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JERZY BURCHARDT 

SLĄZACY ZIEMI TRZEBNICKO-MILICKIEJ W SWIETLE 

POLSKICH NAZW OSOBOWYCH I TERENOWYCH 

Dawną polskość ziemi trzebnicko-milickiej poświadczają nie tylko bez
pośrednie przekazy historyczne, ale także nazewnictwo: nazw miejsco
wych i rzecznych, nazw terenowych i osobowych. Dokumentacja archiwal
na była już przebogata od zarania XIII w. i pozwala śledzić nazewnictwo 
polskie tej ziemS na przestrzeni niemal ośmiu wieków. Niniejszy artykuł 
jest próbą rekonstrukcji pewnych elementów życia chłopów śląskich ziemi 
trzebnicko-milickiej na podstawie interesującego i obszernego zbioru pol
skich nazw terenowych i . osobowych wynotowanych przede wszystkim 
z akt austriackich XVIII i pruskich XIX w., a nawet i z wcześniejszej 
dokumentacji. 

Staropolskie nazwy osobowe chłopów z dokumentu księcia Henryka 
Brodatego z 1204 r. 1 powtarzają się w latach 1821-1850 w recesach 
uwłaszczeniowych wsi położonych w okolicach Trzebnicy i Żmigrodu 
jako stałe nazwiska uwłaszczanych kmieci i zagrodników 2

• Tutaj też po 
·raz pierwszy, w innym dokumencie tegoż księcia, notuje się polskie
nazwy terenowe: ,,Łobzów Kop" - Między Brzykowem i Domanowicami,
,,U Wirzchów" - na strugą Lubszą (dziś Polska Woda) między Szczytko
wicami i Domanowicami oraz „Jaźwiny" - między Piotrkowicami, Mie
nicami i Węgrzynowem s.

Największym tytuł.em do sławy całej doliny rzeki Baryczy są wspa
niałe stawy rybne, powstałe w pierwszej połowie XVI w. z inicjatywy 
śląskiego rodu możnowładczego Korzboków (zwanych też z niemiecka 
Kurzbachami), których protoplasta, wiernie służąc królowi czeskiemu 
Władysławowi Jagiellończykowi, dorobił się wielkiej fortuny, obejmują-

• 

1 Codex diplomaticus nec non epistolaris SHesiae, edidit Carolus Malec z y ń
s ki, t. I, nr 104, Wrocław 1956, s. 261-268. 

2 J. Bu r cha r d t, Polskie nazwy osobowe i te renowe pod Trzebnicą i Miliczem

w XIX w. '(Sobótka, R. XXV, 1970, nr 1, s. 78). 

3 Code:c diplomaticus ... , t. II, nr 130, Wrocław 1959, s. 50, 52. 
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cej niemal całą dzisiejszą ziemię milicką (ze Żmigrodem) 4
• Rękami swych 

polskich, śląskich chłopów Korzbokowie założyli stawy, przekopali rowy 
doprowadzające i odprowadzające (przetoki), rowami melioracyjnymi od
wodnili moczary i trzęsawiska, karczując pierwotną roślinność drzewną 
i zamieniając je na pola i łąki s. Doskonałym świadectwem tej polskiej 
pracy są rozsiane w dolinie Baryczy i jej południowym, lewobrzeżnym 
dorzeczu nazwy polne (terenowe) typu: kopań, kopanka, kopanina. Spo
tykamy je w Borku (KK 6 6, nr 181, f. 325, r. 1723, Heidchen: Cappaine, 
Capuntke), Żmigródku (LM, nr 105, f. 228v, r. 1837, Schmiegrcxie: Co
paine), Radziądzu (KK, nr 182, f. 160 r, r. 1723, Radziuntz: Cappaine), 
Gatce (KK, nr 181, f. 153, r. 1723, Goitcke: Cappaine), Wilkowie (LM, 
nr 124, f. 55v, r. 1838, Wilkowe: Capaine), w Niezgod.zie (KK, nr· 182, 
f. 96 r, r. 1723, Nesigode: Cappaine), Olszy (KK, nr 83, f. 98r, r. 1723,
Ollsche: Cappany), Piotrkozicach (KK, nr 83, f. 112v, r. 1723, Peterko
schutz: Cappany), między Goruszkami (Garuschke) a Postolinem (LM,
nr 56, f. 38r, r. 1842: Kapuntk�n), punkowej (KK, nr 83, f. 39v, r. 1725,
Donckowe: Kappany), Kędziach (KK, nr 181, f. 374, r. 1723, Kendzie:
Cappaine), Węglewie (LM, nr 117, f. 8v, r. 1823, Wenglewe: Capaine),
Osieku Małym (KK, nr 182, f. 42v, r. 1723, Klein Ossig: Cappaine), Do
manowicach (ZRT, nr 18, f. 18r, r. 1832, Domnowitz: Kapuntke, f. 19r:
Kapainen), Osieku Wielkim (KK, nr .181, f. 224v, r. 1723, Gross Ossig:
Cappaine), Ujeźdźcu Wielkim (ZRT, nr 137, :f. 23, r. 1831, Gross Uje
schutz: Kapunken), Biedaszkowie Wielkim (KK, nr 119, f. !Or, r. 1724;
Gross Biadauschke: Kapanke), Barkowie (LM, nr 11, f. 43v, r. 1824, Gross
Bargen: Kapuntken), Złotowie (KK, nr 120, f. 235v, r. 1724, Schlottau:
Kapuncke) oraz Brzykowie (KK, nr 119, f. 60r, r. 1724, Britzen: Copani
nen). Nazwy te wiążą się ściśle z robotami melioracyjnymi chłopów,
z kopaniem rowów, przy czym brzykowslia Kopanina charakteryzuje
stare, wczesnośredniowieczne osadnictwo polskie, natomiast występujące
w pozostałych wsiach kopanie i kopanki odnoŚzą się do wsi późniejszych,
notowanych od XIV do XVI w. Obszar z kopanią i kopanką wykracza
poza ziemię trzebnicko-milicką, wchodząc na teren historycznie· wielko-

4 J. G o t t  s c h a  1 k, Abriss einer Geschichte des Kreises Militsch (Schlesische

Geschichtsbliitter, 1938, nr 3, s. 43); M. J. M i  d u  n s k y, Zur Besitzgeschichte ·von 
SchZoss Trai:henberg, Wrocław 1938, s. 68. 

5 R. N i t s c h k e, Zur Geschichte der Teichwirtschaft in der Bartschniederung 
·(Schlesische Geschichtsbliitter, 1938, nr 3, s. 85); O. L. G o  e ds c he, Geschichte
und Statistik des Miiitsch - Trachenberger Kreises Breslau 1847, podał informację

ze źródeł archiwalnych, dziś zaginionych, że Wilhelm Kurzbach (Korzbok) zmarły

w 1567 r. zadłużył się, budując wiele: wałów i zakładając liczne stawy. Autor niniej
szego artykułu dodaje od siebie, że tenże Korzbok przetłumaczył na język niemiecki

polską postyllę ewangelicką Grzegorza z żarnowca.
e Wykaz skrótów·znajduje się pod koniec niniejszego artykułu. 
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polskich, ale etnograficznie śląskich Hazów, gdzie w Zielonej Wsi w pow. 
rawickim znajdujemy łąki i pola z tymi nazwami, odwadniane przez rowy 
melioracyjne •. Wydaje się, że nazwy kopań i kopanka wsi Ż!Iligródek, 
Domanowice i Osiek Wielki pochodzą z czasów znacznie późniejszych niż 
te wczesnośredniowieczne osady. 

