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Stanisław Talarczyk
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ZAAWANSOWANIE BADAŃ NAD „HISTORIĄ  
OBSZARU DOLNEJ NOTECI”

H istorią Drezdenka, Strzelc Krajeńskich i Dobiegniewa zaintereso- 
wałem  się bliżej w lutym  roku 1945, kiedy po raz pierwszy, dzia

ła jąc  w ram ach tzw. „pomocy przyfrontowej” , zetknąłem  się z zabyt
kami tych m iast. Nie pozostało to  bez wpływu na dalszą działalność 
zawodową i społeczną. Dwa la ta  później podjąłem  pracę nauczycielską 
vf Drezdenku, z okna mojego dom u na Placu Wolności codziennie oglą
dać m ogłem zaniedbany w tym  czasie pałac późnobarokowy oraz starsze 
od niego obiekty brandenburskiej twierdzy. Podczas podróży do Strzelc 
K rajeńskich uwagę zwracały średniowieczne m ury m iasta, jak  również 
zachowane baszty i wypalone ściany kościoła farnego.

O siedlająca się tu ta j ludność zadaw ała dużo py tań , n a  które bra
kowało początkowo odpowiedzi. Trochę św iatła  rzuciła praca zbiorowa 
pod redakcją M. Szczanieckiego i S. Zajchowskiej p t. „Ziemia Lubuska” , 
k tó ra  ukazała się w roku 1950. Po roku 1956 z zachętą do podejm owania 
badań  w tym  zakresie w ystąpiło Lubuskie Towarzystwo K ultury w Zie
lonej Górze oraz powstające z jego inicjatywy towarzystwa filialne, m.in. 
Strzelecko-Krajeńskie Towarzystwo K ultury  i Nadnoteckie Towarzystwo 
K ultury  w Drezdenku.

Do tej działalności włączyłem się od samego początku, jednak  już 
w krótce zorientowałem się, że w ym aga kwalifikacji z dziedziny m etodo
logii nauk historycznych i znajom ości języka niemieckiego. Osiągnąłem  
to  w dwóch etapach: stud ia  na W ydziale Historycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego (1953-1959) i s tud ia  doktoranckie na Uniwersytecie Po
znańskim  (1973-1979).

Poza pracą m agisterską i dysertacją doktorską, w którch zajm uję się 
problem atyką ogólnopolską, napisałem  i opublikowałem w tym  czasie
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kilkanaście artykułów  i jedną  książkę tem atycznie związane z interesują
cym mnie regionem. Obszarowo pokrywa się on z powiatem  strzelecko- 
-krajeńskim , geograficznie zaś jest to obszar zlewni dolnego odcinka No
teci. Ale całkowicie tej problem atyce poświęciłem się dopiero po przejściu 
na em eryturę w roku 1984.

Dla opracow ania historii tych ziem w formie monografii źródła kra
jowe okazały się niewystarczające. Konieczna więc s ta ła  się kwerenda 
archiwów i bibliotek niemieckich, co sta ło  się możliwe dzięki kontak
tom  naukowym syna Andrzeja, germ anisty i nauczyciela akademickiego. 
Z jego pom ocą dotarłem  do następujących placówek naukowych w Niem
czech i Polsce:

1. Archiwum Państwowe w Gryfii (S taatsarchiv  Greifswald).

2. Archiwum Państwowe w M erseburgu (S taatsarchiv  in Merseburg).

3. Archiwum Państwowe w Poczdamie (S taatsarchiv  Potsdam ).

4. Archiwum Państwowe w Szczecinie. O ddział w Gorzowie W lkp.

5. Biblioteka Insty tu tu  im. Johana G ottfrieda H erdera w M arburgu 
(Bibliothek des Johan-G ottfried-H erder-Institu ts in M arburg).

6. Biblioteka Fundacji Pomorskiej w Zam ku R anzaubau w Kilonii 
(Bibliothek der Stiftung Pommern. Schloß R anzaubau in Kiel).

7. Biblioteka im. M artina Opitza. C entralna biblioteka wschodnio- 
niemiecka. Herne. (M artin-O pitz-B ibliothek in Herne).

8. Biblioteka Państwowa Pruskie Dziedzictwo Kulturowe w Berlinie 
Zachodnim. (Staatsbibliothek Preußischer K ulturbesitz).

