Dank der Zuwendung des polnischen Innen- und Verwaltungsministerium in Warschau
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wew. I Administracji w Warszawie
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Jahrgan 16 / Rok Wydania 16

November - Dezember / listopad – grudzień

Schon wieder ist es Weihnachten
- To już znów święta Ruth Stille

Schon wieder ist es Weihnachten,
das Jahr ging schnell vorbei.
So manche Pläne, die wir machten,
durchkreuzt vom Einerlei,
und doch, bei Kerzenschein beseh’n
war dieses Jahr auch schön.
Lasst dankbar sein für jeden Tag,
wenn wir am Christbaum steh’n.
Wer weiß, wie’s wird im nächsten Jahr,
wir hoffen, es wird gut,
Gesund und Glück im nächsten Jahr,
und ganz viel frohen Mut!
Wenn wir am Christbaum steh’n,
lasst dankbar sein für jeden Tag.

To już znów święta,
rok upłynął w mgnieniu oka,
Tak, niektóre plany, które układaliśmy
przekreśliła monotonia
ale mimo to, spoglądając przy blasku świec
ten rok także był piękny.
Bądźmy wdzięczni za każdy dzień,
gdy tak stoimy przy choince.
Któż to wie, jak będzie w przeszłym roku,
miejmy nadzieję, że dane nam będzie dobro,
zdrowie i szczęście w nowym roku
i wiele wesołości oraz odwagi!
Gdy tak stoimy przy choince,
bądźmy wdzięczni za każdy dzień
(tłumaczenie: Filip Skibiński).
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4. Offenes Diktat der deutschen Sprache
Am 9. Dezember 2016 fand eine nächste
Auflage unseres alljährlichen Diktats der
deutschen Sprache. Diesmal haben wir dabei
eine Rekordzahl erreicht – an der
Veranstaltung nahmen ca. 500 Personen teil,
daran Schüler der Grundschulen, Gymnasien
und Mittelschulen, aber auch Studenten und
Mitglieder unserer Gesellschaft.
Das Diktat erwies sich zum nächsten Mal als
ein großer Erfolg der Sozial-Kulturellen
Gebäude der Neuphilologie an der UZ
Gesellschaft der Deutschen Minderheit in
Grünberg und der Universität Zielona Góra, sowohl in Hinsicht der Bildung, als auch in der
organisatorischen Seite. Einerseits ermöglichte es den einzelnen Teilnehmern ihre
Sprachkompetenz im Rahmen des Wettbewerbes zu verbessern, andererseits – zeigte es die
Fähigkeit von den Angestellten der Universität, derartige Veranstaltungen zu organisieren. Wir
verdanken ihnen den effektiven Verlauf des Diktates. Die Gewinner jeder von fünf Kategorien
erhielten Pokale, sowie kostbare Sachpreise.
Bei allen Teilnehmern und unserem Mitorganisator – der Universität Zielona Góra, bedanken wir
uns für die erfolgreiche Mitarbeit. Wir hoffen auf nächste Erfolge in kommenden Jahren!

IV. Otwarte Dyktando z Języka Niemieckiego
Dnia 9. grudnia 2016 odbyła się kolejna już edycja naszego corocznego dyktanda z języka
niemieckiego. Tym razem wzięła w nim udział rekordowa liczba około 500 osób, w tym uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także studenci i członkowie
naszego Towarzystwa.
Dyktando po raz kolejny okazało się dużym sukcesem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego, zarówno ze strony
edukacyjnej, jak i organizatorskiej. Z jednej strony pozwoliło ono bowiem poszczególnym
uczestnikom usprawnić swoje zdolności językowe na drodze uczciwej konkurencji, a z drugiej zaś –
wykazało dużą sprawność organizacyjną pracowników Instytutu Filologii Germańskiej, którym to
zawdzięczamy sprawny przebieg całego wydarzenia. Zwycięzcy każdej z pięciu kategorii otrzymali
puchary (pierwsze miejsca w danej kategorii) oraz cenne nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczestnikom oraz naszemu współorganizatorowi – Uniwersytetowi Zielonogórskiemu,
chcielibyśmy podziękować za owocną współpracę. Żywimy nadzieję na kolejne sukcesy w
następnych latach!
