Dank der Zuwendung des polnischen Innen- und Verwaltungsministerium in Warschau
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wew. I Administracji w Warszawie
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Jahrgang 21 / Rok Wydania 21

HEIMAT
Verbindung zwischen Mensch und Raum,
Ort wo Du bist geboren,
wo Deine Seele hat ein Zuhause,
wo Du spürst Verbundenheit mit Menschen
und Natur,
Dein Herz sich öffnet,
Deine Liebsten, Deine Freunde an Deiner
Seite stehn,
mit Dir sich engagieren für diesen Flecken
Erde,
da ist Deine Heimat,
Deiner Mutter Heimatland,
da bist Du Zuhause.
Roland Hellmann

Januar- Februar/ Styczeń - Luty

OJCZYZNA
Wiąże człowieka i przestrzeń,
jest miejscem w którym się rodzisz,
gdzie Twoja dusza ma dom,
gdzie czujesz bliskość z ludźmi i naturą,
Twoje serce się tam otwiera,
bliscy i przyjaciele stoją u Twego boku,
pracują z Tobą dla tego skrawka ziemi,
bo to jest Ojczyzna,
kraj ojczysty Twojej rodzicielki,
tam czujesz się u siebie.
Roland Hellmann 2019
Tłumaczenie:Małgorzata Hellmann
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Informationen/Informacje

Es ist sehr wichtig, damit Du gezählst wirst !!!

Verehrte Mitglieder unserer Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen Minderheit in
Grünberg, verehrte Familienangehörige vom unseren Mitgliedern,
höflich benachrichtigen wir Sie, dass ab 01.April bis Ende September 2021 eine Pflichtzählung
der Bürger in Polen durchgeführt wird. Unsere Mitglieder, samt Familie, können sich in unserem
Büroraum, oder auch telefonisch, zählen lassen.
Jeden Donnerstag zwischen 13:00 und 16:00 Uhr warten wir auf Sie in unserem Sitz in
Grünberg, in der St.Zeromskiego-Str.16 A.
Grundweise der Zählung in diesem Jahr wird die Selbstzählung im Internet sein.
Wir sind bewusst, dass manche von uns, besonders die älteren Mitglieder, keinen Zugang zum
Internet, und zu den zugehörigen Geräten und Internetprogrammen haben.
Weil es für uns sehr wichtig ist, damit sich alle unsere Mitglieder in der Volkszählung zählen
lassen, bieten wir Ihnen auch eine Möglichkeit an, sich bei uns telefonisch anzumelden
– unter folgenden Rufnummern:

1. Bolesław Gustav Bernaczek

2. Iwona Wysocka

+48 668 045 110 (ab 13:00 bis 16:00 Uhr)
+48 68 452 94 80

+48 604 903 516 (ab 17:00 Uhr)

3. Mieczysław Kwaśniewski +48 519 032 176 (ab 17:00 Uhr)

Informationen/Informacje
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Jest bardzo ważne , żebyś był policzony !!!!
Szanowni Członkowie naszego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości
Niemieckiej w Zielonej Górze i ich rodziny.
Uprzejmie informujemy , że
w roku 2021 od 01 Kwietnia do końca Września będzie trwał
obowiązkowy spis ludności . Nasi członkowie i ich rodziny mogą się spisać w naszej siedzibie
przy ulicy S.Zeromskiego 16 A w każdy czwartek w godz. od 13:00 do 16:00 .
W tym roku podstawową formą będzie samospis internetowy. Oczywiście jesteśmy świadomi że
nie wszyscy a w szczególności osoby starsze, mają bezpośredni dostęp do internetu oraz
niezbędne urządzenia jak i programy internetowe .
Zależy nam bardzo, abyśmy jako organizacja Mniejszości Niemieckiej spisała swoich członków
i ich rodziny .
Osoby które nie mogą się do nas zgłosić bezpośrednio mogą się spisać telefonicznie od
numerami tel.:
1.Bolesław Gustaw Bernaczek +48 668 045 110 (od godz.13 do godz.16 )
+48 68 452 94 80
2.Iwona Wysocka

