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Jetzt ist der Sommer nicht mehr weit 
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Es summt und brummt in Wies und Feld, 

Jetzt ist der Sommer nicht mehr weit.  

Das Himmelsblau ganz weich und unbewegt, 

Kein Wölkchen, das sich regt. 

 

Es grünt und singt im Glanz der Sonne, 

Jetzt kommt des Sommers Wonne. 

Da sieh! das muss ein Hüpfer sein, 

Ein Grashüpfer muss das sein. 

Der hüpft ganz wild und fein.  

 

 

Nadchodzi lata piękna pora, 

już brzęczy i szumi na łąkach i polach. 

Nadchodzi lata wonna pora. 

Błękit nieba, miękki i nieporuszony.  

I żadnej chmurki na nieboskłonie. 

 

Wszystko się zieleni i śpiewa w blasku słońca. 

Zapachom lata, nie ma końca.  

Popatrz!  Coś w trawie skacze. 

To  świerszcz.  

Dziko , lecz z gracją skacze po łące  

I zaprasza na swój  letni koncert.  

 

- Lato już niedługo - 
Monika Minder 

(Üb./tłum.: Eleonora Bouje)  
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Z E I T B E R I C H T E  /  W I E Ś C I  

Der Brief vom Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 

Am 30.05.2017 hat im Sitz der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen Minderheit in 

Grünberg das Treffen mit dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Rolf Nikel 

stattgefunden. An diesem Treffen haben wir unserem geehrten Gast die Aktivität der Gesellschaft 

sowie ihre Geschichte und unser Vorhaben dargestellt. Unten veröffentlichen wir den Brief, den wir 

vom Herrn Botschafter nach dem Treffen erhalten haben. 

 

haben Sie herzlichen Dank für Ihre Gastfreundschaft und das Treffen mit der deutschen Minderheit 

während meines Besuchs in Grünberg am 30.05.2017.  

Man merkte Ihnen an, wie sehr Sie an Ihrer schönen und kulturträchtigen Region hängen und wie 

stark die deutsche Minderheit in der Region verankert ist. Ich darf Sie und Ihre Mitstreiter 

ermutigen, weiter das deutsche Erbe und die Sprache zu pflegen.  

Ihre Organisation ist nicht nur eine Brücke zwischen Deutschland und Polen, sondern auch 

zwischen  der Minderheit und der Mehrheitsgesellschaft.  

Gerne will ich zu einer Intensivierung dieser Verbindungen beitragen und freue mich auf die 

weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.  

Mit freundlichen Grüßen, 

  

 

  

V.l.: Eugen Merstein (Mitglied der SKGDM, Grünberger Band), Bolesław Bernaczek (Vorsitzender), Stanisław Maciaszek 
(Bürgermeister der Stadt Koło und Mitbegründer lokaler Gesellschaft), Sławomir Kufel (Prof. an der UZ), Iwona Wysocka 

(Kulturassistentin), Marzena Maciaszek (Mitglied aus Koło), Stanisława Tomczak (Vorstandsmitglied), Übersetzerin Herrn 
Botschafters / Tłumaczka pana Ambasadora, Anna Juraschek  (IFA Wrocław), Christiane Botschen (Ständige Vertreterin von 
Generalkonsulat der BRD), Eleonora Bouje, Rolf Nikel (Botschafter der BRD), Roland Hellmann, Elwira Demirowska-Skalska, 

Małgorzata Hellmann, Jan Grzegorczyk, Małgorzata Rusinowicz, Grzegorz Woźniakowski   



S e i t e  | 3 

 

 
 

List od ambasadora Republiki Federalnej Niemiec 

Dnia 30.05.2017 odbyło się w siedzibie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości 

niemieckiej w Zielonej Górze spotkanie z ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec, Panem 

Rolf’em Nikel. Podczas tegoż spotkania przedstawiliśmy naszemu szanownemu gościowi aktywność 

towarzystwa, jego historią, a także nasze zamiary na przyszłość. Poniżej zamieszczamy list, który 

otrzymaliśmy od Pana Ambasadora po spotkaniu. 

Szanowny Panie przewodniczący,  

chciałbym Panu serdecznie podziękować za Pana gościnność i spotkanie z mniejszością niemiecką 

podczas mojej wizyty w Zielonej Górze dnia 30.05.2017.  

