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Wstęp

Szanowni Państwo! 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka” oraz „Lokalna Grupa Działania  
Zielone Światło” zapraszają do odkrywania atrakcji turystycznych SZLAKIEM ATRAKCYJ-
NEGO KRAJOBRAZU „15. POŁUDNIKA”. 

Szlak 15. południka to najpiękniejsze miejsca naszych „małych ojczyzn” w bogatej palecie  
przestrzeni i czasu opisane z pasją przez tych, których zainteresowania przyciąga ta  
właśnie kraina.

Będąc przekonani, że bogate walory krajobrazowe oraz nie mniej bogata historia  
i legenda gmin: Brody, Gubin, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Trzebiel, Tuplice,  
Bytnica, Krosno Odrzańskie i Maszewo potrafią zachwycić - polecamy ilustrowany  
przewodnik, pełen ciekawostek, wskazówek, a przede wszystkim informacji krajoznaw-
czych i historycznych. 

Naszą publikację kierujemy zarówno do turystów z daleka, jak i do nas samych – miesz-
kańców „swojskiego” kręgu przestrzeni Szlaku 15. południka, bo warto mieć swoje  
„ulubione miejsca w regionie ”, „szlaki wędrówek”, „sentyment do miejsca urodzenia”  
i wiedzieć o nich więcej. 

Partnerzy Projektu!
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MIĘDZY PLISZKĄ
A ODRĄ1

Dlaczego Krosno?

Skąd wzięła się nazwa miasta? Według niemieckiego historyka regionalisty Gustava  
Adolpha Matthiasa zawdzięcza się ją założycielowi zamku i grodu, słowiańskiemu woje- 
wodzie Norikusowi Krosza, który rzekomo miał być protoplastą Krosna w 848 roku.
W rzeczywistości nazwa pochodzi od słowa chrost (chróst), które oznacza: pręcie, wiklinę, gąszcz.
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Według XIX – wiecznego słownika Samuela Lindego słowo to w innych językach słowiańskich ozna-
cza: liście jarzyny (bośniacki), groble i chrząszcza (słowacki) oraz dąb (chorwacki). Wielorakość tego 
słowa, skądinąd pasująca do otoczenia i środowiska naturalnego okolic Krosna, wydaje się słusznie 
uzasadniać genezę powstania nazwy. W czasach, gdy powstawały zalążki grodu teren ten był dziki 
i przesiąknięty przeróżnymi okazami flory i fauny. Imię miasta mogło także, co wydaje się równie 
prawdopodobne, powstać od słowa krosta, oznaczającego nierówność terenu. Pierwsza wzmianka  
o Krośnie, która ukazała się w kronice biskupa Merseburga Thietmara z roku 1018 pisana była  
w uniwersalnym języku średniowiecza – łacinie. Jedna forma zapisu brzmi Crosna, druga Crosno.  
Zapis graficzny wygląda następująco: ءrδnο. W innych dokumentach odnaleźć można formy:  
Croscno, Crocen, Croscon, Crosca, Crosten, Croschno, Crozcen, Crostna, etc. Nazwa Krosno nad Odrą, 
bo tak zaraz po wojnie nazywano miasto, przetrwała do 19 maja 1946 r., kiedy to została zmieniona 
zarządzeniem opublikowanym w „Monitorze Polskim”. Można również żartobliwie snuć przypusz-
czenia, że nazwa wzięła się od niepowodzeń niemieckich najazdów na ziemie polskie, które prowa-
dziły w średniowieczu m. in. przez Krosno. Cytowany już przez nas Samuel Linde przy objaśnianiu 
słowa chróst, podaje taką oto jeszcze definicje – „A nasi w chróst (umknęli, uciekli, w ciernie, fugas 
chrustas, hajda w chrust)”. Więc może nazwa od tychże niepowodzeń pochodzi... 

Oderstellung, czyli krośnieńskie bunkry  

Krosno Odrzańskie z uwagi na swoje strategiczne położenie stanowiło element rubieży obronnej 
wybudowanej w latach 1928-1939, a nazywanej Oderstellung. W ramach linii umocnień w mieście 
wzniesiono pięć żelbetowych schronów bojowych. Wyjątkowy jest schron znajdujący się w kurtynie 
wschodniej fortyfikacji bastionowych otaczających średniowieczny zamek, a wzniesionych przez 
wojska szwedzkie w XVII w. Posiada rzadko występującą (zaledwie 10 egz. w Polsce) płytę pancerną  
typu 7aP7. Bardzo dobrze zamaskowany miał strzec obu brzegów rzeki oraz jej nurtu. Schron był
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przeznaczony dla ciężkiego karabinu maszynowego i dwóch członków załogi. Wyposażony był  
w wejściową śluzę gazoszczelną. Wejście zabezpieczały stalowe drzwi pancerne o wadze ok. 500 kg 
i grubości 3 cm. Wstęp do pomieszczenia bojowego odcinały dwie pary drzwi pancernych. Ścianę 
czołową schronu, narażoną na największy ogień nieprzyjacielski, stanowiła płyta o grubości 10 cm. 
Kolejny kompleks schronów wraz z budynkiem obserwacyjnym znajduje się na terenie dawnego 
grodziska.

Słupy milowe   

W połowie XVII wieku uruchomiono pierwsze połączenie pocztowe pomiędzy Wrocławiem i Ber-
linem. Coraz większy popyt na szybkie dostarczanie korespondencji, przesyłek i ludzi przyczynił 
się do rozwoju usług pocztowych. W Krośnie Odrzańskim mieściła się jedna ze stanic pośrednich.  
Drogę między miastami docelowymi pokonywano w sześć dni. Prawdopodobnie pierwszym królew-
skim pocztmistrzem w Krośnie był Martin Tielckau (1638-1703). Ten urodzony w Guben mieszczanin  
służył początkowo jako urzędnik w kamerze, a później pisarz miejski. Był faktorem solnym i właści-
cielem wsi Gola (Guhlow). W roku 1662 objął obowiązki pocztmistrza. W roku 1663 zawarł związek 
małżeński z Anną Margarethą z domu Harring. Była to wpływowa rodzina krośnieńska. W roku 1686 
został burmistrzem. Epitafium pocztmistrza znajduje się przy wejściu do kościoła Św. Jadwigi. Słupy 
milowe zaczęto stawiać już w roku 1722. Miały wskazywać drogi, określać ich dystanse, jak również 
dokonywać ustalania opłat. W gminie Krosno znane są dwa słupy milowe. Pierwszy z nich usytu-
owany jest przy drodze nr 29, na trasie Osiecznica – Krosno Odrzańskie (ok 1 km od wsi, a 18 mil 
pruskich od stolicy Niemiec, słup całomilowy). Słup jest obrócony, relief trąbki pocztowej na rze-
mieniu z kokardą powinien znajdować się równolegle do drogi. Współcześnie zamalowane zostały 
napisy z nazwami miejscowości na poszczególnych bokach - m.in. Berlina i Krosna. Słup półmilowy 
stojący w Krośnie, zlokalizowany jest przy moście na Odrze. Jego pierwotne położenie było inne. 
Obydwa zabytki inżynierii drogowej powstały ok. roku 1817, kiedy to powstał odcinek drogi, dawnej  
Reichsstraße 5. Co ciekawe słup w Krośnie był prawdopodobnie „słupem zerowym” dla innych tego 
typu obiektów na drodze do Nowej Soli. Stało się tak po wprowadzeniu systemu metrycznego  
w roku 1873.

Z rzeki żyliśmy…   

Dzieje Krosna od początku związane były z rzeką Odrą. Potwierdziły to znaleziska na krośnieńskim 
zamku i podgrodziu. Badania dowiodły, że ryby stanowiły ok. 3% udziału w zbiorach szczątków kost-
nych mieszkańców podgrodzia, pomiędzy XI a XIII wiekiem. Jednak biorąc pod uwagę kruchość  
i nietrwałość można przyjąć, że udział ryb w żywieniu był znacznie większy. Dominował sum i jesiotr. 
Na krośnieńskim podgrodziu zamku natrafiono na szczątki śledzia, co dowodzi, że miasto leżało  
na ważnym szlaku handlowym, którym dostarczano tę rybę do Wrocławia. Cech rybacki, jeden  
z najstarszych i zazdrośnie strzegących swoich przywilejów, stanowił ważny element życia społecz-
nego Krosna. Jeden z najstarszych, zachowanych dokumentów pochodził z roku 1472. Był to przy-
wilej nadany przez piastowskiego księcia Henryka XI, który zezwalał na wyłączność połowu ryb na 
Odrze, na całej długości jej biegu w księstwie głogowskim. Akt stał się podstawą do procesu sądo-
wego pod koniec XIX wieku. Procesu, którego rozstrzygnięcie dokonało się dopiero po uchwaleniu 
nowej ustawy w roku 1907. Potwierdzenia przywilejów dokonywali kolejni elektorzy brandenbur-
scy: Joachim I (1523) i Fryderyk III (1692). Joachim I Nestor po konflikcie cechu z rajcami miejskim 
i ustalił ceny niektórych ryb - jesiotra na 12 grosze i łososia na 6 groszy. Krośnieńscy rybacy 
zamieszkiwali głównie ulice lewobrzeżnej części miasta – Rybaki, Bobrową, Wodną, Plac Prusa,  
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Murną. Do dzisiaj znaleźć tam można domy oznaczone rybami, symbolem członków cechu zaj-
mujących się rybołówstwem. Ulice Bobrowa, Murna i Gubińska jako jedyne noszą te same nazwy  
jak przed wojną.  

Krośnieńskie pieniądze   

Nieopodal portu odrzańskiego znajduje się duży plac. Wykorzystywany jest współcześnie przez 
PKS jako plac manewrowy. Przed II wojną światową nosił nazwę Münzplatz - Menniczy. Nazwa wią-
zała się zapewne z tradycją produkcji w tym miejscu monet. Usytuowanie mennicy w odległości  
ok. 100 metrów od ważnego punktu lewobrzeżnej części miasta, jakim bez wątpienia był zamek nie 
było przypadkowe. Miało na celu sprawowanie kontroli nad „zakładem” oraz jego ochronę. Mennica 
w nadodrzańskim mieście funkcjonowała od II połowy XIII w., aż do roku 1674 (lub 1676). Pierwszą  
monetą pochodząca z krośnieńskiej mennicy był brakteat z wizerunkiem Świętego Maurycego  
i napisem CRO-SSE. Prawdopodobnie działalność krośnieńskiej mennicy została zainicjowana przez 
biskupa magdeburskiego, Konrada von Sternberga. W Krośnie Odrzańskim na przestrzeni wieków 
wytwarzano: kwartniki, halerze, fenigi, grosze, trojaki, krajcary i w XX wieku banknoty zastępcze.

Zapomniane nekropolie   

Jednym z najstarszych krośnieńskich cmentarzy (już nieistniejącym) była nekropolia na Rybakach. 
Została założona prawdopodobnie w roku 1545. Na początku XVIII w. grupa mieszczan podjęła sta-
rania o wytyczenie nowej nekropolii. W roku 1733 otrzymano z dóbr królewskich 2 morgi (ponad  
1 ha ziemi) na wzgórzu winnym, po prawej stronie Odry. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia



9

był ówczesny superintendent, Valentin Protzen (zm. 1772 r.). Wśród tutaj pochowanych znajdowali 
się: generał major piechoty Paul von Natalis (1720-1789), pułkownik Friedrich Wilhelm Le Tannaux 
von Saint Paul, komendant 28. Pułku Piechoty im. von Goebena – pułkownik Friedrich Wilhelm  
Ludwig Hans von Oppen. Po zakończeniu II wojny światowej, niemal od początku przybycia do  
Krosna pierwszych grup osadników, zmarłych chowano na oddzielonej od niemieckiej – polskiej 
części cmentarza na Winnej Górze (w bezpośrednim sąsiedztwie Klubu Garnizonowego). Po dzie-
sięciu latach użytkowania zaprojektowano nowy cmentarz. Pierwszy pogrzeb na współczesnym 
cmentarzu odbył się 6 sierpnia 1959 r. Jak wynika z ewidencji zmarłych na krośnieńskiej nekro-
polii spoczywa ponad 7200 osób. Ostatni pogrzeb na cmentarzu przy ulicy Poznańskiej odbył się  
w roku 1977. Od tego też roku zaczęto przenosić ciała zmarłych na nekropolię przy ulicy Kościuszki.  
31 marca 1979 r. ostatecznie zlikwidowano cmentarz. W miejscu tym powstał Park Tysiąclecia.

Tablice ludzkiej pamięci   

Barokowy kościół z roku 1708, jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów Krosna Odrzańskie-
go, kryje w swoich murach pozostałości płyt nagrobnych dawnych mieszkańców: Barbary Knobels-
dorf z domu Kalkreuth (1534–1599), aptekarza Augustina Hildebrandta (1593–1663), córki burmi-
strza Kożuchowa - Dorothei Rothe z domu Becker (1629–1658), Burmistrza Krosna Martina Tielckau 
(1638–1703), żony burmistrza Anny Margarethy Tielckau z domu Harring (1644–1712), Elisabeth 
(1684–1704), lekarza Andreasa Georga Klette (1691–1756), Gottfrieda Davida Klette (1697–1719), 
Pastora Johanna Davida Klette (1699–1739), Carla Friderichsa von Lohenstein (1702–1719). Epitafia 
zmarłych znajdują się wewnątrz kościoła p. w. Św. Jadwigi. Pradziadkiem zmarłego w Krośnie Carla 
był poeta śląski, Daniel Casper von Lohenstein.
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Witzleben i Plac 11. Pułku   

Największym placem w Krośnie Odrzańskim jest plac 11. Pułku. Swoją nazwę zawdzięcza 11. Pułko-
wi Piechoty, który wchodził w skład 4. Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego. W przyle-
głym do tego miejsca budynku obecnego Starostwa Powiatowego (ul. Piastów 10b) mieścił się daw-
niej sztab formacji. Kompleks otaczający Plac został wybudowany w latach 1933-1934. Odbudowa 
militarnej potęgi Rzeszy była głównym celem Adolfa Hitlera. Krosno stało się jednym z punktów,  
w których miała powstać jednostka, początkowo z uwagi na traktat wersalski nazywana Pułkiem 
Piechoty Crossen. Później przemianowana na 29. Pułk Piechoty, który wchodził w skład 3 Dywizji 
Piechoty. Obok koszarowców znajdowała się sala gimnastyczna, wartownie, stołówka, magazyny 
broni i amunicji oraz garaże. Budynki posiadają wzmocnione piwnice, które miały jednocześnie 
pełnić rolę schronów bojowych (co wykorzystały również wojska polskie). Centralna część placu 
pełniła rolę miejsca treningowego oraz oficjalnych uroczystości. Miejsca takie nie były wolne od sta-
rogermańskiej symboliki. Na ulicy Piastów, przebiegającej pomiędzy poszczególnymi jednostkami, 
widoczna jest mocno już przerzedzona aleja dębów. Były to drzewa symbolizujące siłę i odwagę. 
Jednym z elementów charakterystycznych tego miejsca był umieszczony na placu brązowy odlew 
przedstawiający chłopca ze źrebakiem (Knabe mit Fohlen). Rzeźba autorstwa rzeźbiarza Hansa Kruc-
keberga pod koniec lat 50-tych została przetransportowana do Zielonej Góry i obecnie stanowi jej 
wizytówkę. Aktualnie Plac 11. Pułku jest centralnym punktem miasta. Znajdują się przy nim ważne 
urzędy, sąd i punkty usługowe. Szczególnie pięknie prezentuje się kompozycja placu z lotu ptaka. 

Widok na Kościół p.w. św. Jadwigi w Krośnie Odrzańskim
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Alvensleben i Straż Graniczna  
Ratusz w Krośnie Odrzańskim
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Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, dawniej Wojska Ochrony Pogranicza, podobnie jak jed-
nostki wojskowe od wielu lat stanowi stały element krośnieńskiego krajobrazu i życia społeczne-
go. Swoją siedzibę ma w budynkach przy ul. Poprzecznej, nieprzerwanie od listopada 1945 roku.  
Kompleks ten wybudowany został w latach 1909-1911. Stacjonował w nim I batalion 52. Pułku 
Piechoty im. Generała Constantina von Alvenslebena (Infanterie Regiment Nr. 52.). Formowanie  
w oparciu o wcześniej istniejący 12 Regiment Landwehry rozpoczęto już w styczniu 1860 r. Nazwę, 
6. Brandenburski Pułk Piechoty nr 52, jednostka otrzymała 1 maja 1861 r. Została ona rozwiązana 
po przegranej I wojnie światowej w grudniu 1918 r. Przed wojną swoje doświadczenie wojskowe 
zdobywał w jednostce późniejszy feldmarszałek Walther von Model. W czasie wojny pełnił funkcje 
adiutanta I Batalionu. W roku 1922 koszary zostały sprzedane, ale jak się później okazało galopująca 
powojenna wielka inflacja spowodowała, że miasto na sprzedaży tylko finansowo straciło. Okoli-
ce Straży Granicznej stanowią kompleks, który stwarza wrażenie niewielkiego miasteczka. Jednym  
z jego elementów jest „ratusz” z własną wieżą zegarową.

Villa Ambronna, czyli skarbnik ze Srebrnej Góry   

Parkowa 1 w Krośnie Odrzańskim to adres znany niemal wszystkim mieszkańcom. Tu znajduje się 
siedziba władz miejskich, straży miejskiej, biblioteki. To malowniczo położone miejsce, tuż obok 
dawnego amfiteatru. Dawniej nieopodal tego miejsca, w dzisiejszym Parku Tysiąclecia, znajdował 
się utworzony w 1733 r. cmentarz. Do siedziby przylegała również świątynia dumania. Śladem po 
tej budowli jest szpaler okazałych dębów.  Budynek przy ul. Parkowej został wzniesiony w roku 1866 
przez radcę finansowego, Otto Victora Ambronna (1811-1875). Wcześniej w miejscu tym funkcjo-
nowała restauracja Srebrna Góra (Silberberg). Rodzina Ambronn miała w swoim herbie fontannę  
 stąd prawdopodobnie swój początek wzięło nazwisko (Am brunnen). To w tym „małym zamku” Otto 
spędził swoje ostatnie lata życia. Posiadłość ulegała tylko niewielkim modyfikacjom (m.in. wieża). 



