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Przedmowa I
W czasach, które nie znały jeszcze gratyfikacji dla polityków za ich działalność,
pradziadek mój, książę Hermann von Hatzfeldt, poświęcił większość swojego
życia polityce, zatem dobru ogólnemu – aż 56 lat! Rozpoczął w 1874 r., kiedy w 26
roku życia został radnym w rodzimym powiecie milicko-żmigrodzkim, natomiast
w 1930 r., w wieku 82 lat ustąpił z Sejmu Śląskiego (Schlesischer Provinziallandtag).
Niniejsza praca Ireneusza Kowalskiego obejmuje okres będący pośrodku tych
ram czasowych, latami 1894-1903, czyli okresem działalności księcia Hermanna
Hatzfeldta jako nadprezydenta Prowincji Śląskiej – najważniejszym z jego
różnorodnych politycznych zadań.
Ówczesny system polityczno-prawny charakteryzował się ograniczonym
parlamentaryzmem a więc szczątkowym przedstawicielstwem ludności we
władzy. Jeśli nałożyć na to bezpośrednie kompetencje monarchy to widać
złożoność tamtych stosunków politycznych. Był to jednak okres przejściowy.
Absolutystyczna pozycja pruskiego króla została ograniczona od rewolucji
1848 r. i uzupełniana elementami parlamentarnymi, co składało się na powolny
proces demokratyzacji.
Jak można się domyślać, ówcześni politycy działali zazwyczaj albo w tej pierwszej
albo w tej drugiej sferze. Natomiast w politycznej drodze księcia Hermanna
Hatzfeldta wyróżniające było to, że przez dziesięciolecia pozostawał aktywny
jednocześnie na obu tych polach. Mianowicie od 1878 do 1918 r. zajmował
dziedziczne miejsce w pruskiej Izbie Panów (Herrenhaus), niejako ucieleśniając
stary porządek, z kolei w latach 1878-1911 zasiadał w Reichstagu jako poseł
wybrany w wyborach, tym samym reprezentując już nowy porządek.1
Niemałe polityczne znaczenie i szacunek, którymi cieszył się mój pradziadek,
przejawiły się także w tym, że był on dwukrotnie wymieniany jako niemal pewny
kandydat na kanclerza Rzeszy, w związku z rezygnacjami z tej najważniejszej
1
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funkcji w Rzeszy Niemieckiej (1908 i 1917 r.). Oczywiście jego działalność
osadzona była w określonych wówczas większych ramach.
W związku z tym chciałbym zaakcentować tu dwa zasadnicze aspekty. Jednym
z nich jest sytuacja Rzeszy Niemieckiej w czasach wejścia mojego pradziadka
w świat polityki, czyli przełom lat 70. i 80. XIX w., a drugim są stosunki pomiędzy
Niemcami a Polską.
Od lat 60. do 80. XIX w. Rzesza Niemiecka kształtowana była nie tyle przez
panującego monarchę, pruskiego króla i późniejszego niemieckiego cesarza, lecz
geniusz premiera czy raczej kanclerza Rzeszy Otto von Bismarcka, który na tym
okresie odcisnął swoje piętno i utorował Niemcom awans do grona europejskich
mocarstw. Ograniczając się do ram polityki wewnętrznej, w których działał mój
pradziadek, zasługą Bismarcka było zadbanie o równowagę pomiędzy starym
porządkiem (monarchią) i nowym porządkiem (parlamentaryzmem), co też
w praktyce stosunkowo dobrze funkcjonowało.
Relacje między Polską a Niemcami były trudne już od stuleci, jeszcze zanim od
1933 r. doszło do przerażających zbrodni narodowego socjalizmu. Nieszczęście
Polski polegało na tym, iż w pewnym, faktycznie krótkim czasie, nie była ona
wystarczająco silna. Rezultatem tych przejściowych militarnych słabości – taka
była logika historii w minionych stuleciach – było to, że sąsiednie Rosja i Prusy
wykorzystały ową sytuację z końca XVIII w. i w drodze trzech rozbiorów całkowicie
zaanektowały tereny Rzeczypospolitej. Jako trzecią w tej „koalicji zuchwałej
kolonizacji” (mój punkt widzenia) należy wymienić monarchię Habsburgów. Taka
sytuacja nie mogła pozostać na stałe, ale utrzymywała się przez prawie 150 lat.
Oczywiście Polacy nadal chcieli zachować swoją tożsamość, także wtedy, gdy
ich własne państwo nie istniało. Zbyt wiele dążeń niepodległościowych jednej
strony wywoływało jednak militarne przeciwdziałania drugiej strony. Bywały całe
dziesięciolecia spokoju, jednak na przełomie XIX i XX w. w obu narodach wyraźnie
narastała wrogość.
Doprowadziło to później np. do intensywnej propagandy obydwu stron podczas
akcji plebiscytowej i powstań na Górnym Śląsku.
Tym samym wróćmy do mojego pradziadka księcia Hermanna Hatzfeldta,
gdyż oba zarysowane wcześniej aspekty znacząco wpłynęły na jego działalność
polityczną. Ze względu na interakcje między starym i nowym porządkiem należy
np. zwrócić uwagę na jego przemówienie w pruskim parlamencie (Preussischer
Landtag) w 1918 r., w którym bezpośrednio przed decydującym głosowaniem za
zniesieniem pruskiego trzyklasowego prawa wyborczego poparł wprowadzenie
postępowego równego prawa wyborczego – i za to jako konserwatywny
poseł otrzymał burzę oklasków od frakcji lewicowych. Jego polityczna pozycja
5
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i polityczne przekonanie co do trudnych niemiecko-polskich stosunków są
całkowicie jednoznaczne: zwracał się przeciwko nacjonalistycznym dążeniom,
które w pruskich prowincjach z wymieszaną etnicznie ludnością – a więc głównie
w tych, które zostały przyłączone do Prus w wyniku trzech rozbiorów Polski –
wyraźnie faworyzowały niemiecką grupę i przez to zaostrzały niechęć między
obu narodami.
Taka postawa wystarczyła mu do otwartego protestu, kiedy to w latach 19071908 zarówno w Izbie Panów, jak i w Reichstagu, pradziadek mój przekonująco
wypowiadał się przeciwko antypolskiej ustawie wywłaszczeniowej.
Jego stanowisko w kwestii niemiecko-polskiej było jasne i pozbawione
nacjonalizmu do tego stopnia, że w latach 1920-1921 powierzono mu nad wyraz
trudny urząd Niemieckiego Pełnomocnika dla Obszaru Plebiscytowego Górnego
Śląska.
O jego działalności jako nadprezydenta Śląska szczegółowo opowiada niniejsza
publikacja Ireneusza Kowalskiego. Zasługą tej pracy jest to, że z jednej strony
porusza liczne pojedyncze i ważne dla Śląska zagadnienia, a z drugiej strony
jest poprawna historycznie i neutralna politycznie. Życzyłbym sobie, by książka
została dobrze odebrana w środowiskach historyków obu krajów i dała okazję do
dalszych badań, dyskusji i dociekań o tych interesujących czasach i o działających
wówczas osobistościach.
Jako obecny nestor rodziny i głowa rodu jestem zadowolony z tej książki,
pokazuje ona przecież obecnemu pokoleniu, że można z dumą spoglądać na
swoich przodków, a w moim przypadku na księcia Hermanna II von HatzfeldtTrachenberg.
Sebastian Graf von Hatzfeldt, czerwiec 2014
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Przedmowa II
Dla każdego naukowca szczególnym wyzwaniem jest praca badawcza nad
dużym regionem w minionej epoce. Również w stosunku do Śląska jako pruskiej
prowincji nie zbadano dotychczas naukowo wielu okresów historycznych,
wydarzeń czy działalności znacznych osobistości mających wpływ na ich bieg.
Przy pracach historyczno-naukowych, jak niniejsza, rezultaty zależne są zawsze
od stawiania odpowiednich pytań i od dostępnych źródeł. Już sam opis Śląska
w każdym z okresów historycznych musi być potraktowany inaczej. Wielkość,
zróżnicowana topografia i kształtujące się stosunki gospodarcze i społeczne
wpływały także na jego rozwój w XIX w. Podczas gdy część ludności mieszkała
jeszcze na wsi w drewnianych chatach czy dworskich czworakach, w sąsiednim
mieście istniały już przestronne piętrowe domy czynszowe. Takim sprzecznościom
lub równoległym różnicom rozwojowym w relacji miasto-wieś odpowiadał
porządek zatrudnienia „dniówkarzy“ w majątkach ziemskich, robotników akordowych pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego - w opozycji do pracowników i urzędników państwowych w administracji lub w bankach opłacanych
według taryfikatora płac. W tym niejednolitym społeczeństwie przyszedł na
świat i dorastał Hermann von Hatzfeldt-Trachenberg, który wspinając się po
kolejnych stopniach kariery osiągnął najwyższy urząd - pełnomocnika rządu w swojej pruskiej, ojczystej prowincji na Śląsku. Przyjrzenie się jego wpływom,
możliwościom i jego działalności są zatem fascynującym przyczynkiem do pracy
badawczej. Rodzina Hatzfeldta była przez wieki w posiadaniu wielkiego majątku
ziemskiego, latyfundium rolniczego i leśnego. Osobliwością była gospodarka
stawowa, a więc hodowla ryb – głównie karpia.
W drugiej połowie XIX w., nie tylko na Śląsku, rozpoczęła się era niezwykłego
postępu technicznego. Również administracja pruska przekształciła się w sprawny
aparat zarządzający w nowoczesny sposób państwem. Urzędnik państwowy,
uczciwy i trzymający się reguł prawa stał się synonimem kompetencji. W jaki
sposób odbierał to i zarazem utożsamiał się z takim aparatem administracyjnym
szlachecki posiadacz ziemski, którego prawa indywidualne zostały okrojone, ale
który jednocześnie jako najwyższy urzędnik administracji wiedział jak pokierować
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owymi procesami i ewentualnie wykorzystać je dla dobra swojego stanu? Jakie
zadania regulacyjne posiadało nadprezydium i jak się one zmieniały podczas
kadencji Hatzfeldta? Jakimi szczególnymi kompetencjami i jak wydajnymi
siłami administracyjnymi dysponował nadprezydent? Jak wyglądały kwalifikacje
nadprezydenta Hatzfeldta, a jakie były kwalifikacje jego współpracowników oraz
zadania bezpośrednio podległych i nadzorowanych urzędów? W jaki sposób
w tym czasie nadprezydenci musieli obchodzić się ze starostami, których pozycja
wzmocniła się dzięki Zarządzeniu Powiatowemu z 1872 roku? W jaki sposób były
wdrażane liczne programy infrastrukturalne? Do tego zbioru pytań odnosi się
Ireneusz Kowalski w swojej pracy przyczyniając się znacznie do udzielenia na nie
odpowiedzi. Jego praca zawiera duży potencjał informacyjny i jest doskonałym
punktem wyjścia do dalszych prac badawczych. Życzę tej publikacji szerokiego
kręgu odbiorców w obu społeczeństwach, które łączy dziedzictwo minionego
państwa pruskiego. Życzę też, by publikacja ta zachęciła Polaków i Niemców do
dalszych przemyśleń i badań nad Śląskiem u progu epoki modernizmu.
Dr Stephan Kaiser
Oberschlesisches Landesmuseum,
Stiftung Oberschlesien, Ratingen /k. Düsseldorfu
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WSTĘP
Praca stanowi próbę przedstawienia bardzo dynamicznego okresu w dziejach
Śląska, który należy sytuować pod koniec XIX i na początku XX w. Przez kilka
stuleci Śląsk był landem położonym na peryferiach, najpierw Austrii a potem
Prus i niemieckiej Rzeszy. Region o znacznym potencjale, w który należało tchnąć
życie, wszechstronnie rozumiane od gospodarczego przez polityczne, na społecznych przemianach kończąc.
Tym, który zmierzył się z tym zadaniem był książę Hermann Hatzfeldt, nadprezydent prowincji śląskiej w latach 1894-1903. Jego roli w rozwoju prowincji śląskiej
na przełomie XIX i XX w. nie sposób przecenić. Z owej prowincjonalnej części Prus
uczynił region mogący aspirować do grona najlepiej rozwiniętych w wilhelmińskiej Rzeszy.
Niniejsza praca wyrosła na kanwie moich fascynacji Śląskiem, Doliną Baryczy
i zainteresowań dziejami jej mieszkańców, zmianami jakie tu następowały na
przestrzeni wieków. W poszukiwaniu materiałów źródłowych do publikowanych
od 1992 r. Kronik Doliny Baryczy trafiłem do przewodniczącego (w latach 19541997) Ziomkostwa Milicko-Żmigrodzkiego (Heimatkreisgemeinschaft MilitschTrachenberg), którym okazał się Edmund Hatzfeldt, wnuk nadprezydenta
Hermanna Hatzfeldta. Kontakt z Edmundem, a po jego śmierci z młodszym
bratem Friedrichem oraz jego synami i dostęp do ich rodzinnego archiwum
w Köln, zaowocował kilkoma publikacjami (Arystokraci niemieccy w Polsce,
Kroniki Doliny Baryczy t. I-IX, Żmigród - historia i współczesność)1. Studia nad archiwum rodzinnym, opowieści obydwu Hatzfeldtów o pałacu w Żmigrodzie
i Wrocławiu2, rodzinnym dominium, lektura dokumentów i broszur poświęconych działalności politycznej i administracyjnej księcia Hermanna skłoniły mnie
1

2

Publikacja ,,Żmigród-historia i współczesność” zredagowana została przy współpracy Friedricha
Hatzfeldta i ks. prof. dr. Mieczysława Koguta; ,,Kroniki Doliny Baryczy” redagowane są wspólnie przeze
mnie i prof. ks. Koguta, który zajmował się długoletnimi badaniami archiprezbiteratu żmigrodzkiego.
Pałac we Wrocławiu rodzina sprzedała rządowi Prus na początku XIX w.; odtąd stanowił siedzibę
nadprezydium Śląska.
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do pogłębionych studiów nad jego osobą. Pozycja jaką osiągnął Hatzfeldt na
berlińskim dworze, jego działalność w parlamencie, Izbie Panów i sejmie śląskim
skusiły mnie do prześledzenia jego losów jako najwyższego reprezentanta władz
państwowych jakim był urząd nadprezydenta.
Funkcję tę pełnił, jak wspomniałem, w latach 1894-1903. Okres jego nadprezydentury był fazą bardzo dynamicznego rozwoju prowincji, zwłaszcza jej
systemów komunikacyjnych: kolejowych i wodnych oraz wielkiego przyspieszenia gospodarczego. Za przemianami tymi szły zmiany społeczne, a procesy
migracyjne wymuszały rozwój aglomeracji wrocławskiej.
Pełniąc urząd nadprezydenta prowincji śląskiej miał wpływ na kluczowe dla
Wrocławia i prowincji inwestycje, jak budowa Wrocławskiego Węzła Wodnego,
portów na Odrze (Koźle, Racibórz, Opole, Nowa Sól), regulację Odry, powstanie
klinik uniwersyteckich w stolicy prowincji, czy też wstępne prace, które z czasem
doprowadziły do założenia Königliche Technische Hochschule, późniejszej Politechniki Wrocławskiej. Był to okres kształtowania się nowoczesnej komunikacji,
a prowincja śląska była regionem zapóźnionym w tej dziedzinie mimo znakomitego położenia. Hatzfeldt czynnie wspierał rozbudowę sieci wąskotorowych,
które wobec słabej jakości dróg stanowiły istotną pomoc dla przemysłu terenowego, ułatwiały obrót płodami rolnymi, łączyły miasto ze wsią, a młodzieży
wiejskiej torowały drogę do edukacji.
Zarządzany przez nadburmistrza Bendera3 Wrocław pochłaniał coraz to nowe
podmiejskie i wiejskie obszary i stawał się metropolią. Wzrastająca liczba przedsiębiorstw powodowała zwiększanie się ilości robotników, co skutkowało
rosnącymi wpływami socjaldemokracji. Poprzedni, wiekowy nadprezydent Otto
Seydewitz nie nadążał za polityką Bendera. Stąd władze zdecydowały się na
zmianę na tym stanowisku. Nowy nadprezydent musiał sprostać wyzwaniom
narzuconym przez ducha czasu. Prowincja śląska pozostawała w tyle za dynamicznie rozwijającą się Nadrenią i Westfalią, nie była dla Berlina krainą peryferyjną
jak odległe Prusy Wschodnie. Tutaj bowiem przecinały się szlaki komunikacyjne
prowadzące z Austro-Węgier, Czech, Rosji. Tutaj krzyżowały się wpływy, języki
i kultury, co owocowało intensywną wymianą handlową.
Jak dotąd w literaturze historycznej omawiane były szerzej tylko trzy postacie
z tego rodu. Pierwszy z nich to hr. Melchior Hatzfeldt (1593-1658), feldmarsza3

Georg Bender (1848-1924), burmistrz Torunia (1888-1891) i nadburmistrz Wrocławia (1891-1912), poseł
do pruskiego Landtagu z ramienia Partii Postępu; Wrocław za jego kadencji szybko się rozwijał, powstały nowe dzielnice i osiedla, uruchomiono sieć tramwajową. Bender zainicjował budowę Hali Stulecia.
W pierwszym roku jego kadencji Wrocław liczył 340 tys. mieszkańców, w ostatnim – 540 tys.
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łek i prominentna postać ligi katolickiej z czasów wojny trzydziestoletniej. Nie
doczekał się jednak biografii, natomiast w literaturze, także polskiej, jest często
przytaczaną postacią, zwłaszcza w kontekście odbicia Krakowa z rąk armii szwedzkiej w 1657 r. Za zasługi wojenne po stronie ultrakatolickiego Ferdynanda III
Habsburga otrzymał dominium żmigrodzkie na Dolnym Śląsku, początkując
śląską linię Hatzfeldów. Drugim był Anton Lothar Hatzfeldt (1682-1724), wikariusz generalny diecezji wrocławskiej, uwieczniony w krótkiej, liczącej zaledwie 48 stron biografii J. Jungnitza pt. Anton Lothar Graf von Hatzfeldt-Gleichen
Kanonikus, Offizial und Generalvikar von Breslau wydanej we Wrocławiu w 1908 r.
Trzecią przedstawicielką rodu była Sophie Hatzfeldt − znana głównie ze związku
z Lassallem i wpływu na ruch robotniczy po jego śmierci. Najpełniejszą jej biografię pt. Gräfin Sophie von Hatzfeldt opracowała Christine Kling-Mathey. Książkę
liczącą 335 stron opublikowało wydawnictwo Dietz Verlag w Bonn w roku 1989.
Praca niniejsza, poza przedstawieniem przemian w samej prowincji śląskiej,
jest także próbą określenia roli prowincji i znaczenia w państwie pruskim
i Rzeszy. Prusy zdominowały Rzeszę, stanowiły 2/3 jej terytorium i 60% populacji.
Pozycja Prus w Europie i ich wpływ był niezaprzeczalny − powszechna edukacja, powszechne ubezpieczenia, sprawnie działająca i skuteczna administracja
to czynniki, które powodowały przyspieszony rozwój i emancypację społeczeństwa. Jednym z faktorów kształtujących ową siłę sprawczą i dynamikę Prus,
a także potęgę Rzeszy była – co byśmy o nim nie powiedzieli z pozycji polskich
i jego przeciwników – silna osobowość Bismarcka. Kanclerz był personą szczerze
znienawidzoną przez SPD. Dla socjaldemokratów stanowił wzorcowy przykład
konserwatysty, przedstawiciela wielkiej własności ziemskiej, reakcyjnego junkra
– to fakt, ale który mimo to wprowadzał w życie program socjaldemokratów:
wspomniane ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne, rentowe czy chorobowe.
Takimi lewicowymi i socjalnymi działaniami kanclerz podważał sens rewolucji
czym zyskał sobie wsparcie Ferdinanda Lasalla.
Niemcy po 1871 r. były za słabe, by zdominować Europę, za silne by jej się podporządkować, a więc nieprzewidywalne. Stały się potęgą w centrum kontynentu.
Wywołało to zmiany na arenie międzynarodowej. Lata 1878-1908 to okres
tworzenia się dwóch przeciwnych bloków: Ententy i porozumienia państw centralnych. Ich fundamentem była nienawiść Francji i jej żądza odwetu w stosunku
do Prus za klęskę z 1871 r., oraz aspiracje Rosji do kontroli cieśnin bałkańskich.
W 1894 r. porozumienie Francji i Rosji sprawiło, że Rzesza z dwóch stron miała
państwa sobie nieprzyjazne. Z kolei rok 1904 przyniósł zawarcie entente cordiale
Francji z Wielką Brytanią, co było zapowiedzią końca rywalizacji o kolonie między tymi krajami, bo objawił im się nowy i do tego wspólny wróg – Rzesza.
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Jej ambicje kolonialne, wydatki na flotę, budowa kolei w Niemieckiej Afryce
Wschodniej budziły niepokój dotychczasowych potęg.
Postaci Hermanna Hatzfeldta, jako polityka, administratora, arystokraty, nie da
się oddzielić od środowiska, z którego się wywodził. Pozycja junkrów w Prusach
i Rzeszy, mimo sprawnie działającego przemysłu i handlu, opartych o prywatny
kapitał i obrót bankowy, wykazywała zadziwiającą trwałość. Świadczyły o tym
zachowane przywileje klasowe, Izba Panów, korpus urzędniczy i oficerski oparty
na szlachcie, wysoki prestiż oficera i munduru. Trudno w ogóle mówić o militaryzmie pruskim bez pojęcia ,,junkier”. Kajzer na fotografiach występował zawsze
w mundurze, jeśli nie wojskowym to myśliwskim. Państwo, mimo gospodarki
opartej o rozwinięty przemysł i kapitał, sterowane było przez klasę, która w innych
krajach nie miała już znaczenia − ani gospodarczego, ani politycznego. W Prusach, poza tradycją i obyczajem, nic nie usprawiedliwiało tak wysokiej pozycji
junkrów w społeczeństwie. Co więcej, zajmując wysokie stanowiska na wszystkich szczeblach administracji − od landrata, przez prezydenta rejencji, nadprezydenta, ministra do kanclerza, mogli wymóc na państwie korzystną dla siebie
politykę celną. Wysokie cła na przywożone z zagranicy (głównie z Rosji) zboże,
chroniły ich majątki.
Berlińska biurokracja państwowa podejrzliwie patrzyła na liberalną Nadrenię
i Westfalię, w których miał miejsce gwałtowny rozwój przemysłu. Na wschód od
Łaby dominowali junkrzy i ziemiaństwo. A Berlin był ich sojusznikiem. Oni stanowili rdzeń korpusu oficerskiego, w ich rękach była armia. Z junkrów rekrutowała
się warstwa wyższych urzędników w państwie, a także dyplomatów. Mimo gwałtownie rozwijającego się przemysłu, wielkich fabryk, wielkiego kapitału, szeroka
i wpływowa warstwa bogatych przemysłowców nigdy nie zdołała wyrugować
junkrów i zająć ich pozycji. Ton społeczeństwu industrialnemu w kraju o olbrzymich mocach wytwórczych nadawali nie bankierzy i bogaci fabrykanci, lecz nie
umiejący myśleć nowymi kategoriami ekonomicznymi junkrzy. Przetrwali do
czasów republiki weimarskiej, bo dwukrotnie zmusili państwo do działań, które
uratowały ich status. W drugiej połowie XIX w. gospodarczą pozycję tej warstwy
ochroniły cła protekcyjne na zboża, na początku lat 30. XX w. państwo pomogło
finansowo zadłużonej i upadającej wielkiej własności ziemskiej w ramach m.in.
programu Osthilfe. Paradoks Rzeszy polegał na tym, że najlepiej rozwinięte
przemysłowo, bogate i dobrze administrowane państwo, miało feudalną strukturę i organizację władzy. Kres junkierstwu i jego dominacji położyła dopiero
klęska 1918 r. i wywołana nią rewolucja, która przyniosła przemiany polityczne,
społeczne i obyczajowe. Te czynniki zmiotły ze sceny politycznej junkrów wraz
z ich przywilejami.
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W końcu XIX w. katalizatorem zmian politycznych w Rzeszy stały się układy
handlowe Capriviego. Układy te zawarły Niemcy w latach 1890-1894 z Austro-Węgrami, Włochami, Belgią, Rumunią, Serbią, Szwajcarią i w 1894 r. z Rosją. Niezwykle korzystne dla przemysłu niemieckiego, otwierały nowe i chłonne rynki
zbytu przyczyniając się do wzrostu potęgi cesarstwa. Ceną za lukratywny eksport
było obniżenie ceł wwozowych na produkty rolne, zwłaszcza zboże napływające
głównie z Rosji. W naturalny sposób stanowiło to konkurencję dla wielkiej własności ziemskiej i bogatego chłopstwa, bowiem obniżeniu ulegały ceny na artykuły żywnościowe, a więc spadały dochody wymienionych grup społecznych.
Procesy te uruchomiły dwa pola konfliktów. Pierwszy spór dotyczył junkrów
i przemysłowców – pierwsi tracili na otwarciu granic, drudzy zwiększali produkcję, podwajali obroty i umacniali ekspansję niemieckiego przemysłu. Przykładem
konfliktu interesów była działalność Górnośląskiego Związku Przemysłowców
Górniczo-Hutniczych. Jego członkowie do głównych celów swej działalności zaliczyli uruchamianie nowych technologii, szukanie rynków zbytu, walkę z konkurencją westfalską, nadreńską i angielską, lobbing za przyspieszeniem umów
handlowych z Rosją i Austro-Węgrami, dążenie do rozwoju sieci kolei żelaznych
oraz rozbudowę dróg wodnych i uspławnienie Odry. W 1897 r. na skutek interwencji junkrów rząd wydał zakaz importu trzody chlewnej z Rosji w obawie
przed zalewem taniego mięsa. Przemysłowcy zareagowali natychmiast, Związek
Przemysłowców wysłał petycję do króla Prus domagającą się cofnięcia zakazu
importu4. W dokumencie zawarta była przestroga, że w razie zamknięcia granicy
niemieckiej dla taniego mięsa, pogorszy się zaopatrzenie w ten produkt na
Górnym Śląsku i nastąpi podwyżka cen artykułów żywnościowych. Przepowiednia ziściła się bardzo szybko i żywność podrożała.
Drugi konflikt miał skutki międzynarodowe; cła wwozowe z Rosji uderzały
w gospodarkę rosyjską, co pogłębiało rozbieżności między obydwoma krajami
i musiało przełożyć się na reakcje polityczne. Nieprzyjazne posunięcia junkrów
utorowały w końcu drogę porozumieniu Rosji z Francją i Anglią. Bardzo delikatną
i skomplikowaną kwestią była sytuacja ówczesnego rolnictwa, które przy spadku
światowych cen na zboże oscylowało na granicy opłacalności. Spory polityczne
w prowincji między konserwatystami i junkrami z jednej strony, a przemysłowcami, socjaldemokracją i środowiskami liberalnymi z drugiej, przenosiły się do
Reichstagu i stawały się problemami ogólnoniemieckimi.
Ramy chronologiczne rdzenia pracy wyznaczają lata 1894–1903. Pierwsza data to
4

Studia i materiały z dziejów Śląska, red. K.Popiołek, Wrocław 1958, s. 429, Biały F., Górnośląski Związek
Przemysłowców Górniczo-Hutniczych wobec klasy robotniczej w latach 1890-1914, w: Studia i materiały
z dziejów Śląska, red. K.Popiołek, t. 2, ZN Ossolineum.
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rok objęcia przez Hatzfeldta urzędu królewskiego nadprezydenta prowincji śląskiej (Königliche Oberpräsident), czemu towarzyszyło objęcie fotela kanclerskiego
przez księcia Chlodwiga Hohenlohe-Schillingsfürsta, także katolika, a w stosunkach międzynarodowych śmierć cara Aleksandra III i wstąpienie na tron Mikołaja II. Druga data to odejście z urzędu, rok wyborów do Reichstagu i zdobycie
mandatu przez Wojciecha Korfantego, zaostrzenie konfliktów z polską ludnością
Górnego Śląska, oraz powódź we Wrocławiu.
Największe zasługi położył Hatzfeldt w uruchomieniu wielkich inwestycji
związanych z regulacją Odry. Rzeka, będąca osią Śląska, była słabo wykorzystana
jako droga wodna, a ciągnące się od lat prace związane z budową Wrocławskiego
Węzła Wodnego nie zapowiadały rychłego końca. Hatzfeldt uznał regulację Odry
za priorytet i jako szef Zarządu Regulacji Rzeki Odry dokładał wszelkich starań,
by Wrocław miał port rzeczny na miarę nowych czasów, a węzeł wrocławski stał
się istotnym fragmentem wodnej arterii komunikacyjnej.
Materiał ikonograficzny został wyselekcjonowany tak, by w możliwie adekwatny
do narracji i w syntetyczny sposób ilustrował jej tekst. Mapy, plany i większość
fotografii pochodzą z archiwum rodzinnego Hatzfeldtów w Köln, gdzie rodzina
ta mieszka do dzisiaj. Pozostałe pochodzą ze zbiorów autora, antykwariatów,
kolekcji prywatnych i są efektem wieloletnich zainteresowań historią Śląska
i rodzinami arystokratycznymi.
W pracy wykorzystano publikacje wnuka nadprezydenta – Friedricha Hatzfeldta
i jego żony Maleen. Jednak podstawą źródłową są protokoły i akta znajdujące
się we wrocławskim Archiwum Państwowym, archiwum Hatzfeldtów w Köln
(obecnie Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen koło Düsseldorfu), Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, kroniki miejscowości,
opracowania monograficzne, przewodniki, pamiętniki i listy. Te ostatnie stanowią cenne uzupełnienie wiedzy o stosunkach panujących w sferach rządowych,
dworskich i urzędniczych.
We wrocławskim Archiwum Państwowym znajdują się akta majątku Hatzfeldtów
– unikatowy, zachowany w całości zbiór dokumentów gromadzonych przez
ten ród od połowy XVII w. do 1945 r. Liczy on ponad siedem tysięcy jednostek
archiwalnych i jest jedynym zachowanym w całości zbiorem dokumentów
arystokratycznej rodziny na Śląsku.
Największą bazę danych i podstawowe źródło informacji niniejszej pracy ale
jednocześnie najtrudniejszą do opracowania, głównie ze względu na objętość,
stanowiły roczniki ,,Schlesische Zeitung” znajdujące się w Bibliotece Uniwersyteckiej
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na Piasku we Wrocławiu. Gazeta, wychodząca we Wrocławiu od czasów wojen
śląskich, była rzetelnie redagowana i znakomicie poinformowana, do tego miała
trzy wydania dziennie. Na przełomie XIX i XX w. jej nakład wynosił 20 tys. egzemplarzy, pismo było więc potentatem wydawniczym na Śląsku5. Jego niewątpliwą
zaletą była duża ilość informacji i unikanie nadmiaru komentarzy.
Artykuły ,,Schlesische Zeitung” odzwierciedlają ówczesne problemy prowincji,
aktualne prace, projekty i działania sejmu śląskiego, nadprezydium i rejencji
wrocławskiej. Zawierają także plany ministerstw berlińskich wobec prowincji,
a także opisy działań rządu Prus wobec najbardziej palących problemów: powodzi, regulacji Odry, komunikacji kolejowej i rolnictwa. Roczniki prasy śląskiej
(także ,,Schlesische Morgen-Zeitung”, ,,Schlesische Volkszeitung”), są obrazem
rzeczywistości – Wrocławia, prowincji i Rzeszy.
Praca ta jest próbą odpowiedzi jaka była rola prowincji śląskiej na przełomie
wieków w Rzeszy, jakie były dążenia władz do wydźwignięcia Śląska z pozycji
prowincjonalnego landu, jakie priorytety rozwoju i instrumenty wykonania
obrano, by tego dokonać. Walor aktualności mają opisy projektów i działań
związanych z Odrą zwłaszcza, że do czasów współczesnych nie ujarzmiono rzeki
przez skuteczny program zapobiegający powodziom. Nie przywrócono jej znaczenia jako drogi taniego transportu. Miasta śląskie odwróciły się na kilkadziesiąt
lat od swojej największej rzeki choć ona o sobie cały czas przypomina. Optymizmem napawają aktualne inwestycje na terenie Wrocławskiego Węzła Wodnego.

5

Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2002, s. 741.
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I. PROWINCJA ŚLĄSKA W KOŃCU XIX WIEKU
1. Prowincja śląska – terytorium, gospodarka, demografia
Prowincja śląska, jedna z 10 w państwie pruskim, liczyła 36 696 km2 i rozciągała
się między Górnymi Łużycami a Górnym Śląskiem.6 Obejmowała dorzecze dolnej
i środkowej Odry, od północy ograniczała ją dolina Obry i Baryczy, od południa
Sudety i Beskidy, od wschodu rzeka Prosna, od zachodu zlewnie Bobru i Kwisy.
Śląsk graniczył od północy z Wielkopolską, od wschodu ze Śląskiem cieszyńskim
i Galicją należącymi do Austro-Węgier, od południa z austrowęgierskimi Czechami, a od zachodu z prowincją saksońską. Śląsk geograficznie składa się z Niziny
Śląskiej i Wyżyny Śląskiej.
Stolicą prowincji był Wrocław, tu mieściły się jej władze i główne instytucje –
Nadprezydium, Prezydium Rejencji, Sejm Prowincjonalny. Reformy przeprowadzone w 1 poł. XIX w. wpłynęły zasadniczo na rozwój kapitalistycznej gospodarki.
Ich skutki odczuł, poza rolnictwem, przemysł, którego produkcja zaczęła szybko
wzrastać. Impulsem rozwojowym stały się nowe technologie, ulepszenia, wymiana handlowa z innymi prowincjami Niemiec i zagranicą. Swoją pozycję umocnił
górnośląski okręg górniczo-przemysłowy, a odzwierciedleniem rozwoju gospodarczego stał się wzrost produkcji i liczby zatrudnionych robotników. O ile w 1875 r.
wydobyto 8 252 645 t węgla, to w 1900 r. już 24 815 041 t. W tym samym czasie
liczba zatrudnionych wzrosła ponad dwukrotnie7. Duży wpływ na rozwój
prowincji w epoce cesarstwa po 1871 r. miała potężna kontrybucja uzyskana od
Francji w wysokości 5 mld franków w złocie. Poza wydobyciem węgla zanotowano
duży skok w produkcji żelaza, w 1871 r. – 230 tys. ton, w 1910 r. – 963 tys. ton, co
dawało wzrost 4-krotny8. Na Śląsku głównymi dziedzinami gospodarki były branże
związane z przemysłem drzewnym, rolnictwem, browarnictwem, przerobem
tytoniu i przemysłem tekstylnym. Największym ośrodkiem przemysłowym była
stolica prowincji – Wrocław. To tu mieściły się największe zakłady, jak Archime6

Encyklopedia Wrocławia, Wyd. Dolnośląskie, wyd. II, Wrocław 2001, s. 677.
K. Popiołek, Historia Śląska od pradziejów do 1945, Wyd. Śląsk, Katowice 1972, s.207.
8
N. Davies, R. Moorhouse, Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego Vratislavia, Breslau,
Wrocław, Wyd. Znak, Kraków 2002, s. 311.
7
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des AG, pracujące na potrzeby przemysłu wydobywczego, Linke-Hofmann –
producent lokomotyw i wagonów oraz wiele innych firm. Miasto było dogodnie
położone, miało połączenia komunikacyjne i leżało na osi Berlin – Górny Śląsk.
Nie sposób pominąć tak ważnej i newralgicznej gałęzi gospodarki śląskiej jak
rolnictwo. Najlepsze lata koniunktury na płody rolne trwały dość długo, od lat
30. XIX w. do 1875 r., kiedy to zaczął się wielki światowy kryzys rolny, trwający
do początku XX stulecia. Sytuacja kryzysowa wymusiła rozwój mechanizacji,
produkcji roślinnej i hodowli, a wraz z nimi znaczną intensyfikację rolnictwa.
Zwiększenie areału upraw roślin przemysłowych wpłynęło na intensyfikację
przemysłu spożywczego, a zwłaszcza cukrownictwa. Gdy sytuacja rolnictwa była
dobra, a więc wysokodochodowa, junkrzy popierali politykę liberalizmu gospodarczego a pruskie zboże z ich majątków wywożone było za granicę. Kiedy
nastąpił kryzys po 1875 r., zmienili stanowisko i wymusili na rządzie wprowadzenie wysokich ceł protekcyjnych.9 Słabła ich rola ekonomiczna, jednak
wpływy polityczne nie malały. W prowincji śląskiej 51% gruntów należało do
wielkich obszarników.10 Sytuacja zaczęła ulegać zmianie w ostatnich latach XIX
i na początku XX w. Wzrosło zainteresowanie rolnictwem i ziemią, podniosły się
jej ceny, do rolnictwa zaczęły napływać kapitały. Intensywna gospodarka rolna
wymusiła też przemiany w zatrudnieniu. O ile w 1882 r. w całych Niemczech
pracowało w tej branży 42,5% zatrudnionych, to ćwierć wieku później – w 1907 r.
już tylko 28,6% ogółu ludności.11
Rozwojowi gospodarki Śląska w drugiej połowie XIX i na początku XX w.
towarzyszyły przemiany demograficzne. Między 1875 a 1900 r. liczba ludności
w prowincji śląskiej zwiększyła się z 3 843 699 do 4 668 857 osób.12 W tym samym
ćwierćwieczu populacja rejencji wrocławskiej wzrosła z 1 472 254 osób do
1 697 719; rejencji opolskiej z 1 376 362 do 1 868 146 osób.13 Stosunkowo niewielki był wzrost w zapóźnionej i słabiej rozwiniętej rejencji legnickiej, w latach
1875-1900 liczba ludności zwiększyła tu z 995 083 do 1 102 992 osób. Ludność
Śląska stanowiła w 1900 r. 13,5% mieszkańców Prus. Rozwój przemysłu wpłynął
zasadniczo na wzrost liczby ludności miejskiej. W rejencji wrocławskiej w roku
1852 populacja miast stanowiła 25%, w 1895 już 40%, a w 1900 – 42%. Wrocław,
liczący w 1852 r. 121 052 mieszkańców, miał ich w 1875 – 239 050, w 1900 r.
– 422 709, a w 1910 już 512 105. Dane te pokazują wyraźnie zmiany w rejencji
opolskiej związane z rozwojem przemysłu w okręgu górnośląskim oraz wzrost
9

W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, Ossolineum, Wrocław 1990, s.552.
W. Irgang, W. Bein, H. Neubach, Schlesien. Geschichte Kultur u. Wirtschaft, Band 4, Köln 1998, s.185.
11
St. Salmonowicz, Prusy – dzieje państwa i społeczeństwa, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 343.
12
K. Popiołek, pr. cyt., s.220.
13
Tamże.
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roli rejencji wrocławskiej jako ośrodka handlu, usług i komunikacji. Spośród
10 najbogatszych Niemców aż 7 pochodziło z Górnego Śląska; wśród nich byli
ks. Guido Henckel-Donnersmarck, ks. Hugo Hohenlohe-Oehringen, ks. Hans
Heinrich Pless, hr. Franz Hubert Tiele-Winckler.14 Na majątek tych baronów węglowych składały się, poza kopalniami, zakłady przemysłowe, huty i olbrzymie
latyfundia ziemskie.

2. Wrocław końca XIX wieku
Wrocław przeżywał w końcu wieku okres intensywnego rozwoju. Aglomeracja
była jednym z trzech, obok Górnego Śląska i Wałbrzycha, ośrodków przemysłowych na Śląsku. Miasto miało strategiczne położenie; z Wrocławia do Zgorzelca odległość była taka sama, jak do górnośląskich Gliwic. W stolicy prowincji
mieściły się jej władze i najważniejsze urzędy, wspomniane już: Nadprezydium,
Prezydium Rejencji, Sejm Śląski. W roku powstania cesarstwa – 1871, miasto
liczyło 208 tys. mieszkańców, co lokowało je na trzeciej pozycji pod względem
liczby ludności po Berlinie i Hamburgu. W 1910 r. Wrocław liczył już 512 tys., ale
dawało mu to dopiero miejsce siódme w Rzeszy.15 Fakt ten wiązał się z nierównomiernym rozwojem przemysłu, szybciej rozwijała się część zachodnia Niemiec
– Westfalia i Nadrenia, tradycyjnie lepiej uprzemysłowiona od rolniczego Wschodu. Gwałtowny rozwój sektora wytwórczego szedł w parze z rozwojem usług
i handlu. Ta ostania dziedzina była tradycją miasta, tu odbywały się targi ceramiki,
wełny, koni, produktów spożywczych, bydła, skór, miodu czy lnu. Wrocław był
centrum handlu hurtowego na Śląsku, tutaj koncentrował się handel zbożem,
nasionami, bydłem i trzodą chlewną, skórami, towarami kolonialnymi i konfekcją. W 1895 r. liczbę sklepów na Śląsku szacowano na 37 071, zatrudnionych było
w nich 75 030 osób. W latach 1895-1907 ludność Śląska wzrosła o 13%, liczba placówek handlowych powiększyła się o 41%.16 Najwięcej pracowników zatrudniały
firmy handlowe w branży spożywczej, tekstylno-włókienniczej oraz zajmujące
się obrotem płodów rolnych.
Na przełomie XIX i XX w. we Wrocławiu funkcjonowały 162 zakłady spirytusowe,
32 browary, 24 fabryki przetwarzające skóry, 23 zakłady tytoniowe i 25 cukrowni.17
Wśród największych pracodawców były wzmiankowane już firmy: Archimedes
AG wytwarzający elementy budowlane i urządzenia dla górnictwa i hutnictwa
oraz zakłady Linke-Hoffmann, od 1871 r. Breslauer Aktiengesellschaft für
Eisenbahnwagen (BAfE), produkujące lokomotywy i tabor kolejowy. Wrocław był
14

W. Irgang, W. Bein, H. Neubach, pr. cyt., s. 185.
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mocno związany z zagłębiem górnośląskim, także z powodu transportu węgla
kamiennego Odrą. Od 1868 r. funkcjonował tu port rzeczny.18
Miasto, jak przystało na stolicę prowincji, stanowiło też ośrodek bankowy.
Wiązało się to z rozwojem przemysłu, ekspansją handlową i rosnącą produkcją
rolną. Zmiany te wymuszały nowe procesy w obiegu pieniądza i łatwiejszy dostęp
do kredytów. Funkcjonowały tu 82 instytucje finansowe a część z nich należała do
wielkich bankierów: Eichborna, Pachaly, Heimanna. W 1900 r. we Wrocławiu działało 12 dużych banków komercyjnych, które finansowały inwestycje. Największy
w Rzeszy Dresdner Bank miał swój budynek w miejscu prestiżowym – na rogu
Rynku i ul. Świdnickiej.19 W stolicy Śląska funkcjonował Śląski Związek Bankowy
związany z Bankiem Rzeszy. We Wrocławiu działały filie banków centralnych, jak
np. wspomnianego Banku Rzeszy, oraz domów bankowych Czech (Union Bank)
i Austro-Węgier (Oesterreichisch-Ungarische Bank). Te wielkie instytucje finansowe zajmowały się kredytowaniem przedsięwzięć latyfundystów i przemysłowców, bo tylko ci dawali gwarancję zabezpieczenia udzielonych pożyczek, a więc
terminowych spłat. Kredytami drobnymi, udzielanymi głównie rzemieślnikom
i kupcom, zajmowały się instytucje finansowe typu Schulze-Delitscha, spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, kasy Raiffeisena. W 1914 r. na Śląsku działały
aż 1764 spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe.20
W naturalny sposób w poszukiwaniu lepszych warunków do życia ściągały
do stolicy prowincji rzesze ludzi z mniejszych ośrodków i wsi regionu. W 1895 r.
56% populacji miasta stanowiła ludność napływowa; ponad 80% tej liczby stanowili mieszkańcy Śląska.21 S. Żyga w Historii Śląska podaje, że ludność aglomeracji
wrocławskiej w dwudziestoleciu 1890-1910 wzrosła z 335,3 tys. do 512,1 tys., co
daje przyrost rzędu 55,8%.22 Sięgając nieco dalej, do daty powstania cesarstwa
(1871 r.) i kończąc na roku wybuchu I wojny (1914 r.) zauważa się wzrost populacji
miejskiej o 150%23. Trudno nie określić tego jako eksplozji demograficznej. Tendencje te były wynikiem przyrostu naturalnego, ale przede wszystkim ruchów
migracyjnych.24 Spis mieszkańców z 1885 r. wykazywał, że 47% mieszkańców
nie urodziło się we Wrocławiu.25 W tym samym okresie miasto zwiększyło swoją
powierzchnię o 1213 ha. Wzrost liczby mieszkańców wymuszał powiększanie
aglomeracji wrocławskiej. Miasto rozszerzając swój obszar pochłaniało kolejne
18
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wioski; w 1896 r. w granicach Wrocławia znalazły się Dworek i Popowice, w 1904 r.
– Gaj, Tarnogaj, Rakowiec, w 1911 r. – Grabiszyn.26 Po uregulowaniu biegu Odry
i osuszeniu gruntów przedmieściem stało się Zalesie w 1901 r., w 1904 – Karłowice.
Ekspansja miasta wymuszała rozwój sieci komunikacyjnej. W latach 1874-1900
wybudowano 16 nowych mostów. W roku 1877 wrocławianie ujrzeli pierwsze
tramwaje konne, w Poznaniu zaczęły one przewozić pasażerów dopiero w 1882 r.
W 1893 r. centrum z przedmieściami i nowymi dzielnicami połączył prywatny
tramwaj elektryczny linii ESB – Elektrische Strassenbahn Breslau, ponadto w tym
roku wymieniono większość tramwajów konnych na nowoczesne – elektryczne.27
Do roku 1902 ukończono elektryfikację wszystkich linii. Poszerzanie się miasta
wymusiło planowanie nowego układu komunikacyjnego, dlatego uruchomiono
nowe linie tramwajowe łączące odległe dzielnice, jak Szczytniki i Grabiszyn
z centrum. Przebudowane lub wzniesione zostały mosty: Zwierzyniecki (1897 r.),
Pomorski (1905 r.), Grunwaldzki (1910 r.).28 W 1903 r. powstał kompleks cmentarny na Kozanowie, w 1907 zaczął funkcjonować Tor Wyścigów Konnych na
Partynicach.
W 1871 r. oddano do użytku nowe wodociągi, filtrowały one wodę ciągniętą
z Odry. Rok 1904 przyniósł wrocławianom nowe udogodnienie, odtąd mieli
w kranach wodę ze studni głębinowych. Nowo wybudowane kamienice podłączano do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co poprawiało stan sanitarny
całych dzielnic oraz podwyższało komfort życia mieszkańców. W znaczny sposób
poprawiało to warunki sanitarne, bowiem umieralność we Wrocławiu należała
do najwyższych w Europie. Liczba zgonów sięgała 30,5 na 1 tys. mieszkańców.29
W relacjach prasowych ,,Schlesische Zeitung” z przełomu XIX/XX w. przytaczano
często dane na temat epidemii i liczby ofiar śmiertelnych, jakie wywoływały ospa,
cholera i dyfteryt. Dotyczyło to wszystkich miast Śląska i stanowiło znak czasów
i stanu sanitarnego ówczesnej Europy.
Omawiając rozwój Wrocławia nie sposób pominąć osoby mającej pierwszorzędne
znaczenie dla śląskiej stolicy na przełomie wieku – nadburmistrza Georga
Bendera. Ten prawnik z zawodu został w 1888 r. burmistrzem Torunia. W 1891 r.
objął fotel nadburmistrza Wrocławia i urząd ten sprawował jako jedyny przez
dwie kadencje (1891-1912). Już w 1891 r. przystąpiono z inicjatywy Bendera do
założenia Parku Południowego, powiększono Park Osobowicki, następnie zakupiono tereny pod dzisiejszy Park Popowicki. Za jego rządów powierzchnia miasta
26
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zwiększyła się z 2 do 5 tys. ha, fakt ten był pochodną eksplozji demograficznej
idącej w parze z intensywną industrializacją Prus i Rzeszy. Bender miał wizję
rozwoju miasta i posiadał umiejętność jednoczenia wokół swoich wizji zespołów
fachowców, z którymi potrafił przekształcić Wrocław w ośrodek nowoczesny pod
każdym względem: handlu, usług, komunikacji, produkcji, wypoczynku. Nadburmistrz doprowadził do podporządkowania władzom miejskim Policji Budowlanej.
Fakt ten, wraz z nowymi przepisami budowlanymi, pozwolił na wprowadzenie
planowego rozwoju przestrzennego i stref zabudowy.30 Dzięki temu można było
budowę zakładów przemysłowych przenieść na przedmieścia czy obszary specjalnie do tego przeznaczone, stare centrum pozostawiając na lokalizację banków, handlu i gastronomii. Wschodnia pierzeja Rynku została wyburzona, postawiono tam nowoczesny obiekt Dom Handlowy Braci Barasch. Usunięto z centrum
drobny handel przesuwając go do nowych hal targowych (1908). W 1908 r. Rynek
oświetliły pierwsze latarnie elektryczne. Branża związana z energią elektryczną
rozwijała się bardzo szybko; w 1895 r. tylko 15 zakładów używało prąd elektryczny, w 1907 r. było ich już 460.31 Naturalną konsekwencją rozwoju było duże zapotrzebowanie na siły fachowe i ludzi wykształconych, głównie w kierunkach technicznych. Nowe gazownie, elektrownie, budowy miejskie, regulacja biegu Odry
– wszystko to kształtowało ówczesny rynek pracy i tworzyło nowe miejsca dla
inżynierów i techników. By sprostać wymaganiom czasu, w 1904 r. otwarto Szkołę Budowlaną i Studium Budowy Maszyn. Epoka Bendera nadała Wrocławiowi
charakter metropolitalny i włączyła to miasto do grona europejskich aglomeracji.
Pod koniec I wojny światowej Wrocław stanowił administracyjne, gospodarcze
i kulturalne centrum wschodniej części Niemiec.
Wrocław, stolica prowincji z ambicjami metropolitalnymi, tętnił bardzo
bogatym życiem politycznym. Ton nadawały miastu takie indywidualności jak
wspomniany nadburmistrz Georg Bender, rówieśnik nadprezydenta Hatzfeldta.
Wpływowym politykiem był Max von Forckenbeck – liberał i przeciwnik
Bismarcka w jego walce z socjaldemokracją. Pełnił funkcję burmistrza Wrocławia
w latach 1872-1878. W czasach późniejszych był marszałkiem Reichstagu
a pod koniec kariery burmistrzem Berlina.32 Pierwszym socjaldemokratycznym
posłem z Wrocławia był Klaas Peter Reinders, który scalił wrocławski ruch
socjalistyczny zakładając gazetę ,,Die Wahrheit”.33 Po przedwczesnej śmierci 32letniego Reindersa jego dzieło kontynuował Wilhelm Hasenclever (1837-1889),
przewodniczący kongresu SPD w Gocie, współpracownik Wilhelma Liebknechta
30
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i współautor ,,Vorwärts”.34 Wybierany był trzykrotnie do Reichstagu z okręgu
Wrocław Wschodni, w 1884 r. przegrał z Ottonem von Seydewitzem, poprzednikiem Hatzfeldta na stanowisku nadprezydenta Śląska. Wpływowym redakcyjnym
kolegą Hasenclevera był Bruno Schönlank (1859-1901), który poza pracą
w „Vorwärts” redagował także główny organ socjalistów „Leipziger Volkszeitung”.35
Zasiadał w Reichstagu osiem lat, był posłem SPD z okręgu Wrocław Zachodni.
W drugim roku kadencji Hatzfeldta na stanowisku nadprezydenta (1895 r.) we
Wrocławiu odbył się kongres SPD, jego współorganizatorem był właśnie Bruno
Schönlank. Największą sławą spośród wrocławskich posłów cieszył się znany
z angielskich manier sekretarz Engelsa – Eduard Bernstein (1850-1932). Mandat
w okręgu Wrocław Wschodni zdobył w 1902 r. po powrocie z Londynu. Sprawował go do 1906 r., później także w latach 1912-1918. Wsławił się wywołaniem
międzynarodowego fermentu w środowisku socjalistów swoim ,,rewizjonizmem”
– odrzucał przekonanie o rychłym upadku kapitalizmu, nieuchronności rewolucji
i konieczności przemocy.36 Według Bernsteina to ewolucyjny i powolny postęp
jest właściwą drogą rozwoju społecznego, tym samym podważał sens i ideę rewolucji. Poglądami tymi zaskarbił sobie niechęć Plechanowa, Róży Luksemburg
i Lenina. Po I wojnie ujawnił związki tego ostatniego ze służbami specjalnymi
Niemiec, które zorganizowały przejazd Lenina w zamkniętym wagonie ze Szwajcarii do Rosji w 1917 r. oraz finansowanie jego działalności przez wymienione
służby. Bernstein przeżył Lenina o osiem lat.
Tak liczna rzesza indywidualności politycznych, do tego posiadająca mandaty
posłów i deputowanych powodowała, że miasto miało swoją reprezentację
w parlamencie Rzeszy, Izbie Panów i Izbie Deputowanych czyli w Sejmie Prus.

3. Układ sił politycznych na Śląsku
Na kształt politycznych stosunków na Śląsku wpływ miała ogólna sytuacja
w Prusach i Rzeszy. Odejście Bismarcka wyznaczało nową jakość polityki
wewnętrznej i zagranicznej. Żelazny kanclerz był zwolennikiem twardego kursu
wobec socjalistów. Zawsze zabiegał o odnawianie ustawy antysocjalistycznej
z 1878 r. Jednak represje nie były na tyle silne, by ruch ten stłumić i wyeliminować z życia Niemiec. Mimo przeszkód formalnych, jak zakaz zgromadzeń,
zakaz publikacji o treściach socjalistycznych, zakaz zakładania stowarzyszeń,
socjaldemokraci mogli uczestniczyć w wyborach i głosić swoje idee na forum
Reichstagu. W latach 80. XIX w. Bismarck wprowadził wiele wspomnianych
usprawnień w życiu społecznym: ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe,
34
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darmową opiekę medyczną, państwowe emerytury. Posunięcia te miały na celu
zniechęcenie robotników do idei rewolucyjnych i zachwianie ruchem socjalistycznym. Mimo to, już w sześć lat po wprowadzeniu ustaw antysocjalistycznych,
przedstawiciele tego kierunku zdobyli 24 mandaty w parlamencie Rzeszy. Na
Śląsku liczba głosów oddanych na SPD wzrosła z 0,6% w 1871 r. do 11,7% w 1890 r.
Wrocław już w 1878 r. miał swojego pierwszego socjalistycznego posła – Klaasa
Petera Reindersa.37 Ustawa antysocjalistyczna nie spełniała pokładanych w niej
przez konserwatywne koła nadziei, bo nie ograniczyła wpływów socjaldemokracji.
Sfery rządzące postanowiły więc zaniechać odnawiania ustawy w 1890 r., co było
sprzeczne z dążeniami kanclerza. Bismarck ustąpił z fotela kanclerskiego także
dlatego, że załamała się jego koncepcja polityki zagranicznej. W 1890 r. Rzesza
odmówiła odnowienia traktatu reasekuracyjnego z 1887 r. z Rosją. Oznaczało to
zerwanie poprawnych stosunków z tym państwem, o co dotychczasowy kanclerz
tak bardzo zabiegał. Odejście Bismarcka w 1890 r. zbiegło się z tendencjami
imperialistycznymi i ekspansjonistycznymi, nasileniem przedsięwzięć kolonialnych, współzawodniczeniem z imperium brytyjskim, budową wielkiej floty, co
budziło jawną niechęć Wielkiej Brytanii. Wyrazem klimatu panującego w Rzeszy
było mnożenie się organizacji nacjonalistycznych, które nawoływały do ekspansji Niemiec. Przykładem było Towarzystwo Kolonialne, czy założony w 1891 r.
Powszechny Związek Niemiecki (Allgemeiner Deutscher Verband) funkcjonujący
później pod nazwą Związku Wszechniemieckiego (Alldeutscher Verband). Dymisja
Bismarcka pozbawiała Rzeszę sternika; ale mimo to, po jego ustąpieniu, Niemcy
weszły na arenę światowej polityki (Weltpolitik – termin ukuty przez niemieckiego socjologa Maksa Webera w 1895 r.).38
Nowym kanclerzem został Leo Caprivi (1890-1894), który dał się poznać jako
polityk ugodowo nastawiony, nieegzekwujący ustawodawstwa antysocjalistycznego. To on rozszerzał państwowy system opiekuńczy, za poparcie Koła
Polskiego w parlamencie złagodził kurs wobec Polaków (otwarto kredyt dla
polskich spółdzielni, ks. Florian Stablewski uzyskał nominację na arcybiskupa,
w szkołach początkowych można było uczyć języka polskiego). Te ostatnie
posunięcia wywołały protest środowisk nacjonalistycznych, a bezpośrednim
skutkiem tego kursu stało się utworzenie w 1894 r. Niemieckiego Związku
Kresów Wschodnich (Ostmarkenverein) nazwanego w skrócie Hakatą (od nazwisk
założycieli: Ferdinanda Hansemanna, Hermanna Kennemanna, Heinricha Thiedemanna).39 Głównymi celami tej organizacji było wspieranie niemieckiego osadnictwa, umacnianie kultury i interesów Niemiec, osłabianie rdzennej ludności
37

N. Davies, R. Moorhouse, pr. cyt., s. 343.
W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, pr. cyt., s. 573.
39
Tamże, s. 580.
38

23

ŚLĄSK PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
PROWINCJA ŚLĄSKA ZA NADPREZYDENTURY KSIĘCIA HERMANNA HATZFELDTA 1894 – 1903

polskiej w Wielkopolsce i występowanie przeciw polonizacji pruskich prowincji
wschodnich. Głośną postacią wrocławskiej Hakaty był Felix Dahn – rektor uniwersytetu, pisarz i profesor prawa. Dahn słynął z płomiennych przemówień antysłowiańskich i pangermańskich.40 Organizacja ta jednak nie zdobyła większych
wpływów we Wrocławiu i zwróciła się w stronę Górnego Śląska.
Naturalną bazą socjaldemokratów były wielkie miasta, w których funkcjonowały fabryki, duże zakłady produkcyjne zatrudniające robotników. Tutaj idee
socjalistyczne padały na podatny grunt. W ostatniej, interesującej nas, dekadzie XIX w. socjaldemokraci śląscy wprowadzili do Parlamentu Rzeszy w 1893 r.
4 posłów, w 1898 r. – 3, w 1903 r. – 4.41 Wszyscy zostali wybrani w rejencji wrocławskiej, co znamionuje, że ruch ten cieszył się popularnością głównie w wielkich
skupiskach robotniczych – w tym wypadku we Wrocławiu.
Jednak w terenie większe poparcie miały partie konserwatywne, bowiem
większość populacji stanowiła ludność związana z rolnictwem, handlem i rzemiosłem. Rolniczy Wschód Rzeszy boleśnie odczuwał politykę kanclerza Capriviego.
Duże kontrowersje budziły układy handlowe, które zawierał rząd. W latach 18901894 Niemcy zawarły z Austro-Węgrami, Włochami, Rumunią, Serbią, Szwajcarią,
a w 1894 r. z Rosją traktaty korzystne dla przemysłu niemieckiego, bowiem otwierały one rynki wymienionych krajów dla przemysłu Rzeszy. W naturalny sposób
beneficjentami tej polityki gospodarczej były okręgi przemysłowe i dobrze rozwinięte gospodarczo landy zachodnie, jak Nadrenia i Westfalia. W zamian Niemcy
musiały obniżyć cła wwozowe na płody rolne, głównie zboże, którego największym producentem pozostawała Rosja. Obniżenie stawek celnych z 50 do 30
marek za tonę zboża wywołało niepokój junkrów – największych producentów.
Spadek cen na zboże z 208 marek w 1891 r. do 110 marek w 1894 r. skutkował
nienawiścią obszarników i konserwatystów do Leo Capriviego.42 Wyrazem tej
niechęci było pozbawienie go stanowiska premiera Prus już w 1892 r. Na jego
miejsce Wilhelm II powołał Botho zu Eulenburga, który wkrótce zaczął jawnie pretendować do fotela kanclerskiego. Spadek cen na zboże obniżał ceny na artykuły
żywnościowe w Rzeszy i uderzał w interesy junkrów. Ich reakcją na politykę rządu
było utworzenie Związku Rolników (Bund der Landwirte) w 1893 r. Organizacja
ta miała rodowód śląski. Już w 1891 r. jeden z przywódców ruchu konserwatywnego w Niemczech, Friedrich Limburg-Stirum, ogłosił na łamach ,,Kreuzzeitung”
artykuł O układach handlowych. Wyrażał się w nim krytycznie o traktatach Capri40
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viego, w wątpliwość poddawał też wydawanie pieniędzy na rozwój przemysłu.43
Już 14 lutego 1893 r. spośród właścicieli ziemskich całych Niemiec wyłonił się
16-osobowy komitet, w którym znalazło się trzech przedstawicieli ze Śląska:
Fritz Schacht z Sadowic Wrocławskich, Friedrich Rupprecht z Rędzina i bliżej
nieznany Jablonski z Bolesławca. Związek Rolników utworzony został na zjeździe
15 tysięcy rolników, dzierżawców i obszarników z całej Rzeszy. Podczas zjazdu
przyjęto rezolucję, w której potępiono traktaty handlowe i opowiedziano się za
wysokimi cłami na płody rolne. Za główny cel związek przyjął obronę interesów
właścicieli ziemskich, wśród których znaczącą grupę stanowili producenci zbóż.
Już trzy tygodnie po ukonstytuowaniu się Związku Rolników we Wrocławiu powstał jego oddział śląski (8 marca 1893 r.), na jego czele stanął Wilhelm Hirt.44
O popularności tej organizacji na Śląsku świadczy gwałtowny napływ członków,
w grudniu 1893 r. ich liczba wynosiła 23 tys., a pod koniec następnego roku –
25,5 tys. (w rejencji wrocławskiej – 9 tys., legnickiej – 13 tys., opolskiej – 3,5 tys.).45
Związek Rolników grupował przedstawicieli wielkiej własności ziemskiej, pozostając pod wpływem Niemieckiej Partii Konserwatywnej.
Niemiecka Partia Konserwatywna (Deutsche Konservative Partei) powstała w 1876 r.
po zgodzie niemieckich konserwatystów na zjednoczenie Niemiec pod berłem
Prus. Miała charakter szlachecki, jej bazą były środowiska junkierskie. Siła
partii wynikała z pozycji junkrów pruskich w Rzeszy, to oni stanowili klasę
polityczną, z której rekrutowali się ministrowie, kanclerze, nadprezydenci, starostowie, urzędnicy i korpus oficerski. Prusy, dominujące w Rzeszy (2/3 terytorium
Rzeszy, 60% ludności), posiadały absolutną przewagę konserwatystów w Landtagu.46 Pośród członków partii na Śląsku przeważali właściciele ziemscy, ortodoksyjni protestanci i urzędnicy. W wyborach 1893 r. konserwatyści śląscy wprowadzili do Reichstagu 7 posłów, wśród nich byli: hr. Friedrich von Carmer, Heinrich
von Salisch, Gustav von Saurma-Jeltsch, hr. Friedrich von Limburg-Stirum.
W 1898 r. ponownie 7 mandatów przypadło konserwatystom w Parlamencie
Rzeszy, w 1903 r. – 8, w wyborach 1907 r. aż 12.47 Czołowymi postaciami tej partii w Niemczech i na Śląsku byli hr. F. Limburg-Stirum i Ernst Heydebrand und
der Lasa. Ten ostatni pełnił funkcję landrata powiatu milicko-żmigrodzkiego i był
kuzynem prezydenta rejencji wrocławskiej. Poglądy konserwatywne wyrażały
wychodzące we Wrocławiu ,,Schlesische Zeitung” oraz ,,Schlesische Tagespost”.
Jednak oficjalnym organem konserwatystów śląskich był początkowo ,,Schlesi43
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sches Morgen-Blatt” (do 1890 r.) a następnie ,,Schlesische Morgen-Zeitung”.48
Największy stan posiadania, jeśli przyjąć kryterium ilości mandatów poselskich
w Reichstagu, miała katolicka Partia Centrum (Zentrumspartei). Grupowała ona
wielkich właścicieli ziemskich, jak Ballestremowie czy rodzina hrabiów Strachwitz,
bogatych chłopów, drobne mieszczaństwo a także Polaków z Górnego Śląska.
Największe wpływy Centrum miało w rejencji opolskiej i w samym Wrocławiu.
W stolicy Śląska protektorem partii był książę biskup, w rejencji opolskiej – katolickie duchowieństwo. W wyborach 1893 r. Centrum wprowadziło do parlamentu
Rzeszy 13 posłów z prowincji śląskiej (2 z rejencji wrocławskiej i 11 z opolskiej),
w 1898 r. 14 posłów (3 z rejencji wrocławskiej i 11 z opolskiej), w 1903 r. 12 posłów (2 z rejencji wrocławskiej i 10 z opolskiej).49 Z rejencji legnickiej nie dostał
się ani jeden katolicki poseł do Reichstagu, co świadczy o słabości tej konfesji
w legnickiem i niewielkich wpływach Centrum. Partia ta wydawała wiele czasopism, jej głównymi organami prasowymi były wychodzące we Wrocławiu ,,Schlesische Volkszeitung” oraz ,,Schlesische Nachrichten”. Tam gdzie wpływy Centrum
były największe, na Górnym Śląsku, niemal każda większa aglomeracja miała swój
tytuł: w Gliwicach ,,Oberschlesischer Anzeiger” i ,,Oberschlesische Volksstimme”,
w Bytomiu ,,Oberschlesische Zeitung”, w Królewskiej Hucie ,,Katholische Königshutter Zeitung” (po niej ,,Oberschlesischer Kurier”), w Nysie ,,Neisser Zeitung”,
w Prudniku ,,Neustädter Zeitung”, w Opolu ,,Oppelner Nachrichten”, w Raciborzu
,,Oberschlesische Volkszeitung”.50 W ostatniej dekadzie XIX w. ruch centrowy na
Śląsku uległ podziałowi. Prawe skrzydło opowiadało się za proponowanym przez
Capriviego, rządowym projektem zwiększenia i wzmocnienia armii, drugie –
,,ludowe” było tym poczynaniom przeciwne. Ta część partii weszła w sojusz
z górnośląskimi Polakami, czego nie tolerowało skrzydło prawe, źle nastawione
do narodowego ruchu polskiego.
Silną partią na Śląsku był Związek Wolno-Konserwatywny (Freier Konservativer
Verein), w Niemczech funkcjonujący jako Partia Rzeszy (Deutsche Reichspartei).
Działała ona na Śląsku od 1878 r., jednak pełną formę organizacyjną uzyskała dopiero w 1913 r., kiedy to wyłoniono jej zarząd, wcześniej bowiem nie posiadała
organów terenowych ani swojej organizacji wyborczej. Zaraz też zaczął wychodzić jej organ – dwutygodnik (później miesięcznik) ,,Schlesische Freikonservative
Parteikorrespondenz”. Rok później partia liczyła we Wrocławiu 500 członków.51
Partia Rzeszy najwięcej zwolenników miała na Śląsku i w Nadrenii. Jej zwolennicy
48

J. Puciłowski, pr. cyt., s. 339.
Historia Śląska, t. III, cz. 2, s. 270.
50
Tamże, s. 271.
51
Historia Śląska, t. III, cz. 2, s. 272. Także J. Puciłowski, Partia Konserwatywna na Śląsku w latach 18901914, UWr., Biblioteka Na Piasku, Wrocław 1977 (maszynopis pracy doktorskiej).
49
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rekrutowali się głównie z wielkich latyfundystów, przemysłowców i urzędników
państwowych. Mimo niewielkiej ilości członków była to organizacja bardzo
wpływowa. Jej głównymi działaczami na Śląsku byli hr. Eduard Bethusy-Huc
i Wilhelm von Kardorff, wieloletni landrat Oleśnicy. W wyborach do parlamentu
Rzeszy w 1893 r. wolni konserwatyści śląscy zdobyli dwa mandaty (po jednym
w rejencji wrocławskiej i opolskiej), w 1898 r. – także dwa i w 1903 r. również
dwa. Doświadczonymi parlamentarzystami tej partii byli Wilhelm von Kardorff
i książę Hermann von Hatzfeldt, który sprawował mandat poselski do Reichstagu
w latach 1878-1893.52 Na Górnym Śląsku wychodziły dwie gazety wolnokonserwatywne, w Raciborzu ,,Oberschlesischer Anzeiger”, a w Tarnowskich Górach
,,Tarnowitzer Kreis- und Stadtblatt”.
Poza Niemiecką Partią Konserwatywną, Związkiem Rolników i Partią Rzeszy ruch
konserwatywny na Śląsku skupiał się wokół Partii Chrześcijańsko-Społecznej
(Christlich-Soziale Partei). Jej założycielem był nadworny kaznodzieja Wilhelma II
(w latach 1874-1890) – pastor Adolf Stoecker, głosiciel haseł antysocjalistycznych,
antysemickich i antykapitalistycznych. Partia ta straciła na znaczeniu po utworzeniu Związku Rolników (1893 r.) i odłączeniu się od Niemieckiej Partii Konserwatywnej w 1896 r. Partia Chrześcijańsko-Społeczna po założeniu w 1895 r. we
Wrocławiu przyjęła nazwę Chrześcijańsko-Społeczne Zrzeszenie dla Śląska.53
Na początku lat 90. XIX w. ruchowi chrześcijańsko-społecznemu przewodził
współtwórca Niemieckiej Partii Konserwatywnej – hr. Leopold von der ReckeVolmerstein z Krośnic koło Milicza.
Mniejszymi wpływami cieszyła się Wolnomyślna Partia Ludowa (Freisinnige
Volkspartei), która funkcjonowała głównie w rejencji legnickiej. W wyborach
do Reichstagu (1893 r.) zdobyła tam 6 mandatów (w rejencji wrocławskiej – 1),
w r. 1898 – 8, w 1903 – 7.54 Także głównie w tej rejencji działało Zjednoczenie
Wolnomyślne, które w 1893 r. zdobyło w Reichstagu 2 mandaty, w 1898 r. –
1 i w 1903 r. również jeden.55
Dokładniejszy obraz sytuacji politycznej Śląska i wpływów poszczególnych
partii dają wyniki wyborów do Sejmu Prus. W rejencji wrocławskiej w wyborach
1888 r. wygrali Albert Rehdiger i Ernst Heydebrand und der Lasa – obaj konserwatyści.56 Ta sama para wygrała wybory w roku 1898. Ernst Heydebrand, landrat
52

Encyklopedia Wrocławia, s. 258.
Historia Śląska, t. III, cz. 2, s. 272.
54
Tamże, s. 269.
55
Tamże, s. 270.
56
M. Orzechowski, J. Pabisz, Z. Surman, Wyniki wyborów parlamentarnych na Śląsku, w:
„Studia i materiały z dziejów Śląska”, t. VII, Śl. Inst. Naukowy, Katowice 1966, s. 46.
53
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powiatu milicko-żmigrodzkiego, wygrywał jeszcze w latach 1903, 1908, 1913.
Zasiadał w ławach parlamentu pruskiego w wymienionych kadencjach wraz
z Kurtem Kesselem, również konserwatystą. Heydebrand miał bardzo silną pozycję polityczną, wygrywał także wybory do Reichstagu w latach 1903, 1907,
1912.57 W kręgach politycznych nazywano go ,,niekoronowanym królem Prus”.58

57
58

Tamże, s. 224-225.
W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, pr. cyt., s. 537.
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II. RÓD I MAJĄTEK HATZFELDTÓW
1. Antenaci i majątek żmigrodzki
a) Od Melchiora do Franza Ludwiga
Pierwsze wzmianki o rodzie Hatzfeldtów
pochodzą z 1138 r.59 Rodzina zamieszkiwała
północno-heską miejscowość o tej samej nazwie położoną nad rzeką Eder. Po dziś dzień
istnieją tam ruiny ich zamku. W XIV w. w efekcie związków małżeńskich Hatzfeldtowie
odziedziczyli posiadłości w Nadrenii. Pierwszą
znaczącą i historycznie umocowaną postacią tego rodu był Melchior von Hatzfeldt
(1593–1658).60

Feldmarszałek Melchior Hatzfeldt, z woli
Ferdynanda III Habsburga, właściciel dominium
żmigrodzkiego na Dolnym Śląsku w latach
1641-1658 (Arch. Hatzfeldtów)

Na przełomie 1637-1638 r. wojna trzydziestoletnia wkroczyła w ostatnią fazę. Władzę
cesarską po śmierci ojca objął Ferdynand III
Habsburg. Jego przeciwnicy, Szwedzi, podpisali w Hamburgu układ z niechętną
Habsburgom Francją.61 Ta zobowiązywała się
do subsydiowania Szwedów w walce z ligą
katolicką. W traktacie nie było już mowy
o sprawach wyznaniowych, co znamionowało nową jakość, chodziło już tylko o władzę i wpływy polityczne.

59

F. Hatzfeldt (Die Herrschaft Trachenberg/Schlesien – seit 1945 Żmigród – über 300Jahre im Besitz der
Familie Hatzfeldt 1641-1945, Kӧln 1995, s. 16-17), także J. Friedhoff, (Die Familie von Hatzfeldt, Grupello
Verlag, Düsseldorf 2004, s. 13) wzmiankują pierwszego z rodu, Volpertusa de Hepisvelt, o którym istnieją
źródła pisane w 1138 r.; następnym który zapoczątkował szlachecką gałąź rodu był Godefridus de
Hathefuelt w 1196 r. P. Hapanowicz w artykule Oswobodziciel Krakowa. Feldmarszałek Melchior Hatzfeld,
,,Kraków” nr 6/2008, s. 46-47 twierdzi, że pierwsze wzmianki o rodzie pojawiają się w X w.; nie podaje
jednak źródła.
60
Młodszym bratem Melchiora był Franz Hatzfeldt (1596-1642), biskup Würzburga i Bambergu.
61
W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, pr. cyt., 310.
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W połowie 1641 r. po stronie szwedzkiej głównodowodzącym został gen. Lenart
Torstenson. W armii habsburskiej wybiło się dwóch dowódców – Mathias Gallas
i Melchior Hatzfeldt. Ten ostatni pierwotnie przeznaczony do stanu duchowego
(podobnie jak jego brat Franz, biskup Würzburga i Bambergu) nawet uzyskał
najniższy stopień kapłańskiej hierarchii – diakona. Po studiach we Francji wstąpił
do wojska cesarskiego, gdzie w służbie u Wallensteina awansował na stanowisko
oficerskie. W 1631 r. został spadkobiercą dóbr hrabiego von Gleichen. W 1632 r.
otrzymał stanowisko pułkownika, w1635 r. feldmarszałka (oraz tytuł hrabiowski).
Po podstępnym schwytaniu i zamordowaniu w 1634 r. Wallensteina przez nasłanych z cesarskiego polecenia zamachowców, Haztfeldt awansował do stopnia
marszałka polnego i został dowódcą armii lądowej w służbie Matthiasa Gallasa.
Był tym, który wspierał finansowo swojego monarchę w prowadzeniu wojny.
Cesarz Ferdynand III winien był Hatzfeldtowi znaczne sumy za finansowanie oddziałów wojskowych, dlatego w formie rekompensaty przekazał mu w 1641 r.
wolne państwo stanowe Żmigród wraz z Prusicami. Był to okres kiedy po pokoju
westfalskim, który uprzywilejował konfesję katolicką w krajach Rzeszy, wzmogło
się ultrakatolickie nastawienie Habsburgów. W podobnym duchu zaczął postępować feldmarszałek Hatzfeldt, który przeniósł się na Śląsk w 1647 r. i zamieszkał
w Powidzku koło Żmigrodu, ponieważ twierdza żmigrodzka okupowana była do
1650 r. przez załogę szwedzką. Po opuszczeniu twierdzy przez Szwedów, feldmarszałek rozpoczął rekatolizację ludności w swoich dobrach, w przeważającej części
luterańskiej od bez mała stu lat, za sprawą panujących tu wcześniej protestantów
Kurzbachów i Schaffgotschów. Zaczął od Prusic, których protestanckie mieszczaństwo zaczęło uciekać w popłochu do Oleśnicy. 8 marca 1654 r. specjalna komisja
przystąpiła do siłowego przejmowania protestanckich kościołów w Żmigrodzie
i w innych miejscowościach.62 Na luteran nakładano kary pieniężne za unikanie
chrztu i komunii w obrządku katolickim, co prowadziło do protestów ludności.
Wyrzucanie pastorów, zakaz prowadzenia nabożeństw ewangelickich, gorliwość sprowadzonych do miasta jezuitów i bezwzględność samego Hatzfeldta
wzbudziły wrogość w mieszkańcach.
Świadectwem złych nastrojów społecznych są zachowane listy jezuity,
ojca Josefa Gebela, który wizytował kościoły i parafie dominium.63 W piśmie
z 18 czerwca 1655 r. skierowanym do hrabiego Hatzfeldta pisał o niskim morale
księży i szlachcie, która lekceważy przykazania i nie posyła dzieci do szkół.
W liście ganił też służbę za nie chodzenie na niedzielne msze. Ojciec Gebel
62

M. Kogut, Kościół katolicki w archiprezbiteracie żmigrodzkim w latach 1654–1945,
Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2001, s. 10.
63
APW, Akta majątku H. Hatzfeldta, sygn. 5866, Acta die Kirchen Verordnungen und Kir chen Gebrauche
in der Herrschaft Trachenberg betreffend 1645 bis 1745.
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przestrzegał feldmarszałka, że miejscowa ludność zaprasza pastorów, skłania się
bardziej ku protestanckim księstwom legnickiemu i oleśnickiemu oraz wierzy
w rychły koniec rządów Hatzfeldtów nad państwem stanowym.64 Sprowadzeni
w 1654 r. do Żmigrodu jezuici, też nie osiągnęli wśród wrogo nastawionej
ludności większych rezultatów. W 1657 r. opuścili miasto na żądanie biskupa.
Znamienny jest fakt, że Melchior wolał przebywać na dalekim Śląsku w drewnianym wiejskim dworku niż w swoich zamkach w Nadrenii, bądź w Turyngii.
Prawdopodobne jest, że będąc właścicielem państwa stanowego, a więc pozostając równy książętom śląskim, miał nadzieję otrzymać tytuł książęcy od cesarza
Ferdynanda III za zasługi wojenne i szerzenie katolicyzmu na Śląsku. Jeśli było
to marzeniem hr. Hatzfeldta, to ziściło się dopiero w trzecim pokoleniu, kiedy
dominium żmigrodzkie, podobnie jak Śląsk, znalazło się pod panowaniem Prus.
W latach 1642-1650, jak wspomniałem wyżej, twierdzę żmigrodzką należącą do
feldmarszałka Hatzfeldta zajmowali Szwedzi, którzy dokonali jej przebudowy.65
O jedno piętro podwyższyli mieszkalną wieżę, jedyne istniejące do dziś umocnienie
w tym kompleksie. W niej to rodzina Hatzfeldtów, po opuszczeniu żmigrodzkiego
zamku przez Szwedów w 1650 r., gromadziła przez trzy stulecia rodzinne archiwum, które cudem ocalało w trakcie licznych działań wojennych. Kiedy podczas
potopu szwedzkiego wojska Karola X Gustawa oblegały Kraków (1657 r.), Jan
Kazimierz poprosił cesarza Austrii o pomoc. Ferdynand III Habsburg powierzył
64-letniemu Hatzfeldtowi dowództwo nad 16-tysięczną armią pomocniczą i wysłał
z odsieczą. Po trwających miesiąc walkach feldmarszałek Hatzfeldt oswobodził
Kraków, ale tam zaniemógł. Przewieziony podwodą do Powidzka koło Żmigrodu, gdzie miał siedzibę w skromnym drewnianym dworku, zmarł na początku
1658 r. Spoczął w kościele parafialnym św. Jakuba w Prusicach. Jego marmurowy
nagrobek dłuta Achillesa Kerna należy do najpiękniejszych pomników sztuki
sakralnej XVII w. na Śląsku.66 Zdobią go reliefy batalistyczne i panorama Krakowa.
Spadkobiercą bezpotomnego Melchiora został jego młodszy brat Hermann von
Hatzfeldt-Gleichen (1603-1673), który obok Żmigrodu objął także posiadłości
Crottorf w Nadrenii, Rosenberg we Frankonii i Gleichen w Turyngii. Dokument
potwierdzający nadanie włości żmigrodzkich z 1643 r. dopuszczał możliwość
dziedziczenia także przez kobiety.67 O sukcesję po Melchiorze upominała się
także najmłodsza z rodzeństwa, Lucia, żona barona Bertrama Nesselrode. Spór
między nią a bratem Hermannem toczył się przez wiele lat przed sądem cesarskim
64

Tamże.
F. Hatzfeldt, Die Herrschaft Trachenberg/Schlesien – seit 1945 Żmigród – über 300 Jahre im Besitz
der Familie Hatzfeldt 1641 – 1945, Köln 1995, s. 18.
66
K. Kalinowski, Rzeźba barokowa na Śląsku, PWN Warszawa 1986, s. 53-56.
67
F. Hatzfeldt, pr. cyt., s. 22.
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w Speyer. Decyzją sądu w 1670 r. rodzina von Nesselrode osiadła na zamku
w Prusicach i objęła południową, prusicką część dominium. Pamiątką po nich jest
ufundowany w kaplicy z tumbą Melchiora (kościół św. Jakuba w Prusicach) ołtarz
oraz wieńczący go herb baronów Nesselrode. Jednym z efektów tego sporu była
pierwsza zachowana do dziś mapa dominium żmigrodzkiego autorstwa Petera
Schencka z 1681 r., która dokumentuje podział spadku między sukcesorów.
Hermann von Hatzfeldt zatroszczył się o odbudowę dóbr ze zniszczeń wojennych, założył wieś Grądzik (Hermenau) i wzmocnił obwarowania twierdzy żmigrodzkiej, bowiem ciągle realnym zagrożeniem był najazd turecki. On też nadał Żmigrodowi prawo ordynacji miejskiej w 1668 r. Hermann chcąc zapobiec
dalszemu podziałowi dominium i zabezpieczyć swoich sukcesorów wystąpił
w 1662 r. o przywilej fideikomisu68, na co otrzymał cesarską zgodę w 1668 r.
Miało to dalekosiężne skutki, szczególnie po śmierci ostatniego z tej linii księcia
Friedricha Cajetana w 1794 r. i objęciu całości księstwa żmigrodzkiego przez
Franza Ludwiga z linii Hatzfeldt-Schönstein. W 1659 r. cesarz Leopold I potwierdził
Hermannowi przywilej bicia własnej monety w Żmigrodzie, utracony w 1654 r.
przez Melchiora. Ambicją Hermanna było zbudowanie kaplicy zamkowej, a były
to czasy gorącej religijności. 15 I 1668 r. Hermann wystosował list do senatora
Tschirtnera z prośbą, by starą twierdzę oddać w opiekę Matce Boskiej i nazwać
Burgum Sanctae Mariae de fiducia lub Sankt Maria.69 Dlatego na szczycie zachowanej do dziś wieży mieszkalnej umieszczono miniaturę obrazu Matki Boskiej
z Dzieciątkiem w pozłacanym relikwiarzu oraz sygnaturkę zawierającą między
innymi turecki półksiężyc. To ostatnie było wyrazem istniejącego wciąż niebezpieczeństwa tureckiego, prawdopodobnie także postępującego wpływu orientalizacji w kulturze nie tylko XVII-wiecznej Polski. Hrabia Hermann zmarł w 1673 r.
w Rothenbergu we Frankonii, ale pochowany został w Żmigrodzie.
Jego następcą został syn Heinrich (1644-83), urodzony ze związku z baronówną
Elizabeth von Schönborn. Brak jest szerszych informacji źródłowych o jego
życiu. W 1681 r. spłonęła częściowo twierdza żmigrodzka, jej spora część groziła zawaleniem. Na prośbę Heinricha Hatzfeldta stany książęce wyraziły zgodę na
rozebranie części umocnień. 29 maja 1683 r. hrabia położył kamień węgielny pod
budowę kaplicy zamkowej.70 Na jej patrona wybrano św. Wiktora, którego relikwie
68

Fideikomis (łac. fidei commissum) – majątek ziemski z własnym statutem, ordynacja rodowa, którą nie
można było swobodnie dysponować ani jej dzielić. Z reguły fideikomisarzem pozostawał najstarszy syn.
Pozostałe rodzeństwo otrzymywało posag (córki) oraz odpowiednie wykształcenie (synowie), mogło zostać także dodatkowo uposażone finansowo. Taka forma prawna ordynacji miała zapobiec rozdrobnieniu
fortun arystokratycznych i utrzymać splendor rodu.
69
F. Hatzfeldt, pr. cyt., s. 22.
70
O.L. Goedsche, Geschichte und Statistik des Militsch-Trachenberger Kreises, Breslau 1847, s. 144.
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przywiezione z Rzymu w 1642 r. znajdowały się w posiadaniu Hatzfeldtów. Aktu
poświęcenia dokonał proboszcz Franz Haar w obecności hrabiego Heinricha
i jego licznej rodziny. Projektantem i budowniczym kaplicy był Carlo Antonio
Rossi. Kilka miesięcy później Heinrich zmarł w trakcie podróży do Rawicza. Jego
serce włożono do srebrnej szkatuły, którą umieszczono za ołtarzem ufundowanej
przez niego kaplicy. Szkatuła zaginęła w 1945 r.
Dziesiątką osieroconych przez Heinricha dzieci
opiekowała się wdowa Elizabeth Hatzfeldt, ona
też sprawowała regencję w imieniu najstarszego
syna Franza. Dwa lata później, w 1685 r., odkupiła
należącą do rodziny Nesselrode część dominium
wraz z Prusicami. Z powodu perturbacji finansowych uregulowanie spłat ciągnęło się do początku
XVIII w. W maju 1689 r. kolejny pożar strawił część
twierdzy żmigrodzkiej.71
Po pogromie Turków pod Wiedniem minęło bezpośrednie niebezpieczeństwo tureckiego najazdu.
Małe twierdze straciły na znaczeniu, uznano ich
Księżna Elizabeth Hatzfeldt, lata 20. utrzymanie za zbyt kosztowne, a wartość strateXX w. (Arch. OSLM)
giczną za niewielką. Dlatego na fali likwidacji tych
umocnień na Śląsku, w 1691 r. zaczęto rozbierać także twierdzę żmigrodzką.

Pałac w Żmigrodzie od strony południowej, rycina F. B. Wernera, XVIII w. (Arch. Hatzfeldtów)
71

H. Jung, Christoph Hackner, Korn Verlag, Breslau 1939, s. 42.
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Franz von Hatzfeldt (1676-1738) wszedł w posiadanie rodzinnego majątku
w 1700 r., zgodnie z prawem majoratu po uzyskaniu pełnoletniości. Stało się to
po jego powrocie z podróży po Europie. Swoje włodarzenie rozpoczął od projektu
przebudowy żmigrodzkiej siedziby rodowej. W 1702 r. sprowadził z Wrocławia
mistrza budowlanego Christopha Hacknera (1663-1741), któremu zlecił odbudowę kościoła parafialnego uszkodzonego w wyniku pożaru. Cztery lata później
Hackner zaprojektował i zaczął budować Hatzfeldtowi nową siedzibę, na miejscu
dawnej twierdzy. Założenie pałacowe, wzorowane na magnackich budowlach
Wiednia i Pragi, miało kształt
podkowy, dwa piętra i mansardowy dach z wieżą zegarową w centralnym miejscu.72
Wschodnie skrzydło budowli przylegało do kaplicy rodowej zbudowanej w roku
1683. Całość miała charakter
rezydencji, otoczona była
Najstarsza część pałacu budowana przez Ch. Hacknera (Arch. Hatzfeldtów)
parkiem
krajobrazowym
i ciekami wodnymi, które stanowiły pozostałość po dawnej, obronnej twierdzy.
Franz Hatzfeldt ożenił się z hrabianką Charlotte Elizabeth Stadion (1689-1763)
w 1708 r. Żona pochodziła ze znamienitego rodu austriackiego, a i sam Franz
podniesiony został do godności cesarskiego tajnego radcy.

Pałac Hatzfeldtów we Wrocławiu zbudowany przez Ch. Hacknera w 1722 (Arch. Hatzfeldtów)
72

F. Hatzfeldt, pr. cyt., s. 18.

34

ŚLĄSK PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
PROWINCJA ŚLĄSKA ZA NADPREZYDENTURY KSIĘCIA HERMANNA HATZFELDTA 1894 – 1903

Żmigrodzki hrabia musiał być zadowolony z umiejętności Hacknera, bowiem
w maju 1714 r. zawarł umowę na projekt i budowę pałacu we Wrocławiu przy
Albrechtstrasse (dziś ul. Wita Stwosza).73 Była to pierwsza z trzech umów, obejmujących kolejne etapy budowy rezydencji ukończonej w 1722 r.
W 1718 r. doszło do sporu granicznego między hrabią Janem Kazimierzem
Sapiehą, którego rawickie włości położone w Rzeczypospolitej sąsiadowały
z dominium Hatzfeldtów. Sapieha rościł sobie prawa do wsi Laskowa, Korzeńsko
i Dębno; zajął je nawet i uwięził nadleśniczego Hatzfeldtów w rawickim więzieniu.
Hrabia Franz w odwecie zwrócił się z oficjalną skargą do królewskiego sądu we
Wrocławiu, który rozstrzygnął spór na jego korzyść. Rok później cesarski oddział
złożony z 300 jezdnych i pieszych wkroczył do Rawicza, nadleśniczy został uwolniony, Sapieha oddał wymienione trzy wsie ale konflikt graniczny trwał do 1726 r.
Ostatecznie linię graniczną wytyczono według map i dokumentów z 1531 r.74
Hatzfeldt wkrótce powiększył swe dobra nie tylko o wspomniane wioski wyprocesowane u Sapiehy, ale w 1730 r. zakupił państwo stanowe Dlaskovice w Czechach
liczące 1.230 ha i składające się z 9 wsi i pałacu.75 Dostępne źródła nie pozwalają
na bardziej szczegółowe naświetlenie tego posunięcia. Było to jedno z ostatnich dokonań gospodarczych Franza Hatzfelda, który mimo jeszcze stosunkowo
młodego wieku był już człowiekiem mocno schorowanym i powoli tracił wzrok.
Zmarł we Wrocławiu w 1738 r., pochowany został w krypcie znajdującej się pod
kaplicą kościoła parafialnego w Żmigrodzie.
Po śmierci hrabiego Franza, zarząd majątkiem sprawowała wdowa Charlotte
Elizabeth, w imieniu najstarszego syna Franza Adriana. Nie miała łatwego startu,
bowiem dwa lata wcześniej w 1736 r. Dolinę Baryczy dotknęła katastrofalna powódź, pod wodą znalazła się większość pól, kompletnemu zniszczeniu uległy
uprawy. Nastąpił głód, cena worka żyta wzrosła 6-krotnie do 24 talarów, a mimo
to trudno było kupić ziarno.76 Gdy matka borykała się z problemami, syn Adrian
znajdował się w tym czasie w podróży po krajach europejskich, tzw. Ausbildungsreise. Celem takich wyjazdów było poznanie rodziny, kształcenie manier, nabywanie biegłości w językach obcych. Zwyczaj podróży, odwiedzanie krewnych,
objeżdżanie rodowych majątków rozrzuconych w różnych krajach Rzeszy służył
nauce języków, zdobywaniu ogłady towarzyskiej i nawiązywaniu kontaktów
towarzyskich, był pielęgnowany w domach magnackich.
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Los rodziny odmienił król Prus, Fryderyk II, który najechał Śląsk odrywając go
od Austrii. Ranga Hatzfeldtów pod panowaniem pruskim miała niepomiernie
wzrosnąć.
Franz Adrian (1717-1779) przejął dominium w 1741 r., w tym samym roku
uzyskał z rąk Fryderyka II tytuł księcia
pruskiego (od 1748 r. książę Rzeszy).
Wkrótce po jego powrocie z tzw.
Ausbildungsreise − podróży kształcącej
po Europie (Holandia, Francja, Włochy)
do Żmigrodu, wybuchła pierwsza z wojen śląskich.
Po zajęciu Śląska przez Prusy i zawarciu
pokoju latem 1741 r. doszło 7 listopada
do złożenia hołdu Fryderykowi II przez
szlachtę śląską. Uroczystość odbyła się
w Sali Książęcej wrocławskiego ratusza.
Właśnie w trakcie tej uroczystości hrabiowie Schönaich z Siedliska i Hatzfeldt
ze Żmigrodu podniesieni zostali do
rangi książąt, a ich ordynacje stały się
księstwami.77 Król Prus anektując Śląsk
Franz Adrian Hatzfeldt, od 1741 r. książę pruski
(Arch. Hatzfeldtów)
przywracał wolność wyznania protestantom, czym zyskiwał sobie ich
wdzięczność. Inaczej było jednak z preferowanymi przez Austrię katolikami, jak
Hatzfeldtowie, którzy swój awans, dobra na Śląsku i pozycję zawdzięczali wierności Habsburgom i stanowili tutaj podporę ich panowania. Otóż wydaje się, że
posunięcie Fryderyka II było głęboko przemyślane. 29-letni protestancki król Prus
nadawał tytuł książęcy 24-letniemu Hatzfeldtowi, zyskując sobie wdzięczność
i lojalność gorliwego katolika, co więcej, spełniając stuletnie marzenia rodu o tytule książęcym. Spryt tego posunięcia polegał także na tym, że podniesienie Franza
Adriana do godności księcia pruskiego nie kosztowało króla nic, poza podpisem
na stosownym dokumencie. Mało tego, rok później wprowadzona reforma administracyjna dzieliła kraj na powiaty, na czele każdego stanął mianowany przez
króla landrat (starosta). W przypadku powiatu milicko-żmigrodzkiego oznaczało
to, że poza księciem Hatzfeldtem i hrabią Maltzanem z Milicza pojawiał się ktoś
77
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trzeci, sprawujący realną władzę administracyjną i wykonawczą z woli króla. Fakt
ten w naturalny sposób ograniczał ambicje i wpływy magnatów w każdym zakątku Prus. Wyglądało na to, że co Fryderyk dał Hatzfeldtowi jedną ręką – to drugą
zabrał. Sprawa miała jeszcze jeden aspekt – Hatzfeldtowie musieli dokonać wolty politycznej. Otrzymanie tytułu książęcego z rąk króla Prus implikowało nowy
kierunek polityczny. To protestancki i bliski Berlin był teraz stolicą, a nie katolicki
i odległy Wiedeń.
W 1742 r. Franz Adrian wyraził zgodę na budowę kościoła protestanckiego w Żmigrodzie. Budynek stanął w tymże samym roku, tuż obok kościoła parafialnego,
potwierdzając równouprawnienie wyznań.78

Żmigród, kościół katolicki i ewangelicki zbór (po prawej). Rycina F.B. Wernera z poł. XVIII w. (zbiory R.M. Łuczyńskiego)

Sześć lat później cesarz austriacki Franciszek I podniósł żmigrodzkiego Hatzfeldta
do godności księcia Rzeszy. Z kolei w 1750 r. Franz Adrian odznaczony został
przez króla Prus prestiżowym Orderem Czarnego Orła.
By uporządkować stan finansów dominium i zracjonalizować prowadzenie handlu,
obrotu płodami rolnymi i drewnem, książę założył w 1752 r. Kammeralamt – Urząd
Kameralny.79 Widać w tej decyzji bliski związek z polityką wewnętrzną Fryderyka II,
polegającą na wprowadzaniu podatku katastralnego od dóbr ziemskich i podwyższaniu obciążeń podatkowych. Król wprowadził do gospodarki statystykę
78
79

Tamże, s. 25
O.L. Goedsche, pr. cyt., s. 147. Urzędy Kameralne administrowały majątkami i prowadziły ich księgowość.

37

ŚLĄSK PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
PROWINCJA ŚLĄSKA ZA NADPREZYDENTURY KSIĘCIA HERMANNA HATZFELDTA 1894 – 1903

i całą gamę podatków − od wódki, wina, mięsa (z wyjątkiem wieprzowiny uważanej za pokarm biedaków). W roku śmierci Fryderyka II (1786) szacowano
dochody Prus z podatków na 23 mln talarów.80
W czasie drugiej wojny śląskiej (1744-1745) król zdecydował o utworzeniu
w Miliczu garnizonu (1745 r.). W powiecie milicko-żmigrodzkim to Milicz został
stolicą powiatu, co przesądziło o szybszym rozwoju tego miasta niż pobliskiego
Żmigrodu. Garnizon złożony ze szwadronu jeźdźców bośniackich81 zabezpieczał
północną część Dolnego Śląska i granicę z Rzeczpospolitą pozostającą w unii
personalnej z Saksonią – koalicjantem wrogiej Prusom Austrii.
Po drugiej wojnie śląskiej Fryderyk II zlecił w tajemnicy uzdolnionemu kartografowi, Christianowi von Wrede, wyrysowanie szczegółowych map Prus. Powstały
one w latach 1747-1753, co dowodnie świadczy o wojowniczych zamiarach
króla i przygotowaniach do wojny. Każdy egzemplarz zawierał tabelę z nazwami
miejscowości, wykazem ich właścicieli, ilością mieszkańców, zagrodników i koni.
Oznaczało to, że Fryderyk II przebywając w Poczdamie dokładnie wiedział
ilu mężczyzn może powołać do wojska w każdej wsi Hatzfeldtów, ile koni zarekwirować, z którego stawu spuścić wodę, by nakarmić karpiami szwadron piechoty czy jazdy. Mapy te, znajdujące się dziś w Archiwum Sztabu Generalnego
Prus w Berlinie, pokazują dokładnie w dwóch egzemplarzach (w przypadku
powiatu milicko-żmigrodzkiego część żmigrodzką i milicką) kompleksy leśne
i stawowe. Uwzględnione są na nich także tereny będące przedmiotem sporu
między księciem Adrianem Hatzfeldtem a rodziną Rogalińskich z Wielkopolski,
hrabiami Burghaus z Sułowa a rodem Wiśniowieckich. Mapy stanowiły prywatną
i tajną własność króla, który posiadał dzięki nim większą wiedzę o swoich wysoko
urodzonych poddanych niż ci sobie by tego życzyli. Spory terytorialne odkrywały
bowiem charaktery, ambicje, dążenia i stan majątkowy arystokratów, a Fryderyk
II mając taką wiedzę mógł dowolnie manipulować i rozgrywać ich animozje na
swoją korzyść. Wreszcie istnienie tych map uczyniło Hohenzollerna prekursorem
nowoczesnej pracy sztabowej.
Podczas wojny siedmioletniej Śląsk został w znacznym stopniu spustoszony.
Wojska rosyjskie po złupieniu wsi księstwa żmigrodzkiego zajęły 2 lipca 1758 r.
pałac, uwięziły Adriana Hatzfeldta wraz z burmistrzem Żmigrodu i miejskim
notariuszem, i wywiozły ich do twierdzy w Toruniu.82 Cała trójka została uwolniona
i wróciła do Żmigrodu dopiero 12 sierpnia po zapłaceniu okupu. W 1760 r., podczas
80
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oblężenia Wrocławia przez Austriaków i ostrzału artyleryjskiego, spłonął pałac
Hatzfeldtów położony przy Albrechtstrasse. Zniszczeniu uległa wielka kolekcja
malarstwa i biblioteka z dokumentami rodzinnymi. W 1764 r. 47-letni książę
Adrian ożenił się z młodszą o 20 lat hrabiną Bernhardine von Schönborn. Ich
jedyne dziecko i sukcesor, Friedrich Cajetan, przyszedł na świat w 1773 r.
Wraz z końcem wojny siedmioletniej książę Hatzfeldt rozpoczął rozbudowę
rodzinnej rezydencji w Żmigrodzie. Zatrudnił młodego i zdolnego mistrza pochodzącego z Kamiennej Góry, Carla Gottharda Langhansa, któremu powierzył
dobudowanie nowego, południowego skrzydła pałacu. Miało ono długość 96 m,
a jego centralną część wieńczyła charakterystyczna kopuła, pod którą znajdowała
się duża sala balowa. Ta część pałacu, ukończona w 1765 r., nie była ogrzewana,
dlatego używano jej tylko od wiosny do wczesnej jesieni.
Rok 1766 przyniósł decyzję księcia o odbudowie rezydencji wrocławskiej, spalonej przez wojska austriackie gen. Bernharda Laudona. I to dzieło zostało zlecone
Langhansowi. Hatzfeldt dokupił stojący obok pałac książąt oleśnickich, tak więc
powstająca budowla miała otwarte skrzydła z trzech stron. Długość ściany frontowej wynosiła 60 m, a koszt budowy ukończonej w 1774 r. całości, zamknął się
kwotą 200 tys. talarów.83 Klasycystyczna bryła budynku zawierała bogaty rokokowy wystrój. Budowa tego obiektu uczyniła Carla Gottharda Langhansa sławnym,
a wieloletnia współpraca z Hatzfeldtem zaowocowała przyjaźnią, wypełnioną
wspólnymi polowaniami i podróżami, trwającą aż do śmierci księcia, która nastąpiła w 1779 r. Księżna przeżyła swojego małżonka o jeden rok. Ich potomek był
jeszcze dzieckiem, wymagał więc opieki a całe dominium nadzoru.
Friedrich Cajetan (1779-1794) w wieku siedmiu lat został sierotą. Prawną opiekę
nad chłopcem objął jego stryj, hr. Karl Friedrich Hatzfeldt mieszkający w Wiedniu
i służący w randze ministra Józefowi II Habsburgowi. Zarząd majątkiem księstwa
przypadł biskupowi Wrocławia, baronowi Antonowi F. Rotkirchowi. Po śmierci
stryja, Friedrichem Cajetanem opiekował się jako prawny kurator wuj, brat matki,
hr. Damian Hugo Schönborn.
Cajetan został jedynym spadkobiercą fortuny żmigrodzkiej, przypadły mu też
dobra położone w Czechach po bezdzietnym stryju Karlu Friedrichu. Młodzieniec
chorował jednak na śmiertelną wówczas gruźlicę. 17 marca 1794 r. wrócił do
Żmigrodu po długiej podróży i dwa miesiące później zmarł. Na nim zakończyła się
linia rodu Hatzfeldt-Weisweiler-Gleichen. Dzień przed śmiercią, 22 maja 1794 r.,
młody książę w spisanym testamencie uczynił swoim spadkobiercą wuja –
83
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hr. Damiana Hugona Schönborna.84 Tenże już po miesiącu, 25 czerwca wystąpił
do Urzędu Zwierzchniego (Oberamts-Regierung) we Wrocławiu o zatwierdzenie
praw spadkowych. Friedrich von Hatzfeldt w książce Die Herrschaft Trachenberg
85
, powołując się na swoje badania w archiwum Schönbornów (Staatsarchiv
Würzburg) twierdzi, że zarząd księstwem żmigrodzkim pozostawał w rękach
Schönbornów do 1802 r., kiedy to rozstrzygnięto spór o spadek po wymarłej linii
Hatzfeldtów. Jedną stroną byli Clemens, Franz Ludwig i Edmund Hatzfeldtowie,
drugą Damian Hugo Schönborn. W wyniku ugody zawartej przed Sądem
Rzeszy (Reichskammergericht) w Wetzlar, księstwo żmigrodzkie przypadło reprezentantowi linii Hatzfeldt-Schönstein, Franzowi Ludwigowi Hatzfeldtowi. Schönbornowie przejęli dominium Dlaschkowitz (Dlaszkowice) w Czechach. Drugą
linię, Hatzfeldt-Weisweiler, spłacił dopiero syn Franza Ludwiga – Hermann I Anton,
stając się po 66 latach pełnoprawnym właścicielem księstwa żmigrodzkiego.86
Franz Ludwig (1756-1827) objął dominium żmigrodzkie w 1802 r. i władał nim do
śmierci w 1827 r. Urodził się w Bonn, w rodzinie hr. Carla Ferdynanda, marszałka
dworu Klemensa Augusta Wittelsbacha, abpa Kolonii. Młodzieniec dorastał
w otoczeniu dworu arcybiskupa, później obrał karierę wojskową w służbie księcia
elektora Maximiliana Friedricha Königsegg. Tam awansował do stopnia kapitana i został podskarbim. W wieku 25 lat zdecydował się na wstąpienie do Zakonu
Kawalerów Maltańskich (Malteserorden) i popłynął na Maltę, gdzie spędził rok.87
Po powrocie podjął służbę u księcia elektora Moguncji i w ciągu trzech lat (17821785) awansował do stopnia generała-majora. Na dworze elektorskim szybko
dostrzeżono ogładę i zdolności dyplomatyczne Hatzfeldta. W latach 1786-1792
książę elektor powierzał mu kilkakrotnie funkcję posła w Wiedniu, Dreźnie,
Londynie i Berlinie. Król Prus Fryderyk Wilhelm II wychwalał jego „chwalebny
i fachowy sposób bycia, jak i zdolności dyplomatyczne”.88
Po wybuchu rewolucji francuskiej elektor Moguncji powierzył Hatzfeldtowi dowództwo nad swoimi oddziałami w trakcie ekspedycji karnej przeciw Liége
(1790-1791). Zmiany społeczne, które przyniosła rewolucja, w tym likwidacja
obciążeń feudalnych, wywołały poruszenie i obawy pośród władców i biskupów
niemieckich, tym bardziej, że w 1790 r. we Francji znacjonalizowano majątki
kościelne. Biskup Moguncji gościnnie przyjmował u siebie pierwszą falę uciekających arystokratów francuskich.89 Franz Ludwig, dowodzący ekspedycją swojego
84
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władcy, osadził na stolcu biskupim w Liége wygnanego wcześniej księcia biskupa
Hoensbroecha. Na krótko, bowiem w następnym roku miasto zdobyła armia rewolucyjnej Francji. 21 X 1792 r. Francuzi zajęli Moguncję, z której uszedł biskup. Hatzfeldt wkrótce wyjechał do Berlina, gdzie wcześniej pełnił misję dyplomatyczną
i tam w 1795 r. uzyskał stopień generała-majora armii pruskiej.
Zapoczątkowana przez starą Europę zbrojna koalicja przeciw rewolucyjnej
Francji zupełnie zmieniła bieg dziejów. Wojna miała trwać 23 lata i skończyła się
Kongresem Wiedeńskim. Francja zdobyła się na nadludzki wysiłek, a Lazair Carnot
wystawił 800-tysięczną armię inaczej zorganizowaną i inaczej walczącą niż wojska pozostałych państw europejskich. Normą był dotychczas strach żołnierzy
przed własnymi oficerami i surowe kary, w tym kara śmierci za dezercję. Powolne
manewrowanie, uderzanie w zwartych szykach i unikanie starć charakteryzowały
dotychczasowy styl walki. Armia francuska była armią obywatelską, ze znacznym
odsetkiem ochotników. Oddziały oznaczały się dużą mobilnością, uderzały tyralierą znacznie mniej wrażliwą na ogień artyleryjski i karabinowy niż szyk zwarty.90

Franz Ludwig Hatzfeldt, generał w służbie króla Prus
(Arch. Hatzfeldtów)
90
91

Ofensywność i elastyczność taktyki
charakteryzowały nowoczesną armię
francuską, dowodzoną przez oficerów
pochodzenia mieszczańskiego lub
chłopskiego, którzy w jej szeregach
zaczynali generalskie i marszałkowskie
kariery. Tu zaczynał karierę Napoleon
i taką zmienioną armię odziedziczył.
W październiku 1794 r. Francuzi zajęli
Bonn, Kolonię i Koblencję. W tym czasie Franz Ludwig Hatzfeldt zajęty był
sporem sądowym o spadek po Friedrichu Cajetanie, swoim żmigrodzkim
kuzynie. Jako wysoki oficer w Berlinie
odpowiedzialny był za rekrutację oficerów i żołnierzy do armii pruskiej, co
ciekawe − zgłosiło się do niej wielu
zbiegłych przed Francuzami żołnierzy,
którzy uszli z dawnego garnizonu
w Moguncji.91

Tamże, s. 409.
F. Hatzfeldt, pr. cyt., s. 28.

