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POLSKOŚĆ ŚLĄSKA W POCZĄTKACH XIX WIEKU 
W ŚWIETLE NIEZNANEJ ANKIETY KOŚCIELNEJ

Z 1814 R.

Źródła, na których opierały się dotychczasowe przed
stawienia stosunków językowych na Śląsku w końcu 
XVIII i w początkach XIX w., miały poważne braki. 
Z jednej strony wadą ich była fragmentaryczność i ogól
nikowość danych, ho nawet najdokładniejsze stosun
kowo zestawienie, podane przez Zimmermanna, *) nie 
jest wolne od licznych opuszczeń, a odnośnie do wielu 
powiatów ogranicza się do pobieżnego omówienia ję 
zyka ludności danego terenu. Z drugiej strony pe
wne wątpliwości budziła również objektywność tych 
danych, ogłaszanych nieraz w ściśle określonym poli
tycznym celu, by przypomnieć choćby elaboraty p re
zesa Wyższego Sądu we W rocławiu — H undricha.2) 
W ślad za tymi zastrzeżeniami postępowała możliwość 
dość szerokiej interpretacji tych wszystkich źródeł, 
który to fakt znalazł swe odbicie w coraz bardziej ten
dencyjnych opracowaniach niemieckich, usiłujących 
pomniejszyć i ograniczyć zasięg języka polskiego na 
Śląsku.

!) Z. A. Z i m m e r m a n n ,  Beytrage zur Beschreibung 
v. Schlesien I —XIII, Brieg 1783—96.

2) G. L. Fr. H un  d r i ch,  Nachrichten iiber die polnischen 
und die anderen ausserdeutschen Sprachverhaltnisse der Pro- 
vinz Schlesien. Ubersicht der Arbeiten der schlesischen Gesell- 
schaft fur vaterlandische Cultur 1843.



Dopiero niedawno został znaleziony materiał, który 
w miarę objektywnie i szczegółowo wnikał w całość 
stosunków językowych Śląska w początkach XIX w. 
Była nim ankieta, na którą natrafił prof. Władysław 
Czapliński przeglądając zbiory Archiwum Diecezjal
nego we Wrocławu i którą mi wskazał do opraco
wania.

Ankieta ta, znajdująca się w 9 fascykułach, obej
mujących nr nr ID1 od w do z i ID2 a do e, nie była 
dotychczas opublikowana ani opracowana.

Kwestionariusz ułożony przez kurię diecezjalną wro 
cławską został wysłany 16 czerwicą 1814 r. do wszyst
kich parafii. Obejmował on 33 pytania, podzielone na 
3 grupy A, B, C. Pierwsza, złożona z 41 pytań doty
czyła zewnętrznych warunków parafii, a więc nazwy 
kościoła i utrzymujących go osób czy instytucji, nazw 
miejscowości na terenie parafii, w których mieściły 
się szkoły, liczby dzieci do nich uczęszczających, od
dalenia i komunikacji wsi parafialnych z kościołem, 
oraz liczby parafian. Druga grupa (pytanie 12 do 24) 
omawiała działalność kościelną parafii: ilość i czas 
mszy, kazań, nabożeństw. Trzecia grupa (pytanie 25 
do 33) zajmowała się osobą księży prowadzących pa
rafię, zwłaszcza wikarych. Specjalne pytania poświę
cone konieczności trzymania wikarych przy parafii, 
środków ich utrzymania, oraz wieku i zdrowia probo
szcza wskazują na to, że dający się wówczas odczuć 
brak księży i nieobsadzenie wszystkich parafii (co w i
dać nawet z samej ankiety) były prawdopodobnie n a j
ważniejszą przyczyną rozpisania kwestionariusza.

Przy opracowaniu stosunków językowych istotne 
znaczenie miały jednak tylko pytania, dotyczące języka 
używanego w parafiach. Było to więc w grupie A pyta
nie 4 (liczba miejscowości, w których znajdują się na
leżące do parafii szkoły i czy wykłada się w nich tylko 
po niemiecku, czy po polsku) oraz pytanie 9 (jaki język



panuje w każdej wsi, sam niemiecki, czy polski, i czy 
wieś poza polskim rozumie także język niem iecki). 
W grupie B należały do nich pytanie 18: w jakim ję 
zyku wygłaszane są kazania tak w parafialnym, jak 
i filialnym kościele, czy tylko po niemiecku, czy tylko 
po polsku, czy naprzemian i jak często w każdym ję 
zyku; oraz pytanie 19 — czy lud śpiewa tylko niem iec
kie czy polskie pieśni, czy też używa się muzyki figu
ralnej. Wreszcie dochodzi do nich jedno pytanie 
w grupie G, 30-te: czy wikary musi znać oba języki, 
czy tylko niemiecki czy polski. Razem odpowiedzi na 
te pytania miały dać możliwie dokładny obraz stosun
ków jęykowych w każdej parafii, nie tylko uwzględ
niając język używany w kościele i w szkole, ale pozwa
lając zestawić go z faktycznie używanym językiem 
w życiu domowym i zasięgiem znajomości języka n ie
mieckiego.

Odpowiedzi, wysyłane między 22 lipca a 12 paź
dziernika 1814 r., skierowywane były najpierw  do ar 
chiprezbiteriatów, na jakie była podzielona diecezja, 
a stamtąd, po przejrzeniu, wspólnie wysyłane do W ro
cławia. W archiwum znaleziono odpowiedzi z 59 archi- 
prezbiteriatów pruskiej części diecezji, brak ich 
z 11 archiprezbiteriatów, szczególnie dotkliwy z leżą
cych na pograniczu językowym archiprezbiteriatów 
górowskiego, wrocławskiego i gościęcińskiego.

' W artość zawartego w odpowiedziach materiału jest 
dość różnorodna. Część księży starała się przedstawić 
istniejący stan rzeczy możliwie najdokładniej, inni od
powiadali krótko, nie wnikając w szczegóły. Obok więc 
systematycznych wykazów wszystkich wsi, wchodzą
cych w skład parafii i zróżnicowania ich pod wzglę
dem językowym, spotyka się wypowiedzi ogólnikowe 
(np. mieszkańcy parafii mówią w  części językiem pol
skim, w części niem ieckim ). W tych wypadkach usta
lenie zasięgu języka polskiego na podstawie języka ka



zań czy pieśni religijnych dało się niekiedy przepro
wadzić, często jednak byłoby nieścisłe. Zwłaszcza na 
obszarach pogranicznych, gdzie ta niedokładność spra
wia najwięcej kłopotu, a więc w takim powiecie trzeb
nickim, czy oławskim, dało się na innych przykładach 
ustalić, że mimo posługiwania się przez znaczną część 
ludności językiem polskim, w kościele (wg. kwestio
nariusza) używano jedynie mowy niemieckiej. Z dru
giej strony księża z pogranicza często ograniczali od
powiedź na pytanie 9 do podania mowy panującej. 
Wtedy trzeba było szukać innych wzmianek o polsko
ści, np. w Trzebnicy dopiero uwaga, że przynajmniej 
jeden z wikarych musi znać język polski, wskazała na 
istnienie elementu polskiego. Natomiast trudno było 
wprowadzać zróżnicowanie między odpowiedzią na to 
pytanie „deutsch“ a „deutsch allein‘: czy też „nur die 
deutsche Sprache“. Jakkolwiek w pewnych wypadkach 
można było stwierdzić, że poza pierwszą formułą kryło 
się istnienie grupy językowej polskiej, przecież sto
sowanie tego rozgraniczenia na szerszą skalę było nie 
do przyjęcia.

Mimo tych braków jako zasadnicze kryterium przy 
ustalaniu zasięgu języka polskiego została użyta przede 
wszystkim odpowiedź na pytanie 9 (język panujący). 
W mniejszym stopniu, w związku z poprzednio wyra
żonym zastrzeżeniem, można się było kierować języ
kiem kazań i pieśni, a w wyjątkowych wypadkach i ję 
zykiem wymaganym od wikarych. Odpowiedzi na to 
ostatnie pytanie nie występują przy wielu kwestiona
riuszach (tam, gdzie nie było wikarych) i zwykle na 
obszarze polskim zamykają się w stereotypowym 
„beide Sprachen". Że decydującym był przy tern wzgląd 
na wyższe władze duchowne, może pouczyć przypisek 
na kwestionariuszu z Lubecka pod Lublińcem, — że 
„rewizor chce, by wikary znał obie mowy“ i jeszcze 
charakterystyczniej sza uwaga archiprezbitera na odpo



wiedzi Ghrząszczyc (Opolskie) : „Jeder Geistliche muss 
in der Seelsorge in Preuss. Staat auch der deutschen 
Sprache machtig sein“.

Najmniejsze znaczenie miał przy ustalaniu zasięgu 
polskości język wykładowy w szkole. Na terenach po
granicznych był on niemal z zasady niemiecki. Ale 
i w głębi obszaru polskiego większość szkół podawano 
jako dwujęzyczne, choć nieraz zapewne niezgodnie 
z prawdą. Gdy proboszcz z Raszowa (pow. Opole) 
uczciwie stwierdził, że w jego szkole wykłada się tylko 
po polsku, w archiprezbiteriacie nie omieszkano do
dać: „es muss auch deutsch gelernt roerden, nur mird 
es nicht fleissig betrieben”. Jedynie więc przy ocenie 
nasycenia terenu żywiołem polskim można się odwo
ływać do języka wykładowego w szkole.

