski ogarnął czterdzie.ści gm:l1 położonych w powiatach: szprotawskim,
/-'.[(2t-:'•.skim, kożuchcwskim i zielonogórskim. Ta "chłopska wojna", jak jq
,,:.::·:=ślaJ: \vspółcze.3ni, tn,·ała na_jdłużtj ·w porÓ\\~naniu z innymi \Vystąpie
,,i~:ni chlo;slzimi, bo od początku maja do lipca 1794 roku. Była też najc'Diej zorgc:nizowaDa, najbardziej ideologicznie dojr-zała i obejmowała .szc:·j:~ie rzesze uczestników.
Jedną z prr,·czyn tego powstar)ia była próba wpnwadzcnia nowego,
,._l-:oJ:- fikcwa:1cgo prawa (Ailgemcines Landrecht fUr die preussischen
~.ca.ten) w Prusach, którego p;-ojekt rozesłan:v został do właścicieli grun·,m-ych z racj1 pełr::ionych przez nich sądVW)Th funkcSi. Chłopi spodzie;::cdi si~;, iż nmo;e prawu przyniesie im ulgc; \V dotychczas:Jwym położeniu,
:; t\·J\:o włw~ciciclc fohvarków stali temu na pi"zcszk:::dzie.
Euchy tl' ogarnęły jedynie wieś, nie przedosły się do miast, ani też
>o> rrzcrzt_;_ciły do innYch :t:rowincji. Jak dowodzą niektórzy historycy
-- _._,,,,'ec..:~·, powstałY w:: c \\. Zviigiku z :nsuTekcją kościuszkows!-;:ą, która
\\' ; ,_.m cz;:1sic ro7SzfT?Rła się w PoL~ce oraz z sytuacją, jaka r:Jnvijała się
,_,_.,, fra;--1cji. Trzeba z\uócić il\\·agę na fakt, :ź prz;.--wódey po]s;.;:iego powsta·,J,~ \\' rcc~:ątkmvyth S\V\Th Z:lm\·słach pragnęli istctDie :Jbjąć pO\VStaaicm
.,,\,_Jeż S1ąsk. Liczyli sie ze: pewne z. tamtejszą rewo!ucyjną syt'.la<:ją, wy-~- 1:::en:ami tk2.cZ\", czclaciz: miejskiej i ludr;o~ci \Vicjskiej. Z tych więc
-.\ ;;;::.f~dów na tę prcm·i;--::cjl; zwróco<,a b;-ła specjalnie o:ujna uwaga prus·':->l władz prowinc_ior;aln;.:ch, ale :Ja\-vet wtcd_\-, "Gdyb:.· w tYm czasie
;:.._._. ctszko bvł zrobił pO\vs~ar.ie \Y P;usw:h Południow;.rch --- \VSpornina
·,_xós.Tv pc;_mlętnikarz mógl. b_vł \1/ każdym miejscu przerwać slaby
\:T,-'or', a we wszystkich pruwirK_iacn Pr-us nic z::1alazłby :wjmniejszego
'Foru"
t a;(t ~:nacznegn zaintereso-;,yania vvładz po\v:;tańczych ... :;tanowiskiem
._;_;n~-~ci poisAiej ziem zaboru pruskiego, jak też graniczących z nią pro·.,,·in'.]i Śląska i Nowej \-iarchii \Yidoczny był \V \vydawancj od kwietnia
'lU-!, roku w \Varszawie w jf;zyku niemieckim gazecie pod nazwą "V-l ar~
~''lmuer Zeitul"g". Zawierała ona \viadomości o przebiegu insurekcji, pubtkowano w niej zarządzenia władz powstańczych, uni-wersały Naczelni<
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ka oraz wiadomości z Francji. \Vładz0 pru:~kle cz,viJiłY \Vszystko, by gaze~a
ta nie przedostała się na teren Prus. śląski ministu Hoym wydał p:)Jccenie landratom, magistratom miast, właścicielom dóbr ziems~ich p;)dwo_i<-'
nia czujności, ażeby w g!'a!1icc państwa nie przedos:ał si(,' 7:aden powstań
czy emisariusz . .Jest sprawą nie budzącą wątpLwości, iż publikowani'-' postar.owień władz insurekcyjnych w sprawach chłopskich, jak też podawanie
do \viadomości tego, co się działo we Francji, miało na celu podniesienie
zbrojnego ruchu skierowanego przeciwko absoiutnemu mo:1arsze pru..;kiemu.
"Warschauer Zeitung'', jak i mne publikacje powstcn1cze W\'dawan.c
w języku niemieckim, nie były adresowaLe do ludności mówiącej po polsku, ale do całej ludności Śląska, która tak niedawno przecież clestała się
pod pruskie panowanie.
lNSt.:REKCJA KO~CIUSZKO"WSK:\
l NO\V,\ ~vlARClilĘ

.TE.;

\VI' L YW

N_·\

ŚL'\SK

PrU>J do wspólnego z Rosją lłumienia powstania spcnvodowało, że znaczna część: wojska śdągni<;ta zo;:;tała z gra!liczących z Polską
prowir:cji i skoncentrowana wokół oblężonej Warszawy. V/płynąc to musiało w pewnym stopniu na pcwadzenie i czctsokres trwania -<\-.\'stąpień
chłoj:sl ich w powi<~ach kożuchmvskirn, szprotawskim, żagaóskim i Zil;lol~Ogó: ;;kim. Różnic; jednak mi~dzy rokiem 17D3, kiedy szerz:dy się ''-":stąpienm tkaczy, a rokiem 1794 stanowiło, że wóv;czas wojska pruskic
brały udział w walce z rewolucyjną Francją, a wi~c na dalekim teatrze
wojcnnytn, obecnie zaś działały w pobliżu granic swego państwa i każdej
chwili mogły być użyte do z•valczania wystąpień \\'e'\Nnątrz kraju.
Nie można też przypuszczać, by władze irsurekcyjne oprócz zachf:t_v tb
walki uwidocznionej we wspomnianej gazecie i różnego rodzaju obwieszczeniach były w stanie udzielić jakiejkohviek pomocy, będąe s1.me zamknic;te w oblężonej Warszawie. Stało się to bardziej realne dopiero w sierpniu 1794 roku po wybuchu powstania \V \Vicikopolsce. \V!edy je::bak Prusacy zdołali już całkowicie opanować: ruch chł9pski w północ:1ych pJ\Viatach Śląska. Jednakze- .iak notowali vvspółcześnie właściciele dóbr ziemskich z pO\Viatu żagańskiego-duch frar::cuskiego rewoluc.ionizmu głęhJko
zakorzenił s~ę wśród chłopów. l\~ie ukrywa~i się z t:>m r.:lÓ\viąc, iż .,m'· potrafimy na sposób francuski upomnieć się o nasze prawa". I\a wrogJść::
ludności wiejskiej w stcsunku do pruskiego monarchy mogli wi~:;c liczvć
przy-wódcy insurekcji w \Vielkopolsce, posiadający z natury rzeczy lepze
rozeznanie w sytuacji panuj21cej r.:a ~JąsKu. Oddziały powstańcz~ c:·"adb
rozpoczęły działalność na granicy śląska i Nowej rviarchii, a hasła powstańcze przenikały bardzo szybko do tych prowincji. Powstańcze oddziały
Przystąpienie
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:~r"!ż;-1,\- w okolicaL·h Babimostu i :i'.liędz.vrzecza. Z Sulęcina raportowano
-e_ier:.cji \': Ko.otrz.;mie, że w tych okolicach udało si~ szlachcie zgromadzić
,,kufo l 00 chłopów uzbrojon)·ch w kosy i piki. Zostali oni jednak rozpro-

' :cc=:"Ji prze?;

oddział

-~u:-gcntów,

huzarów. RÓ\\ Hież l we \Vschowie obawiano

się

ataku

tym \vięcej że oddział kawaler!i, który wyruszył z miasta,
--.-"!ał rozproszony w Kościanie i w_ycofał się do Leszna.
Kagłość w:·buchu powstania, jego szybkic rozprzestrzenienie się dor~·owCl_clziło Co tego, że urzl7dnicy pruscy opuszczali teren prowincji uwożąc
;-~- ~obą kasv. ~aturalnie panika ta wpływała na nastroje mieszkańców
;'ro,vinc.ii pruskich grankząc.rch z Wielkopolską. Szczególny niepokój za,.:1:'ował \V okolicach \Vielcnia, Drezdenka i Gorzowa. Obawiano się tam
r--. c:,łego wkroczenia oddziałów insurekcyjnych. Te same nastroje panowały
-,,: po\,:iatach: strzeleckim, torzymskim i sulechowskim. Do tamtejszej lud:',-:-~ci docierały wezwania i uniwersały powstańcze wzywające do walki .
z 8bo.olutnym monarchą. Cz~rniono przygotowania do odparcia wkraczają"
c. ch oddziałów insurekc\·jnych. Tymczasem ods;v·łano wszystkie kasy do
/~o,;trzyna nad Odrą. Wzvwano równocześnie pomocy wojskowej dla
Skwierzyny, Międzyrzecza i Sulechowa, który czuł się szczególnie zagroŻ(Jll:'; wskutek pogłosek o zajęciu Wolsztyna. W tej sytuacji Prusacy
- zmacniać zaczęli załogi wojskowe w granicznych miastach Śląska i WielL:npoiski. Do Kargowej przybył batalion piechoty z Zielonej Góry, do Mię-rzccza nadejść miała komenda dragonów ze Świecia, do Skwierzyny
c· ci: oddział Gens d'Armen. Równocześnic z Frankfurtu, Gorzowa oraz poó"PJ;;.'cznych miast śląskich wysyłano małe oddziały wojskowe, które pa. :\Jlowały \Yzdłuż granic, ażeb_y nie dopuścić do przedostawania ~ię emis:"riuszy, a co gorsza oddziałów insurekcyjnych.
Komakt_y z Wielkopolską urwały się, bowiem oddziały powstańcze za1-.:erały .!='Ocztę. ~Jiędzy innymi poczta ze Śląska, idąca przez Sulechów,
~~,;','§W\vę, Groclzisk, już w si.erpniu 1794 roku nie docierała do Poznania.
C.lbnddy się jednak \Vładze pruskie, bardziej aniżeli wkroczenia wojsk
.surekcyjnych, rozszerzenia głównic wśród ludności wiejskiej treści
:_ r·iwersału połanieckiego i innvch po~tanowicń w sprawach chłopskich.
:\ r,lwiły 0:1e bowiem wyraźnie o nadaniu chłopom wolności osobistej
cmnic:jszeniu Co połowy pańszczyzny idącym do vmjska, zapowiadał_y
q~·:c-kę nad ich rodzinami ze strJ':1Y władz powstańczych. Aby przeciw.-':-:i:J.bć po\vstańczym hHsłom, władze prowincjonalne starały się przy por-:~ccy wydavvanych przez siebie obwieszczeń wpłJ-'Wać na ludność wie~ską,
dJY r'ie łączyła się z powstańcami. Najbardziej charakterystyczne było to,
l::c: właśrie we \Vschowskiej inspekcji podatkowej ukazało się specjalne
.,Oi\viadczenie okólne do magistratów i wszelkiego stanu oby"Wateli miast
';'spekcji dystryktu wschowskiego", podpisane przez komisarza Hirschfc:<da z Leszna. Oświadczenie to było odpowie-dzią na uniwersały i różnego
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rodzaju proklamacje insurekc.Yjne ; rniało \VYkazać ich niesłusznośl: : nie·
realność. Inspekcja wschowska połozona b?ła :1a południu W!elkopolsk1
: dlatego też liczono, że treść tego oświackzenia pisanpgo w obydwu jęz:;
kach Uotr.M.~ do 1udnuści ŚląskH mówiącej tak po polsku, jak po niemiecku.

Sporlziewano się, iż będ:>:it' to mogło w pe\vnym .'itopniu zapobiec \Vystą
pieniom chłopÓ\V. Insurgenci bowiem w drugiej fazie pm.vstania pragnę~i
wznieci[: i rozszerzvć powstanie na tereny Śląska i innych prowincji pruskich graniczących z Polską lub posiadających dawne z nią związki. Widać
to było wyraźnic \V wydanej przez .J. H. Dąbrowskiego odezwie zaadres~J
\vam:j tak do mieszkańców ziem polskich utracon;..Tch w 1772 roku, jak też
"do mieszkańcÓ\V obu brzegów OdrY, da\vnych Słowian, Brandenburczvków i Prusaków już od wieków ujarzmionych przez dom brandenburski".
Po raz pierwszy \Vięc w tym czasie zwracano uwagę na fakt, iż ziemie za• mieszkane przez SłO\vian wchodziły w skład monarchii pruskiej, .i ak również ukazano da\vne związki łączące Po iskf:t z mieszkańcami obu brzegów
Odry.
Jeszcze \vyraźniej sformułowane to zostało w "Gazecie Rządowe,)".
Stwierdzając, że obywatele śląscy zamieszkujący nad granicą uchodzą
w głąb kraju, nawoływano: "Ościenni Ślązacv przez tęż co i my tyrańską
rqkę ciemiężeni, litość w duszach naszych wzbudzają, a wina ich \V tym
najwh;ksza, że nie ma tyle serca, aby niszczącego i wypleniającego ich
familie tyrana berło bronią wabości skruszyli". ::"l" i~ b;..cb więc mowy o ludnośl'i mÓ\viącej \vyłącznie po polsku, ale o v.rsz;..·stkich mieszkańcach ś:ą
ska, których starano się zachęcić do wystąpienia przeciwko absolutnemu
monarsze. Naturalnie wiązało sir; to również ściśle z faktem, że prz;..·wódc;..·
pO\vstania nie chcieli szerzyć rewolucyjnych haseł, a b;.· w ten sposób nic
zrazić do siebie zarówr:o szlachty, jak też znaczniejszych mieszkańcÓ\~
tych ziem, podobnie zresztą jak to czynili i w Polsce.
Insurgenci ziemi wieluński ej przesyłali na teren Śląska odezwy i wezwania za.chęcające do powstania i zrzucenia jarzma tyranii. Podob:~e :xiezwy w języku niemieckim z \Vezwaniem do walki z uciskiem panu.iąceg:J
domu HohenzollernÓ\V wydawane były dla Kowej ::Vlarchii. Zapewr:.iano
w nich takze o poszanowaniu v"'yznania, przytaczano przykłady politycznego, eko.r.omicznego i społecznego upośledzenia mieszczaństwa w Prus9ch,
\Vzywająe do poparcia insurekcji. Zwracano się również do chłopów, obiecując zmniejszenie pańszczyzny do połowy, by "bewafnet f ... J mit Sc:Jsen,
Picken, Hcugabeln, und was ihr sonst fUr G0rate habt" stawiali się w naJbliższym obozie powstańczym. Wezwanie to nie znalazb już właściwego
oddźwięku, a wzrastające liczebnie wojska pruskie w \VielkopolsCE:' r:ie
pozwalały na rozszerzenie akcji powstańczej na przyległe prowincje pruskie.

i.rsurekcja ko~ciuszkowskn została ,;tłumiocw. Nnjważniejsze jednak
l': lo, iż przypominała ona u ludrJości zamieszkałej \vzrlłuż obyd\vU brz('·
:;c-·\\· Odry, <l Z\\-iązanej ongiś z państwem polsKim. StD.Ht::lO się pozyskać
u iuor,ość grn.r:ic·ząc::ch prowi:wj: pru<>ktch do \Vspólnej w«lki z ubGolut0 mo.'larchią. Hasła naroduwowyz\voJeńcze nie mogły w tvm czasie zna!L·ŻĆ większego oddŻ\\'i~ku. S~anie się :o Uopiero \Y nastc;pn;.:ch ukresach.
Zbrojne powstan;e w \Vielkopolscc, Jak ró\\·niez dalsze W}"stąptenia
r ,JlcpÓ\V na Śląsku, dążących do zmn:ej.szen.a pańszczyźnianego ucisku,
;:n:eniły po.itykt; króla pruskiego w stosunku do zabranych \V ostatnich
\n'll h rozbiorach ziem polskich. Przez okres kdku lat, bo do 1797 roku,
;::cdlegaiy one \vspólnie zarządowi śląskiego ministra v Ho~'ma. \Vpruwa·
17.;;jąc ne. tl' ziemie ustrój pruski utrwalono stanową pozycjq szlachty,
nq::nvni;;jąc jej monopol własności ziemskiej i poddaństwo chłopów, jed.;W7.eŚnie odsuwe.jąc ją od udziału \V zyciu politycznym. Nie plnvołano na
\~,·ch ziemiach szlacheckich zgromadzeń stanowych, jakimi były zjazdy
po\\·iatowe (Kreistag) i zjazdy prowincjonalne (Provinziallandt;;g). \V~rjąt
k;Jwo też mozna było znaleźć szlachtę polską na stanowiskach lancira~ów,
po:1ieważ jak to uzasadniano przy odmowach- nie positldD.ła ona znajumvści jt;zyka niemieckiego, który b~,ł ję7.ykiem urzędow~·m.
eTRWALANIE

ST•..I.NU POSL\DA"'TA

króla pruskiego Fryderyk<l Wilhelma II i jego następc_y
utworzenie na zabranych ziemiach niemieckiej własności ziemskiej,
która by utrwaliła władztwo pruskie. ~adarzyła się po temu znakomita
o;-;azja po stłumieniu insurekcji kościuszkowskiej Skonfiskowane przy">':odcom powstania dobra ziemskie, zabrane dobra ducho\vicństwa katolic~iego i dobra królewskie, sprzedane zostały po niskich cenach, a najlicz·
--,,ej darowane junkrom pruskim i v,.ryższym urzędnikom za zasługi, za
c<cJ7.iał w dziele tłumienia polskiego powstania. Wedle dokładnego zesta··sienla zostało rozdarowanych 241 majątków oszacowanych na 3,5 miliona
lnl<~rów, choć ich prawdziwa wartość wynosiła przynajmniej 20 milionów
~D..arów. W obrębie powiatów \Vchodzących \V skład województwa zielono~órskiego dobra należ9cce do klasztoru w Obrze otrzymał major HUhnerucin. Ne.kżały do nich wsif': Jażyni~'C, Żorlyń, Kiełpin, Nieborze, KrutlD.,
\Vmnica, Chorzomin, folwark Ja7"yniec z olędrami, położone w powiecie
bo.bimojskim. \V artość dóbr oszacowana była na 100 tysięcy talarÓ\1.--, a więc
hnrrlzo nisko, bowiem roczny z nich dochód tyle właśnie wynosił.
Generał porucznik książę Hohenlohe-lngelfingen otrzymał dobra po~
lożone w powiecie międzyrzeckim, a mianowicie: miasto Psźczew, majątki
świegoszyn, Stoki, Łowyń, Głoszewo, DornO\\·o. Generał major v Zastrow
\V

