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ZMIANY ZASIĘGU JĘZYKA POLSKIEGO NA ZIEMI 

TRZEBNICKO-MILICKIEJ W XVIII WIEKU 

Badając w_ świetle materiałów antroponimicznych tempo germaniza
cji polskiej ludności na ziemi trzebnicko-milickiej w okresie mmeJ wię-

1 cej od 1720 do 1850 r., głównie na podstawie Katastru Karolińskiego 
oraz Komisji Generalnej we Wrocławiu, doszedłem do wniosku, że było 
ono dość duże. Jeżeli z początkiem tego okresu język polski swym zwar
tym obszarem sięgał tutaj do dzisiejszego województwa leszczyńskiego 
pomiędzy Rawiczem i Jutrosinem po Wzgóma Trzebnicki.ie pod Trzeb
nicą i po dolinę Baryczy pod Żmigrodem i Prusicami, obejmując także 
okolice Sułowa oraz rejon tuż na południe od Milicza, to z jego końcem 
polszczyzna na skutek gwałtownego naporu germanizacji zdołała 
w swych rękach utrzymać zaledwie kilka niemczących się gwałtownie 
wsi na południe od Żmigrodu, dwie -wsie pod Prusicami i jedna wieś 

na pograniczu z wielkopolskim powiatem ostrowskim. W tym czasie 
świadomość narodowa Ślązaków kształtowała się w oparciu o macierzy
stą gwarę i z jej utratą ulegała zasadniczej przemianie. Do końca jed
nak, z czasami hitlerowskimi włącznie, potomkowie polskich Slązaków 
ziemi trzebnicko-milickiej ze starszego pokolenia mieli świadomość swe
go pochodzenia, używali polskich określeń na swe nazwy polne i pol
skich nazw miejscowych mimo ich urzędowej zmiany na niemieckie. 

Z początkiem XIX w. tłumaczenia nazwisk polskich na niemiecki 
oraz zmiany substytucyjne i adideacyjne doprowadziły do zmiany na
zwisk na niemieckie lub pozornie niemieckie, co zadecydowało, przy
najmniej w pewnej mierze, także i o zmianach świadomości narodo
wej. Wzrósł stopień germanizacji nazwisk i nazw terenowych. W tym 
właśnie czasie Prusacy zlikwidowali nabożeństwa polskie w Radzią-
dzu 1 i w Bychowie 2. Był to niesłychanie ważny krok na drodze okrą-

1 Mapa T. La d o g ó r s k i  e g o  Postępy germanizacji Dolnego Sląska w pierw

szej połowie XIX w. (Historia Sląska, t. II, cz. 2, pod redakcją Stanisława Michal

kiewicza, Wrocław 1970, s. 113). Do kościoła filialnego katolickiej parafii żmigrodz
kiej w Bychowie uczęszczali mieszkańcy Borzęcina, Węglewa, i to jeszcze w XIX w., 
a zapewne w XVIII w. Żmigródka i Rudy Żmigrodzkiej. 

2 L a d o g ó r s k i, loc. cit. 
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żania i likwidacji polszczyzny śląskiej. Ujawnił on słabość ogniwa ję
zykowo polskiego, łączącego Śląsk z Wielkopolską na prastarych szla
kach komunikacyjnych z Wrocławia do Poznania f do Kalisza. I jeżeli 
w latach dwudziestych XVIII w. we wsiach pogranicza śląsko-wielkopol
skiego - Barkówku, Dunkowej, Garbcach, Kędziach, Laskowie, Nowej 
Wsi Sułowskiej, Olszy i Rudzie Sulowskiej - flankujących owe szlaki, 
dominowały nazwiska i nazwy terenowe polskie, to w pierwszej poło
wie XIX w. pozostały po nich tylko nikłe ślady a. Jedynie wsie poło
żone tuż przy Wielkopolsce - Gatka, Piotrkozice i Wilkowo - zacho
wały do tego czasu swój dawny zrąb nazewnictwa polskiego 4, a wraz 
z nim także język polski. 