Chcę zwrócić uwagę na to, jak pięknym i płodnym kulturalnie regionem Państwo dysponujecie oraz 

jak mocno mniejszość niemiecka jest w nim zakorzeniona. Chciałbym zmotywować Pana oraz 

Pańskich kolegów i koleżanki do dalszej wytężonej pracy na rzecz podtrzymywania i dbałości o 

niemiecki język oraz dziedzictwo.  

Państwa organizacja jest nie tylko pomostem łączącym Polskę i Niemcy, lecz także łączącym 

mniejszość ze społeczeństwem większości.  

Chciałbym wspomóc oraz wnieść swój wkład do zacieśniania tych więzi i w związku z tym cieszę 

się na dalszą współpracę z Państwem.  

Serdecznie pozdrawiam, 

Rolf Nikel 
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Maifest in  Mühlbock / Ołobok 

Am 27. Mai haben wir zusammen mit der 

Grundschule in Mühlbock / Ołobok 

(Gemeinde Skąpe) unser Projekt „Maifest 

2017“ ausgeführt. Es hat im lokalen Stadion 

in der uns bewirtenden Ortschaft bei dem 

besonders guten Wetter stattgefunden. Beehrt 

wurden wir mit dem Besuch nicht nur der 

Mitglieder unserer Gesellschaft, sondern auch 

der Eltern von Schülern unserer 

Partnerschule, in der Deutsch als Sprache der 

Minderheit gelernt wird. Der Transport aus 

Grünberg / Zielona Góra wurde von der 

Gesellschaft gewährleistet – ans Ziel sind wir mit einem gemieteten Bus gekommen. Die 

Mitglieder, die in der Nähe von Mühlbock wohnen, sind auf eigene Faust gekommen. Insgesamt 

nahmen am Maifest ca. 350 Personen teil.  

Während des Ereignisses hat die Jugend aus der Grundschule in Mühlbock wunderbare Theater- 

und Vokalveranstaltungen dargestellt. Darüber hinaus ist die Grünberger Band im Duett mit 

Vanessa & Sorba aufgetreten. Ihr Können hat auch die Jugend unserer Gesellschaft aus Neusalz / 

Nowa Sól gezeigt. Die Eltern der Schüler haben für alle Teilnehmer einen leckeren Imbiss 

vorbereitet, darunter Kuchen verschiedener Art sowie gegrillte Gerichte. Die eingeladenen Vertreter 

der Polnischen Armee boten uns eine köstliche Erbsensuppe an.  

Krönung des Festes war die Vorlesung über die Geschichte der Ortschaft Mühlbock und ihrer 

Gegend von Frau Prof. Bogumiła Burda. Alle Teilnehmer fanden sie als sehr interessant.  

Majówka w Ołoboku 

Dnia 27 maja  wspólnie ze szkołą Podstawową w Ołoboku (gmina Skąpe) zrealizowaliśmy nasz 

projekt „Majówka 2017”. Odbyła się ona na lokalnym stadionie w goszczącej nas miejscowości 

przy szczególnie dopisującej pogodzie. Zaszczyceni zostaliśmy obecnością nie tylko członków 

Towarzystwa, lecz także rodziców uczniów naszej szkoły partnerskiej w tym regionie, w której 

język niemiecki nauczany jest jako język mniejszości. Transport z Zielonej Góry zapewniony został 

przez Towarzystwo – na miejsce dojechaliśmy wynajętym busem. Członkowie mieszkający w tej 

okolicy dojechali z kolei własnym transportem. W sumie w Majówce udział wzięło ok. 350 osób.  

Podczas wydarzenia młodzież z SP w Ołoboku zaprezentowała nam wspaniałe występy teatralne i 

wokalne. Ponadto z ramienia Towarzystwa wystąpił zespół Grünberger Band w duecie z Vanessa 

& Sorba. Swoje umiejętności pokazała także młodzież z Towarzystwa w Nowej Soli. Z kolei 

rodzice uczniów przygotowali dla wszystkich uczestników wspaniały poczęstunek, w tym m.in. 

różnego rodzaju ciasta oraz potrawy z grilla, zaś zaproszeni przedstawiciele Wojska Polskiego 

uraczyli nas przepyszną grochówką.  

Ukoronowanie majówki stanowił wykład nt. historii miejscowości Ołobok i jej okolic p .prof.  

