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<p>5 sierpnia 1772 podpisany w Petersburgu mi�zy Prusami, Rosj� i Austri�, uk�ad
rozbiorowy oderwa� od Polski Prusy Kr�ewskie.<br />We wrze�niu tego roku, z
wkraczaj�cymi wojskami pruskimi przyby�y na Pomorze ekipy urz�nicze, kt�e przej�
w�adz�cywiln� i wciela�y nowe zasady ustrojowe i administracyjne.</p>
<p><br
/>Obowi�zek zapoznania z patentem okupacyjnym szlachty i w�o�cian powiatu �wieckiego
spoczywa� na pe�ni�cym funkcj�s�ziego ziemskiego, w�a�cicielu Jaszcza J�efie
Pl�skowskim. W tym samym miesi�cu burmistrzowie �wiecia i Nowego oraz so�tysi z�o�yli
w Malborku przysi��ho�downicz�.<br />Pierwszy, trwaj�cy do wojen napoleo�kich, okres
rz�d� pruskich zahamowa� o�ywion� akcj�osadnicz� trwaj�c� na terenie pow. �wieckiego
w p� XVIII w. Ograniczony na rzecz administracji pa�twowej zosta� samorz�d gromadzki,
wprowadzono pruski system pieni�y i podatkowy, system miar i wag oraz niemiecki j�yk
urz�owy.<br />Wa�nym momentem polityki pruskiej by�o zarz�dzenie Fryderyka II, na mocy
kt�ego w ka�dej wsi w domenach kr�ewskich powita�y szko�y ludowe oraz rozporz�dzenie
z 1776 r. nakazuj�ce posy�anie do szk�dzieci w wieku 5-13 lat.<br />Wielkie wydarzenia
prze�omu XVIII i XIX w. dotkn� r�nie� teren gminy. Kl�ka Prus w wojnie z Francj�
spowodowa�a, �e wojska Napoleona wkroczy�y w roku 1806 na ziemie polskie,<br />W
sierpniu 1807 r. uchodzi�a przez Osie do Kr�ewca pruska rodzina kr�ewska, a kr� Fryderyk
Wilhelm IV jeszcze w roku 1850, podczas pobytu w �wieciu, wspomina�: "Osie, m� Bo�e,
tam by�em w roku 1807".<br />W tym samym miesi�cu opu�ci� je pruski batalion piechoty, a
jego miejsce zaj�� oddzia� polskiej jazdy, do kt�ego zada�nale�a�o patrolowanie Bor�
Tucholskich i os�ona g��nego zgrupowania wojsk polskich.<br />W trakcie ofensywy polskiej
w kierunku Tczewa przebywa� w Osiu Jan Henryk D�browski, kt�y w ostatnich dniach
stycznia rezydowa� u le�nego, a p�iej poleci� za�o�enie tu pod nadzorem tego ostatniego
magazynu dla oddzia�� polskich walcz�cych na p�ocnym skraju Bor� Tucholskich. Mimo
zdobycia przez wojska polskie Pomorze Gda�kie nie wesz�o w sk�ad utworzonego na mocy
traktatu w Tyl�y Ksi�twa Warszawskiego.<br />W roku 1812 drogami gminy maszerowa�y
wojska francuskie na podb� Rosji, t�y te� wraca�y pod koniec 1812 i na pocz�tku 1813.<br
/>Pozosta�o�ci� po tych wydarzeniach jest tzw. "trakt napoleo�ki" czyli zmodernizowany
odcinek traktu prowadz�cego z Tucholi w kierunku Nowego, kt�ego pozosta�o�ci zachowa�y
si�w okolicach Tlenia oraz liczne podania nawi�zuj�ce tematycznie do tego, niew�tpliwie
du�ego wydarzenia w dziejach miejscowo�ci, kt�e znalaz�y si�na trasie marszu "wielkiej
armii".<br />Kl�ki okresu napoleo�kiego uwidoczni�y mankamenty pa�twa pruskiego i
zmusi�y jego w�adc� do zdecydowanych reform. Przeprowadzona w pierwszej po�owie XIX
wieku reforma uw�aszczeniowa spowodowa�a zmian�stosunk� spo�ecznych i
gospodarczych. Efektem tych zmian by�o w warunkach wiejskich powstanie folwarku
kapitalistycznego, nielicznej grupy bogatych ch�op� z jednej strony, z drugiej wytworzenie
si�grupy drobnych posiadaczy oraz szerokiej rzeszy bezrolnych rekrutuj�cych si�z dawnych
cha�upnik�, s�u�by dworskiej i gburskiej oraz komornik�.<br />R�nolegle nast�pi�
dynamiczny wzrost zaludnienia terenu gminy. Na przyk�ad liczba mieszka�� Osia wzros�a z
ok. 250 w r. 1773, do 1273 w r. 1868 i 1903 w r. 1885, Wierzch� z 83 w r. 1773 do 383 w r.