Położona na północ od Milicza parafia trzebnicka została · zgermanizo
wana najprawdopodobniej już wcześniej, może w XVII w., łącznie 
z wsiami południowej części powiatu krotoszyńskiego 5• W ciągu XVIII 
w. żywioł niemiecki ekspandował z północy powiatu milickiego na po
łudnie od Milicza i ogarnął Kaszowo i Dziewiętlin 6, niewątpliwie wcześ
niej opanowawszy u samych .rogatek miejskich Slawoszowice i Ducho
wo, polskie jeszcze w latach dwudziestych XVIII w. Dla tych dwu�
wsi brak materiału porównawczego z XIX w. 1, choć jest oczywiste, że
na prz�lomie tych stuleci polszczyzna wycofywała się już dalej na po-

3 KK nr 83, f. 39v, Donckowe, r. 1723; f. 
0

57r, Hammer, r. 1723; f. 80r-v, 

Neudorf, r. 1723; f. 86r-v, Ollsche, r. 1723. KK nr 181, f. 39r, Klein Bargen, rż 1723; 
f. 342--350, Carbitz, r. 1723; f. 374, Kendzie, r. 1723; f. 46, Lausckowe, r. 1723. Por.

LM nr 29, die Rezesse der Gemeinde Donkawe, r. 1844; LM nr 47, die Rezesse der
Gemeinde Heidchen, r. 1831; LM nr 54, die Rezesse der Gemeinde Carbitz, s. 1827;
LM nr 60, die Rezesse der Gemeinde Codlewe, r. 1828; LM nr 67, die Rezesse

der Gemeinde Lauskowe, r. 1825; LM nr 71, die Rezesse der Gemeinde Lunke,
r. 1855; LM nr 76, die Rezesse der. Gemeinde Nesigode, r. 1831; LM nr 85, die

Rezesse der Gemeinde Paradawe; LM nr 98, die Rezesse der Gemeinde Radziunz,

r. 1830; LM nr 104; die Rezesse der Gemeinde Schlenz, r. 1835; LM nr 117, die

Rezesse der Gemeinde Wanglewe, r. 1825.
W pracy zastosowano następujące skróty: KG - Wojewódzkie Archiwum Pań

stwowe we Wrocławiu, Komisja Generalna; KK - Wojewódzkie Archiwum Pań

stwowe we Wrocławiu, Kataster Karoliński; LM - Wojewódzkie Archiwum Pań
stwowe we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe w Miliczu (Landratsamt Militsch); 

ZRT - Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Zbiór Recesów Uwlasz

czeniov,rych z powiatu trzebnickiego. 
4 KK nr 181, f. 152v, Goitcke, r. 1723. KK nr 182, f. 270v, Wilckowe, r. 1723. 

KK nr 83, f: 106, Peterkoschiitz, r. 1723. Por. LM nr 37, die Rezesse der Gemeinde 

Goitke, r. 1833; LM nr 89, die Rezesse der Gemeinde Peterkaschutz, r. 18.40; LM 
nr 124, die Rezesse der Gemeinde Willkowe, r. 1829. 

s J. Bu r c h a r  d t, Polskie nazwy osobowe i terenowe pod Trzebnicą i Mili

czem w XIX w. (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1970, nr 1, s. 75). 
6• KK nr 82, f. 15r, Cassowe, r. 1724; f. 154, Dzewentlin, r. 1723. Por. LM nr 31,

die Rezesse der Ortschaft Dziewentline, ·r. 1854; LM nr 56, die Rezesse der Ge

meinde Casawe, r. 1839. 

1 KK nr 82, r. 118r, Schlaboschowitz, r. 1723; f. 203r, Duchave, r. 1724. 
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ludnie, do par.am ewangelickiej w Wierzchowicach s i do katolickiej 
w Bukowicach 9. 

Zalew osiemnastowiecznej niemczyzny pogrążył ostatecznie w swych 
falach wyspę polską w Bierzycach Wielkich, na południe od Wzgórz 
Trzebnickich 10, oraz częściowo polską wyspę we Wzgórzach Strupiń
skich z Warzęgowem i Borowem 11• Natomiast do XIX w. przetrwały 
dwie „przesiąknięte niemczyzną" wyspy języka polskiego: w Strzeszo
wie na południe od Wzgórz Trzebnickich oraz w Kotowicach nad Odrą, 
na północny zachód od Wrocławia 12. 

