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Dank der Zuwendung d es polnischen Innen- und Verwaltungsministerium in Warschau  

Zrealizowano dzięki dotacji M inistra Spraw Wew. I  Admin istracji w Warszawie  

Nr 7 und -i 8/ 2017               Jahrgang 2017 / Rok Wydania 2017                 Juli – August / lipiec – sierpień 

 

Schon wieder ist es mal so weit,  
für frohes Weinfest kam die Zeit.  
Da rollt ein großes Faß mit Wein, dahinter gleich 
ein Faß mit Honig runter,  
damit die Leute werden munter. 
 
Der Bürgermeister gibt dem Bachus ein 
Schlüsselbund 
und bald gehts mit der Feier rund. 
Ein bunter Zug zieht durch die Stadt,wie jedes Jahr 
und alle feiern mit,  
das ist ja klar.  
 
Die Mädchen ziehen Blicke an sich heran, 
weil Sie in Grünberg für Schöncheit berümmt sind.  
Auch Jungs sind schick und sehr charmant und 
gehen mit Ihren Mädchen Hand in Hand. 
Tourist - halt in Grünberg ein paar Tage ein, 
hier schmeckt so gut der Honig und Wein.  
 
Auch für den Magen wird man sich gut sorgen , 
weil mit Grünberger Spezialitäten wird auch stark 
geworben. 
Um mal ehrlich zu sein- nicht jedem ist es bekannt, 
daß das Grünberger Weinfest von Uralter, deutscher 
Tradition stammt 
 
Kommt also zu uns aus den Städten und Dörfen - 
hier vergisst Ihr schnell Euren Kummer und Sorgen. 
Grünberg - mach das Stadttor ganz weit auf. 
Heute ist dein grosses Fest- und alle sind gut drauf.  

 

 

Znów winobrania nadszedł czas, 
więc się radujmy wszyscy wraz. 

Wytoczmy wielki antał wina, 
bo wnet zabawa się zaczyna. 

 
Rajcowie wydają Bachusowi pęk kluczy 

i zaraz korowód barwny przez miasto ruszy.  
Dziewczęta tutaj swą urodą czarują,  

a i chłopcy pięknie się prezentują.  
 

Turysto, nie omijaj tego Grodu  
- tu posmakujesz dobrego wina i miodu.  

I o żołądek Twój też zadbają, 
wszak Gród ten słynie ze swych specjałów.  

 
A mówiąc szczerze – warto też wiedzieć, 

Że zielonogórskie Winobranie  
Z wielowiekowej , 

niemieckiej tradycji się bierze 
 

Przybądźcie zatem tu z miasta i wioski 
i zapomnijcie wszelkie wasze troski. 

Zielona Góro - otwieraj swych bram podwoje, 
bo dzisiaj Winobranie - wielkie Święto Twoje. 

 

- Zielonogórskie Winobranie - 
Eleonora Bouje  

(beide Sprachversionen /  

obie wersje językowe)  
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Z E I T B E R I C H T E  /  W I E Ś C I  

 

Antwort auf den Brief Herrn Botschafters der BRD  

Sehr geehrter Herr Botschafter, 

herzlichen Dank für Ihren sehr angenehmen und mitfühlenden Brief an uns im DFK Grünberg.  Wir 

haben uns sehr gefreut über Ihren Besuch und den Brief. Gern würden wir Ihr Angebot der 

Unterstützung unserer Aktivitäten annehmen.  

Besonders freuen würden wir uns über die Verstärkung unserer Arbeitskräftesituation und über 

einen Vereinsraum, mit dem wir würdig deutsche Kultur und Sprache repräsentieren können. Wir 

haben uns mit der Situation bisher einen guten Namen in der Grünberger Region gemacht, stoßen 

aber nun mit den immer zahlreicheren Anfragen nach Kultur- und Sprachangeboten an unsere 

Leistungsgrenze, obwohl ein Vielfaches noch möglich wäre. 