+48 604 903 516 ( po godz. 17 tej )

3.Mieczysław Kwaśniewski

+48 519 032 176 ( po godz. 17 tej )

Geschichte/Historia
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Kulturerbe der Region
Die verwaltungspolitische Geschichte des Territoriums des heutigen Landkreises Nowa Sól
(Neusalz) 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) 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
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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
entstandenenWoiwodschaft 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. Eine wichtige Rolle spielte in der Vergangenheit Beuthen an der Oder (Bytom Odrzański).
Die Stadt ist auf der Tradition von Ansiedlern der ehemaligen Piastenstadt gewachsen, die die
Überquerung der Oder schützte. An der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert wurde Beuthen an der Oder
auf Betreiben privater Grundbesitzer in eine moderne neuzeitliche Stadt umgewandelt, an deren Pracht
heute die Renaissance- und Barockbebauung des Marktes, das Rathaus, die Pfarrkirche und das
ehemalige protestantische Gotteshaus erinnern. In diesem Gotteshaus gibt es Relikte des am Anfang des
17. Jahrhunderts berühmten Beuthener Gymnasiums. Die mittelalterliche Vergangenheit dokumentieren
dagegen die in Mauern des Kirchturms erhaltenen steinernen Bußkreuze. Neustädtel (Nowe Miasteczko)
und Deutsch Wartenberg (Otyń) waren von minderer Bedeutung als lokale Handels- und
Herstellungszentren. Die Entwicklung der Städte wurde jedoch durch die Eigentumsverhältnisse
bestimmt, denn bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts waren die Städte privat, zuerst in der Hand der
Adeligen, dann, von der Mitte des 17. Jahrhunderts, in der Hand des Jesuitenordens. Beide Zentren
behielten ihre städtebauliche Ordnung, die für eine mittelalterliche Stadt typisch ist. Die örtlichen
Pfarrkirchen können darauf stolz sein, dass sie aus dieser Epoche stammen. Neustädtel (Nowe
Miasteczko) befand sich im 17. Jh. an der Straße, wo die Pferdepost verkehrte. Bis Mitte des 19.
Jahrhunderts bestand hier eine Posthalterei, an die noch heute die Figur der Postkutsche erinnert, die sich
vor den Toren der Stadt befindet. Leider existiert die Residenz der Besitzer von beiden genannten
Städten nicht mehr, das Barockkloster in Deutsch Wartenberg (Otyń).
Die lokalen Adeligen besaßen auch die Mehrheit der um die Stadt liegenden Dörfer und Ansiedlungen.
Die Dörfer, die an lokalen Verbindungsstraßen und Wasserläufen angelegt wurden, dehnten sich im
Laufe der Jahrhunderte aus, so dass sich interessante städtebauliche Strukturen gebildet haben, z.B.
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Milkau (Miłaków), Mittel Herzogswaldau (Mirocin), Herwigsdorf (Stypułów), Streidelsdorf
(Studzieniec) und Großenborau (Borów Wielki). Viele von diesen Dörfern können damit prahlen, dass
sie vom 13. bis zum 14. Jh. entstanden, woran mehrere in diesem Zeitraum gebaute Dorfkirchen heute
erinnern. In diesen Kirchen gibt es Denkmäler des Ruhmes der ehemaligen Besitzer, Altäre, Taufbecken,
Glockentürme, Glocken und steinerne Grabmale – gestiftet aus aktuellem Anlassden Kommenden zum
Gedächtnis. Die dauerhafte Spur von ihrem Leben bilden auch die Landsitze, sowohl die, die im guten
Zustand sind, als auch die, die im Verfall sind, z.B. Relikte der mittelalterlichen Burg in Großenborau
(Borów Wielki), der Wohnturm in Beitsch (Bycz), Renaissancehöfe in Großenborau (Borów Wielki),
Zyrus (Czciradz), Brunzelwaldau (Broniszów), Herwigsdorf (Stypułów), Nieder Siegersdorf (Podbrzezie
Dolne), Zölling (Solniki), Milkau (Miłaków), Mittel Herzogswaldau (Mirocin Średni); Barockschlösser,