13

Do dzisiaj imponuje swoją wielkością i pięknem detali. Otto Victor Ambronn urodził się 6 czerwca 
1811 r. w Meiningen. W styczniu 1841 r. wziął ślub w ewangelickim kościele Św. Piotra w Pozna-
niu. Jego wybranką była Augusta Charlotta Schuler (zm. 1875). Ambronn był udziałowcem w firmie  
budującej linie kolejowe, m.in. marchijsko-poznańskiej, której budowę rozpoczęto w roku 1870 
oraz na terenie Rumunii. Być może stąd wzięła się jego fascynacja, która znalazła odzwierciedlenie  
w architekturze. Jak twierdzili mieszkańcy jedna z willi wzniesionych na Srebrnej Górze była wybu-
dowana w „stylu rumuńskim”. W dniu 6 maja 1892 r. obiekt został zakupiony przez władze powiato-
we za kwotę 80 000 marek, od młodszej córki Ambronna - Elisabeth Sachs. Budynek stał się siedzibą 
Landrata (starosty). Ponadto znajdowało się w nim mieszkanie starosty i urzędników, stąd nazywano 
go Kreisvilla. Wcześniej siedziba władz powiatowych mieściła się w lewobrzeżnej części miasta, przy 
Landhausstraße. W sierpniu 1905 roku część budynku uległa spaleniu. Pożar uszkodził m.in. miesz-
kania ówczesnego starosty Wolffa von Gottberga i porucznika Güntera. Zostały one jednak pieczo-
łowicie odbudowane z niewielkimi modyfikacjami. Ostatnim niemieckim gospodarzem był staro-
sta Erich Krüger. Po zakończeniu II wojny światowej budynek nadal pełnił swoją administracyjną 
rolę. Z uwagi na zniszczenia tzw. dolnego miasta tymczasowe władze polskie, zarówno miejskie, jak  
i powiatowe usytuowały się w budynku dawnej landratury. Polska flaga załopotała nad budynkiem  
5 maja 1945 r., a jej nowymi gospodarzami zostali: starosta Józef Kaseja i burmistrz Józef Budzyński. 
W dniu 29 czerwca 1945 r. ulicę przy której znajdował się urząd przemianowano na ul. Srebrna Góra. 
W późniejszym czasie otrzymała nazwę ul. Parkowej. W ten oto sposób okazała siedziba wybudo-
wana jako rezydencja radcy finansowego, sprzedana w roku 1892, od ponad 120 lat pełni funkcję 
siedziby władz, które mają decydujący wpływ na „srebra” jego mieszkańców… I to cała tajemnica 
Skarbnika.

Most Beuchelta   

Duży most, most na Odrze lub po prostu most. Tak nazywają przeprawę zarówno mieszkańcy mia-
sta, jak i przyjezdni. Jak na budowlę tego typu jego metryka nie jest stara. Most został wybudowany 
w roku 1905 przez zielonogórską fabrykę Georga Beuchelta. Do dzisiaj fakt ten upamiętnia tabliczka 
zamontowana przy lewobrzeżnej jego części. Przedsiębiorstwo słynęło z realizacji wielkich przed-
sięwzięć, na które składała się przede wszystkim produkcja taboru kolejowego oraz mostów. Sam 
przedsiębiorca był osobą bywającą na salonach. Życzenia urodzinowe otrzymywał od samego ce-
sarza Niemiec. Do jego najznamienitszych produkcji należy m.in. Most Grunwaldzki we Wrocławiu. 
Co ciekawe fabryka ta wyprodukowała również elementy konstrukcji ZOO we Wrocławiu. Firma zie-
lonogórzanina uczestniczyła w budowie linii kolejowej Damaszek-Bagdad. Inwestycję rozpoczęto 
jesienią 1904 r. Przedtem z uwagi na konieczność budowy przeprawy pod innym kątem niż stary,  
drewniany most dokonano przebudowy ulic prowadzących do Odry. Zamknięto Dammstraße  
(ul. Wodna) i przedłużono Rosstraße. Zlikwidowano także pozostałości Bramy Odrzańskiej i zburzo-
no kilka budynków przy Mälzergasse. Elementy stalowe zaczęto osadzać w październiku 1904 r.   
W marcu następnego roku większa część konstrukcji była już gotowa. Osadzona na stalowych ło-
żyskach i pomalowana wyglądała imponujące. Jednak  dla konserwatywnych i oswojonych z wi-
dokiem drewnianej przeprawy mieszkańców wydawała się zbyt „modernistyczna” i surowa. Trzy 
dekady później zwracano uwagę na zbyt małą szerokość i wieszczono, że w końcu przysporzy to 
kłopotów w kołowym ruchu drogowym. Oddanie przeprawy nastąpiło 10 maja 1905 r., a dopuszcze-
nie do ruchu zaplanowano na 10 czerwca. Pierwszą próbę wytrzymałościową wykonano pod koniec 
maja. Na most wjechały wówczas dwa duże walce drogowe. Nieco później z uwagi na oszczędno-
ści do których przyczynił się niski stan Odry, zdecydowano o zamontowaniu dwóch dużych, żela-
znych orłów pruskich. Terminu dotrzymano. 10 czerwca o godz. 10.00 bez specjalnych uroczysto-
ści dokonano otwarcia mostu. Początkowo przemierzyło go niewielu ludzi. Pierwszym pojazdem, 
który chciał przejechać okazał się wóz z obornikiem. Mając na względzie prestiż nowego mostu
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nie pozwolono mu przejechać, kierując go na starą przeprawę. Pierwszymi oficjelami, którzy prze-
mierzyli most byli: dowódca kompanii 52. Pułku im. Alvenslebena kapitan Goetzen i radca podatko-
wy Kade. Pod koniec drugiej wojny światowej most został wysadzony przez niemieckich saperów 
z Wehrmachtu, 15 lutego 1945 r. Widoczne jest to po poręczy na środku mostu, która różni się od 
oryginalnej ponieważ wykonana jest z ceownika. Most czekał kilka lat na naprawę. W międzycza-
sie obok radzieccy saperzy wybudowali przeprawę drewnianą. Na połączeniu stalowych części 
zamocowano kładkę dla pieszych. Jak pisał krośnianin Witold Cieciński młodzież dla zabawy wy-
korzystywała kładkę jako… „huśtawkę”. Most w Krośnie to przykład połączenia kunsztu konstrukcji 
przemysłowej z trwałością i funkcjonalnością. Z pewnością jego konstruktorzy i budowniczowie  
nie przewidzieli, że ruch samochodowy z kilkudziesięciu przed I wojną światową wzrośnie do  
ok. 150 w latach 20-tych, ponad 500 na początku 30-tych, do 30 000 w XXI wieku.
 

Most Elizy   

Ten mniejszy i trochę zapomniany most jest niemniej ważny niż przeprawa Beuchelta, która przecina 
Odrę. Most Elizy. Obecna konstrukcja powstała w roku 1925. Historia tej przeprawy jest nieodłącznie 
związana z falami powodziowymi Odry. Pierwotna konstrukcja, która powstała prawdopodobnie  
w XVII w., została zniszczona przez powódź z roku 1785. Odbudowany nie służył jednak długo, 
gdyż zniosła go kolejna wysoka woda. Tym razem fala nadeszła 14 marca 1838 r. Ogromne masy 
wody wraz z różnymi przedmiotami rankiem porwały przeprawę. Fala miała wysokość 6,34 metra.  
Wysokość wody zaznaczona jest na wskaźniku powodzi, który znajduje się przy wejściu na dworzec 
PKS od strony Odry. Dla porównania fala kulminacyjna, która przechodziła przez Krosno Odrzańskie 
wynosiła 5,63 metra. Rok później most Elizy został odbudowany. Przy okazji wyciągnięto wnioski 
z kataklizmu i m.in. aby usprawnić przepływ zwiększonych mas wody podwyższono przeprawe
oraz poszerzono drogi prowadzące do mostu. Mieszkańcy przedwojennego Krosna nazywali
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przeprawę mostem Elizy (Elisenbrück). Nazywano go tak na cześć Elisabeth Ludoviki von Bayern  
(1801-1873), żony króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. Słynęła nie tylko z urody, którą do dzisiaj  
można podziwiać na płótnach znanych malarzy, ale również ze swojego łagodnego charakteru.  
Interesowała się kulturą i sztuką. Mimo długotrwałej choroby męża troskliwie się nim opiekowała,  
aż do jego śmierci. Była patronką szkoły dla dziewcząt. W roku 1827 w Aachen wykonano na jej cześć 
fontannę, którą nazwano Elisenbrunnen. Projektantem był wybitny architekt niemiecki Karol Fryde-
ryk Schinkl. Nazwanie mostu było przejawem szacunku i uznania dla ujmującej małżonki władcy. 
Ponadto królowa przejazdem odwiedziła Krosno Odrzańskie.

Gimnastyka szwedzka – polska rekreacja   

W roku 1905 przy ulicy Pocztowej wzniesiono kompleks budynków wraz z wieżą treningową 
dla miejscowej jednostki Straży Pożarnej. Z niewielkiej sali gimnastycznej sporadycznie korzy-
stali również uczniowie miejscowych szkół. Obok mieścił się plac treningowy. Jeszcze przed wy-
buchem II wojny światowej część terenu za placem wykorzystywana była jako wysypisko śmieci. 
Po zakończeniu wojny zwożono tu gruz z dolnej części miasta. Po wojnie z terenu przy ul. Pocz-
towej korzystali sportowcy, a w sali odbywały się zabawy. Chociaż pierwsze mecze piłkarskie roz-
grywane były na łąkach przy kanale Ulgi, to już w roku 1950 z inicjatywy Romana Pietrażyckie-
go zamontowano kosze do gry w koszykówkę w sali przy ul. Pocztowej. Przy wsparciu Miejskiej 
Rady Narodowej oraz Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej z okazji „Dni Ziemi Krośnień-
skiej” w 1958 r. dokonano uroczystego otwarcia stadionu. W roku 1962, Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej powołało do życia Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku (POST-
iW) w Krośnie Odrzańskim. Czasopismo „Ziemia Krośnieńsko-Gubińska” z 1965 r. roztaczało wizję 
m.in. przebudowy sali gimnastycznej, w której miały się znajdować nowoczesne urządzenia,  
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pomieszczenia administracji sportowej i widownia na 300 miejsc. Zarządzeniem nr 4/75 Naczelnika 
Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim z dnia 23 lipca 1975 roku POSTiW przekształcono w Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Remont sali gimnastycznej zakończono w 1991 r. Jednak 
już w 1997 r. obiekt nawiedziła powódź, która dokonała ogromnych zniszczeń w infrastrukturze. 
Jednak dzięki pozyskanym środkom udało się nie tylko odbudować, ale i unowocześnić kompleks 
OSiR. W obiekcie urządzono siłownię, magazyn sportowy i kawiarnię. W późniejszym czasie na wi-
downi stadionu zamontowano plastikowe siedziska (na 800 miejsc) oraz wykonano w górnej części 
dwa boiska treningowe. Na przełomie 2011 i 2012 r. salę sportową przebudowano i uruchomiono  
dwutorową kręgielnię, bilard oraz kort do squasha. W roku 2013 uruchomiono pole namiotowe  
i wypożyczalnię rowerów. Tak duża koncentracja licznych obiektów sportowych dodatkowo zwięk-
szyła atrakcyjność kompleksu. W chwili obecnej krośnieński obiekt Ośrodka jest jednym z najbar-
dziej malowniczo położonych i nowoczesnych. I tak oto z położonej na peryferiach miasta remizy 
powstał duży i multidyscyplinarny kompleks sportowy.

Świątynia Andrzeja   

Na wzgórzu prawobrzeżnej Odry wznosi się odrestaurowany kościół filialny po wezwa-
niem Św. Andrzeja Apostoła. Kościół powstał w połowie XIII w. Jego patronem został Świę-
ty Andrzej, patron m.in. podróżnych, sprzedawców ryb, żeglarzy i rycerzy. Według lokal-
nej tradycji świątynia miała powstać już w XI w. To w pobliżu świątyni, dzięki korzystnemu 
mikroklimatowi (800 lat temu tereny ziemi krośnieńskiej cechowała łagodniejsza i bardziej wilgotna
aura), wielki miłośnik win, biskup wrocławski Walter z Malonne zainicjował powstawanie winnic
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Pierwsze winorośle posadzono w XII lub XIII wieku na terenie tzw. Biskupiego Ogrodu (Bischofs-
garten), czyli w okolicy dzisiejszego kościoła.  Wcześniejszy budynek, wzniesiony po zniszcze-
niach wojny 30-letniej, groził zawaleniem. Z uwagi na zagrożenie został wyłączony z użytkowania  
w październiku 1824 r. Podjęto decyzję o budowie od podstaw nowego gmachu.  Kamień wę-
gielny umieszczono w sierpniu 1825 r., a w trakcie późniejszych prac umieszczono pod amboną 
informacje o najważniejszych wydarzeniach w dziejach miasta. Projektantem tego klasycystycz-
nego budynku był jeden z najwybitniejszych architektów niemieckich, Karl Friedrich Schinkel.  
Uroczystego otwarcia kościoła Św. Andrzeja, czy jak go nazywali mieszkańcy kościoła na Górze, dokonał  
4 marca 1827 r. proboszcz Wendt. 

Zamek Brodatego   

Początki krośnieńskiego zamku datuje się na lata pomiędzy 1211 i 1250. Wskazuje to badanie 
dendrochronologiczne próbki drewna z najniższego poziomu konstrukcji drewnianej, z dziedziń-
ca. Badania archeologiczne potwierdziły, że była to najwcześniejsza warstwa. Co ciekawe podczas 
badań najniższej warstwy odkryto znaczne ilości odpadków i ścinków drewna. Czas wskazuje,  
że warownia została wzniesiona w okresie, gdy ziemie te znajdowały się pod panowaniem księcia 
piastowskiego Henryka Brodatego. Położenie Krosna, a w szczególności zamku czyniło je niezwy-
kle trudnym do zdobycia. Punkt oporu zlokalizowany w północno-wschodniej części grodu dawał 
kontrolę nad znacznym obszarem, przez który przebiegały ważne szlaki handlowe tak wodne, jak 
i lądowe. W takim samym stopniu wykorzystali to później Szwedzi, w trakcie wojny trzydziesto-
letniej oraz Niemcy przygotowujący się do ewentualnej obrony w przypadku ataku ze wschodu.
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(zdjęcie img_3353) Współcześnie murowany kompleks o kształcie nieregularnego prostokąta ma 
wymiary 80x61 metrów i zajmuje powierzchnię ok. 3 300 m². Po II wojnie światowej niemal jedyną 
użytkowaną częścią był budynek bramny – trzykondygnacyjny, nie podpiwniczony. Jak przystało 
na warownię kilkakrotnie broniła dostępu do swoich lokatorów. Już w roku 1241 podczas najazdu 
Mongołów na Dolny Śląsk schroniła się w nim księżna Jadwiga wraz z mniszkami z Trzebnicy. Później 
w trakcie trwającej walki o tzw. sukcesję głogowską krośnieński zamek czterokrotnie próbowały 
zdobyć oddziały Jana Szalonego (grudzień 1476 r., październik 1477 r., lipiec i październik 1478 r.), 
bezskutecznie. O roli jaką pełnił świadczy również fakt, że tutaj śmierć dopadła trzech piastowiczów. 
19 marca 1238 r. w jego komnatach zmarł Henryk Brodaty, 11 listopada 1467 r. Henryk IX Starszy, 
a w roku 1430 lub 1431 książę Wacław. Ten ostatni wg XIX – wiecznych historyków niemieckich 
zginął w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z kuszą. Śląska kronika z XVI w. odnotowała jed-
nak, że: „Książę Wacław, który przebywał w Krośnie i stał blisko hakownicy (pistoletu), i złamanie 
(przewrócenie, wybuch) tej broni spowodowało jego śmierć”. Warto nadmienić, że proch strzel-
niczy trafił na ziemię krośnieńską za pośrednictwem wuja Wacława – Henryka VIII, który urządzał 
pod koniec XIV w. pokazy strzeleckie w Głogowie. W okresie wojny trzydziestoletniej  zamek stał 
się centralnym punktem obrony. Wzmocniono go m.in. poprzez budowę wałów ziemnych, które 
w szczątkowej formie przetrwały do dzisiaj. Można je zobaczyć za wschodnim murem zewnętrz-
nym. Pracami inżynierskimi kierował szkocki kapitan John Gunn. W XVIII wieku rezydencja straci-
ła na znaczeniu, a i jej rola uległa diametralnej zmianie. Przez pewien czas stanowiła rezydencje 
wdów po elektorach brandenburskich. Za panowania króla Fryderyka II Wielkiego. Następnie  
w okresie wojen napoleońskich pełnił rolę magazynów wojskowych. W roku 1876 po raz kolejny

Centrum Artystyczno - Kulturalne „Zamek”
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został „odkryty” przez wojsko. Zaplanowano zorganizować w nim koszary wojskowe dla coraz  
dynamiczniej rozbudowującej się armii niemieckiej. Dokonano tego w latach 1886-1887. Jeszcze  
w trakcie I wojny światowej część skrzydła wschodniego przeznaczono na Dom Żołnierza. Wraz  
z zakończeniem działań w roku 1918 zamek w Krośnie przestał stanowić wojenny symbol. W okre-
sie międzywojennym mieściły się w nim prywatne kwatery, Seminarium Nauczycielskie oraz Kasa 
Oszczędnościowa. W roku 1929 otwarto w zamku Muzeum Miasta Krosna, którego kierownikiem był 
wybitnym regionalista i nauczyciel Paul Kupke. Zamek, podobnie jak dolna część miasta, został spo-
pielony przez wojska radzieckie. Długo czekał na odbudowę. W roku 1960 były już nawet przezna-
czone na ten cel środki, ale przewodniczący komisji finansów WRN stwierdził, że „(…) w gospodarce 
socjalistycznej są sprawy ważniejsze od zabytków”. Małymi kroczkami najpierw odbudowano część 
bramną, a później tzw. wozownię. W roku 2003 lokalna społeczność przystąpiła do uporządkowania  
dziedzińca. Dzięki wsparciu władz samorządowych w roku 2007 przystąpiono do bardziej komplek-
sowej odbudowy, zakończonej otwarciem w maju 2008 r. Obecnie obiekt jest siedzibą Centrum  
Artystyczno-Kulturalnego „Zamek”. Obok izby muzealnej znajduje się w nim informacja turystyczna  
i zbiory lokalnych pozostałości sztuki sepulkralnej. Współczesny Zamek to miejsce krzewienia kul-
tury i sztuki. Miejsce spotkań ludzi spragnionych wiedzy, piękna i chcących przenieść się w czasie.