Bardzo trudno jest określić stopień objektywności 
poszczególnych wypowiedzi; zwłaszcza przy podawaniu 
języka panującego. W ydaje się dość prawdopodobne, 
że z zasady przemilczano istnienie polskich grup języ
kowych na Dolnym Śląsku, jeśli stanowiły one n ie
wielką tylko część ludności parafii. Przyczyny tego leżą 
nie tyle w jakimś szowinistycznym nacjonaliźmie, ile 
po prostu w obawie przed trudnościami, jakie mógł 
napotkać ze strony władz duchownych w wypadku 
ujawnienia tego stanu nieznający języka polskiego 
proboszcz. Jeśli bowiem nawet podawano istnienie ta 
kich grup polskich (Dziecina, Strzeszów), nie omie
szkano zaznaczyć, że znają one dobrze język niemiecki. 
Podobnie, przyznając, że w Kamiennej Górze są katolicy 
Czesi, proboszcz zaraz dodał, że się już nauczyli po 
niemiecku. Wątpliwe natomiast, aby księża z polskiej 
części starali się specjalnie przemilczać znajomość 
niemieckiego. Było raczej wprost odwrotnie, tak 
skrzętnie wypisywali oni każde niemieckie kazanie, 
choćby głoszone raz do roku. Wprawdzie kilku księży 
potrafiło określić mowę polską jako „Muttersprache" t



znalazł się jeden, ten właśnie z wspomnianego Ra- 
szowa, który zapisał, że „Es wird dem Opolnischen 
Volk immer polnisch das Wort Gottes vorgretragen“ — 
ale były to wypadki wyjątkowe. Można przyjąć, że na 
obszarze, gdzie przeważała niemczyzna, starano się 
przemilczać używanie polskiego języka, a na terenach 
polskich raczej podkreślano znajomość niemieckiego. 
Odpowiedzi były więc w pewnym stopniu stronnicze 
na korzyść niemczyzny.

Przy korzystaniu z kwestionariusza trzeba zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden moment. Mianowicie podając 
język ludności często nie uwzględniano języka ludno
ści ewangelickiej, ograniczając się do katolików. Stąd 
w trzebnickim i oławskim kilka parafii zostało okre
ślonych w odpowiedziach jako niemieckie, choć odpo
wiadające im parafie ewangelickie używały w tymże 
czasie przy nabożeństwach języka polskiego. W ynika
jące stąd różnice zostały przy opracowaniu rozstrzyg
nięte na korzyść języka polskiego.

Mimo tych wszystkich zastrzeżeń i braków materiał 
zawarty w odpowiedziach pozwala możliwie dokładnie 
wykreślić linię graniczną między obszarem języka pol
skiego a niemieckiego na Śląsku Dolnym i Górnym, oraz 
określić stopień zwartości elementu polskiego.

Gdy zacznie się przeprowadzać tę granicę od półno
cy, jako pierwszą polską miejscowość trzeba wymienić 
Modzenów ( 1 ) , 3) leżący na pograniczu powiatu milic- 
kiego i sycowskiego. Stąd linia graniczna posuwa się 
w kierunku zachodnim do Gzeszyc (2),  gdzie skręca 
ku południowi, sięgając żeleźników (3).  Od tej m iej
scowości kieruje się ponownie na zachód, dochodząc 
do rzeki Baryczy koło Książęcej Wsi (4),  po czym tą 
rzeką pod Żmigród, który omija od południa. Najdalej

3) Cyfry w nawiasach odpowiadają cyfrom na załączonej 
mapie. W tekście opuszczono cyfry: 6 (Masłowiec), 7 (Maliszów), 
17 (Zakrzów).
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Cyfry odpowiadają miejscowościom wymienionym w tekście



wysuniętą na zachód miejscowością jest tutaj Wę- 
glewo (5).  Południową i zachodnią granicę w tym r e 
jonie trudno jest definitywnie ustalić: mowy polskiej 
używa się w każdym razie w parafiach katolickich 
Powidzko, Trzebnica i ewangelickiej Pawłów Trzeb - 
n ick i.4) Nie było natomiast w tym czasie już bezpo
średniego połączenia z leżącym bardziej ku wschodowi 
polskim obszarem koło Łuczyny. Właśnie między tą 
miejscowością a Trzebnicą wdzierała się od. połowy 
XVIII w. głębokim klinem niemczyzna, 5) dążąc do po
łączenia się przez wyraźnie germanizujące się w 1814 r. 
Łazy z niemieckim obszarem koło Milicza. To też gra
nica zasięgu języka polskiego koło Trzebnicy przypo
mina swym kształtem zgięte ramię. Połączenie jego ze 
zwartym obszarem polskim we wschodniej części po
wiatu trzebnickiego ulegało stałemu zwężaniu. Cie
kawe, że polszczyzna trzymała się najmocniej właśnie 
pod Żmigrodem, gdzie w Powidzku i Bychowie były je 
szcze polskie kazania, a w szkołach wykładowcy znali 
polski język.

Od Łuczyny. ( 8 ) c) przez Sądków (9) linia graniczna 
posuwa się na wschód do Ostrowiny (10),  po czym na 
południe od Poniatowie (11),  skąd skręcając lekko na 
południowy wschód przecina powiat oleśnicki i wzdłuż 
granicy parafii szczodrowskiej osiąga powiat namy
słowski koło Idzikowic (12).  Z tej miejscowości, omi
jając od wschodu zniemczony już wtedy Wilków, zmie
rza na południe i dochodzi do rzeki Widawy w jej rów 
noleżnikowym biegu. Od Lubska (13) opuszcza W ida

4) E. An d e r s ,  Historische Stalistik der evangeliselien 
Kirche in Schlesien, Breslau 1867, sir. 400.

5) W Kuźniczysku i Złotowie ewangelickie kazania polskie 
zostały zniesione w 1760 r. — A n d e r s  j. w. str. 393 i 402.

B) Ankieta nie stwierdza istnienia w Łuczynie mowy pol
skiej, ale utrzymywały się tam do 1840 polskie kazania ewan
gelickie — A n d e r s  j. w, str. 398.



wę i kierując się na zachód przez Kaczor (14),  Grędzi- 
nę, Dziuplinę, Wojnowice (15) sięga do Dobrzykowic 
i Kamieńca Wrocławskiego (16),  zbliżając się na p ra 
wym brzegu Odry na odległość 14 km od Wrocławia. 
Między Kamieńcem, a leżącymi na drugim brzegu Odry 
i Oławy Radwanicami, które znajdują się jeszcze bli
żej W rocławia (9 km),  wdziera się przecież wąski, 
a długi klin niemiecki — skolonizowane niedawno przez 
Fryderyka Gajków i Kotowice. Od Radwanic (18) linia 
graniczna prowadzi z początku na południowy wschód 
przez św. Katarzynę do Szostakowie (49),  po czym 
znów na zachód, by przejść Ślezę pod Rzeplinem (20).  
Gzy w stronę Bystrzycy istniały w tym czasie jeszcze 
jakie wsie, mówiące po polsku, nie można ustalić, gdyż, 
jak wspomniano, odpowiedzi na ankietę z archiprezbite- 
riatu wrocławskiego brak. Na podstawie posiadanego 
materiału granicę można przeprowadzić lewym brze
giem Ślęzy do Wilczkowa (21) .7) Odtąd granica się 
cofa ku wschodowi. Najpierw przez Rogunów do W il
kowic (22),  gdzie skręca na południe do Radoszko- 
wic (23),  po czym znów na wschód przez Brzeźmierz 
(24),  powyżej Godzinowic (25) przecina rzekę Oławę, 
obejmuje Godzikowice i na wschód od Ścinawy (26) 
dochodzi do Odry. Oderwana od tego obszaru trzymała 
się jeszcze pod Wiązowem na prawym brzegu Oławy 
niewielka polska enklawa: Stary Wiązów, Księżyce 
i Zborowice. Starzy mieszkańcy tych wsi mówili je 
szcze tylko po polsku.

Trzeba podkreślić, że stopień zwartości elementu 
polskiego na przyczółku oławskim był wyższy, niż 
w trzebnickim. Wprawdzie kazania polskie i tutaj nie 
utrzymały się we wszystkich parafiach, w których 
znajdowała się ludność, mówiąca po polsku — gło

7) I tej miejscowości ankieta nie zalicza do polskich, ale 
utrzymały się tutaj polskie kazania ewangelickie do 1826 r. — 
A n d e r s  j. w. str. 289.



szono je przecież na lewym brzegu w Domaniowie, Żu
rawinie, Turowie, Wierzbnie, Janikowie i Sobocisku. 
W ostatniej miejscowości i w sąsiednich Stanowicach 
uczono nawet w szkole po polsku i po niemiecku, 
(gdzie indziej tylko po niem iecku). Używano również 
języka polskiego w odpowiednich parafiach ewange
lickich. Element polski stanowił na tym obszarze 
grupę zbitą (wsie niemieckie należały do wyjątków) 
i powoli tylko cofającą się przed niemczyzną.

Od Ścinawy linia graniczna biegnie w górę Odry aż 
do Popielowa (27).  Poza tą miejscowością przechodzi 
na lewy brzeg Odry, obejmuje Zawadę i Narok (28),  
po czym skręca na południe, dochodząc do Wąwelna 
(29) a stąd przez Prądy do Skarbiszowic (30).  Tutaj 
rozszczepia się na dwa języki: jeden włącza do pol
skiego obszaru Niemodlin i otaczające go od zachodu 
i południa wsie, drugi przez Wierzbie (31) wyciąga się 
w stronę Nysy aż do Myszowic (32),  po czym cofa się, 
m ijając od wschodu zgermanizowany Korfantów. 
Z kolei skręca znów na południe do śmicza (35),  skąd 
kieruje się do Prężynki (34),  od której posuwa się 
niemal dokładnie na wschód, by przez Głogowiec (35) 
dojść do W róblina (36),  zostawiając po polskiej stro- 
hie Białą i Głogówek.

Wobec braku kwestionariuszy z Gościęcina trudno 
wytyczyć jej dalszy bieg. Opierając się na tym, że 
w późniejszych schematyzmach Gościęcin występuje 
jako archiprezbitariat zamieszkały w większości przez 
ludność polską, można przyjąć, że jego linia graniczna 
od zachodu była minimalną linią zasięgu języka pol
skiego na tym terenie. Nie można również wytyczyć 
linii granicznej między językiem polskim a czeskim, 
ponieważ wychodziła ona poza granicę diecezji w roc
ławskiej. W każdym razie najbardziej na południe w y
sunięty archiprezbiteriat raciborski jest czysto polski. 
Jest charakterystyczne, że na Śląsku Górnym granica



między obszarem języka polskiego a niemieckiego jest 
daleko bardziej wyrazista i zdecydowana, niż na Dol
nym Śląsku.

