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Po stronie polskiej wątpliwość co
do dziejowo zdeterminowa-

nego konfliktowego charakteru sto-
sunków polsko-niemieckich wyraził
jeden z pionierów powojennego po-
jednania między Polakami i Niemcami
Stanisław Stomma w  wydanym
w 1980 roku zbiorze esejów Czy fa-
talizm wrogości? Refleksje o  stosunkach
polsko-niemieckich 1871–1933. Stomma
poszukiwał w  tym trudnym okresie
symptomów, które podważałyby fa-
talistyczny pogląd o nieuchronności
polsko-niemieckiej wrogości. Zarazem
nie zaprzeczał, że ostatnie dwa stulecia,
od pierwszego rozbioru Rzeczypos-
politej do czasów drugiej wojny świa-
towej, znalazły się w cieniu niosącej
dla Polaków głęboką traumę walki
z  pruską, a  do połowy XIX wieku
także z austriacką, polityką tłumienia
polskich aspiracji niepodległościo-
wych. 

Stabilne granice
w europie – rzut oka
na mapę 

Polskie traumy, które znalazły wyraz
w ukształtowanym już w drugiej po-
łowie XIX i  rozpowszechnionym
w  XX wieku pojęciu niemieckiego
rzekomo odwiecznego parcia na
Wschód (Drang nach Osten), i zarazem
kształtujące się mniej więcej w  tym
samym czasie w Niemczech przeko-
nanie o niemieckiej, głównie pruskiej,
misji cywilizacyjnej wśród narodów
słowiańskich (Kulturträgerschaft) oraz
konieczności obrony przed azjatyckim
zagrożeniem ze Wschodu (Gefahr aus
dem Osten) kazały interpretować wie-
lowiekowe stosunki polsko-niemieckie
jako dzieje stałego, otwartego lub skry-
tego, konfliktu i wrogości. 

Rzut oka na przebieg granic w Eu-
ropie późnego średniowiecza i wczes-

nej epoki nowożytnej pozawala jednak
zdyskwalifikować taki pogląd jako
ahistoryczny. Pouczająca jest zwłaszcza
lektura opracowanego w drugiej po-
łowie XX wieku atlasu wybitnego bry-
tyjsko-amerykańskiego historyka Nor-
mana Johna Greville’a Poundsa. Na
jednej z map ukazał on stałość granic
państwowych w  Europie, dzieląc je
na sześć kategorii: granice niezmienne
ponad 400 lat, pomiędzy 400 a 300,
300–200, 200–100, 100–50 oraz poniżej
50 lat. Co ciekawe, w badanym okresie
przebieg większości granic między
państwami europejskimi zmieniał się
częściej niż polsko-niemieckiej. Do
pierwszej grupy najbardziej stabilnych
granic Pounds zaliczył zaledwie dwie:
portugalsko-hiszpańską oraz między
Niderlandami a Świętym Cesarstwem
Rzymskim (od schyłku XV wieku na-
zwę tę poszerzano, dodając: Narodu
Niemieckiego; w Polsce nazywano je

Wydana w Poznaniu w 1945 roku poszerzona wersja książki (pierwsze wydanie ukazało się
w roku 1933) wybitnego historyka Zygmunta Wojciechowskiego pod wymownym tytułem

Polska – Niemcy. Dziesięć wieków zmagań odzwierciedla tradycyjne w polskiej świadomości
historycznej przekonanie o historii stosunków polsko-niemieckich jako dziejach tysiącletniej

walki i wzajemnej wrogości. Od Mieszka I bierze swój początek dążenie Polski do
suwerenności państwowej – pisał Wojciechowski. – Suwerenność Polski to przekonanie, że

nie można trwale myśleć o współżyciu z Niemcami, że nie ma takiego wspólnego
mianownika, który by stworzył stałe warunki do współżycia. Z kolei w odniesieniu do okresu
pierwszych wolnych elekcji w Rzeczypospolitej stwierdzał, że w antyhabsburskich nastrojach
części ówczesnej szlacheckiej opinii publicznej tkwił instynkt antyniemiecki narodu. Podobne

przekonania o tysiącletniej walce żywiołu germańskiego ze słowiańskim głosiło wielu
niemieckich historyków przed i podczas drugiej wojny światowej.