Bogumiły Burdy z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem ze 

strony uczestników.  
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G E S C H I C H T E  /  H I S T O R I A  

Nur ein Mann – und so viele interessante Geschichten! – Teil 2 

Was bei Hermina? 

Die Eltern vom Herrn Julian haben im Palastlandgut gearbeitet, 

dessen letzte Inhaberin Hermina Schönaich Carolath, die zweite 

Frau vom Kaiser Deutschlands Wilhelm II. war. Als der einzige 

Junge aus Saabor hat unser Held mit ihr persönlich geredet.  

- Hermina hat zu Weihnachten den Kindern von 

Landgutarbeitern verschiedene Geschenke gemacht: Pullover, 

Mützen und andere. Man sagt, dass einige von diesen 

Geschenken sie selbst gestrickt hat. Im Winter 1941 war ich 

wegen der Krankheit nicht im Stande, das Geschenk zu 

empfangen. Sie konnte es meinem Bruder oder meiner 

Schwester übergeben, aber es ist anders geschehen – erinnert 

sich Herr Julian. – Nach Winterferien saßen wir in der Klasse. 

Jemand klopfte an die Tür. Unser Lehrer ging raus und kehrte 

bald zurück. Dann sagte er mir: „Julius, geh nach Hause, zieh dich 

festlich an und melde dich im Schloss“. Ich machte, was er mir tun 

ließ. Die Tür hat mir der Kammerdiener 

geöffnet und mich zum Gemach 

geleitet, wo sich Hermina befand. 

„Komm näher, Junge!“ – rief sie. Ich 

kam heran und sah: sie saß in einem 

niedrigen Sessel, mit quadratischen 

Brillen an der Nase, graue Haare. Sie 

reichte mir ihre Hand und fragte mich, 

wie ich mich fühle, womit ich mich 

beschäftige, welche Pläne ich habe. Ich 

Antwortete, dass ich mich für Sport 

einsetze, gerade die Schule absolviere 

und zum Bäcker werden möchte. Ich 

bekam von ihr die gebundene Ausgabe 

von „Herman Göring – der Mann und 

seine Errungenschaften“. Sie öffnete sie 

und zeigte mir die auf der ersten Seite 

aufgeschriebene Widmung: 

„Weihnachten 1941 für Julian – 

Hermina“. 

Der Tod zog über die Felder 

Herr Julian erzählt seine Geschichte 

weiter: In Jahren 1942-45 war ich zu 

Hermina Schönaich Carolath 

Hermina Schönaich Carolath mit Kindern  
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Hause Gast. Diese Zeit  verbrachte ich in Grünberg, wo ich mich Geheimnissen des 

Bäckerhandwerkes bekannt machte. Ende Januar 1945 war der Platz rund um die Bäckerei voll von 

Menschen. Es kamen Flüchtlinge mit Kutschen und zu Fuß, mit Reisebündeln. Ich war schon zwei 

Wochen lang zu Hause nicht. Ich fahre, sagte ich dem Meister. Und ich bekam das Erlaubnis. Ich 

machte mich also auf den Weg.  

In Prittog (Przytok) wurde ich von Soldaten angehalten. – Wohin? – knurrten sie. – Nach Saabor – 

sagte ich. – Man darf nur nach Laas (Łaz). Weiter geht es nicht. Ich erreichte also Łaz. Da stand 

gerade die Front. Der ganze große Saal war voll. Ächzer der Verwundeten. Es schneit draußen, 

jemand fährt mit Schnitten. Es ist wohl der Vater, ich erkannte ihn an seinen Pferden. Ich ging auf 

die Straße heraus, der Vater nahm mich mit. An der Kreuzung hat uns ein Soldat angehalten und 

ließ uns nicht weiterfahren. Wir fuhren über die Felder. Unerwartet flog ein Flugzeug über unseren 

Köpfen.  Es richtete nach Abgasen. Wir hatten viel Glück, weil ihm wahrscheinlich keine Munition 

mehr blieb – unterbricht er seine Geschichte und fängt gleich an, weiter zu erzählen. Es war 

unruhig. Ich bemerkte zwei Deutsche, die einen Gefangenen irgendwohin brachten. Ein russischer 

Soldat, möglicherweise ging er verloren. Wenn er die Kirche vorbeiging, bekreuzigte er dreimal. 

