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POLSKIE NAZWY OSOBOWE I TERENOWE POD TRZEBNIC.I\ 
I MILICZEM W XIX WIEKU 

Zbiory Powiatowego Archiwum Panstwowego we Wroclawiu, na 
kt6rych opiera si� niniejsze studium, obejmujq m. in. dwa obszary zaj
mowane jeszcze w XIX w. przez wi�kszosc ludnosci z polskim j�zykiem 
macierzystym, tj. p6lwysep trzebnicki na pograniczu powiat6w trzebnic
kiego i milickiego na lewym brzegu Baryczy oraz przycz6lek olawski na 
lewym brzegu Odry, pokrywajqcy prawie caly powiat i przylegl'l cz�sc 
powiatu wroclawskiego '· Terminy te oraz zarys granic wyznaczonych 
nimi obszar6w w zasadzie zostaly oparte na artyku!ach J6zefa Gierow
skiego •. Pewne poprawki odnosnie do zasi�gu polszczyzny s]qskiej 
w XIX w. oraz krytyczne u�agi pod adresem dotychczas wykorzysty
wanych zrodel do jej dziej6w wni6s! Tadeusz Ladog6rski '· 

Aktualny stan badan upowaznia w dalszym ciqgu do stwierdzenia, 
ze granica j�zykowa polsko-niemiecka w XIX w., przynajmniej do cza
s6w Bismarcka, obejmowala p6lwysep z dominacjq mowy polskiej na 
lewym brzegu Baryczy, w rejonie Twardog6ry, Zmigrodu, Prusic i Trzeb
nicy. Podstawa tego p6!wyspu opierala si� o zwarty obszar polszczyzny 
ziem sycowskiej i ostrzeszowskiej. Oczywiscie, okreslenie p6lwyspu jako 
,,trzebnicki" jest umowne, gdyz w XIX w. zdecytlowana wi�kszosc lud
nosci miast p6!nocnego Slqska, w tym takze Trzebnicy, byla zniemczona. 

1 Artykul omawia takZe marginesowo, na podstawie dotychczasowej literatury, 
zasi�g polszczyzny na przycz6lku olawskim i wyspie wiqe:owskiej oraz podaje 
przykladowo kilkadziesüit nazwisk polskich z tego terenu, lecz centrum uwagi 
autora zajmuje polskoSC powiat6w wymienionych w tytule. Wszystkie ir6dla ar
chiwalne wykorzystane w niniejszej pracy pochodz& z Powiatowego Archiwum 
Par'lstwowego we Wroclawiu. Wyjc1tek stanowi Komisja Generalna, bE:dc1ca zespo
lem Archiwum Pa6stwowego m. Wroclawia i Wojew6dztwa Wroclawskiego we 
Wroclawiu. 

2 J. A. G i e r o w s k i, PolskoSC Slqska w poczqtkach xrx w. w Swietie nie
znanej ankiety koScielnej z 1814 r. (Sob6tka, 1948, z. 2). 

3 T. La d o g 6 r s k i, Uwagi o Zr6dl�ch dotyczqcych zasi�gu mowy polskiej na 
Dolnym S!qsku (1780-1840) (Studia S!�skie, t. X, Katowice 1966). 
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W szczeg6lnosci wecllug Gierowskiego granica p6lwyspu rozpoczyhala si� 
w Mozdzanowie na pograniczu powiat6w milickiego, sycowskiego i odo
lanowskiego i biegla na zach6d do Czeszyc, gdzie skr�cala na poludnie, 
si�gajqc Zeleznik6w. Od tej wsi posuwala si� ku zachodowi, dochodzqc 
do Baryczy kolo Ksiqz�cej Wsi, po czym tq rzekq szla az po Zmigr6d 
i omijala go od poludnia. 

W niniejszym artykule autor przedstawi prob� dalszego udokumen
towania przebiegu zachodniej, poludniowej i wschodniej delimitacji p6!
wyspu trzebnickiego, zgadzajqc si� w najog6lniejszej koncepcji z poglq
dami Gierowskiego, kt6ry nie dysponujqc materialem onomastycznym 
slusznie m6gl w6wczas stwierdzic, ze dalszy odcinek przebiegu granicy 
p6lwyspu nie jest pewny '· Jest jednak bezsporne, ze wsie parafii kato
lickiej w Powidzku - jak podaje ankieta kurii wroclawskiej z 1814 r. -
m6wily po pols1'u. A zatem ustalenie, ze granica p6lwyspu od zachodu, 
pozostawiajqca po polskiej stronie wsie W�glewo, Bor·z�cin, Dobrosla
wice i Przedkowice, wydaje si� w pelni uprawnione. Ponadto istniejq 
pewne poszlaki naprowadzajqce, ze moze takze i wsie Ligotka, Piotrowice 
Male, Kroscina Mala i G6rkowice, polozone tuz pod Prusicarni, nalezaly 
do obszaru polszczyzny 5. 

Wylqczne wyst�powanie polskich nazw terenowych (tj. nazw p61, 
lqk, staw6w, dr6g i las6w), i to w znacznej liczbie - 5-6 takich nazw 
w kazdej miejscowosci, we wsiach Wszemir6w, Pawl6w Trzebnicki, Brzy
k6w i Szczytkowice okolo 1830 r. - pozwala w dosc pewny spos6b 
zlokalizowac granic� poludniowq p6lwyspu •. W miejscowosciach lezq
cych na poludnie od linii o przebiegu r6wnoleznikowym, utworzonej 
przez te .4 wsie, polskie nazwy terenowe pojawiajq si� pojedynczo lub 
w towarzystwie wi�kszosci nazw niemieckich 7. Izolowane przyklady 

4 G i e r  o w s k i, op. cit., s. 414. 
5 We wsiach tych znajduje si� powaZna Ho.SC nazwisk polskich1 i to takich, 

kt6re wyst�pujct w Sijsiedniej, niewqtpliwie polskiej parafii Powidzko; polskie na

zwy terenowe pojawiaj4 si� poza tym we wsiach Barkowo, 1Bychowo i Skokowa; 

0. L. Go e d s c h e, Geschichte und Statistik des Militsch-Trachenberger Kreises, 

Milicz.-Wroclaw 184"7, na s. 18'3, 176, 173 i 174 przytacza polskie nazwy wsi 

KroScina Mala (Kroczynki), Görkowice i Ligotka, gdy natomiast nie czyni tego 

dla wsi leZctcych dalej na poludnie i na zach6d od Prusic. 
6 Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z powiatu Trzebnica, nr 120 (Wszemir6w, 

r. 1829 - Goy, Porembe, Wotarke, Labinze, Scheroken); Komisja Generalna we 

Wroclawiu, nr I/13918 (Pawl6w Trzebnicki, r. 1829 - Utraten, Mackern, Sehwetz

unke, Masufken, Kadupken); nr T-7, T-59 (Brzyk6w, r. 1820 - Gorke, Kapainen, 

Wielunken, Blonie, Niewen); nr T-62 (Szczytkowice, r. 1821 - Niewen, Papufke, 
Schrenok, Wirschnick, Tiike, OLzinne). 

1 Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 53 (Ksif;ginice, 

r. 1828 - Btoine); nr 103 (Budzicz, r. 1823 - Katschunke); nr 70 (Machnice, 



Polskie nazwy osobowe i terenowe 73 

wi„kszej liczby polskich nazw terenowych znajdujemy w Obornikach 
S!&skich (6 nazw), a takze w Cerekwicy '· 

Likwidacja w 1800 r. polskiego pastoratu w Trzebnicy z ca!& pewnos

ci& walnie przyczynila si" do wygasni„cia polszczyzny w parafii trzeb

nickiej. Okolo 1830 r. zyli jeszcze w Trzebnicy i okolicznych wsiach 

starzy ludzie pami„taj&cy mow" polsk&, ale decyduj&cy glos mialo juz 

nast„pne pokolenie, zniemczone. 

Wschodnie. pogranicze p6lwyspu trzebnickiego nie rysuje si" jasno. 
Polskie SI\ nazwy p61 otaczaj&cych Komor6wko, oba Uje:i:d:i:ce, Wielki 

i Maly, Domanowice, ale juz w Komorowie cztery jedynie zachowane 

nazwy terenowe SI\ niemieckie, dla Ligoty Trzebnickiej, Koczurek i Brze

zia brakuje odpowiednich material6w, a w Ja:i:winach, gdzie zachowaly 

si" tylko nazwy staw6w, dwie z nich SI\ niemieckie, a dwie polskie •. 

Mozna przypuszczac, ze linia przebiegajqca od Szczytkowic do Maslowca 

(po stronie polskiej) oddaje mimo to trafnie t„ wschodni& delimitacj<,. 