Besonders freuen wir uns über die rasant steigende Anzahl der an deutscher Sprache Interessierten 

Personen und die wachsende Anzahl der Kommunen, die mit oder ohne Partnergemeinde 

themenbezogen, Partner aus dem deutschen Sprachraum suchen.  

Aber auch das Interesse an der deutschen Geschichte, der daraus resultierenden Traditionen, 

insbesondere um den Weinanbau, ist spürbar gewachsen und wird von uns in Seminaren und 

Schulprojekten vermittelt. Die Nachfrage ist kaum noch zu bearbeiten.  

Auch die Zusammenarbeit mit der 

Universität Grünberg entwickelt sich 

vielversprechend für uns, so richten 

wir mit der Germanistikfakultät jedes 

Jahr einen Deutsch-Diktat 

Wettbewerb aus, bei dem über 500 

Teilnehmer ihre zum Teil 

hervorragende Deutschkenntnisse 

zeigen. 

Die Anerkennung unserer über 1300 Mitglieder, die Zahl steigt ständig, mit der Verbandsarbeit 

zeigt sich auch im Alltag, wenn sie angesprochen und um Hilfe oder Ratschläge gebeten werden. 

Weil sie Mitglied in einem deutschsprachigen Verein sind. Den der Ausbildungsstand der 

Mitglieder durch berufliche Qualifikation ist überdurchschnittlich.  

Aus diesen und weiteren Arbeitsansätzen heraus, bitten wir Sie sich für eine Verstärkung unserer 

Mitarbeiteranzahl und deren Qualifikation, wie auch der räumlichen Situation einzusetzen. Somit 

können wir noch besser eine uns zuwachsende Rolle im vereinigten Europa der Regionen erfüllen. 

So entstehen Kooperationen auf deutsch-polnischen Arbeits- und Privatbereich, ein Anliegen das 

wir seit Anfang an verfolgen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Bolesław Gustav Bernaczek , 

Vorsitzender des DFK Grünberg 



S e i t e  | 3 

 

 
 

Odpowiedź na list p. Ambasadora RFN  

Szanowny Panie Ambasadorze, 

serdecznie dziękujemy za Pana pokrzepiający list do nas, TSKMN w Zielonej Górze. Bardzo 

cieszyliśmy się z jego powodu, a także – naturalnie – z powodu Pańskiej wizyty w naszej siedzibie. 

Chętnie przyjmiemy Pańską ofertę wsparcia naszych aktywności.  

Szczególnie cieszylibyśmy się na wsparcie rozwoju naszych starań oraz siedzibę, która pozwoliłaby 

nam godnie reprezentować niemiecki język oraz kulturę. Naszą dotychczasową działalnością 

wyrobiliśmy sobie dobre imię w regionie, jednakże nasze możliwości przy coraz większym 

zainteresowaniu naszą ofertę kulturową oraz językową napotykają na pewne granice, choć niejedno 

byłoby jeszcze możliwe.  

Szczególnie cieszy nas rosnące zainteresowanie językiem niemieckim oraz rosnąca liczba wspólnot, 

które – dysponując lub nie gminą partnerską – poszukują partnerów z niemieckiego obszaru 

językowego. 

Także zainteresowanie niemiecką historią oraz wynikającymi z niej tradycjami – w szczególności w 

temacie winiarstwa – odczuwalnie wzrosło. Tematyka ta przedstawiana jest na organizowanych 

przez nas seminariach. Ciężko jest też nadążyć za zapotrzebowaniem.  

Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim również rozwija się dla nas całkiem obiecująco. 

Organizujemy przykładowo coroczne dyktando języka niemieck iego, podczas którego ponad 500 

uczestników ma okazję wykazać się swoimi zdolnościami językowymi.  

Uznanie należy się przede wszystkim 

ponad 1300 członkom naszego 

Towarzystwa, których liczba stale rośnie. 