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Galakonzert
Am 15. Dezember 2016 um 19 Uhr
hat das weihnachtliche Galakonzert
mit europäischer Musik und
Weihnachtsliedern in der Aula der
Universität Zielona Góra in der
Podgórna-Straße 50 stattgefunden.
In Bezug darauf wollten wir uns bei
der Universität, insbesondere beim
Dr. habil. (UZ-Professor) Sławomir
Kufel dafür herzlich bedanken, dass
uns der Saal zur Verfügung gestellt wurde, in dem das Konzert durchgeführt worden ist.
Zum Konzert sind Mitglieder der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen Minderheit in
Grünberg, sowie Familien der jungen Musiker angekommen, die die hohe Leistung ihrer
musikalischen Fähigkeiten auf der Bühne nachgewiesen haben. Eigentlich alle Plätze im
Zuhörerraum wurden besetzt – insgesamt waren ca. 500 Personen zu Gast! Das Konzert wurde als
eine Konferenz im lustigen Stil von Leonard Malcharczyk, dem Mitarbeiter des deutschen
Konsulats in Opeln, geführt. Wir sind – zusammen mit dem ganzen Publikum – sehr dankbar für die
Form, in der er die Veranstaltung geführt hat.
Das von unserer Gesellschaft organisierte Konzert hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Der
Erfolg gehört v.a. der Jugendblaskapelle des Bauschulkomplexes in Zielona Góra, die alle
Musikstücke perfekt aufgeführt hat – sowohl die polnischen, deutschen und europäischen Lieder,
als auch die größten Hits der Unterhaltungsmusik. Der Erfolg ist auch dem Dirigenten der Kapelle,
Herrn Zając zu verdanken.
Das Konzert hat eine breite
Zustimmung gefunden. Die
Veranstaltung wurde mit
dem Lied Stille Nacht,
heilige Nacht abgeschlossen,
das auf Polnisch und Deutsch
abgesungen wurde. Gleich
danach hat das Publikum der
Gesellschaft und natürlich
der
Kapelle
für
das
wunderbare
Repertoire
gratuliert.
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Koncert galowy
W dniu 15 grudnia 2016 roku o godzinie 19:00 odbył się Bożonarodzeniowy Koncert Galowy w
Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50 w Zielonej Górze.
W związku z tym chcielibyśmy podziękować Uniwersytetowi Zielonogórskiemu, a w szczególności
dr hab. (prof. UZ) Sławomirowi Kuflowi za umożliwienie organizacji koncertu poprzez
udostępnienie nam sali, w której miało miejsce wydarzenie.
Na koncert przybyli członkowie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w
Zielonej Górze, a także rodziny młodych muzyków, którzy dali pokaz swoich umiejętności na
scenie. Cała sala została zapełniona, co daje około 500-osobową widownię. Koncert został
poprowadzony jako konferencja w wesołym stylu przez Leonarda Malcharczyka, pracownika
konsulatu niemieckiego w Opolu. Jesteśmy bardzo wdzięczni wraz z całą publicznością za formę, w
jakiej poprowadził on to wydarzenie.
Zorganizowany przez nasze Towarzystwo występ przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Jest to
sukcesem przede wszystkim młodzieżowej orkiestry z Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej
Górze, która wykonała perfekcyjnie wszystkie utwory, zarówno polskie, niemieckie, europejskie,
jak też największe przeboje muzyki rozrywkowej. Podziękowania należą się również dyrygentowiPanu Zającowi.