leż;;ło
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fo:\vark Przysieka Sto.ra \\" powiecie W .S( ho\vsl>.im. Tajn:--· radca v. Bey(Or
otn,;...-mał majątek ś-"",i~ciechowa, Woj:Jec, C:1icwowo, Mą:Jzin w powie2lc·
v.cscno-.vskim. ::\1arsza!e;;;: dworu hr.\'. Kayscr:ingk otrzy,nał majątki: Ka.;zczor, Lu'f=in·, Spokojr_a w p0\Y~ec:2 w,;cho\vskim. Hrabia v. LUtlichall
riabył mcędzy im·,ymi mias~u Kopanicl,' Di'D.Z starostwo kopanickic i wieś
Groitzig w powiecie babimojskim. l\Iimster Lucce.si;1i nabył dobra sklac1ające się między innymi ze starostwa mil;dzyrzeckieg-J wr-az z dużym folwarkiem, młynem, odlewnią miedzi, tartakic;u oraz majątkiem Kęszyca,
Nietoperck, 2óhvin, położone w po·v1iiccic międzyneckim oraz Lutoi
Suchy, Rogo7iniec w powiecie· babimojskim. Do tego dochodziły jeszcze
czynsze pobierane ze wsi położonych w Nowej Nlarchii, a należące do starostwa mir;-dzy-yzcckiego. Suma sprzedażna w::·mos:ła 151 t;,..sięcy talaró>v,
uie wartość oszacowana nas~ępnie przez sąd - 500 tys'.ęcy talaró\V.
Hrabia v. Cnruh z Kargowej nabył mają:ki Wojnowo, Chwalim, Stare
Kramsko, :...1 owe K,ramsko, położone \V powiecie babim::Jjskim, za sumę
21.150 ~alarów. Roczny dochód z dzierżawy wynosił 4 tysiąec talarów.
Radca v. Unruh, właściciel dóbr Hcynersdorf koło Sulcchowa, otrzymał
\Vielkie i Małe Podmokle w powiecie babimojskim. Ażeby zapobiec dalszej
odsprzedaży dóbr i ugruntmvać niemieckie ich posiadanie, wydane został;.:
reskrypty, które wyrażnie stwierdzały, że rozdane lub sprzedam.' dobra
mogą być oóprzedane dalej jedynie junkrom ze staryt:h prowincji pruskich, natomiast \V żadnym \Vypadku. szlachcie polskiej. W końcu, ażeby
nic dopuścić do możli\-vości odsprzedaży nabytych dóbr przez nasll;pców
prawnych iub nabywców dóbr, wydany został w 1800 raku res:-.r_ypt \V}kluczający możliwość odsprzedaży dóbr Polakom. Powyższe ograniczenia
miały być wpisy\vane do ksiąg hipotecznych. \V następnym TOku w.yjaśniano dodatkowo \vspomniany zakaz, że również wicczysta dzicrża\va takich dóbr na rzecz PolakÓ\V była niedozwolona. ='J"iemiecką własność tej
części ziem polskich poszerzały także skonfiskowane dobra ducho\vieńs~wa
katolickiego należące do klasztorÓ\V w Gościkawie i Bledzewie. \Veszły
one w s·dad urzP,du domen w 1\-Iiędzyrz(:'ezu. Czę-ść z nich \vydzier7.awi:ma
byla główniC' szlachcie pruskiej.
W ten więc sposób król pruski twcrzył r:ct tych ziemiach wielką włas
ność pruską, podporę absolutnego monarchy, stcwowiącą realną gwarancję
utrzymania tych ziem '"' ramach państwa Hohenzollernów. \Viązało się to
jeszcze z innym dążeniem mającym utnva!ić pruskie panowanie :1a ~ych
ziemiach, a mianowic:e osiedlaniem tu kolonistÓ\V zwerbowanych w ;.Jiemczech. Obowiązek ich osadzania mieli właściciele rozdanych dób;-, .Jak też
zarządcy królewszczyzn. Tylko sprawy natury iina-ćsowej stanęły na przeszkodzie napływowi znacznej liczby osadników, w następnych jednak
okresach te formy niemczenia ziem polskich były skwapii\v:e realizowane.
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Zabór i \H'if'h:'nie do mo:-ta:'chj prus':l:iej ziem pols!{ich nie wpłynęły na
,-,;-.\•:ój stosunJ:ów ha;~Qlowych między pog~;:m~(_·znym', m~as':.ami \ViellwkJ~-~{u a miastami ś:ąska i :Jowr·j :i\Ian.'h.i.i. A b:d:· one do roku 1793 bardzo
---,\\'. WarCo p.rzypomnit>ć, że\\" Gnież:1ic .s:Llł \V rynku dom kupców i su_,_ ,·r..r;ikó·w zie:Ol:ogórskil:h, .l\Yany domeru zido;2ogón:a.:1. \V czas:e wojen
on ezę<:c:mvemu zniszczeniu i nic odgry-..sał tej roli, co
_-_ ;·rzedn'o, s mimo zacht;~y ze stro.'ly właclz miejskich Gniezna, zwalni<~
_-;l't.·j ich od r;odatków, nie odbudo,va:;_o znbzc?onego domu, który w na·,;::st\vie ~ego z:JsLał sprzedany.
Gnie.mo było m.i.astem targów webą i suknem. Kupcy ze Śląska i Bran<:::nburgii stanc\vi;i tu 15% ogółu handlujących. Obok Wrocławia i Głogo
,·,·a główn~n11i dos:awcami sukna i płótna były: Zielona Góra, Świebodzin,
r::_,osno, Szpro~awa, Kożuchów, Żagań. Z tych też miasc najwięcej sukna
i płóba szło na WsLhód. VV Gnieźnie też zttkupyY\rali ją sukiennicy śląscy.
~\o.ju\;ściej wym~ccJiani byli z takkh mictst, jak: WrCJcław, Zielo:J.a Góra,
Głogów, Krosno. Handel ten w XVIII wieku stopniuwo tracił na sile, ale
_,:'" upadał.
Także i ku_Fcy polscy, tak jak zresztą i .rosyjscy, odwiedzali targi suku_-m, jakie odby\vały się we Frankfurcie nad Ocirą, Lipsku, Brunszwiku,
bctdż też zakupywali je najbli?ej, jak to było w przypadku kupcó\V gnieź
cicńs::Cich czy poznańs.S.ich we Wrocławiu lub Zielonej Górze. Szczególnie
wc'tżny dla \Vielkopols:-<:i był okręg produkcyjny zie~onogórsko-świebodziń
o;':', gdzie korxentrO\vało się 30% wszystkich czynnych warsztatów tkac,mh Slą.ska, a który jednocześnic położony był najbliżej granic polskich.
l .ączyła Viielkopolskę z tym rejonem bliska współpraca prZemysłowa.
:::ukno. tkane w pogranicznych miastach polskich wysyłano do uszlachet;-,o.nia czy farbowania do takich mi;:~st, jak świebodzin czy Sulechów.
L'c:srcrtowano też na Śląsk surową wełnę, s:"'óry oraz produkty rolne.
Z chwilą gdy ziemie po:.:;kie w kolejnych rozbiorach znalazły się w gra;':c-cF:h rańs:wa pruskiego, n:c zniesione zcs.tał-'J da na surowce i towary
'·Y obrocie pomiędzy nowymi a starymi prowincjami. Wymiana ta była
jL·:;nak nadal ożywiona. \Vykorzys~ywano dawne kontak~y i powiązania,
.. :n więcej że w _roczątkach XIX wieku wskutek toczących się wojen
·,·;;rns~ało zapatrzeLewanie na sukr.a i płót!lo oraz na produkty rolne. Na
;cu-gi wrocławskie zaczęło napłpvać coraz więcej v.-dny z \Vielkopolski,
k óra po roku 1815 zdobyła tu dominującą pozycję. Jeszcze korzystniejszy
był rejon zie:onogórsko-świebodziński, gdzie w niektórych Jatach kupo·wano więcej wełny wielkopolskiej niż miejscowej. Importowa:1o też na Śląsk
z Wielkor:;olski od B do 12 tysięcy postawów sukna jako półfabrykatu. We
\\'rocławiu lub Zielonej Górze wykończano je i farbowano, a następnie
s:::_\\Tćlzkich uległ
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do Rosji. Kiedy sukiennictwo śląskie nie mogło sprostać zamóze \Vschodu, zezwolemu na pc·zeprowad;;:ar~ie puciubn~·ch t ransaKcj: kupcom rosyjskim ..\Jaturalnce rzutowało to nie:uJJzy
o;tme na handel ze \Vschociem miast wielkopolskich, chociaż i te w uw:--·m
('D-l.;;:e zwi'_;kszał_y swq prod:;kcję su«ienniczą Odncsiło sit; to w szco:ególr:u.ćci do taJ~jch mic.s~, jak Wst·hovia i \Iięciz_i.T?Ct'z. Liczba mieo;zk.a-t';có,\·
m~CJsl \\7rosła nieznacznie' :to główn,e przez m1pływ unc;J.n:kOw f:"u;i::icil,
)lk icż
znaczniejsze garnjzony w:J_iskCJwe, któ:T przecież pr~::--·byw<th
wraz ze sw:;---mi rorizinCJ.mi.
W '\-fięciz:---·;zcczu lwzba warsna~ów tkackieh \\' i8il2 r~1ku wynCJsiłe 101,
n \\" 1804 ro:m \vzrosła tylko do 107, '!atomiest Z\vic:kszyła sir; znaczn1c
JicLba ?a~rudnion_·;ch \V U•j gałęzi produkcji z przeszlo 100 w 1793 roku r:io
7t:i,J \\' 1804 roku. \V artość produkcji w 1802 roku wync::.iłn 91.7-±'7 ~alaró1v,
a\\' roku 1804 \Vzrosła do 104.6.'iti. Sukno m;ęcizyrzeckie sprzedawano głów
nie do Hosji. Kupcy m\•dzyrzecr.:y skupowali sukno na\vet \V miastaeh :0JtJ
\vej 1\-iarchil. Przcdsta\viciel międzyrzeckiego domu handlowego kupca
vonmera przebywał stai e w Swiebcdzinie, gdzie skupował sutc\viec i \v;,-·produko\vane towary. Zaplecze l\1Tiędzyrzecza, gdy chodziło o sukiennictwCJ,
było bardzo znaczne, bowiem we \Vszystkich mniejszych miastach tej inSfehji czynn:v·ch było ogółem 620 warsztatów tkackich, zaś liczba zntrudnionych wynosiła 1630 osób, a wartość produkcji sukna- 365.558 talarów. Zwrócić należy uwagę, że rozwój handlu zawdzięczał .YI.iędzyrzccz
między it'.n;,-·mi korzystnemu położeniu. Tutaj krzyżowały się drogi idące
z Rosji przez Warszay"·ę, Poznań, Frankfurt nad Odrą rio Berlina oraz ze
Szczecina do \-Vrocławia.
Ożywienie gospodarcze dało się również zaobserwować we \Vschnwie,
gdzie podstawo\vym zajęciem ludności b:vło sukienaictwo. Zatrudnionych
było w tej gałęzi produkcji 413 osób pr-<-JCU]ąC!'Ch na 180 warsztatach, a globalną wartość produkcji szacowa:-10 \V roku 1802 na 173 tys. talCJ.rów. Znac·zna jej część sprzedawana była poza granicami państwa prus',{iego na
traJycyjnych już w szladlCC,(iej Rzeczypospolitej rynkach ros".,:jsióch.
\V mieścil' tym s~upiał się też handel suknem, a w eałej inspekcji wschJ\VSt.iej pral'O\Vało ogbłem 500 \varsztatów sukienniczyc'h zatrudniających
i03:-i tK&l'ZY 1 innych f7.('mleślników. \'/artość \vyprodukcnvanego sukna
wynosiła rocznie ;)06.932 talary. ,Jak \vidCJ.ć, \V czasach pruskich można
było zau\vaz:;·ć wzrost produkcji, ale jednecześnie dostrzrgało się truciności,
klóre hamowały jej nzwój.
Vv' czasach RzecL,ypospoli~ej sukno znajdO\vnło szewki wewnęt-rzny
zb)-'~, jak też było eksr:ortowane na rynki wschodnie. SurO\'-Ta było pod
ciGstatkiem na miejscu, tak że istniały możliwości sprzedaży nad\vyżek
wełr.y i importu lepszych jej gatunków między innymi ze Sląska.
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pnd prusKie pn;cwame mużliwo.śc. t'ksportowe znacznic
.1-<.'.-;:lór;--.-ch tatacli \l.·ys.f;po\vah- na we l ~rudnosci ei-\:sp~H,u
·io Rus_JL Corc,l "i,:Jic_jsza \V tyrn \\7E)ędzie b:da koJ;;;:urencj<~ Śląska i
·x,-j \'iar,·hii
\\' rn.a,;tcwh ;_:::ob.-:o:l.'-Til najbliżej I\·Lędzyrzel'za, np. w Sulechowie, pra'· :_)\\'&ły 2-1:3 \Yars,J:JLY zatrudr;.i<J.]ąct' 24u:3 osoby, w Su keinie w 261 \Vat·:--,7'.atach }--lBCt)\\·ało ;3;;6 tkHczy. _\ja Ś:ąsri.u było ogółem 5414 warszw:ow,
a 1:uba zatruJnionych w nich pral'owników wyno::;iła 15.839 o,;ób. \V No-.\-t'j ;'vlHn:hii było 2420 \Yar:.;ztatów i 12..1Ul :;:atrudni:mych.
\\'id:J.Ze pruskic :1ie był~ zairne:esGWctl'e roz\vojem sukicnn!ct\va w mia
s~ach r.o.sióch, prererując w tym wzgi<;clzie stare prowincje, do których
tcJKZC za.Jczcmo Śląsk, tym barcl;;.ie.i że była to w O\Vym czasie główna galą:i: r;rodukcji, szczególnie \V jego północnych powiatach oraz Nowej
\larchii. lnr1e buwiem gah;zic produkcji \V tej części Śląska stopniowo
:;--an1kaiy, zarÓ\\-EO wskutek zmiany techniki produkcji, jak 1 technologii.
\Vyczeą:anic zasobów drze\va przy znacznych odległościach od pokła
dów węgla kamiennego doprowadziło juz w początkach XIX wieku do
upaoku bucnictwa du,nośląskiego, skupionego w rejonie Zagania, Kożu
<:nO\\·a, ~\/owej :Soii i :Szprotawy. Hejony te \V dalszym c1ągu pozostały jaKo
centra przCm) słu metalUrgicznego i maszynowego XlX wieku, ale już
w tJ'm 01Ue,;ie przezy-wały swój upadeK. Władze pruskie nie świadczyły
1.ctdne] pomocy na rzecz ro":\voju przemysiu na zajętych ziemiach polSKicn
lllll110 WJuo ... rotnych prosb, z J3klmi zwracali su.~ rnieszczame. Konkuren(;Ją o;a tr~.aczy byti wz K010:1:::oc1 os,edlaJ<:!C:Y się w miastach, otrzymujący
puu,t,c !u.anSO\\ą na zorganizowanie warszlatu p1acy oraz zwolmenia od
.t-UualKVW. \v,cszue l ŁOimerze oraz ich rodziny zauudniani byli ptz;,v' '-<:;:-.J.Lt'diU weiny d1a Iabr_,-k .sukienniczych w Sulechowie, KOnKuruNc ~a
!llV;oc;q 101.10UZny z miejs.:owyn11 rzemieślnikami. Podoona syruaCJa oym
w KaloVWl-), gazte osiemazicsJt;ClU ;;kaczy :>vraciło środki uuzymania, bu·
1\ ;e m bawunę przędły żony żołnierzy.
Takze pozycp po11tyczna mieszczaństwa w po_cównaniu z czasami pol--.Airni Uległa znacznemu pogorszeniu. ·władze w miastach sprav"·owali nomi:wwani burmistrzowie, a samorząd miejski uległ znacznemu ograniezen:u. 1--'odobr,a zresztą sytuacja była w mtastach śląskich, które domagały
-~ię t:rzywróct.'l!ia samorządu, jaki posiadały przed rokiem 1741. Wpraw~1z1e prz,,wrócono w 1794 roku wybór reprezentantów mieszczan, zahvier·
cizanych następnic przez władze prowincji, ale ich kompetencje były tak
znikome, że me zmieniło to sytuacji miast. Pc\vne uprawnienia polityczne
vrzyznawało mieszczanom wprowadzone powszechne prawo krajowe dla
rańslw pruskich, ale i ono nie było realizowane, a po krwawych rozruchach we VVrcdawiu przeslały tstnieć szanse na jego rychłe wprowadzenie.
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\V roróvn_ar.iu z czasami rolskimi mic.szczanic świ:.J.:':('z>·E podatki
iczue ;:owir,r;:_-,;~-i ;1a l'Zl'CZ woj" :a, ::.:;6~-e w zr-.ac:e~e.i .iczbie k\vatcr0wało w ~ej prCJwi:;l:ji.
\\ zra.scająca lilzb<' lLlanoi:ci 'v E1;a<>'.:2c'1 hyb "i-'7lJ!~Ri('ln napł\·wu
u:·zę6r1ików, koionistów o~ctz stacjonu;ącego gBrn;zor,u \\--0]'>;'-G\\'Pg-"J. Zal;. :-c\v;. v.-2.Ć sit; zo.czynała prznvagu Judr,o.ści nicmiec::.:iej, v:i(kczrw :akże
'"'' przcwa~:ze \\-,\-z:JaWCÓ\V ('\'.·dngelicko-aug:oburs;;:ich. ::"r2s~roje niczarlo\,\'OCenia, jakie uv,-idaczmały się \V mi8staclJ luąc:v·ch w prz:v·łąnonych do
iJrus zil.'mlBch r:olskich, rosiadcdy swe uzas.'ldnien:e zarówr~n w ich pog<:rszajqcej si(; sytuacji t>konomicz:1ej lV pcrÓ\1.-naniu z pob;i.s:~:mi prO\v:nc·jami, jak :eż w na:ras~ając:;ch ante~gonizmacb :;arociowo~cic;\\-ych w,;kutek
c-craz widocznif:jszego prei;·rowa:J.ia przybyszÓ\V z Prus.
Dobca koniunktura gr..s;-·Gdarcw, zapoc:zeb;:;wanie na produkLy rolne,
wełnę, skóry, zRchęcała do podnnszt>nia na w:·?sz;...- pDziom g:=-spodarki rolnej, pntjścia w \Viększym <n1iżcli do tego czasu stopniu na uprawę roślin
przemysłmvych oraz zw1ęksn;nia hodowli owiec. D1a propagowa:l.ia tych
\daśnie c·elów założone zoswło w 1802 roku pie.rwsze na ziemiach po:skich
zaboru prus:.Ciego, a chyba i pierwsze na ziemiach inD.ych zabCJrów To\varZJ stwo Ekor..omiczrd· l\-lif,dzyrzcckie. ::\liało ono na celu nie tylko samą
pror;agandę postępu w rolnict\vi.e, aie rÓ\vnicż zbliżenie szlachty polskiej
Uo urzĘdr:ikow r:ruskich, którzy do tego towarzystwa mogli naieieć. Towarzyslwa tego typu pow!itcnvać miał;...· w każdym powiecie lub też łączyć
!>ZJachlę z kilku powia::ów. Prawdopodobnie przy zakładaniu tO\Varzystwa
w Mir;dzyrzeczu wzorowano się na utworzonym \V 1771 roku Sląskim Towarzyst\vie EKonomicznym, które odegrało dużą rolę w propagowamu idei
now:;ch form gospodaro\vania, z biegiem jedr.ak czasu s:raciło na znaczeniu. Towarzystwo Ekonomiczne l\'li~dzyrzeckie masiało rozwijać ożywioną
działalność na ziemiach polskich zaboru pruskiego, sk0ro "Gazeta Poznań
ska'" donosiła r;od datą 15 kwietnia 18LJ7 roku, iż ,.Prezes Towarzystwa
Warszawskiego Przyjaciół Nauk I. x. Albertrandi" w ramach w;;półpracy
z innymi towarzy!>L\vami "wymienił, Zgromadzenie Ekonomiczne \Vidkopolskie, którego członek i autor J. P. ZyehlińsJ;i przesłał tutejszemu Tow-arzys~wu Roczniki s\vego zgromadzenia, z żądaniem spojenia się związkiem
fcl,;łej korespondencji".
\V s;;tuacji ludnoici wiejskiej ziem polskich zaboru pruskiego nie zaszły
wit;ksze zmiany. WprowacizOEO jedynie obmviązujące w cał;...·m pańslwic
zakazy \YCielania ziem chłofskich do folwarkÓ\Y, usuwania chłopów lu.b
przencszenia ich na gorsze ziemie. Starano się z przyczyn, o któr;...-cb pis<:~liśmy, sprcwacizać na te tereny kolonistów, którym zapewniano trwalsze prawa rio ziem>, zwoinienic okresowe od podatków oraz pomoc fin:mSO\Vą na zagospodarowanie.
\\
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_;;l \V )::L\\-iEc~e zie-_oJCogOr;;~i:-n uśrcdek tr::rc:my k·.n;_cp~ i ostu tkackicg:l.
\\ cirugit·j polG\Vie XVIII \\"ieku w uko~ic:dl:h z:elo:wj Gó;y istniał na.ipo
·,<;a.lniejszy ośr-udek upr8\Y:-,- \Vinnf:j tator;::Sli. Prób:<> przeniesienia ~ej upra·.\"Y do ~nnych okolic L.oiJCZ_\ły się ,.;cpcw~c:zFn:err.. Win;:ą lato-:-oś: upra\'Jano rów,1ież w c-koiicach Kru,;.--:a Oci:;-_::,_ils.-;:t'-.'go, Guhi1~2. Su!eC"howa,
Sw;cDodzir:a i Dabimostu.
Zt:> zwierząt hodowlanych nc;jfm\·szcchr,:cjszy był chów ._,;ołó\v, nieco
::~_l:F_j kor.i t krów oraz trzody chle\\·ncj. Przyczyną była ,;łabe zaludnienie
:_.ch ten;uÓ\V, mała lic0ba \Vil;kszych miss~, a przez to mniejszy popyt :1a
,_,d::kuły mlee;zarskie. Natomiast rozwijała ,;il; intensywnie hodowla owiec
1 m\·agi 1,a rozwinięty znaczme przemysł tkacki. Trzeba podkreślić, iż
zc1acz"a też była wydajność runa· z o\viec hodO\\·anych na ŚląsKu. Wynosiłs.
7 o\vcy 1,8 funi.a wysokogatunko\vej wcł-:",y, podczas gdy w Nowej :\-Iarchii
północnych pO\viatach Śląska l ,7 funta, a na Pomorzu Wschodnim tylko
1,4 funta. W podobnej też wysokości uzyskiwano wełnr; w V/ielkopolsce,
L t\·m że niższą gatunkowo. Trzeba podkreślić, iż chó\v owiec skupiony był
'-.'--tKO na foh,·arkach, chłopi mogli je hodmvać jedynie za zezwoleniem
nworu.
S~owodo\vane to było opłacalnością hodov,.rli owiec, gdyż cena wełny
s~o.ie wzrastała. O ile jeszcze w XVTI ·,vieku cena wełny kształtmvała s~t:;
.,,. wysokości 2-;1 talarów Ta kamień, to w połowie lat pięćdziesiątych
XVIII wieku przeciętna wynosiła 4-5 ~alarów, by w latach osicmdziesią
:,-ch csiągr..ąć nawet 10 talarów za kamień. ·wełna z owiec szlachetnych
była nawet dwukrotnie wyższa od wełny pochodzącej z owiec nierasowych.
W związku z tym właściciele majątków strzegli monopolu hodowli owiec
i rzadko zez\valali na ich c_:hów chłopom. Zjawiskiem powszechny:n był
wywóz wełny ze Śląska do Saksonii, a nawet do Holandii, gdyż właściciele
!,zyskiwali większy dochód niż przy sprzedaży wełny na miejscu.
W początkach XIX wieku dążeniem władz pruskich była stopniowa
:~opcawa r:ołożenia chłopów bez zniesienia zasadniczej wiqzi poddańczej.
l'dYpzenie s:;-.<uacji chłcpów leżało \v interesie feudalnego państwa,
1. uwagi na korzyści jakie' odnosił skarb państwa ze s~rony ludności wiejs.cej, jak ttoż konieczność zopcwnienia s:Jbic rekrutów do \Vojska. Starano
~-ę \-\"ięc określić rodzaj pańszczyzny, której forma i \vysokość napotykała
w cialszym ciągu na opór ze strony chłopów. \V wif'lu miejscowościach do(_hodziło do zagarniania gruntów dominalnych, pastwisk, gwałtów na pań
,;_--;:ich olicja;istach. Wysuwano żądanic zmniejszenia lub w ogóle zniesienia
pailsLcżyn1y. Siłą wojska utrzymy\vano spokój we wsiach. \V lutym 1804
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!'oku donoszono o wys;:ąpieniach chłops'-dch w Bukow!;;il' B'Jbrzańskie.i
\\. p()\\"iC'c;e żagański m_ 1\ie ustt~wah· or.e i \V latach nas~qp!J~-ch_ PoGcb:JiP
rJ-zccis,<:~\Y:Bia się s:; :uacja w miastach spodziev-,-ających siq, gdy chod:>::
rJ
z::anniejs:>:l' mieszczaństwo. zmiany s·:tuacji polirycznej, natomia~:;t
utozsze wsrstw~- rniejskie liczyły na popra\vl; swej sytuacji ekunomicznt>j
Klęska pod Je:c~ą unaoczniła najiepiej stan państwa pruskiego. \V;,--mBgBło o::o szeregu reform, które stopniO\VO przeprowBdzcnn Dla zit>m polS{:ch ko.ejnych zaboró,,v wyz\-.-olenie orl pnt:"!kiego pa,~:>w<Ll 1 a i utw:Jr7.C'
nie Ksiqsm:a \Varszawskiego oznaczało chu{: na króti-;:, llkres l'zasu odhudu\Van:e Ż\Tia narodo\veg'J.
W OKRESIE

KSIĘS"l'WA
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Cl'::;:uz F'rar:cuzów r;o rozgromieniu armii pruskiej uroczyście \-vjechuł
do Bet<ina. Spra\\:a polska stanl;ła teraz w orbicie jego zaintere~owań
z uwagi na tcl'zącą sit; jeszcze dalej wojnę, która przeniosła się na wschodnie tercny pruskiego państwa. \Vez\vani do cesarza J. H. Dąbrow::;ki
i .J. \Vybicki poruszyć mieli do walki PolakÓ\-V obietnicą przyv..-rócenia im
niepodległości. Przyjazd wysłanników Napoleona do Pozna:Jia doprowadził
do La tychmiastowego przejęc:a władzy z rąk Prusaków. PrzystąpienD te7
od razu do formowania oddLiałów wojskowych. Podobna sytuacja panowała także w departamencie kaliskim. Powiaty babimojski, mit;dzyrzccki
; wschowski znalazły się w granicach ziem pozostających pod \'dadzą polską . .:\1iędzyrzecz i W schowa, położone na drogach pruwadzonych do Pozr.ania i dalej na wschód, stały się terenem ciągłych przemarszy wojsk
fra.'lcus~ich i sprzymicrzon;,·ch oddziałów.
Dnia 7 iistopada 1706 roku przeszły przez Wschowę oddziały bawarskie.
a późn.iej wirtemberskie. Dnia 26 listopada Napoleon w drodze do Poznania
::catrzymał się w Międzyrzeczu. Jak podają kroniki, cesarz \V rozmowie
z kuJ=cami interesował sit; wysokością produkcji sukienniczej, zamawiając
p,;wną ilość dostaw na potrzeby armii.
Uformo\vane wojska polskie poszły starym szlakiem na północ, walcząc
1. wojskami pruskimi pod Tczewem i Gdańskiem, docierając do Słupska
i Kolobrzegu, a wreszcie biorąc udział w decy-dującym boju pod pruską
Iławą.