41

ŚLĄSK PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
PROWINCJA ŚLĄSKA ZA NADPREZYDENTURY KSIĘCIA HERMANNA HATZFELDTA 1894 – 1903

W 1799 r. hrabia Hatzfeldt poślubił 20-letnią córkę pruskiego ministra finansów,
hrabiankę Caroline Friederike Schulenburg-Kehnert. Teść Franza Ludwiga zachęcał znakomitego kartografa hr. Friedricha Carla Schmettaua do opracowania
pierwszej wielkoskalowej mapy Prus, która objęłaby zasięgiem terytorium całego państwa. Schulenburg wspierał finansowo prace nad przygotowaniem mapy,
która byłaby przydatna dla celów administracyjno-statystycznych. Schmettau
ukończył dzieło rok po śmierci Fryderyka II, w 1787 r. Mapy te przedstawiają również stawy milickie, a kartograf opracował je w latach 1781-1783.92
Rok po ślubie, w 1800 r., Franz Ludwig z żoną Caroliną objęli w posiadanie zamek
i dobra nadreńskie w Crottorf. Dwa lata później, po osiągnięciu ugody z rodziną
Schönborn, której przypadły dobra po zmarłym Cajetanie w Czechach, oboje
wjechali 12 VIII 1802 r. uroczyście do Prusic i Żmigrodu. Tak więc w wyniku podziału majątku po Cajetanie księstwo żmigrodzkie przypadło linii nadreńskiej
Hatzfeldt-Schönstein. W 1803 r. Fryderyk Wilhelm III nadał Franzowi Ludwigowi
tytuł księcia pruskiego (preussischen Fürstentitel), mieli do niego prawo tylko
pierworodni synowie żmigrodzkiego księcia.93
Po klęsce Prus pod Auerstädt i Jeną oraz opuszczeniu Berlina przez wojska
pruskie, Hatzfeldt mianowany został 19 października 1806 r. cywilnym gubernatorem stolicy. Jednak już 27 października został uwięziony przez Francuzów,
którzy przejęli jego list do księcia Friedricha Hohenlohe. W przesyłce tej
gubernator określał siły wojsk napoleońskich okupujących Berlin oraz rozmieszczenie oddziałów wroga. Za zdradę groziła mu kara główna, dlatego żona Carolina,
będąc w zaawansowanej ciąży wyjednała sobie audiencję u przebywającego na
zamku w Charlottenburgu Napoleona. Cesarz okazał się łaskawy, kompromitujący
Hatzfeldta list został spalony a on sam uwolniony. Epizod ten został wielokrotnie
opisany w historiografii niemieckiej i francuskiej, wizyta Caroliny u Napoleona
stała się też tematem dużej ilości obrazów i grafik. Sam Napoleon tak relacjonował
to zdarzenie w liście do żony Józefiny:
[…] Kiedy jej pokazałem list męża, powiedziała szlochając i do tego z głęboką
naiwnością: ,,Ach, to przecież jego pismo!”. W miarę czytania głos cichł stopniowo,
wreszcie zrobiło mi się jej żal. Powiedziałem jej: ,,A więc, Pani, proszę wrzucić ten
list do ognia, nie będzie dowodu – nie będzie można skazać Pani męża” […]94
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W 1811 r. kiedy kanclerz Karl
August Hardenberg szukał bliższego porozumienia z Napoleonem, wysłał Hatzfeldta do
Paryża z misją zacieśnienia przyjaznych stosunków między Prusami a Francją. Zaraz po tym
Fryderyk Wilhelm III nadał Franzowi Ludwigowi prestiżowy order
Czarnego Orła.
Narastające nieporozumienia
między zaborczą Francją a niezależną Rosją doprowadziły do
podjęcia wyprawy na Moskwę.
Napoleon musiał zapewnić sobie
bezpieczeństwo na terenie Niemiec, przez które prowadziły
wszystkie strategiczne drogi.
Wizyta Caroliny u Napoleona i ułaskawienie Franza Ludwiga, Zawarty w lutym 1812 r. układ
1806 r. (Arch. Hatzfeldtów)
z Francją zobowiązywał Prusy
do wystawienia 20-tysięcznego korpusu, który miał walczyć obok 30-tysięcznej
armii Austriaków u boku Francuzów. Było to porozumienie hańbiące dla Prusaków. Jednak już od maja tego roku przez ziemie niemieckie podążała na wschód
Wielka Armia, licząca 600 tys. żołnierzy, w tym połowę Francuzów i 180 tys.
Niemców.95 Korpus pruski zajął flankę na Litwie, austriacki na Wołyniu. Zimowa
katastrofa Napoleona w kampanii rosyjskiej zrodziła tendencje odśrodkowe
wśród jego dotychczasowych sojuszników. Nie doszło wprawdzie do otwartych
wystąpień antyfrancuskich w Prusach ale zwrot zapowiadał odwrót korpusu
Etienne Macdonalda i podpisanie konwencji w Taurogach. Generał Johann York
zawarł 30 XII 1812 r. z Iwanem Dybiczem układ, w którym Prusacy zobowiązali
się do neutralności wobec Rosji, zajęli też teren leżący między Tylżą a Kłajpedą.
Sytuacja Prus stała się dwuznaczna, w Berlinie stacjonowały wojska francuskie,
a York podpisał konwencję bez rozkazu króla Prus. Fryderyk Wilhelm i jego
kanclerz Hardenberg wysłali więc Franza Ludwiga Hatzfeldta by przekonać
Napoleona o wiernym sojuszu Prus i ukazać czyn gen. Yorka jako bezprawny
i wykonany bez rozkazu królewskiego. Rozgrywka Hardenberga i Fryderyka
Wilhelma III miała cel strategiczny: zerwanie sojuszu z Francją i sprzymierzenie się
95
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z carem Rosji. Taktyka nakazywała uspokojenie Napoleona i to zadanie miał
spełnić Hatzfeldt. Jego misja w Paryżu trwała od stycznia do marca 1813 r.96
Jednak Hardenberg nie poinformował żmigrodzkiego księcia o prawdziwych
planach monarchy, prawdopodobnie, by ten nie wzbudził w Paryżu wątpliwości
co do prawdziwych zamiarów Prus.
Tymczasem wzrost potęgi Rosji i dalsze osłabienie pozycji Francji przyspieszyły
dyplomatyczne gry. Król Prus przyjechał w końcu stycznia 1813 r. do Wrocławia.
Podjął rokowania z carem Aleksandrem I, a 28 lutego podpisany został układ
kaliski, który mówił o wspólnej walce o uwolnienie Prus z jarzma francuskiego. Traktat przyznawał też Prusom zdobycze terytorialne na terenie Niemiec.97
Podczas gdy Hatzfeldt na polecenie Hardenberga przekonywał Francuzów
o lojalności swojego króla, przebieg wypadków na terenie Prus zupełnie temu
przeczył. Powstawały oddziały wojskowe, w części ochotnicze, według projektu Carla Clausewitza. Ulegając nastrojom wyzwoleńczym Fryderyk Wilhelm III
wydał odezwę An mein Volk (Do mojego ludu) i ustanowił order Żelaznego
Krzyża.98 W kwietniu 1813 r. wydany został edykt o pospolitym ruszeniu, zarządzono mobilizację. Powstała potężna, licząca 280 tys. żołnierzy armia. W zbiedniałym, ogarniętym euforią wolności i antyfrancuskich nastrojów społeczeństwie,
w trakcie akcji Eisen für Gold (Złoto na żelazo) zebrano aż 6,5 mln talarów (budżet
Prus wynosił 25 mln talarów).99 To odwrócenie sojuszy i przejście Prus na stronę
Rosji ujawniło cały blamaż misji księcia Hatzfeldta w Paryżu. Teraz wypadki nabrały
tempa, kampania roku 1813 rozegrała się w dwóch etapach. W maju Napoleon
wyparł wojska pruskie i rosyjskie z Saksonii, wjechał na Śląsk, a jego oddziały
pod gen. Bertrandem Lauristonem zajęły Wrocław. Zaproponowane przez Korsykanina zawieszenie broni przetrwało od 4 czerwca do sierpnia. Przedmiotem
głównej rozgrywki dyplomatycznej stała się Austria, którą każda ze stron chciała
pozyskać. Po długiej rozmowie z Napoleonem w Dreźnie, Metternich przekonał
się o zaślepieniu cesarza Francuzów, który nie godził się na utratę zdobytych
terytoriów. Skutkiem tej postawy stał się tajny traktat podpisany w Dzierżoniowie 27 czerwca 1813 r. o sojuszu Austrii z Rosją i Prusami. Trzy dni później
przedstawiciele stron przystąpili do dalszych rokowań i układania planu wojny
z Francją. Na miejsce spotkania wybrano, zgodnie z sugestią Fryderyka Wilhelma
III, pałac Hatzfeldtów położony w ustronnym, mocno zalesionym i pełnym stawów rejonie Żmigrodu. Obiekt otoczony był gęstym parkiem i ciekami wodnymi.
Z tekstu układu zawartego 12 lipca 1813 r. wynika, że rokowania miały dwa cele,
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pierwszy – wciągnąć do wojennej koalicji przeciw Napoleonowi Szwecję i drugi –
opracować plan kampanii wojennej.
9 lipca przybył do Żmigrodu car Aleksander z marszałkiem Adolfem Nesselrode,
księciem Andriejem Wołkońskim i generałem Karlem von Tollem. Kilka godzin
później zajechał król Prus w towarzystwie generała Karla Friedricha Knesebecka.
Jan Karol, następca tronu szwedzkiego, podróżujący incognito jako hrabia
Uppland, pojawił się następnego dnia w towarzystwie feldmarszałka Curta
Stedingka, kanclerza Gustawa Wetterstedta, generała-adiutanta Gustawa
Loewenhielma i generała Jana Pietera Suchtelena.100 Anglię reprezentował
lord William Cathcart, poseł przy dworze rosyjskim, a pełnomocnikiem cesarza
Austrii był hrabia Franz Stadion. 10 lipca monarchowie przedstawili swoje stanowiska i przeprowadzili wstępne rokowania. Następny dzień poświęcili na narady
ze swoimi generałami i doradcami politycznymi. 12 lipca podpisano tzw. Protokół Żmigrodzki (Trachenberger Protokoll) sformułowany w języku francuskim.
Zawarto w nim ogólny zarys kampanii wojennej z Francją i jej sojusznikami,
streszczał się on w sześciu punktach:101
Utworzone zostaną trzy armie, które ruszą w kierunku wojsk wroga (na ich
dowódców mianowano Karla Schwarzenberga, Jeana Baptiste Bernadotte’a
i Gebharda L. Blüchera).
Główna armia sprzymierzonych zgrupuje się w Czechach, jej stan liczebny
wyniesie 200.000 do 220.000 żołnierzy.
Część Armii Śląskiej Blüchera liczącej ok. 100.000 żołnierzy uda się do Czech aby
wzmocnić główne siły.
Reszta Armii Śląskiej wyruszy na zachód w kierunku Łaby, by połączyć się
z wojskiem szwedzkim, będzie przy tym unikać potyczek z wrogiem.
Część sił szwedzkich pod marszałkiem Bernadottem zostanie w pobliżu Lubeki
i Hamburga, by blokować oddziały duńskie i francuskie. Pozostałe wojska
w liczbie 70.000 ruszą w kierunku Łaby.
W przypadku uderzenia Bonapartego na główne siły sprzymierzonych w Czechach, Szwedzi zaatakują go od tyłu.
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Tekst układu zawierał też rodzaj ogólnego przyrzeczenia sojuszników i brzmiał
następująco: „Wszystkie armie sprzymierzonych wezmą udział w ofensywie,
a obóz nieprzyjaciela będzie miejscem ich spotkania”.102
Postanowienia militarne były dziełem wojskowych, pod traktatem widnieją podpisy generała-majora K.F. Knesebecka (Prusy), księcia A. Wołkońskiego (Rosja)
i generała-majora G. Loewenhielma (Szwecja).
Rolę gospodarza podczas zjazdu monarchów w Żmigrodzie pełniła księżna
Carolina, jej małżonek był bowiem na kuracji u wód. Świadczy o tym odręcznie
napisany list Fryderyka Wilhelma III do Hatzfeldta, datowany na 13 lipca 1813 r.
„Drogi Książę Hatzfeldt!
Otrzymałem list, w którym wyraża Pan żal z powodu swojej nieobecności podczas pobytu w Żmigrodzie cesarza Rosji i następcy tronu Szwecji. Czas nie
pozwolił powiadomić Pana wcześniej o tym fakcie. Z satysfakcją donoszę o porządku, gościnności i wygodzie jakich doznałem w Pańskim pałacu. Będzie mi
miło spotkać się tam z Panem przy innej okazji
Friedrich Wilhelm”.103
Równo miesiąc po podpisaniu układu Austria wypowiedziała wojnę Francji.
Wojska sprzymierzonych liczyły pół miliona żołnierzy, wobec o połowę słabszej
armii Napoleona. Analiza
rozwoju wypadków ujawnia taktykę wodza
Francuzów, który próbował w sierpniu i wrześniu pobić osobno trzy
armie koalicyjne: północną
J.B. Bernadotte’a, śląską
generała G.L. Blüchera
i czeską księcia K. Schwarzenberga – wodza naczelnego całej koalicji.
Zgodnie z postanowiePałac w Żmigrodzie, w tej sali monarchowie Rosji, Prus, Szwecji podpisali niami
żmigrodzkimi
z przedstawicielami Austrii i Anglii Protokół Żmigrodzki skierowany przeciw Blücher dążył do skonNapoleonowi w 1813 r. (Arch. Hatzfeldtów).
centrowanego ataku.
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Konsekwencją wspólnego działania sprzymierzonych stała się Bitwa Narodów
pod Lipskiem (16-19 X 1813) i rozbicie wojsk francuskich. Francję opuścił ostatni
sojusznik – wojska saskie. Sytuacji Napoleona nie zmieniła kampania wojenna
następnego roku, zakończona pokojem paryskim, ani studniowy epizod w 1815 r.,
którego finałem stała się klęska pod Waterloo.
Losy Europy określił Kongres Wiedeński, który stanowił powrót do zasady równowagi sił. Brutalne poleganie na ilości żołnierzy, ich zdolnościach bojowych
i ilości armat łagodzono legalnymi układami i zastąpiono stabilnym porządkiem opartym na zasadzie legitymizmu. Pierwszorzędne znaczenie dla państw
niemieckich miało utworzenie Związku Niemieckiego w czerwcu 1815 r. Ponad
trzysta państewek, często skłóconych ze sobą, które dotąd stanowiło pole harcowania dla silnej Francji, teraz połączone zostało w jeden organizm liczący
30 państw, a wspólna obrona chroniła je przed ingerencją zewnętrzną. Był to
jednak zbyt słaby twór, by stanowić zagrożenie dla sąsiadów. Warto zaznaczyć,
że Związek Niemiecki stanowił przeciwwagę dla potęgi militarnej Prus. Wpływy
polityczne zachowała w nim Austria dzięki zdolnościom dyplomatycznym
ministra spraw zagranicznych i późniejszego kanclerza Klemensa Metternicha,
głównego konstruktora nowego ładu w Europie. Henry Kissinger wymienia trzy
główne cele powstania Związku Niemieckiego: zapobiegnięcie zjednoczeniu
Niemiec na gruncie narodowym, zachowanie tronów niemieckich książąt i monarchów, oraz zapobieżenie agresji Francji.104
Największą wartością Kongresu Wiedeńskiego był pokój, który − nie licząc lokalnych
wojen − przetrwał w Europie całe stulecie i dał kontynentowi możliwość niespotykanego w dziejach rozwoju przemysłowego, kulturalnego i gospodarczego.
Analizując biografię Franza Ludwiga Hatzfeldta po Kongresie Wiedeńskim
zauważamy jego aktywność na polu dyplomatycznym. W październiku 1816 r.
Franz Ludwig wysłany został z misją dyplomatyczną jako poseł króla Prus do
Królestwa Niderlandów i tam pełnił swoje obowiązki do 1822 r. W Brukseli kupił
sobie dom. Wszystkie listy Hatzfeldta kierowane do Fryderyka Wilhelma III
zaczynają się od tytułu „Sire”, co zgodne było z duchem epoki.105 Korespondencja
dotyczy głównie polityki wewnętrznej, ustawodawstwa Belgii i Holandii wchodzących w skład Królestwa Niderlandów, a także polityki zagranicznej Francji,
Austrii i Hiszpanii w stosunku do Prus i Niderlandów. Franz Ludwig musiał dzielić
swój czas między Brukselę i Hagę, bowiem w obu miastach zbierał się parlament.
W czerwcu 1821 r. wysłany został jako przedstawiciel króla Prus do Anglii na koro104
105
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nację króla Jerzego IV. Na okres misji Hatzfeldt otrzymał od Fryderyka Wilhelma III
nadzwyczajne pełnomocnictwa. W liście z 20 lipca 1821 r. do swojego monarchy
pisał:
„[...] Koronacja odbyła się wczoraj. Nigdy nie widziałem czegoś tak pięknego
i nigdy nie przeżyłem nic tak nudnego zarazem. Spędziliśmy 16 godzin w katedrze westminsterskiej, nie wiem jak król miał siłę znieść ten upał i nudę [...].106
List zastępcy Hatzfeldta, Mortimera Maltzana, do hrabiego Albrechta Bernstorffa,
ministra spraw zagranicznych Prus z 31 lipca 1821 r. zawiera taki ustęp:
„[...] Hatzfeldt otrzymał od króla piękną tabakierę wysadzaną diamentami, podobnie jak inni nadzwyczajni posłowie [...]”.107
W liście z Brukseli do Fryderyka Wilhelma z 31 sierpnia 1821 r. Hatzfeldt donosił
oburzony:
„[...] Prawdziwy skandal. Okna wystawowe pełne są pamiątek i obwieszczeń
o śmierci Napoleona [...]”.108
Fragment ten określa konserwatywną postawę posła, jak i mentalną przynależność do poprzedniej, feudalnej epoki.
W 1822 r. zakończył swoją misję w tym kraju, ostatnim jego zadaniem była
współpraca w przygotowaniu układu między Prusami a Niderlandami o żegludze
na Renie. Następna i ostatnia misja dyplomatyczna księcia czekała go w Wiedniu. Tutaj pozostał do swojej śmierci w 1827 r. Korespondencja dyplomatyczna
z tego okresu znajduje się w Wiedniu.109
Hatzfeldt zastąpił w Wiedniu zmarłego gen. Marka Krusemarka. Wjechał do
stolicy Austrii 5 lipca 1822 r. i powitany został osobiście przez kanclerza Metternicha,
dwa dni później przyjęty został na audiencji przez cesarza i cesarzową.110 We
wrześniu tego roku Franz Ludwig został zaproszony przez cara Aleksandra, który
akurat przebywał w Wiedniu. W trakcie rozmowy car wspominał chwile spędzone
w pałacu Hatzfeldta w Żmigrodzie w 1813 r., kiedy to podpisywany był Protokół
Żmigrodzki.111 Trzy lata później, zimą 1827 r., pruski poseł dostał wylewu krwi
do mózgu. Krótko po tym osłabiony Hatzfeldt zapadł na zapalenie płuc, z którego
106
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już się nie wyleczył. Zmarł 3 lutego, przy jego łożu do ostatnich chwil czuwał
Metternich, który w liście do austriackiego posła w Berlinie, hr. G. Zichy pisał:
„[...] Udzieliłem mu ostatniej posługi. Cesarz stracił w Nim niezawodnego łącznika
między obydwoma dworami [...]”. 112
Monarcha austriacki po zgonie Hatzfeldta odwołał wszystkie wizyty, nie przyszedł
też na doroczny bal karnawałowy dla dyplomatów. Zwłoki posła przewieziono do
Żmigrodu, gdzie odbyły się uroczystości żałobne i pochówek w krypcie rodzinnej
kościoła p.w. św. Trójcy. Prawnym spadkobiercą, zgodnie z prawem majoratu
został syn księcia – Hermann I Anton.
b) Hermann Anton – działalność publiczna i majątek żmigrodzki
Dominium żmigrodzkie po śmierci Franza Ludwiga objął pierworodny syn,
21-letni Hermann I Anton. Hermann Anton zaangażował się w sprawy majątku
żmigrodzkiego, wiele kwestii bowiem wymagało prawnego uregulowania.
Współwłaścicielem śląskich włości w Dolinie Baryczy pozostawała linia Hatzfeldt-Weissweiler-Wildenburg z Edmundem Hatzfeldtem jako głową rodu i na odwrót
– Hermann Anton był współposiadaczem majątków ziemskich swoich kuzynów
we Frankonii i Nadrenii. Negocjacje trwały całe lata i dopiero pod naciskiem króla
Prus doszło między obu gałęziami rodu do konsensusu w 1830 r., w wyniku którego Edmund Hatzfeldt otrzymywał roczną rentę ze śląskiego majątku. Sprawę
zakończył układ nazwany ,,Familienschluss” zawarty w 1868 r.; dwa lata później
zatwierdził go w Berlinie król Wilhelm I. Traktat definitywnie dzielił majątek obu
linii Hatzfeldtów na część żmigrodzką (śląską) i nadreńską, oba dominia otrzymały
status fideikomisu.113
Wcześniej jednak, by wzmocnić więzi między obu gałęziami rodu, połączono
związkiem małżeńskim Sophie, siostrę Hermanna Antona ze Żmigrodu, z Edmundem Hatzfeldtem – przedstawicielem linii Weissweiler-Wildenburg. Ślub miał
miejsce na zamku Allner w Nadrenii i odbył się w 1822 r. Związek, który miał przypieczętować trwałość obu gałęzi rodu, stał się zarzewiem sporów i niesnasek, nie
tylko rodzinnych. Nieporozumienia małżeńskie Sophie i Edmunda doprowadziły
z czasem do największego skandalu w XIX-wiecznych Niemczech. Uprowadzenie
syna Paula ze szkoły kadetów w Poczdamie przez hrabinę Hatzfeldt, interwencja
króla Prus i odebranie siłą dziecka zwiastowało dopiero mające nastąpić
nieszczęścia.114
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W trakcie rozwodu, w 1846 r., hrabina poznała 22-letniego prawnika, Ferdynanda
Lassalla, który wrócił właśnie z Paryża. Wiosną 1847 r. Edmund Hatzfeldt, jeden
z najbogatszych magnatów Nadrenii wniósł pozew rozwodowy, oskarżając
żonę o ,,notoryczne cudzołóstwo”, oraz o ,,urągające obowiązkom małżeńskim
włóczenie się po świecie z awanturnikami wszelkiego autoramentu”.115 W oczach
Lassalla i jego przyjaciół sprawa ta stała się symbolem walk wolnościowych
wszystkich uciśnionych. Młody socjalista zakochał się w hrabinie, jej sprawę rozwodową rozdmuchał w aferę polityczną. Wkrótce jego dwaj przyjaciele skradli
kochance Edmunda Hatzfeldta kasetę z dokumentami, które obciążały go i mogły
umocnić pozycję hrabiny. Oskarżony o kradzież Lassalle rozpętał przeciw
hrabiemu bezprzykładną kampanię, przypisując mu w licznych wystąpieniach
i publikacjach wszystkie złe cechy klasy rządzącej. O całej sprawie pisał na bieżąco
Karol Marks, wówczas korespondent ,,Neue Rheinische Zeitung”. Sophie
Hatzfeldt wyrwała się po latach z nieudanego małżeństwa i wdała się w aferę
miłosną ze swoim młodym obrońcą. Co więcej, hrabina wzniosła się ponad
podziały klasowe i sprzymierzyła się z proletariatem pozostając do śmierci
Lassalla w 1864 r. aktywną działaczką ruchu robotniczego. Jeszcze wiele lat
po jego śmierci wywierała wpływ na walki frakcyjne w ruchu robotniczym,
a w 1868 r. objęła przywództwo stronnictwa lassalczyków występując przeciw
partiom Augusta Bebla i Wilhelma Liebknechta. Pochodząca ze Żmigrodu hrabina
Hatzfeldt mimowolnie stała się patronką niemieckiej socjaldemokracji. Przeżyła
Lassalla o 17 lat i zmarła w Wiesbaden w 1881 r.116
Badając życiorys Hermanna Antona Hatzfeldta, prawowitego spadkobiercy
majątku żmigrodzkiego, dochodzimy do wniosku, że preferował on wiejski styl
życia i żywot bez niespodzianek, w które obfitowała biografia jego siostry. Hermann Anton był typem szlachcica wiejskiego, zaangażowanego w innowacje
techniczne tak w hodowli, jak i w uprawach. Poza wprowadzaniem nowoczesnych metod gospodarowania, rozbudował folwark w Żmigródku, znajdujący
się nieopodal pałacu, oraz gorzelnię. Do dobroczynnych działań księcia zaliczyć
trzeba budowę nowego przytułku dla dzieci w Żmigrodzie.117 Zmysł społeczny
Hatzfeldta przejawiał się także w spotkaniach z przedstawicielami miejscowej
ludności. Służyła temu przebudowana, stojąca do dnia dzisiejszego wieża zamkowa. To na jej pierwszym piętrze po renowacji książę organizował ,,wieczorne
spotkania z panami mieszczanami” (abendliche Herrengessellschaften mit
Bürgern).118 Hermann Anton ożenił się z hrabianką Mathilde von Reichenbach
115
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z Goszcza. Ta urodziła mu w 1831 r. syna, któremu dano na imię Stanislaus. Jako
pierworodnemu przypadał mu tytuł Prinza. W 1846 r. książę rozwiódł się, by
w następnym roku zawrzeć ślub z Marie von Nimptsch.119 Nowa oblubienica była
wdową po dyplomacie Ludwigu von Buchu. Jej portret wisi do dziś w domu Hatzfeldtów w Kolonii; ostre rysy, wysunięty podbródek, wąskie usta, haczykowaty
nos i władcze spojrzenie były powodami, dla których nazwano ją w rodzinie ,,alte
Hexe” (stara wiedźma). W 1848 r. księżna powiła Hermanna, któremu, jako drugiemu
dziecku, przypadał tytuł hrabiowski. Prawo do dziedziczenia fideikomisu miał
pierworodny Stanislaus i on byłby dziedzicem całości dóbr, gdyby nie przedwczesna śmierć w wojnie francusko-pruskiej 1870-1871.
Śmierć starszego, przyrodniego brata zupełnie zmieniła położenie 22–letniego
Hermanna, który teraz stał się jedynym pretendentem do spadku po księciu
Hermannie Antonie. Na odziedziczone dominium, księstwo żmigrodzkie
(Fürstentum Trachenberg), składały się majątki rycerskie, ziemskie i folwarki
o łącznej powierzchni 18 411 ha, m.in.120:
− Bukołowo, pow. 811 ha, w tym 187 ha pól, 59 ha łąk, 38 ha pastwisk, 373 ha
lasów, 111 ha stawów, 48 ha folwark.
– Chodlewo, pow. 878 ha, w tym 17 ha pól, 152 ha łąk, 697 ha lasów, 12 ha dwór.
– Dębno, pow. 1026 ha, w tym 310 ha pól, 25 ha łąk, 79 ha pastwisk, 570 ha lasów,
42 ha ogrodnictwo. Poza tym hodowano tu bydło mleczne.
– Książęca Wieś, pow. 1026 ha, w tym 7 ha pól, 4 ha łąk, 1003 ha lasów, 12 ha dwór.
– Ruda Żmigrodzka, pow. 1034 ha, w tym 36 ha pól, 59 ha łąk, 754 ha lasów, 470 ha
stawów, 17 ha dwór. W majątku prowadzono hodowlę ryb, głównie karpia.
– Borek, pow. 995 ha, w tym 33 ha pól, 893 ha lasów, 42 ha stawów, 26 ha dwór.
– Kaszyce Milickie, pow. 680 ha, w tym 521 ha pól, 122 ha łąk, 20 ha lasów,
16 ha dwór, hodowano tu różne rasy świń, bydła, uprawiano ziemniaki i buraki
cukrowe. Majątek ten posiadał sprowadzone przez księcia Hermanna Antona
pierwsze maszyny rolnicze, m.in. młocarnię i prasę do słomy.
– Laskowa, pow. 559 ha, w tym 88 ha pól, 75 ha łąk, 382 ha lasów, 14 ha dwór.
– Niezgoda, pow. 1320 ha, w tym 221 ha pól, 25 ha łąk, 864 ha lasów, 188 ha
stawów, 22 ha dwór.
119
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– Gatka, pow. 856 ha, w tym 18 ha pól, 33 ha łąk, 793 ha lasów, 12 ha dwór.
– Osiek, pow. 731 ha, w tym 247 ha pól, 133 ha łąk, 57 ha lasów, 284 ha stawów,
10 ha dwór.
– Pietrowice Małe, pow. 576 ha, w tym 316 ha pól, 120 ha łąk, 113 ha lasów, 27 ha
dwór. Prowadzono tu także hodowlę trzody chlewnej.
– Radziądz, pow. 1183 ha, w tym 335 ha, 23 ha łąk, 123 ha lasów, 677 ha stawów,
25 ha dwór. W Radziądzu funkcjonowało największe gospodarstwo rybackie
Hatzfeldtów.
– Sanie, pow. 528 ha, w tym 259 ha pól, 52 ha łąk, 46 ha lasów, 145 ha stawów,
20 ha dwór.
– Żmigródek, pow. 911 ha, w tym 337 ha pól, 149 ha łąk, 399 ha lasów, 26 ha dwór.
Prowadzono tu także hodowlę bydła i koni pełnej krwi.
– Wilkowo, pow. 745 ha, w tym 5 ha pól, 740 ha lasów.
Ulubionym zajęciem Hatzfeldta było myślistwo. O jego pasji i oddaniu tej rozrywce świadczy ogrodzenie dwóch tysięcy hektarów lasu w pobliżu wsi Niezgoda

Pałacyk myśliwski Hatzfeldtów w Niezgodzie k/Żmigrodu (Arch. Hatzfeldtów)
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(ok. 8 km od Żmigrodu) i założeniu tam tzw. Zwierzyńca (Tiergarten), gdzie
hodowano dziki, jelenie, sarny, bażanty i daniele. W bezpośredniej bliskości
książę wybudował w 1843 r. dworek myśliwski, który przetrwał do 1945 r.
U progu XIX w. na terenie powiatu milicko-żmigrodzkiego mieszkała ludność
w większości niemiecka, chociaż jeszcze do końca XVIII stulecia zamieszkiwała
te ziemie w dużej części autochtoniczna ludność polska. Konfesją dominującą
w księstwie żmigrodzkim byli protestanci, ale ton nadawało miastu katolickie
dominium. Friedrich Hatzfeldt podaje w swojej publikacji, że w księstwie konfesja ewangelicka stanowiła 60% populacji wobec 40% katolików.121 Z powodu
mało żyznych gleb i dużego zalesienia warunki do osiedlania nie były sprzyjające,
toteż gęstość zaludnienia była stosunkowo mała. Ludność, w większości rolnicza,
posiadała małe gospodarstwa o powierzchni zaledwie od 1 do 10 ha. Właściciele
gospodarstw powyżej 50 ha byli rzadkością. Słabe gleby, rozdrobnione gospodarstwa i brak przemysłu sprzyjały emigracji ludności, głównie w poszukiwaniu
lepszych warunków życia. Nawet ludzie posiadający lepsze przygotowanie zawodowe, np. murarze, cieśle, wykwalifikowani robotnicy i rolnicy, dość licznie
wyjeżdżali do zachodnich obszarów Niemiec, do Saksonii, a nawet do prowincji
poznańskiej.
W roku 1823, Fryderyk Wilhelm III podjął decyzję o zreformowaniu systemu
zarządzania w poszczególnych prowincjach Prus. Wstępnym aktem prawnym
stała się ustawa ogólna z 5 VI 1823 r., która określała kompetencje landtagów
i zasady ich działania.122 Ustawa z 27 III 1824 r. powoływała sejm dla ,,księstwa
śląskiego, hrabstwa kłodzkiego i pruskiego margrabstwa Górnych Łużyc”.123
Sejm obejmował całą prowincję śląską i w tym kształcie przetrwał do podziału
na prowincję górnośląską i dolnośląską w 1919 r. Zgodnie z ustawą stany zwoływał komisarz królewski; był nim zazwyczaj nadprezydent prowincji. Nowe ciało
miało charakter doradczy. Deputowanych podzielono na 4 stany: książęta,
szlachtę, mieszczaństwo i pozostałych posiadaczy nieruchomości, oraz chłopów-czynszowników.124 Funkcję marszałka sejmu król nadawał wyłącznie książętom,
dlatego wymiennie sprawowali ją książę Hermann Anton Hatzfeldt ze Żmigrodu
i książę Carolath-Beuthen z Bytomia Odrzańskiego.125 Kadencja stanów trwała
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6 lat, sesje zwoływano co 2 lata. Poza funkcją marszałka Hatzfeldt, jako pan
stanowy księstwa żmigrodzkiego, miał dziedziczne miejsce w Sejmie Śląskim.
Przejął je po śmierci ojca – Franza Ludwiga w 1827 r. Urząd marszałka nie był
ograniczony 6-letnią kadencją, w jego kompetencjach leżało prowadzenie obrad,
zapoznawanie posłów z treścią królewskich propozycji na landtag, a także
zapoznawanie deputowanych z ilością i treścią petycji kierowanych do króla.126
Wysoka pozycja Hatzfeldta jako pruskiego pana stanowego, a także aktywność
i przewodniczenie landtagowi prowincji były powodami, dla których powołano
go w 1842 r. do gremium koordynującego pracę aż ośmiu sejmów prowincjonalnych. Jednak znacznie ważniejszym krokiem w kierunku demokratyzacji państwa
pruskiego i rozwoju parlamentaryzmu w tym kraju wydaje się powołany pięć lat
później w Berlinie Zjednoczony Landtag (Vereinigte Landtag). W jego obradach
udział brało 537 deputowanych sejmów prowincjonalnych. Książę Hermann
Anton był prominentną postacią tego gremium. Szczególną aktywność przejawiał
w kwestii rolnej, wraz z innymi pruskimi magnatami: Ewaldem Pfeilem, Johannesem Renardem i Eduardem Reichenbachem, opowiadał się za uregulowaniem
kwestii związanych ze zmniejszeniem obciążeń pańszczyźnianych. Grupa ta,
przeciwna całkowitej wolności chłopa, upatrywała kompensaty w zezwoleniu na
działalność małych, wiejskich, rodzinnych przedsiębiorstw. Z nich to można by
spłacać czynsze dzierżawne i inne obciążenia127. Swoje poglądy Hatzfeldt zawarł
w wydanym nakładem własnym w 1848 r. memoriale Über die in Schlesien den
Rittergutsbesitzern zustehenden Rechte, deren Aufhebung, und Ablösung.128 Rola
sejmów prowincjonalnych wzrosła znacznie po Wiośnie Ludów, bo sprawy ogólnopaństwowe przejął parlament w Berlinie, a landtagi mogły zająć się kwestiami
prowincji i ich majątkiem.
Wydana przez króla w 1850 r. konstytucja gwarantowała Prusom dwuizbową
reprezentację: Izbę Panów (Herrenhaus), Izbę Deputowanych (Abgeordnetenhaus)
oraz namiastkę samorządu – landtag prowincji. Żmigrodzki książę zasiadał
odtąd w Izbie Panów, gdzie każdy pierworodny syn Hatzfeldtów miał miejsce
dziedziczne. Warte podkreślenia jest, że Hermann Anton pełnił funkcję dyrektora Ziemstwa Generalnego Śląska w latach 1839-1847.129 Instytucja ta zajmowała się głównie publiczno-prawnymi kredytami ziemskimi (öffentlichrechtliche
Bodenkreditanstalt). Ziemstwo śląskie było najstarszą z tych instytucji w Prusach,
powstało w 1770 r. Jego głównym zadaniem była sprzedaż i skup listów zastawnych. T. Kruszewski w spisie deputowanych do śląskiego sejmu prowincjonal126
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nego 1824-1845 wymienia Hermanna Antona Hatzfeldta jako reprezentanta
księstwa żmigrodzkiego w tej instytucji. Pisze także, iż nie zawsze stawiał się
na sejmach osobiście. Na I-III sejmie reprezentował go pełnomocnik – hrabia
Heinrich Danckelmann, na VI-VII jego przedstawicielem był hrabia Cӓsar
Frankenberg-Proschlitz.130
Na temat życia Hermanna Antona Hatzfeldta nie ma zbyt wielu wzmianek
źródłowych, a charakterystyka jego postaci wymagałaby pogłębionych studiów
nad prasą lokalną. W 1868 r. książę sfinansował remont kościoła parafialnego
p.w. Świętej Trójcy; do budynku dobudowano nową absydę, przebudowano
prezbiterium, po północnej stronie świątyni powstała nowa zakrystia. Ostatnim
etapem przebudowy był książęcy chór, pod którym urządzono pomieszczenie
dla przechowywania paramentów liturgicznych.131 Książę zmarł w Żmigrodzie
20 lipca 1874 r. Przeżył swojego pierworodnego syna, poległego pod Amiens
o cztery lata; młodszemu – Hermannowi II, który liczył 26 lat, przypadł teraz tytuł
księcia. To on został jedynym spadkobiercą dominium. Starego Hatzfeldta
pochowano w krypcie rodzinnej kościoła p.w. Świętej Trójcy. Wdowa, księżna
Maria, przeniosła się do Wenecji i zamieszkała w Palazzo Malipiero przy Canale
Grande. Tutaj prowadziła otwarty dom, a jej bliskimi przyjaciółmi byli – ekscentryczny muzyk Richard Wagner i jego żona Cosima.

2. Hermann Hatzfeldt: młodość, edukacja i koligacje rodzinne.
Początki działalności publicznej
Hermann przyszedł na świat 4 lutego 1848 r. w żmigrodzkim pałacu. Urodzony
z drugiego małżeństwa Hermanna Antona Hatzfeldta z Marie von Buch, z domu
von Nimptsch, był drugim synem księcia, chowanym w wierze katolickiej (matka
była konfesji ewangelickiej). Jako kilkuletni chłopiec wysłany został do katolickiej
szkoły z internatem w Schnepfenthal w Turyngii. Następnie rodzice zdecydowali
o kontynuowaniu nauki w katolickim gimnazjum w Żaganiu.132 Po zdaniu egzaminu maturalnego Hermann podjął studia prawnicze na uniwersytecie w Genewie, które następnie uzupełniał w Getyndze i Berlinie. Ukończywszy je pracował
w sądownictwie jako referent Wyższego Sądu Królewskiego w Berlinie.133 Podczas
wojny francusko – pruskiej (1870-1871) służył w kawalerii w randze porucznika134,
130
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mimo że wcześniej nie studiował w żadnej uczelni wojskowej, ani nie miał wojskowego doświadczenia.
Wojna ta odmieniła los Hermanna, który, jako drugi syn, odziedziczyć miał tylko
fideikomis Merten w Nadrenii o areale 1100 ha.135 Jak wspomniałem – w listopadzie 1870 r. zginął w szarży pod Amiens jego przyrodni brat, prinz Stanislaus,
który jako pierworodny syn księcia, miał zostać dziedzicem dominium żmigrodzkiego. W dostępnych źródłach brak jest informacji o relacjach między braćmi
przyrodnimi. Ciało starszego Haztfeldta sprowadzono z Francji następnego roku.
Zachowane dokumenty przewozowe zwłok, wydane przez wrocławskiego prezydenta policji dopiero 20 marca 1871 r., informują o zezwoleniu na przewóz
trumny z Wrocławia do Żmigrodu.136 Hermann pozostał więc jedynym dziedzicem majątku w linii męskiej. Jego udział w wojnie zaowocował w późniejszym
czasie nadaniem mu honorowego tytułu generała – majora à la suite der Armee.137
Wysoka pozycja społeczna młodego księcia, wielki majątek ziemski i powiązania
rodowe powodowały, że obracał się w najwyższych sferach arystokratycznych
stolicy. Tam też poznał Natalie Benckendorff, córkę generała hrabiego Benckendorffa, wpływowego dyplomaty carskiego. W następnym − 1872 r. para wzięła
w Berlinie ślub. Ojciec Natalie, potomek wpływowej rodziny Niemców bałtyckich,
pełnił funkcję posła rosyjskiego w Sztutgarcie. Bracia panny młodej zajmowali prominentne stanowiska na carskim dworze w Petersburgu. Aleksander był
ostatnim (do upadku imperium w 1917 r.) rosyjskim ambasadorem w Londynie,
Paul – marszałkiem dworu Mikołaja II.
Ślub pary młodej odbył się w Berlinie w kościele św. Jadwigi, gdzie w 1799 r.
przysięgali sobie wierność dziadkowie pana młodego – Franz Ludwig i Friederike
Schulenburg-Kehnert.138 Państwo młodzi osiedli w rodzinnym majątku Gościejewice koło Bojanowa, w pobliżu Rawicza, który wchodził w skład klucza żmigrodzkiego. Tam urodził się w 1874 r. ich pierworodny syn Hermann III. W tym samym
roku, 20 lipca, zmarł stary książę Hermann Anton. Nowy właściciel majątku przeniósł się z rodziną do Żmigrodu, ale w dostępnych mi źródłach brak jest informacji czy uczynił to zaraz po śmierci ojca. Wnuk Hermanna II, Friedrich Hatzfeldt,
pisze w swojej książce, że dziad po przeprowadzeniu się do Żmigrodu sprzedał
dobra w Merten w odległej Nadrenii.139 Uzyskane stąd środki pieniężne posłużyły
135
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do spłat długu ciążącego na majątku żmigrodzkim oraz do przebudowy i renowacji tamtejszego pałacu.
W 1874 r. Hermann, któremu po ojcu przypadł tytuł księcia, został wybrany do
rady powiatu milicko-żmigrodzkiego (Kreis Militsch-Trachenberg), którego administracyjną siedzibą był Milicz, odległy o 30 km od Żmigrodu. Powiat liczył ponad
47 tys. mieszkańców (36.844 ewangelików i 10.667 katolików), obejmował cztery
miasta (Milicz, Sułów, Prusice i Żmigród), 131 wsi i 96 majątków ziemskich. Jego
powierzchnia wynosiła w 1912 r. 92.370 ha.140 W miastach mieszkało 11.114 osób
(Milicz 4.290, Żmigród 3.699, Prusice 1.987, Sułów 1.063), a na obszarach wiejskich 36. 542 osoby. Gęstość zaludnienia według spisu ludności z 1925 r. wynosiła
51 osób na km2. Powiat położony był w północnej części rejencji wrocławskiej.
Od północy graniczył z prowincją poznańską. Poza Baryczą, która stanowiła oś
powiatu, mniejszymi rzekami są Orla, Branda i Polska Woda (Polnisches Wasser).
Powiat miał stosunkowo słabe, piaszczyste i lekkie gleby, żyźniejsze występowały
w części żmigrodzkiej. Gleby sprzyjały uprawie żyta i ziemniaków.
Łączna powierzchnia pól w powiecie w 1912 r. wynosiła 45,4 tys. ha, lasów
24,8 tys. ha, łąk 10,3 tys. ha. Pod koniec lat 30. XX w. powiat milicko-żmigrodzki
posiadał 92,9 tys. ha użytków rolnych. W rozbiciu według rodzaju użytków
przypadało na: pola uprawne – 41,4 tys. ha, ogrody i sady – 804 ha, łąki – 9,98 tys.
ha, pastwiska – 2,91 tys. ha, lasy i parki – 26,8 tys. ha, zbiorniki wodne (głównie
stawy) – 7,07 tys. ha, nieużytki – 109 ha, drogi, linie kolejowe, place itd. – 419 ha,
tereny zabudowane wraz z podwórkami – 926,5 ha. W powiecie występował
głównie przemysł rolno-spożywczy. W branży metalowej największymi zakładami były: fabryka maszyn rolniczych w Żmigrodzie (Fabrik landw. Maschinen
in Trachenberg) i fabryka maszyn w Prusicach (Maschinenfabrik Prausnitz).
Z miejscowych złóż gliny korzystało kilka cegielni, z których największe znajdowały się w Żmigrodzie (księcia Hatzfeldta), Stawcu k/Milicza (hrabiego Maltzana),
Biadaszce, Sułowie, Wierzchowicach (hrabiego Hochberga). Jednak największym
zakładem w powiecie milickim była cukrownia w Żmigrodzie należąca do spółki
Rübenzucker-Fabrik AG. W Żmigrodzie funkcjonowały także: fabryka marmolady,
mleczarnia i młyn zbożowy. Mleczarnie działały w Prusicach i Miliczu. Znaczne
zalesienie powiatu sprzyjało rozwojowi przemysłu drzewnego. Tartaki parowe
funkcjonowały w Karłowie, Miliczu (hrabiego Maltzana) Prusicach, Sławoszowicach, Sułowie, Żmigrodzie (księcia Hatzfeldta) i Korzeńsku (księcia Hatzfeldta).
Czynnych było też kilka browarów, m.in. w Miliczu, Pietrowicach Małych, Prusicach i Żmigrodzie. W Miliczu funkcjonowała także gorzelnia.
140
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Milicz w 1901 r. liczył 4.215 mieszkańców. W mieście działały siedziby Sądu
Obwodowego, Starostwa Powiatowego, Wydziału Powiatowego, Kasy Powiatowej, Urzędu Katastralnego, Inspekcji Przemysłowej oraz od 1926 r. – Urzędu
Powiatowego. Żmigród w 1901 r. liczył 3.431 mieszkańców, w 1925 r. ich liczba
spadła do 3.400. W mieście funkcjonował Sąd Obwodowy, Urząd Stanu Cywilnego,
wiernych obsługiwały kościoły: ewangelicki i katolicki.
Znaczącą część powiatu stanowiło dominium żmigrodzkie Hatzfeldtów, które
liczyło ponad 18 tys. ha.141 Rejon miał charakter rolniczy z dużym udziałem
gospodarki stawowej i leśnej. Jego specyfika gospodarcza determinowała działalność rady powiatowej i politykę inwestycyjną, do których w pierwszej kolejności należała regulacja Baryczy, zasilającej wprawdzie kompleksy stawowe, ale
i powodującej częste powodzie oraz materialne straty. Problem ten był bliski
Hatzfeldtowi, bowiem do rodziny należał wielki zespół stawów hodowlanych
karpia (kompleks Jamnik, stawy Jelenie) i gospodarstwo rybackie w Radziądzu
administrujące na 1.300 ha lustra wody.142
Do priorytetów polityki inwestycyjnej należał rozwój sieci dróg, z których większość stanowiły dukty piaszczyste i nieutwardzone, a także kolejnictwa. Hermann
Hatzfeldt, znając problemy komunikacyjne rozległego powiatu, zainicjował
budowę lokalnej sieci kolejki wąskotorowej. Wybór takiego środka transportu
narzucały duże odległości między miejscowościami i słabe, piaszczyste drogi.
Kolejka wydawała się jedyną uzasadnioną ekonomicznie alternatywą dla powolnego transportu konnego tym bardziej, że mogła przewozić jednocześnie
ludzi, towary, surowce rolnicze, jak i drewno do licznych tartaków. Jej szlak wiódł
malowniczymi trasami pośród ostępów leśnych i groblami dzielącymi akweny
wodne licznych stawów. Pierwszy odcinek Żmigród – Prusice uruchomiono
w 1894 roku, 1 października 1895 r. otwarto odgałęzienie łączące Żmigród
z Sułowem, Miliczem i wielkopolskimi Sulmierzycami.143
Doświadczenie zdobyte przez niespełna trzydziestoletniego księcia w działalności publicznej na szczeblu powiatu zaczęło procentować w sejmie prowincjonalnym, którego Hatzfeldt został deputowanym w 1878 r. Do działalności na tej
funkcji w stosunkowo młodym wieku predestynowało go prawnicze wykształcenie, wielkość majątku i wysokie urodzenie. Tutaj działał aktywnie i dzięki autorytetowi jaki zdobył, był wielokrotnie wybierany na przewodniczącego sejmu
śląskiego, aż do 1930 r. (po podziale Śląska zasiadał w landtagu Dolnego Śląska).
141
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Początek publicznej aktywności Hermanna zbiegł się z gorączką politycznych
sporów w zjednoczonej Rzeszy. Otto von Bismarck po ustanowieniu nowego
tworu państwowego, jakim była niemiecka Rzesza pod egidą Prus, pragnął
utrwalić jej pozycję zarówno wewnątrz państw niemieckich, jak i na arenie
międzynarodowej. Dążąc do konsolidacji Cesarstwa często wybierał drogę
konfliktów. Symptomem tej taktyki w nowo utworzonym państwie stało się rozpętanie antyklerykalnego konfliktu z Kościołem katolickim. Celem Bismarcka
było znaczne ograniczenie wpływów opozycji katolickiej w południowych
i zachodnich prowincjach Rzeszy. Pośrednio uderzyło to w polski ruch narodowy,
bowiem był on zdominowany przez Kościół katolicki.144 Kanclerz oparł się na
koalicji liberalnej, która dążyła do rozdziału Kościoła od państwa i uwolnienia
szkolnictwa spod wpływów kościelnych. Polityka Kulturkampfu trafiła na niespodziewanie duży opór ludności katolickiej, w tym polskiej mniejszości. Spotkała się także z krytyką pruskich konserwatystów.145 Kurs polityczny kanclerza
spowodował wielkie konflikty na Śląsku. Poza polską ludnością Górnego Śląska
katolikami była spora część niemieckiej magnaterii – wpływowej i zamożnej.
Jednym z prominentnych członków tej grupy społecznej był Hatzfeldt. Ród
Hatzfeldtów należał do tzw. nowej szlachty na Śląsku od XVII w., a dobra majątkowe
uzyskał − jak wyżej wspomniałem − za zasługi wojenne po stronie ligi katolickiej
w trakcie wojny trzydziestoletniej. Hatzfeldtowie pozostali opoką katolicyzmu
zarówno pod panowaniem Habsburgów, jak i później, po zajęciu Śląska przez
protestanckie Prusy. Katolicka szlachta śląska podzieliła się w latach 70. XIX w. na
dwa obozy: jeden, stojący blisko partii Centrum i zdecydowanie opowiadający
się przeciw Bismarckowi, oraz drugi, mniej liczny, lojalny wobec tronu i grupujący tzw. Staatskatholiken.146 Tym ostatnim, próbującym mediacji i załagodzenia
konfliktu, przewodził książę von Ratibor – Viktor Hohenlohe-Schillingsfürst; do
tej grupy należał także Hatzfeldt.147 O politycznym pęknięciu w łonie katolickiej
szlachty Śląska świadczy podział, jaki dokonał się w Zakonie Kawalerów Maltańskich (1873 r.) grupującym katolickich magnatów. Konserwatywni katolicy,
nieprzejednani wobec Bismarcka stworzyli własną 76-osobową grupę, katolicy
państwowi (Staatskatholiken) zrzeszyli się osobno w liczbie 26. Friedrich Hatzfeldt,
wnuk księcia Hermanna, badacz dziejów swojej rodziny i autor książek historycznych pisze w publikacji o dominium żmigrodzkim, że kanclerz używał księcia do
misji mediacyjnych z kościołem katolickim, dzięki czemu ten miał zażyłe kontakty
144
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z wrocławskimi biskupami: Heinrichem Försterem, Robertem Herzogiem i Georgiem Koppem. Temu ostatniemu udało się zażegnać spór między skłóconymi
odłamami katolickich magnatów i doprowadzić do ponownego zjednoczenia
zakonu w 1891 r.148 Znaczenie tego faktu polegało na tym, że Zakon Kawalerów
Maltańskich był bodaj jedyną organizacją grupująca szlachtę katolicką Rzeszy,
bez względu na poglądy i podziały partyjne, i tradycje te kontynuuje do dziś.149
Już wspomniałem o dymisji kanclerza Bismarcka, jednakże ze względu na jej
związki z sytuacją w prowincji śląskiej muszę do niej powrócić. Wobec krytyki
kanclerskich poczynań Bismarck zdecydował się na złagodzenie kursu wobec
Watykanu. Tym bardziej, że po śmierci Piusa IX, który w encyklice Quod nunquam
(1875 r.) unieważniał całe ustawodawstwo Kulturkampfu, na tronie papieskim
zasiadł ,,papież pokoju” Leon XIII. Kanclerz wysłał w 1878 r. z misją mediacyjną do
Rzymu Hermanna Hatzfeldta, młodego 30-letniego polityka, co więcej – katolika.
Fakt ten stanowił wyraźny sygnał pojednania dla Stolicy Apostolskiej. Nie miałem możliwości dotarcia do źródeł na temat rozmów księcia w Rzymie, bo misja
była tajna, jednak o dobrym wrażeniu, jakie wywarł Hatzfeldt świadczy fakt
ponownego wyjazdu tam w 1884 r. Wówczas Hatzfeldt przyjęty został przez
Leona XIII na prywatnej audiencji wraz z małżonką.150 Pokojowe intencje Bismarcka
wobec Watykanu wydają się jasne biorąc pod uwagę stopniowe łagodzenie
antyklerykalnej polityki oraz zbieżność dat. Po misji Hatzfeldta w 1884 roku,
w latach 1885-1887 ostatecznie zniesiono ustawy antykościelne w Rzeszy.151
Kanclerz po niepowodzeniach spowodowanych oporem społecznym zręcznie
wymienił Kulturkampf na walkę z ruchem socjalistycznym (1878 r.). Wolcie
tej towarzyszyła zmiana sojuszników, przymierze z liberałami zastąpione zostało
sojuszem z konserwatystami.
Rok 1878 okazał się być przełomowy w karierze Hatzfeldta. Miał 30 lat gdy zajął
miejsce ojca w pruskiej Izbie Panów (Herrenhaus), wyższej izbie pruskiego sejmu.
Organ ten uzyskał ostateczny kształt w 1854 r., kiedy to mocą rozporządzenia
królewskiego nadano mu nazwę Herrenhaus i ustalono, że jego skład będzie
dziedziczny (dla arystokratów) po ukończeniu 30. roku życia. Członkami Izby
mogli też zostać dożywotnio przedstawiciele instytucji (wiryliści) wskazani przez
króla Prus. Trzecią grupę zajmującą miejsca w Izbie Panów stanowili reprezentanci
uniwersytetów, ordynacji, niektórych większych miast, kapituł i fideikomisów.
148
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Na wniosek wymienionych organów zatwierdzał ich król.152 Izba dawała uprzywilejowaną pozycję junkrom, jej członkowie mieli prawo odrzucania uchwał
izby posłów. Stanisław Salmonowicz porównał jej rolę w Prusach do angielskiej
Izby Lordów.153
Podczas posiedzenia 13 marca 1878 r. imiennie powitał Hatzfeldta prezydent
Izby, książę Viktor Hohenlohe-Schillingsfürst (starszy) i dokonał jego wprowadzenia do grona pruskich panów.154 Nowy członek zabrał pierwszy raz głos
15 października 1879 r. przedstawiając sprawozdanie komisji ds. kolei (Eisenbahnkommission) dotyczące zakupu przez państwo kilku prywatnych linii kolejowych,
m.in. Homburger Bahn. Współsprawozdawcą Hatzfeldta był Heinrich Brüning,
ojciec późniejszego kanclerza Niemiec.155
W styczniu 1878 r. zmarł hrabia August Maltzan z Milicza, poseł do Reichstagu
z okręgu Milicz – Trzebnica. W zarządzonych na kwiecień wyborach uzupełniających wziął udział Hermann Hatzfeldt.156 Kandydując z listy Partii Rzeszy
(wolnokonserwatywnej) z okręgu Milicz – Trzebnica wygrał wybory i został posłem do Reichstagu. Stronnictwo to wyodrębniło się z konserwatystów i grupowało przedstawicieli wielkiej własności ziemskiej, przemysłowców i urzędników
państwowych. Akceptacja utworzenia Rzeszy przez Prusy spowodowała, że członkowie partii przyjęli w Niemczech nazwę Partia Rzeszy (Deutsche Reichspartei),
w Prusach została nazwa stara – Partia Wolnokonserwatywna.157 Hatzfeldt
uzyskał w swoim okręgu 89% głosów, przy 48% frekwencji wyborczej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że kandydat będący wyznania katolickiego wygrał
w okręgu zdominowanym przez ludność protestancką (78%); katolicy stanowili
21% mieszkańców.158 30 lipca 1878 r. odbyły się wybory do parlamentu Rzeszy.
Hatzfeldt ponownie startował z listy Partii Rzeszy i wygrał miażdżącą przewagą
zdobywając 9.503 głosy w swoim okręgu.159 Stanowiło to 89,4% głosów, dla
porównania drugi był kandydat Centrum, który uzyskał 1.069 głosów (10%).160
Aktywność polityczna i społeczna księcia w Izbie Panów czy Reichstagu, powinności towarzyskie w arystokratycznym świecie i na dworze cesarskim wpłynęły
152
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na podjęcie życiowej decyzji. W 1878 r. Hatzfeldt zdecydował się osiąść
w Berlinie. Tym bardziej, że rok wcześniej księżna Natalie powiła w stolicy
drugiego syna − Alexandra. Hatzfeldt wynajął mieszkanie przy reprezentacyjnej
alei Unter der Linden 78 i osiadł tu z rodziną.

3. Działalność gospodarcza: folwarki, hodowla, uprawy, gospodarka
leśna i stawowa
Hermann Hatzfeldt, dziedzicząc jako jedyny sukcesor w linii męskiej cały majątek żmigrodzki, wchodził do wąskiego kręgu wielkich panów śląskich. Spadek
składał się z pałacu w Żmigrodzie, dworku myśliwskiego w Niezgodzie, lasów, pól
uprawnych, stawów hodowlanych, folwarków, cegielni w Dębnie, suszarni ziemniaków i tartaku w Żmigrodzie oraz udziałów w tamtejszej cukrowni i mleczarni. Zarządzaniem majątkiem zajmował się Urząd Kameralny powołany w XVIII w.
przez Franza Hatzfeldta. Urząd mieścił się w budynku sąsiadującym bezpośrednio z kompleksem pałacowym. Liczebność gremium stanowiącego jego obsadę
w ostatniej ćwierci XIX w. nie jest znana. Schlesisches Güter Adressbuch zawierający spis dóbr rycerskich i majątków ziemskich Śląska podaje, że majętnościami
książęcymi administrowało w 1937 r. 10 osób. Na czele Urzędu Kameralnego stał
szef, a wspierali go: radca, mistrz budowlany, specjalista od ubezpieczeń, rent
i emerytur, oraz sześciu sekretarzy.161
Łączna powierzchnia dóbr ziemskich Hatzfeldtów wynosiła 16.100 ha, w tym: lasy
– 7.900 ha, pola uprawne − 3.700 ha, łąki – 2.600 ha, stawy hodowlane – 1.300 ha,
drogi – 600 ha, pałacowy park z ogrodem – 26 ha. Wartość majątku w 1936 r.
wyceniono na 9 mln marek. Było to latyfundium słabo uprzemysłowione, typowo
junkierskie. Wśród upraw największy areał zajmowały: żyto – 1000 ha, ziemniaki
– 1000 ha, pszenica – 700 ha, buraki cukrowe – 600 ha, jęczmień – 400 ha. W skład
dominium wchodziło 25 folwarków wiejskich (Gatka, Bychowo, Bukołowo, Dębno,
Książęca Wieś, Kliszkowice Wielkie, Kaszyce Milickie, Kaszyce Wielkie, Kędzie,
Ruda Żmigrodzka, Borek, Barkowo Małe, Chodlewo, Korzeńsko, Radziądz, Żmigródek, Powidzko, Laskowa, Wilkowo). Sprawami rolnymi zarządzał Georg Pohl,
szef referatu rolnego, który mieścił się w Żmigródku na terenie dużego folwarku
leżącego nieopodal pałacu. Obsada referatu składała się z ośmiu inspektorów
rolnych. W dominium hodowano na początku XX w. krowy mleczne – 350 sztuk
(rasy nizinnej czarno-białej i czerwonej), 1600 owiec i 900 świń. Rogacizna
wypasana była na 2.000 ha leżących nad Baryczą łąk, które pełniły także funkcję
161

Schlesisches Güter Adressbuch, Breslau 1937, s. 141-142; dane pochodzą wprawdzie z 1937 r., jednak
ze względu na stabilność majątku należy przypuszczać, że stan zatrudnienia w Urzędzie Kameralnym
nie odbiegał znacznie od lat wcześniejszych.
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polderów, bowiem podczas wiosennych roztopów wpadająca do Baryczy i niewielka rozmiarami Sieczka, tworzyła olbrzymie rozlewisko.
Ponieważ największą powierzchnię majątku zajmowały lasy – 7.900 ha, trudno
więc przecenić znaczenie gospodarki leśnej w księstwie. Aż 5.000 ha porośniętych
było sosną, 1.200 ha olchą (na terenach podmokłych i bagnistych), 1.000 ha
zajmował ceniony powszechnie dąb. Resztę stanowiły obszary z nasadzeniami
świerka, jesionu i innych gatunków liściastych. Roczny wyrąb w okresie koniunktury na drewno (po 1933 r.) wynosił 30 tys. metrów sześciennych.162 Pozyskane
drewno przerabiał w części należący do Hatzfeldtów tartak w Żmigrodzie.
Zarządzaniem gospodarką leśną zajmował się nadleśniczy Hans Klug, ośmiu
leśniczych i dwóch sekretarzy.163
Ściśle związana z leśnictwem była gospodarka łowiecka. Teren polowań
obejmował łącznie ze stawami i polami należącymi do chłopów ok. 20.000 ha.
Do Hermanna Hatzfeldta należał zbudowany w 1843 r. pałacyk myśliwski koło
Niezgody, położony w ogrodzonym terenie leśnym o powierzchni 1.500 ha
(1900 r.), był to tzw. Tiergarten (Zwierzyniec). Rocznie podczas polowań odstrzeliwano tu 50 saren, 25 danieli, 25 jeleni, 25 dzików. Poza terenem zwierzyńca
polowano na sarny (roczny odstrzał 240 szt.), zające (do 1200 szt.), dzikie kaczki
(do 500 szt.), bażanty i kuropatwy.164 Myślistwo, poza walorami towarzyskimi
miało także znaczenie gospodarcze, bo część odstrzelonej zwierzyny sprzedawano
zakładom wędliniarskim i restauracjom.
Tradycja urządzania polowań pozostawała w rodzinie Hatzfeldtów bardzo żywa.
Hermann, jako prominentny przedstawiciel swojej klasy, pielęgnował zwyczaj
zapraszania na nie arystokratów, polityków, przemysłowców i dyplomatów.
Bywali u niego książę Albrecht Sachsen-Altenburg, książę Karl Max Lichnowsky,
hrabia Guido Henkel-Donnersmarck, hrabia Friedrich Frankenberg-Tillowitz,
szwagier Hatzfeldta – ambasador Rosji w Anglii, Aleksander Benckendorff.
Wielkim wydarzeniem był przyjazd koleją do Żmigrodu cesarza Wilhelma II.
Zdarzenie to miało miejsce 3 stycznia 1900 r. H. Goedsche podaje, że cukrownia
oświetliła wówczas całą ulicę prowadzącą od dworca do miasta lampami elektrycznymi, co na owe czasy było szczytem nowoczesności. Cesarz polował
z księciem dwa dni i ustrzelił 550 bażantów i 7 zajęcy.165 Wilhelm II ponownie
przybył do Żmigrodu w połowie listopada 1900 r. aby znów polować u Hatzfeldta,
tym razem na płową zwierzynę.
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Wielką amatorką myślistwa była także Natalie Hatzfeldt. Książęca para miała
zwyczaj udawać się każdego roku do swojego pałacyku myśliwskiego koło wsi
Niezgoda. Zabierali ze sobą tylko kucharkę i tam spędzali cztery tygodnie na
przełomie września i października. Według ustnych relacji wnuków księcia −
Edmunda Hatzfeldta (1923-1997) i jego brata Friedricha (1928-2006), obiekt
ten (zniszczony przez Rosjan w 1945 r.) pozbawiony był bieżącej wody i elektryczności. Hermann i Natalie sami polowali, sami patroszyli i skórowali upolowaną
zwierzynę. Wymienieni wnukowie księcia utrzymywali też, że książęca para
w okresie polowań znacznie ograniczała swoje kontakty ze światem zewnętrznym, nie czytając nawet gazet. Oboje nie życzyli sobie wizyt, a ich spokój
przerwać mógł jedynie nagły wypadek losowy w rodzinie, bądź pilny telegram
z Berlina. Nieograniczony dostęp do Hatzfeldtów miał tylko organizujący im polowania miejscowy leśniczy.
Znaczną rolę w majątku książęcym odgrywała hodowla karpia. Kompleks
stawowy należący do Hatzfeldtów zajmował w 1914 r. 1.770 ha.166 Friedrich
Hatzfeldt określa powierzchnię tego kompleksu w 1937 r. na 1.300 ha.167 Rozbieżność bierze się ze specyfiki gospodarki stawowej. Część zbiorników po spuszczeniu wody i odłowie ryb obsiewa się zbożem, by przywrócić odpowiednią florę,
wzmocnić dno oraz w celach sanitarnych. Proces ten stosuje się co kilka lat. Poza
tym w okresach koniunktury na zboże i niskich cen na ryby stawy przekształcano w pola uprawne. Średnio odławiano każdej jesieni 240 ton ryb, z czego 90%
stanowiły karpie. 120 ton karpia sprzedawano, były to ryby 2-3 letnie, najlepsze
pod względem konsumpcyjnym. Pozostałe hodowano dalej do czasu osiągnięcia
handlowej wagi. Główne gospodarstwo rybne znajdowało się we wsi Radziądz,
tam trzymano odłowione ryby w niewielkich zbiornikach z czystą wodą, gdzie
oczyszczały swój układ pokarmowy i traciły zapach szlamu. Dopiero wtedy karpie
sprzedawano. Dzięki takiemu procesowi hodowli, opartemu na naturalnej karmie
ze zbóż, stałej opiece ichtiologicznej i weterynaryjnej, karpie ze stawów milickich
zyskały sobie przez setki lat renomę najlepszych. Zarząd gospodarką stawową
Hatzfeldtów spoczywał w rękach barona Carla Grotthussa.168
W Żmigrodzie mieścił się Doświadczalny Ośrodek Hodowli Ryb, finansowany
przez państwo. Sam Hermann Hatzfeldt, jako posiadacz jednego z największych
kompleksów stawowych w Rzeszy, przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Niemieckiego Związku Hodowców Karpia (Deutsche Karpfenzucht Verein).
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Ciekawie wypada porównanie stanu posiadania stawów rybnych na terenie
dawnego powiatu milickiego:169
Milicz, hrabiowie Maltzan, Potasznia i Stawno – pow. 1.780 ha
Żmigród, książęta Hatzfeldt, Radziądz i Ruda Żmigrodzka – pow. 1.770 ha
Sułów, hrabiowie Schweinitz, kompleks Ruda Sułowska – pow. 884 ha
Wierzchowice, hrabiowie Hochberg – pow. 651 ha
Krośnice, hrabiowie Recke -Volmerstein – pow. 633 ha
Brzostowo, hrabiowie Stolberg - Stolberg. – pow. 278 ha
Bartniki, rodzina Mitschke - Kollande – pow. 186 ha
W styczniu 1914 r. łączna powierzchnia stawów milickich wynosiła 6.212 ha. Do
1939 r. roczna produkcja karpia wahała się w granicach 2.000 ton, co w 30% zaspokajało rynek całych Niemiec.170 W dominium żmigrodzkim zatrudnionych
było na stałe 850 osób, ponadto sezonowo zatrudniano do 500 pracowników,
część z nich stanowili Polacy z Wielkopolski.171
Kryzysowe lata 90. XIX w. wymusiły nowe metody gospodarowania w rolnictwie,
przyspieszyły mechanizację i rozwój przemysłu przetwórczego. Wyrazem tych
zmian stało się założenie w pierwszych latach XX w. mleczarni w Żmigrodzie,
z udziałem kapitału Hatzfeldtów, żywotnie zainteresowanych przetworem mleka
produkowanego na miejscu w ich hodowli. W pobliskim Miliczu podobnie uczynili hrabiowie Maltzan, stając się współudziałowcami miejscowej mleczarni.172
Dominium żmigrodzkie położone było na znacznie lepszych ziemiach, dlatego
uprawiano tu pszenicę, buraki cukrowe, a dzięki uprawie lnu powstała w Żmigrodzie roszarnia.

4. Aktywność społeczna Hatzfeldta i patronat nad kościołami
Liczne obowiązki w Landtagu prowincji, Izbie Panów i Reichstagu nie pozwalały
Hermannowi Hatzfeldtowi angażować się zbytnio w bezpośredni zarząd majątkiem żmigrodzkim. Zajmował się tym – jak wspomniano − Urząd Kameralny,
któremu podlegały poszczególne działy specjalne: stawy, leśnictwo, gospodarka
rolna i hodowla. Dodatkowe utrudnienie dla księcia stanowiła konieczność
częstego przemieszczania się między Berlinem, gdzie spędzał większość czasu,
Wrocławiem i Żmigrodem. Hatzfeldt pozostał jednak żywo zainteresowany
sprawami dominium i regionu.
169
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H. Goedsche informuje, że w 1876 r. książę Hatzfeldt sfinansował budowę
nowego szpitala przy Bahnhofstrasse w Żmigrodzie.173 Lecznica przeznaczona
była początkowo dla ubogich, o czym świadczy nazwa Hospital für Arme. Na początku XX w. zmieniono prawdopodobnie przeznaczenie szpitala, bo przyszedł
w nim na świat najmłodszy z sześciorga wnuków Hermanna, jedyny urodzony
(1928 r.) w Żmigrodzie – Friedrich Hatzfeldt. W tym samym, 1876 r., miał miejsce
w Żmigrodzie pokaz zwierząt hodowlanych oraz wystawa sprzętu rolniczego
i maszyn rolnych. Organizatorom – związkowi rolników z Milicza i Żmigrodu,
książę udostępnił pod ekspozycję duże pole między Żmigródkiem a szosą
milicką. W trakcie mroźnej zimy 1879-1880 Hatzfeldt podarował kuchni obsługującej ubogich drewno opałowe, a księżna Natalie trzy cetnary grochu. Jadłodajnia wydała podczas 38 mroźnych dni 2.546 porcji grochówki (1-litrowych),
a także 459 porcji warzyw z mięsem. Skorzystało z tej pomocy 69 ubogich
i potrzebujących.174
Książę Hermann wykazywał duże zainteresowanie życiem społecznym i kulturalnym miasta oraz stowarzyszeń w nim działających. W 1883 r. z okazji 50-lecia
miejscowego Bractwa Kurkowego Hatzfeldt zdecydował się ufundować nowy
sztandar. Poświęcenie chorągwi odbyło się z wielką fetą, bo urządzono je w dniu
urodzin następcy tronu 18 X 1883 r. W święcie wzięły udział towarzystwa śpiewacze, związek kombatantów, członkowie magistratu i orkiestra 50. Regimentu
Piechoty z Rawicza.175 Książę, jako najznamienitsza postać zachodniej części powiatu i Żmigrodu, podejmował najważniejsze osobistości goszczące w mieście.
3 września 1885 r. zawitał do Żmigrodu następca tronu Fryderyk Wilhelm, przebywający w okolicach Rawicza na manewrach wojskowych. Kronprinz przyjechał
koleją, na żmigrodzkim dworcu oczekiwała go delegacja złożona z nadprezydenta Śląska O. Seydewitza, prezydenta Rejencji Wrocławskiej U. Junckera i landrata
milickiego E. Heydebranda. Szpaler powitalny utworzyli członkowie związków
wojackich (Krieger – Verein) Prusic, Sułowa, Milicza i Wierzchowic. Fryderyk
Wilhelm był gościem księcia Hatzfeldta i u niego nocował. Następnego dnia
udał się pociągiem do Wrocławia. W grudniu tego samego roku do Żmigrodu
przyjechali członkowie rodziny królewskiej, książę Wilhelm (późniejszy król Prus
i cesarz) i książę Heinrich. Podczas polowania w Niezgodzie ustrzelili 17 saren,
74 daniele, 1 jelenia, 1 lisa i 17 dzików. 30 grudnia na książęcym polowaniu padło
545 bażantów, z czego – jak skrzętnie zaznacza Goedsche – 217 sztuk upolował
książę Wilhelm, a 113 Heinrich.176
173
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Magistrat Żmigrodu najwyraźniej cenił dokonania Hermanna Hatzfeldta na
polu społecznym. Wyrazem tego uznania było nadanie 40-letniemu księciu tytułu
honorowego obywatela Żmigrodu. Specjalny dyplom władze miejskie zamówiły w pracowni litograficznej Spiegla we Wrocławiu, a kosztował on 200 marek.177
Nadanie tytułu honorowego księciu nastąpiło 1 października 1888 r., dyplom
wręczył Hatzfeldtowi burmistrz Albert Schoenaich na czele pięcioosobowej
deputacji.178
Mimo dużej ilości obowiązków Hatzfeldt nadal udzielał się w życiu społecznym
Żmigrodu. Przykładem tego była aktywność księcia i bliskie związki z miejscowym Bractwem Kurkowym. We wrześniu 1894 r. położył wraz z członkami magistratu kamień węgielny pod budowę nowej strzelnicy należącej do tego stowarzyszenia. W maju następnego roku książę uczestniczył w uroczystym otwarciu
tego obiektu, co opisał H. Goedsche:
„[...] W sobotę 19 maja uroczyście otwarto i poświęcono nową siedzibę Bractwa
Kurkowego. Pan nadprezydent prowincji śląskiej, Jego Książęca Mość von Hatzfeldt, korzystając z zaproszenia przybył i wygłosił do zebranych uroczystą mowę.
[...]179
Związki Hermanna z tym mieszczańskim bractwem były bardzo zażyłe, w 1891 r.
książę obwołany został nawet królem kurkowym.
Aktywności Hatzfeldta mieszkańcy powiatu zawdzięczali też budowę kolejki
wąskotorowej. Do tej inwestycji powołano specjalną spółkę, w której książę miał
niewielkie udziały. Teren powiatu milicko-żmigrodzkiego był słabo zaludniony,
miał też niewystarczającą sieć dróg, głównie piaszczystych i nieutwardzonych.
Trudno więc przecenić znaczenie tego środka lokomocji w regionie o wielkich
połaciach lasów i stawów. Oprócz transportu ludzi kolejka dowoziła m.in. drewno
do licznych tartaków. Pierwszą linię otwarto w 1894 r., ostatni odcinek w 1899 r.
25 stycznia 1897 r. zmarła w Wenecji matka księcia – Maria Hatzfeldt. Jej zwłoki
sprowadzono koleją do Żmigrodu i tu w parafialnym kościele św. Trójcy odbyła się
5 lutego ceremonia pogrzebowa. W czerwcu tego roku książęca para obchodziła
w pałacu srebrne gody. Miejscowa ,,Trachenberger Zeitung” zamieściła z tej okazji duży artykuł ilustrowany fotografiami jubilatów.180 Miesiąc później Hermann
Hatzfeldt otworzył w Żmigrodzie wystawę pszczelarską połączoną z prezentacją
177
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osiągnięć Związku Śląskich Hodowców Pszczół (Verein Schlesischer Bienenzüchter).
Wystawę odwiedziło tysiące ludzi, co świadczy o popularności tych owadów
i szacunku, jakim darzono pszczele produkty: miód, wosk, kit itd. Pewne światło
na znaczenie tej dziedziny rzuca działalność hodowców pszczół w pobliskim
Sułowie, który stał się siedzibą Verein der Bienenfreunde, a w jego szeregach znaleźli się m.in. hr. Alfred Mycielski, ks. Hermann Hatzfeldt, ks. Hans Heinrich XV
Pless, hr. Eduard Reichenbach i wiele innych prominentnych osób tamtych czasów.181
Lektura ,,Trachenberger Zeitung” i kroniki Goedschego z końca wieku XIX
zdumiewają bogactwem życia muzycznego w Żmigrodzie.182 Funkcjonowały
w mieście katolickie i protestanckie towarzystwa śpiewacze, które organizowały przy różnych okazjach koncerty. Kantor Fritz Riedel utworzył w 1890 r. tzw.
Chorgesangverein, miał on w repertuarze m.in. tak trudne dzieła jak Requiem
c-moll Cherubiniego, czy kantaty J.S. Bacha. Wymieniony chór wykonał w styczniu 1892 r. w sali hotelu Weisse Adler oratorium F.J. Haydna Stworzenie świata.
Ten sam hotel gościł rok później muzyków Augusta Riedla z dziełem Haydna Die
Jahreszeiten; solistami byli wówczas Elsa Konopaseck (sopran) z Wrocławia, Emil
Hellriegel (tenor) z Wrocławia, Georg Walter (bas), także ze stolicy Śląska. Muzykom towarzyszyła orkiestra miejska z Trzebnicy.183 W styczniu 1897 r. w hotelu
Zur Hoffnung miało miejsce drugie wykonanie oratorium Stworzenie świata, tym
razem chórowi kantora A. Riedla towarzyszyła orkiestra wojskowa 50. Regimentu Piechoty z Rawicza. O możliwościach rawickich muzyków wojskowych dobrze
świadczy koncert w Obornikach Śl., podczas którego zagrano w styczniu 1899 r.
oratorium Eliasz Mendelssohna. I tutaj zaśpiewał żmigrodzki chór, co oznacza,
że koncertował nie tylko w rodzinnym mieście. Wielka feta muzyczna odbyła się
w Żmigrodzie 2 i 3 października tegoż roku. Z całego Śląska zjechali się do miasta protestanccy duchowni, kantorzy, organiści by wziąć udział w święcie muzyków ewangelickich organizowanym przez Evangelische Kirchenmusikverein in
Schlesien. ,,Schlesische Zeitung” w swojej relacji o uroczystości uznała go za jeden
z najbardziej udanych zjazdów tego roku na Śląsku:
„[...] W każdym razie żmigrodzkie Święto Muzyki Kościelnej należy zaliczyć do
najbardziej udanych spotkań, jakie odbyły się w tym roku na Śląsku [...]184
We wrześniu 1900 r. kantor Riedel wystawił w kościele ewangelickim w Żmigrodzie oratorium Narodziny Jezusa Karla Steina. Jako soliści wystąpili: Elsa Krocker
181
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(sopran) z Wrocławia, Anna Greve (alt) ze Żmigrodu, Heinrich Seeliger (tenor) ze
Żmigrodu i pastor Ewald Fuchs (bas) z Wrocławia.185
Nie sposób nie docenić w Żmigrodzie kulturotwórczej roli pałacu i rodziny Hatzfeldtów. Ród mający związki z największymi twórcami niemieckimi XIX w., jak
Karl Holtei i Richard Wagner, w naturalny sposób promieniował kulturą i stanowił
wzorzec dla miejscowej społeczności. Tym bardziej, że Hermann Hatzfeldt mimo
swoich rozlicznych obowiązków we Wrocławiu czy Berlinie, nie unikał udziału
w życiu miasta, patronując licznym przedsięwzięciom.
Podsumowując społeczną działalność księcia Hermanna Hatzfeldta na terenie
dominium żmigrodzkiego nie sposób pominąć jego działalności charytatywnej.
Wspomniany nowy szpital przy Bahnhofstrasse, dwa sierocińce i kilka przedszkoli (Dominialkindergarten) we wsiach, gdzie znajdowały się folwarki książęce
finansowała magnacka rodzina. W zakładach tych usługiwały sprowadzone
przez Hatzfeldta siostry Boromeuszki i diakonise z żeńskiego zgromadzenia protestanckiego. One także pełniły rolę przedszkolanek w ochronkach wiejskich.
W żmigrodzkim sierocińcu i szpitalu pomagały im kobiety zrzeszone w Vaterländischen Frauenverein vom Roten Kreuz.186 Czynnie wspierała je księżna Natalie, jeśli
tylko spędzała czas w Żmigrodzie. Przebywając w Berlinie księżna uczestniczyła
w życiu oficjalnym dworu, gdzie pełniła funkcję ochmistrzyni (Oberhofmeisterin)
u cesarzowej Fryderyki. Kiedy Hatzfeldt został powołany na stanowisko nadprezydenta Śląska, jego żona zasłynęła z przyjęć urządzanych dla profesury wrocławskiego Uniwersytetu.187
Katoliccy Hatzfeldtowie szczególną troską otaczali kościół parafialny pod wezwaniem św. Trójcy w Żmigrodzie, gdzie mieści się kaplica, pod którą spoczywają całe pokolenia tej książęcej rodziny. Drugą niejako ich rodową świątynią jest
kościół w Powidzku k/Żmigrodu, wyposażony w paramenty liturgiczne fundowane przez kilka generacji Hatzeldtów.188 Powidzko jest uznawane za gniazdo
rodzinne przez tę familię; tutaj bowiem – jak wspomniałem – osiedlił się Melchior
Hatzfeldt po wojnie 30-letniej i stąd zarządzał swoim dominium.
Pozostałe świątynie ordynacji w Korzeńsku, Radziądzu i Barkowie poddane
zostały renowacji w drugiej połowie lat 30. XX wieku przez Hermanna III, kiedy
poprawiła się koniunktura gospodarcza i część zysków można było przezna185

H. Goedsche, pr. cyt., s. 182.
F. Hatzfeldt, pr. cyt. , s. 40.
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czyć na remonty. Prace konserwatorskie odbywały się pod nadzorem zaprzyjaźnionego z książęcą rodziną konserwatora zabytków Dolnego Śląska – Güntera
Grundmanna.189 W latach 1993-1994 syn Hermanna III, Edmund − do 1997 r.
przewodniczący Ziomkostwa Milicko-Żmigrodzkiego (Heimatkreisgemeinschaft
Militsch-Trachenberg), zebrał sumę 15 tys. marek, którą przeznaczył na remont
ufundowanego przez Hatzfeldtów w XVIII w. barokowego kościoła w Korzeńsku.
Tak więc rodzina ta nie zerwała związków ze Żmigrodem, a wszystko wskazuje na
to, że wiara katolicka i ufundowane przez rodzinę obiekty sakralne są czynnikami,
które w dalszym ciągu łączą Hatzfeldtów ze Śląskiem i dawnym dominium.

5. Nominacja Hatzfeldta – przyczyny, pozycja na dworze królewskim.
Oczekiwania władz w związku z nominacją
Jakie czynniki kształtowały klimat polityczny w Rzeszy i na Śląsku? W latach
1891-1895 w Niemczech panował kryzys gospodarczy. Nie ominął on również
Śląska. Najgorsze były lata 1892-1895; w 1892 r. we wrocławskich zakładach LinkeHoffmann zwolniono 900 pracowników. Pogorszenie się materialnej sytuacji
robotników wywoływało strajki inicjowane przez socjaldemokratów. Stąd reakcja kół rządzących polegająca na ograniczeniu aktywności socjalistów. Wyrazem tych dążeń był projekt ustawy antysocjalistycznej w Sejmie Prus (1897 r.),
sankcjonujący karę więzienia za namawianie do strajku (w Reichstagu, 1899 r.)
– odrzuconej przez oba parlamenty.190 W 1894 r. klimat nacjonalistyczny, podsycany przez cesarza m.in. przemówieniem w Toruniu, doprowadził do utworzenia − wspomnianego wyżej − Towarzystwa do Wspierania Niemczyzny na Kresach Wschodnich (Ostmarkenverein), popularnie zwanego Hakatą. Ciągłe starcia
L. Capriviego z premierem B. Eulenburgiem, stronnikiem kajzera w kwestii prób
zaostrzenia kursu wobec socjalistów, podkopywały pozycję kanclerza. Jego
położenie osłabiały także ataki junkrów za wspomniane wyżej układy celne,
a zwłaszcza otwarcie rynku niemieckiego dla rosyjskiego zboża. Konserwatyści
poparli kanclerza tylko w projekcie reformy wojskowej (1893 r.), której celem było
zwiększenie wydatków na wojsko i powiększenie stanu liczebnego armii. Znaleźli się jednak w mniejszości i projekt upadł, co pociągnęło za sobą rozwiązanie
parlamentu i rozpisanie nowych wyborów. Nowa większość parlamentarna była
jednak chwiejna, ponadto cesarz domagał się wraz z premierem pruskim Botho
Eulenburgiem wprowadzenia nowej ustawy wyjątkowej przeciw socjalistom
(1894 r.). Kiedy projekt ten został w parlamencie odrzucony, Capriviego uznano
winnym niestabilności gospodarczej, politycznej i społecznej. Koła konserwatywne mające wpływ na cesarza Wilhelma zapamiętały kanclerzowi jego trak189
190
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taty handlowe, koncesje na rzecz Polaków w Wielkopolsce i złagodzenie kursu
wobec socjalistów.
Jesienią 1894 r. życie polityczne nabrało tempa. 28 września prasa podała, że
dymisja nadprezydenta prowincji śląskiej, Ottona von Seydewitza, została
przyjęta przez cesarza.191 Nowym nadprezydentem miał zostać książę Hatzfeldt,
który otrzymał osobisty telegram od przebywającego w Schweenemünde
Wilhelma II. Kajzer powierzał mu, w tej pisemnej formie, kierowanie prowincją śląską.192 Seydewitz pożegnał się z wyższymi urzędnikami Nadprezydium
i Zarządu Regulacji Rzeki Odry 28 września w sali posiedzeń swojej siedziby przy
Albrechtstrasse (ul. Wita Stwosza). ,,Schlesische Zeitung” zamieściła jego oficjalną
mowę pożegnalną, drukowaną także w pismach urzędowych (Amtsblättern).193
Dziękował w niej instytucjom, stowarzyszeniom, urzędom państwowym i samorządowym ,,za pełne zaufania poparcie w trakcie 15-letniej służby w Nadprezydium Śląska’’.194 Otto von Seydewitz pełnił swoją funkcję od lipca 1879 r.195 Zasadne wydaje się pytanie – dlaczego najwyższe władze zrezygnowały ze służby tego,
związanego z partią konserwatywną polityka, który przyczynił się w znacznym
stopniu do rozwoju gospodarczego prowincji w drugiej połowie XIX w.? Warto
podkreślić, że w chwili dymisji Seydewitz miał 76 lat, był więc w wieku zaawansowanym. Prawdopodobnym wydaje się pogląd cesarza i bliskich mu kół politycznych, że prowincji śląskiej potrzebny jest nowy impuls rozwojowy, a taki
gwarantował o 30 lat młodszy Hatzfeldt, posiadający duże doświadczenie parlamentarne i administracyjne. Ponadto prawdopodobnie dostrzeżono fakt, że
nowy nadprezydent będzie lepszym partnerem dla Georga Bendera intensywnie
rozwijającego infrastrukturę i komunikację miejską i nadającego konsekwentnie
Wrocławiowi pozycję metropolii.
Znamienne słowa znalazły się w ostatnim, sylwestrowym numerze ,,Schlesische
Zeitung” na temat ustępujących władz prowincji. Dotyczyły one strategicznej dla
Śląska sprawy, jaką była komunikacja, a właściwie zaniedbania w tej dziedzinie:
,,[…] O tym, że świat stoi pod znakiem komunikacji w ostatnich latach na Śląsku
jakby zapomniano. I dlatego trzeba ciągle się uskarżać, że taka piękna i ludna
191

,,Schlesischer Gebirgs-Kurier”, nr.78, 28 IX 1894, s. niepaginowana [...]Wniosek o dymisję z funkcji
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prowincja popadła w nieodpowiedzialne zapóźnienie w stosunku do zachodniej
części kraju, co jest hamulcem jej rozwoju […]”.196
Brak pośpiesznego połączenia kolejowego w przemysłowym okręgu górnośląskim nazwała gazeta ,,smutnym kuriozum”. Krytyka ta była symptomem potrzeb
prowincji i oczekiwań jej mieszkańców; problemy te zostaną szerzej omówione
w rozdziale III.
Nowy nadprezydent objął swój urząd 3 X 1894 r. i zaczął pracę od oficjalnego zapoznania się z biurami Nadprezydium, które mieściło się w pałacu Hatzfeldtów (do
1802 r. w rękach rodziny). Podczas obchodu towarzyszył mu radca Achim Baurschmidt, który przedstawiał Hatzfeldtowi wyższych i niższych rangą urzędników.197
Także 3 października w pismach urzędowych ukazało się oficjalne ogłoszenie
o objęciu urzędu nadprezydenta przez Hatzfeldta oraz jego oświadczenie,
w którym stwierdzał, że zgodnie z wolą króla Prus obejmuje to stanowisko. Ogłoszenie zawierało też deklarację księcia, w której zapowiedział, że będzie kierował prowincją śląską apolitycznie i praworządnie.198 16 października Hatzfeldt, już

Budynek Nadprezydium Prowincji Śląskiej (po lewej) przy Albrechtstrasse (ul. Wita Stwosza) we Wrocławiu
(Arch. Hatzfeldtów)
196

,,Schlesische Zeitung” nr 762, 31 XII 1894, Schlesien.
,,Schlesische Zeitung” nr 695, 3 X 1894, Schlesien.
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,,Schlesische Zeitung“ nr 705, 7 X 1895, Schlesien.
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jako oficjalny przedstawiciel królewskiego rządu, wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 1894/1895 na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma III
we Wrocławiu, którego rektorem był znany slawista Władysław Nehring. Z tym
dniem przejmował stanowisko kuratora uniwersytetu, które z urzędu przypadało
nadprezydentowi i trwało tak długo jak sprawowanie tej funkcji.