klassizistische Höfe und Residenzen aus dem XIX. Jh. in Lessendorf (Lasocin), Streidelsdorf
(Studzieniec), Wallwitz (Drwalewice), Scheibau (Szyba), Poppschütz (Popęszyce), Ober Herzogswaldau
(Mirocin Górny), Kolzig (Kolsko), Zoblitz (Sobolice) und Bielitz (Bielice) und in der Nachbarschaft
liegende Reste der Wirtschaftsbebauung von ehemaligen Gutshöfen. In Dörfern des Landkreises sind
noch viele Relikte ihrer reichen Vergangenheit erhalten. Die Erinnerung an dramatische Ereignisse vor
Jahrhunderten bilden einsame Bußkreuze in Milkau (Miłaków), Lindau (Gołaszyn), Großenborau
(Borów Wielki), Nieder Herzogswaldau (Mirocin Dolny) und Ługi. Das Bild des Lebens der ehemaligen
Einwohner ergänzen Beweise religiösen Eifers – zahlreiche kleine Dorfkapellen (an der Straße in
Richtung Nieder Herzogswaldau (Mirocin Dolny) und Erkelsdorf (Zakęcie)) und Kriegerdenkmäler in
jedem Dorf.
Neusalz (Nowa Sól), die größte und jüngste Stadt des Landkreises, kann mit seiner Geschichte prahlen,
die interessanter und anders als die Geschichte von anderen Orten der Region ist. Die an der Oder
liegende Stadt wuchs Mitte des 18. Jahrhunderts aus der hier zwei Jahrhunderte früher gegründeten
Salzsiederei. Am Anfang des 19. Jahrhunderts war die Stadt ein dynamisches und dominierendes
Zentrum, was man der hier entstandenen Zwirnfabrik und der Eisenhütte verdankte. Der industrielle
Charakter der Stadt beeinflusste stark die architektonische Gestalt von Neusalz (Nowa Sól). In seiner
Bebauung dominierten Industriegebäude, Wohngebäude für Arbeiter, von Parkanlagen umgebene
Residenzen der Fabrikbesitzer und, an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, stilechte Mietshäuser
und bürgerliche Villen. Im Gebiet der jetzigen Stadt sind interessante Gruppen von Industriegebäuden
erhalten, zu denen man Objekte auf dem Gelände der ehemaligen Hütte, Zwirnfabrik und des städtischen
Schlachthofs zählen kann. Ein bisschen jünger, aber einmalig in Europa, ist die Zugbrücke am
Kanalhafen der Oder, eine Konstruktion aus dem Jahr 1927. Zu anderen Objekten der Industrieära
gehören auch die St. Michaeliskirche aus dem 16. Jahrhundert, Gebäude des jetzigen Landrates mit
Relikten des ehemaligen Salzamtes (16.-18. Jh.) und des Rathauses (19.-20. Jh.), die Salzlager aus dem
18. Jahrhundert (in einem von ihnen befindet sich ein einmaliger Kran aus der Bauzeit) und Reste von
Siedlungen der Mähren, auch aus dieser Epoche.
Da sich Neusalz (Nowa Sól) an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entwickelte, wurden beide Teile
des Landkreises, die Jahrhunderte lang die Oder geteilt hat, mit einer Straßen- und Eisenbahnbrücke
verbunden, die eine feste Überquerung war. Eine besondere Querung, die beide Teile des Landkreises
verbunden hat, bildete die am Anfang des 20. Jahrhunderts eröffnete Eisenbahnlinie Neusalz (Nowa Sól)
– Wollstein (Wolsztyn). Ihre befestigte Brücke, die in der Nähe des Dorfes Aufhalt (Stany) gebaut
wurde, war beeindruckend, was die Konstruktion angeht. Zwar verband die Eisenbahnlinie die beiden
Teile des Landkreises, aber sie veränderte im Laufe der fast 100 Jahre kaum grundlegend die
wirtschaftliche Situation seines jetzigen östlichen Teiles. Der Teil wurde seit undenklichen Zeiten von
der natürlichen Umwelt bestimmt. Der östlich von der Oder liegende Waldkomplex, von dem ein Teil
heute der Tarnauer Urwald ist, war verhältnismäßig schwach besiedelt. Im Mittelalter sind hier einige
mitten im Wald liegende Dörfer entstanden, von denen größere Bedeutung mit der Zeit Lippen (Lipiny),
Liebenzig (Lubięcin), Kontopp (Konotop) und Kolzig (Kolsko) gewannen. Ihre Bedeutung in dieser Zeit