ś~ąsk leżał

na uboczu od głównego teatru wojennego, ale z pu'1ktu widzenia wojskowego odgrywał bardzo ważną rolt;'. Znajdowału się na jego
terenie osiem twierdz obsadzonych przez silne załogi wojskowe, a wojska
pruski~ liczyły na terenie tej prO\vincji 31.612 żołnier:cy . .Jeszcze w lislopadzie 1806 roku wysyłano ze Śląska broń i kantonistów do pułków stacjonujących w Prusach Zachodnich, ale pO\vstanie polskie uniemożliwiło
dalsze transporty. Rekrut śląski wzmacniał więc załogi t\vicrdz w księstwie
tym położonych.
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Prowmcja ta posiadała duze zrw.L·zeme gospodarczt', a połozona na po!wimowcj flnnce wojsk napoleońskich nabierała również znaczenia miJi
t:JrGego. Chodziło o zabezpteczcnic praV/t'go skrzydła armii napoleońskiej
Hol(; taką mogł:--· spdniuć twierdze w C logowie i \Vrodawiu. Opanowan;e
\\ u;c ich miało dw Francuzów w toczącej się wojnie szczególne znaczenie.
Zadanic to powierzono oddziałom pozostajqcym pod komendą księcia HiercJ.ouna. Twivrdza głogowska obsadzona była przez :3228 żołnierzy, a wro
~·hm·ska przez 5976.
Skoncentrowane \V Krośnic Odrzańskim orldziały francuskie przt>krol'..-:yły 2 listopada 1806 roku granict; Śląska i podeszły pod twierdzt~ gło
~owską. Dnia 7 listopada doszło do pierwszego starcia. Równocześnie dy·
\\·izja wir-ternberska pod d(J\VÓclztwern generała Seckcndorfa udała się do
Sulechowa, aby zapewnić łączność między oddziałami francuskimi operu_iqcymi w Wieikopobce pod dov,;ództvv·em marszałka Davouta a wojsrl:ami
i-;.sięCla Hieronima działają\'ymi na Śląsku. Takie jej ułożenie pozwoliło na
viycie w razie r:otrzt'by wojska na obvdwu frontach. Druga dywizja ba·~·arska pcd dowództwem generała Vandomme'a jako rezerwa oddziałów
IJ~LTUjqcych na Śląsku rozłożyła się-w Zielonej Górze. \V dniu lO listopada
t wierdza głogowska została zamknięta. Osiągnięto też pewien sukces ZR\dadnąwszy znaczną liczbą barek i statków znajdujących ;;ię na Odrze
\\ .Nowej Soli. Zmiana planÓ\V dowództwa francuskiego, wywołana obawą
r:·zed możli\vością wkroczenia wojsk rosyjskich na ziemie położone na lewym brzegu Wisł.v, spowodo\vała, że część wojska pod władzą księcia Hie:·:Jnima opuściła Śląsk.
Oblęzenie Głogowa mogło być prowadzone z należytym skutkiem przy
/mniejszonych siłach oblc:żnir:zych wówczas, gdy zostały ściągnięte ciężkie
-.~Liała z 1\_ros'la. Po pierwszych bombardowaniach dowództwo pruskic podciało 3 grudnia twierdz;;. Wpływ na tę decyzję miała postawa znacznej
c.Gęści zołnit>rzy, vv tym głównie Polaków, oraz mieszczan. Już w końcu
::;;:opada z pruskiego pułku Zastrowa przeszło na stronę francuską 96 żoł
merzy Polaków, niszcząc umocnienia, uszkadzając armaty. \Vykryty zo~:oł również spisek, którego uczestnikami byli żołnierze- Polacy z regi·
rnt:tilu Tschepego. Także i wśród pozostałej załogi doszło w przededniu kap\\u,acji do zaburzeń. Wierne królowi pruskiemu oddziały nic dopuściły
Jednak do wystąpień mieszczaństwa.
Dria 7 stycznia 1807 roku poddał się Wrocław. Tak więL' wojska fran,·uskic dysponując małą stosunkowo ilością wojska potrafiły zdobyć dwie
-.vaż:re t\vierdze i zająć zm:;r:zną część prowincji. Walki tu ciągnęły sil; je.oz(·Le clo polo\VV 1807 roku, ale inicjaty\va przeszła \V ręce Francuzów.
Sa ::lal ,:ednak, mimo iż ta część Sląska od dawna znajdowała się w rt:kach
Frarcuzów, \V okolicach Żagania, Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego,
C; łogowa i Międz)Tzecza działały gromady dezerterów, zbiegłych z niewoli
1
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którym wsparcia udzic:lal; chłopi. \Vzględnie szybko udo.ło się
spokój i rozproszyć g::-omadzące się oddziały.
\Vśród vvielu projektóv,· 11owego urządzenia terytorialnego państwa
pruskiego oraz Zlem polsil..ich i Saksonii, jakle IJOja>viły się w 1307 roku,
i::;tniał projekt p!Jwiązania Saksonii, Śląska i Księstwa \Varszawskiego.
Chodziło tu v..rięc o znaczr:e oslabwnie Pru:>. Na czele tego twocu miał
stanąć jeden z braci cesarza. Projekty te spotykały sil.' jednd''- Z2 sprzec~
wem cesarza Ahcksandn-1, d \V r2zultacie uh\·orzone zos~ało Księs1:wo \Varsz<J.wskie złączone z Saksonią, które am z nazwy, ani pod >Yzględc•m
ukształtowania ter:..-torialnegD ,1:e :-c:.iało pn:ypomin8ć dawnej Pojski. Traktat w Tylży regulował takie odpowiedr!ie połączenie Saksonii z Księs~weo
poprzez Śląsk.
Ten sztuczny twór, jakim było KsiĘstwo \Varsza\vs:-:ie, nie miał ani
politycznego, ani gosr:;odarczego uzasadnierJ.ia. I'ozbawiony dostępu do morza, jedynie z prawem wolne] Zeglugi na \Viśie, wciśnięty pomiędzy mocarslwa i r,ie f:OsiadajqL"Y na\>;et wspólnej granicy z Saksonią, mógł egzystować jedynie w systemie politycznym utworzonym \V Europie przez
='Japo] eona.
Krótkotrwały okres istnienia Ksiqstwa miał jednak niesłychanie ważne
znaczenie dla rozwoju narodu i społt:'eze!lst\va polskiego. Niektóre instytucje w nim pows'.ałe przetrwały .iego samodzielny byt. Ukształtowały sit;
w lym czasle postępC:\'.-·e burżcJan"j"::e formy ustrojowe, zorganiz:Jwan:J
szkobicl\VG, w tym szkolnict·,vo wyż~;c, utwoczon:J wo.\sko narodowe, rozwi:Jęła sic; nauka i kultura.
Powstanie Ksil~stwa \Varszawskiego; perspektywy jego terytor:alncgo
rozszerzenia to ró\vnież moralne zwyciqstwo tej czt~ści społeczcńst>va polskiego, które dążyło do odzyskania własnej państwowości, nie szukając
drogi przystosowania się do systemu zaborczego. Rzutowało ~o \V sposób
zasadn~czy na dalsze dzieje narodu, a co ważniejsze, kilkuletni okres trwania Księstwa przyczynił się cto przerwania polityki germanizacyjnej >V za·
borze puskim i zmienił po roku :t815 sposób i warunki .iej prowadzenia.
Do naj,vaz<Ji.ejszych zmian polity-cznych w t;:m czasie należało wprowadzenie \\' Konstytucji Księstwa Warszawskiego zasady wolności osobistej. L sunięto formalnie nierówności stanowc•, ale nie likwidowano przez
to samo stosunków feudalnych. \V dalszym ciągu utrzymano własność
z;cmi w ręku szlachty i niezmienny też pozostawał system gospodaro>vania oparty na pańszczyźnie. \V miaStReb wprov;adzono samorząd, a jednocześnie wraz z u5<awodawst1ve:--,1 napoleońskim wolność przemysłowq
i rzem:eślniczą, co rzutowało na SYtuację gospodarczą.
Znaczniejsi mieszczanie uzyskali prawa polityczne, biorąc udział
w zgromadzeniach gminnvch, wybierając swych deputowanych do sejmu,
rad departamentowych i powiatowych. Wschowa wraz z Kościanem twojednak

przywrócić
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tvm czasie jedno zgromadzeGit gminne, podobnie jak Babimost
produkcje' przcm:.-slową, popierając fi:lbrvka;1tóv:! !·zem;d:YJików, obiecując znaczne ulgi dict
o:;icdlając-ych sic; pr;:ybyszó,v.
Liczba mieszkańców w Bledze\\·ie, Brójcach, Kargowej, ~-Ilędzyrzeczu.
i-'o:zcze\vie, Skwien:ynil', SzEchly:-Jgowcj, Trzcielu i odbudowującej się p~1
:=:o?:arzc Wschmvie zmnie.~szvła się nieznacznie. :ll-1icjsc:JW;)ŚCi te opuścili
t_:owiem urzl;linicy, \\·ojsko wraz z rodzinami i różnoraki elemPnt napły
\\'0\\·y. )!adal gió\vn_ym Lajeci.em mieszkańców poznstaw2-h sukiennictw8
i n:erniosło. Zaro!-neto'.vanie na sukno stale wzrastało \Vskutek Z\vięksL:a
jąc·ej się liczbv wojsl-;:a, przv czym sukr:o z Księshva preferov;rano przy
eksporcie. I\akłaclano cła na tov.:ary przychodzące z Prus, uprzywilejo\V:Jjąc 10\vary saskie i francuskie.
Śląsk stał rówr::ic:ż '-'; cn·l--:icie zc;:_nterescnvania Księst-wa. Już przy zajmowaniu Górm;go Sląs6.a .,GHzeta Pcz!"ańska" z 28 stycznia 1R07 roku da·
l"):da, że ".T. P_ Tn_'mbC'cki, patrolujac aż pD Koźle, pozyskał tam zaufanie
_:_'<~~ór:-ch o\vwateli. a pcspólst\vo radosnymi okrz:·kami witało Pola:~<__)\v". Usuwając orłv pruskie f'(~~kreślał, iż pragnie ich zabezpieczyć od
2:\-\·ałtów, "gdyż kraj ten po Od:<; po1~ki jest istotnie, nie pruski". Znaczer<e Śla.ska doceniał także i H. Kołłątaj. Drukując w 1808 roku sv-'e roz\vazarict 1l prz:·szłości Ksi>;s~wo \Varszawskicgo postulował odbudowę Polski
,.oci prawego brzegu Odrv". ?-J:awiązywał tu do yostulatów w:·su\-vanych
\V okresie insurekcji kntciu:szkowskiej. Poza t.rm podkreślał Kołłątaj, iż
!!;dyby jRkaś część ziem r::olskich miała sir; \vrócić w zamian za Śląsk, wolał
by Sląsk jako część Po_:srl:i nie wyrównującą. Uważał więc ten wybitny
statysta, że ta część, skłrtdająca się obecniE' na państwo Hohenzollernów,
\\-arta jest zamiany za inne części dawnej Rzeczypospolitej. Jest rzeczą
aozumiałą, że stan gospodarczy tej prowincji, jak też znaczna część ludności tu zamico:-;z:nłcj móviiąccj jc;zykiem polskim odgrywały decydującą
rolę. Śląsk jeszcze w latach 1809 i 1812 stanowił przedmiot przetargów Napoleot'a w stC!:iUnku rio Prus i Austrii.
Reforma s~osur:.ków wiejskich w Księstwie Warszawskim i innych.
współczesnych napolecńskich tworach państwowych przyspieszyła jej
wprowadzenie na terenie Prus. V-l 1807 roku zniesione zostało dziedziczne
poddaństwo nic naruszające własności ziemi Śkupioncj w ręku panów.
U~rzymano nadai pańszczJznę i czynsze. Faktyczna sytuacja ludności wiejskiej nite uległa zmianie, czego świadectwem były li.cznP jej w:·stąpienia,
i-.lit:;cl:z,\· innymi odmawianie odr'abiania pańszczyzny. Zmuszano ją jednak
du posłuszeństwa, między innymi przy użyciu wojska francuskiego. Takie
r~rzypdki miały miejsce i na Śląsku. Postawa ludności wiejskiej zmusiła
.iedr:ak władze pruskie do wydania \V listopadzie 1811 roku edyktu regu1Hcy_int'go, znoszącego pańszczyznę w zamian za ustąpienie dziedzicowi
.=.Iiędznzeu. Władze Ksa~shva starały się Z\viększYĆ
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lub 1/3 z1em: ~zy tez odszkcJdowanic: \Y naturze cubo gotó\vce, :la
podstawie dobrowolnej umowy. l t?n 2d,<,:kt nie libvidował w pebi zwierzchniej władzy pana nad gruntami chłopskimi, wyrażającej si(~ nie tylko
w formie różnego rnchHjll opłat na jego rzecz świadczonych, ale róv,·ni0z
władzy sądowej i polic,vjnej, którą w dalsz_vm ciągu spraw(m-ał.
Podobnie jak \\' Księstwie \Varszawskim wprowadzono ,"- 1808 roku
w państwie pruskim reform<; miejską. Przyznawała ona miastu samorząd,
np. Zielona Góra \vybierała 45 ::adnych. "C"rzędnicy w miejsce nominowan;.:ch pochodzili obecnie z wyboru. W niektórych miastach Górnego Ślq
,;ka w wyboi-ach tych przeszli wyłącznie Polacy. V-l związku :c t~·m \vydano
nowe zarządzenie wymagające od radnych znajomości jqzyka nicmieckH:go. \V 1310 roku zniesiony został przymus cechowy.
Wiele miast prywatnych w oparciu u ustaw~ z 1808 roku uzys-kało
moż]i,vość obierania władz somorządowych, jednakże nic pozbyło s1ę szeregu obciążeń materialnych świadczonych na rzecz właścicieli. Do tych
miast należały między innymi Zagań i Kowe Y1iasteczko. To ostatnie aż
do 1853 roku świadczyło nadal niektóre powinności pańszczyźniane.
Sytuacja gospodarcza Śląska w latach 1809-1812 uległa znacznemu
pogorszeniu tak wskutek blokady kontynentalnej, jak też ograniczcił
\V handlu z Księstwem Warszawskim. Dochodziło do bezrobocia i głodu
w niektórych rejonach. \-Vszystko to przyczyniło się do wzrostu \Vrogieh
nastrojów \V s~osunku do Francuzów. Rozszerzać zaczr:ła się i tu działa!
rJO.~Ć spiskowa, w szczególności Tugendbundu, związku, który szerząc zasady moralne jednocześnie nawoływał do konieczności czynienia ofiar nct
rzecz narodu i państwa. Oddziały tej organizacji najliczniej reprezentowane były w Głogowie, jednakże pod koniec 1809 roku zal:zęły tracić na znaczeniu. Jeden z aktywnych działaczy Tugendbundu, Coelln, aresztowany
został w Zielonej Górze, gdzie szukał schronienia po nieudanej próbie opanowania twierdzy głogowskiej.
W 1812 roku wojska pruskie w przymierzu z Francją wzięł~- udział
w wojr'ie z Rosją., ale kięska wojsk. napoleońskich zmieniła pasta\':~,' Prus.
W marcu 1813 roku król pruski wydał odezwę, w której apelując do patri:Jtyczn;..--ch uczuć S\Yego ludu wzywał do walki z obcym pa'tnwaniem. Odezwa 1a Zr'alazła oddźwięk wśród niemieckiej iudności Ś]qs:~a, inteligencji,
częściowo mieszczailshva. "'\Vieś odr:.osi.ła się obojętnie do tego wezwania,
a \vypadki niestawiania się do pur.któw mobilizacyjnych, ucieczki w grar,ice Księstwa, a \vrcszcie dezercja z szeregów Land\.vehry, w szczególności
GórnoślązakÓ\V, były barc"!zo częste.
W stvczniu 181 ~ roku cofające siq wojska napoleońskie przechodził;·
przez śląsk. Wzmocnione też zostałv załogi twierdz, głó,vnie Głog::nva,
w którym przebywało przeszło 4 tysiące rL-~onwalescentów, Część jed.:wk
załogi. i wojska wycofano z Głogowa przez Szprotawę i Zagań do Budzi-
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s"_n1a. Dnia 22 lutego 1813 roku wojska rosyjskie, a nastt;pnie pruskie
Śląsk był teraz terenem działań wojennych, stał)'('h
n_,chów wojsk. T\vierdza głogowska pozostawała jednak w ręku Francuców. Prowadzono w uiej akt:;.--wną działalność czyniąc wypady do Szpro:awy. Wskutek beznadziejnej sytuacji twierdza kapitulowała 10 kwietnia
"814 roku. Na tym zakończyły się działania wojenne na Śląsku.
oteczyły twierdzę.