1885, Brzezin z 125 w r. 1773 do 382 w r. 1885, Miedzna ze 149 w r. 1773 do 419 w 1868.<br
/>Szczeg�nego znaczenia nabra�o w tym okresie Osie, kt�e zawdzi�za�o wzrost ludno�ci z
jednej strony rozwojowi przemys�u drzewnego, z drugiej rzemios�a i handlu, obs�uguj�cych
p�ocno-zachodni� cz� powiatu �wieckiego, znacznie oddalon� od obu jego o�rodk�
miejskich i do tego ze znacznym op�ieniem w��czon� w obr� sieci kolejowej. R�nocze�nie
jednak wyst�pi�o na tym terenie zjawisko znane jako przeludnienie wsi. Nie zaowocowa�o
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ono - jak w innych rejonach polski - emigracj� za ocean, ale zjawiskiem specyficznym dla
rejonu, kt�y stwarza� du�e mo�liwo�ci pracy zim� w lasach, a mianowicie migracj�
sezonow� 6-9-miesi�zn� do pracy w rolnictwie na terenie Meklemburgii, Pomorza
zachodniego i Brandenburgii.<br />Wg danych landratu �wieckiego z roku 1895 z
miejscowo�ci wchodz�cych w sk�ad obwod� w�towskich Osie I i Osie II, a obejmuj�cych
wschodni� cz� obecnej gminy do pracy w�rowa�o 1070 Osian, to jest 25,5% og� ludno�ci
(4172), a z obwodu ���ek 173 osoby tj. 6% z og�nej liczby 2889 mieszka��.<br />Rozw�
gospodarczy gminy jaki nast�pi� pod koniec XIX i na pocz�tku XX wieku zwi�zany by� z
jednej strony z nap�ywem got�ki przywo�onej przez robotnik� sezonowych, z drugiej z
rozwojem zak�ad� przemys�owych zwi�zanych z wykorzystaniem miejscowych zasob�
surowcowych. I tak pod koniec panowania pruskiego funkcjonowa�o na tym terenie 6 tartak�,
a nadwy�ki drewna sp�awiano Wd� do tartak� w Przechowie i Grudzi�dzu.<br />R�nolegle
nast�pi� rozw� plac�ek handlowych, a ciekawostk� mo�e by�fakt, �e istnia�o a� osiem
restauracji.<br />Druga po�owa XIX wieku to okres odrodzenia narodowego na Pomorzu.
Mieszka�y Bor� Tucholskich �ywo zareagowali na wydarzenia powstania styczniowego. Akta
policji pruskiej m�i�, �e w Osiu rekrutowano ochotnik� do oddzia�� powsta�zych, a parobek
z ���ka Mateusz Gibas oraz le�niczy z Jaszcza Micha� Jankowski brali bezpo�redni udzia�
w walkach na terenie kr�estwa. Kl�ka powstania doprowadzi�a do przewarto�ciowania w
my�leniu o odzyskaniu niepodleg�o�ci. Na czo�o wysun� si�idea pracy organicznej.
Paradoksem jest fakt, �e w Osiu zapocz�tkowa� j� i najwi�sze zas�ugi tam po�o�y�
niemiec z pochodzenia ks. J�ef Semrau oraz przys�any przez w�adze pruskie w celu
naprawy skutk� jego dzia�ania, r�nie� niemiec z pochodzenia, ks. August Mas�owski,
kt�ego dzia�alno��tak scharakteryzowa�, wielce zas�u�ony dla polsko�ci pomorza, ks.
J�ef Dembie�ki: "nadprezydent v. Gosster dozna� jednak przykrego zawodu, gdy� ks.
Mas�owski wst�pi� w �lady swojego poprzednika. Zaprzyja�niwszy si�z �czesnym
gorliwym dzia�aczem na tamtejszym gruncie, doktorem drzycimskim, z nim razem dzia�a� na
korzy��sprawy polskiej".<br />Jednocze�nie z tworzonymi pod patronatem ksi�
organizacjami gospodarczymi, jak sp�a zarobkowa i parcelacyjna, filia je�ewskiego "Kupca",
czy kulturalnymi, jak utworzony przy ko�ciele ch� "Cecylia", na terenie Osia rozwin�
dzia�alno��inne organizacje o podobnym charakterze. Tak wi� powsta�y towarzystwa
przemys�owe i towarzystwo ludowe, a dzia�alno��kulturalno-o�wiatow� prowadzi�y
towarzystwo czytelni ludowych i za�o�one w roku 1912 gniazdo "Soko�a".<br />Wzrost
�wiadomo�ci narodowej znalaz� odbicie w okresie strajku szkolnego, do kt�ego, jak podaj�
dost�ne �r��a, przyst�pi�y na terenie gminy dzieci w Starej Rzece i Brzezinach.</p>
<p>�</p> <p><em>Tematy opracowano na podstawie Informatora turystycznego "Gmina
Osie" - TMBT 1995 r.<br />z dzia�u opracowanego przez mgr Marka Miesa��<br />Dzia�
"Zas�u�eni i wybitni ludzie opracowa� Mariusz Chudecki.<br />Od Redakcji: Niekt�e
�r�tytu�y zosta�e zmienione. Zaktualizowano te� zapisy w cz�i "Po II wojnie
�wiatowej"</em></p> <p>�</p>
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