Odra i jej odraki   

Odra i Odraki. Przez wieki nieodłączni towarzysze. Współcześnie nazwa odraki zaniknęła. Ponownie 
zaczęła funkcjonować w roku 2003, gdy nieopodal dawnego grodziska, na lewym brzegu rzeki uda-
ło się odnaleźć łódź tego typu. Było to pierwsze znalezisko wyspecjalizowanego statku rzecznego 
żeglugi odrzańskiej w Polsce. Statek był znacznych rozmiarów – miał  34 metry długości i ponad 
3,5 metra szerokości. Burty miały wysokość nieco ponad jednego metra, a maszt na którym znaj-
dował się żagiel o powierzchni 112 m² miał wysokość 21 metrów. Jednostka Spoczywała równo-
legle do przebiegu koryta rzeki. W większości wykonany był z dębiny, ale posiadała również ele-
menty z sosny. Po dokonaniu analizy dendrochronologicznej udało się określić wiek łodzi. Została 
wykonana ok. roku 1774. W 1785 r. przeszła poważny remont. Była użytkowana przynajmniej do 
końca XVIII wieku. Tak długi okres eksploatacji jest nietypowy dla tego typu konstrukcji, zwłaszcza, 
że przeciętnie służyły szyprowi i jego ludziom ok. 12 lat. Znalezisko było zapewne używany przez 
krośnieńskich żeglarzy i tutaj też znalazł swój kres. Jego odnalezienie możliwe było dzięki bardzo 
niskiemu stanowi rzeki Odry. Statki tego typu pływały przede wszystkim po rzekach i kanałach.  
Ładowność krośnieńskiego odraka wahała się zapewne od 30 do 47 ton, głównie zboża. Z uwagi na 
znaczne koszty ewentualnej konserwacji wydobytego obiektu oraz czasochłonność tego procesu 
podjęto decyzję o jego ponownym przykryciu warstwą ziemi. Obecnie w Izbie Muzealnej Zamku 
Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim znajduje się model w skali  1:50 wykonany przez szkutnika  
z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Śladami ubeckich kazamatów   

Mroczna historia Polski powojennej dotknęła także nadodrzańskie miasto. Podobnie jak w innych 
miejscowościach ziem zachodnich, także i tutaj ukrywali się żołnierze wyklęci. Także tutaj powsta-
wały kazamaty dla działaczy niepodległościowych, jak również tych którzy władzy ludowej prze-
szkadzali. W Krośnie schronienie znalazł m.in. oficer NSZ – ksiądz Jan Stępień. Urząd Bezpieczeństwa 
mieścił się przy ul. Moniuszki (dawniej Scharnhorststr.). Od początku działania funkcjonariusze PUBP 
dopuszczali się aktów przemocy i samowoli. Zajmowali wybrane mieszkania wyrzucając dotychcza-
sowych lokatorów, brutalnie traktowali miejscową ludność niemiecką. Jednego z pierwszych funk-
cjonariuszy bezpieki w następujący sposób scharakteryzował starosta Jan Ociepko (maj 1946 r.) -
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„Obywatel Grzesik jest gburowaty, nieprzystępny, mało inteligentny, zły, ordynarny”. UB miało 
także swoją siedzibą w dzisiejszym budynku policji. Teren przy ul. Moniuszki był ogrodzony i za-
bezpieczony. Na tyłach zrobiono „spacerniak”, a w piwnicach cele. Zapewne część funkcjonariuszy  
zamieszkiwała w kompleksie. Do dzisiaj zachował się ceglany mur na szczycie którego wmurowane są 
odłamki szkieł, solidne kraty wykonane ze sztab w okienkach. W piwnicy stalowe drzwi z judaszami,  
a na ścianach wpisy przetrzymywanych ludzi. Do dzisiaj czytelne są wpisy: „Zieleniak”, „Kochana 
moja”, „od 10 X 51 r do 12 VI 53”, „Procko”, „Głowacki Zbigniew od dnia 26.VI 1951 do dnia 29.VI 1951 r.”, 
 „Grzyb 21 III 51”, „Bernadeta Nowak”, „Procko Jadwiga Wójcik Regina z Lubska”. 

Wieża kościoła Św. Jadwigi   

Kościół Świętej Jadwigi jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów Krosna  
Odrzańskiego. Mało znany jest jednak fakt, że wieża kościelna została pod koniec wieku zrzucona 
przez niezwykle silny orkan. Zdarzenie to miało miejsce w piątek, 14 maja 1886 r. O poranku przez 
miasto przeszła burza i było bardzo ciepło, ok. 26°C. W trakcie orkanu nadeszła chmura, którą naocz-
ni świadkowie opisywali jako „żółtą jak siarka (…) w czarnym jak smoła obramowaniu”. Naukowcy 
przypuszczają, że w centrum panowało niezwykle niskie ciśnienie atmosferyczne. Drzeworyt ilu-
strujący to wydarzenie znalazł się nawet w polskim tygodniku ilustrowanym „Kłosy”. Zniszczenia 
były duże, ale to co najbardziej przerażało to gwałtowność tego zjawiska. Uczniowie w tym czasie 
mieli przerwę, którą nazwali „feriami hura-
ganowymi”. Już w następnym roku wieżę 
odbudowano. Głównym architektem był 
Hugo Licht (1841-1923). Ten wybitny nie-
miecki architekt w młodości uczęszczał do 
Akademii Budownictwa. Podróżował po 
Europie, aby poznać architekturę z innych 
kręgów kulturowych. W roku 1871 osiadł 
na stałe w Lipsku, gdzie pełnił funkcję 
miejskiego architekta. Był twórcą nowego 
ratusza w tym mieście. Zapewne nie bez 
wpływu na jego zaangażowanie w remont 
świątyni miał fakt, że jego rodzina miesz-
kała w Krośnie. Ponadto w dowód uzna-
nia otrzymał od rajców tytuł honorowego 
obywatela Krosna Odrzańskiego. Metalo-
wa konstrukcja wieży wykonana została 
w brandenburskiej hucie Lauchhammer,  
a nad pracami blacharskimi czuwał mistrz 
z Lipska Bernhard Wermann. Za swoją 
pracę Wermann otrzymał wynagrodzenie  
w wysokości ponad 38 000 marek. Dla po-
równania żelazna konstrukcja kosztowała 
ponad 26 000 marek, a miedziane elemen-
ty elewacji ponad 36 000 marek. Wieża  
zegarowa wykonana przez firmę Zachariä 
z Lipska kosztowała 1 850 marek. Firma, która wykonała zlecenie istnieje do dzisiaj, a jej siedziba 
mieści się w Calw Heumaden w Niemczech. Wieża jest wysoka na ponad 67 metrów. Prace nad  
konstrukcją metalową trwały od czerwca 1888 r., a zostały zakończone 22 sierpnia tego samego 
roku. W miedzianych kapsułach czasu na szczycie wieży umieszczono m.in. medale, monety
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i dokumenty z lat 1746, 1832, 1857 oraz plany miasta.

Ławeczka Klabunda   

„Drewnianym mostem przeszedł Bracke przez Odrę, wspinając się wśród winnic pod górę.  
Na krzewach winorośli wisiały fioletowe już grona. Jakiś ptak uczepił się pazurkami gałęzi i urwał  
jagodę. Z góry roztaczał się widok na pofałdowaną krainę sięgającą aż po horyzont, rdzawoczerwo-
ną o jesiennej porze. „To są moje góry czerwone – myślał Bracke. – Za nimi znajduje się raj. Spokój. 
Sen w puchach wieczności.” Tak opisywał swoje ukochane miasto Klabund – Alfred Henschke. Dzisiaj 
każdy odwiedzający Krosno Odrzańskie może spotkać się z tym wybitnym twórcą. W centrum mia-
sta przy, ul. Poznańskiej znajduje się ławeczka, na której siedzi pisarz, skupiony nad swoim kolejnym 
dziełem. Klabund był niemieckim pisarzem, poetą, dramaturgiem i tłumaczem. Urodził się 9 listo-
pada 1890 r. w Krośnie, zmarł 14 sierpnia 1928 w Davos. Został uroczyście pochowany 9 września 
1928 r. na cmentarzu w Krośnie Odrzańskim (jego nagrobek, jak i cały cmentarz już nie istnieje).  
Pochodził z aptekarskiej rodziny. W trakcie swojej kariery używał kilku pseudonimów, m.in.: Jucundus 
Fröhlich, Jakob Roeder, ale najbardziej znany jest jako Klabund. Wielki sukces przyniosła mu sztuka  
„Der Kreidekreis” (1924), która była także przed wojną wystawiana na polskich scenach. Po wojnie 
pisarz i jego dzieła popadły nieco w zapomnienie i to zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Był osobą 
niezwykle aktywną, prowadząc przy tym życie „w drodze”. Mieszkał w Berlinie, Monachium, Lozan-
nie i Zurychu. Studiował filozofię i literaturę. Jak wielu innych młodych ludzi po I wojnie światowej 
uległ niemieckiemu nacjonalizmowi. Jednak szybko zniechęcił się do ideologii propagującej wyż-
szość narodową. Autor powieści „Piotr” w porywie młodzieńczego zapału wystosował list otwarty 
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do cesarza Wilhelma II, żądając jego abdykacji. Najczęściej jest wiązany z ekspresjonizmem, chociaż  
w jego twórczości odnaleźć można i inne nurty. Szczególnie upodobał sobie sylwetki wielkich  
autorytetów i wybitnych polityków. Utwory Henschkego są zwierciadłem jego namiętności, tęsknot 
i uczuć. Z pewnością młody wiek, liczne podróże, piętno śmiertelnej choroby jaką wówczas z pew-
nością była gruźlica oraz interesujące czasy w jakich przyszło mu żyć odcisnęły piętno na kartach 
jego książek. Alfred Henschke zajmował się także tłumaczeniem z języka angielskiego i francuskiego 
twórczości japońskich i perskich pisarzy. 

Każdy badacz jego twórczości musi usiąść na ławeczce. Nie po to aby wykonać fotografię, ale  
by poczuć ducha artysty. Jedno spojrzenie z położonej nieopodal promenady na ścielącą się u pod-
nóża wzgórza Odry i otaczającą ją dolinę pozwalaja zrozumieć symbolikę dzieł poety. Symbolem 
jest spacer z miejsca gdzie znajduje się ławeczka, poprzez położony obok Park Tysiąclecia. Dawniej  
cmentarz, na którym spoczął Klabund znajdował się nad skrajem wzgórza. To z niego wyraźnie  
wyłania się opis Krosna jakie nakreślił na kartach swojego opowiadania „Bracke”.

Górska droga  

W roku 1744 została zakończona budowa Bergstraße (ulica Górska). Sfinansowana ze środków 
królewskich i kamery, a rozpoczęta dwa lata wcześniej, 10 września. Stało się tak mimo, iż Fry-
deryk II Wielki uważał, że dobre drogi stanowią doskonałe ułatwienie dla ewentualnej inwazji 
obcych armii. Z drugiej jednak strony, strome podejście było utrudnieniem dla wojsk pruskich 
podległych władcy. Wzniesiono mury oporowe, które zabezpieczały strome zbocza przed obsu-
nięciem, a nawierzchnię wybrukowano. Budowa drogi z uwagi na teren i konieczność wydrąże-
nia niemal wąwozu była bardzo trudna. W pracach ziemnych wykorzystywano nie tylko robot-
ników, ale wspomagano się ładunkami wybuchowymi w postaci prochu strzelniczego. W roku
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1821 u szczytu drogi, na dawnym skrzyżowaniu dróg, w niewielkim murze oporowym umieszczono  
wykonaną z części koła młyńskiego oryginalną tablicę pamiątkową. Obok daty znajdowały się  
inicjały osób, które brały udział w budowie drogi przez górę i mieszkały w Krośnie. Zagadkowość  
tablicy powodowała, że osoby spoza miasta dopytywały o jej symbolikę. Skłonni do żartów kro-
śnianie często odpowiadali, że kamień symbolizuje stan wody, jaki przed laty osiągnęła płynąca 
u podnóża Odra. W okresie powojennym tablica została zniszczona tak, że obecnie widoczny jest 
zaledwie kontur i trudna do odczytania data jej fundacji - 1821. Niestety nie jest znany żaden rysu-
nek lub zdjęcie tablicy. Po wojnie 29 czerwca 1945 r. droga została przemianowana na Podgórną, 
a następnie dla uczczenia wojsk granicznych w dniu 8 maja 1946 r. nazwano ją ulicą WOP – Wojsk 
Ochrony Pogranicza. Do roku 1978 odbywał się na niej ruch kołowy - była częścią drogi krajowej.  
Z uwagi jednak na degradację i ryzyko zawalenia ulicę zamknięto. Teraz jest miejscem spacerów.

Papiernia w Bielowie  

Bliskość niewielkiego potoku Bieli oraz obszar zasobny w lasy stwarzał dogodne warunki do powsta-
nia w podkrośnieńskiej wsi Bielów – papierni. Rosnąca podaż na ten towar spowodowała, że coraz 
dynamiczniej zaczęła się rozwijać branża papiernicza. Od końca XV i początku XVI wieku zakładano 
młyny papiernicze. Początki wytwórni w Bielowie sięgają roku 1678, kiedy to najemcą młyna nad 
stawem był wymieniany w dokumentacji urzędowej Tobias Franke. Jak wynika z regulacji prawnej 
wydanej 12 kwietnia 1757 r. bielowski młyn papierniczy, prywatny, znajdował się na zatwierdzonej 
liście legalnych młynów. Kolejnym najemcą był Wilhelm Arwinsky (1748). Jednak brak nakładów 
na remonty urządzeń przyczynił się do ich złego stanu. Państwo, które było właścicielem młyna nie 
było zainteresowane kontynuacją produkcji i dlatego zapadła decyzja o sprzedaży. W roku 1750 
został zakupiony przez Georga Berkina z Kostrzyna. Nowy gospodarz otrzymał deputat w postaci 
drewna grabu, dębu oraz 15 sążni sosny. Jednak mimo rozmachu w działaniach po pięciu latach 
opuścił Bielów, a młyn ponownie trafił do Arwinskyego (Arwintzky). W Sylwestra roku 1763 wytwór-
nia spłonęła. Jednak w następnym roku odbudował ją Lorenz Franke. Rodzina Franke prowadziła 
działalność do początku XIX wieku. W roku 1805 pracowało w niej 6 osób i przynosiła dochód w wy-
sokości 1 294 talarów, a w 1810 już 10 pracowników i produkcję o wartości 3 194 talarów. W latach 
trzydziestych jako producent papieru wymieniany był M. Dame. Był to prawdopodobnie ostatni 
producent papieru. Na początku lat sześćdziesiątych młyn został wykupiony przez pochodzącego  
z Pomorska Konstantina Amadeusa Ohnsorge (1819-1897), który osiadł we wsi i zajął się rolnictwem. 
Nowy właściciel nie kontynuował produkcji. Rodzina Ohnsorge rozebrała młyn, a niektóre jego  
elementy wykorzystała do budowy domu.

Cysterskie dziedzictwo  

Bielów, Osiecznica, Sarbia, Lubogoszcz, Maszewo, Granice, Połęcko, Rybaki. Wszystkie wymienione 
malowniczo położone wsie w średniowieczu stanowiły własność opactwa cystersów w Lubiążu. 
Pierwszymi nabytkami duchownych były Sarbia (Mönchsdorf, czyli wieś mnichów) oraz Osiecznica 
(Güntersberg, czyli góra Güntera). One też w swoich najstarszych nazwach wskazują na te związki. 
Osiecznica została podarowana w roku 1202 przez kasztelana lubuskiego Wilczka, co usankcjono-
wał przywilejem książę Henryk  Brodaty. Kolejnymi nabytkami w kluczu cystersów było Maszewo 
i Rybaki. Dzieje ich pozyskania są ciekawe. W połowie XIII wieku stanowiły one własność Ottona  
Konradowica, syna kasztelana krośnieńskiego Konrada. Jeden z braci Ottona – Konrad poległ  
w krwawej bitwie z Mongołami pod Legnicą (1241 r.). W wyniku kłótni pomiędzy braćmi-książętami 
śląskimi: Bolesławem Rogatką, Konradem i Henrykiem doszło do konfliktu zbrojnego. Możnowładcy 
krośnieńscy sprzyjali Konradowi, a ponieważ Rogatka potrzebował środków na opłacenie niemiec-
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kich najemników, którzy byli w jego służbie, dobrym pomysłem okazał się plan porwania Ottona.  
Duże wpływy oraz rozległe dobra krośnieńskiego rodu stanowiły gwarancję sowitego okupu.  
Możnowładca został porwany i uwięziony w 1250 r. W celu wypłaty okupu Konradowic zwrócił się 
z prośbą o pomoc do opata klasztoru w Lubiążu Henryka, który wyłożył 50 grzywien. Po uzyskaniu 
wolności Otton zrewanżował się duchownemu oddając 11 grudnia 1251 r. w Oławie wieś Maszewo 
we władanie opactwa. Później uczynił to samo z Rybakami. Najkrócej w posiadaniu cystersów był 
Bielów. Jak wynika z dokumentu, księcia Konrada I Głogowskiego, ze 7 stycznia 1273 roku dobra 
te w części poprzez wykupienie od rycerza Jana, a w części poprzez darowiznę stały się własnością 
opata klasztoru w Lubiążu, Hermana. Darczyńcom był prawdopodobnie Jan z Kurowa („de Curov”). 
W  roku 1277 również Połęcko, które było własnością „Themo dictus de villa Crolphy” weszło w skład 
latyfundiów zakonnych na tym obszarze. W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy strona-
mi na wrocławskim zamku 5 stycznia 1277 r., przed obliczem księcia wrocławskiego Henryka IV, 
wieś za cenę 84 marek w srebrze, stała się własnością opactwa. Ten interesujący skład latyfundium  
Opactwa Lubiąskiego, którego komasacja rozpoczęła się prawdopodobnie jeszcze u schyłku  
XII wieku utrzymywał się przez kilka wieków. W ten sposób mnisi zyskiwali cenne położenie na styku  
niezwykle uczęszczanych szlaków handlowych, dostęp zarówno do dróg bitych, jak i wodnych.  
Atutami były urodzajne gleby. Uprawiano żyto, owies, pszenicę oraz winorośl. Charakterystyka  
terenów wskazuje, że istniały również doskonałe warunku do rozwoju gospodarki hodowlanej 
i nieodłącznego dla nadodrzańskich terenów rybołówstwa.  Cystersi często lokowali swoje siedziby 
na terenach nizinnych i co istotne obfitujących w wodę. Byli mistrzami w wykorzystywaniu warun-
ków hydrograficznych, a teren wokół Krosna Odrzańskiego dawał duże pole do popisu. Ich atutem  
była także przychylność kolejnych książąt śląskich, którzy we współpracy z duchowieństwem  
dostrzegali szansę na rozwój gospodarczy, nowych osadników, a także werbunku spośród miesz-
kańców - obrońców pasa ziem pogranicza lubusko-brandenburskiego. Zwłaszcza, że jak wspomina 
się w jednym z dokumentów średniowiecznych mieszkańcy mają uczestniczyć „in defensione (…)”.  
Obecnie nie zachowały się ślady cysterskiej działalności. Można jednak wędrując ich szlakiem  
poczuć ducha dobrego gospodarza w habicie.

Fabryka włókiennicza w Osiecznicy  

Przy wjeździe do wsi Osiecznica, po prawej stronie widoczny jest, znajdujący się obok dworu, kom-
pleks przemysłowy. To dawna fabryka sukna Hansa Gohra. W miejscu gdzie na początku XIX wieku 
powstała infrastruktura produkcyjna wcześniej znajdował się młyn. Znaczna liczba rzemieślników 
zajmujących się ręczną produkcją sukna znajdowała się w pobliskim Krośnie. Ich liczba wzrosła  
z 50 w 1811 r. do 75 w 1844 r. Pierwszą fabrykę uruchomił w Krośnie Christian Scheiffgen.  
Dwa lata później część produkcji przeniósł do pobliskiej Osiecznicy. Rozbudowa jakiej dokonywał 
była przemyślana i racjonalna. Wybór Osiecznicy pozwolił wykorzystać rzeczkę i użyć jej do napę-
du maszyn. Ponadto zakupił 200 ha lasów, wybudował hale produkcyjne i domy dla pracujących  
w nich robotników (ok. 200 w 1867 r.). Miał córkę, która wyszła za mąż za Johanna Arnolda Gohra. 
Zięć został partnerem w interesach. W 1842r, firma funkcjonowała pod nazwą  Scheiffgen i Syn. 
Chritian zmarł w roku 1848. Rosnąca konkurencja, zwłaszcza coraz szersze wprowadzanie nowocze-
snych rozwiązań, wymusiła zmiany w młodej firmie. Wykorzystano przy tym położenie przy waż-
nej drodze państwowej. Wybudowano magazyny wełny, zbudowano farbiarnię. Nowy właściciel, 
już pod własną marką poszedł w swych działaniach jeszcze dalej. Zaczął wyjeżdżać do odległego 
Londynu, by tam bezpośrednio dokonywać zakupu wełny. Czynił tak na aukcjach. Jego produkcja 
była coraz lepsza gatunkowo i urozmaicona. Materiał w firmie Arnolda Gohra (ur. 1850 r.) zamawiała  
niemiecka marynarka, poczta i kolej. Ponadto eksportował swoje towary do Danii, Szwecji, Norwegii 
i do Ameryki. W wyniku rosnącego zapotrzebowania na energię Gohr w 1883 r. uruchomił maszynę 
parową. Dbał również o swoich pracowników: wprowadził zakładowe ubezpieczenie zdrowotne,
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a później emerytalne i rentowe. Niestety zgromadzony kapitał pochłonęła wielka inflacja lat  
20-tych. Cieszył się przy tym wielkim szacunkiem. Nie mogło być inaczej zważywszy na fakt, że brał 
udział w wojnie francusko-pruskiej, a później odbył staż (zapewne skierowany przez ojca) w kraju, 
który był mekką włókiennictwa europejskiego – Wielkiej Brytanii. W pracy pomagał mu syn, także 
Arnold (ur. 1887), a później wnuk Hans (ur. 1921 r.). Po I wojnie borykali się z wieloma problemami,  
przede wszystkim brakiem surowców. W całym kompleksie znajduje się także pałac i niewielki park, 
zbudowane zapewne ok. 1850 przez Johanna Arnolda Gohra. Lepszą koniunkturę zawdzięczali  
rozwojowi przemysłu zapoczątkowanemu przez nazistów. Jednak nieoczekiwanie w roku 1942  
fabrykę decyzją władz zamknięto. Po wkroczeniu armii radzieckiej elementy wyposażenia zra-
bowano. Polska administracja, która przejęła budynki zastała je ogołocone. Po wojnie były tutaj:  
magazyny, tartak, siedziba spółdzielni rybackiej, hotel. Obecnie kompleks w skład którego wchodzi 
pensjonat, stanowi własność prywatną.