PO KOXGRESlE WIEDET\'SKI!\1

Kongres wiedeński, na którym zajęto się uregulowaniem spraw Europy
zniesieniem systemu napoleońskiego, wprowadził zn.aczne zmiany terytorialne w państwie pruskim. Pomniejszone ono zostało o ziemie polskie
01a wschodnich granicach, z których utworzono Królestwo Polskie. W za:nian za to Prusy otrzymały część Saksonii wraz z marchią Dolnych Łużyc
oraz inne nabytki terytorialne nad Renem. W ten sposób zmniejszyły się
w dziedzinach Hohenzollernów proporcje ludności polsk-iej w stosunku do
~ozostałych mieszkańców, choć jeszcze nie w sposób zasadniczy, bowiem
v.· obrębie Prus znalazła się teraz pewna liczba ludności łużyckiej. Fakt
ten pruscy mężowie stanu uważali jednak za niesłychanie korzystny. Zdawali sobie dobrze sprawę, iż państwo rozciągające się do roku 1806 w gra::Jicach od Renu aż do Niemna nie było w stanie podporządkować sobie
:ud.r.ości zabranych ziem o odmiennym języku, religii, obyczajach i silnie
·.\?ras~ającym poczuciu odrębności narodo\vej. Kajlepszym tego dowodem
)-;ył~· lata od 1772 roku poczynając do utworzenia Księstwa Warszawskiego.
Okres Księstwa te różnice jeszcze bardziej pogłębił. Wszystko przyczyniło
s;ę do tego, iż Prusacy zmienili. metody postępowania w stosunku do ludności polskiej zabranych ziem, z części których po 1815 roku utworzona
7ostała prowincja pod nazwą \Vielkiego Księstwa Poznańskiego, ale ludność polska mieszkała także poza jej obrębem. Intencją władz pruskich,
<Jlc:_obnic jak to miało miejsce i w stosunku do ludności łużyckiej, było
rozdzielenie jej w granicach różn~rch prowincji, by nie tworzyła zbyt licznej grupy w stosunku do ludności niemieckiej. Tylko mieszkańcom Wielkiego Księstwa Poznańskiego przyrzekał król pruski zachowanie języka
po!:,kiego \V urzędach i szkołach na równi z językiem niemieckim. Miarą
odręhr.ości ustrojowej tej prowincji było powołanie urzędu namiestnika
w osobie księcia Antoniego RadziwHła spowinowaconego z domem Hohenzo:lernów i pełniącego funkcje raczej honorowe. Urząd ten po wybuchu
powstania listopadowego w Królestwie został zniesiony i więcej nie przy'Nrócony. Pruskie władze pro\Vincjonalne od samego początku istnienia
Księstwa dążyły do ograniczenia języka polskiego w urzędach i szkołach,
nie dopuszczając Polaków do żadnych stanowisk urzędowych w prowincji
państwie. Tego rodzaju polityka przybrała jeszcze bardziej na sile po
upadku powstania Hstopadowego i ograniczeniu swobód konstytucyjn~h
_i_
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w Królestwie Polskim. \Vywarło to wpływ na postawę ludności polskiej,
która stopniowo, ale systematycznie, tworzyła własne, polskie formy życia
organizac:--·jncgo, ogarniającego :o;pra\vy gospodarcze, kultury i nauki.
\V początko\vym okresie inicjatorem tego rodzaju działalności b:vło ziemiaństwo, następnie polscy kupcy', rzemieślnicy oraz nielit:zna w tej prowi:1cji inteligencja polska, a wreszcie w końcowym okresie panowania
pruskiego na tych ziemiach także i ludnqść wiejska. Praca organiczna,
obrona polskośd w prowincji poznańskiej, W}'Warła zasadniczy wpływ na
postawę ludności polskiej w inn_ych prowincjach pruskich, \V szczególności
na Stąsku, przyczyniła się do rozbudzenia świadomości narodowej. Ludność polska coraz skuteczniej opierała się germanizacji prowadzonej w róż
nych formach i stopniu nasilenia. Stwarzało to również poczucie solidarności narodowej w tych częściach państwa pruskiego, do których Polacy
w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych przenosili się.
Reformy ustrojO\>.."e w Prusach, jakie przeprowadzone zo.-;tały w latach
1808-1Sl5, jak rÓ\\ 1ież zmiana granic państwowych pociągnęły za ~nbą
koni.ecz ~ość zmian \V podziale administracyjnym państwa. Istota nowego
podziału administracyjnego tkwiła w tym, by zatrzeć w miarę możliwości
granice dawnych odrqbnych tery·toriów składających sic; na państ\vo pruskie. Mit;dzy innymi stany Saksorii, której czc;ść w 1815 roku przyłącz::ma
zestala do Prus, domagały się, by nie dzielić tego terytorium pomiędz:~
poszczególne prowir:cjc, ale utrzymać je w cabści. Naturalnie nie zostałe
to uwzględnione, bowiem sprzeciwiało się nowym zasadom ustroj:wvym
Posunięto sic; tak daleko, iż w przypadku Doln)·ch Łużyc nic utrzymane
r:awet granic dawnych powiatóv,r. Utworzony został w tym czasie pawia
żarski z czę':ci należących do powiatu gubińskiego oraz niektórych miej
sccwości powiatów: krośnieńskiego, chociebuskiego, zgorzeleckieg.:::. i ża
gańskiego. Powiat gubiński uległ zmniejszeniu do połowy, a jeg:J czf;śc
w większości włączone z::;stały do powiatu chociebuskiego.
W nowym wilie podziale administracyjnym, pochodzącym 7- l<lt 18161!:119, terytorium województwa zielllnogórskiego sprzed 1975 r. znajdC'w:,ł
się w granicach prowincji brandenbun;kiej, rejencji frankfurckiej. Był
to powiaty: gorzowski, krośnieński, torzymski (sulęciński), strzelec~""
śv.:iebodziński oraz czę~ei powiatów frankfurckiego, gubińskiego, kostrzyi
;;kiego, lubskiego i żarskicgo. W prowincji Wielkiego Księstwa Poznaf
sldego, w rejencji poznańskiej, znalazły się: bablmojski, mit;dz:,.-rzeck
wschowski., zaś w prowincji śląskiej, rejencji legnickiej, powiaty: gf.::.:~pv;
ski, kożuchowski, szprotawski, zielonogórski i zagański. Podział te11 u 'rzJ
mywał się bez większych zmian aż do lat siedemdziesiątych XIX st~1leci
Ustawą z dnia 6 czerwca 1887 roku utworzono nowy powiat skwierzy·l'1sl<
Nastąpiły również zmiany w granicach powiatów wschows1.-::iego i g\Jgov
skiego.
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Zasadnicza więc różnica w porównaniu z popr7-t~dnim okresem tu włą
do Brar1denburgii po\viató\v należących do Dolnych Łużyc, wciele:,ie do rejencji frankfurckiej dużej enklawy śląs-kiej, jaką tworzył powiat
c\':jebodZlński oraz niewielkie zmiany w postaci przyłączenia do powiatu
7:elonogórskiego miasta Czerwieńska i dwóch sąsiednich wsi. W ten spo,;:)b utworzone zostały jednolite terytoria rejcr.cji bez istniejąc_ych do tego
c:zasu enklaw i odrębności.
Podział administracyjny splatał się także z podziałem na okn;gi woj~kowe. Prowincja poznańska i śląska tworzyły jeden okręg, a rekrut polski
7 Poznańskiego spotkał się z rekru tern ze Sląska móv,:iącym językiem pol~·dm. Naturalnie dotyczyło to głównie rejencji wrocławskiej i opolskiej.
W rejencji legnickiej liczba ludności polskiej coraz bardziej malała. Wią
zało się to ściśle z akcją germanizacyjną prowadzoną systematycznie na
całym Sląsku. Zanikała polszczyzna we \vsiach położonych koło Nowej
Soli i Otynia. Gwarą śląską mówiono jeszcze w Bobrownikach Odrzańskich
koło Ko!sA.a, Klenicy i Bo jadeł. Parafia podlegórska w powiecie sulechow~'{im bvła jeszcze polska w 1814 roku, a dopiero w przeciągu XIX wieku
pozostały tam jedynie nieliczne rodziny mówiące po polsku. W ciągu więc
:XIX wieku ludność mówiąca po polsku zamieszkiwała drobne wyspy od
pr:·anic Poznańskiego do Odry, w kierunku Zielonej Góry. Mowa serbołużycka utrzymywała się jeszcze w okolicach miasteczka Trzebiel w po.,,.-:ccie żarskim, jednak powoli a systematycznie zanikała i w tych okoLcuch.
W granicach województwa zielonogórskiego sprzed 1975 r. polskie były
\\·~ęc tylko powiaty należące do prowincji poznańskiej. 1-Iożliwości migranjnc spowodowały, iż z tych terenów ludność polska zaczęła przenikać
ra Śląsk, co szczególnie silnie wystąpiło w drugiej połowie XIX wieku.
m:~nit
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Okres od !815 do 1848 roku charakteryzuje się na tych ziemiach znaczwzrostem liczby ludr.o.~ei. Kic jest on jednak tak wielki jak w innych
c:ct;<.Tiach Sląska. Przyczyny tego stanu leżały zarówno w strukturze go:;~n~1arczej, jak też peryferyjnym położeniu ziem składających się na nier'aw:le jeszcze województwo zil'lonogórskie. S!ąsk należał w owym czasie
c o rajludniejszych prowir:.cji Prus, a gęstość zaludnienia w 1849 roku
wyrosiła 76 mieszkańców na km', podczas gdy w Westfalii w tym samym
cwsie liczba ludności wynosiła 72 osoby na km', w Brandenburgii (bez
Berlina) 43 osoby, w Wielkim Księstwie Poznańskim 47 osób." W obrębie
śtąska najsłabiej zaludniona była rejencja legnicka, bo przypadało tu 67
osób na km', podczas gdy w opolskiej 73,1, a we wrocławskiej 87,1. O zaludnieniu rejeP.cji legnicki'2j docydowały powiaty wchodzące w skład
l'nl1
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dawnego województwa zielonogórskiego, przechodzące 'S tym czasie .strukturalny kryzys tkactwa lnianego i wchlianego.
Do pm~';atów śląskich najsłabiej zaludnionych należały: szpratawski
i żagański (40 osób ra km'), kożuchowski. i zielo:1ogórski (50 osób na km'),
wreszci: głogowski poniżej 60 osób na km'). W powiatach tych tylko 2l5
pov,ier~ :hni przypac:-1ło na grunty orne, a pnnvie 40% powierzchni pokry\Vały lasy. Jc;;;zcze gorzej przedstawiała się ;;ytuacja, gdy chodzi o pawia tv
przynależne do Brandenburgii, gdz:e s?ata leśna pokrywała więcej nli 40%
powierzchni. Powiaty prowincji poznańskiej należały również do słabiej
zaludnionych, z duZą ilością lasów, gdzie liczba mieszkańcóvv· niewiele wykraczała poza 40 osób na k.rn'. Wyjątek stanowił tu powiat wschowski
o dobrych glebach, a więc i \vyższej gęstości zaludnienia.
Rozwijała się na tych ziemiach stosunkowo dobrze hodowla, \V szczególności owiec i kró\v, natomiast c:hów koni stał na jednym z ostatnich
miejsc w prowir.cji. Na roz\vój hodowli zarówno w części śląskiej województwa, jak i poznańsk~ej wpły'.vała duża stosunkowo powierzchnia łąk
i pastwisk, a hodm.da owiec związana była jeszcze z istniejącym, ale przechodzącym już kryz.ys przemysłem tkackim.
Sytuacja gospodarcza w tej części Sląska widoczna też była we \Vzrościc liczby mieszkańców miast. W 'prz:;-J>adku Zielonej Góry i Głogowa
wzrost ten wynosił od 11 do 30q'IJ, a w innych miastach był jeszcze niższy.
podczas gdy jedenaście miast Dolnego Sląska zwiększyło liczbę ludnośc:'
z 76 do 100%.
Okres .ten charakteryzował się znacznymi ruchami migracyjnymi
Spowodvwane to było rozwojem Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
przemysłu we Wrocławiu oraz takich okręgów jak wałbrzyski, dzierżo.
niowski i kłodzki, wreszcie zadecydował o tym rozkwit Berlina, do które
go dość licznie udawała się ludność z Brandenburgii, a później także Poz.
nańskiego.

też czasie znaczna liczba tkaczy opuszczała granice Prus, prze
do Królestwa Polskiego, do nowo rozwijającego się w okolicacl
Łodzi okrc;-gu przem~v·słmvego. Szczególny ubytek widoczny był w rniastacJ
prowincji poznańskiej, takich jak Wschowa, Międzyrzecz, Skwierzyn
i inne, które nie mogły się oprzeć: konkurencji wyrobów przemysłu ślą
skiego, dla których wprowadzenie granicy celnej między Prusami a Rosj
OZ)laczało pozbawienie tre.d~,·cyjnych, jeszcze z czasów Rzeczypo.o;politE
istniejących rynków zbytu. Wpro\vadzona w 1822 roku w Rosji nowa ta
ryfa celna, nakładająca wyso!de opłaty na towar~' importowane, uprz::,.
wilejowała jedynie obrót z Królestwem Polskim. W 1823 roku także KrC
lestwo Polskie odgrodziło się barierą celną od zagranicy, co zaciążyło W)
raźnie na stosunkach handlowych z Prusami. Obserwujemy więc teu
emigrację tkaczy również z takich miast, jak: Zielona Góra, Czerwieńsl

W tym

nosząc się
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do Królestwa Polskiego. To samo można zauważyć na
F pad przemysł włókien:-J:czy w Gorzowie. \V niedłu
o;.m us.s;e przemysł \vl.ókicnniczy Króks~\Ya zaczął zagrażać pozycjom
~\-~;-;::ego su;;:ier,nicnva, które w tym czasif2 nie byb chronione przez wy
.<~i::e :aryiy celne.
~'~e.nvsw połowa XIX wieku charakter;:zowała się na terenach Ślą;;ka
Ecar::cienburgii rozwojem manufaKtury kapi'~alistycznej \V jej różnych
:ormach, jak rÓ\-vnież zaczątkiem p:·zr:'\YrOtu tech:1icznego. Kc-:pitalizm
,;;:<L10\vał niemal w całości przemysł, a dawne rzemieślnicze formy orga•,::zacji scały się teraz marginesem żyeia gospodarczego. Miały one już
i:::Jw eharakter lokalny.
Zielona Góra z początkiem ~at czterdziestych, gdy nastąpiła ml:.'chani:c:c;t·ja prz;;dza!nichva, a później i tkactwa, pozostała nadal ośrodkiem włó
?;ic:nnictwa. \Vłókicnnictwo \Vełnianc skupiło się teraz jedynie w kilku
o·~rodkach. \V północnej części Śląska tylko zielonogórskie odgrywało
._,-iększą role;, choć przemysł wełniany istr1iał dalej i rozwijał się w SzP.ro~8.\Vie i. Żaganl.u. \V powiecie żagańskim znana była mechaniczna przędzal
n.irt lnu licząca w 1846 roku 4060 wrz('cion i zatrudniająca 275 robotników.
Tradycyjna wymiana handlowa łączyła Śląsk z Wielkim Księstwem
Foznańskim. W dalszym ciągu na jarmarkach świętojańskich w Poznań
"·,,:em dokonyv.·ano zakupu \VCłny, produktów rolnych, spirytusu, bydła.
Rćwnoeześnie napłY\V golowych fabrykatów ze Śląska był tak znaczny,
iz prowadził do upadku miejscowego rzemiosła. Widać było coraz wyraź
:1iej, że rozwój przemysłu śląskiego, a \V tym i północnych jego powiatów
\Ychodzących w skład województwa zielonogórskiego sprzed 1975 r. zwią
z::lny był bardzo .ściśle z chło::Jnością rynku Wielkiego Księstwa Poznań
s~;:iego. Przyczyniło się to wskutek polityki władz pruskich do jednostronLego rozwoju tej prowincji pozbawionej przemysłu i ukształtowania się
~ej rolniczego charakteru.
W miastach położonych nad lub niedaleko Odry rozwijał się handel
produktami rolnymi pochodzącymi z \Vielkiego Księstwa Poznańskicgo.
ZLane były targi zbożem w takich miasta<:h jak Zielona Góra i Zagań,
a \V Cłogawie rozwijał się handel hurtewy zbożem. Także i w Gorzowie
rozwijał się handel płodami rolnymi \vskutek jego 6obrcgo usy':.\.10\vania
:-;:ę na drogach wodnych łączących miasto z \vielkopolskim .zapleczem.
Głogów i Zie~ona Góra należały'do miast prowadzących hur-towy handel
w:m:·m. Głogów słynął teZ z handlu końmi i bydłem. Zielona Góra obok
1Xrocławia i Zgorzelca dornino\vała w sprzedaży wełny i tkanin wełnia
n:;ch. Należała ona w 1849 roku do większych eentrów przemysłowych.
Oby :::lwa miasta, tj. Zielona Góra i Głogów, były także ośrodkami produkcj; rz(•mieślniczej. W Głogowie wybudowana została cukrownia, tutaj też
rozwinięty był najsilniej po Wrocławiu przemysł tytoniowy.
::;-,,:iebodzin,

Sława

,_;~L'T\"Ch Łuż:;c:ach.
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Liczba mieszkańcó\v Zielonej Góry mimo jej rozwoju gospodarczego
nie wzrosła w sposób znaczny. \V 1816 roku wynosiła 9.125 osób, a w 1849
roku 10.545. Głogów w 1816 roku liczył 8.087 mieszkańców, a \V 1849 roku
12.190. Gorzów w 1849 roku posiadał 12.630 miP<;f'kańc:ów, z których 2.170
tj. 17,2%, zatrudnionych było w przemyśle i rzemiośle. Rodzący się przemysł,

oparty na postępie technicznym, potrzebował proporcjonalnie mniejszt:j liczby robotników. \Vzrastająca jednak Eczba ludności mias~ doprowadziła do znacznej rozbudowy przestrzennej miasta, znoszenia istnieją
cych do tego czasu obwarowań. Rozrastały się głównie przedmieścia. Tak
było np. w Zielonej Górze, gdzie w 1843 roku przedmieścia liczyły lO razy
więcej budynków mieszkalnych aniżeli śródmieście. Naturalnie odmienna
była zabudowa przedmieść, domy sb.be, przeważnie z pruskiego muru,
drewna, cegły i gliny.
Mimo roZ\voju gospodarczego, postc;pu techniki. i przejścia na nowE
for.my produkcji nie w:vstępował proporcjonalny rozwój oświaty. JedyniE:
w Głogowie były dwa gimnazja. Gimnazjum było również w Żaganiu
a Sulechów słynął ze swych szkół. Własny teatr posiadał Głogów. Gazet:y
wychodziły \V Żaganiu (założony w 1793 roku "Niederschlesische Allgem.
eine Zeitung"), Zielonej Górze (założony w 1825 roku "Grunberger Wochenblatt") i Szprota\vie ("Sprottauer Tagebiatt").
P0\';'81'.-\'\JE LTSTOPADO\VE I WIOSNA IXDOW

Po\vstanie litopadowe i walki prowadzone w Królest\vie Polskim niE
odbiły się szerszym echem na tych ziemiach. Wprawdzie pojedynczy Ślą

zacy przekradali się do armii polsk1ej w Królestwie, manifestowano sw<
sympatię dla Polski, ale było to głównie na tych terenach, gdzie zamiesz
k1wała ludność mówiąca językiem polskim lub !>kupione były postępow•
warstwy inteligencji, jak to miało miejsce we \Vrocła\viu.
Rząd pruski wprowadził znaczne ograniczenia, następnie zakazy prze
kraczania granicy z Królestwem, wywozu do Polski pieniędzy, prochu
broni, zboZa i koni. Konfiskowano teZ wszystkie przesyłki przeznaczon
dla Królest\va lub Krakowa. Rozwinął się więc przemyt głównie artyku
łów wojennych i środków pieniężnych. Władze pruskie surowo karał.
osoby schwytane na tym przestc;pstwi~. Yliędzy innymi zatrzymano woź
nicę z Zielonej Góry, który wiózł z Brna 80 tysięcy talarów przeznacza
nych dla banków warszawskich.
JuZ po stłumieniu powstania władze pruskie wpadły na ślad odezw
pisanej w języku niemieckim, autorstwa polskiego chyba, wzywającf
Sląskich i pruskich towarzyszy do przeciwdziałania operacjom wojennyn
gdyby Prusy przystąpiły po stronie Rosji do tłumienia powstania. Rzec
charakterystyczna, że w 1836 roku w :Manifeście Towarzystwa Demokn
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tyczr::ego Po ls:dego pisano o "Polsce od Odry i Karpat". A więc począwszy
en insurekcji kościuszkow~;kiej rzeka ta stale :eraz zaczyna występować,
tw.ąza a z przyszłą polską zachodnią granicą.
\V 1846 roku twi\:Tdza głogowska i Sonncnburg była przejściowym
\\-~,,-z:e:1iem uczestników spisków niepCJdległościowych w Poznańskiem, którz_,- aresztowani przebywali tutaj w liczbie 2il4 osób przed wysyłką do
Ber1irw..

Rewolucja 1848 roku bez \Vil;:-;:szego echa

przeszła

przpz

półnot:ne

po-

Wiaty S!ąs~a . .Jedynie w Szprota\vie doszb do wys~ąpień ludności najuboż
~zcj, która niszczyła składy, sklep;.; i domy bogatyeh kupców. Był to protest przeciwko wyzyskt,wi i głodowym zarobkom. \Vypadki, jakie miody
m,ejscc w Poznańskiem, spowodowały, że znO\VU twierdze w Głog·Jwi.e
, Kos~rzynie s:ały się więzienit:m dla uczcstnikó\v \Viosny Ludów. Ludno::{: niemiecka w Poznańskiem przeciwstawiała s;ę polskim dążeniom.
1\iemieccy· mieszkańcy pogranicznych miast Międzyrzecza, Babimostu,
Trzciela, Skwierzyny wystąpili do króla pruskiego z petycją o przyłącze
:lie ich do Brandenturgii. Zwiększała sit; ich liczba \V miastach tej prowincji, w szczególności przybyv.·ało tu dużo urzędników, wojska oraz rzemieślników i kupców, tak iż miasta leżące na granicy z Brandenburgią
: Śląskiem nabierały powoli niemieckiego charakteru.
Poc:zynania narodov.·ośdowe w Poznańskiem, \valka u prawo do uży
\\·ania języka polskiego w urzędach i szkole, tworzenie własnych organizacji gospodarczych i kulturalnych wzbudzały szerokie zainten·sowania na
Śląsku, szczególnie Górnym. \V pruskim Zgromadzeniu Konstytucyjnym
znalazło się jedcnas:u posłów z Górnego Śląska, paevvażnie chłopów, którzy rów:Jież domagali się równouprawnienia narodowego. Był to ważny
krok na drodze do kształtO\vania się świadomości narodowej, słusznie przpwidywar.ej przez .Joachima Lelewela wskazującego na to, iż "Polska odz>-s~-<:a Śląsk przez lud".
W związku z rozwojem narodowych dążeń polskiej ludnośei śląska
wzrastało coraz bardziej w Poznańskiem i zaborze austriackim zainteresowanie tą byłą częścią Polski i jej potrzebami narodowymi. Widać to
Oyło z licznych artykułów, jakie poświęcano sprawom Śląska, ze zbiórki
~siążek i pomocy oświatowej niesionej dla tej dz:elnicy. PO\vstałe w tym
czasie na Górnym Śląsku gazety polskie przyczyniają się do rozszerzenia
-~r:rawy narodowej, a w tych częściach prowincji, gdzif' mieszkała jPSZt:Z{'
lmlność {:olska- do ożywienia działalności oświatov.,:ej.
Rok 1848 był upadkiem Rzeczypospolitej Krakowskiej. 1liało to duże
7!'-ac:zenie dla gospodarczej sytuacji Śląska, bowiem ogranicze!1ia celnf',
jakie wprowadziła Rosja w 1822 roku, nie rozciągały się na stosunki obyc;wu tych państw z Rzecząpospolitą. Stała się więc ona pośrednikiem i rcL'ks_~:orterem towarów śląskich do Królestwa i Galicji. Gdy więc zabrakło
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Rzeczypospolitej Krakmvskiej, spadł gwałto\vnie eksport wyrobów przemysłowych ze Śląska. Był to najlepszy dowód, iż gospodar~-;:a tej dzielnicy
i jej dalszy rozv;ój przemysłowy związane były ściśle z ziemiami polskimi, tj. z \Vielkim Księstwem Pozn&ńs~\.im, Królestwem PoJskim oraz Galicją. Wszelkie więc zakłócenia, jaki<o w tych sprawach miały miejsce, odczet wał zaraz przemysł i handei Sląska.
W OKRES1E KAPlT:\LISTYC(.l.:;Y:,t

XIX wieku ziemie te \Veszły w okres gyvo.ł~o\vncgo i szybdawnych manufak•tur w zmechanizowany przemysł. W tej pierwszej fazie kapitalistycznego rozwoju, obejmującej całe
trzecie ćwierćwiecze XIX stulecia, Z\Vi(;kszała się stale liczba-nowych zakładów, zmieniała sit; struktura i rozmieszczenie przemysłu. Przewrót
techniczny, jaki temu towarzyszył, zmiany w organizacji produkcji i w or··
ganizacji pracy, gwałtowny wzrost wydajności pracy w porówdaniu z produkcją rzemieślniczą czy manufakturową wy>varły zasadniczy wpływ na
\V
kiego

połowie

przekształcania się

całokształt życia ludności.