Granica pokoju? 
Z dziejów stosunków polsko-niemieckich 

od połowy XIV do połowy XVIII wieku

Igor Kąkolewski
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też po prostu Cesarstwem lub Rzeszą).
Do tej samej grupy brytyjsko-amery-
kański kartograf zaliczył jeszcze za-
chodni odcinek granicy hiszpańsko-
-francuskiej, który nie uległ większym
zmianom przez ponad 400 lat. Nato-
miast w  drugiej, wciąż jeszcze nie-
licznej, grupie stabilnych granic w Eu-
ropie Pounds umieścił m.in. granicę
między Rzeszą a Królestwem Polskim
– zarówno jej odcinek zachodni, jak
i południowy z Czechami – Królestwo
Czech było bowiem od późnego śred-
niowiecza uznawane za jeden z krajów
Rzeszy, a po 1526 roku rządzone przez
Habsburgów.

granica pokoju

Zachodnio-południowa granica
między Cesarstwem a  Królestwem
Polskim ukształtowała się w połowie
XIV wieku, kiedy w 1348 roku Kazi-
mierz Wielki zawarł w Namysłowie
pokój kończący polsko-czeską wojnę
o Śląsk. Choć w zachowanej i możliwej
do odczytania części traktatu pokojo-
wego nie ma informacji o zrzeczeniu
się roszczeń Polski do Śląska, region
ten od połowy XIV wieku przez 400
lat był prowincją Korony Czeskiej,
a pośrednio również Rzeszy, najpierw
pod panowaniem austriackich Habs-
burgów. Po wojnach śląskich 1742–
1748 między Austrią i Prusami więk-
szość jego terenów znalazła się pod
rządami pruskimi. W  sumie połu-
dniowa i środkowo-zachodnia granica
z Rzeszą od Śląska aż po graniczącą
z  Nową Marchią Wielkopolskę,
ukształtowana w połowie XIV wieku,
przechodziła w następnych stuleciach
tylko niewielkie korekty. 

Najpierw na początku XV wieku
Polska utraciła na rzecz brandenbur-
skiej Nowej Marchii zhołdowane
przez Kazimierza Wielkiego w  1365
roku niewielkie tereny wokół miejs-
cowości Drezdenko i Santok. Mimo
to polscy królowie aż do rozbiorów
nadawali przedstawicielom głównie
wielkopolskich rodów szlacheckich
tytuł kasztelanów santockich. Na po-
czątku drugiej połowy XVII stulecia,
po wyniszczającym szwedzkim poto-
pie, Korona Polska utraciła też kontrolę
nad pozyskanym w 1363 roku staros-
twem drahimskim (z Wałczem i Cza-

plinkiem), graniczącym z Księstwem
Pomorskim. Jego władcy ze słowiań-
skiej dynastii Gryfitów od początku
XVI wieku zaliczani byli do książąt
Rzeszy. Po ich wymarciu w 1637 roku
rządy nad większą częścią Pomorza
przejęli brandenburscy Hohenzoller-
nowie. Im też w  1657 roku oddał
król Jan Kazimierz Waza w  zastaw
starostwo drahimskie, które, choć za-
rządzane z Berlina, formalnie pozostało
w  granicach Korony Polskiej aż do
1772 roku.

Korekty południowo- oraz środ-
kowo-zachodniej granicy Królestwa
Polski w  okresie 1348–1772, czyli
przez ponad 400 lat, były minimalne.
Jej dramatyczna zmiana nastąpiła do-
piero wskutek pierwszego rozbioru
Rzeczypospolitej. Jego preludium było
zagarnięcie w 1769 roku przez Habs-

burgów starostwa spiskiego, znajdu-
jącego się od roku 1419 pod panowa-
niem królów Polski. Trzy lata później
wskutek traktatu rozbiorowego zde-
cydowanym przekształceniom ulegnie
cała granica południowa i zachodnia
Rzeczypospolitej z Austrią i Prusami.

pomorze i pruSy

Północny bieg granicy Królestwa
Polskiego z Rzeszą, między Księstwem
Pomorskim a województwem pomor-
skim, został określony na mocy pokoju
toruńskiego z 1466 roku. Zachodnia
część władztwa krzyżackiego z  Po-
morzem Gdańskim (podbitym przez
Krzyżaków w 1309 roku), Elblągiem,
Malborkiem, Toruniem i Warmią zos-
tała inkorporowana do Korony Polskiej
jako tzw. Prusy Królewskie. Istotny