Koncert, który spotkał się z owacjami, zamknęła kolęda Stille Nacht, heilige Nacht odśpiewana w
języku polskim i niemieckim. Po zakończeniu widzowie gratulowali Towarzystwu oraz orkiestrze
za wspaniały repertuar.
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Weihnachtsabend
Am 17. Dezember 2016 hat
unser
Weihnachtsabend
stattgefunden, an dem ca.
150
Personen
teilgenommen haben. In
diesem Jahr stellten wir
fest, dass am Fest auch die
Schüler aus diesen Schulen
beteiligt sein werden, in
denen das Deutsche als die
Sprache der Minderheit
gelernt wird.
Zum Abend sind Schüler aus Grundschule in Czerwieńsk (Rothenburg an der Oder), Gymnasium in
Czerwieńsk, sowie der Grundschule in Ołobok (Gemeinde Skąpe) angekomen. Die eingeladenen
Kinder erhielten wiederum Geschenke vom Weihnachtsmann. Das Fest hat mir dem traditionellen
Gebet „Vater Unser“ und dem Teilen der Oblate angefangen. Die Teilnehmer hatten dann die
Möglichkeit, sich gegenseitig Wünsche auszusprechen. Wir konnten auch den musikalischen
Auftritt genießen, im Rahmen dessen Kinder die deutschen Weihnachtslieder gesungen haben.

Der Auftritt gefiel allen Gästen und hat eine weitgehende Zustimmung gefunden. Die
Weihnachtslider in deutscher und polnischer Sprache wurden auch von der Grünberger Band
dargestellt, der auch Vanessa and Sorba begleitet hat.

Seite |7

Um die Vorbereitung der Weihnachtsspeisen (darunter von sehr leckeren Kroketten, Maultaschen
und der Rote-Bete-Suppe) haben sich die Mitglieder der Gesellschaft unter der Führung vom Herrn
Tomasz Pilecki selbst gekümmert, dem wir für die Übernahme der ehrenhaften Funktion sehr
dankbar sind.

Wieczór adwentowy
Dnia 17 grudnia 2016 odbył się nasz
wieczór adwentowy, w którym wzięło
udział ponad 150 osób. W tym roku
postanowiliśmy, że w uroczystości
partycypować będą także uczniowie
szkół, w których naucza się języka
niemieckiego jako języka mniejszości.
Na wieczór przybyli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej z Czerwieńska,
Gimnazjum z Czerwieńska oraz
Szkoły Podstawowej z Ołoboku (gmina Skąpe). Dla dzieci biorących udział w wydarzeniu
przewidziane zostały prezenty od św. Mikołaja. Całość rozpoczęła się tradycyjną modlitwą „Vater
Unser” i dzieleniem się opłatkiem, kiedy to uczestnicy mieli okazję, by złożyć sobie wzajemnie
życzenia świąteczne. Miał miejsce również program artystyczny, w ramach którego dzieci wraz z
młodzieżą śpiewały niemieckie kolędy.
Występ spodobał się wszystkim obecnym i spotkał się z dużym aplauzem. Kolędy w języku
niemieckim i polskim zagrał również zespół Grünberger Band, występujący razem z Vanessa and
Sorba.
O przygotowanie potraw
świątecznych (w tym m.in.
pysznych
krokietów,
pierogów czy barszczu)
zatroszczyli się tym razem
sami członkowie TSKMN
pod
kierownictwem
p.
Tomasza Pileckiego, któremu
za objęcie tej zaszczytnej
funkcji jesteśmy bardzo
wdzięczni.
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Kulturerbe im Tal der Mittleren Oder
Das im Artikel beschriebene Projekt wird von mgr Iwona Wysocka im Rahmen der SozialKulturellen Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg ausgeführt. Frau Iwona gehört zur
Gesellschaft und lehrt die deutsche Sprache (als die Sprache der Minderheit) in der Schule
„Elektryk“ in Nowa Sól / Neusalz. Die Schüler der oben genannten Einrichtung nehmen ebenfalls
am Projekt teil. Das Projekt ist gerichtet im Besonderen an alle daran interessierten
Schuljugendlichen, somit also nicht nur an Mitglieder der Gesellschaft.