bestätigen Erwähnungen örtlicher Gotteshäuser. Eins von ihnen ist die St.-Katharina-Kirche in Liebenzig
(Lubięcin), die nach der Überlieferung Anfang des 13. Jahrhunderts entstanden ist. 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,
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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 Weinkellereian. 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 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.
Die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs hatten einen Einfluss auch auf die anderen Orte des Landkreises.
Während des Krieges und gleich nach dem Krieg wurden die Gebäude des Marktes in Freystadt
(Kożuchów) und ein Teil von Beuthen an der Oder (Bytom Odrzański) verbrannt. Soldaten der Roten
Armee und Plünderer raubten nicht nur die von deutschen Einwohnern verlassene Städte, sondern auch
ländliche Residenzen aus. Für die nach dem Krieg in das Gebiet des Landkreises umgesiedelte polnische
Bevölkerung war das hiesige Kulturerbe fremd. Große Verluste des Kulturerbes waren beeinflusst von
Kriegserfahrungen, dem Gefühl der Vorläufigkeit und der erklärten Politik des Staates, deren Ziel es war,
Spuren der fremden Kultur in den ersten Nachkriegsjahren zu vernichten. Historische Stadtviertel von
Beuthen an der Oder (Bytom Odrzański), das Rathaus in Freystadt (Kożuchów) und einige
protestantische Kirchen wurden ein Raub derAbrissmannschaften. Die ehemalige Residenz der Jesuiten
in Deutsch Wartenberg (Otyń) wurde niedergebrannt und nicht wieder aufgebaut. Zerstört wurden die
Burg in Windischborau (Borów Polski), Landfriedhöfe und dort stehende Adelsmausoleen. Erst um die
Wende der 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts fing man an sich mehr um die Denkmäler der
Geschichte der Region zu kümmern. Ein Grund dafür war der Wechsel der Politik und der Einstellung
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der lokalen Gemeinschaft. Die auf dem Land liegenden Gutshäuser und Burgen wurden in Schulen und
Büros der Staatsgüter (landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft/LPG) verwandelt. Eine Basis
dafür waren ehemalige Landgüter. Man renovierte Gotteshäuser, die schon seit 1945 von polnischen
Katholiken gepflegt wurden. Das Rathaus in Freystadt (Kożuchów) wurde wiederaufgebaut, man räumte
das ruinierte Beuthen an der Oder (Bytom Odrzański) auf und sicherte die Burgruinen in Carolath/
Freystadt (Siedlisko/Kożuchów) ab. Man fing damals an allmählich die Spuren der Vergangenheit zu
retten und das wird bis heute fortgesetzt. Das beweisen nicht nur die nach und nach renovierten
Stadtzentren, von den Gläubigen renovierte Gotteshäuser und einzelne Denkmäler, sondern auch
wiederaufgebaute und von privaten Besitzern restaurierte ländliche Residenzen. Die
Selbstverwaltungsbehörde, die von lokalen Vereinen unterstützt wird, erarbeitet Touristenrouten
(Fussgänger-, Fahrrad-, Wasserrouten), die kulturelle Werte der Region und erhaltene Denkmäler
empfehlen sollen (z.B. die Fahrradroute: Teufelsstein-Touristenweg, touristisch-kulturelle
Forschungsreisen auf dem Weg der Sühnekreuze, Forschungsreise der Entdecker- auf dem Salzweg
durch Nowa Sól). Dank des Umbaues der Häfen in Neusalz (Nowa Sól) und Beuthen an der Oder (Bytom
Odrzański), die touristischen Zielen dienen sollten, fing man an die Wassertouristik auf der Oder wieder
zu beleben. Das wird von der Einstellung der örtlichen Gemeinschaft begünstigt, die sich, schon ohne
Vorurteile und der Last von Kriegserfahrungen, mit dem Wohnort und dem Kulturerbe ihrer „kleinen
Heimat“ identifiziert.
Tekst :Tomasz Andrzejewski
deutsche Fassung : Iwona Wysocka