Dalszy przebieg granicy p6lwyspu, ad Maslowca i przez Biedaszk6w 

Wielki do Brzezia, w swietle materialu antroponimicznego i wywiad6w 

wsr6d autochton6w z Bukowic, raczej nie budzi w&tpliwosci. Jeszcze po 

I wojnie swiatowej w Komorowie, Biedaszkowie Wielkim, a nawet we 

Wszemirowie pod Prusicami, mieszkali ludzie z rod6w chlopskich osiad-

r. 1836 - Lisken), poza tym 6 nazw niemieckich; Kom. Gen. we Wroclawiu, 
nr T-·97 (Zawohia r. 1873 ·- Breschine); nr T-120 (Marcinowo, r. 1829 - jedina 
nazwa, i fo nierniecka); Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow .. Trzebnica, nr 86 
(Nowy Dw6r, r. 1843 - trzy nazwy niemieckie), Kom. Gen. we Wroclawiu, nr T-118 
(Nowy -:Öw6r, r. 1872 - jw.); Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, 
nr 83 (Marz�cin Maly, r. 1832 - dwie nazwy niemieckie); Korn. Gen. we Wrocla
wiu, nr T-102 (Wielka Lipa, Osola, r. 1839 - wylqcznie nazwy niernie.ckie); 
Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z povf Trzebnica, nr 131 (Strupina r. 1826 -
nazwy niernieckie), Korn. Gen. we Wroclawiu, nr T-115 (Szewce, r. 1830 - nazwy 
niemieckie). 

s Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 149 (Cerekwica, 
r. 1839 - Blonie); Korn. Gen. we Wroclawiu, nr T-74 (Cerekwica, r. 1835 -
Goy); nr T-60 (Oborniki Slqskie, r. 1822 - Makufken, Nawine, Sitten, Laczisken, 

Zechowe, Kaden); obornickie nazwy terenowe nie pozwalajq jednak zapominaC, 
Ze w pierwszej polowie XIX w. polskie nazwy osobowe stanowily w tej mi�sco

woSci liczb� znikomq, por. Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, 
nr 88 (recesy z r. 1822 i

•
l827). 

9 Par. Korn. Gen. we Wroclawiu, nr T-110 (UjeZdziec Wielki, r. 1858); nr T-155 
Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 55 (Kornorowo, r. 1829 - pi�C nazw nie
(Komor6wko, r. 1846), a takZe cytowane juZ T-46, T-59; T-62; Zbi6r Reces6w 
mieckich); Korn. Gen. we Wroclawiu, nr T-37 (JaZwiny, r. 1859 - Jeschin Teich, 

Muche Teich, Wüste Teich, Brett Teich). 
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!ych tu z dawien dawna, noszqcy polskie nazwiska oraz m6wiqcy dobrze 
i ch�tnie macierzystq polskq gwarq slqskq 10_ 

Omijajqc od p6!nocy zniemczony w XVIII w. Skorosz6w granica p6!
wyspu trzebnickiego bieg!a z kolei r6wnoleznikowo przez Lazy do Bu
kowic. R6wnoiegle do p6twyspu polskiego przechodzit klin niemiecki, 
kt6ry znad dolnej Widawy i dolnej Olesnicy na p6tnoc od Wroctawia 
wdart si� przez Cerekwic� i Zawoni� az do Ozeszowa, Kuzniczyska 
i Skoroszowa, skqd posuwat si� dalej, dqzqc do polqczenia z obszarem 
niemieckim dolnego prawobrzeza Baryczy, odgradzajqcym p6twysep trze
bnicki od Wielkopolski. Z Bukowic granica obszaru polskiego skr�cata 
na potudnie do Luczyny, po czym posuwata si� przez Sadk6w na wsch6d 
do Ostrowiny, gdzie lqczyta si� ze zwartym w6wczas jeszcze terytorium 
o wi�kszosci j�zykowej polskiej, do kt6rego wchodzily ziemie sycowska 
i namystowska, stanowiqce kontynuacj� polszczyzny malopolskiej od 
wschodu, wielkopolskiej od p6lnocy i slqskiej od poludnia. Do tego ob
szaru zwartej polszczyzny nalezata w6wczas potudniowa i wschodnia 
cz�sc powiatu olesnickiego. Wlasciwie juz w Bukowicach p6lwysep trzeb
nicki lqczyl si� z tym obszarem 11. 

Badania T. Ladog6rskiego pozwalajq uzupelnic dane J. Gierowskiego 

10 Roman Sieraczek
1 

majqcy w 1966 r. 78 lat, autochton z Bukowic, powie
dzial autorowi niniejszego artykulu, Ze z Komorowa pochodzil jego szwagier J6zef 
Cygon (Zigon) m6wi.icy dobrze po polsku, a w· Biedaszkowie Wielkim mieszkal 
J6zef Klabauske, kt6ry z Sieraczkiem zaznajomil si� na odpuScie w Koczurkach, 
po czym goScil go w swoim domu w Biedaszkowie (Sieraczek byl w6wczas mlodym 
czlowiekiem, a Klabauske mial po I wojnie Swiatowej ponad 50 lat), gdzie obaj 
rozmawiali przez caly czas po polsku. Rodzina Cyganöw (Zigon) cieszy siE: doskonal.:t 
dokumentacjq genealogicznq (Korn. Gen. we Wroclawiu, nr I/13230, Komor6wko, 
r. 1846 - Anton Ziegon; nr I/13615, Koczurki, r. 1825 - Joseph Zigon; Zbi6r 
1leces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 137, UjeZdziec Wielki, r. 1831 -
Friedrich Zigon), eo jest dalszym argumentem za polsko.Scii:l, Komorowa, w kt6rym 
wiek przedtem urodzil si� i nauczyl jE:zyka polskiego od miejscowych Polak6w 
znakomity rpastor wroclawski i obrollca polsko.Sci Jerzy Schlag. Naz,wisko Kla

bauske spotykamy w 1844 r. w Brzetnie w poWiecie trzebnickim w formie Kla
boske (na terenie powiatu trzebnickiego stale spotykamy alternacj� o, wymawia
nego ou, z au, np. Tscheschlauke of--+ Tschesloke, Tirauke of--+ Tiroke, Petrauske of--+ 
Petrosk� itp.� co jest zjawiskiem normalnym w gwarze p6lnocnoS1qskiej). J{asper 
Ktab·auske wyst�puje w 1676 r. w Smogorzowie Wielkim w powiecie wolowskim, 
por. J. J u n g  n i t z, Visitationsberichte der Diözese Breslau, Archidiakonat .Bres
lau, cz. I, Wroclaw 1902, s. 414. Jeszcze w 1941 r. Stanislaw Nowak, rolnik z L��ty 
w powiecie rawickim, kt6ry pojechal na Slqsk w poszukiwaniu mlockarni, rozma
wial we Wszemirowie pod Prusicami z 60-letniq wdowc1, autochtonkq, m6wiqcij 
doskonale po polsku. Blisko 80-letnia Marianna NiedtwiedZ: z Zielonejwsi, przed 
I wojn& Swiatowq pracujqca na fo·lwarkach w okolicy Stru,piny, mawiala, Ze ,,kolo 
Strupna wanielicy m6wili po polsku". Ale bylo to w pierwszych latach XX w. 

11 Gier o wsk i, op. cit., s. 414---417. 



Polskie nazwy osobowe i terenowe 75 

i rozszerzyc baz� p6lwyspu trzebnickiega na parafi� ewangelick& Wierz
chawice na paludnie ad Milicza, gdzie da 1820 r. adbywa!y si� kazania 
palskie "· Natamiast jest mniej prawdopodobne - zw!aszcza w swietle 
zebranego przez autora niniejszega artyku!u. materia!u antroponimiczne
go - by jeszcze z pocz&tkiem XIX w. znajdawa!a si� w wi�kszasci lud
nosc poh,ka pod Nowym Grodziskiem, Cieszkowem i Trzebickiem na 
p6lnoc ad Milicza 13• Stanowi!a ona tu chyba mniejszosc, a pod wp!ywem 
ko!onist6w hiemieckich tempo jej germanizacji by!o na pewno dosc 
szybkie, tym bardziej ze ani w Nowym Gradzisku, ani w Trzebicku nie 
by!o juz w tym czasie kazan polskich. Nie ulega za to Wqtpliwosci, opie
raj&c si� na zestawieniach statystycznych w aktach Landratury w Mili
czu, ze wsie Bartniki, Wr6bliniec i Kol�da, lezqce na pograniczu pawiatu 
milickiego i 6wczesnego powiatu adolanowskiega, by!y polskie i pasia
da!y zaplecze w zwartej palszczyznie tego ostatniego 14• 