Chłopi polscy ziemi trzebnicko-milickiej pracowali także, co najmniej 
od XIV w., nad zakładaniem stawów rybnych. W zaginionym dziś doku
mencie z 1412 r. była mowa o założeniu nowego stawu na północ od Pru
sic s. Nadali oni polskie, z czasem tylko fonetycznie zniekształcone, nazwy 
wszystkim stawom, jak np. Kokot, Jamnik, Jeleniec, Krzyżownik, Sikora, 
Trzemeszno itp.9 Przy zakładaniu stawów chłopi kopali także przetoki, 
tj. rowy doprowadzające i odprowadzające wodę ze stawów. Taka prze
toka płynęła m. in. w okolicach Osieka Wielkiego i Bukołowa (LM, nr 24, 
f. 55v, r. 1827 i LM, nr 83, f. 15v, r. 1828: Sprittok Graben). Nad nisko
położonymi rzekami, strugami i przetokami sypali oni wały i groble
zwane tutaj gaciami (ZRT, nr 18, f. 87v, r. 1832, Domnowitz: Die Gatze),
na rzekach budowali zastawy, jazy, mosty i mostki (KK, nr 119, f. 244r,
r. 1723, Pohlnisch Hammer: Sostawe), przy czym mniejsze rzeczki, jak
gdzie indziej, nazywali strugami (LM, nr 27, f. 44v, r. 1828: Die Struga;
LM, nr 46, f. 55v: Struge). Nie jest wykluczone, że ludzie zatrudnieni
przy robotach melioracyjnych związanych z wodą nazywani byli wodni
kami. Wskazywałaby na to nazwa pola W' Barkowie (LM, nr 130, f. lr,
r. 1821, Gross Bargen: das Wodnicke Sti.ick) oraz nazwa miejscowa Wod
nikowo. Jednakże fakt, że jest to w zasadzie jednorazowy zapis, wydatnie
zmniejsza prawdopodobieństwo tej hipotezy.

Niegdyś las pokrywał ogromne połacie Śląska. Chłopi uprawiali z po
czątku gospodarkę żarową, wypalając las i przenosząc się z miejsca na 
miejsce. Świadczy o tym niewątpliwie nazwa osady Łazy w pow. milic
kim, gdzie z czasem pierwotni łazęgowi' osiedlili się na stałe, a także 
nazwa terenowa Łazisko w dawnej wsi Oborniki Górne (KK,. nr 117, 
f. 9r: Lasischky; KK, nr 117, f. 30r, r. 1723, Ober Obernig: Lasischka).
Od czasów neolitu chłopi wyrąbywali większe lub mniejsze połacie lasu
przeznaczając uzyskany w ten sposób teren pod uprawę i stawali s·ię rol
nikami osiadłymi. śladem tej ich działalności są nazwy terenowe typu:

7 świadectwo Feliksa Kapały, zamieszkałego kiedyś w Zielonej Wsi w posesji
pod numerem 46. 

8 N i t s c h k e, op. cit., s. 85.
G J. Do m ańs k i, Dolina Baryczy, Wrocław 1963, s. 54, 52; KK, nr 182, f. 94r·: 

am Jelenitz Teich; LM, nr 82, f. 19v, r. 1830, Neuvorwerk und Bilawen: Krzyzowniki 
Teich; LM, nr 45, f. 10v, r. 1853; Hammer: am Schickora Teiche; LM, nr 101, f. 69v, 
r, 1829, Sayne: Przimessen Teich; mapa AP Wrocław, Einheitsblatt, nr 92, Treb
nitz, r. 1936. 

/ 
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poręba, wyrębisko (LM, nr 46, f. 57v, r. 1833, Hammer Trachenberg:

Poremben; ZRT, nr 18, f. 19r, r. 1829, Domnowitz: Poremben; LM, nr 15, 
f. 6r, r. 1841: Rambisken). Jest przy tym rzeczą interesującą, że relikty
.tego polskiego słownictwa trwały jeszcze w dwudziestych latach XIX w.
w języku niemieckiej administracji gospodarczej, jak np. hybryda „Po
rembeholz", oznaczająca drzewo pochodzące z wyrębu (LM, nr 54·, f. 87r,
r. 1827, Carbitz: ,,an sogenannten Porembeholz").

Na miejscu wykarczowanego lasu powstawały staropolskie dziedzi
ny 10. Ze względu na budowę słowotwórczą pozostałościami tych dziedzin 
były najprawdopodobniej: Gojdówka (LM, nr 23, f. 11r, r. 1829, Brustawe,: 
Goidowke) w Brzostowie, Dybówka (LM, nr 101, f. 104v, r. 1829, Sayne: 
Diebowke) w Saniach, Makówka (KK, nr 117, f. 30r; r. 1723, Nieder 
Obernig: Makufge) w Obornikach Dolnych oraz przypuszczalnie Popówka 
(KK, nr 120, f. 184r, r. 1724, Schickwitz; Poppofke) w Szczytkowicach. 
Osiadły już chłop karczował jednak las w dalszym ciągu i wówczas po
wstawały nowiny, czyli nowe pola

1 
niedawno oddane pod uprawę. Takie 

nowiny spotykamy w Obornikach Dolnych (KK, nr 117, f. 30r, r. 1723, 
Nieder Obernig: Novine):. Chłopi nie tylko wycinali lasy, ale także, zwła
szcza na gorszych gruntach, prowadzili gospodarkę odroślową, przy czym 
pole z młodymi, podrastającymi drzewkami nazywali zapustami (KK, 
nr 116, f. 198v, r. 1723, Mahlen: Saposte Feld), jak to miało miejsce m. in. 
w Malinie. Lasy liściaste, pozostawione tutaj na niewielkich obszarach, 
nazywano gajami (KK, nr 117, f. 121r, r. 1723, Raadlau: Goy), które 
utrzymały się jednak tylko we wschodniej partii Wzgórz Trzebnickich 11, 

natomiast lasy szpilkowe zwano borami (ZRT, nr 95, f. 35r, r. 1830, Peter
witz: der Weg zum Wasserlach im alten Boren). Od poszczególnych ga
tunków drzew Ślązacy nazywali zbiorowiska leśne: bukowinami (KK, 
nr 115, f. 207, r. 1723, Beckern: Buckowine), dąbrowami (KK, nr 181, 
f. 374r, r. 1723, Kendzie: DSmbrowe), grabinami (KK, nr 114, f. 94r,
r. 1723, Gellendorf: Grabin), olszynami (LM, nr 45, f. llr, r. 1853, Cra
schnitz: Olschine) oraz lipinami (ZRT, nr 18, f. 75v, r. 1832_: Lipin). Wzgó
rza i pagórki nazywali Ślązacy w średniowieczu kopami, kopcami i wierz
.chami, a w późniejszym czasie górami i górkami 12. Obniżenia i zagłębie-

10 A. M ei t z e  n, Urkunden Schlesischer Dorfer, zur Geschichte der lćindlichen
Verhćiltnisse und der Flureintheilung insbesondere (Codex diplomaticus Silesiae, 
Wrocław 1863, s. 258), wymienia pod 1401 r. dziedziny w Łazach (Lazon), a na s. 255 
dziedziny w Domanowicach. Tekst przezeń przytoczony wspomina też o dziedzinach 
w Szczytkowicach, $wiątnikach, Raszowie i Brochocinie '(s. 256). 