Osiemnastowieczna ekspansja żywiołu niemi�ckiego at�kowała sku
tecznie i do końca wieku zagarnęła centralną partię Wzgórz Trzebnic
kich oraz przyległą do niej południową polać doliny środkowej Bary
czy i w rezultacie zredukowała stan wyjściowy posiadania języka pol
skiego z lat dwudziestych XVIII w., obejmujący wsie Brzyków, Brzezie, 
Biedaszków Wielki, Domanowice, Komorowo, Koniowo, Księginice, Ma
loszyn, Pawłów Trzebnicki, Szczytkowice i Ujeździec Wielki 13, Powidz
ko, Przedkowice, Dobrosławice, Osiek Wielki i Sanie 14, a także Będko
wo, Kaszyce Wielkie, Kobylice, Kosinowo, Marzęcin, Nowy Dwór, Par-

s T. La do g ó r s k i, Uwagi o źródłach dotyczących zasięgu mowy polskiej 
na Dolnym Śląsku (1780-1840) (Studia Sląskie, t. X, K;atowice 1966, s. 106). 

9 J. G i e r  o w s k i, Polskość Śląska w początkach XIX w. w świetle nieznane;' 
ankiety kościelnej z 1814 r. (Sobótka, 1948, pólrocznik 2, s. 435), podaje wykaz wsi 
parafii bukowickiej i dane o języku polskim w tej parafii. 

10 KK nr 120, f.. 60-67, Gross Perschiitz, r. 1724. Por. KG nr I/13923, Dienst
-Zins-Graserei und Hutung-Abli:isung zu Perschiitz Kreis Trebnitz, r. 1823. 

u KK nr 115, f. 184-1.88, Werslngawe, r. 1723. KK nr 114, f. 89, Goldendorf, 
r. 1723, a· poza polską częściowo antroponimią polskie nazwy terenowe w Borowie
(Krumbach), KK nr 113, f. 39v, r. 1724 (die Paschecke, Motschelitz Teich). Por.
KG nr I/13325, Servituten-Ablćisung z� Gollendorf, 1836; ZRT nr 63, Krumpach,
r. 1836.

12 G i e r  o w s  k i, op. cit., s. 413, 420; B u r  c h a r d t, Polskie nazwy osobowe
i terenowe ... , s. 76. 

13 J. Li t t m a  n n, Geschichte der Parochie Masse!, Trzebnica 1861, s. 8; 
J. B u r c h a r d t, Ślązacy ziemi trzebnicka-milickiej w świetle polskich nazw oso
bowych i terenowych (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobptka, 1974, nr 3, s. 363).

Ił KI,{ nr 181, f. 119v, Powitzko, r. 1723. KK nr 182, f. 153, Przittkowitz, r. 1723_ 
KK nr 181, f. 94-103, Dobirtowitz, r. 1723; f. 226-229, Gross Ossig, r. 1723. KK 
nr 182, f. 185-187, Sayne, r. 1723. Występujące w Saniach (KK nr 182, f. 186v), 
Biedaszkowie Wielkim (KK m 119, f. lOr), Ujeźdźcu Wielkim (ZRT nr 137, f. 33-
34), Domanowicach (KK nr 119, f. 89r-v, ZRT nr 18, f. 19r), Dunkowej (KK nr 83, 
f. 44v), Olszy (KK nr 83, s. 96r), Piotrkozicach (KK nr 83, f. 111-112), Brzykowie
(KK nr 119, f. 60t), Piekarach (KK nr 115, f. 206-207), Marcinowie (KK nr 119,
f. 382v), Radłowie (KK nr 117, f. 122) i ·Rudzie Żmigrodzkiej (KK- nr 181, f. 283)
polskie nazwy terenowe stanowią warstwę językową znacznie starsżą i mniej
zmienną od nazwisk i tylko stopień ich �ermanizacji może udzielić nam- wsparcia
w badaniach nad zasięgiem języków w świetle bezpośrednich danych historycznych
i antroponimii. Nazwy terenowe świadczą jednak zawsze o pierwotnej polskości
swych osad.
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nicę, Piekary, Przeborów, Radłów i Świątniki 15, do terytorium kilku 
wsi na południe od Żmigtodu (Domanowice, Komorówko, Osiek Wielki, 
Powidz,ko, Przedkowice, Ujeździec Wielki i częściowo Komorowo, Bie
daszków Wielki i Dobrosławice) i dwu pod Prusicami (Pawłów Trzeb
nicki i Wszemirów). Doniosłe zmiany w antropologii zniemczonych wsi 
i likwidacja polskich nabożeństw ewangelickich w Trzebnicy były nieu
błaganymi konsekwencjami tej germanizacyjnej fali 1s. Z powodzi oca
lała jedynie tzw. wyspa żmigrodzka, stanowiąca jądro polszczyzny ziemi 
trzebnicko-milickiej, zlokalizowana na lewym brzegu Baryczy, na połud
nie od Żmigrodu. Obejmowała ona wsie kmiece Domanowice, Komo
rówko, -Óslek Wielki, Powidzka, Przedkowice i Ujeździec Wielki i je.'.: 

