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Nr 1 und -i 2/ 2017 Jahrgang 17 / Rok Wydania 2017 Januar – Februar / styczeń – luty  

Der Sonne letzter Schein  

- Słońca ostatni blask - 

 

 

Der Sonne letzter Schein 

Umspielt das schwanke Ried, 

Der Thürmer bläst sein Lied   
Ins Abendroth hinein.  

 

Von fernher weht ein Duft 

Berauschend mir ums Haar, 

Ein weisses Taubenpaar 

Durchflattert noch die Luft.  

 
Nun taucht mein Geist ins Bad  
Und stärkt sich im Gebet,  
 
Ein Engel Gottes geht 

Stillsegnend durch die Stadt. 

 

Für Jeden, der ihn sieht,   
Hat er im Herzen Raum: 

Dir gab er einen Traum, 

Und mir gab er dies Lied 

 
Arno Holz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słońca ostatni blask połyskiwał na 

kołyszącej się strzesze Hejnalista 

wydmuchiwał swą pieśń dopełniając 

wieczorną zorzę  

 
Z daleka wieje wicherek 

omiatający moje włosy 

Para białych gołębi 

łopocze skrzydełkami w powietrzu 

 
Mój duch nurkuje w kąpieli i 

wzmacnia się w modlitwie 

Anioł boży idzie błogosławiąc 

cicho przez miasto  

 
Dla każdego, kto go widzi 

jest miejsce w jego sercu  
Tobie dał sen 

a mi dał tą pieśń 

 
(tłumaczenie: Filip Skibiński) 
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Z E I T B E R I C H T E  /  W I E Ś C I  

Neue Mitglieder! 

 

Mit großem Vergnügen wurde uns mitgeteilt, dass eine Gruppe von unseren Mitgliedern aus der  

Woiwodschaft Großpolen ihre eigene unabhängige Organisation der Deutschen Minderheit in Koło 

gründen will. Unsere Mitglieder haben 

sich an uns mit der Bitte gewendet, ihnen 

bei der Gründung einer selbstständigen 
 

Struktur der Gesellschaft der Deutschen 

Minderheit in Koło zu helfen.  

 

 Und  somit  hat  am  15.  Februar  das  
 

 Gründungs tref fe n  GdDM in Koło  
 

      

Zdjęcie: Weronika Piersiak  stattgefunden.   Am Treffen habe n  21 
 

 
 

 
 

 

Personen  teilgenommen,  darunter  u.a.  die  eingeladenen  Mitglieder  unserer  Gesellschaft:  Herr  
 

Bolesław Bernaczek (Vorsitzender der SKGdDM), Herr Jan Grzegorczyk (Mitglied der 

Rovisionskomission) und Frau Weronika Piersiak (Büroleiterin).  

 

Unter den versammelten Gründermitgliedern wurde der Vorstand und die Revisionskomission 

gewählt. Es wurde auch die Satzung der neugegründeten Gesellschaft beschlossen. Als Sitz der 

Gesellschaft wird das Rathaus in der Rynek-Straße 1 dienen. Zur Vorsitzenden der Gesellschaft 

wurde Frau Aleksandra Golon gewählt. Zum Vorstand gehören auch Romuald Adamek, Katarzyna 

Michalak, Stanisław Maciaszek und Jolanta Wąsowicz. Zur Revisionskomission wurden Marcin 

Wasiak, Arkadiusz Ignaczak und Sylwia Tergos gewählt.  

 

Die neuentstandene Gesellschaft hat weitreichende Pläne für ihre Aktivität, darunter 

Deutschunterricht für ihre Mitglieder, Ausschreibungen und Ausführung kultureller Projekte. Schon 

in der nächsten Zeit, d.h. am 26.03.2017, wird das Konzert der Grünberger Band sowie  Vanessa & 

Sorba aus Grünberg mit den deutschsprachigen Lidern im Repertoire stattfinden. Als Gast wird 

auch Frau Eleonora Bouje von Vanselow aus Sommerfeld/ Lubsko auftreten. Zu diesem Konzert, 

das im Haus der Kultur stattfinden wird, werden dortige Gesellschaftsmitglieder sowie Schüler 

örtlicher Schulen, in denen Deutsch als Sprache der Minderheit gelernt wird. Die Organisatoren 

möchten  ihre Aktivität unter den Einwohnern der Stadt Koło und der Umgebung sehr verbreiten.  