Ksi�gi koscielne i recesy uw!aszczeniowe z terenu p6!wyspu trzebnic
kiega abak nazwisk podajq nieraz przezwiska polskie ,._ Jest bezsporne, 
ze ludzie m6wi&cy macierzystym j�zykiem niemieckim nie pos!ugiwaliby 
si� nimi. Mog!y one wytworzyc .si� i byc uzywane wyl&cznie w srodo
wisku j�zykowo polskim. Takie przezwisko, czy tez paralelne abok nie
mieckiego nazwisko palskie, notujemy w Rudzie Zmigrod2Jkiej na pra
wym brzegu Baryczy "· We wsi tej mamy zreszt& przewag� palskich 
nazwisk ", a ksi�gi parafii katolickiej w Radzi&dzu wykazuj& takze 
zdecydowanq wi�kszasc polskich nazwisk w Biedaszkowie, Rudzie Zmi
grodzkiej, Niezgodzie, Sza-rzynie, Wilkowie i Gatce. Dotyczy to jednak 
g!6wnie lat 1810-1820, bo potem sytuacja zmienia si� na korzysc an
troponimii niemieckiej, prawdapadobnie wskutek praktyki t!umaczenia 
nazwisk polskich daj&cych si� !atwo prze!azyc 1,. Parafia radzi&dzka, 
lez&ca na pograniczu sl&sko-wielkopalskim, na pocz&tku XIX w. ma 
jeszcze zywe kontakty z pograniczem Wielkopolski w okolicach Rawicza 

12 La d  o g 6 r s k i, op. cit., s. 106-107. 
13 Recesy uwlaszczeniowe Ujazdu, Tworzymirek G6rnych, Tworzymirek Wiel

kich, Wszewilk6w, Wielkiego i Maiego Wzi&chowa oraz Trzebicka wykazuj& sta
tystykE: ludnoSci chlopskiej z samymi nazwiskami typowo niemieckimi lub po 
1-2 nazwisk polskich z przygniatajijCij przev,1agc1 antroponimii niemieckiej (Land
ratsamt Militsch, nr 11, 112, 113, 114, 115, 126, 399). Recesy te pochodz& z lat 
1828-1837. 

14 Landr. Militsch, nr 132. 
u Landr. Militsch, nr 46; Korn. Gen. we Wroclawiu, nr 1/13607, 1/13332, 1/14395; 

Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 18. 
1s Landr. Militsch, nr 46. 
17 TamZe. 
18 Przyklady takiego postE:powania: Korn. Gen. we Wroclawiu, nr I/13607; Lano'\r. 

Militsch, nr 46. 



76 Jerzy Burchardt 

i w ksi�gach notuje si� ma!:i:enstwa Wielkopolan, np. z Pakos!awia, 
z Slqzaczkami z Wilkowa czy Niezgody ••. Szlachta polska, jak Rogalin
scy z Ostrobudek, Koz!owscy ze Stwolna, wlasciciele wielkopolskiego 
Laszczyna, bywajq te:i: w kosciele radziqdl'lkim jalko rodzice chrzestni 20. 

Wszystko to razem swiadczy, :i:e pomi�dzy przysz!ymi „Niemcami" ze 
Slqska a Wielkopolanami Prusy nie zdq:i:y!y jeszcze w tym czasie zbu
dowac bariery nienawisci. Ostro:i:nq konkluzjq tych wywod6w mo:i:e byc 
jednak tylko stwierdzenie, :i:e granica p6lwyspu trzebnickiego przynaj
mniej raz, i to w Biedaszkowie, gdzie i w latach trzydziestych XIX w. 
mamy wi�kszosc nazwisk polskich powierzchownie zgermanizowanych, 
i w Rudzie Zmigrodzkiej, gdzie zachowalo si� przezwisko polskie, wkra
cza!a na prawy brzeg Baryczy, skqd tylko kilkanascie kilometr6w dzielilo 
iil od czol6wki wsi wielkopolskich. Tak:i:e i w Zmigr6dku r6wnowa:i:qca si� 
ilosc nazwisk polskich i niemieckich sugeruje istnienie niemczqcych si� 
rodzin slqskich 21. 

Poza zasi�giem p6lwyspu trzebnickiego Gierowski ustalil istnienie na 
poludnie od Trzebnicy wysp polszczyzny w Strzeszowie i w Dlugol�ce. 
Wskazujqc na r6wnolegle u:i:ywanie nazwiska niemieckiego (Schlesinger) 
i przezwiska polskiego (Schlinsog = Sl�zook) wolno <przypuszczac, :i:e 
w Kotowicach nad Odrq, w poludniowo-

0

zachodnim zakqtku powiatu 
trzebnickiego, nie wygasla jeszcze ze szcz�tem mowa polska 22, przy
najmniej w 1821 r. Wyjasnienia tego zjawiska musimy szukac u Zimmer
manna, u kt6rego spotykamy twierdzenie, :i:e „wiele m6wi si� po polsku, 
zw!aszcza we wsiach klasztoru trzebnickiego" 2a. Kotowice bowiem do 
czasu rozwiqzania tej instytucji przez rzqd pruski do niej w!asnie nale
:i:aly, a klasztor jeszcze w XVIII w. byl twierdzq polskosci. 

Polszczyzna Dolnego Slqska obejmowala tak:i:e prawobrze:i:nq cz�sc 
powiatu o!awskiego oraz przycz6lek olawski na lewym brzegu Odry. 
Przycz6!ek ograniczala linia biegnqca z Radwanic w powiecie wroclaw
skim na poludniowy wsch6d przez Sw. Katarzyn� do Szostakowic, po 

·czym prowadzila zn6w na zach6d, by <przejsc Sl�� pod Rzeplinem, na
st�pnie ias lewym brzegiem tej rzeki do Wilczowa; stqd cofala si� znowu 
na wsch6d przez Bogun6w do Wilczkowic, gdzie skr�ca!a na po!udnie do 
Radoszkowic, nastE;pnie zn6w biegla na wsch6d przez Brze:i:mierz, by 
ponizej Godzinowic przeciqc rzek� Olaw� obejmujqc Godzikowice, i na 
wsch6d od Scinawy Polskiej dochodzila do Odry. W ten spos6b przycz6-

19 Amtsgericht zu Trachenberg, nr 54. 
20 Tamie. 
21 Landr. Militsch, nr 105. 
22 Korn. Gen. we Wroclawiu, nr I/13607. 
23 F. A. Z i m m e r m a n n, Beiträge zur Besch1eibung von Schlesien, Brzeg 

1783-1796, t. IV, s. 316, i t. VII, s. 372. 
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lek olawski zawieral niemal caly lewobrzezny powiat olawski - z wy
jii1ikiem skrawka poludniowego - oraz przyleglii cz�sc powiatu wro
clawskiego ••. 

Poza przycz6lkiem na lewobrzezu byla jeszcze wyspa pod Wiiizowem 
w powiecie strzelin:skim z wsiami Stary Wiiiz6w, Ksi�zyce, Zborowice 
i Biskupice, w kt6rych jeszcze starzy ludzie m6wili po polsku 25• Drugii 
takii wysp� - wedlug Ladog6rskiego - stanowily wsie Brozec, Grodzie
szowice i Trzesnie. Wsie te z powodzeniem mozna zaliczyc do wyspy 
wiiizowskiej 20. 

Na p6lwyspie trzebnickim ostatnie kazania polskie wygloszono w ko
sciele ewangelickim w Pawlowie Trzebnickim w 1837 r., a na przycz6lku 
olawskim w kos7iele katolickim w Sobocisku w powiecie olawskim 
w 1842 r. 21 Ostatni ludzie m6wiiicy po polsku na przycz6lku wymarli 
pod koniec XIX w., a na p6lwyspie po I wojnie swiatowej "· 

Poniewaz szlachta polska na p6lwyspie trzebnickim najp6zniej z po
cziitkiem XVII w. ulegla zniemczeniu, w XIX w. polszczyzna znajdowala 
oparcie jedynie na wsi wsr6d chlop6w i rzemieslnik6w wiejskich, zajmu
jiicych bardzo rozne stanowiska w p6znofeudalnej hierarchii spoleczno
-ekonomicznej, poczynajiic od kmieci, a koncziic na chalupnikach. 
W Krosnicach w powiecie milickim byli nawet lasyci, kt6rych prawo 
do ziemi praktycznie nie istnialo "· 

Jest rzeczii interesujiicii, ze niekt6re bogatsze wsie chlopskie (np. Do
manowice, Ujezdziec Wielki) leziice na poludniowy wsch6d od Zmigrodu 
i na p6lnoc od Trzebnicy zachowaly najdluzej polskosc, natbmiast wsie 
biedniejsze, polozone nad dolnii Widawii w kierunku Wroclawia, zniem
czyly si� najp6zniej w XVIII w. (np. Ramisz6w) '"· W pierwszych kmiecie 
nosili cz�sto wyliicznie nazwiska polskie, a czasem nawet polskie prze-
21Wiska, w drugich natomia:st wyst�powali niera:z wyliicznie zagrodnicy 
i chalupnicy ze zdecydowanii przewagii nazwisk niemieckich. W pierw
szych solectwa byly obsadzone przez kmieci o nazwiskach polskich, 

2• Gi e ro w s k i, op. cit., s. 417. 
25 TamZe. 

