
KRZYSZTOF ZIELNICA 

LUDNOSC POWIATU SYCOWSKIEGO W SWIETLE RAPORTU 

Z 1863 ROKU 

W rekonstrukcji dawnej struktury etnkznej okreslonych region6w 
czy miejscowosci odzyskanych ziem zachodnich wielce pomocnymi, a nie 
wykorzystanymi dotqd w powazniejszym stopniu zr6dlami mogq byc 
ksi�gi metrykalne i malzenskie, wszelkiego rodzaju kroniki (zwlaszcza 
koscielne), nagrobki cmentarne, wreszcie rezultaty spis6w regionalnych, 
publikowanych w formie okresowych sprawozdan. Te ostatnie dostar
czajq bogatego materialu liczbowego z podstawowych dziedzin zycia 
spoleczno-gospodarczego regionu, niekiedy zas zawierajq cenne relacje 
i statystyki etniczne. 

J ednym z takich wlasnie sprawozdan, na kt6re nie zwr6cono dohid 
uwagi przy analizie stosunk6w narodowosciowych i gospodarczych Dol
nego Slqska w drugiej polowie ubieglego stulecia, jest opublikowany 
w Sycowie w 1863 r. raport administracyjno-statystyczny za lata 1860-
-1862 1

• Szczeg6lnie cenne informacje zawarte Sq w rozdzialach 4 i 5,
poswi�conych charakterystyce ludnosci dokonanej na podstawie wyni
k6w powiatowego spisu z grudnia 1861 r., przeprowadzonego podobno
z najwi�kszq skrupulatnosciq (mit grösster Sorgsamkeit). W chwili prze
prowadzania spisu liczba mieszkanc6w powia tu sycowskiego wynosila
49 791, w tym 23 778 m�zczyzn i 26 013 kobiet. Struktura wyznaniowa
przedstawiala si� nast�pujqco: 31 662 ewangelik6w, 17 523 katolik6w
i 606 zyd6w.

1 Statistischer und Verwaitum:gs-Bericht des Wartenberger Kreises aus den

Letzten 3 Jahren, Bibl. Uniwer. we Wroclawiu, sygn. 4 W 1214a; sprawozdanie 

omawia nastE1pujc1ce, ujE1te w kolejne rozdzialy, kwestie: 1. Terytorium, 2. Rys 

fizjograficzny, 3. Stosunki klimatyczne, 4. Ludnosc, 5. Emigracja i imigracja lud

nosci, 6. Sprawy malzenstwa i urodzin, 7. Problemy zdrowia i smiertelnosci. 

8. Osiedla, 9. Budynki, 10. Wlasnosc zi'emska, 11. Rolnictwo, hodowla i gospodarka

lesna, 12. G6rnictwo, hutnictwo, przemysl fabryczny i rzemioslo, 13. Handel i ko

munikacja, 14. Drogi wodne i lc1dowe, 15. Problemy klasy robotniczej, ubezpie-
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Na szczeg6lne podkreslenie zaslugujq uwagi i liczby dotyczqce sy
tuacji narodowosciowo-j�zykowej. Wynika z nich, ze j�zykami ojczy
stymi sq w powiecie po cz�sci niemiecki, po cz�sci polski. J edynie 
w 3 gminach zachowal si� j�zyk czeski. Sq to kolonie Tabor Wielki 
i Maly oraz Czermin, zalozone przez protestanckich Czech6w (Wielki 
i Maly Tabor w 1749 r., Czermin w 1764 r.) 2, kt6rzy na skutek prze
sladowan religijnych wyemigrowali ze swej ojczyzny na terytorium 
Wolnego Panstwa Stanowego Sycowskiego. Omawiajqc kwestie j�zy
kowe sprawozdanie pomija grup� zydowskq. Skoro jednak sycowscy 
Zydzi tworzyli w owym czasie oddzielnq jednostk� etnicznq (wlasne 
gminy wyznaniowe) 3, jest rzeczq wi�cej niz prawdopodobnq, ze poslu
giwali si� r6wniez, przynajmniej mi�dzy sobq, wlasnym j�zykiem. 