 

Bolesław Gustav Bernaczek 
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Nowi członkowie! 

 

Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość, że grono Naszych Członków z województwa 

Wielkopolskiego chce założyć swoją niezależną organizację Mniejszości Niemieckiej w Kole. Nasi 

Członkowie zwrócili się do Nas celem udzielenia pomocy w założeniu samodzielnej struktury 

Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej w Kole.  

 

I tak dnia 15. lutego 2017r. odbyło się zebranie założycielskie TSKMN w Kole. W zebraniu 

uczestniczyło 21 osób, w tym m.in. zaproszeni Członkowie Naszego Towarzystwa: Pan Bolesław  
 
Bernaczek (Przewodniczący TSKMN), Pan Jan Grzegorczyk (Członek Komisji Rewizyjnej) oraz 

Pani Weronika Piersiak (kierownik biura).  

 

Spośród zebranych członków-założycieli został wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Został 

także uchwalony statut nowo powstałego Towarzystwa. Siedzibą Towarzystwa będzie Ratusz przy 

ul. Rynek 1 w Kole. Przewodniczącą Towarzystwa została wybrana Pani Aleksandra Golon. W 

skład Zarządu weszli Romuald Adamek, Katarzyna Michalak, Stanisław Maciaszek i Jolanta 

Wąsowicz. W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Marcin Wasiak, Arkadiusz Ignaczak i  
 
Sylwia Tergos.  

 

Nowo powstałe Towarzystwo ma ambitne plany swojej działalności, m.in. prowadzenie lekcji 

języka niemieckiego dla swoich Członków, pisanie i realizacja projektów kulturalnych. Już w 

najbliższym czasie, tj. 26.03.2017r. odbędzie się koncert zespołu Grünberger Band i Vanessa &  
 
Sorba z Zielonej Góry z repertuarem niemieckim, a gościnnie wystąpi także Pani Eleonora Bouje 

von Vanselow z Lubska. Na koncert ten, który odbędzie się w Domu Kultury zostaną zaproszeni 

Członkowie tamtejszego  
 

nowo  powstałego  
 

Towarzystwa oraz 

uczniowie szkół kolskich, 

w których nauczany jest 

język niemiecki jako 

język mniejszości.  

 
Organizatorzy tego 

koncertu bardzo pragną 

rozpropagować swoją  
 

działalność wśród mieszkańców miasta Koło i okolic.  

 

Bolesław Gustav Bernaczek 
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Auf einmal über 30 Mitglieder in die neue Gesellschaft  

 

Dank des Engagements von unserem Vorsitzenden Boleslaw Gustav Bernaczek entstand - 

satzungsgemäß – ein Kreis wie unsere regionale Organisationseinheit 

in der benachbarten Woiwodschaft, genauer gesagt in der Kreisstadt 

Kolo. In diesem Kreis sind über 30 Mitglieder zusammengekommen. 

Aber letztlich sind sie zu der Meinung gekommen, eine eigene, 

selbständige Gesellschaft zu bilden. Am 15.Februar 2017 hat sich die 

Versammlung unserer Mitglieder in Kolo zu einer 

Gründungsversammlung der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der 

Deutschen Minderheit in Kolo umgewandelt. Unser Vorsitzender und 

der diese Worte Schreibende, gemeinsam mit unserer Bürokraft 

Weronika, waren wir dabei und gratulierten allen, darunter der 

während der Versammlung gewählter Vorsitzenden des 

Gründungskomitees Frau Aleksandra Golon. Vor dem Komitee, aber hauptsächlich vor der 

Vorsitzenden, stehen noch viele organisatorische Aufgaben, z.B. die neue Gesellschaft muss ins 

Gerichtsregister eingetragen werden, bevor. Natürlich schlugen wir vor, unsere Satzung als Muster 

zu nutzen. Mit Freude konnten wir Grünberger feststellen, dass die Mitglieder in Kolo viel Energie 

und Lust gezeigt haben, zum Wohle der dortigen deutschen Minderheit zu arbeiten. Im 

Gründungskomitee der Gesellschaft befindet sich auch der amtierende Bürgermeister von Kolo 

Herr Stanislaw Maciaszek, der den versammelten versprochen hat, einen Raum für die Bedürfnisse 

der neu gegründeten Gesellschaft in Räumlichkeiten des Rathauses zu überlassen. Wir Grünberger 

hatten es bei Gründung unserer Gesellschaft nicht so leicht…  

 

Das Beispiel in Kolo, wo eine neue Gesellschaft der deutschen Minderheit entstanden ist, 

zeigt uns allen, dass manche Propheten, die einen Untergang der deutschen Minderheit in Polen 

vorhersagen, sich einfach  irren.  
 

