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800 lat Ziemi Przemêckiej

¯YCIE GOSPODARCZE
ZIEMI PRZEMÊCKIEJ
W II RZECZYPOSPOLITEJ

(5)

To ju¿ ostatnia czêœæ cyklu poœwiêconego obrazowi ziemi prze-

mêckiej w czasach II Rzeczypospolitej. W tym odcinku przemierzymy 

wschodnie rubie¿e gminy, gdzie przewa¿a³a wielka w³asnoœæ ziemska. 

Naszym wsparciem bêdzie, ju¿ tradycyjnie, „Ksiêga adresowa Polski 

wraz z W.M. Gdañskiem dla handlu, rzemios³ i przemys³u”. Oprócz tego 

zajrzymy do „Z³otej ksiêgi ziemiañstwa polskiego poœwiêconej kulturze 

i wytwórczoœci rolnej pod naczeln¹ redakcj¹ Stanis³awa Sas- 

Lityñskiego. Tom: Wielkopolska” z 1929 r. 

Ziemiañstwo to warstwa spo³eczna 
dziœ ju¿ nieistniej¹ca. Ostatecznym 
ciosem jej zadanym by³ dekret o reformie 
rolnej z 1944 r., który likwidowa³ maj¹tki 
ziemskie przez rozdanie ziemi ch³opom       
i praktyczne wypêdzenie dawnych w³a-
œcicieli z ich rodowych siedzib. Wcze-
œniej, w czasie II wojny œw.  ziemianie byli 
poddani ciê¿kim represjom ze strony 
hitlerowców. A przecie¿ w 20-leciu miê-
dzywojennym na terenie naszej gminy 
funkcjonowa³y z powodzeniem maj¹tki  
w Zaborowie, Siekowie, Kluczewie, Bu-
czu, Barchlinie, Popowie Starym i Soko-
³owicach. Te wielkie gospodarstwa rolne 
przodowa³y w produkcji rolnej, a ich w³a-
œciciele byli aktywnymi obywatelami        
i spo³ecznikami. Nie do przecenienia jest 
historyczna rola ziemiañstwa w okresie 
zaborów. Jak podkreœla St. Sas – Lityñ-
ski we wstêpie do „Z³otej ksiêgi…”  „Wie-
dzia³ rz¹d pruski doskonale, ¿e ogra-
biwszy Polaków z wielkiej w³asnoœci 

ziemskiej, pozbawi³-
by lud polski swej 
naturalnej ostoi,      
a wtedy niszczyciel-
ski proces germani-
zacji ziem polskich 
p o t o c z y ³ b y  s i ê         
w sposób absolutnie 
pewny, zdecydowa-
ny, szybki.[…] Dwo-
ry i pa³ace polskie 
sta³y siê bastionami, 
o które rozbija³y siê 
wszelkie zakusy sy-
stemu pruskiego…”

„Z³ota ksiêga..” 
sporz¹dza wykaz 96 
wzorowych majêt-
noœci ziemskich w Wielkopolsce i krótko 
je charakteryzuje. Znalaz³y siê wœród 
nich Kluczewo i Popowo Stare. Przed-
stawimy tu szerzej  maj¹tek w Popowie, 
gdy¿ opisujemy w tym odcinku w³aœnie tê 

miejscowoœæ, jak 
równie¿ Biskupice, 
Poœwiêtno i Soko³o-
wice. 

W ³aœc i c i e l em 
maj¹tku w Popowie 
Starym, które w o-
kresie zaborów na-
zywane by³o Popo-
wem Niemieckim, 
by³ od 1890 r. Fran-
ciszek Ksawery 
Speichert. Wykupi³ 
o n  p o s i a d ³ o œ æ           
o pow. 274 ha z r¹k 
niemieckich i stwo-

rzy³ wzorowe nowoczesne gospodarstwo. 
Specjalizowa³ siêw uprawie buraków, 
wikliny, posiada³ wspania³¹ hodowlê koni i 
prowadzi³ gorzelniê. Przez ca³y maj¹tek 
prowadzi³a kolejka polna. Sam Fr. Ks. 
Speichert piastowa³ w 1929 r. godnoœæ 
prezesa powiatowych kó³ek rolniczych (w 
powiecie œmigielskim) a za wzorow¹ 
hodowlê koni pó³krwi odebra³ z³oty medal. 
Mieszka³ w przepiêknym stylowym dworze, 
który wówczas, jak ca³e Popowo, otoczony 
by³ prastarym trzystuletnim lasem.

W 1930 r. w Popowie dzia³a³ tak¿e         
L. Pachura – cieœla oraz murarze – S. Li-
werski i F. Nowak. Wyszynkiem trunków 
zajmowali siê J.Jamroszczyk i F. Wasiek. 
Gorzelniê prowadzi³ wspomniany ju¿        
Fr. Ks. Speichert. Wieœ i maj¹tek liczy³y 
wtedy 389 mieszkañców. 

Z kolei pobliska wieœ i gmina  
Biskupice D³u¿yñskie w 1930 r. mia³a 311 
mieszkañców. Sprzeda¿¹ art. kolonialnych 
zajmowa³ siê tutaj W. Ratajczak, a m³yn 

prowadzi³ S.Józefczak. Oprócz tego 
aktywni byl i  murarze F.Kamiñski                  
i F. Strauchman oraz kowal F. Pieœniak.

Obecne Poœwiêtno w „Ksiêdze 
adresowej ..” figuruje jako wieœ i gmina 
Poœwiêtne. Mia³o wtedy 254 mieszkañców. 
Dzia³a³ tu kowal I.Stelmaszyk, który 
prowadzi³ te¿ wyszynk trunków oraz 
m³ynarz J. Kapiñski.

Obszar dworski Soko³owice liczy³ 193 
mieszkañców. W³aœcicielk¹ maj¹tku o pow. 
640 ha by³a Klementyna Skar¿yñska.

Tak oto dotarliœmy do koñca charakte-
rystyki gospodarczej miejscowoœci gminy 
Przemêt w okresie miêdzywojennym. 
Reasumuj¹c warto stwierdziæ, ¿e duch 
przedsiêbiorczoœci i ¿yciowej zaradnoœci 
by³ i jest obecny w naszej lokalnej spo-
³ecznoœci. Nie zdo³a³y go zabiæ dramaty-
czne lata II wojny œw. i póŸniej  czterdzie-
stoletni okres komunizmu. 

W³odzimierz Pilich
Dwór w Popowie Starym - pocz¹tek XX wieku
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