N&turalnie proces zmian w przemyśle objął najwcześniej tę gałąż, któ' a posiadała na Śląsku, jak też i w Brandenburgii najdawniejsze tradycje
byia LajsLniej rozwinięta. Duży wpływ wywierała na zmiany te dobra
~,;oniunktura na płótno i sukno spmvodmvana szeregiem wojen, jakie po roku
185J toczyły państwa emopejskie, a więc krymska, prusko-duńska, prusko-austriacka, niemiecko-francuska i między stanami Północy i Południa.
W ten więc sposób w państwie pruskim nasilało się zapotrzebowanie na
produkty niezbędne dla wyposażenia vnrastającej liczby wojska. Rozwój
zdawałoby się zanikającego już wskutek konkurencji bawełny przemysłu
przerabiającego len Spowodowany był zahammvaniem dostaw bawełny
sprowadzanej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Po zakończe
niu wojny i \vznowieniu dostaw len był stopniowo, ale systematycznie
wypierany przez bawełnę. Powstają nowe zmechanizowane przędzalnie
i tkalnie.
Głównymi ośrodkami przemysłu wełnianego na Śląsku pozostają nadal
Zielona Góra i Zagań, które wraz ze Zgorzelccm skupiały 1/3 mocy produkcyjnej tkactwa śląskiego. Najlepsze i najbardziej nowor:zesne przędzal
nie wełny czesankowej mieściły się między innymi w Zaganiu. Powstawanie zmechanizowanych zakładów pracy łąc?:yło się ze zmiejszeniem rzemie.
ślniczych warsztatów przy ró\vnoczesnym zwiększaniu się liczby robotników fabrycznych. Najlepszym tego przykładem była Zielona Góra, gdziE
w 1801 roku pracowało 638 majstrów sukienników, a w 1886 roku miastc
liczyło 29 zakładów z 2296 robotnikami. Obok jednak powstających więk·
szych zakładów przemysłowych nadal w północnej części Śląska dużo byłe
jeszcze małych zakładów włókienniczych zatrudniających od l do 5 o;oół

w traóycyjr:ych Co ~ego c·zasu cuęgnch tkack.i.ch. Wymicr.ić tu należy
Zary, Sulechć-.v, !:>wiebodzin, Krcs:10 Occzańskie, Kożuchów. Gorzej S)·tuacja przeds,onv.i.ala się w nadgraucza:.Th powiatach Poznańskiego, gdzie
7 trudem u~rzymy"\valy się nieliczne juz za;dady rzemieślnicze pracujące na
T.o.spokojenie jedynie lokalnych potrzeb.
Rozwijać się zaczął w tym czw;ię przemysł maszynowy. Ośrode~-<:: jego
\V latach siedemdzies:ątych skupiał się w powia~ach szprotawskim, żagań
s;.;im i kożuchovv·skirn. _\fawiązywano ~u do tradycyjnej produkcji hutni"
czej, która teraz przer:hocizii:a :J.a produkcję odleWÓ"\Y do maszyn, \'l:yrób
kotłóv,-, p1·ostych maszyn i urządzeń.
1\a ten okres przypadają też początki eksploatacji na \Vit;kszą skalę
\n;gla brur.atncgo, głównie w zacnodniej czę~ci woje\vództwa, a więc
w o.~oLcach Żar. "\Vt;giel i::runamy miał jednak lokalne znaczenie, a wydotycie było stosunkowo nievielkie i ogra;-;.iczało siq do najbardziej dostęp
nych pokładów.
Przemy,;ł spOŻJ"I.-Tzy, do którego zaliczano młyny, browary, gorzelnie,
skupiony był pneważnie w małych zakładach. Jedynie cukrownie z uwagi na ich specyficzną technologię zatrudniały znaczniejszą liczbę robotników. Przemysł ten skupiał się głównie w powiecie głogowskim, gdzie prawie 3,5% ogółu zatrudnionych było \V tej branży, następnie \V powiecie
kożuchowskim (2,2%) i zielonogórskim.
\V swej masie przemysł spożywczy nie wyzbył się jeszcze rzemieślni
czego chara:-<::teru. Dziewięćdziesiąt sze:ść procent ogólnej liczby stanowiły
zakłady zatrudniające mniej niż pięciu pracovvników, a udział ich w zatrudnieniu wynosił .56,4%. W pcwiecic żagańskim i szprotawskim skupiał si(~
przemysł szklarski, a Żary były ośrodkiem produkcji porcelany.
Tempo rozwoju przemysłu w śląskich po\viatach województwa zielonogó[sKiego było do roku 1875 znaczne. Przyczynił się do tego kończący się
proces reformy uwłaszczeniowej, pozbawiającej możliwości utrzymania
się na vvsi znaczną liczbę chałupników i oddającej dla przemysłu wiele
wolnych rąk do pracy. Kryzys w przemyśle lniarskim i bawełnianym oraz
wprowadzenie nowych form produkcji pozbawiły pracy znaczną liczbę
trudniącej się nim ludności, która szukała zarobku w powstających zakładach pracy. Do ich rozwoju przyczyniła się także rozbudowa sieci dróg,
a następnie linii kolejowych. W powiatach: żarskim, żagańskim, szprotawskim, kożucho\vskim, głogowskim i zielonogórskim pracowało w tym
czasie w przemyśle i rzemiośle 54.328 osób, czyli .16% ogółu zatrudnionych.
Do roku 1882 przemysł - jak widać był zlokalizowany głównie
w śląskich powiatach byłego województwa zielonogórskiego, natomiast
w powiatach prowincji poznańskiej upadł całkowicie. Pewna stagnacja
cechowała powiaty należące do rejencji frankfurckiej. Istotne zmiany nas:ąpiły na przestrzeni lat 1882-1907. W tym okresie nastąpił znaczny roz-
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\vój Gorzowa i powiatu gorzov,rskiego, tak
\v~ecie

żarskim

ośrodkiem

przemysłu.

że stał s1ę

Przemysł

on drugim po po-

włókienniczy

skupiał

w pcwiecie żars:{im już 46,2% zatrudnionych \V tej gałęzi w \vojewództwie.
O:...o;~ niego rozwijał;.· się nadal ośrodki \V Żaganiu, Zielonej Górze, Kroś
Lie, Sulecho\vie, Swiebo~:zinie, istntejące w poFrzednim okresie. Podobnie
było z r:rzem:vsłem sr:oż;..·wczym. Do poprzednich ośrodkó\V d~szecił tenz
powjat \vschowski. Przemysł drzewny rozwijał s:t; we \Vszyslkich p.l\Viatavn, najsilniej jednak w międzyrzeckim.
Do naj,epiej rozwiniętych ośrodków przem.vsłu maszynowego należał
w 1882 roku Gorzów skupiający 20,2% ogółu zatrudnionych w tej gah;zi
w województwie. I\ieco mniej, bo lS,SIJ·U za~rudnionych w tej gałęzi miał
r;owi<lt żarski. Za nim pcstęr;mvały pow~aty: szprotawski, kożuchowski
i zielonogórski. Hutnictwo skupiało s;~ tak jak poprzednio w Kożuchawie
i f:,zpro:awie, a górnictwo węgla brunatnt'go rozwinęło się w powiatach
żarskim, rzepińskim, zielonogórs:{im, sulechowsko-.~wiebodzińskim, sulc:cińskim, żagańskim i krośnieńskim.
W latach 1907-1928 nastąpiły dalsze zmiany i przegrupowania w ośrod
kach przemysłowych omawianego terenu. W przemyśle spożywczym powiat gorzows.d wysunął się na pierwsze miejsce, za nim był kozuchowski,
a następnie głogov..'Ski i zielonogórski. W rozwoju nowej dziedziny- przemysłu e.ektrotechnicznego wysunęły się na pienvsze miejsce powiaty gorzowski i sulęciński. W rozwoju przemysłu włókienniczego Zielona Góra
wyprzedziła powiat żagański. Pozoslałe gałęzi(' kor.centrowały się w dawnych ośrodkach.
W LATACH PRUSKlEJ GER:\'L\1\JZAC.JJ

Rozwój

przemysłu, uwłaszczenie ludności

wiejskiej, wzrost urbanizacji
s.~=owodowały zja\viska niekorzystne dla narodowości polskiej. Znaczna
część: uboższej ludno~ci wiejsi{iej od p l.; wała do miast znajdując tam moż,iwo~ci zatrudnienia, a jednocześnie ulegając stopniowemu procesowi
germar,izacji. Procesowi temu uległa również nieliczna ludność polska,
zamieszkująca jeszcze okolice Zielonej Góry i :::--Jowej Soli. Utrzymały się
teraz tylko po1skie wsie i częściowo jeszcze miasteczka w powiatach prowi11cji poznańskiej i w rozsypanych osiedlach idących ku Odrze.
Obok zmian narodowościowych następowały także w szybkim tempie
zmiany demograficzne. Fostępowało stopniowe, ale nasilające się przemieszczenie ludności ze S;ąska, Brandenburgii i prowincji poznańskiej do
rozwijających się r:od względem pt·zemysłowym terenów Westfalii, Nadrenii, okręgu Halle. Sr;rzyjały temu wyższe zarobki, a wreszcie zachęta
ze scrony f>rzemysłowców do przenoszenia się na Zachód i zapewnienie
wykwalifikowanym robotnikom pokrycia kosztów przeniesienia. W grę
więc wchodziły tu silne bodźce ekonomiczne skłaniające do zmiany pracy
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i miejsca zamieszkania. To zjawis:<o
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odpły\VU ludnościowego, znane pod
·-ucieczki ze \vschodu, wywołane było nierównomiernością uprzemyslcwienia Prus i Niemiec, a wreszcie zacofaną s;rukturą
gost:odarczą \\schodnich prO\v·incji Prus. ~limo rozwoju przemysłu pozo-~tały one nadal prc.wincjami o przewadze roinictwa. Kakżały do nich takic p;owir:cje jak Brandenburgia, Pomorze, pro\vi:o.cja poznańska, a także
północne cZt;ści Śląska. Na wsi dominowała nadal \vic'ka własność ziemsl(a,
k:óra nie b;;ła w stanie 7.2f:ewnić ani pracy, ani też godziwych warunkó>v
bytowania.
P1ze.c.oszer.ie się do prowincji zachodnich dawało ludności polskiej nie
~yJko możliwość poprawy bytu, ale w pewnej mit>rze uniknięcia dyskrymi,_acji rarodowościowej, jaką zaczęto stosować coraz brutalniej w pro\vincji poz:oańskiej i w Prusach Zachodnich. Polityka ta prowadzona była
począwsz:v od 1815 roku, ale w drugiej połowie XIX wieku uległa znacznemu nasiieniu i trwała nieprzerwanie aż do 1918 roku, a i następnie
w stosunku do mniejszości polskiej w Niemczech po tej dacie nie uległa
zmianie.
Do najistotniejszych antypolskich pociągnięć władz pruskich należało
wydane 28 sierpnia 1872 roku przez pruskiego tninistra do spraw kościoła
i oświaty zarządzenie eliminujące język polski ze szkół podstawowych
i wprowadzające od najniższych klas naukę języka niemieckiego. Jedynie
w najniższych klasach zezwalano na nauczanie religii w języku polskim.
Zreszcą i tych zasad w następnych latach nie przestrzegano, czego najlepszym clowodem były strajki szkolne dzieci polskich w prowincji poznań
skiej.
Od 28 sierpnia 1876 roku obowiązywała na terenie Prus ustawa określa
jąca niemiecki jako wyłączny język urzędO\VY wszystkich organów administracyjnych i korporacji politycznych, zarówno w czynnościach wewnętrznych, jak i w stosunkach zewnętrznych. Wprawdzie zasada ta była
już przedtem przestrzegana, ale na terenach zamieszkanych przez w.ięk
szość niemiecką, a nie w prowincji poznańskiej, gdzie zawsze odwoływano
się formalnie do postanowień z 1815 roku.
Realizując treść tej ustawy rząd pruski w swym postanowieniu z 7 lutego 1886 roku, dotyczącym prowincji zachodniopruskiej, poznańskiej
i o:r;olskiej, odsu:cął od urzędowania lub przeniósł do innych prowincji
rdzennie niemitekich wszystkich urzędników Polaków, o ile takowi istnieli.
~a urzędników sprawujących swe funkcje na wschodnich terenach prowincji nałożony został obowiązek ochrony i popierania elementu niemieckiego tak w toku pełnienia czynności urzędowych, jak też w życiu pry\vatnym i towarzyskim. Wyrażał te zasady okólnik pruskiego gabinetu
z dnia 12 kwietnia 1898 roku. W ten sposób zalegalizowano formalnie
dotychczasową praktykę większości niemieckich urzędników tępienia prze-
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jem--ów życia pols:"iego w dziedzinie społecznej i gospodarczej. \V prawdzie
w o,.;:ólniku tym zawarte były zast~zeżenia, ze działalność na korzyść ~'>Jiem
CÓ\V nic powinna prO\vadzić do szykanowania mniejszości "-arodo\Yyc:h,
a te "!:o >V niczym nie zmieniało zasadniczej treści przepisó\v. Ponadto
w oparciu o wspomnian) wyżej okólnik wydane zostały zakazy przynależ
ności urzęd!':.ikow państwowych i komunalnych do towarzystw i spółdziel
ni polskich, \':stępu osób wojskowych do polskich restaurat>ji i zlecania
zamówień pansiwowych polskim rzemieśJn;kum, przem) słov. com i kupcom.
Antypolskie ustawodawstwo \V prowincji poznańskiej, a także na Gó~
aym Sląsku dotyczyło również wydanej 19 kwietnia 1SiiJ8 roku ustawy nakazującej używanie języka niemieckiego jaKo obowiązującego na obradach
zgromadzeń publicznych. Tylko w powiatach, w których Polacy stanowili
6u% mieszkańców, przepisy ustawy zezwaiały na posługiwanie się językiem
ojczystym jeszcze przez najbliższe 20 lat. Proces "Ostiluchtu", nie zamierzony zresztą w pruskiej poiityce prowadzonej na ziemiach polskich, osła
biał \V pevmym stopniu osiedlanie sir; tu ludności przeważnie wiejskiej
sprcwadzoncj z głębi kraju dla utrzymania niemieckości tych ziem. Aby
zapobiec postępującemu procesowi odpływu niemieckiej ludności wiejsKiej ze \vschodniej prowincji, wyda\vane były specjalne usta\vy mające
na celu popieranie osadnict\va niemieckiego. Taka ustawa, uchwalona
26 kwietnia 1886 r. odnosząca si(: do Prus Zachodnich i prowincji poznań
skiej oraz dodana do niej 20 marca Hl08 roku noweia o środkach dla wzmocnienia niemczyzny w tych prowincjach wraz ze słynnym artykułem o możliwości przymusowego wywłaszczenia polskich majątkó\v ziemskich, nie
odrrosiła się do innych, poza wymienionymi, prowincji prm;kich.
Vl okręgach administracyjnych o przewadze ludności polskiej począ
wszy od roku 1898 figurowala w budżecie pozycja przeznaczona na popieranie niemczyzny w prowincjach poznańskiej, wschodnio- i zachodniopruskiej oraz opolskiej. Fundusze te, określane jako "Deutschtumsfonds",
opiewały od 1905 roku na kwotę 2.250.000 marek i przekazywane były
przez ministrów finansów do dyspozycji nadprezydentów, którzy mogli
je przekazywać na umocnienie gospodarstw niemieckich, popieranie niemieckich instytucji kulturalnych itd. Czyniono więc wszystko, by zmniejszyć liczbę Niemców opuszczających prowincje i nie dopuścić do wzrostu
własności polskiej, rozwiniqcia działalności polskich stowarzyszeń g:Jspodarczych i kulturalnych.
W 1890 roku liczba Polaków mieszkających w \Vestfalii i ~'iadrenii
wynosiła 33.441, w _9ziesięć Jat później 138 tys., a przed wybuchem I wojny światowej Polacy zamieszkujący te tercny stanowili już około pół
miliona. Była to liczba dość znaczna, ale przecież dużo mniejsza w stosunku do ludności niemieckiej, która tu napłynęła. Dla porównania można po-
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dać, że

w przeciągu lat 1871-1910 ujemne saldo ruchów emigracyjnych
dla Dolnego Śląska \V)110siło 355.800 osób, a przecież Śląsk był terenem,
:::ta który przenosiła się ludność z jeszcze uboższych, graniczących z nią
pnwincji.
Równocześnie z "Ostfluchtem" następował coraz bardz;iej nasilając;.-~
się proces przenoszenia się ludności wiejskiej do miast, tak że w niektórych prowincjach coraz trudniej było o siłę roboczą do pracy w gospodarce
rolnej. Ten ubytek najłah1.·iej moZna było zaspokoić sięgając do ziem polskich oddzielonych granicami zaborów, gdzie wolniej rozwijający się przemysł i urbanizacja nie były w stanie wchłonąć szybkiego przyrostu lud~
:1ościowego.

W końcu XIX wieku polscy robotnicy sezonowi w dużej liczbie pojawili się na całvm terenie wschodnich Niemiec, dooierając do Saksonii
i. Meklemburgii. Znaczna ich część pochodziła z Galicji. Przed I wojną
światową obUczono, iż 1iczba robotników sezonowych z ziem polskich zaboru pruskiego i austriackiego przekraczała 400 tysięcy osób, zatrud!"lionych w głównej mierze w dużych majątkach ziemskich.
W prowincjach wschodnich polski robotnik sezonowy wchodził w miejsce robotnika niemieckiego, który migrował do miast"a lub do rejonów
przemysłowych.

Sytuacja, jaka

się wytworzyła

na terenach wschodnich prowincji, bu-

dziła duże zaniepokojenie po1ityków pruskich, w szczególności zaś tych,

którzy

nawoływali

do ekspansji

ludności

niemiec-kiej na ziemie wschodnie.
dobitnie, że osławiony "Drang nach
Osten" nie ma podstaw do istnienia i że nawet tak słabo zaludnionych
obszarów wschodnich części Prus nie da się zasiedlić ludnością z głębi
Niemiec, bowiem następuje proces odwrotny, a co najważniejsze napły
\vają mi te tereny polscy robotnicy sezonowi. Starano się nawet w:ywrzeć
presję na władze pruskie, by zarządzeniami administracyjnymi pow~trzy
mać napły"""W robotników sezonowych. Obawiano się bowiem, że może to
w przyszłości doprowadzić do polonizacji tych ziem. Względy gospodarcze
nakazywały jednak zatrudnianie w dalszym ciągu robotników przymusowych.
By zapobiec polonizacji ziem wschodnich głównie poprzez ludność
wiejską, pruski Landtag uchwalił ustawę o tworzeniu nowych osad, która
uzaleZniała stawianie nowych budynków od uzyskania zezwolenia władz
lokalnych. Ustawa z dnia 10 sierpnia 1904 roku obowiązyvvała nie tylko
Poznańskie, ale także te prowincje, skąd emigrowała ludność do zachodnich części Niemiec, a więc Prusy Wschodnie i Zachodnie, Brandenburgię,
Pomorze, Dolny Sląsk, Saksonię, a nawet tereny, dokąd się ludność udawała, a więc Westfalię. Chodziło tu naturalnie o Polaków. Przepis ten
utrudniał, jeZeli nie uniemożliwiał osadnikom zagospodarowanie się na
Rzeczyvvistość wykazała

całkiem
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nabywanych działkach ziemi, uprawniał bowiem władze administrat:yjnopolicyjne, a więc landratów i prezydentów rejencji do odmowy zezwolenia na budowę, jeśli było to sprzeczne z celami Komisji Kolonizacyjnej.
Ustav,·a
była

godziła

wyłącznie

w osadnikó\v poli:ikich ; tylko przeciwko nim

w;:mierzona.
POLACY W AUSTIL\LII

Ludnofć polska nie kierowała się jedynie do zachodnich prowincji
Prus, ale opuszczała też granice tego państwa szukając lepszych warunków
bytowania \V Stanach Zjednoczon:vch Ameryki Północnej, jak również
w Australii. W tej ostatniej osiedliła się dość duża grupa ludnoEci rolniczej, owczarzy, rzemieślników ze \Vsi położonych pomiędzy Nowym Miasteczkiem, Zieloną Górą, SulechO\vem, Babimostem i Zbąo;zyniem. W.5ród
tej ludności znalazła się też spora grupa P::~laków.
Pierwsi emigranci pojawili się w Australii już w listopadzie 1838 roku
w li_czbie 200 osób. Pochodzi\i z parafii Klępsk leżącej w pow~ecie, do którego należały wsie: Kl~psk, Karczyn, KoJesin. Po przybyciu do Australii
założyli osadę pod nazwą Klępsk, nddaloną o trzy mile od Adelaide. Z biegiem czasu przybywali tu następni osadnicy zachęcani do przybycia przez
pierwszych pionierów. Droga emigrar.tów szła już teraz tradycyjnym
szlakiem do Cigacic, a stamtąd barkami Odrą i szlakami wodnymi do Hamburga i Bremy. Przyczyną tej fali emigracyjnej były trudne warunki ekonomiczne ludności rolniczej, gospodarującej na słab;:ch ziemiach i nie mogącej znaleźć zatrudnienia w mieście. Datyczyło to również rzemieślni
ków, którzy wskutek konkurencji przemysłu nie mogli znaleźć pracy.
Nasilenie emigracji do Australii przypadało na lata 1850-1871. Wedle
prowizorycznych obliczeń opuściło powiat sulechowski 516 osób, krośnień
ski 56, żagański 70, kożuchowski 76, zielonogórski 144, międzyrzecki 181,
mięrlzychodzki 77, babimajski 11 osób.
Pierwsi osadnicy pochodzący z Dąbrówki Wielkopolskiej przybyli tam
w 1844 roku i zamieszkali w miejscowości Sevenhill, w pobliżu miasta
Cłara, oknło 85 mil na północ od Adelaide. We wschodniej części Sevenhill,
zwar.ej Hill River,.skupili sić; wszyscy Polacy, stąd najczęściej nazy\vano
ją Polish Hill Rivcr. Dalsi przybysze z Dąbrówki, Babimostu oraz wsi położonych w okolicach Zbąszynia znaleźli się w Australii w 1856 r. i w latach następnych. W 1870 roku Polish Hill River liczyła 70 rodzin. Napły\v
osadr>ików trwał aż do roku 1914. Polscy przybysze trudnili się przeważnie
rolnictwem, hodowlą owiec orn rzemiosłem. Zbudowali w krótkim czasie
kościół pod wezwaniem Ś\V. Stanisława, założyli szkołę, ale nie mogli znaleźć rauczyciela ze znajomością języka polskiego, mimo czynionych starań. Przez przeszło sześćdziesiąt lat utrzymywali oni swą polskość w obcym otoczeniu. Był to jak na warunki australijskie fenomen. Stopniowo
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.iC'dr:ak asymilewali się c[lraz bardziej, tak że po II wr)jnie światowej porstała tylko w niclicznych hYiaduJtość pochodzenia polskiego.
KUZPJ-{/.E:;TKZE!"IA,'iiE