Die haben ihn an einem Teich erschossen und dann begraben, allerdings in geringer Tiefe. Man 

konnte seine Beine sehen. Er wurde später zusammen mit dem Piloten des deutschen Jägers auf 

dem Friedhof begraben. Als es schon wieder ruhig wahr und die Russen etwas weiter standen, fuhr 

Herr Julian mit dem Fahrrad nach Grünberg. Es war 11. Februar 1945.  

Fortsetzung in nächsten Ausgaben. 

Der Text ist ein modifizierter Nachdruck aus der Zeitung „Młodzi Redaktorzy 2012“. 

 

Tylko jeden człowiek, a tak wiele ciekawych historii – cześć 2 

Co u Herminy? 

Rodzice Pana Juliana pracowali w majątku pałacowym, którego ostatnią właścicielką była Hermina 

Schöniach Carolath, druga żona cesarza Niemiec Wilhelma II. Jako jedyny chłopak z Zaboru, nasz 

bohater rozmawiał z nią osobiście.  

- Hermina na Boże Narodzenie obdarowała dzieci pracowników majątku różnymi rzeczami: 

pulowery, swetry, czapki. Mówią, że niektóre prezenty robiła na drutach sama. Zimą 1941r. byłem 

chory i nie dałem rady odebrać upominku. Mogła go przekazać mojemu bratu lub siostrze, ale stało 

się inaczej – wspomniał Pan Julian. – Po zimowych feriach siedzimy w klasie. Puka ktoś do drzwi. 

Nauczyciel wyszedł i wrócił za chwilę mówiąc: „Juliusz idź do domu, ubierz się odś więtnie i 

zamelduj w zamku”. Zrobiłem, co kazał. Drzwi otworzył kamerdyner i zaprowadził do komnaty, 

gdzie siedziała Hermina. „Podejdź tu bliżej chłopcze!” – przywołała mnie. Podszedłem i 

zobaczyłem: siedzi w niskim fotelu, okulary takie kwadratowe, siwe włosy. Podała mi rękę. 

Zapytała mnie o zdrowie, co robię, jakie są moje dalsze plany? Odpowiedziałem, że lubię sport, 

kończę szkołę i będę uczył się za piekarza. Dostałem od niej książkę w grubej oprawie „Herman 

Georing – człowiek i jego dzieła”. Otworzyła i pokazała napisaną na pierwszej stronie dedykację: 

„Boże Narodzenie 1941r. dla Juliana – Hermina”. 

  



S e i t e  | 7 

 

 
 

Śmierć chodziła po polach 

Pan Julian snuje dalej opowieść: - W latach 1942-45 w domu byłem gościem. Ten czas spędziłem w 

Zielonej Górze poznając tajniki zawodu piekarskiego. W końcu stycznia 1945r. plac wokół piekarni 

był szczelnie zapełniony. Jechali uciekinierzy wozami konnymi, p ieszo z tabołkami. Nie byłem już 

dwa tygodnie w domu. Pojadę, mówię majstrowi. Pozwolił. Ruszyłem, w Przytoku zatrzymali mnie 

żołnierze. – Dokąd? – zawarczeli. – Do zaboru – mówię – Tylko do Łazu można. Dalej nie da rady. 

Dotarłem do Łazu. Akurat przechodził front. Cała wielka sala zapchana. Jęki rannych.  

Na dworze sypie śnieg, jadą sanki. To chyba ojciec, poznałem po koniach. Wyszedłem na drogę, 

ojciec mnie zabrał. Na krzyżówce do Zaboru niemiecki żołnierz nie puszcza dalej. Pojechaliśmy 

przez pola. Nagle nad głowami przeleciał samolot. Czuć było spaliny. Mieliśmy szczęście, bo 

chyba zabrakło mu amunicji – przerywa opowieść, by za chwilę do niej wrócić. Było niespokojnie. 

Patrzę, dwóch Niemców prowadzi jeńca. Ruski żołnierz, chyba się zgubił. Obdarty. Jak przechodził 

koło kościoła to trzy razy się przeżegnał. Zastrzelili go koło stawu i zakopali, ale płytko. Wystawały 

kolana. Pochowali go później na cmentarzu razem z pilotem niemieckiego myśliwca. Jak było już 

trochę spokojniej i Rosjanie cofnęli się nieco, Pan Julian pojechał rowerem do Zielonej Góry. Był 

11 lutego 1945r. 