11 Poza Wzgórzami Trzebnickimi występował jednak jeszcze gaj (Goy) we Wsze
mirowie w 1829 r.; por. ZRT, nr 110. 

12 Por. przyp. 3; por. też AP Wrocław, mapa T-110, 1,857 r.: Katze�urkeberg; 
AP Wrocław, mapa T-59, Brzyków: Gorke . 

•
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nia terenu wśród wzgórz zwały się kotlinami (KK, ,nr 119, f. 383r, r. 1724
r 

Gross Martinau: Kotlinen), i głęboczkami (KK, nr 119, f. 382r, r. 1724
r 

jw., Glimbutschke). 
Chłopi śląscy nie mieli zwykle swych pól w jednym kawałku. Z tego 

względu wyłoniła się potrzeba nadania nazw poszczególnym polom. I tak,. 
pola przylegające do wsi nazywane były ogrodami (LM, nr 46, f. 67v, 
r. 1833, Hammer Trachenberg: Ogroden), pola poprzeczne do osi wsi -
przeczokami (LM, nr 29, f. 149v, r. 1842, Donkawe: Przyczoken), pola
o szerokiej powierzchni - szerokiem (ZRT, nr 120, f. 36v, r. 1828, Schim
merau: Scheroken), wąskie a długie ciągi pól - smugami (LM, nr 131.,
f. 7v, r. 1832, Linsen: Schmugen), pola położone nieco wyżej od otacza
jącego terenu - grądzikami (ZRT, nr 43, f. 21v, r. 1837, Wilkowe: Grun
schicken), pola leżące niżej, zajęte chyba głównie przez łąki, gdzie dla
ochrony przed wodą ustawiano specjalne brogi na siano - kawkami
(LM, nr 29, f. 140v, r. 1844, Donkawe: Kaffken) lub kawami (KK, nr 117 r 

f. 30, r. 1723, Ober Obernig: Caven). Błotnjste łąki i trzęsawiska nazywały
się - kałami (LM, nr 110, f. 56r, r. 1839, Tschotschwitz: Prowothner
Kehle) 13 lub kaliskami (LM, nr 110, f. 58v, r. 1839, Tschotschwitz: Koli
sken). Łąki kośne zwały się trawnikami lub z pochyleniem gwarowym
trownikami (LM, nr 29, f. 140v, r. 1844, Donkawe: Trowniken) oraz tra
wiskami (ZRT, nr 18, f. 75v, r. 1832, Domnowitz: Trevisken). Natomiast
pastwiska gminne z terenu wczesnośredniowiecznego osadnictwa okreś-·
lano staropolsltjm wyrazem błonie (ZRT, nr 149, f. 79v, r. 1826, Zfrkwitz�
Błonie), a z osadnictwa późniejszego - pasternikami (LM, nr 28, f. 60v,
r. 1831, Dobrtowitz: Pasternick). Wydaje się, że bardzo starym określe

niem pola uprawnego była niwa (LM, nr 101, f. 96v, r. 1829, Sayne: die
kleine und die hohe Niewe), a przypuszczalnie równie stare pole lub
połJ{o (LM, nr 101, f. 68v, r. 1829, Sayne: Polke). Takie niwy występowały
w Saniach, Osieku Wielkim, Łazach, Złotowie i Bierzycach Wielkich.
Wygon dla bydła nazywał się we Wszemirowie Wolarką (ZRT, nr 110,
f. 27r, r. 1828, Schiminerau: an der Wolarke Gasse). Budując co najmniej
od XII w. chaty naziemne chłopi śląscy używali do tego celu gliny (KM,.
nr 67, f. 16r, r. 1868, Dobrtowitz: Glinen) 14, bo inaczej nie zwracaliby
uwagi na ten rodzaj gleby, nadając nazwę polu. Głównie w celu produkcji
płótna i oleju Slązacy, jak wszyscy Słowianie, uprawiali len, który mo
czyli w określonych, wilgotnych miejscach - wykorzystywano naturalne

ia Reces graniczny między Polską a księstwem głogowskim z iat 1528-1531,

wydał Z. C e  1 i c h  o ws k i, Poz.nań 1900, s. 25: Byalli kal, s. 26: Trczynne Blotho, 
seu Trczinny Call, Kony call, Szbykowy kall, Troschynsky call ... 

1' J. K aź m i  er c zy k, Z. P o d w i ń  s k a, Wyniki badań północno-zachodniej 

części rejonu Trzebnicy przeprowadzonych w 1963 r., Warszawa 1964, nr 2, s. 477� 
poprzednio budowano raczej półziemianki i ziemianki. 

•
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stawy i wilgotne łąki - zwanych moczydłami (LM, nr 57, f. 17v, r. 1827, 
Gross-Kaschiitz: Macindeln) lub moczydlnicami (KK, nr 113, f. 69v, 

I 

r. 1724, Krumbach: ·Motschelitz Teich). Nie wykluczone, że pola zwane
białawami, były pierwotnie miejscem bielenia płótna (LM, nr 46, f. 42r,
r. 1833, Hammer Trachenberg: Ballawe). Natomiast od charakteru lub
barwy gleby pochodziły nazwy pól: kamionka (LM, nr 56, f. 40r, r. 1842,
Garuschke: Kamiuntken), bezsprzecznie oznaczająca grunt o kamienistej
glebie, i czerniawa (LM, nr 50, f. 10v, r. 1827, Herrn Kaschiltz: Cernawe),
której nazwa wywodziła się od koloru gleby. Prawdopodobnie klinowato
pomiędzy dawne lasy wdzierały się pola zwane kątami (KM, nr 67, f. 16r,
r. 1868, Dobrtowitz: Kunten). Wprawdzie nazwa pola Rudniki wywodzi
się od strugi Rudnik, ale liczne nazwy miejscowe typu Ruda (Hammer)
oraz nazwisko Rudnik pozwalają z pewnym prawdopodobieństwem wnio
skować, że kiedyś, w średniowieczu i później, nad kopaniem .rudy dar
niowej i może nad jej obróbką w hucie pracowali śląscy rudnicy 1s. W Pa
włowie znajdujemy pole o ciekawej nazwie: Kadłubka (KG, I/13918
f. 72r, r. 1829, Pawelau: Kadupken) 1s, która to nazwa bierze swój począ
tek najprawdopodobniej od znajdującego się na nim źródła ujętego pra
dawnym zwyczajem w pień, czyli kadłub drzewa.