Niezmiernie ciekawe jest porównanie tej linii g ra
nicznej z liniami przeprowadzonymi na podstawie in 
nych materiałów. Rok 1814 przypada mniej więcej na 
środek okresu między latami, kiedy zbierał swe m ate
riały Zimmermann, a czasem badań Hundricha. Prze
kazy, jakie zachowały się z tego okresu, albo nie o wiele 
odbiegają Zimmermanna (Weige l ) , 8) albo są frag
mentaryczne lub ogólnikowe, (relacje współczesnych, 
opis Bandtkiego, 9) albo po prostu niezbyt pewne (dane 
Hundricha dla 1810 r.).  Tylko częściowo też będzie 
można uwzględnić je przy porównaniu.

Na podstawie przede wszystkim Zimmermanna dał 
mapę syntetyczną Partsch, 10) Peuckert, 11) a ostatnio 
oparł prawdopodobnie w dużym stopniu na nim linię 
zasięgu zwartej polszczyzny w 1800 r. na swej mapie, 
przedstawiającej etapy germanizacji Śląska, Kaczmar
czyk. 12) Trzeba od razu zaznaczyć, że ta ostatnia g ra 
nica stosunkowo najbardziej jest zgodna z materiałem 
źródłowym. Partsch usiłował przedstawić zasięg ję 
zyka polskiego w postaci linii ciągłej, Peuckert zazna
czył bardziej zgodnie z Zimmermannem wyspy językowe 
polsko-niemieckie. Linia Partscha pokrywa się w zna
cznym stopniu z wytyczoną powyżej granicą z 1814 r., 
lub jej nawet nie dosięga. Pod Żmigrodem, w oleśnic

8) J. A. V. We i g e l ,  Geograph. naturhist. u. technol. Be- 
schreibung des souverainen Herzogthums Schlesien. Bd. I—X. 
Berlin 1300—6.

9) B a n d t k i e  J. S., Wiadomości o języku polskim w Ślą
sku... Wrocław wyd. W. Olszewicz.

10) P. J. P a r t s c h ,  Schlesien I, Breslau 1896.
1X) J. P e u c k e r t ,  Schlesische Volkskunde, Leipzig 1928.
12) Z. K a c z m a r c z y k ,  Problem germanizacji śląska 

w świetle nowych badań, Przegląd Zachodni r. III nr. 11/12 
str. 931—943.



kim, na lewym brzegu Odry pod Wrocławiem, koło 
Brzegu i w południowej części niemodlińskiego linia 
Partscha nie sięga granicy z 1814 r. A jeśli na drob
nych odcinkach: między Trzebnicą a Łuczyną, koło 
Strzelina, w północnej części niemodlińskiego ma za 
sięg nieco większy, to i tak nie ulega wątpliwości, że 
mapa Partscha umniejsza polski stan posiadania 
z 1700 r., wbrew temu co podaje Zimmermann i inne 
źródła. Natomiast prędzej można przyjąć proponowane 
przez Peuckerla wyspy polsko-niemieckie. Zasięg pol
szczyzny wg. Kaczmarczyka pokrywa się z nimi 
w znacznym stopniu — nie wiadomo tylko czemu autor 
zmniejszył zasięg mowy polskiej pod Wrocławiem 
Nawet wg. ankiety z 1814 r. (a jest ona dla tego rejonu 
przecież niekompletna), przedstawia się lepiej, niż 
u Kaczmarczyka, a wiadomo, że w takim Domasławie 
kazania polskie utrzymały się do końca XVIII w. 13)

Ostatecznie w porównaniu z zasięgiem w latach 
dziewiędziesiątych XVIII w. w 1814 r. polszczyzna 
utraciła znaczny obszar na południe i zachód od Żmi
grodu i Trzebnicy (jedynym jego śladem byłaby n ie
liczna grupa polska w Strzeszowie), niewielkie w y
sepki w oleśnickim w okolicy Bierutowic i Długołęki 
(w ostatniej zachowały się jeszcze przy wyjątkowych 
okazjach polskie kazania), pas wsi polskich między 
Strzelinem a Wiązowem (pozostała tylko niewielka 
wysepka na płd. od W iązowa), przyczółek na lewej 
stronie Odry koło Brzegu i cofnęłaby się od Nysy w n ie
modlińskim. Wobec braku odpowiedniego materiału 
trudno ocenić zmiany w rejonie na płd. od Wrocławia. 
Czy tak duże straty są możliwe? W ydaje się, że tak. 
Wyspy te bowiem były prawdopodobnie już w 1790 r. 
mocno przesiąknięte niemczyzną. W skutek braku pol
skich nabożeństw i szkół, oraz wskutek otoczenia przez

13) S. J. E h r h a r d t ,  Presbyterologie des evangelischen 
Fchlesiens, Liegnitz 1780, t. I str. 519.



niemczyznę, germanizacja ich mogła następować dość 
prędko.

Resumując: w okresie 1790 do 1814 najdotkliwsze 
postępy niemczyzny można obserwować w trzebnickim 
i oławskim, oraz częściowo w niemodlińskim. Pom ija
jąc bliższe omówienie linii Peuckerta, mającej przed
stawić granicę z 1817 r., która zupełnie bezpodstaw
nie umniejsza zasięg języka polskiego, warto jeszcze 
zapoznać się, przed porównaniem z materiałem zawar
tym u Hundricha, ze stanem panującym na Śląsku Dol
nym w 1824 r. Na żądanie pruskiego m inisterstwa wy
znań religijnych, 14) prawdopodobnie w związku 
z ograniczeniami języka polskiego wprowadzonymi 
w tym czasie przez rząd pruski, została dwukrotnie 
rozpisana przez kurię diecezjalną wrocławską kurenda. 
Pierwsza, z dn. 20 lutego 1824 r., skierowana do wszy
stkich archiprezbitrów i inspektorów szkolnych powia
towych rejencji wrocławskiej, domagała się jak n a j
szybszego podania liczby polskich i niemieckich szkół, 
oraz kościołów, w których kazania odbywały się w ję 
zyku polskim, niemieckim, lub w obu naprzemian. 
Okazało się, że w powiatach wrocławskim, oławskim, 
brzeskim, namysłowskim, sycowskim i trzebnickim 
znajdowało się 46 kościołów, w których były tylko pol
skie kazania i 15, w których obok polskich były i n ie
mieckie (na 399 kościołów rejencji w rocławskiej). 
Ponadto w powiatach brzeskim, namysłowskim i sy
cowskim były 33 polskie szkoły katolickie. 15)

Wyniki kurendy wywołały wyraźne niezadowolenie 
ministerstwa. Pismem z 18 maja 1824 r. zarząd rejen-

14) Zarząd rejencji wrocławskiej przesyła do generalnego 
wikariatu rozporządzenie ministerstwa wyznań religijnych, 
Wrocław 26 I 1824. Archiwum Diecezjalne we Wrocławiu 
nr YII B3 i.

Kurenda do archiprezbitrów, Wrocław 20 II 1824. Spra
wozdanie kurii przesłane do zarządu rejencji wrocławskiej, 
Wrocław 17 IV 1824. Arch. Diec. j. w.



oj i nakazał wprowadzenie we wszystkich szkołach 
nauki w języku niemieckim i sporządzenie wykazu ko
ściołów, w których język polski nie mógłby być zastą
piony przez niemiecki. 1(5) Nowa kurenda z 28 maja 
wysłana już tylko do tych archiprezbiteriatów, gdzie 
były polskie szkoły i kazania, nie zupełnie szła po linii 
wskazań rządowych. Księża mieli stwierdzić, czy liczba 
kazań niemieckich może być zwiększona, podając 
przy tym w możliwie dokładnych liczbach stosunek 
osób znających język niemiecki do znających tylko 
polski, oraz wykazać z jakim rezultatem odbywa się 
nauka po niemiecku w szkołach dwujęzycznych. 6 17) 

Okazało się, żc kazania polskie były już ograni 
czone' do minimum i z wyjątkiem Sycowa i Minkowic 
Oławskich, gdzie proboszcze gotowi byli nieco zwięk
szyć liczbę kazań niemieckich kosztem polskich, księża 
wykluczali możliwość wprowadzenia nowych kazań 
niemieckich. I to nie tylko dlatego, że ludność mówiąca 
po polsku stanowiła znakomitą większość w tych pa
rafiach, ale również dlatego, że znajomość niemczyzny 
była bardzo pobieżna. Jeśli nawet dawano sobie z nią 
od biedy radę na targu, czy w sądzie, to już kazania 
niemieckie były dla większości niezrozumiałe. Opie
rano się także całkowitemu usunięciu języka polskiego 
ze szkoły. „Ganz deutsch kann... nicht ertheilt werdenf 
weil die Kinder non Hause nur notorisch polnisch 
sind“ — tymi słowy podkreślał całą absurdalność roz
porządzenia ministerstwa proboszcz z Lubszy. To też 
w ostatecznym sprawozdaniu, przesłanym przez kurię 
do rejencji, nie tylko wykazano trudności powiększenia 
liczby kazań niemieckich, ale również podkreślono, że

i6) Zarząd rejencji wrocławskiej do generalnego wikariatu 
wrocławskiego, Wrocław, 18 Y 1824. Arch. Diec. j. w.

i?) Kurenda do archiprezbiteriatów, Wrocław 28 V 1824, 
Arch. Diec. j. w.



nauczyciele muszą znać mowę polską, ponieważ „die 
Schulkinder sind ganz p o l n i s c h tym bardziej, że 
praktyka wskazuje, że nawet tam, gdzie język niem ie
cki od lat jest używany w szkole, mimo to czyni m ini
malne postępy. Wykłady w samym niemieckim języku 
nie są owocne. l8)