Kontynuacja w kolejnych numerach. 

 

Tekst stanowi zmodyfikowany przedruk za czasopismem „Młodzi Redaktorzy 2012“. 

 

 

  

Das Schloss in Sabor / Zamek w Zaborze 
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Bogumiła Burda: Ausgewählte Ereignisse aus der Geschichte von Mühlbock (Ołobok) und 

der Gemeinde Skampe (Skąpe) 

Die Geschichte der Stadt, heute leider nur 

des Dorfes, nimmt ihren Anfang im Jahre 

1224 an, als der Fürst Heinrich I. der 

Bärtige, Ehemann der Hedwig von 

Schlesien, der Ortschaft deutsches 

Stadtrecht verlieh und sie dem Orden der 

Zisterzienserinnen in Trebnitz (Trzebnica) 

übergab. Den Orden der Zisterzienserinnen, 

der im Jahre 1202 von dem Fürsten 

Heinrich I. dem Bärtigen und seiner Frau Hedwig von Schlesien gestiftet wurde und der erste 

weibliche Konvent auf dem polnischen Boden war,  holte Hedwig nach Trebnitz. Das Kloster der 

Zisterzienserinnen stellte gleichzeitig die einzige in dem damaligen Europa große Basilika dar, die 

für die Zisterzienserinnen gebaut wurde. In Mühlbock erbaute man auch eine Kirche.  

Jedoch noch im Jahre 1248 verlieh der Fürst Przemysław I diesem Dorf das Stadtrecht und eine 

Immunität, was von Boleslaw dem Frommen im Jahre 1262 bestätigt wurde; eben dann wurde die 

Stadt von einer Steuerpflicht befreit, und zwar von der. sog. Poradlne. Zu dieser Zeit trifft man den 

Namen Sarnowo oder Sarnów. Diese Bezeichnung wurde noch im 15. Jahrhundert verwendet. Erst 

im Jahre 1563 bestätigte der römische und  deutsche Kaiser Ferdinand I die Stadtrechte und den 

Namen Mühlbock – nach dem daneben fließenden Fluss. Diesmal erscheint in den Dokumenten der 

Name Müehlbock. Der Stadt wurden folgende Rechte verliehen: den Bürgermeister und vier 

Ratsherren zu wählen, Viehmärkte zu organisieren, sich an Kaisergerichte zu wenden. Das 

wichtigste Recht, worüber die Stadt verfügte, waren Regalien. Man kann sagen, dass die Stadt nicht 

alle Stadtbedingungen erfüllte. Sie hatte keine Schutzmauern, kein Rathaus, keinen Graben und 

keine Stadttore. In Mühlbock fanden Märkte statt und hier wohnten auch Handwerker, die jedoch 

Mitglieder der Zünfte in Schwiebus (Świebodzin) waren.  

Die Stadt  brannte mehrmals; się war auch Zeuge der Kriege, darunter der größten Schlacht des 

Siebenjährigen Krieges in den Jahren 1757-1764, also der Schlacht bei Kay (Kije) im Jahre 1759.  

Im Jahre 1810 wurden Kirchen- und Ordensvermögen in Schlesien kraft des Ediktes vom 30. 

Oktober sekularisiert. Das Vermögen der Zisterzienserinnen blieb in den Händen des Dominiums. 

Das interessante Ereignis in der Geschichte der Stadt war Verkauf derer an Grafen Tauentzien zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts.   

Alte Postkarte mit der lokalen Grundschule  
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Die Stadt hatte die Form des sog. Haufendorfes, also eines geschlossen bebauten Dorfes mit 

unregelmäßigem Grundriss und häufig unterschiedlich großen Höfen, was bis heute erhalten blieb.    

Im 16. und 17. Jahrhundert kam es zu Hexenprozessen. Ein wichtiges Ereignis aus dieser Periode 

war die Verbrennung von 6 Frauen am 13. Juli 1662 auf dem Scheiterhaufen. Darunter auch von 

sechs Einwohnerinnen von Mühlbock – dabei Frauen, die als Frau Graf, Schweineschneiderin, 

sowie wahrscheinlich Pich(in) und Hentschk(in) genannt wurden.  