Rokokowa sala w budynku Nadprezydium
(Arch. Hatzfeldtów)

Sala audiencyjna w Nadprezydium
(Arch. Hatzfeldtów)

Tymczasem w doniesieniach prasowych odbijały się echa nominacji Hatzfeldta
na to prominentne stanowisko. ,,Schlesische Zeitung” podawała za ,,Deutsche
Wochenblatt”, że powołanie księcia Hatzfeldta na nadprezydenta prowincji śląskiej nie odpowiadało życzeniu kanclerza i było ,,osobistą inicjatywą Jego Cesarskiej Wysokości”.199 O kandydaturze tej mówiło się już w kręgach politycznych
podczas balów dworskich poprzedniej zimy. Jednak – jak relacjonuje gazeta −
,,wiadomo było także, że radcy korony również nie życzyli sobie tej kandydatury”.200
Lektura prasy śląskiej wskazuje, że Hatzfeldt jako prominentna osoba na Śląsku,
polityk, parlamentarzysta, członek Partii Rzeszy miał wrogów nie tylko w postaci
kanclerza i części dworskiej kamaryli. Przy okazji kryzysu kanclerskiego na początku października (1894 r.) przecieki do prasy ujawniły podwójne działania
konserwatystów – przeciw Capriviemu i przeciw nominacji Hatzfeldta na urząd
nadprezydenta prowincji śląskiej.201 Jest wysoce prawdopodobne, że nie mogli,
bądź nie chcieli się pogodzić z dymisją przedstawiciela swojej partii na tym
stanowisku − Seydewitza, które teraz obejmował członek Partii Rzeszy i do tego
katolik. Pewnym zaspokojeniem oczekiwań konserwatystów była nominacja
związanego z nimi doktora Willego Heydebranda und der Lasa na prezydenta
rejencji wrocławskiej.202
199
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O nacjonalistycznych nastrojach w Rzeszy świadczy fakt zawiązania 1 października,
a więc tuż przed powołaniem Hatzfeldta, Towarzystwa Popierania Niemczyzny na Kresach Wschodnich. ,,Schlesische Zeitung” donosiła o ,,napływających
z zachodu i południa Niemiec wyrazach uznania i poparcia dla tej inicjatywy”.203
Na siedzibę organizacji wybrano Poznań.
Nominacji Hatzfeldta towarzyszyły zmiany w nastrojach ziemian i wstrząsy
polityczne w prowincji. Już 25 października we Wrocławiu środowiska związane z własnością ziemską postanowiły uruchomić Izbę Rolniczą Śląska, która
chroniłaby interesy agrariuszy.204 Zezwolenie na działalność Izby miał wprawdzie wydać Landtag prowincji ale inicjatywa cieszyła się poparciem Centralnego
Związku Rolniczego (Landwirtschaftliche Centralverein) i nowo mianowanego
nadprezydenta.
Emocje antysocjalistyczne wzbudził odbywający się 24 X we Franfurcie nad
Menem zjazd socjaldemokratów, który − jak wskazuje rozwój wypadków − stał
się katalizatorem zmian. ,,Schlesische Zeitung” z 25 października podawała
powołując się na „Norddeutsche Allgemeine Zeitung”, że nie tylko Reichstag
domagał się ustaw antysocjalistycznych, ale także pruski Landtag.205 Co więcej –
narastał konflikt między Caprivim a Eulenburgiem, wyrazem tego były doniesienia prasowe i komentarz w ,,Schlesische Zeitung”:
,,[...]Jedność między kanclerzem a premierem nie została dotąd osiągnięta, mimo
że cesarz stara się o to osobiście[...]”206
Caprivi nie chciał się zgodzić na rozwiązanie parlamentu Rzeszy i rozpisanie
nowych wyborów. O tym, że sytuacja dojrzewała do przesilenia świadczyły
następujące po sobie wypadki. W tym samym numerze ,,Schlesische Zeitung”
cytowany był adres Związku Rolników z Prus Wschodnich do kajzera. W petycji
Związek domagał się poskromienia ruchu socjalistycznego ,,niebezpiecznego
dla państwa i niszczącego dla Niemiec”.207 W tym samym tonie wypowiadała się
Partia Konserwatywna, która miała swój zjazd w końcu października; ,,Schlesische Zeitung” z 26 X zamieściła motto działań jej członków: ,,Z Bogiem – za Króla
i Ojczyznę”, ,,Silna monarchia jest możliwa tylko z silną Partią Konserwatywną”.
O związkach Wilhelma II z tą partią świadczyło też jego zawołanie cytowane w tym
samym numerze – ,,Naprzód z Bogiem, a bez czci ten, kto porzuca swojego cesarza!”
(,,Vorwärts mit Gott, und ehrlos, wer seinen Kaiser im Stiche lässt!”).
203
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27 października Niemcy obiegła sensacyjna wiadomość. Prasa donosiła, że dzień
wcześniej cesarz przyjął dymisję kanclerza Capriviego.208 Jeszcze bardziej opinię
publiczną zdumiała informacja, że cesarz zdymisjonował także bliskiego sobie
premiera Prus – Eulenburga. ,,Schlesische Zeitung” z 27 października donosiła
w porannym wydaniu: ,,z najpewniejszego źródła wiadomo iż nie tylko kanclerz
Rzeszy hr. Caprivi złożył prośbę o dymisję i ją otrzymał, ale także premier
hr. Eulenburg”.209 Wydanie wieczorne tego samego dziennika zawierało informację, że cesarz przyjął 26 X o 1400 kanclerza Capriviego, a o 1415 premiera Prus.
Obaj wnieśli o złożenie ich z urzędu i dymisję otrzymali w iście ekspresowym
tempie, bo w trakcie 15-minutowych audiencji.
,,[…] Zdumienie było zupełne. Ludzie byli na wszystko przygotowani ale nie
na taką sensację[…]” – komentowała na pierwszej stronie ,,Schlesische Zeitung”
z 27 X 1894 r. 210
Jeszcze nie umilkły echa dymisji, kiedy dwa dni późniejsze wydanie tej samej
gazety doniosło o prawdopodobnym powołaniu na fotel kanclerza księcia
Chlodwiga Hohenlohe-Schillingsfürsta.211 ,,Schlesische Zeitung” podawała za
depeszą Biura Telegraficznego Wolffa z Berlina, że 28 października przed południem cesarz zaproponował księciu Hohenlohe stanowisko kanclerza Rzeszy
i premiera Prus, a dotychczasowemu podsekretarzowi stanu z ministerstwa ds.
Alzacji i Lotaryngii, Ernstowi von Koellerowi, fotel ministra spraw wewnętrznych.212
Depesza zawierała też taki passus:
,,[…] Oficjalne mianowanie nastąpi prawdopodobnie podczas dzisiejszego
wieczoru. Książę Hohenlohe i pan von Koeller przyjechali przed południem
z Jego Wysokością do Berlina; o 600 po południu jadą do Neues Palais na kolację
i tam będą nocować. A jutro przed południem spodziewani są w Berlinie. Pan von
Koeller przejmie tam swoje obowiązki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych […]”213
Spekulacje prasy okazały się trafne, Hohenlohe objął fotel kanclerski i urząd
premiera Prus kilka dni później – 2 listopada 1894 r. Kim był książę, który w tak
zaawansowanym wieku (75 lat) objął kluczowe stanowisko w państwie? Jego
starszy brat, Viktor von Ratibor, był jednym z największych latyfundystów na
Górnym Śląsku. Nowy kanclerz posiadał dobra Schillingsfürst w Bawarii,
odziedziczył je w 1846 r. Jako absolwent prawa zaczynał karierę referendarza
208
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w Poczdamie, a później asesora we Wrocławiu. Śląsk nie był mu więc obcą krainą.
Wiele lat nowy kanclerz spędził w dyplomacji, pracował jako poseł w Londynie,
ambasador w Paryżu, namiestnik Alzacji i Lotaryngii.214 W latach 1870/1871 książę
był czynnym uczestnikiem zjednoczenia Rzeszy, a w 1871 r. został wybrany do
Reichstagu. Wśród powodów powołania Hohenlohego na stanowisko kanclerza
były zapewne koligacje rodzinne, skoro był on kuzynem Wilhelma II. Co więcej,
powierzenie jednej osobie dwu najważniejszych stanowisk w Rzeszy i Prusach
odsuwało niebezpieczeństwo konfliktów personalnych między kanclerzem
i premierem, jak to miało miejsce dotychczas. Wiek księcia czynił go mało mobilnym i bezwolnym, w ostatnich latach rządzenia zmiany w rządzie odbywały
się już bez jego woli. Wymienione czynniki dawały kajzerowi komfort rządzenia
i gwarancję, że nawa państwowa płynąć będzie w kierunku wytyczonym przez
cesarza i jego otoczenie.
Co zyskiwał nowy nadprezydent Śląska na tej zmianie? Hohenlohe był tak jak on
członkiem Partii Rzeszy. Obaj mieli doświadczenie parlamentarne jako posłowie
do Reichstagu. Wreszcie jednego i drugiego łączyła ta sama konfesja – byli katolikami. Zmiana ta dawała Hatzfeldtowi szersze pole manewru. Jego zwierzchnikiem nie był już człowiek nastawiony wrogo.
Przedstawione powyżej fakty odzwierciedlają klimat polityczny i tło zmian
personalnych na najwyższych szczeblach władzy w Rzeszy. Wracając do zasadniczego tematu powołania księcia Hermanna Hatzfeldta na to prominentne
stanowisko w Niemczech i najważniejsze w prowincji, warto zreasumować powody,
jakie przyświecały cesarzowi i sferom dworskim przy tej nominacji. W mojej opinii
istniały trzy zasadnicze motywy władz berlińskich. Pierwszym czynnikiem – było
znaczenie prowincji śląskiej i jej potrzeby. Kwestia Odry, jej regulacji i uczynienia
z niej arterii komunikacyjnej była sprawą najwyższej wagi. Rozwijający się przemysł i związane z tym zmiany w gospodarce, w tym postępująca elektryfikacja,
wymuszały przeobrażenia w transporcie, stąd nacisk na postęp w budowie
linii kolejowych. Rzesza była w końcu XIX w. pierwszą potęgą przemysłową
w Europie, do tego strategicznie położoną między rynkami zbytu: Bałkanami,
bezkresną Rosją i państwami Europy Zachodniej. Rozbudowa kolejnictwa
była dla Śląska, leżącego między Austro-Węgrami, prowincją poznańską, zagłębiem górnośląskim i Berlinem, potrzebą chwili. Dla ludności wiejskiej pierwszorzędną wagę miały połączenia lokalne, stąd zaczęły się mnożyć postulaty o budowę linii kolei wąskotorowych.
Wreszcie sam Wrocław, stolica prowincji z rosnącymi oczekiwaniami mieszkańców
214
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i władz miejskich, konsekwentnie dążących do uczynienia z miasta metropolii.
Nadburmistrz Bender, zarządzający miastem pochłaniającym kolejne tereny
wiejskie pod nowe dzielnice, potrzebował równorzędnego partnera ze strony
władz państwowych. Prowincja borykała się także z problemem rolnictwa, czego
wyrazem była roszczeniowa postawa Związku Rolników i oczekiwania junkrów
wobec władz państwowych, by te przymknęły granice dla tanich zbóż z Rosji.
Dalej – pole konfliktów stwarzał rodzący się ruch polski i dążenia narodowościowe Polaków, głównie na Górnym Śląsku. Prowincja stała przed nowymi
wyzwaniami, wchodziła w erę dynamicznego rozwoju. Zasadnicza kwestia, jaka
się pojawiała przed władzami berlińskimi była kwestią personalną – czy wiekowy,
76-letni dr O. Seydewitz podoła wszystkim tym problemom, czy też na stanowisko nadprezydenta należy znaleźć kogoś młodszego i operatywnego, kto
potrafi objąć i zapanować nad całością spraw Śląska? Władze zdecydowały się
na drugie rozwiązanie.
Drugim czynnikiem, który zadecydował o wyborze Hatzfeldta na nadprezydenta
była jego znajomość spraw prowincji. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału Prowincjonalnego (Provinzialausschuss). Działalność ta dawała
mu orientację w głównych problemach prowincji i jej potrzebach finansowych.
Posiadał olbrzymią wiedzę na temat funkcjonowania powiatu, prowincji i państwa. Zaangażowanie, kompetencja i lata spędzone w parlamencie Rzeszy powodowały, że posiadł umiejętność poruszania się w świecie polityki i znał mechanizmy władzy. Jego osoba spełniała oczekiwania władz, a te wymagały głębokiej
znajomości administracji wszystkich szczebli – od instytucji samorządowych po
rządowe, bo przecież nadprezydent jako komisarz rządu był reprezentantem
państwa na terenie prowincji.
Wreszcie − kolejnym, trzecim powodem nominacji Hermanna Hatzfeldta była bez
wątpienia jego wysoka pozycja na dworze królewskim. Poza wysokim urodzeniem i tytułem książęcym (Fürst), Hatzfeldt pełnił od 1884 r. honorową funkcję
Wielkiego Podczaszego Królewskiego (Königliche Oberst=Schenk)215, co lokowało
go w pierwszej piątce arystokratów pruskich na dworze królewskim, obok księcia
Hugona von Radolin – Wielkiego Koniuszego Królewskiego, czy księcia Hansa
Heinricha von Pless, pełniącego prestiżową funkcję Wielkiego Łowczego. Koneksje Hatzfeldta dodatkowo wzmacniała żona, Natalia Benckendorff, powiernica
królowej Prus. Obaj bracia Natalii, jako poddani cara, pełnili najwyższe urzędy na
dworze Romanowów, marszałka carskiego dworu i ambasadora Rosji w Londynie.216
215
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Tak więc nie mam wątpliwości, że przedstawione wyżej powody zaważyły na
nominacji Hatzfeldta na stanowisko nadprezydenta Śląska. Wykształcenie,
kompetencje, znajomość spraw powiatu, prowincji i państwa, oraz koneksje
dworskie powodowały, że w tamtych latach wydawał się najlepszym kandydatem na tę wysoką posadę.
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III. NADPREZYDIUM ŚLĄSKA
1. Nadprezydium. Kompetencje nadprezydenta. Zakres działalności
Właściwym organizatorem administracji pruskiej był Fryderyk Wilhelm I.
Utworzone przez niego władze administracyjne, tak centralne jak i prowincjonalne, istniały do reform Karla Steina i Karla Augusta Hardenberga prawie sto lat –
do 1808 r. Rozporządzeniem z 24 maja 1713 r. Fryderyk Wilhelm I utworzył
dwa urzędy centralne: Generalne Dyrektorium Finansów (General – Finanz –
Direktorium) oraz Generalny Komisariat Wojny (General – Kriegs – Kommisariat).217
Odpowiednimi władzami prowincjonalnymi były Kamery Urzędowe (Amtskammer) i Kamery Wojny (Kriegskammer). Spory kompetencyjne, między tymi urzędami centralnymi doprowadziły do połączenia ich w jeden organ o nazwie
Dyrektorium do Spraw Wojny, Finansów i Domen zwanym w skrócie Generalnym
Dyrektorium. Podległe im władze prowincjonalne połączono także w jeden urząd,
nazwano je Izbami Wojny i Domen (Kriegs – und Domänen – Kammer).
Zajęcie Śląska przez Prusy przyniosło dalsze przeobrażenia. Fryderyk II zlikwidował dotychczasowe władze administracyjne i wprowadził nowe – na wzór
pruski. Nie doprowadziło to jednak do unifikacji Śląska z pozostałymi prowincjami
Prus, co oznaczało podległość prowincji Generalnemu Dyrektorium. Specjalnie
zatem dla Śląska utworzono urząd ministra prowincji śląskiej, który podlegał
bezpośrednio królowi. Stan ten trwał do czasu reform w początkach XIX w.
W pierwszym okresie na zajętym przez wojska pruskie Śląsku władzę naczelną
sprawował komisariat wojenny. Rozporządzeniem Fryderyka II z 25 XI 1741 r.
utworzono na Śląsku dwie kamery: wojny i domen. Jedna mieściła się we
Wrocławiu (obejmowała Środkowy i Górny Śląsk), druga w Głogowie (obejmowała
Dolny Śląsk). Kamery sprawowały władzę wojskową i skarbową, a także nadzór
nad handlem, przemysłem, rzemiosłem i Żydami, kontrolowały zarządy miast,
sprawy policyjne i zajmowały się orzecznictwem administracyjnym. Przy kamerach
217
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działały kolegia, np. kolegium handlowe czy medyczne. Kamerom były podporządkowane główne urzędy różnych resortów np. Główny Urząd Akcyzowy,
Główny Urząd Górniczy, Główny Urząd Podatkowy.218
Reformy K. Steina i K.A. Hardenberga gruntownie zreorganizowały administrację pruską. Klęski lat 1806 i 1807 obnażyły nieudolność organizmu państwowego
i jego zacofanie. Plany reform miały na celu unowocześnienie organizacji państwa,
jego organów i zarządzania monarchią. Rdzeń zmian ustrojowych polegał na:
− rozwiązaniu centralnych władz administracyjnych (Tajnej Rady i Generalnego
Dyrektorium);
− utworzeniu ministerstw resortowych (MSW, MSZ, MF, Ministerstwa Wojny
i Sprawiedliwości);
− podzieleniu kraju na 10 prowincji z nadprezydentami na czele;
− podziale prowincji na rejencje (z prezydentem rejencji na czele).
Urząd nadprezydenta powołany został rozporządzeniem z dnia 16 lutego 1808 r.
Jego władzę ugruntowało rozporządzenie z 30 kwietnia 1815 r. Zakres działań
i kompetencje regulowało rozporządzenie z 30 kwietnia 1815 r. i 31 grudnia 1825 r.
Instrukcja z 23 grudnia 1808 r. określała urząd nadprezydenta jako potrójnie
kompetentny i cedowała nań władzę wykonawczą z poleceń władz centralnych,
władzę nadzorczą i władzę doradczą w stosunku do rejencji. Nadprezydent
sprawował nadzór nad samorządem terytorialnym, kierował konferencjami
zwoływanymi w sprawach militarnych, nadzorował zakłady karne, sprawował
inicjatywę w zakresie inwestycji melioracyjnych i innych przedsięwzięć budowlanych wychodzących poza granice jednej rejencji. Warto nadmienić, że nadprezydent prowincji nie stanowił ogniwa pośredniego między władzami centralnymi a rejencjami (te podlegały bezpośrednio ministerstwom), lecz pełnił funkcję
komisarza rządowego na terenie prowincji.
Po Kongresie Wiedeńskim nastąpiły dalsze reorganizacje administracji w Prusach.
Instrukcja z 30 kwietnia 1815 r. precyzowała funkcje nadprezydenta, rozszerzała
je, jednak bez szczególnych zmian kompetencyjnych. Nadprezydent skupiał
w swych rękach najwyższą władzę cywilną, w przypadku wojny był odpowiedzialny
za bezpieczeństwo całej prowincji. Wydane w 1817 r. rozporządzenie mówiło
o powołaniu Prowincjonalnego Kolegium Szkolnego (Provinzialschulkollegium),
na jego czele stał z urzędu nadprezydent. Kolegium to nadzorowało całe szkolnictwo średnie na terytorium prowincji. Ostateczną regulacją kompetencji
i zakresu działalności nadprezydentów prowincji była instrukcja z 31 grudnia
218
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1825 r., która nadała im większe uprawnienia administracyjne. Nadprezydentów
uznano za instancję wyższą w stosunku do rejencji, a więc pośrednią między
rejencjami a ministerstwami. Do specjalnych kompetencji nadprezydentów
zaliczono sprawy reprezentacji stanowej, rozstrzyganie konfliktów kompetencyjnych między urzędami niższego szczebla oraz sprawy, które przekraczały zasięg
działalności jednej rejencji, np. sprawy prowincjonalnych zakładów leczniczych,
zarządzanie kordonów sanitarnych na wypadek zarazy, regulacja rzek, budowa
dróg. Nadprezydenci mieli też prawo nadzoru w stosunku do katolików.
W 1845 r. ponownie rozszerzono ich kompetencje o prawo udzielania koncesji
w dziedzinie przemysłu i handlu. Przyjęta w 1853 r. ustawa gminna nadała im
prawo rozstrzygania niemal we wszystkich sprawach gminnych. Odtąd też
nadprezydenci sprawowali nadzór nad różnymi zakładami, m.in. – dla umysłowo
chorych i zakładami poprawczymi. Nadprezydentowi podlegali prezydenci
rejencji, prowincjonalne dyrekcje skarbowe, oraz Komisja Generalna do Spraw
Uwłaszczenia Chłopów. Nadprezydent sprawował nadzór nad urzędnikami, mógł
odbierać od nich zażalenia i przewodniczyć w konsystorzu do spraw ewangelickich i kierować Kolegium Medycznym (Medizinal – Kollegium). Ustawa z 1883 r.
powoływała przy nadprezydencie Radę Prowincjalną (Provinzialrat) oraz Wydział
Prowincjalny (Provinzialausschuss); oba te urzędy były organami samorządowymi.
Zasięg terytorialny Prowincji Śląskiej zmieniał się kilkakrotnie:
– do końca I wojny istniały trzy rejencje (wrocławska, legnicka, opolska);
– w okresie międzywojennym dwie (wrocławska i legnicka);
– od 1936 r. trzy (wrocławska, legnicka i opolska);
– podczas II wojny utworzono Prowincję Dolnośląską (rejencja wrocławska i legnicka).
Od 1802 r. siedzibą Nadprezydium Prowincji Śląskiej był pałac Hatzfeldtów we
Wrocławiu, odbudowany po wojnie siedmioletniej przez Langhansa Starszego.
Po wojnach napoleońskich rodzina sprzedała obiekt rządowi Prus w zamian
za wielki kompleks leśny koło Książęcej Wsi w pobliżu Żmigrodu i 100 tys.
talarów. Tamtejsze lasy należały wcześniej do klasztoru cysterek w Trzebnicy
i przeszły na własność państwa w wyniku sekularyzacji, jaką przeprowadziły
Prusy w 1810 r., by finansować wojnę z Francją.
Nadprezydium składało się z pięciu wydziałów219: Wydziału Ogólnego (Allgemeine
Abteilung), Zarządu Regulacji Rzeki Odry (Oderstrom=Bauverwaltung), Wydziału
Szkół Średnich (Abteilung für Höheres Schulwesen), Wydziału Kultury Rolnej
219
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(Landeskulturabteilung) i Komisji Cen (Preisbildungstelle). We wrocławskim Archiwum
Państwowym zachowały się zespoły akt tych wydziałów, aczkolwiek niekompletne.
O ile prace Wydziału Ogólnego, Wydziału Szkół Średnich, Wydziału Kultury Rolnej
i Komisji Cen wymagały działań polegających na administrowaniu i wydawaniu
stosownych decyzji o tyle Zarząd Regulacji Rzeki Odry miał znaczenie strategiczne
dla prowincji i szybko stał się głównym polem działań nowego nadprezydenta.
Zarząd Regulacji Rzeki Odry powstał na mocy rozporządzenia cesarskokrólewskiego z 26 listopada 1873 r. Odtąd sprawy regulacji Odry i nadzoru nad
żeglugą na rzece, na odcinku od Wrocławia do Schwedt, poniżej Frankfurtu nad
Odrą, podlegały nadprezydentowi prowincji śląskiej. Na nadprezydenta nałożono obowiązek utrzymywania i uzupełniania urządzeń rzecznych i nadbrzeżnych
na Odrze. Tym samym podlegały mu porty, wały przeciwpowodziowe, trasy
żeglugowe, ujścia rzek do Odry i kanały odrzańskie oraz cała infrastruktura
zapewniająca sprawny transport wodny. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Ministra Robót Publicznych i Ministra Finansów z 14 czerwca 1879 r.
nadprezydent Śląska mógł wydawać przepisy w sprawie nadzoru nad żeglugą
i portami na odcinku od Bogumina do Schwedt.
Nadprezydentowi podlegał bezpośrednio radca wodno-budowlany (Wasserbaurath)
będący dyrektorem Zarządu Regulacji Rzeki Odry (Oderstrombau-Direktor).
Dyrektor sprawował techniczne kierownictwo nad budowlami rzecznymi i nadbrzeżnymi na Odrze, nadzorował też podlegających mu urzędników i personel
pomocniczy. Zarządowi Regulacji Rzeki Odry podlegał cały odcinek tej rzeki
liczący 700 km. Z początkiem XX w., a więc za rządów Hermanna Hatzfeldta,
Zarząd Regulacji Rzeki Odry liczył 14 referatów (Dezernaten) oraz trzy biura:
Biuro Techniczne, Biuro Hydrograficzne i Biuro Geometryczne.220
Rejencje miały znacznie mniejsze kompetencje w kwestiach związanych z Odrą,
żeglugą i utrzymaniem urządzeń wodnych. Rejencja sprawowała nadzór nad
promami, mostami, śluzami, urządzeniami odwadniającymi i spiętrzającymi,
oraz wałami i ich ochroną w czasie powodzi i spływu lodów. Rejencje miały przedkładać nadprezydentowi do zatwierdzenia projekty budowy nowych obwałowań
i urządzeń służących do ich ochrony, projekty mostów, promów i stoczni.221
Reasumując – w kompetencje podległego nadprezydium Zarządu Regulacji
Rzeki Odry wchodziło: zwierzchnictwo nad policją wodną, nadzór i kontrola wodostanów, administrowanie portami rzecznymi, budownictwo wodne, prawo
220
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kontroli technicznej grobli i tam.222 Wszystkie wyżej omówione w ogólnym zarysie sprawy stały się na najbliższych kilka lat podstawowym zajęciem H. Hatzfeldta
jako nadprezydenta Śląska.
Szczyt kariery politycznej i publicznej Hatzfeldta przypadł na pierwszy okres
panowania kajzera. Epokę tę charakteryzowały wybujałe dążenia imperialne,
szybki rozwój miast, postęp cywilizacyjny, rozwój komunikacji. Ta ostatnia dziedzina stała się wyzwaniem dla 46-letniego księcia. Wrocław po Berlinie i Królewcu
stanowił trzecią stolicę Prus, król miał tu swoją siedzibę – Pałac Królewski. Był to
powód, dla którego pozycja nadprezydenta Śląska miała znaczenie pierwszorzędne w Rzeszy.
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IV. PIERWSZA KADENCJA NADPREZYDENTA 1894-1899
1. Gospodarczy stan prowincji
Nie sposób rozpatrywać gospodarki Śląska w oderwaniu od ekonomiki Prus
i Rzeszy. Od 1888 r., kiedy to władzę objął Wilhelm II, do wybuchu I wojny w 1914 r.
Niemcy doszły do drugiej po Anglii pozycji w gospodarce światowej.223 Podstawę
ich potęgi stanowił przemysł wydobywczy, maszynowy, elektrotechniczny i chemiczny. Za rządów Bismarcka ekspansywne Prusy stoczyły trzy zwycięskie wojny: z Danią (1863/64), Austrią (1866) i Francją (1870/71). Nie byłoby to możliwe
bez gwałtownie rozwijającego się przemysłu. Ale industrializacja miała też skutki
społeczne, narzuciła człowiekowi szybszy rytm życia, przyniosła zupełnie nowe,
nieznane dotychczas formy pracy, a samej pracy nadała nowy sens. Nowoczesny
system produkcji podniósł poziom zaopatrzenia ludności w dobra materialne do
stanu o jakim nie śniło się poprzednim pokoleniom. Era maszyn przyniosła nieznane wcześniej wyroby, podniosła standard życia, poziom higieny, wprowadziła
nowe metody komunikacji (telegraf i telefon), a koleje i statki uczyniły człowieka
mobilnym w nieznanym wcześniej stopniu.
Industrializacja przewróciła kultywowany w Niemczech porządek społeczny.
W okręgach przemysłowych gromadził się rosnący w siłę proletariat, który stał
się podstawą ruchów robotniczych i socjaldemokracji. Skok cywilizacyjny Rzeszy
w drugiej połowie XIX w. pogłębił też podział na dobrze prosperującą część
Niemiec od Łaby na zachód i słabszy gospodarczo, rolniczy i zdominowany przez
junkrów wschód.
W dwudziestoleciu 1890-1910 ludność Śląska zwiększyła się o ponad milion
osób, z 4.224 tys. do 5.226 tys., czyli o 23,6%.224 W tym okresie w rejencji opolskiej
liczba mieszkańców wzrosła z 1.557,7 tys. do 2.208 tys., w rejencji wrocławskiej
z 1.599,3 tys. do 1.841,4 tys., a w rejencji legnickiej z 1.047,4 tys. do 1.176,6 tys.
Na wysoki przyrost naturalny złożyło się kilka czynników, a mianowicie: zwięk223
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szenie produkcji żywności225, które wiązało się z postępem agrotechnicznym,
mechanizacją i zastosowaniem nawozów sztucznych; innym czynnikiem był spadek strat migracyjnych. Migracje do wielkich ośrodków przemysłowych przyspieszały dynamikę ich wzrostu, a w rejonach rolniczych powodowały depopulację
i zmniejszenie gęstości zaludnienia. W latach 1890-1910 liczba mieszkańców miast
na Śląsku wzrosła o 44%, w najbardziej uprzemysłowionej rejencji opolskiej aż
o 66%, we wrocławskiej o 38%, w legnickiej o 30,4%.226 Górny Śląsk był obszarem
o największym odsetku ludności miejskiej, co wskazuje na zaawansowane
procesy urbanizacyjne w tym regionie. Liczba osad przemysłowych mających
powyżej 2000 mieszkańców zwiększyła się tu z 56 w 1885 r. do 107 w 1910 r.
czyli niemal dwukrotnie; liczba ich mieszkańców z 249.184 do 737.486 osób, czyli
trzykrotnie.227 W tym samym okresie liczba ludności aż w 29 miastach Dolnego
Śląska uległa zmniejszeniu. Do najszybciej rozwijających się górnośląskich miast
przemysłowych należały Królewska Huta, Gliwice, Bytom i Katowice. Kolejnym
czynnikiem sprzyjającym rozwojowi demograficznemu był rozwój higieny i podniesienie poziomu zdrowotności, rozwój medycyny, zastosowanie na szeroką
skalę szczepionek przeciw ospie, durowi, wściekliźnie, wąglikowi itd.
Pod koniec XIX w. prowincja była już silnie zindustrializowana, a istniejące na
Śląsku ośrodki przemysłowe wzmocniły swoją pozycję w gospodarce niemieckiej,
chociaż należy mieć świadomość, iż jej rola w porównaniu z Nadrenią i Westfalią
była wyraźnie mniejsza. Poza samym Wrocławiem jako metropolią, przemysł
koncentrował się głównie tam, gdzie istniał dostęp do kopalin, a więc w pobliżu
Sudetów i na Górnym Śląsku. Okręg sudecki słynął głównie z górnictwa węgla
kamiennego i brunatnego oraz przemysłu włókienniczego. Charakteryzował się
słabszym tempem rozwoju, odstawał od dynamicznie rozwijającego się Górnego
Śląska. Dolnośląskie centrum przemysłowe ukształtowało się w pobliżu Wałbrzycha
i Nowej Rudy, oba powiaty wraz z kłodzkim, dzierżoniowskim, świdnickim,
strzegomskim, kamiennogórskim i bolkowskim obejmując 1/3 obszaru sudeckiego okręgu przemysłowego skupiały 2/3 zatrudnionych w przemyśle i wydobyciu.228 W przeciwieństwie do rejonu górnośląskiego brakowało tu większych
miast, jedynymi większymi ośrodkami były Wałbrzych (30 tys. mieszkańców
na pocz. XX w.), Jelenia Góra (25 tys. mieszkańców) i Świdnica (ok. 30 tys. mieszkańców).229 W końcu XIX w. zanikło w tym regionie niemal zupełnie hutnictwo
225
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żelaza, z powodu wyczerpywania się złóż upadło też górnictwo rud ołowiu.
Zagłębie wałbrzyskie wykazywało coraz wolniejsze tempo przyrostu produkcji,
konkurencja górnośląska i westfalska były znacznie bardziej prężne. O skali
industrializacji Górnego Śląska świadczy fakt, że w 1907 r. pracowało tu 81,3%
zatrudnionych w branży górniczo-hutniczej całej prowincji śląskiej.230
Wzmiankowany już przemysł włókienniczy miał na Dolnym Śląsku długie,
sięgające XVI w. tradycje. Bielawa i Dzierżoniów były jeszcze w połowie XIX w.
znaczącymi ośrodkami tkactwa. Jednak w miarę upływu lat branża ta, oparta
na rzemiośle i manufakturach nie mogła sprostać przemysłowej konkurencji.
Spadek zatrudnienia w przemyśle tekstylnym w prowincji śląskiej w rejencji
wrocławskiej sięgnął w latach 1895-1907 niemal ośmiu tysięcy osób.231 W przemyśle tym na znaczeniu zyskiwała produkcja wielko- i średnioprzemysłowa,
traciła rację bytu drobna i rzemieślnicza. Świadczy o tym fakt, że na Śląsku 11%
zakładów średnich i dużych zatrudniało aż 86% pracowników.232 S. Michalkiewicz
analizując stan przemysłu lekkiego w prowincji śląskiej końca XIX w. zauważa, że
przeciętna przędzalnia w Rzeszy zatrudniała w 1895 r. 23,8 pracownika, na Śląsku
natomiast 10,7 – a więc przeszło dwukrotnie mniej.233
W latach 90. XIX wieku największe znaczenie miała na Śląsku produkcja przędzy
lnianej, wełna odgrywała znacznie mniejszą rolę. Natomiast produkcja przędzy
bawełnianej od lat 80. chyliła się ku upadkowi. Podobnie rzecz się miała z tradycyjnym tkactwem, bowiem produkcję ręczną wypierały maszyny.
Duży wpływ na upadek przemysłu tkackiego Śląska miał rozwój gospodarczy
w pobliskim Królestwie Kongresowym, gdzie urbanizacja i uprzemysłowienie
zaczęły się wcześniej niż w samej Rosji. Łódź, licząca w 1793 r. 191 osób, w połowie XIX w. miała już 20 tys., w 1900 r. liczyła 315 tys. mieszkańców.234 Stała się
głównym ośrodkiem przemysłu bawełnianego, zaopatrując rynki wschodnie,
odbierając tym samym klientelę tkactwu śląskiemu. Po roku 1830, gdy w imperium rosyjskim zniesiono wewnętrzne bariery celne, polscy producenci uzyskali
dostęp do rozległego rosyjskiego rynku. Następnym impulsem rozwojowym
było zniesienie pańszczyzny (1864 r.) i idąca za tym swobodna migracja ludności
wiejskiej do miast przekładająca się na nowe ręce do pracy w przemyśle. Wreszcie
len i płótno zastępowała importowana i tańsza bawełna. Przemysł okrętowy,
pochłaniający dotąd olbrzymie ilości płótna żaglowego, przestawił się na
230
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napęd parowy, a w początkach XX w. na napęd olejowy, co tylko pogłębiło kryzys
w branży tkackiej.
Norman Davies zauważył, że w drugiej połowie XIX w. przemysł włókienniczy
na terenie rosyjskiej części ziem polskich zdążył prześcignąć pod względem
produkcji dwa pozostałe zabory łącznie.235 Tereny Legnicy i Prudnika na pruskim
Śląsku, Bielska w zaborze austriackim nie mogły konkurować z Łodzią, Żyrardowem czy Białymstokiem. O wielkości produkcji i wyrugowaniu producentów
śląskich z rynku świadczy fakt, że w 1890 r. handel Królestwa Polskiego był już
w 90% handlem z Rosją236, a część taniej produkcji polskiej trafiała także na rynki
niemieckie. Powodowało to przerażenie śląskich producentów włókienniczych
i petycje oraz naciski na rząd, by ten przywrócił bariery celne.
Niepoślednią rolę odgrywał na Śląsku przemysł spożywczy; dominowały tu takie
gałęzie, jak cukrownictwo, browarnictwo, przetwórstwo zboża i gorzelnictwo. Na
przełomie XIX i XX w. czynnych było 60 zakładów cukrowniczych, rozlokowanych
głównie na Dolnym Śląsku, w powiatach: legnickim, świdnickim i wrocławskim.
Pierwsza na świecie cukrownia produkująca cukier z buraków cukrowych powstała w końcu XVIII w. koło Wińska w rejencji wrocławskiej. Górny Śląsk posiadał
12 cukrowni, największym ośrodkiem cukrowniczym był powiat prudnicki.237
W 1895 r. w przemyśle cukrowniczym na terenie Śląska pracowały 1 423 osoby.
Rekordowy był rok 1907; przeprowadzony wówczas spis potwierdzał zatrudnienie
13.579 osób w tej branży.238 Udział cukrowni śląskich w ogólnej produkcji cukru
w Rzeszy wynosił na przełomie XIX-XX w. 11 – 12%. Przed wybuchem I wojny
wzrósł do 15 – 16%.239 Jego produkcja na Śląsku w pierwszych latach XX w. przekraczała 300 tys. ton. Najnowocześniejsze cukrownie funkcjonowały w Klecinie,
Malczycach i Kondratowicach.
Na Śląsku znajdowały się stosunkowo duże młyny, głównie wodne. W 1907 r.
funkcjonowało na terenie prowincji 258 młynów parowych.240 Jednak sporo było
jeszcze wiatraków, które w oczywisty sposób, choć napędzane darmową energią,
nie mogły dorównywać wydajnością napędowi maszynowemu. Pod koniec XIX w.
zdolność produkcyjna młynów parowych sięgała 120 ton przemiału na dobę,
podczas gdy wiatrak zdolny był przemielić w tym samym czasie około 1,5 tony.
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Największymi młynami na Śląsku były Hilbertmühle w Dzierżoniowie i Marienmühle we Wrocławiu.241 Trzeci z wielkich wybudowany został w 1907 r. w podwrocławskich Sołtysowicach.
Na przełomie XIX i XX w. działało na Śląsku 900 gorzelni. Przerabiały one na
spirytus głównie ziemniaki (80%) i zboża. Wysokość produkcji ulegała częstym
wahaniom, zależna bowiem była od popytu wewnętrznego, eksportu i podatków
w Rzeszy. W latach 1899-1902 roczna produkcja w przeliczeniu na czysty spirytus
wynosiła przeciętnie 580.516 hektolitrów.242 Na początku XX w. na konsumpcję
wewnętrzną przeznaczano niewiele ponad 50% produkcji. Udział produkcji
śląskiej w gorzelnictwie w skali całej Rzeszy wynosił 13-15%.
Na browarnictwo śląskie końca XIX w. składało się ponad 650 browarów,
w 1901 r. liczba ta spadła do 627, co wiązało się z upadkiem małych i nierentownych firm, głównie wiejskich. Na przełomie XIX/XX w. roczna produkcja
piwa wynosiła 3,5 mln hektolitrów.243 Nie było to wiele zważywszy na fakt, że na
1 statystycznego mieszkańca Śląska przypadało w 1899 r. 72 l piwa, podczas
gdy przeciętna dla całych Prus wynosiła 92 l.244 Podczas produkcji stosowano
w większości browarów tzw. fermentację górną (przyspieszoną). Przeciętna dla
śląskiego browaru produkcja wynosiła w latach 1899-1901 ok. 5.400 hektolitrów.
Stopniowo zyskiwały na znaczeniu mleczarnie, produkujące coraz więcej masła,
serów i skondensowanego mleka. W 1895 r. w 561 mleczarniach pracowało 1909
osób.245 Dziesięć lat później liczba zakładów wzrosła do 599.
Niepoślednią rolę w procesie industrializacji prowincji śląskiej odgrywał
region górnośląski, którego szybkie uprzemysłowienie zaczęło się na przełomie
XVIII i XIX w. Początkowa faza tego procesu wiązała się ze wzrostem zaludnienia
wywołanym przez uruchamianie w masowej skali małych zakładów przemysłowych na wschód od Odry. Około połowy XIX w., wraz z rosnącym wydobyciem
węgla i rozwijającym się hutnictwem we wschodniej części Górnego Śląska, niewielkie dotąd ośrodki miejskie i wsie zaczęły gwałtownie się rozwijać. Przemysł
spowodował szybki i przestrzennie bezładny rozwój miast i osiedli oraz licznych
urządzeń infrastrukturalnych, budowę nowych kopalń i hut, które na przełomie
wieków stały się elementem dominującym w krajobrazie, w niewielkim stopniu
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zmienionym do dziś. Największe znaczenie na przełomie XIX i XX w. odgrywały takie
ośrodki, jak Gliwice, Bytom, Katowice, Królewska Huta (Chorzów).246
Nie sposób pominąć tutaj roli magnatów śląskich, których latyfundia skrywały
pod polami i lasami olbrzymie bogactwa naturalne. Od czasu kiedy w hucie,
Wesoła, należącej do księcia Hansa Heinricha XI von Pless, udało się po raz pierwszy otrzymać czysty cynk, metal ten, wraz z żelazem i węglem stanowiły odtąd
podstawę przemysłu górniczo-hutniczego Górnego Śląska.247 Śląscy magnaci stanowili grupę niewielką, za to znakomitą pod względem urodzenia, wywodzili się
bowiem z prastarych i bogatych rodów. Książęta pszczyńscy rządzili od 1517 r.
na olbrzymim obszarze przekształconym w 1825 r. w udzielne księstwo; kiedy
ród wygasł w 1847 r. majątek przeszedł we władanie hrabiego Hochberga.
Rodzina ta była aktywna gospodarczo zarówno na Dolnym, jak Górnym Śląsku.
Rozległe dobra ziemskie należały także do książąt Hohenlohe–Ingelfingen–
Oehringen. Należący do nich fideikomis Sławięcice został w 1861 r. przekształcony na księstwo Ujest (Ujazd).248 Potentatami przemysłu metalurgicznego były
hrabiowskie rody: Ballestrem, Tiele-Winckler, Schaffgotsch, książęta HenkelDonnersmarck. Ich latyfundia przekraczały zazwyczaj powierzchnię 10 tys. ha.
Dla górnośląskich magnatów przemysł wydobywczy i hutniczy był dodatkowym
źródłem dochodów, mniej ich interesowali pracownicy i nowości techniczne, dzięki
którym przemysłowcy nadreńscy i westfalscy intensyfikowali produkcję. Dopiero
w 1884 r. Zjednoczenie Hut ,,Królewska” i ,,Laura” jako jedyne przedsiębiorstwo na
Śląsku wprowadziło powszechny nad Ruhrą system wytopu stali; huta ,,Bismarck”
dopiero w 1886 r. przestawiła produkcję na nowoczesne piece martenowskie.249
Koniec XIX w. przyniósł olbrzymi postęp w rozwoju produkcji wyrobów przemysłowych. Różnice między Górnym a Dolnym Śląskiem były jednak zasadnicze. O ile rola pierwszego okręgu umacniała się w dziedzinie przemysłu górniczohutniczego, o tyle Dolny Śląsk wyraźnie stawał się regionem rolniczym z silnym
handlem i przetwórstwem. W 1895 r. wydobywano na Górnym Śląsku 21,9 mln t
węgla kamiennego, na Dolnym Śląsku tylko 3,8 mln t. W 1900 r. wydobycie
tego surowca wyglądało następująco: 29,6 mln t na Górnym Śląsku i 4,7 mln t na
Dolnym Śląsku.250 Sześciokrotna różnica między obu częściami prowincji śląskiej
obrazowała dysproporcje w potencjale przemysłowym, urbanistycznym i demograficznym między nimi.
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Udział Zagłębia Górnośląskiego w wydobyciu węgla był bardzo poważny w skali
Prus i Niemiec. W latach 1890-1900 partycypowało ono aż w 25% wydobycia
Prus, jednak palmę pierwszeństwa dzierżyło tu wyraźnie Zagłębie Ruhry, które
zajmowało pozycję dominującą w Prusach i Rzeszy.251
Osobną dziedziną było wydobycie rudy żelaza. Kopalnie rud żelaza należały
do mniejszych zakładów pracy. Na początku lat 90. XIX w. liczba ich sięgała 56,
czyli tyle samo, co kopalń węgla kamiennego. Jednak liczba zatrudnionych była
stosunkowo niska, nie sięgała nawet 4 tys., wobec 54 tys. pracujących w kopalniach węgla.252 W 1891 r. wydobyto prawie 655 tys. ton rudy żelaza o wartości
3,2 mln mk, wobec 96 mln mk uzyskanych w tym przedziale czasu za węgiel
kamienny.253 W następnych latach − jak wyżej wspomniałem − zaznaczyła się
jednak tendencja spadkowa spowodowana wyczerpywaniem się złóż rudy
żelaza. W 1891 r. w 12 hutach żelaza, zatrudniających 4,4 tys. robotników,
wyprodukowano prawie 480 tys. ton żelaza o wartości 26,6 mln mk.254 Żelazo
stanowiło podstawowy surowiec przemysłowy. W 1896 r. jego produkcja sięgnęła
600 tys. ton, w 1899 r. już 700 tys. ton. Siedem lat później produkcja wynosiła
901,3 tys. ton, a w 1912 – 1,048 tys. ton.255 W latach 1891-1914 ilość hut żelaza
na Śląsku spadła z 12 do 8 zakładów, widać więc wyraźnie, że na wzrastającą
produkcję wpływ miał postęp techniczny i wydajność pracy.
Stosunkowo dużą rolę odgrywało na Śląsku górnictwo rud cynku, w 1891 r.
czynnych było 39 kopalń galmanu i blendy (siarczek cynku, sfaleryt). Zakłady
te zatrudniały łącznie ok. 11 tys. osób.256 Wydobywano 391,9 tys. ton galmanu
i 271,3 tys. ton blendy (1891 r.).257 W 1900 r. jej wydobycie osiągnęło poziom
312,4 tys. ton, by w latach późniejszych znacznie spaść. Swoje maksimum
wydobycie blendy osiągnęło w 1907 r., tzn. ponad 404,5 tys. ton.258 Po I wojnie
światowej znaczenie tego działu górnictwa na Śląsku znacznie spadło z powodu
wyczerpywania się złóż.
Jednak w latach 90. XIX w. produkcja galmanu systematycznie spadała, by
w 1900 r. osiągnąć pułap 190,7 tys. ton.259 Nieco inaczej przedstawiała się sytuacja
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z blendą, której produkcja ulegała silnym wahaniom. Natomiast w 23 hutach
cynku, których załogi liczyły 7,1 tys. osób, produkcja kształtowała się na poziomie
88,4 tys. ton, a jej wartość wynosiła 39,2 mln mk. Osiągnięcia hutnictwa cynku nie
były imponujące, tutaj także ilość zakładów zmniejszyła się w latach 1891-1914,
z 23 do 16 hut, lecz produkcja cynku wzrosła znacznie. W 1899 r. produkcja sięgnęła 100 tys. ton, by w 1912 r. dojść do 160 tys. ton.260 Także tu wzrost produkcji
odbył się dzięki postępowi technicznemu i organizacji pracy, bowiem liczebność
załóg pozostała na niezmienionym poziomie.
Górnictwo rud ołowiu i srebra pod względem wartości wydobycia odgrywało
większą rolę, niż górnictwo rud żelaza. O ile w 1891 r. wydobyto 28,7 tys. ton
rud ołowiu i srebra, o tyle w 1900 r. już ponad 42 tys. ton.261 Swoje maksimum
ta gałąź wydobycia osiągnęła w 1909 r. – 58,6 tys. ton. Stosunkowo silne wahania wykazywała produkcja srebra. W latach 1891-1906 wystąpiła silna tendencja
zwyżkowa, która później uległa załamaniu. W 1891 r. wyprodukowano 7,4 tys. kg
srebra, w 1900 już 10,8 tys. kg tego kruszcu.262 Swoje maksimum produkcja
osiągnęła w 1904 r. – 14,1 tys. kg. Wartość rocznej produkcji srebra w omawianym
okresie mieściła się w granicach 532,6 – 1 164,8 tys. mk; związek między wielkością produkcji a jej wartością był zdeformowany, na fakt ten składała się jakość
srebra oraz wahania cen na rynku.263 W sumie hutnictwo i przemysł hutniczy na
Śląsku rozwijały się nieco wolniej niż wydobycie węgla kamiennego i brunatnego.
Osobny dział stanowił przemysł maszynowy. Jego produkcja rosła wraz z postępem technicznym, jednak nie dysponujemy danymi źródłowymi określającymi
liczby i wartość wyprodukowanych maszyn − w przeciwieństwie do danych na
temat górnictwa czy hutnictwa. Zachowały się jednak dane na temat liczby zakładów i stanu zatrudnienia.
Niekwestionowaną pierwszoplanową rolę w produkcji odgrywała stolica prowincji
– Wrocław. Dane za 1907 r. zawarte w publikacjach statystycznych określają liczbę
zakładów wrocławskich na 534, a ilość zatrudnionych w nich osób na 15. 079.264
Dominującą rolę odgrywały zakłady budowy maszyn parowych, kotłów, statków,
urządzeń elektrycznych. Nowoczesny profil wrocławskiego przemysłu określały
takie zakłady jak wspomniane wyżej – Linke-Hofmann produkujące tabor kolejowy, czy Archimedes AG wytwarzające elementy dla budownictwa i górnictwa.
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Produkcję przemysłu maszynowego Wrocławia w dużym stopniu uzupełniały
zakłady zlokalizowane wokół miasta (w administracyjnych granicach powiatu
wrocławskiego); w sumie było ich niemal 100 i zatrudniały ponad 1400 osób.265
W rejencji wrocławskiej największymi ośrodkami tej gałęzi przemysłu były: Wałbrzych, Dzierżoniów, Świdnica i Strzegom. W 150 firmach wałbrzyskich, produkujących głównie maszyny i wyroby precyzyjne pracowało około 1400 osób.266
Daje to pewne pojęcie o wielkości tych zakładów, które w większości były firmami
rzemieślniczymi. W rejencji legnickiej głównym ośrodkiem przemysłowym pozostawał Zgorzelec, na drugim miejscu plasowała się Legnica, na trzecim – Zielona
Góra. W samym Zgorzelcu funkcjonowało 135 zakładów zatrudniających ponad
2700 pracowników; w największym zakładzie maszyn parowych pracowało 667
osób.267 Niestety, cząstkowe dane na temat liczby firm i zatrudnionych nie dają
pełnego obrazu stanu rozwoju przemysłu w tej rejencji.
Co do rejencji opolskiej, to główne ośrodki przemysłu maszynowego koncentrowały się w górnośląskim Zabrzu i Gliwicach. W Gliwicach na początku XX w.
istniało ponad 50 zakładów zatrudniających ok. 3800 osób. Liczącym się ośrodkiem przemysłowym był powiat katowicki, gdzie funkcjonowało 60 zakładów
przemysłu maszynowego, jednak średnie zatrudnienie wynosiło w nich tylko
około 20 osób; w samych Katowicach średnia liczba zatrudnionych w jednej firmie kształtowała się na poziomie 11 osób.268 Sporym ośrodkiem przemysłowym
leżącym w bezpośredniej bliskości okręgu górnośląskiego był Racibórz, gdzie
funkcjonowało 48 zakładów zatrudniających ponad 1 tysiąc osób. Inne powiaty,
jak pszczyński, głubczycki i nyski posiadały tylko niewielkie zakłady rzemieślnicze.
Zasadniczą rolę w przemyśle maszynowym odgrywały firmy produkujące maszyny parowe, kotły parowe, żelazne konstrukcje budowlane i maszyny elektryczne.
Spośród 30 branż wykazywanych statystycznie w Rzeszy, aż 24 występowały na
Śląsku. Daje to pewien obraz znaczenia Śląska w niemieckim życiu gospodarczym.
Wprawdzie kraina ta nie miała znaczenia pierwszorzędnego pod względem
rozwoju przemysłowego i trudno ją porównywać z Nadrenią i Westfalią, to jednak
Śląsk nie był prowincją peryferyjną, jak Prusy Wschodnie. Gospodarczy stan
prowincji śląskiej, jej perspektywy i potrzeby tuż po objęciu fotela nadprezydenta
przez Hatzfeldta, oddaje podsumowanie roku 1894 w sylwestrowym numerze
,,Schlesische Zeitung”. Poza zmianami na kluczowych stanowiskach w administracji rejencji wrocławskiej i nadprezydium gazeta diagnozowała stan rolnictwa
i odnosiła się do układów handlowych z Rosją, które miały swoich zagorzałych
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zwolenników i przeciwników na Śląsku. Do tych pierwszych należeli przemysłowcy i handlowcy, dla których otworzył się olbrzymi i chłonny rynek zbytu na
wyroby przemysłowe, hutnicze i maszyny. Przeciwnikami byli natomiast właściciele ziemscy, hodowcy i rolnicy, bowiem ceny na ich produkty spadały, czego
powodem były tanie zboża, mięso i inne artykuły żywnościowe importowane
z Rosji. Stąd naciski na rząd, by ten wprowadził cła wwozowe oraz tanie kredyty
na maszyny, pasze i nawozy.269
Eksponentem interesów tej części społeczeństwa był Związek Chłopski (Bauernverein), któremu przewodniczył baron Karl Huene. Inną inicjatywą tych kręgów były
nowo powołane Izby Rolne (Landwirtschaftskammern); miały one reprezentować
interesy właścicieli ziemskich i rolników wobec rządu. Lokalne związki rolnicze
działały w oparciu o finansową pomoc Kas Raiffeisena (Raiffeisenkasse), które
udzielały gotówkowych kredytów i pożyczek, i rozpowszechnione były szczególnie w części północno-zachodniej prowincji śląskiej. Cytowana ,,Schlesische
Zeitung” pokładała wielkie nadzieje w nowo założonym Związku Rolników (Bund
der Landwirthe), którego celem miało być zwarcie szeregów i umocnienie pozycji agrariuszy w stosunku do przemysłowców, zdymisjonowanego już kanclerza
Capriviego, socjaldemokratów i polityków liberalnych. Gazeta formułowała też
cele polityki rolnej na najbliższe lata: poprawę położenia przemysłu cukrowniczego, obronę przed zarazą bydlęcą i walkę z fałszerstwami margaryny (Bekämpfung
des Margarineschwindels).270 Pismo w podsumowaniu roku odnosiło się krytycznie do postępów w dziedzinie komunikacji, bo ,,o tym, że świat stoi pod znakiem
komunikacji w ostatnich latach na Śląsku zapomniano”. To ,,nieodpowiedzialne
zaniedbanie” przypisywano byłym władzom prowincji. Zacofanie w tej dziedzinie
musiało być znaczne w stosunku do landów zachodnich, skoro gazeta domagała
się interwencji i pomocy państwa. Brak pociągu pospiesznego w górnośląskim
okręgu przemysłowym określony został w artykule jako ,,smutne kuriozum”
(trauriges Curiosum). Pewne nadzieje wiązane były z reorganizacją zarządu
kolei i uruchomieniem z dniem 1 kwietnia 1895 r. Dyrekcji Kolei w Katowicach.
Wyraźnie zdawano sobie sprawę z zapóźnienia komunikacyjnego Górnego
Śląska i dysonansu między zaawansowanym wydobyciem kopalin i rozwijającym
się przemysłem, a słabymi możliwościami przewozu surowców i produktów. Gazeta zapowiadała nowe inwestycje w transporcie kolejowym, m.in. połączenie
pospieszne Opole – Katowice i zezwolenie na budowę linii Kłodzko – Lądek-Zdrój
– Stronie Śląskie.
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Nowe władze Śląska wyraźnie doceniały rolę lokalną kolejek wąskotorowych,
bo w budżecie na 1895 r. przeznaczono 1,75 mln mk na poszerzenie ich sieci na
Górnym Śląsku.
W rejencji wrocławskiej i legnickiej projektowano uruchomienie linii górnołużyckiej (Oberlausitzer Kreisbahn), połączeń Jawor – Złoty Stok, Oborniki Śląskie
– Trzebnica, Rokitki – Chojnów – Złoty Stok i kolejki wałbrzyskiej. Oddaną do
użytku linią była kolejka prywatna, łącząca Żmigród z Prusicami oraz Górnośląski
Tramwaj Parowy (Oberschlesische Dampfstrassenbahn).271 Ukończoną także
w 1894 r. prywatną linią wąskotorową było połączenie Mysłakowice – Miłków –
Karpacz (Riesengebirgs=Kleinbahn).
Za sukces uważała gazeta uruchomienie dwóch pospiesznych połączeń Wrocławia z Karkonoszami, wprowadzonych w okresie letnim. Sporo uwagi poświęcano
też połączeniom lokalnym (Nebenbahn), bowiem nowymi inwestycjami w najbliższym czasie miały być linie: Bolków – Marcinowice i Świdnica – Strzeblów.272
Do sukcesów odniesionych w roku 1894 zaliczała gazeta uruchomienie połączeń
Głęboka – Strzelin, Otmuchów – Dziewiętlice, Niemcza – Piława Górna, Nowy
Świętów – Sławniowice, Lubliniec – Bosacice. Ukończonymi inwestycjami komunikacyjnymi ze środków państwowych w 1894 r. były linie: Złoty Stok – Lwówek
Śląski, Złoty Stok – Marcinowice, Strzegom – Malczyce, Koźle – Nowy Kościół.
Osobną dziedzinę komunikacji stanowiły połączenia telegraficzne, telefoniczne
i pocztowe. Nowe centrale telefoniczne otwarto w Bolesławcu, Opolu i Strzegomiu. Śląska sieć telefoniczna wzbogaciła się o połączenia z Lesznem, Legnicą,
Głogowem, Zieloną Górą, Kotliną Jeleniogórską, Kamienną Górą, Strzegomiem,
Nysą, Opolem, Raciborzem, Brzegiem, powiatem wałbrzyskim, Świdnicą i górnośląskim okręgiem przemysłowym. Niewątpliwym postępem były uruchomione
połączenia międzymiastowe Wrocławia z Berlinem i Dreznem, założenie sieci
telefonicznej w Kotlinie Jeleniogórskiej, dzięki której miejscowości tamtejsze
wraz Kamienną Górą zyskały połączenie z Berlinem.
Gazeta komentowała także strategicznie ważną dla prowincji śląskiej dziedzinę,
jaką była regulacja Odry, budowa kanałów i dróg wodnych, które służyć miały do
transportu towarów. Za priorytet uważano przystosowanie Odry w górnym biegu
do ruchu wodnego, czego wyrazem były szybko postępujące prace przy budowie portu przeładunkowego w Koźlu, których ukończenie planowano na wiosnę
1895 r.273 Port miał mieć głębokość, która pozwalałaby na żeglowność obciążo271
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nych barek nawet przy niskim stanie wód. Dziennik informował także o przygotowaniach do prac budowlanych w porcie opolskim, we Wrocławiu, Malczycach
i Nowej Soli. We Wrocławiu widziano konieczność zbudowania drogi wodnej
dla dużych barek (Grossschifffahrtsweg), jednak prace nad nią nie wyszły poza
etap projektowania. O konieczności rozwijania dróg wodnych świadczyły plany
budowy kanału Odra – Warta od Ciecierzyc, z wykorzystaniem koryta Obry koło
Mosiny. Gazeta informowała także o projekcie budowy kanału śródlądowego
Odra – Łaba, który zaczynałby się w Malczycach i kończył w Torgau. Tekst będący
podsumowaniem dokonań w 1894 r. na Śląsku, wyraźnie określał podstawowe
potrzeby, które jednocześnie stawały się priorytetowymi dziedzinami działań
władz prowincji. Należały do nich: rozwój komunikacji kolejowej, unormowanie
sytuacji w rolnictwie, oraz regulacja Odry.
Pisząc o kierunkach działań gospodarczych nie można pominąć tła politycznego i dość burzliwych nastrojów społecznych, którym wyraz dawały liczne zjazdy,
spotkania i manifestacje. Sytuację polityczną ówczesnej prowincji kształtowały
w znacznej mierze nastroje nacjonalistyczne. Na początku czerwca 1895 r. we
Wrocławiu, w Galisch Hotel zebrał się zarząd Związku dla Popierania Niemczyzny na Kresach Wschodnich wraz z delegatami z całej prowincji. Zjazd otworzył
prof. Felix Dahn, przewodniczący Hakaty na Śląsku i major Heinrich Tiedemann,
przewodniczący zarządu. W trakcie dyskusji podkreślono rolę Uniwersytetu jako
nośnika niemczyzny w prowincji. Zebrani odnieśli się do działań propolskich arcybiskupa Floriana Stablewskiego; w dyskusji określono hierarchę katolickiego
jako ,,interrex Poloniae”, a kler polski nazwano ,,owładniętym nienawiścią do
Niemców” (Deutschenhass erfüllten Klerus).274 Mówcy skarżyli się, że na Górnym
Śląsku młodzi polscy księża jawnie agitują za Polską. W trakcie zjazdu wybrano
zarząd prowincji, weszli do niego: książę Christian Kraft Hohenlohe-Oehringen,
hrabia F. Limburg-Stirum, prof. F. Dahn, inspektor górniczy Achim Luck, burmistrz
Bernhard Engel, hrabia G. Henkel-Donnersmarck i hrabia Franz Tiele-Winkler.
Heinrich Tiedemann zaproponował tworzenie kół kobiet w związku, na ich czele
stanęła hrabina Eva Monts. Postulowano także szerszą agitację działań Hakaty
wśród młodzieży niemieckiej. Pod koniec zjazdu, wśród patriotycznych nastrojów,
doktor major Franz Jahns z Berlina obwieścił utworzenie Ogólnoniemieckiego
Związku Szkolnego dla Utrzymania Niemczyzny na Obczyźnie (Allgemeine Deutsche Schulverein zur Erhaltung des Deutschthums im Auslände).275
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3. Priorytety nadprezydenckie:
a) Rozwój kolejnictwa
Rozwijający się żywiołowo przemysł i wzrastające obroty handlowe wymagały
sprawnie funkcjonującej komunikacji, na którą składały się koleje, drogi lądowe
i wodne. W latach 1891-1917 długość linii kolejowych wzrosła na Śląsku o 14%,
z 2556 do 2910 km. Na początku lat 90. XIX w. na 100 km2 przypadało przeciętnie na Śląsku 8,37 km linii kolejowej.276 W 1915 r. długość ta wyniosła 11,91 km,
nastąpił więc wzrost o 42%, co nie znamionowało wielkiej dynamiki, bowiem
w Prusach w tym samym okresie wartość ta podniosła się o 50%. Gęste zaludnienie Śląska powodowało, że na 100 tys. mieszkańców przypadało tu w 1892 r.
79,6 km linii kolejowej, w 1900 r. – 84,4 km, a więc nieco poniżej przeciętnej Prus
– 84,4 i 87,5 km w 1900 roku.277 Faktem jest, że główna sieć linii kolejowych na
Śląsku powstała w latach 50.- 80. XIX w., niemniej pod koniec XIX i w początkach
XX w. przybyło wiele połączeń lokalnych. Część z nich miała duże znaczenie dla
gospodarki śląskiej, ułatwiała przewóz towarów i połączenie prowincji z sąsiednimi ziemiami. Już w 1856 r. otwarta została linia kolejowa Wrocław – Żmigród
– Rawicz. Jednak nie wszystkie planowane inwestycje realizowano, przykładem
nieudanej inicjatywy była linia Malczyce – Wołów – Żmigród – Milicz – Ostrów
Wielkopolski. Miała ona ułatwić transport ludności i towarów między północną
częścią Dolnego Śląska, a bardziej zaludnioną i lepiej rozwiniętą rolniczo południową Wielkopolską. Z inicjatywy żmigrodzkiego magistratu powstał w 1873 r.
komitet budowy tej linii, uzyskał nawet zezwolenie na roboty projektowe
od ministra handlu, ale sprawa upadła wobec nikłego zainteresowania władz
miejskich i powiatowych Wołowa.278
Na początku października 1873 r. uruchomiono w Żmigrodzie konną linię szynową, która obsługiwała odcinek miejski między cukrownią, miastem a dworcem
kolejowym. Hermann Goedsche pisze o dwuletnich nieporozumieniach we władzach miejskich, których przyczyną było jakoby niebezpieczeństwo dla pieszych
i konnych, bowiem linia przecinała ulice.279 Szybko jednak zmieniono zdanie,
bo jak pisał autor kroniki: „Teraz każdy przeciwnik przekonał się, że konny pociąg
nie przeszkadza nikomu i jest wielkim ułatwieniem dla transportu”.280
Miarą postępu w dziedzinie transportu kolejowego były uruchamiane linie
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pociągów pospiesznych, czemu nadawano duży rozgłos. Przykład takiego połączenia stanowiła linia Wrocław – Katowice (przez Opole, Gliwice, Bytom, Chorzów); zezwolenie na jej otwarcie w sezonie letnim 1895 wydał minister robót
publicznych.281 Koleją jeździły też oficjalne delegacje oraz wysocy urzędnicy.
,,Schlesische Zeitung” z końca października 1894 r. relacjonuje podróż nowego
prezydenta rejencji wrocławskiej W. Heydebranda, który z delegacją udał się
koleją do Żmigrodu, by tam obejrzeć postęp robót melioracyjnych prowadzonych
przy regulacji Baryczy.282 Delegacja zwiedziła też kilka nadbaryckich wsi, po czym
została podjęta śniadaniem przez księcia H. Hatzfeldta w Żmigrodzie. 24 października nadprezydent udał się koleją do Nowej Soli, gdzie zapoznał się z projektem portu przeładunkowego na Odrze. O 9.00 rano wraz z landratem wsiadł
na parowiec ,,Katzbach”, którym opłynął port i obejrzał linię kolejową dochodzącą
do nabrzeża.283
O wadze jaką przywiązywały władze państwowe do rozwoju komunikacji
kolejowej świadczy przemówienie Wilhelma II otwierające obrady landtagu Prus
15 stycznia 1895 r.284 Linie żelazne znalazły się wśród trzech priorytetów wymienionych przez monarchę, obok prac nad budżetem 1895/1896 i polepszeniem
sytuacji w rolnictwie.285 Król zapowiedział rozszerzenie sieci kolejowej przez budowę nowych linii, a także uchwalenie nowych ustaw, które umożliwić miały
współfinansowanie przez państwo kolejek wąskotorowych, tak potrzebnych na
prowincji. Poprawie ulec miała także organizacja administracji kolejowej, celem
zmian miało być „podniesienie wydajności administrowania’’. ,,Schlesische
Zeitung” z 17 stycznia 1895 r. zaprezentowała budżet 1895/1896 przyznany prowincji śląskiej na inwestycje kolejowe i kwoty na nie przeznaczone. Wśród nich
widniało aż siedem inwestycji we Wrocławiu, przebudowa mostów kolejowych
nad korytem starej i nowej Odry w Głogowie, wzniesienie nowej poczekalni
dworcowej w Kłodzku, budowa mieszkań służbowych dla pracowników kolei.286
W okręgu katowickim przewidywano finansowanie rozbudowy dworców
w Raciborzu, Mysłowicach i Zabrzu oraz budowę drugiego torowiska na linii
Kluczbork – Lubliniec – Tarnowskie Góry.
Temat kolejek wąskotorowych przewijał się od początku stycznia także na posiedzeniach landtagu Prus. Posłowie postulowali zmiany w ustawie o kolejkach
wąskotorowych z 28 maja 1892 r., argumentując, że w słabych gospodarczo
281
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i ubogich regionach wschodnich Rzeszy, państwo musi pomóc finansowo w budowie nowych linii.287 Dyskutowano także o sposobach subsydiowania połączeń
wąskotorowych i udziale finansowym powiatów. 29 stycznia przed Izbą Deputowanych wystąpił nowo powołany minister rolnictwa, domen i lasów – baron Ernst
Hammerstein. Omawiając kryzys rolny zaproponował program naprawy, który
uzależnił od trzech czynników: rozwoju sieci kolei wąskotorowych (z udziałem
samorządów), budowy nowych i poprawienia istniejących dróg wodnych oraz
budowy dróg bitych.288 Na koleje wąskotorowe w budżecie państwa (1895/1896)
zarezerwowano sumę 3 mln marek. Minister odniósł się w przemówieniu do taryf
przewozowych, deklarując obniżenie kosztów transportu na dłuższych trasach
(tzw. Staffeltarife) na takie towary jak: zboża, mąka i otręby. Minister Hammerstein
zapowiedział także decentralizację kolei pruskich.
Kwestią kolei w prowincji zajmował się także Wydział Prowincjonalny (Provinzialausschuss). Na 138. posiedzeniu tego organu rozpatrywano możliwości rozwoju
tego środka transportu przez pożyczki i zadłużanie się związków komunalnych.289
Omawiano także finansowanie regulacji rzek w prowincji śląskiej i dofinansowanie związków gmin, które się tym problemem zajmowały.
Słabo rozwinięta sieć dróg na Śląsku, często piaszczystych stanowiła nie lada
wyzwanie dla samorządów. Najczęściej to postulaty radnych i miejscowych
przedsiębiorców przyczyniały się do tworzenia komitetów, które podejmowały
trud uzyskania zezwoleń na tworzenie połączeń lokalnych czy szukania środków
na finansowanie ich budowy. Przykładem takiej inicjatywy było spotkanie
zainteresowanych budową kolejki wąskotorowej Oleśnica – Trzebnica – Prusice,
oraz linii Trzebnica – Skoroszów. Potrzebę takiego połączenia sformułował przedstawiciel miejscowych przedsiębiorców – Oskar Jaehme i landrat trzebnicki
Kurt von Scheliha. Na zebraniu w końcu marca w Trzebnicy ukonstytuował się
komitet organizacyjny, w skład którego weszło 11 osób, w tym burmistrz
Trzebnicy – A. Goltz, landrat K. Scheliha, właściciele dóbr rycerskich i urzędnicy.290
Wyrazem pomocy państwa w budowie kolejek wąskotorowych była ustawa
z 8 kwietnia 1895. Określała ona kompetencje nadprezydentów prowincji,
inwestorów i landratów.291 Zgodnie z duchem ustawy kolejki miały służyć dobru
publicznemu i gospodarce terenów, na których były budowane. Państwo deklarowało 5 mln marek na dopłaty do linii wąskotorowych. Wyrazem takiej troski
była wizyta nadprezydenta Hatzfeldta w Prusicach 26 maja 1895 r. Książę został
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przyjęty przez burmistrza Franza Miemitza i rajców miejskich w ratuszu. ,,Schlesische Zeitung” relacjonowała, że Hatzfeldt kurtuazyjnie wypytywał o inwestycje
miejskie, jednak właściwym celem wizyty były prawdopodobnie prace przygotowawcze do budowy linii wąskotorowej Prusice – Wrocław.292 Gazeta określała stan
robót jako ,,postępujący krzepko naprzód”, jednak wyrażała się z obawą o postępie procedur związanych z wydawaniem stosownych zezwoleń. Krótka notatka
prasowa nie wyjaśnia wiele, jednak fakty układają się w logiczną całość. Hatzfeldt
został prawdopodobnie zaproszony w rodzinne strony przez władze Prusic, które
musiały szukać wsparcia kogoś wysoko postawionego i wpływowego, kogoś, kto
mógłby przyspieszyć procedury administracyjne związane z budową tak ważnego i wówczas szybkiego środka transportu. Nikt nie nadawał się do tego lepiej
niż nadprezydent Śląska. O efektach wizyty świadczą doniesienia ,,Schlesische
Zeitung” z 30 maja, gdzie opisane są starania firmy Schneege i Spółka o koncesję
na budowę linii Prusice – Wrocław z odgałęzieniem w Trzebnicy, oraz zabiegi firmy Exleben z Berlina na budowę połączenia Wrocław – Trzebnica.293
Przykładem nowego podejścia do spraw związanych z transportem kolejowym
w terenie, odpowiadającego potrzebom chwili była budowa kolejki wąskotorowej między Żmigrodem, Prusicami, Miliczem i Sulmierzycami. Widać w niej rolę
Hatzfeldta jako działacza powiatowego, regionalnego polityka i wreszcie jako
śląskiego magnata, a od jesieni 1894 r. – najwyższego przedstawiciela rządu
Prus w prowincji śląskiej. Milicz, stolica powiatu milicko-żmigrodzkiego, posiadał wprawdzie od 1875 r. połączenie kolejowe z Krotoszynem i Oleśnicą, ale nie
miał bezpośredniej relacji z Wrocławiem. Tutaj zbieżne były interesy władz Prusic
i Milicza, obie miejscowości w powiecie miały więc wspólny cel. Już w 1889 r.
zawiązał się komitet budowy kolejki ze Żmigrodu do Milicza wraz z odgałęzieniem do Prusic.
,,Stawiam wniosek o udzielenie przez Pana Prezydenta Rejencji we Wrocławiu, na
podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 1892 r. (Ustawa o Kolejkach i Bocznicach Prywatnych), koncesji dla budowy i eksploatacji kolejki z dworca kolei państwowej
w Żmigrodzie, przez Sieczkę, do dworca w Miliczu i dalej do miasta Sulmierzyce,
z odgałęzieniem do Prusic” – wniosek tej treści przedstawił dyrektor poznańskiego oddziału Spółki Komandytowej Budowy i Eksploatacji Kolejek Schneege
& Co.294 Według projektu kolejka miała posiadać wąski tor o prześwicie 75 cm
i być zbudowana analogicznie jak kolejki w Królestwie Saksonii.
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Projektowana kolejka miała służyć przede wszystkim do transportu buraków
cukrowych oraz drewna pozyskanego z wielkich kompleksów leśnych należących do rodziny Hatzfeldtów i milickich hrabiów Maltzan. Ponadto linia tworzyła
połączenie stacji kolejowych w Miliczu i Żmigrodzie, umożliwiając tym samym
ruch kolejowy do miast Prusice i Sulmierzyce, które dotychczas takiego połączenia nie posiadały. Następną funkcją tej kolejki było uzupełnienie dwóch normalnotorowych linii, jednej łączącej Milicz z Ostrowem Wielkopolskim i drugiej –
ze Wschowy do Kępna, a więc obszar jej oddziaływania sięgałby do Wielkopolski,
co spajałoby całość w jeden system transportowy. Wreszcie projektowana
linia miała służyć ruchowi lokalnemu i umożliwiać transport towarów małym
przedsiębiorstwom. Budowa kolejki była więc zgodna nie tylko z oczekiwaniami
okolicznych gmin, ale także właścicieli i dzierżawców.
Budowa linii, na tym stosunkowo płaskim terenie, nie miała nastręczać zbyt
dużych trudności, większe przeszkody naturalne występowały na terenach
powodziowych rzek Baryczy i Sieczki, dla ich przezwyciężenia niezbędna była
budowa licznych mostów, wiaduktów i grobli. Budowę tej inwestycji miał
finansować Nationalbank für Deutschland z siedzibą w Berlinie oraz Bankhause
Heimann Saul w Poznaniu.295 Na posiedzeniu Wydziału Powiatowego we Wrocławiu, na wniosek rady powiatowej w Miliczu z dnia 25 maja 1893 r. zadeklarowano
założenie spółki akcyjnej Trachenberger-Militscher Kreisbahnaktiongesellschaft.
Celem tego podmiotu była budowa i eksploatacja linii kolejowej w obrębie
powiatu milickiego: ze Żmigrodu do Milicza i dalej do Sulmierzyc, wraz z odgałęzieniem do Prusic. Początkowy kapitał akcyjny spółki miał wynosić 1,6 mln mk,
w tym 900 tys. akcji uprzywilejowanych z dywidendą 4% i 700 tys. akcji imiennych. Rozporządzeniem Ministra Robót Publicznych właściwym organem do
rozpatrywania wniosku koncesyjnego była Dyrekcja Kolejowa we Wrocławiu.
Swoje poparcie dla projektu wyraził książę Hermann Hatzfeldt, który opowiadał
się za budową linii wąskotorowej o rozstawie toru 75 cm. Hatzfeldt, zaniepokojony
przedłużającym się postępowaniem koncesyjnym, podjął kroki na rzecz przyspieszenia niezbędnych formalności. Największe kontrowersje budziła szerokość
toru, w pierwotnym wniosku koncesyjnym przewidziano prześwit 75 cm. Każda
inna szerokość, np. 60 cm, wymagałaby podjęcia nowej uchwały rady powiatu.
Jak zauważył książę Hatzfeldt:
„[…] W obecnych czasach każda pogłoska, nawet fałszywa szybko się rozchodzi,
np. że projektowana linia będzie w dającej się przewidzieć przyszłości budowana
na koszt państwa, toteż ewentualna zmiana szerokości toru nie znajdzie aprobaty
rady powiatowej, a tym samym całe przedsięwzięcie nie będzie możliwe[…]”.296
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Na początku marca 1894 r. firma Schneege dostarczyła komplet dokumentacji
projektowej kolejki, na którą składały się: część opisowa, dokumentacja techniczna, plany sytuacyjne i wysokościowe, przekroje wzdłużne i poprzeczne,
rysunki obiektów kolejowych, tabor i pozostała infrastruktura techniczna. Jednocześnie z dokumentacją dyrektor Georg Schneege zapewnił prezydenta Rejencji
Wrocławskiej, że w przypadku udzielenia stosownego zezwolenia firma może
natychmiast rozpocząć prace budowlane na odcinku Żmigród – Przedkowice –
Prusice. Spółka Schneege uzgodniła z księciem Hatzfeldtem trasę przebiegu linii
w obrębie jego dóbr, a ze starostą Heydebrandem uzyskanie zgody na wykorzystanie dróg publicznych, głównie poboczy ze Żmigrodu do Przedkowic, „tak aby
było możliwe rozpoczęcie robót w terenie w jak najkorzystniejszej porze roku”.297
Tymczasem sprawa przyznania koncesji coraz bardziej się opóźniała, w marcu
1893 r. prezydent rejencji we Wrocławiu zażądał od spółki Schneege & Co.
dostarczenia poświadczonego dowodu wpisu spółki do Rejestru Handlowego298,
a także potwierdzenia sposobu zabezpieczenia finansowego inwestycji, zwłaszcza poświadczenia wysokości kapitału zakładowego w wysokości 1,6 mln mk,
a także gwarancji dopłat, jakie zobowiązał się wnosić powiat milicki.299 Spółka
niezwłocznie dostarczyła wymagane dokumenty, jednocześnie oświadczyła,
że zabezpieczenie finansowe na zakup niezbędnych materiałów budowlanych,
m.in. podkładów, tłucznia, kamienia budowlanego – w większej części stanowiły
akcje prywatne należące głównie do księcia H. Hatzfeldta, hrabiego Andreasa
Maltzana i Heinricha von Salischa. Zaliczkę w wysokości 200 tys. mk, niezbędną
do założenia spółki Militsch – Trachenberg Kreisbahn AG wpłacił inwestor, firma
Schneege, natomiast zakup parowozów, wagonów i szyn miała sfinansować
spółka akcyjna. Zawiązana na początku 1894 r. komisja do spraw budowy
kolejki odbyła w czerwcu tego roku szereg spotkań z ludnością miejscową
w Żmigrodzie, Powidzku, Przedkowicach, Dobrosławicach, Ligotce, Pietrowicach
Małych i Prusicach. Konsultowano na nich lokalizację stacji i przystanków, przejazdów i przejść, przyjmowano i rozpatrywano protesty rolników. W skład komisji
wchodzili przedstawiciele Dyrekcji Kolejowej, Dyrekcji Ruchu Kolei w Brzegu –
Lesznie, Powiatowy Inspektor Budowlany w Trzebnicy, Starostwo Powiatowe
w Miliczu, książę Hatzfeldt i dyrektor Schneege.300 Na pierwszym posiedzeniu,
które zgodnie z planem odbyło się w Żmigrodzie omawiano m.in. sprawę przyłączenia kolejki do tamtejszej stacji kolejowej (państwowej), skrzyżowania linii
z drogami publicznymi, trasę kolejki a także sprawę odszkodowań z tytułu strat
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poniesionych w wyniku budowy linii.301 Okres eksploatacji dla przyszłej kolejki
ustanowiono na 50 lat.
Kolejne konsultacje miały miejsce w Miliczu, gdzie rokowania były niezwykle
trudne z powodu silnej opozycji przeciw budowie kolejki. Wielu obecnych
na konferencji właścicieli pól dobitnie wyrażała swój sprzeciw, w związku
z niekorzystnym przebiegiem linii w stosunku do ich parcel. Przedstawiciel firmy
Schneege wyjaśnił, że trasa kolejki była podyktowana względami technicznymi
i ekonomicznymi. Z dość niecodziennym protestem wystąpił w imieniu władz
miejskich burmistrz Milicza, który sprzeciwił się przebiegowi linii w obrębie miasta według wersji zaproponowanej przez projektodawcę. Oprotestował on także
lokalizację przystanku w Miliczu położonego w pobliżu folwarku zamkowego,
należącego do hrabiego Maltzana „ponieważ dla tamtejszych przemysłowców
intensywny ruch kolejowy będzie bardzo uciążliwy”.302 Przeciw projektowanemu
przebiegowi linii, jak i przeciw lokalizacji wzmiankowanego przystanku wystąpił
też hrabia A. Maltzan. Wobec zagrożenia wzrostem kosztów o 20.000 mk,
wrócono do pierwotnej koncepcji projektanta. Ostatnia z narad miała miejsce
w Gądkowicach. W dniu 3 sierpnia 1894 r. prezydent rejencji we Wrocławiu
pozytywnie zatwierdził wniosek spółki Schneege & Co na budowę i eksploatację
Żmigrodzko – Milickiej Kolejki Powiatowej i oficjalnie przyznał koncesję.303
W połowie lipca 1894 r. prezydent rejencji wrocławskiej wystosował pismo
do ministra spraw wewnętrznych dotyczące dodatkowego obciążenia powiatu
w związku z koniecznością zdobycia środków finansowych na pokrycie kosztów
nabycia gruntów dla kolejki Żmigród – Sulmierzyce, na mocy postanowienia
rady powiatu milickiego. Minister nie wniósł zasadniczych zastrzeżeń w tej
kwestii. Zwolennicy utworzenia połączenia kolejowego w powiecie milickim,
którzy w części reprezentowali władzę samorządową powiatu, a w części – jak
Hatzfeldt – okolicznych właścicieli ziemskich, opowiadając się za dofinansowaniem budowy kolejki argumentowali, że linia ta może stanowić życiową szansę
dla poprawy stanu gospodarczego powiatu. Powstanie nowego połączenia
kolejowego, obok istotnych ułatwień w transporcie, tak towarów jak i ludzi,
301

Protokół z posiedzenia komisji obradującej w związku z budową odcinka Żmigród – Przedkowice
– Prusice z 18 VI 1894 w: J. Gołaszewski., pr. cyt., s. 12.
302
Tamże, s. 14.
303
Odnośny fragment dokumentu koncesyjnego brzmi: „[…]Spółce Komandytowej Schneege & Co, zarejestrowanej w rejestrze handlowym Sądu Obwodowego w Poznaniu w dniu 4 października 1892 r., na
podstawie Ustawy o Kolejkach i Bocznicach Prywatnych z 28 lipca 1892 r. w porozumieniu z Dyrekcją
Kolei we Wrocławiu-Tarnowskich Górach udzielono koncesji dla budowy i eksploatacji kolejki ze
Żmigrodu do Sulmierzyc wraz z odgałęzieniem do Prusic dla przewozu osób i towarów przy pomocy
trakcji parowej na okres 50 lat […]” w: Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Breslau nr 33
z 17 VIII 1894 r.
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mogłoby zasilać budżet powiatu, wszak firma Schneege wpłacałaby rocznie
do kasy powiatowej podatek od kwoty 25.000 mk, na budowę i utrzymanie
trzech odcinków dróg. Sprawa dofinansowania planowanego przedsięwzięcia
przez powiat milicki miała obok zwolenników, również zajadłych przeciwników,
którzy już na etapie planowania inwestycji otwarcie manifestowali swoją niechęć
w tym względzie. Najsilniejsza opozycja przeciw planowanemu przedsięwzięciu
panowała w Miliczu, a także w pozostałych miastach powiatu – Żmigrodzie,
Prusicach i Sułowie.304 W czerwcu 1894 r. magistrat, reprezentowany przez
burmistrza Milicza i przewodniczącego rady miejskiej, wystosował pismo do
ministra spraw wewnętrznych z prośbą o nieudzielanie zezwolenia na realizację
planowanego przedsięwzięcia ze względu na wysokie koszty dla mieszkańców
powiatu milickiego. Autorzy pisma argumentowali, że planowana kolejka, która
miała przechodzić zaledwie przez osiem wsi tamtejszego powiatu, w którym
nie było żadnego przemysłu i panował znikomy ruch, będzie przedsięwzięciem
zupełnie nierentownym, a koszt zwiększenia obciążenia podatkowego dla
powiatu niewspółmiernie wysoki w stosunku do spodziewanych korzyści.
Krytyce poddano także lokalizację przystanków w obrębie miasta Milicza. Podobne w treści pismo kilka dni wcześniej wystosował w imieniu mieszkańców
Żmigrodu burmistrz tego miasta, w którym jednoznacznie dowodził, że budowa
kolejki w oparciu o projekt firmy Schneege przyniesie wymierne korzyści tylko
największym posiadaczom ziemskim, przez których majątki i kompleksy leśne
miała przebiegać planowana linia.305 Chociaż nie zawarto tego wprost w obu
omawianych pismach, rzeczywistym powodem negatywnej postawy znacznej
części reprezentantów władz samorządowych z Milicza i Żmigrodu były względy
finansowe. Budowa kolejki przyczyniłaby się do wzrostu obciążeń fiskalnych
mieszkańców tego niezbyt bogatego powiatu.
Spółka komandytowa Schneege & Co uzyskała zezwolenie na budowę
i prowadzenie ruchu kolejki Żmigród – Milicz – Sulmierzyce z odgałęzieniem do
Prusic, lecz nie miała być prawnym właścicielem przedsiębiorstwa. W tym celu
zamierzano przekształcić dotychczas działający dobrowolny komitet budowy
kolejki w samodzielną spółkę akcyjną. Aby tak się stało firma Schneege musiała
uzyskać zezwolenie na scedowanie swoich praw i obowiązków, określonych
w dokumencie koncesyjnym z 3 sierpnia 1894 r., na nowo powołaną spółkę
właścicielską. Przeniesienie praw i obowiązków nastąpiło na mocy umowy
notarialnej, po uzyskaniu zgody Urzędu Ruchu Dyrekcji Kolejowej Wrocław
– Tarnowskie Góry.306
304

J. Gołaszewski, pr. cyt., s. 18 – Pismo Wydziału Powiatowego w Miliczu z 5 VI 1894 r.
Pismo z 14 V 1894, tamże.
306
Eisenbahn Betriebs – Amt.
305
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16 sierpnia założono spółkę akcyjną Żmigrodzko – Milicka Kolejka Powiatowa
(Trachenberg – Militscher Kreisbahn Aktiongesellschaft) z siedzibą w Poznaniu.307
Członkami założycielskimi byli dyrektor Georg Schneege, kupiec Gustav Breiter,
kupiec Hermann Schoening, kupiec Hans Kantorowicz i kupiec Martin Lesser –
wszyscy z Poznania. Tam też mieściła się siedziba spółki. Przedmiotem działania
przedsiębiorstwa był przewóz ludzi i towarów za pomocą trakcji parowej między
Żmigrodem, Miliczem i Sulmierzycami, z odgałęzieniem do Prusic. Spółka została założona na czas nieokreślony. Kapitał założycielski spółki wynosił 1,6 mln mk
w 700 sztukach akcji nieuprzywilejowanych o wartości 1000 marek i 900 sztuk
akcji uprzywilejowanych o wartości 1000 marek.308 Powiat milicki udzielił gwarancji 4% na akcje nieuprzywilejowane. Spółka Schneege wniosła do spółki Żmigrodzko – Milicka Kolejka Powiatowa prawnie przyznane jej – na mocy układu
zawartego z powiatem milickim – prawa i obowiązki. Zarząd nowo powołanej
spółki składał się z dwóch dyrektorów wybieranych na walnym zgromadzeniu.
Rada nadzorcza składała się z ośmiu członków wybieranych na czteroletnie kadencje. Walne zgromadzenie, stosownie do decyzji przewodniczącego mogło
być zwołane w Berlinie, Poznaniu, Żmigrodzie lub Miliczu.
Pod koniec września 1894 r. spółka Schneege przesłała do fabryki lokomotyw
w Erfurcie komplet dokumentacji wraz ze szczegółowym opisem trzech parowozów przeznaczonych dla kolejki Żmigród – Milicz.309 Pozytywne załatwienie
wszystkich spraw zgodnie z obowiązującymi procedurami umożliwiło rozpoczęcie robót budowlanych. Do wykonania były prace ziemne, budowa nasypów,
wykopów, kilku mostów, wiaduktów, przepustów, przejazdów i przejść, wreszcie budynków i urządzeń zabezpieczenia ruchu i sygnalizacji. Prace przebiegały
w szybkim tempie i bez zakłóceń, toteż już w miesiąc od rozpoczęcia budowy
kolejki dyrektor Schneege poinformował prezydenta rejencji wrocławskiej
o zamiarze uruchomienia eksploatacji na odcinku linii między Żmigrodem,
Przedkowicami i Prusicami (długość tego odcinka wynosiła 15 km). Etap ten
został oddany dla ruchu publicznego 1 października 1895 r. Po jego zbudowaniu
kolejka posiadała łącznie 68,4 km torów, a wraz z bocznicami i torami zwrotnicowymi 73,2 km. Kolejka posiadała łącznie 28 stacji i przystanków, które były
wyposażone w dwa budynki dworcowe, cztery magazyny i dwie lokomotywownie.
Ponadto na przystankach wzniesiono dziewięć budek wykonanych z drewna i blachy falistej, trzy rampy przeładunkowe, trzy wagi, osiem stanowisk dla
307

Spółka została zarejestrowana przez Wydział Rejestrowy Sądu Obwodowego w Poznaniu pod nr 582,
w: J. Gołaszewski, pr. cyt., s. 18.
308
Rozdział akcji: 700 szt. – G. Schneege, pozostałe: G. Breiter, H. Schoening, H. Kantorowicz, M. Lesser,
T. Klose, ks. H. Hatzfeldt, hr. A. Maltzan, E. Heydebrand – starosta powiatu milicko–żmigrodzkiego,
Egon Landau – konsul generalny z Berlina. Statut spół ki, w: J. Gołaszewski, pr. cyt., s. 19.
309
J. Gołaszewski, pr. cyt., s. 20.
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uzupełniania wody w parowozach. Na trasie wybudowano ogółem 32 mosty,
19 przepustów i 100 przepustów rurowych. Tabor kolejki i jego wielkość były
dostosowane do przewidywanych potrzeb przewozowych. Składały się nań trzy
parowozy, dwa wagony bagażowo – pocztowe, cztery wagony osobowe, czterdzieści wagonów towarowych odkrytych, sześć wagonów towarowych krytych,
szesnaście platform do przewozu dłużnic i dwa komplety transporterów ,,Rollboeck”.310
W związku z terminowym ukończeniem prac budowlanych na pierwszym
odcinku, pod koniec listopada odbyło się ostateczne sprawdzenie stanu technicznego linii. Na mocy obowiązującej procedury kontrola taka miała charakter wyjazdowego posiedzenia (Verhandlung), którego uczestnicy poruszali się
pociągiem rewizyjnym. Wśród uczestników tego spotkania byli: przedstawiciel
rejencji wrocławskiej – radca budowlany Heinrich Caemer, reprezentant Dyrekcji
Kolei we Wrocławiu – radca budowlany Wilhelm Kuster, inspektor budowlany
Josef Maas, przedstawiciel Dyrekcji Kolejowej Brzeg – Leszno, radca budowlany
Bernhard Sarbig, władze powiatu milickiego reprezentował inspektor budowlany
Ernst Berndt. Wśród zaproszonych gości był też najważniejszy na Śląsku prominent – nadprezydent książę Hatzfeldt. Pociąg rewizyjny wyruszył w próbną
jazdę, zatrzymując się na kilku przystankach. W Żmigrodzie miało miejsce
pierwsze posiedzenie komisji. Obrady były otwarte dla wszystkich zainteresowanych budową kolejki, każdy z przybyłych mógł zgłaszać swoje uwagi
i zastrzeżenia. Wnioski dotyczyły najczęściej dojazdu do pól, utrudnionego bądź
uniemożliwionego przez tory kolejki. Stąd też wiele zastrzeżeń dotyczyło konieczności budowy przejazdów dla furmanek i przejść dla ludzi. Były też wnioski
na budowę ramp załadowczo-przeładunkowych i placów składowych. Po jeździe
próbnej ustalono ostateczny termin otwarcia linii na 8 grudnia 1894 r. Stosowne
informacje na ten temat znalazły się szybko w prasie, m.in. w ,,Breslauer Morgen
Zeitung” i ,,Schlesische Zeitung”. Linię zamierzano przedłużyć do wielkopolskich
Sulmierzyc, a koszt ostatniego odcinka, łączącego Milicz z Sulmierzycami oszacowano na 20.000 marek. Powiat milicki zobowiązał się udzielić 4% gwarancji na tę
kwotę przy założeniu podwyższenia kapitału zakładowego, a wkładem powiatu
odolanowskiego było nieodpłatne przekazanie gruntów pod budowę odcinka
kolejki i budowę stacji w Sulmierzycach.311 Przedłużenie linii do tej miejscowości
było ostatnim etapem na drodze do otwarcia ruchu na całej długości kolejki. Pod
koniec lutego 1895 r. odbyło się spotkanie wszystkich zainteresowanych stron
budową odcinka. Na początku maja 1895 r. dyrektor G. Schneege złożył wniosek
na udzielenie zezwolenia na budowę odcinka linii Milicz – Sulmierzyce. W kwietniu
1895 r. prezydent rejencji wrocławskiej, w oparciu o rozporządzenie ministra
310
311

Tamże, s. 21 – sprawozdanie za 1895 r.
,,Breslauer Morgen Zeitung”, nr 601 z 22 XII 1894 r.
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Spraw Wewnętrznych i Robót Publicznych, w porozumieniu z Dyrekcją Kolei we
Wrocławiu udzielił zezwolenia na budowę i eksploatację kolejki na całej długości,
to jest ze Żmigrodu do Sulmierzyc.
Podjęcie budowy końcowego odcinka linii do Sulmierzyc wymagało uzupełnienia
dokumentu koncesyjnego. Ponieważ odcinek ten położony był w powiecie
Odolanów władzą nadrzędną dla kolejki na tym etapie była Królewska Dyrekcja
Kolei w Poznaniu, gdzie dokonano stosownego zapisu. Pod koniec sierpnia 1895 r.
miało miejsce policyjne sprawdzenie, a następnie zatwierdzenie dokumentacji
projektowej końcowego odcinka kolejki. Rewizji podlegały przebieg linii,
budowa dróg dojazdowych, współużytkowanie dróg publicznych i wynikające
stąd zobowiązania w kwestii utrzymania, odbudowy i konserwacji, a także
obowiązek pozostawienia pasa jezdni o szerokości minimum 4-6 m, a następnie
budowa skrzyżowań toru z drogami. Budowa końcowej linii kolejki do Sulmierzyc
przebiegała bez zakłóceń; pod koniec sierpnia 1895 r. przeprowadzono kontrolę
budowy odcinka przebiegającego w powiecie milickim. Sprawdzeniu poddano
sposób montażu torów i przytwierdzenie szyn do podkładów. Nie skontrolowano
natomiast innych parametrów, jak krzywizna torów, promieni łuków i nachyleń
toru.312 Po zakończeniu kontroli inspektor wydał pozytywną opinię.313 30 sierpnia
1895 r. zawarto układ między Spółką Akcyjną ,,Żmigrodzko – Milicka Kolejka
Powiatowa” oraz spółką komandytową Schneege & Co dotyczący prowadzenia
ruchu kolejki Milicz – Żmigród – Sulmierzyce w okresie od dnia otwarcia linii do
31 grudnia 1895 r. Spółka Schneege zobowiązana była prowadzić eksploatację
kolejki w porozumieniu z urzędami komunalnymi, w oparciu o obowiązujące
ustawy, rozporządzenia i przepisy, jak również z uwzględnieniem postanowień
szczegółowych umów zawartych z urzędami zainteresowanych powiatów oraz
ze wszystkimi pozostałymi kontrahentami, z którymi właściciel kolejki zawarł
lub w przyszłości miał zawrzeć umowy. Przedsiębiorstwo było zobowiązane
utrzymywać kolejkę we właściwym stanie technicznym na całej długości linii.
Spółka miała obowiązek przekazywać właścicielowi kolejki, w terminie najpóźniej
do 20 każdego miesiąca zestawienie wpływów uzyskanych z przewozów
pasażerskich i towarowych, ponadto informację o wydajności linii, oraz liczbę
przejechanych kilometrów. Przedsiębiorca miał pobierać w imieniu właściciela
kolejki wszystkie wpływy z użytkowania, a także ponosić wszelkie koszty
eksploatacyjne. Układ ten formalnie przekazywał kolejkę wraz z całym taborem,
infrastrukturą techniczną i personelem w dzierżawę spółce Schneege. Na jego
mocy przedsiębiorstwo Schneege było zobowiązane ponosić wszystkie wydatki
312
313

J. Gołaszewski, pr. cyt., s. 27.
J. Gołaszewski, pr. cyt., s. 27. Protokół z postępowania sprawdzającego z 26 VIII 1895.
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związane z eksploatacją kolejki, także wówczas, kiedy wpływy z tejże eksploatacji
byłyby niewystarczające. Wówczas brakującą kwotę miał pokryć dzierżawca.314
W czerwcu 1895 r. zawarto kolejny układ, tym razem między powiatem milickim,
reprezentowanym przez Wydział Powiatowy i spółką Schneege. Najważniejsze
postanowienia, stosownie do uchwały rady powiatu w Miliczu z 25 maja 1893 r.,
dotyczyły zobowiązania się spółki Schneege do prowadzenia eksploatacji kolejki dla przewozu osób i towarów na koszt właściciela. Spółka zobowiązała się
zakończyć budowę końcowego odcinka kolejki w terminie do 1 lipca 1895 r.
a następnie oddać go do publicznego ruchu. Powiat przekazał na tę inwestycję
niezbędny grunt, włącznie z pasem ochronnym w obszarach zalesionych oraz
materiały niezbędne do wykonania prac zabezpieczających wszystkie budowle
w pobliżu torów (do wartości 1000 mk), trwałe zwolnienie z podatku na rzecz
powiatu, zwolnienie z wypłacenia wszelkich odszkodowań za straty powstałe
w czasie budowy kolejki. W sierpniu 1895 r. kończono ostatni etap prac, na
10 września ustalono termin odjazdu pociągu specjalnego ze stacji Żmigród
do Ostrowąsów Milickich. Ostatni odcinek długości 2900 metrów był jeszcze
w budowie. Ustalono także termin policyjnego odbioru nowego odcinka na
27-28 września. Przy odbiorze obecni byli: dyrektor G. Schneege, przedstawiciele
Dyrekcji Kolei z Poznania, nadprezydent H. Hatzfeldt, landrat E. Heydebrand
z Milicza, hrabia A. Maltzan, wójtowie zainteresowanych gmin, nadleśniczy
Michael Blahmer z Milicza, właściciel ziemski Winfried Jüttner i inni.315 Łączny
koszt budowy końcowego odcinka linii z Sulmierzyc do Ostrowąsów Milickich
wyniósł 20.000 mk. Powiat odolanowski przyjął zobowiązanie zagwarantowania
4% dywidendy od kapitału zakładowego – od dnia otwarcia kolejki.
W dniach 21 i 22 grudnia 1895 r. przeprowadzono objazd pociągiem rewizyjnym i inspekcję końcowego odcinka kolejki, będącego jeszcze w trakcie prac
wykończeniowych. Przedmiotem kontroli były nowo wznoszone mosty, wiadukty
i przepusty. Ponadto objeżdżano miejsca prac ziemnych np. przy nasypach,
wykopach, torowiskach, skarpach, przejazdach dla furmanek, przejść dla ludzi,
gdzie wznoszono budynki i inne obiekty stacyjne. Ogólnie stwierdzono wysoki
poziom wykonanych prac, kilka zastrzeżeń zgłoszono co do niewłaściwego
wykonania i zabezpieczenia rowów odwadniających. Nie zgłoszono żadnych
uwag do zbudowanych obiektów stacyjnych, poczekalni, magazynów, wiat dla
parowozów i wagonów, wykonanych w większości techniką muru pruskiego.
Liczba wybudowanych miejsc do uzupełnienia wody przez parowozy była także
wystarczająca dla prawidłowego funkcjonowania kolejki. Pozytywną opinię
314
315

Układy zawarte 26 IX 1895 r. i 15 I 1896 r., APW, Akta Rejencji Wrocławskiej, t. 5.
J. Gołaszewski, pr. cyt., s. 29.
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wyrażono na temat taboru – parowozów i wagonów, które uznano za wykonane
,,solidnie i porządnie”.316 Zaraz po kontroli Wydział Powiatowy w Miliczu zwrócił
się do prezydenta rejencji we Wrocławiu z wnioskiem o przedłużenie koncesji
z dotychczasowych 50 lat na okres 99 lat. Władze powiatowe z Milicza wnioskując
o to występowały także w imieniu ówczesnych i przyszłych akcjonariuszy, ponieważ przedsięwzięcie to mogło przynieść dochód dopiero za kilka lat i miało to
skłonić ludzi do inwestowania w akcje. W połowie października 1896 r. Wydział
Ksiąg Gruntowych Sądu Obwodowego w Poznaniu317, zawiadomił, że w księdze
gruntowej kolejki Żmigród – Milicz – Sulmierzyce dokonano wpisu, na mocy
którego spółka właścicielska kolejki nabywała prawo do własności gruntów, na
których zbudowana była linia. Z tą decyzją dopełnieniu uległy wszystkie formalności związane z postanowieniami Ustawy o Kolejkach i Bocznicach Prywatnych.
Zakończenie budowy końcowego odcinka do Sulmierzyc, oddanego do ruchu
8 grudnia 1895 r. pozwoliło na eksploatację kolejki w pełnym wymiarze. Dla
uruchomienia wszystkich planowanych pociągów niezbędne było zakupienie
czwartej lokomotywy, zamówiono ją w Mecklemburgischen Wagenfabrik AG.318
Zakup jej oraz powiększenie liczby krytych wagonów towarowych o 12 sztuk
(łącznie 30 szt.) ustalił na długie lata stan taboru kolejowego.
Pod koniec września 1896 r. wprowadzono nowy tzw. zimowy rozkład jazdy,
w którym dokonano niewielkich zmian czasu odjazdu pociągów, dostosowując
go do specyfiki okresu zimowego, tj. krótszych dni i zwiększonych przewozów
towarowych, głównie produktów rolnych, w tym buraków. Przewozy tych
ostatnich były jesienią 1896 r. tak znaczne, że dla sprostania zaistniałej sytuacji
niezbędna była budowa dodatkowego toru w Przedkowicach o długości 200
metrów. Kolejną zmianą w funkcjonowaniu kolejki było dopuszczenie w styczniu
1897 r., za zgodą prezydenta rejencji wrocławskiej, do zwiększenia dopuszczalnej
prędkości jazdy z 15 km/h do 20 km/h.
Ciekawie przedstawiają się wyniki finansowe przedsiębiorstwa po pierwszym
roku funkcjonowania. W 1896 r. wyekspediowano 3.126 pociągów, przewieziono
50.365 pasażerów i 30.344 tony ładunków. Wpływy z eksploatacji kolejki wyniosły
73. 898 mk, wydatki zamknęły się kwotą 62.004,83 mk.319 Wpływy z ruchu osobowego wyniosły 19.876, 25 mk, a z ruchu towarowego 51.836 mk, pozostałe
wpływy – 2.186 mk. Na zakończenie roku rozrachunkowego czysty zysk zamknął
się kwotą 3.737,49 mk. Zarząd kolejki w trosce o rentowność przedsiębiorstwa
316

Tamże, s. 31.
APW, Königliches Amtsgericht, Abteilung VI für Grundbuchsachen: Band I, Blatt 1.
318
,,Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Breslau“ nr 14 z 14 IV 1896 r.
319
Sprawozdanie za 1896 rok, w: J. Gołaszewski, pr. cyt., s. 33.
317
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zabiegał o uatrakcyjnienie form jego działalności. Jedną z nich była korzystniejsza dla klientów polityka taryfowa, już 14 lipca 1897 r. wprowadzono
obniżkę cen biletów powrotnych w wagonach II klasy, w wysokości 4,5 feniga
za każdy kilometr. Kilka dni później wprowadzono nowe, niższe ceny biletów
niedzielnych i świątecznych na trasach Milicz – Postolin i Milicz – Sułów320.
We wrześniu 1897 r., na wniosek właściciela kolejki, a także władz powiatów
milickiego i odolanowskiego prezydent rejencji wrocławskiej przedłużył okres
ważności koncesji na eksploatację kolejki Żmigród – Milicz – Sulmierzyce
z dotychczas obowiązujących 50 do 99 lat.321 Wyniki eksploatacyjne kolejki,
jak i uzyskane dochody za 1897 r. były jeszcze lepsze niż w poprzednim roku.
Łącznie wyekspediowano 3066 pociągów, przewieziono 59.551 pasażerów
i 41.477 ton towarów. Wpływy z ruchu osobowego wyniosły 24.393 marki, ze
spedycji towarów 63.268 mk, czyli łącznie 88.272 marki322. Ostateczny bilans roku
zamknął się nadwyżką 9.129,68 mk. W roku rozrachunkowym 1898 wykonano
niewielkie prace budowlane, m.in. na stacji w Żmigrodzie wybudowano ubikację,
we Wziąchowie Wielkim pomieszczenie do nadawania przesyłek towarowych,
a na przystanku Milicz – Folwark Zamkowy poczekalnię dla podróżnych.323
W grudniu 1898 r. przeniesiono siedzibę zarządu Żmigrodzko – Milickiej Kolejki
Powiatowej z Poznania do Berlina.324 Także w grudniu tego roku do zarządu
kolejki, jak i na biurko prezydenta rejencji, W. Heydebranda, zaczęły spływać
protesty dotyczące niewłaściwej organizacji prac przeładunkowych w Gruszeczce,
gdzie odbywał się załadunek drewna. Rozmach prac znacznie przewyższał
zdolność przeładunkową placu, który zupełnie nie był przystosowany do tego
celu. Pilną koniecznością stała się zatem budowa nowego terminalu przeładunkowego, a jego najważniejszym elementem miał być nowy tor i zwrotnica.
Wytypowany do tego celu plac, położony w pobliżu przystanku w Gruszeczce,
obiecał wydzierżawić na 10 lat Fürstliche Renteamt, co było kolejnym wkładem
księcia Hatzfeldta w całe przedsięwzięcie. Budowę placu przeładunkowego poparł starosta powiatowy w Miliczu opiniując:
„[…] Projekt jest jak najbardziej niezbędny i ja nie wnoszę żadnych zastrzeżeń
[…]”.325

320

,,Militscher Kreisblatt“ z lipca 1897 r.
,,Regierungs Amts Blatt“ nr 38 z 18 IX 1897 r.
322
Sprawozdanie za 1897 r., w: J. Gołaszewski, pr. cyt., s. 34.
323
J. Gołaszewski, pr. cyt., s. 34.
324
Przy Linkstrasse 19, w: ,,Deutsche Reichs- u. Königliche Preuss. Staatsanzeigers” nr 309A, z 31 XII 1898 r.
325
Pismo starosty w Miliczu z 3 I 1899 r., APW, Rejencja Wrocławska t. 5, s. niepaginowana.
321
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Stacja w Sułowie (Arch. HKG)

Podobnej przebudowy wymagała stacja w Sułowie326,
bowiem jej zdolność przeładunkowa była zbyt mała
w stosunku do istniejących
potrzeb. Tu także należało
zbudować dodatkowy tor
i zwrotnicę. Obie inwestycje
ukończono
stosunkowo
szybko, przebudowa w Gruszeczce kosztowała 3 tys. mk,
a w Sułowie 2,5 tys. mk.327

Na początku 1899 r. odbyło
się walne zebranie akcjonariuszy spółki, na którym
przyjęto sprawozdanie budżetowe za 1898 r. Osiągnięte przez przedsiębiorstwo
wyniki napawały optymizmem. Liczba wyekspediowanych pociągów zwiększyła się w porównaniu
z poprzednim rokiem o poStacja w Gruszeczce (Arch. HKG)
nad 200. Łączna liczba przewiezionych pasażerów była wyższa w stosunku do 1897 r. o blisko 7,5 tys. osób.
Wpływy z ruchu pasażerskiego wzrosły o 4 tys. mk, a z przewozu towarów
o 3 tys. mk.328 Stan taboru kolejowego powiększył się jedynie o 12 wagonów do
przewozu dłużnic, tzw. lor, którymi transportowano drewno pozyskane z wielkich
kompleksów leśnych powiatu milickiego. W 1899 r. przedsiębiorstwo osiągnęło
jeszcze lepsze wyniki ekonomiczne. Wyekspediowano ogółem 4 725 pociągów
(wzrost do poprzedniego roku o 1,5 tys.), przewieziono 76.617 pasażerów (więcej
o 10 tys.), oraz 52 871 ton ładunków towarowych (wzrost o blisko 6 tys. t). W ruchu
towarowym przeważały takie towary jak drewno, buraki cukrowe, ziemniaki, zboże, kamień budowlany i nawozy. Wpływy z ruchu osobowego wyniosły 29 458 mk
(wzrost o 1,4 tys.), z ruchu towarowego 63 809 mk (wzrost o 3,5 tys.). Zwiększyły
się także koszty eksploatacyjne i wydatki rzeczowe całego przedsiębiorstwa.
326

Zachował się tam w całości jedyny budynek stacyjny po kolejce – przyp. IK.
J. Gołaszewski, pr. cyt., s. 35.
328
J. Gołaszewski, pr. cyt., s. 36 – Sprawozdanie za 1898 r.
327
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Omówione tu szerzej pierwsze lata funkcjonowania Żmigrodzko – Milickiej
Kolejki Powiatowej są przykładem starań samorządów Doliny Baryczy o nowoczesny środek transportu i ich obaw o rentowność całego przedsięwzięcia.
Dzieje kolejki ukazują rolę, jaką w lokalnej gospodarce odgrywał od początku
ten środek transportu, stając się osią rozwoju dla tartaków, gospodarstw rolnych
i folwarków. Był to także najszybszy wówczas środek komunikacji osobowej
wobec słabej sieci dróg, najczęściej piaszczystych, jesienią i zimą – mokrych i błotnistych. Jej zbudowanie było osobistym sukcesem nadprezydenta Hatzfeldta,
który asystował całemu przedsięwzięciu od początku, interweniując w sprawie
opóźnień stosownych zezwoleń, koncesji i niezbędnej dokumentacji w różnych
urzędach na szczeblu powiatu, rejencji czy ministerstwa, czy też biorąc udział
w spotkaniach z mieszkańcami jako orędownik całego przedsięwzięcia, jak też
uczestnicząc w odbiorach technicznych. Książę posiadał także pakiet akcji spółki, co znaczyło, że był bezpośrednio zainteresowany spedycją towarów i surowców jako właściciel ziemski, przez którego tereny przebiegała linia kolejowa. Ale
trzymanie akcji było także symptomem wiary i zaufania, jakie pokładał Hatzfeldt
w tym przedsięwzięciu, które wcale nie musiało zakończyć się sukcesem. Powiat
milicko-żmigrodzki był bowiem rozległy i stosunkowo słabo zaludniony, na
przełomie XIX/XX w. liczył ok. 51 tys. mieszkańców.
Przykładem wagi, jaką przykładały koła rządzące do rozbudowy kolei, była
mowa tronowa Wilhelma II wygłoszona w landtagu Prus. Kajzer uznał za priorytety
gospodarcze poprawę sytuacji rolnictwa, rozwój komunikacji (kolei normalnych
i wąskotorowych) oraz reformę taryf przewozowych
na kolei.329 Przekładało się
to bezpośrednio na inwestycje w prowincji, wzrost
wydatków z budżetu państwa (1895-1896) na Śląsku
obejmował administrację
kolejową, budowę nowych
linii, budowę i przebudowę wiaduktów i mostów
na Odrze (np. w Głogowie),
dopiero później administrację kopalniami, edukację
Lokomotywa kolejki wąskotorowej (Arch. kleinbahn.pl)
i rolnictwo.330 ,,Zeitschrift
329
330

SZ nr 37, 16 I 1895, Schlesien.
SZ nr 40, 17 I 1895, Schlesien.
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für Kleinbahnen” szacował koszty budowy 1 km linii wąskotorówki na 10 tys. mk,
cena lokomotywy wynosiła 9 tys. mk, drewniany most kosztował 3 tys. mk
a warsztat naprawczy – 4 tys. mk.331
Także na szczeblu prowincji panowały podobne przekonania. Na 138. posiedzeniu Wydziału Prowincjonalnego, które otworzył hrabia Georg Stosch z udziałem nadprezydenta Hatzfeldta postanowiono rozstrzygnąć na następnym
landtagu prowincji kwestie związane z rozwojem kolei wąskotorowych na Śląsku.
Projekt zawierać miał propozycje pomocy finansowej dla inwestujących
w budowę nowych linii oraz warunki, na jakich związki komunalne otrzymywać
miały pożyczki na tworzenie nowych połączeń.332 Obradujący w marcu tego roku
landtag prowincji zwrócił uwagę na zbyt wysokie koszty spedycji towarów tym
środkiem transportu.333 Rząd Prus dość szybko zareagował na komunikacyjne
potrzeby swoich prowincji, bowiem już 8 kwietnia 1895 r. weszła w życie nowa
ustawa określająca pomoc państwa w budowie kolejek. Normowała ona kompetencje nadprezydentów prowincji, uprawnienia inwestorów, określała warunki,
na jakich miała funkcjonować kolejka w danym regionie.334 Nadprezydent
Hatzfeldt popierał tę gałąź komunikacji, sam odwiedzał miejscowości śląskie,
gdzie spotykał się z władzami by omawiać możliwości przyspieszenia prac czy
postępy robót. 26 maja przybył do Prusic i tu spotkał się z burmistrzem i przedstawicielami mieszczaństwa. Wizyta dotyczyła prac przygotowawczych do budowy
nowej linii kolejki Prusice –Wrocław. Hatzfeldt obiecał przyspieszyć termin wydania zezwolenia na budowę tego połączenia.335
Już w maju tego roku samorządy Wałbrzycha i Świdnicy złożyły wnioski do
Ministerstwa Robót Publicznych na budowę dwóch linii kolei wąsktorowych:
Świdnica – Wałbrzych oraz Wałbrzych – Szczawno – Sobięcin – Wałbrzych.336
Na początku sierpnia 1895 r. magistrat Brzegu zwrócił się do nadprezydenta
Hatzfeldta z petycją o przedłużenie linii kolejowej ze Strzelina do Brzegu. Potrzebę tego połączenia artykułowano już od 10 lat, jednak poprzedni nadprezydent odnosił się do tego projektu bez entuzjazmu. W petycji władze powiatu
brzeskiego i oławskiego deklarowały nieodpłatne przekazanie gruntu pod tory
kolejowe, jeśli władze prowincji zgodzą się na wybudowanie połączenia Wiązów
– Brzeg, które byłoby uzupełnieniem (71 km) całej linii. W piśmie używano
331

,,Zeitschrift für Kleinbahnen“, Januar 1895.
SZ nr 94, 7 II 1895, Schlesien; np. łączna suma pożyczki nie mogła przekroczyć 1 mln mk dla inwestora,
a rozstaw szyn nie mógł być większy niż 75 cm.
333
SZ nr 193, 17 III 1895, Schlesien.
334
SZ nr 328, 11 V 1895, Schlesien; ustawa mówiła m.in., że kolej wąskotorowa ma służyć dobru publicznemu oraz gospodarce rejonu, w którym była budowana.
335
SZ nr 340, 27 V 1895, Schlesien.
336
SZ nr 327, 10 V 1895, Schlesien.
332
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argumentów ekonomicznych; miały wzrosnąć obroty towarowe oraz rozwinąć
się przemysł i rolnictwo między Oławą, Brzegiem, Strzelinem i dalej między
Dzierżoniowem, Niemczą, Nową Rudą i Kłodzkiem. Używano także argumentu
o korzyściach płynących z połączenia projektowanego portu rzecznego w Brzegu
z linią kolejową, co miało wzmocnić impuls rozwojowy lokalnego przemysłu oraz
rolnictwa.337 W połowie września anonsowano w prasie śląskiej otwarcie nowej,
ważnej dla Górnego Śląska linii kolejowej Racibórz – Grodków, przez Studzienną,
Kranowice, Kuchelnię i Krawarnię. Mimo że było to połączenie lokalne (wagony
2, 3 i 4 klasy), miało duże znaczenie dla przemysłu i górnictwa oraz dowozów do
pracy. Świadczyło o tym kursowanie czterech składów dziennie.338 Duże znaczenie
dla Górnego Śląska miało także utworzenie Dyrekcji Kolei w Katowicach, co
było zgodne z oczekiwaniami kół przemysłowych i mieszkańców tego regionu.
Otwarto także szybkie połączenie Górnego Śląska z Berlinem przez Wrocław
i Opole oraz uruchomiono połączenie ekspresowe relacji Oderberg – Wrocław
– Berlin z wagonem restauracyjnym.339 1 października 1895 r. otwarta została
linia wąskotorowa
o pierwszorzędnym
znaczeniu dla Doliny
Baryczy a także dla
żmigrodzkich ziomków księcia Hatzfeldta, relacji Żmigród
– Przedkowice –
Milicz – Sulmierzyce
o długości 70 km.
Wagon 2 i 3 klasy kursujący na trasie Żmigród – Milicz – Sulmierzyce
(Arch. kleinbahn.pl)

15 stycznia 1896 roku Wilhelm II wygłosił w pruskim landtagu kolejną mowę
tronową. Wśród priorytetów rządowych znalazły się: finanse, szkolnictwo, handel
i przemysł, rolnictwo, a także ponownie koleje. Monarcha przewidywał wzrost
dochodów państwa z tej gałęzi transportu, obiecywał nowe inwestycje i rozbudowę sieci połączeń.340 ,,Berliner Politische Nachrichten” podawał, że planowane
wydatki na koleje Prus w 1896 r. to ponad miliard marek – 1.027.173.000 mk;
oznaczało to o 1/3 więcej, niż wyniosły przychody z przewozów kolejowych.341
Stan taboru kolejowego w tym państwie wynosił w 1895 r.: 386 lokomotyw,
337