Uklad etniczno-j�zykowy Sycowskiego w 1861 r. obrazuje ponizsze 
zestawienie: 

J�zyk lub Liczba m6wi11cych O/o mieszkan-
Lp. 

grupa etniczna 

1
c6w powiatu 

rodzin og6lem 

1 polski 6256 27734 55,5 

2 niemiecki 4751 20833 42,0 

3 czeski. 252 1224 2,5 

4 Zydzi - 606. 1 1,2 

Ludnosc polska stanowila zatem w drugiej polowie XIX w. wi�k
szosc mieszkanc6w powiatu. Odsetek zywiolu slowianskiego wzrosnie, 
jesli uwzgl�dnimy ponadto ludnosc czeskq. Zgodny jest z tym i autor 
raportu. Stwierdza:jqc, ze „wi�kszosc mieszkanc6w powiatu jest pocho
dzenia slowianskiego", a „panujqcym po wi�kszej cz�sci j�zykiem ojczy-

czenia, 16. Dobroczynnosc i opieka spoleczna, 17. Policja i wi�ziennictwo, 18. Sluz
ba zdrowia, 19. Sprawy koscielne, 20. Problemy oswiatowe, 21. S11downictwo cy

wilne i karne, 22. Problemy wojskowosci, 23. Podatki na rzecz panstwa i pro

wincji, 24. Administracja i gospodarka powiatowa, 25. Administr&cja i gospo

darka gminna. 

2 Tamze, s. 4: ,,Im Kreise ist zum Theil die deutsche, zum Theil die polnische 

Sprache einheim�sch. Nur in 3 Gemeinden hat sich die böhmische Sprache erhalten, 
es sind dies Kolonien Grass- und Klein-Friedrichs-Tabor und Tschermin. Diese 

Kolonien wurden von protestantischen Böhmen, welche wegen Religionsdruck aus 

ihrem Vaterlande ausgewandert waren, auf dem Territorium der Freien Standes

herrschaft Wartenberg gegründet und zwar Grass- und Klein-Friedrichs-Tabor 
im Jahre 1749 und Tschermin 1764". 

3 Synagogi znajdowaly si� w Sycowie, Twardog6rze i Mi�dzyborzu. 
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stym jest polski" 4, zastrzega si�, iz „j�zyk niemiecki zdobywa tu jednak 
coraz wi�kszy zasi�g. Nie ulega dlatego zadnej wiitpliwosci, ze wyst�
pujiicy jeszcze element nieniemiecki z czasem wygasnie zupelnie lub zre
dukowany zostanie do minimum" 5

• 0 tym, ze te zlowieszcze prognozy 
nie ziscily si� w oczekiwanym tempie, swiadczii p6zniejsze ankiety 
i oficjalne statystyki j�zykowe 6, z kt6rych wynika, ze jeszcze w po_
cziitkach naszego stulecia polow� mieszkaiic6w powiatu sycowskiego 
stanowila ludnosc polska. 

Istotne informacje o zachodziicych w Sycowskiem procesach etnicz
nych znajdujemy w rozdziale poswi�conym migracjom. Wynika z nich, 
ze „od dluzszego juz czasu nie nast�puje tu przyrost ludnosci. Przeciw
nie, zauwaza si�, ze wyst�puje stopniowy, choc nieznaczny, jej uby
tek" 7 •. Tak wi�c w 1855 r. liczba mieszkaiic6w powiatu wynosila 49 890, 
a w 1858 r. 49 823. Zr6dlem ubytku byla wi�ksza emigracja w stosunku 
do przyrostu i imigracji. 

W raporcie stwierdza si�, ze „imigracje i emigracje majq miejsce 
wylqcznie z i do Kr6lestwa Polskiego. Okolicznosc ta znajduje wytlu
maczenie w bliskosci granicy oraz w tym, ze ludnosc powiatu, kt6ra 
w przewadze nalezy do szczepu slowiaiiskiego, odnajduje w Polsee sw6j 
j�·zyk, ,obyczaje i zwyczaje i dlatego aklimatyzuje si� tarn o wiele 

4 Tamze, s. 4 i 93: ,,Der grösste Theil der Einwohner des Kreises· ist slavischer
Abstammung"; ,,die grösstentheils herrschende Muttersprache die polnische ist". 
Ostatni cytat zaczerpni�ty zostal z rozdzialu o problemach nauczania (Unterrichts
Angelegenheiten); mial on tlumaczyc trudnosci w przekazywaniu mlodziezy po
wazniejszego materialu naukowego z zakresu geografii, historii i przyrody, ponie
waz uczniowie, kt6rych ojczystym j�zykiem byl polski, nie byM w stanie go opa
nowac z niemieckich podr�cznik6w. Z rozdzialu tego dowiadujemy si� r6wniez, 
ze katolickie szkoly w Sycowskiem podlegajq dw6m inspektoratom, kierowanym 
przez proboszcza I. Kupca i kuratusa A. Posora. Obaj ci duchowni byli Polakami. 
Augustyn Posor (Pozor!) byl opolaninem, a Ignacy Kupiec urodiil si� w Czerni
cach kolo Krakowa. Jako maly chlopiec przybyl do Mqkoszyc, gdzie jego rodzice 
odziedziczyli majqtek. Dla nauki j�zyka niemieckiego wyslano go do krewnych 
w Brzeziej Lqce w pow. olesnickim, gdzie ucz�szczal do szkoly. Blizej na temat 
tych, jak i innych polskich duchownych w Sycowskiem por. J. Fr a n z  k o w s k Y, 
Geschichte der freien Standesherrschaft der Stadt und des landrätiichen Kreises 