Die Stadt Kolo liegt etwa 85 km nord-westlich von Lodz (wo auch eine Gesellschaft der 

deutschen Minderheit existiert und knapp 200 km östlich von Posen. Nach der Aufteilung Polens im 

Jahre 1795 befand sich Kolo, so wie auch Warschau, im Preußischen Königreich bis in das Jahr 

1807. Nach den Napoleonischen Kriegen befindet sich Kreis Kolo unter russischer Besatzung, die 

bis Ausbruch des Ersten Weltkrieges andauerte. In dieser Zeit liegt die Grenze zwischen Preußen 

und Russland (offiziell Königreich Polen genannt) etwa 60 km westlich von Kolo. Diese Nähe 

erleichtert eine wirtschaftliche Zusammenarbeit des westlichen Teils des Königreichs Polen mit der 

preußischen Provinz Posen. Die Entwicklung der Stadt Lodz ist für diese Zeit hierfür ein gutes 

Beispiel. In der Zeit beider Weltkriege wird diese Gegend durch den deutschen Staat verwaltet.  

 

Das rollende Rad der Geschichte – ist aus dem grade oben vorgestellten Übersicht gut zu 

sehen – hat wesentlichen Beitrag dazu gebracht, dass es heute in dieser Region genug Familien gibt, 

die mit der deutschen Nationalität irgendwelche Verbindungen haben. So verstehe ich wenigstens 

dieses Ereignis, dass im Jahre 2017 in Kolo eine Gesellschaft der deutschen Minderheit entstehen 

konnte.  

Jan Grzegorczyk 
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Nagle ponad 30-tu członków do nowego Towarzystwa  

 

Dzięki zaangażowaniu naszego Przewodniczącego Bolesława Gustawa Bernaczka powstało  

– zgodnie z zapisami naszego statutu – nasze koło terenowe w 

sąsiednim województwie, a dokładniej mówiąc: w powiatowym 
mieście Koło. W tym naszym kole zgromadziło się ponad 30-tu 

członków. Ostatnio doszli oni jednak do przekonania, by utworzyć 
własne, samodzielne towarzystwo. W dniu 15.lutego 2017 r. zebranie 
naszych członków przekształciło się w zebrania założycielskie 

Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w 
Kole. Nasz Przewodniczący, nasza siła biurowa Weronika i piszący te 

słowa – myśmy przy tym byli i gratulowali wszystkim, w tym 
wybranej podczas tego zebrania Przewodniczącej Komitetu 
Założycielskiego pani Aleksandrze Golon. Przed tym Komitetem, ale 

przede wszystkim przed panią Przewodniczącą stoi jeszcze wiele 
zadań organizacyjnych, np. zarejestrowanie nowego Towarzystwa w Sądzie Rejestrowym. 

Oczywiście zaproponowaliśmy, by nasz statut wykorzystać jako wzorzec.  
 

My Zielonogórzanie z radością odnotowaliśmy, że członkowie Towarzystwa w Kole 

wykazują wiele energii i ochoty, by pracować dla dobra tamtejszej mniejszości niemieckiej. W  
Komitecie Założycielskim znajduje się również urzędujący Burmistrz w Kole pan Stanisław 

Maciaszek, który zapewnił zebranych, iż wyszuka dla potrzeb nowo założonego Towarzystwa 
jakieś lokum pośród pomieszczeń ratuszowych. My w Zielonej Górze nie mięliśmy tak łatwo przy 
zakładaniu naszego Towarzystwa.  

 

Przykład w Kole, gdzie powstało nowe towarzystwo mniejszości niemieckiej pokazuje, 

że niektórzy prorocy zwyczajnie się w swoich przepowiedniach mylą mniemając, iż mniejszość 

niemiecka w Polsce znajduje się w fazie schyłkowej.  