Oprócz tych momentów, związanych bezpośrednio 
z akcją germanizacyjną, odpowiedzi archiprezbiteria- 
tów i sprawozdania kurii zawierają szereg danych, na
świetlających stan polskości na Dolnym Śląsku 
w r. 1824, a więc w dziesięć lat po omawianej ankie
cie. Najważniejsze zmiany w ciągu tego dziesięcio
lecia można obserwować na terenie półwyspu trzebni
ckiego i przyczółka oławskiego. Zlikwidowane zostały 
polskie kazania pod Żmigrodem w Bychowie i Po- 
widzku; w Bukowicach powiększono liczbę kazań n ie 
mieckich, równając je ilościowo z polskimi. A prze
cież w parafii tej na 1300 osób, przystępujących do 
komunii, a mówiących tylko po polsku, było jedynie 
430 używających niem ieckiego.19) W większym je 
szcze stopniu była nasilona polszczyzną sąsiednia pa
rafia Goszcz, gdzie ten stosunek przedstawiał się jak

18) Sprawozdanie kurii przesłane zarządowi rejencji wroc
ławskiej, Wrocław 9 VIII 1824, Arch. Diec. j. w.: „diei Lehrer der 
polnische Sprache machtig sein miissen, da die Schulkinder ganz 
polnisch sind und in den Dorfschaften, ausser Gr. Leupusch, 
Tscheschenhammer und mehrere Dorfern Namslauischen Krei- 
ses, in denen sich einige der deutsche Sprache zimmlich kun- 
dige Einwohner befinden, die Gemeinden Leute nur polnisch 
sprechen, was auch vorziiglich die Ursache ist, dass, obschon 
seit so yielen Jahren in den Schulen deutscher Sprache Unter- 
richt gegeben wird, ...die deutsche Sprache in ganz ein sehr 
wenig Eingang gefunden hat. Ganz allein deutsch kann daher 
der Unterricht nicht ertheilt werden, wenn er nicht fruchtbar 
bleiben soll“.

19) Dane powyższe, oraz następne zebrane na podstawie 
sprawozdań z poszczególnych parafii i archiprezbiteriatów, znaj
dujących się w Arch. Diec. nr. VH B 3 i.



1980 na 340. W parafii szczodrowskiej było tylko około 
50 Niemców, i to takich, którzy już się nauczyli po 
polsku (niedobitki dawnej kolonizacji fryderycjań- 
sk iej) — i tu wprowadzono kazania niemieckie. Zli
kwidowano także polskie kazania w Smarchowicach 
Śląskich pod Namysłowem. W prawobrzeżnych para
fiach oławskich nie wprowadzono większych zmian, 
tylko w Miłoszycach w szkole od 1817 r. uczono wyłącz
nie po niemiecku. Dla tej parafii brak danych liczbo
wych, natom iast w Minkowicach Oławskich miało być 
250 komunikujących się, którzy znali polski i niem ie
cki, 50 tylko niemiecki a 22 tylko polski — miały to 
już być starsze osoby.

Na lewym brzegu Odry brak polskich kazań w Do
maniowie, Żurawinie, Turowie, a w Sobocisku, W ierzb
nie i Janikowie odbywały się tylko co trzecią niedzielę. 
A przecież na terenie tych dwu parafii było 919 ko
munikujących się, którzy mówili tylko po polsku, 
1.100 więcej po polsku niż po niemiecku, a tylko około 
200 używających wyłącznie niemieckiego. Schodziła się 
też na te kazania ludność nie tylko z tych parafii, ale 
i marcinkowickiej, oławskiej, domaniowskiej i innych 
okolicznych. 20) Nawet jednak ta, tak ograniczona

20) W Sobocisku było 100 osób mówiących tylko po niemie
cku, 400 tylko po polsku, 1100 więcej po polsku niż po niemie
cku; w parafii Wierzbnie 100 mówiących po niemiecku a 519 po 
polsku. Proboszcz z Sobociska podkreśla; że „Concursus aus al
ken Gegenden in unserer Kirche herstromt um einem polnischen 
Predigt beyzuhoren.“ Dla ścisłości trzeba zaznaczyć, że archi
prezbiter oławski, wbrew' miejscowym proboszczom, podawał 
w swym sprawozdaniu, że większość mieszkańców zna w tych 
parafiach niemiecki. Zaznaczył on zresztą, że kazania polskie 
muszą „so lange beibehalten werden, ais die jetzt. dort lebenden 
Herren Pfarrer bleiben. Sollten aber dieselben einst versetzt 
werden, oder absterben, so kann die polnische Predigt fuglich 
ausfallen". Arch. Diec. j. w. Byli to ks. Franciszek Olick i Jakub 
Sedlaczgk. Trzeba było przecież czekać aż do 1842 r., by ze śmier-



ilość kazań polskich była źle widziana przez władze 
i wywołała w 1828 r. specjalne interwencyjne pismo 
starosty oławskiego (upoważnionego do tego przez 
rząd), w którym tenże domagał się zlikwidowania pol
skich kazań w W ierzbnie i Janikowie, oraz ogranicze
nia ich liczby w Minkowicach.

Kuria zarządziła dochodzenie w tej sprawie. Prze
prowadził je archiprezbiter oławski ks. Scholz. W e
dług niego większość mieszkańców miała znać język 
niemiecki, a tylko starsi nie znali go na tyle, by zro
zumieć kazania głoszone w tym języku. Tymczasem 
okazało się, że w Minkowicach i w W ierzbnie księża 
przez, całe miesiące mieli kazania tylko po polsku 
(a więc częściej, niż to było podane poprzednio w sp ra 
wozdaniu). W rezultacie kuria wrocławska poleciła 
ograniczenie polskich kazań w obu parafiach. 21)

Wreszcie wzdłuż Odry koło Brzegu wprowadzono 
w Lubszy i w Karłowicach niemieckie kazania, ale lud
ność polska stanowiła tam zdecydowaną większość — 
w Karłowicach 170 na 15 Niemców.

Likwidacja polskich nabożeństw nie oznaczała, jak 
to się można było przekonać przy pomocy ankiety 
z 1814 r., całkowitego zaniku mowy polskiej. Ona 
miała go raczej przygotować, odbywając się często pod 
presją czynników administracyjnych. A jeśli porów
namy te dane z sytuacją panującą w kościołach ewan
gelickich, to okaże się, że na półwyspie trzebnickim 
trzymały się jeszcze w tym czasie ewangelickie kazania

cią drugiego z nich, proboszcza z Sobocisk, ustały katolickie 
kazania polskie na przyczółku.

2i) Pismo starosty oławskiego v. Hoverden do generalnego 
wikariatu we Wrocławiu. Oława, 14 III 1828. Sprawozdanie ks. 
Scholza, Hunnersdorf 2 IV 1828; decyzja kurii — pismo jej do 
ks. Scholza i ks. Adlera, Wrocław, dn. 14 IV 1828 oraz do Ho- 
verdena, 14 IV 1828. Kazania polskie w obu parafiach miały się 
odbywać co 3 niedzielę. Arch. Diec. j. w.



polskie w Koniowie i Pawłowie, a na przyczółku oław
skim co najmniej w Oławie, Brzeźmierzu, Siedlcach 
i W ilczkowie.22) Jeśli więc były w tym okresie jakieś 
postępy niemczyzny, to z pewnością nie nadążały za 
nieproporcjonalnie w stosunku do ludności polskiej 
powiększaną ilością kazań niemieckich. Można też od- 
razu zaznaczyć, że w pozostałych parafiach polskich 
i ej encji wrocławskiej była w 1824 r. bardzo niewielka 
liczba ludności, znającej język niemiecki.

Podstawą przy syntezach z r. 1846 są dane Hund- 
richa. Wyniki jego badań przypomniała niedawno 
mgr Pełczyna, nieco, zdaje się, ulegając ich rzekomo 
objektywnemu obliczu.23) Nie jest jeszcze najważ
niejsze, że dane Hundricha są miejscami dość frag
mentaryczne i że właściwie nie wiadomo, na czym 
opierają się przy określaniu sianu z 1810 r. W ażniej
sze jest, że Hundrich postawił sobie za cel swych 
badań wykazanie postępów niemczyzny w okresie od 
1810 do 1843 r. W związku z tym rozszerzył on pol
ski stan posiadania z 1810 r., a umniejszył z 1843. 
W szeregu wypadków można stwierdzić ponad wszelką 
wątpliwość, że w miejscowościach, które Hundrich 
ocenił jako czyste polskie w 1810, a mieszane w 1843 r. 
wg. kwestionariusza mieszkała już pewna liczba Niem
ców, tak że stan w 1843 wg. Hundricha odpowiadał 
faktycznemu stanowi istniejącemu już w 1814 r. Z dru
giej strony w kilku wypadkach można było na podsta
wie porównania ze schematyzmem z 1843 r. stw ier
dzić, że Hundrich zwiększa udział niemiecki w_ kaza
niach i pomnaża liczbę ludności mówiącej po niem ie
cku w poszczególnych wsiach. 24)

2 2 ) An d e r s ,  j. w. str. 289, 322, 332, 333.
23) J. P e ł c z y n a ,  Polskość prowincji śląskich w -pierw

szej połowie XIX wieku. Sobótka r. I str. 242—254, Wrocław 1946.
24) H u n d r i c h ,  j. w. Nie przeprowadzając dokładniej kry

tyki wszystkich danych H. można się ograniczyć do miast. Jako



Już te zastrzeżenia podważają z góry wartość każ
dej mapy syntetycznej, tworzonej na podstawie Hund- 
richa. W einhold,25) a za nim P euckert26) posunęli się 
jednak jeszcze dalej i podali granice sprzeczne nawet 
z materiałem, podawanym przez Hundricha. Tak wńęc 
likwidują oni całkowicie worek trzebnicki i przyczó
łek oławski, chociaż sam Hundrich uznaje, że była tam 
jeszcze ludność, mówiąca językiem polskim, a sche- 
matyzmy wskazują na istnienie polskich kazań i na
bożeństw. Niezbyt też usprawiedliwione są zmiany 
w oleśnickim i namysłowskim i włączenie Białej do 
obszaru niemieckiego. W  ciągu okresu między 1814 
a 1843 r. nastąpiło dalsze zwężenie polskiego obszaru 
na przyczółku i w trzebnickim, i rozszerzenie znajomo
ści języka niemieckiego na obszarze pogranicznym Dol
nego Śląska — Górny nie wykazuje większych zmian. 
Jednak usunięcie polszczyzny z przyczółka oławskiego

czysto polskie w 1810 podaje H. m. inn. Namysłów, Byczynę, 
Rychtal, Syców; wg. ankiety w 1814 w Namysłowie i Sycowie 
przeważał język niemiecki, a w dwu pozostałych ludność nie
miecka stanowiła pewien odsetek mieszkańców. W 1843 r. ma 
znów w tych miejscowościach przeważać żywioł niemiecki. Jak 
to było możliwe w takim Rychtalu, gdy tam w 1824 r. wśród 
ludności katolickiej 660 osób mówiło po polsku, a 60 po nie
miecku. Jeśli się prży tym zaliczy do polskich w 1817 miast 
Trzebnicę i Oleśnicę, to nic dziwnego, że potem „w 4-m dzie
siątku XIX w. znajdujemy żywioł polski rozbity11 w miastach, 
zwłaszcza przy jednoczesnym powołaniu się na' statystykę nie
miecką z 1834 r., która taki Głogówek, Opole, nawet Białą po
daje za miasta zdecydowanie niemieckie. Podobnie spreparował 
H. dane. dotyczące się wsi, np. namysłowskim w 1810 nie miało 
być wsi z przewagą języka niemieckiego, (co innego podaje an
kieta), a w 1840 w 5 wsiach niemiecki przeważa, a 11 jest wy
raźnie mieszanych. Tak tworzyło się legendę o prędkiej ger
manizacji bez nacisku władz.