WE WSCHODNICH

SIĘ

LCD.:\OSCI POLSKI.E.J

CZĘSCIACll

NIEMIEC

Przenoszenie się ludności Prus ze wschodnich do zachodnich jej cz~;ści
me pozwoliło na rozwi!"!ięcic w _~:ełni planów umocnienia niemcz;;zny na
t_q:h terenach. Sprawą jednak daleko niebezpieczniejszą było stopniowe
przesuwanic się ludności polskiej do graniczącego z prowincją poznańską
Ś 1 ąska, rejencji frankfurckiej i Pomorza Zachodniego. Choć dotyczyło to
odległości niezbyt dalekiej, było jednak zjawiskiem tn•iałym. Większość
stanowili przybysze ze wsi, rzemieślnicy, a w znikomej tylko liczbie inteligencja, jak również robotnicy sezonowi przybywający z innych zaborów.
i\"Iożna więc powiedzieć, że nie było to tylko poszukiwanie lepszych warunków ekonomicznych, ale parcie demograficzne Polaków ze wszystkich
trzech zaborów na ziemie słabo zaludnione, jakimi były wschodnie terytoria Prus. W tych kategoriach widzieli omawiany proces także Prusacy.
Jak bo\viem podawali autorzy tajnego memoriału o ludności polskiej na
granicznych terenach przed rokiem 1939, "W drugiej połowie XIX wieku
niemczyzna straciła wi0,cej ziemi, niż jej zyskała. Polacy posuwali się
przede wszy~tkim coraz dalej na zachód, tak że i dzisiaj obszary graniczne
C8kj prowincji, a z nią i rejencji frankfurckiej wykazują jeszcze polskich
mieszkańców, chociaż w mniejszej liczbie". W samym Berlinie ludność
polska przekroczyła liczbę 50 tysięcy osób. Nie zmieniły się jednak proporcje ludno~ci w miastach pogranicznych prowincji poznańskiej, takich
jak: .!VIiędzyrzccz, Skwierzyna, \\-'schowa i inne. Tam bowiem istniały nadal
obcstrzenia w stosunku do ludności polskiej i nie było większych szans
na uzyskanic pracy. Natomiast na przyległych terenach śląskich, tam gdzie
do tego czasu nie było robotników i rzemieślników polskich, coraz częściej
si<; oni pojawiają, między innymi w Zielonej Górze. Faznajemy bliżej ich
działalność dzir;ki organizacji, jaką do życia w mieście tym powołali w 1898
reku. Był to Związek Rzemieślników Polskich, założony z inicjatywy Ka7imierza Lisowskiego. Zrzeszał on 250 członków, choć liczba zatrudnionych
w tym mie§cie Polaków przewyższała tysiąc osób. Szczególnie licznie zatrudnieni byli w zakładach metalowych Beuchelt et CO, dzisiejszych Zao:lrzań~kich Zakładach Przemysłu Metalowego im. 1L Nowotki.
Związek ten przejawiał zrlf3_czną aktywność organizacyjno-społeczną,
wrlywając na postawę ludności polskiej i to zarówno zamieszkałej tu stale,
jak też zatrudnionej sezonowo. Organizowano życie kulturalne, spotkania
towarzyskie, a następnie kursy języka polskiego. Po długich staraniach
uz._-'skano możliwość odprawiania nabożeństw polskich. Duchowni przy-

JAN W.'\SlCKl

96

b:v·wali tu z ~owej Soii i SulE'Chowa, gdzie również b:A:· odpra,,""ian':' nabożeństwa dla Polaków, bowiem tam osiedlili się w większej liczbie. To>varzysh\·o Rzemieśbików Po1s'.;:ich objęło S'Yą dzi'-llalnoSc;ą także wsie leżoJCe
w okolicy Zielo12ej Góry, takie jak Przylep i Ch:·nó\v . .Ka

różnego

rodzaju

uroczystości

orga:-Jizowa:-Je przez to towarzystwo licznie przybywała ludność wiejska i robotnicy ro;ni. Widać więc, że we wsiach, w któr:1ch zanikała w począ~kach XTX wieku mowa polska. teraz stopnio·wo się odradzała. Działalno~ć Polaków w Zielonej Górze, wybicgąjąca poza ramy
organizacji zawodO\vej, kt.óra w rezultacie była chyba jed;mie szyldem
dla prowadzenia akcji oś\viatowe.i i kulturalnej, wzbudzała niepokój wśród
antypolskich pruskich of'ganizaeji. Między icmymi na zebra~.iu Ostmarken~
vereinu w Ostrowie Wielko;Jolskim \\' 1907 roku wskaz;;·wano na niebez~
pieczne rozprzestrzenianie się ludn0~ci polskiej na zachodzie, co miało
miejsce i \V Ziclor,ej Górze, gdzie "na każdym kroku słychać dziś mowę
polską".

Stosunek \Vładz pruskich Zielonej Góry i jej mieszkańców do Polaków
nie był wrogi. Zdawano sobie dobrze sprawę, że w w:.-1Jadku dyskryminacji
robotnikó\v polskich przemysł pozbawiony będzie rąk do pracy, bowiem
nastąpić może migracja do innych rejonów Niemiec lub powrót do Poznańskiego. Także i stosunki wyznaniowe nie dawały podstaw do narastania antagonizmów. Stan taki trwał do roku 1918.
Klęska Niemiec w 1918 roku, zapowiedź przy-wrócenia niepodległego
by-tu Polski, wyłoniła sprawę zachodniej granicy polskiej. Zasada etno~
graficzna, jaką stosowano przy jej wytyczaniu, a więc zasięgu narodowościowego, nie zawsze, wskutek prowadzonej przez lata polityki germani~
zacyjnej i umacniania niemczyzny, mogła właściwie ją wytyczyć. Władze
polskie nie były jeszcze w tym czasie zorganizowane, by prowadzić w tej
mierze odpowiednią działalność. Wytyczenie i obronę granicy zachodniej
przejąć musiał sam lud, który zerwał się do powstania.
POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

Dzień 27 grudnia 1918 roku, data wybuchu powstania, wyraźnie wskazywał, że

zbrojnym zrywem

społeczeństwo

mentowało swą przynależność

do

polskie

Poznańskiego zadoku~

powstałego państwa

polskiego. Plany
oparcie linii obronnej na zachodzie

dowództwa powstania przewidywały
- wzdłuż jezior zbąszyńskich i Kanału Obrzańskiego. Decydującą rolę
odegrały tu względy militarne, bowiem zdawano s-obie dobrze sprawę, że
poza tą linią znajdują się jeszcze zwarte skupiska ludności polskiej, należące przecież od dawna do rejencji poznańskiej. Zresztą mieszkańcy takich
miast jak Babimost, Kargowa oraz wsi wokół nich położonych demonstrowali swą łączność z powstc::.:iem. Na wieść o jego wybuchu prz;rbywa~i do
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Pozn.a:r>ia, by zaciągnąć się do oddziałów zbrojnych. Już przedtem przygotow_vwano się do walki w szeregach organizacji "Sokół". Większość z nich
\'-·zięła następnie udział w walkach na froncie zachodnim po\vstania.
Dnia 5 stycznia 1919 roku oddziały po\Vstan.cze zajęły W olsztyn, a 11 styc7.nia Kopanicę. ~Iiejscowość ta była ostatnim punktem na zachód wy;;_miętej linii obronnej. Jednakże oddziały powstańcze starały się uwolnić
eJ ~iemców i dalsze miejscowości, w których mieszkała ludność poLska.
Dnia 12 stvc:znia grupa powstańców dotarła do Kargowe.i i zajęła miasto .
.:\Iu,;iała się jednak wycofać wskutek zbliżania się znacznych sił Heimatschutzu. Ale i oddziały niemieckie opuściły również to miasto, które por·ownie 25 stycznia zajt;ły oddziały polskie. Opanowany też został i Babimost przez powstańcze drużyny z Chobienic i Rakoniewi.c. Zajęto także
wieś Chwalim położoną w odległości jednego kilometra od Kargowej
w kierunku Sulechowa. Została ona jednak opuszczona z obawy przed
o:lcięciem oddziału od głównych sił polskich.
W nocy z l na 2 lutego powstańr:.Y zdobyli wieś Kowe Kramsko, zamieszkaną przez ludność polską, spośród której większość walczyła w odr-i ziałach powstańczych na tym odcinku frontu. Wskutek jednak silnego
krmtrataku Niemców powstańcy zmuszeni zostali do opuszczenia wsi. Niemcv zgromadziwszy większe siły podjęli 12 lutego ofensywę, atakując Kar,!{nwe i Babimost Stanowiło to dla powstańców duże zaskoczenie, bowiem
\'" tvm samym czasie prowadzone _były rokowania polsko-niemieckie w Su!(yhowie, zerwane jednak 10 lu~ego. Walki w Kargowej były bardzo zaó;k, m~mo że broniła jej niewielka garstka powstańców. Oddziały nie:nieckie próbowały zająć także Kopanicę, ale natrafiły na zdecydowany
opór i kontratak powstańców. Równie dzielnie bronili się powstańcy w Bal,:mofcie i na odcinku pomiędzy Kargową a Babimostem. Mimo nagromarlzenia znacznych sił i przewagi w wyposażeniu, Niemcom nie udało się
przekroczyć linii Obry. Walki na tym odcinku trwały aż do 17 lutego 1919
roku. Ofensywa niemiecka miała na celu zajęcie lepszych pozycji przed
przewidywanym wstrzymaniem działań wojennych.
Ostatecznie rozejm w Trewirze położ_ył kres toczącym się walkom.
Ro7strzygnąć się teraz miał los ludności, która w sposób aktywny, w zbrojm;_j walce manifestowała swą przynależność do powstającego państwa pol~:::ego, a zamieszkiwała po drugiej stronie linii frontu, gdzie w zasadzie
przebiegać. miała granica państwowa.
Wiece, zebrania, petycje zaniesione na ręcf..' Komisji Granil:znej domagały się przyłączenia wsi położonych w powiecie babimojskim, między
rzeckiru i wschowskim do Polski. Zanoszono również petycje do delegacji
nu 1skiej na konferencję pokojową w Paryżu. W jednej z nich, datowanej
27 maja 1919 roku, wyliczając wsie o przewadze ludności polskiej, poło
żone we wspomnianych trzech pov"iatach, podkreślano jednocześnie, że
7- Rocznik Lul;>uski
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lic>zbie

znmieszkiwa~i

wię~'~s;;:c~ć

niemi·:''- -~o.
':u urzsdric\. "

Po~acv

zniemczcni w

pi.erwoo:c~,-:~

t:-t:c~

::c<CJC -.·, J::o-,_,-:;::-r. ,,. ;:--,-,-,--

~;

,-,---~,

clc,--.·_:,:r,·, ,_,_o,:· <"(3\V'", w:::·':s;:cL·
~o~:o_~e-'"li'.l, -;"~' :c et·:: de>"--cc'?:h- ':E71'::s'-c-l

CZ\';]: :J tym fs_kt, :':'2 Z';:~Osib_ :":c ~-c:. Z:1SCT'd !i:.?~C, dzi;ocj_ -:-c.;(
i rcd:ci.n zniemczonych r;a ;;s_ukę jezykC! ns'-~i;_i(;_r!.:J. Pocl.cb'Ja

po~,;;~~,,
s·.-~:U.·i<

_:,eX
J,-

no-"vała

w Kargmvt:j. Po~~:c,_,_::J.:JO takie i:mc ciowc6'-' nc~sl~'J~ci, a ''"·;-.;,_· "'"'::lcne sumy zcbrar;c r:.a s~<::c.rb ;;:.:cr;:icv.·y, liczbę 2 t\·s;t;cy żo~:1\erzy. :Ci-:JI7-,'
\Vstąpili do 2.:'mi: pols'{ ej, a v:ro;>~:-c~e fakt, ii: zorp.'1b:c:;\·a:_,_o :-c: ie-::c:c?:'ci?
wkców, na których zehrc:'la lur!re0·~ o:,::c>wic:''Di:J. s:Ę żq przvLjCZCol~':m do
Polski. Pisano \'7rcszcic w tej retyc~i, iż ,,Lur1r.ość miejst::O\VOŚci :fOwy7:cj
wymienionych chwyc·)s Z3 broń"" s~yczriJ 1919 r. pT:;:eciw ncis't'CJWi r.~e
mi.ec!c:emu 'A' tym przekor.aniu, Ze micsxkaje;2 na tCr\'~OriaP.J. od"/iocFoic
polskim będzie na zawsze uwolnio~a od swych g:_ęQ~ciel;. 1'-.:~0""" w'r:c
sobie wyob:c!lzi6 rczpacz tej li.;c!r.n(:cl, gdy ohecc,;e ją z<o:\v~a8arr:.ic;jD 7.<:~ !Qą
pC\Vrócić p8r'l jarz:-,10 nieP.J.l2ckie i że ma ·o:·'Ć w:;o;taw~oL-:> r.s-, zcms+~ ~\,-·-en
gnę~icieli.. "
\V oparciu o te nct\-c.k d:o•lef"2cjc. poF~.ńs':-:a, k~óra z8.i':i10\Yala s;ę s0rawą zachorłniej granicy, w ośvviadc;:c:-J.i.u z rlr2iu. 28 maja Hll9 r. s"':wicrdu:la,
że "Rzeczpospolita Polska ma v: mieszkańc?ch na kresech z:och.-,dr•ich
r.vc~

pctrio:ycznie

f'JC'ci"nr>y~·b,

kL,rz:-·

st.'lnm.,-:ć D~,-·:ą

prz'O'inia ,.st",j k·
-,:;:,-_c;,
i prZCVi s:gę ludności polskiei r,<'. r.ie} z;c::minszkde_j, 3:;-wio:-:-.o r::1dzie~e. iż
p:rzy w'T:ycza:niu gromie da się F' SJ?rawy ··..1r2,S!Ulcr\''2Ć, wymir·r~i':'.iąc 'N YJ:;o.jgorszyrn w:vpadku Gl innE:' gmin." niemieckie. Powi-::t:- te sta.'"lowiL· )c:>-Niem
,;przedmurze" przechv .Niemcom, (... ) fo~·tc2ę b::-o:c,iącc; Pozna::",ia i ;,\T;1rs7awy przed inwaz)ą niemiec~q".
Ziemie trzech nowiatćw, które -przypacJł..,_. 1'\i-c-meom, mhw iż z~"-.. :eszkare przez lv.dr..o[:ć po:ską b:',rły leT"cr-.em \\·2lk w oKresie ostat";cf;'J "';\vstada. Również i ludność pcls'w ZieLmei CórY w rJ>vym czas'cc r:ie ·r:~zv_
patrvwah slę obojc.cn:c tece o;•<;:;-, się wa~··w'".e.. DIY'<;c.rot;~~:· :;:r:z-,_:e:.dżc<i: '.u
z;oany dzic.ł8.c2 z Ea.':Ji.mojszc·zyzr,y. '!:'eori0r Spi:c8lski. 0i'2.Z czł0'~,f:,::,,·:p ,:.ozl'ańskiej P.r.Cy Ludowrj. ':CowD.rzy.s:wo Rzc·m'.e:~Li~~ó·.v Polskich L'J:-~e:G.:::zo
\Vało zbiórkę :r:icr.ięż:r:2; ra ce1e pow.stof,cze, oc"b.o~r;icy -przckr-ac~~,~l s c· ::!o
o~cłzic.!ó,v :t:ols"~ic'n., i:;foc.·wo>sar:o o n:·s>::•kac.ii Gn.,··.zsch'.l·,zu. A~.c ···! ;~ro
war1zor.a :c:-zez To'.'-:iT"Z\·s-v'o Rzcr.-:.jc:. ·:;],ćv,- ;-,,·-~::~co~~ z•.\·~c,:·.:: .. '-.::.d:>:
prO\vinc,jonaln::ch, bow~cm prezyden7 rejencji lPgc--J'.c'.;;ie.i w bf';.:m ~~··:nie
z s~e:rpnia 1921 r. pO\viadomił 1DCJdrató\v i po'icję, że t0warzys:'sw'' r;'!;:lowało się działalnością po'ityczną, nie zvriąz::rną ze s!atuf:mvymi c2h::~oi. org.aniz<:cji, a w związku z tym zost:clo rc.zwio_zar:.e. Był ~o _ie:)r:;o~z:e':·~,;e sYgnał dla wladz adminis::racy;:-rych i policyjnycG, b:: Z\'-'racały szcze;;;ólną
SÓ'N" (. j v:,TySU'\T3Ją
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o '--,-vr-:Ct~·:_eL:c-_,-L tt'_;:;ifl;;;(idl zc:c:noloT<,•;-;,.-,_o sl-de·j_c;f:'c')l'C li."L\'-:-,-. Eyin tG ny:ca;cc:o p,-uicv;u; r:lC::--~aliLm'l SJ::Ołeczr,cgo
-~

Cl.

,_.:'w::c:!E'-~Ć

:cHe! lTl:'::::~r:icz:>ch l :7:olniers!{icb. pcwstała 9 listou·vw0rzD':lO :e w Głog8w'.e i Żag;;..niu, ara:':ch~~::rs\;-t zvrgarizO\\-a.r.:_; w I'~owej Soli, \V dzier'l później, '!:j. 11 listo-

-L:'r_a :'

_-_-'<.,,_.

;:'c_•w;;,~~T~l

(o?;~~_::~l1ć:·\';:e, lCJ -iis~opadd.

~·_.--:,

pcwstZ!-i:a. r;::;::lt:. robctn.lc::o-żcłnicrska w Zi,;lc;J.ej Górze. Utworzon.a
_ ',\'rochn-Yit: Cu•.trillna Ea::l.ó: Ludowa, złożono. w \Yię'c.::s3ości z SPD, uzna"-: YH vrgom narl1zqdny óa S:ąs:r.a, utrz:-:-rn:.-wc::_ła stałe kontakty także z ra~
::-:,:·c~J'ic;::o-;-:d::-e:_-;lcim: :-:c.:;,-.c;~ prcv:i~Kji poz:la-0.skiej, między innymi
Zair~ec'esc,xa:-.:::':

Ce:1trctbcj R::.\!y L:1dowcj sprawami r:rowinc.ii pozz l:1wi~c;, g2\· \,. ric~~,vo;7cj ;::-ułL-wic gc·<.d':lia lU18 :. ">vła
- ;·:-· \VOjskO\va nad 1vmi po\via~D.ni przel(az:cma zosUl.ła przez centralne
,._,_·c. ;cs;'r:utz-C5:' ,~m,·Odz:wu VI Xc'Ir:;u:<u \Ve \V;o,·:2.\\·iu. 1-Iyślano WÓ\\-s c v'r.:;uc;~::'-1. poL1<i~<iowych jJO\Y;c.:tów Pozr.ańsl{~cgo do prowincji ślą\'i'3l'G.~-;;~

•

r··- \-·:s.:;,r·.i:c

\\'~,_\k.Jfl·J~:~~:iE:gu prz>·b_vła do ·wrocławia 5 stycznia
,·. G~.e~'-'' ja niem:eckich Jad l~dm"-ych z L2.szna, Ra\vicza, Wschowy
·.;_ z::cżc,•i,•_ ''·-'''"osku o p;'zył,Fz2nie t:.-ch powie-, t ów do ś;ąska. Ta oferta
-;;.c:_ ~'c; ;: o·:,\,-_i_;.c.:czc;-~:er::t :;utllicmym ~>J'iem~c,::<:iej P.ady Ludowej dla
";>.:.e_: 1:.-c<e;~ci Poznal,o;ri:ic'go, s'wierdzaj1J_cej, :Le na mocy uch\vały tejże
;:cv;,;;'.:y: międzych·:dzki, mi~dz~·rzecki, rowotomyski, sri:v._,:erzyński,
_c~-.0\i,.-Si-:i, -,,·ie;cńsk: prz~·:r:2:e:l:ą z Q_:jie;n .i stycznia 1919 r. do prowincJi
·_;.,~ie.~buTskie~, a pc\viaty: leszczyński, ra\vicki, wschowski do proc:) ,o;,,,s:-;: __ ej. Zg2d7ajqc sir:" tym Centra~::-13 Rctda Ludowa we VVrocławiu
7~·-z-~:.~b. r.2\\'Ct miejsca przedsta\Yicidom tych powiatów w jej zgroma--:, __,_u. D;:;:>y~i1 jecbal::żc do podpo:rząct:wwania władzom śląskim wszyc::, jeszcze me w">-z'.<,;olo:Jyc~ puez powst&ńcó\v, powiatów prowincji
,,f,s:;:ic:j Fo~ecEa te:<: CH_!_., aby -,,; ~:;ch dzic,vięciu powiatacn landraci
.~.'-'' l 1JlL}" v •;pĆI~u~;;;ialc '\'2d c--Jbo~niczyc;l i żoL:.ie::skch do t\VGnenia

u:oc,,>.'