 

Miasto Koło leży ok. 85 km na północny zachód od Łodzi (gdzie również funkcjonuje 

mniejszość niemiecka) i niespełna 200 km na wschód od Poznania. Po rozbiorze Polski w roku 

1795 Koło znalazło się, podobnie jak Warszawa, aż do roku 1807 w Królestwie Prus. Po 

wojnach napoleońskich powiat Koło znajduje się pod okupacja rosyjską, która trwa aż do 

wybuchu Pierwszej Wojny Światowej. W owym czasie granica pomiędzy Królestwem Prus a 

Rosją (oficjalnie Królestwo Polskie) leży ok. 60 km na zachód od Koła. Ta bliskość ułatwia 

współpracę gospodarczą zachodniej części Królestwa Polskiego z pruską prowincją Poznań. 

Rozwój Łodzi w owym czasie jest tutaj najlepszym przykładem. W latach obydwu wojen 

światowych obszar ten administrowany jest przez państwo niemieckie.  

 

Toczące się koło historii – co dobrze przedstawia powyższy przegląd – w sposób 

istotny przyczyniło się do tego, że dzisiaj w tych stronach znajduje się sporo rodzin, które mają 

jakieś powiązania z narodowością niemiecką. Ja przynajmniej tak widzę to wydarzenie, jakim 

jest powstanie w Kole w roku 2017 towarzystwa mniejszości niemieckiej.  

 

 

Jan Grzegorczyk 
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Gemeinsames deutsch-polnisches Kultur- und Naturerbe im Tal der mittleren Oderniederung  

 

Anfang Dezember haben wir, mit finanzieller Unterstützung vom Generalkonsulat Breslau/Konsulat  
 

Oppeln das Projekt über regionale Bildung für Teilnehmer unserer Sozial-Kulturellen Gesellschaft 
 
der Deutschen Minderheit, für unsere Jugend, die Deutsch als Minderheitssprache lernt, aber auch 

für Alle, die daran Interesse haben, eingeleitet. In Rahmen von 4 Workshops, sollen die Teilnehmer, 

die Kultur und Naturerbe der Region um Grünberg kennenlernen und dies mit der Lage in der 

Grenzregion zu Deutschland vergleichen 
 

können.  

 

Dabei soll vor allem der Wortschatz gelernt werden und die Landeskunde erörtet.  

 

Die Oder und das Gebiet, das sie durchfließt, sind ein sehr gutes Fauna-Flora-Habitat-Gebiet für 
viele bedeutende Tier- und Pflanzenarten, was diese Gebiete attraktiv für die Bewohner und die   
Touristen macht, die in ihrer Freizeit im Einklang mit der Natur leben.  

 

Der Fluss Oder ist zwar geteilt, aber er selbst teilt nicht, obwohl er ein Grenzfluss ist.  

Unserem Projekt liegt die Idee zugrunde, die  grenzüberschreitenden Maβnahmen zur Erhaltung des  

Natur- und Kulturerbes in gemeinsamen Grenzraum zu ergreifen.  

 

Gemeinsame deutsch-polnische Geschichte, reiche Vergangenheit und das vielfältige und 
hochwertige Natur- und Kulturerbe der Naturwelt der mittleren Oderniederung machen den Bereich 
attraktiv und verpflichten die Einheimischen, seine Attraktivität hervorzuheben.  

 

Zur Zeit legt man in den Schulen einen großen Wert auf die regionale Bildung der Jugend, aber die 
Informationen über die Region, ihre Geschichte und Natur werden den Jugendlichen während des   
Unterrichts, aber auch Museumbesuche, beigebracht. Deswegen besteht ein Bedarf, ein attraktives  

Angebot für regionale Bildung der jungen Leuten zu schaffen, das das Angebot der Schule ergänzt.  

 

Die von uns angebotene Forschungsmethode umfasst: 

 

Theoretische Maßnahmen: 

 

Workshops zur regionalen Bildung,  

Historische Workshops,  

Workshops über Naturwelt der mittleren Oderniederung,  

Workshops über die Idee der Entdeckerreisen.  

 

Praktische Maßnahmen: 
- Erstellen einer PowerPoint Präsentation über Naturwelt in der Mittleren Oderniederung,   
- die Jugend bearbeitet deutsche und polnische Entdeckerreise über Naturwelt und über Geschichte 
der Region. 

 

Die angebotene Forschungsmethode ist eine Bildungsmethode, die den jungen Leuten erlaubt, die 
Geschichte und die Naturwelt der Ortschaft, das Wirtschaftspotenzial, oder die lokalen kulturell-
naturwissenschaftlichen Attraktionen selbst zu präsentieren; dazu geben sie auch eine Möglichkeit, 
den eigenen Wohnort besser kennen zu lernen.  