26 La d  o g 6 r s k i, op. cit., s. 108. 
27 TamZe, s. 107; Gi e r  o w s k i, op. cit., s. 424---425; F. G. E. An d e r s, Hi

storische Statistik der evanoetischen Kirche in Schlesien, Wroclaw 1867, s. 400. 
28 J. W fl s o  w i c z, Stosunki j�zykowe na Stqsku w Swietle nauki niemieckiej, 

Wroclaw 1947; Swiadectwa autochton6w R. Sieraczka i W. Pachciarza, zamieszka

lych w Bukowicach przed i po I wojnie Swiatowej, m6wic1, Ze w.Sr6d niemczc1cej 

sie ludno.Sci roczniki do mniej wiecej 1880 r. w Bukowicach, Pierstnicy, Grabownie 

Malym, Komorowie i Biedaszkowie m6wily po polsku. 

29 Landr. Militsch, nr 45. 
30 Por. Korn. Gen. we Wroclawiu, nr I/14395, I/13258, :I/14063. 
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w drugich zas stanowiska te piastowali feudalowie lub pozamiejscowi 
drobni kapitalisci. 

Ci&glosc polskiej tradycji j�zykowej od zarania polszczyzny do XIX w. 
na przyczolku olawskim i na polwyspie trzebnickim nie mo:i:e byc kwe
stionowana. W XIX w. trwa na polwyspie trzebnickim caly szereg nazw 
osobowych zupelnie takich samych, jak w dokumencie ksi�cia Henryka 
Brodatego z 1204 r. Wystarczy wymienic kilkanascie, aby uzyskac obraz 
tej fenomenalnej ci&glosci: Dobrogost, Latek, Krupa, Slawik, Nierad, 
Mirek, Janisz, Malik, Domas, Stanisz, Skowronek, Z6raw, Golik, Lalek, 
Sierak, Godek, Panek, Radon. Wykaz ten daleki jest od wyczerpania "· 
Nazwiska te cz�sto tkwi& nawet w '!1azwach miejscowych w okolicach 
Trzebnicy, np. Janisz6w, Ramisz6w, Machnice, Brochocin itp. Z XVI w. 
notujemy nazwania chlopskie z Milickiego, jak Sikora, Dqbrowa, Sniezek, 
Switala, Zebranek, Klimaszek, !Hore tak:i:e maj& swych reprezentantow 
w XIX w.•2 

0 ci&glosci tej swiadcz& tak:i:e dawne imiona niemieckie w charakterze 
nazwisk, spolszczone nie do poznania w sredniowieczu przy zderzeniu ze 
staropolskim systemem fonetycznym, jak Jarnot, Kunot, Wiedrzych, ktore 
dokladnie odpowiadajq Arnoldowi, Konradowi i Fryderykowi "· 

Materialami do badan nad nazwiskami polskimi omawianych ziem 
sl&skich S'I: ksi�gi koscielne, jak ksi�ga slubow parafii Siedlce w powie
cie olawskim z lat 1766-1873, niezwykle cenna dzi�ki bogactwu antropo
nimii polskiej, zachowanej najcz�sciej w postaci zupelnie nie znieksztal
conej; ksi�ga urodzen, slubow · i ,;gonow parafii Strupina w powiecie 
trzebnickim z lat 1800-1820, zawieraj&ca material antroponimiczny 
polski, jednak z grafi& ju:i: znieksztalconq. 

Ksi�ga siedlecka w wi�kszosci wypadkow zachowuje nawet po 1850 r. 
pisowni� polsk&, np. Wieczorek, Prziware, Mierzwa, -Koza; ksi�ga stru
pinska u:i:ycza materialow zapisanyclj na zniemczonym ju:i: chyba 
w XVIII w. pograniczu powiatow trzebnic'kiego i wolowskiego. Przy
kladami jej zapisow niech b�d'I pod r. 1814: Patzocke, Garsitzke (s. 490), 
Zeslocke (s. 494), Klaboschke (s. 495), Suchhantke (s. 604); zapisy te sta
nowi'I wyraz graficzny nazwisk o brzmieniu Paco1;:k, Gorzicka, Cieslo1,:k, 
Klobo1,:szek, Suchanek. 

Cenne S'l tak:i:e ksi�gi stanu cywilnego z powiatu olawskiego; po-

31 K. M a 1 e c z y Jl. s k i, Codex diplomaticus nec non epistolaris Sil.esiae, t. I, 

Wroclaw 1956, nr 104 . 

.-i2 J. Gott s c h a 1 k, Beiträge zur Rechts-, Siedlungs- und Wirtschaftsge

schichte des Kreises Militsch bis zum Jahre 1648, Wroclaw 1930, s. 119. 

33 M. Gott s c h a 1 d, Deutsche Namenkunde, Berlin 1954; wbrew Gottschal

dowi jednak Wiedrzych (Biedrzych) nie jest zeslawizowam1 formc1 Dietricha, lecz 

Fryderyka. 
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chodz11 one wprawdzie dopiero z lat 1874-1879, ale obfituj11 w nazwiska 
polskie. Ich grafia zawiera juz cechy niemieckie, kt6rych nie ma w ksi�
dze siedleckiej, np. Sulitze, Knosalla, Thomasky, Woischke, Kuppi, 
Michalke, Rogoll, gdy w rzeczywistosci, przynajmniej w pierwszej po
!owie XIX w., wies o!awska wymawia!a je: Sulica, Knosala, Tomasek, 
Wojszko, Kupa, Michalek, RogOj!l; wsr6d nazwisk tych s11 tez hybrydy 
graficzne polsko-niemieckie, np. Kliemczyk, pisany przez polskie cz i nie
mieckie ie. 

P61wysep trzebnicki reprezentuj11 przede wszystkim ksi�gi koscielne -
wt6rniki pochodz11ce z terenu w!asciwosci by!ego S11du w Zmigrodzie 
(Amtsgericht zu Trachenberg) w powiecie milickim z lat 1810-1874. 
W szczeg61nosci wyst�pujq tu materialy antroponimiczne z parafii zmi
grodzkiej, powidzkiej, domanowickiej, barkowskiej; z teren6w zniemczo
nych w XVIII w. reprezentowane s11 tutaj nazwiska polskie (i niemieckie) 
z parafii strupinskiej, g6Powskiej, prusickiej, korzenskiej i cz�sciowo 
jeszcze polskiej parafii radzi11dzkiej. Z akt tych wynika, ze poza zasi�
giem p6lwyspu nazwiska polskie wyst�puj11 w mniejszosci, a w niekt6-
rych wsiach na prawym brzegu Baryczy tuz nad granic11 Wielkopolski, 
zw!aszcza w s11siedztwie powiatu· krotoszynskiego, nazwisk tych zupelnie 
nie ma (np. w Ujezdzie i G6rnych Tworzymirkach) "· 

W ksi�dze parafialnej z Powidzka " z grafem6w polskich cz�sciowo 
respektowane jest rz, np. Przibille, Wabrzek, Grziwintz lfnawiasem m6-
wiqc Grziwiac, pisany jak wyzej, byl ostatnim nauczycielem w Osieku, 
kt6ry znal jt;zyk polski, a ostatnim organist11 graj11cym i spiewaj11cym 
polskie piesni w kosciele powidzkim byl Rogovc, pisany Ragotzy); cz�
sciowo polskie rz oddawane jest przez r zmi�kczone (ri), np. Hendriock. 
Jest rzeczq ciekawq, Ze miejscowoSC Nieszkowice w powiecie wolowskim, 

pisana i drukowana na mapach i w aktach XIX w: jako Nisgawe, wyst<;
puje w ksi�dze powidzkiej j,iko Neskowe. Charakterystyczne jest odda
wanie prawidlowe formantu slowotw6rczego -ik: notujemy tutaj Karpike, 
Koschnike, Lubicke; ksi<;ga oddaje tez prawidlowo niekt6re nazwiska 
z sufiksem -ko, np. Rasko. Nazwiska z germanizuj11cym sufiksem sub
stytucyjnym -ke spotykamy w ksi�dze bez epentetycznego t, tak cha
rakteryzuj11cego zapisy ksi11g p6zniejszych i ksi11g pochodz11cych z tere
n6w zniemczonych w XVIII w.; i tak mamy: Suchanke, Majunke, a nie 
,,Suchantke", ,,Majuntke". Ale nawet w tych ·zapisach proboszcza powidz
kiego ks. Schramma, znaj11cego j<;zyk polski i broni11cego polskich kazan 

34 Evangelische Parochie in Zedlitz Kreis Ohlau, nr 1; grupa zespol6w archi

walnych o nazwie Urzi;:dy Stanu Cywilnego w powiecie Olawa; Amtsgericht zu 

Trachenberg, nr 33, 45, 54 (o najwii;:kszej warto.Sci), oraz ,pozostale ksii;:gi ko.Scielne 
z lat 1810-1850 od nr 1-153 tego zespolu. 