szcze w dwudziestych i trzydziestych latach XIX w. charakteryzowała 
się stanowczą przewagą nazwisk polskich 11. Posiadała zaś jakby otoczkę 
ochronną ze wsi częściowo polskich, Dobrosławie, Kaszyc Wielkich, Ru
dy Żmigrodzkiej z Biedaszkowem i Żniigródka 1s, a także z Komorowa 
i Biedaszkowa Wielkiego 19• Polszczyzna wyspy żmigrodzkiej mocno 
ucierpiała na skutek likwidacji nabożeństw polskich w Powidzku, Żmi
grodzie i Bychowie oraz w Koniowie 20. Najpierw w 1791 r. ustały ka
zania, polskie w parafii ewangelickiej w Żmigrodzie, a przed 1809 r. 
w katolickiej, a potem przed 1824 r. w Powidzku i w Bychowie, na ko-· 
niec w 1830 r. w parafii ewangelickiej w Koniowie. Wyspa pod Zmi
grodem znikła ostatecznie po wielkim sztormie germanizacyjnym na 

15 KK nr 118, f. 28, Ben tka u, r. 1724; f. 245, Ko bel witz, r. 1724. KK nr 116, 
f. 155, Koschneve, r. 1722. KK nr 181, f. 188v-2llv, Gross Kaschlitz, r. 1723. KK
nr 182, f. 81, Marentschin, r. 1723. KK nr 118, f. 335, Neuhof, r. 1724. KK nr 119,
f. 31, Klein Biadauschke und Parnitz, r. 1724. KK nr 115, f. 177r-207, Beckern,
r. 1723. KK nr 117, f. 116r-v, Raadelau, r. 1723. KK nr 120, f. 268, Schwuntnig,
r. 1723. KK nr 119, f. 53-57, Britzen, r. 1724; f. 80, Domnowitz, r. 1724. KK nr
120, f. 176, Schickwitz, r. 1724; f. 313-318, Gross und Klein Ujeschutz, r. 1724.

16 La d  o gór s k i, Uwagi ... , s. 107. Według ankiety katolickiej opublikowanej 
przez G i e r  o w s k i  e g o, op. cit., s. 436, proboszcz w Trzebnicy był przekonany, 
że wszyscy duchowni jego parafii powinni znać język polski, a jeden musi. 

17 G i e r  o w s k i, op. cit., s. 435. ZRT nr 18, die Rezesse von Domnowitz, 
r. 1829. ZRT nr 56, die Rezesse von Klein Commerowe, r. 1846. LM nr 83, die Re
zesse der Gemeinde Gross Ossig, r. 1828. LM nr 92, die Rezesse der Gemeinde
Powitzko, r. 1828. LM nr 96, die Rezess� der Gemeinde Przittkowitz, r. 1837. ZRT
nr 137, die Rezesse der Gemeinde Gross Ujeschlitz, r. 1831.

is LM nr 28, die Rezesse der Gemeinde Dobrowitz, r. 1831. LM nr 57, die Re
zesse der Gemeinde Gross Kaschiftz, r. 1827. LM nr 46, die Rezesse der Gemeinde 
zur Hammer Trachenberg, r. 1826. LM nr 105, die Rezesse der Gemeinde Schmie
grode, r. 1837. F. G. E. A n d e r s, Historische Statistik der evangelischen Kirche in

Schlesien nebst einen Kirchenkarte, Wrocław 1867, s. 21 Y in fine informuje, że od 
1791 r. w kościele ewangelickim w Żmigrodzie nie używano już języka polskiego, 
co implikuje, że pod koniec XVIII w. proces germanizacji polskich mieszkańców 
żmigródka, Rudy żmigrodzkiej, Biedaszkowa i. Borku dobiegał końca. 