 

Alle Projektmaβnahmen werden in einem Wettbewerb über Polen, Deutschland und die 
Grenzregion zusammengefasst.  

 

Iwona Wysocka 
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Wspólne polsko-niemieckie dziedzictwo-przyrodniczo-kulturowe w Dolinie Środkowej Odry  

 

Z początkiem grudnia zainaugurowaliśmy ze wsparciem finansowym Konsulatu 

Generalnego/Wrocław, Konsulatu/Opole dla członków naszego Towarzystwa- młodzieży 

uczącej się języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, a także wszystkich 

chętnych osób, projekt dotyczący edukacji regionalnej.  

 

Projekt jest realizowany w formie warsztatów, uczestnicy poznają dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze regionu Zielonej Góry i dokonują analizy porównawczej z regionem przygranicznym. 

Wartością dodaną projektu jest wzbogacenie słownictwa, oraz wiedza dotycząca regionu.  

 

Odra oraz obszar, przez który przepływa, tworzy doskonałe warunki do życia dla wielu gatunków 

roślin i zwierząt, jest drogą wodną, co czyni te tereny niezwykle atrakcyjnymi d la jego 

mieszkańców oraz turystów lubiących spędzać czas obcując z naturą. Odra, to rzeka co prawda 

podzielona, ale nie dzieląca, choć jest rzeką graniczną. Nasz projekt ma na celu edukację na rzecz 

zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego we wspólnym obszarze przygranicznym.  

 

Wspólna polsko-niemiecka historia, bogata tradycja oraz zróżnicowane i bogate dziedzictwo 

naturalne i kulturowe przyrody Środkowej Odry czynią ten obszar godnym poznania oraz 

zobowiązują do podjęcia działań na rzecz wyeksponowania jego bioróżnorodności.  
 
Obecnie, w szkołach zaczyna kłaść się nacisk na edukację regionalną młodzieży, lecz wiadomości o 

regionie, jego historii i przyrodzie przekazywane są uczniom jedynie na lekcjach w klasie, 

wyjściach do muzeów itp.  

 

W związku z tym rodzi się potrzeba stworzenia atrakcyjniejszej oferty edukacji regionalnej dla 

młodych ludzi, uzupełniającej ofertę na co dzień oferowaną przez szkoły. Zaproponowana przez nas 

metoda poznawcza obejmuje: 
 

działania teoretyczne: 
 

warsztaty z edukacji regionalnej,  

 

warsztaty z edukacji historycznej,  

 

warsztaty z edukacji przyrodniczej,  

 

warsztaty na temat idei wypraw odkrywców,  

 

oraz działania praktyczne: 
 

-opracowanie prezentacji Power Point na temat przyrody Doliny Środkowej Odry.  

 

-Ponadto młodzież stworzy polsko-niemiecki Quest przyrodniczy oraz historyczny na temat regionu.  

 

Ten rodzaj edukacji jest efektywną metodą pozwalającą młodym ludziom na poznanie i 

samodzielne zaprezentowanie lokalnej historii, kultury, potencjału gospodarczego czy 

przyrodniczego.  

 

Działania projektowe zostaną podsumowane podczas konkursu wiedzy o Polsce i Niemczech.  

 

Iwona Wysocka 
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G E S C H I C H T E  /  H I S T O R I A  

 

Kulturerbe im Tal der Mittleren Oder, Teil 2  

 

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. 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 Anlass den 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 Wie lki), 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  
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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.  

 

Fortsetzung in nächsten Ausgaben. 
 

Dziedzictwo kulturowe Doliny Środkowej Odry, cz.2  

 

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  
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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 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.  
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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.  

 

Ciąg dalszy w kolejnych wydaniach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN  DER  NÄCHSTEN  AUSGABE  
 

VERÖFFENTLICHEN  WIR  
 

EINEN ARTIKEL ÜBER HERRN  
 

JULIAN SIMONJETZ (11.07.1927-

07.02.2017), DER DIE LEBENDE 
 

GESCHICHTE VON SAABOR 
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W NASTĘPNYM  WYDANIU  
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07.02.2017), KTÓRY BYŁ ŻYWĄ  
 

HISTORIĄ ZABORU. 
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