-., ·,,_ 2 _,,,,- de ~~'-'-- >.;.·i.:cj. ślo!s~~:-::·j :r.liaio zdd;~icm CRL zapobiec
._._a,,,_. ._, 1. c,~,s"_•::G\': ?:,:.st<:. '\"Tr2.s2:óc C.RL, wspbl:r.~e z Centralr;;;:
.-_., -·:
c' c::...:!L.·,\·..;c:c '-, h.--,r_;:l ,:;:; \'"'' >\-;:-,·:.:~2\\-\-.I, no•;iJ·ec s:;~
, __ ._,-~;:-.1 c.~2-~0 o<· i;; cdego ;'."Z:l:L-_l,-;-.--::ic-~·-, ;;,:,: D.;::_,J;:.:;r;wal jedc'ló:l'= t·~go
u· • ~c:. pu\vic·;:--aj:o_c C.:'\- i. jc<,.·nlc op:cs---: nt:.d trzeroa wspomnianymi
i:rJv,r'_acaF;i ll&_Eoi>)c_ymi do prow::~cji _pc7.n.8ń.s:.-;:iej. R.wwwało to jedu:- ",- .cc:::=0~> ;::i;l.-;&::inic;cy r,a posLawą !uó::.oś-ci nit:miec~ie.i \V nich zamiesz·
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kałej, \V szczególności zaś

w powiecie \vschowskim, gdzie mimo prób powstanie nic mogło się rozszerzyć.
Sytuacja jaka wytworzyła się na tych ziemiach, wzrost nacjonalizmu

ukazywar.ie
stałym

niebezpieczcńst\va

polskiego

zagrażającego

_:\l"iemcorn byh

elementem działania władz pruskich. Obmviano się ataku pO\vstań
ców w kierunku Odry, a mimo ograniczonego przecież zasięgu działani<
na t:-'m odcinku przerlsit;\vzięto środki mające temu zapobiec. Ludr1ośc
r.iemicckiej zamieszkałej w miejsco,vościach położonych wzdłuż tl·j rzek
polecono obowiązek jej obrony, w przypadku gdy polskie niebezpieczeń
stwo stanie się realne.
'Wzdłuż granicy z Polską formowane były oddziały Heimatschutzu
mi({dzy innymi także w IVI!ędzyrzeczu, Pile i Frankfurcie nad Odrą. Jal
podawano w piśmie Komisar:atu Naczelnej Rady Ludowej do Korniteb
I'\arod(J\vego w Pa1·yżu 14 styczn!a 1919 r., "Oddziałów tych nie możn.
uważać za regularne wojsko. Są to przeważnie luźne kup.v żołnicrstwc
których właśni oficerowie nie mają \V ręku, wzmocnione przez uzbrojon
ludno~ć cywilną niemieckich okolic kresowych. Mniejszości pols:.;:ie w tyc
okolkach narażone są na najstraszniejsze represje".
Po t:"italeniu zact.odni.ej granicy polskiej utrzymywano jeszcze o:!dział)
a w:,;;.;:~ 'ość ich uczc :tr:ików zamieszkiwała tereny przygraniczne. Do Pol
si{i doc';odziły wiadomości o terrorze, jaki sto,;owano Wr)bec mieszkańcÓ\
wsi nadgranicznych. Donoszono o tym z tere>lÓ\V pO\viatów babimojskieg<
międzyrzec kiego i wschowskiego w pismach wysyłanych pod datą 27 maj
1919 roku do Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu.
Na terenach graniczących z Polską koncentrowała się ludność nic
miecka opuszczająca ziemie byłego zaboru pruskiego. Założony tu zosb
dość wcześnie, bo w czenvcu 1919 roku w Międzychodzie Niemiecki Zwie
zek Ojczyźniany Poznańskich Uciekinierów, ściśle związany z Gren'
schutzem. Oddziały jego najży"Wiej działał;"- w Babimoście, Pszczewie, Głr
gowie, Wschowie, Międzyrzeczu, Świebodzinie, Sulęcinie i Sulechcnvi
Głównym zadaniem tego związku było oprócz akcji pomocy dla uciek:ai~
rów ukazywanie władzom państwowym i całemu społeczeństwu nie:-ni._.,
kiemu, że mieszkańcy wschodnich prowincji Niemiec nigdy nie pogcJd;
s!ę z utratą tych ziem na rzecz Polski. W kwietniu 1920 roku utworzor
zosLała orgamzacja pod nazwą Bund der deutschen Grenzmarken-Sch'.tt:
verbande, skupiająca wszystkie organizacje ::-.J"iemców, którzy opuiicili zi•
mie, jakie na mocy traktatu wersalskiego dostały się innym państwor
W wyniku dalszych reorganizacji powstał Deutscher Ostbund, prowadząc
ożywioną działalność na ziemiach graniczących z Polską i mający na ce
umocr:.ienie żywiołu niemieckiego, osiedlanie mieszkańców byłej prowinc
poznańskiej i Prus Zachodnich. Wszystkie te organizacje stwarzały atm
sferę wrogości w stosunku do ludności polskiej mieszkającej w granica(

- - - l Ol
,\.t-mi:>c. Początkmvo opuszczała ona Kiemcy przenosząc się do Polski. 1~a
,,_.; m:ejsce osadzano optantóvv· z Poznańskiego. Wkrótce jednak działacze
;:c;lscy w K:cmczech starali się nic dopuśc:Ć, by ludność opuszczała te'
.. 't'nlie.
W szczególności chodziło tu o ludnośl· w:ejską, posiadaczy gospodars~w
:·,;.nych, nawet w tych przypadkach, gdy zaistniała możliwość wymiany
,;()spodarstwa z obywatelem niemieckim posiadającym gospodarstwo
'>'> Po:sce. Tym sposobem usiłowano nic dopu~cić do zmniejszenia liczby
,wr:o~u polskiej w miejscowościach, gdzie do tego czasu miała przcwagq .
.-\:-:cja :a nas~ąpiła jednak zbyt późno, bO\\·iem duża część ludności odpl>·nęła już do PolskJ. Tak więc bardziej wyrobieni poEtycznie działacz:.;,
-,norując sic; zresztą na poczynaniach organizacji niemieckich, zahamO\Vali
;~roces opuszczania tych ziem przez ludność polską, której przysługi\vało
p:-H\VO opcji. Akcja ta popierana była w pełni przez ministerstwo byłej
d.tielnicy pruskiej. \Vskutek takiej polityki nastąpiły zmiany \V dotychczasowej strukturze społecznej na tych ziemiach. Do Folski wyjechaLi
w przeważającej mierze robotnicy rolni, mieszkańcy miast, przeważnie
kupcJ': głównie jednak inteligencja i posiadacze większych gospodarstw.
Pc1zostali iu Polacy to w przl.'ważającej mierze średnio- i małorolni chłopi,
:·obotnicy rolni i rzemieślnicy. Także i Zieloną Górę oruściła znaczna liczba
~)olaków, w głównej mierze robotnicy, właściciele nieruchomości. To same
dotyczyło Nowej Soli, Sulechowa, Głogowa. \V Zielonej Górze pozostali
jeszcze rzemieślnicy, pro\vadzili nadal aktywną pracl; w tO\varzystwie,
k:ó:e nie zostało roZ\viązane.
Pograniczne ziemie zamieszkane były głó\vnie przez 1udność rolniczą.
Dla utrzymania ich w polskości było to zagadnienie niesłychanie ważne.
Posiadano w tym względzie doświadczenia z końcO\vych Jat XIX \Vieku,
k:l.'dy okazało si.ę, że władzom prusKim stosunko\vo trudno było dać sobie
radę z właścicielami gospodarstw rolnych. Posiadając to właśnie źródło
utrzymania, stanowili element najbardziej stały, trudny do zwalczenia
przez władze pruskie z uwagi na swą niezależność. Inna była sytuacja
ludności bezrolnej, uzależnionej od swych pracodawcÓ\V, czy też rzemieśl
ników, przc:ci\vko którym można było zorganizo>vać bojkot. \Varto jeszcze
przypomnieć, że dopiero rewolucja listopadowa zniosła niektóre ustawy
<Lltypolskie, a między innymi z 19 kwietnia 1908 roku, uniemożliwiającą
i'o.akom posługiwanie się językiem ojczystym w życiu pablicznym, usta\\(; pruskiego Landtagu z lO sierpnia 1904 roku, utrudniającą Polakom zakładanie nmvych gospodarstw oraz postanowienie gabinetu pruskiego
,~ 31 grudnia 1918 r., zabraniające zatrudniania urzędr:ików z polskim ję
zykiem ojczystym. Wszelkie inne ustawy obowiązywały nadaL Na ich
miesienie :Jie pozwalali faktycznie \Vszyscy działający nadal nadprezydenci prowincji, prezydenci rejencji, cała plejada landratów i wyższych

pmviat bB.bimoj:-;1-:i zu.miesz::iwah F,,:J Pc:&ko7.-, '' _t:L·;::::: :·_~t:c:i,:i
liczf1cych fCJ;Lad 1\J:::::J Pols:-óc,v ~ialcżc::~_:, ~\O\\'e
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\V stosunku do Polakó-.v zo;-r,:csz:(alych 1-v K:e:TlC';ćC::h ob::l-'--iąz>-\\'dy
pc:-stanowicmia konst:·tuc_ji \Vciinbrs~:;e; uc:h;,~·alo;:ej 11 s.err::ia 1919 r.
ora;; prlJ_skiej z 3CI liscCJpda lS·'?.O r. .~:~r:y:..:uł lLJ kon;.;·:yi.L:cji \\·~:im2.rskiej
st\\ierdzd '"YTHźnie, że o2-coj,~zyczr.a -,'Jc'i-:ość Rze,z", :'lie me-7:e być r:a
:-1:-odze ustawodcnvcze'j bb ac::-ni:ois:~-:::.cyjnl'j oJrm:iczona \\' ;.;\;,·obc·J.:,ym
narocicwym rozwoju, w szczegó:r,c;śd ZB.~ \\' użyv,·c..loU swego jĘ~y:o przy·
rauczc.:-,iu. jak również v;; \vnv,:c;tn:-_1ej a~:!~::1::o:mcj: i V>' ·,vymiacz~ sprawiedl;v,·ośc:. Postanowie~lie artyi:;:u:tu >t0 u:<. 2 mÓ\Yiło o r:->.:JLiH\'CJi:c~ zadacia:1ia szkół ludow;-:e.h o~powicct:Jieg:J W,>-znani<l •lub świa~OP'Jb~ądu T:a
wni:JS2k mieszkańców gmin. W ten sposób g'Na::-s.;1:c.v;.·2.::.0 m:1iejszościom
narodowym zami2szkałym \V rcpub.lce wcu:arskiej .owobodę uży·. vania
języka i mcżliwo[;ć zald&ciania szkół. Ar:-:; kuł 73 kOJWyc-"'cji prQs:{ió'j do:r::uszczał natomiast inny j<p:yk ci:Jok nic-miccri:iego, oóvołując sic; je2::~ak
do ustav,'odawstwa prowlncjonalnego.
Te jednak formalEe pcs:anmvicnia, acz;.;:ohviek zawa:tc '". usto\·.-i,' 7asaciniczej, nie zawsze były przez włc::Jze kic.jów i pro\Yu1cji respek~owc~ne.
Konrl:retnie w Pn.<sach rnuswło s:ę na ~o uz~,·skać zgodr~ s:.:r--rL:.;:u prowi;--:Jcjonalnego. Naturalni<-' na scosunc'-' włac~z p;-cv,-::::.cjonain)c:-J czy kr.-ljo,",-ych
c!o mniejszości polskiej wy\Yierała wpływ ogólna sy:uacja pJ1i~y-:.zna
w Niemczech, jak rówr,il:'z stosunki z PuJ;;ką. Trzeba zaraz na wstępie podkreślić, że mimo zmiany formy pc::ńst \~·a w J\Tiern;czcch istota ceJÓ'>'; i clą
Leń w stosunku do Folski i z!21n pclsk.:ch byl:ego zaboru pruskiego oraz
mniejszości polskHoj tu pozostałej nie ulegia zmiarie w po-.·ó\"_-naniu z o.'ues~m sprzed roku 1914. Ocz:, wiście nie zc3:ała opubliri:o\vana żadna \v tym
-.vzględzi2 ;::sca•,,;a czy zarząri;,:en~e, aie faKt,>- mówlly srnl:' za siL'b:c

Z resz~ek ziem byłego zabor-c prpskicgo, >~,:2 pozosLa':y y; nb_::-,~blc
NiemiEc z dawnych prO\\-i:lcji pozna1'1S~~icj i Pr;J.S Zac~JC·dnich, :_;;_,\·on:ona
została r.owa pro\vir.cja r:od nsLwq 11archia Graniczaa Poznc.n ~ Prusy
Z;:Khodnie. Za powolanic-m do życia takiego twon.< 1~i2 p.rze:·aa\Y:aly ani
wzglqdy natury c:::l;nln~::~:'acyj:'te~, l::cwi-=:-n ~."G\1-':r:c:y-:. s~:łc.ci"'b siq z :;·;:ech

--. ,,

·''

_;::_

_c
---~'<::_.

.__

••• ;:,·cn et:-::- k;·y~:- się:::::.:. r:-:::::._•. l j ~-"~
2 0:,·1:rc.O ziein zc::;_CJ:-.< ~J:·J.~-'--"-g'~,

(·,-

;(.:.:·.-.1::', .::.,·_~;:.{i ,"_.~,-f'~j_Lor.Jc:-,,

c::~~
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spr;:;v;

Pn.1s. =\&.0:\':a y;,·o,·/Lc.· ,-,-__ <-;ia l;rzypL•.n:,_c;c l\_;_e;ncom o ;;:icrc.;J_ cl7ru.cor::-ć:h 113 wsc:.-:oczi'-~ y,·s.'.'LLL'_~ ~~·,<.:-Ldl<.i ';:erszdskicgc, jak ró·x::0.\-:arr:Z;Ć r.z~zicJc· : przyruau_.o.c o ..;;,.;~i'--cz:::aścl ici1 rychłego odzys,",,;,rz;:;yc~

, -~e:1· .-J :::·.; -01c, ;L: "'--'c~8- ;,,:::7_;:,--__ a. ~~:.c~ }:.-~_s c:~ r_;~-;c;r-.E- .:. :,_l~c-c ,-1~ a \Y 32 he :>1ia s·csć
_;;rzeo l~ :O. s:>:\ mi cc:;::\·f:i _, ~--i'u \\·:u:_,:_;::lc: ~:,·jqc·'3. :,;:c::go. p.czy_;.;omirw~

:,~,;:;e

_-;_~u:,

-".:6rq o;{__cc:i;d.:-w jo.kc

";:c.:is,-\.~1

.;ez-:.:_;c_:,\.::

a jej

gr·c.r-,:cę zachodnią

f.S.0.C..-,C~-'.ła

''''-'' "krv:..o_\•;iqcą grouic:r~--, _rcz;::; c;~L;ix,-,~ <:vrej
:onc;.czna Ec:z-;:;:;_
. ·~t::mcGw, jJk Le:ż 1·0zciągć:.ł
''~Lliecl:i ubz:u ktL'cc:rair..<::ogo wpływu.
\\" ob·ębie tej _FTOw;acji,
,,~c -.v i<:'j s:0,cc)- Ft~e, osicciitk .s:ę l p:Jd.,:-.-: pro.c:ę z:·.aczr::;o; :'-c;·(Ja u;-z-;;:c.~~i_..;.O\Y L",lc·j ;ejeacji \V DyC.:f,·=-:szczy ·wr:::.z
.:. je:~ fruyc;cn~ern F;yierykiv,~ YlU _b-J.ic,.,, L"ć-,.:ce w pvs:.·..:::t>gOi:1ych po~
,-.. u.·~s.ch zl-Jalczii s:ę urzęd1:~c:- z ?vc:J~a:lS.U'c_§;G l:!:;~;gcs:'-i;ego. hyli ~o ·.vi,;c
-~ LALkr:::c~, }c6rz.: \vy-:cosii v; .:.:,,cl::-.-: 2.·~
y~.s-~'-c:::1 ;..l:-i . .::l'-'", F-:Jsiotd;;;.i c:oS\vw::"_c:-:::c ',;· :r:-ro.c:" n;-, ziemio.ca P'--'-'5'-(lC~n ;_;,v ·cc r;n:."i:l•.Cg0 i :~2]lt:pit.;j ruzJ-'-~·l~ zoc-<l.LO., -:::o _·;ab.ch _t:C\ c-b:· a :::c·:;·,_c:~'-' ;::;:u'.T''"c-:0-'- i cn:gc; s1~ od ;~i(_;,
'"'c:r, LiC:r:liG.L}o cc:z~<'-uje. K.e~':· /·.szcn .::.o·:;:::rc:, l7. \\" g~;:;_r:lc::u.::: tej pl':J'·,_,~i i'CLV:ijUy s:r; l'ÓZJ-:.Cgo LJ·:cz.:.:._,-__;_ er;:;:;; -~in~· je re-,,;izj•_,;-:::s::ycz.cle, w r.wz-soi.:.le pl·ze2:'<D_h·il: pol.~żc;-,L ___;_<JLo:oc_i_ :;::;cis:ccj, kt:Chii ::~':2;:0::2 by~a ;-,a
_-.))r:cgu ,,__,.:iz«ju s;,.:. .d.any. y:_.~;·c;·.-.Cz:e lr;_i~~:z:-- H:;-;::m: d~a obro-,,;.: intere.:.-.v- ~;.;óno,.ci _Fc:~:c;:iE:'j i opic~ci r.ad c,,:" .Ja:,;: l'Ó\\L~t;Ż koc.troli realizacji
--zu_jerlli':!J2h :1mów w sr;ra\-,-:e ::-:.r.:-:ejs;:o~ci :•c.n·-_;::'-'·w::cr: u:\nJrZ.U:lO w Pi~e
~

.a.-: r·o.:,~i, :..>:~ nie

'-'-~·J:Cl:o\,'0 zac:cc;~c.

7d\\'SZt;

l';szys:ri:i;:- Sfi'Cl\V,!' 6_~1 Lieg·o C-.:.c!-J.odzdy.

sl(: rOZ\\':~z,ć dz:a~<J.iL:Jić r:o:.;;;.;::c~l s~C":J."ZyszE:-;1 na
~·~·;_co.n~cz:l, ;::ov.-.st::.ł:rch w mlc<_-;:_.,; z!~kw:c;v,,·a:::-ch Tao_ mu_owych. l.-tn:r~-,1_:.-v.;v.ly c::-:e scislą łączr.ość w \Vic::rop,Jis::e z ~c:.k~n-,i orgo.r.izac ami jai-;:
,_ ," , , ;:c::-;:
CLrc:-r.y Kr-esów ZacllcciJJic."l : cL}ży!y do .i;:onsoJ:C:owan a ruchu
0

;-c "_-;::ego w .:-Jiemczcch.

104· - - - - - -

.lAK Wr\S!CK!

··-·----··--·---

\V 1922 roku na zjeździe w Beriinie powołany został do życia Związek
Polaków w ~iemczech, który był naczelną organizacją służącą wszystkim
Polakom bez względu na różnice ideologiczne. \V tym zjeźdz:e konstytucyjnym brali również udział przcds:awiciele Polaków z powiatów babimajskiego i międzyrzeckiego. W 1923 roku powołana zos:ała odrt;bna V
Dzielnica Związku Polaków w Ki~'mczech obejmująca nadgraniczne tereny od WschO\vy na południu, po L(;bork i Bytów na północy. Powstawać
też poczęły oddziały tej organizacji. \\' powiecie międzyrzeckiru było ich
sześć, skupiających .'>00 członków, w skwicrzyńskim jeden, licząc:: 20
członków, w babimojskim pięć, skupiających 300 członków. Jest rzeczą
charakterystyczną, iż w powiecie wschowskim, środko\\·cj części powiatu
skwierzyńskiego i międzyrzeckicgo oraz południowej czt:;ści powiatu babimojskiego mimo dość dużej liczby zamieszkałej tam ludności polskie~
nie rozwinięto form zorganizowanego ruchu polskiego. Należało sądzić.
że przeciwstawiała się temu ludność niemiecka, a zarząd V Dzielnicy niE
udzielił tam wydatniejszej pomocy. Wedle przypuszczeń powstał takżE
Związek Polakó\'\1 \V Zielonej Górze już w Hl23 r. Było to jeszcze w faziE
organizacyjnej związku. Zielona Góra należała do II Dzielnicy. Członko
wie Towarzystwa Rzemieślników PolsKich byli jednocześnie człankam:
Z\viązku.

Powstanie poszczególnych oddziałów związku przyczyniło się do oży
wienia i skoordynowania życia organizacyjnego. Od 1!:129 r. ukazywać si~
zaczął własny organ prasowy pod nazwą "Głos Pogranicza" jako dodatel<
do "Gazety Olsztyńskiej". Od 1933 r. wychodził jako "Głos Pvgranicz<::
i Kaszub". Pismo to, drukowane w Opolu, było faktyczną mutacją "Nowir
Codziennych" z szerokim mvzględnieniem wiadomości lokalnych. Zasad·
mczym celem związku była obrona interesów Polaków, interwencjs
u wszystkich instancji niemicekich władz administracyjnych. Powtarzał)
się one dość często głównie w końcowym okresie republiki \Veimarskiej
gdy do głosu dochodzić zaczęły bojówki Stahlhelmu i NSDAP. Policja oc
samego początku powstania ruchu polskiego rozciągała nadzór nad życierr
organizacyjnym, głównie kulturalno~oświatO\vym. Wszelkie skargi wnoszone przez Po1aków były przez władze lokalne odrzucane. Śladem tycł
intenvencji były opisy wypadków zamieszczane głównic na łamach "Gło·
su Pogranicza".
Z\viązek Polaków utrzymy\vał bardzo ścisłe kontakty z l\Iacierzą. Organizowano liczne \vycieczki, kształcono nauczyclcli do szkół polskich
jakie powstawały na Pog1·aniczu. Stąd też przybywali prelege:1ci na róż
nego rodzaju kursy oświatowe i dokształcającP. Szczególnie żywe kontakt)
utrzymywano ze Związkiem Obrony Kresów Zachodnich, a następnie pc
reorganizacji z Polskim Związkiem Zachodnim. Organizacja la starała si~
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w::wrzt:( presjr; ra władze polskie, by ir.terweniował:: w sprawach Pola"
ków w .Klemcz c 1, gdy wzmagały s!t,' ich ;::rześladowania.
Chcąc os!D.b:{' poz~,Tję Polaków ca tcrc::1e r:rowi:-1cji Grenzmark Posen\\ ,_--;Lpr'-_'\;s-s<.'ll ">Vł8.dze prmvincjonnl!~c ::;i<;gał_y do środków i metod, jakie
.stosowano w wa;_ec z nimi na przcłom~e XIX i XX s~ulecia w zaborze
prusk:m_
\\'ięi.szość zamieszkałej w tej prow;ncji ludności polsl~iej stanowiii _.~,-·
nicy posiadający gospodars:wa o obszClr?e ;_::oniżcj 10 ha, a w powiecie baUimojskim poniżej 5 ha. Duży tez proce:1t stanowili posiadacze jednohektarowych gcspodnrst\v poszukujący Coda:kowego zatrudnienia poza rolnictwem. \V przeciwieństwie do własności polskiej średnia powierzchnia
go:;pociarshv skupionych w ręku Niemców wynosiła 15,1 ha. Głównym
l:qżeniem władz prO\vir.cjonalnych było uniemożliwienie Polakom nabywania ziemi. Władze lokalne posiadając poparcie władz w Berlinie opierały siG na ustawie o obrocie ziemią z 15 marca 1918 r., która dopuszczała
kupno i sprzedaż ziemi powyżej 5 ha jedynie za zgodą landrata. SięgarlO
nnwet do przepisów o działalności Komisji Kolonizacyjnej z 1886 r., która
wprawdzie zoslała rozwiązana, ale jej uprawnienia przeszły na państ>vn
pruskie.
Polacy nic mogli nabywać ziemi pochodzącej z parcelacji, bowiem wła
dzt: administracyjne nie zatwierdzały umów między spółkami parcelacyjnymi a Polakami. Prywatne transakcje, jakie niekiedy zawierano, napotykały ponadto na ataki pravvicowej, nacjonalistycznej prasy niemieckiej
oraz niemieckich organizacji na czele z Ostmarkenvereinem. Zarzucano
spr?edawcom zdradę narodową i brak patriotyzmu. Drogą więc szantażu,
presji, a w końcu nacisku władz lokalnych nie dopuszczono do nabywania
ziemi przez Polaków, co więcej starano się wykazać stałe zagrożenie dla
Niemców ze strony ludności polskiej łaknącej ziemi. Uzyskiwano z tego
tytułu znaczne sumy z Osthilfe z przeznaczeniem na popieranie rolnictwa
niemieckiego, a co ważniejsze osadnictwa w tej tak słabo zaludnionej prowincji oraz granit:zących powiatach brandenburskich.
Dzięki _poparciu finansowemu zdołano utworzyć w latach 1919-1932
przeszło 1000 nowych gospodarstw z rozparcelowanych majątków, choć
władze prowincjonalne uskarżały się, że nie powstawały one zawsze na
~erenach graniczących z Polską. W ten sposób starano się tworzyć pomię
dzy polskimi wsiami nowe, silne gospodarczo wsie niemieckie. Ludność
polska nie wyzbywała się ziemi znajdującej się w jej rękach, tak iż stan
posiadania nie uległ większej zmianie.
Gorsza była sytuacja Polaków robotników czy to rolnych, czy zatrudnionych w przemyśle. Za swą przynależność narodową i postawę wyraża
jącą się w przynależności do organizacji polskich czy posyłaniu dzieci do
źizkół polskich, a wreszcie \V głosowaniu na polskich kandydatów w wy-
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lCt:ych

juz r;oL·J.:::,ri.3Ch, kJ~cL:V:.~cC\..iLC.' ~\Yą

']L;abi~:c:sĆ Z CZ2~iÓ\',

Do \YO:._::ic~ j CL.> C' .'1 ll(U.'1.&i:-- CH'52.L~Z<:J_::y.· gospo::i::t_,_·d2, t;:J_,,:._• js.': L<:.nki htC·,-,•,c :t:.c,s.IJJ<;Cl· '•'· t-~_c._bi:·rwscie, a .,,:;.;:t;J--lJ'cle prze;1i:.•.::kiej, a cio 182! r.