Ukazuje się to m.in. w życiu 

codziennym, gdy zostaną oni poproszeni 

o pomoc lub radę. Ponieważ stanowią 

oni cześć niemieckojęzycznego 

Towarzystwa, zaś poziom ich 

kwalifikacji zawodowych reprezentuje 

ponadprzeciętny poziom.  

Z powodu tych i kolejnych naszych aktywności chcielibyśmy prosić o wsparcie dla na szych 

członków oraz ich możliwości rozwoju osobistego, a taże  o  pomoc z poprawą naszych warunków 

lokalowych. W ten sposób moglibyśmy lepiej spełniać naszą rolę w zjednoczonej Europie 

regionów. 

Budujemy polsko-niemieckie więzi na płaszczyźnie zawodowej i prywatnej. Jest to nasz cel, który 

realizujemy od samego początku.  

Z poważaniem, 

Bolesław Gustav Bernaczek, 

Przewodniczący TSKMN Zielona Góra  
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Mein Abschied – Jan Grzegorczyk  

Ich befand mich an diesem Tag auf 

der Autobahn A4, schon wenige 

Kilometer vor Dresden, als ich 

einen Anruf bekam. Es klingelte 

Frau Barbara Zarzycka. Sie gab mir  

bekannt, dass heute, den 02.März 

2017 Frau Elisabeth Pozarski 

verstorben ist. Nein, leider werde 

ich im Begräbnis nicht teilnehmen 

können; die nächsten Tage muss ich 

in Bayern verbringen, was schon 

viel früher festgelegt wurde.  

 

Frau Elisabeth, geb. Lehmann, ist am 25.September 1935 in Graudenz/ Grudziąc auf die Welt 

gekommen. Wie bekannt, bis Ende des Ersten Weltkrieges hieß diese Gegend West-Preußen. Kein 

Wunder, dass es in solcher Region viele gemischte, deutsch - polnische Familien gab.  

Die Familie Lehman ist während der Wirrungen nach dem Zweiten Weltkrieg in Apolda/ Thüringen 

gelandet. Frau Elisabeth schreibt stolz in ihrem (auf Deutsch geschriebenen) Lebenslauf, dass sie in 

Apolda die dortige deutsche Schule besucht hat. In Apolda ist ihr Vater verstorben und begraben. 

Zwei Jahre nach dem Tode ihres Vaters (1949) hat sich ihre Mutter entschlossen, nach Polen 

zurückzukehren. Hier hat Elisabeth geheiratet und drei Kinder auf die Welt gebracht. In 

Schertendorf/ Przylep baute die Familie Pozarski ihr Eigenheim.  

Am 23. November 2004 bestätigte das Bundesverwaltungsamt in Köln, dass Frau Pzarski deutsche 

Staatsangehörige ist. Früher aber, genau am 25.11.1998 unterschrieb sie in unserem Büro, damals in 

Grünberg in der heutigen Mickiewicza-Straße 3, unsere Erklärung, dass sie als einfaches Mitglied 

die Ziele, die wir in unserer Satzung aufgeschrieben haben,  verwirklichen wird. Sie hat es auch 

getan. Aus dieser Zeit stammt die daneben dargestellte Aufnahme, die im Büro in der Mickiewicza-

Straße gemacht wurde; Frau Elisabeth hat eine Mütze auf dem Kopf, daneben setzt ihr Enkelkind.  

Ich weiß, dass Frau Elisabeth Freude daran gefunden hat, in unserem Vorstand mitwirken zu 

können. Als damaliger Vorsitzender unserer Gesellschaft will ich Ihnen, Frau Elisabeth, mein 

schönstes Dankeschön für Ihr Engagement aussprechen. Nochmals und nochmals: vielen Dank, 

Frau Elisabeth!    