Mühlbock (es taucht auch der Name: Müehlenbock auf), entwickelte sich als Dorf im 19. und zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts. In der Zwischenkriegsperiode begann man in der Nähe die 

Festungsfront Oder-Warthe Bogen, eine stark befestigte Verteidigungslinie, zu bauen. Auf dem 

Gebiet der Gemeinde Skampe befinden sich heute  30 Objekte, die dazu gehören. Sie entstanden in 

den Jahren 1934-1938. In der Offensive im Jahre 1945 spielten sie jedoch keine so große Rolle, die 

für sie vorgesehen wurde.  

Den Anfang von Veränderungen in Mühlbock (Ołobok)  stellt der Januar 1945 dar. Am 20. 

Januar 1945  befahl man, die deutsche Bevölkerung zu evakuieren, was zur Folge hatte, dass die 

Bewohner ihren Dorf verließen. In den nächsten Tagen, besonders am 30. Januar 1945, verließen 

die hier gebliebenen Deutschen die Ortschaft; hier blieben nur Polen, die hierher während des 

Krieges zur Zwangsarbeit gebracht wurden. Jedoch bereits in der nächsten Periode kamen hierher 

für eine kurze Zeit aus anderen Ortschaften  ca. 1000 Deutsche, die in Wilkau (Wilkowo) 

Schutzgraben bauten und sicherten. Am 29. März kamen nach Mühlbock die Polen und hier begann 

die polnische Verwaltung zu arbeiten, die von dem Kriegskommandanten die Macht erhielt.   Es 

kam die Periode einer planmäßigen Ansiedlung von Polen und Vertreibung der Deutschen an den 

westlichen Oder-Ufer (Ende Juni u Juli 1945; letztendlich nach der Potsdamer Konferenz). Aus 

Großpolen kamen die Polen bereits Ende April, weiter siedelten sich hier Menschen aus den 

Gebieten der ehemaligen Zweiten Republik Polen, aus der Ukraine, Deutschland bzw.  Frankreich. 

Im Jahre 1948 wohnten in Ołobok 1553 Personen.   

Der erste Gemeindevorsteher war Stefan Stepień, der hierher am 4. April 1945 ankam. Im 

September 1945 wurde hier eine Grundschule und im Dezember 1945 eine zweijährige Agrarschule 

gegründet. 

Mühlbock, eine ehemalige Stadt, heute ein Dorf in der Gemeinde Skampe, erfüllte viele Funktionen 

und erlebte unterschiedliches Schicksal. Es lohnt sich, hier eine Weile stehen zu bleiben und an die 

Geschichte der ehemaligen und heutigen Einwohner nachzudenken.   
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Bogumiła Burda: Wybrane wydarzenia z historii Ołoboku i gminy Skąpe  

Historia miasta, a dziś niestety tylko wsi, 

Ołobok, sięga 1224 roku, wtedy to książę  

Henryk Brodaty, mąż Jadwigi Śląskiej, nadał 

wsi prawa miejskie na prawie niemieckim, 

przekazał ją cysterkom w Trzebnicy. Zakon 

cysterek do Trzebnicy sprowadziła Jadwiga, a  

ufundowany on został w 1202 r. przez księcia 

Henryka Brodatego i jego żonę – Jadwigę, był 

też pierwszym żeńskim konwentem 

cysterskim na ziemiach polskich, a jednocześnie jedyną w ówczesnej Europie wielką bazyliką 

zbudowaną dla cysterek. Wybudowany został też w Ołoboku kościół. 

Jednak jeszcze w 1248 roku książę Przemysław I tej wsi nadał prawa miejskie i immunitet, 

został potwierdzony przez Bolesława Pobożnego w 1262 roku, wtedy też nastąpiło zwolnienie 

miasta z podatku poradlnego. W ówczesnym okresie  funkcjonowała nazwa: Sarnowo lub Sarnów. 

Używano tej nazwy jeszcze w XV wieku. Dopiero Ferdynand I, cesarz rzymski i niemiecki w 1563 

ponownie potwierdził prawa miejskie i nazwę Ołobok, od nazwy rzeczki, która przepływa obok. 