Zamek w Siedlisku /Schloss Carolath
Zamek w Kożuchowie /Schloß in Freystadt

Zamek w Otyniu/ Schloßruinen in Deutsch
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Auf den Spuren der Geschichte Śladami historii
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Geschichte/Historia

Dziedzictwo kulturowe Regionu
Dzieje polityczno-administracyjne terytorium obecnego Powiatu Nowosolskiego 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 obecnego powiatu. 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 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
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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. Ważną rolę w przeszłości odgrywał Bytom Odrzański. Miasto wyrosło na
tradycji osadniczej dawnego piastowskiego grodu, strzegącego przeprawy przez Odrę. Na przełomie XVI
i XVII stulecia za sprawą prywatnych właścicieli Bytom Odrzański przekształcono w nowoczesne miasto
nowożytne, o którego świetności przypomina dziś renesansowa i barokowa zabudowa rynku, ratusz,
kościół parafialny i dawna świątynia protestancka, kryjąca relikty słynnego na początku XVII stulecia
bytomskiego gimnazjum. Średniowieczną przeszłość miasta dokumentują natomiast zachowane w
murach wieży kościoła parafialnego kamienne krzyże pokutne. W mniejszej skali rolę lokalnych
ośrodków handlu i wytwórczości pełniły dawniej Nowe Miasteczko i Otyń. Rozwój tych miast
determinowały jednak stosunki własnościowe, gdyż do początku XIX wieku były to miasta prywatne,
początkowo w rękach szlachty, a od połowy XVII stulecia – zakonu jezuitów. Oba ośrodki zachowały
układy urbanistyczne typowe dla średniowiecznych miast, a metryką z tej epoki poszczycić się mogą
miejscowe kościoły parafialne. Nowe Miasteczko w XVII stuleciu znalazło się na trasie poczty konnej,
do połowy XIX stulecia funkcjonowała tu poczthalternia, o której dziś przypomina ustawiona na
rogatkach miasta figura konnego dyliżansu pocztowego. Niestety, nie zachowała się rezydencja
właścicieli obu wspomnianych miast - barokowy klasztor w Otyniu.
W posiadaniu lokalnej szlachty znajdowała się także większość skupionych wokół miast osad i
wsi. Zakładane przy lokalnych szlakach komunikacyjnych i ciekach wodnych wsie, na przestrzeni
wieków rozciągnęły się, tworząc interesujące układy urbanistyczne, np. Miłaków, Mirocin, Stypułów,
Studzieniec i Borów Wielki. Wiele z nich może się pochwalić XIII-XIV–wieczną metryką, o czym dziś
przypomina kilkanaście wzniesionych w tym okresie wiejskich kościołów. Ich wnętrza wypełniają
pomniki chwały dawnych właścicieli, którzy na potrzeby chwili i pamięci potomnych fundowali ołtarze,
chrzcielnice, dzwony i kamienne nagrobki. Trwałym śladem po nich pozostają także wiejskie siedziby, i
te zachowane, jak i te w ruinie, w tym: relikty średniowiecznego zamku w Borowie Polskim, wieża
mieszkalna w Byczu, renesansowe dwory w Borowie Wielkim, Czciradzu, Broniszowie, Stypułowie,
Podbrzeziu Dolnym, Solnikach, Miłakowie, Mirocinie Średnim; barokowe pałace, klasycystyczne dwory
i XIX-wieczne rezydencje w Lasocinie, Studzieńcu, Drwalewicach, Szybie, Popęszycach, Mirocinie