SZ nr, 544, 8 VIII 1895, Schlesien.
SZ nr 649, 15 IX 1895, Schlesien.
339
SZ nr 1, 1 I 1896, Schlesien.
340
SZ nr 36, 15 I 1896, Eröfnung des Landtages.
341
SZ nr 50, 21 I 1896, Deutsches Reich.
338
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479 wagonów osobowych i 5750 wagonów towarowych krytych.342 Przykładem
połączenia miejscowości prowincjonalnych z metropolią było dyskutowane
w Berlinie połączenie Jelenia Góra – Zgorzelec – Berlin. Optowali za nim nowo
wybrani posłowie sejmu Prus, którzy spotkali się z ministrem Robót Publicznych
Karlem Thielenem.343 Na spotkaniu rozważano także możliwość uruchomienia
linii pospiesznej między wymienionym miastami.
Duże plany w komunikacji wąskotorowej powstały także na Górnym Śląsku.
Ministerstwo Robót Publicznych wydało zezwolenia na nowe linie wąskotorowe:
Gliwice – Chorzów – Bytom – Piekary Śląskie (34,5 km długości), Olesno – Gorzów
Śląski (17,6 km), Chorzów – Dąbrowa Górnicza – Katowice – Huta Laura (14,6 km).
W planach były też połączenia: Bytom – Szombierki – Biskupiec – Zabrze, Katowice
– Zawodzie – Szopienice – Mysłowice, Chorzów – Świętochłowice oraz Gliwice
– Racibórz.344 Także prywatni inwestorzy kolejowi korzystali z rozwoju gospodarczego i dobrego klimatu stwarzanego przez rząd. Przykładem tego były zezwolenia wydane na Górnym i Dolnym Śląsku na budowę linii wąskotorowych dla
właściciela cegielni Schlana z Opola (o dł. 500 m), w miejscowości Bobrek przy
hucie ,,Julia”, oraz połączenie Kłodzko – Duszniki-Zdrój – Lewin Kłodzki – Nachod,
gdzie jako inwestor występowała spółka Eisenbahn Gesellschaft Lenz u. Company
ze Szczecina.345
Za ilością pociągów następował najwyraźniej postęp techniczny na kolei. Na
początku lipca 1896 r. ,,Schlesische Zeitung” relacjonowała uruchomienie szybkiego pociągu relacji Berlin – Wocław – Wiedeń tzw. Orientzugu, który odcinkami
pędził z zawrotną na XIX wiek prędkością 80 km/h.346 Między Wrocławiem
a granicą z Austro-Węgrami skład poruszał się ze średnią prędkością 61 km/h.
Daje to obraz jakości i precyzji wykonania szyn, podkładów, zwrotnic i całej
infrastruktury kolejowej. Tym bardziej, że średnia prędkość ówczesnych składów
wynosiła 25 km/h. Dumą dla wrocławian stało się także nowo uruchomione połączenie Wrocław – Jelenia Góra, które obsługiwał kursujący pociąg pospieszny –
Schnellzug. W ślad za technicznymi szły osiągnięcia finansowe. Dziennik ,,Berliner
Politische Nachrichten” podał, że finansowe wyniki Pruskich Kolei Państwowych
w pierwszym kwartale 1896 r. znacznie wzrosły.
,,Wpływy wyniosły 15 mln mk, wzrosły o 6% w stosunku do tego samego okresu
ubiegłego roku; nastąpił wzrost ruchu osobowego o 5%, a przewozu towarów
342

Tamże.
SZ nr 95, 7 II 1896, Schlesien.
344
SZ nr 286, 24 IV 1896, Schlesien.
345
SZ nr 301, 30 IV 1896, Schlesien.
346
SZ nr 457, 2 VII 1896, Schlesien.
343

114

ŚLĄSK PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
PROWINCJA ŚLĄSKA ZA NADPREZYDENTURY KSIĘCIA HERMANNA HATZFELDTA 1894 – 1903

o 7%, co wskazuje na wzrost gospodarczy (zwiększenie produkcji i konsumpcji).
Szacuje się w tym roku (1896) zwiększenie wpływów, dochody wynieść mają
276 mln mk a wpływy z przewozu towarów 680 mln mk”.347
Kolej niosła na prowincji łączność ze światem, zwłaszcza w tych regionach prowincji, które były słabo zaludnione, rolnicze i nieuprzemysłowione. Dla ludności
takich obszarów miała ona nie tylko znaczenie gospodarcze ale wyznaczała
postęp cywilizacyjny. Utworzenia takiej linii domagała się ludność mieszkająca
w dolnym biegu Baryczy. Miejscowe władze wyszły naprzeciw tym postulatom
i tak powstał projekt linii Chocianów – Polkowice – Wąsosz. Dla rolników największe znaczenie miał odcinek Chocianów – Wąsosz.348 Linia ta miała usprawnić
warunki komunikacyjne ziem położonych między Orlą i Baryczą, bowiem brak
tu było dróg bitych. Miejscowa ludność cieszyła się z planowanej linii między
Wąsoszem, Chocianowem i Polkowicami twierdząc, że odtąd będzie miała
połączenie z ,,czterema stronami świata” (vier Himmelsrichtungen). 19 sierpnia
w Rudnej zebrał się komitet budowy nowej linii Chocianów – Wąsosz. Przewodniczył zebraniu hr. Leopold Recke-Volmerstein z Krośnic, ustalono m.in. sposób
finansowania inwestycji oraz konieczność budowy odgałęzienia do Góry.349
Także na południu prowincji nie ustawano w projektowaniu nowych połączeń.
Na początku sierpnia do publicznej wiadomości podano plan budowy linii
karkonoskiej Kamienna Góra – Kowary, która łączyć miała majątki Karpacz,
Miłków, Sosnówka, Marcinowice, Sobieszów z połączeniem Jelenia Góra –
Piechowice. Z związku z tą inwestycją planowano rozbudowę dworca w Jeleniej
Górze. Poza udogodnieniami w ruchu pasażerskim duże nadzieje wiązano
z przewozem towarów z Sudetów do Wrocławia, co wpłynąć miało na rozwój
gospodarczy tej, górzystej części prowincji śląskiej.350 Rząd wyraźnie popierał
rozbudowę linii kolejowych widząc w nich instrument pomocy rolnictwu oraz
ożywienia transportu. Szczególnie premiowano koleje wąskotorowe; ustawa
z 8 kwietnia 1895 r. umożliwiała pożyczki na kolej wąskotorową do 5 mln mk,
ustawa z 3 czerwca podnosiła tę kwotę do 8 mln mk, warunkując wnioski
interesem publicznym lokalnych społeczności. Pomoc państwa miała formę
niskooprocentowanych pożyczek, do 1 września 1896 r. 712 tys. mk, co przekładało się na 143 km nowych linii wąskotorowych.351 Złożono wnioski na nowe linie
opiewające na 4,5 mln mk, co odpowiadało 681 km torów.
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Jesienią Dyrekcja Kolei we Wrocławiu poinformowała o oddaniu dwóch
nowych linii kolejowych o zasięgu lokalnym: Kłodzko – Lądek Zdrój – Stronie
Śląskie i Strzeblów –Świdnica. W budżecie zaplanowano też budowę nowych
połączeń, m.in. Żmigród – Wąsosz – Brzeg – Wiązów, Bolków – Grodziec.352 Kilka
dni później we wrocławskiej Dyrekcji Kolei odbyła się konferencja przedstawicieli
Dyrekcji Kolei w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach z reprezentantami
Izb Handlowych Wrocławia, Opola, Torunia oraz Związkiem Przemysłowców
z Berlina i Górnego Śląska. Obradowano na temat ujednolicenia taryf przewozowych przez Królestwo Polskie (handel z Rosją) oraz przestojów pociągów na
stacjach granicznych. Na spotkaniu tym, relacjonowała ,,Schlesische Zeitung”,
przemysłowcy i handlowcy zobowiązali koleje państwowe Prus do popierania
interesów niemieckich i ułatwień w transporcie towarów za granicę, głównie do
Królestwa Polskiego i Rosji. Niemieckie służby kolejowe miały też niezwłocznie
reagować na przestoje pociągów na stacjach granicznych. Na spotkaniu tym
przedstawiciele strony niemieckiej ustalili z rosyjską administracją kolejową
jednolite taryfy przewozowe przez teren Królestwa Polskiego.353
O wysokiej randze kolei w Rzeszy świadczyły doniesienia o znacznych podwyżkach pensji, które miały nastąpić z dniem 1 kwietnia 1897 r. Na przykład najniższy
rangą asystent stacji mógł zarobić rocznie w zależności od wysługi lat od 1,5 tys.
do 2,7 tys. mk (wcześniej 1,5 tys.-2,2 tys.), inżynier kolejowy od 1,8 tys. do 4,2 tys. mk
(wcześniej 1,8 tys.-3,6 tys.), kierownik biura rachunkowego od 4,2 tys. do 5,4 tys.mk
(wcześniej 4,2 tys.- 4,8 tys.), członek zarządu Dyrekcji Kolei od 4,2 tys. do 7,2 tys.
(wcześniej 4,2 tys.-6 tys.), prezydent Dyrekcji Kolei 12 tys. mk (wcześniej 10,5 tys.).354
Ranga zawodowa pracownika kolei wynikała z wysokiej pozycji kolei w państwie.
Był to na przełomie wieku najszybszy i najpewniejszy środek transportu ludzi
i towarów, co miało zasadniczy wpływ na gospodarkę. Wreszcie w zmilitaryzowanym państwie wszystkie trzy wojny Bismarcka (z Danią, Austrią i Francją) zostały
wygrane dzięki strategii Moltkego i wykorzystaniu kolei do transportu wojska.
O znaczeniu tego środka transportu i dynamice jego rozwoju świadczy fakt, że
w ciągu 25 lat (od 1870 do 1895 r.) długość linii kolejowych wzrosła w Rzeszy
z 3,2 tys. km do 26,3 tys. km, a więc o 23 tys. km.355
W połowie grudnia 1896 r. w Poznaniu spotkali się prezydenci Dyrekcji Kolei
z Wrocławia, Katowic i Poznania. Podczas obrad zaplanowano uruchomienie
szeregu nowych połączeń między Śląskiem a Wielkopolską. Omówiono wpro352
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wadzenie korzystniejszych taryf przewozowych dla balotów bawełny, karmy
dla zwierząt i płodów rolnych. Postanowiono także usprawnić połączenia
między Wrocławiem a Berlinem, zamienić połączenia osobowe na pospieszne
(Wrocław – Poznań, Wrocław – Katowice) oraz zwiększyć ilość pociągów łączących Prusy Wschodnie i Zachodnie z Wrocławiem.356 W końcu grudnia prasa
donosiła o przyznaniu w budżecie państwa na 1897/1898 kwoty 6.824 000 mk na
rozwój kolei. Z tego 1.044 000 mk przypaść miało na transzę dla odcinka Wrocław
– Poznań oraz 4.700 000 mk dla połączenia Frankfurt n. O. – Poznań.357
Rok 1896 przyniósł zdynamizowanie rozbudowy sieci połączeń kolejowych
na Śląsku i graniczących z nim prowincjach. Otwarto osiem linii, w tym Lubań –
Leśna, Marcinowice – Świerzawa, Kowary – Kamienna Góra, Żagań – Lwówek
Śląski – Jelenia Góra, Jawor – Roztoka. Zaawansowane były prace przygotowawcze nad budową trasy Legnica – Ścinawa – Rawicz – Kobylin, w budowie
znajdowały się linie Bolków – Marcinowice, Kłodzko – Stronie Śl., Malczyce –
Wołów. W fazie przygotowania znajdowała się dokumentacja do budowy kolei
elektrycznej łączącej Karkonosze z Górami Izerskimi; finansować ją mieli hrabiowie Schaffgotsch.358
Rozbudowywano także dworce kolejowe, przyczyną tego była coraz większa
ilość pasażerów i częstotliwość połączeń. W okręgu administrowanym przez
Dyrekcję Kolei we Wrocławiu na budowę drugiego peronu na stacji Wrocław
– Szewce przeznaczono w roku 1897 aż 990 tys. mk, na rozbudowę dworca
w Brzegu – 50 tys. mk (łączny koszt 570 tys. mk), postanowiono też powiększyć
stacje kolejowe w Oławie, Nysie i Zgorzelcu.359 Wobec gwałtownie rozwijającego
się przemysłu i wydobycia transport cierpiał na chroniczny brak taboru kolejowego. Jego niedostatek odczuwał głównie Górny Śląsk, skąd wywożono węgiel,
stal, żelazo, koks i inne produkty przemysłowe. Stąd w budżecie państwa przewidziano spore sumy na transport kolejowy, czego wyrazem była łączna suma
37,8 mln mk. Z tego na budowę 348 lokomotyw postanowiono przeznaczyć 15,6 mln mk, a na 297 nowych wagonów osobowych 4 mln mk. Jednak
największe środki przypadły na zakup niezbędnych wagonów towarowych, ich
ilość określono na 5,9 tys. sztuk, co kosztować miało budżet państwa 17,2 mln mk.360
W końcu stycznia 1897 r. rząd ogłosił niespodziewanie podwyższenie nakładów
na koleje wąskotorowe z 5 mln marek na 13 mln. Władze państwowe wyraźnie
356
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określiły swoje preferencje kierując dotacje do Prus Wschodnich, Brandenburgii,
Pomorza i Hanoweru.361 Najwyraźniej był to szerszy plan rządu, bo w następnym
miesiącu ogłoszono, że dotacje państwowe do 1 km linii wąskotorowej sięgają
7 tys. mk, a w prowincjach wschodnich nawet 10 tys. mk. Ujawniono też oficjalnie zamiar wybudowania w najbliższych latach 1000 km nowej trakcji.362 Projekty
rządowe spotkały się szybko z odzewem władz prowincjonalnych, bowiem
jeszcze w lutym sejm prowincji poznańskiej uchwalił gotowość przeznaczenia
1 mln mk na rozwój kolei wąskotorowych w Wielkopolsce.363
Ciekawe dane dotyczące sieci kolejowej na Śląsku zawarte zostały w raporcie
Izby Deputowanych (Abgeordnetenhaus) za okres od września 1895 r. do października 1896 r.364 W 1895 r. wydano 84 zezwolenia na budowę linii wąskotorowych, w 1896 r. już 129 takich zezwoleń, co daje wzrost o 50% w skali roku.
Raport zestawia także ilość zezwoleń wydanych na budowę nowych połączeń
w roku 1897: Prusy Wschodnie – 3, Pomorze – 17, Śląsk – 11, prowincja poznańska – 7. Daje to łącznie 38 zezwoleń dla wschodniej części Rzeszy; sama Nadrenia
otrzymała ich w roku 1897 aż 47. Obrazuje to różnice w rozwoju przemysłowym
między wschodnią i zachodnią częścią Niemiec w końcu XIX w.
Jeszcze w 1896 r. ukończono 33 nowe linie. Długość nowo wybudowanych torów
w wymienionym okresie obliczono na 1022 km. Głównymi beneficjentami tych
kolejowych inwestycji były regiony słabo zaludnione i rolnicze. Dopłatę państwa
do 1 km oszacowano w raporcie średnio na 6,9 tys. mk.
Kolejnym wyrazem przychylności państwa dla tej gałęzi transportu było obniżenie taryf przewozowych na materiały opałowe: węgiel kamienny, węgiel brunatny i koks, co skutkowało obniżeniem cen owych nośników energii na rynku
wewnętrznym.365 Krok ten podyktowany został także względami strategicznymi.
Obniżenie taryf miało uderzyć w import węgla z Anglii. Ponadto staniały także
taryfy na płody rolne: ziemniaki, buraki i świeże truskawki.
Na Śląsku dzięki aktywności nadprezydenta i prezydium rejencji wrocławskiej
powstał projekt budowy kolei wąskotorowej przecinającej Góry Sowie i łączącej
Dzierżoniów z Nową Rudą. Jej koszty wstępnie oszacowano na 5,5 mln mk.366
Przyjęty budżet Prus na lata 1898/1899 przewidywał wzrost wydatków na administrację kolejową o 4 mln mk, co uwzględniało m.in. związany z tym rozwój
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szkolnictwa technicznego. Tak istotne wsparcie rozwoju kolejnictwa wąskotorowego na obszarach wschodnich Rzeszy, było spowodowane tym, iż w przedsięwzięcia te bardzo mocno zaangażowały się powiaty, gminy, miasta i właściciele
ziemscy. Czynnie pomagały w tych inwestycjach władze prowincji dysponujące
dofinansowaniem ze strony państwa. Prasa nie zawsze uważała te inicjatywy
za wystarczające. ,,Schlesische Zeitung” podsumowując dokonania w dziedzinie
kolejnictwa w 1897 r. wyrzucała władzom prowincji i rejencji niewielką ilość inwestycji kolejowych, przytaczając tylko jedną oddaną w tym roku linię państwową
Kłodzko – Lądek – Stronie Śl. Nowo wybudowaną, choć jeszcze nie oddaną linią
prywatną było połączenie o dużym znaczeniu gospodarczym Legnica – Rawicz
– Ścinawa – Kobylin, na pograniczu prowincji śląskiej i poznańskiej.367 Gazeta
informowała także o rozpoczętej budowie odcinków Bolków – Marciszów, Koźle
– Polski Kościół, oraz połączeniu wąskotorowym Wrocław – Trzebnica – Prusice.
Na Górnym Śląsku priorytetem była linia Gliwice – Rudna – Racibórz. Na usprawiedliwienie władz należy dodać, że jeśli nawet prasa miała rację, to bez wątpienia na spowolnienie procesów inwestycyjnych wpływ miała klęska powodzi,
która nawiedziła prowincję w 1897 r.
Mimo prasowych utyskiwań imponująco wypada zestawienie wzrostu dochodów z ruchu pasażerskiego w dziesięcioleciu 1887-1897. W Rzeszy wzrost ten wyniósł 56,2%, z 284,6 mln mk w 1887 r. do 444,6 mln mk w 1897 r. W tym samym
czasie długość linii kolejowych w Niemczech wzrosła o 21,6%.368
We wrześniu 1898 r. przedstawiono wspomniany wyżej projekt budowy kolei
w Górach Sowich, którego celem było połączenie Dzierżoniowa z Bielawą
i Srebrną Górą. Linia miała w założeniu łączyć się odgałęzieniem z Nową Rudą
i jej kopalniami, dzięki czemu tamtejszy węgiel mógł być tanio i bez przeszkód
transportowany do regionu, który nie miał dotychczas odpowiedniej infrastruktury drogowej. Jednak za wysoce problematyczną uznano w rejencji wrocławskiej budowę odcinka biegnącego do Srebrnej Góry, bo strome podjazdy i różnice
w wysokości powodowały, że tradycyjne lokomotywy nie zdawały egzaminu
i dodatkowo na podjazdach należało zbudować systemy napędu zębatego, co
skutkowałoby wysokimi kosztami.369
Zupełnie nową inicjatywą w końcu 1898 r. stał się projekt połączenia Wrocławia
z Warszawą, na które wyraził zgodę po wielu latach rząd rosyjski.370 Jako pierwsze
miało być budowane połączenie Łódź – Kalisz, a jako przedłużenie zaplanowano
367
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linię Wrocław – Warszawa. Roboty przygotowawcze po stronie rosyjskiej zaczęto z końcem października, a na czele grupy inżynierów stał pułkownik Sztabu
Generalnego wojsk rosyjskich – Anton von Tyzenhausen. Odcinek Warszawa –
Kalisz postanowiono, wzorem kolei amerykańskich i nowoczesnych odcinków
Hamburg – Altona i Lipsk – Halle, uzbroić trakcją elektryczną. Pozwoliłoby to na
osiąganie szybkości do 110 km/h i tym samym na skrócenie czasu przejazdu na
trasie Warszawa – Kalisz z 24 godzin do zaledwie 2,5 godziny.371 Linia miała łączyć
Warszawę przez Sochaczew, Łowicz, Zgierz, Łódź, Zduńską Wolę, Sieradz i Kalisz
ze Skalmierzycami, skąd istniało już połączenie z pruskimi kolejami relacji Ostrów
– Krotoszyn – Leszno. Znaczenie gospodarcze tej linii było nie do przecenienia,
otwarłaby ona bowiem rosyjskie rynki dla surowców i wyrobów przemysłowych
Śląska.
Kolejnictwo w prowincji śląskiej pod koniec 1898 r. przeżywało okres znakomitej
koniunktury, wyrazem tego były zaawansowane roboty nad liniami Wawrów –
Żagań (tzw. Kolej Doliny Kwisy), Kowary – Kamienna Góra, Opole – Laskowice –
Wrocław – Miłkowice, czy Bolków – Marciszów.372
Noworoczne wydanie ,,Schlesische Zeitung” z 1 I 1899 r. omawiało najważniejsze
inwestycje kolejowe na terenie prowincji w 1898 r. Jako sukces przedstawiała
gazeta zgodę Rosjan na połączenie Ostrów Wielkopolski – Skalmierzyce – Kalisz
z budowaną linią Łódź – Warszawa, które skutkować miało połączeniem
Wrocławia i Warszawy. Budowana linia Opole – Przeczyce, dla składów towarowych, odciążyć miała połączenie Opole – Wrocław. Na połączenie Polanica –
Nachod w Czechach, o dużym znaczeniu gospodarczym, państwo przeznaczyło
duży, gwarantowany przez rząd kredyt. Gazeta opisywała także prace przygotowawcze przy połączeniach Kowary – Kamienna Góra i Bolków – Marcinowice.
W 1898 r. otwarte zostały linie: Strzeblów – Świdnica, Legnica – Rawicz, Wrocław
– Trzebnica. Postęp nie ominął także kolejek wąskotorowych, wśród nowo
uruchomionych znalazły się połączenia: Wałbrzych – Świebodzice, Koźle – Polski
Kościół, Trzebnica – Prusice i Tramwaj Górnośląski (Oberschlesische Strassenbahn).
Sukcesem były też rozbudowane dworce kolejowe w Opolu, Nysie, Bytomiu
Odrzańskim, Świdnicy, Legnicy, Złotym Stoku. We Wrocławiu inwestycją o pierwszorzędnym znaczeniu stała się budowa mostu kolejowego na Odrze, między
Popowicami a Osobowicami.373
W nowym 1899 r. landtag prowincji przewidział też szereg nowych inwestycji
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dotyczących kolei wąskotorowych. W planie budżetowym na nowy rok znalazły
się nowo projektowane linie i przyznane na nie pożyczki państwowe. Wśród
nich były: Prusice – Trzebnica – Wrocław (dł. 31 km, koszt 107 tys. mk), Polkowice – Rudna (dł. 17 km, koszt 50 tys. mk), Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok
(dł.15 km, koszt 500 tys. mk), Zgorzelec – Krischa (dł. 22 km), tzw. Kolejka Gór
Sowich relacji Dzierżoniów – Bielawa – Srebrna Góra (dł. 50 km, wartości 600 tys. mk),
Gliwice – Racibórz (dł. 48 km), a także Łagiewniki – Lipiny i Lipiny – Świętochłowice.374 W planach budżetowych rządu ujęta została także przebudowa dworców
kolejowych we Wrocławiu, Gliwicach i Opolu.375
W czerwcu prasa doniosła o inicjatywie wybudowania nowego połączenia kolejowego między Szprotawą a Zieloną Górą. Starania o nie podjęły samorządy obu
miast, które zadeklarowały 350 tys. mk na roboty wstępne. Z linią tą łączono duże
nadzieje na wzmożenie ruchu osobowego oraz ułatwienia w transporcie płodów
rolnych. Dodatkowym atutem miała być możliwość połączenia z Bolesławcem
i Lwówkiem Śląskim.376
W lipcu odbyła się pod przewodnictwem księcia Hatzfeldta narada wyższych
urzędników nadprezydium i rejencji, na której omawiano sprawy związane z budową dróg. Ich stan w prowincji uznano za wysoce niewystarczający w stosunku
do rozwoju i potrzeb infrastruktury przemysłowej. Nadprezydent Hatzfeldt
wskazał jako priorytet przyspieszenie prac nad rozwojem kolei wąskotorowych,
które miały kluczowe znaczenie dla przemysłu terenowego i rolnictwa. Dlatego
postulował przyspieszenie robót przygotowawczych oraz dokumentacyjnych,
bowiem warunkowało to szybkość uzyskiwania właściwych zezwoleń.377 Przykładem dynamicznego rozwoju tego środka transportu była rejencja opolska,
na terenie której czynne już były budowane w ostatnich latach linie: Olesno –
Gorzów Śląski (17,6 km), Gorzów Śląski – Zawiśna (4,7 km), Kietrz – Piotrowice
(8,1 km), Gliwice – Rudna (22,4 km). Linie te obsługiwało 15 lokomotyw parowych, 13 wagonów osobowych i 388 wagonów towarowych. Jednak oznaką
niewątpliwego postępu było funkcjonowanie składów wąskotorowych o napędzie elektrycznym. Prekursorem tego środka transportu na Górnym Śląsku były
Gliwice; pierwszą trakcję elektryczną uruchomiono na linii Gliwice – Piekary
Śląskie (od 1894 r., o dł. 34,3 km) i sieć miejską w Gliwicach (od marca 1899 r.,
dł. 5,8 km). Poza nimi zelektryfikowano linie: Chorzów – Katowice – Huta Laura
(od 1896 r., dł.12,5 km), Chorzów – Świętochłowice (dł. 2,7 km), Zabrze – Bobrek
374
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– Szombierki – Bytom (dł. 11,8 km), Katowice – Zawodzie (dł. 2,7 km). Łącznie sieć
elektrycznych kolejek wąskotorowych liczyła na Górnym Śląsku 82,3 km.378
Stymulowany przez władze prowincji i samego nadprezydenta Hatzfeldta
rozwój kolei nabierał coraz szybszego tempa. W stadium przygotowania dokumentacji bądź oczekiwania na stosowne zezwolenia były następujące linie:
Pyskowice – Tarnowiec, Toszek – Wielowieś, Pyskowice – Twarog, Pyskowice –
Wielowieś, Otmuchów – Przeworno, Łambinowice – Korfantów – Biała, Rudna
– Racibórz, Huta Laura – Bytom, Opole – Pruszków, Mysłowice – Brzezinka,
Zawodzie – Bytom, Świętochłowice – Zabrze.379
Podsumowując pierwszą kadencję nadprezydencji Hermanna Hatzfeldta
podkreślić należy jego aktywność na rzecz rozwoju linii kolejowych, tak normalnotorowych, jak i wąskotorowych, dzięki czemu nastąpiło duże przyspieszenie
budowy połączeń kolejowych w okresie 1895-1897. Tej wysokiej oceny nie
umniejszył nawet rok 1897, który przyniósł katastrofalne powodzie na Śląsku;
ucierpiały wówczas głównie tereny na południe od Wrocławia, gdzie budowano
linie podsudeckie (Wałbrzych, Kłodzko, Jelenia Góra). Efekty gospodarcze rozwoju komunikacji kolejowej odczuł głównie region górnośląski. To tutaj transport kolejowy zaczął nadążać za wydobyciem, a linie wąskotorowe zaczęły łączyć
kopalnie z portami i dworcami. Potencjał spedycyjny umożliwił wywóz kopalin
i wyrobów hutniczych poza Górny Śląsk w niespotykanym wcześniej stopniu, co
czyniło ten region konkurencyjnym w stosunku do Westfalii i Nadrenii.
b) Sytuacja rolnictwa, cła protekcyjne w handlu z Rosją
Od początku lat 90. XIX wieku Rzesza zaczęła prowadzić liberalną politykę
handlową, także wobec sąsiadów: Austro-Węgier i Rosji. Niemcy zawierały długoletnie umowy handlowe, które obniżały dwustronnie cła importowe i zawierały przeważnie klauzulę najwyższego uprzywilejowania. W 1891 r. zawarto
umowę z Austro-Węgrami, a po zakończeniu wojny celnej (1892-1894) uczyniono
to samo z Rosją w 1894 r. Wraz ze wzrostem obrotów handlowych wzmagała
się aktywność Wrocławskiej Izby Handlowej, która naciskała władze Prus i Rzeszy,
by te wprowadzały w nowych umowach ułatwienia dla śląskich towarów eksportowych oraz podwyższały cła wwozowe na niektóre towary importowane,
stanowiące konkurencję dla produkcji śląskiej. Ten temat zostanie omówiony
szerzej w dalszej części rozdziału. Niekiedy podejmowano też sprawę udogodnień w handlu zagranicznym, jak uzyskanie ulg w opłatach dla wyjeżdżających
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w sprawach handlowych do Danii, Holandii, Norwegii czy Szwecji, sprawę
przedstawiania faktur w wypadku clenia towarów w Rumunii, czy też rezygnacji
z obowiązku przedstawienia świadectwa, przetłumaczonego na język rosyjski
i uwierzytelnionego przez konsulat rosyjski, w wypadku wywozu produktów
zwierzęcych.
Stosunki Rosji i Rzeszy były dość skomplikowane. Bismarck dbał o przyjazną
politykę wobec tego imperium, by nie dopuścić do dostania się Rzeszy w sidła
francusko-rosyjskie. Wyrazem jego koncepcji była konwencja wojskowa rosyjskoniemiecka podpisana w Petersburgu (1873 r.) oraz rosyjsko-austriacka zawarta
w Schönbrunn.380 Po kilku latach zarysowały się jednak rozbieżności interesów.
Austro-Węgry miały sprzeczne interesy z Rosją na Bałkanach. Dodatkowo w 1877 r.
wybuchła wyniszczająca wojna rosyjsko-turecka, która doprowadziła do kongresu
berlińskiego w 1878 r., z udziałem Rzeszy, Anglii, Rosji, Austrii, Francji, Włoch
i Turcji. Odtąd politykę europejską napędzały dwa dążenia: chęć wzięcia przez
Francję odwetu na Prusach i pragnienie Rosji do kontroli cieśnin bałkańskich.381
Nastąpiło przede wszystkim ochłodzenie stosunków niemiecko-rosyjskich,
które szybko odzwierciedliło się w pociągnięciach natury ekonomicznej. W rok
po kongresie rząd niemiecki zamknął granice Rzeszy dla importu rosyjskiego
bydła i podniósł cło na wwożone z zagranicy zboże, co w naturalny sposób naruszało interesy ziemian w Rosji. Także w 1879 r. Rzesza zawarła ścisły sojusz
z Austrią, a po przystąpieniu do niego Włoch w 1882 r. ukonstytuowało się tzw.
Trójprzymierze. Mimo to Rosja i Rzesza potrzebowały się jeszcze nawzajem; dla
Niemiec ciągle wartością podstawową była neutralność Rosji w jej stosunkach
z Francją. Przesłanki te umożliwiły w 1881 r. restytucję ,,sojuszu trzech cesarzy”.
Układ ten zapowiadał neutralność poszczególnych stron, gdyby jedna z nich
znalazła się w stanie wojny i regulował kwestie związane z cieśninami czarnomorskimi oraz układ sił na Półwyspie Bałkańskim. Sojusz zawarto na trzy lata i przedłużono tylko jeden raz. Gdy upłynął ostateczny termin w 1887 r., Rosja i Rzesza
zawarły tzw. układ reasekuracyjny, zobowiązując się w nim nawzajem do neutralności na wypadek wojny, ale nie bez wyjątków; układ nie obowiązywał w razie
wojny Niemiec z Francją lub Rosji z Austrią. Układu reasekuracyjnego, zawartego
na trzy lata, także nie przedłużono, a stosunki rosyjsko-niemieckie pogarszały się
z każdym rokiem. Następnym czynnikiem, który zaczął zmieniać oblicze Europy były dwustronne traktaty, to one z czasem doprowadziły do zarysowania się
dwóch bloków wojskowych. W 1893 r. układ zawarły Rosja i Francja, co stwarzało
niebezpieczną sytuację dla Rzeszy. Warto dodać, że odejście Bismarcka w 1890 r.
380
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oznaczało ochłodzenie stosunków z Rosją oraz otwarcie Rzeszy na imperialną
politykę stymulowaną przez Wilhelma II. Rok 1904 przyniósł zawarcie układu
między Anglią i Francją, który kończył rywalizację o zamorskie kolonie między
tymi mocarstwami. Stosunki polityczne miały istotny wpływ na kontakty gospodarcze pomiędzy obydwoma państwami, a szczególnie na kwestie handlowe.
Lista towarów eksportowanych z Górnego Śląska do Rosji w latach 1891-1892
jest stosunkowo długa; ale najważniejszymi produktami były koks i węgiel. W wymienionych latach wywieziono ich 28.178 500 t.382 Z innych towarów przemysłowych eksportowano średnio rocznie najwięcej cementu (12.820 t), ołowiu
(6.069 t), asfaltu (4.198 t), nawozów sztucznych (1.652 t), żelaznych kotłów parowych (1.134 t), kwasu solnego (1.649 t) oraz chemikaliów i materiałów drogeryjnych (596 t). Z produktów drewnianych eksportowano na rynek rosyjski głównie drewno nieprzerobione – w klocach i podkłady kolejowe, a nawet drewno
opałowe. Także w następnych latach trafiało do Rosji dużo towarów górniczo –
hutniczych z Górnego Śląska, jednak ich liczba zmieniała się z roku na rok; o ile
w 1891 r. wyeksportowano 20 tys. ton wyrobów hutniczych, to w 1895 r. już
120 tys. ton, a w 1911 r. zaledwie 6,7 tys. ton.383 Największym zakładem produkującym na eksport do Rosji była huta ,,Bismarck”, która sprzedawała żelazo walcowane i blachy, w 1891 r. wartość jej sprzedanej produkcji wynosiła blisko 400 tys.
marek, co stanowiło 12% rocznej produkcji (2 442 t). Na rynek wschodni wysyłano także cynk i blachę cynkową. W latach 1891, 1899 i 1911 wyeksportowano do
Rosji odpowiednio 2 979 t, 3 544 t i 11 475 t.384
Późniejsze lata, 1903-1906, nie przyniosły większych zmian w strukturze eksportu
z uprzemysłowionej rejencji opolskiej do Rosji. Głównymi produktami handlowymi pozostały węgiel i wyroby hutnicze. Średnio rocznie najwięcej wywieziono
węgla kamiennego (ok. 661 tys. t) i koksu (ok.127 tys. t). Z produktów hutniczych
pierwsze miejsce zajmowały: żelazo i stal (4.450 t) i wyroby z żelaza i stali (405 t),
ołów (4.350 t), cynk (5.250 t).
Wojna celna Rzeszy z Rosją w latach 1893-1894 była powodem wielu petycji
i protestów kierowanych przez różne instytucje śląskie do władz państwowych
w sprawie obniżenia taryf eksportowych. Zawierały one także dane przedstawiające wysokość obrotów handlowych. Wrocławska Izba Handlowa w piśmie
skierowanym 31 lipca 1893 r. do ministra handlu, przemysłu i rzemiosła zwracała
uwagę na fakt, że młyny górnośląskie mielą rocznie 30-35 tys. t żyta i 10 tys. t
pszenicy rosyjskiej, a Wrocław mimo obniżenia się obrotów z Rosją sprowadził
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w 1891 r. 3,4 tys. t pszenicy i 2 tys. t żyta385. Podkreślano też, że wysokie stawki celne na konie postawią w trudnej sytuacji Górny Śląsk, gdzie importowano
konie pociągowe głównie z Rosji. Ostrzegano też przed złymi skutkami związanymi z rezygnacją z importu świń. Tylko na Górny Śląsk przywożono ich ok.
40 tys. sztuk rocznie. Podkreślano też, że były to świnie chude, mięsne, które
trudno zastąpić importem z innych państw, zwłaszcza Węgier, gdyż tamtejsze
świnie są tłuste. Według Wyższego Urzędu Górniczego zaopatrzenie Górnego
Śląska w odpowiednią ilość wieprzowiny było szczególnie ważne, gdyż robotnicy górnośląscy spożywali głównie to mięso. Wołowiny nie ceniono gotując na
niej zazwyczaj zupy. O rozmiarach importu świń z Rosji wyobrażenie daje układ
handlowy niemiecko-rosyjski z 1894 r. Przewidziano w nim tygodniowy kontyngent 1.360 sztuk, które trafiały na Górny Śląsk. Na przełomie XIX i XX w. roczny
import świń z carskiego imperium wahał się w granicach ok. 70 tys.-156 tys. sztuk.
W latach 1900-1905 wysyłano koleją z Mysłowic, a więc głównej stacji na granicy
z zaborem rosyjskim, znaczne ilości bydła – rocznie średnio ok. 570 tys. sztuk.
,,Kwestia świńska” stanowiła gorący temat i była na bieżąco relacjonowana przez
prasę śląską, w tym przez dobrze poinformowaną i opiniotwórczą ,,Schlesische
Zeitung”.
Po zakończeniu wojny celnej z Rosją w 1894 r. obniżone zostały cła wwozowe
na towary rosyjskie pochodzenia rolniczego. Najważniejszą grupą towarów
importowanych przez prowincję śląską, poza żywcem, były produkty rolne.
W latach 1903-1906 rejencja opolska sprowadzała rocznie od wschodniego
sąsiada ok. 14 tys. t ziemniaków, ponad 7 tys. t owsa, 3,6 tys. t żyta i 3 tys. t pszenicy.
Z Rosji importowano na Śląsk także takie surowce jak: ruda żelaza (ok. 141 tys. t),
nafta (3,4 tys. t), cement (ponad 5 tys. t), nawozy (4,2 tys. t), drewno (ok. 50 tys. t).
Władze prowincji śląskiej starały się pomagać rolnikom stosując dostępne
instrumenty, takie jak: tanie kredyty, pożyczki pod zastaw itp. W sierpniu 1895 r.
nadprezydent Hatzfeldt zaprosił reprezentację Ziemstwa Generalnego Śląska
z przewodniczącym hr. Karlem Pücklerem-Burgaussem, starostę krajowego
Friedricha von Roedera, przedstawicieli ziemian i rolników na konferencję poświęconą kredytom rolnym.386 W trakcie obrad przegłosowano postanowienia
o wydłużeniu okresu spłat, udzielaniu pożyczek pod zastaw gruntów, różnicowaniu kredytów w zależności od jakości gruntów, oraz możliwości obciążania
hipotek gospodarstw. Wkrótce z nowym pomysłem pomocy rolnictwu wystąpił
rząd Rzeszy, co obwieścił urzędowy „Reichsanzeiger” podając rozporządzenie
z 3 sierpnia 1895 dotyczące utworzenia Izb Rolniczych w prowincjach: Prusy
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Wschodnie, Prusy Zachodnie, Brandenburgia, Pomorze, Śląsk, Saksonia i SzlezwikHolsztyn.387 Izby miały być organami samorządowymi rolników i dużych właścicieli ziemskich, miały też reprezentować interesy gospodarki rolnej i leśnej
prowincji. Siedzibą śląskiej Izby Rolniczej miał być Wrocław, każdy powiat
górnośląski miał mieć w Izbie trzech delegatów. Zarząd składał się z przewodniczącego, zastępcy i pięciu członków. Dokumenty i oświadczenia Izby Rolniczej
potwierdzać miał nadprezydent, a ogłoszenia tego organu musiały się ukazywać
w piśmie ,,Landwirth”. Pod koniec stycznia odbyły się wybory do Izby Rolniczej
w prowincji śląskiej. Spośród 90 członków aż 61 reprezentowało wielką własność
ziemską i dobra rycerskie, pozostali byli właścicielami średnich i małych gospodarstw.388
Założenie Izb Rolniczych nie zmieniło wojowniczo nastawionych kół ziemian
zrzeszonych w Związku Rolników. W ich organie ,,Correspondenz des Bundes
der Landwirthe” pod koniec sierpnia ukazał się artykuł krytykujący kanclerza za
miękkość, brak rzutkości i nie dość twarde obstawanie za interesami agrariuszy.
W gazecie pojawiły się nazwiska najwyższych urzędników w państwie, barona
Adolfa Marschalla (Auswärtiges Amt) i sekretarza stanu Spraw Wewnętrznych Rzeszy, Karla Böttichera, uznawanych za wrogów ziemian. Związek zarzucał rządowi
brak konsekwentnych działań w kwestii wspierania rolników i ich interesów.389
W podobnym tonie głos zabierali aktywiści Partii Konserwatywnej. Zwierali szeregi, organizowali spotkania i parteitagi, by nie oddawać pola innym partiom na
prowincji. Głośno opowiadali się za współpracą ze Związkiem Rolników ze względu na wspólnotę interesów i jeden cel – poprawienie sytuacji rolnictwa.390 Cele tej
grupy interesów sformułował hrabia Augustin Kanitz, który w ,,Elbinger Zeitung”
przedstawiał rozpaczliwą kondycję rolnictwa winiąc za nią konkurencję ze strony
wielkiego przemysłu, który odciąga pracowników wiejskich oferując w miastach
lepsze płace. A. Kanitz krytykował także politykę socjalną rządu za wprowadzenie
pakietu ustaw socjalnych (ubezpieczenia rentowe, emerytalne i wypadkowe), co
obciążało koszty pracy i rzutowało na niską opłacalność produkcji rolnej.
Na początku kadencji Hatzfeldt musiał się uporać z powołaniem do życia
śląskiej Izby Rolniczej (Landwirtschaftskammer), nowej instytucji, która miała
reprezentować interesy śląskich rolników, średnich i wielkich właścicieli ziemskich. Tym bardziej kwestia rolnictwa była ważnym elementem w działaniach
nadprezydenta, że w mowie tronowej wygłoszonej na początku roku monarcha
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określił położenie rolnictwa jako ,,skrajnie niekorzystne” i z poprawy jego
sytuacji uczynił priorytet działań rządu, który przyjął w tym względzie pewne
inicjatywy.391
Zgodnie z ustawą nadprezydent musiał doprowadzić do pierwszego zebrania założycielskiego współpracując przy tym ściśle z Centralnym Związkiem
Rolniczym (Landwirtschaftliche Centralverein). W statutowych obowiązkach Izby
Rolnicze miały m.in. rozdzielać środki przyznane przez rząd (dotacje), zajmować
się wykorzystaniem gruntów, kwestiami robotników rolnych, współpracą z rejencjami oraz organami reprezentującymi rzemieślników i kupców.392 Izby Rolnicze
miały być organami korporacyjnymi i samorządowymi dla rolników w każdej prowincji, w przeciwieństwie do konserwatywnego i rozpolitykowanego Związku
Rolników (Bund der Landwirte), na którego czele stał poseł do Reichstagu i Landtagu Prus – Ferdinand von Ploess. Zapleczem politycznym Związku była niezwykle
silna i wpływowa frakcja junkrów pruskich zrzeszonych w Partii Konserwatywnej.
Wspomniany Centralny Związek Rolniczy utrzymywał w prowincji śląskiej 7 szkół
zawodowych o profilu rolniczym, w tym cztery tzw. szkoły zimowe. Placówki te
kształciły w 1894 r. łącznie 667 młodych adeptów rolnictwa. W ciągu dwudziestu
lat przewinęło się przez te szkoły ok. 12 tysięcy młodych ludzi, głównie ze wsi
i małych miasteczek. Na czele Związku stał hrabia C. Pückler-Burghauss, pełniący
też funkcję dyrektora Ziemstwa Generalnego Śląska.
Środowiska związane z rolnictwem i własnością ziemską działały bardzo
aktywnie. Na początku stycznia w Ostrowie Wlkp. zebrali się przedstawiciele kilku
powiatów (Kępno, Krotoszyn, Odolanów, Jarocin, Ostrów, Pleszew) zrzeszeni
w Związku Rolników. Podczas obrad mówiono o złej sytuacji w rolnictwie, niskich
cenach na produkty rolne, braku opłacalności i jedynej, ich zdaniem, opłacalnej
gałęzi produkcji – uprawie i przetwórstwie buraka cukrowego.393 4 marca w Berlinie zebrała się Rada Rolnicza (Landwirtschaftsrath). Wśród omawianych tematów zostały poruszone: spadek ceny zbóż, zmiany w podatku od cukru i alkoholi
gorzelnianych, problemy ze składowaniem pasz, ubezpieczenie bydła i wysokie
koszty produkcji rolnej.394 Z trudnej sytuacji w rolnictwie zdawały sobie także
sprawę władze państwowe. Nowo wybrany premier Prus, książę Ch. Hohenlohe,
zabierając głos w Izbie Panów potwierdził krytyczną sytuację w tej gałęzi produkcji i stwierdził, że liczy na głos doradczy Izby w sprawach gospodarczych.
W tym samym dniu Hohenlohe przemawiał w Izbie Deputowanych, gdzie określił
391
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priorytety gospodarcze Prus. Poza reformą administracji kolejowej i reformą
podatków komunalnych znalazł się plan wsparcia rolnictwa przez państwo.395
Kilka dni później zarząd pruskiej Izby Panów z przewodniczącym, księciem
Antonem Stolbergiem, poprosił o audiencję u kajzera. Ówczesna prasa podkreśliła stanowisko Wilhelma II cytując jego słowa: ,,za wszelką cenę trzeba pomóc
rolnictwu”.396 Zaraz po tym fakcie zawiązała się w Izbie Panów inicjatywa o nazwie
Wolny Związek Gospodarczy (Freie Wirtschaftliche Vereinigung). W jego skład
weszli m.in. hr. Andreas Maltzan z Milicza, hr. Friedrich Franckenberg z Tułowic,
baron Hasso Manteuffel, ks. Wilhelm Puttbus, hr. Georg Schlieben, a więc wielcy
właściciele ziemscy. Wśród celów jakie sobie postawili było zwarcie szeregów
członków Izby, wytyczenie nowych kierunków politycznych i gospodarczych
Prus oraz rozwiązanie ,,palących problemów rolnictwa” (brennende Fragen der
Landwirtschaft).397 Wydarzenia, które następowały po sobie od początku roku
układały się w sekwencję, którą można by nazwać ,,ofensywą agrariuszy”. Nowym
ministrem rolnictwa został baron Ernst Hammerstein, który zapowiedział politykę małych kroków i wkrótce ogłosił swój memoriał dotyczący poprawy sytuacji
w rolnictwie.398 Położenie rolnictwa stało się przyczyną polemik w Reichstagu,
bo frakcje socjaldemokratów i wolnomyślnych starły się z junkrami wyrzucając
im, że dążenie do ograniczenia importu zbóż spowoduje wyższe ceny żywności i wpłynie na zwiększenie ich dochodów kosztem konsumentów. Obie frakcje
jasno formułowały swój postulat, by junkrzy nie poprawiali swojego położenia
kosztem państwa.399
19 lutego przed obliczem kajzera stawił się zarząd Związku Rolników z przewodniczącym F. Ploessem. Przybyli złożyli wyrazy uszanowania i potwierdzili
lojalność wobec tronu oraz poinformowali cesarza o trudnej, pogarszającej się
z roku na rok sytuacji agrariuszy. Monarcha odpowiedział, że organy parlamentarne podejmą działania, by pomóc rolnictwu i przez ustawy oraz rozwiązania
prawne poprawić jego stan.400 Wkrótce minister rolnictwa E. Hammerstein przedstawił w Izbie Deputowanych swój memoriał dotyczący sytuacji w kierowanym
przez niego resorcie. Program naprawy uzależnił od komunikacji. Minister uznał
za priorytety: rozwój sieci kolei wąskotorowych (z udziałem finansowym samorządów), budowę nowych i unowocześnienie istniejących dróg wodnych oraz
rozbudowę sieci dróg bitych. Poczesne miejsce w memoriale znalazła także
decentralizacja kolei pruskich i obniżenie taryf przewozowych, chodziło o wpro395
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wadzenie tzw. Staffeltarife na zboża, mąkę i przetwory zbożowe (Staffeltarife
miały polegać na stopniowym obniżeniu opłat w miarę odległości).401 W tym
samym numerze ,,Schlesische Zeitung” znajdował się artykuł, w którym Związek
Rolników atakował wielkich przemysłowców, zarzucając im płacenie zbyt
niskich podatków (5% od dochodów). Związek postulował skończenie z socjalizmem państwowym (Staatsozialismus) wobec wielkich przemysłowców, którzy
nie dość, że mają lepszą pozycję dzięki układom i zamówieniom państwowym,
to jeszcze byli uprzywilejowani dzięki korzystnemu ustawodawstwu.402 Niespełna miesiąc później, 4 marca, ukazało się w prasie i dziennikach urzędowych
rozporządzenie cesarskie o wprowadzeniu wolnej niedzieli dla pracowników
przemysłu i rzemiosła.403
Politykę Capriviego oskarżano za zły stan rolnictwa, przywileje dla przemysłu,
układy handlowe i politykę celną. Głównym powodem niezadowolenia agrariuszy
było zadłużenie własności ziemskiej. W rejencji wrocławskiej ilość zadłużonych
gospodarstw wynosiła 43,4%, w rejencji legnickiej 49,9%, a w rejencji opolskiej
40,7%. Dla przykładu rejencja w Kolonii miała 19,4% zadłużonych gospodarstw,
a rejencja w Aachen tylko 14,9%.404 Obrazuje to różnice cywilizacyjne między
rolniczym wschodem Rzeszy a uprzemysłowionym zachodem.
Nadprezydent Hatzfeldt był wiernym synem swojej klasy jako przedstawiciel
wielkiej własności ziemskiej. Problemy, które dotykały rolnictwo odnosiły się
w równym stopniu do jego majątku – wielkiego latyfundium opartego na
gospodarce leśnej i rolnej. Jednak funkcja nadprezydenta zobowiązywała do
zajmowania się całym spektrum spraw prowincji. A jednym z priorytetów był
także rozwój przemysłu. W kwietniu 1895 r. Hatzfeldt udał się na Górny Śląsk –
do Chorzowa i Bytomia. Tutaj odwiedzał, w towarzystwie prezydenta rejencji
opolskiej, dr. Josepha Bittera, zakłady przemysłowe, szkoły i wystawy rzemiosła.
W miejscowej Szkole Ludowej nr 2 w Bytomiu nadprezydent zwiedził warsztaty
szkolne i obejrzał wyroby rzemieślnicze uczniów. Szczególnie te ostatnie wzbudziły żywe zainteresowanie Hatzfeldta, który dwa miesiące wcześniej został
wybrany na przewodniczącego Śląskiego Związku Rzemiosła (Schlesischer Verein
für Hausindustrie).405
Na początku maja zwołany został 17. zjazd Ziemstwa Generalnego Śląska
(Generallandtag der schlesischen Landschaft). Na obrady zaproszony został nad401
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prezydent jako Komisarz Państwowy (Staatskomissar). Ziemstwo Generalne
Śląska obchodziło swoje 125-lecie, a podczas kilkudniowych obrad debatowało
na temat podniesienia kapitału zakładowego Landschaftlichesbank (z 2 do 5 mln
mk) oraz możliwości udzielania kredytów dla rolników, które miałyby gwarancje
rządowe.406
W czerwcu 1895 r. hr. Udo Stolberg postulował w Izbie Panów utworzenie
Generalnej Komisji dla Wschodnich Prus. Miała ona w założeniu koordynować
sprawy związane z osadnictwem, pomagać zadłużonym właścicielom ziemskim, współdziałać z Izbami Rolniczymi i nadprezydentami prowincji.407 Wkrótce
wrocławski oddział Związku Rolników wystąpił z petycjami do rządu i landtagu
Prus, w których domagał się zmniejszenia kosztów frachtu żywego bydła (obniżone ceny przewozu obowiązywały już na terenie Dyrekcji Kolei we Wrocławiu,
Bydgoszczy i Berlinie).408 Z powodu wysokich taryf wewnątrz Niemiec Nadrenia
i Westfalia zapowiedziały import rogacizny z zagranicy, by wykarmić wielomilionową rzeszę pracowników przemysłowych. Odpowiedzią ministra rolnictwa na
spadek eksportu bydła były postulaty zaspokojenia popytu wewnętrznego przez
budowę przetwórni pasz i rozwój hodowli, oraz zapowiedź ułatwień transportowych (zniżenie opłat do 1,5 feniga za 1 m2 podłogi wagonu).409
Ten sam numer gazety przytacza statystyki ilości sztuk bydła wyeksportowanego
z prowincji śląskiej w okresie od 1 IV 1894 do 31 III 1895 r.:
Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 szt.
Górny Śląsk . . . . . . . . . . . . 8 001 szt.
Saksonia . . . . . . . . . . . . . . . . 5 360 szt.
Bawaria . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 szt.
Badenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 297 szt.
Frankfurt n. M . . . . . . . . . . 3 349 szt.
Moguncja . . . . . . . . . . . . . . . 1 112 szt.
				
razem 23 996 szt.
Tabela nr 1. (źródło: ,,Schlesische Zeitung“ nr 436 z 25 VI 1895, Schlesien)

Wielkie niezadowolenie z sytuacji rolnictwa i polityki rządu wyraził też obradujący we Wrocławiu śląski oddział partii Centrum. W artykule przewodniczącego,
406
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hr. Alfreda Strachwitza, zamieszczonym w ,,Schlesische Volkszeitung”, winą za
upadek obciążony został rząd za wspieranie wielkiego kapitału i politykę proeksportową, a także za układy celne z Rosją i Austrią. Centrum jednoznacznie opowiadało się za ochroną rolnictwa w Rzeszy porównując straty dokonane przez
układy celne ze stratami, jakie ponieśli katolicy podczas Kulturkampfu.410 Artykuł
A. Strachwitza kończył się znamiennym credo partii: Das Centrum wird agrarisch
sein, oder es wird nicht! (Centrum będzie agrarne albo nie będzie go wcale!).
Przyczyną niezadowolenia wielu stronnictw politycznych była polityka finansowa rządu. Od 1887 r. podnoszono cła i podatki, by wyrównać deficyt budżetowy. Od lipca 1888 r. stanowisko ministra finansów pełnił dr Johannes Miquel,
który był architektem nowych przepisów celnych i podatkowych. To jemu przypadł w udziale trud walk z agrariuszami i przyjmowania na siebie ciosów za
budżet, którego lwią częścią były wydatki militarne. W powszechnym odczuciu
grup społecznych związanych z rolnictwem, beneficjentem polityki rządu były
koła przemysłowe i eksporterzy, a koszty tej polityki ponosić mieli właściciele
ziemscy.
Mimo hałaśliwie zapowiadanej katastrofy w produkcji rolnej, lata te były
okresem niebywałego postępu w tej dziedzinie. Skutkiem tych zmian były
nowoczesne rozwiązania w mechanizacji, nowe gatunki upraw, nowe rasy
rogacizny i trzody chlewnej oraz przejście do intensywnej gospodarki rolnej
w Rzeszy. A zachętą do intensyfikacji produkcji stały się coroczne targi maszyn
rolniczych we Wrocławiu. Sfery agrarne traciły wprawdzie finansowo na otwarciu granic lecz rolnictwo Prus podążało drogą gospodarowania intensywnego,
wymuszonego spadkiem ilości pracowników rolnych, niskimi cenami na płody
rolne itd. A postępujące z roku na rok unowocześnienie hodowli i sposobów
upraw lokowało Prusy i Rzeszę w czołówce światowej. Eksponenci interesów
junkrów i ziemian: Związek Rolników i Partia Konserwatywna, prowadzili hałaśliwe kampanie wieszczące koniec niemieckiego rolnictwa. Ich działania napotykały opór socjaldemokratów i innych partii nie związanych z rolnictwem, m.in.
wolnomyślnej (Freisinnige), które piętnowały zachłanność agrariuszy i ich chęć
użycia środków państwowych do poprawy własnego położenia.411
W październiku 1895 r. minister rolnictwa E. Hammerstein przyjechał z tygodniową wizytą na Śląsk. W programie pobytu znalazły się m.in. Instytut Rolniczy
we Wrocławiu, nowa rzeźnia w Bytomiu, port w Kędzierzynie-Koźlu, szkoła
rolnicza w Nysie, stawy hodowlane księcia Hatzfeldta w Żmigrodzie412. Minister
410
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wszędzie spotykał się z miejscowymi władzami i środowiskami rolników. W Żmigrodzie zapoznał się z funkcjonowaniem Stacji Doświadczalnej zajmującej się gospodarką rybacką, badaniami wód, planktonu i nowymi sposobami żywienia ryb.
Podsumowując rok 1895 w prowincji śląskiej, podkreślić należy szereg działań
stymulujących rolniczy rozwój prowincji: założenie Izby Rolniczej (Landwirtschaftskammer für Schlesien), rozbudowę sieci linii wąskotorowych (Trzebnica, Milicz,
Żmigród, Sulmierzyce i in.), utworzenie piątej na Śląsku, zimowej szkoły rolniczej
w Trzebnicy. Za niepowodzenie należy uznać niemożność uruchomienia taniego
kredytu dla rolników, mimo zaawansowanych prac nad powołaniem Centralnej
Kasy Spółdzielczej (Centralgenossenschaftskasse) pod patronatem nadprezydenta prowincji.413
W mowie tronowej wygłoszonej w imieniu monarchy 15 stycznia 1896 r.
w Pałacu Królewskim w Berlinie do obu izb Landtagu, kanclerz określił główne
kierunki aktywności rządu w nowym roku. Poza uzdrowieniem sytuacji finansowej
państwa, kolejami i szkolnictwem, priorytetem stało się wzmocnienie pozycji Izb
Rolniczych, oraz rozwój rzemiosła i usług dla rolnictwa. Hohenlohe zapowiedział
także wsparcie finansowe rządu dla spółdzielni i spółek zajmujących się budową
magazynów zbożowych.414 Zapewnienia i plany kanclerza uznane zostały jednak
za niewystarczające przez konserwatystów, bo w „Conservative Correspondenz”
ukazał się artykuł piętnujący ministra rolnictwa E. Hammersteina za nieuwzględnianie interesów agrariuszy w działaniach rządu. Powodem krytyki był fakt, że
minister po prostu odrzucił tzw. wniosek A. Kanitza, który upatrywał poprawy
sytuacji rolników w podwyższeniu ceł wwozowych na zboża, podwyższeniu
podatków w przemyśle i zniesieniu pakietu ustaw socjalnych (ubezpieczeń wypadkowych, emerytur i rent).
Na posiedzeniu Landtagu w końcu stycznia konserwatywni posłowie Ernst
Heydebrand i Henning Puttkamer ponownie zaatakowali Hammersteina za ,,nieograniczony napływ zbóż z zagranicy”, co rujnować miało rolników niemieckich.
Postulowali ograniczenie importu jako środek na polepszenie dramatycznej sytuacji w rolnictwie. W podobnym tonie wypowiadał się hr. A. Strachwitz (Centrum),
który postulował ograniczenie importu bydła i drobiu. Podał też sposób ominięcia
układów handlowych – zastosowanie kwarantanny oraz sformułowanie podejrzeń o choroby zwierzęce, co skutkowałoby wstrzymaniem handlu tańszym
mięsem z importu415. Kilka dni później w ,,Conservative Correspondenz” ukazało
413
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się sprawozdanie z posiedzenia Izby Deputowanych (Abgeordnetenhaus), w którym
zaatakowano Hammersteina za ,,dążenia do zniszczenia rolnictwa i rzemiosła
wiejskiego”. Wypominano ministrowi wcześniejszą obietnicę, że ,,możliwe jest
podniesienie cen zbóż”, co uratować miałoby gospodarkę rolną i właścicieli
ziemskich.416
Problem Rzeszy polegał na tym, że sfery rządzące nie mogły znaleźć zbawiennej równowagi między eksportem własnych produktów przemysłowych
a importem tańszych płodów rolnych z Rosji i innych państw. Ogromne moce
wytwórcze musiały mieć naturalne ujście w warunkującym rozwój gospodarczy kraju eksporcie. Tak więc rozwój przemysłu i wzrost produkcji pośrednio
wpływały na osłabienie rodzimego rolnictwa i podkopywały finansową pozycję
ziemiaństwa. Pole konfliktu wewnętrznego w Rzeszy rysowało się jasno – z jednej strony byli przemysłowcy, z drugiej junkrzy. Ci pierwsi mieli kapitał, drudzy
– większy wpływ na władzę.
Dodatkowo zmieniała się struktura zatrudnienia w Rzeszy na korzyść przemysłu:
1882

1895

ludność czynna zawodowo . . . . . . . . . . . . . . . .

45 222 113

51 770 284

rolnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 225 455

18 501 307

przemysł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 058 080

20 253 241

handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 531 080

5 966 845

Tabela nr 2. (źródło: ,,Schlesische Zeitung” nr 619 z 3 IX 1896, Deutsches Reich)

Mimo wzrostu liczby ludności o 6,5 mln ilość zatrudnionych w rolnictwie
spadła aż o 750 tys., co było spowodowane m. in. mechanizacją, ułatwieniami
w transporcie, etc. Środowiska związane z gospodarką rolną jasno formułowały
swoje cele: utrudniać import produktów rolnych z zagranicy, obniżyć koszty
transportu kolejowego zbóż (cena tran sportu kolejowego w Rzeszy przewyższała
3-krotnie cenę w USA), zbudować dodatkową sieć spichlerzy i silosów do przechowywania zbóż krajowych, inwestować w rozwój dróg wodnych ze względu
na tańszy transport.417 Odzywały się też głosy z zachodniej części Rzeszy oskarżające rząd za rozbudowę sieci kolejowych we wschodnich prowincjach, które
nie były rentowne więc dopłacać miała do nich reszta kraju. Konserwatyści ganili
416
417

SZ nr 82, 2 II 1896, Deutsches Reich.
SZ nr 91, 6 II 1896, s. 1.

133

ŚLĄSK PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
PROWINCJA ŚLĄSKA ZA NADPREZYDENTURY KSIĘCIA HERMANNA HATZFELDTA 1894 – 1903

rząd za to, że od 20 lat nie zrobiono nic, by zmniejszyć koszty transportu kolejowego, a ceny spedycji pozostały nie zmienione od roku 1879.418
Na początku marca w Izbie Deputowanych grupa posłów z Komisji Agrarnej
(Agrarkommission) zaproponowała przedłużenie kwarantanny dla świń importowanych z Rosji do 4 tygodni (bydło ze Szwecji i Danii przechodziło kwarantannę
10-dniową). Taką samą, miesięczną długość, deputowani zaproponowali dla
5 mln gęsi z Rosji.419 Żądano już jawnie obstrukcji sanitarnych dla importowanego
mięsa i importowanych zwierząt.
4 kwietnia nadprezydent Hatzfeldt otworzył pierwsze posiedzenie Izby Rolniczej Śląska, które odbyło się w budynku sejmu śląskiego. Książę przekazał
zebranym życzenia od cesarza Wilhelma II i przedstawił też podstawowe
zadanie – rozwinąć hodowlę świń na Śląsku do takiego poziomu, który pozwoli
uniezależnić Górnośląski Okręg Przemysłowy od importu z zagranicy. Na przewodniczącego Izby powołano dotychczasowego ministra rządu Prus – hr. Roberta
Zedlitza-Trütschlera.420 W swoim exposé nowy przewodniczący przedstawił dwa
główne cele: reprezentowanie interesów śląskiego rolnictwa i leśnictwa wobec
instytucji rządowych, samorządowych i handlowych, oraz stworzenie ze środowisk skupionych wokół Izby Rolniczej organizacji korporacyjnej, która skonsolidowałaby w przyszłości rolników i lepiej chroniła ich interesy. R. Zedlitz-Trütschler
skierował też do nadprezydenta apel o poparcie i dobrą wolę dla działań nowo
powołanej Izby Rolniczej.421 Prośba przewodniczącego padła na podatny grunt.
W połowie kwietnia odbyło się zebranie zarządu Izby, na które zaproszony został
książę Hatzfeldt. Wypracowano na nim projekt utworzenia zimowych szkół rolniczych (landwirtschaftliche Winterschulen) oraz szkół gospodarstwa domowego
(Haushaltschulen). Obie propozycje spotkały się z deklaracją pomocy ze strony
nadprezydenta.422
Hatzfeldt z racji sprawowanej funkcji przewodniczył także Radzie Prowincji
(Provinzialrath). Jej posiedzenie miało miejsce na początku maja; rada przychyliła
się do wniosku magistratu Nowej Soli o organizację letniego jarmarku, na którym
w sierpniu każdego roku mógł odbywać się handel bydłem. Rada udzieliła także
zezwolenia na otwarcie nowej rzeźni w Gliwicach, oraz na organizację dwóch
nowych targów bydłem w Krapkowicach.423
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W połowie maja grupa złożona z 81 członków Izby Panów z hrabią dr. Udo
Stolbergiem ogłosiła petycję skierowaną przeciw importowi świń na Górny Śląsk.
Członkowie Izby motywowali swoją decyzję zagrożeniem zarazą i troską, by nie
rozprzestrzeniała się ona na terenie Prus. Postulowali zastąpienie tańszego mięsa
z importu tuczem krajowym. Drugi postulat dotyczył obniżenia taryf kolejowych
na transport świń z prowincji wschodnich na Górny Śląsk.424
Działania konserwatystów z Izby Panów zakończyły się połowicznym zwycięstwem. Kiedy po pięciu miesiącach landtag pruski zakończył sesję, w podsumowaniu jego pracy znalazł się passus o częściowym ograniczeniu importu świń
z Rosji oraz obniżeniu taryf kolejowych na transporty z trzodą chlewną z różnych
części Rzeszy na Górny Śląsk.425 Pod koniec lipca w objazd Prus Wschodnich udał
się minister rolnictwa E. Hammerstein, by w terenie przekonać się o kondycji
i potrzebach rolników. W Insterburgu spotkał się z przedstawicielami środowisk
ziemiańskich skupionych w Landwirtschaftliche Verein i tu wypowiedział znamienne słowa: „[…] Postęp w rolnictwie bez pomocy państwa nie jest możliwy […]”.
Jeszcze podczas tego objazdu minister sformułował zręby programu pomocy dla
prowincji wschodnich. Wśród jego propozycji znalazło się uruchomienie środków
państwowych na meliorację gruntów oraz utworzenie kilku tysięcy hektarów łąk
wzorcowych (Kunstwiesen). Celem tego projektu było rozszerzenie hodowli rogacizny na terenach ubogich w karmę, a więc zwiększenie pogłowia bydła.426
Na początku września Hammerstein wydał memorandum w sprawie poprawy
sytuacji rolnictwa. W dokumencie znalazł się opis krytycznego położenia, mimo
że w ostatnich 10 latach produkcja rolna wzrosła o 45,3%. Minister poinformował
także o ukończonych wielkich, kilkuletnich robotach melioracyjnych na Górnym
Śląsku. Wiele ziemi leżało odłogiem z powodu nieopłacalności upraw i niskich
cen zbóż. Na pogorszenie sytuacji agrariuszy wpływał także brak zdolności
kapitałowych i kredytowych. Budowa nowych linii kolejowych nie przyniosła
spodziewanych rezultatów, także z powodu wysokich kosztów transportu. Rząd
argumentował istnienie niskich cen zbóż sytuacją na rynku międzynarodowym,
gdzie ceny spadły do najniższego poziomu od wielu lat. W dokumencie sformułowano także oczekiwania władz w stosunku do nowo powołanych Izb Rolniczych.
Rząd spodziewał się, że organy te będą reprezentacją wszystkich środowisk
związanych z hodowlą, uprawą i rzemiosłem wiejskim i że będą współpracować
z instytucjami finansowymi oraz bankami. Władze nie kryły, że nie oczekują od
424
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Izb agitowania przeciw rządowi i wysuwania roszczeń.427 Była to wyraźna aluzja
do Związku Rolników, junkrów zrzeszonych w partii konserwatywnej i konserwatywnych frakcji w Izbie Panów.
Memorandum ministerstwa rolnictwa spotkało się z krytyczną reakcją prasy
konserwatywnej. ,,Schlesische Zeitung” z 1 IX 1896 w artykule wstępnym oskarżyła rząd, że rezygnuje z badania importowanych zbóż na granicy, co może
doprowadzić do rozprzestrzenienia chorób zbożowych na terenie Niemiec. Drugi
problem podnoszony przez gazetę dotyczył nierespektowania zakazu wwozu
ziarna o niższej wartości (wilgotnego, niedojrzałego). Wreszcie zarzucano rządowi niestosowanie przepisów układów handlowych, które przewidywały zakaz
wwozu zbóż nie posiadających certyfikatu badań fitosanitarnych.428 Następny
atak prasowy na rząd nastąpił 2 września; tym razem za importowaną rogaciznę
i trzodę chlewną z USA. Władzom zarzucano lekceważenie niebezpieczeństwa
sprowadzenia choroby bydła zwanej teksaską gorączką (Texasfieber), a także
stosowanie kwarantanny morskiej, której koszty ponosi importer, czyli Niemcy.429
Wkrótce rząd ugiął się pod presją żądań agrariuszy. Napięcie polityczne
w związku z wymianą handlową z Rosją wzrosło, gdy władze zaczęły stosować
przepisy sanitarne utrudniające wwóz zbóż rosyjskich. Zaostrzono także przepisy weterynaryjne, by utrudnić import bydła. Po stronie niemieckiej zlikwidowano obozy tranzytowe (Transitlagern) dla zwierząt rzeźnych. Wkrótce nastąpiły
retorsje ze strony Rosji, która podwyższyła cła na wyroby skórzane sprowadzane
z Niemiec.430
Niebawem okazało się, że posunięcia rządu Rzeszy nie były spowodowane tylko
interesami rodzimych rolników. Konserwatywna ,,Correspondenz des Bundes
der Landwirthe” podała, powołując się na raport Departamentu Weterynarii
rosyjskiego Ministerstwa Rolnictwa, informacje o syberyjskiej dżumie, która
dotknęła bydło aż w 57 guberniach. Padły 8.672 sztuki, w tym w Nowogrodzie
1.183, w Smoleńsku 773, Kursku 558, Samarze 310, Witebsku 271, Riazaniu 266,
Mińsku 194 itd.431. Zamknięcie granic było więc motywowane nie tylko interesem niemieckich hodowców ale także niebezpieczeństwem rozprzestrzenienia
się choroby na terenie Niemiec.
Podwyżki ceł na towary niemieckie w Rosji objęły m.in. wyroby skórzane, wodo427
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mierze, wyroby celuloidowe i porcelanowe. Prasa w Rzeszy określiła je mianem
represji (Repressalien) i podgrzewała nastroje pisząc o wybuchu nowej wojny
celnej z Rosją. Z tonu doniesień prasowych wynikało, że przepisy sanitarne
okazały się decydującą i ostateczną bronią przeciw importowi niechcianych
przez junkrów zwierząt rzeźnych. Wkrótce jednak wyszedł na jaw drugi aspekt
tej sprawy, a dotyczył on zaspokojenia potrzeb na mięso w okręgu górnośląskim.
E. Hammerstein odpowiadając na interpelację hr. U. Stolberga w Izbie Panów
zarzucił junkrom, że nie są w stanie pokryć zapotrzebowania na mięso w tym
chłonnym i uprzemysłowionym okręgu.432
Nie można rozpatrywać problemów importu z Rosji bez wglądu w sytuację
tamtejszego rolnictwa. W 1896 r. Ministerstwo Rolnictwa rozesłało po guberniach ankiety mające na celu zbadanie stanu agrarnego imperium. Na podstawie
nadesłanych odpowiedzi prasa petersburska uznała sytuację za zmierzającą
ku katastrofie. Za przykład podano gubernię woroneską; łączny dług gospodarstw rolnych w bankach wyniósł tam 23 mln rubli w złocie, co dawało 70 rubli
na rodzinę i 10 rubli na osobę. 25% zagród nie posiadało już żadnej sztuki bydła.
Zdarzały się gospodarstwa, w których obsługa długu zabierała 80% przychodów.
Z powodu nieopłacalności i ogólnej biedy odsetek gruntów nieuprawianych
wzrósł tam do 58% ogólnej powierzchni użytków rolnych.433 Przyczynami tej
katastrofalnej sytuacji były m.in. niskie ceny na zboża na rynku światowym
(od 30 lat notowano stały spadek cen), brak wiedzy i technik agronomicznych,
niski poziom techniczny i brak maszyn rolniczych oraz niewielkie nawożenie,
czyli gospodarka ekstensywna. Zupełnie inaczej wyglądał sposób gospodarowania w Rzeszy, gdzie wysokie nawożenie, wysoki − jak na ówczesne czasy − stopień
zmechanizowania i rozwinięta wiedza agronomiczna wpływały na wysokie koszty
produkcji rolnej, co przekładało się na wysokie ceny zbóż i zwierząt hodowlanych.
Podwyższenie ceł na zboża wwożone do Niemiec spotkało się z natychmiastową reakcją strony rosyjskiej. Obniżono tam taryfy kolejowe na przewóz
płodów rolnych aby obniżyć koszt eksportu i zrekompensować podwyżki ceł.434
Przewożone do Królewca i Gdańska ziarno przeładowywano na barki, co było
znacznie tańsze niż transport kolejowy. Zostało to zauważone przez junkrów ze
wschodnich rubieży Rzeszy, bo goszcząca ministra Hammersteina na początku
listopada Izba Rolnicza Prus Wschodnich wypomniała mu te działania rodzimych
handlowców, sprowadzających zboża z Rosji i transportujących je dużo tańszymi
drogami wodnymi.
432

SZ nr 699, 3 X 1896, Deutsches Reich.
SZ nr 706, 7 X 1896, Russisches Reich.
434
SZ nr 748, 23 X 1896, Deutsches Reich.
433

137

ŚLĄSK PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
PROWINCJA ŚLĄSKA ZA NADPREZYDENTURY KSIĘCIA HERMANNA HATZFELDTA 1894 – 1903

Posunięcia Rosji i naciski rodzimych producentów rolnych zmusiły do działania
władze pruskie. Wkrótce ustami Ministra Robót Publicznych rząd złożył następujące deklaracje dotyczące taryf kolejowych. Obiecano obniżyć koszty transportu
proporcjonalnie do odległości spedycji. Obniżki taryf miały dotyczyć tylko
produktów rolniczych, a ich celem miało być wyrównanie dysproporcji między
brakiem a nadmiarem produktów w różnych częściach kraju. Ponieważ północne
i wschodnie części Rzeszy uznano za rolnicze, a środkowe i zachodnie za
przemysłowe, dlatego udogodnienia dotyczyć miały transportu zbóż na tych
kierunkach. Celem udogodnień przewozowych miało być zapobieganie importowi zbóż z zagranicy, a rezultatem ostatecznym tańszy produkt spożywczy dla
zwykłego konsumenta.435 Dane statystyczne Rzeszy dotyczące importu zbóż
w latach 1892, 1893, 1894 ukazywały wyraźną tendencję wzrostową transportu
wodnego. W okresie tym sprowadzono z zagranicy 8 429 000 t ziarna (pszenica,
żyto, owies, jęczmień); z tego 1 332 000 t koleją, a pozostałe 7 000 000 t drogami
wodnymi – kanałami i rzekami.436
Mimo różnic i rozbieżnych interesów stosunki handlowe Rzeszy z Rosją zaczęły
wchodzić pod koniec 1896 r. w nową fazę. Chęć poprawy napiętej atmosfery
znamionowały poczynania niemieckiego rządu zmierzającego do ułatwień
w imporcie bydła z Rosji.437 Wkrótce do tego tonu przyłączyła się Izba Handlowa
w Opolu, która opublikowała raport na temat cen mięsa wieprzowego, słoniny
i boczku. Dokument obejmował okres od 1893 r. do października 1896 r., kiedy
to ceny mięsa na Górnym Śląsku rosły. Dopiero po wprowadzeniu przez rząd
kontyngentu na wwóz świń (grudzień 1896) na Górny Śląsk z Rosji, ceny wieprzowiny spadły, np. w Tarnowskich Górach z 44,25 mk/kg (X 1896) do 39,50 mk/kg
(XII 1896), w Gliwicach z 51,25 mk/kg (X 1896) do 47,77 mk/kg (XII 1896).438
O ociepleniu stosunków z Rosją świadczył też protokół uzgodnień handlowych
opublikowany w rządowym ,,Reichsanzeiger”.439 Dokument obejmował kwestie
weterynaryjne (badanie importowanych koni po stronie niemieckiej), wymianę
informacji (między starostą ze strony niemieckiej a naczelnikiem obwodu ze
strony rosyjskiej i odpowiednio wyżej, między nadprezydentem a generałgubernatorem), sprawy związane z ruchem barek na rzekach (cumowanie w portach rzecznych na Niemnie, Wiśle i Warcie) i sprawę 4-tygodniowych zezwoleń
na przekraczanie granicy dla rosyjskich robotników sezonowych. Rządowa gazeta doniosła także o możliwości przywrócenia importu mięsa wieprzowego
z Rosji, uzależniła jednakże ten krok od decyzji niemieckich służb weterynaryjnych.
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Kwestię importu oraz tranzytu bydła i wołowiny rząd zastrzegł sobie do ponownego rozważenia.
Pod koniec 1896 r. zaktywizowała się Izba Rolnicza prowincji śląskiej. Pod
przewodnictwem szefa Izby, hr. Roberta Zedlitza-Trütschlera, odbyło się posiedzenie plenarne, gdzie powołano komisje i ich przewodniczących. Powstały
m.in. komisje gospodarki leśnej, przemysłu rolnego, hodowli zwierząt, rybactwa,
pszczelarstwa, ogrodnictwa i sadownictwa.440 Postanowiono także, że od stycznia
1897 r. dawna gazeta ,,Landwirth” będzie się ukazywać pod tytułem ,,Zeitschrift der
Landwirtschaftskammer für die Provinz Schlesien” jako organ Izby Rolniczej Śląska.
Nowe pismo miało reprezentować interesy i oczekiwania kręgów rolniczych.
Bardziej napastliwie działał Związek Rolników (Bund der Landwirte), który na
początku stycznia 1897 r. zorganizował we Wrocławiu zjazd swojego śląskiego
oddziału. Gremium to wyraziło zadowolenie z wysokich cen zbóż (Vernünftige
Höhe der Getreidepreise muss die Haupttendenz bleiben) i w oficjalnym komunikacie podało, że jednostronny rozwój Niemiec bazujący wyłącznie na przemyśle
jest błędem i jest to wina rządu, który lekceważy ludność wiejską. Argumentowano, że wzrost przemysłowy odbywa się kosztem rolnictwa i mieszkańców wsi.
Ponadto Związek uznał za duże niebezpieczeństwo społeczne migrację ludności
ze wsi do miast i szukanie pracy w lepiej płatnym przemyśle.441 Ocieplenie stosunków z Rosją uznał Związek Rolników za wysoce szkodliwe dla środowisk agrarnych, konsekwencją tego było wywarcie presji na pruską Izbę Deputowanych,
która postanowiła domagać się ograniczenia importu mięsa i zwierząt z tego kraju motywując to zarazą bydlęcą. Trzystu posłów podpisało petycję posła Augusta
Ringa o skłonienie rządu do wprowadzenia nowych regulacji, w tym przedłużenia
kwarantanny sprowadzanego bydła do czterech tygodni i prowadzenia badań na
gruźlicę bydlęcą, wprowadzenia zakazu importu drobiu i świń oraz wprowadzenia
czasowego zakazu importu bukatów rzeźnych z Austro-Węgier.442
W pierwszej połowie stycznia nadprezydent Hatzfeldt zwołał w siedzibie nadprezydium spotkanie na temat budowy magazynów zbożowych w prowincji
śląskiej. O randze problemu świadczył skład zebranych, wśród których byli m.in.
poseł Landtagu Prus – Horst Conrad, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa,
dwóch przedstawicieli Ministerstwa Robót Publicznych, ks. Ernst SchleswigHolstein, prezydent Rejencji Wrocławskiej – dr Willi Heydebrand, prezydenci
Rejencji Opolskiej i Legnickiej – dr Joseph Bitter i Peter Heyer, dyrektor Ziemstwa
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Generalnego Śląska, starosta krajowy Śląska i prezydent Izby Rolniczej Śląska
– hr. Robert Zedlitz-Trütschler. Omawiano konieczność budowy magazynów
zbożowych (Kornlagerhäuser) na terenie prowincji. Inwestycje te obiecał wspomóc finansowo rząd Prus. Rozpatrywano propozycje wzniesienia kilku dużych
magazynów w miejscach centralnie położonych. Jednak koncepcja ta upadła,
bowiem Śląsk był większym importerem zbóż niż eksporterem, poza tym ziarno przechowywane w wielkich silosach traciło na wartości. Postanowiono zatem
wybudować dwa średnie magazyny w Nowej Soli i Ząbkowicach.443
Tymczasem ofensywa Związku Rolników wkroczyła w swoje apogeum. 15 lutego
w berlińskim Cyrku Buscha rozpoczął się zjazd Związku, który zgromadził 5000
członków – tak wielkich właścicieli ziemskich, jak i zwykłych rolników. Przewodniczący Berthold von Ploetz w słowie wstępnym zapewnił, że celem agrariuszy
dalej pozostaje polepszenie sytuacji rodzimych rolników. Zapewnił też zgromadzonych o poparciu kajzera (,,Unser Allerhöchster Herr und Kaiser will helfen
und wird”) i złej woli rządu, który nie spełnia oczekiwań, reaguje z opóźnieniem
i działa na szkodę rolników. Poddano w wątpliwość opłacalność produkcji zbóż,
która pokrywała zaledwie koszty. Skrytykowano twierdzenie rządu, że Niemcy
muszą być państwem przemysłowym (,,Deutschland muss Industriestaat werden”). Skoro rząd doprowadził do tego, że kwitnie przemysł (,,blühende Industrie”)
należy spowodować, by nie tylko ta jedna gałąź gospodarki była fundamentem
rozwoju. W rezolucji końcowej Związek Rolników zażądał docenienia i doinwestowania rolnictwa, które powinno stać się ,,blühende Landwirtschaft”.444
W zupełnie innym, rzeczowym tonie utrzymany był raport o stanie niemieckiego rolnictwa z 1896 r. opracowany przez Niemiecką Radę Rolniczą (Deutsche
Landwirtschaftsrath). Mówił on, że wyniki rolnictwa napawają ,,technicznym
optymizmem”, bo zwiększyła się produkcja i nieznacznie potaniały koszty dzięki
wprowadzaniu nowinek naukowych, postępującej mechanizacji i transportowi,
z których to udogodnień korzysta większość rolników. Czynnikami wzmacniającymi rolnictwo były: intensyfikacja upraw, nowe gatunki nasion, nowoczesne maszyny rolnicze, coraz powszechniejsze stosowanie energii elektrycznej. Za motor
postępu uznano stacje doświadczalne, badawcze i instytuty, którym patronowała
Niemiecka Spółka Rolnicza (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft). Czynniki te łagodziły niekorzystne skutki wpływu gospodarki światowej, międzynarodowego
obrotu płodami rolnymi, importu taniego ziarna do Rzeszy. W konkluzji raportu
przestrzegano jednak, że niemiecka produkcja rolna bez pomocy państwa ulegnie załamaniu.
443
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Przeciw importowi tanich zbóż zaapelowali w Reichstagu posłowie trzech
partii – konserwatyści, nacjonalliberałowie i Centrum, którzy poparli wniosek
hr. Friedricha Schwerina dotyczący ograniczenia kredytów celnych na import
zboża. We wniosku znalazły się propozycje nakazu zapłaty kredytu w ciągu
14 dni (dotychczas 90 dni) i podwyższenia oprocentowania do 4%. Celem tych
posunięć miało być skłonienie handlarzy i wielkich hurtowników do kupowania ziarna u producentów krajowych a nie zagranicznych i tym samym ograniczenie importu. Wniosek F. Schwerina motywowano wynikami kontroli młynów
w Rzeszy, która wykazała, że w kraju jest 1.1 tys. dużych i 36 tys. małych wiejskich
młynów, i tylko 111 spełnia warunki techniczne i magazynowe, które pozwalałyby
na branie kredytów celnych i wywiązywanie się z nich.445
Także w prowincji śląskiej nowy przewodniczący Izby Rolniczej, hr. R. ZedlitzTrütschler, starał się znaleźć sposoby ochrony i stymulacji produkcji rolnej.
Na plenarne zebranie członków Izby w końcu marca zaproszony został nadprezydent Hatzfeldt oraz prezydenci Rejencji Opolskiej i Wrocławskiej – dr J. Bitter
i dr W. Heydebrand. Na spotkaniu omówiono szereg najnowszych działań
m.in. rozbudowę Szkoły Rolniczej w Legnicy, rozbudowę Chemicznej Stacji
Doświadczalnej Hodowli Roślin we Wrocławiu, a także kwestie związane z założeniem dwóch Szkół Gospodarstwa Domowego (Haushaltungschulen) na terenie
prowincji.
R. Zedlitz-Trütschler nakreślił program propagowania sadownictwa i upraw
krzewów owocowych, co określił jako korzystne, zwłaszcza dla małych i średnich
gospodarstw. Zadeklarował też wspieranie tych dziedzin przez Izbę Rolniczą.446
Na terenie Niemiec w sprzedaży znajdowały się jabłka z USA, które próbowano
wyprzeć z rynku. W staraniach tych aktywny był prof. dr Gustav Stoll z Instytutu
Pomologicznego w Prószkowie k/Opola. Prowadząc badania porównawcze
jabłek amerykańskich i niemieckich jednoznacznie określał odmiany rodzime
jako lepsze pod względem kwasowości i aromatu, i postulował wprowadzenie
ceł na owoce z USA, aby uchronić krajowych sadowników.447
W kwietniu opublikowano statystykę dotyczącą importu mięsa i jego produktów (mięso suszone, wędzone, peklowane, mrożone i świeże). Wynikało z danych,
że w 1891 r. sprowadzono mięso w ilości 19 546 t, a w 1895 r. – 33 197 t, co dawało
35% wzrostu importu. Wołowinę sprowadzano z Danii, Holandii i Austro-Węgier,
445
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wieprzowinę z Holandii, Rosji, USA i Wielkiej Brytanii (niewielkie ilości), szynki
i boczek z USA, Austro-Węgier i Holandii.448 Ten wzrost importu o 1/3 oznaczał,
że hodowcy nie nadążali z produkcją żywca wołowego i wieprzowego. Jednak
nie przeszkadzało to im cieszyć się i z niecierpliwością oczekiwać 1903 r., kiedy
miały przestać obowiązywać układy handlowe, w których doszukiwali się wszelkich przyczyn swoich niepowodzeń i finansowych problemów niemieckiego rolnictwa. Układy te ujawniały w sposób kliniczny splot i różnice interesów między
polityką, rolnictwem i przemysłem. Z jednej strony był rząd zainteresowany wymianą handlową, ekspansją gospodarczą, polityczną i kolonialną, z drugiej wielki
przemysł prący do eksportu i poszerzania rynków zbytu i w końcu właściciele
ziemscy, których dochody znacząco ograniczał import tanich produktów rolnych.
Ci ostatni ze względu na niskie ceny zbóż, spadek produkcji zwierzęcej i niewielką
opłacalność produkcji rolnej jawnie żądali zamknięcia granic dla płodów rolnych
z zagranicy oraz wprowadzenia ceł zaporowych. Za zbyt i eksport niemieckich
produktów przemysłowych trzeba było zapłacić otwarciem granic na produkty
rolne. Koszty rozwoju przemysłowego i ekspansji ponosili pośrednio właściciele ziemscy – tak więc rolnictwo ujawniło nie tylko podział kraju na prowincje
wschodnie i zachodnie ale też podzieliło skutecznie scenę polityczną Rzeszy.

Targi Maszyn we Wrocławiu (Arch. OSLM)
448

SZ nr 256, 11 IV 1897, Deutsches Reich.
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We Wrocławiu otwarte zostały 13 maja 1897 r. 34. Targi Maszyn (Breslauer Maschinenmarkt). Głównymi eksponatami były maszyny rolnicze: siewne, do flancowania,
glebogryzarki, pługi, kosiarki i wiele innych. Przedstawiano tam także agregaty
wytwarzające prąd elektryczny, maszyny parowe, napędzane gazem i ropą
naftową. Zdumiewa asortyment urządzeń i ilość firm wystawiających swoje produkty, co świadczy dobitnie o postępie technicznym, jaki był udziałem Niemiec
pod koniec XIX w. Targi te były także forum spotkań producentów z użytkownikami maszyn, a więc miejscem wymiany doświadczeń i uwag o funkcjonowaniu
urządzeń i potrzebach branży rolniczej i przetwórczej. Dzień później, 14 maja,
otwarto na Popowicach przy Nowej Rzeźni 5. Śląskie Targi Hodowców Bydła
(5. Schlesische Zuchtviehmarkt). Ich organizatorem była Izba Rolnicza Śląska,
a wśród gości honorowych znaleźli się nadprezydent Hatzfeldt, prezydent rejencji Heydebrand i starosta krajowy Georg Röder.449 Na ekspozycji zaprezentowano
bydło rasy nizinnej, górskiej, rasę czerwoną śląską, buhaje wschodniofryzyjskie
i oldenburskie. Pokazano również wiele ras świń, w tym bardzo wydajną rasę
mięsną (yorkshire). Dużym powodzeniem cieszyły się owce, szczególnie odmiany
słynące z delikatnej wełny – oksfordzka i hampshire. Ekspozycja pokazywała
postęp w hodowli ras mięsnych i mlecznych, a także trendy ukazujące specjalizację w produkcji rolnej. Targi hodowlane, poza wystawcami i handlowcami,
gromadziły także hodowców, rolników i przetwórców mięsa.
W okresie żniw, w drugiej połowie lipca 1897 r. Związek Rolników zażądał
od kanclerza wydania natychmiastowego zakazu importu zbóż do produkcji
pieczywa, głównie chleba – czyli żyta i pszenicy. Agrariuszom chodziło o to, by
tegoroczne zbiory krajowe znalazły się w sprzedaży i osiągnęły godziwą dla
rolnika niemieckiego cenę. Postulowany zakaz importu miałby obowiązywać
sześć miesięcy450. Żądania te w formie memoriału przekazano na ręce kanclerza,
sekretarza spraw zagranicznych i ministra spraw wewnętrznych. Jednakże zadziwiająca była reakcja wpływowych kół konserwatywnych, które nie wyraziły aprobaty dla tego pomysłu451(von konservativen Kreisen keine Zustimmung). Politycy
konserwatywni zdawali sobie sprawę z reperkusji międzynarodowych takiego
kroku, bezwzględny zakaz importu zbóż uderzyłby bowiem w zawarte już układy
handlowe i obróciłby je wniwecz zagrażając stosunkom Rzeszy z innymi krajami.
Związek Rolników skarżył się na dramatyczny spadek cen ziarna, jednak ,,Schlesische Zeitung” podważyła ów czarny scenariusz, porównując ceny z 1896 i 1897
(za tonę): 452
449
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pszenica

żyto

1896

141 mk

108 mk

1897

165 mk

120 mk

Tabela nr 3. (źródło: ,,Schlesische Zeitung” nr 505, 22 VII 1897)

Przytoczone przez redakcję gazety ceny wskazują wyraźnie, że apele agrariuszy
związanych ze Związkiem Rolników były przesadzone, a ponadto ceny na
pszenicę i żyto stały na najwyższym od czterech lat poziomie. Ich lamenty spowodowane były dwoma czynnikami: rozpoczętymi żniwami i obawą o sprzedaż
zebranych plonów, oraz machinacjami giełdowymi prowadzonymi przez spekulantów i hurtowników handlujących zagranicznym zbożem.
Wkrótce jednak klimat politycznych dysput, apeli do władz został przyćmiony
wielką katastrofą. W pełni lata, po bardzo intensywnych opadach deszczu w Sudetach rzeki wystąpiły z brzegów i zalały Kotlinę Jeleniogórską oraz Kotlinę Kłodzką.
W nocy z 29 na 30 lipca 1897 r. w ciągu 24 godzin poziom wód w rzekach górskich
Sudetów wzrósł o 4,70 m, do 7,20 m (!). Gwałtowny wylew rzek górskich spowodował zerwanie mostów, zalanie dróg i pól z nieskoszonymi jeszcze zbożami oraz
ofiary w ludziach. W pierwszej kolejności dotknięte zostały miejscowości Kotliny
Kłodzkiej: Lądek Zdrój, Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, później Dzierżoniów, Jawor,
Legnica, Świdnica.453 W Jeleniej Górze do ratowania ludzi i bydła zatrudniono
1.Kompanię 5.Batalionu Strzelców. Żołnierze pracowali w wodzie z narażeniem
zdrowia i życia. W trakcie akcji zginął w topieli starszy szeregowy Alois Dunckel ze Zgorzelca, w cywilu inżynier.454 W wielu miejscowościach okolic Jeleniej
Góry woda sięgała dachów, na których siedzieli ludzie wymachując ręcznikami
i wzywając pomocy. W Kotlinie Kłodzkiej i Jeleniogórskiej woda uszkodziła także
nasypy i torowiska, większość pociągów została odwołana, przestały funkcjonować stacje kolejowe. Największe straty odnotowano w Karkonoszach. Stan wody
w Opolu osiągnął 4,44 m, w Brzegu 5,68 m, Oławie 5,50 m, Wrocławiu 1,93 m.455
Powódź spowodowała olbrzymie szkody w prowincji śląskiej, najbardziej jednak
ucierpiała rejencja legnicka. Skutki kataklizmu, program przeciwdziałania, plany
nadprezydium i rządu w stosunku do rzek górskich, stanowiących zlewnię Odry,
zostaną omówione w dalszej części rozdziału dotyczącym regulacji Odry.
Powódź na Śląsku wywołała wielkie poruszenie w Rzeszy i wiele spontanicznych
453
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gestów pomocy. Cesarz Wilhelm II złożył na ręce księżny Elisabeth SachsenMeiningen (żony dowódcy VI Korpusu Armijnego stacjonującego we Wrocławiu)
sumę 5 tys. mk dla ofiar powodzi na Śląsku. Pieniądze pochodziły z prywatnej
szkatuły monarchy i przeznaczone zostały dla kobiet zrzeszonych w kołach
Frauenvereine. Podobnie zachowała się cesarzowa Fryderyka, z własnych środków podarowała 3 tys. mk, które przekazane zostały Centralnemu Komitetowi
Przeciwpowodziowemu w Berlinie dla ofiar tego kataklizmu na Śląsku.456
Pod koniec 1897 r. we Wrocławiu odbyło się walne zebranie związków rolniczych z terenu Śląska, wzięły w nim udział 22 organizacje rolnicze. O ich sile
świadczy fakt, że zrzeszały 12 tysięcy członków, a ich zarząd (Hauptverband) skupiał 193 organizacje lokalne. Zgromadzenie to zobligowało swoje władze do wywierania nacisku na rząd w celu obrony interesów średnich i drobnych rolników,
a w rezolucji końcowej skierowanej do rządu – zażądało pomocy finansowej.457
Podczas grudniowej debaty w parlamencie Rzeszy koła konserwatywne podważały zasadność układów handlowych z Francją, USA i Rosją. Posłowie prawicowi
postulowali wprowadzenie zakazu importu świń i gęsi ze względu na niebezpieczeństwo chorób i możliwość ich rozprzestrzenienia na terenie Niemiec; chodziło
zwłaszcza o cholerę drobiu. Konserwatyści sugerowali, że landtag pruski powinien znieść kontyngent trzody chlewnej dla Górnego Śląska (oberschlesischen
Contingenten) z Rosji.458
Nastroje zmieniły się zupełnie po pół roku; oto bowiem na początku maja 1898 r.
rząd ogłosił zmianę ceł 74 produktów rolniczych, leśnych i ogrodniczych.
W związku z układami celnymi obniżono cła ochronne na wwóz płodów rolnych
m.in. ziarna zbóż, mąki, chmielu, koni, wołów, mięsa, masła (z 30 do 12 marek za
tonę). Na winogrona, przetwory winne i wina cła zmniejszono z 20 do 4 marek
za tonę, a zniesiono zupełnie cła na wszelkie produkty ogrodnicze, jak: świeże
warzywa, drzewka owocowe, ziemniaki i sadzonki.459
Mimo upływu czasu nie potrafiono sobie poradzić z problemem związanym
z siłą roboczą w rolnictwie. Brakiem rąk do pracy dotknięta została nie tylko
wielka własność ziemska, lecz także średni i drobni rolnicy, którzy zatrudniali
robotników sezonowo. Wyraźną tendencją stała się tzw. Sachsengängerei, czyli
wyjazdy na saksy do zachodnich landów Rzeszy spowodowane chłonnością
intensywnie rozwijającego się przemysłu. Z powiatu sycowskiego wyjechało
456
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w drugim kwartale 1898 r. 1499 mężczyzn i 1749 kobiet.460 Poza lepszymi zarobkami przemysł oferował także szeroką gamę ubezpieczeń i stałość dochodów.
W raporcie śląskiej Izby Rolniczej (za rok 1897) za klęski uznano dwa fakty: powódź i jej katastrofalne skutki dla upraw oraz odpływ rąk do pracy w przemyśle.461
Pewnym zgrzytem w polepszających się stosunkach niemiecko-rosyjskich
stał się wprowadzony przez niemieckie władze zakaz importu gęsi z Rosji. Krok
ten motywowano cholerą drobiu (Geflügelcholera), która panowała na terenie zachodnich guberni imperium. Władze rosyjskie w odpowiedzi na to podwyższyły
taryfy celne na wyroby metalowe importowane z Niemiec.462 Przeciw importowi,
nie tylko z Rosji, optowały środowiska małych i średnich właścicieli ziemskich.
17 listopada 1898 r. w Miliczu zebrali się kupcy, rzemieślnicy i rolnicy z całego
powiatu na spotkaniu z posłem do landtagu Prus – Heinrichem von Salischem
oraz milickim starostą – Ernstem von Heydebrandem. Na zebraniu podjęto rezolucję skierowaną do parlamentu Rzeszy (Reichstag) i parlamentu Prus (Landtag)
postulującą uszczelnienie granic i wprowadzenie zakazu importu bydła i wołowiny z zagranicy, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Domagano się także ostrych
kontroli sanitarnych mięsa importowanego z USA, a kroki te motywowano złą
jakością amerykańskich produktów mięsnych.463
Zupełnie inaczej podchodzono do spraw importu w wielkich aglomeracjach.
Władze miejskie Berlina w tym samym czasie skierowały memoriał (Denkschrift)
do kanclerza Rzeszy przeciw ograniczeniom celnym dotyczącym wwozu mięsa
i bydła z zagranicy. Obawiano się wzrostu cen mięsa i jego przetworów, a więc
strat, na jakie narażeni zostaliby konsumenci. Wielkomiejskie środowiska krytykowały w memoriale rząd za dawanie posłuchu agrariuszom i utrudnianie wwozu
rogacizny z zagranicy. Skrytykowano wielkich właścicieli ziemskich za niespełnione od lat obietnice zaspokojenia rynku w mięso.464 Wkrótce jednak rząd ugiął się
pod żądaniami agrariuszy, a prasa doniosła, że w grudniu wprowadzone zostały bariery celne, a właściwie zakaz wwozu (Einfuhrverbot) na teren Rzeszy bydła
i mięsa. O podtekście politycznym wprowadzonych zakazów świadczą kraje,
z których import bydła został zabroniony: Rosja, Holandia, Szwecja, Norwegia,
Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. To samo dotyczyło wwozu trzody chlewnej;
tutaj zakazy dotyczyły Rumunii, Serbii i Bułgarii. Noworoczny numer ,,Schlesische
Zeitung” przytaczał rezolucję Związku Hodowców Bydła Prowincji Śląskiej i jego
oddziału z prowincji poznańskiej, skierowaną przeciw otwieraniu granic i impor460
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towi rogacizny. W dokumencie hodowcy argumentowali zwyżkę cen wołowiny
w 1898 r. nieurodzajem zbóż i wyższymi cenami paszy. Kłopoty te określono
jednak jako przejściowe i zbagatelizowano, podkreślając, że braków wołowiny
nie ma i nie należy jej importować.465 W drugiej części rezolucji związki krytykowały ułatwienia dla przemysłu i handlu, które się rozwijały w przeciwieństwie
do rolnictwa, cierpiącego na brak rąk do pracy, czego przyczyną był odpływ
robotników do zachodnich prowincji. Co więcej, hodowcy wyrażali w konkluzji
obawy, że rolnikom z prowincji wschodnich Rzeszy przyjdzie wkrótce zatrudniać
obcokrajowców a nawet więźniów.466 W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele Izby Rolniczej Śląska, którzy krytykowali budowę połączenia kolejowego Wrocławia z Warszawą, a więc z Rosją, co grozić miało zalewem taniego,
używanego w kopalniach drewna, głównie na Górny Śląsk.
Izba Rolnicza skierowała rezolucję do rządu domagając się wprowadzenia
całkowitego zakazu importu bydła i postulowała poddawanie szczegółowej
kontroli sanitarnej sprowadzanego z Rosji mięsa.467 Na początku marca frakcje
konserwatywne związane z rolnictwem zgłosiły w Reichstagu projekt ustawy
o obowiązkowym badaniu mięsa pochodzącego z importu oraz z uboju domowego rodzimych rolników. Posłowie zażądali od ministra rolnictwa Hammersteina
poparcia tego projektu, w przeciwnym razie winien on rozważyć swoją dymisję.468
Postulat ten nosił wyraźne znamiona szantażu. W połowie marca prasa doniosła
o odejściu ze stanowiska szefa Izby Rolniczej Śląska rzutkiego i energicznego
hr. R. Zedlitza-Trütschlera. Kanclerz powierzył mu stanowisko nadprezydenta
prowincji Hessen-Nassau.469 Nowym przewodniczącym Izby Rolniczej został
wybrany jednogłośnie książę Georg Schönaich-Carolath. Wobec rosnącej konkurencji przemysłu palącą kwestią stało się kształcenie młodzieży w fachu rolniczym. Jeszcze podczas tego samego zebrania członkowie Izby podjęli decyzję
m.in. o budowie szkoły zimowej o profilu rolniczym w Świdnicy, rozbudowie
Botanicznej Stacji Doświadczalnej i Nasienniczej we Wrocławiu, oraz utworzeniu szkoły rolniczej w Brzegu. Raport śląskiej Izby Rolniczej (za lata 1898/1899)
informował o zakładaniu nowych szkół rolniczych (Świdnica) i kształceniu młodych ludzi w szkołach zimowych. W Grodkowie i Namysłowie założono Szkoły
Gospodarstwa Wiejskiego (Haushaltungschule). Na tym samym zebraniu nowy
przewodniczący wystąpił z wnioskiem, by wspierać sadownictwo i ogrodnictwo,
zwłaszcza wśród drobnych i średnich rolników. Postanowiono także wystąpić
465
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o dopłaty rządowe w wysokości 500 mk rocznie dla chętnych podjęcia się tych
upraw.470 W maju Izba Rolnicza prowincji śląskiej wysłała rezolucję do rządu Prus
skierowaną przeciw budowie kanału Ren – Łaba. Protestowano w niej przeciw
utrwaleniu podziału gospodarczego na bogaty zachód Rzeszy, który dzięki kanałowi będzie eksportował towary przemysłowe – i uboższy, rolniczy wschód.
W dokumencie znalazła się propozycja wprowadzenia nowych, korzystniejszych
dla rolnictwa taryf kolejowych.471 Obawy środowisk agrarnych, w tej ostatniej
kwestii, nie były bezpodstawne, w podobnym tonie wypowiadali się właściciele
kopalń. W samym Wałbrzychu tylko na przełomie kwietnia i maja 1899 r. wyjechało do pracy w Westfalii 350 wykwalifikowanych górników. Agenci poszukiwali
w mieście jeszcze 150 chętnych, oferując dobre zarobki (4,50 mk na godzinę),
mieszkanie z ogrodem i opłacenie kosztów podróży.472 W artykule redakcyjnym
gazeta alarmowała opinię społeczną o niebezpieczeństwie odpływu wykwalifikowanej siły roboczej i drenażu fachowców. Budowa kanału Ren – Łaba zwiększy
jeszcze to zagrożenie; wschód Rzeszy będzie zasilał rozwinięty przemysłowo
zachód i Westfalia będzie rosła w potęgę kosztem wschodnich prowincji – przekonywali redaktorzy ,,Schlesische Zeitung”.
W połowie czerwca 1899 r. ukonstytuowała się Komisja Kredytowa Izb Rolniczych Prus. W skład zarządu weszli: szef Westfalskiej Izby Rolniczej – baron Ignaz
Landsberg, nadprezydent Śląska ks. H. Hatzfeldt, G. von Roeder, hr. C. Pückler
i jako przewodniczący – szef śląskiej Izby Rolniczej, ks. G. Schönaich-Carolath.
Szybko sformułowano podstawowe cele Komisji: wprowadzenie korzystnych
kredytów dla producentów rolnych, oddłużenie gospodarstw i przywrócenie
zdolności kredytowej małym i średnim rolnikom.473 Za sukces uznano także przezwyciężenie skutków powodzi z 1897 r.474, ale jednocześnie uznano za klęskę
coraz bardziej ujawniającą się tendencję braku rąk do pracy w rolnictwie. Mankament ten miał też swoje dobre strony, wymuszając intensyfikację zastosowania
techniki w rolnictwie, m.in. brak siły roboczej spowodował konieczność szybszego stosowania napędu maszyn energią elektryczną. Niedobór rąk do pracy był
powodem zorganizowania przez przedsiębiorców i właścicieli ziemskich spotkania w Legnicy 17 listopada 1899 r., na którym próbowano zaradzić brakowi kwalifikowanej siły roboczej w rolnictwie. Zebrani uznali, że niedobory ludzi muszą
zastąpić maszyny, a te trzeba zasilać prądem elektrycznym. Stąd powstał postulat
zbudowania centrali elektrycznej obsługującej powiat legnicki. Do tego zadania
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powołano komisję złożoną z przewodniczącego – starosty legnickiego, dr. Karla
Schillinga i sześciu członków.475 W powiecie lubińskim, w dominium Buchengrund elektryczność napędzała nie tylko większość maszyn rolniczych, ale także
oświetlała folwarki, co stanowiło nie lada novum w końcu XIX w. W powiecie
legnickim energia elektryczna napędzała nie tylko pompy wodne, śrutowniki
i parowniki na wsiach, lecz także tramwaje w samej Legnicy.476 Szybko rozprzestrzeniała się świadomość nieuchronności używania elektryczności w gałęziach
pokrewnych rolnictwu: cukrownictwie, gorzelnictwie, w płatkarniach, suszarniach i cegielniach.
Niewątpliwym sukcesem władz prowincji stało się otwarcie nowego, sfinansowanego przez rząd, spichlerza w Nowej Soli. Obiekt liczył 6.885 m2, miał
pięć pięter, automatyczną wagę do ziarna, maszynę do jego czyszczenia, elewatory
i suszarnie, a także terminal kolejowy. Otwarcia tego kompleksu dokonał nadprezydent Hatzfeldt jako przedstawiciel rządu, w asyście księcia E. SchleswigHolsteina, księcia G. Schönaich-Carolatha i prezydenta rejencji legnickiej – dr. P.
Heyera.477 Był to krok w kierunku ograniczenia importu zbóż, bo nadwyżki zebrane w prowincji śląskiej mogły być przechowywane i czekać na czasy nieurodzaju.
c) Regulacja Odry
Jak już wspominałem, jednym z priorytetowych zadań stojących przed niemiecką gospodarką było zagospodarowanie i uregulowanie Odry. Wymagało
to znacznych wydatków i poważnych prac hydrotechnicznych. Wagę tego problemu
doceniał rząd, który miał świadomość konieczności usprawnienia transportu
wodnego. Występujący w 1895 r. w Izbie Deputowanych minister rolnictwa,
E. Hammerstein, przedstawiając program naprawy rolnictwa za priorytet uznał
komunikację. Poza rozwojem sieci wąskotorowych i budową dróg bitych postulował poprawienie istniejących dróg wodnych i budowę nowych.478
Hermann Hatzfeldt obejmując urząd nadprezydenta (Ober=Praesident der
Provinz Schlesien) prowincji śląskiej stał się automatycznie szefem Zarządu
Regulacji Rzeki Odry (Oderstrom=Bauverwaltung). Główną inwestycją na terenie
prowincji, już rozpoczętą, było pogłębianie północnego odcinka rzeki we
Wrocławiu, a jej celem ułatwienie przepływu barek. W najbliższych planach
tej instytucji była także budowa portu zimowego, w którym mogłyby cumować
barki czekając aż puszczą lody. Wszystko to było częścią wielkiej inwestycji
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o nazwie Wrocławski Węzeł Wodny (Breslauer Grossschifffahrtweg). W jej ramach
trwały prace polegające na budowie szyn do nabrzeża, które miały połączyć
port z Dworcem Nadodrze.479
Kilka tygodni po objęciu urzędu, pod koniec października, Hatzfeldt udał się do
Nowej Soli zapoznać się z projektem budowy portu przeładunkowego na Odrze.
Tutaj, w towarzystwie miejscowego starosty i burmistrza oraz lokalnych przemysłowców, opłynął rządowym parowcem akwen, na którym budowano port
i zapoznał się z postępem robót.480 Na 3 listopada zaplanowano walne zgromadzenie Śląskiego Prowincjonalnego Związku na Rzecz Budowy Dróg Wodnych
i Kanałów (Schlesischer Provinzialverein für Fluss- und Canalschifffahrt), które miało
się odbyć w budynku Nowej Giełdy we Wrocławiu. Podczas zebrania planowano
przedstawić projekty budowy nowego portu przeładunkowego w Ścinawie (na
100 jednostek pływających), portu przeładunkowego w Nowej Soli, pogłębienia
portu w Koźlu, ostateczną wersję Wrocławskiego Węzła Wodnego (dla dużych
barek). Zupełnie nowym projektem był kanał Odra – Warta, który miałby znacznie skrócić drogę wodną między Wrocławiem a Poznaniem. Według wstępnych
planów kanał miałby zaczynać się w Ciecierzycach lub Nowej Soli i kończyć się
na Warcie koło Mosiny.481
Rozwojowe ambicje prezentowane przez nowego nadprezydenta prowincji
zbieżne były z zamierzeniami władz państwowych. Planowano stworzyć z górnej Odry arterię komunikacyjną. Droga wodna łączyłaby wówczas prowincję
śląską z poznańską i Pomorzem, a tym samym z Bałtykiem. Kolejnymi etapami
tych prac była budowa portów przeładunkowych we Wrocławiu, Opolu, Malczycach i Nowej Soli. Intencją Hatzfeldta stało się przyspieszenie prac nad budową
portu przeładunkowego w Koźlu, który planowano otworzyć wiosną 1895 r. Jego
znaczenie było pierwszorzędne, bo miał on połączyć uprzemysłowiony Górny
Śląsk z rolniczym Dolnym Śląskiem. Kozielski port wymagał pogłębienia tak, by
mogły się po nim poruszać w pełni obciążone barki nawet w okresie niskiego
stanu wód.482
Wyrazem polityki komunikacyjnej państwa były założenia budżetowe (18951896) dla prowincji śląskiej dotyczące rozbudowy dróg wodnych. Poczesne miejsce zajął w tych wydatkach kanał Odra – Szprewa, wybudowany w latach 18861891, który okazał się zbyt wąski wobec wzrastającego ruchu barek.483 Nowe
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barki miały 7 do 8 m szerokości, podczas gdy pływające po Odrze zaledwie 4-6 m.
Kanał ten miał szerokość dna 14 m, a szerokość lustra wody 23,2 m. Planowano
więc poszerzenie go o 4 m, co kosztować miało budżet w pierwszym roku ponad
2 mln mk. W planach budżetowych ujęto też budowę 12 stopni wodnych między
portem w Koźlu a ujściem Nysy. Miały one ułatwiać żeglugę barkom, a śluzy
przy tych stopniach umożliwiały ruch statków w górę rzeki. Za konieczne uznały
władze budowę mostu na Odrze we Frankfurcie nad Odrą, jego koszt oszacowano na 1,4 mln mk.484
O tym jak palącą kwestią były drogi wodne świadczył nacisk Górnośląskiego
Związku Górniczo-Hutniczego (Oberschlesische Berg- und Hüttenmännische Verein)
zrzeszającego właścicieli hut i kopalń. Wywierali oni nacisk na rząd i władze prowincji, by przyspieszyć zakończenie budowy Wrocławskiego Węzła Wodnego.485
Wywóz węgla, innych surowców i wyrobów górnośląskiego przemysłu był bowiem hamowany przez brak przepustowości żeglownej przez Wrocław i brak
skutecznych alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych. Przedsiębiorcy górnośląscy mogli wywozić swoje produkty tylko małymi barkami, podczas gdy po
Łabie, Haweli i Renie pływały duże, 400-tonowe i szerokie jednostki. Obradujący
w Berlinie od 23 stycznia 1895 r. Centralny Związek Budowy Niemieckich Kanałów i Dróg Wodnych (Centralverein für Hebung der deutschen Fluss– und Canalschiffahrt) zaliczył do głównych zadań ujednolicenie opłat za pływanie na kanałach, w których udział miało państwo. Argumentowano ten postulat faktem, że
drogi wodne to tani środek transportu dla rolnictwa. Poza tym kanały i rzeki miały
znaczenie strategiczne w przypadku działań wojennych, służyć mogły jako droga
transportu. Związek postulował także ujednolicenie prawa wodnego na terenie
całej Rzeszy.486
Pod koniec stycznia w Gliwicach odbyła się konferencja poświęcona Kanałowi
Kłodnickiemu. W spotkaniu wzięli udział: prezydent rejencji opolskiej, przedsiębiorcy górnośląscy, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego. Kanał
budowany w latach 1888-1893 projektowany był dla barek o wyporności 2000
cetnarów (400 t) i kosztował 1mln mk. Spławiano nim głównie węgiel, żelazo
i cynk. Jednak nie spełniał już swoich funkcji wobec wprowadzania do ruchu
rzecznego jednostek o większej wyporności, dlatego głównym przedmiotem
konferencji było poszerzenie tej drogi wodnej na odcinku Bytom – Gliwice.
Kanał miał usprawnić transport z Górnego Śląska do Opola, Brzegu, Koźla, Oławy
i Wrocławia. Dzięki jego poszerzeniu planowano wysyłanie z Gliwic 10 barek
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(po 400 t każda) dziennie, co dawało 4 tys. t wysłanych surowców i produktów.
Projektowano także budowę kolejki wąskotorowej Poręba – port Gliwice, co miało usprawnić przeładunek towarów.487
W połowie lutego nastąpił też przełom w planach dotyczących budowy
Wrocławskiego Węzła Wodnego. 13 lutego odbyła się w siedzibie nadprezydium
prowadzona przez H. Hatzfeldta konferencja z udziałem nadburmistrza Wrocławia G. Bendera, dr. Otto Christa z Ministerstwa Robót Publicznych i przedstawicieli Zarządu Regulacji Rzeki Odry. Spotkanie trwało cztery godziny, a jego
konkluzje opublikowały gazety śląskie. Postanowiono zatem przyspieszyć prace
nad budową Węzła, podnieść o 2 m lustro wody w starym korycie Odry (groziło to
niebezpieczeństwem
dla fundamentów
Uniwersytetu). Budowę kanału miał dofinansować magistrat
Wrocławia, a nadburmistrz Bender zadeklarował kwotę 550
tys. mk.488
Fragment portu w Kędzierzynie – Koźlu (Arch. OSLM)