Die verwaltungspolitische Geschichte dieses
Gebietes ist besonders kompliziert. Das liegt
an vielen Faktoren, vor allem aber am
Grenzcharakter der Region, die seit Vorzeiten
Land der Wanderungsbewegung von Völkern
und Volksstämmen und später der
Streitigkeiten
zwischen
benachbarten
Feudalstaaten und neueren Großmächten war.
Wie die archäologischen Untersuchungen
bestätigt haben, wurde das Gebiet schon in
der Urgeschichte besiedelt. Die Spuren der Ansiedlung entdeckte man vor allem im westlichen Teil
des jetzigen Landkreises. Auch vor der Piasten-Zeit (7.-9. Jh.) konzentrierte sich die Ansiedlung
hauptsächlich in diesem Gebiet (östliche Abhänge der Dalkauer Berge), was das Funktionieren von
Stammeszentren in der Nähe der Dörfer Poppschütz (Popęszyce) und Zölling (Solniki) beweist. Im
frühen Mittelalter fing man an, das Gelände des Oder-Tals zu besiedeln. Mitte des 10. Jahrhunderts
entstand hier die Ansiedlung in Beuthen an der Oder (Bytom Odrzański), die die Überquerung
durch den Fluss schützte. Sie war eins von vielen Zentren, die die Piastenherrscher kurz nach dem
Anschluss Schlesiens an Polen gebaut haben. Im Jahr 1109 widersetzte sich die Besatzungstruppe
aus Beuthen dem Militär des deutschen Kaisers Heinrich V., der gegen den Prinzen Bolesław
Krzywousty kämpfte. Die bis Mitte des 13. Jahrhunderts bestehende Vogtschaft umfasste den
größten Teil des jetzigen Landkreises. Nachdem sie geteilt worden war, entstanden kleinere
Verwaltungsbezirke – die Vogtschaften Freystadt (Kożuchów) und Tarnau (Tarnów). In den
nächsten Jahrhunderten gab es weitere Veränderungen in der lokalen Verwaltung und Ende des 18.
Jahrhunderts befanden sich die Gebiete in den Grenzen der Landkreise Freystadt (Kożuchów),
Grünberg (Zielona Góra), Glogau (Głogów) und Sprottau (Szprotawa). Die häufigen
Veränderungen der lokalen Einheiten der territorialen Verwaltung waren das Ergebnis der
komplizierten politischen Geschichte der ganzen Region. In der Zeit des Partikularismus in Polen
(Mitte des 12. Jahrhunderts.) war das Gebiet von Schlesien unter der Herrschaft des lokalen
piastischen Zweiges. Die fortschreitende feudale Zerkleinerung des Gebietes führte im Jahre 1251
dazu, dass sich das Herzogtum Glogau (Głogów) absonderte, mit dessen Geschichte das Gebiet des
Landkreises im Laufe der fünf folgenden Jahrhunderte verbunden war. Am Anfang des 14.
Jahrhunderts wurden die über das Herzogtum herrschenden Piasten Lehnsmänner der böhmischen
Könige und ihr Herrschaftsbereich wurde wie andere schlesische Herzogtümer ein Teil der
böhmischen Krone. Die Glogauer Herzöge behielten ihre Macht nur über einen Teil des
Territoriums. Den anderen Teil kontrollierten direkt die böhmischen Könige, die das Gebiet unter
ihre Gefolgsmänner aufteilten. Als Folge fiel ein Teil der ehemaligen Vogtschaft Beuthen (Bytom)
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schon Ende des 14. Jahrhunderts reichen Rittergeschlechtern in die Hände. Im 17. Jh. wurde ihr
Besitz in den freien Ständestaat umgewandelt.