Górnym, Kolsku, Sobolicach i Bielicach, a w ich sąsiedztwie pozostałości zabudowy gospodarczej
dawnych folwarków. W przestrzeni wsi powiatu zachowało się jeszcze wiele reliktów bogatej ich
przeszłości. Wspomnieniem dramatycznych wydarzeń sprzed wieków pozostają samotne krzyże pokutne
w Miłakowie, Gołaszynie, Borowie Wielkim, Mirocinie Dolnym i Ługach. Dowody gorliwości religijnej
w postaci licznych wiejskich kapliczek (droga do Mirocina Dolnego i Zakęcie) oraz pomniki wojenne w
każdej wsi uzupełniają obraz życia dawnych mieszkańców.
Wśród miejscowości powiatu interesującą i odmienną od innych ośrodków historią pochwalić się
może największe i najmłodsze miasto – Nowa Sól. Położone nad Odrą miasto wyrosło w połowie XVIII
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stulecia z założonej tu dwa wieki wcześniej warzelni soli morskiej. Na początku XIX stulecia za sprawą
uruchomionej tu fabryki nici i huty żelaza stało się prężnym i dominującym gospodarczo ośrodkiem.
Przemysłowy charakter ośrodka wpłynął bezpośrednio na kształt architektoniczny Nowej Soli, w której
zabudowie dominowały budowle przemysłowe, zabudowa mieszkalna dla robotników i otoczone
założeniami parkowymi rezydencje właścicieli fabryk, a na przełomie XIX i XX wieku – stylowe
kamienice i wille mieszczańskie. W przestrzeni współczesnego miasta zachowały się interesujące
zespoły budowli przemysłowych, do których zaliczyć można obiekty na terenie dawnej huty, fabryki nici
oraz rzeźni miejskiej. Młodszą metryką, ale unikatowością w skali europejskiej pochwalić się może
konstrukcja z 1927 r. – podnoszony most na kanale portowym. Z obiektów ery przedprzemysłowej
wymienić należy XVI –wieczny kościół p.w. św. Michała Archanioła, zespół budowli obecnego
Starostwa Powiatowego z reliktami dawnego Urzędu Solnego (XVI-XVIII w.) i ratusza (XIX-XX w.),
magazyny solne z XVIII stulecia (a w jednym z nich unikatowy dźwig z czasów budowy) oraz
pozostałości osiedla braci morawskich z tej samej epoki.
Za sprawą rozwoju Nowej Soli na przełomie XIX i XX wieku obie części powiatu, które przez
wieki dzieliła Odra, zostały połączone stałymi przeprawami – mostem drogowym i kolejowym.
Szczególnym pomostem łączącym obie części powiatu stała się, uruchomiona na początku XX wieku,
linia kolejowa Nowa Sól-Wolsztyn. Jej imponującym pod względem konstrukcyjnym elementem był
ufortyfikowany most, wybudowany w pobliżu wsi Stany. Linia kolejowa połączyła obie części powiatu,
ale przez prawie sto lat funkcjonowania nie zmieniła zasadniczo sytuacji gospodarczej obecnej jego
wschodniej części. Ta od najdawniejszych czasów zdeterminowana była przez środowisko przyrodnicze.
Rozciągający się na wschód od Odry kompleks leśny, którego częścią jest dziś Puszcza Tarnowska, był
stosunkowo słabo zaludniony. W średniowieczu powstało tutaj tylko kilka położonych pośród lasów wsi,
z których do większej rangi urosły Lipiny, Lubięcin, Konotop i Kolsko. Ich rangę w tym okresie
potwierdzają wzmianki o miejscowych świątyniach, z których kościół p.w. św. Katarzyny w Lubięcinie