9. Biblioteka Senatu w Berlinie Zachodnim (Senatsbibliothek).

10. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu im. E rnsta  M oritza 
A rnd ta  w Gryfii (U niversitätsbibliothek der Ernst-M oritz-A rnd -  
U niversität in Greifswald).

11. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu im. K arola M arksa w Lip
sku (U niversitätsbibliothek der K arl-M arx-U niversität in Leipzig).

12. Biblioteka Krajowego Towarzystwa Historii Marchii B randenbur
skiej w Berlinie Zachodnim (Bibliothek der Landesgechichtlichen 
Verenigung für die Mark Brandenburg).
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13. Centralne Archiwum Ewangelickie w Berlinie Zachodnim  (Evan
gelisches Zentralarchiv).

14. Książnica Narodowa w Lipsku (Deutsche Bücherei in Leipzig).

15. Książnica Pom orska w Szczecinie.

16. Niemiecka Biblioteka Państwowa w Berlinie W schodnim  (Deut
sche Staatsbibliothek).

17. Tajne Archiwum Państwowe Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego
w Berlinie Zachodnim  (Geheimes Staatsarchiw  Preußischer Kul
turbesitz).

Korzystałem  także z m ateriałów  zgromadzonych w Archiwum Pań
stwowym w Szczecinie, Gorzowie i Zielonej Górze oraz bibliotek uniwer
syteckich w Poznaniu i Toruniu.

Dzięki tem u zdołałem  pozyskać tysiące opracowań i dokumentów, 
których w kraju nie m a. W ydatki z tym  związane (podróże, noclegi i od
bitki kserograficzne) pokryliśm y ze skromnych dochodów własnych.

A oto konstrukcja monografii, której opracowanie jest już na ukoń
czeniu.

Z a ry s h is to r ii o b sza ru  d o ln ej N o te c i ,  D r e z d e n k o  — S tr z e lc e  
K r a je ń sk ie  — D o b ie g n ie w , o d  cza só w  n a jd a w n ie jsz y c h  do  
19 9 5  rok u

Przedmowa

Rozdział I. K ształtow anie się środowiska geograficznego i n a js ta r
sza ludność

1 K rajobraz naturalny.

2. Stosunki wodne.

3. G leba oraz szata roślinna.

4. Osadnictwo prahistoryczne.

Rozdział II. Obszar dolnej Noteci pod panowaniem  Piastów 
(X-XIV w.)

1. Osadnictwo wczesnośredniowieczne.
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2. Dzieje polityczne i ustrojowe.

3. Piastowski gród w Drezdenku,

4. K ształtowanie się ośrodków miejskich: Drezdenko, Strzelce 
Krajeńskie, Dobiegniew i Danków.

5. W ierzenia pogańskie i początki chrześcijaństwa.

6. Problemy zdrowotne i m edycyna ludowa.

Rozdział III. Początki panowania margrabiów brandenburskich  
(do 1402).

1. Podbój i kolonizacja obszaru dolnej Noteci przez Askańczy- 
ków.

2. Rozwój Strzelec K rajeńskich.

3. Działalność zakonów niemieckich.

4. W ysiłki władców polskich zmierzające do odzyskania Drez
denka i Santoka.

Rozdział IV. Obszar dolnej Noteci pod panowaniem państw a krzy
żackiego (1402-1454)

1. Nabycie Nowej M archii przez Krzyżaków.

2. Spór o Drezdenko.

3. N arastanie sytuacji kryzysowej i powrót Nowej Marchii do 
Brandenburgii.

Rozdział V. Obszar dolnej Noteci pod panowaniem m argrabiów 
brandenburskich z dynastii Hohenzollernów

1. Zwycięstwo reformacji.

2. Zwalczanie ludzi posądzanych o czary i opętanie przez dia
bła.

3. Rozwój gospodarczy Strzelec K rajeńskich i Drezdenka.

4. Zycie gospodarcze w Dobiegniewie:

a) odbudowa Dobiegniewa po wielkich pożarach,
b) uprawy ziemi i hodowla zwierząt,
c) rybołówstwo,
d) piwowarstwo,
e) rzemiosło i przem ysł,
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f) handel,

5. Budowa twierdzy w Drezdenku oraz jej dzieje.

6. Przemarsze wojsk, kw aterunki i starcia zbrojne podczas 
wojny 30-letniej (1618-1648),

7. Początki osadnictwa w pradolinie Noteci,

Rozdział VI. Obszar dolnej Noteci pod panowaniem królów pru
skich (1701-1870)