Das Glogauer Herzogtum blieb unter der Macht von Piasten bis Ende des 15. Jahrhunderts.
Nachdem die Hauptvertreter der Dynastie ausgestorben waren, fiel das Territorium für kurze Zeit
den Jagiellonen in die Hände. 1526 kam die böhmische Königswürde an die Dynastie der
Habsburger, die in den nächsten zwei Jahrhunderten in Schlesien ihre Herrschaft ausübten. In
dieser Zeit wurde das Glogauer Herzogtum der direkten königlichen Verwaltung untergeordnet. In
den Jahren 1740-1742 übernahm Preußen die Kontrolle über das Gebiet. Die neue Macht beseitigte
schnell die traditionelle Teilung Schlesiens. Anstelle der liquidierten Herzogtümer wurden
Regentschaften berufen, später Provinzen gebildet und in ihren Grenzen Landkreise. Die Grenzen
der Verwaltungseinheiten änderten sich mehrmals während der Zugehörigkeit zu deutschen Staaten
(dem Königreich Preußen, dem preußisch-deutschen Kaiserreich, der Weimarer Republik und dem
Dritten Reich).
Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahre 1945, und nachdem das Gebiet an Polen angeschlossen
worden war, gehörte die Mehrheit des Territoriums des heutigen Landkreises zum Landkreis
Freystadt (Kożuchów), innerhalb der Woiwodschaft Niederschlesien. Die jahrhundertlange
Verwaltungsverbindung der Region mit Schlesien wurde zerrissen, als 1950 die Grünberger
Woiwodschaft (Zielonogórskie) gebildet wurde, an die der Landkreis Freystadt angeschlossen
wurde. Im Jahre 1953 wurde auch die letzte Verwaltungseinheit abgeschafft und die Behörde nach
Neusalz (Nowa Sól) verlegt. Der damals gebildete Landkreis Nowa Sól bestand bis 1975. Die
Verwaltungsreform im Jahr 1999 stellte die Einteilung Polens in Landkreise wieder her. Der infolge
der Reform in der neu entstandenen Woiwodschaft Lebus wieder aufgebaute Landkreis Nowa Sól
war eine große Gebietskörperschaft, die man jedoch 2002 beschnitten hat, indem man aus
bestimmten Gemeinden den Landkreis Fraustadt (Wschowa) bildete.
Die an Ereignissen reiche Vergangenheit der Region beeinflusste grundlegend ihre Entwicklung
und die Ansiedlungsgestaltung. Die geografisch-natürliche Umgebung war auch ein wichtiger
Faktor, der die Kulturlandschaft der Region gestaltet hat. Das wichtigste Element der Umwelt ist
die Oder, die die geografische Achse der Region bildet. Ihr meridionaler Verlauf verursacht, dass
sich das Gebiet des jetzigen Landkreises in zwei Teile teilt, von denen der westliche Teil stärker
verstädtert und erschlossen ist. Der Zustand gestaltete sich schon in der Vergangenheit. Am linken
Ufer der Oder sind schon im Mittelalter erste Städte und ein um sie herum liegendes Netz von
Siedlerdörfern entstanden. Ein solches Netz bildeten die Anhäufungen von Siedlungen um die
Städte Freystadt (Kożuchów), Neustädtel (Nowe Miasteczko), Beuthen an der Oder (Bytom
Odrzański) und Deutsch Wartenberg (Otyń), das die Stadtrechte nach dem Jahr 1945 verloren hat. .
Im 14. und 15. Jh. ist Freystadt (Kożuchów) ein wichtiges Zentrum geworden, wo jahrhundertelang
die Glogauer Herzöge ihre Residenz hatten. Dieser Tatsache verdankt die Stadt ihr zeitgenössisches
Aussehen - eine Stadt mit erhaltener mittelalterlicher städtebaulicher Struktur, bereichert durch die
zwei Reihen von steinernen Verteidigungsmauern, die gotische Pfarrkirche und die Burg mit
Relikten der schon an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert gebauten Festung. Als ein
Gedächtnisdenkmal der ehemaligen Einwohner bleiben auch zahlreiche im Raum der Pfarrkirche
erhaltene und auf dem ehemaligen evangelischen Friedhof gruppierte steinerne Grabplatten.