Tym razem w dokumentach pojawia się już nazwa Müehlenbock. Miasto posiadało prawo wyboru 

burmistrza oraz czterech rajców miejskich, prawo do organizowania targów bydlęcych, a także 

odwoływania się do sądów cesarskich. Najważniejszym  prawem, które posiadało miasto było 

przyznane prawo regalia (oznaki praw miejskich). W tym też okresie miasto Müehlenbock można 

powiedzieć, nie w pełni spełniało wszystkie warunki miejskie. Nie posiadało murów obronnych, nie 

było też ratusza, jak i fosy, czy bram miejskich. W Ołoboku odbywały się targi oraz zamieszkiwali 

tutaj rzemieślnicy, którzy jednak należeli do cechów w Świebodzinie.  

Kilkakrotnie miasto paliło się, jak też było świadkiem działań wojennych, w tym 

największej bitwy czasów wojny siedmioletniej w latach 1757-1764, a głównie bitwy pod Kijami.  

W 1810 roku dokonana została sekularyzacja majątków kościelnych i zakonnych na Śląsk u 

edyktem z 30 października. Majątek cysterek został w dobrach domenalnych (można napisać : we 

własności dominium (Herrschaft). Jednak najciekawsze wydarzenia to sprzedaż miasta w 

początkach XIX wieku hrabiemu Tauentzienowi.  

Miasto miało kształt tzw. wielodrożnicy, czyli dużej wsi, o układzie zwartym, ułożonym 

wzdłuż kilku ciągów, zachowanych jeszcze dzisiaj.  

Stara pocztówka z Ołoboku 
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W okresie XVI-XVII wiek doszło do procesów czarownic. Jednym z tych wydarzeń było 

spalenie na stosie 13 lipca 1662 roku 6 kobiet ( z Ołoboka i okolic),  w tym były też mieszkanki 

Ołoboka: jedna o przezwisku Frau Graf i Schweineschneiderin, ora „prawdopodobnie”: Pich(in), 

Hentschk(in).  

Ołobok, a właściwie Mühlebock (pojawia się nazwa: Müehlenbock), rozwijał się jako wieś 

w XIX i w początkach XX wieku. W okresie międzywojennym o okolicach Ołoboku rozpoczęto 

budowę Die Festungsfront Oder- Warthe Bogen, czyli Ufortyfikowany Front Łuku Odry i Warty, 

pas umocnień, dziś należący do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień. Na terenie gminy Skąpe 

obecnie znajduje się 30 obiektów, należących do  Międzyrzeckim Rejonu Umocnień. Budowane 

były w latach 1934-1938. Umocnienia MRU w czasie ofensywy 1945 roku jednak nie odegrały 

takiej roli, jaką miały z przeznaczenia.  

Styczeń 1945 roku był początkiem zmian w Ołoboku.  Zarządzona ewakuacja ludności 

niemieckiej 20 stycznia 1945 roku  przyczyniła się do opuszczenia Ołoboku przez mieszkańców. W 

dalszych dniach, zwłaszcza 30 stycznia tego roku, pozostała ludność opuściła Ołobok, pozostali 

tylko Polscy, którzy tutaj zostali w czasie wojny przywiezieni na roboty przymusowe. Jednak w 

następnym okresie dotarło tutaj na krótko około 1000 Niemców z innych miejscowości, którzy 

zabezpieczali i kopali rowy obronne w miejscowości  Wilkowo. Jednak już 29 marca dotarli do 

Ołoboku Polacy i rozpoczęła funkcjonować administracja polska, która władzę otrzymała od 

Komendanta Wojennego. Nastąpił czas  planowego osadnictwa Polaków i wysiedlania Niemców na 

drugą stronę Odry (nastąpiło to w końcu czerwca i lipca, a ostatecznie po Konferencji w 

Poczdamie. Z Wielkopolski dotarli już w końcu kwietnia Polacy z Wielkopolski, dalej osiedlali się 

tutaj przybywający z terenów z dawnej II Rzeczpospolitej, zwanych zza Buga, Ukrainy, czy też z 

Niemiec, czy Francji.  W 1948 roku zamieszkiwało Ołobok  1553 osób.  

Pierwszym wójtem został Stefan Stepień, przybył on tutaj 4 kwietnia 1945 roku. We 

wrześniu 1945 roku rozpoczęła funkcjonowanie Szkoła Podstawowa, a od grudnia dwuletnia Szkoła  

Rolnicza.  

Dawne miasto, obecnie wioska w gminie Skąpe,  Ołobok pełnił różne funkcje i  koleje losu. 

Warto zatrzymać się na chwilę  i wspomnieć historię tych którzy mieszkańców i obecnych.  
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