Najstarsze wsie  

Osiecznica i Sarbia. Dwie niepozorne wsie w Gminie Krosno Odrzańskie, to jedne z najstarszych, 
wzmiankowanych w pisanych dokumentach wsie w województwie lubuskim. Pierwsza z nich nosi 
nazwę, która prawdopodobnie pochodzi od nazwy pierwotnej, najstarszej. Zgodnie z dokumentem 
z 1202 r. (przed 23 majem) kasztelan lubuski Wilczek, syn Ilika z Pożarzyska, przekazał konwento-
wi lubiąskiemu należącą do niego posiadłość. Stanowiła ją część wsi „Ossechnice” (w innych źró-
dłach Osnetnice). Szybko wieś uzyskała nazwę Güntersberg. Patronem nazwy został opat klasztoru  
w Lubiążu, Günter I. Był on nie tylko pobożnym przedstawicielem stanu duchownego, ale również

Pałac w Osiecznicy
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zręcznym politykiem. Przebywając w otoczeniu księcia Henryka Brodatego, jak również innych ksią-
żąt piastowskich, potrafił różnymi zabiegami zwiększać stan posiadania zgromadzenia, jak również 
niemniej ważne przywileje natury gospodarczej. Był m.in. uczestnikiem zjazdu władców i episko-
patu, który odbył się w grudniu 1208 r. w Głogowie. Często także przebywał w Krośnie, na co bez 
wątpienia wpływ miało znaczenie posiadanych dóbr w okolicy miasta. Ponadto był jednym ze spo-
wiedników małżonki Brodatego – Świętej Jadwigi. On to był tą postacią, która jak głosi legenda, 
zakazała księżnej chodzenia bez butów. Jadwiga, pragnąc spełnić oczekiwania opata nosiła obuwie 
zawieszone na szyi. 

Sarbia w średniowieczu nosiła słowiańską nazwę Zarbie. Później, po przejściu w ręce cystersów 
znana jako wieś mnichów – Münchendorf. Podobnie jak Osiecznica w rękach sprawnych mnichów 
rozkwitała. Dwadzieścia lat później była ważną częścią klucza osad lubiąskich. Znajdowała się  
w obrębie kaplicy pod wezwaniem Świętego Marcina. Obie osady zobowiązane były do wpłacania 
dziesięcin na rzecz biskupstwa wrocławskiego. Z areału 7 łanów Osiecznica odprowadzała 2 miary 
żyta i 1 owsa. Sarbia z 13 łanów po jednej pszenicy, żyta i owsa. 

Do kiedy obie osady stanowiły własność pobożnych i gospodarnych braci? Sarbia przed rokiem 
1436 została zastawiona u krośnieńskiego mieszczanina Gandera. Kwota zastawu nie była wyso-
ka – 10 kop groszy praskich, tj. 6 000 groszy. Dla porównania pełna zbroja płytowa kosztowała 475 
groszy. Wieś nigdy nie została wykupiona i tym samym przeszła na stałe w posiadanie krośnień-
skich mieszczan.  Ponad sto lat dłużej pozostawała w rękach cystersów Osiecznica. Jeszcze w roku 
1523 proboszczem pozostawał tam mnich o imieniu Marcin. Jednak zapewne kilkanaście lat póź-
niej miejscowość wraz z licznymi uprawami winnic przeszła w ręce innego właściciela. Związane  
to było zapewne z postępami zwolenników Lutra i postępującym upadkiem zgromadzeń.  
Obie wsie wymienione zostały w bulli z roku 1227 papieża Grzegorza IX. Dotyczyła ona posiadłości 
klasztoru. Wymieniono w niej zniekształcone nazwy majątków ziemskich w kasztelanii krośnieńskiej:  
„de Monkestorp [Sarbia] et de Contersberg [Osiecznica]”.

Historia szkłem pisana  

Gryżyna, Grabin, Szklarka Radnicka, wsie w głębi lasów. Wsie w których w XIX wieku rozwinęła się 
prężnie produkcja szkła. Najpierw powstała huta szkła na Wzgórzu Augustyna w Gryżynie. Powstała 
ok. roku 1840 i była bardziej znana jako zakłady Röslera. Inicjatorem jej budowy był Georg Krause. 
Zwiększający się popyt spowodował zapewne, że w położonym nieopodal Grabinie uruchomiono 
nowy piec szklarski. W późniejszym okresie powstał jeszcze jeden na górze, której zawdzięcza swą 
nazwę – Górze Hutniczej. Głównym produktem zakładu były butelki, słoiki i szyby. Towar trafiał nie 
tylko na rynki lokalne, ale także do Brandenburgii, Wielkopolski i na Dolny Śląsk. Po zamknięciu 
huty gryżyńskiej ok. roku 1880 urządzenia zdemontowano, zakład i budynki mieszkalne obsługi 
rozebrano. Dzisiaj można jeszcze natrafić na elementy huty, które cierpliwie skrywa przyroda. Huta 
szkła w Grabinie powstała w roku 1826 i funkcjonowała do 1866 r. W obrębie zakładu znajdował się 
piec do roztapiania kwarcu, dwa piece oraz młyn wodny, którego zadaniem było mielenie tłucznia  
szklanego. Sprzedaż produktów szklanych (zwłaszcza butelek do piwa i wina) często odbywała  
się w formie aukcji. Grabin musiał być często odwiedzany przez kupców. Świadczy o tym cho-
ciażby jego niemiecka nazwa - Krämersborn, czyli źródło kupców, którzy tutaj zatrzymywali się  
w drodze do Frankfurt, aby napoić zwierzęta. Kolejnym miejscem związanym z produkcją szkła była 
wieś Szklarka Radnicka (na mapach jako Rädnitzer Glashütte lub Rädnitzer Hüttenwerke). Powstała  
prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku. Stanowiła własność Urzędu Dominalnego w Krośnie 
Odrzańskim. Od początku pełniła rolę niewielkiego folwarku. W 1804 r. zamieszkiwało ją zaledwie 
19 osób. Osada zaczęła rozwijać się gdy ok. roku 1890 wzniesiono hutę szkła. Z pewnością duże 
znaczenie miało również wybudowanie w latach 1871-1874 linii kolejowej z dworcem w Szklarce.
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Była to linia numer 273, tzw. Nadodrzańska. Schyłek produkcji w hucie datuje się na rok 1930.  
Cztery lata później pochodząca z Krosna Odrzańskiego firma Alting zdemontowała i zburzyła chłod-
nie oraz wanny. Zachowane obiekty z których niektóre przetrwały do naszych czasów wykorzystano 
na potrzeby przemysłu zbrojeniowego. Produkowano w Szklarce sprzęt precyzyjny dla myśliwców, 
głównie do wersji bombardującej – Focke-Wulf 190. Do dzisiaj w wielu miejscach we wsi można 
znaleźć niemal na powierzchni: fragmenty szkła i kapsli produkowanych w osadzie.

Grodzisko w Gostchorzu  

Osada obronna w Gostchorzu powstała w połowie VII wieku. Podobnie jak położone nieopodal  
Krosno miało bardzo dobre warunki obronne. Położone na szczycie wysokiego na ok. 30 metrów 
cypla, u stóp którego rozpościera się dolina wraz z płynącą przez nią Odrą, była wymarzonym miej-
scem dla osadników i obrońców. Wartość obronną podwyższały głębokie i podmokłe parowy tak  
z zachodniego, jak i wschodniego kierunku. Strona najbardziej zagrożona, zachodnia została 
uformowana w postaci „schodków”, uskoków. W średniowieczu uzupełniały ją niewątpliwie drew-
niane pale i zapory. Uzupełnieniem linii obronnych była również dziko rosnąca gęsta roślinność.  
Gród można było zdobyć niemal wyłącznie od strony wysoczyzny, rozpościerającej się na północ. 
Jednak i tutaj obrońcy zastosowali środki ułatwiające obronę. Wzniesiono ziemno-drewniany  
wał zaporowy, z zabezpieczającą go dodatkowo fosą u podnóża. Za wałem odkryto ziemiankową 
budowlę, której długość szacowana była na 16 metrów. Niewielka szerokość (1,5 m) sugerowała, 
że było to podpiwniczenie większego budynku lub kompleksu budynków. Znaleziono bardzo dużo 
fragmentów ceramiki, noży osełek, szydeł, przęślików. Do dzisiaj przemierzając szczyt cypla można 
natknąć się na drobne fragmenty glinianych naczyń, których używali ponad tysiąc lat temu zamiesz-
kujący te ziemie gostchorzanie. Już od wczesnego średniowiecza Gostchorze pełniło ważną funkcję  

Port w Krośnie Odrzańskim
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mającą uzupełniać obronę Krosna Odrzańskiego. Lubuski archeolog Edward Dąbrowski nazwał  
powyższe dwa grody oraz połupiński – „trojaczkami krośnieńskimi”. Strategiczne położenie Gostcho-
rza uzupełnia fakt, że zamykał przewężenie Pradoliny Berlińsko-Warszawskiej od strony wschodniej.  
Ponadto w przypadku przekroczenia nurtu Bobru przez nieprzyjacielskie wojska flankował próby 
sforsowania Odry pomiędzy wsiami Chyże i Gostchorze. Obecnie teren grodziska jest łatwo dostęp-
ny. Z uwagi zarówno na swoje piękne położenie, jak i widoki jakie rozpościerają się ze skraju cypla 
godny jest odwiedzenia. Można na nim znaleźć drobne pozostałości ceramiki, a nieopodal miesz-
kańcy usytuowali prowizoryczne lapidarium.  Dla tych, którzy chcieliby się wczuć w rolę zdobywcy 
z tamtego czasu polecamy obejrzenia szczytu z poziomu rzeki Odry. Jest to możliwe dzięki rejsom 
statku Zefir, dla którego portem macierzystym jest Krosno Odrzańskie. Niedługo będzie możliwe 
przybicie do małej przystani rzecznej, która zostanie wybudowana właśnie nad Odrą w Gostchorzu.

15. Południk  

W miejscowości Brzózka w gminie Krosno Odrzańskie, nieopodal drogi w kierunku Gubina znajdu-
je się kamień wskazujący położenie 15. południka. Został umieszczony z inicjatywy Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Krośnieńskiej oraz Nadleśnictwa Brzózka. Południk ten określa czas słoneczny, 
środkowoeuropejski. Czas ten w oznaczeniach międzynarodowych funkcjonuje jako CET – Central 
European Time. Różni się od uniwersalnego Greenwich o jedną godzinę. W Polsce czas CET obowią-
zuje zimą (październik – marzec).

Łochness  

Potwór wodny w czeluściach jeziora Glibiel, znanego bardziej jako jezioro Łochowickie. Stwór wy-
nurza się ponad lustro wody wtedy, gdy rzesze turystów wzburzają wody jeziora, a okolica zapełnia
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się letnikami. Wszyscy, którzy mieli okazję zaobserwować tą tajemniczą sylwetkę twierdzą, że jego 
szmaragdowe oczy, podłużny pysk i srebrna łuska, mimo dużych rozmiarów wzbudzają sympatię. 
Czasami przepływa pomiędzy kąpiącymi się ludźmi i niejeden z nich poczuł wówczas lekkie muśnię-
cie, niczym dotyk strusiego pióra. Brak dramatycznych wydarzeń i błogostan jaki panuje na jeziorze 
zarówno w sezonie turystycznym, jak i poza nim pozwala snuć przypuszczenie, że Łochness zajmuje 
się dbałością o bezpieczeństwo i chroni białe istoty pozbawione skrzeli i łusek. A przy tym prycha-
jące i hałasujące w jego wodzie. Być może istot tych było więcej. Jak wynika z mapy katastralnej  
z roku 1862 obok jeziora znajdowało się pole o dziwacznej nazwie Quer Massen, co można przetłu-
maczyć jako „Dziwna Gromada”. Ulubione jezioro krośnian i mieszkańców regionu to jezioro Glibiel, 
położone przy wjeździe do wsi Łochowice. Przed wojną nosiło nazwę Tiefe See, Jezioro Głębokie.  
W najgłębszym miejscu ma ponad 15 metrów, a linia brzegowa ma długość nieco ponad 2,5 km.  
To jezioro rynnowe, powstałe w rynnie glacjalnej Trzebiechowsko-Łochowickiej. Przed wojną sta-
nowiło ostoję dla miłośników przyrody i wypoczynku w sąsiedztwie dzikich zwierząt. Walory pięk-
nego położenia nie zostały szybko dostrzeżone, mimo, że jezioro położone jest niedaleko wielkiej  
aglomeracji, jaką był i jest Berlin. Prekursorem w tym względzie był deputowany krośnieńskiego 
Sejmiku Powiatowego – książę Löwenstein. Przy dzisiejszej plaży cywilnej, która administrowana 
jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim wzniósł szachulcowy budynek, który 
obsadzono licznymi kwiatami. W ten sposób zaczął się tworzyć ośrodek, który dzisiaj już niemal 
nie istnieje. W późniejszym okresie budynek nabył berliński bankier żydowskiego pochodzenia,  
baron Hans von Bleichröder. Jego żoną była polska aktorka Rachel Blindermann, znana jako Maria 
Orska. Przyjeżdżała ona tutaj, aby odpocząć. W roku 1927 zespół obiektów nabyło Brandenburskie 
Stowarzyszenie Piłki Nożnej. Aby upamiętnić zmarłego rok wcześniej wybitnego piłkarza, działacza 
związków piłkarskich i przewodniczącego Stowarzyszenia – Fritza Boxhammera kompleks nazwano, 

Jezioro Łochowickie
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Fritz Boxhammer Hause. Boxhammer był także „ojcem niemieckiego futbolu”, jednym z założycieli  
i wiceprezesem Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (Deutscher Fußball-Bund). W roku 1938 poin-
formowano, że przy małym „uroczym” stawie, zostanie wybudowany budynek poświęcony naro-
dowosocjalistycznemu skarbnikowi DFB i nazwany zostanie „Arthur Stenzel Haus”. Ośrodek tworzył 
centrum młodzieży, przeznaczone zarówno do szkolenia, jak i wypoczynku młodych sportow-
ców. Pierwszy wjazd na teren ośrodka (obecnie prywatnego) otoczony jest niewielkim murem 
oporowym, który wzniesiono w części z rozbitych elementów nagrobków pobliskiego cmentarz.  
W 2011 roku tzw. plaża cywilna, jak nazywają ją mieszkańcy Krosna Odrzańskiego, przeszła pod 
administrowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Dawny Ośrodek Boxhamme-
ra został na początku XXI wieku niemal całkowicie zburzony. W maju 2014 r. plażę przekształcono  
w kąpielisko. Chcąc poczuć magię tego miejsca, jego urok, ale przede wszystkim odpocząć  
w warunkach nowoczesnego kąpieliska należy koniecznie odwiedzić plażę w Łochowicach. Przy 
okazji warto spojrzeć w lustro wody, czy nie wynurza się z niego Łochness.

Kanclerz ze Skórzyna  

Niewielki Skórzyn położony na wschodnich rubieżach Cesarstwa Niemieckiego stał się pod  
koniec XIX wieku ostoją drugiego Kanclerza Rzeszy hrabiego Georga Leo von Caprivi de Caprera  
de Montecuculi (1831-1899). W skórzyńskim pałacu wraz z mężem Hansem Joachimem von Schier-
städt mieszkała córka młodszej siostry kanclerza Dorothea. To właśnie do jej posiadłości przybył,  
aby odpocząć od trudów polityki von Caprivi. Stało się to po ustąpieniu z urzędu w dniu 26 paździer-
nika 1894 r. Caprivi objął rządy po dymisji Bismarcka, 20 marca 1890 r. Miał za sobą długą służbę 
wojskową, zwieńczoną w latach osiemdziesiątych dowództwem niemieckiej marynarki. Znacznie 
złagodził antypolską i antysocjalistyczną politykę „Żelaznego Kanclerza”. Działania te w połączeniu  
z niezadawalającą polityką celną i handlową spowodowały niechęć junkrów. W wyniku ich zakuliso-
wych działań został zdymisjonowany przez cesarza Wilhelma II. Zmarł 6 lutego 1899 r. w Skórzynie. 
Mowę pogrzebową podczas uroczystości złożenia zwłok, trzy dni później, wygłosił m.in. proboszcz 
W. Vorhauer. W uroczystości brały udział liczne delegacje z Krosna i Berlina, a cesarza reprezentował 
jego adiutant - generał Hans von Plessen. Na nieistniejącej dzisiaj marmurowej płycie obok daty 
narodzin i śmierci widniał cytat z listu Świętego Jakuba (Jk 1, 12) „Błogosławiony mąż, który wytrwa  
w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana  
tym, którzy Go miłują”.