Nazwy terenowe jednakże nie wyczerpują możliwości poszerzenia na
szej wiedzy o Slązakach ziemi trzebnicka-milickiej. Nazwiska chłopów, 
na Sląsku do 1807 r. ściśle związan'ych z wsią rodzinną 11, pozwalają zna
komicie na poszerzenie tej wiedzy. Nie wchodzimy przy tym w sens prze
nośny i genezę nazwisk, ale interesuje nas ich obiektywne, zwykłe zna
czenie na gruncie gwary śląskiej. Tym sposobem ustalamy istnienie na 
badanym terenie kilkunastu wiejskich zawodów rzemieślniczych, zauwa
żamy zwierzęta, domowe i dzikie, ze środowiska i najbliższego otoczenia 
chłopów dowiadujemy się, co oni jadali oraz jak ustosunkowywali się do 
problemów religijnych i narodowościowych. 

Nazwa osobowa Wolorz, zanotowana w XVI w. w urbarzu trzebnic
kim z 1523 r. 18, świadczy nie�ątpliwie o dużej specjalizacji w gospodarce 
hodowlanej Ziemi Trzebnickiej, o istnieniu zawodu wolarza. A oto zawody 
utrwalone w nazwiskach osiemnastowiecznych: gęsiarek (LM, nr 53, f. 47, 
.r. 1831, Wildbahn: Genschoreck) pasł gęsi wiejskie; kośnik (KK, nr 115, 
f. 204r, r. 1723, Beckern: Kossnike) wynajmował się do koszenia trawy
i zboża u bogatszych chłopów; bartnik (KK, nr 181, f. 307v, r. 1723, Herrn,

1s KK, nr 120, f .  318r v, r. 1724, Grąss Ujeschtitz: Rudnig.
16 KG, nr I/13918, f. 72r, r. 1829, Pawelau: Kadupken. 
17 I. Kos t ro wicka, Z. Land a u, J. Tom as ze wski, Historia gospo

darcza Polski XIX i XX w., Warszawa 1966, s. 74. 
ts Rękopis Biblioteki Zakładu Narodov ego im. Ossolińskich, nr 12007/II z 1523 r., 

s. 10. 
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Xaschiltz: Bartnicke) nadzorował pszczoły w barciach leśnych i dostarczał 
miodu; kowal (KK, nr 82, f. 106r, Schlabotschin, r. 1724: Kobolcke) wy
konywał narzędzia do pracy w polu; cieśla (KK, nr 121, f. 313r, r. 1724, 
,Pross Ujeschiltz: Ceschlack) budował chaty; rudnik (KK, nr 121, f. 318r, 
r. 1724, Gross Ujeschiltz: Rudnig) kopał na łąkach rudę darniową; piekarz
�KK, nr 119, f. 135r, r. 1724 Frauwaldau: Pekarzik) wypiekał piecki, czyli
bochenki chleba oraz kołacze; węglerz, czyli węglarz (KK, m 83, f. 5r,
r. 1723, Pedoschke: Wengler) wypalał w lesie węgiel z drewna; gigas,
czyli skrzypek (KK, nr 82, f. 203r, r. 1724, Duchawe: Gigas) grywał na
gidze, czyli na prymitywnych ·skrzypkach na weselach chłopskich, pisarz
{pisorz) (LM, nr 68, f. 31, r. 1830, Liebenthal: Pissors). zapisywał dochody
i rozchody majątku dworskiego; grabarz (groborz) (KK, nr 118, f. 176r,
r. 1724, Catholisch Hammer: Groborsch) grzebał zmarłych na cmentarzu.

Śląskiego chłopa otaczały zwierzęta domowe: barany (KK, nr 120,
f. 268r, r. 1723, Schwuntnig: Barane) i owce, bydło rogate, jak juniec,
czyli byczek (KG, nr I/13624, f. 9v, r. 1830, Gross Kainowe: Junietz),
kozy i kozły (KK, nr 181, f. 284, r. 1723, Herrn Kaschiltz: Kosslicke),
nazywane tu koźlikami lub koziołkami (KG, nr I/13680, f. 58r, r. 1856,
Koschel; KK, nr 119, f. 135, r. 1724, Frauwaldau: Kozoleck), koguty,
zwane tu zrazu koczotami, a później kokotami (LM, nr 96, f. 64v, r. 1837,
Przittkowitz: Kotschote; KK, nr 181, f. 307v, r. 1723, Herrnkaschiltz: Koc
koth), przy czym wyraz koczot jest staropolski, a kokot wyrazem znanym
gwarze śląskiej. W oborze gnieździły się jaskółki (KK, nr 182, f. 119v,
r. 1723, Powitzko: Jaschkulcke) tępiące muchy (KK, nr 82, f. 122v, r. 1723,
Schwentroschin: Muche), ale na pobliskich drzewach czatowały też sroki

{KK, nr 182, �- 270v, r. 1723, Wilckowe: Schrocke) porywające kurczęta.
Za kominem lub na polu Świercz, czyli świerszcz, nucił swoją piosenkę,
(LM, nr 127, f. 7r, r. 1824, Ober Woidnikow.e: Schwiers). Zimą do okien
chaty dziobkami stukały sikory (LM, nr 129, f. · 21r, r. 1831, Zwornego
schiltz: Schikore), prosząc o pożywienie. W niedalekich lasach i borach
.żyły żbiki 19, wilki (KK, nr 83, f. 80r, r. 1723, Ollsche: Wiltschky) i lisy
{KK, nr 181, f. 198v, r. 1723, Gross Kaschiltz: Liess), żubry, zwane tu
prawdopodobnie ząbrami (LM, nr 128, f. 148v, r. 1848, Ziegelscheune:
Sambrownitze Teich), jelenie i jeleńce, czyli jelonki (KK, nr 182, f. 96v,
r. 1723, Nesigode: Jelenitz Teich), a z ptaków gołębie grzywacze (AT,
nr 45, r. 1811, Klein Ossig: Grziwiatz). Na bagnach żyły cietrzewie, czyli
cieciorki (LM, nr 106, f. 13v, r. 1843, Schwentroschin: Tschetzorke) oraz
żurawie (KG, nr I/14068, f. 12v, r. 1834, Raschewitz: Surauf). Nad wodą
m!ały swe żeremia bobry (KK, nr 181, f. 395v, r. 1723, Klein Bargen:
Bober), a w rzekąch i stawach żyły ryby (KK, nr 121, f. 313r, r. 1724,
Gross Ujesch�tz: Rybus), jak karasie (KK, nr 118, f. 4r, r. 1724, Trebni.tz:

• 19 Reces graniczny ... , s. 26.

I 
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Korosche) oraz karpie (LM, nr 83, f. 32r, r. 1828, Gross Ossig: Karpicke). 
Wiosną zdarzała się nieraz plaga -chrabąszczy, zwanych tu sustami (LM, 
nr 68, f. 6v, r. 1830, Liebental: Sust). Krowom na pastwisku dokuczały 
bąki ,(LM, nr 68, f. 6v, r. ,1830, Liebenthal Bunke). 