35 Amtsgericht zu Trachenberg, nr 45. 



80 J erzy Burchardt 

i nabozenstw, widac dzialanie substytucyjne gwary niemieckiej. Nazwisko 
Bor6wka wyst�puje jako Barufke, Sternicki jako Sterniski, Bartecki jako 
Partetzky, chociaz w tej samej pozycji mamy tez grafi� Sorembe, Tor
nowski, eo odnosi si� jednak do naglosowego a dlugiego, a nie do naglo
sowego o pierwotnego przed r. Nie jest jednak wykluczone, ze polska 
gwara okolic Zmigrodu w pozycji naglosowej przed r wymawiala o w po
staci zblizonej do a i tak ten fonem zapisywano. W innych pozycjach 
(przed b, g itd.) o w naglosie zachowywano, np. Bobke, Pagode, Kroboth. 
W niekt6rych wypadkach pod wplywem silnego niemieckiego akcentu 
wyrazowego nast�powala cz�sciowo redukcja wyglosowego o w ten spo
s6b, ze zapisywano je jako e, np. Jesiore (Jezioro). W sr6dglosie o, wy
mawiane 011 lub pod wplywem gwary niemieckiej a!f, pochodzilo cz�sto 
z dawnego u, np. Wallochne, Rodeck, Klaboske -<-- Waluchno, Rudek, 
Klobusek. Formant slowotw6rczy polszczyzny literackiej -ak oddaje si� 
jako -ocke, a zatem o, wymawiane w tym wypadku O!f, pochodzi z pier
wotnego a dlugiego; przyklady: Kudocke, Hendriocke = Chudouk, Hen
driouk. Ch oddawano j�ko k, niewqtpliiwie aspirowane, np. Kudocke, 
Kroboth = ChudoJfk, Chrobot. Grupa sp6lglosek trz, prz wyst�powala 
cz�sto jako str, spr, np. Pestrich, Sprigqde, tj. Pietrzyk, Przigoda (z ty
powo slqskim rzi). Ciekawe Sq zapisy Jaschkiolke, Marschiolke, Wabrzke 
oddajqce niewqtpliwie gwarowe formy jaskio11ka, marszolek, waprzek 38, 

tj. literackie: jask61ka, marszalek, wieprzek. 
Uderzajqca jest r6znica mi�dzy gwarq olawskq i gwarq trzebnicko

-zmigrodzkq w stosunku do obecnego �- Ta pierwsza wytworzyla nazwiska 
takie, jak Zambala (Sambale), a pod Zmigrodem i Trzebnicq mamy w ana
logicznej pozycji Gembus, Kempa (Kempe) 37. 

Z lat nieco p6zniejszych, bo 1821-1850, Ar�hiwum posiada recesy 
uwlaszczeniowe zachowane dla powiatu trzebnickiego w Zbiorze Rece
s6w Uwlaszczeniowych z powiatu Trzebnica i dla powiatu milickiego 
w Landraturze Milickiej (Landratsamt Milit�ch). Zapisy reces6w pochodzq 
jeszcze z czas6w istnienia polszczyzny na p6lwyspie trzebnickim, pozwa
lajq wejrzec w struktur� spoleczno-ekonomicznq wsi i nosicieli nazwisk 
polskich i niemieckich, a nawet w sporadycznych wypadkach wykazujq 
polskie przezwiska i nazwy terenowe. Gros przezwisk spotykamy na p6l-

136 Wyraz waprzek (deminutivum od wieprz) zanotowano w pow1ec1e Rawicz 

w hazackiej Zielonejwsi; ze wzgl�d6w fonologicznych wyraz ten nie mieSci si� 

jednak w systemie hazackim i wedlug wszelk,iego prawdopodobieilstwa zostal zapo

Zyczony z gwary p6lwyspu trzebnickiego w czasie kontakt6w handlowych hazacko

-Slclskich na targach nierogacizm:1 w Prusicach. 

37 Przezwiska i nazwiska polskie w niniejszym artykule przytacza siE: w pisowni 

p6lfonetycznej i zapisach niemieckich. 
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wyspie trzebnickim (w Grabownie Malym, Domanowicach, Ujezdzcu 
Wielkim) i w jego najblizszym siisiedztwie, kt6re wypadaloby zaliczyc 
takze do p6lwyspu (Ruda 2.migrodzka); poza p6lwyspem przezwisko pol
skie mamy jedynie w Kotowicach. 

W recesach grup,: rz oddawano przez rs, np. Gorsitze (Gorzica), 
a przed k wyst,:puje t epentetyczne. Nie ma tez tutaj polskich element6w 
graficznych jak w ksi,:dze siedleckiej czy ksi,:gach koscielnych spod 2.mi
grodu. Za to recesy zawierajq przezwiska polskie obok nazwisk polskich, 
zniemczonych lub nawet niemieckich. Tak np. w Ujezdzcu Wielkim w po
wiecie trzebnickim w 1831 r. wyst,:pujii dwaj kmiecie, naleziicy do naj
bogatszych rodzin we wsi, kt6rzy noszii imi,: i nazwisko Gottlieb Labitzky 
(Lapicki), przy czym dla odr6znienia jednego z nich wsp61mieszkancy 
nazwali ironicznie Nense, tj. Nendza (lit. n,:dza), a drugiego Miserocke, tj. 
Mizerouk (lit. mizerak - biedak) "· 

Poz; tym o kilka lat wczesniej (w 1824 r.) w Ujezdzcu przezwisk tych 
jest nawet wi,:cej. Wyst,:pujii nie tylko dopiero co wymienieni M

i

zerouk 
i Nendza, ale takze Friedrich Gramatte zwany Niedolen (Nedolen); Geor
ge Labitzke zwany Mordzinka (Mordschinke), Daniel Sternitzke zwany 
Gad (Gade), Johann Sternitzke zwany Michn01fS (Micknaus), Johann Ster
nit2Jke zwany Kempa (Hempe), Friedrrch Sternitzke :awany Uciesny (Ud
schesne), Friedrich Labitzke zwany Pach (Pache) "· 

W Domanowicach w powiecie trzebnickim Daniel Nitschke (Niczek) 
nazywa si,: poza tym Pawlok (Pawlouk) ••, w Kotowicach jest Da,niel 
Schlinsog (= Sl�zo'fk, lit. Sliizak) zwa;;y Schlesinger "• w Grabownie Ma
lym Joseph Stary zwany Alter"· 

W Ksi,:ginicach w powiecie trzebnickim wyst,:puje polska nazwa te
renowa Bloine (= .Blonie) w tekscie recesu: ,,die gemeinschaftlich ver
bliebene Hutung Blo1ne" "· W Domanowicach znajdujemy nazwy tere
nowe: Dombrowke, Kapainen, Paremben, Kozelinen, Schwarzowe, Skrou
pole, Kapuntken, Gatze, Matschkowiec, Babiniec, Soschetzne, Kunten, 
Glinen, tj. Diibr6wka, Kopan, Por,:ba, Kozliny, Szwarcowe (tzn. pole 
Schwarza), Krzoupole, Kopanka, Gac, Mackowiec, Babiniec, Siisiecna (lit. 
Siisieczna), Kqty; Gliny "· We Wszemirowie w powiecie trzebnicklm ma-

3a Korn. Gen. we Wroclawiu, nr 1/14395. 
139 Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 137 (Ujefdziec Wiel-

ki, tabela Swiadczeil podatkowych z r. 1824). 
"° Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 18. 
41 Korn. Gen. we Wroclawiu, nr 1/13607. 
42 Korn. Gen. '\Ve Wroclawiu, nr I/13332. 
43 Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 51. 
44 Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 18; Katasteramt 

Militscti, nr 67, r. 1868 (Dobrtowitz). 

6 - Sob6tka 1970/1 
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my Goj, Por�b� i drog� zwam1 Wolarka ••, a w Paw!owie Trzebnickim 
Utrat� (Utrate), Mokre (= Mackern), Swieconk� (Sehwetzunke), Maz6wk� 
(Masufken) i Kadlubk� (Kadupken)". 