25) K. We i n h o l d ,  Die Verhreitung und die Auskunft der 
Beutschen in Schlesien. Stuttgart 1887.

2r>) P e u c k e r  t, j. w.



i z trzebnickiego przeprowadził dopiero najwcześniej 
okres Kulturkampfu, jak to zauważył W ąsowicz.27)

Rozpoczęte więc przez Fryderyka Wielkiego dzieło 
gwałtownej germanizacji Śląska nie powiodło się wo
bec całego jego obszaru, natomiast zostało dokonane 
na najbardziej wysuniętych ku zachodowi terenach 
polskich. Najszybszy przebieg germanizacji przypadał 
jednak nie na same czasy Fryderyka, ale na okres bez
pośrednio po jego śmierci, kiedy dorosło pokolenie, 
wychowane w niemieckich szkołach i niemieckim ko
ściele. Polskość utrzymała się wtedy tylko w silniej
szych ośrodkach, tracąc luźno powiązane z nimi grupy. 
Natomiast następny okres, obejmujący pierwszą po
łowę XIX w., znamionowało osłabnięcie tempa procesu 
germanizacyjnego i powolne wymieranie silnych jesz
cze w XVIII w. polskich ośrodków wysuniętych na 
zachód.

Powracając do ankiety należy wyraźnie podkreślić, 
że przeprowadzona poprzednio linia graniczna jest linią 
podziału na Śląsk mówiący po polsku i po niemiecku. 
Na zachód od tej linii tylko w niewielu punktach dało 
się ustalić silniejsze występowanie polszczyzny (Dzie
cina pod Zieloną Górą, Slrzeszów na południe od 
Trzebnicy, Długołęka28) między Wrocławiem a Ole

27) J. Wą s o w i c z ,  Sloąunki językowe na Śląsku w świe
tle nauki niemieckiej. Wrocław 1947. Podaje liczne mapki spo
rządzone na podstawie Hundricha przez pracowników Institut 
fur geschichtliche Landeskunde we Wrocławiu, które wyraźnie 
wskazują na nieścisłość Peuckerta i Weinholda.

Jeszcze w 1862 r. odbywały się w święta i co czwartą nie
dzielę polskie kazania ewangelickie na lewym brzegu Odry 
w Siedlcach, (b. Archiwum konsystorza ewangelickiego we Wro
cławiu — Acta betr. die evangelisch-geistliche Litteratur in 
polnischer Sprache vol. III. Verzeichniss der ..Pfarrstellen ...bei 
denen polnischer Gottesdienst gehalten wird; 13 XII 1862).

28) O istnieniu wymierającej grupy polskiej w sąsiednim 
Bykowie w 1816 r. wspomina Lompa. (Weinhold j. w. str. 34).



śnicą, wyspa pod Wiązowem, wreszcie Nysa, gdzie 
proboszcz domagał się, by wikary znał język pol
ski). Zato obszar Śląska na wschód od tej linii nie 
był pod względem językowym mieszany. Jeszcze na 
samym pograniczu, zwłaszcza w trzebnickim i oław
skim spotykało się w większych ilościach ludność, 
władającą zarówno językiem polskim jak i niem iec
kim, ale używającą w codziennym życiu języka pol
skiego. W  głębi obszaru znajdowało się tylko kilka 
skupisk, przeważnie miejskich, ludności niemieckiej.

Na Dolnym Śląsku miasta (wbrew Hundrichowi) 
były na ogół dość przesiąknięte niemczyzną. W  m ia
stach pogranicza, Oławie, Brzegu, Trzebnicy, Żmigro
dzie, Miliczu ludność polska mieszkała już tylko 
w mniejszości. Tylko w dwu pierwszych były jeszcze 
stale kazania polskie, ale tylko ewangelickie. Z innych 
miast dolnośląskich nieznaczną przewagę elementu n ie
mieckiego wykazywały Syców i Namysłów, natomiast 
Międzybórz, Twarda Góra i Rychtal miały zdecydowa
nie polski charakter. Odnośnie do W rocławia ankieta 
nie daje żadnych danych.

Znacznie lepiej przedstawia się polskość miast na 
Górnym Śląsku.

W większości z nich ludność używająca języka n ie
mieckiego stanowiła niewielki procent. Jakkolwiek 
znajomość niemieckiego była w miastach bardziej roz
powszechniona, niż na wsi, w codziennym użyciu był 
język polski. Stosunkowo najbardziej zniemczony był 
Niemodlin, Koźle i Racibórz. W pierwszym z nich, choć 
było tam dużo osób mówiących po polsku, w kościele 
używano wyłącznie mowy niemieckiej. W Koźlu rów 
nież duża część mieszkańców rozumiała po polsku i ka
zania i śpiewy religijne bywały w obu językach. Na
tomiast w Opolu nie wszyscy mieszkańcy rozumieli po 
niemiecku, gdy polski był powszechnie używany („viel



gesprochen mird”) a w kościele słyszało się obie mowy. 
Podobnie w miastach lewobrzeżnych poza wyżej wy
mienionymi przeważała polszczyzna. W Głogówku nie
znacznie: był nawet osobny kościół polski, osobny nie
miecki; mocniej w Krapkowicach. Najmocniej, bo 
niemal jako wyłączna mowa trzymał się język polski 
w wysuniętej na zachód Białej. W leżącym na południu 
Raciborzu ludność mówiąca po polsku stanowi przeszło 
K mieszkańców i posiada swój własny, obok niemie
ckiego, kościół.

W miastach prawobrzeżnych Górnego Śląska pol
szczyzna góruje bezapelacyjnie. Pewien procent lud
ności niemieckiej wykazuje Wołczyn, Byczyna, Klucz- 
borek, jeszcze mniej Olesno, Tarnowskie Góry, Gli
wice.

Całkiem wyjątkowo spotyka się większe skupiska 
ludności wiejskiej, mówiącej po niemiecku. Są to prze
ważnie pozostałości po kolonizacji fryderycjańskiej. 
Jak nikłe były zresztą na tym terenie jej osiągnięcia 
może świadczyć fakt, że na 130 miejscowości, które 
udało się zestawić z podawanymi przez Zimmermanna 
i Schlengera koloniami Fryderyka, (na 233 kolonie po
dawane przez n ic h ) ,29) 66 były czysto polskie,
w 49 element językowy polski przeważał i tylko jed 
nostki mówiły po niemiecku, a tylko w 15 przeważali 
lub mieszkali wyłącznie Niemcy (z zastrzeżeniem, że 
chodzi tu raczej o ludność katolicką). By nie zagłę
biać się w szczegóły wystarczy podać, że na całym ob
szarze polskim było 100 parafii, których mieszkańcy 
nie znali, lub prawie że nie znali języka niemieckiego 
w ogóle, 94 w których tylko jednostki znały niemiecki

29) K. Z i m m e r m a n n ,  Fryderyk Wielki i jego koloni
zacja rolna na ziemiach polskich, Poznań 1915 t. II str. 315—327; 
Ś c h l e n g e r  H. — Friderizianische Siedlungen rechts der Odór 
bis 1800. Breslau 1933 str. 154—173.



i 50, w których znano zarówno polski, jak i niemiecki 
(z włączeniem trzebnickiego i oławskiego).

Zresztą te niewielkie grupy niemieckie często ule
gały spolonizowaniu: sygnalizowane są takie wypadki 
z Wielkiego Rudna, Mokrego, Starego Tarnowia, Bie- 
runa, Ostropy, nawet trzymającego się wiernie niem 
czyzny Bojkowa. Otoczone przez ludność polską nie
mieckie kolonie nie miałyby żadnych szans dłuższego 
trwania, gdyby nie pomoc ze strony państwa i kościoła.

Na rozszerzenie się niemczyzny pewien wpływ miały 
osoby prywatne: wielcy właściciele ziemscy i prze
mysłowi. Częste są wypadki, kiedy oficjaliści dworscy 
są jedynymi osobami w parafii, znającymi język n ie
miecki (Dębieńsko Wielkie, Rudy, Krzyżanowice 
i inne, razem 10 parafii). Stosunkowo mniej było n ie
mieckich techników i robotników, (Gliwice, Lisek, 
Szczedrzyk). Kontakt przecież z nimi, podobnie jak 
w ogóle kontakt z Niemcami powodował także rozpo
wszechnianie się niemczyzny (Koźle).

Państwo wpływało na szerzenie się niemczyzny 
w tym okresie przede wszystkim przez utrzymywanie 
urzędników, znających niemiecki i służbę wojskową. 
Najważniejsza rola przypadała kościołowi. Trzeba też 
wyraźnie powiedzieć, że często pomagał on w akcji 
germanizatorskiej, ulegając naciskowi państwa.