Kazimierz Wielki, król Polski w latach 1333−1370; za jego panowania ukształtowała się 
południowo-zachodnia granica między Cesarstwem a Królestwem Polskim
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przy tym jest fakt, że władztwo Krzy-
żaków w Prusach nigdy nie było czę-
ścią Rzeszy (oficjalnie podlegało tylko
papiestwu), podobnie jak utworzone
w 1525 roku po sekularyzacji zakonu
krzyżackiego w Prusach świeckie Prusy
Książęce, które były lennem Korony
Polskiej aż do połowy XVII wieku.
Nawet po wygaśnięciu męskiej linii
pruskich Hohenzollernów w  1618
roku i przejęciu rządów w Księstwie
Pruskim przez brandenburskich Ho-
henzollernów ci ostatni pozostawali
w dwojakiej zależności: jako elektorzy
Brandenburgii wchodzącej w  skład
Rzeszy składali hołd cesarzom, zaś
jako książęta w Prusach królom Polski. 

Tak było aż do podpisania w 1657
roku traktatów welawsko-bydgoskich,
w których Rzeczpospolita zrzekła się
swych praw lennych, uznając tym sa-
mym suwerenność brandenburskich
Hohenzollernów w Prusach Książę-
cych. W tym samym roku oddano im
w  lenno ziemię lęborsko-bytowską,
skrawek kaszubskiej części Księstwa
Pomorskiego, który po 1526 roku stał
się lennem polskim, zaś po wygaśnięciu
dynastii Gryfitów w 1637 roku został
na krótko inkorporowany do Korony
Polskiej. Formalnie ziemia lęborsko-
-bytowska została wcielona do Prus
dopiero wskutek pierwszego rozbioru
w 1772 roku. 

W sumie zatem cały bieg granicy
Korony Polskiej z Prusami Książęcymi
od 1525 aż do 1772 roku, czyli przez
prawie 250 lat, również pozostał sta-
bilny. Nie zmieniły tego faktu ani
wspomniane korekty, ani przejściowe
zajęcie przez elektorów brandenbur-
skich Elbląga (1698–1700) na mocy
tajnego układu z Augustem II Sasem
w zamian za wypłatę królowi Polski
150 tys. talarów. Dzięki temu, że Księ-
stwo Pruskie znajdowało się poza gra-
nicami Rzeszy, to właśnie w  jego
stolicy Królewcu (a nie w  branden-
burskim Berlinie) elektor i książę pru-
ski mógł w 1701 roku koronować się,
jako Fryderyk I, na „króla w Prusach”,
choć nie jako „król Prus”. 

W burzliwej historii Europy granicę
Królestwa Polskiego i Rzeszy wyróż-
niała nie tyle stabilność, ile to, że
przez prawie 400 lat była ona jedną
z najbardziej pokojowych granic w Eu-
ropie. Nie sposób tego powiedzieć

o innych granicach na mapie Poundsa
wskazanych jako stabilne. Od schyłku
XV do XVIII wieku Francja i Hiszpania
stoczyły między sobą trzy długie wojny,
podobnie jak Hiszpania z Portugalią.
Stabilność granic Szwajcarii i Nider-
landów z Rzeszą nie oznaczała, że ich
granice we wczesnej epoce nowożytnej
zalegalizowano mocą traktatów mię-
dzynarodowych. Pełną niezależność
Niderlandów i Szwajcarii od Rzeszy
uznano oficjalnie dopiero na mocy
pokoju westfalskiego w 1648 roku.

Oczywiście „pokojowość” zachod-
niej granicy Polski należy rozumieć
w znaczeniu przednowoczesnym. Nie
obejmowała ona częstych naruszeń
i  przemarszów obcych wojsk najeż-
dżających Rzeczpospolitą lub toczących
na jej terenach walki. Przy okazji do-
chodziło do dziwnych qui pro quo, jak
podczas wojny szwedzko-pruskiej
w  1678 roku, gdy elektor Fryderyk
Wilhelm odbył marsz na czele bran-
denbursko-pruskich oddziałów ubrany
w polski strój. 