  

Frau Elisabeth Pożarska (2 v.l.) 
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Moje pożegnanie  – Jan Grzegorczyk  

 
Tego dnia znajdowałem się na autostradzie A4, już niewiele 

kilometrów przed Dreznem, gdy dostałem telefon. Dzwoniła 

Pani Barbara Zarzycka. Powiadomiła mnie, że dzisiaj 

02.marca 2017 r. zmarła Pani Elżbieta Pożarska. Nie, niestety 

nie będę mógł uczestniczyć w pogrzebie; najbliższe dni 

muszę spędzić w Bawarii, co było już dużo wcześniej 

ustalone. 

 

Pani Elżbieta z domu Lehmann urodziła się 25.września 1935 

r. w Grudziądzu. Jak wiadomo okolica ta do końca I. Wojny 

Światowej nazywała się Prusy Zachodnie. Nic dziwnego, że 

w takim regionie było wiele mieszanych, polsko-niemieckich 

rodzin. 

 

Rodzina Lehmann’ów podczas zawirowań po II. Wojnie Światowej wylądowała w Apoldzie 

(Turyngia). Pani Elżbieta z dumą pisze w swoim (po niemiecku pisanym) życiorysie, że w Apoldzie 

chodziła do tamtejszej niemieckiej szkoły. W Apoldzie zmarł jej ojciec i tam został pochowany.  

Dwa lata po śmierci ojca jej mama zdecydowała, by wracać do Polski. Tu Pani Elżbieta wychodzi 

za mąż, zostaje matką trójki dzieci. W Przylepie rodzina Pożarskich zbudowała swój jednorodzinny 

domek.   

 

W dniu 23.listopada 2004 r. Federalny Urząd d/s Obywatelskich w Kolonii potwierdził, że Pa ni 

Pożarska jest obywatelką Niemiec. Wcześniej jednak, dokładnie 25.11.1998 r. podpisała w naszym 

biurze, wówczas w Zielonej Górze przy dzisiejszej ul. Mickiewicza 3, naszą deklarację, iż jako 

członek zwyczajny urzeczywistniać będzie te cele, które mamy wp isane w naszym statucie. Ona to 

też czyniła. Z owego czasu pochodzi to obok przedstawione zdjęcie, zrobione w naszym biurze przy 

ul. Mickiewicza. Pani Pożarska ma czapkę na głowie, obok siedzi jej wnuczek.  

 

Ja wiem, że Pani Pożarska odnajdywała radość w tym, by móc działać w naszym Zarządzie. Jako 

ówczesny przewodniczący naszego Towarzystwa chcę wyrazić Pani, Pani Elżbieto, moje najlepsze 

podziękowania za Pani zaangażowanie. Jeszcze raz i jeszcze raz wielkie dzięki, Pani Elżbieto!  

                                

                                       Pani Elżbieta Pożarska 
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Das XVIII. Niederschlesische Kulturtreffen in Kreisau 2017  

Am 17.06.2017 fanden die XVIII. Niederschlesischen Kulturtreffen in Kreisau statt. Kreisau ist eine 

symbolische Stelle der Versöhnung der Deutschen und Polen, wo am 12.11.1989 die historische 

Messe gelesen wurde, in der der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl und der polnische 

Premierminister Tadeusz Mazowiecki teilgenommen haben. Das war ein Durchbruch in den deutsch 

– polnischen Beziehungen. Kreisau ist auch ein symbolischer Ort für die Deutschen, die mit dem 

Hitler-Regime gekämpft haben. Während des Zweiten Weltkrieges agierte dort eine von 

Widerstandsgruppen im Dritten Reich: der Kreis aus Kreisau. Alle Mitglieder des Kreises wurden, 

nach dem misslungenen Attentat auf Hitler, durch die Nazis ermordet. Kein Wunder, dass für 

Mitglieder unserer Gesellschaft die von der Kultur-Sozialen Gesellschaft der Deutschen in Breslau 

organisierte Treffen in Kreisau eine so große Bedeutung hat.  