Kościół dysponował dwoma zasadniczymi środkami 
oddziaływania: wychowaniem w kościele i w szkole. 
Mowa, którą słyszano z kazalnicy, czy z katedry, m u
siała wyciskać silne piętno na umysłach ludu. Niepo
rozumieniem było wprawdzie, jak można się było prze
konać, określenie języka ludności tylko wg. języka ka
zań, czy nawet pieśni, nie mówiąc o szkole, ale było to 
nieporozumienie znamienne.

Jeśli chodzi o rolę, jaką spełniał kościół na pogra
niczu, to najlepiej obrazuje ją fakt, że jeśli w całej poi-



skiej części śląska na 252 parafie w 482 były tylko 
kazania polskie,, w 15 rzadko bywały obok polskich 
niemieckie, w 27 były równolegle obok polskich n ie
mieckie, a tylko niemieckie były w 28, to w archiprez- 
biteriatach pogranicznych, w częściach zamieszkałych 
przez ludność używającą języka polskiego — Milicz, 
Żmigród, Cerekwica, św. Maurycy, Borów, Wiązów, 
Grodków, Niemodlin na 37 parafii wyłącznie języka 
polskiego używano tylko w 5, łącznie z niemieckim 
w 14, a aż w 18 wyłącznie niemieckiego.

Szkoła była krzewicielem niemczyzny nie tylko już 
na pograniczu, ale i w głębi obszaru polskiego. Na 
szczęście wykładowcy nie zawsze chętnie uczyli po 
niemiecku, a i młodzież, bywało, nie 'chciała mówić po 
niemiecku (Trem baczów). Mimo to używanie niem 
czyzny było znacznie szersze, niż w kościele. Przecież 
i tak są wyraźne różnice między obszarem pogranicza 
a pozostałym. We wschodnich archiprezhiteriatach na 
294 szkół w 60 wykładano tylko po polsku, w 57 prze
ważnie po polsku, a tylko trochę po niemiecku, 
w 107 po polsku i po niemiecku bez wyszczególnienia, 
któremu językowi przyznawano przewagę, a tylko 
w 7 po niemiecku (w 68 nieoznaczonych prawdopo
dobnie też po polsku). W archiprezbiteriatach środko
wych — Syców, Namysłów, Opole, Biała, Głogówek 
na 118 szkół w 28 tylko po polsku, w 13 przeważnie 
po polsku, w 37 po polsku i po niemiecku, tylko po 
niemiecku w 13, (27 nieoznaczonych). Wreszcie w wy
żej wymienionych archiprezbilariatach pogranicznych 
na 79 szkół tylko w 3 wyłącznie po polsku, w 2 prze
ważnie po polsku (obie grupy w niemodlińskim), 
w 14 po polsku i po niemiecku, w 38 tylko po n ie
miecku, a 17 nieokreślonych. Razem na 477 szkół było 
86 tylko polskich, 71 przeważających polskich, 
150 polsko-niemieckich, 58 niemieckich i 112 nie
oznaczonych, przeważnie polskich.



Dwa te zespoły cyfr do których można by dodać po
dobnie wyglądający zespół, dot. języka pieśni re lig ij
nych, są bardzo charakterystyczne. Można by w praw 
dzie tłumaczyć, że język niemiecki w ogóle przeważał 
na pograniczu, a wprowadzono go w szkole i zwłaszcza 
w kościele wskutek zamierania języka polskiego, ale 
byłoby to tłumaczenie przyczyny skutkiem. W ypowie
dzi na 9 pytanie wskazują wyraźnie, że polszczyzna na 
tym obszarze była silniejsza niż niemczyzna. Niewąt
pliwie chodzi tu o przemyślaną akcję germanizacyjną. 
kontynuację fryderyćjańskiej. Rezultatem jej było 
wspomniane zgermanizowanie trzebnickiego i oław
skiego.

Natomiast dane, odnoszące się do pozostałego ob
szaru polskiego, jeszcze raz potwierdzają dobitnie jego 
polskość. Proces germanizacji nie mógł dokonać się 
od jednego pociągnięcia piórem, nawet tak ostrym jak 
Fryderyka. Jeśli na likwidowanie polszczyzny w trzeb
nickim i oławskim trzeba było bezmała wieku staran
nej i przemyślanej pracy, to o ileż wolniej musiało 
się odbywać niemczenie zwarcie polskiego Śląska. Pol
skość na Śląsku trwała mocno i tylko posiadanie w ła
dzy umożliwiało niemczyźnie powolne posuwanie się 
naprzód.30)

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA.

Zestawienie parafii granicznych obejmuje te wszystkie pa
rafie, w których mieszkała, wg. ankiety ludność polska i które 
jednocześnie graniczyły z parafiami niemieckimi, albo miały 
nawet częściowo na swym terenie ludność, mówiącą tylko po 
niemiecku. Zebrane zostały następujące dane:

I — nazwa kościoła parafialnego (par.) i filialnego (fil.) 
i powiatu, na którym się znajdują.

30) Na tym miejscu autor składa podziękowania ks. dr. Win
centemu U r b a n o w i  za pomoc i ułatwienia przy korzystaniu 
z Archiwum Diecezjalnego.



II — nazwy wsi, zamieszkałych przez ludność, mówiącą po 
polsku, wchodzących w skład parafii. Nazwy są dwo
jakie: wg. ankiety z 1814 i dzisiejsze. Jeśli w skład pa
rafii wchodziły wsie niemieckie, nazwy ich opuszczono, 
zaznaczając tylko ich istnienie.

III — język panujący na terenie parafii, lub poszczególnych
wsi i znajomość języka niemieckiego (pytanie 9 ankiety).

IV — język kazań (pytanie 18 ankiety).
V — język pieśni kościelnych (pytanie 19).

VI — język księdza (pytanie 30).
VII — język używany w szkole (pytanie 4).

Odpowiedzi na te pytania zostały podane w tłumaczeniu pol
skim, przy czym starano się nie uszczuplać ich treści.

ZESTAWIENIE PARAFII GRANICZNYCH POLSKO-NIEMIEC
KICH WG ANKIETY Z 1814 R.

1. I — par. Mi l i c z  (pow. Milicz), fil. Karłów. ;
II — Modzenowe (Modzanów), Wielge Medziborek (Wiel

gie Sycowskie) i niemieckie.
III — tylko te wsie polskie, rozumieją też niemiecki; po

zostałe wsie niemieckie.
IV — par. niemiecki, fil. niemiecki i polski.
V — niemieckie.

V I ----------.
VII — po niemiecku.

2. I — par. Go s z c z  (pow. Syców), fil. Kuźnica czeszycka. 
II — Goschutz (Goszcz), Festenberg (Twardogóra), Go-

schutzer Hammer (Kuźnica Goszczańska), Drongawe 
(Drągów), Althammer (Kuźnica Goszczańska), Klein- 
gahle (Gola Mała), Neudorf (Nowa Wieś Gój- 
ska), Sackerau {Zakrzów), Drozentschin (Drożdzię- 
cin), Lasischken (Łazisko), Damaslawitz (Domasła- 
wice), Bunkai (Bąków), Brzeschine (Brzezina'!, Ben- 
dzin, Charlottenthal (Grabownica), Wedelsdorf (Su- 
liradzice), Lacznowe (Brzezina), Grossegahle (Gola 
Wielka), Steine (Kamień), Tscheschen (Czeszno), 
Conradau, Tscheschenhammęr (Kuźnica czeszycka), 
Johannisdorf, Glashiitte • (Czeszyce).-

III — polski, nieliczni poza Goszczem i Twardogórą rozu
mieją po niemiecku.

IV — par. polski i co 3 niedziela niemiecki, fil. polski.
V — jak IV.



VI — polski i niemiecki.
VII — po polsku i po niemiecku, stąd dzieci znają nie

miecki.
3. I — par. B u k o w i  ce (pow. Trzebnica), fil. Grabowno

Małe.
II — Frauenwaldau (Bukowice), Grossporschnitz (Pier- 

stnica), Kleinporschnitz (Mała Pierstnica), Gr. Lahse 
(Łazy Wielkie), KI. Lahse (Łazy Małe), KI. Graben 
(Grabowno Małe), Brodowtze (Brodowce), Olschowka 
(Olszówka), Linsen (Lędzina), Brustawe (Brzostowo), 
Eisenhammer (żeleźniki), Burday (nie istnieje), Bu- 
kowinki (Bukowinka), Grossgraben (Grabowno 
Wielkie).

III — z wyjątkiem Grabowna Wielkiego, Bukowinki i obu
Łaz, gdzie użycie niemieckiego wzmaga się, panuje 
polski, ale rozumieją też niemiecki.

IV — par. polskie, od 1801 co 3 niedziela niemieckie; fil.
•polskie.

V — jak IV.
VI — obie mowy.

V II --------- .
4. I — par. K o c z u r k i  (pow. Trzebnica).

II — Briesche (Brzezie), Klein Ujeschutz (Ujeidziec Mały),
Gr. u. KI. Cainowe (Koniowo), Werndorf .(Jaźwiny), 
Dombrowe (Masłowiec) i niemieckie.

III — w parafii przeważa niemiecki, ale w powyższych
wsiach nieliczni mówią przecież po polsku i nawet 
w tym języku się modlą.

IV — niemieckie.
V — niemieckie, nieliczni śpiewają po polsku.

V I --------- .
VII — niemiecki.

5. I — par. P o w i d z k o  (pow. Milicz).
II — Powidzko (Powidzko), Sayne (Sanie), Canterwitz

(Kanclerzowice), Ladzitze, Przittkowilz (Przedkowice), 
Dobertowitz (Dobrosławice), Grosskaschutz (Kaszyce 
Wielkie), Herrnkaschutz (Kaszyce Milickie), Domno- 
witz (Domanowice), Gross Ossig i Klein Ossig (Osiek), 
Fiirstenau (Książęca Wieś), Buckolowe (Bukołowo).

III — przeważa mowa niemiecka, ale wsie mówią także po
polsku.

IV — dwie niedziele niemieckie, trzecią polskie, w święta
przed południem niemieckie, po południu polskie.