Pożywienie Slązaków stanowiły na tych terenach grzyby (LM, nr 28, 
f. 62v, r. 1831, Dobrtowitz: Grzibowe), jak borowiki, zwane prawokami
lub prawoczkami (KK, nr 118, f. 28r, r. 1724, Bentkau: Prowatschke;
Prowatzke), kozaki, zwane tu kozakami (KK, nr 117,_ f. 116v, r. 1723�
Raadlau: Kosocke), kalki, czyli siniaki (LM,_ nr 9, f. llr, r. 1935, Altham
mer Goschiitz: Kalke�, oraz ryby, jagody (KK, nr 120, f. 60r, r. l 724�
Gross Perschiltz: Jagoda), borówki, czyli brusznice (LM, nr 15, f. 3v,
r. 1841, Birnbiiumel: Barufke), warzywa, jak kapusta (KK, nr 120, f. 64r,
r. 1724, Gross Perschiitz: Kapusteł, groch (KK

.,_ 
nr 82, f. 122v, r. 1723,

Schlaboschowitz: Grocholcke), czosnek (KG, nr 1/13918, f. 60v, r. 1829,
Pawelau: Tschoschnig),. pasternak (KG, nr 1/13931, f. 7r, r. 1829, Pflau
mendorf: Pasternack), owoce, jak gruszki (KK, nr 120, f. 60r, r. 1724,
Gross Perschi.itz: Gruska), gniłki (KK, nr 83, f. 35v, r. 1723, Donckowe:
Gnilke), jabłka, jak to może wynikać z zapisu o jabłonce (KK, nr 117,
f. 121v, r. 1723, Raadlau: Jabunke). Poza tym jadano jojka, czyli jaja
(KK, nr 117, f. 224v, r. 1722, Wiirtzen: Joytke), a oprócz potraw zasad
niczych jedzono tutaj zurek, czyli żur (LM, nr 105, f. 197v, r. 1837,
Schmiegrode: Surke), pito maślonę, czyli maślankę' (KK, nr 82, f. 159r,
r. 1723, Dziewentline: Maslona), kapałę, czyli serwatkę (LM, nr 18, f. 8v,
r. 1826, Borzenzine: Kapalle), a przy okazji gorzołkę, czyli wódkę (KK,
nr 114, f. 118v, r. 1723, Wersingawe: Gorsolcke). Na święta pieczono ko
łacze (KK, nr 117, f .. 173r, r. 1723, Wiese: Kalotschke). Na przednówku,
a także kiedy indziej, gdy bieda doskwierała, jedzono widocznie korzonki
roślin (ZRT, nr 12, f. 36v, r � 1830, Bukowine: Karsunkel.

Gniewliwi kmiecie śląscy 'nieraz wymyślali niesforną służbę lub nie
posłuszne dzieci. Nic też dziwnego, że od najczęściej używanych wymyś
lań i łajań nadali im sąsiedzi przezwiska, które z czasem przetworzyły 
się w stałe nazwiska. Niewątpliwie jeszcze z początkiem XIX w. na ziemi 
trzebnicka-milickiej powstawały w ten sposób przezwiska, jednakże pro
ces ten Prusy zahamowały, nadając różnorako przezywanym chłopom 
nazwiska urzędowo ustalone. Ale np. chłopi ujeździeccy w 1824 r. nazy
wali Jerzego Labickiego - Mordzinką, Daniela Sternickiego - Gadem 
(ZRT, nr 137, f. 134v, r. 1824, Gross Ujeschiitz: Mordschinke ... , jw.: Gade), 
a chłopi z innych wsl nosili także tego typu nazwiska pochodzące z pjer
wotnych przezwisk, jak Nicpoń (KK, nr 82, f. 124r, r. 1860, Wehlige: 
Nitzpon), Mordus (LM, nr 120, f. 16v, r. 1833, Wembowitz: Mardus), Lęgot 
(LM, nr 45, f. 45v, r. 1853, Politz: Lingott), Plewa (KK, nr 118, f. 245r, 
r. 1725, Kobelwitz: Plewe).

\ 
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Zdarzało się, że bogaci kmiecie czasem lubili sobie ponarzekać, więc 
biedniejsi· sąsiedzi w lot wykorzystywali tę ich przywarę i obdarzali ich 
przezwiskami zgodnie z przedmiotem narzekań. Stąd pochodzą ironicznie 
brzmiące przezwiska odróżniające dwóch bogatych kmieci ujeździe�kich 
o identycznym nazwisku: Bogumiła Labickiego zwanego Mizerakiem
i Bogumiła Labickiego zwanego Nędzą (ZRT, nr 137, f. 5v, r. 1831, Gross
Ujeschiitz: Miserocke, Nense).

Pierwotne apelatywy: bargenda (LM, nr 70, f.· 41v, r. 1823, Linsen: 
Bargende), zaręba (KK, nr 119, f. 135r, 1724, Frauwaldau: Soremba), 
lola, czyli tęgi kij (KK, nr 117, f. lOOr, r. 1722, Pristelwitz: Lohle), obuch 
(LM, nr 70, f. 41v, r. 1832, Linsen: Obuch) charakteryzują awanturników. 
i zawadiaków. Suska (LM, nr 105, f. 3r, r. 1817, Schmiegrode: Zuske), 
Skocylas (KK, nr 82, f. 122v, r. 1723, Schlaboschowitz: Skozilas) i Opala 
(KK, nr 118, f. 81r, r. 1724, Briesche: Opahle) świadczą o przekraczaniu· 
przez chłopów dworskich zakazów kłusownictwa i nielegalnych wyrę
bów suszu. Dawne apelatywy: sternik, czyli przodownik w pracach pol
nych (LM, nr 24 f. 53v, r. 1828, Buckolowe: Sternitzky), laba, czyli 
próżnowanie (ZRT, nr 137, f. 5v, r. 1824, Gross Ujeschiitz: Labitzky), 
rychlik {LM, nr 29, f. 115v, r. 1844, Donkawe: Richling), zmuda {LM, 
nr 37, f. 27v, r. 1828, Goitke: Schmude) i świtała (KK, nr 82, f. 142, 
r. 1723, Welige: Switale) świadczyły o stosunku chłopów do pracy.

Obyczaje ludzkie, jak sprawy kąpieli i higieny osobistej, marnotraw
stwo i krętactwo, obrazują dawne apelatywy: toploń, faska, kośmider, 
tyrok i cygan. Toploń (KG, nr 12981, f. 219v, r. 1842, Briesche: Toplon) 
i faska (KK, nr 119, r. 135r, r. 1724, Frauwaldu: Fascke) · mówią o za

miłowaniu do kąpieli, do taplania się w wodzie i w fasce, czyli drewnia
nej balii. Rozczochrany i niezbyt często strzyżący włosy kośmider (KK, 
nr 83, f. 80r, r. 1723, Neudorf: Koschmieder) 20 mógł sprawiać wrażenie 
przeciwne niż poprzednio wymienieni czyścioszkowie. Zdecydowanie 
ujemną opinię mieli zapewne tyrok {LM, nr 57, f. 9v, r. 1827, Gross 
Kaschiitz: Tyrock), trwoniący z lekkim sercem swe mienie, oraz cygan 
(LM, nr 20, f. 13v, r. 1833, Breschine Freyhan: Zigan), posługujący się 
chętnie cygaństwem 21, czyli kłamstwem, a znowuż gębus (KK, nr 119, 
f. 31v, r. 1724, Klein Biadauschke: Gembus), pysk (LM, nr 92, f. 13�r,
r. 1828, Powitzko: Piske) i swar (KK, nr 116, f. 222r, r. 1722, Masse!:
Swor) przypuszczalnie byli pyskaci i kłótliwi. Natomiast cichosz (KK,
nr 118, f. 335r, r. 172.4, Neuhof: Czichosch) był spokojnego usposobienia.