Gross Wartenberg, Syc6w 1912, s. 402, 432 i n. 
s Statistischer und Verwaltungs-Bericht, s. 4. 
6 Por. A. Ga 1 o s, Jeszcze jedna . statystyka ludnosci polskiej (Ankieta ko

sciebn·a z 1889) (Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, R. XVII, 1962, s. 392-:)39), 
oraz map� J. S p e  t t a, Nationalitätenkarte der östlichen-Provinzen des Deutschen 

Reichs, Wien 1918. 

7 Statistischer und Verwaltungs-Bericht, s. 3: ,,Eine Zunahme der Bevölkerung 
hat hier sei längerer Zeit nicht stattgefunden. Im Gegentheil wird die Wahrneh
mung gemacht, dass nach und nach eine, wenn gleich nicht bedeutende, Verrin
gerung derselben eintritt". 
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szybciej mz w jakims innym kraju, kt6rego mieszkaney nie nalezq do 
tejze naeji" 8

• Dlatego tez z 4024 paszport6w wydanyeh w latach 1860-
1862 przez urZqd landrata „przynajmniej 900/o wystawionyeh zostalo 
udajqeym si� do Polski robotnikom. Mozna przeto przyjqc, ze 900-1000 
rodzin lub okolo 400.0 os6b z powiatu znajduje zatrudnienie w Polsee" 9

• 

Powaznq emigraej� ludnosci do osciennyeh powiat6w polskich, zlo
zonq gl6wnie z okreslonyeh kategorii robotnik6w i rzemieslnik6w po
szukujqeyeh praey (murarze, ciesle, robotnicy rolni, tkaeze), tlumaezyl 
autor raportu wyzszymi zarobkami w Polsee, gdzie odezuwa si� brak 
sily rol::)oezej. Zwraeal on r6wnoezesnie uwag� na znamienny fakt, ze 
,,nawet jesli robotnikowi nadarza si� sposobnosc, aby za, r6wnie wy
sokie wynagrodzenie podjqc prae� we Wroclawiu lub innej okoliey Nie
miee, to zawsze eh�tniej udaje si� on do Polski. Przywiqzanie ludnosei 
wiejskiej powiatu do Polski posiada, jak wspomniano wyzej, swe pod
loze w tym, ze w Polsee m6wi si� jej j�zykiem i ze obyezaje i zwyezaje 
ludnosci [w Polsee] odpowiadajq dokladnie jej obyezajom i zwyeza
jom" io. 

8 Tamze, s. 6: ,,Die Ein- und Auswanderungen finden fast ausschliesslich nur 

von und nach dem Königsreich Polen statt, welcher Umstand seine Erklärung 

in der Nähe der Grenze und darin findet, dass die Bevölkerung des Kreises, 

welche überwiegend dem slavischen Stamme angehört, in Polen ihre Sprache, 

Gewohnheiten und Sitten wiederfindet und sich dort daher viel· eher einbürgert, 

als in irgend einem Lande, dessen Bewohner ihrer Nationalität nicht angehören". 

9 Tamze, s. 7: ,,mindestens 90�/o an diese nach Polen sich begebende Arbeiter 

verabfolgt worden und es kann daher angekommen worden, dass 900 bis 1000 

Familien oder circa 4000 Personen des Kreises ihren Unterhalt in Polen finden". 
10 l'amze: ,,selbst wenn dem Arbeiter die Gelegenheit geboten ist, gegen gleich

hohes Lohn· in Breslau oder irgend anderen deutschen Gegend in Arbeit zu treten, 

er immer vorzieht, nach Polen zu gehen. Es hat die Vorliebe des ländlichen 

Bewohners des Kreises für Polen, wie vorhin erwähnt, darin ihrer Grund, dass 

in Polen seine Sprache gesprochen wird und die Gewohnheiten und Sitten der 

Bevölkerung genau den seinigen entsprechen". 