Długi pokój 
na zachoDzie

Co wpłynęło na stabilizację granicy
między Rzeszą a  Polską w  późnym
średniowieczu i wczesnej epoce no-
wożytnej? Przede wszystkim znaczenie
miał fakt, że po zniwelowaniu zagro-
żenia krzyżackiego polityka jagielloń-
ska, a później Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, skierowana była przede
wszystkim na wschód, gdzie toczyły
się długotrwałe konflikty z Rosją i Tur-
cją, oraz na północ, gdzie przeciwni-
kiem była Szwecja.

Mimo niechęci znacznej części pol-
skich elit politycznych i szlacheckiej
opinii publicznej do Habsburgów Pol-
ska i  Litwa, po okresie rywalizacji
o wpływy w Czechach i na Węgrzech
w XV wieku, starały się z reguły pro-
wadzić politykę przyjaznej neutralności
wobec nich. Utwierdzały ją mariaże
królów polskich z Rakuszankami. Na
14 władców Polski, od połowy XV do
połowy XVIII wieku, aż sześciu ożeniło
się w sumie z ośmioma Habsburżan-
kami (Zygmunt August i  Zygmunt
III dwukrotnie). Nierzadkie były rów-
nież związki małżeńskie z innymi do-
mami książąt Rzeszy, zwłaszcza za pa-

nowania Jagiellonów. Od połowy XV
do połowy XVI wieku za władców
Bawarii, frankońskiego Ansbachu, Po-
morza Zachodniego, Saksonii, śląskiej
Legnicy, Brandenburgii oraz Brunsz-
wiku-Lüneburga wydano aż siedem
Jagiellonek z dwóch generacji. Dwie
ostatnie wyszły za władców protes-
tanckich. Tak jak matką Jagiellonów
nazywano żonę Kazimierza Jagielloń-
czyka Elżbietę Rakuszankę (13 dzieci),
tak jej wnuczka z czesko-węgierskiej
linii jagiellońskiej Anna, żona przy-
szłego cesarza Ferdynanda I, stała się
matką Habsburgów (15 dzieci).

W okresie podziałów konfesyjnych
w  Europie wywołanych reformacją
dość szybko przeważyła solidarność
wyznaniowa królów Polski z katolic-
kimi Habsburgami, umacniana poli-
tyką małżeńską, taktycznymi sojuszami
oraz lojalnością wobec Kościoła i pa-
piestwa. Choć Rzeczpospolita zacho-
wała neutralność w wojnie trzydzies-
toletniej, to w 1613 roku Zygmunt III
Waza odnowił sojusz z Habsburgami.
Efektem tego było m.in. sfinansowanie
przez króla wyprawy 10 tys. lisow-
czyków na Słowację. W  1619 roku
ich dywersja walnie przyczyniła się
do utrzymania przez Habsburgów
Wiednia obleganego przez księcia sied-
miogrodzkiego Bethlena Gabora. Z ko-
lei najazd lisowczyków na Śląsk rok
później i  zniszczenia, których tam
dokonali, pozwoliły Habsburgom od-
zyskać koronę czeską. 

pogranicza

Dzięki mariażom i  aliansom na
przełomie XV i XVI wieku Śląsk był
uposażeniem młodszych Jagiellonów,
którzy nie zasiedli jeszcze na tronach
królewskich. Jan Olbracht, nawet po
objęciu tronu polskiego, utrzymał
tytuł najwyższego księcia Śląska i wła-
dzę w księstwie głogowskim, którym
przed obiorem na tron polski rządził
też jego młodszy brat Zygmunt. W cza-
sie wojny trzydziestoletniej polscy
Wazowie uzyskali księstwa opolskie
i raciborskie jako zastaw zabezpiecza-
jący posag Habsburżanek. Wcześniej
syn Zygmunta III Karol Ferdynand
jako czterolatek uzyskał koadiutorię
biskupstwa wrocławskiego, które zgod-
nie z postanowieniami pokoju namy-
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słowskiego aż do XIX wieku formalnie
było podporządkowane polskiej met-
ropolii w  Gnieźnie. Niepełnoletni
biskup wrocławski zarządzał swoją
diecezją przez posłów i  komisarzy
królewskich, a  i później dużą część
życia spędził w  Polsce, gdzie zmarł
w  1655 roku. Nie jest zatem przy-
padkiem, że na początku potopu
szwedzkiego Jan Kazimierz udał się
na wygnanie właśnie na Śląsk. W prze-
ciwnym kierunku – ze Śląska do Rze-
czypospolitej – uciekali podczas wojny
trzydziestoletniej wybitni intelektualiści
i twórcy barokowej kultury niemieckiej
Martin Opitz oraz Andreas Gryphius.
Uchodźcy ze Śląska przeważali w gmi-
nie luterańskiej w wielkopolskim Lesz-
nie. Nie jest też przypadkiem, że inne
nadgraniczne miasto w Wielkopolsce,
Wschowę – ważny ośrodek handlowy,
szlacheckiego życia sejmikowego, a tak-
że luteranizmu – rozbudowano w 1633
roku o Nowe Miasto.