20 Por. sens apelatywu „kośmider" w Goli pow. Kępno '(dawny pow. sycowski 
na Sląsku), informatorka Anna Wittek: człowiek rozczochrany. 

21 W Zielonej Wsi pow. Rawicz używa się określenia cygan (cygon) w znaczeniu 
,,kłamca", a wyrazu cygaństwo w sensie „kłamstwa". 
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Na temperament pierwotnych swych nosicieli wskazywały dawne ape
latywy: gorący (KK, nr 181, f. 395r, r. 1723, Klein Bargen: Goruntze), 
jary (KK, nr 120, f. 25r, r. 1723, Klein Graben: Jary), skory, czyli szybki 
(KK, nr 118, f. 104v, r. 1724, Caynowe: Skore), gajda, czyli niezgrabny 
(KK, nr 119, f. 284r, r. 1724, Lahse: Gayde) i brus, czyli chłop flegma
tyczny, podobny do pnia drzewa (KK, nr 119, f. 238r, r. 1723, Pohlnisch 
Hammer: Bruss). 

O wyglądzie zewnętrznym świadczyły dawne apelatywy: ruby (KK, 
nr 118, f. 104v, r. 1724, Caynowe: Rube), drobny (KK, nr 120, f. 25r, 
r. 1723, Klein Graben: Drobny), rudy (KK, nr 182, f. 119v, r. 1723, Po
witzko: Rudy), wielisz (KK, nr 117, f. 63r, r. 1723, Peterwitz: Wielisch),
malik (LM, nr 64, r. 45r, r. 1822, Klein Krotschen: Malike), kędzia (LM,
nr 27, .f. 21v, r. 1828, Deutsch-Damno: Kensche), garboc, czyli garbaty
(KK, nr 116, f. 238v, r. 1723, Minitz: Garbotz), brodala (LM, nr 17, f. 8v,
r. 1848, Borsinowe: Brodale), pludrok (KK, nr 118, f. 176r, r." 1724, Catho
lisch Hammer: Plodrock), cholewa (KK, nr 120, f. 64r, r. 1724, Gross
Perschiitz: Kolewa), bosok, czyli bosy (KK, nr 118, f. 104v, r. 1724, Cayno
we: Bossok) i dziura (KK, nr 118, f. 130r, r. 1724, Gross Commerowe:
Dzura) oraz chudok (L�, nr 83, f. 37v, r. 1828, Gross Ossig: Kudocke).
O prawdziwej lub udawanej głuchocie świadczył apelatyw głuch (KK,
nr 118, f. 89r, r. 1724, Briesche: Głuch). O pierwotnym środowisku śląskie
go chłopa mógł także świadczyć pierwotny apelatyw; kępa (LM, nr 77.
f. 66r, r. 1831, Nesigode: Kempe), który zapewne oznaczał mieszkańca
suchej kępy wśród bagien i moczarów. :Natomiast przezwisko kozub lub
kozubek, czyli kosz lub koszyk (KK, nr 117, f. 222r, r. 1722, Wiirtzen:
Kasubke), charakteryzowało chłopa poprzez jego stały atrybut, w którym
nosił jaja, grzyby bądź jagody.

Stosunek niektórych Slązaków ziemi trzebnicka-milickiej do spra,w 
religijnych malują dawne apelatywy: pogon, czyli poganin, nawrot, czyli 
konwertyta, oraz paciorek. Pogon (LM, nr 37, f. 73v, r. 1828, Goitke: 
Pogon) nie uczęśzczał do kościoła i był niechętnie ·usposobiony do księży, 
ale zdarzało się też, że ulegał naciskowi moralnemu otoczenia, nawracał 
się i stawał się w ten sposób nawrotem (KK, nr 182, f. 119v, r. 1723, 
Powitzko: Nafroth). Natomiast paciorek {LM, nr 49, f. 6v, r. 1824, Her
rmenau: Patschorke) był człowiekiem religijnym oraz chętnie i często, 
chyba nawet nazbyt często w odczuciu sąsiadów, odmawiał pacierze. 
Dobrze również widać rozróżnienie między Polakiem (KK, nr 119, f. 80v, 
r. 1724, Domnowitz: Pollag) i Miemcem, czyli Niemcem (KK, nr 119,
f. 134v, r. 1724, Frauwaldau: Mimetz), między Slęzokiem, czyli Slązakiem
(KG, I/13607, f. 24v, r. 1833, Kottwitz: Schlinsog), a przybyszem z Wiel
kopolski, który czasem nazywany był poznańskim (KK, nr 119, f. 262r,
r. 1724, Kniegnitz: Posnansky).
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Przechodząc do drugiej części niniejszego artykułu, wypada zazna
czyć, że ogromna większość wzmianek i dowodów źródłowych wyżej przy
toczonych pochodzi z lat 1722-1725, kiedy to na polecenie dworu ce
sarskiego w Wiedniu przeprowadzono na całym Śląsku, w tym także na 

· ziemi trzebnicko-milickiej, szacunek stanu posiadania chłopów w po
szczególnych osadach, zwany dzisiaj potocznie Katastrem Karolińskim.
Jest rzeczą oczywistą, że znaczna część zapisanych wówczas przez urzęd
ników nazw terenowych i osobowych powstała wcześniej (odnosi się to
przede wszystkim do nazw polnych, bo nazwiska nie· były jeszcze wtedy
elementem stałym), jednak nie ulega wątpliwości, że wszystkie te nazwy
były wówczas tak samo zrozumiałe i swojskie dla chłopów śląskich, jak
jeszcze dziś są jasne. i doskonale rozumiane przez chłopów etnograficznie
śląskich Hazów i etnograficznie śląskich mieszkańców zachodniej połaci
dzisiejszego pow. kępińskiego w woj. poznańskim, która jeszcze do 1918 r.
należała do Śląska. Przytoczone nazewnictwo pochodzi na ziemi trzeb
nicko-milickiej z miejscowej, śląskiej odmiany polszczyzny. Na podstawie
tego nazewnictwa można uzupełnić z powodzeniem dane o zasięgu języka
polskiego na ziemi trzebnicko-milickiej, znane z przekazów historycz
nych, a szczególnie z wiadomości o nabożeństwach polskich, ewangelickich
i katolickich. Nazwy terenowe i nazwy osobowe pozwalają nawet na
uściślenie danych historycznych.

W związku z tym, że większość materiału źródłowego wywodzi się,
jak wyżej powiedziano, z lat dwudzi�stych XVIII w., będzie nie od
rzeczy zobrazować najpierw sytuację polszczyzny w tym czasie na ziemi
trzebnicko-milickiej, a następnie przytoczyć w,sie z większością polskich
nazwisk i nazw terenowych, co pozwoli na rozszerzenie i uściślenie do
tychczasowych wiadomości na temat zasięgu języka polskiego.