Ostatniq wreszcie grup� akt zawierajqC'l nazwiska polskie stanowi'l 
akta katastralne, szczeg6lnie zas akta katastru rentowego (Rentenkataster) 
z lat 1851-1860 i alkta katastralne rejestracji wnian w!asnosci i zmian 
w stanie nieruchomosci (Bezirksakten) z lat 1860-1922. W opracowanych 
pod wzgl�em archiwalnym zespo!ach katastralnych tyl!ko w Urz�dzie Ka·· 
tastralnym w MHiczu (Katasteramt Militsch) zachowa!y si� wymienione 
grupy aktowe, pierwsza pod sygnaturami 24-38, a druga 39-239 47• 

Kataster rentowy daje material nieco wczesniejszy. Ale tylko we 
wsiach po!ozonych w okolicy Twardog6ry nie jest on bardze zniekszta!
cony. Jeszcze wi�ksze znieksztalcenia mamy w drugiej z wymienionych 
grup, zw!aszcza na przelomie XIX/XX w., kiedy polszczyzna p6lwyspu 
trzebnickiego dogorywa!a pod wplywem represji policyjnych, oddzia!y
wania koscio!6w i nauczania w pruskiej szkole. Jesli w katastrze rento
wym we wsiach pod Twardog6rq odszukujemy jeszcze formy w rodzaju 
Czerwentke (Czerwonka) z polskim cz, to p6zniejsze akta katastralne 
daj& w tym wypadku Scherwentke; akta konca XIX w. obfituj& juz 
w formy silnie zniekszta!cone: Rakette (Rokita; w ksi�gach parafialnych 
spod Zmigro\Ju jeszcze Rockite), Joskulke zamiast Jaschkiolke, Bergande 

zamiast Bargende, Kaschate · zamiast Kotschote. Znajqc wy!qcznie form� 
koncowq, produkt fonetycznej i substytucyjnej germanizacji, czasem na
wet w postaci silnie zredukowanej, nieraz nie jestesmy w stanie odtwo
rzyc formy pierwotnej i podstawowej. Jednakze cz�sc tych form rozpo
znajemy jeszcze z latwosci'l, a znieksztalcona w toku ewolucji forma ma 
tez pewne znaczenie dla zbadania praw glosowy�h gwary pocz&tkowo 
polskiej, a potem z czasem gwary niemieckiej, pod kt6rych wplywem ko
lejno si� przetwarza!a i rcizwija!a. Dlatego dosc pelny obraz ewolucji da
nego nazwiska od polskiej, przewaznie gwarowej, formy pierwotnej do 
jej ostatecznego rezultatu w postaci w zasadzie niezmiennego XX-wiecz
nego nazwiska, pozornie niemieckiego, ma dla nas duze znaczenie. Po
maga ustalic, jakie nazwiska rodowe polskie sta!y si� z czasem niemiecki
mi, i pozwala zrozumiec drog�, jak'l przeszly. 

Autor niniejszego artykulu przygotowuje kartotek� nazwisk polskich 
regionu trzebnicko-milickiego w XIX w. Kartoteka zawiera dane, jak 
zr6d!o, rok, miejscowosc oraz warianty nazwisk, i uwzgl�dnia materia!y 

. ' 

4s Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 120 (reces z r. 1828 

§ 35). 
46 .Korn. Gen. we Wroclawiu, nr I/13918; tak:ie Zbi6r Reces6w Uwlaszczenio

·wych z pow. Trzebnica, nr 120. 

47 Katast. Militsch, nr 24-38, 39-239. 
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archiwalne godne zainteresowania, ktore nie doczekaly si� odbicia 
w Slowniku nazwisk s!qskich ••. Dotyczq one glownie wsi, poniewaz na 
S!qsku polnocnym, ziemi intensywnie germanizowanej juz od drugiej po
lowy XIII w., wlasnie wies byla ostojq pol!Skiej tradycji j�zykowej. 

Na S!qsku, przez cale wieki.oderwanym od Macierzy, tradycja ta byla 
gwarowa. Kartoteka nazwisk pozwala dzi�ki znakomitej konserwacji ele
mentow dialekta:lnych oraz zasiedzialosci rodow chlopskich na wyodr�b
nienie eo najmniej 4 waznych cech gwary trzebnicko-:i:migrodzkiej, dzis 
juz ze szcz�tem wymarlej. Mazurzenie •• lqczylo jq. z calym Sliiskiem pol
nocnym, a wymowa � jak w polszczyznie literackiej 50 ze sliiskimi dia
lektami kluczborskimi, obejmujiicym\ takze pobliski powiat sycowski, 
i z Wielkopolskq. Obydwie wymienione cechy, a takze nazwiska Jaskiol

ka" (z mi�kkim k) i Kobuch 52 dowodnie swiadczii nie tylko o przynalez
nosci miejscowej gwary do S!iiska polnocnego, ale moze w takim samym 
stopniu o powiiizaniu z Hazakami poludniowego pogranicza sliisko-wiel-

48 S. R o s p o n d, Slownik nazwisk .§tqskich, cz�SC I: A-F, Wroclaw-War
szawa-Krak6w 1967, s. XXXI-XLVI. 

4.9 Por. Gruske (liter. Gruszka), Potasznia, r. ·1868 - Katast. Militsch, nr 181; 
Grziwiatz (liter. Grzywacz), iPowidzko, r. 1810 - Amtsgericht zu Trachenberg, 
nr 45, Osiek Maly, r. 1811 - jw., Osiek Wielki, r. 1811 - jw.; Latuske (liter. 
Latuszek), Ksic:1}:�ca WieS, r. 1811 - jw., nr 45,. Gatka, r. 1811 - jw., nr 30, Ka
szyce Milickie, r. 1812-jw., nr 46, Wilkowo, r. 1813 -j:w., Dobroslawice, r. 1814-
jw., Osiek Wielki, r. 1814 - jw., Barkowo, r. 1817 - jw., nr 11; Mitzon (liter. 
Myczofl), Chodlewo, r. 1812 - jw:, nr 30, KE:dzie, r. 1818 - jw., nr 12; Powidzko, 
r. 1869 - Katast. Militsch, nr 389; Noserke (liter. Na:ierka), WE:grzyn6w Mil., 
r. 1867 - jw., nr. �8, Brzezina Sulowska, r. 1839 - Landr. Militsch, nr 21, Ruda 
Sulowska, r. 1884 - Katast. Militsch, nr 108, Dunkowa, r. 1844 - Landr. Militsch, 
nr 29; Sura,uf (liter. Z6raw), IPowidzko, r. 1810 - Amtsgericht zu Trachenberg, 
nr 46, Dobroslawice, r. 1823 - jw., Domanowice, r. 1832 - jw., nr 33, Chodlew-0, 
r. 1854 - Katast. Militsch, nr 29, Art. 10. 

50 Por. Gembus (liter. GE:bus), Strupina, r. 1820 - Amtsgericht zu· Trachen
berg, nr 12, Marcinowo, r. 1829 - Zbi6r Reces6w •Uwlaszczeniowych z pow. Trzeb
nica, nr 74, Skokowa, r. 1833 - jw., nr 24, Brzyk6w, r. 1832 - jw., nr 7, Kloko
czyce, r. 1835 -jw., nr 27; Kempe (Liter. KE:pa), Strupina, r. 1828 - jw., nr 131, 
Niezgoda, r. 183'1 - Landr. Militsch, nr 77, Zmigr6d, r. 1830 - jw., inr 108, Jaszyce, 
r. 183,2 - Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 42, Gluch6w 
Dolny, r. 1834 - jw., nr 26; Kendzie Kendsche (liter„ KE:dzia), Powidzko, 
r. 1810 - Amtsgericht zu Trachenberg, nr 46, Koniowo, r. 1810 - jw., nr 33, 
Koni6wko, r. 1834 - jw. 

51 Jaschkiolke (liter. Jask6lka, haz. jask'ülka), Os·iek Wielki, r. 1815 - Amts
gericht zu Testenberg, nr 46, Biedaszkowo, r. 1814 - jw. 

5z Kobuch (haz. Kobuch = sok6l), Slawoszowice, r. 1843 - Landr. Militsch, 
nr 102, Milicz-Folwark, r. 1859 - jw., nr 73. 
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kopolskiego i ich sl11sk11 gwar11 53• Bez sumiennej analizy znaczenia tych 
cech dla dialektologii nie mozna zatem odrzucic tezy stwierdzaj11cej, ze 
gwara Haz6w stanowi w Wielkopolsce dialektaln11 kontynuacj� sl11skiej 
gwary ziemi trzebnicko-milickiej, a zwlaszcza zespolu wsi pod Zmigro
dem i Prusicami, tworz11cych p6lwysep trzebnicki. 

Wyl11cznosc polskich, wyst�puj11cych w znacznej liczbie, nazw tereno
wych, znaczna w wielu miejscowosciach przewaga nazwisk polskich, 
wreszcie spora grupka polskich przezwisk - oto garsc nowych dowod6w 
przemawiaj11cych za polskosci11 j�zykow11 p6lwyspu trzebnickiego. Tworz11 
one uklad stosunk6w b�dqcych w wyraznej opozycji do tego, eo dostrze
gamy w jego bezposrednim otoczeniu i s11siedztwie. 

W powiecie trzebnickim przewag� nazwisk polskich mialy wsie: 
Ujezdziec Wielki, Domanowice, Pawl6w, Komor6wko, Marcinowo, Ksi�
ginice, Gluch6w Dolny, Grabowno Male i Bukowice. W Brzeziu, Konio
wie, Chodlewku, Kowalach, Wszemirowie i Gluchowie G6rnym liczby 
nazwisk polskich i niemieckich si� r6wnowazyly. W powiecie mi!ickim 
nazwiska polskie w wi�kszosci spotykamy w Borzynowie, Borz�cinie, 
D11browie, Gatce, Biedaszkowie, Wr6blincu, Laznicy, Osieku Wielkim, 
Pierstnicy, Powidzku, Przedkowicach i Wilkowie. Mniej wi�cej po polo
wie bylo nazwisk polskich i niemieckich w Dobroslawicach, G6rkowicach, 
Rudzie Zmigrodzkiej, Henrykowicach, Kaszowie, Piotrkozicach, Zmigr6d
ku, Wielgiem Milickim, Brzozowcu i Kol�dzie ". 

