
Wolfgang H. Strehlow

O tym jak emigrant z Jeżyk
(Gisenaue) założył miasto w Ameryce
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 11, 253-256

2004



252 253

Dr Wolfgang H. Strehlow

O tym jak emigrant z Jeżyk (Gisenaue) założył miasto 
w Ameryce

Około 1850 r. Jeżyki były wsią (należącą do gminy Wieprzyce) liczącą 
kilkuset mieszkańców: rolników i rzemieślników. Rodziny posiadały zazwy-
czaj liczne potomstwo: sześcioro, ośmioro dzieci w domu to nie był wyjątek. 
Liczne potomstwo oznaczało bowiem nie tylko liczne gęby do wyżywienia, 
ale i sporo rąk do pracy, a tej nie brakowało. Najstarszy syn przejmował z 
zasady gospodarstwo ojca, młodsi musieli rozejrzeć się za innymi środkami 
egzystencji.

Rozpoczynający się proces industrializacji i budowa linii kolejowej ofe-
rowały nowe możliwości, lecz rzadko kiedy to wystarczało, aby następnym 
generacjom zapewnić utrzymanie. Myśl emigrowania do Ameryki przy-
chodziła do głowy niejednemu, trzeba było jednak zgłosić się do przedsię-
biorstwa, które emigracje organizowało, a to wprowadzało zamiar w czyn, z 
którego już nie było powrotu. 

Rzeczywiście Ameryka zapewniała nowym przybyszom wiele możli-
wości, praktycznie nieograniczone tereny czekały na nowych osadników. A 
warto zaznaczyć, iż w Ameryce w owym czasie istniała sprzyjająca osadni-
kom polityka podatków. 

Tłumienie przekonań politycznych w Europie, czego dowodem była re-
wolucja zwana „Wiosną Ludów” w 1848 r., powodowało, że wyjazd do Ame-
ryki był jeszcze bardziej atrakcyjny. Mimo wszystko było to wielkie ryzyko. 

Żaglowiec potrzebował czterech tygodni, aby ze Szczecina lub Ham-
burga dotrzeć do Nowego Jorku. Warunki na żaglowcu były dalekie od 
komfortowych. Rejsy odbywały się głównie w miesiącach: kwiecień-wrze-
sień, kiedy to na Atlantyku rzadko występowały sztormy.

Po przybyciu do Nowego Jorku osadnicy musieli odnaleźć się w nowej 
kulturze i poznać nowy język. Droga jaką następnie przebyli z Nowego Jor-
ku do środkowego zachodu, była bardzo żmudna. Wędrowali w kierunku 
stanów: Wiskonsin, Illinois, Michigan, gdzie w tym czasie udostępniano 
nowe obszary rolne. Ale mimo to rodziny z okolic Gorzowa zaryzykowały.

Nasza opowieść dotyczy dwu rodzin o tym samym nazwisku, z których 
jedna pochodziła z Wieprzyc, druga zaś z Jeżyk.

Karl Gottlieb Strehlow w kwietniu 1851 r. wraz ze swoją żoną Ernesti-
ną i trojgiem dzieci opuścili Wieprzyce, a w lipcu 1851 r. Daniel Friedrich 
Strehlow z żoną Marią Dorotą i siedmiorgiem dzieci opuścili wieś Jeżyki. 

O tym jak były mieszkaniec wsi Jeżyki (Giesen) założył w USA...
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Ze źródeł archiwalnych wynika, że w tym czasie w okolicach Gorzowa 
(Landsberg) zamieszkiwało około 20 rodzin o nazwisku Strehlow. Ponie-
waż jednak źródła archiwalne (księgi metrykalne) zachowane w archiwum 
sięgają jedynie 1812 r., nie ma możliwości ustalenia dokładnie powiązań 
pokrewieństwa pomiędzy tak licznymi rodzinami o tym samym nazwisku. 

Dla tych dwu rodzin emigrantów była to długa droga. Najpierw jazda 
do Hamburga, gdzie obie rodziny wsiadły na statek do Nowego Jorku. Po 
czterytygodniowej podróży przybyli Strehlowowie na ląd i rozpoczęli na-
stępną długą podróż ponad 1200 km do stanu Wisconsin. Stan ten w 1848 
r. organizował dopiero swą władzę administracyjną. Znaczyło to, że był już 
szeryf i jeżeli miało się szczęście – to i straż pożarną, ale niczego ponadto 
nowi mieszkańcy nie mogli się spodziewać, musieli polegać sami na sobie.

Ziemię trzeba było wykarczować, wybudować dom, wytyczyć drogi, 
które łączyłyby gospodarstwo ze światem zewnętrznym. Możliwości wyda-
wały się nieograniczone, ale tez trudności były ogromne. 

Stanisława Janicka

Akt nadania obywatelstwa USA Danielowi Strehlow
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Obie rodziny osiedliły się w okolicach Milwaukee, gdzie znalazło swój 
dom również wielu innych mieszkańców przybyłych z Niemiec. 