K' .mis jL

r;:o<"~iZii.C:-· j.c ej.

stav,:ic;(y .~o'Jie _.,;c:_ Có ;:c,c, c-,;-_er,i:o k-,,ialiC~c:c) Z2wodu-,·;yc\
gc.;sfO'.'Cirki, za~.v_p '"<·,c\·.-sLego sprz(;lu r-Jl:: ~·zr.·go, ;,a?-:02Ó\V
szt-.J.L·z:r-;}-ch i hL .t\·acc: ~yd; to·,•;arzystvo- sto-1: ·.JWli2 \~'&7.'~c UBt~i\>0 \\' wu.:ce
Pu:ai;:uw o utr;;:ym.;;,:itC zi0:nl. Ob·.::i-: nich i.S~;_i~;ł·-; r,c,-,,_,.;:;i.:ż s~oy;arzys7.cnia
o po::lcC~lym clurai.'-:erze, g,-u;_:-ct,jące mło0zicż, pr.-:e\VdL:r,ie co: m, gdzie L:lie5ciiy· Sl·~ sz-kol} po1skie. Akt<, \Vną dzia~o.Jr,o~0 prv,\·aoziły również róż~~~· go
rodzaju stO\\·ctrzys7c:lia kobiece. Ta \\·spóir<J. ózlai.c:_\ciość: pl'Z:,Tz:yry-;i}a s:r~
Go >.>-zros·_u poczucia sclidar:r,o.'oci oraz UŚ\Yiadu::niec,~a, Ż!c zespolcnce wsz:;s;:;dch wysi~kÓ',;,- może jc·.iyde przLciw<>t2-w:ć s;ę germanizacji.
VI Zicionej Gó1zc· roz\vijai:o s·,\·ą ci;:::ało.lEv~ć '! O\''orzystwo Rzc:-n:cśk·,
kó\v .PoiS~lCh, wspOid<.Lo.i2j2,t:C ści_Sle _,;t z-,viójZ;::cril PolJ..r;:(nv ,,.. s:.emczech.
~-;{"~ZVLO się tu na we:~ z ZdY:1~are;n z.-J.lc7:cLia sz::S:c,ly :v~:.skiej, c;oyr,iąc -x t~:;:-t
va:glęc:zie s~arar.ia u \-vładz aC:rnir.isL;.-2.c~ jnyc!1, a:f' d. kończy i o s1ę to ;-liepcJ\voc;zer,iem. Zagrożeni zwo:::tieni<lGli z pn;cy Polu_cy nie ociv..-e.żyli s~ę Id
1.-<pomi:-:.anie o szkoię z J,:Oi:-;ki:n jęz.y&i.:m. S:-- L.!.acj.:J. ich 'tl-:..;§18 :_la"SL:2!Cl'J_ pogorszeniu fO c!oj.ściu c:io \Nło.cizy l1it1cra. ?1zywóJr~a zieloncg6rs~-;:i·;~ ?oJaKów, Kazimier:.c Lis:J\-\Ski, zm:;.cł w czas.c przc.sluchi<:;a_;-1 p-z(;z gesto.po
2.3 v-:rzcf;Gia EJ3,J r., wedle oiicj:::~nyc}--, ci.:lll:·ch ------sa sGce. \Yraz z. jego
o'HEe:;-ciq osłabis Lizia~ainość Poiak0'>'1 w Zit::Jvnc,! Gór.:e . .:.-·10'\\'fli'! ic;--:: :;;;qść
prG\vadzlia jq naual w rLtma.ch po•:.:,lv.lego y; ćl'·_<_-;;1 C7ZlSi(:' ~o.j:.q_::o ł.:.a"o,ic
K;cgo SCV\varz_:;szcruo;; Cze:o.dnicL.ego (Kaili-::dis81er (·c·,;clic·, "v'crs:·i_., ;:,.:J\';:c:n :erro::- h;t_.cn:,wsl~i nit: )~CL\Ya:s.i ;~;-: ·C-\\ ':e p:C>'Ac1.llze;:;..: :-1:::i,c; c: c·sci
-,,_. rc:.,:..--::.CJd: po:.o:<:ich "·uwarzyszeil.
W Zi2~ULE'j Gorze, ;:c;j.ja~ej :-:a pób~c 1': .. :uni~~2_i L::-:.;';~ i S.c:,sL.1, us·;c.ło
o.Licja:r~e życie polsk:e. \'v pcv;ia:acil bai:JirncjsKim i :·n:e;,.~y.:.::ć::c~;i:n \VysE,;:i Po;o.ków "kor-.ce;ltrov·:anc były na walce o j~z)'l;: p0ls~i w <>zkole nierni<--cldej, a y, Ld_s:~pn:,rr: e:o.;Jic r.a. -,va:cc o po.s{q, szkolę. By:lo to najważ~'-' u<~t;_ie
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W:Olcize

~orl:a..:r.e

n;L ·,vprowu-

s_prcnnl ję:<yka \Vykładowego
ru,_·j~c-o,,_._,.,c.,;_ 'L:l zau.:c:;?,~aJ>ych prze:: -,\-:t;kszu:;,_:, polsr~ą ];_tb znaczny jej
_,., .oe1cK. 1'_.,,_,,_;-:c.; pruwc.~CJOname pr.o7 i~·..;;:;.1rciu prus:.:_,_ct wiadz OŚ\Yiato
-._,":' -,:;:,_
·,-;"zysLw, by Ui-,lcnlo.cHW~Ć: Wf'r07v·.scJz:cnie nauczania j.:;zykR
,~_s:~wg'J u_,;L ;.au!-;:i reilgii w t,:.m jt,'Z?t!.;J.. Szyka:,o·,vano rodzicó\v, ze<J·,,_sza;.o ~,z.,.c:l, 3tos0\v·ano mctvdy z~c;Lc \'i prO\·;inr:ji pozr.ctńskiej w ':12.~(~';_ ";_,·en c~:o;.sc,-:r, gcTmani;:acjl. Ale 1--<~ino.ść po~:oka o a po·,\ iadztłą na te szyJ":,Ct;;:, Fl:\~ .c:m, s-'cólrgo.mi uo wiadz cc.r:tralnydl, a \\·.reszcie st:-c:jkicm
;;.-:,.;:vJ.n:: m, Ja.t.,_l miał miejsce w h owym Krarnsku '.V latach HJHI-1822.
l.a&o.--n.:<::-1 sH_; on sukcesem, bowiem p:<:..Jskie v,·ładzc s.zkobe \vprm,·adziiy
,,\\-'ii.m,-,::ctc~aml peac~gugicz.:J.yrr.i LiZ)'Si<::aL:ymi w uczeiniach niemiel'Jv nnucL(_u;ia tego języka.
r·c:.,unYa t-'u,akó-,v wyrażająca s1ę ,.",. stra.jku szkolnym oraz in~U\'iencja
c -.,li-J.,J. ce.Jtra~.1.;-c:h spowojov:aly, że \-V rok,.<.l:::.;2'± :1a'~Ka j~z;.ka polskiego

<;m1
,-;:;c:,J

..:;'-'-·-:.;- v,.·d.a :,H; w pll,<eiu
;:;.muJskle,50.
~-',

sz~h:o}ach z~wjciującycJ si;ę

1:.a t2Tc'r,i<c pawia:"- 0a-

ce1u ~vp'.enmia akcji szkOLlictwa potskiego zor-ganizo>Nane zos~ało

l::-.::<± 1\;"sko-Katoiickie Tuwarzy~two Szkc-:r.e. Sama zgoda na
języl(a polskiego nie dała spodziewanych rczultató-",_-,
C'-'Wlun LC.;:cje te pro\vadzone były \\- \Viększośc:i wypadkóv; niewłasciwi-:;.
'-"0'-V.cc: \Y:ęc U\vaga skonce;-,trowana została na zctkładan:u pols?<::ch szkół
fT-, ,,-u·, .. :.-ch 1 Fz..:dszko1i. \\ ydana przez ną-:::1 pnisk; "Ordynacja. dcLylL,-,":. 1;rcgu.oy;;a.:~ia szkolnic~\\a dla nmiejso:uści polski,_·j" z 31 ga~clr,ict
\',·

ru~(i.l

\'i,Oruv,cmzc.clle nad;:i

,,_·'.:.3
,_~·/_

,-_

CiL:(, i, pod wtirunLem
l~;;q

TJ.G.\j.L~7~-Tit;~e

::e l'G\vnie:ż pełni::

jccilla~,

i:e fu:,kcje pcdag0g:cznc sprawoposiudaj'-lcy wy::1c--gane ..,. Prus.sch kv,-D.Jiiikacje.
r:auczyciele spro\VCJ.dz::::Ll z FolsAl za spccj011:-;xrrL
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Jest rzeczą zupełme zrozumiałą, że wydanie przez władze pruskie tego
rodzaju ord:,·nacji s;;::-;:ol!:ej pod>·ktowaue było m. in. dąże:cwm władz r:ań
s \1"·,-;\v;.ch do s~H\viar.ia postulatów wcbec rządów innych krajów \V sto·
sc~llkll do m!liejszo:'ci niemieckiej także i w sprcl\vach ;;zkolr.ic:wa rózny(;h
s opni. Formalnie wi(,<C można było kształcić młodzież w szkołach prywatn:;. ch, co było rówcoznaczr;e z \\·ypełnianiem obmviązku szkolr.cgo egZl'kwowar:ego r:rzez władze arlminiscracyjne. Orc!;:nacja ta obO\\'~ązywała
jednak na ten:r;ie jednego kraju, a wi;:;c Prus, nie zaś całej republiki,
a pot~ie\H!.Ż wydana była przez rząd \V formie zarządze::1;:c:, mogła być
każdej chwili od\vołana.
Pienvsze :rrywatne szkoły na Pograniczu po\vstawać zacZE;ły w ruku
1929. PoFzedzała je szeroka akcja uświadamiająca, zbieranie podpis5w,
funduszów, przygotowywanie pomieszczeń, arrgażowa:1ie nauczycieli.
W ówczesnej s_ytuacji gospodarczej, la tac;, kryzysu, nie]at\vo było znaleźć
środki na uruchomienie szkół. Często klas_y mieściły się w domach prywatnych. W miejscowościach zamieszka:,ych przez ludność polską uczt;szczało do szkół przeszło 50% dzieci w wieku szkolnym. Wprawdzie wła
dze pruskie w zależno~ci od liczby dzieci subwencjonowały szkoły, ale
zasadniczą podsta\Vfi u~rzymania stanmviły fundusze dostarczane przez
Związek Polskich Towarzystw Szkolnych, banki i spółdzielnie polskie
w Niemczech oraz opłaty rodzicó\v. \Vielu absolwentów polskich szkół pry\vatnych w Niemczech kształciło się następnie w seminari~ch nauczycielskich w Rogoźnie i Les2;nie, pOŚ\vięcając się tak potrzebnemu zawodowi
nauczycielskiemu. Mozliwość kształcenia się w niemieckich zakładach pl:'riagogicznych była ograniczona wymogami posiadania niemieckiej matury,
co z góry przekfeślało wszelkie starania.
Vv'ładze prowincjonalne i lokalne odnosiły się wrogo do działalności
szkół polskich, wokół których skupiać się zaczęło całe życie umysło\ve
miejscowej ludności polskiej. Jeżeli je tolerO\vano, to tylko z obawy, że
mvże się to odbić na postawie władz polskich do mniejszości niemieckiej.
Pod względLm pedagogicznym prywatne szkoły polskie podlegały nadzorowi pruskich władz oświatowych. W większości \Vypadkó\v skupiały
one uwagę nic na poziomie kształcenia, który był im co najmniej obojęt
ny, ale ria roli jaką szkoły prywatne odgrywały w środowisku w umacnia:liu przynależności narodowej itd. Często też praca szkół spotykała sir;
z atakami organizacji kor.serwatywno-nacjonalistyczn;;ch takich jak Ostmarkenverein, Stahlhelm czy później SA. Zdarzały się wypadki demolowania romieszczeń szkolnych, bicia dzieci, zastraszania rodziców. Opisy
takich \vyr;adków zGaleźć można było \V wychodzących w Niemczech gaz..:tach polskich. Do tej waiki włączali sir; i nauczyciele niemieccy v."zywaj:.;cy do bojkotu szkoły polskiej. Utrzymywano szkoły niemieckie w miej-
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scowościach,

w których istniały szkoły polskie nawet wtedy, gdy liczba
Ul'zniów bda znikoma. finans::nvane b,vły o!1e z funduszÓ\V Osthilfc.
Położerie ludno~ci pol3kiej pogorszyło s.ic; po dojściu do władzy HitlerR, mimo że z pozoru stosunki pomiędzy obydwoma państwami zostały
uło7Dnc. W roku 1938 przestała nawet istnieć Grenzmark jako odrębna
prowincja. Powiat wschowski \V raz z dziesięcioma miejscowościami poło
żonymi w południovvej części powiatu babimojskiego przyłączony został
do Śląska. Pozostała część po~viat.u babimojskiego, powiaty skwierzyński
i międzyrzccki weszły w skład prowincji brandcnburs~iej, rejencji frankfurckiej. Z półrJocn;.:ch powiatów dawnej pro\vincji, niektórych powiatów
nowomarchijskich oraz pomorskich utworzono nowy okręg rejencji należący do prowincji pomorskiej. I\azwa tej rejencji pozostała ta sama Grcnzmark Poscn-\Vestpreussen, co \Vskazywało na to, że nowi władcy
!II Rzesz:' nie godzili się z is:nieniem ekonomicznego i administracyjnego
bezsensu, jakim była do tego czasu ta prowincja.
Reżim narodowosocjalistyczny nie potrzebował tworzenia fikcji administracYjnych, bowiem w swej ideologii, jak i programie wyraźnie posta\vił sobie za cel walkę z traktatem wersalskim i rewizją granic na jego
podstawie ustanowionych. Dzień l września l!:l39 roku stał się dniem roznraw,v z ludno.ścią polską, działaczarni Z\viązku Polaków w Niemczech,
nauczycielstwem, szkołą polską. Ludność ta jako pierwsza przeszła represje, jakie spotkały pozostałą resztę po zajęciu Polski. Nastąpiły are.szto\\"ania, zamknięcia w więzieniach i obozach koncentracyjnych działaczy
rolskich, wysiedlanie ludności, pozbawianic jej gospodarstw i majątku.
Tragizm sytuacji pogłębiał fakt, że równocześnie młodzież jako obywatele
rir'mieccy odby\vać musiała służbę wojskową. Najgorsze jednak prześla
dowania i służba w Wehrmachcie nic zmieniły postawy ludności polskiej
razostającej w granicach III Rzeszy niemieckiej bojowników o przywrócenie polskości ziemiom, które zamieszkiwali.
LAT:\ UJ:J8-· UH.'i :\,\ ZIEMI LUBL'SKIE.J

Teren województwa Zielonogórskiego, jak chyba żaden mny, w okresie
woiny aZ do chwili wyzwolenia był miejscem, na którym zlokalizowano
llczne wil;zienia, obozy koncentracyjne, jenieckie, pracy przymusowej,
\'."!'l'Szcie zakłady, w których znalezli śmierć psychicznie chorzy. Wszystko
i o wiązało się z geograficznym usytuowaniem tych ziem, niewielkim zaludl'id1iem, a także z korzystnym ukształtowaniem sit; linii komunikacyjnych,
które krzyżując się tutaj, biegły ze wschodu na zachód i z północy na południe. Policja niemiecka wyłapywała znaczną liczbę uciekających z Rzeszy robotników przymusowych i jeńców wojennych, kierując ich do wyr.iszczających karnych obozów pracy.
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~\o-'JlF. r_:"'' -,-,;;-;: Oh·ie~zkY. \V o~~~c·sie '.Y'J.~!l~- py-ócz niECsr.t;•,<o.sz::::;LÓ\', z:12.:c:ź:i si'C 'F ~-ło"':-i-<'.1 Po'ac,-. Bdgowie, Duńcn:
;·:;, fr2·-.:c-!7.;. 2:_•le:::J::-z:;, L'-ks'C·rnł---•.;rc?Y<::-,· ::-::.-::n'.'!:'':'~W;i(•. Liczba '\ttteźrliów
w poró·.•,.,--aYJ>,.; 7 i"'~_,_---rr;i obozs.rni r:ie >-.-ł--; wjel~;-a, 1-:o \v.-.1--::=.s'~et pczeciętr"lic
2 tysi<tce osób. Y 'i krótko przej wyzwo>n~'-'m, '-'" N'C\' z 30 na .11 c:tycznia
1J~5 r. zsmordowa::o 818 1.-'.-·iei:":;:ów.
\V 1S.'l9 rvk:.: z:r:'l1:-1zl8. o:i(~ r:a t·c:;. zie::rt',ach z::;o.czi'.a liczba po1sk:ch
jul.ców -.,,-o_c:rn-,·ch. Z:J.o:komi~a ic·h cz:;:~ć z:rcaszJn·CJ :.:osbJ--a do przyjęcia
statusu rohotn~}:ćw c:~,viln:·ch. l':v.0r·cono t•~ szereg obozóv,· jenieckich,
tn 1--::ich ja!< Oflag IT C\\' Dobiu;r;.ie,.vie (\V0lde'1berg), gdzie więziono polsl:-icł-: oficerów, Stalag II.! B FurstenCer-g- filia Amitz (GP,bicc), Stalag
III C w D:-zc.-c·icy, 3L:oJlag VIII C ,,. 7:a~8.,1iu \Yraz z filiami w CzyZówlm,
K:::rr-~l:.ie Żag-af,sl:-',ry-, \ Śv;ic:oszowie, s~C\~,c;_( Luft III i Luft IV w Zaganiu.
·sa rn:c:;trzPni '<>t 1939--J.ll44 pr::tsi!o f"-"7.0::' istniejące stalagi około 340
~---s~r'~Y osób, z cze;o ro:r.;d 0 1li• t--si_r•c.· IC:zez Stalag VIII C w Żaga!'i:J..
\'v' t;-·:n też nas;c, w 8":J1s.:::u IE C\" lJrze',vic·:' za:uorduNrrno -por::d 12 -;"-są·rT Jf'P·_:c-",; '-'·-:_'<:- ·n_·,·cl'_, w S:o~"-Bl' VT~T C v,· Ż2<1ar.'tu i 4ego fiEacf:- ·.Jl-;_o
ło sr, '·. si(::c" 'e:1có\,· róż-,1,-,_~;l rarcclc:\\-c::śr·:.

ie>Te<i :Jt:E:·nn,,-

uiec:~i:ch

r·:'?}'2'P'J''YC1:1

ro:-;s:2\,V(~\'--·,-c1l

::'clsc;d -u,_,;e·-,,_-

O~c7_\-,j_~,_.Fali Lż

gi'.';.::Jov-c ,-"-

(-"c 7\-,,_,-,-.oLc:Swe --v graric~cO!_ 7'3} :',, -~·y, 'n_l'Ycii. Srn';_'rtC 1 ,-c/ić '\vh·'.':J ''i-~· 't
bd;o_ b::t"'dzr:- I':Ysl'ke.. S;:czc·_~,)l,~:ć'. cicż:'-:(o 1----,-ło ~;ołożer•_:e je>l.cóvo -;-'20"Z1~'C
>:ich. C'::i~;;rvt;• m;e_isca su·c:oce!t w nkn~ic<'c:h ŻH"';2.::-Ji2, Sv::ę~JSZO','--" ; Szprota\':'- Ś\\-iHdc7ą nt>j:ep:e_i o ici1 lesie.
V.'<-ród je:'!pck~ch D>:::-ćw 0~i.cers~:;(·'r, n;1~\,·ie;.;:sz, był cbóz '-'--' D:: l~ cwr:P\\--c, ~c_-,-;:;c,- r,_'lPszlo "i ~~;s'ec-..- !•:·:'!,.'\"· R_.c,nl..-ijcłb s;:; \V n;:r; T'!S.:CH oś
w:8tO'\\'J-\ul': __ _c'll-'·0, j_ ~,c;ukov;;J '-Y obozie:' tym akt,:wr::c;ść~ po,'~\'Cz...,ą ~rzejawiclla C'"l'F·:o n-c ....
w kc::-,l(,:·1:\' ?F?.
J\a te:·~'n'e ""'-~ '>'·''·':ć' 1Sd zo·kżuEo w >•~;cł-' \V().i:J:: 9 filii cG·_F,_1 k-:>-,cv·~,1Ta(-·--j"1f'2G '·" Ti_t 2"o?:~'.c:.- rc~-,--C'<'"' Rcsf:.C\ lokuj<) C _je 'V Gn7.rl::!;c-.. -. G·,·o~;;~e,
~:o'-'''''· ,1?si2:~,ic':, r:n7c<chm\·ie, Kr,cystAuwicc.c-;,. ::'.JO\Yej Set:, Sh",,ie o:-!:i-z
Zielo:c,~:j Górze. '.V 1tj ost.::,tTliej pc·acOY>'P.ło Tównież w 1944 roku knn;and:J
Lo'<uc 7: oboza korccn:r.s.cyjncgo w Rave:1sbrJd::. Stosc:c_'.::owo wczc.;;;r'i2
po\VS~2.'nlły ob07.y pncy przymuso\VC'j. \V 1940 roku p!'z;:·.vieziono tu Ży
dów z getta v..; Łodzi i Pabia.ni\;ach, rozmieszczając wzdłuż planovvancj
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.TAN WASICK!
~-----------~.-

działała \V

·---

okolicach GorzO\va. Inna grupa, zrzucona na początku grudnia
Rzepinem a Sulęcinem, na drugi dzień po wy lądowaniu została
rozbita. Wiadomość jednak n działalności grup rozpoznawczych złożonych
z regularnych żołnierzy wzbudzała \\·śród polskich robotnikó\v przymuSlnvych i zamieszkałych tu P.Jlaków nadzleję na rychłe wyzwole::Iie, które
zbliżało się od połowy stycznia roku 1945 szybkimi krokami.
pomiędzy