Prawdą jest, że polityka śląska Ja-
giellonów i  Wazów nie przyniosła
trwałego efektu w postaci włączenia
tej prowincji w granice Królestwa Pol-
skiego. Jednak jako ahistoryczną należy
traktować tezę Zygmunta Wojcie-
chowskiego o luksemburskiej, a potem
habsburskiej, polityce zmierzającej do
stworzenia niemieckiej późnośred-
niowiecznej czy wczesnonowożytnej
Mitteleuropy. Pojęcie to zaczęło funk-
cjonować dopiero podczas pierwszej
wojny światowej w publicystyce nie-
mieckiej. 

ŚląSk

Śląsk w  całej epoce wczesnono-
wożytnej był ważny dla Polski jako
wielokulturowe pogranicze, na którym
spotykały i przenikały się języki i kul-
tury niemiecka, polska i czesko-mo-
rawska. Przewagę lub występowanie
dialektu polskiego wśród ludności
wiejskiej nie tylko na Górnym, lecz
także wyspowo na Dolnym Śląsku
w okolicach Środy, Wrocławia aż po
Nysę (choć w  miastach dominował
język niemiecki), potwierdzało roz-
porządzenie króla pruskiego Fryde-
ryka II Hohenzollerna z powodu za-
prowadzenia języka niemieckiego na Gór-
nym Śląsku i w innych okolicach polskich
na Śląsku z 1764 roku. Wkrótce w po-

dobny sposób władze pruskie zaczną
traktować polskojęzycznych Mazurów
w  południowych dawnych Prusach
Książęcych, nazywanych od XIX wieku
polskimi Prusakami lub pruskimi Po-
lakami. 

O wielokulturowości Śląska świad-
czy m.in. fakt, że do częstochowskiego
klasztoru na Jasnej Górze udawali się
nie tylko przeważający na tych zie-
miach śląscy katolicy, lecz również
śląscy luteranie. W  połowie XVII
wieku w języku polskim i łacińskim
pisał śląski luterański pastor Adam
Gdacjusz, który studiował w Elblągu
i  nauczał w  Wilnie. Z  kolei śląską
Nysę, stolicę księstwa i  rezydencję
biskupów wrocławskich, odwiedzali
Polacy studiujący w  tamtejszym ko-

legium jezuickim Carolinum. Ukoń-
czył je m.in. przyszły król Polski Mi-
chał Korybut Wiśniowiecki. W Nysie
przyjął też święcenia kapłańskie kon-
wertyta z protestantyzmu, jeden z naj-
wybitniejszych poetów mistyków nie-
mieckiego baroku, Angelus Silesius
(Anioł Ślązak, właściwie Johannes
Scheffler). Jego ojciec Stanisław był
krakowskim mieszczaninem, nobili-
towanym za zasługi wojenne podczas
kampanii Stefana Batorego i Zygmunta
III Wazy. Na dyplomie uniwersyteckim
Silesiusa wydanym w Padwie zapisano
obok jego nazwiska syn polskiego szlach-
cica. Jego twórczość, przez dłuższy
czas zapomniana, została odkryta przez
romantyków, inspirując m.in. Adama
Mickiewicza. 
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Kazimierz Jagiellończyk i Elżbieta Rakuszanka, zwana matką królów. Między XV a połową XVIII wieku 
aż sześciu polskich monarchów żeniło się z Habsburżankami
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SąSiaD zawSze obcy