In dem Treffen beteiligten sich viele Sängergruppen, u. a. aus Breslau, Waldenburg, Glatz, Liegnitz, 

Schneidemühl und Grünberg. Von unserer Gesellschaft sind die „Grünberger Band“, die Sängerin 

Eleonora Bouje mit einem schönen deutschen Repertoire, und dann Herr Szymon Duniecki mit 

Klavierkonzert der deutschen klassischen Musik vorgetreten. Unsere Darbietungen wurden durch 

das versammelte Publikum, das von Mitgliedern aller deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in 

Niederschlesien zusammengestellt war, mit großem Applaus angenommen. Vorstellungen anderer 

Gruppen haben die Anwesenden auch sehr begeistert, besonders der Auftritt der Gruppe aus Glatz. 

Während der ganzen Zeit des Treffens gab es Kuchen und Getränke. Die Veranstalter haben sich für 

alle Teilnehmer Sorgen gemacht; für das Leib war auch ein traditionelles, niederschlesisches 

Mittagessen vorbereitet. Pausen zwischen den Darbietungen konnten für Besichtigung des Objekts 

und der Umgebung ausgenutzt werden. Das war eine nette Begegnung mit der deutschen 

Geschichte, Kultur und Tradition.  

Solche Kulturtreffen haben ihre besondere, integrierende Bedeutung für die deutsche Minderheit in 

Niederschlesien, aber den Veranstaltern aus dem DFK in Breslau, obwohl sie sich sehr viel Mühe 

gegeben und ein schönes Fest vorbereitet haben, ist es eigentlich nicht gelungen, die jüngere 

Generation auf die Bühne vorzubringen. Es treten seit Jahren jedes Mal die selben Bände vor, 

dagegen Nachfolger sind kaum zu sehen. Nur unsere Gesellschaft hat einen jungen Komponisten 

und Ausführenden Szymon Duniecki mitgebracht. Wir hoffen, dass die deutschen Kulturtage in 

Niederschlesien in den nächsten Jahren mehr Popularität bei der Jugend finden. Vielleicht wäre es 

besser, wenn diese Treffen im Oktober stattfinden werden; dann ist die Schuljugend und Studenten 

leichter zusammenzufassen und solche wichtige Ereignisse könnten sich mit größerer Beliebtheit 

unserer Jugend erfreuen.                                
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XVIII Dolnośląskie Spotkania Kulturalne w Krzyżowej 2017 – Bolesław Gustaw Bernaczek 

Dnia 17.06.2017r. odbyły się XVIII Dolnośląskie Spotkania Kulturalne w Krzyżowej. Miejscowość 

Krzyżowa jest symbolicznym miejscem pojednania Niemców i Polaków, gdzie 12.11.1989 roku 

odprawiona została historyczna msza święta, w której udział wzięli: Kanclerz Niemiec - Helmut 

Kohl i Premier pierwszego niekomunistycznego  rządu w Polsce - Tadeusz Mazowiecki. 

Wydarzenie to było przełomowym momentem w stosunkach polsko-niemieckich. Krzyżowa jest 

także symbolem tych Niemców, którzy walczyli z hitleryzmem. Podczas II Wojny Światowej 

działała tam jedna z grup Ruchu Oporu w III Rzeszy – Krąg z Krzyżowej. Jej członkowie zostali 

zamordowali przez nazistów po nieudanym zamachu na Hitlera, dlatego też organizowane tam 

przez NTKS z Wrocławia spotkania kulturalne mają szczególne znaczenie także dla członków 

naszego Towarzystwa.  

W tym spotkaniu wzięło udział wiele grup śpiewaczych m. in. z Wrocławia, Wałbrzycha, Kłodzka, 

Legnicy, Piły oraz Zielonej Góry. Z naszego Towarzystwa wzięło udział około 70 naszych 

członków, gdyż część z nich dojechała także własnym transportem. Z ramienia TSKMN Zielona 

Góra wystąpili członkowie Grünberger Band, solistka Pani Eleonora Bouje z repertuarem pięknych 

piosenek niemieckich oraz Szymon Duniecki z klasycznymi utworami niemieckimi na fortepianie. 