Jako aneks do niniejszego artykulu podaj� wykaz nazwisk polskich 
spotykanych w powiatach trzebnickim i milickim, nast�pnie zas kr6tki, 
przykladowy wykaz tych nazwisk z powiatu olawskiego i wyspy wi11zow
skiej 55• Niekt6re z tych form wymagaly starannej rekonstrukcji w oparciu 
o prawa j�zykowe i slownictwo gwarowe sl11skie i chazackie. Podaj� tylko 
te formy zrekonstruowane, kt6re daj11 pewnosc. Jednoczesnie dzi�kuj� 
mgrowi J6zefawi Domansltiemu i dr Janinie Paslawskiej z Archiwum 
Panstwowego Miasta Wroclawia i Wojew6dztwa Wroclawskiego za cenne 
informacje. 

53 Por. cechy gwary Hazak6w w ,opracowaniu H. N o w a k a, Typowe wla§ci

woSci gwary chazackiej w ilustradi tekstowef (Slavia Occidentalis, XXVI, 1967, 

s. 124-128). 

" Korn. Gen. we Wroclawiu, nr •I/14395, 1/13258, I/13918, I/13680, 1/13801, I/13613, 

I/13355, I/13332; Amtsgericht zu Testenberg, nr 1410-2005; Zbi6r Reces6w Uwlasz

czeniowych z pow. Trzebnica, nr 6; Korn. Gen. we Wroclawiu, nr r/13624, 1/13645, 

1/13227, 1/14097, 1/13348; Landr. Militsch, nr 17, 18, 26, 37, 123, 66, 87, 96, 124, 83, 

28, 44, 46, 48, 56, 89, 102, 105, 119, 132. 

55 Zastosowano tutaj podzial S. Rosponda na nazwiska odapelatywne, odimien• 

ne, patronimiczne i odmiejscowe, zawarty w artykule Slownik nazwisk §lqskich 

(problematyka i dotychczasowy etap badawczy) (Onom2,stica, I, 1955, z. 1, s. 206-

207). 
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NAZWISKA POLSKIE POWIATU MILIOKIEGO I TRZEBNICKIIEGO 

I. 0 d a p e l a t y w n e: 

1. Babac, 2. Banierka, 3. Bartnik, 4. Bobek, 5. Bonk, 6. BoroS, 7. Bor6wa (i Bo
röwka), 8. Bosoulk, 9. Broda (i Br6dka), 10. Brodala, 11. Bryzgot, 12. Cajka, 13. Cho
lewa, 14. ChraPacz, 15. Chrobot, 16. Chyla, 17. Cierpka, 18. Ciskala, 19. Cudouk, 
20. Cygon, 21. Czerwonka, 22. Dombek, 23. Drabo6, 24. Drygala, 25. Dubiel, 26. D,.;o
rek, 27. Dybuch, 28. Dymek, 29. Dzialas, 30. Dziechciarz, 31. Gajda, 32. Garb, 
33. Garbouc, 34. Gembus, 35. Gensiorek (i Gonsiorek), 36. Gigas, 37. Girzol, 38. 
Glond, 39. "a1uch, 40. Gnilka, 41. Gno�t, 42. Gomyla, 43. Gorzica, 44. Gorzki, 45. Go
rzolka, 46. G6ra, 47. Grabarz, 48. Gramota, 49. Grochol, 50. Gruska, 51. Grziwiac, 
52. Jagoda, 53. Jaskiolka, 54. Jezioro, 55. Jojko, 56. Kabot, 57. Kalina, 58. KaliS, 
59. Kapala, 60, Kasuba, 61. Kempa, 62. Kijouk, 63. Klouska, 64. Kloda, 65. Knur, 
66. Knychala, 67. Kobuch, 68. Koczot, 69. Kolibabka, 70. Kondziolka, 71. Konik, 
72. Korcz, 73. KornaS, 74. KorziI1, 75. Kosmala, 76. KoSmider, 77. KoSnik, 78. Kot, 
79. Kowol, 80. Koziel (i Koziolek), 81. Kozub, 82. Kruk, 83. Krupa, 84. KruS, 
85. Kruszala, 86. Kupka, 87. Kurzawa, 88. KuS, 89. Lengot, 90. Lichy, 91. Lis, 
92. Majönka, 93. Maflka, 94. Mal1.kus, 95. Matula, 96. M6ndry, 97. Morawa, 98. Mor� 
dus, 99. Mosiek, 100. Motyka, 101. Mr6wka, 102. Mucha, 103. Mycoii., 104. Namoklo, 
105. Nawrot, 106. Nerka, 107. Nianko, 108. Nicpoii., 109. Norek, 110. Nouzerka, 
111. Nowak, 112. Obuch, 113. Pacek, 114. Pachala, 115. Paciorek, 116. Panek, 117. Pi
piala, 118. Pisourz, 119 . .Pist, 120. Pitula, 121. Pitwoii., 122. Placek, 123. Plewka, 
124. Pliszka, 125. Pluta, 126. Pl6nka, 127. Pogan, 128. Pogoda, 129. Pokrywka, 
130. Prziby!a, 131. Przigoda, 132. Przitula, 133. Pucek, 134. Pysk, 135. Pysny, 
136. Rajdouk, 137. Rak, 138. Rogouc, 139. Rokita, 140. Rospend, 141. R6zecka, 
142. Rudnik, 143. Rybka, 144. Sikora, 145. Siuol, 146. Siwek, 147. Skiba, 148. Sko
rupka, 149. Skupii\, 150. Smektala, 151. Smolk;, 152. Sowa, 153. Spychala, 154. Sroka, 
155. Sukala, 156. S!iwa, 157. Sniotala, 158. Sr6dka, 159. Swiercz, 160. Swinka, 161. 
$wi6ntek, 162. $witala, 163. Trzaska, 164. Trzeciouk, 165. Tuk, 166. Tyrouk, 167. Wa
przek, 168. Warkocz, 169. Wiecheta, 170. Wiecorek" (i Wieczorek), 171. Wo1, 172. W6d
ka, 173. W6ndziouk, 174. Wygrala, 175. Wypych, 176. Zachciala, 177. Zacny (i Zou
cny), 178. Zaremba (i Zouremba), 179. Zawada, 180. Zielouzko, 181. Zmuda, 182. 
Z�uwodnik, 183. Zupka, 184. Zurek, 185. Zuro1;!_W, 186. Zyto. " 

II. O d m i e j s c o w e: 

187. Baranowski, 188. Brzeziflski, 189. Cech, 190. D&browa, 191. D<!browski, 
192. Goliflski, 193. Janowski, 194. Jelil1.ski, 195. Kt::dziowski, 196. Korbicki, 197. Ko
towski, 198. L<icki, 199. Lukowiak, 200. Markows'ki, 201. Stawic'ki, 202. Tarnowski 
(i To�rnowski), 203. Wodnikowski. 

III. P a t r o n  i m  i c z n e: 

204. Antkowiak, 205. Bartecki, 206. Bartlouk, 207. Chudouk, 208. Cieciorek, 
209. Cie.Slo�k, 210. Dobro�szek, 211. Drobnik, 21f Drzeflski, 213."Gierouk, 214. Go
dak, �15. Golik, 216. GoliS, 217. Grodek, 218. Grodowcyk, 219. Grodzki, 220. Hen
driou„k, 221. Jadowcyk, 222. Jarecki, 223. Jouniec, 224. Jurouk, 225. Kaliflski, 226. 
Karpik, 227. Kiczek, 228. iKlimek, 229. Kocmarek, 230. Konczak, 231. Kornecki, 
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232. Korz6nek, 233. Kowalski, 234. Kozubek, 235. Krawczyk, 236. Kryczek, 237. Kry
siouk, 238. Krzyzosiak, 239. Kubik, 240. Kundzek, 241. Kwakuliiiski, 242. Labicki, 
243� Latusek, 244. Lorek, 245. Lubik, 246. Malik, 247. Malecki, 248. Matuszek, 
249. Matuszewic, 250. Matysek, 251. Michalski, 252. Michalek, 253. Michnacz, 254. Mi
chulka, 255. M6ndrouk, 256. Nikolajcyk, 257. Oblouk, 258. Pawelek, 259. Piechnik, 
260. Pientasek, 261. '"'Pietrol, 262. Pietrouszka, 263." Pietrowski, 264. Piskorek, 265. 
Prosouk, (lub Brosouk), 266. Rostalski, '""257_ Roudek, 268. Rychlik, 269. Skupnik, 
270. S1awi6ski, 271. "Sobkowiak, 272. Stachowia'k 273. Staniecki, 274. Sternicki, 
275. Strycek, 276. Suchanek, 277. tSymanowski, 278. Tomaszewski, 279. Tworek, 
280. Walczyk, 281. Wojcicki, 282. Wojcik, 283. Wysocki, 284. Zachowic, 285. Zebranek, 
286. Zientek, 287. Zylinski. 