Kościół w Maszewie  

Parafia w Maszewie powstała przed rokiem 1305. Jednak wcześniej, bo już od roku 1251 stanowiła 
własność zakonu cystersów. Taki stan rzeczy przetrwał do końca XV w. Do połowy XIV w. wieś znaj-
dowała się w granicach administracyjnych diecezji poznańskiej. Jednak przed rokiem 1376 przypi-
sana została do biskupstwa wrocławskiego. Reformacja, która na początku XVI w. bardzo szybko 
przyjmowała się w niemieckich miastach i księstwach, w połowie wieku dotarła również do Masze-
wa. Początkowo potrzebne było wypracowanie współistnienia obu wyznań. Atrakcyjność reforma-
cji powodowała przechodzenie duchownych katolickich i właścicieli ziemskich na protestantyzm. 
Pierwszym pastorem w Maszewie był piastujący to stanowisko w latach 1540-1555 Albinus Nitzag.  
Później objął parafię w Budachowie. Prawdopodobnie stary, pierwszy budynek kościoła uległ znisz-
czeniu i w jego miejsce wzniesiono nowy (ok. roku 1618). Wieża wzniesiona przy świątyni była 
przyczyną wielu trosk parafian. Zły stan techniczny spowodował, że jej część runęła w roku 1687 
w wyniku burzy. Częste remonty niczego nie zmieniały w związku z czym rozebrano ją. Dzwony 
umieszczono w drewnianym budynku obok cmentarza. Po klęsce wojsk pruskich 12 sierpnia 1759 r. 
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w bitwie pod Kunowicami (Kunersdorf ), ogromne masy wojsk rosyjskich rozlały się po okolicznych 
wsiach rabując i mordując mieszkańców. Dotarli również do Maszewa, gdzie ich łupem padł kościół 
i jego wyposażenie. Około roku 1913 kościół rozbudowano dostawiając wieżę. Wynikało to z coraz 
większych potrzeb rozrastającej się lokalnej społeczności. Obiekt został zniszczony w trakcie dzia-
łań wojennych. Wysoka, górująca nad okolicą wieża stwarzała zagrożenie dla będących w odwro-
cie wojsk niemieckich (obserwowanie ruchów wojsk, snajperzy). W związku z tym 3 lutego 1945 r. 
zaminowano wyższe kondygnacje i wysadzono w powietrze. Kościół parafialny p.w. Św. Wojciecha 
Biskupa i Męczennika przetrwał i do dzisiaj służy mieszkańcom.

Pastor Helm i demografia  

W dziejach Maszewa wyjątkową rolę odegrał ród pastorów o nazwisku Helm. W roku 1649 parafię  
objął pochodzący z miejscowości Ratzdorf – Andreas Helm. Był synem chłopa, ale dzięki determi-
nacji rodziców odebrał dobre wykształcenie. Po ukończeniu nauki wiele podróżował. Odwiedził 
m.in. Guben, Szczecin, Hamburg i Rostok, a później pełnił funkcję rektora w rodzinnej miejscowości. 
Przez pewien okres czasu był diakonem w kościele luterańskim w Utrechcie. Po śmierci, w roku 1699  
zastąpił go urodzony w Maszewie syn Fridrich, a następnie w roku 1724 wnuk, absolwent uniwersytetu  
w Lipsku – Fridrich Christian. Po śmierci ostatniego z rodu urząd pozostawał przez niemal dwa lata nie-
obsadzony. Dzięki zachowanej księdze parafialnej, prowadzonej skrupulatnie przez pastorów Helm, 
udało się przeanalizować na przestrzeni stu lat ruch naturalny Maszewa i okolicznych wsi wchodzą-
cych w skład parafii (Rybaki, Połęcko, Granice, Miłów i Bytomiec). Dane dotyczące ślubów, chrztów 
i pogrzebów (oraz komunii) obejmowały lata 1650-1749. Na podstawie danych zaobserwowano
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systematyczny wzrost liczby ludności w maszewskiej parafii. Szczególnie duży po roku 1750. Ponad-
to ustalono, że liczba urodzeń i zgonów w latach 1740-1744 była ściśle związana z niespokojnym 
okresem, jakim był wybuch wojen śląskich. Warto pamiętać, że linia graniczna pomiędzy Saksonią,  
a Królestwem Prus przebiegała zaledwie 3 km od wsi. 

Von Löben w Rybakach  

Wieś Rybaki (gmina Maszewo) od drugiej połowy XVI wieku stanowiła własność potężnego i wpły-
wowego rodu von Löben. Taki stan rzeczy utrzymywał się przez ponad dwa wieki. Właścicielami byli 
Johann von Löben i jego syn Johann Friedrich von Löben (zm. 1667). Johann von Löben (1561-1636) 
zasiadał w radzie elektora Brandenburgii Joachima Fryderyka, będąc jednym z jego najbardziej  
zaufanych doradców. Większą rolę odegrał w polityce coraz bardziej groźnego sąsiada Polski,  
syn Johanna i Margharete von Schönaich – Johann Friedrich von Löben (1595-1667). Ukończył  
Gimnazjum w Brzegu, a następnie studiował we Frankfurcie nad Odrą, Jenie i Strasburgu. Odsunię-
cie jego ojca od wpływu na politykę brandenburską spowodowało, że wybrał służbę dla władców 
sąsiedniej Saksonii. Przez pewien czas był urzędnikiem na Dolnych Łużycach. Po przywróceniu ojca 
w skład Tajnej Rady powrócił do Brandenburgii i złożył hołd nowemu władcy. Jego doświadczenie 
nabyte w trakcie studiów i piastowanie wielu stanowisk sprawiły, że stał się jednym z głównych  
dyplomatów elektora Georga Wilhelma. Wypełniał misje na dworach Bawarii, Danii i Cesarza.  
Był jednym z czterech głównych negocjatorów w trakcie rokowań w Osnabrück, mających zakoń-
czyć wojnę trzydziestoletnią (1618-1648). Umiejętności dyplomatyczne von Löbena uwieńczo-
ne zostały korzystnymi rozstrzygnięciami dla władcy Brandenburgii. W dowód uznania elektor
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uczynił go kanclerzem i członkiem Tajnej Rady. Otrzymał także we władanie komturię Joannitów  
w Łagowie. Baron Rudolph von Löben, generał major, dowódca 8 garnizonu (1691-1746), który  
poślubił Sophie, córkę feldmarszałka von Arnima był prawdopodobnie ostatnim z rodu posiadaczem  
majątku Rybaki. To ród von Löben wzniósł w roku 1677 unikatowy murowano – szachulcowy  
kościół, obecnie rzymsko-katolicki p.w. NSPJ.

Połęcko zawsze z Odrą   

Połęcko (gmina Maszewo) znane jest przede wszystkim ze swojej przeprawy promowej. Bliskość 
Odry przyczyniała się zarówno do bogactwa mieszkańców, ale była także niejednokrotnie ich 
przekleństwem. Żyli oni z rybołówstwa oraz ze zbierania pijawek i dostarczaniem ich do aptek. 
Niemałe zyski przynosiła wycinka i spławianie Odrą drewna. Przed wojną podstawę wsi tworzyło 
20 rodzin. Każda zagroda miała swoją nazwę, przyjętą prawdopodobnie od pierwszych słowiań-
skich posiadaczy. Według ksiąg jeden ze słowiańskich sołtysów Połęcka nazywał się Zlawke, czyli 
Sławko. Jedna z pierwszych wzmianek dotyczących zagrożenia Połęcka przez wysoką wodę pocho-
dzi z roku 1709. Wówczas to Odra przerwała wał i zniszczyła oziminę. Podobnie było w roku 1713. 
Zniszczona pasza i zanieczyszczenia przyczyniały się do choroby bydła. Utrudniona była  komuni-
kacja, a zdarzało się, jak w nocy 27 sierpnia 1786 r., że woda porywała zabudowania gospodarskie 
wraz z przebywającymi w nich zwierzętami. Wielkie masy piasku i zanieczyszczeń jakie niosła za 
sobą rzeka zmieniały wygląd okolic. Do złudzenia przypominały one obszary pustynne. Tak było 
w czerwcu 1804 roku. Na początku XX wieku w Połęcku odbywały się kursy dla młodych adeptów 
żeglowania, tzw. Schifferschulen. W trakcie trwającej dwa lata nauki, a odbywającej się w systemie
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34 MIĘDZY PLISZKĄ A ODRĄ

dziesięciotygodniowych zimowych kursów uczono się m.in. korespondencji handlowej, umiejętno-
ści potrzebnej w handlu. Szkolenia były dofinansowane przez duże towarzystwa żeglugowe.  

Pałac von Finckenstein  

W roku 1758 przedstawiciele rodu von Finckenstein, właściciele Trzebiechowa (gmina Maszewo)  
wybudowali we wsi piękny klasyczny pałac oraz wzorowany na francuskich założeniach ogród.  
Wodę na potrzeby właścicieli rezydencji i ich gospodarstwa czerpano ze studni artezyjskiej.  
Do siedziby szlacheckiej prowadziła kasztanowa aleja. W roku 1757 wzniesiono niewielki kościół 
oktogonalny. Wnętrze wykonano w stylu barokowym, a w przedsionku umieszczono dwie małe  
armaty z XVIII w. i fragmenty działa z imieniem ludwisarza – Hansa Mechlina oraz datą 1623  
(prawdopodobnie rzemieślnikiem, który ją wykonał był Hans z belgijskiego Mechelen, a resztki broni  
pochodziły z czasów wojny trzydziestoletniej). Przy pałacu usytuowano ogromny głaz z tablicą  
poświęconą właścicielom majątku: Friedrichowi Otto Leopoldowi i jego synowi Leopoldowi Otto 
Carlowi von Finckenstein. 

Gęstowicka świątynia  

Georg Adolph Bartholdio von Mickrander w roku 1693 podjął decyzję o budowie nowej świątyni  
w Gęstowicach. Prace rozpoczęto jeszcze w tym samym roku. Położenie kamienia węgielnego na-
stąpiło 15 kwietnia 1696 r. Ostatecznie budowę ukończono wiosną 1701 r. Głównym architektem 
był „Monsieur”, Francuz Bernard Riegelan. Przy pracach zatrudnieni byli: mistrz murarski Johann Karl

Kościół w Trzebiechowie



35

Matuschky, rzeźbiarz Johann Ernst Plato, malarz Müller i organmistrz Gotfried Zeidler. Niemal wszy-
scy rzemieślnicy po zakończeniu prac osiedlili się we wsi. Plato sprowadził rodzinę, Riegelan ożenił 
się w Gęstowicach, a autor portretów generała był nawet ojcem chrzestnym jednego z okolicznych 
dzieci. Księga metrykalna chrztów odnotowała w roku 1708, że dziecko do sakramentu trzymał  
„Herr Müller der Mahler aus Frankfurth”. Na wyposażeniu było wiele naczyń liturgicznych ufundo-
wanych przez patrona oraz dzwon ufundowany przez spadkobierców barona. Miał średnicę 72 cm 
i odlany został w roku 1727 przez Johanna Friedricha Schramma z Frankfurtu nad Odrą. W świątyni 
znajdowało się bogato zdobione epitafium barona, jednak nie dotrwało do czasów współczesnych.

Korci, czyli Korczycowo  

Pierwsza wzmianka o wsi Korczycowo (gmina Maszewo) pochodzi z dokumentu biskupa lubuskie-
go Fryderyka. Ten, wydany 6 czerwca 1308 akt, określał przebieg granic biskupstw: poznańskiego  
i lubuskiego. Wymienione jest w nim „Corczizovo”. Inne formy nazwy: Kortschow, Kurtschow, Kortcz-
schow i Cortzow pozwalają przypuszczać, że ma ona pochodzenie słowiańskie. Według badań 
wybitnego językoznawcy E. Muckego jest to wyraz spokrewniony ze słowiańskimi: „korc” i „kurci”,  
a oznaczającymi karczunek, miejsce karczowania lasu, pniak.

Ziemia obiecana w Rzeczycy  

W roku 1932 majątek w Rzeczycy (gmina Maszewo) nabył pochodzący ze Śląska Hans Georg Egon 
von Kramsta (1890-1943). Nowy właściciel wywodził się z wpływowego śląskiego rodu zajmującego
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się od pokoleń produkcją i handlem suknem. Matka Hansa, Emma wywodziła się z najbogatszej 
łódzkiej rodzinny, producentów włókienniczych – Scheiblerów (Karl Scheibler, ojciec Emmy był pier-
wowzorem dla literackiej postaci Hermana Bucholza z „Ziemi Obiecanej” Władysława Reymonta).  
Ojciec prowadził przędzalnie bawełny i lnu na Dolnym Śląsku oraz w Łodzi. W 1861 roku otrzymał  
tytuł szlachecki. Sam Hans Georg był także współwłaścicielem fabryki w Łodzi. Wraz z dojściem 
Hitlera do władzy rozpoczął się wielki dramat rodziny von Kramsta. Prowadząc firmę w Łodzi  
on i jego rodzina musieli się zetknąć z wielokulturowością tego miasta. To zapewne spowodowa-
ło, że wykazywał więcej zrozumienia dla cierpienia dawnych współpracowników. Hans zatrudnił  
w swoim maciejowickim majątku radzieckich jeńców pochodzenia żydowskiego, a gdy dowiedział 
się o możliwości ich wywiezienia, umożliwił im ucieczkę. W połowie 1942 r. został aresztowany,  
najpierw osadzony w więzieniu, a następnie skierowany do obozu koncentracyjnego. Po kilku mie-
siącach, dzięki zabiegom rodziny wykupiono go, ale pobyt w obozie zagłady i skrajne wycieńczenie 
przyczyniły się do jego śmierci w końcu 1943 lub na początku 1944 r. Według innej z wersji został 
zabity w trakcie próby ucieczki z kosztownościami. Jednak losy jego siostry brutalnie zastrzelonej 
przez hitlerowskiego kuzyna, konfiskata majątków na rzecz Rzeszy i rabunek kosztowności, sugeru-
ją raczej ostry konflikt z nazistowskim reżimem.

Pałac w Bytnicy  

Obecnie w tym malowniczo położonym 
obiekcie znajduje się szkoła. Pałac powstał 
w XVIII wieku na zrębach wcześniejszej  
budowli. W obu przypadkach budowniczymi 
byli przedstawiciele rodu von Rothenburg. 
Pierwsza wzmianka o istnieniu w Bytnicy 
zamku pochodzi z roku 1429. W roku tym 
książę Wacław nadał von Weissenburgowi  
i von Landsbergowi lenna wraz z zamkami  
w Bobrowicach i Bytnicy. Nie wiadomo jed-
nak, czy znajdował się on w miejscu obec-
nego pałacu. Część wsi należała już pod  
koniec XV wieku do Sigmunda Rothenbur-
ga. Przedstawiciela rodu, który dbał zarówno 
o mieszkańców, jak i swój stan posiadania. 
Czterdzieści lat po wielkim pożarze w Kro-
śnie Odrzańskim, w roku 1747 miejscowość 
uległa niemal całkowitemu spaleniu. Ów-
czesny właściciel Johann von Rothenburg 
podjął decyzję o odbudowie. Wzniesiono 
wówczas kościół wraz z plebanią i szko-
łę. W roku 1786 osadę przejął książę kur-
landzki Piotr Biron. Wtedy posadowiono 
nowy budynek pałacu. Nie był on impo-
nujący, zwłaszcza, że został wybudowany 
na planie prostokąta. Budynek parterowy, podpiwniczony z mansardowym dachem. 
Chociaż Erdbeschreibung z roku 1791 wymieniając stwierdzał, że „w każdym miejscu  
[w tym i Bytnicy] jest piękny zamek”. Ciekawiej przedstawiał się niewielki, położony nieopodal park 
krajobrazowy. Po przejęciu przez córkę Piotra Birona Wilhelminę i jej męża księcia Hohenzollern-
-Hechingen pałac został w roku 1808 przebudowany. Bez elementów ozdobnych, ale z wieloma
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elementami z poprzednich wieków wznosi się budynek na wzgórzu, w centrum Bytnicy. Szczegól-
nie imponująco wyglądają fragmenty kamiennych murów.

Wytwórnia papieru w Gryżynie  

Od roku 1455, kiedy to ukazał się pierwsza drukowana Biblia wykonana przez Jan Gutenberga,  
wzrastało zapotrzebowanie na papier. Takie wytwórnie powstały w Bielowie i właśnie Gryżynie  
(gmina Bytnica). Młyn papierniczy zlokalizowano na rzece Gryżynce (zob. Kraina Młynów). Powsta-
nie papierni szacuje się na początek XVII w. Nie jest znany pierwszy właściciel. Być może było to 
związane z działalnością rodu von Dohna, zwłaszcza, że papier był znakowany znakiem zbliżonym 
do herbu tego rodu - rogami jelenia i dopiskiem (do 1666 r) Grissel (Griss). W połowie XVIII stulecia 
papiernia była w rękach Johanna Samuela Classa. Około roku 1810 papiernia, w której zatrudnio-
nych było 5 pracowników, przynosiła dochody rzędu 2 000 talarów. Papiernia działała do roku 1850, 
kiedy to została sprzedana przez ostatniego właściciela - Gustava Dame. Dame kupił ją 10 lat wcze-
śniej. Po sprzedaniu rodzinie Wegener młyn zamieniono na zbożowy.

Kuźnia w Pliszce  

Pliszka budzi skojarzenia z niewielkim ptakiem, rzeką, a tylko nieliczni znają osadę śródleśną pod  
tą nazwą. Niemiecka nazwa – Pleishammer sugeruje istnienie „młota”, czyli huty. Już w XVI wieku  
istniała tutaj jedna z najstarszych w regionie hut żelaza. Pracowała w oparciu o pokłady rudy  
darniowej. Na początku XVIII w. hutę dzierżawiło dwóch kowali: Drümmel i Klix. Stanowiła własność
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rodu von Rottenburg, panów Bytnicy i Nietkowa. W roku 1778 huta w Pliszcze (gmina Bytnica) trafiła  
w ręce monarchy pruskiego – Fryderyka II. Od tego czasu odnotowano jej dynamiczny rozkwit.  
W okresie wojen napoleońskich, po zajęciu Prus (1806-1812) huta pracowała na rzecz armii Bona-
partego, m.in. odlewając kule armatnie. Pozostawała własnością państwową do roku 1822. W roku 
1829 została sprzedana za 1000 talarów królewskiemu mistrzowi hutniczemu Dietmarowi. Praco-
wało wówczas w niej ok. 20 robotników. Już w połowie wieku była dobrze wyposażona. W 1854 r. 
przekształcono zakład w firmę „Pleisker Hütten- und Bergwerksverein”, (Huta i Towarzystwo Górni-
cze Pliszka) z kapitałem zagranicznym w wysokości 80 000 talarów. Rozwój górnictwa w regionach  
takich jak Górny Śląsk spowodował, że niewielka produkcja przestała być opłacalna. Huta wstrzy-
mała swoją produkcję w roku 1864. Rok później zakład wykupił za 32 000 talarów syn Dietmara, 
ale szybko odsprzedał go prawdopodobnie geologowi Georgowi Adolfowi Ermanowi. Mimo prób 
podjęcie produkcji okazało się nierentowne. Hutę ostatecznie zamknięto w 1868 r. Zakład prze-
kształcono w fabrykę maszyn rolniczych. Jednak i ten pomysł, głównie z uwagi na niedoinwestowa-
nie, ostatecznie okazał się nieopłacalny. Produkcję wstrzymano w 1879 r. Pozostałości była grabio-
ne, część spłonęła. To co udało się uratować zakupiła spółka Zahn & Fleischer i wytwarzała korpusy 
pługów - lemiesze. Do dzisiaj zachowały się resztki murów huty wybudowanej z bloczków ze szlaki  
wielkopiecowej o niebieskozielonej barwie. Miejsce pełne uroku. Rzeczka o tej samej nazwie  
to miejsce magiczne dla miłośników spływów. 