Wielkim sukcesem władz
prowincji stało się otwarcie
portu przeładunkowego
w Kędzierzynie-Koźlu, które
miało miejsce 18 kwietnia
1895 r. Port znajdował się
u ujścia Kanału Kłodnickiego
i mógł przyjmować dziennie
700 wagonów (10 składów
pociągów), co dawało 9 tys. t Nowy port w Kędzierzynie - Koźlu posiadał dźwigi i nabrzeże kolejowe
surowców i towarów, które (Arch. OSLM)
przeładowywano na barki ekspediowane do Wrocławia i dalej.489
Nie tylko władze państwowe i samorządowe interesowały się rozbudową dróg
wodnych. Regulacja rzek i budowa kanałów miała swoich stałych zwolenników
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wśród szerokich grup społecznych. Taką grupą był Centralny Związek Rozwoju
Dróg Wodnych na Rzekach i Kanałach. Organizacja ta obchodziła 26 II 1895 r.
swoje 25-lecie. Jubileuszowe walne zgromadzenie odbyło się w Berlinie w budynku Reichstagu, a udział w nim wzięli także posłowie i członkowie wielu innych
organizacji. Przewodniczącym Związku był poseł Erich Latocha, który w sprawozdaniu z działalności zarządu podsumował 25-letnią aktywność organizacji i opowiedział o pracy 16 oddziałów w Niemczech zrzeszających 7,3 tys. członków.
Do organizacji tej należało także 160 miast i wiele Izb Handlowych.490 Świadczy
to dowodnie o tym, że budowa kanałów i regulacja rzek miała swoje silne lobby.
Rozwój transportu rzecznego miał pobudzić konkurencję z droższą komunikacją
kolejową.
Pełną świadomość znaczenia komunikacyjnego Odry miały też władze miejskie
Wrocławia. Stąd zaangażowanie magistratu i nadburmistrza Bendera w budowę
Wrocławskiego Węzła Wodnego. Wiosną 1895 r. trwały rozmowy między władzami państwowymi a municypalnymi Wrocławia na temat współfinansowania
budowy portu rzecznego z terminalami kolejowymi, zrzeczenia się przez miasto
gruntów na południe i zachód od Zehndelberge (nieistniejące wzgórze w pobliżu
ul. Kleczkowskiej), terminów robót, postępów prac od Psiego Pola do Karłowic.
Rozmowom tym przyświecała nadzieja, że pierwsze barki przepłyną nowym
kanałem na Karłowicach jeszcze w 1895 roku.491
Wymieniony kanał był pierwotnie korytem Starej Odry, które sukcesywnie
poszerzano, do tego trwały prace przy pogłębianiu rzeki, budowie mostów
i ramp kolejowych, dróg dojazdowych do portu i umocnień brzegów. Koszt
tych robót szacowano na 1,7 mln mk, z czego miasto deklarowało 550 tys. mk.
Bender finansując prace na odcinku Odry płynącym przez miasto, pragnął
ożywienia gospodarczego dzielnic przylegających do koryta rzeki.492 ,,Schlesische
Zeitung” z następnego tygodnia podawała treść umowy zawartej przez Państwową Administrację Budowlaną (Staatsbauverwaltung) a magistratem Wrocławia
(Stadtgemeinde Breslau), która określała warunki budowy kanału oraz portu
rzecznego dla barek. Dokument precyzował konieczność budowy dwóch mostów (Osobowickiego i Zwierzynieckiego), budowę wałów na Odrze (na odcinku miejskim), przebieg linii kolejowej i utworzenie terminalu w porcie,
podział kosztów, które w części ponosił rząd, magistrat i Zarząd Regulacji
Rzeki Odry.493 Sprawa Odry i Wrocławskiego Węzła Wodnego znalazła się wkrótce
w planach prac Ministerstwa Robót Publicznych. W lipcowym memorandum
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przedłożonym Izbie Panów określono długość kanału we Wrocławiu na 3 km
(w poprzednich planach 6 km), miał on zimą służyć za port zimowy dla barek.
Ponadto przedstawiony dokument wskazywał konieczność budowy dwóch śluz
na Karłowicach.494 W sierpniu prasa donosiła o postępach robót na odcinku Odry
między Różanką a Psim Polem. Zakończono już prace przy dużym wale dzielącym
kanał od właściwego koryta Odry, zaczęto na nim budować most na Karłowicach.
Podczas pogłębiania trafiano na duże kawałki bursztynu.495
Osobną i bardzo ważną kwestię stanowiła regulacja górskich rzek Sudetów.
Cesarz lansował pomysł wykorzystania sił wodnych tkwiących w lewobrzeżnych
dopływach Odry, które w okresach wiosennych roztopów wylewały, stając się
przyczyną powodzi. Władze prowincji myślały o sposobach zatrzymania nadmiaru wody w zbiornikach retencyjnych, które pozwalałyby na jej magazynowanie
i spuszczanie w okresach suchych. Ponieważ raczkowała energetyka, starano się
także wykorzystać nurt rzek górskich do napędzania elektrowni wodnych. Istotą
tych zamysłów było wykorzystanie dopływów górskich dla rolnictwa, przemysłu,
żeglugi i rybactwa.496 Prace przygotowawcze zlecono
prof. Otto Intze z Wyższej Szkoły Technicznej w Aachen,
który był sławą w kwestiach związanych z retencją
wód, budową zapór i inżynierią wodną. Już trzy tygodnie później, podczas Targów Rzemiosła we Wrocławiu
profesor wygłosił referat na temat niebezpieczeństwa
powodzi podczas dużych opadów w Sudetach. Według
jego projektu zapobiec mogła temu regulacja Kwisy,
która wraz z trzema zbiornikami retencyjnymi miała
kosztować 3 mln mk. Koszt regulacji Bobru, przy którym
miałoby powstać pięć zbiorników, O. Intze oszacował
Prof. Otto Intze z Aachen,
na 5-6 mln mk. Zysk z elektrowni wodnych zbudowaprojektant systemu retencyjnego
nych na lewobrzeżnych, górskich dopływach Odry
zapobiegającego wylewom
profesor obliczył na 766 tys. mk rocznie, a ich moc
sudeckich rzek i powodziom
Odry (Arch. Hatzfeldtów)
wyniosłaby łącznie 15,3 tys. koni mechanicznych.497
W drugiej dekadzie sierpnia Dyrekcja Regulacji Rzeki Odry (Oderstrombaudirektion) i Komisja Regulacji Rzeki Odry (Oderstromschifffahrtkommission)
postanowiły zorganizować studialny rejs po Odrze, by z bliska zapoznać się
z problemami żeglowności na rzece. W dniach 13-16 VIII uczestnicy wyprawy
opłynęli Odrę od jej górnego biegu po Wrocław. Szefa Zarządu Regulacji Rzeki
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Odry, nadprezydenta Hatzfeldta, zastąpił starszy radca Nadprezydium – Achim
Baurschmidt. Podczas rejsu omawiano plany regulacji przedstawione w 82stronicowym raporcie zatytułowanym Mitteilungen betreffend die Kosten der
Stromregulierung, die Wassertstände und der Schiffsverkehr auf der Oder, aufgestellt von der Oderstrombaudirektion.498 Postulaty zawarte w dokumencie zawierały projekt budowy portu przeładunkowego w Nowej Soli, silnej gospodarczo
z powodu dobrze rozwiniętego handlu i rzemiosła. Koszt doprowadzenia szyn do
portu miała pokryć kolej państwowa na odcinku od dworca kolejowego do portu.
W Ciecierzycach planowano budowę portu zimowego dla barek. W trakcie czterodniowego rejsu komisja opłynęła Racibórz, Koźle, Opole i Wrocław. Omawiano
podstawowe problemy związane m.in. z budową mostów, usprawnieniem żeglugi
między Odrą a Kanałem Kłodnickim, rozbudową portu w Raciborzu, budową
stopni wodnych w górnym biegu Odry, koniecznością wprowadzenia przepisów
nakazujących oświetlenie małych barek.499 Dyskutowano także o międzyrządowym projekcie stworzenia kanału Odra – Dunaj (Donau – Oder Kanal).
Na zwołanym 4 września posiedzeniu Wydziału Prowincjonalnego (Provinzialausschuss) z udziałem nadprezydenta Hatzfeldta i przewodniczącego landtagu
prowincji dr. O. Seydewitza omawiano terminarz robót na Odrze, które w przyszłości zapobiegać miały wylewom i powodziom. Postanowiono pozostawić
poldery wzdłuż brzegu rzeki, budować wały i zalesiać tereny podmokłe. Roboty
te miał współfinansować rząd, który przeznaczył na ten cel 219 tys. mk dopłaty
dla prowincji śląskiej.500
Podobne problemy występowały na Wiśle, dziennik „Berliner Politische Nachrichten” z 7 IX 1895 r. relacjonował przebieg rejsu studialnego z udziałem nadprezydenta Prus Wschodnich Wilhelma Bismarcka (syna b. kanclerza). W dolnym biegu
rzeki wiosenne roztopy i kra powodowały wylewy i powodzie. Stąd planowano
prace regulacyjne tego odcinka Wisły, uspławnienie Nogatu i budowę Nowego
Portu w Gdańsku.
Grudniowy numer ,,Centralblatt der Bauverwaltung”501 obwieszczał znaczne
przyspieszenie robót nad spławnością górnej Odry. W Koźlu ukończono budowę
portu przeładunkowego połączonego torami z dworcem kolejowym. W dokach
można było rozładowywać dziennie 150 wagonów kolejowych a w jednym doku
mieściło się sześć barek z węglem lub rudą żelaza.502 W Brzegu i Oławie ukończono
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budowę śluz, które umożliwiały żeglugę dużym barkom, ich łączny koszt wyniósł
1,7 mln mk.503 Nierozwiązanym problemem pozostawał Wrocław, budowa Wrocławskiego Węzła Wodnego trwała nadal i przez miasto nie mogły przepływać
duże jednostki. Roboty przeciągały się ze względu na obszar zabudowany, na
którym trzeba było łączyć oba brzegi rzeki mostami, co więcej – każda inwestycja
utrudniała komunikację miejską. Jednak nie ustawano w wysiłkach, bo styczniowe numery prasy wrocławskiej donosiły, że roboty na początku nowego roku
prowadzone były dzień i noc.504 Między Psim Polem a Karłowicami budowano
groblę oddzielającą stare koryto rzeki od nowego i nie przerywano prac mimo
ostrego mrozu.
Dzięki inicjatywie Hatzfeldta, jako szefa Zarządu Regulacji Rzeki Odry, instytucja
ta otrzymała własną wewnętrzną linię telefoniczną, która położona została wzdłuż
biegu Odry, od granicy z Austro-Węgrami do Wrocławia. Jej głównym celem była
bieżąca kontrola stanu wód oraz informowanie o niebezpieczeństwie powodzi.505
11 stycznia 1896 r. odbyło się we Wrocławiu walne zgromadzenie Śląskiego
Prowincjonalnego Związku Żeglugi na Rzekach i Kanałach. Na spotkaniu omawiano projekt budowy kanału Odra – Łaba oraz połączenia go z kanałem Odra
– Szprewa. O ile ten ostatni kanał łączył Śląsk z Berlinem, kanał Odra – Łaba miał
umożliwić komunikację i ożywić handel z zachodnią, bogatszą i bardziej uprzemysłowioną częścią Rzeszy. Jednak na zebraniu odezwały się dość liczne głosy
negujące przyszłą inwestycję ze względu na trudności techniczne i astronomiczne
koszty.506 Wkrótce rządowy projekt budowy tego kanału zaczął wzbudzać wielkie
emocje i sprzeciwy całych grup społecznych, co omówione zostanie w dalszej
części rozdziału. Na zebraniu związku liczni uczestnicy dali wyraz niecierpliwemu
oczekiwaniu na ukończenie budowy Wrocławskiego Węzła Wodnego. Za wzór
podawano port w Koźlu, gdzie w zaledwie kilka miesięcy przeładowano 10 tys. t
towarów i surowców. Ruch na Odrze ograniczały zbyt niskie mosty o przestarzałej
konstrukcji. Tak więc przed Zarządem Regulacji Rzeki Odry postawiono nowe
zadanie – planowanie nowych, wyższych mostów, pod którymi mogłyby przepływać duże barki. Zebrani podkreślali także wzrost dochodów z kanału Odra –
Szprewa, czego przyczyną był rozwój ruchu towarowego. W końcowych wnioskach za priorytet uznano uczynienie z Odry rzeki w pełni żeglownej w całym
biegu – od Górnego Śląska do Szczecina.507 Postawione przez Śląski Prowincjonalny Związek Żeglugi na Rzekach i Kanałach zadania zbieżne były z planami
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nadprezydium, bo opublikowany w ,,Schlesische Zeitung” budżet prowincji na
1896/1897 zawierał finansowanie wielu inwestycji na Odrze. Wśród nich znalazły
się roboty rzeczne na odcinku Koźle – ujście Nysy (82,5 km, 12 stopni wodnych),
budowa nowego mostu na Odrze w Oławie (120 tys. mk), budowa portu zimowego
na prawym brzegu Odry koło Ciecierzyc dla 50 barek (34 tys. mk), śluzy koło Brzegu
i Oławy, poszerzenie kanału Odra – Szprewa (dofinansowanie ostatniego etapu
robót kwotą 750 tys. mk).508 W budżecie ujęto także roboty regulacyjne na
Widawie, Baryczy i Czarnej Wodzie, na kwotę 92,8 tys. mk.509 Regulacja rzek była
częścią polityki państwa, bowiem w budżecie przewidziano także środki na
roboty regulacyjne na Renie, Mozeli, Wezerze, Łabie, Haweli i Wiśle w pobliżu
Gdańska.510 W oczywisty sposób usiłowano złamać monopol kolei na transport,
tym bardziej, że był to najdroższy sposób przewozu towarów.
Niespodziewanym sojusznikiem zwolenników regulacji rzeki Odry okazał się
śląski oddział Fabrykantów Cukru w Rzeszy (Rüberzuckerfabrikanten des Deutschen
Reiches). Na początku kwietnia 1896 r. wysłali oni petycję do Ministerstwa Robót
Publicznych o przyznanie większych środków na prace regulacyjne na Odrze.
Argumentowano to mocną pozycją prowincji śląskiej w uprawie buraka i produkcji
cukru, a także wysokimi opłatami stosowanymi przez kolej. Za przykład podawano
Łabę, która miała trzykrotnie większy ruch transportowy od Odry. W petycji
do ministerstwa fabrykanci cukru żądali pogłębienia Odry w głównym nurcie
do minimum 1 m (przy niskim stanie wód pozwalało to na przepłynięcie barki).
Następnym żądaniem była budowa basenów i zbiorników retencyjnych, które
magazynowałyby wodę w okresie opadów i zasilały dopływy Odry w okresie
suszy. Wreszcie kolejnym postulatem było przyspieszenie robót przy Wrocławskim
Węźle Wodnym.511
W pierwszych dniach maja nadprezydent Hatzfeldt zainicjował spotkanie
odpowiedzialnych za nadzór robót przy Wrocławskim Węźle Wodnym członków
Zarządu Regulacji Rzeki Odry, magistratu Wrocławia i Inspekcji Budowlanej.
4 maja gremium to omówiło wykonane zadania, wśród których znalazło się
ukończenie kanału na odcinku Psie Pole – Karłowice, wykonanie opaski murów
przy śluzie dolnej i górnej oraz podniesienie grobli starego koryta Odry, przez
które przebiegał kanał od koryta właściwego do 1,8 m. W trakcie były też prace
zabezpieczające miasto przed powodzią.512
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Także środowiska handlowe na Górnym Śląsku prowadziły lobbing na rzecz
uczynienia górnego odcinka Odry żeglownym. W połowie maja Izba Handlowa
w Opolu wysłała petycję do Ministerstwa Robót Publicznych o uruchomienie
robót na odcinku Koźle – Racibórz, co pozwoliłoby producentom i kupcom
konkurować z koleją, która dyktowała wysokie koszty spedycji i co rzutowało
na wygórowane ceny przewożonych produktów. Wskazywano, że ukończony
odcinek od portu w Koźlu do ujścia Nysy poprawił stan gospodarki w powiecie kozielskim i okolicznych powiatach. Kupcy górnośląscy szacowali obroty,
które mogli uzyskać po ukończonych pracach w górnym odcinku Odry na
70 tys. ton, głównie amoniaku, metali, węgla, cegieł, cukru, melasy, mąki, zbóż
i maszyn. Przewóz papieru i towarów kolonialnych obliczano na 30 tys. ton.
W petycji podkreślano strategiczne położenie Raciborza, którego port przeładunkowy łączył Wrocław, Szczecin, oraz przez kanał Odra – Szprewa Górny
Śląsk z Berlinem i Hamburgiem.513
Latem prace na Odrze uległy znacznemu przyspieszeniu. W ostatnich dniach
czerwca otwarty został dla żeglugi dużych barek odcinek Brzeg – Oława –
Wrocław. Znaczne postępy odnotowano na odcinku Koźle – ujście Nysy, które
to roboty zlustrowali 27 i 28 czerwca przedstawiciele Zarządu Regulacji Rzeki
Odry, opływając wymienione miejsca rządowym parowcem. 27 czerwca nadprezydent Hatzfeldt otwarł we Wrocławiu nowy Most Osobowicki oraz sprawdził
postępy prac przy dolnej śluzie dla barek towarowych. Obie inwestycje stanowiły
część Wrocławskiego Węzła Wodnego.514 Na początku września nadprezydent
spotkał się z przedstawicielami magistratu Raciborza. Celem spotkania było omówienie postępów prac przy drodze wodnej dla barek na odcinku Koźle – Racibórz
oraz budowa portu rzecznego w Raciborzu. Port ten poza sezonem żeglugowym
miał pełnić funkcję portu zimowego dla barek. Nadprezydent zapewnił władze
Raciborza o przeznaczeniu przez władze państwowe środków na te cele.515
Postępy prowincji śląskiej w dziedzinie regulacji rzek i czynieniu ich spławnymi
wywierały wpływ na sąsiednie prowincje. W Wielkopolsce zaktywizowały się
organizacje zrzeszające przedsiębiorców i rolników, które żądały od władz prowincji poznańskiej poszerzenia i rozbudowy dróg wodnych w dorzeczu Obry.
Wśród postulatów był ten o konieczności budowy wspomnianego miejsca zimowego postoju dla barek między Ciecierzycami (powiat sulechowski) a Międzyrzeczem. W pierwszych dniach września 1896 r. Prowincjonalny Związek Budowy
Dróg Wodnych na Rzekach i Kanałach Prowincji Poznańskiej wysłał petycję do
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rządu Prus domagającą się budowy kanału Odra – Warta oraz przyspieszenia
prac przygotowawczych między Ciecierzycami a Międzyrzeczem. Droga wodna
o długości 90 km byłaby ważnym czynnikiem rozwoju tego regionu i pozwalałaby na transport towarów barkami o wyporności 600 t. W dokumencie skierowanym do rządu motywowano to koniecznością rozwoju słabego gospodarczo
i słabo zaludnionego regionu Obry. Przyszły kanał planowano przeciąć trzema
liniami kolejowymi. Rozwinięcie transportu rzecznego i kolejowego miało się
przyczynić do wywozu płodów rolnych z tej części Wielkopolski i przywozu
węgla i wyrobów metalowych z Górnego Śląska, a także potanienia kosztów
spedycji. W końcowych zdaniach petycji Związek liczył, że władze prowincji
z pomocą rządu (Staatsregierung) i przy aktywnej pomocy Ministerstwa Robót
Publicznych doczekają się rozwoju dróg wodnych, w tym oczekiwanego kanału
Odra – Warta, które ułatwią obrót towarowy.516
Tymczasem postępowały roboty przy Wrocławskim Węźle Wodnym. W październiku ukończono roboty murarskie przy górnej śluzie dla statków na KarłowicachRóżance. W trakcie odlewania w hutach Chorzowa były wrota śluzy, zawiasy
i mechanizmy hydrauliczne. Same wrota miały 10,6 m wysokości i 7,5 m szerokości.
Ze względu na olbrzymie rozmiary planowano transport każdego skrzydła osobno na dwóch wagonach naraz. Otwarcie Wrocławskiego Węzła Wodnego władze
prowincji zapowiadały na wiosnę 1897 r.517 Przedmiotem dumy tychże władz było
ukończenie robót modernizacyjnych portu w Koźlu. Terminal kolejowy dochodzący
do nabrzeża portowego był
majstersztykiem sztuki inżynieryjnej. Węgiel z wagonów
wjeżdżających na nabrzeże
wysypywany był wprost do
barek. W porcie tereny składowe na surowce i towary
liczyły 60 ha powierzchni.
Barki na Odrze koło Ścinawy (Arch. OSLM)

Ze względu na bliskość portu
planowano w niedalekiej przyszłości budowę innych fabryk. Całość oświetlona
była nocą lampami elektrycznymi, co prasa określała jako ,,imponujący widok”
(imposanten Blick).
516
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Centrala elektryczna dla kompleksu portowego znajdowała się 20 minut drogi
od portu, w pobliskiej wsi Kłodnica. Wzrost ilości przeładunków spowodował, że
uruchomiono zmianę pracującą w nocy. W pobliżu linii kolejowej Kędzierzyn –
Koźle planowano jeszcze tej jesieni rozpoczęcie budowy rafinerii ropy naftowej,
jednak zezwolenie na rozpoczęcie robót wstrzymały władze rejencji opolskiej.
Tylko we wrześniu przeładowano z wagonów kolejowych na barki 174 tys. ton
surowców i towarów z Górnego Śląska, by wyekspediować je w dół Odry.518
W podsumowaniu roku 1896 ,,Schlesische Zeitung” z dumą pisała o postępach robót na Odrze. Na sierpień 1897 r. przewidywano otwarcie nowego koryta
kanału Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nowego kształtu nabierał projekt dużego
portu rzecznego we Wrocławiu. W budowie były porty w Nowej Soli i Ciecierzycach, co stawiało w nowym świetle plany kanału Odra – Warta. Za duże osiągnięcie
uważano uczynienie żeglownym odcinka Koźle – Racibórz, pozwoliło to bowiem
na wysyłanie surowców i produktów przemysłowych z Górnego Śląska. Za strategiczny kierunek działań Zarządu Regulacji Rzeki Odry uznano pogłębienie
koryta tak, by w okresie najniższego stanu wody rzeka miała 1 m głębokości, co
pozwolić miało na żeglugę i fracht towarów.519
W połowie stycznia 1897 r. wrócił na łamy prasy niemieckiej lansowany od
dwóch lat przez władze Rzeszy pomysł budowy kanału Odra – Łaba. Jego długość obliczono na ok. 235 km, a koszt budowy szacowano na 80 mln mk. Odcinek
od Odry w Malczycach do Mühlberg nad Łabą wynosił 763 km, przy budowie
nowego kanału (o długości 264 km) dystans ten uległby skróceniu o 496 km.
Z Mühlberg do Morza Północnego starą trasą przez Hamburg odległość wynosiła
492 km, nowa droga dzięki kanałowi skrócona zostałaby o 89 km.520 Jednak projekt rządowy wywołał w Rzeszy wielkie spory i zdecydowaną reakcję środowisk
rolniczych i przemysłowych. Przykładem tej niechęci był protest Izby Handlowej
Opola przeciw budowie drogi wodnej Berlin – Szczecin. Środowiska kupieckie
dopatrywały się szkodliwości budowy tego kanału dla handlu i wielkiego przemysłu na Górnym Śląsku. Obawiano się napływu towarów i surowców z Anglii,
która już zaopatrywała w węgiel i koks aglomerację berlińską. Argumentowano,
że Śląsk i wschodnie prowincje Rzeszy staną się rynkiem zbytu na towary i surowce z zagranicy.521 Na początku stycznia 1899 r. przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie
Handlowej Opola ponowili swój protest przeciw budowie drogi wodnej Szczecin
– Berlin. Memoriał skierowany został do Kancelarii Rządu (Staatsministerium) i zawierał tezy o zagrożeniu przemysłu metalurgicznego i wydobywczego Górnego
518

SZ nr 739, 20 X 1896, Schlesien.
SZ nr 1, 1 I 1897, Schlesien.
520
SZ nr 28, 13 I 1897, Schlesien.
521
SZ nr 769, 2 XI 1898, Schlesien.
519

160

ŚLĄSK PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
PROWINCJA ŚLĄSKA ZA NADPREZYDENTURY KSIĘCIA HERMANNA HATZFELDTA 1894 – 1903

Śląska, umożliwieniu ekspansji angielskiej na rynki niemieckie, otwarciu drogi
dla towarów angielskich do wschodnich prowincji Rzeszy.
Przedsiębiorcy górnośląscy postulowali rozpoczęcie inwestycji, które pozwoliłyby wywozić surowce i produkty z Górnego Śląska do wschodnich rejonów
Niemiec, a więc rozszerzyć zbyt dla towarów górnośląskich. Środkiem prowadzącym do tego celu miało być polepszenie spławności górnego odcinka Odry oraz
doinwestowanie kolei.522
W podobnym tonie wypowiadali się właściciele kopalń i związki zrzeszające
górnośląskich przemysłowców. Grupy te skierowały do rządu rezolucję przeciw
budowie kanału Odra – Łaba (Mittellandkanal). Obawiano się zniszczenia gospodarki wschodnich prowincji Rzeszy i zalewu produktów przemysłowych i rolnych
z zachodu Europy – Anglii, Holandii, Francji.523 Tymczasem zamysłem władz państwowych było połączenie kanałem rolniczego wschodu i uprzemysłowionego
zachodu Rzeszy i wyrównanie dysproporcji między tymi częściami monarchii.
Wspomniana wcześniej Izba Handlowa w Opolu, działając w imieniu handlowców i przemysłowców, skierowała protest ma ręce prezydenta rejencji opolskiej
przeciw budowie kanału Odra – Łaba. Przedsiębiorcy postulowali pogłębienie
górnego odcinka Odry, rozbudowę portów w miastach górnośląskich i poszerzenie kanału Odra – Szprewa łączącego Górny Śląsk z aglomeracją berlińską, by
tam zbywać surowce i towary. Jawnie wyrażano obawę, że przez Mittellandkanal,
który miał połączyć Ren z Łabą i Odrą, napłyną na wschód Rzeszy towary angielskie oraz nadreńskie i tym samym prowincje wschodnie sprowadzone zostaną
do roli rynków zbytu.524 Nie tylko górnośląscy przedsiębiorcy obawiali się zalewu
produktów i surowców z zachodnich prowincji. W kwietniu 1899 r. Związek
Właścicieli Kopalń Dolnośląskich (Verein für bergbaulichen Interessen Niederschlesiens) zaapelował do deputowanych Sejmu Śląskiego, by nie popierali tej
inicjatywy rządu.525 Także środowiska rolnicze nie pozostawały obojętne na forsowaną przez rząd budowę kanałów łączących Westfalię i Nadrenię z prowincjami
wschodnimi. W maju 1899 r. Izba Rolnicza Śląska skierowała do kancelarii rządu
Prus (Königliche Staatsministerium) rezolucję wymierzoną przeciw budowie
kanału Ren – Łaba – Odra. W piśmie argumentowano, że zachód Rzeszy rozwinie
się pod względem przemysłowym jeszcze bardziej a wschód pozostanie rolniczy.
Środowiska ziemiańskie postulowały wprowadzenie nowych, korzystniejszych
dla rolników taryf kolejowych.526 Podobnie zachowywali się przedstawiciele
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partii konserwatywnych, także oni obawiali się podkopania swojej pozycji gospodarczej, w przeciwieństwie do Partii Centrum, która popierała rządowe projekty
budowy kanałów.527
W końcu czerwca Związek Górnośląskich Przedsiębiorców Hut i Kopalń skierował do rządu rezolucję przeciw budowie Mittellandcanal (Ren – Łaba – Odra).
Związek wyrażał ubolewanie, że żądania kompensacji od władz spełzły na niczym.
Podstawowym postulatem przedsiębiorców skupionych w Związku było przyspieszenie prac nad trasą wodną Berlin – Wrocław – Gliwice i wydanie koncesji
na budowę kolei wąskotorowej wokół Gliwic. Chodziło o zwożenie i rozwożenie
towarów oraz surowców z portu i do portu w Gliwicach. Związek proponował także rządowi rozbudowę dworców kolejowych w miastach leżących wzdłuż Odry:
Wrocławiu, Koźlu, Opolu, Raciborzu. Organizacja zwróciła się również do górnośląskich posłów o głosowanie w Reichstagu przeciw budowie kanału Ren – Łaba
– Odra.528 Funkcjonująca w Izbie Deputowanych Komisja ds. Kanałów (Kanalkommission des Abgeordnetenhauses) pracowała nad kompensacją za budowę rzeczonego kanału. Pod uwagę brano obniżenie taryf kolejowych na przewóz towarów
rolniczych (pasz, płodów rolnych) i wyrobów przemysłowych. Komisja pracowała
także nad usprawnieniem połączenia wodnego z Kanałem Bydgoskim, Wisłą oraz
rozbudową sieci kanałów na Mazurach.529
Wspomniany już Związek Właścicieli Kopalń Dolnośląskich skierował, także do
Izby Deputowanych, rezolucję oprotestowującą plany budowy kanału Ren –
Łaba. Przedsiębiorcy argumentowali swoją decyzję zagrożeniem 20 tys. miejsc
pracy w górnictwie, jeśli kanałem będzie przywożony tańszy węgiel z zachodu
Niemiec. Postulowali obniżenie taryf kolejowych, wprowadzenie barek 450
-tonowych na trasie wodnej Wrocław – Berlin i obniżenie taryf przewozowych
kolejowych na węgiel eksportowany do Austrii.530 Także świdnicka Izba Handlowa
zwróciła się do starosty krajowego Georga Roedera z wnioskiem skierowanym
przeciw budowie drogi wodnej Berlin – Szczecin, która zdaniem przedsiębiorców
spowodować miała utratę berlińskiego rynku zbytu na dolnośląski węgiel.531
Środowiska górnośląskich przedsiębiorców skupione w Górnośląskim Związku
Właścicieli Hut i Kopalń, rozczarowane brakiem reakcji władz na apele o zaprzestanie prac nad budową kanału Ren – Łaba – Odra, skierowały do cesarza rezolucję,
która została także przesłana Komisji Budowy Kanałów. W dokumencie znalazły
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się argumenty o szkodliwości takiego kanału dla gospodarki Górnego Śląska,
braku kompensat za przyszłe straty, propozycje rozwijania linii kolejowych
i obniżenia taryf przewozowych, aktywizacji transportu i rozbudowy portów we
Wrocławiu, Koźlu i Opolu.532 Członkowie Związku zaapelowali także do górnośląskich parlamentariuszy Reichstagu i Izby Deputowanych o głosowanie przeciw
budowie kanału. Zupełnie inaczej patrzyły na tę kwestię czynniki rządowe. Nadprezydent Hatzfeldt obecny na otwarciu nowej siedziby starostwa w Bytomiu
podniósł w przemówieniu temat pożytków płynących dla Górnego Śląska
z budowy dróg wodnych. Książę przekonywał, że w połączeniu z siecią kolejową
kanały usprawnią transport i wywóz górnośląskich towarów przemysłowych
i surowców. Jak więc wzmocnić rozwój przemysłu i gospodarki Górnego Śląska
– pytał Hatzfeldt – skoro posłowie stąd głosują przeciw budowie kanałów? Nie
ulega wątpliwości, że nadprezydent wyrażał zdanie czynników rządowych, choć
te miały wszystkie znaczące gospodarczo środowiska śląskie przeciw sobie.
Na początku lutego 1897 r. w Dreźnie miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona budowie kanału Odra – Dunaj. Przy tej okazji organizatorzy
wydali książkę Kanał Odra – Dunaj. Uwagi do rozwoju projektu, która liczyła 471
stron. Projekt przewidywał połączenie wodne między Niemcami, Austro-Węgrami
a Rosją. Planowaną inwestycją na terenie Austro-Węgier była odnoga do Ołomuńca, która połączyłaby to miasto z Łabą, druga odnoga przez Oderberg miała
złączyć Łabę z Wisłą. Na cześć 50-lecia rządów cesarza Franciszka Józefa I planowano w części austriackiej nazwać kanał Kaiser Franz Joseph Schifffahrtskanal. 533
Magistrat Wrocławia na styczniowej sesji Rady Miejskiej opowiedział się za
przyspieszeniem prac na odcinku Odry przepływającym przez miasto, a zwłaszcza
za rozbudową portu rzecznego. Powołano nawet Komisję Budowy Portu (Hafenbaukommission), która miała zająć się projektami, lokalizacją i kosztami basenów
portowych i nabrzeży. Władze miejskie przewidywały budowę od podstaw całej
infrastruktury portowej: ośmiu spichlerzy zbożowych (każdy o pow. 2,5 tys. m2),
trzech basenów portowych (o łącznej pow. 42 tys. m2) oraz placów przeładunkowych i składowisk.534 Kilka dni później Komisja Budowy Portu przedstawiła
magistratowi propozycję budowy trzech basenów portowych o szerokości 50 m,
w których mogłyby manewrować duże barki i projekt czwartego, mniejszego
basenu dla jednostek przewożących ropę naftową i materiały łatwopalne. Ten
basen planowano odgrodzić ruchomą zaporą z pontonów w razie wybuchu pożaru.
Port połączony miał być linią kolejową wiodącą od nabrzeży do Dworca Nadodrze.535
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W połowie kwietnia z inicjatywy Hatzfeldta w siedzibie nadprezydium odbyła
się konferencja z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Robót Publicznych,
Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa, przedstawicieli rejencji opolskiej i rejencji legnickiej, Izby Handlowej Śląska, magistratu Wrocławia na temat
wprowadzenia opłat żeglugowych dla barek. Zebrani postanowili wprowadzić
zróżnicowane taryfy przewozowe w zależności od asortymentu towarów. Pod
uwagę brano płody rolne, surowce (węgiel, żelazo, rudy) i inne produkty. Zgodzono się co do zasady, że wysokość opłat musi być konkurencyjna w stosunku
do taryf kolejowych. Wstępnie opracowano na zebraniu 3 różne taryfy na towary
(3 Tarifklassen).536
Wspomniany już wcześniej rządowy projekt budowy kanału Odra – Łaba
popierany był głównie przez władze Prus. W lutym 1897 r. zebrał się Wydział
Prowincjonalny i obradował na temat powstania rzeczonego Mittellandkanal.
Z tej okazji wydano nawet broszurę Mittellandkanal und die Provinz Schlesien,
w której przypomniano memoriał nadprezydenta Hatzfeldta (z 8 VIII 1895 r.) do
nadprezydenta Hanoweru zawierający prośbę o poparcie tej inicjatywy, co miało
otworzyć drogę intensywnemu rozwojowi Śląska poprzez wywóz surowców
i produktów wytwarzanych na terenie rejencji opolskiej. Poza tym władze prowincji liczyły na eksport tym, tańszym niż kolej, środkiem transportu – płodów
rolnych i leśnych: zbóż, drewna, melasy, cukru i mąki.537 Konieczność budowy
kanału Odra – Łaba Hatzfeldt argumentował możliwością wykorzystania walorów
geograficznych prowincji śląskiej, bliskim położeniem Austro-Węgier, Rosji
i pobliskich Czech. Nadprezydent wyrażał w memoriale obawę przed budową
kanału Ren – Wezera – Łaba, który mógł stać się drogą do zalania prowincji
wschodnich Rzeszy tańszymi i lepszymi produktami przemysłowymi z lepiej rozwiniętej Westfalii czy Nadrenii. Konkurencją stamtąd był węgiel, wyroby przemysłowe i produkty rolne. Roczna produkcja węgla na Dolnym Śląsku (600 tys. ton)
i na Górnym Śląsku (2 mln ton) mogła być zagrożona – argumentował Hatzfeldt.538
Na początku sierpnia dyskusje o budowie kanałów zostały wyciszone z powodu
katastrofy, która nawiedziła południową część Dolnego Śląska. Ulewne deszcze
padające przez kilka dni w Sudetach spowodowały wylewy górskich rzek i zalanie Kotliny Jeleniogórskiej i Kotliny Kłodzkiej. Szkody w rolnictwie, komunikacji, zniszczenie linii kolejowych zostały opisane wcześniej, podobnie jak akcje
pomocy, zbiórki pieniędzy dla powodzian, oraz pomoc finansowa czynników
rządowych i monarchy.
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12 sierpnia członkowie Komisji Żeglugi na Odrze wraz z prezydentem rejencji
wrocławskiej von Heydebrandem i dyrektorem Zarządu Regulacji Rzeki Odry
odbyli podróż po rzece by skontrolować stan brzegów po powodzi. Przy okazji
delegacja obejrzała nowy port w Malczycach i cukrownię położoną tuż obok
portu.539 Dzień później zebrał się Wydział Prowincjonalny, by omówić wstępne
projekty regulacji i budowy zapór na rzekach płynących z Sudetów – Bobru
i Kwisy. Omawiano także memoriał hr. Friedricha Frankenberga z Tułowic (Schutzmassregeln gegen Überschwemmungen), w którym autor ostrzegał przed zagrożeniem powodziowym ze strony Sudetów i rzek górskich. Frankenberg postulował budowę tanim kosztem zbiorników retencyjnych (Sammelteich) i zaporowych
(Stauweih) z wykorzystaniem dolin i naturalnych zagłębień terenu. Autor memoriału zwracał też uwagę na rabunkową gospodarkę leśną prowadzoną w Sudetach, wycinanie drzew, które generowały wodę i wilgoć, i powodowały wolniejszy
spad wody rzekami. Dopiero ostatnie lata przyniosły ingerencję rządu, planowe
nasadzenia i zakaz wyrębu.540 Ministerstwo Rolnictwa przysłało ekspertów, którzy
w towarzystwie księcia Hatzfeldta objechali tereny popowodziowe w Kotlinie
Jeleniogórskiej, m.in. w okolicach Lubania, Lwówka, Bolkowa, by na miejscu
dokonać diagnozy sytuacji i wyznaczyć grunty wymagające melioracji w zlewni
Kwisy i Bobru. W objeździe tych terenów uczestniczyli starostowie wymienionych powiatów.541
16 sierpnia do Jeleniej Góry przyjechała delegacja rządowa z trzema ministrami, nadprezydentem, starostą krajowym, prezydentem rejencji wrocławskiej i legnickiej. Zebrani objechali Cieplice, Kowary, Gryfów i inne miejscowości
dotknięte powodzią aby oszacować straty. Szkody w samej tylko Kotlinie Jeleniogórskiej wyceniono na 1,4 mln mk (mosty, drogi, linie kolejowe, budynki rządowe), co razem ze stratami ludności (zalane pola, sady, zagrody, domy) dało
sumę 2 mln mk. Pod koniec objazdu nadprezydent obiecał w prasie śląskiej: „[…]
Co do następnej powodzi to obiecuję, że mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej
będą mogli spać spokojnie.[…]”.542 Straty powodziowe w rejencji legnickiej oszacowano w całości i prezydent P. Heyer zapowiedział wypłatę odszkodowań dla
14 powiatów, które ucierpiały w kataklizmie, w kwocie 9,9 mln mk.543
Na 19 września 1897 r. zaplanowano uroczyste otwarcie Wrocławskiego Węzła
Wodnego. Tuż przed tym terminem przemysłowcy górnośląscy skierowali do redakcji ,,Schlesische Zeitung” pismo na temat polityki rządu na Odrze. Wyrażali
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w nim zadowolenie ze skutecznego poprawienia peryferyjnego położenia Śląska
i przypominali, że potęga Nadrenii i Westfalii polega na ułatwieniach komunikacyjnych i łatwości wywozu węgla i innych produktów tanimi drogami wodnymi, także do portów morskich. Przewidywali, że węgiel górnośląski będzie mógł
konkurować z węglem angielskim, który wygrywał rywalizację na rynkach dzięki
niskim cenom frachtu morskiego. Jednak przemysłowcy wyrażali jawne rozczarowanie ustaleniem wysokich opłat za przepłynięcie śluzami Wrocławskiego Węzła
Wodnego oraz brakiem zaplanowanych wydatków budżetowych na pogłębienie
koryta Odry w jej górnym biegu na Górnym Śląsku.544
Na nowo otwartą Drogę Wodną Wrocław – Koźle składały się nowe śluzy w Oławie i Brzegu, port przeładunkowy w Koźlu, pogłębiony odcinek Odry od Koźla
do ujścia Nysy Kłodzkiej, co kosztowało łącznie 21,5 mln mk. Uroczyście otwarty
19 września wraz z nią Wrocławski Węzeł Wodny tworzył 4-kilometrowy kanał
(ze starego koryta Odry), kanał boczny, nabrzeże o długości 3 km do cumowania barek zimą oraz port rzeczny. Śluzy miały niespełna 10 m szerokości i 55 m
długości, dzięki czemu obliczone były na barki 400-tonowe.545 Następnym sukcesem w regulacji Odry było otwarcie portu przeładunkowego w Nowej Soli.
Nadprezydent Hatzfeldt zaprosił na tę uroczystość (12 X 1897 r.) nadburmistrza
Wrocławia G. Bendera, prezydenta rejencji legnickiej P. Heyera, przedstawicieli
Zarządu Regulacji Rzeki Odry oraz starostów z pobliskich powiatów. Port miał
400 m długości, 100 m szerokości, 35 tys. m2 powierzchni i wyposażony był w 10tonowy dźwig, portową lokomotywę, a magazyny liczyły 1000 m2 powierzchni.
Całość wyposażenia kosztowała 450 tys. mk.546 Na otwarciu Hatzfeldt podkreślił
znaczenie Odry dla prowincji śląskiej i zacytował słowa cesarza Wilhelma II:
„Nasze czasy stoją pod znakiem komunikacji”.
W marcu 1898 r. pełną parą ruszyły prace projektowe mające zapobiec wylewaniu rzek górskich i powodziom w południowej części Śląska. Ministerstwo
Rolnictwa, Domen i Lasów wydało Plan przeprowadzenia robót regulacyjnych rzek
górskich w zlewni Odry. Do końca sierpnia postanowiono ukończyć prace projektowe nad regulacją Bystrzycy, Osobłogi, Bobru, Nysy Kłodzkiej i Nysy Łużyckiej,
Kwisy i Kaczawy. Prace powierzono wspomnianemu już profesorowi O. Intze
z Wyższej Szkoły Technicznej w Aachen. Według wyliczeń profesora do zagospodarowania było 80 mln litrów sześciennych wody rocznie. Dlatego głównym
zadaniem stało się zaprojektowanie zbiorników retencyjnych i zapór wodnych.
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Nadzór nad całością prac sprawował nadprezydent Hatzfeldt, a nadzór techniczny
należał do podległego mu dyrektora Zarządu Regulacji Rzeki Odry.547 Pod
koniec roku Hatzfeldt wyjednał jeszcze z kasy państwowej dodatkowo 720 tys. mk
dla ofiar powodzi. Łącznie prowincja śląska uzyskała 6,2 mln mk odszkodowań od
rządu i 2,2 mln mk od prywatnych donatorów.548
Rok 1898 zakończył się znacznymi postępami w kwestii regulacji Odry. Poza
wymienionymi inwestycjami rozpoczęto budowę mostu na rzece we Wrocławiu
między Osobowicami a Popowicami, oddano do użytku nowy most w pobliżu
Oławy, rozpoczęto budowę portu przeładunkowego w Opolu oraz kontynuowano pogłębianie odcinka rzeki od Opola do Raciborza.549
Pod koniec 1899 r. znowu odezwały się głosy przedsiębiorców górnośląskich
przeciw budowie Mittellandkanal. 25 listopada 1899 r. Zgromadzenie Generalne
Wschodniej Grupy Związku Producentów Stali i Żelaza wydało memorandum
określające budowę tego kanału za szkodliwą dla Górnego Śląska. Przedsiębiorcy
żądali od Landtagu Prus i rządu znalezienia takiego rozwiązania, aby gospodarka prowincji śląskiej rosła i rozwijała się parytetowo do gospodarki Westfalii
i Nadrenii550. W grudniu zebrał się zarząd śląskiego oddziału Związku Budowy
Dróg Wodnych na Rzekach i Kanałach. Obrady prowadził przewodniczący –
książę V. Ratibor. Podjęto uchwały o skierowaniu do rządu postulatów wprowadzenia zróżnicowanej tabeli opłat od barek, w zależności od przewożonych
towarów. Następna propozycja dotyczyła budowy zbiorników retencyjnych
w Sudetach, co miało skutkować zmniejszeniem zagrożenia powodziowego.
W okresie suszy zbiorniki te miały zrzucać wodę rzekami (Bóbr, Kwisa, Kaczawa)
do Odry, aby utrzymać latem stan wody wysokości 140 cm, który pozwalał
na ruch barek.551 Koniec roku przyniósł także długo oczekiwaną wiadomość dla
kół gospodarczych prowincji – rząd zrezygnował z kosztownego planu budowy
kanału łączącego Ren z Łabą i Odrą. Odejście od koncepcji budowy tego
kanału odsuwało od przedsiębiorców górnośląskich widmo tańszej konkurencji
z zachodu Rzeszy i Anglii.
Władze prowincji zamykały rok dużymi osiągnięciami w zakresie regulacji Odry.
Powstały nowe porty rzeczne w Malczycach, Wrocławiu, Ścinawie, Nowej Soli,
Raciborzu, Opolu i Brzegu. Zmieniła się także mentalność i sposób myślenia
władz komunalnych. Teraz miasta położone nad Odrą chciały budować porty,
547
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Fragment portu w Raciborzu, pocz. XX w. (Arch. OSLM)

upatrując w tym szansy wyjścia na świat. Rzeka stała się
w świadomości mieszkańców
prowincji arterią komunikacyjną, która miała fundamentalne znaczenie rozwoju gospodarczego miast i w konsekwencji dla gospodarki
Śląska.552

4. Podsumowanie pierwszej kadencji. Dokonania Hatzfeldta
Jakie problemy zastał Hatzfeldt kiedy obejmował najwyższy urząd w prowincji
śląskiej? Przed nowym nadprezydentem stało wiele wyzwań. Do rozwiązania
były istotne kwestie, w tym regulacja rzek górskich i Odry. Z jednej strony niebezpieczeństwo powodzi, z drugiej ujarzmienie rzek i wprowadzenie na nich,
głównie na Odrze, regularnej żeglugi. Tym bardziej, że zapóźnienia w dziedzinie
uspławnienia rzeki były znaczące, co stanowiło spadek po latach rządów wiekowego nadprezydenta Seydewitza. Brakowało portów rzecznych, trzeba było
pogłębiać Odrę, bo w okresach letnich niski stan wody wykluczał żeglugę.
Jednak głównym i największym problemem pozostawał Wrocław. Tutaj z dużym
opóźnieniem powstawał Wrocławski Węzeł Wodny, który poza towarzyszącą
infrastrukturą (port, magazyny, składowiska, dodatkowy kanał, itd.) miał umożliwić ruch barek 400-tonowych. Miało to kapitalne znaczenie, bowiem dotąd
mogły pływać przez odcinek miejski Odry tylko barki 150-tonowe, a na Renie
wprowadzano już 600-tonowe. Nieukończony kompleks portowy we Wrocławiu
stanowił podstawową blokadę dla transportu towarów i surowców z Górnego Śląska.
Za szybko rozwijającym się przemysłem nie nadążała komunikacja i transport.
Sieć kolejowa była stosunkowo dobrze rozwinięta. Już w latach 70. XIX w. linie
łączyły główne ośrodki miejskie i przemysłowe w Prusach, bo po utworzeniu
Rzeszy kolej uznano za priorytet państwowy. Jednak wobec słabej sieci dróg
na Śląsku i jedynego dostępnego dotąd transportu konnego, cierpiał rozwój
ośrodków wiejskich i małomiasteczkowych. W naturalny sposób ograniczony był
rozwój przemysłu terenowego i rozwój niewielkich miast. Stąd przed władzami prowincji stanął problem rozwoju jedynego skutecznego środka transportu
– kolejek wąskotorowych. Ich sieć mogła stać się szansą aktywizacji gospodarczej i społecznej wsi oraz małych miast prowincji śląskiej. Wreszcie peryferyjność
Śląska wyznaczał brak połączeń międzynarodowych i dalekobieżnych.
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Gwałtownie rozwijały się miasta, głównie w górnośląskiej części prowincji.
Zwiększała się mobilność ludności i migracje spowodowane rosnącą w przemyśle
liczbą miejsc pracy. W oczywisty sposób uderzało to w rolnictwo, gdzie coraz
wyraźniej zaznaczał się odpływ siły roboczej. Proces ten wymuszał wprowadzanie maszyn o napędzie elektrycznym, głównie w firmach zmechanizowanych,
choć także na wsi – w folwarkach i większych gospodarstwach. Elektryfikacja
nieodłącznie związana była z rozwojem przemysłu, dlatego najszybciej rozwijała się w okręgach przemysłowych Śląska i w ośrodkach miejskich. Żywiołowo
postępująca industrializacja trafiła na przełomie wieków na nową barierę –
brak kadr technicznych. Nie było wystarczającej liczby inżynierów w przemyśle
chemicznym, elektromechanicznym, elektrotechnicznym, górnictwie i hutnictwie. Brakowało architektów i konstruktorów. Najbliżej położoną i pękającą
w szwach uczelnią była Wyższa Szkoła Techniczna w Berlinie i głównie tam
kształciła się kadra inżynieryjna. Problem ten narastał z każdym rokiem i widziały go władze, stowarzyszenia pracodawców, przemysłowcy. Dlatego za naturalne rozwiązanie tego palącego problemu uznano wybudowanie Wyższej Szkoły
Technicznej we Wrocławiu.
Nadprezydent podjął trud strategicznego spojrzenia na sprawy prowincji,
z jednej strony − peryferyjnej w stosunku do bogatszego i lepiej rozwiniętego
zachodu Rzeszy. Z drugiej – Śląsk położony był dogodnie, na przecięciu szlaków
handlowych z Rosją, Austrią, Węgrami i Czechami. Całkiem dobrze rozwijał się
przemysł górnośląski, wydobycie węgla, produkcja cynku, przetwórstwo metali.
W pierwszej kadencji udowodnił, że panuje nad tą niełatwą materią i radzi sobie
z problemami które nękały gospodarkę prowincji.
Hatzfeldt w momencie objęcia funkcji nadprezydenta miał 46 lat (ur. w 1848),
co na standardy panujące w monarchii było wiekiem młodym. Młodszym nadprezydentem był tylko Wilhelm Bismarck, syn byłego kanclerza, powołany na
to stanowisko w Prusach Wschodnich (ur. w 1852). Jaką prowincję zostawiał
Hatzfeldt u końca pierwszej kadencji? Położenie gospodarcze Śląska pod koniec
1899 r. określano w prasie jako ,,świetne pod względem wzrostu gospodarczego
i handlowego, jak również finansów”553 (Die wirtschaftliche Lage steht unter
dem Zeichen eines glänzenden Ausschwunges der industriellen und commerziellen
Verhältnisse wie der Staatsfinanzen).
Wysoką tendencję wzrostową wykazywał przemysł Górnego Śląska, głównie
dzięki konkurencji z wyrobami i surowcami angielskimi, a także przez nieskrępowany eksport węgla na wielkie rynki imperium rosyjskiego. Trwałą tendencję
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zwyżkową wykazywała koniunktura gospodarcza, a stymulował ją szybki rozwój
przemysłowy Europy, której chłonne rynki absorbowały wyroby przemysłowe
i surowce niemieckie. Zupełnie odwrotnie wyglądała sytuacja rolnictwa, którego
złe położenie dodatkowo pogłębiał brak rąk do pracy. Pod koniec kwietnia 1899 r.
zadłużenie własności ziemskiej w prowincji śląskiej przekroczyło pół miliarda
marek i wynosiło 506 mln mk. Z tej sumy na 361 mln mk zadłużone były 2 tys.
dobra rycerskie, a na 146 mln mk 10,5 tys. gospodarstw chłopskich. Pewnymi
zwiastunami poprawy były takie inwestycje, jak giełda rolna w Gliwicach (luty
1899), spichlerz państwowy w Nowej Soli (październik 1899), poszerzanie oferty
maszynowej, hodowlanej, nasienniczej na dorocznych targach rolnych we Wrocławiu.554 Za sukces uważano postęp w dziedzinie szkółkarstwa i sadownictwa,
wprowadzanie nowych odmian owoców i drzew owocowych. Pozostaje jednak
faktem, że na położenie rolnictwa zasadniczy wpływ miały czynniki zewnętrzne:
niskie ceny zbóż na świecie i trwająca od lat dekoniunktura na ziarno. A czynniki
rządzące i kolejne ekipy nie miały pomysłu na poprawę sytuacji w rolnictwie.
Półśrodkami okazały się próby oddłużenia własności ziemskiej i wprowadzenia
niskooprocentowanych kredytów. Niewiele zmieniło wprowadzenie samorządów rolniczych w formie Izb Rolniczych (Landwirtschaftskammer). Stały się one
reprezentantem środowisk rolniczych wobec władz politycznych i administracyjnych oraz naturalnym eksponentem interesów ziemian.
Wielkie zasługi położył Hatzfeldt na polu organizacji rzemiosła śląskiego i Izb
Rzemieślniczych. Problem był tym ważniejszy, że wschód Rzeszy, w tym prowincja
śląska, nie mogły konkurować ze zindustrializowaną Westfalią i Nadrenią, więc
nie do pogardzenia były miejsca pracy w większych i mniejszych zakładach
rzemieślniczych. Hatzfeldt zabiegał o unormowanie systemu kształcenia uczniów
i czeladników oraz związanego z tym szkolnictwa zawodowego. Dzięki zabiegom
nadprezydenta powstała Szkoła Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach Śląskich
(Warmbrunn), która specjalizowała się w kształceniu młodzieży w zawodach snycerskich, rzeźbiarskich i stolarstwie artystycznym. Starania Hatzfeldta zbiegły się
z uchwaleniem ustaw o powołaniu Izb Rzemieślniczych będących krokiem do
utworzenia samorządu dla drobnej wytwórczości w miastach i ośrodkach wiejskich. W 1898 r. wprowadzone zostały akty prawne na nowo normujące ustrój
cechowy w Rzeszy, co stabilizowało i umacniało pozycję rzemiosła. Ustawa
wprowadzała także pakiet praw socjalnych, obligowała pracodawców do wprowadzenia przerwy na obiad, zakazywała zatrudniania młodocianych poniżej 16
roku życia, ograniczała liczbę godzin pracy do 10 (dla młodocianych)555. Starania
554
555

Tamże.
Szerzej SZ nr 171, 8 III 1899, Deutsches Reich oraz SZ nr 442, 27 VI 1899, Deutsches Reich, a także
SZ nr 631 z 8 IX 1899, Deutsches Reich.

170

ŚLĄSK PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
PROWINCJA ŚLĄSKA ZA NADPREZYDENTURY KSIĘCIA HERMANNA HATZFELDTA 1894 – 1903

i wysiłki nadprezydenta na rzecz organizacji rzemiosła w Prusach docenione zostały,
bo w 1898 r. wybrano go na przewodniczącego Śląskiego Związku Rzemiosła
(Schlesischer Verein für Hausindustrie).556 Nadprezydent patronował też Śląskim
Dniom Rzemiosła, które odbywały się co rok we Wrocławiu pod koniec czerwca.
Olbrzymi krok naprzód zrobiła w trakcie kadencji Hatzfeldta komunikacja
kolejowa. W prowincji znacznemu rozwojowi uległa sieć kolei. Znaczenie tego
środka transportu trudno przecenić, ponieważ każda nowa linia, czy to kolei
szerokotorowej, czy wąskotorowej, wpływała na aktywizację gospodarczą regionu
i łatwość przemieszczania się ludzi, co miało wpływ na rozwój handlu. Nowe
połączenia zostały szeroko omówione w tym rozdziale, warto jednak zatrzymać
się na zupełnych nowościach. W okresie letnim uruchomione zostały połączenia
z Wrocławia w Sudety, co miało zaktywizować turystykę weekendową. W sprzedaży znalazły się specjalne, tańsze bilety w obie strony, ważne przez sześć tygodni.557 Istotnym postępem stało się uruchomienie linii międzynarodowej Berlin
– Bukareszt – Konstantynopol przez Wrocław. Włączyło to stolicę prowincji i Śląsk
w międzynarodowy system komunikacyjny i odebrało monopol Węgrom na
wyłączność w połączeniu tej części Europy z Półwyspem Bałkańskim. Długo
oczekiwaną inwestycją była linia Wrocław – Gdańsk – Królewiec, która miała
zostać otwarta w 1900 r. Planowano uruchomić na niej połączenie pospieszne.
Jej znaczenie trudno przecenić, miała stanowić oś komunikacyjną wschodnich
prowincji Rzeszy i połączyć Śląsk z Pomorzem i Prusami Wschodnimi.558
Jednak największy i osobisty wkład wniósł Hatzfeldt w rozwój kolei wąskotorowych w prowincji śląskiej. Ilość powstałych w latach 1894-1899 linii została już
omówiona powyżej, podobnie jak miejscowości, które łączyły, jednak fundamentalne znaczenie miały konsekwencje społeczne i gospodarcze tych połączeń.
Kolejki wąskotorowe aktywizowały społeczności lokalne: ułatwiały dojazdy do
pracy, obrót handlowy wsi z ośrodkami miejskimi, pełniły funkcje rekreacyjne,
dowożąc turystów weekendowych z Wrocławia w okolice Sobótki, Trzebnicy,
Milicza. Beneficjentem gospodarczym tych przedsięwzięć był przemysł terenowy:
tartaki, kopalnie piasku i żwiru, producenci materiałów budowlanych czy gorzelnie. W naturalny sposób korzystało z linii wąskotorowych rolnictwo. Obrót
płodami rolnymi, ich dowóz do przetwórni, gorzelni, płatkarni, roszarni stawał
się znacznie ułatwiony i pozytywnie wpływał na rozwój handlu i drobnej wytwórczości na prowincji. Przykładem aktywności nadprezydenta Hatzfeldta na tym
polu była pomoc i zaangażowanie przy budowie Żmigrodzko-Milickiej Kolejki
Powiatowej.
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Pod koniec kadencji, w sierpniu 1899 r. w siedzibie nadprezydium Hatzfeldt
spotkał się z przewodniczącym sejmu śląskiego, księciem raciborskim Viktorem
von Hohenlohe, oraz z przewodniczącym wydziału prowincjonalnego – hr. Georgiem
von Stosch. Przedmiotem spotkania była kwestia przyspieszenia budowy dróg
na terenie prowincji, uznano bowiem, że ich sieć nie nadąża za rozwojem infrastruktury przemysłowej. Za priorytet na terenie prowincji uznano rozbudowę
kolei wąskotorowych, jako podstawowego środka transportu dla przemysłu terenowego i rolnictwa.559 Wynikiem tego spotkania było zobligowanie władz trzech
śląskich rejencji do przyspieszenia robót przygotowawczych i dokumentacyjnych dla nowych linii wąskotorowych.
Zupełną nowością stało się budowanie połączeń wąskotorowych w portach
rzecznych i wokół nich, jak to było w Gliwicach, Raciborzu i Koźlu. Połączenia
te służyły do rozwożenia towarów z nabrzeży, po okolicznych miejscowościach
i łączyły kompleksy portowe z miastami i suburbiami w jeden organizm gospodarczy.
Wreszcie Hatzfeldt położył duże zasługi jako przewodniczący Niemieckiego
Związku Rybackiego (Deutsche Fischereiverein), który grupował hodowców ryb na
akwenach śródlądowych. W 1895 r. przewodniczącym śląskiego oddziału Związku
został sąsiad Hatzfeldta, właściciel majątku w Krośnicach – hr. Leopold von der
Recke-Volmerstein. Nadprezydent prywatnie był posiadaczem największego
na Śląsku kompleksu stawów hodowlanych karpia, położonego w okolicach
Żmigrodu (ok. 2000 ha). Dzięki inicjatywie Hatzfeldta wprowadzono praktykę
zarybiania stawów linem i węgorzem, gatunkami odpornymi na choroby i mającymi zawsze wysokie ceny zbytu.560 W 1897 r. we Wrocławiu miał miejsce zjazd
śląskiego oddziału Niemieckiego Związku Rybackiego. Na wniosek przewodniczącego, hr. L. Recke -Volmersteina, związek zwrócił się do władz Uniwersytetu
Wrocławskiego o wydzielenie kilku ławek na Wydziale Rolnictwa dla adeptów
przyszłego kierunku – rybactwa i gospodarki stawowej. Hatzfeldt jako kurator
uniwersytetu poparł ten wniosek.
Kapitalne znaczenie dla komunikacji, transportu i handlu miały, powstałe za
nadprezydentury Hatzfeldta, inwestycje związane z żeglownością Odry. Wzmacniały one potencjał gospodarczy Śląska i pozwalały na wywóz surowców, półproduktów i wyrobów przemysłowych ze Śląska w głąb Rzeszy oraz za granicę.
O rozmachu świadczyły budowy portów na Odrze w Raciborzu, Opolu, Brzegu,
Ścinawie, Malczycach, Głogowie, Nowej Soli. Przygotowywano się do rozbudowy
559
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kluczowego portu rzecznego w Koźlu. Największą inwestycją był jednak Wrocławski Węzeł Wodny. Jego ukończenie pozwoliło na wywóz towarów ze Śląska
w dół Odry, do Berlina i dalej do portu w Szczecinie. Grupą najbardziej oczekującą oddania do użytku Wrocławskiego Węzła Wodnego byli właściciele
kopalń i przemysłowcy górnośląscy. Było to środowisko najbardziej znaczące
gospodarczo w prowincji.
Inwestycja we Wrocławiu trwała długo, bo robotom przy budowie portu, terminali kolejowych i kanału towarzyszyły prace ziemne i wodne zabezpieczające
miasto przed powodzią. Wały ziemne chroniące miasto przed wylewem Odry,
budowa nowych mostów (na Różance, Karłowicach, Psim Polu) wymagały połączenia wysiłków wrocławskiego magistratu, nadprezydium, Zarządu Regulacji
Rzeki Odry oraz rządu Prus. Hatzfeldt jako komisarz rządu, szef Zarządu Regulacji
Rzeki Odry i nadprezydent działania te koordynował.
Hatzfeldt obejmując urząd nadprezydenta prowincji stawał się automatycznie
kuratorem Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma III. Funkcję tę sprawował tak długo,
jak długo był nadprezydentem, w przeciwieństwie do rektora, którego obowiązywała kadencja roczna trwająca przez rok akademicki. Już rok po objęciu tego
urzędu Hatzfeldt doprowadził do nowych inwestycji i zwiększenia budżetu tej
uczelni. Wyrazem tego były rozpoczęte budowy Instytutu Higieny i Instytutu
Farmakologii.561 Rok później kurator wpłynął na udzielenie pomocy przez rząd
dla nowych instytutów: Chemii i Anatomii, a także pomógł w uzyskaniu środków
na remont budynku głównego.562 W 1898 r. dzięki staraniom Hatzfeldta Wydział
Medyczny wzbogacił się o dwie nowe sale dla oddziału dermatologii.563 Dzięki
inicjatywie Hatzfeldta zaczęto w 1898 r. na Różance budowę Instytutu Rolniczego należącego do wrocławskiej uczelni.564 Na koniec kadencji kurator mógł się
poszczycić otwarciem nowoczesnej Kliniki Okulistycznej, które miało miejsce
w kwietniu 1899 roku.565
Palącym problemem szybko rozwijającej się prowincji był brak fachowych,
wykształconych kadr w przemyśle, górnictwie i hutnictwie. Najbliższą uczelnią
techniczną była Königliche Technische Hochschule w Berlinie i stamtąd rekrutowali się głównie młodzi inżynierowie. Potrzebę budowy takiej uczelni od lat
artykułowały środowiska przemysłowców, głównie górnośląskich. Pod koniec
listopada 1897 r. we Wrocławiu z inicjatywy Śląskiej Izby Handlowej (Schlesische
561
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Handelskammer) odbyło się spotkanie, którego uczestnikami byli wyżsi urzędnicy
magistratu, nadprezydium i rejencji wrocławskiej. Tematyka obrad zdominowana
została przez utworzenie Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu.
Za projektem opowiedziały się jednogłośnie wszystkie środowiska obecne na
spotkaniu. Dla poparcia tej inicjatywy utworzono stowarzyszenie z 9-osobowym
zarządem.566 Reakcja nadprezydenta na te inicjatywy była natychmiastowa. Już
1 grudnia zaprosił do siedziby nadprezydium delegacje stowarzyszeń i związków
z całego Śląska popierające utworzenie Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu. Hatzfeldt przyrzekł na zebraniu swoje daleko idące poparcie, także w kołach
rządowych oraz wymuszenie pisemnej deklaracji utworzenia uczelni od ministra
Oświecenia. „Młodzież śląska będzie studiować we Wrocławiu a nie na przepełnionych wydziałach w Berlinie!” – zadeklarował zebranym nadprezydent na
koniec zebrania.567
9 grudnia w Gliwicach zebrali się członkowie górnośląskiego koła Związku
Niemieckich Inżynierów. Spotkanie zakończyło się podjęciem rezolucji o poparciu
inicjatywy budowy szkoły technicznej, a spośród dwóch lokalizacji (Gdańsk
i Wrocław) zebrani wskazali Wrocław jako siedzibę uczelni.568 W lipcu 1898 r.
ukazała się publikacja prof. Theo Ahrensa o konieczności budowy Królewskiej
Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu. Głównym argumentem przemawiającym za tą inicjatywą był brak kadr technicznych w prowincji. Wśród pożądanych
kierunków kształcenia proponowano architekturę, chemię i budowę maszyn.569
Wyrazem determinacji środowisk przemysłowych była propozycja Związku
Konstruktorów Maszyn Górniczych i Hutniczych w Katowicach dofinansowania
budowy Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu kwotą 500 tys. mk570.
Klimat w prowincji sprzyjał budowie uczelni technicznej. Świadczyła o tym
gotowość władz miejskich, prowincjonalnych i osobiste zaangażowanie naprezydenta Hatzfeldta, a także zdecydowane deklaracje środowisk przemysłowych.
Jednak decyzja o jej założeniu leżała w gestii władz rządowych w Berlinie, a te
nie spieszyły się z jej podjęciem.
W połowie kadencji decyzją rządu Prus podniesiono uposażenia najwyższym
urzędnikom państwowym. SZ pod koniec sierpnia ogłosiła przykładowe podwyżki pensji, pobory starostów podniesiono z 4,8 tys. do 6,6 tys. mk, radców
rządowych z 6 tys. do 7,2 tys.mk, a nadprezydentów z 21 tys. do 24 tys. mk.571
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V. PRZERWANA KADENCJA 1900-1903
1. Prowincja śląska na przełomie wieków
Przełom stulecia przyniósł nową sytuację polityczną. Jesienią 1900 r. kajzer
przychylił się do dymisji kanclerza Ch. Hohenlohego, który od dawna zgłaszał
chęć przejścia w stan spoczynku. Nowy kanclerz, Bernhard von Bülow, obyty
w świecie jako sekretarz spraw zagranicznych, do tego dużo młodszy, cechował
się rzutkością i łatwością w podejmowaniu decyzji. Cieszył się dobrą opinią
w prasie konserwatywnej, na jego wybór pozytywnie zareagowała giełda – akcje
niemieckich przedsiębiorstw poszły znacznie w górę. Wiązano z jego osobą
duże nadzieje, szczególnie w sprawach gospodarczych. Nominacja Bülowa oznaczała też nową jakość we współpracy nadprezydenta z rządem.
W 1900 r. Hermann Hatzfeldt za zasługi dla prowincji otrzymał od kajzera Order
Orła Czarnego, podobne odznaczenie przyznano tylko kardynałowi Georgowi
Koppowi – Order Orła Czerwonego Pierwszej Klasy.572 Ponadto Wilhelm II nadał
nadprezydentowi tytuł książęcy Herzog. Odtąd Hatzfeldt tytułował się Herzog zu
Trachenberg
Sytuację polityczną w prowincji – jak wspomniałem wyżej – kształtowały w dużej
mierze środowiska konserwatywne związane z wielką własnością ziemską.
Niezadowolenie junkrów budziły niskie ceny na płody rolne, wysokie koszty
pracy, niska wydajność robotników sezonowych i brak siły roboczej. Kręgi konserwatywne żądały podniesienia ceł na importowane płody rolne i zwierzęta.
Nieustannie trwały naciski na rząd o uchylenie układów handlowych. Jednak
kłopotom tym towarzyszył niebywały rozwój techniki w rolnictwie. We Wrocławiu
odbywały się co rok targi maszyn, a także pokazy nowych ras zwierząt, rogacizny
i trzody chlewnej.
Cła na płody rolne wzbudzały coraz więcej emocji, także między partiami
i dworem. Konserwatyści żądali ich podwyższenia, a Centrum i partie liberalne opowiadały się przeciw ich podnoszeniu. Niższe ceny zbóż oznaczały niższe
572
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ceny chleba i przetworów zbożowych.573 ,,Naprzód z reformami taryf celnych!”
(Vorwärts mit Zolltarifreform!) – krzyczał tytuł na pierwszej stronie ,,Schlesische
Zeitung” w kwietniu 1901 r.574 Artykuł przypominał reformy Bismarcka z 1879 r.,
oraz reformę podwyższającą cła z 1891 r. Dziennik ,,Berliner Politische Nachrichten” z 11 IV 1901 podawał proponowaną przez rząd stawkę 5 marek za jeden
kwintal pszenicy lub żyta. Gazeta cytowała socjaldemokratów przeciwnych
projektowi, bo byli zainteresowani tanią żywnością i tanim chlebem. Wykwalifikowani robotnicy w Niemczech byli stosunkowo dobrze opłacani i nie chcieli
obniżenia siły nabywczej swoich pensji, która stałaby się faktem gdyby podwyżce
uległy ceny artykułów spożywczych. Cła w końcu podniesiono ustawą Reichstagu. Echa zagraniczne tej decyzji cytowały kolejne wydania ,,Schlesische Zeitung”:
,,Nowoje Wremja”: […] wprowadzenie ceł uderzy w gospodarkę rosyjską […],
,,Grażdanin”: […] Nim cła protekcyjne uderzą w Rosję należy się cieszyć, że Niemcy czeka gospodarcza wojna domowa, jaką wypowiedzieli agrariusze reszcie
społeczeństwa […], ,,Kölnische Zeitung”: […] To niesłychane, że rząd Rzeszy pogarsza swoją pozycję przed zagranicą wprowadzając taryfy walki (Kampftarifen)
[…], ,,Handelsmuseum”: […] cła protekcyjne spowodują wojnę celną z sąsiadami,
co uderzy w artykuły przemysłowe importowane z Niemiec […].575 Nie tylko rolnictwo przeżywało regres, także branża tkacka znalazła się w stanie głębokiego
kryzysu. Problem ten został szerzej omówiony w poprzednim rozdziale.
Hatzfeldt, jako nadprezydent, miał pełną świadomość
tego stanu rzeczy, dlatego
dążył do zmiany sytuacji
w śląskim rzemiośle i podejmował inicjatywy mające na
celu jego rozwój. Popierał
izby rzemieślnicze, czynnie
wspierał szkolnictwo zawodowe. Nadprezydium sprawowało zwierzchność nad
Szkoła Budowy Maszyn i Hutnictwa w Gliwicach, lata 20. XX w.
Szkołą Rzemiosł Drzewnych
(Arch. autora)
w Cieplicach, Szkołą Ceramiczną w Bolesławcu, Szkołą Budowy Maszyn we Wrocławiu, Szkołą Budowy
Maszyn i Hutnictwa w Gliwicach, Szkołą Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu
oraz Szkołą Budowy Maszyn w Zgorzelcu.576
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Działania nadprezydenta na rzecz rzemiosła, tworzenie szkół kształcących młodych
rzemieślników, wspieranie samorządów rękodzielniczych i chronienie interesów
rzemieślników przez pomoc w tworzeniu izb rzemieślniczych na terenie prowincji
i we Wrocławiu były próbami ochrony przed wszechwładzą wielkiego przemysłu.
Jednak te działania nie były w stanie zrównoważyć ekspansji przemysłu i wynikającej z niej masowej produkcji. Industrializacja coraz silniej degradowała
mniej wydajne i bardziej pracochłonne rzemiosło. Także osobiste działania Hatzfeldta na rzecz rozwoju rzemiosła nie były w stanie zapobiec upadkowi tkactwa
na Śląsku.
Rolnictwo prowincji potrzebowało rąk do pracy. Brak pracowników rolnych stał
się problemem ogólnokrajowym, bo już w marcu obradował nad nim rząd Prus.
Wyrazem tych potrzeb stała się konieczność zatrudnienia siły najemnej, a najbliższymi pracownikami byli Polacy z zaboru rosyjskiego. Nie było to wszakże sprawą prostą, bowiem stosunki polsko-niemieckie pogarszały się z każdym rokiem
i u progu XX w. weszły w fazę krytyczną, bo dążenia narodowe Polaków starły
się z nacjonalizmem niemieckim. Niemiecki minister wojny, Heinrich von Gossler,
na posiedzeniu Reichstagu w połowie marca mówił o bojkotowaniu niemieckich
sklepów i zakładów rzemieślniczych przez Polaków, jako o bardzo szkodliwych
praktykach dla niemieckich kupców i rzemieślników oraz wytwórców.577
Nadprezydent Hatzfeldt mając na uwadze interes śląskiego rolnictwa starał się
łagodzić ograniczenia migracyjne. Już na początku 1900 r. wydał zarządzenie
zezwalające na zatrudnienie sezonowych robotników polskich w prowincji.
Decyzję swoją ogłosił 14 lutego na posiedzeniu zarządu śląskiej Izby Rolniczej.578
5 marca 1900 r. także ministrowie rolnictwa i spraw wewnętrznych podpisali
porozumienie zezwalające Polakom z innych zaborów na prace sezonowe na
terenie Rzeszy do 6 tygodni. Pracownicy rolni z innych krajów – Holandii, Szwecji,
Włoch i Łotwy mogli pracować przez dłuższy okres.579
O polskich dążeniach narodowych, polskiej agitacji i współpracy Polaków
z niemieckimi socjaldemokratami mówił Hatzfeldt 12 czerwca 1902 r. w Izbie
Panów. Wspomniał tam o szczególnej aktywności polskiej inteligencji: kleru,
nauczycieli, lekarzy i kupców, szczególnie na terenie Wielkopolski i rejencji
opolskiej. Nadprezydent Śląska mówił także o spadku ilości ludności wiejskiej
w Prusach w latach 1882-1895, której liczba zmniejszyła się z 11 586 766 do
10 948 476, a więc o 638 290 (5,5%), z czego 1/3 przypadała na prowincję śląską.580
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Hatzfeldt przypomniał także wielką akcję kolonizacyjną Fryderyka II, dzięki któremu przez niespełna półwiecze powstało w Prusach 900 nowych wsi i przybyło
350 tys. ludności. Mimo że w przemówieniu nie padło słowo o Hakacie i Komisji
Kolonizacyjnej, odniesienia do ich ,,osiągnięć“ wydawały się oczywiste.
W marcu 1903 r. na zjeździe śląskiego oddziału Hakaty wyrażono wątpliwości co
do skuteczności jej działań. Padły słowa o pozycji ,,wyczekującej” i ,,obserwatorskiej” hakatystów śląskich. Postanowiono wzmocnić żywioł niemiecki zwłaszcza
w tych częściach prowincji, gdzie mówiono dwoma językami, czyli na terenie
rejencji opolskiej. Na zjeździe wybrano nowego przewodniczącego oddziału
śląskiego Hakaty, został nim prezydent rejencji legnickiej – dr Peter von Heyer.
Ufano w jego talenty organizatorskie, a głównym życzeniem zgromadzonych
wobec nowego lidera było: ,,zagrożoną na Śląsku niemczyznę doprowadzić do
zwycięstwa” (gefährdete Deutschthum in Schlesien zum Siege zu verhelfen).581
Na początku kwietnia prasa śląska doniosła w alarmującym tonie o walnym
zebraniu polskiego Związku Rolników w Poznaniu. Związek grupował ponad
trzystu członków, z czego większość stanowili polscy posiadacze dużych majątków. Organizacja stanowiła dużą siłę ekonomiczną a negatywne opinie prasy
niemieckiej były rezultatem obaw przed rozprzestrzenianiem polskości w Wielkopolsce. Za główną postać i architekta poczynań Związku Rolników prasa niemiecka
uważała słusznie księdza prałata Piotra Wawrzyniaka, który kierował organizacją
w taki sposób, by żywioł polski utrzymywał jeśli nie przewagę, to by zachował
stan posiadania w toczącej się walce ekonomicznej. Działalność księdza prałata
miała być wyrazem ,,polskiej nienawiści do niemczyzny” (polnischen Hass gegen
Deutschtum).582
Wyrazem zaostrzającej się walki narodowościowej na terenie prowincji śląskiej
była odezwa wydana przez śląski oddział Hakaty przeciw działalności narodowej
Polaków w rejencji opolskiej, w Katowicach, Gliwicach, Opolu. Opublikowana
w ,,Schlesische Zeitung”, podpisana została przez największe śląskie nazwiska:
hr. Friedricha Limburga-Stiruma, ks. Karla Lichnowskiego, dr. Petera Heyera, barona
Wilhelma Zedlitza, barona Hermanna Richthofena, ks. Guido Donnersmarcka,
ks. Karla Schönaicha, prof. Feliksa Dahna.583 Nawoływała ona władze i obywateli
do przeciwstawienia się żądaniom Polaków i ich dążeniom narodowościowym.
Kiedy 17 czerwca 1903 r. ogłoszono wyniki wyborów do Reichstagu okazało
się, że w okręgu Katowice – Zabrze posłem został polski działacz Wojciech
581
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Korfanty. Ten redaktor ,,Górnoślązaka” uzyskał 11,2 tys głosów, co było szokiem
dla Niemców uważających go za polskiego radykała (radikalpolnisch).584 Po wyborach rozkład mandatów w prowincji śląskiej do parlamentu Rzeszy przedstawiał
się następująco: konserwatyści – 8, Partia Rzeszy – 2, Centrum – 12, wolnokonserwatyści – 8, socjaldemokraci – 4, Polacy – 1.585 Przyjmując kryterium ilości
mandatów największymi ugrupowaniami w Reichstagu zostały: Centrum – 100,
socjaldemokraci – 81, Partia Konserwatywna – 52, nacjonalliberałowie – 51.
Polakom przypadło aż 16 mandatów, co wywołało „polityczne trzęsienie ziemi”.586

2. Priorytety nadprezydium
a) Regulacja Odry i prace hydrotechniczne w zlewni rzeki od 1900 r.
Na początku stycznia 1900 r. premier Hohenlohe wygłosił w parlamencie Prus
przemówienie określające priorytety rządu. Obok nakładów na dalszy rozwój
linii kolejowych, w tym wąskotorowych, znalazły się środki na budowę drogi
wodnej Berlin – Szczecin, polepszenie warunków żeglugi na dolnej Odrze, połączenie
jej ze Szprewą, Hawelą oraz z Wisłą za pomocą sieci kanałów, a także budowa
kanału przez jeziora mazurskie.587 Wkrótce rząd poinformował władze prowincji
o przyznaniu 7,2 mln mk na przeciwdziałanie powodziom. Zadłużenie prowincji,
które było wynikiem konieczności pokrycia kosztów strat poniesionych w wyniku
kataklizmu powodziowego z 1897 r., wynosiło 7 mln mk. Rząd postanowił pomóc
w refundacji tej kwoty przez rozpisanie obligacji państwowych w wysokości
600.000 mk oprocentowanych na 2% w stosunku rocznym na okres 10 lat.588
Na początku stycznia nadprezydent Hatzfeldt ogłosił, że władze prowincji wy
asygnują 266.000 mk na poprawienie spławności środkowego odcinka Odry.589
W nowym budżecie planowano także budowę zbiorników retencyjnych na odcinku poniżej ujścia Nysy Łużyckiej do Odry, co miało kosztować 46 mln mk.
Także Izba Panów i Izba Deputowanych dostrzegały problemy Wschodu Rzeszy.
Komisja Finansowa Izby Panów i Komisja Finansowa Izby Deputowanych postulowały rządowi Prus podwyższenie dotacji na Śląsk i prowincje wschodnie, głównie na takie dziedziny jak prostowanie koryt rzek, budowa dróg, rozwój kolei
wąskotorowych, melioracje pól.590 Świadczy to dowodnie o zgodności co do priorytetów, wśród których w obu instytucjach dominowała komunikacja. Zdawano
sobie sprawę z jej znaczenia dla rolnictwa i gospodarki, także lokalnej.
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W kwietniu nadprezydent, jako szef Zarządu Regulacji Rzeki Odry, zwołał zebranie, na którym przedstawione zostały nowe przepisy prawne dotyczące
funkcjonowania Policji Wodnej, zasad służby strażników rzecznych w okresie puszczania kry i zagrożenia powodziowego (Eiswachtdienst), przepisów wędkarskich
i rybackich. Na spotkaniu omawiano także zasady regulacji żeglugi na Odrze oraz
przyznano zezwolenie na sobotnie rejsy statku pasażerskiego ,,Natalie“ po
Wrocławskim Węźle Wodnym.591 W następnym tygodniu Hatzfeldt zwołał drugie
zebranie członków zarządu, by unormować procedury związane z wypadkami
barek, zderzeniami, kolizjami itp. Na spotkaniu tym omówiono także zastosowanie
sygnałów dźwiękowych, oraz instrumentów, używanych na rzece w przypadku
mgły i w ciemności.592 Zakres omawianych spraw świadczy dobitnie o wielości
funkcji jakie spełniała Odra, począwszy od wędkarstwa i rybactwa, przez ruch pasażerski i towarowy. Rzeka stawała się arterią komunikacyjną z rosnącym ruchem
statków, który niósł z sobą niebezpieczeństwo kolizji. Co więcej, nie było dotąd
przepisów prawnych regulujących zasady ruchu transportu wodnego, co miało
wpływ na ilość wypadków na wodzie.
Także władzom państwowym zależało na aktywizacji ruchu rzecznego. W lipcu
1900 r. rząd zdecydował o zwiększeniu ruchu barek w prowincjach wschodnich
i usprawnieniu żeglugi między Odrą a Wisłą. Koszty poprawy drogi wodnej przez
Kanał Bydgoski oszacowano na 18,9 mln mk. Za tę sumę planowano poszerzyć
śluzy na kanale, by umożliwić przepływ barek o wyporności 160 t i większych.
Trzecią część kosztów tj. 6,3 mln mk miały pokryć: prowincja poznańska (30%),
magistrat Poznania (10%) i główny beneficjent projektu – miasto Bydgoszcz
(60%).593 W propozycjach budżetowych Reichstagu na 1901 r. znalazła się kwota
20,4 mln mk na wymienioną drogę wodną Odra – Wisła, z czego 18,9 mln mk
miało przypaść na koszty poprawy żeglowności między tymi rzekami, a 1,5 mln mk
na inwestycje związane z rolnictwem.594
W prowincji śląskiej nie ustawały zabiegi przemysłowców i handlowców, a także
właścicieli kopalń, aby zwiększyć przepustowość portu w Koźlu i powiększyć port
w Raciborzu, bowiem tu składowany miał być węgiel górnośląski przeznaczony
do ekspedycji w głąb Rzeszy. W połowie lipca spotkali się w Raciborzu przedstawiciele Ministerstwa Robót Publicznych, magistratu Raciborza, opolskiej Izby
Handlowej, władz rejencji opolskiej oraz przemysłowców. Omawiano kwestie
poszerzenia terenów portowych w Raciborzu o tereny składowe, a także terminy
591
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pogłębienia odcinka Odry między Koźlem a Raciborzem. Podobne zebranie zwołano na 18 lipca w porcie kozielskim z udziałem przedstawicieli Dyrekcji Kolei,
przemysłowców hutniczych i właścicieli kopalń.595 O wadze problemu świadczyła
decyzja nadprezydenta Hatzfeldta, który zaraz po rozmowach zorganizował podróż wodną zainteresowanych przedstawicieli Ministerstwa Robót Publicznych,
Zarządu Regulacji Rzeki Odry i Nadprezydium Śląska na trasie Wrocław – Koźle.
Bezpośrednimi rezultatami tej ekskursji były postanowienia opublikowane
w ,,Schlesische Zeitung” z 22 VII 1900.596 Publikacja w dzienniku zawierała wskazania, że należy przebudować śluzę i port w Koźlu, poniżej Oławy trzeba znaleźć
miejsce na zbiorniki retencyjne, z których można będzie uzupełniać stan wody
konieczny do żeglugi w okresie niskiego poziomu wód, Opole wymaga budowy
nowego portu rzecznego, roboty przy pogłębieniu odcinka Racibórz – Koźle
wsparte zostaną finansowo przez magistrat Raciborza. Podczas objazdu delegacja
na własne oczy zobaczyła kompleks w Koźlu, gdzie w samym porcie i przed nim
czekało na załadunek czterysta barek, co przy niskim stanie rzeki było katastrofalne dla ruchu żeglugowego. Inicjatywa nadprezydenta skutkowała przyspieszeniem pracy magistratu Raciborza, który już w sierpniu zatwierdził projekt rozbudowy portu w mieście, koszty jego budowy miał ponieść rząd Prus. Celem władz
miejskich było ciągnięcie zysków z portu: magazynowania towarów i surowców,
przeładunków, cumowania barek w okresie zimowym. Całość, w tym pogłębienie
odcinka rzeki między Koźlem a Raciborzem, planowano ukończyć w 1901 r.597
Pod koniec października 1900 r. przedstawiciele Ministerstwa Robót Publicznych
i Zarządu Regulacji Rzeki Odry przepłynęli statkiem długi odcinek rzeki i zapoznali
się ze stanem portów w Koźlu, Głogowie, Krośnie Odrzańskim, Frankfurcie n. Odrą,
Kostrzyniu i Schwedt. Skontrolowano roboty na Odrze przy ujściu Nysy Łużyckiej,
stan umocnienia brzegów
i postępy przy pogłębianiu
rzeki. Władze za szczególnie
ważny uważały port w Koźlu,
w którym tylko do końca
września 1900 r. przeładowano
837 tys. t towarów, z czego
657 tys. t stanowił górnośląski węgiel (wobec 610 tys. t
w całym 1899 r.). Port kozielski, wraz z budowanym
Port w Koźlu, pocz. XX w. (Arch. OSLM)
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w Raciborzu miały fundamentalne znaczenie dla gospodarki rejencji opolskiej
i stanowiły okno na świat dla kopalń i hut zagłębia górnośląskiego.
Na tym polu interesy władz i przedsiębiorców były zbieżne. Wyrazem tego stały
się postulaty Górnośląskiego Związku Właścicieli Hut i Kopalń, który na swoim
grudniowym posiedzeniu wyraził chęć sfinansowania budowy kolejki wąskotorowej, która łączyłaby powstający port w Gliwicach z okolicznymi kopalniami
i hutami, oraz życzenie rozbudowy Kanału Kłodnickiego. Osobnym postulatem
przedsiębiorców zrzeszonych w Związku była chęć wydzierżawienia lub wykupu
należącego do rządu przedsiębiorstwa Oberschlesische Schmalspurbahn, które
zarządzało linią kolei wąskotorowej.598 Ciekawą inicjatywę wysunęło konsorcjum
Grube und Company handlujące węglem. Postanowiło
wystąpić do władz z propozycją pogłębienia Przemszy,
którą transportowano na niewielkich tzw. galerach (Galereen) węgiel do Krakowa
i Lwowa. Po pogłębieniu rzeki planowano wprowadzić na
Przemszę barki 16-tonowe
i ekspediować węgiel w więkFragment Odry i most w Krośnie Odrzańskim, pocz. XX w.
szych ilościach z Mysłowic
(Arch. OSLM)
do Austrii.599
Żegludze na górnym odcinku Odry poświęcona była zwołana przez Hatzfeldta
kolejna konferencja (30 marca 1901 r.) w siedzibie nadprezydium. Wzięli w niej
udział przedstawiciele rządu – Ministerstwa Robót Publicznych, Ministerstwa
Finansów, a także reprezentanci przedsiębiorców: Izb Handlowych Opola i Wrocławia oraz Związku Właścicieli Hut i Kopalń. Główną tematyką zebrania było
ustalenie taryf przewozowych na towary spławiane górnym odcinkiem Odry.
Propozycją strony rządowej było wprowadzenie 5 klas taryf, co spotkało się ze
zdecydowanym i jednogłośnym sprzeciwem przedsiębiorców, którzy zaproponowali tylko 3 taryfy. Obrady nie przyniosły porozumienia między stronami,
choć trwały sześć godzin.600
Dzięki nadprezydentowi szybkiego tempa nabrała budowa nowego portu
w Raciborzu. Hatzfeldt, jako szef Zarządu Regulacji Rzeki Odry wniósł nowy,
598
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specjalny projekt, według którego raciborski kompleks miał zostać przebudowany na port przeładunkowy z dużym terminalem kolejowym. Wszelkie
uzgodnienia z Dyrekcją Kolei oraz magistratem Raciborza miały być zakończone
jeszcze tego lata, by roboty portowe mogły ruszyć 1 września.601
Sporo problemów przysparzał także dolny odcinek Odry. Na początku maja
w Berlinie, w siedzibie Ministerstwa Robót Publicznych, miało miejsce spotkanie
jego przedstawicieli z delegacją Zarządu Regulacji Rzeki Odry z Wrocławia oraz
władzami nadprezydium prowincji brandenburskiej w kwestii drogi wodnej
Berlin – Szczecin i przystosowania dolnego odcinka Odry do żeglugi dużych,
600-tonowych barek, bo takie miały wpływać z zachodniej części Niemiec.
Palącym problemem stało się więc pogłębienie koryta rzeki, poszerzenie kanałów i powiększenie śluz.602
Osobną, bardzo ważną dla nadprezydenta kwestią było zapobieganie powodziom. Prace projektowe prowadził prof. Otto Intze i były one bardzo zaawansowane. We wrześniu w siedzibie Ministerstwa Robót Publicznych w Berlinie
odbyła się konferencja, na której wyjaśniono ostatnie wątpliwości dotyczące
budowy zapory wodnej na Kwisie w Leśnej. Nadprezydenta Hatzfeldta reprezentowali na spotkaniu: rządowy radca budowlany i doradca nadprezydenta
ds. przeciwdziałania powodziom w jednej osobie – A. Ruyken, oraz prof. O. Intze
z Wyższej Szkoły Technicznej w Aachen. Obaj wrócili do Wrocławia z ministerialnym zezwoleniem na budowę zapory wodnej.603 Miesiąc później nowy minister
rolnictwa, Viktor Podbielski, wraz z nadprezydentem Hatzfeldtem uroczyście
wmurowali kamień węgielny pod budowę zapory wodnej (Thalsperre) w Leśnej.604
Świadczy to o determinacji władz prowincji i władz rządowych w kwestii regulacji
rzek górskich, które powodowały tak wielkie straty w okresie powodzi.
Rok 1901 kończył się znacznymi sukcesami w usprawnieniu żeglugi na Odrze.
Do 7 grudnia 1901 r. zanotowano na Wrocławskim Węźle Wodnym ruch 10,4 tys.
jednostek pływających, które przewiozły 940,3 tys. t ładunku. W porównaniu
z rokiem 1900 zanotowano wzrost, bo przez węzeł przepłynęło wówczas 10 055
barek, które przewiozły 923,4 tys. t., czyli o 443 jednostki pływające i 16,9 tys. t
towarów więcej. Polityka włodarzy stawiających na rozwój dróg wodnych przynosiła więc wymierne efekty.605
601
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Most drogowy na Odrze w Ścinawie (Arch. OSLM)

O wadze Odry jako arterii wodnej i komunikacyjnej dla władz świadczył budżet
prowincji śląskiej na 1902 r. W samym tylko Wrocławiu zaplanowano wybudowanie elektrowni wodnej, przeprowadzenie robót ziemnych i umacniających
brzegi rzeki w granicach miasta. W budżecie zaplanowano także koszty związane z obsadzeniem nowych etatów przy tych inwestycjach. Na Kanale Kłodnickim
postanowiono przeprowadzić prace remontowe i konserwacyjne na 18 śluzach
i 22 jazach. Na budowę nowego mostu drogowego na Odrze w Ścinawie przeznaczono 708 000 mk, a 85.000 mk miał kosztować most na Baryczy koło Wąsosza.
W budżecie ujęto także fundusze na pogłębienie drogi wodnej na Odrze między
Koźlem a Raciborzem, a na budowę portu w Raciborzu zaplanowano transzę
wysokości 150 tys. mk (na 1902 r.). Ta inwestycja stanowiła odpowiedź na
wieloletnie postulaty, które zgłaszali górnośląscy przedsiębiorcy. W planie budżetowym znalazło się także przystosowanie wymienionego portu do postoju
zimowego barek, na te roboty magistrat Raciborza przeznaczył dopłatę wysokości 400 tys. mk.606
Osobną kwestię stanowiły taryfy przewozowe dla barek, które rząd zamierzał
podwyższyć. W końcu stycznia przedsiębiorcy górnośląscy zrzeszeni w Izbie
Handlowej w Opolu, sfrustrowani brakiem reakcji ze strony Ministerstwa Robót
Publicznych, wystosowali do kanclerza petycję skierowaną przeciw projektowanym
606
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podwyżkom taryf za transport rzeczny. Ministerialny plan zakładał podniesienie
opłat za korzystanie ze śluz i kanałów o 25%. Było to dwukrotnie więcej niż na
kanale Dortmund – Ems, bardziej uczęszczanym i mającym strategiczne znaczenie dla zindustrializowanej Nadrenii. Przedsiębiorcy argumentowali, że Odra jest
jedyną arterią dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego mogącą zaopatrywać
rynki Niemiec, bo ta część Śląska jest z trzech stron otoczona obcymi państwami.607

Barki na Odrze w Ścinawie (Arch. OSLM)

W marcu wróciła na łamy prasy kwestia budowy kanału Ren – Łaba – Odra.
Rząd już wcześniej zarzucił ten projekt wobec protestów przemysłowców i handlowców obawiających się zalania rynków wschodnich Niemiec przez surowce
i towary z Westfalii i Nadrenii. Minister Robót Publicznych oświadczył w Izbie
Deputowanych, że kanał jednak będzie budowany „[...] Gebaut wird sie doch!
[…]”.608 Gazeta jednak nie podała szczegółów na temat terminu ani kosztów tej
wielkiej inwestycji.
Wiosną 1902 r. trwały już pełną parą prace przy budowie zapory wodnej na
Kwisie w Leśnej. Podczas budowy sztolni przy dnie zbiornika w marcu zginęło
dwóch robotników. Osunęły się na nich skalne bloki. Ściana zapory, którą zaczęto
wznosić w maju miała liczyć aż 44 m wysokości, co było nie lada wyczynem
inżynieryjnym.609 Pierwszy etap robót planowano ukończyć w sierpniu a całość
607
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oddać w grudniu 1904 r. Zbiornik w Leśnej w trakcie wiosennych roztopów miał
gromadzić do 5 mln m sześciennych wody.610
We wrześniu 1902 r. ukazał się doroczny raport Cechu Kupców Berlińskich
(Berliner Kaufmannschaft) na temat handlu węglem. Publikacja określała rok
1901 jako najgorszy od 50 lat, czego powodem był niski stan wody na Odrze od
maja do października. Przez okres letni uwięzionych było 600 barek, a gdy stan
wody się podniósł stały one w kilometrowych kolejkach do śluz.611 Skutkowało
to zmniejszeniem obrotu węglem o ok. 100 tys. t w stosunku do 1899 r. Kupcy
berlińscy przestrzegali w publikacji przed zagrożeniem ze strony Anglii, która
nadal dominowała w wydobyciu i handlu tym surowcem. Postulowali zwiększenie spławu węgla górnośląskiego Odrą, co miało przeciwdziałać zalewowi
Niemiec surowcem angielskim.
Z kolei w drugiej połowie czerwca 1903 r. nastąpiły ciągłe opady deszczu
w Sudetach i południowej części Śląska. Znacznie podniósł się stan wody na
Kwisie i Olzy, a Odra koło Raciborza osiągnęła stan alarmowy.612 Władze prowincji
stanęły przed koniecznością rozpoczęcia nowych prac hydrotechnicznych zapobiegających okresowym wylewom w zlewni sudeckiej. 27 czerwca nadprezydent
Hatzfeldt, w towarzystwie przewodniczącego sejmu prowincji księcia Viktora
Ratibor i starosty krajowego Hermanna Richthofena, wmurował kamień węgielny
pod budowę kolejnego zbiornika retencyjnego na Nysie Łużyckiej w pobliżu
Zgorzelca.613 Zbiornik zaprojektowany był na utrzymanie 630 tys. m3 wody i miał
spiętrzać jej poziom o 11 m. W rejonie Zgorzelca planowano budowę dalszych
pięciu rezerwuarów; ich rolą – poza retencją – miało być gromadzenie wody
pitnej. Słuszność tej decyzji potwierdziły trwające w lipcu opady, które spowodowały podniesienie stanu wody w rzekach Górnego Śląska, w Raciborzu poziom
Odry wzrósł do 4 m. Zalane zostały pola ze zbożami i ziemniakami oraz sady.
W Kotlinie Jeleniogórskiej i Kotlinie Kłodzkiej podmyte zostały nasypy kolejowe,
dlatego wstrzymano ruch pociągów.614 Kilka dni później prasa alarmowała
już o stratach powodziowych na górnym odcinku Odry; zalane zostały tereny
w okolicach Nysy, Nowego Miasta i Głubczyc.615 Polder przy Przedmieściu
Odrzańskim (Odervorstadt) w Opolu gwałtownie zaczął wypełniać się wodą,
w Rybniku polder został całkowicie zalany. Wylała Nysa Kłodzka. Do akcji ratowniczej włączone zostało wojsko. We Wrocławiu ogłoszono przygotowania przeciw610