1. Osuszenie i zagospodarowanie pradoliny Noteci:

a) drugi etap osadnictw a w pradolinie Noteci w XVII- 
-XVIII wieku,

b) realizacja generalnego planu uregulowania stosunków 
wodnych w pradolinie Noteci,

c) Fryderycjańska kolonizacja pradoliny Noteci w XVII- 
-XVIII wieku,

d) udział m ennonitów  w zagospodarowaniu pradoliny No
teci,

2. Próby upraw iania winorośli w okolicach Starego Kurowa.

3. Rozwój Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w pradolinie 
Noteci:

a) życie religijne oraz budownictwo sakralne w Drezdenku,
b) rozwój organizacji kościelnej w południowej części p ra 

doliny,
c) rozwój organizacji kościelnej w północnej części prado

liny,
d) rozwój organizacji kościelnej w zachodniej części p rado

liny,
e) unia ewangelickich kościołów protestanckich w roku 

1830,
f) konflikty w działalności duchowieństwa.

4. Skupiska ludności żydowskiej oraz stosunki między nim i.

5. Dzieje Chyży.

6. W ydarzenia okresu w ojny 7-letniej w Drezdenku, Strzelcach 
Krajeńskich i Dobiegniewie (1755-1763).

7. Udział obszaru dolnej Noteci w agresji przeciwko Polsce.
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8. Okres hegemonii Napoleona.

9. Reformy przeprowadzone po klęsce Prus.

10. W ydarzenia W iosny Ludów.

11. Rozwój komunikacji.

12. Oddźwięk polskich walk narodowo-wyzwoleńczych:

a) insurekcja kościuszkowska,
b) pow stania zbrojne pierwszej połowy XIX wieku.

Rozdział VII. Obszar dolnej Noteci pod  panowaniem  cesarzy nie
mieckich z dynastii Hohenzollernów (1871-1918)

1. Rozwój przem ysłu fabrycznego i gospodarki kapitalistycznej.

2. Sytuacja finansowa pow iatu Strzelce Krajeńskie n a  przeło
mie XIX i XX wieku.

3. Rozbudowa m iast oraz ich unowocześnienie.

4. Rozbudowa i m odernizacja sieci drogowej oraz komunikacji.

5. Parcelacja m ajątków  junkierskich.

6. Rozwój szkolnictwa w powiecie Strzelce Krajeńskie:

a) szkoły ludowe,
b) szkoły d la dziewcząt,
c) szkoły dokształcające,
d) szkoły średnie,
e) powstanie i działalność Królewskiego G im nazjum  w Strzel

cach Krajeńskich,
f) powstanie i działalność Sem inarium  Nauczycielskiego 

w Strzelcach Krajeńskich.

7. Zasłużeni d la ku ltury  i nauki mieszkańcy Drezdenka i Strze
lec Krajeńskich:

. a) życie oraz osiągnięcia odkrywcze Karola Ludwika Henc- 
kego,

b) życie i twórczość literacka O tto  Franza Gensichena,
c) zasługi burm istrza K arola M oritza T reua w dokum en

towaniu dziejów m iasta i pow iatu Strzelce Krajeńskie,
d) dorobek artystyczny Ludwika Nostera, R einholda Bres- 

slera i M aksa Dennerta.
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8. U d z ia ł mieszkańców pow iatu Strzelce Krajeńskie w I wojnie 
św iatow ej.

9. Z ycie religijne i działalność kościołów;

a )  s tru k tu ra  organizacyjna Ewangelickiego Kościoła Pro
testanckiego,

b )  budownictwo sakralne,
c) utrzym ywanie się języka polskiego w życiu religijnym  

i tworzenie parafii katolickich.

R ozdział V III. Obszar dolnej Noteci w republice weimarskiej

1. P rzebieg  rewolucji.

2. Z ycie polityczne w pierwszej fazie nowego ustro ju .

3. T ru d n e  la ta  powojenne.

4. C harak te rystyka  pow iatu Strzelce Krajeńskie: ludność, za
soby  ziemi i ich wykorzystanie, stosunki własnościowe.

5. S tru k tu ra  adm inistracyjna pow iatu.

6. D ziałalność Kreistagu oraz adm inistracji powiatowej.

7. S tru k tu ra  organizacyjna adm inistracji miejskiej w Strzelcach 
K rajeńskich.

8. R ozw ój komunikacji:

a )  początki m otoryzacji, unowocześnienie i rozbudowa 
dróg bitych,

b )  budowa linii kolejowej Skwierzyna -  Stare Bielice,
c) początki komunikacji powietrznej.