Pałac w Grabinie  

Pałac, który znajduje się w centrum wsi 
grabin (gmina Bytnica) powstał w połowie  
XVIII wieku. Od roku 1713 wieś była wła-
snością polskiego podkomorzego Andrzeja 
Żychlińskiego, który zakupił ją od braci von 
Winterfeld. Ostatnim posiadaczem z rodu był 
kapitan armii Królestwa Polskiego i Elektoratu 
Saskiego – Gustaw Żychliński. Kolejnym wła-
ścicielem był nadleśniczy Uttecht z Bytnicy.  
W roku 1842 za kwotę 66 tys. talarów ma-
jątek nabył Carl Nikel. Budynek prezentuje 
się bardzo okazale. Ta barokowa budowla o 
konstrukcji szkieletowej została na początku 
XIX wieku w niewielkim stopniu przebudo-
wana. Ceglany cokół skrywa wysokie piwnice 
przykryte kolebkowymi sklepieniami. Piękny 
kształt wieńczy mansardowy dach. Urokowi  
tej rezydencji dodaje fakt, że prowadzą  
do niej aleje kasztanowców i dębów. Ponadto 
przylega do niego park krajobrazowy z wielo-
ma gatunkami drzew.

Arianie z Gryżyny i Czarnowa  

W roku 1658 Sejm Polski podjął uchwałę o wydaleniu arian. Wykształcona elita znalazła schronie-
nie pod rządami elektora brandenburskiego, Fryderyka Wilhelma. Osiedlali się głównie w okolicach 
Krosna – we wsiach Gryżyna i Czarnowo. Tutaj ostoję znaleźli przedstawiciele braci polskich z rodu
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Morsztynów, Lubienieckich, Taszyckich, Domaniewskich. Do roku 1687 ministrem w zboże Gry-
żyńskim był Samuel Stano, a w 1711 r. Tobiasz Wilkowski. Właścicielami majątku byli von Sack  
i von Szlichtyng. W pierwszej połowie wieku XVIII stał się własnością rodu von Morstein (Morszty-
nów). Bracia Polscy posiadali w Gryżynie swoją świątynię oraz cmentarz usytuowany z tyłu parku  
pałacowego. W jeziorku, nazywanym ariańskim chrzczono nowo przyjętych wyznawców. Dzieje  
arian kończą lata 60-te XVIII wieku. Wówczas to zawiesił swoją działalność zbór Braci Polskich 
 w Gryżynie. Ostatnimi wyznawcami, którzy zmarli we wsi byli: Gottlieb Beniamin oraz Julianne  
Sophie Schlichting. Inny spośród wybitnych arian urodził się i mieszkał w Czarnowie. Był to syn  
wygnanego z Polski szlachcica ukraińskiego, dzierżawcy majątku w Czarnowie (1664-1680) Stefana  
Niemirycza – Krzysztof. Wielką sławę zyskał Krzysztof Niemirycz jako humanista, podróżnik, ale przede 
wszystkim bajkopisarz, filozof i tłumacz literatury. Głosił tolerancję religijną i poszanowanie praw  
innych ludzi. Studiował w Hamburgu, przebywał w Niderlandach i był na elekcji Jana III Sobieskiego. 
W roku 1699 wydał w nadodrzańskim mieście tłumaczenie popularnych wówczas, zwłaszcza wśród 
protestantów, bajek ezopowych La Fontaine’a. Zbiór ten wydany został w Krośnie nad Odrą i wydru-
kowany był w języku polskim, w drukarni Chrystiana Möllera. „Bajki Aesopowe wierszem wolnym...”,  
były pierwszym polskim tłumaczeniem twórczości La Fontaine’a. Wolne tłumaczenie wykonane 
przez Krzysztofa Niemirycza zawierało 40 tekstów. Było także innowacyjne ze względu na zasto-
sowanie w nim po raz pierwszy w literaturze polskiej wiersza wolnego, a także terminu „bajka”, za-
miast stosowanych dawniej „fabuła” i „przypowieść”. Jego znaczenie dla kultury polskiej tak określił  
wybitny znawca reformacji – Janusz Tazbir: „Krzysztof Niemirycz, nie tylko z uwagi na charakter 
swego dorobku literackiego (…), ale i na postulaty zgody wyznaniowej, oraz daleko posuniętej  
tolerancji, może być uważany za jednego z prekursorów Oświecenia (…)”. Historia luźno związana  
z arianami powtórzyła się kilka wieków później. W latach 20-tych z inicjatywy nadleśniczego Lehnera  
ufundowano i usytuowano w pobliżu stawu 
(jeziorka) ariańskiego obelisk poświęcony  
poległym żołnierzom w czasie I wojnie świa-
towej w miejscowości Griesel. W latach  
50-tych kamień przewrócono i dopiero dzia-
łania mieszkańców Gryżyny w 2013 r. przy-
wróciły mu dawną „wymowę”.

Gryżyński Park Krajobrazowy  

Wielką atrakcją regionu krośnieńsko-byt-
nickiego jest malowniczy rezerwat znany 
jak Gryżyński Park Krajobrazowy. Jest obec-
nie najmniejszy z parków krajobrazowych  
w Polsce, bowiem jego powierzchnia wynosi 
zaledwie 3 065,9 ha. Powierzchnia pokrywa 
się ze zlewnią rzeki Gryżynka, która stanowi  
prawobrzeżny dopływ Odry. Z uwagi na fakt, 
że obszar stanowi w niewielkim stopniu zmie-
niony fragment rzeźby polodowcowej wraz z 
różnorodnością przyrodniczą, został w roku 
1996 rozporządzeniem Wojewody Zielono-
górskiego ogłoszony obszarem szczególnie 
chronionym. Na obszarze Gryżyńskim znaj-
dują się dwie ostoje siedliskowe sieci Natura 
2000: „Rynna Gryżyńska” oraz „Dębowe Aleje”
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w Gryżynie i Zawiszach. W tej ostatniej 
miejscowości znajduje się pomnik przyro-
dy – dąb szypułkowy o średnicy 500 cm. 
Wąwóz nazwany Gryżyńskim, przez który 
prowadzi ścieżka przyrodnicza, nadaje się 
do spacerów. Jego zbocza są nachylone  
w zależności od odcinka – od 25 do 65 stopni.  
Na terenie parku znajduje się 11 jezior polo-
dowcowych oraz liczne stawy. Największym 
spośród jezior jest Jelito, którego największa 
głębokość wynosi ponad 36 metrów. Uroku 
„wodnego” dodają liczne źródła zboczowe  
i rzeczka Gryżynka, która swój początek bierze 
we wsi Gryżyna. Znaczne różnice poziomów 
rzeki i jej wartki nurt wykorzystywano już  
w najdawniejszych czasach do działalności 
produkcyjnej. Lokowano przy niej zarówno 
młyny zbożowe, jak i młyn papierniczy. Do-
pełnieniem krajobrazu są bogate zasoby flory 
i fauny. Warto nadmienić, że znajdują się tutaj 
okazy 31 roślin, które obejmuje ścisła prawna 
ochrona. Wśród nich dwie odmiany rosiczki. 
W parku przeważają bory sosnowe przepla-
tane łęgami olchowo-jesionowymi. W samej 
miejscowości Gryżyna oraz w jej pobliżu ist-
nieją cztery aleje dębów szypułkowych. Ich wiek (ok. 300 egz.) ocenia się na ok. 150-200 lat. Wśród 
występujących tutaj bezkręgowców wymienić można: chrząszcze – jelonka rogacza, który osiąga 
długość 6 cm, ale jego liczbę szacuje się na ok. 1000 osobników i kozioroga dębosza, który bytuje 
głównie w starych dębach (m.in. Bartku). W Parku żyje również jedyny przedstawiciel żółwi – żółw 
błotny. To gatunek, który w Polsce objęty jest ścisłą ochroną już od roku 1935. Z uwagi na warunki 
środowiskowe w okolicy zbiorników wodnych żyją także: traszki, rzekotka drzewna, która nazwę  
zawdzięcza odgłosom samca i faktowi, że czasami można na nią natrafić na drzewie, ropuchy (zieloną  
i szarą) i niezwykle efektowne kumaki nizinne. Te ostatnie wydzielają gęsty i trujący śluz przy zetknię-
ciu, z którym następuje u człowieka podrażnienie błon śluzowych. Licznie reprezentowany jest tak-
że świat ptaków. Spośród lęgowych wymienić można: żurawia lelka, dudka, pliszkę górską, bielika. 
Ten ostatni gatunek, dzięki wsparciu człowieka rozwija się bardzo dobrze. Jest również niepisanym 
symbolem Nadleśnictwa Bytnica. Listę nielęgowych otwierają czaple białe, perkozy rdzawoszyje, 
łabędzie krzykliwe i rybołowy. Liczba gatunków ssaków, które zamieszkują Gryżyński Park Krajobra-
zowy szacuje się na ponad 40. Wśród nich – bobry, które stały się ponownie lokatorami w regionie 
w roku 1986. Ponadto: lisy, tchórze, jenoty, borsuki i kilka gatunków nietoperzy. Na terenie Parku 
znajdują się również trzy użytki ekologiczne, czyli miejsca o niewielkim zasięgu, posiadające na ogół 
mniejsze walory przyrodnicze. Należą do nich: wspomniany Wąwóz Gryżyński. To obszar nieopo-
dal wsi, który powstał po ustąpieniu lodowca i został uformowany przez spływające cieki wodne.  
Drugim są Gryżyńskie Szuwary. To obszar położony w rynnie polodowcowej, silnie zarośnięty, głów-
nie trzcinami, stanowiący miejsce siedlisk licznych owadów i zwierząt. Najmniejszym spośród nich 
jest Bagno Żurawinowe (2,8 ha). To miejsce tzw. torfowiska wysokiego zasilanego przez wody opa-
dowe. Użytek ten został stworzony z uwagi na konieczność ochrony wspomnianego torfowiska, 
borów bagiennych oraz występujących tam okazów przyrodniczych.

Rosiczka
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Kraina młynów  

Takim mianem można nazwać okolice Gryżyny (także Szklarki Radnickiej) i przepływającej przez wieś 
rzeczki Gryżynki. Na całej długości potoku znajduje się aż sześć młynów wodnych. Dobre warunki 
jakie stwarzały zarówno woda, jak i otaczający ją las były optymalne do ich budowy. Biała energia, 
która służyła zasilaniu żaren przyczyniała się do powstawania wielu młynów. Były one w większości 
żarnowe służące mieleniu zbóż. Ich wydajność wynosiła ok. 1,5 t zboża na dobę (wiatrowych ok. 1 t).  
Dzięki funkcjonowaniu takiej ilości młynów oraz bliskości surowców rozwijał się miejscowy prze-
mysł. W obrębie wsi i w jej okolicy działały: papiernia, cegielnia, huta szkła i fabryka sukna. Poczy-
nając od źródła Gryżynki, pierwszym młynem jest Vorder Mühle, czyli jak przystało na „pierwszaka” 
młyn przedni. Obecnie jego ślady są zaznaczane jako Młyn Strzelnik. Pierwotnie pracował w pobliżu 
papierni, której początki sięgały XVII wieku. Papier, który pochodził z tej wytwórni znakowany był  
rogami jelenia i dopiskiem (do 1666 r) Grissel (Griss). Papiernia działała do roku 1850, kiedy to została  
sprzedana przez ostatniego właściciela - Gustava Dame. W roku 1919 przeszedł w ręce tutejszych  
posiadaczy ziemskich – Hohenzollernów. Rozebrany został w latach 50-tych. Do dzisiaj można się tam 
natknąć na wiekowe koła młyńskie. Kolejnym młynem był tzw. Młyn Średni. Pracował na potrzeby  
fabryki sukienniczej. Został rozebrany w roku 1923. Do dzisiaj w miejscu gdzie był posadowiony można  
natrafić na młyńskie koło z napisem Francuska Fabryka Kamieni Młyńskich w Neusalz. Następnym  
na trasie był Młyn Tylny, znany też jako Młynem Zaskórz. Na początku XX wieku także on stał się 
własnością von Hohenzollernów. Pod koniec XIX stulecia głośna była sprawa morderstwa, jakiego  
dopuścił się młynarz z młyna średniego Riesch na chcącym wyemigrować za ocean młynarzu z młyna  
tylnego Schmalinskym. Po dopuszczeniu się zbrodni ze znaczną gotówką zbiegł do Ameryki. 
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Przypadkowe odkrycie zwłok pozwoliło postawić go w stan oskarżenia, schwytać i doprowadzić 
przed sąd w Niemczech. W miejscu gdzie niegdyś stał młyn pozostały fragmenty fundamentów  
i elementy podłóg. Czwarty z nich znajdował się przy wschodnim krańcu wsi Grabin, stąd jego  

nazwa – Młyn Grabin. Pozostałości jego istnienia są sporadyczne (fragmenty fundamentów).  
Nie można trafić na wzmianki o nim, a jedynym źródłem informacji są ślady na XIX-wiecznych ma-
pach. Na granicy Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, tuż przy wsi Szklarka Radnicka znajdował 
się piąty, tzw. Młyn Czerwony. Nazwę zawdzięcza barwnikowi, jakiego używali sukiennicy z położo-
nego nieopodal foluszu do barwienia tkanin. Duża ilość wypływającej czerwonej wody przyczyniła 
się do nadania nazwy. Przez pewien czas do czasów współczesnych w miejscu tym funkcjonowała 
niewielka elektrownia wodna. Młyny wodne stanowiły prawdopodobnie ważny element okolicz-
nych folwarków. Jak wynika z zestawienia autorstwa Gustava Harneckera z roku 1856 w okolicy były  
folwarki:  Hintervorwerk (tylny), Mittelvorwerk (środkowy) i Vordervorwerk (Tylny), nazywany jeszcze 
Morsteinvorwerk, czyli folwarkiem arianina Morsztyna. Młyny porosła roślinność, a resztki wchłania 
ziemia. Mimo tego miejsca te nie utraciły nic ze swojego uroku.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Gryżynie  

W Gryżynie (gmina Bytnica) podziwiać można piękny, zachowany do czasów współczesnych zespół 
pałacowo-parkowy. Na terenie parku znajdują się dwa stawy i mauzoleum rodziny Hohenzollernów. 
Pałac myśliwski wzniesiono w roku 1820 na starszej konstrukcji, prawdopodobnie pochodzącej  
z XVII wieku. Pierwszym gospodarzem był major Perle (być może syn pastora z Gryżyny), który
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zakupił majątek od rodziny Pförtner w roku 1812. Niewykluczone, że wcześniej zamieszkiwany był 
przez któregoś z wyznawców arianizmu. Już w połowie XIX wieku pisano o regionie, że „(…) ma bar-
dzo romantyczną lokalizację”. Kolejnym właścicielem kompleksu stał się nadleśniczy Georg Krause  
(1774-1862). W roku 1839 wykupił on pałac od Perlego za sumę 54 000 talarów. Nowy właściciel był 
zdolnym  przedsiębiorcą, który działał z rozmachem godnym podziwu. To on uruchomił na Wzgó-
rzu Augusta hutę szkła, a także cegielnię, piec do wypalania wapna, gorzelnię, browar. Zwracał  
uwagę na aspekt przyrodniczy. Był inicjatorem i nadzorował nasadzenia alei dębowych. Zakupił  
16 000 sztuk 10-12 letnich sadzonek dębów i zasadził je m.in. przy drogach. Ponadto założył park 
zwierzęcy i bażantarnię. Syn Krausego - Maximilian zmarł dwa lata po ojcu i majątek spoczął na 
barkach wdowy. W roku 1888 sprzedała ona majątek Leopoldowi von Hohenzollern – Sigmaringen. 
Kolejnym dziedzicem był syn Leopolda Wilhelm (zm. 1928) i jego syn Fryderyk (zm. 1954). Sam pałac 
został wzniesiony na plan prostokąta. Front budynku skierowany jest na zachód. To budynek jedno-
kondygnacyjny, przykryty dachem mansardowym. Elewacja ogrodowa z lukarnami w połaci dachu.

Bytnicka kraina jeleni  

W Nadleśnictwie gdzie niemal 75% stanowią lasy i żyje wielu przedstawicieli flory i fauny, szczególnie  
imponująco prezentuje się jeleń europejski (szlachetny). Matecznikiem Nadleśnictwa są malowniczo  
położone łąki dobrosułowskie, zwane też łąkami jeleni. Zwierzę osiąga 2,5 m długości i 1-1,5 m wy-
sokości w kłębie. Waga dorosłego osobnika wynosi w Polsce ok. 150 kg. Duże poroże, nazywane 
też wieńcem powoduje, że zwierzęta te unikają lasów z gęstą roślinnością. Na wielkich przestrze-
niach łąk pomiędzy wsią Dobrosułów i przysiółkiem Smolary Bytnickie każdego roku, od ponad
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200 lat zbierają się jelenie na rykowisko. W drugiej połowie września zwierzęta gromadzą się  
w celach godowych. Byki, czyli samce jeleni toczą boje o chmary, czyli stada samic. Ich głos to nie 
tylko wyzwanie dla rywali, ale także znak dla samic świadczący o ich kondycji i żywotności. Dochodzi 
wtedy także do pojedynków. Wszystko trwa ok. miesiąca i wówczas przez łąki niesie się imponujący  
odgłos ryczących jeleni. Rozpoczynają tuż przed zachodem słońca i kończą o świcie. Dobrosu-
łowskie jest jednym z największych i najciekawszych naturalnych rykowisk tego typu w Europie.  
Dlatego też co roku odwiedzają je rzesze turystów zarówno z Polski, jak i Europy. To piękne wido-
wisko, ze wspaniałą grą wielu aktorów. Scenografię, scenariusz, choreografię i imponujące efekty 
dźwiękowe opracowała matka natura. Obejrzenie spektaklu jest niemal obowiązkiem miłośników 
przyrody.
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Przyroda obszaru Gminy Brody

Teren gminy Brody to miejsce wyjątkowe, niespotykane o szczególnych walorach rekreacyjnych, 
poznawczych i wypoczynkowych. Charakteryzuje się dużą różnorodnością świata roślin i zwierząt 
oraz zabytków kultury materialnej. Na taki stan rzeczy wpływ miały: podłoże geologiczne, gleba, 
rzeźba terenu, stosunki wodne, klimat, rozległe lasy, wreszcie działalność człowieka i zmieniające się 
wpływy kulturowe różnych narodowości tu mieszkających oraz ciągle mało zniszczone środowisko 
naturalne. Lasy odgrywają tutaj istotną rolę środowiskotwórczą, warunkują zachowanie bogactwa 
przyrodniczego, są niezbędnym czynnikiem równowagi środowiska warunkującym zrównoważony 
rozwój regionu. Rozległe, zwarte kompleksy leśne obfitujące w grzyby i jagody, zwierzęta łowne, 
piękną przyrodę, rybne jeziorka śródleśne (Żurawno, Płytkie, Głębokie, Niwa, Drutów) należą do roz-
ległych Borów Zielonogórskich i Borów Dolnośląskich, w których niepodzielnie króluje sosna.