SZ nr 463, 5 VII 1902, Schlesien.
SZ nr 616, 3 IX 1902, Schlesien.
612
SZ nr 417, 17 VI 1903, Schlesien.
613
SZ nr 442, 28 VI 1903, Schlesien.
614
SZ nr 478, 11 VII 1903, Schlesien.
615
SZ nr 483, 13 VII 1903, Schlesien.
611

186

ŚLĄSK PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
PROWINCJA ŚLĄSKA ZA NADPREZYDENTURY KSIĘCIA HERMANNA HATZFELDTA 1894 – 1903

powodziowe. Przewodniczący sejmu śląskiego, ks. V. Ratibor, wraz ze starostą
krajowym H. Richthofenem i radcą prowincjalnym H. Michaelisem (reprezentował nadprezydium po odejściu Hatzfeldta) wydali odezwę o niebezpieczeństwie
powodzi, w której wzywali do wzmożonego wysiłku i działań zapobiegawczych
ludność Wrocławia i prowincji śląskiej.616
Na Wyspie Piaskowej woda zalała ogród, częściowo bibliotekę i podeszła do
kościoła, a promenada za klasztorem znalazła się pod wodą. W niebezpieczeństwie
znalazło się zoo, gdzie odwołano koncerty i ułożono 1250 worków z piaskiem od
strony Odry. Na Szczytnikach ludzie ewakuowali się łodziami. W zabudowaniach
chłopskich zwierzęta przenoszono na piętra a drób masowo ginął w wodzie.
Między Koźlem a Pilczycami woda przelała się przez wały i zalała pola. Uprawy
znalazły się pod 10 cm warstwą wody.617
Najwyższa fala powodziowa przeszła przez Wrocław między 13 a 17 lipca. Pod
koniec miesiąca stolicę Śląska odwiedził minister finansów, który upoważnił nowego prezydenta rejencji Friedricha Holwede do rozdzielenia kwoty 1,6 mln mk
rządowej pomocy między powiaty rejencji wrocławskiej. Pieniędzmi mieli zarządzać starostowie. Rządowe środki służyły do finansowego wsparcia odbudowywanych nieruchomości uszkodzonych przez powódź.618
Na początku sierpnia Wrocław odwiedził minister rolnictwa V. Podbielski, który
po konferencji w nadprezydium wyruszył w rejs po Odrze, by obejrzeć skutki
powodzi na Śląsku opolskim.619
11 sierpnia gazety poinformowały o przyjeździe do miasta cesarzowej Fryderyki,
która spotkała się z przewodniczącą Vaterländische Frauenverein, księżną Natalią
Hatzfeldt, oraz prezydentami trzech śląskich rejencji, przewodniczącym sejmu
śląskiego, księciem V. Ratibor, nadburmistrzem Wrocławia G. Benderem i starostą
krajowym H. Richthofenem620. Cesarzowa podarowała 10 tys. mk Prowincjonalnemu Komitetowi Pomocy i 2 tys. mk Miejskiemu Komitetowi Pomocy. Pomoc
rządu dla prowincji wyniosła 9 mln mk, ponadto władze Prus zadeklarowały
konieczność budowy dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Górnym Śląsku,
jednego o pojemności 50 mln m3 i mniejszego o pojemności 5 mln m3. 621
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Tymczasem prasa śląska informowała w kolejnych doniesieniach o zbliżającym
się ustąpieniu nadprezydenta. 11 lipca o 9:00 rano odbyła się feta pożegnalna
nadprezydenta na Odrze. Z przystani przy Moście Królewskim (Königsbrücke,
obecnie Most Sikorskiego) socjeta wrocławska wraz z przedstawicielami Zarządu
Regulacji Rzeki Odry, Hermannem Hatzfeldtem z synem, weszli na parowce
Frieda, Natalie, Herzog zu Trachenberg, Oder, Delphin, Alfred, Käthe. Po marszach
zagranych przez dwie orkiestry nastąpiły przemówienia. Przedstawiciel Zarządu
Regulacji Rzeki Odry, dyrektor Karl Rischowski, podkreślił zasługi Hatzfeldta dla
uczynienia rzeki arterią komunikacyjną i handlową. Chwilę później nadprezydent
w towarzystwie ks. K. Lichnowskiego, nadburmistrza G. Bendera, prezydenta
policji dr. A. Bienko i szefów Zarządu Regulacji Rzeki Odry odpłynęli na parowcu
Natalie. Za nimi w krótki rejs ruszyły pozostałe statki. Trasa prowadziła w kierunku
portu miejskiego, Śluzy Mieszczańskiej, Popowic i Osobowic. Stojący na nabrzeżach mieszkańcy miasta oklaskami pozdrawiali korowód złożony z siedmiu
parowców, którym towarzyszyło dwadzieścia barek i sześć niewielkich statków
pasażerskich.622 Trasa miała charakter symboliczny, obrazowała inwestycje rzeczne
we Wrocławiu, którym patronował nadprezydent.

b) Kolej
W styczniu 1900 r. kanclerz i premier Prus, książę Ch. Hohenlohe, wygłosił
orędzie w sejmie pruskim, w którym określił priorytety rozwoju państwa. Poza
zrównoważeniem budżetu i budową kanałów premier do najważniejszych zadań
zaliczył kontynuowanie rozbudowy sieci kolejowej, mimo że generowała ona
znaczne koszty. Szef rządu obiecał zwiększenie nakładów zwłaszcza na lokalne
połączenia wąskotorowe.623 Także Komisja Finansowa Izby Panów wraz z Komisją Finansową Izby Deputowanych postulowały rządowi zwiększenie dotacji na
rozwój kolei wąskotorowych w prowincjach wschodnich Rzeszy, co miało aktywizować gospodarkę lokalną.624
Dynamika wzrostu ilości linii kolejowych wąskotorowych w Prusach była imponująca, od 1.10.1898 do 30.09.1899 liczba połączeń wzrosła z 274 do 307,
a więc o 33 nowe linie.625 W 1892 r. sieć wąskotorowa liczyła 977,4 km a w 1896 r.
już 2 314, 2 km (wzrost o 1 337 km). W roku 1897 przybyło 967,1 km, w 1898 –
1 414, 3 km, a w 1899 – 1 210, 9 km.626
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Z nastaniem wiosny wrocławska Dyrekcja Kolei wyszła naprzeciw oczekiwaniom turystów i uruchomiła połączenia, tzw. niedzielne pociągi specjalne,
kursujące z Wrocławia w Sudety i do Górnych Łużyc oraz niedalekich kurortów.
Były to pociągi relacji Wrocław – Sobótka, Wrocław – Jelenia Góra, Wrocław
– Oborniki Śląskie, Wrocław – Zgorzelec – Zittau i in. Wymienione połączenia
czynne były od 1 maja do 30 września.627
Zaczęto także zwiększać nakłady na rozbudowę ramp przeładunkowych
(Warkocz k. Strzelina, Oleśnica), przebudowę dworców kolejowych (Środa Śląska,
Bolesławiec, Zittau, Zgorzelec). Kosztem 35 tys. mk planowano wprowadzić
oświetlenie dworca w Legnicy. Łącznie na wymienione prace Dyrekcja Kolei
przeznaczyła 116 700 mk.628
Wielką inwestycją był projekt linii Warszawa – Łódź – Kalisz – Skalmierzyce
(Prusy), połączenia rosyjskich linii z gęstą siecią kolejową Prus. Była to wyraźna
próba scalenia w jeden organizm sieci kolejowych wschodnich rubieży Europy
i próba wyjścia Rosji z zaścianka. Kraj ten w poprzednich latach, za panowania
Aleksandra III, zdobył się na olbrzymi wysiłek zbudowania Kolei Transsyberyjskiej,
łączącej część europejską imperium z częścią azjatycką. W związku z budowaną
linią Warszawa – Łódź – Kalisz – Skalmierzyce, bardzo uaktywniły się Izby Handlowe Poznania i Wrocławia, związki rzemieślnicze i organizacje kupieckie, które
wywierały nacisk na władze prowincji, by przyczyniły się do budowy nowego
odcinka kolejowego Ostrów Wlkp. – Oleśnica.629 W naturalny sposób linia miała
uzupełnić połączenie Skalmierzyc z Kaliszem (Rosja) i Ostrowem (Prusy), a więc
ziem zaboru rosyjskiego z prowincją śląską i poznańską. Także w rejencji opolskiej przymierzano się do budowy lokalnych linii kolejowych, w powiecie nyskim
planowano budowę połączeń: Nysa - Przeworno oraz Otmuchów - Przeworno.
Część kosztów budowy deklarowało pokryć starostwo w Nysie.630
W październiku 1900 r. cesarz przyjął dymisję Ch. Hohenlohego. Nowym kanclerzem Rzeszy i premierem Prus został dobrze widziany przez konserwatystów
i dużo młodszy, wspomniany już – B. Bülow. Zmiana ta zbiegła się z otwarciem
41. sejmu śląskiego, na którym wybrano nowego starostę krajowego – Hermanna
von Richthofena ze Strzegomia. Koncepcją, za którą opowiadał się nowy kanclerz w odniesieniu do kolejnictwa, była chęć pozostawienia budowy kolejek
wąskotorowych wolnej konkurencji, co oznaczało, że inicjatywę pozostawiano
samorządom i prywatnym inwestorom. Rząd deklarował finansowanie połączeń
627
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szerokotorowych, także tych lokalnych. Dotąd władze państwowe wydały na
koleje wąskotorowe w Rzeszy 49 mln mk.631 W końcu września 1899 r. w Prusach
na 50 km2 przypadał 1 km linii wąskotorowych, w Nadrenii 2 km, na Śląsku
0,73 km, a w prowincji poznańskiej – 0,67 km.632 Dla porównania budżet kolei
(1901/1902 w Niemieckiej Afryce Wschodniej, zatwierdzony przez Bundesrat,
wyniósł 24 mln mk. Obrazuje to determinację władz Rzeszy i wagę jaką przywiązywały koła rządzące do ambicji kolonialnych.633 Wkrótce też prasa poinformowała o planach budowy linii kolejowej w Swakopmund, która miała łączyć
tamtejsze ośrodki miejskie z wielkimi farmami w Niemieckiej Afryce PołudniowoZachodniej.634
Wśród nowych, planowanych na 1901 r. inwestycji kolejowych w prowincji
śląskiej znalazły się linie: Lwówek Śl. – Jelenia Góra i Zebrzydowa – Lwówek Śl.
W marcu Ministerstwo Robót Publicznych wydało zgodę na budowę odcinka
Krzystkowice – Zielona Góra.635 Na początku grudnia zezwolenia budowlane
i policyjne na eksploatację uzyskały odcinki kolejowe Lwówek Śl. - Wawrów,
Krzystkowice - Zielona Góra, dwie linie wąskotorowe: Jawor - port Malczyce,
Zgorzelec - Krischa (Górne Łużyce), a także nowe połączenie w powiecie kłodzkim
Szczytna - Duszniki Zdr. - Lewin Kł. - Nachod (Czechy).636 Wymieniona już linia
Jawor - port Malczyce, dzięki interwencji nadprezydenta Hatzfeldta, zyskała
przyrzeczenie rządowe dofinansowania przez Ministerstwo Robót Publicznych.
Ponadto do uruchomienia i eksploatacji tego połączenia zgodziły się dopłacać
starostwo legnickie i jaworskie, linia miała bowiem znaczenie gospodarcze dla
rolnictwa i przemysłu lokalnego, których wyroby miały być ekspediowane przez
port na Odrze w Malczycach.637 Na początku maja 1901 r. prasa śląska poinformowała o ukończeniu budowy tej linii i ostatecznych jazdach próbnych, które
miały przeprowadzić władze policyjne w dniach 8-10 maja 1901 r.638 Zakończono
także roboty przygotowawcze na linii Szczytna - Duszniki Zdr., tutaj także o dopuszczeniu ruchu miały zdecydować próby policyjne. A roboty przygotowawcze
prowadzone były na odgałęzieniu powyższej linii: Duszniki - Lewin Kłodzki Nachod. W czerwcu prasa poinformowała o postępach robót na odcinku kolejowym Kowary - Kamienna Góra, gdzie drążony był w skale tunel o długości 1 km,
co spowodowało opóźnienie robót. Poza tym kontynuowano prace na mającej
631
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być wkrótce otwartej trasie Świdnica - Jedlina Zdrój. Prace przygotowawcze
prowadzono na odcinku Laskowice - Brochów, która była częścią linii Opole
- Brochów - Miłkowice, przewidzianej głównie jako linia towarowa.639
Wspomniana już rosyjska linia kolejowa Warszawa - Kalisz miała zostać otwarta
1 kwietnia 1903 r. Przedsiębiorcy wielkopolscy postulowali w związku z tym
zbudowanie połączenia Ostrów Wielkopolski - Krotoszyn (29 km), oraz uzupełniającą linię Ostrów - Jarocin - Poznań, co pozwoliłoby na połączenie z Berlinem.
Ponadto linia Ostrów - Krotoszyn skutkowałaby możliwością połączenia Warszawa
- Kalisz ze środkową i południową częścią Niemiec.640
Podobną troskę wykazał magistrat Wrocławia, który wysłał petycję do sejmu
Prus z żądaniem połączenia linii Ostrów Wlkp. - Kalisz - Łódź - Warszawa z linią
Wrocław - Oleśnica - Ostrów Wlkp., co miałoby kapitalne znaczenie dla gospodarki aglomeracji wrocławskiej.641 W tym samym duchu wypowiedzieli się przedsiębiorcy Brzegu, którzy w swojej petycji do pruskiego landtagu określili budowę
linii Wrocław - Oleśnica - Ostrów Wlkp. jako ,,kwestię życiową” (Lebensfrage) dla
Wrocławia i środkowej części Śląska.642 Dodatkowo domagali się wprowadzenia
tej inwestycji do budżetu Prus na 1902 r., podobnie jak budowy Wyższej Szkoły
Technicznej we Wrocławiu. Kwestia połączenia kolei warszawsko-kaliskiej z Wrocławiem przez Oleśnicę i Ostrów Wlkp. musiała być problemem palącym dla
różnych środowisk prowincji, bo także Zgromadzenie Przedstawicieli Wszystkich
Stanów i Zawodów Prowincji Śląskiej, które 17 lutego 1902 r. zakończyło obrady
we Wrocławiu uchwaliło w końcowej rezolucji potrzebę natychmiastowej budowy
tego połączenia, oraz rozpoczęcia prac związanych z uruchomieniem Wyższej
Szkoły Technicznej we Wrocławiu.643
Tego samego domagał się od rządu śląski oddział Ruchu Ludowego (Volksbewegung) motywując, że budowa linii Wrocław - Oleśnica - Ostrów Wlkp. skróci
drogę z Wrocławia do Warszawy do 8-9 godzin. Organizacja ta żądała także
polepszenia trakcji na odcinku Wrocław - Głogów - Rzepin oraz przyspieszenia
prac związanych z budową Wyższej Szkoły Technicznej.644 Rząd jednak wydawał
się być stosunkowo oporny w kwestii odcinka kolejowego Wrocław - Oleśnica Ostrów Wlkp. Jednym z argumentów, jakimi się posługiwały koła rządzące, był
ten o dwukrotnie wyższym dofinansowaniu kolei wąskotorowych we wschod639
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nich prowincjach w stosunku do pozostałych prowincji Rzeszy.645 Jednak środowiska przedsiębiorców wyraźnie argumentowały potrzebę linii Wrocław - Oleśnica
- Ostrów Wlkp., a to ze względu na eksport węgla, koksu, wyrobów żelaznych
i maszyn do Rosji. W tym duchu wypowiedzieli się przedstawiciele Izby Handlowej w Świdnicy.646 Żądali oni także budowy połączeń kolejowych w Sudetach,
m.in. linii Międzybórz - Kłodzko - Wrocław - Zgorzelec - Berlin, ze względu na duże
znaczenie dla gospodarki i turystyki.647
Także magistrat Głubczyc opowiedział się za budową nowego połączenia
z Kędzierzynem i Koźlem. W tym celu władze miejskie wystosowały do rządu
pruskiego petycję z prośbą o dofinansowanie budowy tego odcinka. Linia ta,
o długości 48,9 km, pozwoliłaby na aktywizację handlu z pobliską Austrią.
Znaczenie tego połączenia wzmacniałoby także handel Austrii z zagłębiem
górnośląskim przez linię Głubczyce – Racibórz.648
W dziesięcioleciu 1890-1900 sześć wschodnich prowincji Rzeszy zyskało 2 433 km
nowych linii kolejowych, prowincje zachodnie zyskały w tym czasie 1 490 km.649
W 1900 r. w prowincji śląskiej na 10 tys. mieszkańców przypadało 8,52 km linii
torów, w prowincjach zachodnich przeciętnie 7,97 km. W prowincji śląskiej na
100 km2 przypadało 9,59 km torów kolejowych, w pozostałych prowincjach
wschodnich przeciętnie 6,73 km, a w zachodnich – 9,15 km. Co do kolei wąskotorowych, to ilość połączeń od 1 X 1900 do 31 III 1901 zwiększyła się na Śląsku
z 333 do 340, a więc o siedem.650
25 czerwca 1902 r. uroczyście
otwarta została krótka, ale
mająca duże znaczenie dla
gospodarki i turystyki Sudetów, linia Piechowice –
Szklarska Poręba. Podczas
fety organizatorzy wysłali
dziękczynne telegramy do
cesarza i ministra robót publicznych.651
Linia Szklarska Poręba – Piechowice uruchomiona w 1902 r.
(Arch. OSLM)
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Kilkuletnie starania Hatzfeldta o budowę linii łączącej Wrocław z Berlinem
i Wiedniem przyniosły skutek w połowie lata 1902 r. Minister Robót Publicznych
wydał zgodę na połączenie pospieszne relacji Wrocław – Międzylesie – Brno –
Wiedeń.652 Tym samym prowincja śląska, połączona torami z Berlinem, zyskiwała
bezpośrednie połączenie z Wiedniem. Wrocław stawał się osią łączącą obie stolice,
co było nie lada sukcesem komunikacyjnym. Podsumowanie roku 1902 w ruchu
kolejowym wypadło pomyślnie dla prowincji. ,,Schlesische Zeitung” podkreślała
takie sukcesy jak: połączenie Wrocławia z Warszawą przez nową linię Łódź – Kalisz,
polepszenie ruchu przez budowę drugiej nitki torów na głównych kierunkach
(Górny Śląsk, Poznań, Zgorzelec), wprowadzenie letnich i zimowych rozkładów jazdy, ich zracjonalizowanie i zwiększenie ilości połączeń pospiesznych.653
Opublikowany w prasie śląskiej letni rozkład jazdy obejmował 39 nowych połączeń654 oraz pociągi specjalne kursujące tylko w niedziele i dni świąteczne
np. Wrocław - Oborniki Śl., Wrocław - Świdnica, Wrocław - Sobótka, Wrocław Brzeg. Już w czerwcu tego roku uruchomione zostały dwie nowe linie pospieszne: Wrocław - Jelenia Góra - Zgorzelec - Berlin i Wrocław - Oleśnica - Kluczbork
- Tarnowskie Góry - Bytom - Katowice.655
Hatzfeldt, mimo że nie miał bezpośredniego wpływu na centralne inwestycje
kolejowe, potrafił skutecznie zabiegać w Berlinie o nowe linie i dodatkowe
fundusze na ich budowę. W dużej części jego zasługą było wydobycie z peryferii
Rzeszy prowincji śląskiej właśnie przez nowe połączenia z Berlinem, Wiedniem
i Warszawą.
c) Uniwersytet Wrocławski
Każdy nadprezydent, obejmując funkcję, stawał się − jak wyżej wspomniałem
− z urzędu kuratorem Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma III we Wrocławiu, w przeciwieństwie do rektora, którego kadencja trwała jeden rok akademicki.
Szczególną troską nadprezydent otaczał rozwój uniwersyteckich studiów rolniczych. W 1900 r. Instytut Rolniczy uniwersytetu posiadał 33 ha pól doświadczalnych przy wyjeździe z miasta w kierunku Trzebnicy. Można się tam było dostać
kolejką wąskotorową, która kursowała w kierunku Trzebnicy i Prusic. Na polach
prowadzono badania doświadczalne nad nawożeniem m.in. fosfatem, związkami
wapnia i potasu. Jedna część o 16-hektarowej powierzchni podzielona była
na dwuhektarowe działki. Inna część areału służyła do prekursorskich badań
w dziedzinie łąkarstwa. Stację badawczą prowadził prof. dr Erich Rümke.656
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O inwestycjach przeprowadzonych na uczelni w 1900 r. świadczy zestawienie
wydatkowanych środków zamieszczone w ,,Schlesische Zeitung” pod koniec
listopada tego roku:657
- 100 tys. mk (pierwsza rata) na budowę Instytutu Zoologii i Muzeum Zoologicznego.
- 14 tys. mk na przebudowę Kliniki Chorób Kobiecych i zakup sprzętu medycznego.
- 8 tys. mk na wyposażenie Instytutu Rolniczego (zakup sadzonek, nasadzenia).
- 7 tys. mk na uzupełnienie zbiorów Instytutu Paleontologii.
W semestrze letnim 1901 r. liczba studentów wynosiła 1 770 osób, wobec 1 610
w semestrze zimowym 1900/1901 i była najwyższa w dziejach uczelni. Na
fakultetach teologicznych studiowało 396 studentów (320 na teologii katolickiej
i 76 na teologii ewangelickiej), na fakultecie filozoficznym – 591, na prawnym – 523,
medycznym – 254. Ponadto na uczelni było 134 wolnych słuchaczy, w tym
42 kobiety mające zezwolenie rektora. 1.366 studentów pochodziło z prowincji
śląskiej, spoza niej najliczniej reprezentowana była prowincja poznańska – 182
studentów. Najmniej, bo tylko dwóch przybyło pobierać nauki ze Szlezwiku
– Holsztyna. Zagranicznych studentów (z Europy) studiowało na uczelni 35,
a grupę tę wzbogacał jeden Japończyk.658 Liczba naukowców wynosiła 173,

Budynek główny Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma III we Wrocławiu od strony Odry (Arch. Hatzfeldtów)
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w tym 30 profesorów nadzwyczajnych, 73 profesorów zwyczajnych, 54 prywatnych docentów, 4 lektorów i 3 wykładowców muzyki.
Sukcesem Hatzfeldta i środowiska uniwersyteckiego było otwarcie nowego
kompleksu medycznego – Kliniki Chorób Dziecięcych przy Thiergartenstrasse
66 (obecnie ul. Marii Curie-Skłodowskiej). Pediatria – podkreślała ,,Schlesische
Zeitung” – była nauką nową, bez przeszłości i bogatej historii. Wrocławska Klinika Chorób Dziecięcych była pierwszą pruską placówką naukową i szpitalną tej
specjalności w Niemczech.659 W kompleksie wydzielono duże sale na powszechne wówczas choroby dzieci, jak szkarlatyna i dyfteryt. Całkowite oddanie kliniki
przewidywano na kwiecień 1902 r. O rosnącej randze wrocławskiej uczelni w państwie świadczył też uchwalony budżet na 1902 r. Ministerstwo Wyznań przeznaczyło na uniwersytet 1 189 503 marki, o 16 999 więcej niż w 1901 r.660 W tej sumie
poza inwestycjami w kliniki, pensje pracowników, utrzymanie budynków, biblioteki – było także zwiększenie wydatków na naukę języków nowożytnych.
Rozbudowy doczekała się uniwersytecka Klinika Chirurgiczna, prowadzona
przez światowej sławy chirurga – prof. Jana Mikulicza-Radeckiego. W marcu 1902 r.,
podczas otwarcia nowych oddziałów, Mikulicz-Radecki podziękował nadprezydentowi Hatzfeldtowi za wsparcie tego przedsięwzięcia i środki finansowe
przeznaczone na rozbudowę.661 Nowe oddziały ortopedii oraz rentgenologii
planowano oddać do użytku na przełomie marca i kwietnia.
Kiedy z wiosną 1903 r. pogłoski o odejściu nadprezydenta zaczęły się nasilać
i potwierdziła je prasa, także środowisko akademickie uniwersytetu postanowiło uczcić zasługi swojego kuratora. Pod koniec czerwca ,,Schlesische Zeitung”
poinformowała, że korporacja studencka wraz z rektorem, prof. Rudolfem Leonhardem, podjęła decyzję o uhonorowaniu Hatzfeldta jako kuratora Uniwersytetu
Wrocławskiego wieczorem z pochodniami i dziękczynnymi laudacjami. Imprezę
zaplanowano na 29 czerwca 1903 r.662 Dla nadprezydenta była to jedna z wielu
pożegnalnych uroczystości. Ukoronowaniem zasług Hatzfeldta jako kuratora
Uniwersytetu było przyznanie mu podwójnego doktoratu honoris causa za zasługi na rzecz rozbudowy wydziału medycyny i prawa. Cała sieć istniejących do
dzisiaj wrocławskich klinik uniwersyteckich w rejonie ulic Curie-Skłodowskiej
i Olszewskiego powstała dzięki zabiegom nadprezydenta. Uroczystość miała
miejsce 11 lipca 1903 r. w siedzibie sejmu śląskiego a towarzyszyły jej przemowy
rektora R. Leonharda, przewodniczącego sejmu śląskiego – księcia V. Ratibor,
659

SZ nr 874, 13 XII 1901, Schlesien.
SZ nr 28, 12 I 1902, Schlesien.
661
SZ nr 222, 29 III 1902, Schlesien.
662
SZ nr 445, 28 VI 1903, Schlesien.
660

195

ŚLĄSK PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
PROWINCJA ŚLĄSKA ZA NADPREZYDENTURY KSIĘCIA HERMANNA HATZFELDTA 1894 – 1903

oraz nadburmistrza G. Bendera, który podkreślił zasługi nadprezydenta dla
rozwoju miasta i Wrocławskiego Węzła Wodnego.663

Dyplom Honorowego Obywatela Wrocławia wręczony Hatzfeldtowi za zasługi na rzecz miasta (Arch. Hatzfeldtów)

Tego samego dnia nadburmistrz Bender z delegacją Rady Miejskiej wręczył
Hatzfeldtowi dyplom Honorowego Obywatela Wrocławia za zasługi dla miasta.
Uroczystość miała miejsce w siedzibie nadprezydium. Zaraz po tej fecie książę
spotkał się w siedzibie rejencji wrocławskiej z jej prezydentem, Karlem von
Holwede oraz członkami zarządu. Podziękował za współpracę i pożegnał się
z władzami tej instytucji. Następnego dnia Hatzfeldt pożegnał się z urzędnikami
nadprezydium, Prowincjalnego Kolegium Szkolnego i Zarządu Regulacji Rzeki
Odry.664

d) Królewska Wyższa Szkoła Techniczna
Pierwsze starania o budowę szkoły technicznej we Wrocławiu podjęli – jak
wyżej wspomniałem – uczestnicy Dni Rzemiosła (Gewerbetage) jeszcze w 1863 r.
Już wówczas odczuwano brak fachowców w przemyśle, kopalniach górnośląskich, hutnictwie i przetwórstwie. Jednak ówczesne starania nie zyskały posłuchu
663
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u władz Prus. Także w 1898 r. organizatorzy Gewerbetage jednogłośnie opowiedzieli się za budową technicznej uczelni w stolicy prowincji. W 1899 r. magistrat
Wrocławia wraz z radnymi podjął uchwałę o zabezpieczeniu kwoty 1 mln mk
na budowę edukacyjnej placówki o takim profilu.665 Pieniędzmi tymi miał dysponować rząd pruski w wypadku podjęcia decyzji o budowie uczelni. Jednak
decyzję odwlekano.
14 marca 1900 r. problemem tym zajmowała się także Izba Deputowanych, która
jednogłośnie przyjęła uchwałę skierowaną do rządu Prus o konieczności budowy
uczelni technicznej we Wrocławiu.666 Jednak odpowiedź ministra (Cultusminister)
nie dawała większych nadziei. Pierwszeństwo władze państwowe dawały uruchomieniu Królewskiej Wyższej Szkole Technicznej w Gdańsku. Projekt budowy
uczelni we Wrocławiu poparła także Izba Panów na posiedzeniu 30 III 1900 r.
O ambicjach mieszkańców prowincji i władz Wrocławia, a także samorządu
reprezentowanego przez sejm śląski świadczyła petycja z 1 lutego 1900 r. Dokument skierowany do Wydziału Prowincjonalnego podpisał przewodniczący sejmu
ks. V. Ratibor, nadburmistrz G. Bender, szefowie Izb Handlowych Wrocławia –
dr E. Websky i Świdnicy – A. Molinari. Petycja zawierała apel o poparcie wniosku do rządu Prus w Berlinie o budowę we Wrocławiu Królewskiej Wyższej Szkoły
Technicznej (Kőnigliche Technische Hochschule). W petycji podkreślano konieczność kształcenia inżynierów dla śląskiego przemysłu, górnictwa, hutnictwa,
transportu. Władze wskazywały brak kadr w przemyśle przetwórczym związanym
z rolnictwem: cukrownictwie, browarnictwie, gorzelnictwie, mleczarstwie. Magistrat Wrocławia wsparty przez prywatnych sponsorów deklarował 1,5 mln mk
na roboty wstępne w 1900 r.667 Dokument świadczył o determinacji władz prowincji i metropolii wrocławskiej. Podczas otwarcia 40. landtagu prowincji, jego
przewodniczący, książę Ratibor podtrzymał odezwę sejmu prowincji słowami:
„[…] Szkoła techniczna jest niezbędna dla prowincji i landtag popiera te dążenia
w całej rozciągłości”.668
7 lutego na kolejnym posiedzeniu landtagu ks. Hatzfeldt, jako komisarz państwowy (Staatskommisar), zaproponował głosowanie posłów nad poparciem
wniosku o budowę uczelni we Wrocławiu. Głosowanie wypadło pomyślnie i posłowie jednogłośnie przyjęli uchwałę o budowie Wyższej Szkoły Technicznej.
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W lutym 1902 r. starosta krajowy, magistrat Wrocławia i Izba Handlowa we
Wrocławiu wysłały petycję do rządu o przeznaczenie w budżecie państwa 1 mln mk
na pierwszą ratę na budowę Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu. Motywowano to wspomnianym brakiem fachowców technicznych i koniecznością
rozpoczęcia robót przygotowawczych. Ponadto wskazywano na niskie ceny materiałów budowlanych.
17 lutego 1902 r. kilkudniowe obrady zakończyło Zgromadzenie Stanów i Zawodów Wrocławia i Prowincji Śląskiej (Versammlung aller Stände und Berufsklassen
aus Breslau und der Provinz Schlesien). Poza petycjami do rządu o natychmiastowe
ukończenie linii kolejowej Wrocław – Oleśnica – Ostrów Wlkp. (co miało pomóc
w połączeniu tej linii z budowaną przez Rosjan linią Łódź – Kalisz i w konsekwencji pozwolić na połączenie z Warszawą), żądaniem ulepszenia stanu technicznego
linii kolejowych i dworców na terenie prowincji, znalazło się żądanie powołania
Wyższej Szkoły Technicznej (dalej WST). Zgromadzenie to wskazywało w skierowanym do rządu dokumencie sumę 1,75 mln mk przygotowaną na ten cel.669
Fakt wysłania rezolucji do władz rządowych przez Zgromadzenie wyraźnie
wskazuje, że nie tylko władze prowincji i instytucje widziały potrzebę utworzenia
uczelni technicznej, lecz także organizacje grupujące inne zawody. W artykule
,,Schlesische Zeitung” z 2 III 1902 r. wskazywano na zaawansowanie technologiczne w dziedzinie chemii, głównie na Górnym Śląsku, gdzie znajdowały się
zakłady produkujące amoniak i nawozy sztuczne, oraz przetwarzające węgiel.670
Celem artykułu było podkreślenie braku fachowców w tej dziedzinie, a w konkluzji podawano, że należy założyć wydział chemii przy WST we Wrocławiu.
Na początku marca obradowała Komisja Budżetowa Izby Deputowanych. Wskazała ona na konflikt interesów między zaawansowanymi planami budowy WST
w Gdańsku i we Wrocławiu. Poseł F. Limburg-Stirum opowiadał się w swoim
wystąpieniu za stworzeniem WST we Wrocławiu. Argumentował to możliwością
posiłkowania się kadrą naukową Uniwersytetu Wrocławskiego, koniecznością
utworzenia Wydziału Inżynierii Wodnej (regulacja rzek, budowa zbiorników
retencyjnych i elektrowni wodnych) i potrzebą powołania Wydziału Elektrotechnicznego. Z kolei deputowany Alfred Gothein mówił o konieczności powołania
Wydziału Chemii i Wydziału Hutnictwa, bo inżynierów tych specjalności sprowadzano aż z Pragi i Austrii.671 „[…] Już 40 lat toczą się rozmowy o budowie Wyższej
Szkoły Technicznej we Wrocławiu, a Komitet Budowy zebrał 750 tys. mk. Finanse
669
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państwa nie są aż tak złe, by dalej powstrzymywać budowę!” – apelował Gothein.
Na zebraniu Komitetu Budowy WST z przedstawicielem Ministerstwa Wyznań
(Cultusministerium), dyrektorem Friedrichem Althoffem, nadprezydent Hatzfeldt
opowiedział się za budową uczelni technicznej jako samodzielnej jednostki,
jednak podległej Uniwersytetowi (unter Anlehnung an der Universität). F. Althoff
w swoim wystąpieniu wyraził podobne zapatrywanie, dodał przy tym, że na
uczelni powinny powstać: Wydział Chemii i Hutnictwa, Wydział Budowy Maszyn
i Elektrotechniki, Wydział Ogólny (allgemeine Abtheilung) jako wydziały podstawowe. Dopiero w przyszłości mogłyby powstać Wydział Górnictwa, Wydział
Budowlany i Wydział Architektury. Przedstawiciele władz miejskich potwierdzili
wolę oddania przez magistrat placu pod budowę szkoły.672 Poza gruntem miasto
zobowiązało się do zbudowania na koszt magistratu dróg dojazdowych, instalacji
kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej i gazowej. Zgromadzeni wręczyli pod
koniec zebrania przedstawicielowi ministerstwa petycję z prośbą o rozpoczęcie
budowy WST w 1904 r. Pod dokumentem podpisali się także: nadprezydent Hatzfeldt, przewodniczący sejmu śląskiego Ratibor i nadburmistrz Bender.
Następnym krokiem zmierzającym do utworzenia WST była umowa zawarta
2 II 1903 r. między magistratem Wrocławia a rządem pruskim. W umowie rząd zobowiązywał się do budowy WST we Wrocławiu. Magistrat przeznaczał na ten cel
3,44 ha gruntu oraz wymienione wcześniej media (drogi, kanalizację, instalację
wodną, gazową i elektryczną). Ponadto miasto zobowiązywało się dofinansować pierwszy etap budowy kwotą 250 tys. mk.673 W marcu Izba Deputowanych
w Berlinie zaakceptowała projekt budowy WST. Obecny na posiedzeniu rzecznik i entuzjasta tego przedsięwzięcia, hr. F. Limburg-Stirum, przedstawił główne
kierunki, które powstaną na wrocławskiej uczelni. Miały to być wydziały: Chemii,
Hutnictwa, Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Przypomniał przy tym, że miasto
wnosi aportem 3,5 ha gruntu pod budowę uczelni oraz 250 tys. mk, Związek Przemysłowców Górniczych i Hutniczych – 500 tys. mk, a prywatni darczyńcy ze sfer
przemysłowych – 231 tys. mk.674 „To się musi udać!” – zapewniał Limburg-Stirum.
Nie udało się. Władze rządowe postawiły na swoim i najpierw sfinansowały budowę Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej (Königliche Technische Hochschule)
w Gdańsku. Uczelnię wrocławską otwarto dopiero w 1910 r. Na uroczystość rozpoczęcia pierwszego roku akademickiego przyjechał cesarz Wilhelm II. Królewska
Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu liczyła trzy wydziały: Inżynierii Maszyn
672
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i Elektrotechniki, Chemii i Nauk Przyrodniczych oraz Nauk Ogólnych. W roku akademickim 1910/1911 immartykulowało się na niej 118 studentów, a pierwszym
rektorem został prof. Rudolf Schenck.675

3. Rezygnacja nadprezydenta w 1903 r.
Jak wspomniałem wyżej − w maju 1903 r. ukazał się w prasie komunikat
o prawdopodobnym odejściu ks. Hatzfeldta z urzędu nadprezydenta. Przyczyną
rezygnacji ze stanowiska była postępująca ślepota Hatzfedta.676 Nadprezydent
przebywał w tych dniach w Berlinie, gdzie jak podawała prasa ,,różne czynniki
rządowe robiły wiele, by w tych trudnych dniach nadchodzących wyborów
i rosnącego nacjonalizmu polskiego na Górnym Śląsku przekonać księcia zu
Trachenberg do pozostania na swoim stanowisku“.677
Zupełnie inne przyczyny odejścia podawała gazeta ,,Nationalzeitung”.678 Dziennik podkreślał niezadowolenie sfer rządowych (Staatsregierung) i dworskich
z rozwoju dążeń narodowościowych Polaków na Górnym Śląsku. Według nacjonalistów Hatzfeldt stracił kontrolę nad sytuacją w prowincji i ,,nie dość zdecydowanie przeciwdziałał ruchowi polskiemu”.679 Oficjalne odejście z urzędu nastąpiło 1 lipca. Za główną przyczynę, lansowaną przez prasę, podano postępujące
kłopoty ze wzrokiem grożące ślepotą. Wzbudziło to radość hakatystów, którym
dawał odpór Hatzfeldt. Byli oni przeciwnikami polityki szkolnej nadprezydenta,
głównie na Górnym Śląsku. Środowiska konserwatywne przypisywały nadprezydentowi nie dość zdecydowane działania wobec rosnącego w siłę ruchu polskiego
i sprawnie działających instytucji polskich.680
Pożegnanie nadprezydenta miało miejsce w budynku sejmu śląskiego, mowę
pożegnalną wygłosił ks. V. Ratibor, z którym Hatzfeldt pozostawał od 35 lat w przyjaznych stosunkach.
Kanclerz Bülow w swoich wspomnieniach przypisał dymisję Hatzfeldta aferze
miłosnej z Sophie Schaffgotsch.681 (Jednak baron Hermann von Eckardstein w książce Die Entlassung des Fürsten Bülow przytacza swoje rozmowy z Wilhelmem II
w 1908 r., kiedy to kajzer rozczarowany działaniami Bülowa szukał kandydata na
nowego kanclerza. Sfery polityczne zbliżone do dworu rozważały kandydaturę
675
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księcia Hatzfeldta. Wywołało to zawiść Bülowa, który za pomocą intryg i inspirowanych artykułów prasowych pragnął zdyskredytować ewentualnego następcę
na fotelu kanclerskim. Podobnych czynności podjął się w stosunku do księcia
Philippa Eulenburga patrząc zawistnym okiem na jego wpływ na cesarza i prowokując nieustanne podgrzewanie afery Harden-Eulenburg. Eulenburg znalazł się
w maju 1908 na krótko w więzieniu za czyny homoseksualne ale rok później
Bülow i tak stracił fotel kanclerski. Hermann Hatzfeldt nie miał ambicji kanclerskich i trzymał się z dala od intryg politycznych. Urząd ten objął latem 1908 r.
Theobald von Betmann-Hollweg.682)
Bülow wspomina też głośną sprawę miłosnego związku przyrodniej siostry nadprezydenta, przepięknej Elisabeth Hatzfeldt, żony księcia Karla Schönaicha z Bytomia Odrzańskiego, która wyrwała się z nieudanego małżeństwa i zakochała
w Herbercie Bismarcku. Związek ten trwał długo i miał zakończyć się małżeństwem, czemu sprzeciwiał się kanclerz. Księżna była bowiem rozwódką a sztywny
kodeks moralny junkierstwa wykluczał taki związek. Wymusił on na synu wycofanie się z tego zamiaru, co stało się w późniejszym czasie przyczyną kłopotów
psychicznych Herberta, zgorzknienia i chorobliwych ciągów alkoholowych.
Poślubił on 11 lat później hrabinę Marguerite Hoyos.683
Ironią losu jest, że Hatzfeldt odchodził ze stanowiska w trakcie politycznego
trzęsienia ziemi związanego z wyborami do Reichstagu, wzmożonej walki politycznej z żywiołem polskim, zwłaszcza na Górnym Śląsku i rosnącą pozycją
Wojciecha Korfantego, który wkrótce zdobył mandat posła do niemieckiego
parlamentu. Paradoks odejścia Hatzfeldta polegał też na tym, że Wrocław nawiedzała w tych dniach powódź – żywioł, z którym jako nadprezydent walczył przez
cały okres sprawowania władzy. Bo to prace regulacyjne na Odrze, nowe porty
rzeczne i budowa zbiorników retencyjnych z systemem tam, śluz i wałów przeciwpowodziowych były głównymi osiągnięciami jego nadprezydentury.
Żegnany był z żalem przez środowiska liberalne, przemysłowe, kupieckie i inteligenckie, z ulgą przez konserwatywne i hakatystyczne, które oskarżały go o miękkość i brak mocnej ręki w odniesieniu do Polaków. Odejście Hatzfeldta wiązano
z wyborami do Reichstagu w 1903 r. i uzyskaniem mandatu przez jawnie antyniemieckiego działacza oraz redaktora Wojciecha Korfantego.
Hatzfeldt opuszczał nadprezydium w sytuacji przełomowej w relacjach polskoniemieckich. Na lata 1903-1907 przypadło apogeum radykalnego skonfliktowa682
683
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nia obu stron, zwłaszcza na Górnym Śląsku i w Wielkopolsce. Wyrazem wzrostu
dążeń narodowych Polaków był sukces wyborczy do parlamentu Rzeszy w 1903 r.
oraz zwycięstwo Wojciecha Korfantego w wyborach ścisłych w 1905 r. Korfanty
wygrał w wyborach 16 VI 1903 w okręgu Katowice – Zabrze, a po unieważnieniu
jego mandatu w wyborach uzupełniających 12 X 1905 zdobywając 23 tys. głosów.684
Sukcesy te przyczyniły się do umocnienia Polaków w ich dążeniach narodowych
i ośmieliły do bardziej zdecydowanej obrony własnej tożsamości. Naturalną
reakcją Niemców ze środowisk hakatystycznych i czynników rządowych oraz
administracyjnych był odpór tym dążeniom, a polem walki stały się szkoły. Brutalne praktyki germanizacyjne spotkały się z oporem polskich dzieci we Wrześni a później na Górnym Śląsku, gdzie wybuchł strajk dzieci w 1906 r.685 Postawy
solidarnościowe Polaków między zaborami ujawniły się już w 1901 r., kiedy to
Górnoślązacy udzielili poparcia dzieciom wrzesińskim, chłostanym za odmowę
odpowiadania w języku niemieckim i brania do rąk katechizmu niemieckiego.
Tak pisał o tym Bronisław Koraszewski w „Dzienniku Poznańskim”:
„Na dobie przede wszystkim jest i u nas, że może więcej niżby się tego spodziewać można, sprawa wrzesińska. Dowodem tego są dziś obfite, choć tylko drobnym groszem składane ofiary na dzieci wrzesińskie. Wszakże za pośrednictwem
gazet naszych ludowych złożono około 3 tysiące marek na ten cel. Zważywszy,
że są to przeważnie pięcio- lub dziesięciofenigowe składki ludności fabrycznej,
górniczej oraz włościańskiej, z uznaniem i radością stwierdzić możemy poczucie
i samowiedzę obywatelską ludu naszego. Atoli objaw ten dodatni, o wiele silniej
jeszcze zaznacza się w rozwoju czytelnictwa. Sprawa wrzesińska zainteresowała
obojętne dotąd i zmartwiałe zastępy ludu do tego stopnia, iż nie tylko starsi, ale
i młódź i nawet dzieci garną się do czytania. Szczególnie właśnie dzieci – to pokolenie, które to niby w przyszłości miało uchodzić za zręcznie zaprawiony niemiecką
kulturą element i filar państwa ,,bojaźni bożej”, te oto dzieci proszą i nakłaniają
swoich rodziców aby zapisywali gazetę polską, bo ,,tam piszą o Wrześni”.686

4. Wybrane aspekty działalności Hatzfeldta po opuszczeniu urzędu
a) Hermann Hatzfeldt podczas I wojny światowej
Hatzfeldt miał dobre kontakty z Anglikami i Rosjanami. Po wybuchu wojny
w 1914 r. trzymano go z dala od spraw wojskowych i od Sztabu Generalnego.
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Była to celowa polityka cesarza i sfer rządowych, bo żona księcia pochodziła
z wrogiej Niemcom Rosji, a jej brat, Alexander Benckendorff, był carskim ambasadorem w Londynie. Drugi z braci, Paul Benckendorff, pełnił funkcję marszałka dworu carskiego. Powyższe przyczyny spowodowały, że księcia Hatzfeldta powołano na stanowisko eksponowane ale nie znaczące pod względem
militarnym – Cesarskiego Komisarza i Inspektora Wojskowego Ochotniczego Korpusu
Sanitarnego (Kaiserlicher Kommissar und Militär-Inspektor der Freiwilligen Krankenpflege).687 Głównym zadaniem księcia była organizacja opieki nad jeńcami
wojennymi a także organizacja medycznej służby polowej. W 1915 r. Hatzfeldt
napisał memoriał, w którym proponował osiedlanie niemieckich inwalidów
wojennych na terenie Doliny Baryczy. Tutaj, w zdrowym i czystym otoczeniu
przyrodniczym, na terenach bogato zalesionych mieli oni przechodzić
rekonwalescencję. Władze skorzystały z pomysłu, jednak na miejsce rehabilitacji
inwalidów wojennych wybrano dogodniej położone Oborniki Śląskie w bezpośredniej bliskości Wrocławia.
Hatzfeldt krytykował poczytania Ericha Ludendorffa i Paula Hindenburga, był bowiem przeciwnikiem nieograniczonego użycia U-Bootów
i ich pirackich poczynań na morzach, zwłaszcza
w stosunku do statków pasażerskich i handlowych. Patrzył też niechętnym okiem na atak na
Belgię i Francję oraz głośno wyrażane w kołach
rządowych i sztabie generalnym zakusy aneksyjne wobec tych krajów. W memoriale wydanym w październiku 1914 r. Hatzfeldt opowiadał się za opuszczeniem ziem polskich zaboru
rosyjskiego przez okupanta niemieckiego. Fakt
ten przytacza Teodor Wolff, redaktor naczelny liberalnego ,,Berliner Tageblatt” w swoich
wspomnieniach.688
Hatzfeldt w mundurze cesarskiego komisarza
i inspektora wojskowego Ochotniczego Korpusu Hatzfeldt w czasie I wojny był częstym gościem
Sanitarnego (Arch. OSLM)
w Warszawie. Tak wspominała go księżna Maria

Lubomirska w swoich pamiętnikach:
„[…] Przyjdzie do mnie na herbatę przybyły z Berlina z gorącym listem od Dody
Oppersdorff książę Hatzfeldt prawdziwie pański ramol, pierwszy Niemiec, który
687
688
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mi się podoba. Żonaty z Rosjanką (Benckendorff ) szeroko na świat patrzy, ma
widoczne zamiłowania do piękna i do sztuki, a jeśli go zastanawia ładny obraz,
znać, że nie mniej wprawnym i czułym okiem ocenia wdzięk niewieści. Przeto
w nim nie ma twardej, krzyżackiej, złowróżbnej buty, przeciwnie, ma w sobie coś
dobrego i ludzkiego, ma pełnię przeszłości, która mnie ujmuje.
Tylko za stary, więc u schyłku swych wpływów i możliwości. Zdaje się, że nam
wypadnie dać dla niego mały obiad, odstępując w tym względzie od dotychczasowych zasad. Chodziłoby o oddanie grzeczności Oppersdorffom i o wejście w bliższy kontakt z człowiekiem nam życzliwym, a mającym ucho cesarza.
W niedzielę mamy go obwozić po tanich kuchniach, niech się na początek nędzy
przyjrzy. Wręczył mi dziś pięć tysięcy marek dla Zdzisia, dla ubogich. […]”.
Kilka dni później tak relacjonowała księżna Lubomirska spotkanie z Hatzfeldtem:
„[…] Ciekawą miałam rozmowę z moim przy stole sąsiadem, księciem Hatzfeldtem,
który, gdy mówić począł o sprawie ważnej dla Ojczyzny, ożywił się i zrzucił szatę
salonowca, by wyrażać się sucho i ściśle. Zaczął od zapewnienia mnie, że zawsze
był przeciwny gnębieniu Polaków w Księstwie Poznańskim i przemawiał przeciwko „wywłaszczeniu”! – Będziecie mieć rację, jeśli wam się uda, ale nie może się wam
udać – mawiał do hakatystów i oto czas wykazuje słuszność jego zapatrywań.
Polacy są zbyt żywotni. Książę Hatzfeldt nie uznaje możności oddania nam Księstwa Poznańskiego, bo ogołocony Berlin znalazłby się o kilkadziesiąt wiorst od
granicy Królestwa do Niemiec. Królestwa anektować nie chce, za dużo sprawialibyśmy kłopotu – zamącilibyśmy jedność państwową, należy nas obdarować
autonomią, ale taką, abyśmy nie mogli w przyszłości połączyć się z Rosją lub nad
to pożądać Gdańska.
– Jakże z obecnym podziałem Królestwa? – pytam – Czy Austria odda swoją część?
– Bardzo trudny orzech do zgryzienia, ta cała polska sprawa – odpowiada książę – Podział był błędem, błąd trudny do naprawienia, trzeba unikać swarów ze
sprzymierzeńcami, tak łatwo zamieniają się w przeciwników.
Tak mówi zacny, uczciwy Niemiec. Choć parę razy przeszły mu przez usta wyrazy
słuszność i sprawiedliwość, choć uznał, że mamy prawo do życia, perspektywy
nasze molto szare.
Od beznadziejności chronią płynne fale i ich nieznana, nieobliczalna zawartość.

204

ŚLĄSK PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
PROWINCJA ŚLĄSKA ZA NADPREZYDENTURY KSIĘCIA HERMANNA HATZFELDTA 1894 – 1903

Lecz myśl wraca do pierwszych życzeń wojennych: zwycięstwo Rosji zdaje się
jedynym możliwym sprzymierzeńcem polskiej sprawy.
Hatzfeldt mówi jeszcze: Rok temu byliśmy gotowi oddać Królestwo przy zawarciu pokoju, dziś za późno, dziś niewykonalne, chyba orężnie nas wypędzą, co też
zdaje się niewykonalne689.
Dzisiaj odmówiliśmy królewskiej korony przyszłej Polski z godnością i z pośpiechem. Książę Hatzfeldt – mój przyjaciel z czasów okupacji, z zarazem przyjaciel
cesarza niemieckiego – napisał memoriał w sprawie polskiej. Chciałby się w tej
kwestii przysłużyć swemu władcy i przyczynić się do rozwiązania zawiłego zagadnienia, co ma być teraz życzeniem cesarza Wilhelma. Chodziłoby o utworzenie
przed końcem wojny Królestwa Polskiego, samodzielnego, lecz w związku z państwem niemieckim przy utajonej chęci otrzymania od Polaków (z sankcją rządu
polskiego) pomocy orężnej w toczącym się boju. 690 […]
Ten fragment wspomnień wskazuje wyraźnie na misję Hatzfeldta wybadania
gruntu w środowiskach polskich i związane z tym kalkulacje polityczne Wilhelma II
i sfer rządzących. Warunkiem uzyskania autonomii przez Polaków miałaby być
„pomoc orężna w toczącym się boju” czyli danina z rekruta polskiego. Podobny
targ miał już miejsce za czasów napoleońskich, kiedy to w zamian za stworzenie
kadłubowego Księstwa Warszawskiego żołnierzem polskim wsparte zostały kampanie Napoleona oraz katastrofalna wojna z Rosją.
Kalkulacje Niemców nie były bezpodstawne, w 1916 r. ogólna liczba Polaków
czynnie uczestniczących w wojnie sięgała już 1,9 miliona, co stanowiło 4% mieszkańców prowincji nadwiślańskich. Z zaboru pruskiego walczyło 14,8% Polaków,
a z Galicji aż 16,3%. Z tej liczby śmierć poniosło 450 tysięcy.691 W sierpniu 1916 r.
Niemcy ogłosili swój zamiar utworzenia Królestwa Polskiego, a jesienią Wilhelm II
spotkał się w Pszczynie z cesarzem Franciszkiem Józefem, by omówić szczegóły
planu. Według wydanej 5 listopada deklaracji ,,dwóch cesarzy” Polska miała
być niepodległa w obrębie nie określonych jeszcze granic terytorialnych i konstytucyjnych. Tymczasowa Rada Stanu, złożona z aktywistów zebranych przez generałgubernatorów austriackiego i niemieckiego, zrezygnowała po ośmiu miesiącach.
Zastąpiono ją Radą Regencyjną, która składała się z arcybiskupa Aleksandra
Kakowskiego, księcia Zdzisława Lubomirskiego (bohatera wspomnień cytowanych wyżej pamiętników) i hrabiego Józefa Ostrowskiego. Rada działała w imieniu
689
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królestwa (bez króla) i regencji (bez regenta) i była całkowicie podporządkowana
niemieckim władzom wojskowym.
Także pruska Izba Panów debatowała nad kwestią polską. 28 marca 1917 r. książę
Antoni Radziwiłł powiedział w płomiennej mowie: „[…] Naród taki jak polski,
żyjący w sercu Europy, z historyczną przeszłością, etnograficzną ciągłością, a także
masą, który na ponad stulecie stracił niezawisłość państwową, mimo że brał
czynny udział we wszystkich dziedzinach jakie wymyśliła cywilizacja, zasługuje
na swoje miejsce pośród państw europejskich.
[…] Wprawdzie nie ustalono jeszcze wschodnich granic ale ustanowienie Rady
Stanu (Staatsrat) daje temu podstawę. Tę ideę zawartą w manifeście trzeba
powitać z nadzieją i uznaniem. Wynika z tego logicznie, że nowy twór państwowy
musi być żywotny i silny, by w przyszłości móc wnieść nową jakość do europejskiego pokoju”.692 […]
Do spraw polskich, w odpowiedzi Radziwiłłowi, odniósł się także Hermann Hatzfeldt:
[…] „Z pewnością wiadomość o proklamowaniu niepodległej Polski przez wielu
została przyjęta jako błąd. Ale cóż mogliśmy zrobić innego? Nie tylko nasi wysocy
wojskowi lecz także wszyscy żyjący w prowincjach wschodnich mieszkańcy zdają
sobie sprawę z konieczności obrony wschodnich granic przed rosyjską nawałnicą
(Russeneinfall). Nie byłoby to możliwe bez natychmiastowego zaanektowania
niemal czterech milionów Polaków.
Musimy liczyć się z chęcią Rosji do parcia na zachodnie, cieplejsze terytoria
w przyszłości. Rosja robiła to zawsze w mniejszym czy większym zakresie. Bo
w naturze narodów i pojedynczych ludzi tkwi tęsknota za krainami, gdzie słońce
świeci dłużej i jest cieplej. Także Niemcy w ciągu jednego roku próbowali pójść na
Zachód, jednak bez powodzenia.
W rzeczywistości Polska ze względu na swoje geograficzne położenie, swoją
historię, kulturę i religię należy do zachodu Europy. Przyroda nie zbudowała żadnej naturalnej granicy między Niemcami i Polakami, tak jak to uczyniła kładąc
olbrzymie połacie bagien i wód między polskimi Słowianami a Moskalami.
Kiedyś Polskę z Niemcami łączyły ożywione kontakty handlowe. Jeszcze dziś
działa w Warszawie lokal U Fukiera, gdzie można napić się dobrego wina, vinum
in Hungaria natum et in Polonia educatum, jak mówią Polacy. Polskie miasta
lokowane były na prawie niemieckim, duży wkład w polską kulturę wniosła kultura niemiecka i żaden Polak temu nie zaprzeczy.
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Nie byle kto, bo sam Leibnitz już w 1669 r. napisał w Gdańsku, że Polska jest
istotnym faktorem Wschodu i Zachodu, a Wielki Książę Elektor zobligował w testamencie politycznym swego następcę do utrzymywania dobrych stosunków
z Polską. Po pierwszym rozbiorze Polski a jeszcze bardziej po powstaniu 1831 r.
tak Rosjanie, jak Prusacy byli traktowani przez każdego Polaka jak wrogowie. Co
więcej, Prusy pozostawały od czasu świętego przymierza ściśle związane z Rosją.
W 1863 r. Bismarck ustosunkował się wrogo do polskiego powstania i w Izbie
Deputowanych powiedział: Możemy nie utrzymać Renu jeśli będziemy mieli
Polaków za plecami.
Dzisiaj mamy Polaków za plecami ale tamte słowa mają w tej sytuacji zupełnie
inny sens: mamy Polaków za plecami jako ochronę przeciw Rosji.
Później przyszły lata kulturkampfu. 7 lutego 1872 r. Bismarck napisał do ówczesnego ministra, hrabiego Eulenburga list, w którym proponował zdecydowane
działania, bo miał przeczucie, że ziemia w naszych polskich prowincjach zacznie
nam się usuwać spod nóg jeśli tylko dopuścimy do rozwoju polityki polskokatolicko-austriackiej. Skutkowało to uwięzieniem arcybiskupa Ledóchowskiego.
Przez kulturkampf zasypana została przepaść między polskimi chłopami i polską szlachtą, a przez liberum conspiro Polacy się zjednoczyli, tak jak kiedyś przez
liberum veto podzielili się. Potem nastąpiło uchwalenie ustawy kolonizacyjnej,
a w ślad za tym ustawy o wywłaszczeniach, co wszystkim tu obecnym jest
wiadomo, bo uchwalenie obu odbyło się pod silnym naciskiem rządu. Ustawa
o wywłaszczeniach została przyjęta przez Polaków jak cios sztyletem w plecy,
bo żaden naród nie jest tak mocno związany z ziemią jak Polacy. To jedna z piękniejszych cech ich charakteru.
Powiedziałem wcześniej, że książę Bismarck uważał za swój obowiązek takie prowadzenie polityki polskiej by nie urazić Rosji. Ale tenże Bismarck rozważał także
wygranie kwestii polskiej przeciw Rosji. Jesienią 1887 r. przebywał u niego we
Friedrichsruh Crispi, z którym rozmawiali o możliwości wojny z Rosją. Wówczas
Bismarck powiedział, że Rosja nie jest niezwyciężona a jej słabym punktem jest
Polska i gdybyśmy tylko trochę wsparli Polaków mogłoby rychło powstać polskie
państwo.
Widzicie zatem, że Bismarck rozważał taką ewentualność, a ja powiem że państwa centralne proklamując niezależne państwo polskie nie zrobiły nic innego,
jak wróciły do koncepcji Bismarcka.
Polska od zawsze leży między Rosją a Niemcami, to powód pomniejszający
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sporne kwestie terytorialne między naszymi dwiema potęgami militarnymi.
Dlatego powstanie polskiego państwa leży nie tylko w interesie Niemiec ale
także Rosji. Przesłanka o założeniu niezawisłej Polski nie jest oczywiście tożsama,
że zafundujemy sobie pod bokiem nową Serbię. Trzeba ułożyć stosunki gospodarcze tak, by nie pozostawić samej sobie kwestii Gdańska i Prowincji Poznańskiej. Tu Polakom nie można zostawić żadnej iluzji, podobnie jak z problemem
Niemców zamieszkałych w różnych częściach odrodzonego państwa, którzy nie
mogą ulec polonizacji.
Dalszą przesłanką przemawiającą za zgodą na powstanie niezawisłej Polski
jest konieczność zrewidowania naszej polityki wobec nowego sąsiada, z którym
trzeba mieć poprawne stosunki. Na wszystkich płaszczyznach, tak w polityce
zagranicznej jak i wewnętrznej, musimy zrewidować nasze dotychczasowe zapatrywania, lub jeśli wolicie – nauczyć się nowej roli. Musimy to zrobić także w odniesieniu do Polski.
[…] Moim zdaniem musimy znieść ustawę o wywłaszczeniach. W kwestii osiedleńczej musimy wypraktykować zupełnie inną politykę. Dotychczasowe działania były dla Polaków bolesne a nam nie przyniosły efektów. Kiedy polski
gospodarz żenił syna i chciał powiększyć dom o jedną czy dwie izby, to mógł się
spodziewać odmowy zezwolenia budowlanego. Co więc robił? Kupował sąsiednie gospodarstwo, którego właścicielem był często niemiecki rolnik. Idźmy dalej,
tuż po rozpoczęciu wojny w klasach podstawowych zezwolono na naukę religii
w języku polskim w prowincji poznańskiej. A w ogóle musimy ponownie zezwolić
na mówienie po polsku w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych. Muszę
tu przypomnieć słowa ojca ćwiczeń gimnastycznych Ernsta Jahna:
Naród, który zapomina ojczysty język traci swoją tożsamość i jest skazany na granie
niemej roli na arenie międzynarodowej.
[…] Ale moi Panowie! Po autorytatywnych słowach księcia Radziwiłła, nie możemy stracić nadziei, że to czego byśmy sobie najbardziej życzyli to dobrych
i harmonijnych stosunków polskiej ludności do naszego państwa i niemieckich
współobywateli. […]693
Wracając do kwestii rekruta polskiego nie sposób pominąć roli Legionów
Polskich, głównie na froncie wschodnim. Działały one w przymierzu z Austrią
i przeszły chrzest bojowy już w 1914 r. pod Laskami (Dęblin) i rok później pod
Rokitną. Następne dwa lata walczyły na Rusi Zakarpackiej, na Podolu, Wołyniu
i Polesiu. Kiedy w 1917 r. próbowano je włączyć do Polnische Wehrmacht, Józef
693
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Piłsudski oficjalnie odmówił przejścia na stronę Niemców. Większość jego legionistów poszła w ślad za Komendantem i nie złożyła przysięgi na wierność kajzerowi.
Piłsudskiego aresztowano i uwięziono w Magdeburgu, żołnierzy internowano
w obozach, a Józef Haller zbiegł przez linie rosyjskie i przez Murmańsk przedostał
się do Francji. Okupacja niemiecka trwała od sierpnia 1915 r. do listopada 1918 r.
Pierwsze symptomy wybuchu uczuć narodowych miały miejsce 3 maja 1916 r.,
kiedy to pierwszy raz od półwiecza odbyły się spontaniczne wiece i manifestacje.
Wkrótce władze niemieckie przywróciły język polski na Uniwersytecie Warszawskim i wydały oświadczenie o restauracji Królestwa Polskiego z Radą Państwa
jako ciałem doradczym. Ta ostatnia obradowała na Zamku Królewskim. Kres
ustępstw przyniósł 1917 r. Trudności gospodarcze, głód, strajki, aresztowanie
Piłsudskiego były wyraźnym symptomem kłopotów. Rada Regencyjna do jesieni
1918 r. była ściśle kontrolowana przez niemieckie władze wojskowe.
Misja Hatzfeldta była więc dla władz niemieckich udana, przynajmniej na początku.
Nikt nie mógł przewidzieć, że skutkiem wojny, do której tak parł kajzer będzie
kres cesarskiej Rzeszy, czy odrodzenie Polski.

b) Działalność w Międzysojuszniczej Komisji Mieszanej na Górnym Śląsku
1919-1921
Po I wojnie, mimo kłopotów zdrowotnych i wieku, księcia Hatzfeldta powołano
na przewodniczącego oraz komisarza Rzeszy niemieckiej delegacji, która negocjowała z Międzynarodową Komisją Mieszaną w Opolu.694 Sytuacja na Górnym
Śląsku była nadzwyczaj skomplikowana. W sierpniu 1919 r. wybuchło tutaj
powstanie, walki toczyły się w powiecie pszczyńskim, rybnickim i katowickim,
a powstańcy po przegranych walkach wycofali się do Polski. Pod koniec stycznia
1920 r. na Górny Śląsk przybyły pierwsze oddziały alianckie. 11 lutego do Opola
przyjechał gen. Henri Le Rond, przewodniczący Międzysojuszniczej Komisji
Rządzącej i Plebiscytowej. Kilka dni później rząd RP mianował Wojciecha
Korfantego komisarzem Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. Urzędujący na
stanowisku komisarza Rzeszy Hatzfeldt dobiegał 72. roku życia i był pełen rozterek co do rozwoju sytuacji oraz swojej pozycji. W liście do kanclerza Rzeszy
z 28. 04. 1920 r. pisał m.in.:
„[…] Już przy obejmowaniu funkcji pełnomocnika Niemiec ds. Górnego Śląska
(Deutscher Bevollmächtiger für Oberschlesien) zwracałem uwagę, że stan zdrowia
nie będzie mi pozwalał sprawować tej funkcji w dłuższej perspektywie.
694
98.

Polskie dążenia narodowe na Górnym Śląsku 1891-1914, Uniwersytet Wrocławski, W-w 1998, s. 66
Także: Podział Śląska w 1922 roku, s. 135-143.
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Obecnie przydarzyła mi się infekcja grypy, bóle neurologiczne pogarszają mój
stan zdrowia – oto dlaczego lekarz zalecił mi absolutny odpoczynek.
Z tego powodu bardzo proszę o zwolnienie mnie z wszelkich obowiązków na
najbliższe 2–3 tygodnie. […]”. 695
W dalszej części listu Hatzfeldt opisywał swoje poprawne stosunki z gen. H. Le
Rondem oraz podkreślał konieczność powołania na swoje miejsce osoby ze
znajomością języka francuskiego i obdarzonej dużym taktem. Proponował posła
Karla von Treutlera. Gdyby jednak zaszła konieczność mianowania kogoś znaczącego pod względem politycznym, Hatzfeldt przedstawił kandydaturę hrabiego
Hansa von Praschma, członka partii Centrum, Górnoślązaka mieszkającego
w Niemodlinie koło Opola. Hatzfeldt zwracał uwagę na fakt, że w wielu powiatach
ludzie nastawieni byli nie tyle przeciw Niemcom, co przeciw Berlinowi (weniger
gegen Deutschland, als gegen Berlin). W końcowej części listu komisarz Hatzfeldt
ponaglał kanclerza do podjęcia decyzji personalnej, bo etykieta wymagała by
przedstawił swojego następcę przewodniczącemu Międzysojuszniczej Komisji.
Drugie powstanie śląskie wybuchło 18 sierpnia 1920 r. po polskich demonstracjach patriotycznych w miastach i strajku szkolnym. Jego efektem było rozwiązanie niemieckiej policji i utworzenie mieszanej polsko-niemieckiej policji
plebiscytowej. Zgodnie z artykułem 88 pokojowego traktatu wersalskiego miał
się na Śląsku odbyć plebiscyt pod kontrolą francusko- brytyjsko-włoską. Efektem
drugiego powstania była m.in. realizacja zapisanego w traktacie pokojowym
usunięcia policji pruskiej (Sicherheitspolizei), zastąpienie jej parytetyczną polskoniemiecką policją plebiscytową (Abstimmungspolizei). Także i w tym przypadku
do głosowania zostali dopuszczeni emigranci. Plebiscyt odbył się 20 marca 1921 r.
Na rzecz Niemiec padło 706 820 głosów (59,7%), w tym 182 288 głosów pochodziło od emigrantów; za Polską głosowało 479 414 osób (40,3%), w tej liczbie
jednak tylko 10 120 emigrantów.696
Z uwagi na rozbieżności wśród Sprzymierzonych co do linii podziału Górnego
Śląska powstały dwa projekty: brytyjsko-włoski dla Polski niekorzystny (z przyznaniem Niemcom całego okręgu przemysłowego) oraz francuski. Zaistniały obawy
przed realizacją projektu brytyjsko-włoskiego, na co strona polska zareagowała
trzecim powstaniem śląskim, które wybuchło w nocy 2/3 V 1921 r. i trwało
w zasadzie do początków lipca. Tego rodzaju reakcja polska sprawiła, że Sprzymierzeni ustalili korzystniejszą dla Polski linię graniczną (przyznającą Rzeczypospolitej część okręgu przemysłowego). Wynik ten zatwierdziła Rada Ambasado695
696
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rów w październiku 1921 r., a potwierdził go traktat w Genewie z maja 1922 r.
Desygnowanie Hatzfeldta na przewodniczącego komisji niemieckiej było sygnałem konsensusu i zaufania wszystkich partii w Niemczech co do jego osoby.
Jednak pozycja księcia wobec komisji mieszanej nie była mocna. Dziesięć dni
po wybuchu powstania, 12 maja 1921 r., Hatzfeldt ustąpił ze stanowiska pełnomocnika strony niemieckiej co było wynikiem sporu z przewodniczącym Międzysojuszniczej Komisji Mieszanej, francuskim generałem H. Le Rondem. Generał
nie dotrzymał słowa i dopuścił do zamieszek i czynów zbrojnych powstańców
śląskich, jawnie sympatyzując ze stroną polską. Na swoje miejsce Hatzfeldt
zaproponował hrabiego H. Praschmę, którego kandydaturę przyjęto.697 Sam
w nienajlepszej kondycji zdrowotnej wrócił do swojego dominium w Żmigrodzie
i tam pozostał.
W 1922 r. książę zdecydował się uposażyć młodszego syna – Alexandra. Otrzymał
on majątek Sanie o łącznej powierzchni 1683,04 ha i nowy, okazały dom w Piotrowicach Małych koło Prusic.698 Hrabia Alexander Hatzfeldt miał też posadę w zarządzie spółki kierującej żmigrodzką cukrownią. W 1904 r. ożenił się w Tokio z Hanną
Aoki, córką ministra spraw zagranicznych Japonii − Shuzo Aoki.699
Starszy syn Hatzfeldta, Hermann III, urodzony
w 1874 r. wstąpił w związek małżeński w 1912 r.,
jako dojrzały dyplomata Rzeszy. To jemu przypadło całe żmigrodzkie dominium, zgodnie
z prawem majoratu, po śmierci księcia w 1933 r.

Hermann III Hatzfeldt, dyplomata
i spadkobierca majątku żmigrodzkiego
(Arch. Hatzfeldtów)

W styczniu 1931 r. kanclerz Niemiec Heinrich
Brüning (Centrum) odwiedził Śląsk, którego zła
sytuacja gospodarcza była szczególnie widoczna na tle wielkiego kryzysu. 11 stycznia po wizycie w Miliczu kanclerz udał się do Żmigrodu.
Tutaj gościł na obiedzie u wiekowego księcia.
Podczas toastu Hatzfeldt zwrócił uwagę na
katastrofalne położenie powiatu, do którego
przyczyniły się powodzie w latach 1926-1928.
Do tego dochodziła totalna blokada (totale
Sperrung) północnej części powiatu gdzie wytyczona była granica z Polską. Książę przypomniał,

697
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699
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że potęga gospodarcza Wrocławia wyrosła niegdyś na handlu z Polską. Jako
przykład przytoczył potencję finansową Fuggerów, którzy po Warszawie założyli kolejny bank właśnie we Wrocławiu. Pobliską granicę polsko-niemiecką książę
określił jako ,,Chiński Mur”. Na zakończenie przemowy przy stole powiedział:
„[…] jak można mieć lepsze stosunki z Polską, co jest konieczne i niezbędne,
skoro cały czas wchodzi się z nią w spory. Nasza cała polityka polska już 30 lat
temu była tragiczna w skutkach […]”. 700
Całe Niemcy pogrążone były wówczas w kryzysie gospodarczym, największe
bezrobocie panowało na wsi a kryzys w rolnictwie pogłębiał brak tanich kredytów i nadmiar niesprzedanych płodów rolnych. Przykładem tego był list śląskich
producentów karpi do księcia Hatzfeldta, w którym skarżyli się, że po okresie
wigilijnym zostało im 10.000 cetnarów (200 ton) niesprzedanych ryb.701
14 stycznia 1933 r., dwa tygodnie przed przejęciem władzy
przez Hitlera, książę Hatzfeldt
zmarł w żmigrodzkim pałacu.
Cztery dni później odbyły się uroczystości pogrzebowe, a mszę
żałobną w kościele parafialnym
p.w. Świętej Trójcy celebrował kardynał Adolf Bertram w towarzystwie proboszczów z Radziądza,
Korzeńska, Barkowa i Żmigrodu.
Trumna z ciałem księcia spoczęła w krypcie rodzinnej w kościele
pw. św. Trójcy w Żmigrodzie, obok
trumny zmarłej dwa lata wcześniej żony. Dla Niemiec i Śląska zaczynała się zupełnie inna epoka.
700
701

F. Hatzfeldt, Die Herrschaft Trachenberg… s. 38.
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Nekrolog zamieszczony we ,,Franfurter Zeitung”
(styczeń 1933) z biogramem księcia Hatzfeldta
(Arch. Hatzfeldtów)
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Zakończenie
Zadaniem jakie sobie postawiłem przystępując do badań i napisania pracy
była próba przedstawienia dziejów prowincji śląskiej w okresie nadprezydentury
Hermanna Hatzfeldta w latach 1894-1903. Był to najbardziej dynamiczny okres
w dziejach Śląska, a w nadaniu tej dynamiki należy przypisać ogromne zasługi
i niepodważalną rolę bohaterowi mojej pracy. Dziewięć lat jego nadprezydentury, czyli zarządzania prowincją śląską, pozostawiło na niej silne piętno nowoczesności, rozwoju przemysłowego, rozwoju infrastruktury, rolnictwa poprzez jego
stechnologizowanie. Znacznemu rozwojowi na przełomie XIX i XX stulecia uległa
śląska sieć kolejowa, uruchomione zostały nowe linie pociągów dalekobieżnych,
które połączyły prowincję z innymi częściami kraju, powstały nowe połączenia
międzynarodowe, które uczyniły Śląsk krainą skrzyżowania szlaków komunikacyjnych i wydobyły z peryferii Rzeszy. Szczególnie cennym aspektem rozwoju
była sieć kolejek wąskotorowych. To one przyczyniały się do mobilności całej
społeczności tego regionu, wzmacniały przemysł terenowy, aktywizowały handel,
ułatwiały młodzieży wiejskiej i małomiasteczkowej dostęp do szkół. To z kolei
procentowało rozwojem kulturowym prowincji, o ludności której parę lat przed
objęciem nadprezydentury przez Hatzfeldta pisał Rudolf Virchof, że była „brudna, leniwa i służalcza” i będąc „...fizycznie i duchowo słabą, potrzebuje pewnego
rodzaju władzy opiekuńczej.” Dziewięć lat między 1894 a 1903 zmieniło nie tylko
prowincję śląską, ale także jej mieszkańców.
Duże zasługi położył Hatzfeldt dla Górnego Śląska. Szczególnie cenne były jego
inicjatywy związane z budową sieci wodociągowych w górnośląskich miastach,
bardzo zurbanizowanych i gęsto zaludnionych. Jednak największym dokonaniem nadprezydenta było udrożnienie komunikacyjne tej krainy. Nowe porty na
Odrze (Wrocław, Nowa Sól, Opole, Koźle, Racibórz, Gliwice), pogłębianie rzeki,
kanały i regulacja ruchu spowodowały otwarcie Śląska na świat i możliwość
konkurowania z surowcami i wyrobami angielskimi oraz westfalskimi. Fundamentalne znaczenie handlowe w tej konkurencji miały porty w Koźlu i we Wrocławiu.
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Największe obroty handlowe notowano w stolicy prowincji. Część towarów
transportowanych Odrą przeładowywano tu na wagony kolejowe, a część dostarczanych koleją ładowano na barki i transportowano dalej Odrą. Wśród
towarów przewożonych z Wrocławia w dół Odry przeważał zdecydowanie węgiel
kamienny i koks. Następną grupę stanowiły cukier, zboże i nasiona, a kolejną
cynk, drewno, produkty młyńskie oraz papier i tektura. Natomiast wśród towarów
transportowanych z Wrocławia w górę rzeki przeważały surowce i półfabrykaty
dla przemysłu śląskiego, głównie dla hutnictwa i przemysłu metalowego. Mniejszą rolę odgrywały zboża, produkty spożywcze oraz kamienie i olej mineralny.
O ile ilość towarów transportowanych w górę rzeki szybko wzrastała, o tyle słabszą tendencję wzrostową wykazywał transport w dół rzeki.
Wrocławski Węzeł Wodny, projektowany od lat 70. XIX w., nie mógł doczekać
się realizacji. Prace projektowe, organizacyjne i wykonawcze wlokły się całymi
latami za nadprezydentury leciwego Otto Seydewitza. Dopiero zmiana na stanowisku i kadencja Hatzfeldta przyspieszyły postępy robót i doprowadzenie do
otwarcia węzła wrocławskiego, co uczyniło z Odry prawdziwą arterię komunikacyjną. Na Wrocławski Węzeł Wodny składała się sieć sztucznych przekopów,
kanałów, odnóg i bocznych dopływów Odry, Widawy, Oławy, Ślęzy i Bystrzycy
z obwałowaniami (ok. 100 km) i polderami w rejonie Wrocławia. Kanały i odnogi
zabudowano gęsto urządzeniami służącymi celom przeciwpowodziowym, żeglugowym i przemysłowym. Na węzeł składało się 10 śluz (współcześnie czynnych jest 8) na odcinku Odry o długości 25 km, co razem z odnogami w obrębie
Wrocławia dawało 35 km długości.
Odra przepływała przez teren trzech śląskich rejencji ale jej rola jako arterii
wodnej wykraczała daleko poza prowincję. Komunikacyjnie połączyła ona Śląsk
z Austrią i resztą Niemiec dając zbyt surowcom i towarom ze Śląska. Nadprezydent, jako szef Zarządu Regulacji Rzeki Odry utworzył służbę przeciwpowodziową
– Hochwasserdienst, a także doprowadził do szeregu uregulowań prawnych
i administracyjnych dotyczących ruchu na Odrze (sygnały świetlne i słuchowe
używane przez barki w czasie mgły, sygnały alarmowe, zapobieganie kolizjom, etc.).
Wzrastające obroty handlowe nie mogły się obejść bez tak niezbędnych środków
komunikacji, jak telegraf i telefon. To one wyznaczały standard cywilizacyjny,
dzięki nim można było uzyskać w obrocie handlowym informacje o kursach akcji,
kursach walut czy przesyłać zamówienia.
Wzorcową postawą wykazał się Hatzfeldt podczas powodzi w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kotlinie Kłodzkiej. Olbrzymie straty, jakie wyrządziły górskie rzeki
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spotkały się z dobrze organizowaną akcją pomocy, na czele której stanął nadprezydent. Szkody wyrządzone przez żywioł skutkowały regulacją górskich rzek
i budową zbiorników retencyjnych w Leśnej, Zgorzelcu i na Górnym Śląsku.
Okres rozkwitu przeżywał za czasów kurateli Hatzfeldta wrocławski Uniwersytet
Fryderyka Wilhelma III. Uruchomienie nowych oddziałów na Wydziale Medycznym, budowa nowych klinik, w tym nowatorskiej i pierwszej w Niemczech –
Kliniki Pediatrycznej, pomoc w rozbudowie Wydziału Prawa, to zasługi Hatzfeldta,
które spowodowały, że odchodził ze stanowiska nadprezydenta uhonorowany
doktoratem honoris causa wrocławskiego uniwersytetu.
Dokonania Hatzfeldta na rzecz prowincji docenił cesarz Wilhelm II nadając mu
najwyższy tytuł książęcy Herzog (Herzog zu Trachenberg) i odznaczając Orderem
Orła Czarnego. Po odejściu z funkcji w 1903 r. pozostał czynny w pruskiej Izbie
Panów w Berlinie, gdzie kupił w 1910 r. dom przy Beethovenstrasse 3.
O wysokiej ocenie działań Hatzfeldta i autorytecie jakim się cieszył, świadczy
powierzenie mu, mimo zaawansowanego wieku, funkcji komisarza Rzeszy i przewodniczącego niemieckiego przedstawicielstwa przy Komisji Międzysojuszniczej
w Opolu. Misja ta, wobec powstań śląskich, okazała się nieudana, taka jednak
była logika dziejów. Wykluwała się nowa Europa, upadały monarchie a na ich
gruzach powstawały nowe państwa.
Jako nadprezydent położył Hatzfeldt solidny fundament pod dalszy rozwój prowincji śląskiej i wprowadził ją do grona najważniejszych landów Niemiec.
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Vorwort I
In einer Zeit, die noch keine Politikerdiäten kannte, hat mein Urgrossvater
Hermann Fürst von Hatzfeldt den allergrössten Teil seines Lebens der Politik,
also dem Gemeinwohl gewidmet – 56 Jahre!
1874, im Alter von 26 begann er als Abgeordneter im heimischen Kreis MilitischTrachenberg, 1930 schied er mit 82 Jahren aus dem Schlesischen Provinziallandtag aus.
Die vorliegende Doktorarbeit von Ireneusz Kowalski beschäftigt sich mit einer
in der Mitte dieser Zeitspanne liegenden Periode, 1894 bis 1903, seiner Tätigkeit
als Oberpräsident der Provinz Schlesien und damit mit der wichtigsten seiner
verschiedenen politischen Aufgaben.
Die damalige politisch-rechtliche Verfassung, also die Frage der Vertretung des
Volkes einerseits und die Frage der Machtrechte des Monarchen andererseits,
war gekennzeichnet durch eine Übergangsperiode. Die absolute Macht des
Monarchen wurde ab der Revolution von 1848 eingeschränkt und ergänzt durch
parlamentarische Elemente, also konkret, um Mitspracherechte des Volkes.
Wie man sich denken kann, waren die politisch Aktiven zumeist entweder in der
einen oder der anderen Sphäre tätig. Das Besondere der politischen Tätigkeit von
Hermann Fürst Hatzfeldt ist, dass er über Jahrzehnte in beiden Sphären zugleich
aktiv war. Nämlich von 1878 bis 1918 mit ererbtem Sitz im preussischen Herrenhaus, sozusagen die alte Ordnung verkörpernd, und von 1878-1911 als frei
gewählter Abgeordneter des Reichstags, damit die neue Ordnung vertretend.1
Natürlich war sein Wirken eingebettet in den vorhandenen, grossen Rahmen.
Hierbei möchte ich zwei massgebliche Aspekte herausheben. Es ist einmal
die Situation des Deutschen Reichs um die Zeit seines Eintritts in die Politik, also
1

Nicht Mitglied im Reichstag war er während der hier beschriebenen Tätigkeit als Schlesischer Oberpräsident, was mit den zeitlichen und ortsbezogenen Notwendigkeiten dieser Aufgabe verbunden war, die de
facto eine Vollzeittätigkeit war.
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die 1870/80er Jahre, und zum zweiten das Verhältnis zwischen Deutschland und
Polen.
Das Deutsche Reich der 1860er bis 1880er Jahre wurde weniger geprägt
vom herrschenden Monarchen, dem Preussischen König und späteren Deutschen
Kaiser, sondern es war der Genius Bismarck, der dieser Zeit seinen Stempel
aufdrückte und Deutschland zum Aufstieg zu einer europäischen Grossmacht
verhalf.
Heruntergebrochen auf den innenpolitischen Rahmen, in dem mein Urgrossvater
tätig war, war es Bismarcks Verdienst, für ein gut austariertes Verhältnis zwischen
alter Ordnung (Monarchie) und neuer Ordnung (Parlamentarismus) gesorgt zu
haben, das in der Praxis auch den Umständen entsprechend relativ gut funktionierte.
Das Verhältnis zwischen Polen und Deutschland war schon über Jahrhunderte
ein schwieriges gewesen, bevor es ab 1933 in den entsetzlichen Verbrechen des
Nationalsozialismus mündete.
Polens ‚Pech’ war, zu einer gewissen, faktisch nur kurzen Zeit nicht genügend
stark gewesen zu sein. Das Ergebnis dieser zeitweiligen militärischen Schwäche
war - so war die Logik der Geschichte in den vergangenen Jahrhunderten - dass
die Nachbarn Russland und Deutschland diese Situation zum Ende des 18. Jahrhunderts umgehend ausnutzten und sich Polen mittels der drei polnischen
Teilungen zur Gänze einverleibten. Als Dritter in diesem ‚Bunde unglaublich
frecher Landnahme’ (meine Sicht in heutiger Zeit) ist noch Österreich-Ungarn zu
nennen. Das war ‚kein Zustand’, aber er hielt für länger als 150 Jahre an.
Selbstverständlich wollten sich die Polen weiterhin ihre eigene Identität erhalten,
auch wenn es den eigenen Staat nicht mehr gab. Zuviel Identitätsbestrebung auf
der einen Seite löste ebensolche Bestrebungen auf der anderen Seite aus. Das
ging viele, viele Jahrzehnte gut, allerdings gerade um die Jahrhundertwende um
1900 verstärkten sich die jeweils nationalen Ambitionen.
Sie mündeten dann z.B. in eine massive Propaganda beider Seiten bei der
Abstimmung in Oberschlesien 1921.
Damit ist auf meinen Urgrossvater Hermann Fürst v. Hatzfeldt zurückzukommen,
denn die beiden oben skizzierten Randbedingungen haben sein politisches
Wirken massgeblich beeinflusst.
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Im Hinblick auf die Wechselwirkung zwischen alter und neuer Ordnung ist z.B.
auf seine Rede 1918 im Preussischen Landtag hinzuweisen, in der er unmittelbar
vor der entscheidenden Abstimmung für die Abschaffung des preussischen
Dreiklassenwahlrechts zugunsten eines fortschrittlichen gleichen Wahlrechts
plädierte – und dafür als konservativer Abgeordneter den Applaus der linken
Fraktionen erhielt.
Seine politische Position und seine persönliche Überzeugung im schwierigen
deutsch-polnischen Verhältnis ist völlig eindeutig: Er wandte sich gegen
verstärkende Bestrebungen deutscher Elemente in den polnischstämmigen
Ostprovinzen2. Bis hin zum offenen Protest, als er 1907/08 sowohl im Herrenhaus
wie im Reichstag gegen das antipolnische Enteignungsgesetz eindringlich
mahnte.
Seine Haltung zur deutsch-polnischen Frage war sehr fundiert und integer, so
dass er 1920 mit dem überaus schwierigen Amt des Deutschen Bevollmächtigten
für den Abstimmungsbezirk Oberschlesien betraut wurde.
Über seine Tätigkeit als Oberpräsident von Schlesien berichtet ausführlich die
vorliegende Arbeit von Ireneusz Kowalski. Es ist das Verdienst dieser Arbeit,
einerseits die vielen einzelnen Elemente zusammengetragen zu haben und
andererseits dies geschichtlich korrekt und politisch neutral zu tun.
Möge diese Arbeit eine gute Aufnahme in der historischen Forschung finden und
zu weiteren Diskussionen und Untersuchungen über diese interessante Zeit und
die darin wirkenden Personen Anlass geben.
Als derzeitiger ‚Familienältester’ freue ich mich über diese Arbeit, zeigt sie doch
der heutigen Generation, dass sie mit grossem Stolz auf die Altvorderen und in
besonderem Masse auf Hermann Fürst v. Hatzfeldt blicken kann!
Sebastian Graf v. Hatzfeldt, Juni 2014

											
2

Also denjenigen Landesteilen, die im Zuge der polnischen Teilungen zu Preussen gekommen waren.
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Vorwort II
Die Beschäftigung mit einer großen Region in einer zurückliegenden Epoche
ist stets für den Wissenschaftler eine besondere Herausforderung. Auch für
die preußische Provinz Schlesien gibt es zahlreiche bislang von der Forschung
wenig behandelte Zeitspannen, Ereignisse oder Persönlichkeiten. Bei
geschichtswissenschaftlichen Arbeiten, wie der hier vorliegenden, sind die
Ergebnisse stets von den Fragestellungen sowie den verfügbaren Quellen
abhängig. Schon die Beschreibung von Schlesien hat zu jedem Zeitpunkt
differenziert auszufallen. Die Größe, die unterschiedliche Topographie und
daraus abgeleitet verschiedene wirtschaftliche und soziale Gegebenheiten
haben auch die Entwicklung des 19. Jahrhunderts bestimmt. Während ein Teil
der Bevölkerung noch in Blockholzhäusern auf dem Lande lebte, gab es in
der benachbarten Stadt schon großzügige Etagenmietwohnungen. Solchen
Widersprüchen oder gleichzeitigen Entwicklungsunterschieden in der Stadt
– Land –Relation entsprach eine Arbeitsordnung mit Tagelöhnern auf den
Landgütern, der Akkordarbeit im untertägigen Steinkohlenbergbau gegenüber
Angestellten und Beamten der Verwaltung oder der Banken mit einem
tariflichen Gehaltsschema. In dieser uneinheitlichen Gesellschaft ist Hermann
von Hatzfeldt-Trachenberg geboren, aufgewachsen und über verschiedene
Stufen zum höchsten Amt in seiner preußischen Heimatprovinz Schlesien,
dem Regierungsbeauftragten, aufgestiegen. Es ist daher ein faszinierender
Forschungsansatz, seine Wirkungsmöglichkeiten und sein Wirken zu betrachten.
Hatzfeldts Familie verfügte über großen Landbesitz, der in Eigenbewirtschaftung
und Verpachtung land-, forst- und als Besonderheit teichwirtschaftlich nutzbar
gemacht wurde. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte nicht nur in
Schlesien eine beispiellose technische Modernisierung Einzug gehalten. Auch
die preußische Administration hatte sich zu einer modernen Staatsverwaltung
verändert, in der Beamte den Anspruch zur Regelung aller Verwaltungsaufgaben
besaßen. Wie hat das ein adliger Großgrundbesitzer erlebt und mitgetragen,
dessen Individualrechte beschnitten wurden, der aber zugleich als höchster
Verwaltungschef diese Prozesse zu steuern und gegebenenfalls zu Gunsten
seines Standes zu gestalten wusste? Welche Regulierungsaufgaben besaß das
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Oberpräsidium einer preußischen Provinz und wie änderten sich diese in Schlesien
während Hatzfeldts Amtszeit? Was an Sonder- und Leistungsverwaltungen
stand dem Oberpräsidenten zur Verfügung? Wie stand es um die Qualifikation
des Oberpräsidenten Hatzfeldt, aber auch um das Qualifikationsprofil seiner
Mitarbeiter und bei den direkt unterstellten oder zu beaufsichtigenden
Behörden? Wie mussten die Oberpräsidenten dieser Zeit mit den durch die
Kreisordnung von 1872 gestärkten Landräten umgehen? Wie wurden die
zahlreichen Infrastrukturprogramme umgesetzt? Dem Geflecht dieser Fragen
wird sich Ireneusz Kowalski in seiner Arbeit zu stellen haben und er kann einiges
zur Beantwortung beitragen. Seine Arbeit besitzt damit das Potential für eine
große Dichte von Information und eine Vielfalt von Erkenntnisansätzen. Möge
diese Publikation eine weite Verbreitung in beiden Nachfolgegesellschaften des
untergegangenen preußischen Staates finden und damit Deutsche und Polen
zum weiteren Nachdenken und Nachforschen über Schlesien an der Schwelle der
Moderne anregen.
Dr. Stephan Kaiser, Stiftung Haus Oberschlesien, Ratingen (NRW)
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Einführung
Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch, eine der wichtigsten Epochen der
Geschichte Schlesiens darzustellen, nämlich die Zeit vom Ende des 19. bis
Anfang des 20. Jahrhunderts.
Über mehrere Jahrhunderte lag Schlesien am Rande eines Reiches, zuerst
Österreich, danach Preußen und zuletzt des Deutschen Reichs.
Fürst Hermann von Hatzfeldt (1874-1933), Oberpräsident der Provinz Schlesien
in den Jahren 1894-1903, gilt als Persönlichkeit, die aus einem eher provinziellen
Bereich von Preußen ein Gebiet machte, welches zum Kreis der am meisten
entwickelten und aufstrebenden Teile des wilhelminischen Reiches gehörte.
Obwohl sich mit Schlesiens Geschichte schon einige herausgehobene deutsche
Historiker des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigt haben, wurde Schlesien
sowohl von der deutschen als auch von der polnischen Geschichtsschreibung
nicht immer richtig eingeschätzt. Zu einer deutlichen Beschleunigung der Forschungen über die Geschichte Schlesiens kam es nach dem Zweiten Weltkrieg. Die
Forschungen der deutschen Historiker des 19. Jahrhunderts betrafen Probleme
der Kultur und Demographie und konzentrierten sich vor allem auf frühere
Zeiten. Jedoch kein deutscher Historiker der damaligen Zeit interessierte sich
genauer für die wirtschaftliche und technologische Entwicklung der Provinz
Schlesien. Das Bestehen dieser Lücke, welche die Historiker hinterliessen, ist
einer der Gründe für das Forschungsthema dieser Doktorarbeit. Der zweite
Grund ist die Tatsache, dass der Autor dieser Arbeit mit Schlesien seit Jahren eng
verbunden ist, nämlich als Bürger der Stadt Milicz, dem Hauptort des ehemaligen
Militsch-Trachenberger Kreises, wo sich der Familiensitz des Fürsten Hermann
von Hatzfeldt befand.
Der Mangel an Abhandlungen zum Thema dieser Doktorarbeit bedeutet auch,
dass sich bisher wenige sowohl deutsche als auch polnische Historiker an der
Persönlichkeit des Oberpräsidenten von Hatzfeldt interessiert gezeigt haben.
Außer gelegentlichen Publikationen aus der Feder seines Enkels Friedrich Graf
von Hatzfeldt (1928-2006) gab es bisher keine größeren historischen Beschreibungen über Hermann Fürst von Hatzfeldt.
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Hingegen ist der Quellennachlaß ziemlich reichhaltig. Er bildet die Basis der
vorliegenden Doktorarbeit. Zu nennen sind insbesondere Akten, Ortschroniken,
Tagebücher und Briefe.
Im Staatsarchiv in Wroclaw/Breslau (Archiwum Państwowe we Wrocławiu) befinden
sich die Akten des Landgutes der Familie von Hatzfeldt, eine einzigartige,
komplett aufbewahrte Dokumentensammlung, die seit der Mitte des 17.
Jahrhunderts bis 1945 zusammengetragen wurde. Das Staatsarchiv in Wrocław
besitzt auch die in der Doktorarbeit zitierten Dokumente des Oberpräsidiums
der Provinz Schlesien.
Die zweite herangezogene Archivgruppe sind Bestände des Geheimen
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem. Zu diesen Archivalien
gehören Sitzungsberichte des Herrenhauses und Abgeordnetenhauses, die
Korrespondenz des Adels mit dem Königshof und vieles andere.
Die grösste Basis und Hauptquelle, die auch schwierig zur Bearbeitung für diese
Doktorarbeit war (vor allem wegen Inhalt und Umfang), bildeten die Jahrgänge
der “Schlesichen Zeitung”. Die Artikel dieser Tageszeitung berichteten über
damalige Probleme der Provinz, über aktuelle Aktivitäten und Projekte des
schlesischen Provinziallandtages, des Oberpräsidiums und des Breslauer Regierungsbezirks. Sie enthalten auch Nachrichten über Pläne der Berliner Ministerien
hinsichtlich der Provinz Schlesien und Beschreibungen der Tätigkeiten der
preußischen Regierung angesichts drängender Probleme. Auch die Jahrgänge
anderer schlesischen Zeitungen stellen eine Abbildung der damaligen Wirklichkeit
in Breslau, in der Provinz und im Reich dar.
Die vorliegende Arbeit entstand auch auf der Grundlage der Begeisterung
des Autors für das Bartschtal und seine Geschichte. Auf der Suche nach Quellen
für die seit 1992 publizierten Chroniken des Bartschtals (Kroniki Doliny Baryczy)
traf der Autor auf den Vorsitzenden der Heimatkreisgemeinschaft MilitschTrachenberg. Dieser Vorsitzende war von 1959 bis 1997 Edmund Fürst von
Hatzfeldt (1923-1997), der Enkel des Oberpräsidenten Hermann Fürst von
Hatzfeldt. Die Kontakte mit ihm und, nach seinem Tode, mit dem jüngeren Bruder
Friedrich, sowie der Zugang zum Familienarchiv in Köln führten zur Entstehung
einiger Publikationen. Das Studium der Familienurkunden, die Berichte beider
Brüder von Hatzfeldt über das Trachenberger Schloß und das dazugehörige
Dominium, sowie schließlich die Lektüre der Dokumente über die Tätigkeiten des
Fürsten Hermann von Hatzfeldt bewegten ihn zur tieferen Forschung über diese
Persönlichkeit.
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In der Zeit der Oberpräsidentschaft von Hermann Hatzfeldt kam es zu einem
dynamischen Fortschritt in der Infrastruktur, besonders in der Binnenschifffahrt
und im Bahnverkehr, sowie zu einer bedeutenden Entwicklung der Wirtschaft.
Mit diesen Entwicklungen einher gingen deutliche gesellschaftliche Veränderungen.
All dies ist das unbestrittene Verdienst des ‘Helden’ dieser Doktorarbeit. Bei
der Beschreibung der Geschichte der Provinz Schlesien um die Wende des 19. und
20. Jahrhunderts kann man also nicht die Gestalt, die spirit movensi dieser Wandlungen und vielseitigen Entwicklung der Provinz Schlesien war, unbeachtet lassen.
In der bisherigen historischen Literatur ist bis jetzt intensiver nur über drei
Persönlichkeiten der Familie von Hatzfeldt berichtet worden. Die erste ist Graf
Melchior von Hatzfeldt (1593-1658), Feldmarschall und prominente Gestalt der
Katholischen Liga während des Dreißigjährigen Krieges. Für seine Kriegsverdienste auf der Seite von Kaiser Ferdinand III. bekam Melchior von Hatzfeldt das
Trachenberger Dominium in Niederschlesien, womit die schlesische Linie der
Familie von Hatzfeldt ihren Anfang nahm. Die zweite Persönlichkeit war Anton
Lothar von Hatzfeldt (1682-1724), Generalvikar der Breslauer Diözese. Als dritte bekannte Vertreterin ist Sophie von Hatzfeldt zu nennen, bekannt wegen der
Affäre mit Ferdinand Lassalle und nach seinem Tode wegen ihres Einflusses auf
die Arbeiterbewegung.
Die Persönlichkeit Hermann von Hatzfeldts als Politiker, Verwaltungsvorsitzender
und Aristokrat kann man nicht behandeln, ohne sich mit dem Milieu, aus dem er
stammte, zu beschäftigen.
Trotz der zunehmenden Entwicklung von Industrie und Handel wies die Position
der Grossgrundbesitzer in Preußen und im Reich eine hohe Stabilität auf. Davon
zeugen erhaltene Klassenprivilegien, die Besetzung der meisten Sitze im preußischen Herrenhaus, und das Diplomaten- sowie das Beamten- und Offizierkorps,
die alle sehr stark auf dem Adel basierten. Der Staat wurde durch diese Klasse maßgeblich geführt. Indem der Adel und insbesondere die Großgrundbesitzer eine
hervorragende Stellung auf allen Stufen der Verwaltung einnahmen, konnten
sie beim Staat teilweise eine für sie günstige Politik durchsetzen. Östlich der
Elbe spielten die Großgrundbesitzer und der Landadel eine überragende Rolle
und Berlin war ihr Verbündeter. Trotz der sich entwickelnden Industrie, trotz des
großen Kapitals, konnte die aufkommende einflussreiche Schicht reicher
Industrieller nicht die Großgrundbesitzer aus dem politischen Leben verdrängen
oder gar ihre Position einnehmen. Das Ende der Grossgrundbesitzer und
ihrer beherrschenden Stellung setzte erst mit der Niederlage im Jahre 1918 ein,

225

SCHLESIEN AN DER WENDE VOM 19. ZUM 20. JAHRHUNDERT
DIE PROVINZ SCHLESIEN UNTER OBERPRÄSIDENT FÜRST HERMANN VON HATZFELDT

die dadurch hervorgerufene Revolution brachte gravierende politische und
gesellschaftliche Wandlungen.
Den chronologischen Kern dieser Doktorarbeit bilden die Jahre 1894-1903.
Das erste Datum bedeutet die Amtsübernahme durch Hermann von Hatzfeldt
als Königlicher Oberpräsident. Zu dieser Zeit hatte Fürst Chlodwig HohenloheSchillingsfürst die Stellung des Reichskanzlers in Berlin inne. Das zweite Datum
ist bestimmt durch den Rücktritt vom Amt 1903, zugleich das Jahr einer Reichstagswahl, und zugleich eine Periode der Verschärfung des Streits mit der polnischen Bevölkerung in Oberschlesien sowie eines großen Hochwassers in Breslau.
Im Zusammenhang mit der Genealogie der Familie von Hatzfeldt und ihrer
Ansiedlung in Schlesien (2. Kapitel der Doktorarbeit) beschäftigt sich diese Arbeit
auch mit der vor 1894 liegenden Zeit, das Ende bildet 1933, als Hermann Fürst
Hatzfeldt starb.
Der territoriale Umfang der Doktorarbeit umfasst das Gebiet der gesamten
Provinz Schlesien von Görlitz in der Oberlausitz bis Oberschlesien. In der
beschriebenen Zeitperiode gliederte sich die Provinz in die drei Regierungsbezirke
Liegnitz, Breslau und Oppeln. Die Provinzhauptstadt war Breslau. Wegen der
Aktivität Hermann von Hatzfeldts in Berlin (gewähltes Mitglied im Reichstag und
ererbter Sitz im Herrenhaus) und seiner Missionen in Rom und Warschau reicht
die Darstellung dieser Doktorarbeit mehrmals über den Rahmen der Provinz
Schlesien hinaus.
Die Gliederung der Arbeit orientiert sich an einem chronologisch-problematischen
Prinzip. Die Bearbeitung besteht aus fünf Kapiteln, von denen die drei ersten
den Hintergrund für die zwei Hauptkapitel bilden. Diese Hauptkapitel vier und
fünf beschreiben die Aktivitäten Hermann von Hatzfeldts als Oberpräsident der
Provinz Schlesien.
Im ersten Kapitel wird die territoriale, wirtschaftliche und demographische
Charakteristik der Provinz Schlesien dargestellt. Das zweite Kapitel ist der
Geschichte des Stammes von Hatzfeldt und ihrem Trachenberger Gut gewidmet.
Das dritte Kapitel legt wesentliche Kompetenzen und den Wirkungskreis des
Amts eines Oberpräsidenten der Provinz Schlesien dar. Im vierten Kapitel wird
die erste Amtszeit des Oberpräsidenten in den Jahren 1894 bis 1899 beschrieben,
das fünfte Kapitel beschäftigt sich schließlich mit Aktivitäten Hermann von
Hatzfeldts in seiner zweiten Amtszeit sowie ausgewählter Aktivitäten nach seinem Rücktritt vom Amt.