Występ naszych członków spotkał się z dużym aplauzem szeroko zebranej publiczności ze 

wszystkich Towarzystw Mniejszości Niemieckiej Dolnego Śląska. Występny innych grup również 

cieszyły się zachwytem, a w szczególności występ TSKMN z Kłodzka. Podczas całego spotkania 

dostępne były ciasta oraz napoje. Był także zorganizowany ciepły posiłek w postaci tradycyjnego 

dolnośląskiego obiadu. Organizatorzy zatroszczyli się o wszystkich uczestników wydarze nia. W 

przerwach pomiędzy występami można było podziwiać placówkę i okolice. Było to miłe spotkanie 

z niemiecką historią, kulturą i tradycją.  

Spotkania takie mają także szczególne znaczenie dla integracji środowiska Mniejszości Niemieckiej 

Dolnego Śląska. Jednakże pomimo dołożenia wszelkich starań organizacyjnych przez NTKS z 

Wrocławia i bardzo udanej imprezy każdorazowo na tych spotkaniach występują zespoły, które 

działają w poszczególnych Towarzystwach od wielu lat. Jest to bardzo cenne, ale nie widać nas zych 

następców, którzy by podtrzymywali tradycję tych spotkań. Jedynie nasze Towarzystwo wystawiło 

młodego kompozytora i wykonawcę Szymona Dunieckiego. Mamy nadzieję, że w przyszłych 

latach Dni Kultury Dolnośląskiej będą cieszyły się większą popularnością wśród młodzieży. 

Możliwe, że gdyby spotkania te odbywały się w miesiącu październiku, kiedy nasza młodzież 

szkolna oraz studenci są dostępni, wydarzenia te cieszyły by się liczniejszą obecnością młodych 

członków Mniejszości Niemieckiej.  
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P R O J E K T  

Kulturerbe im Tal der Mittleren Oder, Teil 3 – Iwona Wysocka 

 In der Neuzeit entwickelten sich die in der Hand der 

lokalen Adeligen bleibenden Ortschaften zu Zentren 

größerer Landgüter und auf ihrem Gebiet gegründete 

Gutshöfe riefen die Mehrheit der jetzigen Dörfer in 

diesem Teil des Landkreises ins Leben. Der auf 

diesem Gebiet dominierende Wirtschaftszweig war 

Ackerbau, Viehzucht und Forstwirtschaft. Im 

Liebenzig (Lubięcin) war es die Müllerei, was die 

heute  sorgfältig restaurierten drei Mühlen aus dem 

18.-19. Jh. beweisen. Eine besondere Rolle in dieser Region gewann Kontopp (Konotop), das dank 

der Bemühungen seiner Besitzer am Anfang des 18. Jahrhunderts das Stadtrecht bekommen hat. 

Das war jedoch ein Beispiel für eine misslungene Urbanisation, denn hundert Jahre später verlor der 

Ort seinen Stadtstatus. Die nächste Chance für seine Entwicklung bekam das Dorf am Anfang des 

20. Jahrhunderts. Es war damals ein lokaler Verkehrsknotenpunkt, was der Eisenbahnlinie zu 

verdanken ist. Nachdem der Bahnbetrieb eingestellt worden war, liquidierte man einen Teil der 

Infrastruktur. Heute plant man die ehemalige Eisenbahnlinie für touristische Ziele 

wiederherzustellen. Günstig für diese Pläne ist die Tatsache, dass sich auf dem Weg 

charakteristische Bahnhofsgebäude in Kolzig (Kolsko), Kontopp (Konotop), Liebenzig (Lubięcin) 

und in Lippen (Lipiny) befinden. Dazu gibt es auch zahlreiche Ingenieurbauten (Brücken, 

Überführungen), mit denen man vor hundert Jahren zahlreiche Geländehindernisse für die 

Eisenbahnstrecke überwunden hat.  