Fortsetzung in nächsten Ausgaben.
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Dziedzictwo kulturowe Doliny Środkowej Odry
Opisane w artykule projekt realizowany jest przez mgr Iwonę Wysocką w ramach Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze. Pani Iwona należy do
towarzystwa i naucza języka niemieckiego jako języka mniejszości w szkole „Elektryk” w Nowej
Soli / Neusalz. Uczniowie wyżej wymienionej placówki także biorą udział w projekcie. Projekt
adresowany jest w szczególności do wszystkich zainteresowanych nim uczniów, niekoniecznie
przynależących do Towarzystwa.
Dzieje polityczno-administracyjne tego
terenu są wyjątkowo skomplikowane.
Na stan ten wpłynęło wiele czynników, a
przede wszystkim pograniczny charakter
regionu,
który
od
czasów
najdawniejszych
był
miejscem
przemieszczania się ludów i plemion, a
później rywalizacji ościennych państw
feudalnych i nowożytnych mocarstw.
Jak
potwierdziły
badania
archeologiczne, obszar ten zasiedlony był
już w pradziejach. Ślady osadnictwa odkryto głównie w zachodniej części regionu. Także w okresie
przedpiastowskim (VII-IX w.) osadnictwo skupiało się głównie na tym obszarze (wschodnie stoki
Wzgórz Dalkowskich), czego dowodem jest funkcjonowanie plemiennych ośrodków grodowych w
pobliżu wsi Popęszyce i Solniki. We wczesnym średniowieczu rozpoczęło się zasiedlanie terenów
w dolinie Odry. W połowie X wieku powstał tu, broniący przeprawy przez rzekę, gród w Bytomiu
Odrzańskim. Był on jednym z wielu ośrodków, które władcy piastowscy wznieśli wkrótce po
przyłączeniu Śląska do państwa polskiego. W 1109 r. załoga bytomskiego grodu oparła się
wojskom niemieckiego cesarza Henryka V, który toczył zmagania z księciem Bolesławem
Krzywoustym. Funkcjonująca tu do połowy XIII stulecia kasztelania obejmowała swym zasięgiem
większą część obecnego powiatu. Po jej podziale wyodrębniły się mniejsze jednostki
administracyjne – kasztelanie: kożuchowska i tarnowska. Następne stulecia przyniosły kolejne
zmiany na szczeblu lokalnej administracji i w końcu XVIII stulecia terytoria te znalazły się w
granicach powiatów: kożuchowskiego, zielonogórskiego, głogowskiego i szprotawskiego. Częste
zmiany lokalnych jednostek administracji terytorialnej były wynikiem skomplikowanych dziejów
politycznych całego regionu. W okresie rozbicia dzielnicowego Polski (połowa XII w.) terytorium
Śląska znalazło się we władaniu lokalnej linii Piastów. Postępujące rozdrobnienie feudalne tej
dzielnicy doprowadziło w 1251 r. do wyodrębnienia się księstwa głogowskiego, z którego dziejami
ziemie powiatu związane były przez następne pięć stuleci. Na początku XIV wieku władający
księstwem Piastowie zostali lennikami królów czeskich, a ich władztwo wraz z pozostałymi
księstwami śląskimi stało się częścią korony czeskiej. Książęta głogowscy utrzymali swoją władzę
tylko nad częścią terytoriów. Pozostała znalazła się pod bezpośrednią kontrolą królów czeskich,
którzy dzielili ziemie pomiędzy swoich stronników. W efekcie tych działań już w końcu XIV
stulecia część dawnej kasztelanii bytomskiej znalazła się w rękach możnych rodów rycerskich. W
XVII stuleciu ich własność przekształcona została w wolne państwo stanowe.