Karl Strehlow, który w Wieprzycach pracował jako krawiec, stał się z ko-
nieczności tak samo rolnikiem jak i Daniel Strehlow. Rolnictwo zapewniało 
przyszłość i przy wielkim wysiłku obie rodziny wybudowały sobie swoje 
zagrody. Dwaj starsi synowie Daniela wkrótce założyli własne rodziny. Akt 
slubu przesyłam w załączonej fotokopii. O młodszym (Danielu) Auguście 
Strehlowie jeszcze usłyszymy. Urodzony w 1836 r. w Jeżykach, jako pierwszy 
Strehlow w 1861 r. uzyskał obywatelstwo USA (w załączeniu kopia). 

Obie rodziny Strehlowów charakte-
ryzował duch pionierski, ale w rodzinie 
Daniela był on bardziej żywotny. Około 
1869 r., a więc około 18 lat po ich przy-
byciu do Wisconsin, Daniel Strehlow 
zdecydował się znów oderwać od ko-
rzeni i przeprowadzić dalej na zachód.

Ziemia w sąsiednim stanie Minne-
sota była znacznie bardziej urodzajna, a 
jej cena nabywcza była znacznie niższa 
niż w stanie Wisconsin. Tak więc od 
1870 r. Daniel Strehlow senior i jego 
trzej starsi synowie nabyli zagrodę w 
Minnesocie u nabrzeża rzeki Missisipi. 

Pobyt w Minnesocie był dobrym 
czasem dla całej rodziny. Dobrobyt 
wzrastał, synowie założyli swoje rodziny. August Strehlow, drugi z kolei syn 
Daniela, pobił rekord rodziny, dorobił się bowiem dziesięciorga dzieci. 

Rolnictwo w USA w owych latach przeżywało gwałtowny rozkwit. Poja-
wiły się pierwsze mechaniczne młockarnie. Przybyszom wiodło się dobrze. 
Mimo to, kiedy August Strehlow osiągnął piękny wiek 65 lat, postanowił 
znów wędrować na zachód. W wieku kiedy inni ludzie woleliby spokojnie 
odpoczywać, odnalazł on na zachodzie nowy stan Północna Dakota. Oko-
lice te około 1900 r. nie były jeszcze wcale zasiedlone. Dobrą ziemię można 
było nabyć za minimalną cenę. Wkrótce po podjęciu decyzji wyjazdu, Au-
gust Strehlow kupił w 1901 r. duży obszar ziemi w stanie North Dakota. 
Ziemia była oddalona od następnych osad. Tam wybudował August swoją 
nową zagrodę i potrafił innych przekonać, aby osiedlali się w pobliżu. 

Jego duch starego pioniera nie dawał mu spokoju. August Strehlow wy-
budował nie tylko swoją zagrodę, ale wkrótce nazwał nową osadę – jakże 
mogło być inaczej – Strehlow Township.

O tym jak były mieszkaniec wsi Jeżyki (Giesen) założył w USA...

August Strehlow
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Mała miejscowość rosła i rozwijała się. Ziemia okazała się bardzo uro-
dzajna. Obok gospodarstwa na rozległych terenach wypasano bydło. Pod 
powierzchnią gruntu odkryto wielkie złoża węgla brunatnego, który posłu-
żył pionierom do opalania budynków. 

Około 1920 r. w Strehlow Township było już 320 mieszkańców. Wnuk 
Augusta, Alfred Strehlow w 1925 r. został tam szeryfem na obszarze 70 na 
50 kilometrów. To było z pewnością ryzykowne wyzwanie, na terenach 
gdzie jeszcze dzisiaj mieszkańcy przyzwyczajeni są do posiadania przy 
sobie kolta. 

Augustowi Strehlow nie dane było jednak doczekać się rozkwitu tej 
miejscowości. Zmarł w 1916 r. w wieku 80 lat. Życie wypełnione pracą i tru-
dem zmogło go, ale było to również życie, które pozwoliło mu z odległego 
zakątka w ówczesnych Niemczech o nazwie Giesenaue (Jeżyki) dotrzeć do 
odległego Strehlow Township w Ameryce. 

Miejscowość ta istnieje do dziś. Jednak liczba mieszkańców zmalała i 
można ją odnaleźć jedynie na szczegółowej mapie stanu North Dakota.

Poszczególni turyści, którzy dziś zabłądzą w te strony, mogą podczas 
swojej podróży napotkać jeszcze kowboja, który już nie na koniu, lecz je-
epem dogląda swoich pól. Może to być nawet któryś z prawnuków Augusta 
Strehlowa z podgorzowskich Jeżyk.

Archiwum Państwowemu w Gorzowie zawdzięczam, że epizod doty-
czący historii naszego miasta można było uzupełnić niezbędnymi informa-
cjami, a następnie opublikować.

Opracowanie i tłumaczenie z języka niemieckiego: Stanisława Janicka

Stanisława Janicka

Najstarsza część miasta Strehlow Township