Ein bisschen anders war die Entwicklung der Ortschaften, die sich im Tarnauer Urwald befanden. 

Der Urwald, auch mit Beuthen an der Oder (Bytom Odrzański), war Teil eines großen Landgutes in 

der Hand einer Besitzerfamilie. An der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert war Carolath 

(Siedlisko) ein Verwaltungszentrum des Gutes. Dort ließen die Besitzer eine mit bastionalen 

Befestigungsanlagen umgebene Renaissance-Residenz mit herrlicher Hofkapelle bauen und im Dorf 

stifteten sie eine Kirche für ihre Untertanen. Am Ende des 17. Jahrhunderts bekam das Landgut den 

Rechtsstatus eines freien Ständestaates und in der Mitte des nächsten Jahrhunderts –den eines 

Fürstentums. Im 19. Jh. erlebte Carolath (Siedlisko) seinen Wirtschaftsboom. Man baute ein 

modernes Gut und eine Zuckerfabrik, legte einige Weinberge und eine Weinkellerei an. Die 

Fürstenfamilie ließ im Dorf eine Schule, ein Gerichtsgebäude, einen Aussichtsturm bauen. Man 

brachte das urwüchsige Grün in der Nähe der Residenz in Ordnung und legte einen Park an. Am 

wichtigsten für die Wirtschaft des Gutes waren Forstwirtschaft, Fischerei und Landwirtschaft. An 

die Oder 
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der Wende des Mittelalters und der Neuzeit wurden im Urwaldgebiet einige Ansiedlungen 

gegründet (heute Dörfer Borowiec, Bielawy, Zwierzyniec). Im 17.-19. Jh. machte man das an der 

Oder liegende Gelände urbar, wo, auf dem Platz der ausgerodeten Wälder, einige auf  Viehzucht 

und im Ackerbau spezialisierte Güter entstanden (die Dörfer Rosenthal (Różanówka), Schönaich 

(Piękne Kąty), Herrmannsdorf (Kierzno), Radocin, Dębianka). In den 20er Jahren des 20. 

Jahrhunderts wurden die Bauernhöfe mit einem Schmalspurbahnnetz verbunden, um den Transport 

des Holzes und der Zuckerrüben zu verbessern. Die Schmalspurbahn war in Lippen und Beuthen an 

der Oder (Bytom Odrzański) mit lokalen Eisenbahnlinien verbunden. Die am Anfang des 20. 

Jahrhunderts in Beuthen an der Oder (Bytom Odrzański) übergebene Brücke erleichterte den 

Verkehr über die Oder. Den Bau der Brücke unterstützten die Besitzer des Landgutes. Die Brücke 

wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, aber bis zu diesem Moment schmückte sie die Stadt, deren 

Schicksal durch ein paar Jahrhunderte mit der Geschichte des ganz großen Grundbesitzes 

verbunden war. Der Krieg zerstörte auch die Residenz in Carolath (Siedlisko) und löste die 

Verbindungen des Zentrums mit anderen Orten auf, die in der neuen Situation ihre selbstständige 

Existenz angefangen haben.  