Klimat obszaru należy do jednych z najcieplejszych w Polsce, decyduje to o licznym występowaniu 
wśród roślinności przedstawicieli flory zachodnioeuropejskiej. Tereny leśne są miejscem bytowania 
wielu rzadko spotykanych i chronionych gatunków zwierząt np.: wśród ptaków spotkamy: bielika, 
rybołowa, kanię rudą, puszczyka, płomykówkę, dzięcioła średniego, zielonego, krętogłowa, z gadów 
i płazów możemy spotkać się oko w oko z: zaskrońcem, żmiją zygzakowatą, ropuchą szarą, żabą 
zieloną, kumakiem nizinnym i innymi. Bogactwem obszaru są ostoje zarówno dużych jak i małych 
ssaków (jeleń, sarna, dzik, kuna leśna, wilk, łasica, borsuk, wydra, ryjówki) oraz całkiem niepozor-
nych albo okazałych bezkręgowców: jelonek, pachnica, kozioróg dębosz, rohatyniec i wiele innych. 
Przeprowadzane w ostatnich latach badania przyrodnicze wykazały występowanie 60 gatunków 
ssaków, spośród których ponad 30 podlega ochronie prawnej, a 6 umieszczono w „Polskiej czer-
wonej księdze zwierząt”. Obszar ten przez wieki był historyczną ojczyzną bobra. Niestety zniknął 
on z tego terenu i był nieobecny przez ponad dwa stulecia. Dzisiaj bobry pojawiły się ponownie  
i to dosłownie w Brodach. Ich działalność wpływa nadzwyczaj pozytywnie na środowisko naturalne.  
Budując tamy na ciekach wodnych przyczyniają się do powierzchniowego zatrzymania spływu wód 
i ich gromadzenia, co ma kapitalne znaczenie wobec pogarszających się stosunków wodnych i ste-
powienia kraju. Rozlewiska bobrowe przyczyniają się do tworzenia dogodnych warunków rozwo-
ju wielu gatunków zarówno zwierząt, roślin jak i innych organizmów, wpływając na różnorodność 
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biologiczną i poprawę jakości środowiska. Ze względu na występowanie bardzo cennych przyrod-
niczo terenów podmokłych można tu spotkać wiele chronionych roślin, których występowanie 
związane jest z mokradłami, np.: rosiczki, wrzośca bagiennego, żurawinę błotną, bagno zwyczajne, 
chronione paprocie: długosz królewski, pióropusznik strusi i inne. Atrakcyjność botaniczną opisywa-
nego obszaru podnosi występowanie roślin zaliczanych do ginących gatunków, ujętych w „Polskiej 
czerwonej księdze roślin” np.: paproci gałuszki kulecznicy, przygiełki brunatnej. W okolicach Królowa 
(gm. Trzebiel) znajduje się jedyne w Polsce stanowisko selera węzłobaldachowego. Przez obszar ten 
przebiega wschodnia granica występowania ponikła wielołodygowego, należącego do gatunków 
atlantyckich. Wiele z tych rzadkich i ginących roślin jest związanych z terenami podmokłymi i tylko 
programy wspierające działania związane z wodą, poprawą jej jakości oraz właściwa gospodarka 
wodna są w stanie zapewnić ich istnienie. Lasy obszaru charakteryzują się ogromnym bogactwem 
gatunków mszaków, porostów i grzybów, pośród których wiele jest rzadkich i ginących oraz świad-
czących o czystym powietrzu. Szczególnie istotnym dla wypoczynku i regeneracji sił. 

Obszar położony jest w dorzeczu Odry. Z części zachodniej wody zbiera Nysa Łużycka, z części 
wschodniej   rzeka Lubsza z dopływami. Wody stojące reprezentowane przez polodowcowe jeziora: 
Brodzkie, Suchodolskie, Płytkie, Proszowskie, wymienione rzeki, stawy oraz mniejsze naturalne bądź 
pochodzenia antropogenicznego zbiorniki wodne są środowiskiem występowania wielu gatunków 
ryb, będących atrakcją dla wędkarzy. Można tutaj złowić: węgorza, klenia, kiełba, leszcza, szczupaka, 
ukleję, okonia, sandacza, pstrąga, słonecznicę, jazgarza, piskorza, ciernika, płoć, lina, śliza, minoga  
strumieniowego (będącego pod ochroną) i inne. Jeziora wykorzystywane są lokalnie do celów  
rekreacyjnych lub wędkarskiego połowu ryb, wpływają na bioróżnorodność środowiska regionu 
poprawiając jego walory estetyczne. Jest to teren, na którym znajduje się wiele obiektów chronio-
nych polskim prawem (rezerwaty, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki  
przyrody, ostoje zwierzyny gatunków chronionych itp.), ale także obiekty chronione w ramach  
europejskiej ekologicznej sieci NATURA 2000.

Wartości kulturowe

Na ukształtowanie się specyfiki, tradycji i kultury obszaru duży wpływ miały: położenie geogra-
ficzne, charakter puszczański miejsca oraz późniejsze kierunki rozwoju. Ludność zamieszkująca te 
tereny to osadnictwo na pograniczu śląsko łużyckim, które zawsze było zróżnicowane pod wzglę-
dem społecznym i narodowym. Obszar ten zamieszkiwany przez ludność śląską i serbołużycką, nie-
miecką, czeską oraz polską, kształtowany był pod wpływem kultur tych nacji. Po II wojnie świato-
wej fala imigracji na te tereny powiększyła jeszcze różnorodność kulturową obszaru. Osiedlali się
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tu przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i terenów południowych, osadnicy wojskowi różnej narodo-
wości oraz urzędnicy. W wyniku akcji Wisła na obszar ten wsiedlono ludność Łemkowską, Bojków, 
Ukraińców i innych. To mieszanie się różnych kultur i tradycji z biegiem lat ukształtowały specy-
ficzny charakter obszaru. Różnorodność kulturowa stanowi swoiste bogactwo. Jednak istniejące 
tutaj warunki przyrodnicze zawsze wpływały na kierunki rozwoju i gospodarowania tymi zasobami 
przez społeczności. Zawsze odbywało się to z poszanowaniem środowiska naturalnego. Na pod-
stawie historycznej dokumentacji kartograficznej wiemy, że obszar ten posiada tradycje rybackie. 
Puszczański charakter obszaru powodował specjalizację w kierunku gospodarki leśnej, bartnictwa, 
myślistwa, gospodarczego użytkowania istniejących stawów i jezior oraz lasów. Pokłady surowców 
naturalnych, takich jak węgiel brunatny, żwiry, gliny, iły sprawiły, że w regionie tym dominowała 
produkcja cegieł, dachówek, kafli, materiałów ogniotrwałych. Umożliwiło to rozwój na większą skalę 
produkcji ceramicznej. Cegielnie w Tuplicach, Chwaliszowicach, Jasieniu, Mierkowie, Łęknicy i Lub-
sku dawały zatrudnienie mieszkańcom tych regionów.

Plantacje sosnowe

Tak postrzegane są przez niektórych lasy regionu i rzeczywiście ponad 80% naszych lasów two-
rzy sosna zwyczajna. Nie jest to jednak wynikiem szczególnego uznania przez leśników dla tego 
gatunku. Sosna w sposób naturalny tworzy monokultury, wynika to z jej zdolności jako gatunku 
do tworzenia zbiorowisk leśnych na najuboższych siedliskach. Jako gatunek ma bardzo duże moż-
liwości przystosowawcze. Może rosnąć zarówno na najuboższych w żyzność i wilgotność glebach 
(wydmach), jak i na glebach bardzo podmokłych (borach bagiennych). A takich warunków na zie-
mi lubuskiej nie brakuje. Fakt ten jest także przyczyną dużej lesistości obszaru. Tu nie opłacało się  
w przeszłości uprawiać roli, właśnie ze względu na ubogie gleby oraz nieregularne opady. Szcze-
gólnie w okresie wegetacji charakterystyczne są długie okresy suszy. Sosna doskonale znosi takie
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warunki i rzeczywiście, sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) jest królową naszych lasów. Na obronę 
sosny z gospodarczego punktu widzenia przemawiają także walory jakie posiada drewno sosnowe 
gwarantujące szerokie jego zastosowanie. Można z niego wyrabiać zarówno papier jak i boazerię, 
elementy konstrukcyjne, podłogi, z sosen pozyskuje się żywicę. Zastosowanie drewna i przetworów 
z sosen jest ogromne, zarówno w medycynie, muzyce (np. terpentyna do smarowania smyczków), 
plastyce i wielu innych dziedzinach. Sosna zwyczajna jest okazałym drzewem dorastającym do 40 
metrów wysokości   gdy rośnie w zwarciu. Wykształca wówczas prosty, mocny pień i wysoko osadzo-
ną koronę. Samotnie rosnące stare sosny wytwarzają pnie krótkie i szeroką, parasolowatą koronę. 
Mają wtedy jednak bardzo malowniczy wygląd.

W przeszłości kiedy w gospodarstwie leśnym dominował kierunek produkcyjny, lasy sosnowe wy-
glądały jak plantacje. Jednak od lat 90 -tych XX wieku zmienił się sposób gospodarki w lasach i nawet 
jeżeli muszą dzisiaj być odtwarzane lasy sosnowe (ze względu na warunki glebowe i klimatyczne) 
leśnicy starają się, aby były one jak najbardziej różnorodne przestrzennie i wiekowo – pozostawiając 
m.in. część starych drzew do naturalnego rozkładu. Zwiększa to różnorodność biologiczną lasów, 
jego odporność na zagrożenia ze strony owadów oraz przyczynia się do większej naturalizacji, co 
współcześnie jest ważnym celem leśników.

Brody – perła Dolnych Łużyc

Brody to stara magnacka rezydencja o bogatej historii, przechodząca na przestrzeni wieków 
we władanie wielu rodów. Jej właścicielami byli: Bibersteinowie, Promnitzowie, Watzdorfowie,  
a następnie Brühlowie. To miejscowość leżąca na średniowiecznym szlaku handlowym. Odnotowa-
ne pierwsze wzmianki pochodzą z drugiej połowy XIV wieku.

Jednak to wybudowanie pałacu i stworzenie wokół niego parku w XVII wieku, okazało się dla Bro-
dów czynnikiem miastotwórczym. Oprócz służby pałacowej, zatrudnienie znalazło tu wielu rze-
mieślników. Jeszcze w 1919 r., gdy całe Brody liczyły 651 mieszkańców, pałac zamieszkiwały aż 284 
osoby. Służebność wobec pałacu i parku pełniło prawie całe miasteczko. Przypuszcza się, że pałac 
w Brodach powstał na miejscu pierwotnego zamku. Pierwsza źródłowa wzmianka o Brodach po-
chodzi z końca XIV w. i wynika z niej, że przed wiekami, w bagiennym wówczas terenie, słowiański 
grodek strzegł przejść przez moczary i trzęsawiska na linii z zachodu przez Gubin – Lubsko – i dalej 
na wschód.

Historyczną sławę Brody zawdzięczają jednak Henrykowi Brühlowi (1700 – 1763), który jako po-
lityk saski wywierał decydujący wpływ na rządy w Polsce. Urodził się niebogatej rodzinie szla-
checkiej w Turyngii. Studiował literaturę i muzykę w Lipsku. W wieku dziewiętnastu lat zo-
stał paziem na dworze królewskim, księcia elektora saskiego Augusta II, w Dreźnie. Szybko
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zyskiwał nowe godności. W wieku trzydziestu jeden lat kierował już finansami i polityką zagra-
niczną, a wkrótce także polityką wewnętrzną. W 1740 r. kupuje posiadłość w Brodach i postanawia 
gruntownie ją przebudować. Trwającymi od 1749 r. pracami budowlanymi (w których oprócz parku  
i pałacu przebudowano całe miasteczko Brody, a także stworzono wiele budowli i założeń krajobra-
zowych w parku) kierował nadworny architekt Saksonii Jan Krzysztof Knöffel.

Posiadłość brodzka należała wówczas do największych na Łużycach, a hrabia Brühl – od 1746 r. zy-
skuje miano premiera i ministra skarbu w rządzie króla sasko-polskiego Augusta III. Hrabia Brühl 
zasłynął także jako kolekcjoner. W skład jego zbiorów wchodziły zarówno biblioteka licząca 70 tys. 
tomów, porcelana miśnieńska ze słynnym serwisem łabędzim - służącym za nakrycie dla 1400 osób, 
jak i galeria obrazów. Wielkie dobra ziemskie w Saksonii i w Polsce, zakłady przemysłowe, stajnie 
pełne rasowych rumaków, zwierzyńce, oranżeria, wspaniały ogród pałacowy w Brodach dopełniają 
obrazu jego bogactwa. Ośrodkiem administracyjnym tych dóbr był pałac w Brodach. Stworzony 
przez Heinricha von Brühla w XVIII w. ogród barokowy - pełen bogactwa i przepychu z figurami, 
fontannami, oranżerią z salą teatralną teatru letniego i zimowego, kolekcją egzotycznych drzew, 
labiryntów żywopłotów, pawilonów, pływających po jeziorze gondoli – czyli wystawny, dorównu-
jący europejskim wzorcom - iście królewski ogród. Tak widział bowiem swoją posiadłość w Brodach 
hrabia Brühl jako reprezentacyjną rezydencję na trasie Drezno – Brody – Warszawa. Jej piękno stało 
się legendą, a Brody nazywano „Perłą Dolnych Łużyc”, park pałacowy zaś „Ogrodem Łużyc”.

Od czasu, kiedy  Henryk Brühl wszedł w posiadanie pałacu w Brodach, Fryderyk August III 
nie podróżował na innej trasie niż przez Brody. Brody zyskały więc rangę ważnego ośrod-
ka politycznego. Za przykładem elektora szli bowiem dworacy i Brody stały się stacją po-
średnią na drodze do Polski, miejscem odpoczynku dla króla i podróżujących pomiędzy



50 NA BRÜHLOWSKICH WŁOŚCIACH

Dreznem a Warszawą polityków. Nie trwało to jednak długo. Działania podczas wojny siedmioletniej 
przyczyniły się do upadku wielkiej fortuny i pięknego założenia pałacowo - ogrodowego.

Koniec rezydencji

Pałac słynął z przepychu i hucznych zabaw, 
ale według zachowanych wiadomości, wiel-
kie życie dworskie w Brodach trwało tylko 
15 lat. Stało się tak z winy samego Brühla, 
który w prowadzonej przez siebie polityce  
wewnętrznej, a i zagranicznej, posługiwał 
się nader często intrygą, oszczerstwem,  
a nawet zdradą przez co zraził do siebie króla 
pruskiego Fryderyka II. Brühl występował 
początkowo jako sojusznik królewski w jego 
wojnie przeciwko Austrii o Śląsk, ale odstą-
pił od tego sojuszu zaraz po pierwszej fazie 
wojny. Nie dość tego, opowiedział się po 
stronie Austrii. Kiedy austriackie korpusy, pod  
generałem Londonem z terytorium Saksonii, 
zaczęły plądrować pruskie okolice Cottbus, 
rozgniewał się Fryderyk, a nie mogąc dopaść 
zdrajcy, bo ten przebywał bezpiecznie w Pol-
sce, wydał rozkaz zniszczenia jego brodzkiej 
siedziby. Rozkaz ten nie miał żadnego znacze-
nia militarnego, była to osobista zemsta króla  
w stosunku do hrabiego. Pruscy żołnierze 
pod dowództwem porucznika Eugeniusza 
Guicharda – człowieka o wysokim wykształ-
ceniu estetycznym, posiadacza tytułu profe-
sora uniwersytetu Leyden w Holandii – speł-
nili tę barbarzyńską misję.

Około stu lat pałac w Brodach stał w ruinie.  
Dopiero w 1885 roku prawnuk ministra, hra-
bia Fryderyk Stefan v. Brühl zadbał o niego. 
Gruntownie wyremontował, przykrył płaskim 
dachem i przystosował na mieszkanie dla swojej rodziny. W 1929 roku kolejny Brühl dokonał reno-
wacji pałacu i przywrócił jego dawny blask. Pałac był perłą łużyc do 1945 roku, kiedy to ponownie 
uległ zniszczeniu.

Brodzki park

Początek XIX w. przynosi Brodom, pozostającym w rękach Brühlów, zmiany. W latach 1815- 
1865 Fryderyk August Brühl stara się doprowadzić dobra swego dziadka do dawnej świetności. 
Rozbudowuje również ogród przypałacowy wykorzystując do tego istniejące po lewej stronie je-
ziora oraz wąwozy (użytkowane do tego czasu jako pastwiska). Uznając ciekawą, jak na warunki 
łużyckie rzeźbę terenu (namiastkę górzystego), stworzył aleje spacerowe w formie serpentyn,  
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teren obsadził gatunkami liściastymi i iglastymi. W tym samym czasie przypałacowy ogród baro-
kowy został przekształcony w park w stylu krajobrazowym. Na głównej osi widokowej z pałacu  
na jezioro stworzono rozległą przestrzeń – łąkę, obsadzając ją grupami drzew i soliterami.  
Z tego okresu pochodzą m.in. rosnące do dzisiaj: buk pospolity odmiany szkarłatnej, platany, kaszta-
nowce żółte, buki odmiany płaczącej, tulipanowce, dęby, cypryśniki błotne i wiele innych.

Nowopowstała cześć ogrodu na wąwozach z wijącymi się alejkami, miejscami widoko-
wymi, dużymi polanami, powstałymi na jeziorze dwoma wyspami, doskonale wpisuje 
się w koncepcje ogrodu w stylu angielskim. W tym czasie na najwyższym wzniesieniu  
wąwozów powstaje herbaciarnia – dwukondygnacyjna budowla w kształcie rotundy. Pra-
cami nad tworzeniem tego założenia parkowego kierował architekt krajobrazu Gottlieb  
von Bomsdorf, przyjaciel Friedricha Augusta, który na cześć jego najstarszej córki, Marii Christine, 
swoje dzieło nazwał „Zaciszem Krystyny” (Christines Ruh). 

Pomimo, iż w 1946 roku rząd polski włączył pałac i park w Brodach w skład dóbr państwowych  
i podejmowano tu wielokrotnie różnorodne prace zabezpieczeniowe, założenie pałacowo – parko-
we ulegało degradacji. Stuhektarowy park zdziczał, zatarł się jego układ i poszczególne „wnętrza” 
kompozycji, a cenne gatunki roślin zostały wyparte przez pospolite.

Współcześnie podjęto koncepcję renowacji parku. Działania mają charakter seminariów tereno-
wych. Podstawowym założeniem jest odsłonięcie głównych osi widokowych parku, usunięcie  
z części kwater historycznego układu powstałych w naturalny sposób odnowień naturalnych 
drzew i krzewów zakłócających układ kompozycyjny parku i jego charakter krajobrazowy. Prace  
od 2011 roku mają charakter cyklicznych, dwudniowych seminariów, odbywających się na zasadach 
wolontariatu.
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Brama bez klucza

W Brodach, u wylotu ulicy Wolności, zachowała się w dobrym stanie jedna z bram miejskich, zwana 
Bramą Zasiecką. Polecił wystawić ją w 1748 roku hrabia Brühl swojemu architektowi, Krzysztofowi 
Knöffelowi. Były to czasy, kiedy bram miejskich starano się pozbywać, Brühl jednak, wbrew ogól-
nym trendom, taką bramę stawia. Jest ona jednak inna, zachowała wprawdzie jeszcze swoje funkcje 
kontrolne, bo pierwotnie w skrzydłach bocznych mieściły się pomieszczenia dla straży miejskiej, ale 
wystawiona została przede wszystkim na chwałę i splendor. Ma formę starożytnych łuków tryumfal-
nych. Brody, położone na trasie łączącej dwie stolice Augusta – Warszawę i Drezno – często gościły 
króla wraz z dworem.

W 1928 roku rozwój transportu drogowego sprawił, że bramę przebudowano. Dostosowano  
ją do ruchu dwukierunkowego. Część środkowa pozostała bez zmian, wyburzono zaś pier-
wotne boczne dobudówki, a w ich miejsce postawiono obustronie dwa nowe przejazdy  
i przejścia dla pieszych. Dzisiaj Brama Zasiecka stanowi symbol miejscowości i znalazła się nawet  
w nowym, współczesnym herbie gminy. 