226

SCHLESIEN AN DER WENDE VOM 19. ZUM 20. JAHRHUNDERT
DIE PROVINZ SCHLESIEN UNTER OBERPRÄSIDENT FÜRST HERMANN VON HATZFELDT

I. DIE PROVINZ SCHLESIEN AM ENDE
DES 19. JAHRHUNDERTS
1. Territorium, Wirtschaft und Demographie
Die Provinz Schlesien war eine von zehn Provinzen in Preußen mit einer Grösse
von 36.696 Quadratkilometern. Schlesien grenzte im Norden an Großpolen, im
Osten an das Kronland Österreichisch-Schlesien und Galizien, im Süden an das
österreichische Kronland Böhmen und im Westen an die Provinz Sachsen.
Niederschlesien ist durch eine abwechslungsreiche Landschaft charakterisiert
und teilt sich in zwei Haupträume auf: eine Tiefebene in der Mitte, im Norden
und Nordosten sowie Gebirgsland im Süden.
Der nordwestliche Teil von Niederschlesien liegt in der Schlesisch-Lausitzer
Tiefebene (Nizina Śląsko-Łużycka) und die nordöstlichen Gebiete gehören zur
Großen Tiefebene Mittelpolens (Niziny Środkowopolskie). Die Gebirgszone im
Süden umfasst die Sudeten.
Das niederschlesische Klima und das damit verbundene, für diese Region
typische Wetter beeinflussen Luftmassen, die hauptsächlich vom Atlantik,
von Skandinavien und dem nordöstlichen Europa einströmen. Somit ist es ein
gemäßigtes Klima mit ozeanischen Einflüssen, das durch relativ milde Winter
und nicht sehr heiße Sommer charakterisiert ist.3 In den Sudeten ist das Klima
deutlich härter als in den anderen Teilen Niederschlesiens.
Wenn es um die Hydrographie der Schlesischen Tiefebene geht, so ist dieses Land
stark vom Flusslauf der Oder gekennzeichnet und gehört damit zum Abflußgebiet der Ostsee. Die meisten Zuflüsse der Oder befinden sich an ihrer linken
Seite. Das sind, aus Sudeten strömend: Glatzer Neisse (Nysa Kłodzka), Weistritz
3

Die Beschreibung des Klimas als ‚relativ milde Winter und nicht sehr heiße Sommer’ ist im Verhältnis zum
Klima anderer Regionen des heutigen Polens zu verstehen. In Bezug auf das wahrscheinlich überwiegend
im heutigen Deutschland ansässige Leserpublikum dieser deutschen Zusammenfassung würde man eher
den kontinentalen Aspekt des dortigen Klimas herausstreichen, also mittelkalte Winter und warme Sommer.
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(Bystrzyca), Katzbach (Kaczawa), Bober (Bóbr) mit Queis (Kwisa) und Lausitzer
Neisse (Nysa Łużycka). Im Sudetenvorland haben ihre Quellen u.a. Ohle (Oława)
und Lohe (Ślęza). Von den Zuflüssen der rechten Seite sind in Niederschlesien die
wichtigsten: Stober (Stobrawa), Weide (Widawa) sowie Bartsch und Horle (Orla).
Das Schlesische Hochland grenzt im Osten an die Schlesische Tiefebene. Zu seinen
Hauptflüssen gehören Weichsel (Wisła), Przemsa (Przemsza) und Brinitz (Brynica).
In den letzten 200 Jahren wurde der Mensch zu einem wesentlichen Faktor in der
Gestaltung der Landschaft. Das ursprüngliche Gelände wurde durch Umwandlungen verändert, die mit der Entstehung der Städte, der Industriebetriebe und
der Gewinnung von Rohstoffen verbunden waren. Seit der intensiven Industrialisierung im 19. Jahrhundert greifen weiterhin verschiedene durch Verkehrslinien
bedingte Bauten wie Eisenbahndämme, Ausschachtungen, mit Wasser gefüllte
Abbauräume, Kohlen- und Hüttenhalden, sowie auch Lagerflächen, Bahngebiete
und Absetzbecken des Kohleschlamms in die Landschaft ein. Verschlechtet
haben sich teilweise die physischen und chemischen Eigenschaften des Bodens,
der an manchen Orten mit Schwermetallen belastet ist.
Zu den Hauptzweigen der Wirtschaft in Schlesien gehörte die Förderung von
Kohle sowie Holzindustrie, Textilindustrie, Landwirtschaft und das Brauwesen.
Die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchgeführten Reformen beeinflußten und begünstigten die Entwicklung der kapitalisierten Wirtschaft. Folgen
dieser Reformen beobachtete man nicht nur in der Landwirtschaft sondern auch
in der Industrie, deren Produktion sehr schnell anstieg. Als Antriebskraft dienten
neue Technologien, Verbesserungen vielfältiger Art sowie der Handelsaustausch
mit den anderen Provinzen Preußens und dann des Deutschen Reiches sowie mit
dem Ausland.
Einen weiteren positiven Einfluß auf die Entwicklung der Provinz Schlesien in der
Kaiserepoche nach 1871 hatte die von Frankreich zu zahlende Kriegsreparation
in Höhe von 5 Miliarden Franken in Gold.
Im Oppelner Regierungsbezirk stärkte der oberschlesische Bergbau und das
Industriegebiet seine Position, als Nachweis der wirtschaftlichen Entwicklung ist
die Steigerung der Produktion und die Zahl der eingestellten Arbeiter evident.
Auch die Rolle des Breslauer Regierungsbezirks als Handels-, Dienstleistungsund Kommunikationsmittelpunkt wuchs signifikant. Die Provinzhauptstadt
Breslau war das größte Zentrum Schlesiens, in dem Behörden, Institutionen und
die wichtigsten Industriebetriebe ihren Sitz hatten.
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In diesem Zusammenhang kann man nicht die schlesische Landwirtschaft
unbeachtet lassen. Die gute Konjunktur für Feldfrüchte dauerte ziemlich lang,
seit den 1830er Jahren bis circa 1875; danach begann eine grössere Krise in der
Landwirtschaft, die bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts andauerte. Die Krisensituation zwang zur Entwicklung der Mechanisierung und zu Fortschritten im
Anbau und der Zucht, also allgemein zu einer Intensivierung der Landwirtschaft.
Die Vergrößerung der landwirtschaftlichen Anbaufläche zog eine Expansion der
Lebensmittelindustrie und vor allem der Zuckerindustrie nach sich.
Wenn die Situation in der Landwirtschaft gut war, d.h. gute Einkommen brachte,
unterstützten die Großgrundbesitzer die Politik des wirtschaftlichen Liberalismus
und exportierten das preußische Getreide von ihren Gütern ins Ausland. Als
die Krise kam, änderten die Rittergutsbesitzer ihre Haltung und verleiteten die
Regierung zur Einführung höherer Schutzzölle. Die ökonomische Position der
Großgrundbesitzer wurde zwar schwächer, aber ihre politische Einflussnahme
sank nicht proportional. In der Provinz Schlesien gehörten 51 % der Ackerfläche
Großgrundbesitzern.
Mit der Entwicklung der Wirtschaft in Schlesien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts gingen erhebliche demographische
Wandlungen einher. Zwischen 1875 und 1900 vergrößerte sich die Bevölkerung
von 3,84 auf 4,67 Mio. Personen und stand damit für 13,5 % der Bevölkerung
Preußens. Die Entwicklung der Industrie verstärkte den Anteil der Bevölkerung in
den Städten, so betrug die Urbanisierung im Breslauer Regierungsbezirk im Jahr
1852 25 % und 1900 bereits 42 %.

2. Breslau am Ende des 19. Jahrhunderts
Ende des 19. Jahrhunderts erlebte Breslau eine Periode intensiver Entwicklung.
Diese Agglomeration war eine von drei bedeutenden Industriezentren in Schlesien.
Als die beiden anderen sind das Gebiet um die oberschlesischen Städte Beuthen
– Gleiwitz – Kattowitz sowie Waldenburg (Wałbrzych) zu nennen. In der Prvinzhauptstadt hatten weiterhin Behörden und die wichtigsten Ämter ihren Sitz,
nämlich Oberpräsidium, Regierungspräsidium und der Schlesische Provinziallandtag. 1871, im Jahre der Entstehung des Kaiserreichs, zählte die Stadt 208.000
Einwohner, damit war sie die drittgrösste des deutschen Reichs (nach Berlin und
Hamburg). 1910 zählte Breslau bereits 512.000 Einwohner, belegte damit aber
nur noch den siebten Platz im Reich. Dies beruhte auf einer ungleichmässigen
Entwicklung, denn am schnellsten wuchs der westliche Teil des Deutschen Reiches.
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Die durchgreifende Entwicklung des Industriesektors ging einher mit der
Entwicklung von Dienstleistungen und Handel. Der Handel war die traditionelle
Domäne der Stadt, denn hier fanden Keramik-, Wolle-, Pferde-, Lebensmittel- und
Leinenmärkte statt, weiterhin handelte man mit Getreide, Samen, Vieh, Schweinen,
Leder, Kolonialwaren und Konfektionsbekleidung. Breslau galt auch als Zentrum
des Großhandels in Schlesien.
Um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert gab es im Bezirk Breslau 162 Branntweinbrennereien, 32 Brauereien, 24 Lederverarbeitungsfabriken, 23 Tabakbetriebe
und 25 Zuckerfabriken. Unter den größten Arbeitgebern waren die Archimedes
AG, ein Betrieb, der Bauelemente und Einrichtungen für Bergbau und Hütten
herstellte; und die Linke-Hoffmann Werke (seit 1871 Breslauer Aktiengesellschaft
für Eisenbahnwagen), die Lokomotiven und Eisenbahnfahrzeuge fertigte.
Breslau war eng mit dem oberschlesischen Industriegebiet verbunden, letztlich
auch wegen des Kohletransportes auf der Oder, seit 1868 gab es einen grösseren
Flusshafen.
Wie es sich für eine Hauptstadt der Provinz gehört, war Breslau auch als Bankzentrum bekannt. Im Jahre 1900 wirkten in der Stadt 12 große kommerzielle Banken,
die Investitionen finanzierten. Mit kleinen Krediten, vor allem für Handwerker
und Kaufleute, beschäftigten sich die Spar- und Darlehensbanken und RaiffeisenKassen.
Auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen zogen viele Menschen aus
kleineren Orten und Dörfern der Provinz in die Hauptstadt, so dass 1895 Einwanderer 56 % der Stadtbevölkerung bildeten. Die Zunahme der Einwohnerzahl
zwang zur Vergrößerung der Stadt ins Umland.
Einher mit der Vergrößerung ging die Entwicklung der Infrastruktur. Zwischen
1874 und 1900 wurden 16 neue Brücken gebaut. 1877 nahm man die ersten
Pferdestraßenbahnen und ab 1893 elektrische Straßenbahnen in Betrieb. Die
Ausbreitung der Stadt erforderte auch neue Straßenbahnlinien, mit denen die
weit entfernten Stadtteile angebunden wurden.
1871 wurde ein neues Wasserwerk in Betrieb genommen, das Wasser aus der
Oder filterte. Bereits seit 1904 benutzten die Breslauer Wasser aus Tiefbrunnen.
Die neu erbauten Mietshäuser wurden an das Wasserleitungs- und Kanalisationsnetz angeschlossen, was die sanitären Bedingungen ganzer Stadtviertel
verbesserte und das Leben der Einwohner komfortabel machte.
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Die Sterblichkeit in Breslau gehörte zu einer der höchsten in Europa, um die
Wende des 19. und 20. Jahrhunderts findet man viele Angaben zu Epidemien
und zur Zahl ihrer Todesopfer. Dies betraf alle Städte in Schlesien und war ein
Zeichen der Zeit und der sanitären Situation des damaligen Europa.
Bei der Beschreibung der Breslauer Entwicklung kann man nicht die Persönlichkeit
des Oberbürgermeisters Georg Bender unbeachtet lassen. Von der Ausbildung
her Jurist, wurde er 1888 zum Bürgermeister von Thorn (Toruń) ernannt. Im Jahre
1891 wurde er Oberbürgermeister von Breslau und bekleidete dieses Amt bis
1912. Während dieser Zeit vergrößerte sich die Fläche der Stadt von ca. 2.000
auf 5.000 Hektar, verbunden mit einer Bevölkerungsexplosion und einer starken
Industrialisierung. Georg Bender besaß eine Vision zur Stadtentwicklung und
sammelte viele Fachleute um sich, mit denen er die Stadt in ein modernes
Zentrum in jeder Hinsicht umgestalten wollte. Das heisst, in ein Handels-,
Dienstleistungs-, Kommunikations-, Produktions- und Erholungszentrum. Neue
Bauvorschriften und die Unterstellung der Baupolizei unter die Stadtbehörde
erlaubten die Einführung planmäßiger räumlicher Entwicklungen und Baugebiete. Neue Gaswerke, Elektrizitätswerke, Stadtbaustellen, die Flußregelung der
Oder – das alles beeinflusste zudem den damaligen Arbeitsmarkt und brachte
neue Stellen für Ingenieure und Techniker. Die Bender-Epoche gab Breslau den
Charakter einer Metropole, womit sie Schritt halten konnte mit anderen großen
europäischen Agglomerationen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Breslau somit zum Verwaltungs-,
Wirtschafts- und Kulturzentrum des östlichen Teils des Deutschen Reiches.
In Breslau herrschte ein reges politisches Leben, das einige bedeutende Persönlichkeiten hervorbrachte. Zunächst der schon erwähnte Oberbürgermeister
Georg Bender, ein dem Oberpräsidenten Hermann von Hatzfeldt ebenbürtiger
Partner. Ein weiterer einflussreicher Politiker war Max von Forckenbeck, ein
Liberaler und Bismarcks Gegner im Kampf mit der Sozialdemokratie. Als erster
sozialdemokratische Abgeordneter aus Breslau im Reichtstag ist Klaas Peter
Reinders zu nennen, der die Breslauer sozialistische Bewegung vereinigte, indem
er die Zeitung “Die Wahrheit” gründete. Sein Werk setzte Wilhelm Hasenclever fort,
dessen einflussreicher Redaktionskollege war Bruno Schönlank. Großen Ruhm
unter den Breslauer Abgeordneten der damaligen Sozialdemokratie erwarb
sich Eduard Bernstein.
Die relativ große Zahl an politischen Persönlichkeiten mit Abgeordnetenund Deputiertenmandaten brachte es mit sich, dass Breslau einige Vertreter im
Herrenhaus und preußischen Abgeordnetenhaus stellte.
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3. Die politischen Kräfte in Schlesien
Einen großen Einfluß auf die politischen Beziehungen in Schlesien hatte natürlich
die allgemeine Lage in Preußen und im Reich. Der ‘Eiserne Kanzler’ Otto von
Bismarck war Anhänger einer entschiedenen Politik den Sozialisten gegenüber.
Die Repressionen waren aber nicht stark genug, um diese Bewegung zu unterdrücken oder gar auszuschließen. In den 1880er Jahren führte Bismarck viele
soziale Erleichterungen ein, z.B. eine allgemeine Krankenversicherung, damit
freie medizinische Betreuung, und staatliche Renten. Ziel all dieser Massnahmen
war es auch, den Arbeitern die Lust an Revolutionsideen zu nehmen und die
sozialistische Bewegung als Ganzes ins Wanken zu bringen. Trotzdem, schon
sechs Jahre nach Einführung der antisozialistischen Gesetze, hatten die Vertreter
dieser Richtung 24 Mandate im Reichstag gewonnen. Die Zahl der abgegebenen
Stimmen für die SPD stieg in Schlesien von 0,6 % in 1871 auf 11,7 % in 1890.
Im Jahre 1890 endete die Ära Bismarcks als Reichskanzler. Zum neuen Kanzler
wurde Leo Caprivi berufen. Er trat unter dem Ansatz eines Ausgleichs an, der z.B.
die antisozialistischen Gesetze abmilderte, desweiteren stellte er das staatliche
Betreuungssystem auf eine breitere Basis.
Caprivis Unterstützung des Polnischen Bundes im Reichstag milderte zunächst
die allgemeine Einstellung Polen gegenüber. Jedoch bewirkte dieser Schritt
Einsprüche der nationalistischen Kreise und als Folge gründete sich 1894 der
Ostmarkenverein (umgangssprachlich in Polen auch als ‘Hakatisten’ bezeichnet).
Die Hauptziele dieser Organisation waren die Unterstützung der deutschen
Ansiedlung in denjenigen preußischen Ostprovinzen, die im Zuge der polnischen
Teilungen 1772 bis 1795 an Preußen gefallen waren, die Festigung der deutschen
Kultur und deutschen Interessen, sowie damit einhergehend die Schwächung
der einheimischen polnischen Bevölkerung und das dortige Aufkommen polonisierender Tendenzen.
Als Basis für die Sozialdemokraten dienten die grösseren Städte, in denen sich
Industriebetriebe befanden. Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts entsandten
die schlesischen Sozialdemokraten 1893 vier Abgeordnete in den Reichstag,
drei ab 1898 und vier nach den Wahlen 1903. Alle Abgeordneten wurden im
Breslauer Regierungsbezirk gewählt. Das bedeutet, dass sich diese Bewegung
großer Popularität in den Arbeiterkreisen erfreute.
Die konservativen Parteien fanden ihre größte Unterstützung außerhalb der
Städte, wo sich der größte Teil der Bevölkerung mit Landwirtschaft, Handel und
Handwerk beschäftigte. Für den landwirtschaftlichen Osten des Reiches war die
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Wirtschaftspolitik des Kanzlers Caprivi schmerzhaft. Denn die Nutznießer waren
die Industriegebiete und die wirtschaftlich besser entwickelten westlichen
Provinzen. Gegen die Interessen der östlichen, landwirtschaftlich strukturierten
Landesteile senkte das Deutsche Reich die Einfuhrzölle für Feldfrüchte, vor allem
für Getreide, dessen größter Produzent Russland war.
Die damit einhergehende allgemeine Preissenkung für Getreide wandte sich
damit auch gegen die Interessen der Großgrundbesitzer. Als Antwort auf diese
Regierungspolitik gründeten die Großgrundbesitzer 1893 den Bund der Landwirte.
Diese Organisation war also schlesischer Herkunft. Von den am 14. Februar 1893
aus Landbesitzern aus dem ganzen Deutschen Reich gewählten 16 Kommiteemitgliedern kamen drei aus Schlesien.
Der Bund der Landwirte unterlag stark dem Einfluss der Deutschkonservativen
Partei. Die Stärke dieser Partei basierte u.a. auf der Unterstützung durch die preußischen Großgrundbesitzer. Nach der Wahl 1893 entsandten die schlesischen
Deutschkonservativen sieben Abgeordnete in den Reichstag, 1898 auch sieben
und 1903 acht.
Große Bedeutung hatte die katholische Zentrumspartei, die Rittergutsbesitzer,
Bauern, Kleinbürger und Polen aus Oberschlesien anzog. Ihren größten Zuspruch
fand diese Partei im Oppelner Regierungsbezirk und in Breslau. In der Wahl im
Jahre 1893 gewann sie in der schlesischen Provinz dreizehn Abgeordnetensitze,
vierzehn im Jahr 1898 und 1903 zwölf. Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts
teilte sich das Zentrum in Schlesien. Der rechte Flügel sprach sich für das von
Caprivi vorgeschlagene Projekt einer Vergrößerung und Stärkung der Armee aus.
Der ‘Volksflügel’ war dagegen. Dieser Teil der Partei schloss ein Bündnis mit den
Polen aus Oberschlesien, was dem rechten Flügel nicht gefiel.
Eine einflussreiche Partei in Schlesien war schliesslich die Freikonservative Partei
(so bezeichnet in Preußen, auf der Ebene des deutschen Reich nannte sie sich
ab 1871 ‘Deutsche Reichspartei’). Ihre Anhänger setzten sich vor allem aus den
großen Grundbesitzern, Industriellen und Staatsbeamten zusammen. Trotz einer
relativ geringen Zahl von Mitgliedern war diese Partei sehr einflussreich. In der
Wahl im Jahre 1893 gewannen die schlesischen Freikonservativen zwei Mandate,
1898 und 1903 ebenfalls zwei. Ein erfahrener und massgeblicher Parlamentarier
dieser Partei war Fürst Hermann von Hatzfeldt.
Ein genaueres Bild der politischen Situation Schlesiens und der Einflüsse der
Parteien zeigten auch die Resultate der Wahl zum Preußischen Landtag. In der
Wahl 1888 im Breslauer Regierungsbezirk gewannen Albert Rehdiger und Ernst
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von Heydebrand und der Lasa, beides Deutschkonservative. Beide gewannen
auch die Wahl von 1898. Ernst von Heydebrand und der Lasa, langjähriger Landrat
des Militsch-Trachenberger Kreises, gewann noch in den Jahren 1903, 1908 und
1913. Heydebrand hatte eine starke politische Stellung, so gewann er auch das
Mandat bei den Wahlen zum Reichstag in den Jahren 1903, 1907 und 1912.
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II. DIE FAMILIE VON HATZFELDT UND IHR DOMINIUM
1. Die Vorfahren und das Trachenberger Dominium
a) Von Melchior (1593-1658) zu Franz Ludwig von Hatzfeldt (1756-1827)
Die erste Erwähnung erfährt der Stamm Hatzfeld im Jahr 1138. Die Familie führte
eine Burg in einem nordhessischen Ort dieses Namens am Fluss Eder. Im 14. Jahrhundert kamen im Zuge von Eheschließungen Besitzungen im Rheinland hinzu.
Die mehr oder weniger erste historisch bedeutende Persönlichkeit war Melchior
von Hatzfeldt4 (1593-1658). Ursprünglich war er zum geistlichen Stand bestimmt,
ähnlich wie sein Bruder Franz, damals Bischof von Würzburg und Bamberg.
Melchior durchlief zunächst eine geistliche Ausbildung und erreichte die niedrigste Stufe der Priesterwürde, den Diakon.
Nach dem Studium in Frankreich trat er in die kaiserliche Armee ein, wo er bald
zum Offizier befördert wurde. 1632 wurde er zum Oberst und 1635 zum Feldmarschall und Reichsgrafen ernannt. Später diente er unter Matthias Gallas als
Kommandant des Heeres. Melchior unterstützte seinen Monarchen auch
finanziell in der Kriegsführung, so dass für Kaiser Ferdinand III. (Habsburg) große Summen zur Finanzierung von Truppenteilen aufliefen. Als Entgeltung übertrug Ferdinand III. 1641 die Freie Standesherrschaft Trachenberg mit Prausnitz an
Melchior von Hatzfeldt.
Im Jahre 1647 siedelte der Feldmarschall Hatzfeldt nach Schlesien über und
nahm seinen Sitz in Powitzko bei Trachenberg, denn Trachenberg war bis 1650
eine von den Schweden besetzte Festung. Erwähnenswert ist dabei auch, dass
Melchior lieber in seinem hölzernen Landhof in Schlesien als in seinen Schlössern
im Rheinland oder in Thüringen verweilen wollte. Als die Schweden die Festung
Trachenberg verliessen, begann Melchior die Rekatholisierung der Bevölkerung
4

Die Familie schrieb sich bis zur Mitte des 19. Jhd. durchgängig als ‚Hatzfeld’, danach als ‚Hatzfeldt’. Im Zuge
einer einheitlichen Schreibweise, so wie sie aktuell auch in der historischen Literatur meistens angewendet
wird, wird hier durchgängig die Bezeichnung ‚Hatzfeldt’ verwendet. Folglich hat z.B. der hier benannte Melchior zeit seines Lebens ‚Melchior v. Hatzfeld’ geheissen.

235

SCHLESIEN AN DER WENDE VOM 19. ZUM 20. JAHRHUNDERT
DIE PROVINZ SCHLESIEN UNTER OBERPRÄSIDENT FÜRST HERMANN VON HATZFELDT

in seinem Gebiet, das seit über 100 Jahren lutheranisch war. Vor Melchior von
Hatzfeldt hatten diesen Landstrich die protestantischen Familien Kurzbach und
Schaffgotsch besessen. Den Lutheranern wurden bei Zuwiderhandlung gegen
katholische Riten Geldstrafen auferlegt, was zu Protesten der Bevölkerung
führte. Das Entfernen von Pastoren, verbunden mit dem Verbot evangelischer
Gottesdienste, der Eifer der in die Stadt Trachenberg gekommenen Jesuiten
und die konsequente Handhabe der Hatzfeldts erweckten Widerstand bei den
Einwohnern.
Als das Heer von Karl X. Gustaw von Schweden 1657 die Stadt Krakau belagerte,
vertraute der um Hilfe gebetene Ferdinand III. die Führug der 16.000 köpfigen
Armee Melchior von Hatzfeldt an und befahl den Entsatz der Stadt. Nach einem
Monat anhaltender Kämpfe befreite der Feldmarschall Hatzfeldt die Stadt Krakau.
Leider erkrankte er zu dieser Zeit, er wurde nach Powitzko bei Trachenberg
gebracht und starb dort Anfang 1658.
Erbe des kinderlosen Melchior wurde sein jüngster Bruder Hermann von
Hatzfeldt-Gleichen (1603-1673), der außer Trachenberg auch die Güter Crottorf
im Rheinland, Rosenberg in Franken und Gleichen in Thüringen übernahm.
Die Urkunde, die die Verleihung des Trachenberger Dominiums im Jahre 1643
bestätigte, liess auch die Möglichkeit der Erbschaft durch Frauen zu. Die Rechtsnachfolge nach Melchior forderte damit auch das jüngste der Geschwister,
Lucia, die Frau des Freiherrn Bertram Nesselrode. Der Streit zwischen Lucia
und Hermann vor dem kaiserlichen Gericht dauerte mehrere Jahre. Nach der
gerichtlichen Entscheidung von 1670 liess sich die Familie Nesselrode im Schloß in
Prausnitz nieder und übernahm den südlichen (Prausnitzer) Teil des Dominiums.
Hermann von Hatzfeldt bemühte sich um den Wiederaufbau seiner Güter nach
den Kriegsverwüstungen, gründete das Dorf Hermenau (Grądzik) und verstärkte
die Festung Trachenberg. Er gewährte 1668 der Stadt Trachenberg das Recht
zur Städteordnung. Um eine weitere Teilung des Dominiums zu vermeiden und
die eigene Nachfolger zu sichern, stellte er 1662 den Antrag auf ein FideikomissPrivileg, wofür er vom Kaiser 1668 die Zustimmung erhielt. Im Jahre 1659
bestätigte Kaiser Leopold I. an Hermann das Privileg zur Prägung eigener Münzen in Trachenberg.
Hermanns Nachfolger war sein Sohn Heinrich (1641-1683). Es mangelt allerdings
an Quellen mit näheren Informationen über dessen Leben. Auf seine Bitte hin
bewilligten die Schlesischen Stände, einen Teil der Schlossbefestigung abzureißen.
Am 29. Mai 1683 legte der Graf den Grundstein für den Bau der Schlosskapelle.
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Heinrich von Hatzfeldt hinterliess zehn Kinder, um die sich die Witwe Elisabeth
von Hatzfeldt kümmerte. Sie führte die Regentschaft für ihren ältesten Sohn
Franz bis zu dessen Volljährigkeit im Jahr 1700. Elisabeth kaufte 1685 den der
Familie Nesselrode gehörenden Teil des Dominiums in Prausnitz.
Franz von Hatzfeldt (1676-1738) übernahm das Familiengut ab 1700, gemäß
dem Majoratsrecht nach dem Erlangen der Volljährigkeit. Seine Herrschaft
begann er mit dem Umbauprojekt des Trachenberger Familiensitzes und dem
Wiederaufbau der Pfarrkirche, die durch einen Brand vernichtet worden war. Diese
Arbeiten übertrug er dem Baumeister Christoph Hackner. Im Mai 1714 schloß
er mit dem Baumeister einen Vertrag für das Projekt und den Bau des Palais in
Breslau in der Albrechtstrasse (heute ul. Wita Stwosza).
1718 kam es zu einem Grenzstreit mit dem (polnischen) Grafen Jan Kazimierz
Sapieha, dessen Rawitscher Güter mit dem Hatzfeldter Dominium benachbart
waren. Graf Franz wandte sich an das königliche Oberamt in Breslau mit der Bitte
um Hilfestellung. Circa ein Jahr später schritten kaiserliche Truppen von 600
Mann in Rawitsch ein, befreiten den entführten Oberförster und in der Folge gab
Graf Sapieha drei Dörfer zurück. Der Grenzstreit dauerte noch bis 1726, als man
die frühere Grenzlinie von 1531 als weiterhin gültige festlegte.
Franz von Hatzfeldt kaufte 1730 die Standesherrschaft Dlaschkowitz (Dlaskovice)
in Böhmen.
Nach seinem Tode 1738 verwaltete seine Witwe Charlotte Elisabeth das Vermögen
drei Jahre im Namen des ältesten Sohns Franz Adrian.
Franz Adrian (1717-1779) übernahm das Dominium im Jahre 1741. Nachdem
die Preußen Schlesien besetzt hatten und im Sommer 1741 einen Frieden
schlossen, huldigte der schlesische Adel dem jungen König Friedrich II. am 7.
November in Breslau. Während dieser Feierlichkeiten wurden die Grafen Schönaich
aus Carolath und Franz Adrian von Hatzfeldt aus Trachenberg in den Fürstenstand erhoben und ihre Majoratsgüter wurden zu Fürstentümern (seit 1748
Reichsfürst). Der Umschwung in den Machtverhältnissesn bewirkte, dass jetzt
das etwas nähere, aber protestantische Berlin und nicht mehr das katholische
Wien zur Hauptstadt wurde.5
1742 bewilligte Franz Adrian den Bau einer protestantischen Kirche in Trachenberg. Um die Finanzen des Dominiums zu regeln und den Handel mit Feldfrüchten
und Holz zu verbessern, legte er das Kameralamt an. Während des Siebenjähriges
5

Breslau fühlte sich lange Wien recht nahe, bis dahin waren es 420 km, nach Berlin 340 km.
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Krieges und nach Plünderungen von Dörfern des Trachenberger Fürstentums
besetzten russische Truppen am 2. Juli 1758 das Schloss und verhafteten Adrian
von Hatzfeldt zusammen mit dem Trachenberger Bürgermeister sowie dem
städtischen Notar und entführen sie in die Festung Thorn. Nach der Bezahlung
von Lösegeld wurden alle drei freigelassen und kamen am 12. August nach
Trachenberg zurück.
1760, während der Belagerung der Stadt Breslau durch die Österreicher, wurde
das Palais Hatzfeldt von Granaten getroffen und brannte völlig nieder.
1764 schloss Fürst Adrian die Ehe mit Gräfin Bernhardine von Schönborn. Ihr einziges Kind Friedrich Cajetan kam 1773 zur Welt.
Am Ende des Siebenjähriges Krieges begann Fürst Franz Adrian den Ausbau
der Residenz in Trachenberg. Dafür stellte er den jungen Meister Carl Gotthard
Langhans ein, der aus Landeshut (Kamienna Góra) stammte. 1766 traf der Fürst
die Entscheidung für den Wiederaufbau der Breslauer Residenz, auch diesen
Auftrag erteilte er an Langhans. Der Bau dieses Palais machte Carl Gotthard
Langhans sehr berühmt.
Friedrich Cajetan (1773-1794) wurde im Alter von sieben Jahren Waise. Die
rechtliche Pflege übernahm sein Onkel, Graf Karl Friedrich von Hatzfeldt, der in
Wien wohnte und dort Kaiser Josef II. als Minister diente. Die Verwaltung des
fürstlichen Vermögens übernahm der Breslauer Bischof, Freiherr Anton Rothkirch.
Nach dem Tode des Onkels Friedrich wurde Cajetans Vormund der Bruder der
Mutter, Graf Damian Hugo von Schönborn. Cajetan war einziger Erbe des
Trachenberger Vermögens und nach dem Tod des kinderlosen Onkels Karl
Friedrich bekam er auch die Güter in Böhmen. Der junge Friedrich Cajetan war
jedoch an der damals tödlich verlaufenden Tuberkulose erkrankt und starb im
Mai 1794. Mit ihm endete die Linie Hatzfeldt-Weisweiler-Gleichen.
In dem einen Tag vor seinem Tod errichteten Testament machte der junge Fürst
seinen Onkel Graf von Schönborn zum Erbe. Die Verwaltung über das Trachenberger Fürstentum blieb in den Händen der Familie Schönborn bis 1802, als der
Streit um die Erbschaft der ausgestorbenen Linie Hatzfeldt entschieden wurde.
Infolge der Vereinbarung vor dem Reichskammergericht in Wetzlar fiel das
Trachenberger Fürstentum dem Vertreter der Linie Hatzfeldt-Schönstein,
Franz Ludwig von Hatzfeldt, zu. Die Familie Schönborn bekam das Dominium
Dlaschkowitz.
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Franz Ludwig (1756-1827) wuchs als Jüngling in der Umgebung des Erzbischofhofs von Köln, Klemens August von Bayern, auf, später wählte er die militäriche
Laufbahn im Dienst des Kurfürsten Maximilian Friedrich Königsegg. Dort wurde
er zum Kapitän befördert und zum Schatzmeister ernannt. Im Alter von 25
Jahren entschied er sich, in den Malteserorden einzutreten und fuhr nach Malta.
Nach der Rückkehr übernahm er den Dienst beim Kurfürsten von Mainz und
wurde ziemlich schnell zum Generalmajor befördert. In den Jahren 1786 bis 1792
schickte ihn der Kurfürst mehrmals als Boten nach Wien, Dresden, London und
Berlin. Nach dem Ausbruch der Französischen Revolution vertraute der Kurfürst
ihm das Kommando über die Truppen während der Strafexpedition nach Lüttich/
Liège an. Der Bischof von Mainz empfing freundlich die ersten fliehenden
französischen Adeligen. Am 21. Oktober 1792 wurde Mainz durch die Franzosen
besetzt. Dem Bischof gelang es, aus Mainz zu fliehen.
Franz Ludwig fuhr bald nach Berlin, wo er als hochgestellter Offizier für die
Einstellung von Offizieren und Soldaten in die preußische Armee verantwortlich
war. In dieser Zeit war er auch mit dem Streit um das Erbe nach Friedrich Cajetan
beschäftigt.
1799 heiratete Franz Ludwig von Hatzfeldt die 20-jährige Tochter des preußischen Finanzministers Gräfin Caroline Friederike Schulenburg-Kehnert. Ein Jahr
nach der Heirat nahmen Franz Ludwig und seine Frau das Schloss und das Gut
in Crottorf in Besitz und 1802, nach der Vereinbarung mit der Familie Schönborn,
fuhren beide festlich in Prausnitz und Trachenberg ein. Im folgenden Jahr bekam
Franz Ludwig von König Friedrich Wilhelm III. den preußischen Fürstentitel verliehen.
Nach Preußens Niederlage bei Jena und Auerstadt und nach dem Abzug des
preußischen Heeres aus Berlin wurde Hatzfeldt am 19. Oktober 1806 zum Zivilgouverneur der Hauptstadt ernannt. Aber schon am 27. Oktober wurde er durch
die Franzosen verhaftet. Man nahm ihm seinen Brief an den Fürsten Friedrich
von Hohenlohe übel, denn darin beschrieb er die Kräfte der napoleonischen
Truppen, die Berlin in Besitz nahmen, sowie Stellungen des feindlichen Heeres.
Dafür drohte ihm die Todesstrafe. Seine schwangere Frau Caroline erwirkte für
sich eine Audienz bei dem im Schloss Charlottenburg weilenden Napoleon.
DerKaiser erwies sich gütig, den kompromittierenden Brief warf er in den
brennenden Kamin und ordnete die Freilassung Franz Ludwigs an.6
6

Dieses Vorkommnis hatte eine weiterreichende Bedeutung, da sich damit Napoleon auch als ‚gütig’ gegenüber dem besetzten Land zeigen wollte. Die Szene mit dem in den Kamin geworfenen Brief und der davor
knieenden Fürstin Hatzfeldt fand damit auch eine Verbreitung in künstlerischen Darstellungen, z.B. in Kupferstichen oder als Motiv für Tischuhren.
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Als 1811 der preußische Reichskanzler Karl August von Hardenberg eine nähere
Verständigung mit Napoleon suchte, schickte er Franz Ludwig von Hatzfeldt nach
Paris. Diese Mission war so erfolgreich, dass Franz Ludwig dafür vom preußischen
Köing mit dem Schwarzen Adlerorden ausgezeichnet wurde.
Jedoch wurden diese Treuebekundungen alsbald von der Realität überholt. Als
ein Ergebnis der preußischen Heeresreformen wurde das Heer neu aufgestellt und
Preußen trat im 6. Koalitionskrieg erneut gegen das napoleonische Frankreich an.
Zum Objekt des diplomatischen Spiels wurde Österreich, das alle Seiten gewinnen
wollten. Als direkte Folge entstand das in Reichenbach (Dzierżoniów) am 27. Juni
1813 unterschriebene geheime Abkommen über das Bündnis Österreichs mit
Russland und Preußen.
Wenige Tage später trafen sich die Vertreter der kooperierenden Seiten zu weiteren
Verhandlungen, um die Strategie des Krieges gegen Frankreich abzustimmen.
Auf Vorschlag von Friedrich Wilhelm III. wählte man das Fürstlich Hatzfeldtsche
Schloss im etwas abgelegenen Trachenberg. Die Verhandlungen waren von zwei
Zielen geleitet: Als erstes sollte Schweden zum Beitritt in die Koalitition gegen
Napoleon gewonnen werden und das zweite Ziel war die Ausarbeitung einer
Kriegsstrategie. Somit trafen sich am 9. Juli 1813 in Trachenberg Zar Alexander
III. mit seinem Marschall Adolf Nesselrode, dem Fürsten Andriej Wolkonski und
General Karl von Toll sowie der König von Preußen mit seinem General Karl
Friedrich Knesebeck. Am nächsten Tag stiess noch der schwedische Kronprinz
Johann Karl in Begleitung von Feldmarschall Curt Stedingk, Kanzler Gustaw
Wetterstedt, Generalladjutant Gustaw Loewenhielm und General Johan Pieter
Suchtelen hinzu. Englands Vertreter war Lord William Cathcart und als Bevollmächtigter des österreichischen Kaisers kam Graf Franz Stadion. Am 10. Juli
legten die Monarchen ihre jeweiligen Standpunkte dar und führten Vorverhandlungen. Der nächste Tag war Besprechungen der Generäle und politischen
Berater gewidmet. Das am 12. Juli unterzeichnete ‘Trachenberger Protokoll’ legte
den Grundriß des Feldzuges gegen Napoleon und seine Verbündeten fest.
Einen Monat nach der Unterzeichnung erklärte Österreich Frankreich den Krieg.
Es kam zur Völkerschlacht bei Leipzig mit dem Sieg über die französische Armee
(16.-19. Oktober 1813). Sowohl die Kriegskampagne im nächsten Jahr, die mit
dem Pariser Frieden endete, als auch die “Herrschaft der Hundert Tage” konnte
die grundsätzliche Situation Napoleons nicht mehr ändern, endgültig war dann
seine Niederlage bei Waterloo 1815.
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Europas weiteres Schicksal wurde vom Wiener Kongreß bestimmt, der das Prinzip
des Gleichgewichts der Kräfte festlegte.
Den größten Wert hatte der Frieden, der - ohne regionale Kriege zu rechnen in Europa ein ganzes Jahrhundert anhielt und damit die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung ermöglichte.
Ab 1815 folgte wieder eine gesteigerte Aktivität von Franz Ludwig von Hatzfeldt
auf diplomatischem Gebiet. Im Oktober 1816 wurde er als preußischer Gesandter
ins Königreich der Niederlande entsandt. Seine dortigen Aufgaben erfüllte er
bis 1822. Die nächste und zugleich letzte diplomatische Mission führte ihn nach
Wien. Fürst Franz Ludwig wurde bei seiner Ankunft persönlich vom Kanzler
Metternich empfangen und zwei Tage später hatte er die erste Audienz beim
Kaiser. In Wien blieb er bis zu seinem Tod 1827.

b) Hermann Anton (1808-1874) – öffentliche Tätigkeit
und das Trachenberger Dominium
Nach dem Tod von Franz Ludwig übernahm sein erstgeborener Sohn, der 20jährige Hermann Anton das Trachenberger Dominium. Als Nachfolger kümmerte
er sich umgehend um die Angelegenheiten des Trachenbergers Vermögens, da
einige rechtliche Fragen ungeklärt waren. Insbesondere galt als Mitbesitzer der
schlesischen Güter noch die rheinische Linie Hatzfeldt-Weissweiler-Wildenburg
mit Edmund von Hatzfeldt als Haupt dieses Stammes. Hermann Anton war
hingegen Mitbesitzer der Landgüter seiner Cousinen der rheinischen Linie in
Franken und im Rheinland. Die Verhandlungen dauerten jahrelang und erst im
Jahre 1830 kam es auf Druck des Königs von Preußen es zu einer Übereinstimmung,
nach der Edmund von Hatzfeldt eine Jahresrente aus dem schlesischen Vermögen
erhielt. Die Angelegenheit wurde endgültig mit dem sog. Familienschluss von
1868 beendet, der das Vermögen in den Trachenberger (= schlesischen) und in
den rheinischen Teil aufteilte.
Um die familiären Bindungen zwischen beiden Seiten des Stammes Hatzfeldt
zu stärken, erfolgte 1822 die Eheschließung von Hermann Antons Schwester
Sophie (1805-1881) mit Edmund von Hatzfeldt-Wildenburg (1798-1874). Diese
Verbindung missglückte und führte zu einem der größeren Skandale der damaligen Zeit, als es zu einem mehrjährigen Scheidungsprozess kam (ab 1846).
Sophie liess sich von Ferdinand Lassalle (1825-1864) vertreten, den sie als 22jährigen Jurist kennengelernt hatte. In Lassalls und seiner Freunde Augen wurde
die Ehescheidung zum Symbol der Freiheitskämpfe aller Unterdrückten. Der
junge Sozialist verliebte sich in die Gräfin und aus ihrem Scheidungsverfahren
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machte er einen politischen Schauprozess. Darüber schrieb Karl Marx als
damaliger Korrespondent der “Neuen Rheinischen Zeitung”. Sophie von Hatzfeldt
befreite sich von ihrer jahrelang dauernden, unglücklichen Ehe und lebte zusammen mit ihrem jungen Verteidiger.
Politisch wirkte sie bis Lassalles Tod als Aktivistin der Arbeiterbewegung. Auch
noch danach beeinflusste sie die Fraktionskämpfe und gründete 1867 als Abspaltung vom Allgemeinen Deutschen Arbeiter Verein den Lassalleschen Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein.
Die aus Trachenberg stammende Gräfin wurde damit zu einer der Gründungsfiguren der deutschen Sozialdemokratie. Sie starb 1881 in Wiesbaden.
Hermann Anton war ein typischer Landadeliger, der sich Verbesserungen in der
Fischzucht und im landwirtschaftlichen Anbau widmete. Neben der Einführung
von modernen Wirtschaftsmethoden baute er die Brennerei und das Schmiegroder Vorwerk, das sich in der Nähe des Schlosses befand, aus. Zu seinen Wohltaten
gehörten u.a. in Trachenberg der Bau des Kinderhospitals und 1868 die Finanzierung des Ausbaus der katholischen Pfarrkirche.
Hermann Anton heiratete 1831 Gräfin Mathilde von Reichenbach-Goschütz, die
ihm den Sohn Stanislaus zur Welt brachte. 1846 ließ sich der Fürst von seiner Frau
scheiden. Im nächsten Jahr heiratete er Marie von Nimptsch. Aus dieser Ehe ging
1848 der hier behandelte Hermann hervor.
Das Erbrecht am Trachenberger Besitz hatte der erstgeborene Stanislaus, jedoch
fiel er 1870 im Preußisch-Französischen Krieg (1870-1871). Der Tod des älteren
Stiefbruders änderte die Situation des zu dieser Zeit 22-jährigen Hermann grundlegend, denn er wurde nun Erbe des Fürstentums Trachenberg.
In den Jahren 1823 und 1824 wurden in Preußen Provinziallandtage eingeführt,
so auch für die Provinz Schlesien.
Im Laufe der Zeit erfuhr dieser Landtag diverse Veränderungen, blieb aber bis zur
1919 erfolgten Teilung in die Oberschlesische und die Niederschlesische Provinz
im Grundsatz bestehen. Der Landtag hatte (zu dieser Zeit) einen beratenden
Charakter. Das Mandat des Landtagsmarschalls7 verlieh der König nur einem
7

Der Begriff ‘Landtagsmarschall’ ist heute nicht mehr geläufig, deshalb eine Erläuterung aus Wikipedia:
„Mit der Einführung der preußischen Provinziallandtage im Jahr 1823 wurde auch hier das Amt eines Landtagsmarschalls als Vorsitzender der Ständeversammlung eingeführt. Der Landtagsmarschall wurde vom
König ernannt. Zwischen den Sessionen des Provinziallandtages war er Leiter eines ständigen Verwaltungsausschusses für die provinziellen Anstalten. Während der Tagungsperiode hatte der Marschall erhebliches politisches Gewicht. Er leitete den Geschäftsgang, setzte die Ausschüsse ein und bestimmte deren
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Fürsten, so dass diese Funktion wechselnd von Fürst Hermann Anton von Hatzfeldt und Fürst Carolath-Beuthen ausgeübt wurde.
Hatzfeldts hohe Position, seine Aktivität und die Leitung im Provinziallandtag
waren 1842 die Ursachen für seine Berufung in ein Gremium, das die Arbeit der
acht preussischen Provinziallandtage koordinierten sollte. Fünf Jahre später
wurde in Berlin der Vereinigte Landtag berufen. Unter den 537 Deputierten aus
den provinziellen Landtagen befand sich auch Fürst Hermann Anton.
Die 1848/50 vom König eingesetzte Verfassung brachte Preußen ein Zweikammersystem mit dem Herrenhaus und dem Abgeordnetenhaus. Seit dieser Zeit
hatte jeder Trachenberger Fürst einen erblichen Sitz im Herrenhaus.
Hermann Anton von Hatzfeldt starb in Trachenberg am 20. Juli 1874.

2. Hermann von Hatzfeldt (1848 – 1933)
Jugend, Ausbildung und Familienbeziehungen
Hermann kam am 4. Februar 1848 im Trachenberger Schloss zur Welt. Er wurde
im katholischen Glauben erzogen, owohl seine Mutter evangelisch war. Nach
dem Abitur nahm er das juristische Studium an der Universität in Genf auf,
welches er in Göttingen und Berlin weiterführte. Danach arbeitete er als Kammergerichtsreferendar im preußischen Justizdienst. Am Preußisch-Französischen
Kriegs 1870/71 nahm er als Leutnant im Garde-Kürassier-Regiment teil. Dies
beeinflusste die spätere Verleihung des Ehrentitels eines ‘Generalmajor a la suite
der Armee’.
Seine gesellschaftliche Stellung, das große Landgut und die Familienbeziehungen
brachten es mit sich, dass er in den hohen aristokratischen Kreisen der Reichshauptstadt verkehrte. Dort lernte er Nathalie von Benckendorff kennen, die
Tochter des Generals Graf Constantin von Benckendorff. Im Jahr 1872 wurden
Nathalie und Hermann in Berlin in der St. Hedwigs-Kirche getraut. Das junge
Paar zog in das Gut Gusswitz (Gościejowice) bei Bojanowo, das zu Trachenberg
gehörte. Dort wurde 1874 ihr erstgeborener Sohn Hermann III. geboren (gest. 1959).
Im selben Jahr verstarb der alte Fürst Hermann Anton und der neue Eigentümer
des Gutes zog mit der ganzen Familie nach Trachenberg.

Mitglieder. Außerdem hatten die Marschälle das Recht, politisch unliebsame Deputierte von den Versammlungen auszuschließen. Mit der Aufhebung der Provinzialstände 1875 ist die Würde des Landtagsmarschalls abgeschafft worden.”
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Anfänge der öffentlichen Tätigkeit
Im Jahr 1874 wurde Hermann in den Rat des Kreises Militsch-Trachenberg gewählt.
Der im nördlichen Teil des Breslauer Regierungsbezirks gelegene Kreis umfasste
die vier Städte Militsch (Milicz), Prausnitz (Prusice), Sulau (Sułów) und Trachenberg (Żmigród), sowie 137 Landgemeinden und 110 selbständige Gutsbezirke.
Seine Fläche betrug 93.110 Hektar mit 55.731 Einwohnern (alle Angaben 1876).
Im Norden grenzte der Kreis an die Provinz Posen. Der Kreis hatte ziemlich schwache
und leichte Sandböden, einige fruchtbare Böden traten in der Trachenberger
Umgebung auf. Die gesamte Ackerfläche im Kreis betrug 1902 45.400 ha, die
Fläche der Wälder 24.800 ha und der Wiesen 10.300 ha. Es entwickelte sich vor
allem eine Nahrungs- und Agrarwirtschaft. Die größten Betriebe in der Metallbranche waren eine Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen in Trachenberg und
eine Maschinenfabrik in Prausnitz. Die lokalen Tongruben wurden von Ziegeleien
genutzt. Jedoch der größte Betrieb im Kreis war die Zuckerfabrik in Trachenberg,
wo weiterhin noch eine Marmeladefabrik, Molkerei und Getreidemühle tätig
waren. Die reichliche Bewaldung war für die Entwicklung der Holzwirtschaft
günstig, so gab es im Kreis einige Dampfsägewerke. Schliesslich gab es einige
Brauereien und in Militsch eine Brennerei.
Den grössten Einzelbesitz des Kreises bildete das Trachenberger Dominium der
Familie von Hatzfeldt. Das Gut hatte agraischen Charakter mit einer großen
Teichwirtschaft, Feld- und Wiesenwirtschaft sowie Wald mit einer Gesamtgrösse
von 17.100 Hektar (18,4 % der Kreisfläche).
An den wirtschaftlichen Bedingungen des Kreises orientierte sich die Tätigkeit
des Kreisrates und die Investitionspolitik, die zunächst die Regulierung der
Bartsch ins Auge fasste. Die Bartsch versorgte einerseits die Teichwirtschaft,
andererseits verursachte sie häufige Überschwemmungen. Dieses Problem war
also Hermann von Hatzfeldt nicht fremd. Zu den Prioritäten der Investitionspolitik
gehörten weiterhin noch das Eisenbahnwesen und die Entwicklung des Strassennetzes. Die Mehrheit der Wege war aus Sand oder unbefestigt. Hermann von
Hatzfeldt gab den Anstoß zum Bau eines lokalen Netzes an Kleinbahnlinien. Die
Kleinbahn erwies sich als ökonomisch sehr sinnvolle Alternative zum langsamen
Pferdetransport. Mit der Bahn konnte man sowohl Menschen als auch Waren,
Agrarprodukte und Holz transportieren.
Die vom Fürsten von Hatzfeldt in der öffentlichen Aktivität auf Kreisebene
gewonnene Erfahrung brachte ihm auch Erfolge im Provinziallandtag, in dem
er ab 1878 tätig war. Er wirkte hier aktiv und wurde Dank seines gewonnenen
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Ansehens bis 1930 mehrmals zum Vorsitzenden des schlesischen Landtages
gewählt. (Nach der Aufteilung in zwei schlesische Provinzen 1919 hatte er den
Sitz im niederschlesischen Landtag).
Der Anfang der politischen Aktivität des Fürsten von Hatzfeldt fiel mit politischen
Auseinandersetzungen im vereinigten Reich zusammen. Nach der Reichsgründung 1871 wollte Kanzler Otto von Bismarck das Reich im Inneren festigen wie
auch die Position gegenüber dem Ausland konsolidieren. Bismarcks Ziel war die
Begrenzung des Einflusses der katholischen Opposition in den südlichen und
westlichen Provinzen des Reiches. Indirekt wirkte das auch auf die polnische
Nationalbewegung, weil sie durch die katholische Kirche stark geprägt war. Die
Politik des sog. Kulturkampfes stieß auf einen großen Widerstand der katholischen Bevölkerung, damit auch der polnischen Minderheit. Damit erzeugte diese
Politik grösseren Widerstand in Schlesien, denn ausser der polnischsprachigen
Bevölkerung Oberschlesiens war auch ein Großteil der deutschen Magnaten
katholisch.
Die katholischen Adeligen Schlesiens teilten sich in den 1870er Jahren in zwei
Lager. Das erste und grössere stand der Zentrumspartei nahe und war entschiedener Gegner der Bismarckschen Politik, das zweite und kleinere war dem Thron
ergeben und sammelte die sog. Staatskatholiken. Dieser Gruppe gehörte auch
Fürst von Hatzfeldt an. Der Kanzler hatte den Fürst mehrmals in eine Kommission
zur Verhandlung mit der katholischen Kirche berufen, so dass Hermann von
Hatzfeldt gute Kontakte zu den Breslauer Bischöfen Heinrich Förster, Robert
Herzog und Georg Kopp entwickelte. Im Zuge anhaltender Kritik an der Politik
des Kulturkampfes entschied sich Bismarck für eine Milderung, auch dem
Vatikan gegenüber. 1878 sandte der Reichskanzler den jungen katholischen
Politiker Fürst Hermann von Hatzfeldt mit einer Mission zur Verständigung zu
Papst Leo XIII. nach Rom. Diese Mission war geheim, aber so erfolgreich, dass
der Fürst 1884 erneut nach Rom gesandt wurde. Später, in den Jahren 1885
bis 1887, hob man die antikirchlichen Gesetze wieder auf. Nach den durch den
gesellschaftlichen Widerstand verursachten Mißerfolgen änderte Bismarck seine
Politik des Kultkurkampfes gegen einen Kampf mit der sozialistischen Bewegung.
Mit diesem Wandel änderten sich auch die politischen Verbündeten – das Bündnis mit den Liberalen ersetzte er durch ein Bündnis mit den Konservativen.
Das Jahr 1878 erwies sich als wichtiger Abschnitt in Hatzfeldts Laufbahn. Er
war 30 Jahre alt, als er den erblichen Sitz des Vaters im preußischen Herrenhaus
einnahm.8
8

Das Alter von 30 war ein Mindestalter zur Wahrnehmung eines Sitzes im Herrenhaus, so das Hermann Hatzfeldt trotz Antritt der Nachfolge seines Vaters im Jahr 1874 bis 1878 dieses Amt noch nicht bekleiden konnte.
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Ebenfalls 1878 starb August Graf von Maltzan aus Militsch. Er war Reichtstagsabgeordneter für den Wahlbezirk Militsch-Trebnitz. In der Nachwahl im April wurde
der für die Freikonservative Partei9 kandidierende Hermann von Hatzfeldt mit
89 % Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 48 % zum Abgeordneten gewählt.
Bemerkenswert ist dabei, dass der Kandidat des katholischen Glaubens im Bezirk
mit einer überwiegenden Zahl an Protestanten (78%) gewann.10

3. Wirtschaftliche Tätigkeit: Vorwerke, Zucht, Anbau, Forstund Teichwirtschaft
Hermann von Hatzfeldt erlangte durch die Erbschaft von seinem Vater das Schloß
in Trachenberg, den Jagdhof in Nesigode (Niezgoda), Wälder, Felder, Zuchtteiche,
Vorwerke, die Ziegelei in Damno (Dębno), ein Kartoffeltrockungswerk, das Dampfsägewerk in Trachenberg und Anteile an der Zuckerfabrik und der Molkerei.
Die Gesamtfläche des Hatzfeldtschen Besitzes betrug 17.100 ha. Das Gut war
ein typischer Großgrundbesitz und verfügte über insgesamt 29 Vorwerke und
Teilgüter.11 Den flächenmäßig größten Anteil nahm Wald ein, deshalb hatte die
Forstwirtschaft eine erhebliche Bedeutung.12
Stark verbunden mit der Forstwirtschaft war die Jagd. Das Jagdgebiet umfasste
zusammen mit den Teichen und Bauern gehörenden Feldern ungefähr 20.000 ha.
Inbegriffen war ein eingezäuntes Waldgebiet von 1.500 ha, der sog. Tiergarten.
Die Familie von Hatzfeldt pflegte die Tradition der Jagd und als prominente
Vertreter seiner Klasse lud Fürst Hermann Adelige, Politiker und Diplomaten auf
diese Jagden ein. Gelegentlich kam auch der Kaiser als Jagdgast.
Eine bedeutende Rolle im fürstlichen Gut spielte die Karpfenzucht. Der zugehörige
Teichkomplex umfasste ca. 1.700 ha. Hermann von Hatzfeldt als Besitzer
eines der größten Teichkomplexe im Reich bekleidete von 1892 bis 1919 die
Funktion des Vorsitzenden des Deutschen Fischerei Verbandes.

9

Die 1866 in Preußen gegründete Freikonservative Partei nannte sich auf der Ebene des Deutschen Reiches ab 1871 Deutsche Reichspartei.
10
Bedeutend ist in diesem Zusammenhang der grundsätzliche Unterschied zwischen einem ererbten (oder
vom Kaiser dazu berufenen) Mandat im Herrenhaus und dem andererseits durch öffentliche Wahl erlangten
Mandat im Reichstag. Hermann Fürst Hatzfeldt hatte somit vor seiner Berufung zum Oberpräsidenten der
Provinz Schlesien im Jahr 1894 bereits 16 Jahre politische Erfahrungen gesammelt.
11
Auf größeren Gütern mit umfangreichen Landflächen bestanden oft neben dem Hauptbetrieb kleinere und
entfernt liegende Zweigbetriebe, da es eine Mechanisierung im heutigen Sinne mit Traktoren o.ä. von
einem zentralen Betrieb aus nicht gab.
12
48% der Gesamtfläche bestanden aus Wald, 24% Acker, 16% Wiesen, 8% Teiche und 4% Nebenflächen.
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4. Soziale Aktivitäten und das Patronat über die Kirchen
Zahlreiche Pflichten im Provinziallandtag, im Herrenhaus und im Reichstag ließen
Hermann von Hatzfeldt keine Zeit zur eigenen Verwaltung des Trachenberger
Dominiums. Damit befasste sich das Kameralamt. Als zusätzliche Schwierigkeit
kamen für den Fürst noch die häufigen Reisen zwischen Berlin, Breslau und
Trachenberg hinzu.
Hermann von Hatzfeldt interessierte sich aber stets für die Angelegenheiten
des Fürstentums und der Region. Er engagierte sich im gesellschaftlichen und
kulturellen Leben Trachenbergs und der in in der Stadt wirkenden Vereine. Der
Fürst als berühmteste Persönlichkeit des westlichen Teils des Kreises empfing
die wichtigsten Prominenten, die nach Trachenberg kamen, zum Beispiel am 3.
September 1885 den preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm.
Wenn es um das soziale Engagement des Fürsten Hermann von Hatzfeldt im
Trachenberger Dominium geht, muss man auch auf seine charitative Tätigkeit
hinweisen. Im Jahr 1876 stiftete er ein neues Hospital, zwei Waisenhäuser und
einige Kindergärten in den Dörfern, in denen sich die Vorwerke befanden. In diesen Anstalten dienten die durch die Familie eingeführten Borromäerinnen sowie
Diakonissen aus der evangelischen Frauenkongregation.
Fürstin Nathalie unterstützte diese Aktivitäten immer, wenn sie in Trachenberg
weilte. Wenn sie in Berlin war, nahm sie am offiziellen Leben des Hofes teil, weiterhin war sie Oberhofmeisterin bei der Kaiserin Friedrich. Später, als Gattin des
Oberpräsidenten der Provinz Schlesien, war sie als Gastgeberin von Einladungen
für die Universitätsprofessoren berühmt.
Die katholischen Hatzfeldts übernahmen die Vormundschaft über die Pfarrkirche
in Trachenberg, in der sich auch die Grabkapelle befand, in der viele Generationen
der Familie ihre letzte Ruhe fanden. Als zweites Gotteshaus unter dem Patronat
der Familie galt die Kirche in Powitzko (Powidzko) bei Trachenberg. Insgesamt
bestand das Patronat an neun Kirchen.13
Die Stadt Trachenberg ehrte Fürst Hatzfeldt für seine vielfältigen Verdienste 1888
mit der Verleihung des Ehrenbürgerrechts.

13

Das Recht des Kirchenpatronats lag im Wesentlichen in einer Vetomöglichkeit bei der Neuberufung eines
Pfarrers, ein ‚Recht’ von dem in der Praxis recht wenig Gebrauch gemacht worden sein dürfte. Die Pflicht
des Patronats bestand im Kern darin, für sämtliche baulichen Unterhaltskosten der Kirche und der Nebengebäude aufzukommen.
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5. Ernennung zum Oberpräsidenten – Ursachen und seine Position am Königshof
In den Jahren 1891 bis 1895 herrschte im Deutschen Reich eine wirtschaftliche
Krise, die auch Schlesien erfasste. Die Verschlechterung der finanziellen Lage der
Arbeiter führte zu von den Sozialdemokraten angeregten Protesten. In Folge
versuchten die regierenden Kreise, die Aktivität der Sozialisten zu beschränken.
Das ab 1894 durch Kaiser Wilhelm II. angeregte Nationalklima führte z.B. zur
Bildung des Ostmarkenvereins. Regelmässiger Streit des Reichskanzlers Leo
Caprivi mit dem preußischen Ministerpräsident Botho Eulenburg, dem kaiserlichen
Anhänger in der Frage der Verschärfung der Politik den Sozialisten gegenüber,
schwächten die Position des Kanzlers. Seine Lage unterminierten weiterhin
Angriffe der Großgrundbesitzer wegen der Zollverträge und der damit einhergehenden Öffnung des deutschen Marktes für russisches Getreide. Die Deutschkonservativen unterstützten den Kanzler nur im Projekt der militärischen
Reform. All dies führte 1893 zu einer Auflösung des Reichstags mit anschliessender
Neuwahl. Der Kaiser, verbunden mit Ministerpräsident Eulenburg, forderte die
Einführung neuer antisozialistischer Gesetze. Als dieses Projekt im Reichstag
abgelehnt wurde, wurde Caprivi der wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Instabilität beschuldigt.
Am 28. September 1894 war der Presse zu entnehmen, dass der Rücktritt des
Oberpräsidenten der Provinz Schlesien, Otto von Seydewitz, durch den Kaiser
angenommen worden war. Zum neuen Oberpräsident wurde Fürst Hermann von
Hatzfeldt ernannt, der zur Berufung ein persönliches Telegramm von Wilhelm II.
erhielt. Die Spitze der kaiserlichen Behörde verzichtete auf den mit der konservativen Partei verbundeten Politiker Seydewitz wahrscheinlich wegen seines
Alters, denn zum Zeitpunkt seines Rücktritts war er schon 76 Jahre alt. Hinzu kam
wohl die Ansicht der Kaisers und ihm nahestehender Kreise, dass für die Provinz
Schlesien ein neuer Entwicklungsimpuls nötig war. Das könnte gerade der
jüngere Fürst Hatzfeldt gewährleisten, der auch schon administrative und
parlamentarische Erfahrung besaß. Schliesslich wird eine Rolle gespielt haben,
das der neue Oberpräsident ein besserer Partner für den Oberbürgermeister
Breslaus, Georg Bender, sein würde.
Der neue Oberpräsident trat sein Amt am 3. Oktober 1894 an.
An diesem Tag erschien in den Amtsschriften eine offizielle Anzeige über die
Übernahme des Oberpräsidentenamtes durch Fürst Hermann von Hatzfeldt,
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weiterhin eine Erklärung, welche bestätigte, dass er diese Stellung gemäß dem
Willen des Königs von Preußen antrat.
Das Oberpräsidium befand sich – als gewisse historische Zufälligkeit - im Gebäude
des Palais Hatzfeldt in Breslau, also dem ehemaligen fürstlichen Stadtpalais der
Familie, das diese aber bereits 1802 an den preussischen Staat verkauft hatte.
Am 16. Oktober, schon als offizieller Vertreter der königlichen Regierung, nahm
Hermann von Hatzfeldt an der feierlichen Eröffnung des Studienjahres 1894/1895
an der Königlichen Universität zu Breslau teil.14 Am selben Tage übernahm er die
Stellung des Kurators der Universität, eine Funktion, die ihm qua Amt zufiel.
In der Presse schrieb man oft, dass die Ernennung des Fürsten von Hatzfeldt
zum Oberpräsident der Provinz Schlesien nicht dem Wunsch des Reichskanzlers
entsprach, sondern “eine persönliche Initiative Seiner Kaiserlichen Majestät” war.
Die Lektüre der schlesischen Presse lässt darauf schliessen, dass Hatzfeldt als
prominente Person in Schlesien, als Politiker, Parlamentarier und Mitglied der
Freikonservativen Partei seine Gegner nicht nur in Person des Kanzlers sondern
auch in Teilen des Hofes hatte. Beim Anlass der Kanzlerkrise im Oktober 1894 kam
in der Presse ans Tageslicht, dass die Konservativen sowohl gegen Caprivi wie
auch Hatzfeldts Ernennung zum Oberpräsidenten der Provinz Schlesien agitierten.
Es ist wahrscheinlich, dass sie sich nicht mit dem Rücktritt des Verteters ihrer
Partei (Zentrum) vom Amt des Oberpräsidenten abfinden wollten. Diese Stellung
bekleidete nun ein Mitglied der Freikonservativen Partei und zugleich ein Katholik. Für einige Genugtuung der Konservativen sorgte dann die Ernennung des mit
ihnen verbundenen Wilhelm von Heydebrand und der Lasa zum Präsidenten des
Breslauer Regierungsbezirks.
Hatzfeldts Nominierung begleiteten Stimmungsänderungen der Gutsbesitzer
und politische Bewegungen in der Provinz. Schon am 25. Oktober beschlossen in
Breslau die grundbesitzenden Kreise, eine Landwirtschaftskammer für die Provinz
Schlesien einzurichten, die die Interessen der Agrarier schützen sollte.
Caprivi wollte die Reichstagsauflösung und die neue Wahl nicht annehmen. Am
27. Oktober 1894 berichteten die Zeitungen, dass am Vortag der Kaiser den Rücktritt des Kanzlers Caprivi angenommen hatte. Der Kaiser enthob zugleich den
ihm nahestehenden Ministerpräsidenten von Preußen, Eulenburg, seines Amtes.
Kurz danach wurde über die wahrscheinliche Einsetzung des Fürsten Chlodwig
Hohenlohe-Schillingsfürst, einem Cousin von Wilhelm II., berichtet.
14

Den Namen ‘Schlesische Friedrich Wilhelms-Universität’ verlieh Wilhelm II. erst 1911.
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Hohenlohe übernahm das Amt des Ministerpräsidenten von Preußen und die
Stellung des Reichskanzlers am 2. November 1894. Die Verbindung zwei der
wichtigsten Stellungen im Reich und in Preußen in einer Person (so wie es auch
die allermeiste Zeit zwischen 1871 und 1918 gehandhabt wurde) wendete die
Gefahr von Konflikten zwischen Kanzler und Ministerpräsident ab. Das Alter des
Fürsten Hohenlohe-Schillingsfürst (1819-1901) machte ihn wenig mobil und
eher passiv. In seinen letzten Regierungsjahren wurde die Regierungspolitik
oft ohne sein massgebliches Zutun durchgeführt. Das brachte dem Kaiser den
Komfort und die Gewährleistung, dass die Politik in die Richtung seiner und der
ihm nahestehenden Umgebung geführt wurde.
Für den neuen Oberpräsidenten der Provinz Schlesien war diese Änderung auch
günstig. Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst war ebenfalls Mitglied der Freikonservativen Partei, weiterhin waren beide Katholiken. Nun hatte Hatzfeldt breitere
Möglichkeiten der eigenen Tätigkeit, denn sein Vorgesetzter war ihm gegenüber
nicht mehr eher ablehnend eingestellt.
Die oben dargestellten Entwicklungen spiegeln das politische Klima und den
Personalwechsel in den höchsten Stufen der Reichsregierung wider.
Auf das Hauptthema der Berufung des Fürsten Hatzfeldt zum Oberpräsidenten
zurückkommend, sollen die Gründe zusammengefasst werden, die für den Kaiser
und den Hof bei dieser Ernennung ausschlaggebend waren. In der Meinung des
Autors dieser Doktorarbeit waren dabei drei Gründe ausschlaggebend.
Der erste war die Bedeutung der Provinz Schlesien und ihre damals anstehenden
Probleme:
- die Regulierung der Oder verbunden mit dem Ziel, sie zu einer Verkehrsader zu
machen,
- die sich entwickelnde Industrie und die damit verbundenen Veränderungen in
der Wirtschaft zwangen zum weiteren Bau von Bahnlinien,
- die Provinz kämpfte gegen erhebliche Probleme in der Landwirtschaft,
- Konflikte mit der polnischen Bewegung und nationale Bestrebungen der Polen,
meist in Oberschlesien.
Deshalb beschloss man, dass zum Oberpräsident eine jüngere und operativ
tätige Person ernannt werden sollte, jemand der sämtliche Angelegenheiten
Schlesiens beherrschen würde.
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Der zweite entscheidende Faktor zu Gunsten des Fürsten Hatzfeldt waren seine
Kenntnisse der Eigenheiten und Probleme der Provinz. Mehrere Jahre erfüllte
er bereits die Funktion des Vorsitzenden des Provinzialausschusses, damit war
er bereits über die Hauptprobleme der Provinz und ihre Finanzbedürfnisse
orientiert. Sein Engagement, seine Kompetenz und mehrere Jahre als Reichstagsabgeordneter führten dazu, dass er sich in der Politik auskannte, er über
die notwendigen Verwaltungskenntnisse verfügte und ihm schließlich die
Mechanismen der Macht geläufig waren.
Der dritte Grund war seine relative hohe Position am Königshof. Neben seiner
hohen Geburt und dem Fürstentitel übte er seit 1884 die Ehrenfunktion des
Königlichen Oberstschenk aus, was ihn zu einem wichtigen preußischen Adligen
am Könighof machte. Hatzfeldts Verbindungen stärkte zusätzlich seine Frau
Nathalie von Benckendorff, eine Vertraute der Königin von Preußen. Die beiden
Brüder der Fürstin bekleideten die wichtigsten Ämter am russischen Hof der
Romanows, einer war Marschall des Zarenhofes und der andere Botschafter
Russlands in London.
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III. DAS SCHLESISCHE OBERPRÄSIDIUM
Das Oberpräsidium - Die Kompetenzen des Oberpräsidenten - Wirkungskreis
Nachdem Schlesien ab 1740 zu Preußen kam, löste Friedrich II. die bisherige
Verwaltung auf und führte eine neue ein – nach preußischen Muster. Das brachte
aber keine vollständige Vereinheitlichung Schlesiens mit den anderen preußischen Provinzen. Speziell für Schlesien bildete man das Amt des Schlesischen
Provinzialministers, der direkt dem König unterstand. Diese Konstellation hielt
bis zu den Reformen Anfangs des 19. Jahrhundert an. In der Anfangszeit regierte
in dem durch die preußische Armee besetzten Schlesien das Kriegskomissariat
als oberste Behörde.
Nach der Verordnung von Friedrich II. vom 25. November 1741 schuf man in
Schlesien zwei Kammern, eine Kriegs- und eine Domänenkammer. Die erste fand
ihren Sitz in Breslau, sie umfasste Mittel- und Oberschlesien, die andere in Glogau
umfasste Niederschlesien. Durch die Stein-Hardenbergschen Reformen wurde
die preußische Administration reorganisiert.
Durch eine Verordnung vom 16. Februar 1808 wurde das Amt des Oberpräsidenten
begründet.
Die Verordnung vom 23. Dezember 1808 übertrug dem Oberpräsidenten die
Vollzugsgewalt im Auftrag der Zentralbehörde sowie die Oberaufsicht- und
Beratungsfunktion gegenüber den Regierungsbezirken. Der Oberpräsident übte
die Aufsicht über die territoriale Selbstverwaltung aus, leitete Konferenzen über
militärische Themen, kontrollierte die Strafanstalten und hatte das Initiativrecht
im Bereich von Meliorationsinvestitionen und anderen Baumaßnahmen, die
außerhalb der Grenzen des Regierungsbezirks anstanden. Der Oberpräsident
der Provinz bildete keine direkte Verwaltungsstelle zwischen der Staatsbehörde
und den Regierungsbezirken, sondern bekleidete die Funktion des Regierungskommissars in der Provinz.
Eine weitere Verordnung vom 30. April 1815 präzisierte und verbreitete seine
Funktionen. In seinen Händen befand sich die oberste Zivilbehörde und im Falle
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eines Krieges war er für die Sicherheit der ganzen Provinz verantwortlich.
Eine 1817 herausgegebene Verordnung befasste sich mit der Berufung des
Provinzialschulkollegiums, an deren Spitze der Oberpräsident stand.
Die letzte Regulierung der Kompetenzen und des Wirkungsbereiches bewirkte
die Verordnung vom 31. Dezember 1825. Der Oberpräsident wurde als höhere
Instanz den Regierungsbezirken gegenüber benannt.
Im Jahr 1845 wurden die Kompetenzen dieses Amtes noch einmal verbreitert,
nämlich um das Recht zur Erteilung von Konzessionen in Handel und Industrie.
Ein Gesetz von 1853 gab den Provinz-Oberpräsidenten das Entscheidungsrecht
in fast allen Gemeindeangelegenheiten. Dem Oberpräsidenten unterstanden
damit die Präsidenten der Regierungsbezirke, die Finanzdirektionen und die
General-Kommissionen zur Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen
Verhältnisse. Desweiteren übte er die Aufsicht über die Beamten aus. Er konnte auch dem evangelischen Konsistorium vorstehen und leitete das MedizinalKollegium der Provinz.15
Das Oberpräsidium bestand aus fünf Abteilungen: Allgemeine Abteilung,
Oderstrom-Bauverwaltung, Abteilung für Höheres Schulwesen, Landeskulturabteilung und Preisbildungstelle. Die Arbeiten der Allgemeinen Abteilung, Abteilung
für Höheres Schulwesen, Landeskulturabteilung und Preisbildungstelle führten
Tätigkeiten aus, die in der Verwaltung und Durchsetzung übergeordneter
Verordnungen und Anweisungen beruhten.
Die Oderstrom-Bauverwaltung hatte eine strategische Bedeutung für die Provinz
und wurde schnell zum Haupttätigkeitsfeld des neuen Oberpräsidenten Fürst
Hatzfeldt. Dieser Bereich richtete sich nach der kaiserlich-königlichen Verordnung vom 26. November 1873, nach der die Angelegenheiten der Oder und die
Aufsicht über die Schifffahrt von Breslau nach Schwedt dem Oberpräsident der Provinz
Schlesien unterstanden. Gemäß der Verordnung von 14. Juni 1879 konnte
er auch Vorschriften über die Aufsicht der Schifffahrt und der Flusshäfen von
Oderberg, heue Bohumin, bis Schwedt erlassen. Zu den Kompetenzen der
Oderstrom-Bauverwaltung gehörten die Oberherrschaft über die Wasserschutzpolizei, das Verwalten der Flusshäfen, der Wasserbau, das Recht zur technischen
Kontrolle der Deiche und Dämme sowie schliesslich die Aufsicht und Kontrolle des
Wasserstandes.
15

‚Medizinal-Kollegium der Provinz’ ist ein Terminus der damaligen preussischen Verwaltung für eine
Behörde auf mittlerer (Landes-) Ebene, die sich mit dem Medizinwesen und der Volksgesundheit befasste.
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IV. ERSTE AMTSZEIT ALS OBERPRÄSIDENT 1894 BIS 1899
1. Der wirtschaftliche Zustand der Provinz
Die schlesische Wirtschaft kann nicht getrennt von der Ökonomie Preußens und
des Reiches gesehen werden. Seit 1888, als Wilhelm II. an die Macht kam, bis zum
Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 belegte das Deutsche Reich nach England
die zweite Position in der Weltwirtschaft, jedoch war die Bedeutung Deutschlands beständig gestiegen. Die Grundlage bildeten vor allem der Montansektor,
die Maschinenindustrie, die elektrotechnische und die chemische Industrie.
Die Industrialisierung hatte auch soziale Folgen, sie drang dem Menschen ein
schnelleres Lebenstempo auf und brachte ganz neue, bisher unbekannte
Arbeitsformen. Das moderne Produktionssystem erhöhte das Versorgungsniveau der Bevölkerung mit materiellen Gütern. Die Zeit der Maschinen brachte
früher unbekannte Produkte, erhöhte den Lebensstandard und die hygienischen
Verhältnisse, sie führte neue Kommunikationsmethoden ein (Telegraph und
Telefon) und der Bahn- und Schiffsverkehr machte die Menschen mobil.
Die Industrialisierung veränderte darüber hinaus in erheblichen Masse die im
Reich lange bestehende gesellschaftliche Ordnung. In den Industriegebieten
sammelte sich die Kraft eines wachsenden Proletariats, das zur Grundlage der
Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie wurde.
Der Zivilisationssprung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verstärkte die
Unterschiede des Reiches mit einem stark prosperierenden Teil westlich der Elbe,
und in den Osten, einen wirtschaftlich weniger starken, hauptsächlich agrarisch
geprägten Teil.
Von 1890 bis 1910 vergrößerte sich die Bevölkerungszahl Schlesiens um über
eine Million, d.h. um 24 %. Die hohe Geburtenziffer beeinflusste den Ausbau
der Lebensmittelproduktion, die mit dem agrotechnischen Fortschritt, mit der
Mechanisierung und mit der Verwendung von Kunstdünger verbunden war,
weiterhin wirkte sie den Migrationsverlusten entgegen. In diesem Zeitraum ver-
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größerte sich die Bevölkerungszahl in den schlesischen Städten sogar um 44 %,
Oberschlesien war dabei das Gebiet mit den größten Anteilen an Stadtbevölkerung. Ein weiterer Faktor, der die demographische Entwicklung förderte, war
die Erhöhung des hygienischen Standards, die Entwicklung der Medizin und ein
breiter Gebrauch von Impfstoffen.
Ende des 19. Jahrhunderts verstärkten die schlesischen Industriezentren ihre
Position in der deutschen Wirtschaft. Außer in Breslau als der Metropole konzentrierte sich die Industrie hauptsächlich in der Nähe des Sudetengebirgszugs im
Süden und vor allem in Oberschlesien. Das Sudetengebiet war vor allem durch
Steinkohleförderung und Textilindustrie geprägt. Jedoch war das Entwicklungstempo schwächer, so dass dieses Gebiet gegenüber dem sich rasch entwickelnden Oberschlesien zurückfiel. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts musste in
dieser Region fast die gesamte Eisenhüttenindustrie schliessen, verursacht auch
durch die Erschöpfung der Erzvorkommen.
Die schon erwähnte Textilindustrie begründete ihre Tradition in Niederschlesien
bereits im 16. Jahrhundert. Aber im Laufe der Zeit konnte gerade diese, auf
Handwerk und Manufaktur gestützte Branche nicht mit der industriellen
Konkurrenz mithalten. Einen großen Einfluss auf den Niedergang der schlesischen Textilindustrie hatte die wirtschaftliche Entwicklung im nah gelegenen
Kongresspolen, wo die Urbanisierung und die Industrialisierung früher als in
Russland begannen. Lodsch wurde zum Hauptzentrum der Baumwollindustrie,
indem diese Stadt die Ostmärkte versorgte und damit die Kundschaft den schlesischen Webereien abnahm. Zu nennen ist auch der Schiffbau, der traditionell
grosse Mengen an Segelleinwand verschlang, aber auf Dampfantrieb umstellte.
Die Textilbranche als Ganzes ging zurück.16
Von großer Bedeutung war in Schlesien auch die Lebensmittelindustrie. Hier
dominierten die Zuckerindustrie, Getreideverarbeitung, Brauerei und Brennerei.
Um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert waren 60 Zuckerfabriken in Betrieb,
die meisten davon in Niederschlesien. Der Anteil der schlesischen Zuckerfabriken
an der gesamten Zuckerproduktion im Reich betrug 12 %. Außerdem befanden
sich in Schlesien relativ große Mühlen, vor allem Wassermühlen und 258 Dampfmühlen (1907). Jedoch arbeiteten auch noch die Windmühlen, die, obwohl mit
kostenloser Energie angetrieben, nicht mehr mit der Leistungsfähigkeit des
Maschinenantriebs vergleichbar waren. Es gab in Schlesien 900 Brennereien, was
14 % der gesamten Produktion im Reich ausmachte. Das schlesische Brauwesen
16

Trotz allegemeiner Schwierigkeiten stiegen einige Textilbetriebe zu ‘Weltfirmen’ auf, z.B. Kramsta, Mether
und Frahne, Dierig, Fränkel und F.V. Grünfeld.
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hatte Ende des 19. Jahrhunderts über 650 Brauereien, jedoch 1901 nur noch 627,
was mit dem Niedergang der kleineren und unwirtschaftlichen, meist dörflichen
Betriebe verbunden war.
Die Industrialisierung Oberschlesiens begann in den ersten Anfängen bereits
Ende des 18. Jahrhunderts und beschleunigte sich im 19. Jahrhundert. Die Anfangsphase dieses Prozesses hing mit dem Anstieg der Besiedlung zusammen, die
durch die Gründung kleiner Industriebetriebe in grosser Zahl ausgelöst wurde.17
Zur Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelten sich zusammen mit der wachsenden
Steinkohlenförderung und der sich entwickelnden Metallurgie im östlichen Teil
Oberschlesiens auch rasch die bisher kleinen Städte und Dörfer. Die neuen Bergwerke und die neugebauten Hütten setzten deutlich sichtbare Zeichen in die
Landschaft der Jahrhundertwende.
Eine große Rolle spielten auch die schlesischen Magnaten, denn unter den großen
Landgütern lagerten teilweise bedeutende Bodenschätze. Die Adeligen bildeten
eine kleine, hochgeborene Gruppe, sie entstammten aus uralten und reichen
Familien. Z.B. die Fürsten von Pless regierten seit 1517 ein großes Gebiet, das im
Jahre 1825 zum Fürstentum erhoben wurde.18 Als weitere Adelsfamilien in der
metallurgischen Industrie waren die Grafen Ballestrem, Tiele-Winckler, Schaffgotsch und Henkel-Donnersmarck bedeutend.
Das Ende des 19. Jahrhunderts brachte einen deutlichen Fortschritt in der
Produktion von Industrieerzeugnissen. An der Kohlenförderung in Preußen hatte
das Oberschlesische Industriegebiet mit 25% einen wesentlichen Anteil, wenn
auch das Ruhrgebiet die grösste Menge förderte.
Einen besonderen Bereich stellte die Förderung von Eisenerz dar. Die Produktion stieg bei gleichzeitigem Rückgang der Anzahl der Hütten. Das zeigt, dass der
technische Fortschritt einen großen Einfluß auf die Produktion und die Arbeitsleistung hatte.
17

Schon in der zweiten Hälfte der Regierungszeit König Friedrich des Großen begann eine stärkere
Erschließung Oberschlesiens mit neuen Siedlungen in den ausgedehnten Wäldern. Damit war auch eine
Frühindustrialisierung mit Schmelzöfen und Hammerwerken verbunden. Durch fähige Bergbeamte initiierte
der Fiskus zum Ausgang des 18. Jahrhunderts auch den nächsten Schritt durch die Verwendung von Steinkohle und den Einsatz der Dampfmaschine für die Wasserhaltung der Gruben. Schon für die Wiederaufrüstung des preußischen Heeres nach dem verlorenen Krieg gegen Napoelon 1806 spielt beispielsweise
der Hüttenbertieb in Malapane, heute Ozimek, eine wichtige Rolle. Auch ein Jahrhundert später, um die
Wende zum 20. Jahrhundert, besaß der Preußische Fiskus eigene Bergwerke, die mit den privaten im
Wettbewerb standen.
18
Zunächst die Grafen Promnitz, dann die Fürsten Anhalt-Köthen-Pless. Ab 1847 die Grafen Hochberg, diese
waren bis dahin wirtschaftlich nur in Niederschlesien tätig gewesen, verlagerten ihre Tätigkeit nun aber
rasch und erfolgreich nach Oberschlesien.
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Eine ziemlich große Rolle spielte in Schlesien auch die Förderung von Zinkerz.
Die Förderung von Bleierz und Silber spielte wegen dem materiellen Wert eine
noch größere Rolle als die von Eisenerz. Im Jahre 1891 gewann man 29.000
Tonnen Blei- und Silbererz, 1900 waren es bereits 42.000 Tonnen. Die
Hüttenindustrie in Schlesien entwickelte sich jedoch etwas langsamer als die
Steinkohle- und Braunkohleförderung.
Die Produktion der Maschinenindustrie wuchs zusammmen mit dem technischen Fortschritt. Hier spielte die Provinzhauptstadt Breslau die grösste Rolle.
Zu den bedeutendsten Betrieben gehörten Dampfmaschinen-, Kesselbau- und
Elektrogerätebetriebe sowie Werften für Flussschiffe.
Die Produktion der Stadt wurde durch in der Umgebung gelegene Betriebe
ergänzt. Die größten Zentren der Maschinenindustrie im Breslauer Regierungsbezirk waren Waldenburg (Wałbrzych), Reichenbach (Dzierżoniów), Schweidnitz
(Świdnica) und Striegau (Strzegom). Im Liegnitzer Regierungsbezirk war Görlitz
das Hauptindustriezentrum, gefolgt von Liegnitz (Legnica) und Grünberg (Zielona
Góra). Im Oppelner Regierungsbezirk konzentrierte sich die Industrie hauptsächlich
in Hindenburg (Zabrze) und Gleiwitz (Gliwice). Wichtig waren auch der Kreis
Kattowitz und das in der Nähe des Oberschlesischen Industriegebietes liegende
Ratibor (Racibórz). Andere Kreise wie Pless (Pszczyna), Leobschütz (Głubczyce)
und Neisse (Nysa) besaßen vor allem Handwerksbetriebe. Unter 30 im Reich
bestehenden Branchen der Maschinenindustrie waren 24 in Schlesien vertreten.
Den wirtschaftlichen Zustand der Provinz Schlesien, ihre Aussichten und
Bedürfnisse gleich nach dem Antritt von Hermann Fürst Hatzfeldt als Oberpräsident, fasst eine Aufstellung der Silvesterausgabe der ‘Schlesischen Zeitung’ von
1894 zusammen. Die darin beschriebenen Bedürfnisse wurden zugleich zu den
vorrangigen Tätigkeitsbereichen der Provinzverwaltung. Dazu gehörten die Entwicklung der Eisenbahn, die Verbesserung der Situation in der Landwirtschaft
und die Regulierung der Oder.
Wenn man über die Entwicklungen der Wirtschaft berichtet, kann man nicht den
Hintergrund und die stürmische Veränderung der gesellschaftlichen Atmosphäre außer acht lassen. Diese Atmosphäre kam in zahlreichen Versammlungen und
Manifesten zum Ausdruck. Die politische Situation der damaligen Provinz wurde
überwiegend durch eine nationalistische Stimmung geprägt. So sammelte sich
zum Beispiel 1895 in Breslau der Vorstand des Vereines zur Förderung des Deutschtums in den Ostmarken samt den Abgesandten der ganzen Provinz. Die Versammelten äußerten sich zu den propolnischen Aktivitäten des Erzbischofs Florian
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Stablewski und der polnische Klerus wurde als “von Deutschenhass erfüllter
Klerus” bezeichnet. Die Redner klagten, dass die jungen polnischen Priester
in Oberschlesien offensichtlich für Polen warben. Man verlangte eine Agitation
im Stil der Hakatisten unter der deutschen Jugend. Zum Schluss der Versammlung
verkündete Dr. Franz Jahns aus Berlin die Bildung des Allgemeinen Deutschen
Schulvereins zur Erhaltung des Deutschtums im Ausland.

2. Tätigkeitsschwerpunkte des Oberpräsidenten
a) Entwicklung der Eisenbahn
Die sich entwickelnde Industrie und der wachsende Handel forderten einen
leistungsfähigen Verkehr, der sowohl die Eisenbahn wie Land- und Wasserwege
umfasste. Anfang der 1890er Jahre wies Schlesien durchschnittlich 8,4 km Bahnlinie
je 100 km2 auf. 1915 betrug diese Länge 11,9 km, also ein Anstieg um 42 %; was
jedoch noch keine besonders große Wachstumsdynamik bedeutete, denn in
Preußen nahm dieser Wert in derselben Zeit um 50 % zu. Festzuhalten ist, dass
das Hauptnetz der Bahnlinien in Schlesien in den 50er bis 80er Jahren des 19.
Jahrhunderts entstand. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden
insbesondere viele lokale Verbindungen. Ein Teil von ihnen war von großer
Bedeutung für die schlesische Wirtschaft, erleichterten sie doch den Warentransport und die Verbindung der Provinz mit den benachbarten Gebieten. Einen
weiteren Maßstab des Fortschritts bildeten die in Betrieb genommenen Schnellzuglinien.
Von der Wichtigkeit der Entwicklung der Bahnlinien auf Staatsebene zeugt die
Rede von Wilhelm II., als er die Beratungen des Preußischen Landtags am 15.
Januar 1895 eröffnete und die Eisenbahn als eine seiner drei dabei erwähnten
Prioritäten heraushob. Der Kaiser verkündete die Verbesserung des Eisenbahnnetzes durch den Bau neuer Linien und auch neuer Gesetze, die die Mitfinanzierung der Kleinbahnlinien durch den Staat ermöglichten. Verbessert werden sollte
auch die Organisation der Bahnverwaltung. Die Unterstützung des Staates zum
Bau der Kleinbahnlinien wurde durch ein Gesetz vom 8. April 1895 bestimmt,
das die Zuständigkeit der Oberpräsidenten der Provinzen, der Investoren und
Landräte, und die Bedingungen, unter welchen die Kleinbahnen auf jedem
Gebiet organisiert werden sollten, festlegte. Gemäss diesem Gesetz sollten die
Kleinbahnen dem Gemeinwohl und der Wirtschaft der Region dienen.19
19

Der Begriff ‚Kleinbahn’ soll hier etwas näher erläutert werden, denn aus heutiger Perspektive ist er missverständlich. Eine Kleinbahn war technisch durchaus deutlich leistungsfähiger als der Begriff vermuten
lässt. Zwar war die Spurweite geringer und damit die Wagen kleiner als bei der Normalspur-Eisenbahn,
aber die Traglast eines einzelnen Waggons war durchaus derjenigen heutiger LKWs vergleichbar! LKWs
im heutigen Sinne gab es um 1895 in keinster Weise (Busse auch nicht), insofern war die Kleinbahn ein
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Als Beispiel der verstärkten Bemühungen in Bezug auf den Ausbau des Bahntransports soll hier der Bau der Kleinbahn zwischen Trachenberg (Żmigród),
Prausnitz (Prusice), Militsch (Milicz) und Sulmierschütz (Sulmierzyce) aufgezeigt
werden.20
Schon 1889 behandelte ein Baukomitee das Projekt einer Kleinbahn von
Trachenberg nach Militsch mit Nebenlinie nach Prausnitz. Die beabsichtigte
Linie sollte vor allem dem Zuckerrübentransport und dem Transport des aus den
Hatzfeldtschen Wäldern und des Militscher Grafen Maltzan gewonnenen Holzes
dienen. Außerdem verband die Kleinbahn die bereits bestehenden Bahnstationen
der Normalspur in Trachenberg und in Militsch, was damit auch einen Eisenbahnverkehr nach Prausnitz und Sulmierschütz ermöglichte. Damit reichte die
Wirkung dieser Kleinbahnlinie bis nach Großpolen. Schliesslich sollte diese Linie
dem lokalen Verkehr dienen und den Warentransport auch der kleinen Betriebe
ermöglichen.
Fürst Hermann von Hatzfeldt unterstützte das Projekt, indem er z.B. Schritte zur
Beschleunigung der unerlässlichen Formalitäten unternahm.
Die Anfang 1894 gegründete Kommission zum Bau der Kleinbahn veranstaltete
zahlreiche Treffen mit der einheimischen Bevölkerung, bei denen die Lokalisierung der Stationen, Haltestellen, Durchfahrten und Übergänge behandelt
wurde. Darüber hinaus wurden auch die Proteste der Landwirte angenommen
und untersucht. Viele Anwesende erhoben Einspruch wegen einem ungünstigen
Verlauf der Trasse hinsichtlich ihrer Grundstücke. Auch die Selbstverwaltungen
aus Militsch und Trachenberg widersprachen zunächst diesem Vorhaben, weil
durch den Bau ein Anwachsen der Fiskallast der Einwohner dieses nicht reichen
Kreises befürchtet wurde.
Am 3. August 1894 genehmigte der Präsident des Regierungsbezirkes in Breslau
den Antrag der Gesellschaft Schneege & Co auf Bau und Betrieb der MilitschTrachenberger Kreisbahn und erteilte offiziell die Konzession. Die Gesellschaft
Schneege & Co sollte nicht als rechtlicher Eigentümer des Netzes gelten. Zu
ganz zentrales Verkehrsmittel. Dies gilt insbesondere für solche Regionen, die nicht in der Nähe eines
schiffbaren Flusses lagen. Heutzutage werden Kleinbahnen praktisch nur noch zur Personenbeförderung
eingesetzt, ihr damaliger Hauptzweck lag aber gerade im Waren- und Lastentransport. Dies wird z.B. aus
der Zahl der Waggons ersichtlich, denn die der Güterwagons überstieg die der Personenwagons um ein
Vielfaches (6 zu 147 im Jahr 1937 bei der Militsch-Trachenberger Kleinbahn). Damit kam der Kleinbahn
eine entscheidende Rolle in der wirtschaftlichen Erschliessung der Fläche zu.Weiterhin unterschätzt auch
man aus heutiger Pespektive auch den Umfang der Streckenlängen.
20
Spurweite 75 cm (im Vergleich zu 143,5 cm bei der Normalspur). Die Strecke ging von Trachenberg (km 0)
über Sulau (km 25), Militsch (km 37) bis Sulmierschütz (km 60). Der Abzweig nach Prausnitz hatte weitere
15 km.Stillgelegt wurde der letzte Abschnitt erst 1991.
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diesem Zweck plante man, das bisherige Komitee zum Bau der Kleinbahn in eine
selbständige Aktiengesellschaft umzuwandeln. Am 16. August 1894 wurde die
Militsch-Trachenberger Kreisbahn Aktiengesellschaft gegründet.
Die Arbeiten verliefen schnell und ohne Störungen, daher konnte schon einen
Monat nach Bauanfang der Direktor Schneege den Präsident des Breslauer
Regierungsbezirkes über die Eröffnungspläne des ersten Streckenabschnitts
zwischen Trachenberg und Prausnitz informieren. Ende November führte man
die Prüfung des technischen Zustandes der Strecke durch. Den geltenden
Vorschriften gemäß hatte diese Kontrolle den Charakter einer Ausfahrt, deren
Teilnehmer mit einem Revisionszug fuhren. Unter den geladenen Gästen war
auch der Oberpräsident Hermann von Hatzfeldt. Als Termin der Eröffnung der
Linie bestimmte man den 8. Dezember 1894.21
Anschliessend beschloß man, diese Linie bis nach Sulmierschütz zu verlängen,
im April 1895 wurde hierfür die Genehmigung erteilt. Der Bau dieses letzten
Abschnittes bedingte eine Ergänzung des Konzessionsdokuments, da der
Abschnitt im Kreis Adelnau (Odolanów) lag, was der Bahndirektion in Posen
unterstand. Auch der Bau der Kleinbahn nach Sulmierschütz verlief ohne
Störungen, bereits Ende August 1895 führte man die Kontrolle des Baus des im
Kreis Militsch verlaufenden Abschnittes durch.
Am 30. August 1895 schloß man einen Vertrag zwischen der Militsch-Trachenberger
Kreisbahn Aktiengesellschaft und der Kommanditgesellschaft Schneege & Co
über den Betrieb, nach dem die Kleinbahn samt dem Bestand an Schienenfahrzeugen, technischer Infrastruktur und dem Personalbestand in Pacht der Gesellschaft Schneege übergeben wurde. Kraft dieses Vertrags musste die Gesellschaft
Schneege alle mit der Nutzung der Kleinbahn verbundenen Kosten tragen, auch
dann, wenn die Erträge nicht ausreichend sein würden.
Der Bauabschluß des letzten Abschnittes nach Sulmierschütz ermöglichte
schliesslich die volle Nutzung der ganzen Linie.
Kurz danach wandte sich die Kreisabteilung in Militsch an den Präsidenten des
Regierungsbezirkes in Breslau mit einem Antrag auf Verlängerung der Konzession
von den bisherigen 50 Jahren auf 99 Jahre, was im September 1897 erfolgte.
Die beispielhafte Entstehungsgeschichte dieser Kleinbahn zeigt die Bedeutung,
die diesem Verkehrsmittel in der lokalen Wirtschaft zukam. Die Kleinbahn trug zur
21

Damit ist die gesamte 15 km lange Eisenbahn in nur 3 ½ Monaten gebaut worden. Diese enorm kurze Zeit
ist noch unter dem Hinblick darauf zu sehen, dass es Baumaschinen praktisch noch nicht gab.
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Entwicklung der Sägewerke, der Bauunternehmen und der landwirtschaftlichen
Vorwerke bei. Sie war auch das schnellste Verkehrsmittel für Personen, da das
Strassennetz noch schlecht entwickelt war.22
Der Bau der Kleinbahn gehörte zum persönlichen Erfolg des Oberpräsidenten
von Hatzfeldt, der das ganze Unternehmen von Anfang an intensiv begleitete.
Er griff bei Verspätungen der entsprechenden Genehmigungen, Konzessionen
und nötigen Dokumentation in den verschiedenen Ämtern des Kreises, Regierungsbezirks oder Ministeriums ein und nahm an den Abnahmen teil. Der Fürst
besaß ein Aktienpaket der Militsch-Trachenberger Kreisbahn AG, was bedeutete, dass er auch selber am Transport der Waren und Rohstoffe als Grundbesitzer,
dessen Gebiet die Kleinbahnlinie durchquerte, Interesse hatte. Der Besitz der
Aktien war zugleich ein Zeichen des Glaubens und des Vertrauens, welches
Hermann Hatzfeldt diesem Unternehmen, das gar nicht erfolgreich sein musste,
schenkte.
Auch andere Städte sahen für sich die günstigen Aussichten in dieser Art der
Entwicklung des Transports. So beantragten im Mai 1895 die Verwaltungen von
Waldenburg und Schweidnitz im Ministerium für öffentliche Arbeiten den Bau
zweier Kleinbahnlinien. Im August 1893 wandte sich der Magistrat von Brieg
(Brzeg) an den Oberpräsident von Hatzfeldt mit einem Gesuch um die Verlängerung der Bahnlinie von Striegau nach Brieg. Als weiteres Beispiel dient die
Verbindung Glatz (Kłodzko) – Bad Reinerz (Duszniki Zdrój) – Nachod.
Von großer Bedeutung für Oberschlesien war auch die Gründung der Bahndirektion in Kattowitz. Außerdem wurden eine schnelle Verbindung Oberschlesiens
mit Berlin durch Breslau und Oppeln und eine Expressverbindung Oderberg –
Breslau – Berlin eröffnet.
Am 15. Januar 1896 hielt Wilhelm II. im Preußischen Landtag seine nächste
Thronrede. Unter den Prioritäten befanden sich das Finanzwesen, Schulwesen,
Handel und Industrie, Landwirtschaft und wieder die Eisenbahn. Der Monarch
sah einen Anstieg der staatlichen Einkünfte durch diesen Transportzweig voraus
und versprach neue Investitionen in den Ausbau des Eisenbahnnetzes.
Der Zahl der Züge folgte auch der technische Fortschritt. Im Jahre 1896 nahm der
Schnellzug Berlin – Breslau – Wien (der sog. Orientzug) den Betrieb auf, der mit
einem für das 19. Jahrhundert rasenden Tempo fuhr, 80 km pro Stunde.
22

In der Tat war das Strassennetz durchaus vorhanden und auch in relativ gutem Zustand, aber es gab praktisch keine privaten Personenwagen und auch noch keinen Busverkehr. Es gab lediglich den langsamen
und hinsichtlich der möglichen Lasten deutlich unterlegenen Pferdetransport.
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Die Eisenbahn verband Schlesien mit den anderen Provinzen des Reiches sowie
mit dem Ausland. Nochmals bedeutender war dies für solche Regionen, die
schwach besiedelt, nicht industrialisiert und ackerbautreibend waren. Für die
Bevölkerung dieser Gebiete hatte die Bahn nicht nur wirtschaftliche Bedeutung,
sondern stellte auch einen erheblichen zivilisatorischen Fortschritt dar.
Die Verbindungen zwischen Breslau und Berlin wurden verbessert, die Personenverbindungen gegen Schnellverbindungen ausgetauscht und die Zahl der Züge
zwischen Ost-, Westpreußen und Breslau gesteigert. Schliesslich plante man eine
durchgehende West-Ost Verbindung.
Angesichts der sich stark entwickelnden Industrie und der Gewinnung von
Rohstoffen fehlte es auch an Schienenfahrzeugen. Diesen Mangel spürte man
vor allem in Oberschlesien, von wo Kohle, Stahl und andere Industrieerzeugnisse
abtransportiert werden sollten.
Die staatliche Unterstützung der Eisenbahn äusserte sich weiterhin z.B. in einer
Senkung der Transporttarife für Kohle, was zum Preisrückgang auf dem
Binnenmarkt führte. Dahinter standen auch strategische Überlegungen, denn
die Senkung der Tarife sollte die Einfuhr von Kohle aus England reduzieren.
Dank der Aktivität des Oberpräsidenten Hermann von Hatzfeldt und des
Präsidiums des Breslauer Regierungsbezirkes entstand in Schlesien ein neues
Bauprojekt der Kleinbahn, die das Eulengebirge überqueren und Reichenbach
(Dzierżoniów) mit Neurode (Nowa Ruda) verbinden würde.
Die Presse aber hielt diese Initiativen nicht immer für ausreichend. Indem die
“Schlesische Zeitung” die Leistungen im Bahnwesen im Jahre 1897 rekapitulierte,
machte sie der Provinzbehörde und dem Regierunksbezirk Vorwürfe wegen
einem Rückgang der Bahninvestitionen und verwies als Beispiel auf nur eine in
diesem Jahr beendete Linie Glatz (Kłodzko) – Seitenberg (Stronie Śląskie). Als
Entschuldigung der Behörde muss man hier hinzufügen, dass, obwohl die Presse
formal recht hatte, das Nachlassen der Investitionen durch ein grosses Hochwasser
1897 mitverursacht war.
Zu einer neuen Initiative kam Ende 1898 das Projekt der Verbindung Breslaus
mit Warschau, das nach vielen Jahren durch die russische Regierung genehmigt
wurde. Diese Linie sollte Warschau durch Sochaczew, Łowicz, Łódź (Lodsch),
Sieradz mit Kalisz und Skalmierschütz (Skalmierzyce) verbinden, wohin schon
Verbindungen mit der preußischen Bahnlinie Ostrowo (Ostrów Wlkp.) – Krotoschin
(Krotoszyn) – Lissa (Leszno) bestanden. Die wirtschaftliche Bedeutung dieser
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Linie war ziemlich groß – sie konnte russische Märkte für Rohstoffe und Industrieerzeugnisse aus Schlesien öffnen.
1898 eröffnet wurden u.a. die Linien: Liegnitz – Rawitsch, Breslau – Trebnitz
(Trzebnica). Unter den neu in Betrieb genommenen Kleinbahnen befanden sich
u.a. die Verbindungen Waldenburg – Freiburg (Świebodzice), Trebnitz – Prausnitz.
Ausgebaut wurden die Bahnhöfe in Oppeln, Neisse (Nysa) und Liegnitz.
1899 sah der Landtag der Provinz zahlreiche neue Investitionen in Kleinbahnstrecken vor. Im Budget war auch der Ausbau der Bahnhöfe in Breslau, Gleiwitz
(Gliwice) und Oppeln vorgesehen.
Im Juli 1899 fand unter der Leitung des Fürsten Hermann von Hatzfeldt eine
Beratung höherer Beamter des Oberpräsidiums und des Regierungsbezirkes
statt, auf der die mit dem Strassenbau verbundenen Angelegenheiten besprochen
wurden. Der Zustand der Strassen in der Provinz wurde als höchst unzureichend im
Verhältnis zur Entwicklung und zum Bedarf der industriellen Infrastruktur erkannt.
Der Oberpräsident von Hatzfeldt wies hier als Priorität auf die Beschleunigung
der Arbeiten bei der Entwicklung der Nebenbahnen hin.
Wenn man die erste Amtszeit des Oberpräsidenten Hermann von Hatzfeldt
zusammenfasst, muss man seine Aktivität bei der Entwicklung der Normal- und
Schmalspurbahnen hervorheben. Den Wert der ersten Amtszeit minderte auch
das Jahr 1897 nicht, in dem es ein zerstörerisches Oderhochwasser gab.
Die wirtschaftlichen Effekte der Entwicklung des Bahnverkehrs spürte vor allem
Oberschlesien. Der Bahntransport war hier mit der Rohstoffgewinnung verknüpft,
indem die Gruben mit den Binnenhäfen in Breslau und Kosel verbunden wurden.
Auch für den Export der Hüttenerzeugnisse spielte die Bahn eine wichtige Rolle.

b) Landwirtschaft - Schutzzölle im Handel mit Russland
Ab Anfang der 1890er Jahre führte das Deutsche Reich eine liberale Handelspolitik
gegenüber den Nachbarn Österreich-Ungarn und Russland ein. Das Reich schloß
langjährige Handelsverträge, die beiderseitig die Einfuhrzölle senkten.
Zusammen mit dem Anstieg der Handelsumsätze verstärkte sich die Aktivität der
Breslauer Industrie- und Handelskammer, die die Verwaltungsbehörden drängte,
in den neuen Verträgen Erleichterungen für schlesische Exportwaren einzuführen
und die Einfuhrzölle für einige Importwaren, die den schlesischen Produkten
Konkurrenz machten, zu erhöhen.
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Das Verhältnis zwischen Russland und dem Deutschen Reich war ziemlich kompliziert. Bismarck strebte eine freundliche Politik diesem Imperium gegenüber
an, damit das Deutsche Reich nicht mit einer französisch-russischen Kooperation
konfrontiert werden würde. Nach einigen Jahren waren jedoch die Interessensunterschiede nicht mehr zu verbergen und zudem hatte Österreich-Ungarn
widersprüchliche Interessen zu Russland auf dem Balkan.
Zu dieser Zeit wurde die europäische Politik von zwei Bestrebungen angetrieben:
Frankreichs Wille zur Rache an Preußen23 und Russlands Bedürfnis zur Kontrolle der
Enge auf dem Balkan. Die deutsch-russischen Beziehungen kühlten ab, was sich
auch schnell im Bereich der Ökonomie widerspiegelte. Im Jahr 1879 schloss die
deutsche Regierung die Grenzen für den Import russischen Viehs24 und erhöhte
den Zoll auf importiertes Getreide. Im gleichen Jahr 1879 unterzeichnete das
Reich einen Vertrag mit Österreich-Ungarn25, dem 1882 Italien beitrat.
Trotzdem brauchten sich Russland und das Reich gegenseitig. Der wichtigste
Aspekt aus Sicht des Deutsche Reichs war Russlands Neutralität im Verhältniss
zu Frankreich. Unter dieser Voraussetzung wurde 1881 der Dreikaiserbund
wiederbelebt.26 Dieser Vertrag wurde für drei Jahre geschlossen und nur einmal
verlängert. Als er 1887 auslief, gingen Russland und das Reich den sog.
Rückversicherungsvertrag ein, in dem sie sich gegenseitig zur Neutralität im Falle
eines Krieges verpflichteten.
Die nächste Entwicklung, die Europas Antlitz zu ändern begann, waren
zweiseitige Abkommen, die zur Entstehung zweier Militärblöcke führten. 1893
gingen Russland und Frankreich und 1904 England und Frankreich solche
Abkommen ein.
Die politischen Verhältnisse beeinflussten die wirtschaftliche Beziehungen, in
Bezug auf Schlesien vor allem den Handel zwischen Russland und dem Deutschen
Reich. Die Liste der aus Oberschlesien nach Russland exportierten Waren war
ziemlich lang, zu den wichtigsten gehörten Koks, Kohle und Bergbau- und
Hüttenerzeugnisse. Die Zollauseinandersetzung mit Russland 1893/94 war die
Ursache vieler durch schlesische Institutionen an die Staatsbehörde gerichteter
Eingaben und Proteste. Nach dem Ende der Auseinandersetzung wurden die
23

für den aus franz. Sicht überraschend und deutlich verlorenen Krieg 1870/71
Der Import von Vieh wurde dadurch unterbunden, indem bestimmte hygienische und veterinärmedizinische
Standards vorgeschrieben wurden, dies war eine nicht so deutlich ‚sichtbare’ Massnahme, erfüllte aber den
gewünschten Zweck.
25
Der sog. ‘Zweibund’ vom 7. Oktober 1879.
26
Deutsches Reich, Österreich-Ungarn und Russland.
24
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Einfuhrzölle für russische Waren landwirtschaftlicher Herkunft herabgesetzt.
Aus Russland importierte man nach Schlesien neben landwirtschaftlichen
Erzeugnissen und Schlachtvieh auch Eisenerz, Erdöl, Dünger und Holz.
Die Provinzverwaltung versuchte den Bauern zu helfen, indem sie z.B. günstige
Kredite, Pfanddarlehen und anderes anbot. Im August 1895 lud der Oberpräsident Hermann von Hatzfeldt eine Delegation aus Schlesischer Generallandschaft27
sowie Vertreter der Gutsbesitzer und Bauern zu einer Konferenz ein, die
Agrarkredite zum Thema hatte. Die Beratungen befassten sich u.a. mit einer
Verlängerung der Abzahlungszeit und der Akzeptanz des Bodens als Pfand.
Die Reichsregierung stellte eine neue Idee der Hilfe für die Landwirtschaft vor,
indem sie am 3. August 1895 einen Erlaß über die Gründung der Landwirtschaftskammern herausgab. Diese Kammern sollten das Selbstverwaltungsorgan der
Bauern und großen Gutsbesitzer sein und auch die Interessen der Land- und
Forstwirtschaft der Provinz vertreten. Die Gründung der Landwirtschaftskammer
änderte jedoch nicht die ablehnend eingestellten Kreise der Gutsbesitzer, die im
Bund der Landwirte organisiert waren. Der BDL warf der Regierung das Fehlen
einer wirkungsvollen Unterstützung der Bauern und ihrer Interessen vor.
In gleicher Tonlage ergriff die Konservative Partei das Wort, die für die
Zusammenarbeit mit dem BDL war, und die Industrie, die die Dorfarbeiter in die
Städte zog und ihnen besseren Lohn versprach, für den schlechten Zustand der
Landwirtschaft verantwortlich machte.
Am Anfang seiner Amtszeit musste Hermann von Hatzfeldt die Gründung der
Schlesischen Landwirtschaftskammer organisieren. Nach dem Gesetz musste der
Oberpräsident die Gründungsversammlung einberufen, indem er auch eng mit
dem Landwirtschaftlichen Centralverein zusammenarbeitete.
Die mit Landwirtschaft und Grundeigentum verbundenen Kreise hatten grossen
Einfluss und die Staatsverwaltung war sich der schweren Lage der Landwirtschaft
bewusst. 1895 stellte der neu gewählte preussische Ministerpräsident, Fürst
Chlodwig zu Hohenlohe, im Herrenhaus fest, dass die Situation in der Landwirtschaft kritisch war. Noch am selben Tag setzte Fürst Hohenlohe wirtschaftliche
Vergünstigungen in Kraft. Denn neben einer Reform der Eisenbahnverwaltung
und einer Reform der Kommunalsteuern entstand auch ein Unterstützungsplan
für die Landwirtschaft durch den Staat.