Fortsetzung in nächsten Ausgaben 

 

Dziedzictwo kulturowe Doliny Środkowej Odry, cz. 3 – Iwona Wysocka 

W czasach nowożytnych te pozostające w rękach szlachty miejscowości urosły do rangi centrów 

większych majątków ziemskich, a założone na ich terenach folwarki dały początek większości 

współczesnych wsi w tej części powiatu. Dominującą gałęzią gospodarki na tym terenie było 

rolnictwo, hodowla i leśnictwo, a w przypadku Lubięcina – młynarstwo, o czym świadczą, 

pieczołowicie dziś odrestaurowane, trzy młyny wiatrowe z XVIII-XIX stulecia. Szczególną pozycję 

w tym regionie uzyskał Konotop, który staraniem jego właścicieli na początku XVIII stulecia 

otrzymał prawa miejskie. Był to jednak przykład nieudanej lokacji, gdyż sto lat później 

miejscowość utraciła status miejski. Ponowną szansę rozwoju wieś otrzymała na początku XX 

wieku, kiedy za sprawą linii kolejowej stała się lokalnym węzłem komunikacyjnym. Miejscowa 

stacja z wieżą ciśnień, parowozownią i zabudowaniami mieszkalnymi dla pracowników kolei do 

końca XX wieku odgrywała ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Po likwidacji szlaku 

kolejowego część infrastruktury zlikwidowano. Dziś planuje się odtworzyć do celów turystycznych 

dawną linię kolejową. Działaniom tym sprzyja fakt zachowania na szlaku charakterystycznych 

budowli dworców w Kolsku, Konotopie, Lubięcinie i Lipinach oraz licznych budowli 
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inżynieryjnych (mosty i wiadukty), dzięki którym sto lat wcześniej poprowadzono linię, pokonując 

liczne przeszkody terenowe. 

Nieco odmiennie przebiegał rozwój miejscowości położonych na obszarze Puszczy Tarnowskiej, 

która od końca XIV wieku stała się, wraz z Bytomiem Odrzańskim, częścią wielkiego majątku 

ziemskiego w rękach jednych właścicieli. Na przełomie XVI i XVII wieku centrum 

administracyjnym majątku zostało Siedlisko, gdzie właściciele wznieśli, otoczoną bastionowymi 

fortyfikacjami renesansową rezydencję ze wspaniałą kaplicą dworską, a na terenie wsi ufundowali 

kościół dla swoich poddanych.  W końcu XVII stulecia majątek ziemski otrzymał status wolnego 

państwa stanowego, a w połowie następnego stulecia – księstwa. W XIX wieku Siedlisko 

przeżywało swój rozkwit gospodarczy – wybudowano nowoczesny folwark i cukrownię, założono 

kilka winnic i winiarnię. Rodzina książęca na terenie wsi wybudowała szkołę, budynek sądu, wieżę 

widokową. Uporządkowano zieleń w otoczeniu rezydencji, urządzając park. Podstawą gospodarki 

majątku było leśnictwo, rybołówstwo oraz rolnictwo. Na przełomie średniowiecza i doby 

nowożytnej założono na terenie puszczy kilka osad (dziś wsie Borowiec, Bielawy, Zwierzyniec), a 

w XVII-XIX wieku intensywnie zagospodarowywano tereny położone nad Odrą, gdzie na miejscu 

wykarczowanych lasów powstało kilka specjalizujących się w hodowli i uprawie rolnej  folwarków 

(wsie Różanówka, Piękne Kąty, Kierzno, Radocin, Dębianka). W latach 20. XX wieku 

gospodarstwa te, w celu usprawnienia transportu drewna i buraków cukrowych, połączono siecią 

kolejki wąskotorowej, która w Lipinach i Bytomiu Odrzańskim łączyła się z lokalnymi liniami 

kolejowymi. Komunikację przez Odrę zapewniał, oddany do użytku na początku XX wieku, most w 

Bytomiu Odrzańskim. Jego budowę wspierali właścicie le majątku. Do czasu zniszczenia w czasie II 

wojny światowej budowla była ozdobą miasta, którego losy przez kilka stuleci splecione były z 

dziejami całej wielkiej własności ziemskiej. Wojna przyniosła zniszczenie także rezydencji w 

Siedlisku i zerwanie związków ośrodka z innymi miejscowościami, które w nowych realiach 

rozpoczęły samodzielny byt.   

Kontynuacja w kolejnych wydaniach 
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