W latach dwudziestych XVIII w. polskie nabożeństwa ewangelickie
odbywały się w Żmigrodzie (do 1791 r.), Miliczu, Wierzchowicach (do
1820 r.), Koniowie (do 1830 r.), Kuźniczysku i Złotowie (do 1760 r.),
Łuczynie (do 1740 r.) 22, Trzebnicy (do 1800 r.) i Pawłowie Trzebnickim
(do 1837 r.), a polskie nabożeństwa katolickie w Trzebnicy, Koczurkach,
Powidzku, Wszemirowie i Radziądzu 2a. Jednocześnie wiemy, że nieco
wcześniej, bo do 1707 r., do polskiej parafii ewangelickiej w Masłowie,
jedynej wówczas na całej ziemi trzebnickiej, należały wsie: Księginice,
Szczytkowice, Brzyków, Małoszyn, Ujeździec, Komorowo, Pawłów, Bie
daszków, Br?ezie, Koniowo i Domanowice. Wsie. te miały wówczas bez-

22 T. Ład o górs ki, Uwagi o źródłach dotyczących zasięgu mowy polskiej na 

Dolnym Slqsku (1780-1840) (Studia Sląskie, t. X, Katowice 1966, s. 107). 
23 F'. G. E. A n der s, Hisforische Statistik der evangelischen Kirche in Schlesien.

nebst einer Kirchenkarte, Wrocław 1867, s. 217, 221-223, 392, 397, 398, 400. 
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wzglę<;lną przewagę ludności polskiej, ponieważ inne wsie ewangelickie 
na ziemi trzebnickiej należały w tym samym czasie do niemieckiej parafii 
ewangelickiej w tymże Masłowie 24. Lata 1717-1726 stały pod znakiem 
.akcji przeprowadzonej przez ksienię klasztoru cystersek w Trzebnicy � 
Zofię Biernacką, ustosunkowaną i wpływową szlachciankę polską ----' 
.a zmierzającej do ograniczenia i eliminacji: wpływów luteranizmu pol
skiego, który rozszerzył się we wsiach klasztornych 2s. Opatka osobiście 
nawracała protestanckich chłopów na katolicyzm. Jednocześnie w po
bliskim Pawłowie do 1730 r. działał zasłużony pastor luterański Krystian 
Rohrman, rodem z Byczyny, który potoczystą i zgrabną polszczyzną prze
kładał z języka niemieckiego pieśni luterańskie, wydając je dwukrotnie 
w Brzegu w latach 1723 i 1727 (wydanie z 1731 r. było już pośmiertne) 
w zbiorze zatytułowanym: Kancyonal zamykający w sobie pieśni chrześci

jańskie ... " 26, niewątpliwie także dla swoich parafian. Pastorzy śląscy 
mieli też do swojej dyspozycji nowy polski przekład Biblii {pióra Efraima 
Breskotta, pochodzącego z Wołczyna, pastora w Trzebnicy w latach 1707-

1717), wydany w 1708 r. we Wrocławiu i w Brzegu 21. Potrafili zatem 
energicznie bronić swej wiary drukiem i na ambonie, tym bardziej że 
w 1728 r. otrzymali świetną pomoc w postaci postylli Samuela Dąbrow
skiego, wydrukowanej w Brzegu. Z otwartej w 1708 r. w Trzebnicy szkoły; 
ewangelickiej wyszedł śląski pisarz polski wielki mił�śnik polszczyzny, 
pastor wrocławski Jerzy Schlag, syn chłopa śląskiego z Komorowa, le
żącego na północ od Trzebnicy. Walka między obu wyznaniami prowa
dzona żywym słow·em i drukiem angażowała lud, podtrzymując i utrwa
lając równocześnie wśród Ślązaków język polski na ziemi trzebnicka
-milickiej. 

Kiedy przeglądamy i studiujemy grube tomy Katastru Karolińskiego, 
uderza nas wielka ilość rozsianych w nim polskich nazw osobowych 
i terenowych w jednych wsiach, gdy tymczasem inne osady posiadają. 
niemal wyłącznie niemieckie nazwy pól i nazwiska polskie w ilościa,rch 
znikomych. Na ziemi milickiej większość nazwisk polskich posiadają wsie: 
Gruszeczka, Kaszowa, Sławoszowice, Dziewiętlin, Duchowo, Dunkowa, 
Ruda Sułowska, N owa Wieś Sułowska, Olsza, Piotr kozice, Dobrosławice, 
Gatka, Ruda Zmigr.odzka, Kaszyce Milickie, Garbce, Kędzie, Barkówko, 
Osiek Mały, Laskowo, Marzęcin, Przedkowice, Sanie, Zmigródek, Wilko-

21 J. Li t  t ma n n, Geschichte der Parochie Massei, Trzeb nica 1861, s. 8. 
25 M. W a I ter, Z dziejów polskości zakonu cystersek w Trzebnicy na Sląsku,

Wrocław 1957, s. 99. 
26 AP Wrocław, śląski Konsystorz Ewangelic ki, I/2409, s. 241; Evangelisch es 

Gemeindeblatt, nr 29, 1857 r ., s. 132. 
27 A. Romb o w s ki, Nauka języka polskiego we Wrocławiu (konie c wieku 

XVI - połowa wie ku XVIII), Wrocław 1960, s. 248, 252 . 



Ślązacy ziemi trzebnicka-milickiej 365 

wo. Na ziemi trzebnickiej większość nazwisk polskich posiadają nastę
pujące' osady: Warzęgowo, Kosinowo, Radłów, Wilkowa Mała, Będkowo, 
Koniowo, Nowy Dwór, Biedaszków Mały, Parnica, Brzyków, Domano
wice, Księginice, Łazy, Bierzyce Wielkie, Szczytkowice, Świątniki, Ujeź
dziec Wielki i Przeborów. Na ziemi milickiej nazwiska polskie i nie
mieckie mniej więcej równoważyły się we wsiach: Wróbliniec, Cieszków, 
Barkowo, Osiek Wielki, Chodlewo, Powidzka, Radziądz, a na ziemi trzeb
nickiej we wsiach: Ligota Trzebnicka, Piekary, Machnice, Wieśna {dziś 
Wisznia Mała) 2s, Brzezie, Komorówko, Kobylice i Pawłów Trzebnicki. 
Pokaźniejsze ślady polskiego nazewnictwa osobowego, choć przy sta
nowczej przewadze nazwisk niemieckich, spotykamy we wsiach: Jago
szyce, Krościna Wielka, Wysoki Kościół, Mienice, Piotrkowice (we 
Wzgórzach na południe od Trzebnicy), Biedaszków Wielki, Czeszów, 
Kuźniczysko, Skokowa, Gródek, Skoroszów, Łuczyna, Grabowno Małe, 
Złotów, Wielgie Milickie, Czatkowice, Bychowo, Kaszyce Wielkie, Ko-
morowo, Córkowice, Borek, Karnice. 