IV. 0 d o s o  b o w e: 
288. Bendek, 289. Bieniek, 290. Bienis, 291. Blach, 292. Blachut, 293. B!ozek, 

294. Chodor, 295. Dobrogost, 296. Domas, 297. Froncek, 298. Gabrys, 299. Godek, 
300. GrzeS, 301. Jagust, 302. Janek (i Joune'k), 303. Janis, 304. Janus, 305. Jarota, 
306. JaSko, 307. Maciek, 308. Marek, 309. Milich, 310. Pach, 311. Pawelek, 312. RadofI, 
313. Raduj, 314. Ramis, 315. Rasko (i Raszko), 316. Rys, 317. Stach, 318. Stan, 
319. Stanis, 320. Stanyla, 321. Stepan, 322. Szymek, 323. Tomanek, 324. Walek, 
325. Wasko. 

Wyh1cznie w powiecie trzebnickim wystE:powaly: 

I. O d a p e l a t y w n e: 
326. Baran, 327. Bober, 328. Borouk, 329. Brusala, 330. Buchala, 331. Burdoc, 

332. Cebula, 333. Chojar, 334. Cichy, 335. Cyron, 336. D!ugos, 33.7. Dolouk, 338. Du
dek, 339. Gawron, 340. Gijska, 341. Gogol, 342. Golas, 343. Gorka, 

0

344. Grijda, 
345. Kaleta, 346. Karwian, 347. Kiernouszek, 348. Kobiec, 349. Kobierny, 350. Kobierz, 
351. Kolouczek, 352. Kortyla (i KordYla), 353. KoSny, 354. Kotula, 355. Kozouczek, 
356. Kozo�k, 357. Lalek, 358. Latek, 359. Lebek, 360. Mokras, 361. Moucka, 362. 

0

Nad
byl, 363. Nieroud, 364. Obieglo, 365. Ogr6Zka, 366. Okrop, 367. Opala, "368. Pasternak, 
369. P<;\toS, 370� Plewa, 371. Prawouczek, 372. Prawouk, 373. Rybol, 374. SaraS, 375. 
Sierak, 376. Skory, 377. Skowron;k, 378. Sobota, 3'79. Srowiatka, 380. Stary, 381. 
Strzelou'k, 382. Suska, 383. Toplo11, 384. Trouwa, 385. Twardy, 386. Warwas, 387. Wie
cz6r, 388. Wolny, 389. Wyrobek, 390. Zyla. " 

II. 0 d m i e j s c o w e: 

391. Malczowski, 392. PiE:kocki, 393. Polo�k, 394. Pozna6.ski, 395. $I�zo�k, 
396. Wabnicki. 

III. P a t r o n i m i c zne: 
397. Bernouk, 398. Cichowski, 399. Cyzowski, 400. Gawronek, 401. G6ralski, 

402. Karkocki, "403. Kobiecki, 404. Korczouk, 405. Korzecki, 406. Kubicki, 407. La
toszy6.ski, 408. Lepak, 409. Machnicki, 410. Machniouk, 411. Malicki, 412. Marecki, 
413. Marszalouk, 414. Milichowski, 415. Panowski, 416. Pasouk, 417. Rogacki, 418. 

Stopo�k, 419. W'olil1ski, 420. Wolnicki. " 

IV. 0 d o s o  bo w e: 

421. Bartek, 422. Boles, 423. Bolko, 424. Burzan, 425. Dobis, 426. Fabis, 427. 
Grzimala, 428. Grzimek, 429. Janik, 430. Jarosz, 431. JE;:draS, 432. JobiS, 433. Jopek, 
434. Klich, 435. Machnik, 436. Mikula, 437. Mirek, 438. Mosz, 439. Nicek, 440. Nikis, 
441. Paszko, 442. Ranoch, 443. Rusik, 444. Wawrzin, 445. WieliS. 
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NAZWISKA ROLSKIE POWIATU OLAWSKIEGO I WYSPY WI,\ZOWSKiiEJ 

1. Andrycki, 2. Andrysiouk, 3. Barwiil.ski, 4. B4ce'k, 5. Bialas, 6. Bialek, 7. Boch
nik, 8. Brodala, 9. Bugda!, 10. CE!kaj, 11. Chyla, 12. Cieslik, 13. Czechno, 14. Dudzik, 
15. Dzialas, 16. Faja, 17. Gajda, 18. Gierek, 19. Glowik, 20. Grabis, 21. Grabola, 
22. Janek, 23. Jawieriz, 24. Jopek, 25. Jurouszek, 26. Jutrouk, 27. Kijou'k, 28. Kloda, 
29. Knychala, 30. Konfocki, 31. Konik, 32. Kosiara, 33. Koz3, 34. Kozouk, 35. Kraska, 
36. Krupa, 37. KruS, 38. Kub'czouk, 39. Lelek, 40. Maciowski, 41. Majouk, 42. Man
gliierz, 43. Manik, 44. Marnzalek; 45. Mazur, 46. Michalek. 47. M'ir:ziwa," 48. Mogala, 
49. Mul'ica, 50. Nowak, 51. Ochmin, 52. Ogryzek, 53. Olawski, 54. Paj0k, 55. Panek, 
56. Plecik, 57. Raszko, 58. Rogol, 59. Rokita, 60. Ru.sik, 61. Rychlik, 62. Stanek, 
63. Starosta, 64. Strycek, 65. Treska, 66. Trocha, 67. Warkus, 68. W4sik, 69. Wie
C:ziorek, 70. Wierzyik, 71. Witek, 72. Wojszko, 73. Wojtas, 74. Wolny, 75. Wolowski, 
76. Zambala. 

K i l k a  n:iz w i s k  z w y s p y  w il;\z o w s k i ej: 77. Bartyla, 78. Gloznek, 
79. Jaroszek, 80. Jurraszek, 81. Kuba, 82. Kubala, 83. Lorek, 84. Nianko, 85. Pitwoll, 
86. Polak, 87. Radwanowsk'i, 88. Starek, 89. Sulik, 90. Wojoicki. 

POLNISCHE PERSONEN- UND FLURSNAMEN BEI TRZEBNICA UND MILICZ 

Der Verlasse/ beschäftigt sich mit archivalischen Materialien, die sich im 
Staat1ichen Kreisarchiv in Wroclaw befinden und für die Erlforschung des Polen
tums solcher Gebiete, wie die sog. Trzebnicer Halbinsel und der sog. Olawer 
Brückenkopf von Bedeutung sind. Die genannten Gebiete waren noch im XIX. Jh. 
sprachlich und ethnisch polnisch. Insbesondere handelt es sich um solche Doku
mente, wie Kirchenbücher (XVI!II-XIX. Jh.), Ablösungsrezesse der Dörfer (erste 
Hälfte des XIX. Jh.) sowie Katastral- und Gerichtsakten. Einen schlagenden 
Beweis für die ununterbrochene Fortdauer zumindest des sprachlichen Polentums 
der Bewohner der genannten Gebiete liefern die Personennamen aus den Doku
menten des Fürsten Henryk Brodaty. Diese Namen erscheinen im XIX. Jh. in 
Archivalien zahlreicher Dörfer des Kreises Trzebnica. 

Die Sesshaftigkeit der schlesischen Bauern, die auf der archivalischen Doku
mentation gestützte Mehrzahl der poln'ilschen Namen in den einzelnen Dörfer,n, 
polnis.che Flur-snamen vor allem aber die poJr.ischen Beinamen berechtigen den 
Verfasser zur Bearbeitung eines Verzeichnisses von Dörfern, die in den Kreisen 
Milicz und Trzebnica noch im XIX. Jh. polnisch gesprochen haben. Das Fehlen 
dieser Elemente in gegebenen Dorf zeugt, nach der Meinung des Verfassers 
davon, dass diese Dörfer früher germanisiert wurden. Der Verfasser bringt gleich
zeitig aus dem frühesten onomastischen Material, das besonders aus dem ersten 
Jahrzehnt des XIX. Jh. staipmt, charakteristische Merkmale der ausgestorbenen 
schlesischen Mundart aus der Gegend von Zmigr6d zutage und vergleicht sie mit 
der ebenfalls schlesischen Mundart der sog. Hasaken, die die südostlich von Rawicz 
gelegenen und etwa 10 km von der Trzebnicer Halbinsel entfernten Dörfer be
wohnen. Den Artikel ergänzen 1. · eine Liste von etwa 450 polnischen Namen aus 
der sog. Trzebnicer Halbinsel und 2. eine Liste von ,polnischen Namen aus dem 
sog. Olawer Brückenkopf und der Wi4zower Insel (weniger vollständig). 