27

Die ‚Landschaft’ ist seit dem Reglement von Friedrich II. von 1770 das Ritterschaftliche Kreditinstitut.
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Gleich danach gründete man im Herrenhaus eine Initiative unter dem Namen
Freie Wirtschaftliche Vereinigung, zu der große Grundeigentümer gehörten, eines
ihrer Ziele war auch die Lösung der “brennenden Fragen der Landwirtschaft”.
Zum neuen Landwirtschaftsminister wurde Freiherr Ernst von Hammerstein
ernannt, der eine Politik kleiner Schritte ankündigte. Seine Priorität war die
Entwicklung des Verkehrs, also der Eisenbahn, Bau und Modernisierung der
Wasserwege und ein Ausbau des Landstrassennetzes.
Vorwürfe gab es für die Politik Caprivis wegen der schlechten Situation in der
Landwirtschaft, der Vorrechte für die Industrie, der Handelsverträge und der
Zollpolitik.
Eine Hauptursache der Unzufriedenheit der Agrarier war die Verschuldung
des Grundeigentums. Im Breslauer Regierungsbezirk betrug die Zahl der
verschuldeten Bauerngüter 43 %, hingegen z.B. im Aachener Regierungsbezirk
nur 15 %. Das deutet auf nennenswerte Unterschiede zwischen dem landwirtschaftlichen Osten und dem stärker industrialisierten Westen des Reiches hin.
Dem Oberpräsidenten von Hatzfeldt als Vertreter großflächigen Grundeigentums
waren die die Landwirtschaft betreffenden Probleme persönlich bekannt, denn
diese Probleme betrafen auch direkt sein Vermögen. Doch die Stellung als
Oberpräsident verpflichtete ihn zur Beschäftigung mit dem gesamten Spektrum
der Angelegenheiten der Provinz.
Eine seiner massgeblichen Prioritäten war die Entwicklung der Industrie. Im April
1895 begab sich Fürst von Hatzfeldt nach Oberschlesien, um Industriebetriebe,
Schulen und Handwerksausstellungen zu besuchen.
Im Juni 1895 trat die Breslauer Abteilung des Bundes der Landwirte an die Regierung
und an den Landtag von Preußen mit einer Eingabe zur Frachtreduzierung für
Viehtransporte heran. Wegen hoher Tarife innerhalb des Reiches kündigten das
Rheinland und Westfalen die Einfuhr ausländischen Rindviehs an, um die große
Zahl der Industriearbeiter zu ernähren. Der Landwirtschaftsminister antwortete
darauf mit dem Bau von Futterverarbeitungsbetrieben, der weiteren Entwicklung der Zucht und der Zusage einer Reduktion der Frachtkosten.
Ursache der Unzufriedenheit vieler Parteien war die Finanzpolitik der Regierung.
Seit 1887 erhöhte man Zölle und Steuern, um das Budgetdefizit auszugleichen.
In der allgemeinen Empfindung der mit der Landwirtschaft verbundenen
Gesellschaftsgruppen galten die Industrie und Exporthändler als Nutznießer der
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Regierungspolitik, wohingegen die Kosten dieser Politik die Grundeigentümer
tragen sollten.
Trotz der nicht zu leugnenden Krise in der landwirtschaftlichen Produktion war
in dieser Zeit auch ein grosser Fortschrit zu beobachten, z.B. moderne Lösungen
der Mechanisierung, neue Anbauverfahren, neue Sorten von Rindvieh und
Schweinen, bzw. ganz allgemein der Übergang zu einer intensiven Landwirtschaft. Alljährliche Messen in Breslau (z.B. Breslauer Landmaschinenmarkt oder
Schlesischer Zuchtviehmarkt) regten die Intensivierung der Produktion an. Die
preußische Landwirtschaft folgte dem Weg der Intensivierung, die durch die
Verminderung der Zahl der Landwirtschaftsarbeiter28, durch niedrige Preise auf
Feldfrüchte u.a. quasi erzwungen wurde. Durch die fortschreitende Modernisierung von Zucht und Anbau rückte Preußen und das Deutsche Reich in die
Weltspitze auf.
In der Thronrede, die im Namen des Monarchen am 15. Januar 1896 im Herrenhaus und im preußischen Abgeordnetenhaus gehalten wurde, bestimmte der
Reichskanzler die Hauptrichtungen der Regierungspolitik. Unter den Schwerpunkten befanden sich die Stärkung der Position der Landwirtschaftskammern,
die Entwicklung des Handwerks und der Dienstleistungen für die Landwirtschaft
und finanzielle Unterstützung für die Genossenschaften und der Gesellschaften,
die sich mit dem Bau von Getreidespeichern beschäftigten.
Die Konservativen sahen die unternommenen Massnahmen als nicht ausreichend
an. Während einer Landtagssitzung Ende Januar griffen sie noch einmal Minister
Hammerstein für den “unbegrenzten Zufluss des Getreides aus dem Ausland” an,
der die deutschen Landwirte ruiniere. Die konservativen Abgeordneten verlangten
erneut eine Importbegrenzung.
Ein grosses Problem war, dass die Regierung ein Gleichgewicht zwischen dem
Export der Industrieerzeugnisse einerseits und dem Import billigerer Feldfrüchte
aus Russland und anderen Ländern andererseits nicht finden konnte. Die grossen
Produktionsmöglichkeiten mussten konsequenterweise zu einem Export führen,
der die wirtschaftliche Entwicklung des Staates förderte. Die Entwicklung der
Industrie und der Zuwachs der Produktion beeinflussten aber indirekt die
Schwächung der heimischen Landwirtschaft und untergruben die finanzielle
Position des Landadels. Es entstand ein klarer Binnenkonflikt im Reich: auf der
einer Seite standen die Industriellen, auf der anderen die Großgrundbesitzer. Die
ersten besassen Kapital, die anderen einen größeren Einfluss auf die Regierung.
28

Junge Familien bzw. Männer zog es vom Land in die Städte, man versprach sich von der Industrie bessere Arbeitsbedingungen und vor allem höhere Löhne.
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Die mit der Landwirtschaft verbundenen Kreise formulierten klar ihre Ziele: den
Import von Feldfrüchten aus dem Ausland zu erschweren, die Kosten des Eisenbahntransports für Getreide zu senken, ein Netz an Speichern für das inländische
Getreide zu bauen und die Entwicklung der Wasserwege wegen dem dadurch
günstigen Transport zu finanzieren.
Am 4. April 1896 eröffnete der Oberpräsident von Hatzfeldt die erste Sitzung der
Schlesischen Landwirtschaftskammer, die im Gebäude des Schlesischen Landtags
stattfand. Mitte April kam es zur ersten Versammlung des Vorstands der Landwirtschaftskammer, zu der Fürst Hatzfeldt eingeladen wurde. Man erarbeitete u.a. ein
Projekt zur Gründung von landwirtschaftlichen Winterschulen und Haushaltsschulen, die eine Unterstützung vom Oberpräsident bekamen.
Anfang September 1896 gab Minister Hammerstein ein Memorandum über
die Situation in der Landwirtschaft heraus. Er beschrieb die kritische Lage der
Landwirtschaft, obwohl die Agrarproduktion in 10 Jahren um 45 % zugenommen
hatte. Weiterhin informierte er über die beendeten großen Meliorationsarbeiten
in Oberschlesien und auch darüber, dass viel Boden wegen unrentablen Anbau
und niedriger Getreidepreise brach lag. Der Mangel an Kapital und an Kreditwürdigkeit verschlechterte die Situation. Der Bau neuer Bahnlinien brachte hingegen
nicht die erwarteten Erfolge, auch wegen hoher Transporttarife.
Dieses Memorandum stieß auf eine kritische Reaktion der konservativen Presse,
die die Regierung wegen einem Verzicht auf Untersuchungen von importiertem
Getreide an der Grenze und einem nicht erlassenen, generellen Einfuhrverbot
von billigem Korn kritisierte.
Die Presse richtete sich auch gegen den Import von Rindvieh und Schweinen aus
USA. Der Regierung machte man Vorwürfe wegen Mißachtung der Gefährlichkeit
einer als Texasfieber bezeichneten Krankheit.
Die Regierung beugte sich bald dem Druck der Agrarier. Im Zusammenhang
mit dem Handelsaustausch mit Russland stieg die politische Spannung, als die
Behörde die Einfuhr russischen Getreides erschwerende Vorschriften anzuwenden
begann. Um die Einfuhr des Viehs zu erschweren, verschärfte man die Veterinärvorschriften.
Bald kam die Antwort aus Russland, in der eine Zollerhöhung auf deutsche Waren
z.B. auf Leder-, Zelluloid- und Porzellanprodukte angekündigt wurde. Die Presse
im Reich sah darin Repressalien und erhitzte die Stimmung, indem sie über den
Ausbruch eines neuen ‘Zollkriegs’ mit Russland schrieb. Aus den Pressemeldungen
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geht hervor, dass sich die Veterinärvorschriften als entscheidendes und letztes
Mittel gegen den Import von Schlachtvieh erwiesen.
Kurz danach kam der zweite Aspekt dieses Problems ans Licht. Er betraf die
Befriedigung des Fleischbedarfs im Oberschlesischen Industriegebiet. Minister
Hammerstein warf den Großgrundbesitzern vor, dass sie nicht imstande seien,
den dortigen Fleischbedarf zu decken.
Als Antwort auf die Zollerhöhung für ins Reich importiertes Getreide senkte die
russische Seite die Bahntarife für den Transport und das nach Königsberg und
Danzig zu transportierende Getreide wurde auf Lastschiffe umgeladen, die
billiger als der Bahntransport waren.
Trotz der Interessensunterschiede begannen die Verhältnisse des Reiches im
Handel mit Russland Ende 1896 in eine neue Phase einzutreten. Die deutsche
Regierung ging mit Erleichterungen im Viehimport auf Russland zu. Erst nach
der Einführung eines Kontingents auf Schweineimporte aus Russland nach
Oberschlesien fielen die Preise (Dezember 1896).
Ende 1896 wurde die Landwirtschaftskammer der Provinz Schlesien aktiv. Unter
der Leitung ihres Chefs, des Grafen Robert von Zedlitz-Trütschler, fand die
Gründungssitzung statt, in der u.a. die Kommisionen und ihre Vorsitzende
berufen wurden.
Aggressiver wirkte der Bund der Landwirte, der im Januar 1897 in Breslau eine
Tagung seiner schlesischen Abteilung organisierte. Das Gremium drückte seine
Zufriedenheit mit den hohen Getreidepreisen aus (“Vernünftige Höhe der Getreidepreise muss die Haupttendenz bleiben”) und gab in offizieller Meldung an, dass
die einseitige Entwicklung des Reiches, die ausschliesslich auf Industrie basiert,
falsch sei, was im Wesentlichen der Regierung anzulasten sei, die die Dorfbevölkerung missachte. Außerdem hielt der BDL die Wanderung der Bevölkerung
vom Land in die Stadt für gesellschaftlich sehr gefährlich. Schließlich wurde die
Verbesserung der Beziehungen mit Russland als schädlich für das Agrarmilieu
bezeichnet.
In der ersten Hälfte Januar 1897 berief Hermann von Hatzfeldt im Oberpräsidium
eine Sitzung zum Thema des Baus von Kornspeichern in der Provinz Schlesien
ein. Die Regierung von Preußen versprach, diese Investitionen finanziell zu
unterstützen. Jedoch scheiterte dieses Konzept in gewisser Weise, weil Schlesien
ein größerer Importeur als Exporteur von Getreide war. Außerdem verlor das in den
großen Getreidespeichern aufbewahrte Korn an Wert. Somit beschloss man, zwei
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mittelgroße Lagerhäuser in Neusalz (Nowa Sól) und Frankenstein (Ząbkowice
Śląskie) zu bauen.
Einen ganz anderen Ton hatte 1896 der Bericht über den Zustand der Landwirtschaft, der durch den “Deutschen Landwirtschaftsrath” herausgegeben wurde.
Dort heisst es, dass die Ergebnisse in der Landwirtschaft dem “technischen
Optimismus” zu danken waren, weil durch die Einführung wissenschaftlicher
Neuerungen, der fortgeschrittenen Mechanisierung und durch Transporterleichterungen die Produktion gesteigert und die Kosten etwas gesenkt werden
konnten. Diese Vergünstigungen nutze die Mehrheit der Bauern. Die technischen
Faktoren milderten ungünstige Folgen des Einflusses der Weltwirtschaft und den
Import billigen Getreides ins Reich ab. Als Schlußfolgerung warnte man jedoch
davor, dass die deutsche Landwirtschaftsproduktion ohne Staatshilfe zusammenbrechen würde.
Im April 1897 wurde eine Statistik zur Einfuhr von Fleisch und seiner Produkte
veröffentlicht. Daraus ging hervor, dass von 1891 bis 1895 die Einfuhr um 35 %
gewachsen war. Das bedeutete auch, dass die Züchter nicht rechtzeitig mit der
Produktion nachgekommen waren. Sie warteten wohl auf das Jahr 1903, wenn
die Handelsverträge auslaufen sollten. Nur in diesen Verträgen sahen die Züchter
die Ursachen von Mißerfolg und der finanzieller Probleme.
Damit zeigten sich auch offen die deutlichen Interessensunterschiede zwischen
Politik, Landwirtschaft und Industrie: die Regierung war am Handelsaustausch
und der wirtschaftlichen, politischen und kolonialen Expansion interessiert; die
Industrie strebte zu einer Ausweitung der Absatzmärkte und damit zum Export;
schließlich die Grundeigentümer, deren Einkommen der Import billiger Agrarprodukte begrenzte.
Für den Absatz und den Export der deutschen Industrieerzeugnisse musste man
mit der Öffnung der Grenzen auf Agrarprodukte ‘bezahlen’. Die Kosten der Industrieentwicklung und der Expansion trugen damit indirekt die Grundeigentümer.
Die Landwirtschaft zeigte somit nicht nur eine Teilung des Staates in die Ost- und
Westprovinzen, sondern sie teilte auch die politische Szene im Reich.
Bald wurde das Klima der politischen Diskussionen und die Appelle an die Behörde
durch eine große Katastrophe gedämpft. Im Juli 1897 traten nach intensiven
Regen in den Sudeten die Flüsse über die Ufer und überschwemmten das
Hirschberger Tal und die Grafschaft Glatz. Das plötzliche Anschwellen der Bergflüsse
führte zur Zerstörung von Brücken, zur Überflutung der Wege und der Felder mit
noch ungeerntetem Getreide und brachte mehrere Menschen ums Leben.
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Diese große Überschwemmung in Schlesien rief eine Erschütterung im Reich und
viele spontane Hilfsgesten hervor.
Ein allgemeines Problem war der Mangel an Arbeitskräften. Dies betraf nicht
nur die Großgrundbesitzer, sondern auch die mittleren und kleinen Bauern.
Gravierend war die sog. Sachsengängerei, d.h. die Ausreise in westliche Teile des
Reiches, die durch die Aufnahmefähigkeit der sich intensiv entwickelnden Industrie
verursacht wurde. Im Bericht der schlesischen Landwirtschaftskammer (für 1897)
wurden als Hauptschwierigkeiten zwei Faktoren benannt: das Hochwasser und
die Flucht der Arbeitskräfte zur Arbeit in der Industrie.
Mitte Juni 1899 bildete man eine Kreditkommission der Landwirtschaftskammer
von Preußen. Dem Vorstand gehörten u.a. der Oberpräsident von Schlesien
Fürst Hermann Hatzfeldt und als Vorsitzender der Chef der schlesischen Landwirtschaftskammer, Fürst Georg Schönaich-Carolath an. Die Hauptziele der
Kommision waren die Einführung günstiger Kredite für Agrarproduzenten, die
Entschuldung der Bauerngüter und die Wiederherstellung von Kreditwürdigkeit
der mittleren und kleinen Bauern. Als Erfolg wurde die Überwindung der Konsequenzen des Hochwassers im Jahre 1897 anerkannt, jedoch als Rückschlag die
immer mehr sichtbare Tendenz des Mangels an Arbeitskräften.
Zum Erfolg der Provinzbehörde zählte man damals die Eröffnung des durch
den Staat finanzierten Getreidespeichers in Neusalz (Nowa Sól). Den Komplex
eröffnete u.a. der Oberpräsident Fürst Hatzfeldt als Vertreter der Regierung.

c) Regulierung der Oder
Eine der wichtigsten Aufgaben war die Bewirtschaftung und Regulierung
der Oder. Denn dies forderte große Ausgaben und bedeutende hydrotechnische
Arbeiten. Als Oberpräsident fungierte Hermann von Hatzfeldt gleichzeitig als
Chef der Oderstrom-Bauverwaltung.
Die Vertiefung des nördlichen Abschnitts der Oder war damals die wichtigste
schon begonnene Investition in der Provinz. Ihr Ziel war die Vereinfachung zur
Befahrung mit Schleppkähnen. Somit galt diese Investition als ein Teil des großen
Unternehmens mit dem Namen “Breslauer Großschifffahrtsweg”.
Der Entwicklungsehrgeiz des neuen Oberpräsidenten traf mit den Absichten
der Staatsbehörde zusammen. Aus dem Oberlauf der Oder plante man eine Verkehrsader zu machen. Der Wasserweg würde dann die Provinz Schlesien mit der
Provinz Posen und Pommern verbinden, und damit mit der Ostsee. Die nächste
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Etappe der Arbeiten war der Bau von Umladehäfen in Breslau, Oppeln, Maltsch
(Malczyce) und Neusalz. Besonderes Augenmerk des Fürsten Hatzfeldt bekam
die Beschleunigung der Arbeiten beim Bau des Umladehafens in Cosel, der das
industrialisierte Oberschlesien mit dem landwirtschaftlichen Niederschlesien
verbinden sollte.
Die Tätigkeit des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereines, der
die Besitzer der Hütten und Bergwerke vertrat, zeugt davon, wie brennend die
Frage der Wasserwege war. Der Verein übte Druck auf die Regierung und die
Provinzverwaltung aus, um den Bau des Breslauer Großschifffahrtweges zu
beschleunigen. Die Ausfuhr von Kohle, von Rohstoffen und Erzeugnissen der
oberschlesischen Industrie wurde durch die hemmende Wirkung des Mangels an
schiffbarer Kapazität durch Breslau und zugleich fehlenden alternativen Verkehrslösungen stark behindert.
Der Stadtverwaltung von Breslau war die infrastrukturelle Bedeutung der Oder
bewusst, so dass sich der Magistrat und der Oberbürgermeister Georg Bender
für dieses Projekt einsetzten. Im Frühling 1895 gab es Gespräche zwischen der
Staatsbehörde und der Stadtverwaltung von Breslau zur Finanzierung des Flusshafens inklusive Eisenbahnterminals, der Zurverfügungstellung von Grundstücken durch die Stadt, des zeitlichen Ablaufs der Arbeiten, der Fortschritte beim
Bau usw. Georg Bender wünschte zusätzlich einen Wirtschaftsaufschwung
der an das Flussbett angrenzenden Stadtteile, so dass er die Arbeiten an dem
durch Breslau führenden Abschnitt der Oder mitfinanzierte. Die Themen der
Oder und des Breslauer Großschifffahrtsweges befanden sich bald in den Plänen
des Preußischen Ministeriums für öffentliche Arbeiten.
Zum großen Erfolg der Provinzbehörde wurde die Eröffnung des Umladehafens
in Cosel am 18 April 1895.
Getrennt davon war die Frage der Regulierung der Bergflüsse in Sudeten, hier
ging es um die Hochwasserproblematik. Die Provinzverwaltung dachte an die
Speicherung überflüssiger Wassermassen in Staubecken, was die Speicherung
und dann das Ablassen während Trockenzeiten ermöglichen sollte. Da die Energiewirtschaft ihren Anfang nahm, versuchte man auch die Flüsse zum Betrieb
von Wasserkraftwerken zu nutzen. Ziel dieser Vorhaben war die Nutzung der
Bergflüsse für die Landwirtschaft, Industrie, Binnenschifffahrt und die Fischerei.
Gemäß den Planungen konnte die Regulierung der Queis mit dem Bau dreier
Staubecken und die Regulierung der Bober mit fünf Staubecken einen wirkungsvollen Hochwasserschutz bieten.
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Am 4. September 1895 wurde eine Versammlung des Provinzialausschusses
einberufen. An dieser Sitzung nahmen Oberpräsident Hermann von Hatzfeldt
und der Vorsitzende des Provinziallandtages Otto von Seydewitz teil. Man
besprach den Zeitplan für die weiteren Arbeiten an der Oder, die in der
Zukunft die Hochwassergefahr mindern sollten. Es wurde auch beschlossen,
Überschwemmungspolder entlang des Flusses zu belassen, zusätzlich Dämme
zu bauen und die Sumpfgebiete zu bewalden.
Im Dezember meldete die Presse, dass die Arbeiten für die Schiffbarkeit des
Oberlaufes der Oder bedeutend beschleunigt worden waren. In Cosel wurde der
Bau des Umladehafens mit Schienenverbindung und Bahnhof beendet. Fertig
wurden auch die Schleusen in Brieg und Ohlau, die die Binnenschifffahrt für
grössere Schleppkähne ermöglichten.
Der Bau des Breslauer Großschifffahrtsweges dauerte aber noch und größere
Wasserfahrzeuge konnten die Stadt nicht durchqueren. Die Arbeiten waren
wegen der bebauten Gebiete aufwendig, denn man musste die beiden Flussufer
mit Brücken verbinden.
Dank der Initiative Hermanns von Hatzfeldts als Chef der Oderstrom-Bauverwaltung bekam diese Institution eine eigene Telefonleitung, die die Oder entlang, von
der Grenze mit Österreich-Ungarn bis nach Breslau, gelegt wurde.
Während der Generalversammlung des Schlesischen Provinzialvereins für
Fluss- und Kanalschiffahrt am 11. Januar 1896 wurde das Bauprojekt des Kanals
Oder-Elbe und seine Verbindung mit dem Kanal Oder-Spree besprochen. In
der Schlussfolgerung sah man die Priorität, aus der Oder einen schiffbaren Weg
entlang ihres gesamten Laufs zu machen. Die vom Schlesischen Provinzialverein
für Fluß- und Kanalschifffahrt angemahnten Aufgaben fanden sich mit den
Plänen des Oberpräsidiums zusammen, weil das Budget der Provinz für 1896/97
die Finanzierung mehrerer Investitionen an der Oder vorsah. Darunter befanden
sich u.a. die Flußarbeiten am Abschnitt Cosel bis zur Mündung der Neisse, der
Bau der Oderbrücke in Ohlau, die Verbreitung des Kanals Oder – Spree sowie
Regulierungsarbeiten an der Weide (Widawa) und an der Bartsch.
Auch die Handelskreise in Oberschlesien warben für alle Maßnahmen, die zur
Schiffbarkeit des Oberlaufs der Oder führen würden. An das Preußische Ministerium
für Öffentliche Arbeiten wurde eine Petition geschickt, in der man den Beginn
der Arbeiten am Abschnitt Cosel – Ratibor forderte. Diese Investition konnte eine
Konkurrenz mit der Eisenbahn verschaffen, die hohe Transportpreise verlangte.
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Im Juni 1896 wurde der Abschnitt Brieg – Breslau für die Schifffahrt großer
Schleppkähne eröffnet. Wesentliche Fortschritte beobachtete man auch an der
Strecke Cosel bis zur Mündung der Neisse. Am 27. Juni eröffnete Oberpräsident
Hermann von Hatzfeldt in Breslau die neue Gröschelbrücke (Most Osobowicki)
und prüfte den Arbeitsfortschritt bei der Unterschleuse für Schleppkähne. Beide
Investitionen bildeten auch einen Teil des Breslauer Großschifffahrtsweges.
Im September traf sich der Oberpräsident mit den Vertretern der Stadt
Ratibor, um die Arbeitsfortschritte an der Strecke Cosel – Ratibor und den
Bau des Flusshafens in Ratibor zu besprechen. Der Oberpräsident versicherte
der Stadtverwaltung, dass die Finanzmittel durch die staatlichen Behörden
bereitgestellt würden.
Der Stolz der Provinzbehörde war die Fertigstellung der Bauarbeiten am Hafen in
Cosel. In Verbindung mit der Nähe des Hafens wurde der Bau neuer Fabriken für
die Zukunft geplant. Nicht weit von der Bahnlinie Kandrzin – Cosel (Kędzierzyn –
Koźle) hatte man vor, eine Raffinerie zu bauen. Jedoch hemmte die Behörde des
Oppelner Regierungsbezirkes die Genehmigung für den Baubeginn.
In der Zusammenfassung des Jahres 1896 schrieb die ‘Schlesische Zeitung’
anerkennend über die Arbeitsfortschritte an der Oder. Eine neue Gestalt nahm
das Projekt eines großen Flusshafens in Breslau an. Im Bau waren auch die
Häfen in Neusalz und Czettritz (Ciecierzyce). Als große Errungenschaft wurde die
Schiffbarkeit der Strecke Cosel – Ratibor hervorgehoben.
Mitte Januar 1897 kam man auf den zwei Jahre zuvor durch die Reichsbehörde
geplanten Bau des Kanals Oder – Elbe zurück. Jedoch rief dieses Regierungsprojekt
große Diskussionen und maßgebliche Rückwirkungen sowohl im Agrar- wie im
Industriebereich hervor. Als Beispiel hierfür sei der Protest der Handelskammer
in Oppeln gegen den Bau des Wasserweges Berlin – Stettin (Szczecin) zu nennen.
Wirtschaftsnahe Kreise sahen darin eine Gefahr für den Handel und die Industrie
in Oberschlesien. Man fürchtete sich vor der Zufuhr von Waren und Rohstoffen
aus England, das schon die Berliner Agglomeration mit Kohle und Koks versorgte.
Die oberschlesischen Unternehmer verlangten stattdessen Investitionen, die
die Ausfuhr von Rohstoffen und Erzeugnisse aus Oberschlesien in die östlichen
Teilen des Reiches ermöglichen würden. Diese Interessensvertreter richteten
einen Apell an die Regierung gegen den Bau des Oder-Elbe-Kanals. Im April
1899 wandte sich der Verein für bergbaulichen Interessen Niederschlesiens an
die Mitglieder des schlesischen Landtags, damit sie diese Regierungsinitiative
nicht unterstützten. Auch die Schlesische Landwirtschaftskammer richtete eine
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Resolution an das Königliche Staatsministerium gegen den Bau des Kanals
Rhein-Elbe-Oder. Man versuchte nachzuweisen, dass sich in Folge der Westen
des Reiches noch schneller in der Industrie entwickeln würde, hingegen der
Osten weiterhin agrarisch bliebe.
Eine ähnliche Meinung vertraten die konservativen Parteien. Sie fürchteten eine
Schwächung ihrer Position im Verhältnis zum Zentrum, die dieses Regierungsprojekt unterstützte.
Im Juni 1897 wandte sich auch der Oberschlesische Berg- und Hüttenmännischer
Verein an die Regierung mit einer Resolution gegen den Bau des Mittellandkanals
(Rhein-Elbe-Oder). Das Hauptverlangen dieses Vereins war die Beschleunigung
der Arbeiten bei der Wasserstrecke Berlin – Breslau – Gleiwitz und die Erteilung
der Konzession für den Bau der Kleinbahn um Gleiwitz herum.
Die oberschlesischen Unternehmer, über das Ausbleiben einer Reaktion der
Staatsbehörde auf ihre Apelle enttäuscht, richteten eine Resolution an den Kaiser.
Ganz anders wurde diese Frage von den Regierungsorganen gesehen. Der
Oberpräsident Hermann von Hatzfeldt, der an der Eröffnung des neuen Landratsamtsitzes in Beuthen (Bytom) teilnahm, sprach in seiner Rede über den Nutzen,
den der Bau der Wasserwege versprach. Der Fürst versuchte zu überzeugen, dass im
Zusammenhang mit dem Eisenbahnnetz die Kanäle den Transport und die Ausfuhr der oberschlesischen Waren und Rohstoffe verbessern würden. Es besteht kein
Zweifel, dass der Oberpräsident die Politik der Regierung vertrat, obwohl wesentliche lokale Meinungen dagegen waren.
In der Sitzung des Breslauer Stadtrates im Januar 1897 entschloss man sich zur
Beschleunigung der Arbeiten an der durch die Stadt führenden Strecke der Oder und
vor allem für den Ausbau des Flußhafens. Berufen wurde eine Hafenbaukommission,
die sich mit dem Projekt und den Kosten beschäftigen sollte. Der Hafen sollte
mit einer Bahnlinie bis zum Odertor-Bahnhof (Dworzec Nadodrze) verbunden
werden.
Mitte April fand auf Anregung Hermanns von Hatzfeldts im Oberpräsidium eine
Konferenz zum Thema der Tarife für die Schleppkähne statt. Die Versammelten
beschlossen differenzierte Transportarife einzuführen, die von der Warenklasse
abhängig waren.
Das oben genannte Regierungsprojekt über den Bau des Oder-Elbe-Kanals wurde
vor allem durch die preußische Regierung vorangetrieben. Im Februar 1897
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beriet sich der Provinzialausschuss über dieses Thema. Aus diesem Anlaß gab
man eine Broschüre “Mittellandkanal und die Provinz Schlesien” heraus, in der
sich ein Memorandum des Oberpräsidenten Hermann von Hatzfeldt an den
Oberpräsidenten von Hannover befand. Darin bat Fürst von Hatzfeldt um die
Unterstützung der Initiative, um zur weiteren Entwicklung Schlesiens beizutragen.
Die Notwendigkeit des Oder-Elbe-Kanals begründete er mit der Möglichkeit der
Nutzung der geographischen Qualitäten der Provinz Schlesien und mit der
nahen Lage von Österreich-Ungarn und Russlands. Der schlesische Oberpräsident
schrieb auch über die Befürchtungen vor dem Bau des Kanals Rhein–Weser–Elbe
als Einfallstor einer Überflutung der Ostprovinzen mit billigen Industrieerzugnissen
aus dem besser entwickelten Westfalen und dem Rheinland. Der Umfang der
Kohlegewinnung in Nieder- und Oberschlesien würde gefährdet, argumentierte er.
Anfang August 1897 schliefen die Diskussionen über den Bau der Kanäle wegen
der Hochwasserkatastrophe jäh ein.
Am 12. August unternahmen die Mitglieder der Kommission für die Oderschifffahrt zusammen mit dem Präsident des Breslauer Regierungsbezirkes von
Heydebrand und dem Direktor der Oderstrom-Bauverwaltung eine Oderreise,
um den Zustand der Flussufer nach dem Hochwasser zu begutachten.
Am nächsten Tag versammelte sich die Provinzverwaltung, um die angefangenen
Projekte der Regulierung und den Bau der Staudämme auf den aus Sudeten
strömenden Flüssen und das Memorandum von Graf Friedrich von Frankenberg
über “Schutzmassregeln gegen Überschwemmungen” zu besprechen. Das
Ministerium für Landwirtschaft entsandte Gutachter, die im Auftrag des Fürsten
von Hatzfeldt die Gebiete des Hirschberger Tales nach der Überschwemmung
abfuhren, um die dortige Situation zu prüfen und den für eine Melioration geeigneten Boden im Einzugsgebiet von Queis und Bober festzustellen.
Am 19. September 1897 wurde der Breslauer Großschifffahrtsweg feierlich
eröffnet. Kurz vor diesem Termin richteten die oberschlesischen Industriellen
ein Schreiben an die Redaktion der ‘Schlesischen Zeitung’ zum Thema der
Regierungspolitik der Oder gegenüber. Einerseits hielten sie ihre Zufriedenheit
zur erfolgreichen Verbesserung der peripheren Lage Schlesiens fest, jedoch
drückten sie auch ihre Enttäuschung über die zu hohen Zahlungen für das
Durchfahren der Breslauer Schleusen und das Fehlen von Budgetplanungen für
die Vertiefung des Oberlaufes der Oder in Oberschlesien aus.
Der nächste Erfolg in der Oderregulierung war die Eröffnung des Umladehafens
in Neusalz am 12. Oktober 1897.
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Im März 1898 begannen mit Vehemenz die Arbeiten an den Bergflüssen, die
Überschwemmungen im südlichen Teil Schlesiens vorbeugen sollten. Bis Ende
August wollte man die Arbeiten zur Regulierung der Flüsse Weistritz (Bystrzyca),
Bober (Bóbr), Glatzer Neisse (Nysa Kłodzka), Lausitzer Neisse (Nysa Łużycka),
Queis (Kwisa) und Katzbach (Kaczawa) zum Abschluß bringen. Mit den Arbeiten
betraute man Professor Otto Intze von der Technischen Hochschule in Aachen,
die Aufsicht übernahm der Oberpräsident von Hatzfeldt, der die technische
Aufsicht an den ihm untergeordneten Direktor der Oderstrom-Bauverwaltung
delegierte.
Das Ende 1899 brachte eine ersehnte Nachricht für die wirtschaftlichen Kreise
der Provinz: die Regierung verzichtete auf den Bau des Kanals, der Rhein mit
Elbe und Oder verbinden sollte.
Die Provinzbehörde schloss das Jahr mit großen Erfolgen in der Oderregulierung.
Auch die Denkweise der Kommunalbehörden änderte sich – die an der Oder
gelegenen Städte wollten Häfen bauen, weil sie darin die Chance des Eintritts
in die Welt sahen. Der Fluss wurde im Bewusstsein der Provinzbevölkerung
zur Verkehrsader, die eine grundlegende Bedeutung für die wirtschaftliche
Entwicklung der Städte und der Provinz Schlesien hatte.

3. Resumée der ersten Amtszeit: die Leistungen des Fürsten von Hatzfeldt
Als Hermann von Hatzfeldt das oberste Amt in der schlesischen Provinz antrat,
musste er wichtige Probleme angehen, darunter die Regulierung der Oder und
der Bergflüsse. Einerseits, um die Gefährlichkeit der Überschwemmungen zu
mildern, anderseits die Flüsse, vor allem die Oder, nutzbar für eine regelmäßige
Schifffahrt zu machen. Diese Themen waren wichtig, weil die Rückständigkeit im
Bereich der Schifffahrt gross war. Es fehlte an Flusshäfen und man musste die
Oder vertiefen, weil in der Sommerzeit der niedrige Wasserstand eine Schifffahrt
bisher ausschloß. Jedoch das größte Problem sah man in Breslau, wo mit
nennenswerter Verspätung der Breslauer Großschifffahrtsweg entstand.
Das Eisenbahnnetz war ziemlich gut entwickelt. Schon in den 1870er Jahren
waren die wichtigsten Städte verbunden. Wegen des schwach entwickelten
Strassennetzes in Schlesien und dem einzigen bisher zugänglichen Transport mit
Pferden entwickelten sich die Kleinstädte und Dörfer langsamer. Deshalb war für
die Provinzbehörde die Entwicklung des einzigen wirksamen Transportmittels
mit Kleinbahnen ein ganz zentrale Aufgabe.
Die Städte entwickelten sich nahezu explosionsartig, hauptsächlich im ober-
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schlesischen Teil der Provinz. Desweiteren erhöhte sich die Mobilität der Bevölkerung und die Migration, die durch die wachsende Zahl der Arbeitsplätze in der
Industrie verursacht wurde. Das geriet der Landwirtschaft zum Nachteil, die in
der Konkurrenz um Arbeitplätze der expandierenden Industrie unterlegen war.
So war man zur Einführung einer Mechanisierung angehalten.
Die zur gleichen Zeit entstehende Elektrifizierung war mit der Industrieentwicklung
verbunden, deshalb entwickelte sie sich am schnellsten in den Industriegebieten
Schlesiens und in den Städten. Die fortschreitende Industrialisierung stieß an
eine neue Barriere – den Mangel an technischem Personal. Dieses Problem, das
die Behörde, die Verbände der Arbeitgeber und die Industriellen sahen, wuchs
mit jedem Jahr. Für die natürliche Lösung dieser brennenden Frage wurde der
Bau der Technischen Hochschule in Breslau angegangen.
Der Oberpräsident gab sich die größte Mühe eines strategischen Blicks auf
die Angelegenheiten der Provinz. Einerseits lag Schlesien als Randprovinz im
Unterschied zu dem reicheren und besser entwickeltem Westen des Reiches,
anderseits lag es günstig an der Kreuzung der Handelswege mit Russland,
Österreich-Ungarn und Böhmen. Sehr schnell entwickelte sich die oberschlesische
Industrie und Kohlegewinnung.
Fürst Hermann von Hatzfeldt war zum Zeitpunkt seines Amtsantritts 46 Jahre
alt, was für die in der Monarchie herrschenden Standards als junges Alter
galt. Am Ende der ersten Amtszeit (Ende 1899) beschrieb man in der Presse
die Situation Schlesiens: ,,Die wirtschaftliche Lage steht unter dem Zeichen eines
glänzenden Aufschwunges der industriellen und commerziellen Verhältnisse wie
der Staatsfinanzen.”
Hohe Zuwachsraten zeigte die Industrie Oberschlesiens, auch angespornt durch
die Konkurrenz mit den englischen Produkten und Rohstoffen, und auch dank
dem Export von Kohle auf den großen Markt des russischen Imperiums. Anders
hingegen sah die Situation der Landwirtschaft aus, deren schwere Lage der
Mangel an Arbeitskräften und die Verschuldung der Großeigentümer vertiefte.
Zu Zeichen der Verbesserung gehörten u.a. die Agrarbörse in Gleiwitz (Februar
1899), der Staatsspeicher in Neusalz (Oktober 1899) und die Verbreiterung des
Maschinen-, Zucht- und Samenangebots auf der alljährlichen Agrarmesse in
Breslau. Als Erfolg zählte man auch den Fortschritt auf dem Gebiet des Obstanbaus und des Baumschulbetriebs, z.B. der Königlichen Lehranstalt für Obst- und
Gartenbau in Proskau. Es blieb aber die Tatsache bestehen, dass externe Faktoren
einen hohen Einfluss auf die Lage der Landwirtschaft ausübten, darunter niedrige

278

SCHLESIEN AN DER WENDE VOM 19. ZUM 20. JAHRHUNDERT
DIE PROVINZ SCHLESIEN UNTER OBERPRÄSIDENT FÜRST HERMANN VON HATZFELDT

Getreidepreise im Ausland. Die aufeinander folgenden Regierungen hatten keine
durchschlagenden Ideen, wie man die Lage der Landwirtschaft hätte nachhaltig
verbessern können. Als teilweise wirksam erwiesen sich die Versuche des
Entschuldens des Grundeigentums und die Einführung günstiger Kredite. Nicht
den erhofften Erfolg brachte die Einführung agrarischer Selbstverwaltungen in
Form der Landwirtschaftskammern.
Große Verdienste hatte Hermann von Hatzfeldt bei der Organisation des
schlesischen Handwerks und der Handwerkskammern. Der Fürst bemühte sich
um die Regelung des Systems der Schüler- und Gesellenausbildung und der damit
verbundenen Berufsausbildung. Dank der Bemühungen des Oberpräsidenten
entstand die Kunstschnitzerschule in Bad Warmbrunn (Cieplice Śląskie). Seine
Anstrengungen für die Organisation des Handwerkes wurden 1898 bestätigt, als
er zum Vorsitzenden des Schlesischen Vereins für Hausindustrie gewählt wurde. Der
Oberpräsident übte die Schirmherrschaft über die Schlesischen Gewerbetage
aus, die alljährlich in Breslau stattfanden.
Einen großen Schritt nach vorne machte während seiner ersten Amtszeit der
Eisenbahnverkehr. In der Provinz entwickelte sich schnell ein Eisenbahnnetz (die
neuen Verbindungen wurden in dieser Arbeit vorher besprochen). Als Innovation
sind weiterhin damals in der Sommerzeit eröffnete Verbindungen von Breslau
in die Sudeten zu erwähnen, was den Wochenendtourismus ermöglichte. Ein
wesentlicher Fortschritt war die Eröffnung der internationalen Strecke Berlin –
Bukarest – Konstantinopel, die über Breslau und Oppeln führte.
Jedoch die größte persönliche Mühe verwendete er für die Entwicklung der
Kleinbahnen in der schlesischen Provinz. Die Zahl der in den Jahren 1894 bis 1899
entstandenen Linien war groß und die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Konsequenzen dieser Verbindungen hatten eine ganz wesentliche Bedeutung für
die betroffenen Regionen.
Schließlich erwarb sich Hermann von Hatzfeldt große Verdienste als Vorsitzender
des Deutschen Fischereivereins, der die Fischzüchter der Binnengewässer verband.
Dank Hatzfeldts Initiative wurden z.B. die Teiche mit einer gegen Krankheiten
unempfindlichen Fischsorte bestückt.
Die geernteten Fische erzielten durchweg hohe Abgabepreise.
Von großer Bedeutung für die Infrastruktur und damit für den Transport und den
Handel waren die in seiner Amtszeit durchgeführten Investitionen zur Oderregulierung. Diese Investitionen stärkten die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft

279

SCHLESIEN AN DER WENDE VOM 19. ZUM 20. JAHRHUNDERT
DIE PROVINZ SCHLESIEN UNTER OBERPRÄSIDENT FÜRST HERMANN VON HATZFELDT

in Schlesien und erlaubten die Ausfuhr der Rohstoffe, der Halbprodukte und
Industrieerzeugnisse aus Schlesien in das Reich hinein und ins Ausland. Vom
grossen Schwung zeugte weiterhin der Bau der Oderhäfen in Ratibor, Oppeln,
Brieg, Steinau, Glogau und Neusalz.
Die größte Einzelinvestition war der Breslauer Großschifffahrtsweg. Die Arbeiten
daran erforderten den Einsatz aller Kräfte des Magistrats von Breslau, des
Oberpräsidiums, der Oderstrom-Bauverwaltung und der Regierung von Preußen.
Fürst Hermann von Hatzfeldt koordinierte diese Tätigkeiten als Vertreter der
Regierung, als Chef der Oderstrom-Bauverwaltung und als Oberpräsident.
Indem Hermann von Hatzfeldt das Amt des Oberpräsidenten der Provinz bekleidete, wurde er zugleich Kurator der Königlichen Universität Breslau (seit 1911
als Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau benannt). Schon ein
Jahr nach seinem Amtsantritt trug er zu neuen Investitionen und zur Steigerung
des Budgets dieser Hochschule bei. Sichtbare Zeichen waren die zu dieser Zeit
begonnenen Bauten des Institus für Hygiene und des Instituts für Pharmakologie.
Ein Jahr später verhalf er zu Regierungsgeldern für die neuen Institute für Chemie
und für Anatomie. Er half auch bei der Mittelgewinnung für die Renovierung des
Hauptgebäudes der Universität. Dank Hatzfeldts Initiative begann man 1898 den
Bau des Instituts für Landwirtschaft. Zum Abschluss seiner Amtszeit war er stolz
auf die Eröffnung der modernen Augenklinik.
Ende 1897 versprach Hermann von Hatzfeldt seine weitgehende Unterstützung
gegenüber der Regierung zur Gründung der Technischen Hochschule in Breslau.
Der Oberpräsident sagte: “Die schlesische Jugend wird in Breslau und nicht in
den überfüllten Abteilungen in Berlin studieren.” Die Stimmung in der Provinz
war günstig für den Bau einer solchen Technischen Hochschule, davon zeugt
die Bereitschaft der Stadt- und Provinzialbehörde zur Unterstützung, die
Verlautbarungen der industriellen Kreise und auch das persönliche Engagement
des Oberpräsidenten. Jedoch lag die grundsätzliche Entscheidungsbefugnis
für die Gründung bei den Berliner Regierungsbehörden.
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V. ZWEITE AMTSZEIT 1900 BIS 1903
1. Die Provinz Schlesien um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts
Die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert brachte in der Politik eine neue Konstellation. Im Herbst 1900 hatte der Kaiser den Rücktritt des Kanzlers Chlowig
Hohenlohe-Schillingsfürst angenommen. Der neue Reichskanzler Bernhard von
Bülow erfreute sich eines guten Rufes in der konservativen Presse und auch die
Börse reagierte positiv auf seine Wahl. Man setzte große Hoffnungen in seine
Person, insbesonders in Bezug auf wirtschaftliche Fragen.
Die politische Situation in der Provinz gestalteten weitgehend die konservativen
Kreise, die mit dem Großgrundbesitz verbunden waren. Deren Unzufriedenheit
wurde durch niedrige Preise für Feldfrüchte, hohe Arbeitskosten, niedrige
Leistungen der Saisonarbeiter und den Mangel an Arbeitskräften erregt. Die
konservativen Kreise verlangten eine Erhöhung der Zölle auf importierte
Feldfrüchte und Tiere, ständig drängte man die Regierung zur Aufhebung der
liberalen Handelsverträge. Die Zölle für Feldfrüchte erweckten immer mehr Emotionen, auch zwischen den Parteien und dem Berliner Kaiserhof. Das Zentrum
und die liberalen Parteien waren gegen die Erhöhung dieser Zölle, denn niedrige
Getreidepreise bedeuteten niedrigere Preise für Brot und Getreideprodukte.
Schließlich aber wurden durch ein Reichstagsgesetz die Zölle erhöht. Denn nicht
nur die Landwirtschaft, sondern auch das Weberhandwerk befand sich in einer
tiefen Krise.
Fürst Hermann von Hatzfeldt als Oberpräsident war sich dieses Zustands bewußt,
deshalb strebte er eine Änderung der Situation im schlesischen Handwerk an
und unternahm mehrere Initiativen mit dem Ziel einer positiveren Entwicklung.
Er unterstützte die Handwerkskammern und die Berufsausbildung. Jedoch
reichten diese Maßnahmen nicht aus, die Expansion der Industrie und der aus ihr
hervorgehenden Massenproduktion auszugleichen.
Die Landwirtschaft der Provinz brauchte weiterhin eine Vielzahl an Arbeitskräften.
Dieser Mangel wuchs zu einem Problem, das das ganze Land erfasste. Für
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durchaus notwendig hielt man das Einstellen von Saisonarbeitern. In den
östlichen Gebieten konnte man dafür auf Polen aus dem russischen Teilungsgebiet zurückgreifen.
Das war aber nicht immer einfach, weil die polnisch-deutschen Verhältnisse sich
mit jedem Jahr verschlechterten und am Anfang des 20. Jahrhundets in eine
kritische Phase eintraten – die nationalen Bestrebungen der Polen stießen mit
dem deutschen Nationalismus zusammen. Der preußische Kriegsminister,
Heinrich von Goßler, sprach auf der Sitzung des Reichstags Mitte März 1900 über
den Boykott deutscher Geschäfte und Gewerbebetriebe durch Polen.
Der Oberpräsident von Hatzfeldt nahm sich der Interessen der schlesischen
Landwirtschaft an und bemühte sich deshalb um eine Reduzierung der
Arbeitsbeschränkungen. Schon Anfang 1900 traf er eine Anordnung, die die
Beschäftigung polnischer Saisonsarbeiter in der Provinz erlaubte. Am 5. März 1900
unterzeichneten die Minister für Landwirtschaft und für Innere Angelegenheiten
eine Verordnung, die Polen aus den nicht-preußischen (polnischen) Teilungsgebieten die Saisonarbeit auf dem Reichsgebiet bis zu sechs Wochen erlaubte.29
Über polnische Nationalbestrebungen, über allgemeine Agitation und die
Zusammenarbeit der Polen mit den deutschen Sozialdemokraten sprach
Hermann von Hatzfeldt am 12. Juni 1902 im Herrenhaus. Er erwähnte dort u.a.
die grosse Aktivität der polnischen Intelligenz, hauptsächlich auf dem Gebiet
der Provinz Posen und im Oppelner Regierungsbezirk.
Der Oberpräsident sprach auch vom Rückgang der Dorfbevölkerung in Preußen
zwischen 1882 und 1895 um 5,5 %, wovon ein Drittel auf die Provinz Schlesien
entfiel.30
Im März 1903 beschloss die schlesische Abteilung des Deutschen Ostmarkenvereins
das Deutschtum in jenen Teilen der Provinz, in denen zwei Sprachen gesprochen
wurden (also im Oppelner Regierungsbezirk), zu stärken.
Anfang April berichtete die schlesische Presse in beunruhigendem Ton über die
Generalversammlung des polnischen Bauernvereins in Posen. Diese Organisation
war ökonomisch stark und die Befürchtungen in der deutschen Presse bezogen
sich auf eine Ausdehnung des Polentums in der Provinz Posen. Für den Hauptakteur und Urheber aller Massnahmen des polnischen Bauernvereins hielt die
29
30

Arbeitswillige aus anderen Ländern konnten auch längere Zeit für Saisonarbeiten beschäftigt werden.
Die Tragweite dieses Rückgangs wird vor dem Hintergrund sichtbar, dass zu dieser Zeit allgemein ein ganz
erheblicher Bevölkerungsanstieg zu verzeichnen war (24% in 20 Jahren, siehe Kap. I.1.).
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deutsche Presse den Priester Piotr Wawrzyniak, der diese Organisation so
leitete, dass das Polentum, wenn nicht die Übermacht, so doch einen Zuwachs
an Vermögen in der ökonomischen Auseinandersetzung erhielt. Die Tätigkeit
des Priesters wurde als “polnischer Hass gegen das Deutschtum” bezeichnet.
Als Ausdruck des sich verschärfenden Nationalkampfes auf dem Gebiet der
schlesischen Provinz ist der Aufruf beispielhaft, den die schlesische Abteilung des
Ostmarkenvereins erließ und der die Staatsbehörde und die Bevölkerung zum
Widerstand gegenüber den polnischen Forderungen und den Nationalbestrebungen im Oppelner Regierungsbezirk aufrief.
Als am 17. Juni 1903 die Wahlergebnisse zum Reichstag bekannt gegeben wurden,
erwies sich, dass im Wahlbezirk Kattowitz-Hindenburg der polnische Aktivist
Wojciech Korfanty zum Abgeordneten gewählt worden war. Das war ein Schock
für die Deutschen, die ihn für radikalpolnisch hielten. Nach der Reichstagswahl
fielen den Polen 16 Mandate zu, darunter eines in der schlesischen Provinz.31

2. Tätigkeitschwerpunkte des Oberpräsidenten
a) Regulierung der Oder und ihres Zuflussgebiets nach 1900
Anfang Januar 1900 hielt Ministerpräsident Hohenlohe im preussischen
Parlament eine Rede, in der er die aktuellen Regierungsmaßnahmen vorstellte.
Neben Ausgaben für die weitere Entwicklung der Eisenbahnlinien wurden
auch Mittel für die Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen auf der unteren
Oder und für ihre Verbindung mit Spree, Havel und Weichsel mit Hilfe eines
Kanalnetzes bereitgestellt.
Auch das Herrenhaus und das Abgeordnetenhaus sahen die Probleme des
östlichen Teils des Reiches. Die Finanzkommissionen des Herrenhauses und des
Abgeordnetenhauses verlangten von der preußischen Regierung die Erhöhung
der Zuschüsse für Schlesien und für die Ostprovinzen, hauptsächlich zur
Regulierung der Flüsse, für den Strassenbau, für die Entwicklung der Kleinbahn
und eine Melioration der Felder.
Im Januar kündigte der Oberpräsident von Hatzfeldt an, dass die Provinzbehörde
das Geld für die Verbesserung der Schiffbarkeit des mittleren Oderabschnitts
bereitstellen wird. Im neuen Budget plante man auch den Bau von Staubecken
im Abschnitt unterhalb der Mündung der Neisse in die Oder.
31

Insgesamt hatte der Reichtstag 397 Abgeordnete.
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Als Chef der Oderstrom-Bauverwaltung berief der Oberpräsident im April
eine Versammlung ein, in der Vorschriften für die Wasserpolizei, Prinzipien für
den Dienst der Wasserwärter in der Zeit des sog. Eiswachtdienstes, Angel- und
Fischereivorschriften und die Grundlinien zur Regelung der Oderschifffahrt
vorgestellt wurden.
Die Industriellen, Geschäftsleute und Berkwerksbesitzer hörten nicht auf darauf
hinzuwirken, die Kapazität der Häfen in Cosel und Ratibor zu vergrößern. In
diesen Häfen lagerte man die Kohle aus Oberschlesien, die zum Abtransport in
die Reichshauptstadt bestimmt war. Von der Relevanz dieses Problems zeugt
die Entscheidung des Oberpräsidenten von Hatzfeldt, eine Inspektionsreise
auf der Strecke Breslau – Cosel für die Vertreter des Ministeriums für öffentliche
Arbeiten, der Oderstrom-Bauverwaltung und des Oberpräsidiums zu organisieren.
Direktes Ergebnis dieser Reise waren die Beschlüsse von Juli 1900, u.a. dass
man unterhalb von Ohlau eine Stelle für Staubecken finden wollte, um mit deren
Hilfe den in der Zeit des niedrigen Wasserstandes für die Schifffahrt nötigen
Wasserstand zu ergänzen.
Dank dem Oberpräsidenten nahm der Bau des neuen Hafens in Ratibor rasch
Gestalt an. Hermann von Hatzfeldt bestand darauf, den Komplex in Ratibor als
Umladehafen mit grossem Eisenbahnterminal zu errichten.
Der andere für den Oberpräsidenten nicht minder wichtige Aspekt war der
Hochwasserschutz. Im Herbst 1901 legten der neue Minister für Landwirtschaft
zusammen mit dem Oberpräsident von Hatzfeldt den Grundstein für den Bau der
Talsperre in Marklissa (Leśna).
Von der Wichtigkeit der Oder als Wasser- und Verkehrsader zeugte das
Budget der Provinz Schlesien im Jahre 1902. In Breslau plante man den Bau
eines Wasserkraftwerks und Arbeiten zur Befestigung der Flussufer. Weiterhin
beschloss man Bauunterhaltungsmittel für den Klodnitzkanal (Kanał Kłodnicki)
sowie Gelder für Neubauten, nämlich die Oderbrücke in Steinau und eine Brücke
an der Bartsch bei Herrnstadt (Wąsosz), sowie die Vertiefung der Oder zwischen
Cosel und Ratibor und den Bau des Hafens in Ratibor.
Im März 1902 besprach man wieder die Frage des Kanals Rhein-Elbe-Oder. Zuvor
gab die Regierung dieses Projekt wegen der Proteste der Industriellen und
Geschäftsleute auf, doch nun erklärte der Minister für öffentliche Arbeiten im
Preußischen Abgeordnetenhaus, dass der Kanal doch gebaut werden soll.
In der zweiten Hälfte Juni 1903 regnete es heftig in Sudeten und im südlichen
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Teil Schlesiens. Der Wasserstand an Queis und der Olsa stieg erheblich und
die Oder erreichte bei Ratibor den Alarmzustand. Unter anderem wurden im
Hirschberger Tal und in der Grafschaft Glatz Bahndämme unterspült, weshalb
der Eisenbahnverkehr eingestellt werden musste. In Breslau wurde die Sandinsel
teilweise überflutet. Ende des Monats wurde die Hauptstadt Schlesiens vom
Finanzminister besucht, der dem neuen Präsident des Regierungsbezirks
Friedrich Holwede staatlichen Hilfen für die betroffenen Kreise des Breslauer
Bezirks zusagte.
Die Provinzbehörde stand vor der Notwendigkeit, neue hydrotechnische
Maßnahmen anzugehen, um der periodischen Überschwemmung im Einzugsgebiet der Sudeten vorzubeugen. Am 27. Juni legte der Oberpräsident von
Hatzfeldt in Begleitung des Vorsitzenden des Provinziallandtages, des Fürsten
Viktor Ratibor und des Landrats Hermann von Richthofen den Grundstein für den
Bau eines neuen Staubeckens an der Neisse in der Nähe von Görlitz. Weitere fünf
Staubecken wurden in der Nähe von Görlitz geplant.
Die schlesische Presse informierte zur selben Zeit über den bevorstehenden
Rücktritt des Oberpräsidenten von Hatzfeldt.
Am 11. Juli 1903 fand auf der Oder eine große Abschiedsfeier für den Oberpräsidenten statt. Der Direktor der Oderstrom-Bauverwaltung, Karl Rischowski,
betonte die Verdienste Hermann von Hatzfeldts bei der Umgestaltung der Oder in
eine Verkehrs- und Handelsader. Danach fuhren die Ehrengäste mit dem Dampfer
“Nathalie” in Richtung des Stadthafens, der Bürgerschleuse (Śluza Mieszczańska),
Pöpelwitz (Popowice) und nach Oswitz (Osobowice). An Bord befanden sich
u.a. folgende Persönlichkeiten: Oberpräsident Hermann von Hatzfeldt, Fürst K.
Lichnowski, Oberbürgermeister Georg Bender, der Polizeipräsident und der Leiter
der Oderstrom-Bauverwaltung. Die Strecke, welche sie mit dem Schiff befuhren, zeigte eindrucksvoll die Investitionen in Breslau, für die der Oberpräsident gesorgt hatte.

b) Eisenbahn
Im Januar 1900 erklärte der Reichskanzler und Ministerpräsident von Preußen,
Fürst Chlodwig von Hohenlohe, dass er die Fortsetzung des Ausbaus des
Eisenbahnnetzes zu den wichtigsten Aufgaben zählte. Er versprach weiter die
Erhöhung der Ausgaben vor allem für die lokalen Kleinbahnverbindungen. Auch
die Finanzkommissionen des Herrenhauses und des Abgeordnetenhauses
forderten die Erhöhung der Zuschüsse für die Entwicklung der Kleinbahn in den
östlichen Provinzen des Reiches.
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Im einsetzenden Frühling kam die Eisenbahndirektion den Erwartungen der
Touristen entgegen und setzte spezielle Sonntagszüge ein, die von Breslau in das
Riesengebirge, in die Lausitz und zu den nahe liegenden Kurorten fuhren. Erhöht
wurden auch die Mittel für den Ausbau der Bahnhöfe.
Eine große Investition war das Projekt der EisenbahnlinieWarschau – Lodsch – Kalisch
– Skalmierschütz, womit die russischen Linien mit dem dichten Eisenbahnnetz
in Preußen verbunden werden sollten. In diesem Zusammenhang übten die
Handelskammern in Posen und Breslau Druck auf die Provinzbehörde aus, damit
diese zum Bau des Bahnabschnittes Ostrowo (Ostrów Wlkp.) – Oels (Oleśnica)
beitrug. Diese Linie sollte die Verbindung der Städte Skalmierschütz (Preußen)
mit Kalisch (Russland) und Ostrowo ergänzen. Die Russische Bahnlinie Warschau
– Kalisch sollte am 1. April 1903 eröffnet werden. Diese Linie von Breslau über
Oels nach Ostrowo war für die Provinz ein brennendes Problem, jedoch die
Regierung schien in dieser Angelegenheit unnachgiebig zu sein.
Wie schon erwähnt, wurde nach dem Rücktritt des Fürsten Ch. Hohenlohe im
Herbst 1900 Bernhard von Bülow zum neuen Reichskanzler und zugleich zum
Ministerpräsident von Preußen. Der neue Kanzler war in Bezug auf das Bahnwesen
der Meinung, den Bau von Kleinbahnen der freien Wirtschaft zu überlassen,
hingegen sollte sich die Regierung zur Finanzierung der Verbindungen der
Normalspurbahn und der lokalen Linien verpflichten.
Unter den neuen, für 1901 in der Provinz Schlesien geplanten Bahninvestitionen
befanden sich u.a. die Linien Löwenberg (Lwówek Śląski) – Hirschberg (Jelenia
Góra) und die Verbindung Rückers (Szczytna) – Bad Reinerz (Duszniki Zdr.) –
Nachod. Die Linie Jauer (Jawor) zum Hafen in Maltsch (port w Malczycach) bekam
dank Eingreifens des Oberpräsidenten von Hatzfeldt eine Finanzierungszusicherung seitens der Regierung. Im Frühling 1901 berichtete die schlesische Presse
über den Bauabschluss dieser Linie.
Die mehrjährigen Bemühungen des Oberpräsidenten von Hatzfeldt um den Bau
einer neuen Eisenbahnverbindung nach Wien brachten im Sommer 1902 Erfolge.
Der Minister für öffentliche Arbeiten gab seine Zustimmung für die Schnellzugverbindung Breslau – Mittelwalde (Międzylesie) – Brünn – Wien. Dadurch
gewann die bereits lange mit Berlin verbundene Provinz Schlesien auch eine
direkte Verbindung mit Wien. Breslau wurde also zum Knotenpunkt, der die
beiden Hauptstädte verband.
Die gesamte Entwicklung im Jahr 1902 im Eisenbahnverkehr war für die Provinz
günstig. Die ‘Schlesische Zeitung’ betonte Erfolge wie die Verbindung Breslaus
286

SCHLESIEN AN DER WENDE VOM 19. ZUM 20. JAHRHUNDERT
DIE PROVINZ SCHLESIEN UNTER OBERPRÄSIDENT FÜRST HERMANN VON HATZFELDT

mit Warschau, die Verbesserung des Verkehrs durch den Bau der Gleise in die
Hauptrichtungen, also nach Oberschlesien, Posen und Görlitz, sowie die Einführung von Sommer- und Winterfahrplänen. Obwohl Fürst von Hatzfeldt keinen
direkten Einfluss auf die zentral finanzierten Bahninvestitionen hatte, konnte er
sich in Berlin wirksam um neue Linien und zusätzliche Mittel für ihren Bau einsetzen.

c) Universität zu Breslau
Mit großer Fürsorge befasste sich der Oberpräsident mit der Entwicklung von
Agrarstudien an der Universität. Um 1900 besaß das landwirtschaftliche Institut
33 Hektar Versuchsfelder an der nördlichen Stadtgrenze in Richtung Trebnitz.
Dort führte man Versuche mit künstlicher Düngung durch, ein anderer Teil der
Felder diente wegweisenden Untersuchungen im Wiesenbau.
Von den 1900 an der Universität getätigten Investitionen zeugten der Bau
des Zoologischen Instituts und des Zoologischen Museums, der Umbau der Klinik
für Frauenkrankheiten, der Erwerb medizinischer Geräte, die Ausstattung des
landwirtschaftlichen Instituts und die Ergänzung der Sammlungen des Instituts
für Paleontologie.
Als großer Erfolg Hatzfeldts und der Universität gilt die Eröffnung eines neuen
medizinischen Komplexes, der Klinik für Kinderkrankheiten. Es war das erste
wissenschaftliche Krankenhaus dieser Fachrichtung im Deutschen Reich. Ausgebaut wurde auch die Chirurgische Klinik, die durch den weltberühmten Chirurg
Jan Mikulicz-Radecki geleitet wurde. Im März 1902, während der Eröffnung der
neuen Abteilungen, bedankte sich Mikulicz-Radecki beim Oberpräsidenten von
Hatzfeldt für die Unterstützung und die Finanzmittel für den Ausbau.
Als sich im Frühling 1903 die Gerüchte über den Rücktritt des Oberpräsident verbreiteten und die Presse sie bestätigte, wollte die Universität ihn wegen seiner
Verdienste ehren. Die damaligen Burschenschaften fassten zusammen mit dem
Rektor, Prof. Rudolf Leonhard, den Entschluß, Hermann von Hatzfeldt als Kurator
der Breslauer Universität an einem Festabend mit Fackeln und ihm gewidmeten
Laudationen zu ehren.
Als Höhepunkt wurde ihm eine doppelte Ehrendoktorwürde für den Ausbau
der Medizinischen und Juristischen Fakultäten verliehen.
Alle bis heute noch vorhandenen Universitätskliniken in der Nähe der CurieSkłodowska-Strasse entstanden dank der Bemühungen des Oberpräsidenten.
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d) Königliche Technische Hochschule Breslau
Erste Bemühungen um die Errichtung einer Technischen Hochschule in Breslau
wurden bereits 1863 unternommen. Schon damals spürte man den Mangel an
Fachleuten in der Industrie, in den oberschlesischen Bergwerken, in den Hütten
und den Verarbeitungsbetrieben. Jedoch fanden diese Sorgen kein Gehör bei
der preußischen Regierung. Auch im Jahre 1898 forderten die Organisatoren der
Gewerbetage erneut den Bau der Technischen Hochschule in der Hauptstadt der
Provinz. Schließlich fasste 1899 die Breslauer Stadtverwaltung zusammen mit
den Ratsherren den Beschluß über die Bereitstellung der Summe von 1 Million
Mark. Über diese Summe sollte die Preußische Regierung verfügen, wenn die
Entscheidung für den Bau der Hochschule getroffen werde. Jedoch wurde diese
Entscheidung verschoben. Zwar beschäftigte sich 1900 damit das Abgeordnetenhaus in Berlin und beschloß einstimmig eine Technische Hochschule in Breslau
zu errichten, doch erbrachte das noch nicht den Durchbruch. Die Regierung
Preußens gab dem Bau einer Königlichen Technischen Hochschule in Danzig
(Gdańsk) den Vorrang.
Der Ehrgeiz der Provinzbevölkerung und der Breslauer Behörden kam in einer
Eingabe an die Preußische Regierung vom 1. Februar 1900 zum Ausdruck. Diese
Eingabe rief erneut zur Unterstützung des Baus der Technischen Hochschule
auf und betonte dabei die Notwendigkeit der Ausbildung der Ingenieure für die
schlesische Industrie, für den Bergbau, für die Hüttenkunde und für den Transport.
Die Breslauer Verwaltung, unterstützt durch private Stifter, verpflichtete sich
nun, 1,5 Millionen Mark für die Anfangsarbeiten zur Verfügung zu stellen. Auf der
nächsten Sitzung des Provinzlandtags am 7. Februar 1900 liess Fürst Hatzfeldt
erneut erfolgreich über einen Beschluss zum Bau abstimmen.
Zwei Jahre später, 1902, schlug der Oberpräsident von Hatzfeldt in einer
Versammlung des Baukommitees mit dem Vertreter des Kultusministerium,
Friedrich Althoff, den Bau der Technischen Hochschule als selbständige Einheit
vor, aber unter Anlehnung an der Universität. Neben der Zuverfügungstellung
des Grundstücks verpflichtete sich die Stadt zum Bau der Zufahrtswege, der
Kanalistion, sowie der Wasser-, Elektro- und Gasleitungen auf ihre Kosten. Im
März 1903 nahm das Abgeordnetenhaus in Berlin das Bauprojekt an.
Die Regierungsbehörden setzten aber ihren Willen durch und finanzierten
zuerst den Bau der Königlichen Technischen Hochschule in Danzig. Die Breslauer
Technische Hochschule wurde somit erst 1910 eröffnet.
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3. Rücktritt vom Amt im Jahr 1903
Wie schon erwähnt, erschien im Mai 1903 in der Presse ein Bericht über den
wahrscheinlichen Rücktritt des Fürsten Herman von Hatzfeldt vom Amt des
Oberpräsidenten – offiziell wegen Augenleidens. Der Oberpräsident verweilte
zu dieser Zeit in Berlin, als die Presse schrieb: “... verschiedene Regierungskreise
machten viel, um, in diesen schweren Tagen der kommenden Wahl und des
wachsenden polnischen Nationalismus in Oberschlesien den Fürst zu Trachenberg zum Bleiben auf seinem Amt zu überzeugen”.32
Andere Ursachen des Rücktritts gab die ‘Nationalzeitung’ an. Sie stellte die
Unzufriedenheit der Staatsregierung und des Hofes hinsichtlich der Entwicklung
der polnischen Nationalbewegung in Oberschlesien heraus. Nach den Berichten
der deutschen Nationalisten verlor Hatzfeldt die Kontrolle über die Situation in
der Provinz und “trat der polnischen Bewegung nicht stark genug entgegen”.
Der offizielle Rücktritt vom Amt fand am 1. Juli statt. Als Hauptgrund wurden die
fortschreitenden gesundheitlichen Augenprobleme genannt.
Hermann von Hatzfeldt verliess seinen Posten während der politischen Umbrüche,
die mit der Reichstagswahl verbunden waren und während des verstärkten
politischen Kampfes mit der polnischen Nationalbewegung.
Die liberalen, industriellen, kaufmännischen und intellektuellen Kreise verabschiedeten sich von ihm mit Wehmut, wohingegen die Konservativen und die
sog. Hakatisten ihre Zufriedenheit zum Ausdruck brachten.
Hermann von Hatzfeldt verliess das Amt des Oberpräsidenten in einem für die
polnisch-deutschen Beziehungen entscheidenden Augenblick. In die Jahre 1903
bis 1907 fiel ein Höhepunkt des Konflikts beider Seiten, vor allem in Oberschlesien
und in der Provinz Posen. Verschiedene Wahlerfolge trugen zur Stärkung
der Polen in ihren Nationalitätsbestrebungen bei und ermutigten sie zu einer
entschlossenen Herausstellung ihrer Identität. Die natürliche Reaktion der
Deutschen aus den sog. hakatistischen Kreisen und auch aus Regierung und
Verwaltung war der Widerstand diesen Bestrebungen gegenüber.
Zu einem bevorzugten Feld dieser Auseinandersetzungen wurden die Schulen,
weil man damit die nachfolgende Generation im eigenen Sinne zu prägen hoffte.

32

‘Kölnische Zeitung’ vom 17. Mai 1903, auch ‚Schlesische Zeitung’ vom 18. Mai 1903.
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4. Ausgewählte Aspekte späterer Aktivitäten
a) Hermann von Hatzfeldt während des Ersten Weltkriegs
Nach dem Ausbruch des Krieges 1914 war der Fürst nicht unmittelbar in die
militärischen Fragen involviert und verkehrte damit auch nicht im engeren Zirkel des
Generalstabs. Dies war im Sinne des Kaisers und der Regierung, weil seine Ehefrau
aus dem für Deutschland feindlichen Russland stammte und ihr Bruder Alexander
Benckendorff kaiserlicher Botschafter Russlands in London war, sowie der zweite
Bruder, Paul Benckendorff, Oberhofmarschall beim Zaren.
Diese Faktoren führten dazu, dass Fürst von Hatzfeldt zum Kaiserlichen Kommissar
und Militär-Inspektor der Freiwilligen Krankenpflege berufen wurde. Dies war
auch eine wichtige Aufgabe, hatte aber militärisch keine Bedeutung.
1915 machte Hermann von Hatzfeldt den Vorschlag, deutsche Kriegsverwundete
ins Bartschtal zu verbringen. In dieser gesunden und sauberen Naturumgebung
sollten sie genesen. Die Behörde nahm sich diesem Vorschlag an, wählte dann
aber den günstiger gelegenen Ort Obernigk (Oborniki Śląskie).
Natürlich war Hermann von Hatzfeldt als Politiker, mit seinem Sitz im Herrenhaus,
auch regelmässig mit den Ereignissen und Überlegungen des laufenden Krieges
befasst.33 So stand er z.B. im Gegensatz zu Erich Ludendorff und Paul von Hindenburg, indem er ein klarer Gegner des uneingeschränkten U-Boot-Krieges war.34
Während des Ersten Weltkrieges verweilte er öfter als Gast in Warschau. Die
Fürstin Maria Lubomirska schreibt darüber in ihren Tagebüchern und berichtet
über eine Sonderaufgabe Hatzfeldts, auf das “Erforschen der Stimmungen in
polnischen Kreisen und damit verbundene politische Überlegungen von Kaiser
Wilhelm II. und der Regierung”. Hintergrund war die Überlegung, den Polen
Autonomie zu verleihen, aber unter der Bedingung von “Waffenhilfe im Krieg”,
also der Bereitstellung von polnischen Rekruten.
In Bezug auf die polnischen Angelegenheiten soll im Folgenden eine Rede
Hermann von Hatzfeldts zitiert werden, die seine Einschätzung und Haltung in
dieser Frage klar verdeutlicht:35
33

Fürst Hermann von Hatzfeldt hatte während der Zeit des Ersten Weltkriegs durchgehend einen Sitz im
Herrenhaus, bis zu dessen Auflösung am 15. November 1918.
34
Anlässlich seines Todes berichtete die Kölnische Volkszeitung am 25. Januar 1933 folgende Episode:
Bei einem privaten Essen mit dem Kaiser, als ein Marineoffizier den U-Bootkrieg gegen England in den
rosigsten Farben malte, reagierte er mit einem lauten Lachanfall und errgete damit den deutlichen Unwillen
des Kaisers.
35
Zusammenfassung der Rede im preussischen Herrenhaus am 28.03.1917.
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“Der Vorschlag zur Proklamierung eines unabhängigen Polens wurde von vielen
als Fehler bezeichnet. Aber was können wir anderes tun? Nicht nur hohe
Militärs, auch die gesamte in den östlichen Provinzen wohnende Bevölkerung
ist sich der Notwendigkeit der Verteidigung der Ostgrenze vor einem Einfall der
Russen bewusst. (...)
In Wirklichkeit gehört Polen mit seiner geographischen Lage, seiner Geschichte,
Kultur und Religion zum Westen Europas. (...) Einst verbanden Polen mit Deutschland lebhafte Handelskontakte. (...) Polnische Städte wurden nach deutschem
Recht gegründet, einen großen Beitrag zur polnischen Kultur hatte die deutsche
Kultur und kein Pole kann das verneinen.
1863 nahm Bismarck gegenüber dem polnischen Aufstand eine ablehnende
Position ein und sagte: ‘Wir können den Rhein nicht festhalten, wenn wir Polen
im Rücken haben.’ Heute haben wir Polen im Rücken und in dieser Situation
bekommen die damaligen Worte einen ganz anderen Sinn. Wir haben nämlich
jetzt Polen im Rücken als Schutz gegen Russland.
Später kamen die Jahre des Kulturkampfes. (...) Durch den Kulturkampf wurde
der Graben zwischen den polnischen Bauern und dem polnischen Adel zugeschüttet und durch liberum conspiro einigten sich die Polen, so wie sie sich einst
durch liberum veto teilten. (...)
Das Enteignungsgesetz wurde durch Polen als Dolchstoss angesehen, weil kein
anderes Volk so stark mit dem Grundeigentum verbunden ist. Das ist eine ihrer
besten Charaktereigenschaften. (...)
Schon immer liegt Polen zwischen Russland und Deutschland mit der Folge, dass
sich strittige Territorialfragen zwischen diesen beiden Militärmächten reduzierten.
Damit liegt die Gründung eines polnischen Staates nicht nur im Interesse
Deutschlands sondern auch Russlands. (...)
Man wird die wirtschaftlichen Bedingungen so gestalten müssen, dass die Fragen
der Provinz Posen und Danzigs nicht ausser acht bleiben. Den Polen kann man
hier keine Illusion lassen, wie auch beim Problem von Deutschen, die in verschiedenen Teilen des neugeborenen Staates wohnen werden, die der Polonisierung
nicht unterliegen können. (...)
Wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben und das, was wir uns wünschen könnten,
wären gute und harmonische Beziehungen der polnischen Bevölkerung unserem
Staat und den deutschen Bürgern gegenüber.”
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b) Deutscher Bevollmächtigter für den Abstimmungsbezirk Oberschlesien
1919 bis 1921
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Hermann Fürst Hatzfeldt, trotz gesundheitlicher
Probleme und seines inzwischen hohen Alters, zum Deutschen Bevollmächtigten
gegenüber der Interalliierten Kommission in Oppeln ernannt.
Die Situation in Oberschlesien war sehr komplex. Im August 1919 brach in Oberschlesien ein erster polnischer Aufstand aus und nach verlorenen Kämpfen zogen
sich die Aufständischen nach Polen zurück. Ende Januar 1920 kamen erste allierte
Truppen nach Oberschlesien, mit ihnen kam am 11. Februar der französische
General Henri Le Rond als Vorsitzender der Interalliierten Regierungs- und Plebiszitkommission nach Oppeln.
Einige Tage später ernannte die polnische Regierung Wojciech Korfanty als ihren
Leiter des Plebiszitkommissariats für Polen.
Fürst Hatzfeldt war fast 72 Jahre alt, als er sich im März 1920 dieser Aufgabe stellte.
Er befand sich in einem großen Zwiespalt, wenn es um die Entwicklung der
allgemeinen Situation einerseits und um seine eigene Haltung dazu andererseits
ging. In einem Brief vom 28. April 1920 an den Reichskanzler schrieb er u.a. über
seine korrekten Beziehungen zu General Le Rond auf der persönlichen Ebene
und betonte die Notwendigkeit, diese Aufgabe mit einer Person mit Taktgefühl,
die zugleich die französische Sprache spreche, zu besetzen. Hermann von Hatzfeldt wies darauf hin, dass viele Kreise der Bevölkerung “weniger gegen Deutschland als gegen Berlin” eingestellt waren.
Der Zweite Schlesische Aufstand brach am 18. August 1920 nach polnischen
patriotischen Demonstrationen und nach einem Schulstreik aus. Als Folge wurde,
wie bereits im Friedensvertrag vorgesehen, die deutsche Sicherheitspolizei durch
eine gemischte polnisch-deutsche Abstimmungspolizei ersetzt.
Die Abstimmung fand am 20. März 1921 statt. Für den Verbleib des Abstimmungsgebiets bei Deutschland stimmten 706.820 Wahlberechtigte (59,7 %), davon
kamen 182.288 Stimmen von Emigranten36. Pro Polen wählten 479.414 Personen
(40,3 %), darunter aber nur 10.120 Emigranten.
Wegen der Meinungsverschiedenheiten zwischen den Alliierten in Bezug auf die
Teilungslinie Oberschlesiens entstanden zwei Projekte, ein britisch-italienisches
36

Unter ‘Emigrant’ ist ein Bürger Oberschlesiens zu verstehen, der sich zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht
in Oberschlesien aufhielt. Da es keine Briefwahl o.ä. gab, mussten diese Personen am Abstimmungstag
nach Oberschlesien reisen, wozu eine grosse Zahl an Sonderzügen eingesetzt wurde.
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(für Polen ungünstig) und ein französisches. Aus polnischer Sicht war zu befürchten,
dass das britisch-italienische Projekt realisiert würde. Darauf reagierte die
polnische Seite mit dem Dritten Schlesischen Aufstand, der in der Nacht des 2.
auf den 3. Mai 1921 ausbrach und bis Anfang Juli andauerte. Diese polnische
Aktion verursachte, dass die Alliierten eine für Polen günstigere Grenzlinie bestimmten (nämlich unter Einbezug des wesentlichen Teils des Industriegebietes).
Diese Grenzlinie nahm die Konferenz der Botschafter im Oktober 1921 an und
wurde im Vertrag von Genf im Mai 1922 bestätigt.
Die Berufung von Fürst Hermann Hatzfeldt zum Vorsitzenden der deutschen
Kommission galt als ein Zeichen der Übereinstimmung und des Vertrauens aller
Parteien in Deutschland zu seiner Person. Jedoch war seine formale Position
gegenüber der Interalliierten Kommission nicht besonders stark. Zehn Tage nach
dem Ausbruch des (dritten) Aufstandes trat er am 12. Mai 1921 von diesem Mandat
zurück, bedingt durch einen Streit mit dem französischen Vorsitzenden der
Interalliierten Kommission, General Le Rond. Der General hielt seine gegenüber
Fürst Hatzfeldt gegebene Zusage, für friedliche und ordnungsgemässe Verhältnisse zu sorgen, nicht ein und liess die Unruhen und Kämpfe der propolnischen
Aufständischen zu, de facto sympathisierte er mit der polnischen Seite.
Hermann von Hatzfeldt schlug für seine Nachfolge Graf Hans Praschma vor, der
auch damit betraut wurde. Der Fürst, zudem gesundheitlich etwas angeschlagen,
kehrte auf seinen Trachenberger Besitz zurück.
Bald danach, 1922, wollte Fürst Hermann die Nachfolge seines Besitzes regeln.
Der 1874 geborene ältere Sohn, Hermann III., bekam dem Majoratsrecht entsprechend das Trachenberger Dominium (nach dem Tod des Fürsten 1933). Hermann III.
war seit 1904 im diplomatischen Dienst, als ihn 1927 sein Vater bat, die Verwaltung
des Familienbesitzes zu übernehmen.
Der zweite Sohn, Graf Alexander von Hatzfeldt, bekam das Vermögen Sayne
(Sanie) und ein großes Haus in Klein Peterwitz bei Prausnitz. Er war auch im
Verwaltungrat der Trachenberger Zuckerfabrik tätig. Im Jahr 1904 hatte er sich
in Tokio mit Hanna Aoki, der Tochter des japanischen Aussenministers Shuzo
Aoki, vermählt.
Im Januar 1931 kam Reichskanzler Heinrich Brüning nach Schlesien, Am 11. Januar,
nach einem Besuch in Militsch, begab sich der Kanzler als Gast des alten Fürsten
nach Trachenberg. Während des Toasts lenkte der Fürst die Aufmerksamkeit auf
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die katastrophale Lage des Kreises, wozu noch die Überschwemmungen in den
Jahren 1926 und 1928 beigetragen hatten.
Hinzu kam eine quasi totale Sperrung des nördlichen Teiles des Kreises, der an
Polen grenzte. Hermann von Hatzfeldt erinnerte daran, dass die wirtschaftliche
Bedeutung der Stadt Breslau ehemals durch den Handel mit Polen entstanden
war. Die nahe liegende polnisch-deutsche Grenze bezeichnete er als “Chinesische
Mauer”.
Zum Schluß seiner Tischrede sagte er: “... Aber ein besseres Verhältnis zu
Polen, welches unbedingt notwendig ist, wird sich nicht erreichen lassen, wenn
fortgesetzt über die Polen geschimpft wird. Unsere ganze Polenpolitik war schon vor
30 Jahren verhängnisvoll.”
Am 14. Januar 1933, zwei Wochen vor Hitlers Machtübernahme, starb Fürst Hermann
von Hatzfeldt im Trachenberger Schloss. Die Totenmesse in der Pfarrkirche zu
Trachenberg hielt Kardinal Adolf Bertram zusammen mit den Priestern aus
Radungen (Radziądz), Korsenz (Korzeńsko), Bargen (Barkowo) und Trachenberg
(Żmigród). Der Leichnam des Fürsten fand seine letzte Ruhe in der Familiengruft
in der Pfarrkirche zu Trachenberg neben seiner zwei Jahre zuvor verstorbenen
Ehefrau Nathalie.
Für Deutschland und Schlesien begann eine gänzlich andere Epoche.
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Resumée
Die neun Jahre der Verwaltung der Provinz Schlesien durch Fürst Hatzfeldt
waren geprägt durch Modernität, industrielle Entwicklung und den Ausbau der
Infrastruktur wie auch der Landwirtschaft.
Um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert kam es zu einer wesentlichen
Weiterentwicklung des schlesischen Eisenbahnnetzes. Es entstanden neue
nationale und internationale Verbindungen, die Schlesien zu einem Knotenpunkt
der Verkehrswege machten.
Ein besonders wichtiger Aspekt der Entwicklung war das Kleinbahnnetz. Die
Kleinbahn trug zur Mobilität der Bevölkerung bei, stärkte die Industrie, aktivierte den Handel und erleichterte der jungen Bevölkerung von Kleinstädten und
Dörfern den Zugang zu weiterführenden Schulen.
All dies trug zur wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Provinz
Schlesien erheblich bei.
Große Verdienste machte sich Hermann von Hatzfeldt um Oberschlesien.
Besonders wertvoll waren seine mit dem Bau des Wassernetzes verbundenen
Initiativen für die oberschlesischen Städte, die urbanisiert und dicht bevölkert
waren.
Besonders hervorzuheben sind seine Verdienste um die Infrastruktur der Flüsse.
Neue Häfen an der Oder, die Vertiefung des Flusses, Verbindungskanäle und die
allgemeine Regulierung des Schiffverkehrs brachte Schlesiens den Anschluss an
die Welt und die Möglichkeit der Konkurrenz zu den englischen und rheinischwestfälischen Rohstoffen und Produkten. Erst die Amtszeit Hermann von
Hatzfeldts beschleunigte die Arbeiten und führte zur Eröffnung des Breslauer
Grossschiffahrtsweges, der aus der Oder eine richtige Verkehrsader machte.
Der Oberpräsident gründete als Chef der Oderstrom-Bauvervaltung den
Hochwasserdienst. Mustergültiges Engagement zeigte Hermann von Hatzfeldt
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bei der Überschwemmung im Hirschberger Tal und in der Grafschaft Glatz 1897.
Die Betroffenen bekamen gut organisierte Hilfe, die der Oberpräsident leitete.
Die Schäden, die die Überschwemmung verursachte, zwangen zur Regulierung
der Bergflüsse und zum Bau der Staubecken in Marklissa, Görlitz und in Oberschlesien.
In der Zeit des Kuratoriums durch Fürst von Hatzfeldt erlebte die Breslauer
Universität eine Blütezeit. Die Eröffnung neuer Abteilungen in der Medizinischen
Fakultät, der Bau neuer Kliniken und die Hilfe beim Ausbau der Juristischen
Fakultät sind seine Verdienste, die dazu führten, dass er mit zwei Ehrendoktortiteln
ausgezeichnet wurde.
Seine Leistungen zugunsten der Provinz würdigte Kaiser Wilhelm II. und
verlieh ihm 1900 den Titel Herzog zu Trachenberg und zeichnete ihn 1901 mit
dem höchsten preußischen Orden, dem Schwarzen Adler Orden aus.
Nach Abschluss seiner Zeit als Oberpräsident 1903 wurde er wieder im preußischen
Herrenhaus und im Reichstag (1907 bis 1911) aktiv.
Hatzfeldts Aktivitäten wurden hoch geschätzt. Das Ansehen, das er genoss,
führte dazu, dass ihm trotz seines hohen Alters die schwierige Aufgabe des
Deutschen Bevollmächtigten bei der Interalliierten Kommission in Oppeln anvertraut wurde. Seine Mission auf diesem Posten war nicht gelungen im Sinne
Deutschlands – aber so sah die Logik der Geschichte aus. Es entstand das neue
Europa, die Monarchien fielen und auf ihren Trümmern entstanden neue Staaten.
Als Oberpräsident legte Fürst Hermann von Hatzfeldt das solide Fundament
zur weiteren Entwicklung der Provinz Schlesien und führte sie in den Kreis der
wichtigsten Länder Deutschlands ein.
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Mapa Johanna Christiana Bergera baronatu żmigrodzkiego z 1676 r. / Johann Christian Berger, Karte von Baronat von Trachenberg, 1676.
(Arch. K. Kozica)

Południowe skrzydło pałacu w Żmigrodzie zbudowane przez
C.G. Langhansa, twórcę Bramy Brandenburskiej w Berlinie
Südliche Seite vom Schloss Trachenberg, gebaut von C.G. Lanhans
(Arch. I. Kowalski)
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Budynek Prezydium Rejencji Wrocławskiej, 1910 r.
Gebäude des Breslauer Regierungsbezirks, 1910.
(Arch. I. Kowalski)
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Port w Nowej Soli
Hafen in Neusalz
(Arch. OSLM)

Port we Wrocławiu,
część Wrocławskiego
Węzła Wodnego
Breslau, Städtischer
Hafen (Breslauer
Grossschifffahrtsweg)
(Arch. OSLM)

Zapora w Leśnej o pojemności
5 mln m sześciennych wody,
ok. 1905 r.
Talsperre in Marktlissa, 1905.
(Arch. OSLM)
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Port w Kędzierzynie-Koźlu, ok. 1909 r. / Cosel-Oderhafen, 1909. Carl Weller, Berlin (Arch. I. Kowalski)

Promy w Malczycach, ok. 1909 r. / Die Oderfähre bei Maltsch. Carl Weller, Berlin, 1909. (Arch. I. Kowalski)

299

299

ŚLĄSK PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
PROWINCJA ŚLĄSKA ZA NADPREZYDENTURY KSIĘCIA HERMANNA HATZFELDTA 1894 – 1903

Cukrownia w Żmigrodzie / Zuckersiederei in Trachenberg (Arch. Hatzfeldt)

Akcja Żmigrodzko-Milickiej Kolejki Powiatowej z 1894 r. / Stammaktie der Trachenberg-Militscher Kreisbahn aus 1894. (Arch. I. Kowalski)
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Kolejka wąskotorowa, Sułów 1895 r. / Kleinbahn, Sulau 1895. (Arch. HKG)

Mapka kolejki Wrocławsko-Trzebnicko-Prusickiej i Żmigrodzko-Milickiej, 1899 r.
Karte der Kleinbahn Breslau-Trebnitz-Prausnitz und der Trachenberg-Militscher Kreisbahn, 1899. (Arch. APW)
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Parowóz kolejki we Wrocławiu, 1936 r. / Kleinbahn Breslau, 1936. (Kleinbahn.pl)

Sułów, dworzec kolejki wąskotorowej, 22.05.1923 r. / Sulau - Schützenhaus und Kleinbahnhof, 22.5.1923. (Arch. HKG)
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Dyplom Honorowego Obywatela Chorzowa przyznany ks. Hermannowi Hatzfeldtowi
Diplom über Erteilung des Ehrenbürgerrechts der Stadt Königshütte an den Fürsten Hermann von Hatzfeldt, 10.06.1903 r. (Arch. OSLM)

Dyplom Honorowego Obywatela Wroclawia przyznanyt przez magistrat księciu Hatzfeldtowi 29 VI 1903 r.
Diplom über Erteilung des Ehrenbürgerrechts der Stadt Königshütte an den Fürsten Hermann von Hatzfeld
(Arch. OSLM)
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Korespondencja wysłana z Nadprezydium Śląska do Ministerstwa Robót Publicznych w Berlinie 5 lutego 1902 r.
Postkarte gesendet von Königlichen Oberpräsidium an Ministerium der öffentlichen Arbeiten (Arch. APW)

Telegram z 23 marca 1920 r. z akceptacją księcia Hatzfeldta jako Pełnomocnika Niemiec przy Międzysojuszniczej Komisji Mieszanej na Górnym Śląsku
Akzeptanz des Fuersten Hatzfeldt bei der Interalliirten Kommission (Arch. OSLM)
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List Hatzfeldta do MSZ w Berlinie o ustaleniach z Anglikami i Włochami
Hatzfeldts Brief an Auswärtiges Amt über Bestimmungen mit Italiener und Engländer (Arch. OSLM)
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List Hatzfeldta z odmową Komisji Mieszanej udzielenia wizy wjazdowej na G. Śląsk dla kard. Bertrama
Hatzfeldts Schreiben mit der Ablehnung der Interallierten Kommission vom Visum für Kard. Bertram (Arch. OSLM)
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List Hatzfeldta z opisem rozmowy z gen. Le Rond dotyczący odmowy pomocy dla potrzebujących
Hatzfeldts Bericht von der Unterredung mit Gen. Le Rond (Arch. OSLM)
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Doświadczalna Stacja Hodowli Ryb koło Żmigrodu, ok. 1907 r.
Versuchstation für Fischzucht bei Trachenberg, 1907. (Arch. APW)

Doświadczalna Stacja Hodowli Ryb koło Żmigrodu, ok. 1907 r.
Versuchstation für Fischzucht bei Trachenberg, 1907. (Arch. APW)
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Doświadczalna Stacja Hodowli Ryb koło Żmigrodu, ok. 1907 r.
Versuchstation für Fischzucht bei Trachenberg, 1907. (Arch. APW)

Doświadczalna Stacja Hodowli Ryb koło Żmigrodu, ok. 1907 r.
Versuchstation für Fischzucht bei Trachenberg, 1907. (Arch. APW))
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Księżna Nathalie Hatzfeldt z d. Benckendorff
Fürstin Nathalie Hatzfeldt, geb. Benckendorff (Arch. OSLM)

Książę Hermann II Hatzfeldt (1848-1933)
Fürst Hermann II Hatzfeldt (1848-1933) (Arch. OSLM)

Książęce towarzystwo po polowaniu w żmigrodzkim parku pałacowym, w środku księżna Nathalie, 1928 r.
Fürstliche Jagdgesellschaft im Trachenberger Schlosspark, in der Mitte Fürstin Nathalie, 1928. (Arch. OSLM)
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Księżna Elisabeth Hatzfeldt z najmłodszym synem Friedrichem, 1934 r. / Fürstin Elisabeth Hatzfeldt mit jüngstem Sohn Friedrich (Arch. OSLM)

Opel księcia Hatzfeldta służący do objazdu terenu / Geländewagen vom Fürsten Hatzfeldt (Arch. OSLM)
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Dzieci w książęcym Oplu / Die Kinder beim Fürstlichen Wagen (Arch. OSLM)

Portret księcia Hatzfeldta Fritza Erlrera, 1904. / Fritz Erler, Bildnis Fürst von Hatzfeldt, 1904.
(Nationalgalerie Berlin)
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Młody Friedrich Hatzfeldt na ośle, obok dzieci ze wsi i z folwarku, 1934 r.
Der junge Friedrich von Hatzfeldt auf dem Esel mit den Kindern aus dem Dorf und aus dem Gutshof (Arch. OSLM)

Traktorzysta Hermann Seiffert na polu księcia Hatzfeldta
Motorpflugführer Hermann Seiffert im Dienste auf dem Feld des Fürsten von Hatzfeldt, 1919. (Arch. HKG)
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Pałac w Żmigrodzie / Schloss Trachenberg, 1906. (Arch. M. Borowski)

F.B. Werner, widok Żmigrodu z 1752 r. / Ansicht von Trachenberg, F.B.Werner, 1752. (Arch. K. Kozica)
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Pałac książęcy w Żmigrodzie / Herzogl. Schloss Trachenberg (Arch. M. Borowski)

Pałac książęcy w Żmigrodzie / Herzogl. Schloss Trachenberg (Arch. M. Borowski)
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Radziądz, zarząd książęcymi stawami i budynek leśnictwa / Radziunz. Teichverwaltung, Forsthaus (Arch. M. Borowski)

316

316

ŚLĄSK PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
PROWINCJA ŚLĄSKA ZA NADPREZYDENTURY KSIĘCIA HERMANNA HATZFELDTA 1894 – 1903

Szpital w Prusicach / Hospital in Prausnitz (Arch. M. Borowski)

Szpital książęcy w Żmigrodzie / Herzogliches Krankenhaus in Trachenberg (Arch. M. Borowski)
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Tablica ufundowana przez ks. H. Hatzfeldta
na 100-lecie Protokołu Żmigrodzkiego
Gedenktafel, gestiftet 1913 von Fürst Hermann
von Hatzfeldt zum Gedenken
an das Trachenberger Protokoll
(Arch. OSLM)

Wieża w Żmigrodzie / Turm in Trachenberg (Arch. P. Becela)
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Wieża w Żmigrodzie, lata 30. XX w.
Turm in Trachenberg (Arch. OSLM)

SCHLESIEN AN DER WENDE VOM 19. ZUM 20. JAHRHUNDERT
DIE PROVINZ SCHLESIEN UNTER OBERPRÄSIDENT FÜRST HERMANN VON HATZFELDT

Medal Bractwa Kurkowego w Żmigrodzie
Schützenmedaille von Trachenberg (Arch. HKG)

Medal Bractwa Kurkowego w Żmigrodzie na jubileusz 200-lecia
Schützenmedaille Trachenberg (Arch. HKG)

Tumba grobowa Melchiora Hatzfeldta w Prusicach / Grabmal von Melchior Hatzfeldt in Prausnitz (Arch. Hatzfeldtów)
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Arkusz 17 mapy Śląska von Wredego przedstawiający dominium żmigrodzkie, 1752 r.
Ch. F. von Wrede, Krieges Carte von Schlesien, Standesherrschaft Trachenberg (Staatsbibliothek zu Berlin Preuβischer Kulturbesitz)

J. H. Haas, mapa Dolnego Śląska, 1745. J. H. Haas / Karte von Niederschlesien, 1745. (Arch. K. Kozica)
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Żmigródek, zarząd folwarku książęcego. Budynek kancelarii, dom nadinspektora, nadleśnictwo
Schmiegrode b. Trachenberg. Kanzlei-Gebäude, Oberamtmannshaus, Oberförsterei (Arch. M. Borowski)
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LEŚNY KOMPLEKS
PROMOCYJNY
„Lasy Doliny Baryczy”
Nadleśnictwo Żmigród
ul. Parkowa 4a, 55-140 Żmigród

Kolorowe łopatki dzielnie
się spisują

Skąd się biorą nasiona...
teraz już wiemy

Praca wre...

[...] Charakterystyczną cechą krajobrazu Doliny Baryczy są stawy.
Często otaczają je drzewa i krzewy, graniczą także z lasami bądź
niemal niepostrzeżenie przechodzą w łąki lub pola. To one nadają pejzażowi zupełnie niespotykaną postać, która zmienia się wraz z porami
roku. Świeżość wiosennych barw urozmaica, szczególnie o poranku
i wieczorem, kumkanie żab i ropuch oraz krzyki, gwizdy, popiskiwania
i śpiewy ptasiego świata. Azyl i ucieczkę przed cywilizacją znajdują tu
także rzadkie już gatunki zwierząt. Niezwykłego uroku nadaje krainie
stawów słoneczna jesień, malująca sitowie w płowe barwy i kładąca
złotą poświatę na wielobarwnych liściach.”[…]
Tak o Dolinie Baryczy napisano w 1938 roku na łamach Schlesische
Geschichtsblätter.Nr.3.Breslau
Czy od tego czasu wiele się zmieniło? Czy jest możliwe żeby dzisiaj,
zaledwie 47 km od Wrocławia istniała enklawa ciszy i spokoju? Bez
przemysłu i wszechobecnej cywilizacji?
Otóż jest to możliwe! Takim miejscem są tereny w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Żmigród. To wyjątkowo cenny przyrodniczo
obszar.
Prawie 2/3 lasów nadleśnictwa zostało objętych różnymi formami
ochrony przyrody, co świadczy o dużym zróżnicowaniu przyrodniczym
i krajobrazowym tego obszaru.
Najciekawsze są tereny położone w okolicach stawów a więc w centralnej części nadleśnictwa. To tutaj skupiają się najcenniejsze pod
względem przyrodniczym drzewostany, stanowiska roślin i zwierząt
chronionych. Wszechobecna woda, zarówno stojąca (stawy) jak i płynąca (Barycz oraz system odprowadzalników i młynówek) ukształtowała występujące na tych terenach siedliska pod kątem ich różnorodności i bogactwa świata roślinnego i zwierzęcego.
Rezerwat „Stawy Milickie”, który w 1995 r. włączony został do listy najcenniejszych obszarów wodno-błotnych świata objętych międzynarodową konwencją RAMSAR, znalazł się także w programie ONZ Living
Lakes jako jeden z 13 unikalnych obszarów wodnych na świecie - to
jedno z najciekawszych pod względem flory i fauny miejsc na terenie
nadleśnictwa .

Tu musi być coś baaardzo
ciekawego...

w w w. l a s y d o l i n y b a r y c z y. p l

Bogactwo i różnorodność gatunków ptaków stanowi o randze tego rezerwatu. Stwierdzono tutaj aż
125 gatunków ptaków regularnie odbywających lęgi (rezerwat jest drugim po bagnach Biebrzy pod
względem ilości gatunków lęgowych w Polsce).
W rezerwacie „Olszyny Niezgodzkie” można poczuć się jak w lasach namorzynowych Florydy. Wszechobecna woda i „wyrastające” z niej drzewa szczególnie wiosną pozwalają podziwiać przepiękne widoki.
A wszystko to wśród cichego szumu rzeczki Ługi leniwie toczącej swe wody wzdłuż granicy rezerwatu.
Będąc w Dolinie Baryczy warto odwiedzić również liczne zabytki kultury materialnej. U wrót doliny,
w Żmigrodzie czekają na zwiedzanie ruiny pałacu Hatzfeldtów z pięknie odrestaurowanym parkiem.
Pośród pól i lasów można natknąć się na urokliwe kapliczki, niemych świadków historii tych ziem.
Każda z miejscowości ma swoją historię i tajemnice, które warto poznać.
Przez tereny Nadleśnictwa Żmigród prowadzi wiele szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych,
wodnych.
Można tu uprawiać sporty, łowić ryby, zbierać grzyby, jagody, maliny czy jeżyny. Znajdzie się też coś dla
miłośników fotografii i smakoszy karpia.
Leśnicy chętnie podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem, zostaną Waszymi przewodnikami w zdobywaniu wiedzy o lesie i zachodzących w nim przemianach.
Nadleśnictwo organizuje także warsztaty i zajęcia edukacyjne dla wszystkich chętnych grup
zorganizowanych.
Jeśli macie Państwo ochotę się wyciszyć, obcować z przyrodą, podziwiać jej piękno - przyjeżdżajcie
do nas.
Zapraszamy wszystkich!

Centrala Banku Spółdzielczego w Miliczu

CENTRALA BANKU
Milicz, ul. Trzebnicka 7
		

BANKOMATY BS W MILICZU
tel. 71 384 02 80

ODDZIAŁY BANKU
Cieszków, ul. Świerczewskiego 6a
Krośnice, ul. Parkowa 9

tel. 71 384 82 54
tel. 71 384 62 12

FILIE
Milicz, ul. Rynek 2
Sułów, ul. Kolejowa 2

tel. 71 384 02 97
tel. 71 384 72 00

Bukowice
Cieszków
Gądkowice
Krośnice
Milicz
Milicz
Milicz
Milicz

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA
Bukowice, ul. Wrocławska 8
Gądkowice 45
Milicz, ul. Wojska Polskiego 38
Milicz, ul. Trzebnicka 2
Milicz, ul. Kopernika 29

tel. 71 384 50 24
tel. 71 384 54 02
tel. 71 383 05 94
tel. 71 384 36 38
tel. 71 384 87 93

Bank Spółdzielczy w Miliczu
Milicz, ul. Trzebnicka 7, tel. 71 384 02 80
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ul. Wrocławska 8
ul. Świerczewskiego 6a
Gądkowice 45
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Zaufaj najbliższym
Z nami zawsze bezpiecznie

Dawny ratusz w Sułowie, obecnie siedziba Filii Banku

Dawny ratusz w Sułowie, obecnie siedziba oddziału BS

Bank Spółdzielczy w Miliczu prowadzi kompleksową obsługę finansową osób fizycznych, rolników,
podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji, którym oferuje:






prowadzenie rachunków bankowych
rozliczenia krajowe i zagraniczne
karty płatnicze i kredytowe
kredyty
gwarancje i poręczenia









obsługę bankomatową i wrzutnię
doradztwo w zakresie funduszy pomocowych UE
skrytki depozytowe
bankowość internetową
terminale płatnicze
rozliczenia pieniężne MoneyGram
ubezpieczenia Concordia Capital
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