V — tylko niemieckie pieśni, bo od 1812 nowy organista
nie znający polskiego.

VI — obie mowy.
VII — po niemiecku, ale w Kaszycach Wielkich i Osieku 

obaj nauczyciele znają mowę polską.
6. I — par. Ż m i g r ó d  (pow. Milicz), fil. Bychowo.

II — Wanglowe (Węglewo), Borzenzine ^Borzęcin) i nie
mieckie.

III — niemiecki, tylko w dwu powyższych wsiach starzy
ludzie używają mowy polskiej.

IV — par. niemieckie, fil. niemieckie, co trzeci raz polskie.
V — niemieckie.

VI — niemiecki.
VII — niemiecki.

7. I — par. T r z e b n i c a  (pow. Trzebnica).
II — St. Trebnitz (Trzebnica), Kloster (Klasztor), Polni-

sches Dorf (przedmieście Trzebnicy), Wiscłiawe (Wy- 
szów), Raschen (Raszów), Schwuntnig (Świątniki), 

.Bentkau (Będkowo), Pflaumdorf (Węgrzynów), 
Maltschawe (Malczów), Neuhof (Nowy Dwór), Britzen 
(Brzyków), Schickwitz (Szczytkowice), Kobelewitz 
(Kobylice), Martinau (Marcinowo i Rzepotowice), 
Maleschutz (Małuszyn), Kniegnitz (Księginice), Dro- 
schen (Droszow), Machnitz (Machnice).-

III — niemiecki.
I V  --------- .
V — niemieckie.

VI — wszyscy • duchowni parafii powinni znać język pol
ski, a musi przynajmniej jeden.

V I I --------- .
8. I — par. S z c z o d r ó w  (pow. Syców), fil. Gaszowice,

Drołtowice i Dziesławice.
II — Rudelsdorff (Drołtowice), Diestelwitz (Dziesławice), 

Ellguth (Ligota Polska), Bukowinę (Bukowina Sy- 
cowska), Ulbersdorf (Dziadów Most), Ossen (Ose), 
St. Medzebor (Międzybórz), Schonwald (Chełstów), 
Schollendorf (Szczodrów), Goernsdorf (Gaszowice), 
Pontwitz (Poniatowice), Ostrowine (Ostrowina), Ob. 
Stradam (Slradomia Wierzchnia).

III — polski, w Szczodrowie oprócz polskiego i niemiecki.



IV — polskie.
V — polskie, rzadko niemieckie.

VI — polski.
V II ---------- .

9. I — par. N a m y s ł ó w  (pow. Namysłów), fil. Wilków, 
Stare Miasto, Smarchowice śląskie.

II — Namslau (Namysłów), Altstadt (Stare Miasto), Jau- 
chendorj (Juskie), Nieve (Niwki), Krickau (Krzy
ków), Krasitz (Krasowice), Eisdorf (Idzikowice), 
Lanckau (Łączany), Polnisch Marchwitz (Smarcho
wice Wielkie), Neu Marchwitz (Smarchowice Nowe), 
Windisch-Marchwitz (Smarchowice śląskie), Gallbitz 
(Gołębice), Jacobsdorf (Jakubowice), Laubske (Lub
ska) i niemieckie.

III — miejscowości od Namysłowa do IdziKowic używają
języka polskiego i niemieckiego, (w Namysłowie prze
waża niemiecki), pozostałe tylko polskiego, Beniow
skie i Wilków — niemieckiego.

IV — par. polskie i niemieckie, fil. Smarchowice śląskie
polskie, pozostałe fil. niemieckie.

V — jak IV.
VI — proboszcz polski i niemiecki, wikary może tylko nie- 

. miecki.
VII — w Namysłowie niemiecki, w Smarchowicach Wiel

kich polski.
10. I — par. M i n k o w i c e  O ł a w s k i e  (pow\ Oława).

II — Minken (Minkowice Oławskie), Steindorf (Wojcice),
Bischwitz (Biskupice Oławskie), Celino (Cielina), 
Corsave, Peisterwitz (Bystrzyca), Grintanne (Jani
ków), Rodland (Kopalina), Gorsuche, Gr. Melatschiitz- 
(Miłocice), KI. Melatschiitz (Miłocice Małe), Postel- 
witz (Posadowice), Pritzen (Przeczów), Lampers- 
dorf (Mikowice), Fiirstenelguth (Ligota Książęca), 
Wilhelmir+ort (Brzozowiec), Barute (Borucice), Ko- 
zur (Kaczor), Zantuch (Sątok).

III — używa się obie mowy, przecież po większej części
więcej się mówi po polsku niż po niemiecku.

IV — po polsku i co trzeci raz po niemiecku.
V — po polsku i po niemiecku.

V I ------ .
VII — tylko niemiecki.

I — par. Mi ł o s z y c e  (pow. Wrocław) fil. Wojnowice.U.



II-— Melesehwitz (Miłoszyce), Jeltsch (Jelcz), Zindel (Woj- 
nowice), Jaeschwitz (Jaszowice), Beckera (Piekary), 
Neuvorwerk (Nowy Dwór), Laskowitz (Laskowice 
Oławskie), Duppine (Dębinka), Dauppe (Dziuplina), 
Qual\vitz (Chwałowice), Moscine, Tralaschin (Grę- 
dzina), I.apisso.

III — zna się obie mowy, ale więcej mówi się po polsku.
IV — naprzemian po polsku i po niemiecku.
V — polskie i niemieckie.

VI ----- . '
VII — niemiecki i polski.

12. I — par. G a j k ó w  (pow. Wrocław), fil. Dobrzykowice.
II — Steine (Kamieniec Wrocławski), Tschirne (Czernica),

Rattwitz (Ratowice), Lange (Łęg), Wiistendorf (Do
brzykowice) i niemieckie.

III — ludność powyższych wsi używa języka polskiego
i niemieckiego, pozostałe wsie par. niemieckiego.

IV — po niemiecku.
V — niemieckie.

VI — niemiecki.
VII — niemiecki.

13. I — par. św. M a u r y c e g o  we  W r o c ł a w i u  (pow.
Wrocław).

II — Radwanitz (Radwanice), i niemieckie.
III — z wyjątkiem Radwanic, gdzie mówi się tu i tam po

polsku, w pozostałych wsiach par. panuje język nie
miecki.

IV — po niemiecku.
V — niemieckie.

V I  ----------.
V II ----------.

14. I — par. Św. K a t a r z y n a  (pow. Wrocław).
II — Cattern (Św. Katarzyna), Tschechnitz (Siechnice),

Grebelwitz (Groblice) i niemieckie.
III — w powyższych wsiach przeważa język niemiecki, ale

używa się także polskiego, w pozostałych wsiach 
par. tylko niemiecki.

IV — po niemiecku.
V — niemieckie.

VI — niemiecki i trochę polskiego.
VII — niemiecki.

15. I — par. ż u r a w i n a  (pow. Wrocław), fil. Turów.



II — Rothsirben (żurawina), GallOwitz (Galowice), Syrding
(żerniki), Kraiken (Krajków), Wilkowitz; .(Wilko

wice), Tauer (Turów), Schaukelwitz (Szukalice), 
Reppline (Rzeplin), Mandelau (Mędłów), Oderwitz 
(Ozorzyce), Grunau (Janików), Boguslawitz (Bogu- 
sławice), Barathwitz (Bratc-wice), Zweyhof, Unchri- 
sten (Okrzeszyce), Irrschnecke (Rynakowice), Molo- 
witz (Milejowice), Munchwitz (Mnichowice), Weig- 
witz (Wojkowice), Schockwilz (Szostakowice).

III — niemiecki.
IV — w obu kościołach po polsku i po niemiecku, częściej

po niemiecku.
V — niemieckie.

• VI — obie mowy.
VII — niemiecki.

16. I — par. Wę g r y  (pow. Wrocław).
II — Bogenau (Bogunów) i niemieckie.

III — w powyższej miejscowości polski i niemiecki, w po
zostałych niemiecki.

IV — po niemiecku.
V — niemieckie.

VI — —.
VII — niemiecki.

17. T — par. D o m a n i ó w  (pow. Oława).
I I '— Thomaskirche (Domaniów), Radlowitz (Radłowice), 

Raduschwitz (Radoszkowice).
III — ludność używa obu języków.
IV — po niemiecku i po polsku.
V — niemieckie.

VI — obie mowy.
VII — niemiecki.

18. I — par. W i e r z b n o  (pow. Oława), fil. Janików.
II — Wiirben (Wierzbno), Marschwitz (Marszowice), Pop-

pelwitz (Popowice), Grosspeiskerau (Piskorzów), 
Schwoike (Swojków), Gunschwitz (Gęsice), Jankau 
(Janików).

III — w większości rozumieją po niemiecku, ale mówią po
polsku.

IV — po polsku i co trzecią niedziele po niemiecku.
V — polskie i. niemieckie.

V I ------.
V II  ------.



19. I — par. M a r c i n k o w i c e  (pow. Oława).
II — Mertzdorf (Marcinkowice).
III — ludność mówi po niemiecku, tylko nieliczni rozu

mieją także po polsku.
IV — po niemiecku.
V — niemieckie.

V I ------.
V I I ------ .

20. I — par. S o b o c i s k o  (pow. Oława).
II — Zottwitz (Sobocisko), MelLnau (Miłonów), Stanno- 

witz (Stanowice), Jungwitz (Jankowice), Saulwitz 
(Sulęcin), Seifersdorf (Zabardowice), Gross Jerassel- 
witz (Jarosławice) i 2 niemieckie.

III — powyższe wsie mówią po polsku, mniej po niemie
cku, reszta par. po niemiecku.

IV — naprzemian po polsku i po niemiecku.
V — jak IV.

VI — obie mowy.
VII — niemiecki i polski.