powstać miał według tradycji na początku XIII wieku. 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 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
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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 właściciele 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.
Wydarzenia II wojny światowej nie ominęły innych ośrodków powiatu. W trakcie działań
wojennych lub wkrótce po ich zakończeniu spłonęła zabudowa rynku w Kożuchowie i część Bytomia
Odrzańskiego. Łupem żołnierzy Armii Czerwonej i powojennego szabrownictwa padły nie tylko
opuszczone przez ludność niemiecką miasta, ale także wiejskie rezydencje. Przesiedlonej po wojnie na
teren powiatu ludności polskiej, zastane niemieckie dziedzictwo kulturowe było obce. Doświadczenia
wojenne, poczucie tymczasowości oraz celowa polityka państwa ukierunkowana na zacieranie śladów
obcej kultury w pierwszych latach powojennych przyczyniły się do znacznych strat w historycznej
substancji regionu. Łupem ekip rozbiórkowych padły zabytkowe kwartały Bytomia Odrzańskiego, ratusz
w Kożuchowie i kilka świątyń protestanckich, spłonęła i nie została odbudowana dawna rezydencja
jezuitów w Otyniu. Zniszczeniu uległ zamek w Borowie Polskim, zdewastowano wiejskie cmentarze, na
nich szlacheckie mauzolea. Dopiero na przełomie lat 50. i 60. XX wieku w wyniku zmiany polityki
państwa i postaw lokalnej społeczności pomniki przeszłości regionu zaczęto otaczać większą dbałością.
Wiejskie dworki i pałace zamieniono na szkoły i biura Państwowych Gospodarstw Rolnych, które
powstały w oparciu o dawne folwarki ziemskie. Otoczone opieką jeszcze w 1945 r. przez polskich
katolików świątynie remontowano. Odbudowano ratusz w Kożuchowie, uporządkowano zrujnowany
Bytom Odrzański, zabezpieczono ruiny zamku w Siedlisku. Rozpoczęty wtedy stopniowy proces
ratowania śladów przeszłości kontynuowany jest do dziś, o czym świadczą stopniowo rewitalizowane
przez władze centra miast, odremontowane przez wiernych świątynie i pojedyncze pomniki, a także
odbudowywane i restaurowane przez prywatnych właścicieli wiejskie rezydencje. Władze samorządowe
przy wsparciu lokalnych stowarzyszeń opracowują trasy turystyczne (piesze, rowerowe, wodne), których
celem jest promocja walorów kulturowych regionu w oparciu o zachowane zabytki (np. rowerowy Szlak
Czarciego Kamienia, Wyprawy Turystyczne-KulturoweSzlakiem Krzyży Pokutnych, Wyprawa
Odkrywców - Szlakiem Solnym po Nowej Soli). Za sprawą przebudowy do celów turystycznych portów w
Nowej Soli i Bytomiu Odrzańskim rozpoczęto proces odtwarzania turystyki wodnej na Odrze.
Czynnikiem sprzyjającym tym działaniom jest postawa lokalnej społeczności, która już bez uprzedzeń i
obciążenia bagażem wojennych doświadczeń utożsamia się z miejscem zamieszkania i dziedzictwem
kulturowym swojej „małej ojczyzny”.
Tekst :Tomasz Andrzejewski

Eisenbahnbrücke in Aufhalt/ Most kolejowy w Stanach
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Auf den Spuren der Geschichte/ Śladami historii....
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