19 B u r  c h a r  d t, Polskie nazwy osobowe i terenowe ... , s. 74. 
20 La d o gór s k i, Uwagi ... , s. 107. 
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język polski za kanclerstwa Ottona Bismarcka, choć ostatni Slązacy 
stamtąd, władający mową polską, wymarli dopiero po I wojnie świato
wej 21. Pozostawiła jednak po sobie cenny ślad, jakim była świadomość 
polskiego pochodzenia między innymi u zniemczonych już mieszkańców 
Kaszyc Wielkich i Koniowa 22

. 

Znacznie mniejszą, lecz mocną ostoją polszczyzny na ziemi trzeb
nicko-milidkiej była przez cały XVIII i w XIX w. tzw. wyspa pawłow
ska, która leżała na południe od Prusic i obejmowała wsie Pawłów 
Trzebnicki i Wszemirów 23. 

Mapa T. Ładogórskiego pt. Stosunki etniczne na Sląsku 11iG. przełomie 
XVIII i XIX w. 2' ujmuje dobrze zasięg �olszczyzny na ziemi trzebnic
ko-milickiej na przełomie· tych stuleci. Drobne poprawki wniósłbym 
jedynie do prezentacji kartograficznej skrawka tej ziemi pod Sułowem, 
a także przy opracowaniu skrawka centralnego Wzgórz Trzebnickich, 
i to w obu wypadkach na korzyść języka polskiego. Pisząc na niniejszy 
temat już parę lat temu ograniczyłem się wówczas z braku potrzebnego 
czasu do zilustrowania zagadnień mowy polskiej w dolinie Baryczy 
i na Wzgórzach Trzebnickich do przytoczenia wykazów wsi z nazwiska
mi polskimi i wykazów wsi z polskimi nazwami terenowymi, jak rów
nież wykazu wsi polskich, które według Littmanna wchodziły w 1707 r. 
do parafii ewange1ickiej w Masłowie 25. Ar!tykuł mój ówczesny potrze- • 

bował jednak niniejszego uzupełnienia, czy może raczej szerszego ko
mentarza, aby osiemnastowieczne przemiany językowe pod Trzebnicą, 
Miliczem, Żmigrodem, Prusicamd i Sułowem naibrały ruchu, dynamiki 
i wjększej jasności. 

21 B u r  c h a r  d t, Polskie nazwy osobowe i terenowe ... , s. 77. 
22 Informacja 70-let�ej� pod koniec lat sześćdziesiątych bieżącego stulecia Mar

ty z Bengnerów Zymnowskiej z Wilkowa, rodem z Kaszyc W jełkich: w Kaszycach 
�ielkich byli Ślązacy, którzy dobrze wiedzieli o swym polskim pochodzeniu, 
m. in. Labitzky, Sternitzky i i. W r. 1940 osiemdziesięcioletni mieszkaniec Koniowa,
Posnansky, na pytanie, dlaczego nie zmienił nazwiska razem z synami, skoro jest
Niemcem, odpowiedział, że jest na to za stary, by zmieniać nazwisko, które nosił
jego ojciec i pradziadowie Polacy: Pytanie zadał .Władysław Walent z Zielonej
Wsi.

23 KG nr 1/13918, Gemeinheitstheilung von Pawelau, r. 1829. ZRT nr 120, die 
Rezesse der Gemeinde Schimmerau, r. 1830. Por. KK nr 120, Pawelau, r. 1724. 

24 Zob. przypis 1. Mimo wcześniejszej likwidacji nabożeństw polskich w Sułowie 
jeszcze z początkiem XIX w. Polacy mogli uczęszczać na nabożeństwa katolickie 
<Io Radziądza, i to nie tylko ze wsi parafii radziądzkiej, ale także z okolic Sułowa. 

2s Zob. przypis 13. Informacja Littmanna ma doniosłe znaczenie nie tylko do 
badań nad zasięgiem języka polskiego, ale także lokalizuje ewangelicyzm polski 
pod Żmigrodem i Prusicami, na terenie późniejszych wysp językowych polskich 
żmigrodzkiej i pawłowskiej oraz w obrębie parafii trzebnickiej wyłącznie na pół
noc od Trzebnicy. Nie ulega jednak wątpliwości, że także Nowy Dwór, Radłów 
i Świątniki mówiły po polsku w pierwszej połowie XVIII w. 