Polskie nazwy terenowe w latach 1722--,1726 znajdujemy na ziemi 
trzebnicko-milickiej w osadach: Sanie, Biedaszków Wielki, Brzyków, Kuź-

� niczysko, Łazy, Bierzyce Małe, Bierzyce Wielkie, Szczytkowice, Złotów, 
Malin, Ujeździec Wielki, Słabocin, Dziewiętlin, Dunkowa, Łąka, Olsza, 
Piotrkozice, Borów, Ligota Strupińska, Krościna Wielka, Skokowa, Wa
rzęgowo, Piekary, Wysoki Kościół, Mienice, Oborniki Górne, Oborniki 
Dolne, Radłów,, Wieśna, Malin, Łazy, Domanowice, Marcinowo, Zawo
nia, Sądków, Cerekwica, Świątniki, Kędzie, Ruda Żmigrodzka i Niezgoda. 
W innych miejscowościach nie spotykamy polskich nazw terenowych. 

Dla uzupełnienia obrazu wypada zaznaczyć, że tylko w dwóch miejsco
wościach spotykamy nazwiska wyłącznie niemieckie, tj. w Ludgierzo
wicach i Małoszynie, przy czym pod tą ostatnią wsią spotykamy polskie 
nazwy polne. Pozostałe wsie, nie wymienione w podanych wyżej wy
kazach, mają nawet przy druzgocącej przewadze nazwisk niemieckich 
od 1 do 6 nazwisk polskich. Nie ma jednak wsi, w której wszystkie na,
zwiska byłyby polskie. Chyba już wówczas, w dwudziestych latach 
XVIII w., ludność polska w swej masie była utrakwistyczna, tj. dwu, 
językowa, z tym że u siebie w domu posługiwała się macierzystą gwarą 
śląską. W każdym razie w tym czasie język polski przeważał jeszcz.e -
jak wynika z zestawienia źródeł związanych ze statystyką nabożeństw 
według kryterium językowego z wyżej wymienionymi danymi ze sta
tystyki onomastycznej - w centralnej partii Wzgórz Trzebnickich (Rad
łów, ś�ątniki, Będkowo, Nowy Dwór), a wsie otaczające prastary szlak 

28 J. Dom a ń sk i, Staropols.kie nazwy rzeczne w okoiicach Trzebnicy, Ono
mastica, XIII, 1968, s. 186-187. 

s - Sobótka 3/74 
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handlowy Wrocław-Poznań na odcinku od Trzebnicy przez Prusice 
i Żmigród do Rawicza były polskie. To, samo odnosiło się do wsi w oko
licach Sułowa, db osad na południe od Milicza i w jego najbliższej oko
licy. Na północ od Milicza i na południe od Złotowa, na obszarze na
leżącym do właściwości zboru masłqwskiego, istniały już wsie niemieckie 
lub niemal całkowicie zgermanizowane. Zniemczone były też wsie dawnej 
kasztelanii uraskiej, w dolinie Odry, z wyjątkiem Kotowic. Pewne ślady 
nazewnictwa polskiego występowały we Wzgórzach Strupińskich i na 
granicy okręgu wołowskiego i tzw. Książęcej Fundacji Trzebnickiej. 

Tak więc w drugiej dekaązie XVIII w. śląska polszczyzna ziemi trzeb
pJcko-milickiej była jeszcze prężna kulturalnie i bogata. Dostatecznie 
silna była jeszcze 100 lat później, ale w 200 lat po czasach Rohrmana 
i Biernackiej, po I wojnie światowej, zachowały się z niej tylko zamiera
jące na zawsze żywe fragmenty w mowie 50-60-letnich ludzi, co do
wodziło, że jeszcze około 1870 r. starsze pokolenie uczyło potajemnie 
swe potomstwo macierzystej polskiej gwary śląskiej. Ze śmiercią tych 
ludzi autochtoniczna odmiana języka polskiego na ziemi trzebnicko-mi
lickiej przepadła ze szczętem w życiu mieszkańców wsi śląskiej, wy
jąwszy coraz bardziej zniekształcane nazw1ska i nazwy polne. Pośrednie 
jej ślady, przede wszystkim onomastyczne, przetrwały jednak wieki 
w postaci urzędowych zapisów austriackich i pruskich 29. 

SCHLESIER AUS DEM TRZEBNICER UND MILICZER GEBIET IM LICHTE 

DER ORTS- "QND TERRITORIALNAMEN 

Der Verfasser setzt seine Forschungen liber das Polentum der Bevolkerung 
im Raum von Trzebnica-Milicz fort (vgl. Polnische Orts- und Territorialnamen

bei Trzebnica und Milicz im XIX. Jh., ,,Sobótka", 1970, Nr. 1, S. 71-87). Er stiltzt 
sich dabei auf toponymisches und anthroponymisches Materiał aus den Wrocławer 
staatlichen Archiven. Gegenstand des Artikels ist eine Rekonstruktion der Leben
sumstande der polnischen autochtonen Landbevolkerung im 18. und 19. Jh., im 
Raum der heutigen Kreise Trzebnica und Milicz. Bei der Rekonstruktion der ur-

2a W pracy zastosowano następujące skróty: 
AT - Powiatowe Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Sąd Obwodowy w Żmi-

grodzie (Amtsgericht Trachenberg) 
KG - Archiwum Państwowe we Wrociawiu, Komisja Generalna 
KK - Powiatowe Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Kataster Karoliński 
KM - Powiatowe Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Urząd Katastralny w Mi-

liczu (Katasteramt Militsch) 
LM - Powiatowe Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe 

w Miliczu (Landratsamt Militsch) 
ZRT - Powiatowe Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Zbiór R�cesów Uwłasz

czeniowych z powiatu Trzebnica 
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sprunglichen natiirlichen bii.uerlichen Umwelt und <ieren allmii.hlichen Umwandlung 
durch Meliorierung, Grilndung von Fischtekhen, Ackerbau, Jagdwesen, Tierzucht 
und Handwerk erwiesen sich als besonders ergiebig die weit aufzufassenden Flur
namen. Die Personennamen dagegen, wie Namen der Bodenbesitzer und deren Bei
namen dienten dem Verfasser zur Charakterisierung der schlesischen Bauern selbst, 
deren ausseren Aussehens, Temperaments moralischer Eigenschaften und schliess
lich deren Ernahrung. 

Der Verfasser schildert ferner die konfessionelle Propaganda, die in der Zeit 
zwischen 1721-1730 in Wort und Druck von den miteinander rivalisierenden Ka
tholiken und Lutheranen betrieben wurde. Er kommt zu der Schlussfolgerung, dass 
dieser Kampf urn die Seele der polnischen Schlesier die Erhaltung des Polentums 
begiinstigte. Auf· Grund der im Staatlichen Archiv zu Wrocław aufbewahrten Fo
lianten des Karolingischen Katasters aus den Jahren 1721-1726 fiigte der Verfasser 
seinem Aufsatz folgende Listen bei: 1. Liste von Dorfern mit einer Mehrzahl pol
nischer Namen, 2. Liste von Dor.Cero, wo polnische und deutsche Namen zahlen
massig sich gleich waren, 3. Liste von Dorfern mit betrachtlichen Spuren polnischer 
Namensgebung bei entschiedenem tlbergewicht des deutschen Wesens und schliess
lich, 4. Liste von Dorfern, in welchen polnische Flurnamen sich erhalten hatten. So
wohl diese Listen als auch Angaben liber polnische Gottesdienste erlaubten dem 
Autor die Reichweite des Polentums im Gebiet von Trzebnica und Milicz im dritten 
Jahrzehnt des 18. Jh. festzusetzen. 
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