21. I — par. O ł a w a  (pow. Oława).
II — Ohlau (Oława), Baumgarten (dziś część Oławy), Goy 

(Gaj Oławski), Giesdorf (Godzinowice), Jatzdorf 
(Jaczkowice), Rosenhayn (Godzikowice), Deutsch- 
steine (Ścinawa), Polnisch Steine (Ścinawa Polska), 
Golonie Thiergarten (Zwierzętnik), Colonie tiber der 
Oder, Bergel (Stary Otok), Ottag (Nowy Otok), Zed- 
litz (Siedlce), Sackerau (Zakrzow), Grunlaume.

III — w Oławie przeważa mowa niemiecka, pozostałe miej
scowości rozumieją obie mowy.

IV — po niemiecku.
V — niemieckie.

V I ------ .
VII — niemiecki.

22. I — par. L u b s z a  (pow. Brzeg).
II — Gr. Doebern (Dobrzyń Wielki), KI. Doebern (Dobrzyń 

Mały), Smortawe, Limburg (Błota), Liednitz (Led- 
nica), Scheidelwitz (Szydłowice), Garbendorf (Gar
bów), Michelwitz (Michałowice), Luysenthal (Myśli- 
borzyce), KI. Piastenthal, Gr. Piastenthal (Piasto- 
wice), Luisenefeld (Wójcin), Moselache (śmiecho- 
wice), Neu Leubusch (Lubicz), Gross Leubusch (Lub
sza), KI. Leubusch.

III — mowa polska, tylko nieliczni rozumieją po niemiecku.



IV — po polsku, rzadko po niemiecku.
V — polskie, także niemieckie.

V I ------ .
V I I ------ .

I — par. B r z e g  (pow. Brzeg).
, II — Brieg (Brzeg).

III — poza wojskowymi, nielicznymi mieszkańcami i służbą
mówi się po niemiecku.

IV — po niemiecku.
V  ----.

VI — wikary, który opiekuje się więzieniem, musi znać 
obie mowy.

V II ------ .
I — par. K a r ł o w i c e  (pow. Brzeg).

II — Garlsmarkt (Karłowice), Alt Coeln (Stare Kolnie),
Alt Hammer (Kuźnica Katowska), Raskwitz (Roszko- 
wice), .Stoberau (Stobrawa), Rogelwiitz (Rogalice), 
Kauern (Kurznie), Riebnig (Rybna).

III — mowa polska, przecież mieszkańcy rozumieją wiele
i po niemiecku.

IV — po polsku, bo Niemców katolików tylko 5.
V — polskie.

V I ------ .
V I I ------ .

I .— par. S i o ł k o w i c e  (pow. Opole), fil. Popielów.
II — Schalkowitz (Siołkow;ice), Poppelau (Popielów), 

Chroscziitz (Chróścice), Gr. Schalkowitz (Nowe Sioł
kowice), Gr. Hirschfeld (Kaniów), Gr. Sacken (Lu
bienia).

III — mowa polska.
IV — po polsku.
V — polskie.

VI — polski, ze względu na szkołę niemiecki.
VII — po polsku, trochę po niemiecku.

I — par. S k o r o g o s z c z  (pow. Niemodlin), fil. Narok.
II — Golswitz (Golczowice), Sowade (Zawada), Norok

(Narok) i niemieckie.
III — w dwu pierwszych powyższych wsiach polski i nie

miecki, w Naroku tylko polski, pozostałe miejscowo
ści par. niemiecki.

IV — par. po niemiecku, fil. po polsku.
V — jak IV,

VI — dla Naroka polski.



VII —  wt Skorogoszczu niemiecki, w Naroku polski, w Gol- 
czowicach niemiecki i polski.

I — par. D ą b r o w a  (pow. Niemodlin), fil. Karczów, 
Skarbiszów.

II — Schoenwitz (Karczów), Bowalno (Wąwelno) i nie
mieckie.

III — w Karczowie polski i niemiecki, w Wąwelnie tylko
polski, pozostałe miejscowości par. niemieckie.

IV — w Dąbrowie i Karczowie naprzemian po polsku i po
niemiecku, w Skarbiszowie tylko po niemiecku.

V — jak IV.
V I ------.

VII — w Wąwelnie polski.
I — par. T u ł o w i c e  (pow. Niemodlin)), fii. Prądy.

II — Brandau (Prądy), Schedliske (Siedliska), Seifersdorf
(Skarbiszowice), Tyllowitz u. Asche (Tułowice), Ell- 
goth (Ligota Tułowicka), Rutkę (nie istnieje), Schid- 
low (Szydłów) i niemieckie.

III — 4 pierwsze z powyższych miejscowości polski i nie
miecki, następne tylko polski, reszta wsi par. nie
miecka.

IV — w obu kościołach nąprzemian po polsku i po nie
miecku.

V — jak IV.
VI — obie mowy.

VII — po polsku i po niemiecku.
I — par. N i e m o d l i n  (pow. Niemodlin).

II — Falkenberg (Niemodlin), Weschele (Wesele), Czepan
(Szczepanowice), Petersd. (Piotrowa), Springsd. 
(Brzęczkowice), Jatzdorf (Jaezowice), Lippen (Lipno).

III — we wsiach panuje tylko mowa niemiecka, w mieście
a także tu i tam po wsiach jest wielu, którzy mówią 
także po polsku, mniej zaś takich, co tylko po polsku.

IV — po niemiecku.
V — niemieckie.

V I ------ .
V I I ------ .

I — par. P r z e c h ó d  (pow. Prudnik).
II — Prziechod (Przechód), Leopolsdorf (Leopoldowice),

Wiersbel (Wierzbie), Sobineg (Sowin), Klauschwitz 
(Klucznik), Guschwitz (Goszczowice), Jakobsdorf 
(Jakubowice).



III — dwie pierwsze miejscowości polskie, następne pol
skie i niemieckie, dwie ostatnie niemieckie.

IV — po polsku..
V — polskie.

V I ------- .
VII — Przychód polski, Wierzbie i Goszczowice polski i nie

miecki, Klucznik niemiecki.
31. I — par. J a s i e n i c a  D o l n a  (pow. Nysa).

II — Mauschwitz (Myszowice) i niemieckie.
III — ludność tej wsi używa język polski, ale rozumie

i niemiecki, reszta par. niemiecka.
IV — po niemiecku.
V — niemieckie.
V I  —  niemiecki.

VII ^  niemiecki.
32. I — par. K o r f a n t ó w  (pow. Niemodlin).

II — Ferdinadshof (Wyrębiny), Julienthal (Ulianówka),
Niissdorf (Niesiebędowice), Woistrass (nie istnieje), 
Floste (Włosiowa), Puschine (Puszyna), Ellguth- 
Hammer (Kuźnica Ligocka), Ringwitz (Rzymkowice), 
Jamke (Stara Jamka), Piechowitz (Piechowice) i nie
mieckie.

III — 4 pierwsze z powyższych miejscowości językowo mie
szane, następne przeważnie lub wyłącznie polskie, 
reszta par. niemiecka.

IV — po polsku i po niemiecku.
V — polskie i niemieckie.

VI — obie mowy.
V I I ------ .

33. I — par. ś m i c z  (pow. Prudnik).
II — Schmietsch (śmicz) i niemieckie.
III — polski, reszta par. niemiecka.
IV — naprzemian po polsku i po niemiecku.
V — jak IV.

VI — obie mowy.
34. I — par. P r ę ż y  na  (pow. Prudnik).

II — Gross Pramsen (Prężyna), KI. Pramsen (Prężynka) 
i niemieckie.

III — tylko polskie, w Prężynce niewielu znających nie
miecki, reszta par. niemiecka.

IV — po polsku i co trzecią niedzielę po niemiecku.
V — jak IV.



VI — obie mowy.
V II ------.

35. I — par. B i a ł a  (pow. Prudnik), fil. Stare Miasto.
II — Ziilz (Biała), Altstadt (Stare Miasto), Schonwitz (Szo

nowice), Waschelwitz (Wasiłowice), Josephsgrund 
(Józefów).

III — polski, ale dzieci uczą się po niemiecku.
IV — par. naprzernian po polsku i po niemiecku, fil. po

polsku.
V — niemieckie.

VI — obie mowy.
• VII — polski i niemiecki.

3G. I — par. S o 1 ec (pow. Prudnik).
II — Altzulz .(Solec), Probnitz (Browiniec Polski), Olbers-

dorf (Olbrachcice), Rosenberg (Rostkowice), Schlog- 
witz (Słoków), Neudorf (Nowa Wieś Prudnicka;, 
Zabnik (żabnik), Krobusch (Krobusz).

III — polski.
IV — po polsku.
V — polskie.

V I  -----.
VII — polśki.

37. I — par. W i e r z c h  (pow. Prudnik).
II — Deutsch Miillmen (Wierzch), Polnisch Miillmen u.

Hoynowitz, Wilkau (Wilków), Czartowiz (Czar- 
towice), Mochau nebst Wiese (Mochów), Blaschwitz 
Błażejowice Dolne), Leschnik (Leśnik), Diirschel- 
witz (Dzierżysławice).

III — polski, tylko nieliczne osoby mówią także po nie
miecku.

IV — po polsku.
V — polskie.

VI — polski.
VII — polski.

38. I — par. G ł o g ó w e k  (pow. Prudnik), fil. Minorytów,
Rzepce i Browiniec.

TI — Oberglogau (Głogówek), Weingasse (nie istnieje), 
Oracz (Oracze), Pasternik (nie istnieje), Reptsch 
(Rzepcze), Neuhof (Nowy Dwór Prudnicki), Neukut- 
tendorf (Nowe Kotkowice), Gloeglichen (Głogowiec), 
Probnitz (Browiniec Polski).

III — miasto i przedmieścia są polskie i niemieckie, wsie 
tylko polskie.



39.

IV — u Minorytów po niemiecku, w par. i pozostałych 
fil. po polsku.

V — jak IV.
VI — obie mowy.

VII — w Głogówku jest szkoła niemiecka i polska, w Bro-
wińcu Polskim — polska.

I — par. B i e d r z y c h o w i c e  (pow. Prudnik).
II — Friedersdorf (Biedrzychowice), Froebel (Wróblin),

Alt Kuttendorf (Stare Kotkowice), Prostberg (Wy
szków) .

III — tylko polski.
IV — po polsku.
V — polskie.

V I ------ .
V I I ------.
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