9. O żyw ienie działalności budowlanej:

a )  budownictwo mieszkań oraz urządzeń komunalnych 
w Strzelcach K rajeńskich,

b )  budowa oraz rem ont mieszkań i urządzeń komunalnych 
w Drezdenku,

c) budownictwo w gminach wiejskich.

10. Szkolnictwo w powiecie Strzelce Krajeńskie.

11. P ow stanie i działalność Szkoły Ogrodniczej w Drezdenku.

12. R ozbudow a szpitala w Drezdenku.
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13. Klęski żywiołowe:

a) plaga strzygoni choinówki w Puszczy Noteckiej,
b) zagrożenie pożarowe,
c) powodzie w pradolinie Noteci.

14. Działalność niemieckich organizacji społecznych:

a) obchody świąt państwowych,
b) bractwo strzeleckie i organizacje kom batanckie,
c) organizacje sportowe,
d) chóry i zespoły muzyczne.

15. Stosunki polsko-niemieckie,

Rozdział IX. Obszar dolnej Noteci w Trzeciej Rzeszy

1. Kryzys ustro ju  republikańskiego,

2. Rozwój ruchu narodowosocjalistycznego i przejęcie władzy 
przez zwolennikow Hitlera.

3. Umocnienie monopolistycznej pozycji NSDAP i hitleryzacja 
pow iatu Strzelce Krajeńskie.

4. W alka z bezrobociem i sytuacja społeczna robotników.

5. Indoktrynacja kadry nauczycielskiej.

6. Stosunek partii hitlerowskiej do ludności wiejskiej.

7. H itleryzacja młodzieży.

8. Budowa fortyfikacji na granicy z Polską.

9. Stosunki polsko-niemieckie na pograniczu.

10. Przymusowi robotnicy w latach 1939-1945.

11. Pobyt polskich jeńców wojennych w Dobiegniewie (1939- 
-1945):

a) budowa i zasiedlenie obozu,
b) niemiecka Komenda Oflagu II C W voldenberg,
c) m aterialne warunki obozowego życia,
d) działalność oświatowa i ku ltu ra lna  jeńców,
e) ucieczki z obozu,
f) ewakuacja obozu w styczniu roku 1945.

12. Powiat Strzelce Krajeńskie w dniach klęski Trzeciej Rzeszy:
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a) ucieczka Niemców z terenów przyłączonych do Niemiec,
b) ucieczka ludności niemieckiej z pow iatu Strzelce Kra

jeńskie,
c) pobyt ewakuowanej grupy oficerów alianckich w Ogar- 

dach,
d) przymusowi robotnicy w ostatniej dekadzie przed wy

zwoleniem.

Jak  wspom niałem  wcześniej, rękopis tej monografii je s t już  na ukończe
niu. Zbierane są także m ateria ły  źródłowe do drugiej jej części, w której 
zamieszczone zostaną w ydarzenia z la t 1945-1995, a  więc z okresu, który 
znany jest autorow i z autopsji. W  obu częściach zamieszczony zostanie 
zgromadzony m ateria ł ikonograficzny. Już teraz w ybrane podrozdziały 
publikowane są w „Przeglądzie Zachodniopom orskim ” , czasopiśmie wy
dawanym przez Uniwersytet Szczeciński. Dotychczas ukazało się 6 arty
kułów, a mianowicie:

1. Początki osadnictwa w pradolinie Noteci (tom  VII, 1992 r. ze
szyt 1).

2. Drugi e tap  osadnictwa w pradolinie Noteci w XVII-XVIII wieku 
(tom  VII, 1992 r. zeszyt 3).

3. Realizacja generalnego planu uregulowania stosunków wodnych 
w pradolinie Noteci w XVIII wieku (tom  V III, 1993 r. zeszyt 1).

4. Fryderycjańska kolonizacja pradoliny Noteci w XVIII wieku 
(tom  VII, 1992 r. zeszyt 4).

5. Zycie oraz osiągnięcia odkrywcze K arola Ludwika Henckego 
(tom  VIII, 1993 r. zeszyt 2).

6. Zycie i twórczość literacka O tto  Franza Gensichena (w druku).

Objętościowo część pierwsza zajm uje około 1400 stron maszynopisu, 
natom iast część druga -  około 500 stron. Term in w ydania całości uza
leżniony jest od możliwości finansowych.