Mimo wszystko wśród staropolskich
elit politycznych i szlachty często do
głosu dochodziły nastroje antynie-
mieckie, głównie przeciw Habsbur-
gom, z którymi rywalizowano o wpły-
wy w Europie Środkowo-Wschodniej.
Znajdowały one wyraz w propagandzie
podczas trzech pierwszych elekcji wład-
ców Rzeczypospolitej, m.in. w obie-
gowych powiedzeniach ukutych na
kanwie doświadczeń z wojen przeciw
Krzyżakom, np.: „Niemcy wszystko
pychą swą pożerają, orant enim, tanquam
lupi [pożerają bowiem wszystko niczym
wilki – IK]”, „Litwa semperabominatur
Germanos [zawsze wzgardzała się przed
Niemcami]”, czy też „Wasyla [tj. kan-
dydata moskiewskiego do tronu pol-
skiego] łatwiej na wszystko przywieść,
niż się z Hansem [tj. Niemcem], przy-
rodzonym naszym nieprzyjacielem,
zgodzić”. To ostatnie zdradza wyraźne
podobieństwo do kształtującego się
zapewne właśnie od połowy XVI stu-
lecia porzekadła: „Jak świat światem
nigdy Niemiec nie będzie Polakowi
bratem”. 

Często w pismach propagandowych
z okresu elekcji przypominano tłam-
szenie przez Habsburgów swobód

wyznaniowych w Czechach i na Węg-
rzech. Kreślono czarne scenariusze,
ostrzegając przed wyborem na króla
kandydata  zachodniego, zwłaszcza
habsburskiego. Snuto wizje wykupu
majątków rodzimej szlachty przez
przybyszów z  Zachodu i  napływu
kupców, którzy doprowadzą do wzros-
tu cen artykułów spożywczych oraz
trudności z  ich nabyciem: ali wnet
zdroży, ali przepłaci, ali chłopka namówi,
żeby nigdzie nie woził, jedno do niego.
Abo więc i  na targach musisz to dać, co
chłopek chce, choć za to nie stoi, bo cie tym
wnet zagadnie: „Jeśli ty tak nie kupisz,
tedy kupi pan Hanus albo senior Francisco,
bo mi tam kazał przynieść”. Wnet z onego
najtańszego kraju polskiego stanie się tak
drogo, jako w Niemczech, albo we Włoszech. 

Do tego scenariusza ekonomicz-
nego wyzysku obcych z Zachodu do-
łączano obawy związane z nadużyciami
politycznymi w  przypadku obioru
kandydata zachodniego (zwłaszcza
habsburskiego). Szlacheccy autorzy
wyborczych paszkwili twierdzili, że
w przypadku elekcji Habsburga bis-
kupstwa i urzędy w Rzeczypospolitej
cesarz rozdałby Niemcom i Włochom
– którzy by pierwsi prawo do elekcji [no-
wego władcy] mieli. Poza tym podzie-
liłby Polskę na mniejsze księstwa na

wzór Rzeszy, oddając je w dziedziczne
władanie swemu potomstwu, a  sam
by na cesarskim miejscu w Wiedniu miesz-
kał. Bo to rzecz pewna, że sam w Polsce
mieszkać nie będzie, ale w Wiedniu albo
w  Rzeszy. Wizje te miały prowadzić
czytelnika do konkluzji, że podzielona
na prowincje Rzeczpospolita wkrótce
rozpłynęłaby się w Świętym Cesarstwie
Rzymskim Narodu Niemieckiego.

Mimo zatem wielowiekowego po-
koju na granicy między Rzecząpos-
politą a Rzeszą nie wszyscy ówcześni
Polacy postrzegali zachodniego sąsiada
jako partnera. Co więcej, staropolska
germanofobia wydaje się istotnym
elementem kultury rodzimego sar-
matyzmu. Może to tylko potwierdzać
konkluzję zmarłego niedawno nie-
mieckiego historyka i wielkiego przy-
jaciela Polaków Klausa Zernacka, który
twierdził, że każdy naród definiuje
wizerunek sąsiada jako obcego po to,
aby lepiej określić własną tożsamość
i odrębność, i to niezależnie od tego,
czy dzielą go od niego granice wy-
imaginowanego czy realnego zagro-
żenia.   
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Igor KąKolewsKI, profesor Uniwersytetu
warmińsko-Mazurskiego, pracuje w Centrum
Badań Historycznych PAN w Berlinie

Pierwszy rozbiór Polski, brytyjska grafika z epoki. Od czasów panowania Kazimierza Wielkiego do 1772 roku przebieg południowego i środkowo-zachodniego
odcinka granicy polsko-niemieckiej zmieniał się w niewielkim stopniu
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