Księstwo głogowskie pozostawało pod władzą Piastów głogowskich do końca XV wieku. Po
wymarciu głównych przedstawicieli tej dynastii, na krótko terytorium znalazło się w rękach
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Jagiellonów. W 1526 r. koronę czeską objęli Habsburgowie, którzy władzę nad Śląskiem
sprawowali przez kolejne dwa stulecia. W tym czasie księstwo głogowskie pozostawało pod
bezpośrednim zarządem administracji królewskiej. W latach 1740-1742 kontrolę nad tym obszarem
przejęły Prusy. Nowe władze szybko zniosły tradycyjny podział terytorialny Śląska. W miejsce
zlikwidowanych księstw powołano rejencje, a później prowincje, a w ich granicach powiaty.
Granice tych jednostek administracyjnych w czasach przynależności do państw niemieckich
(Królestwa Prus, Rzeszy Niemieckiej, Republiki Weimarskiej i III Rzeszy) ulegały kilkakrotnym
zmianom.
Po zakończeniu II wojny
światowej w 1945 r. i
przyłączeniu tych ziem do
Polski większość terytorium
obecnego powiatu należała
do powiatu kożuchowskiego
w granicach województwa
dolnośląskiego.
Wielowiekowy
związek
administracyjny regionu ze
Śląskiem został zerwany
wraz z utworzeniem w 1950
r. województwa zielonogórskiego i włączeniem do niego powiatu kożuchowskiego. W 1953 r. także
ta ostatnia jednostka administracyjna wraz z przeniesieniem władz do Nowej Soli została
zlikwidowana. Utworzony wtedy Powiat Nowosolski funkcjonował do 1975 r. Reforma
administracyjna z 1999 r. przywróciła podział Polski na powiaty. Odtworzony w jej wyniku w
nowopowstałym województwie lubuskim Powiat Nowosolski był dużą jednostką terytorialną, którą
jednak okrojono w 2002 r., tworząc z wydzielonych gmin powiat wschowski.
Bogata w wydarzenia przeszłość regionu wpłynęła zasadniczo na jego rozwój i ukształtowanie sieci
osadniczej. Ważnym czynnikiem kształtującym krajobraz kulturowy regionu było także środowisko
geograficzno-przyrodnicze. Najważniejszym elementem tego środowiska jest rzeka Odra,
stanowiąca oś geograficzną regionu. Jej południkowy bieg sprawia, że terytorium obecnego
powiatu dzieli się na dwie części, z których zachodnia jest mocniej zurbanizowana i
zagospodarowana. Stan ten ukształtował się już w przeszłości. Na lewym brzegu Odry powstały już
w średniowieczu pierwsze ośrodki miejskie i skupiona wokół nich wiejska sieć osadnicza.
Tworzyły ją skupiska osad wokół miast – Kożuchowa, Nowego Miasteczka, Bytomia Odrzańskiego
i Otynia, który status miasta utracił po 1945 r. Do rangi znaczącego ośrodka wyrósł w XIV-XV
wieku Kożuchów, który przez stulecie był rezydencją książąt głogowskich. Temu ośrodek
zawdzięcza swój współczesny obraz – miasta z zachowanym średniowiecznym układem
urbanistycznym, który wzbogacają dwa rzędy kamiennych murów obronnych z fosą, gotycki
kościół parafialny oraz zamek z reliktami warowni wzniesionej już na przełomie XIII i XIV wieku.
Pomnikiem pamięci po dawnych mieszkańcach pozostają także licznie zachowane w przestrzeni
kościoła parafialnego i zgrupowane na dawnym cmentarzu ewangelickim kamienne płyty nagrobne.
Ciąg dalszy w kolejnych wydaniach.
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