Suchy Bór

Powierzchniowy pomnik przyrody „Bór Suchy” to piękny, ponad 200 – letni las sosnowy, rosnący  
w okolicach Zasiek. Jest jednym z najstarszych w Polsce drzewostanów sosnowych rosnący na naj-
uboższym siedlisku, a mimo to jest w doskonałej kondycji.
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Widoczne na pniach drzew spały żywiczarskie (na części powierzchni) świadczą o tym, że dawniej 
była pozyskiwana tu żywica. I w tym przypadku współcześni leśnicy nie wiedzą jak temu niezwykłe-
mu lasowi udało się przetrwać, bo zazwyczaj po pozyskaniu żywicy drzewa wycinano – uznając je 
za osłabione. Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza ten las uratował pożar. Ponieważ 
ogień mógł strawić sąsiednie partie lasu, ten fragment boru pozostawiono - jak mówią fachowcy 
„zdjęto go z planów wycinki”. Obecnie jest on uznany za drzewostan naturalny oraz za tzw. drzewo-
stan zachowawczy, czyli taki, którego zadaniem jest przekazanie swoich genów młodszym pokole-
niom. Zbierane są z niego nasiona, z których powstają nowe uprawy sosny.
 

Tutaj, w Suchym Borze, możemy poczuć się jakbyśmy wędrowali po lubuskim lesie dawno, dawno 
temu. 

Tańczące drzewa - Kandelabry

Sześć kilometrów od Brodów, w kierunku 
Zasiek, gdy skręcimy w lewo, dotrzemy do 
niezwykłego lasu, który wygląda jak z filmu 
fantasy. Sosny nabrały tutaj dziwnych kształ-
tów. Wyginają się, jakby zastygły w jakimś 
magicznym tańcu. Nawet leśnicy nie wiedzą 
dlaczego w przypadku tego powierzchnio-
wego pomnika przyrody drzewa tak właśnie 
rosną. Czy sprawiła to śnieżna zima, która 
młode drzewa przygięła do ziemi, czy zwie-
rzęta obgryzające młode pędy? A może to 
niemieccy leśnicy usiłowali zmusić sosny, by 
tak rosły, aby uzyskać materiał na gięte meble.

„Ośmiornica” w Proszowie

Mimo, iż nazwa gatunkowa sosny brzmi 
- zwyczajna, to jednak ta jest wyjątkowa.  
Jedyna w Polsce taka sosna. Z jednolitego 
pnia, na wysokości ok. 2 m nad ziemią rozra-
sta się w oryginalny układ ośmiu potężnych  
konarów, powyginanych samodzielnych 
drzew. Taki wygląd sprawił, że okoliczni 
mieszkańcy nigdy o tym drzewie nie mówili  
inaczej jak o ośmiornicy, no i kiedy sosnę  
objęto ochroną pomnikową, nazwa ta stała 
się jej imieniem.  

Drzewo liczy około 150 lat. Pochodzenie jego niezwykłej formy nie jest pewne. Najbardziej praw-
dopodobną przyczyną jest zrośnięcie kilku drzew w jeden zwarty pień do około 2 m wysokości,  
które powyżej rosną już samodzielnie, tworząc osiem potężnych ramion. Inni tłumaczą to  
niezwykłe ukształtowanie zniszczeniem pędu głównego jednego drzewa w bardzo wczesnej mło-
dości, które po latach rozgałęziło się. Uszkodzenie mogło być wynikiem zgryzienia przez jelenia, 
sarnę, uszkodzenia przez szkodliwe owady (zwójki) lub złamania, na przykład przez okiść śnieżną. 
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Jest także możliwe, że w późniejszym już eta-
pie wzrostu, ze względu na rozwijającą się już 
bardzo ciekawą formę, w osiągnięciu osta-
tecznego kształtu pomógł również człowiek. 

Sosna mierzy 26 m wysokości, w obwodzie, 
na wysokości 1,3 m od ziemi ma 480 cm, a tuż 
przy ziemi 360 cm. Rośnie w otoczeniu innych 
dorodnych stuletnich sosen w pięknym, bo-
gatym lesie, tuż przy drodze, 4 km od Brodów 
jadąc w kierunku Tuplic.

Ośrodek Edukacji  
Przyrodniczo-Leśnej  
w Jeziorach Wysokich

Ośrodek działa od 1998 roku, posiada salę 
wykładowo-konferencyjną, leśną ścieżkę 
edukacyjną, ogród dendrologiczny, wieżę  
z tarasem widokowym oraz drewnianą wiatę 
z paleniskiem do grillowania. W odrestauro-
wanej leśniczówce z 1926 roku znajduje się 
muzeum przyrodniczo-leśne. Ośrodek jest 
najczęściej odwiedzanym przez turystów 
miejscem w gminie Brody. Posiada certyfikat 
„Lubuska Perła w Koronie 2010 r.”. 
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Edukacja leśna społeczeństwa stała się jednym z podstawowych zadań leśników Lasów Państwo-
wych. Edukacja prowadzona w Nadleśnictwie Lubsko jest skierowana szczególnie na dzieci i mło-
dzież szkolną. Odbywa się ona poprzez działalność Ośrodka, współpracę leśniczych ze szkołami oraz 
szeroką aktywność Lasów Państwowych (Nadleśnictwa Lubsko).

Rozwojowi turystyki i rekreacji sprzyja rozbudowująca się infrastruktura turystyczna - sieć parkin-
gów przy głównych drogach, ścieżki przyrodnicze, szlaki piesze, rowerowe i konne.

Ścieżka przyrodniczo-leśna przy Ośrodku

Trasa ścieżki rozpoczyna się i kończy przy ośrodku. Długość ścieżki wynosi ok. 4 km. Dla dzieci 
młodszych można wybrać wersję krótszą, ok. 2 km. Ścieżka posiada wyjątkowo atrakcyjne walory 
krajobrazowe, przebiega bowiem na terenie ukształtowanym przez morenę czołową zlodowacenia 
środkowopolskiego. Znajdują się tutaj głębokie wąwozy i wypiętrzenia dochodzące do 30 metrów 
nad poziom Jeziora Brodzkiego. Dodatkowym walorem jest to, że ścieżka przebiega przez stary 
park, który należał do zespołu pałacowo-parkowego w Brodach. Piękno natury i niepowtarzalny 
urok tego miejsca nikogo nie pozostawia obojętnym i sprawia, że zwiedzający chętnie tu wracają.

Wieża widokowa

Od 1999 r. walory krajobrazowe Gminy Brody  
można podziwiać z tarasu widokowego  
murowanej wieży postawionej przez leśni-
ków i pełniącej podwójną rolę – przeciw-
pożarową i widokową. Jest ona elemen-
tem Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej,  
a także elementem systemu ochrony prze-
ciwpożarowej lasów w Nadleśnictwie Lubsko.  
To pierwsza w Polsce, wybudowana po dru-
giej wojnie światowej murowana wieża  
o takich funkcjach. Od początku stała się  
turystyczną atrakcją Ośrodka i rozpoznawal-
nym w kraju symbolem Nadleśnictwa Lubsko. 
Turystom nieodparcie przypomina latarnię 
morską. My nazywamy ją latarnią w zielonym 
oceanie lasów lubuskich. Wieża ma wysokość 
41 m i stoi na jednym z najwyższych punktów 
w okolicy (114 m n.p.m.). Aby wspiąć się na ta-
ras widokowy trzeba pokonać 176 schodów. 
Wspinaczka zostaje jednak wynagrodzona 
pięknymi widokami rozległych lasów, niebie-
skich jezior i malowniczo położonych miej-
scowości po stronie polskiej i niemieckiej.

Ogród dendrologiczny

Podczas tworzenia koncepcji infrastruktury Ośrodka w latach 1996-97 uwzględniono również budo-
wę ogrodu dendrologicznego (arboretum). Na obszarze prawie 2 ha, o tarasowym układzie terenu, 
który wcześniej był uprawiany rolniczo, zaprojektowano ogród dendrologiczny. Jego głównym zało-
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żeniem jest zgromadzenie możliwie największej liczby różnych gatunków sosen. Twórcy uważają, że 
należy się „pomnik” rodzajowi Pinus (sosna), ponieważ sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) jest królową 
naszych lasów, znalazła w Polsce najkorzystniejsze warunki klimatyczne oraz siedliskowe w swoim  
euroazjatyckim zasięgu. Zajmuje ponad 60% powierzchni lasów w kraju. Na ziemi lubuskiej  
prawie 90% to lasy sosnowe. Jej drewno posiada trudne do przecenienia zalety i bardzo szerokie  
zastosowanie . Na świecie jest ponad 100 gatunków sosen (a w Polsce zasadniczo wyróżnia się trzy). 
Do rodzaju pinus należą również rekordy: długowieczności i wielkości szyszek. Wśród drzew igla-
stych, obecnie uznaje się, że najstarsze żyjące na Kuli Ziemskiej drzewo – to sosna oścista (pinus 
aristata), która rośnie w Ameryce Północnej. Znalezione w Górach Białych egzemplarze  osiągnęły 
wiek 3000–4600 lat, a najstarszy liczy 5060 lat. Młody egzemplarz tego drzewa można zobaczyć  
w ogrodzie OEPL.

Najcięższe szyszki (do 3,5 kg) rodzi sosna Coultera (pinus coulteri), którą można również  
podziwiać w ogrodzie. Sosny wśród drzew iglastych są wyjątkowe, np. mają igły skupione  
w pęczki wyrastające z pędu (gałązki). I tak można spotkać sosny dwu-, trzy-, pięcio-, a nawet 
ośmioigłowe; jest także sosna jednoigłowa (wiele z nich do zobaczenia w ogrodzie). Obecnie  
w ogrodzie dendrologicznym OEPL można zobaczyć młode drzewka 30 gatunków sosen.  
Aby jednak nie było zbyt monotematycznie, w arboretum prezentowane są także inne cieka-
we gatunki drzew i krzewów z różnych stron świata np. mamutowiec olbrzymi, cedry, szydlica  
japońska, kłęk kanadyjski, tulipanowiec, kasztan jadalny, metasekwoja chińska, sośnica japońska, 
jodły, cyprys wiecznie zielony z Grecji, cypryśnik błotny, cyprysiki, żywotniki i wiele, wiele innych.

W 2009 roku powstała inicjatywa utworzenia alei potomków najsłynniejszych dębów z Polski 
i Europy. Już rosną w Jeziorach Wysokich sadzonki pochodzące od najstarszego dębu „Chrobrego”, 
najgrubszego „Napoleona”, najbardziej znanego „Bartka”, a także oryginalnego dębu z Mużakowa, 
wyhodowanego przez niemieckich botaników, o liściach przypominających laur. Twórcy starają się 
o potomka dębu o nazwie „Robin Hood”, który rośnie w lasach hrabstwa Sherwood w Anglii.
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Jezioro Brodzkie

W użyciu są jeszcze dwie nazwy lokalne, Jezioro Brody i Jezioro Parkowe. Jego powierzchnia liczy 
ok. 50,3 ha. Znajduje się w powstałej w okresie zlodowacenia bałtyckiego rynny polodowcowej 
przylegającej do Wału Brody – Drewitz. Dno tej rynny, jak też jeziora, należy do bardzo płytkich 
(1,5 m). Brzegi zbiornika, z wyjątkiem części południowo – zachodniej (od strony Jezior Wyso-
kich), są trudno dostępne, zabagnione. Wokół jeziora biegnie droga spacerowa. Jezioro Brodzkie 
jest jeziorem przepływowym, do którego wpadają: rzeczka Wodra i Rów Brodzki, odprowadzające 
nadmiar wody ze Stawów Nabłoto. Jezioro ma bardzo niekorzystne warunki naturalne i jest bar-
dzo podatne na wpływy zanieczyszczeń zewnętrznych. Pod względem wskaźników fizykochemicz-
nych odpowiada III klasie czystości. W wodzie występują stężenia zanieczyszczeń organicznych  
i biologicznych. Wpływ na to ma dopływ do jeziora cieków bytowo-gospodarczych. Pomimo zanie-
czyszczeń w wodzie występują karpie, liny, płocie, karasie, szczupaki i leszcze. Po uporządkowaniu 
jeziora, planuje się doprowadzić je do stanu I klasy czystości i przydanie mu funkcji rekreacyjnej.

Przy jeziorze biegnie szlak turystyczny (zielony) oraz leśna ścieżka dydaktyczna Ośrodka Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej. 

Brożek – ściśle tajne

Niemieckie zakłady chemiczne gałęzi koncernu grupy „Dynamit-Nobel”, przy drodze kolejowej 
Forst-Tuplice-Żary, na powierzchni 600 ha, wybudowały fabrykę materiałów wybuchowych. Stanęło 
tam 400 obiektów, jedne wyrastają z ziemi do wysokości pierwszej kondygnacji, inne ukryte są  
w ziemi nawet na głębokości pięciu pięter. Budowa zakończyła się w 1941r. Na terenie fabryki 
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funkcjonowało 38 km torów kolejowych. Maszynista Kurt Schmit pracujący od 1939 roku, tak re-
lacjonował: Codziennie przewożono 30 wagonów cementu, piasku i innych materiałów budowla-
nych. Teren zakryty był siatką maskującą i otoczony trzymetrowymi zasiekami, był zamknięty jak 
obóz koncentracyjny.

Tak naprawdę w Zasiekach były dwa zakłady (niemal bliźniacze), jeden oficjalny, drugi całkowicie 
tajny, ukryty. Obowiązywały tam specjalne przepustki i zachowanie bezwzględnej tajemnicy. Zakład 
był kompletnie samowystarczalny, z własną elektrownią ukrytą trzy piętra pod ziemią, mediami itp. 
Fabryka ta była jednym z dwóch obiektów na tych ziemiach, drugi znajdował się pod Nowogrodem 
Bobrzańskim. Wtedy to także wybudowano drogę „wschód–zachód”, Zasieki - Nowogród, łączącą te 
dwa, nadzorowane przez jedno kierownictwo obiekty militarne. Pracowali tam przymusowo jeńcy: 
Francuzi, Włosi, Litwini, Holendrzy, Żydzi, Rosjanie i Polacy. Mieszkali w prymitywnych warunkach 
pod ścisłym nadzorem. Fabryki te produkowały przede wszystkim proch do granatów, ale także  
nitroglicerynę, proch strzelniczy, bomby lotnicze. Rodzice pracujący w zakładach na pytania dzieci 
odpowiadali, że pracują w fabryce cukierków. 

Z relacji historycznych wiemy, że w latach 1941-42 w fabryce były dwa bardzo duże wybuchy (być 
może to te ze „Stawki większej niż życie”).

TEREN TEN JEST BARDZO NIEBEZPIECZNY I DLATEGO TEŻ OBJĘTY  
ZOSTAŁ ZAKAZEM WSTĘPU DO OBIEKTÓW. PORUSZAĆ SIĘ MOŻNA  

JEDYNIE PO SZLAKACH KOMUNIKACYJNYCH.
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Niezwykły kościół w Bieczu

Parafia w Bieczu była już w średnio-
wieczu. Obecny, barokowy kościół 
pod wezwaniem Matki Boskiej Czę-
stochowskiej wzniesiony został oko-
ło 1721 roku, staraniem ówczesnego 
dziedzica Biecza Jerzego Wiedebacha, 
szambelana królewskiego w służbie 
Augusta II. Usytuowany malowniczo 
na pagórku, był jednym z elementów 
w barokowej kompozycji założenia 
dworskiego. Autorem i budowniczym 
świątyni był architekt drezdeński  
Jerzy Bähr, który to rok później otrzy-
mał zlecenie wykonania projektu 
kościoła Mariackiego (Frauenkirche)  
w Dreźnie. Wprawdzie prace koncep-
cyjne zajęły mu 4 lata, a budowa świą-
tyni ciągnęła się aż 23, to powstało 
monumentalne dzieło, które należy 
do najbardziej znaczących protestanc-
kich budowli sakralnych niemieckiego 
baroku. Największy na świecie, obok 
katedry w Strasburgu, budynek wznie-
siony z piaskowca, jego dzwonowa-
ta kopuła to najokazalsza tego typu 
konstrukcja wykonana z kamienia 
wśród kościołów leżących na północ 
od Alp, porównywalna z takimi dziełami, jak kopuła autorstwa Michała Anioła na Bazylice św. Piotra  
w Rzymie. 

I pomyśleć, że biecki wiejski kościółek, różniący się naturalnie skalą i materiałem budowlanym, 
zawiera jednak te same elementy koncepcji co drezdeński kościół Najświętszej Maryi Panny.  
Należy do kościołów o założeniu centralnym. Wzniesiony na planie krzyża greckiego z półkoli-
stą absydą po stronie wschodniej, nakryty jest wielospadowym dachem, z którego centralnie  
wyrasta czworoboczna wieżyczka z latarnią, zwieńczona cebulastym hełmem. Gładkie elewa-
cje o dwóch kondygnacjach okien, w narożnikach ujęte są pilastrami. Opinające wnętrze empory  
i ławki rozmieszczone są koncentrycznie tak, aby ołtarz oraz prezbiterium znajdowały się dokładnie 
w centrum uwagi całego zgromadzenia wiernych. Charakterystyczna koncepcja kościoła należała 
do nowatorskich, tchnęła nowego ducha w liturgię obrządku protestanckiego. Jerzy Bähr zbudował 
jeszcze kościół w pobliskich Brodach, jest to jednak zupełnie inna stylowo świątynia.

Po ciszę i spokój

Do Proszowa przyjeżdża się w poszukiwaniu wypoczynku. Wieś leży wśród lasu, nad małym uro-
kliwym jeziorkiem. Jezioro Proszów, Proszowickie lub Drutów (niem. Faule See) jest w zarządzie 
Nadleśnictwa Lubsko, liczy niecałe 3 ha powierzchni lustra wody. Woda w jeziorze odpowiada  



60 NA BRÜHLOWSKICH WŁOŚCIACH

II klasie czystości, znajduje się jednak w daleko posuniętym stadium eutrofizacji. Brzeg południowy  
i po części północny jest mocno zabagniony, porośnięty głównie przez olchę. Brzegi wschodni  
i zachodni są wyższe, porasta je las sosnowy. Jezioro i jego brzegi wykorzystywane są przez wędka-
rzy, a także do celów rekreacyjnych.

Leśnicy wytyczyli tutaj parking, pole biwakowe, małe kąpielisko i boisko. Na wschodnim brze-
gu wśród sosen stoi mały domek letniskowy. Zbudował go na początku lat 30 XX wieku profe-
sor Eichinger, który mieszkał w Brodach i dbał o hrabiowskie zasiewy, a w Proszowie miał kilka  
doświadczalnych szkółek rolnych. Kupił on od rodziny Waltera Juracka kawałek lasu, przy leśnym 
stawie i tu, na tzw. Sonnenberg, postawił swoje letnisko, gdzie wypoczywał i kontemplował ciszę.

Dzisiaj dawne letnisko Eichingera pełni rolę taniej bazy turystycznej, posiada 2 pokoje gościnne, 
kuchenkę i małą łazienkę. Istnieje możliwość wynajmu noclegu po uzgodnieniu z właścicielem. 

Stara huta w Proszowie

Nie przypadkiem dawna nazwa Proszowa - Drahthammer miała coś wspólnego z kuźnicą. Ponad  
1 km na południe od dzisiejszej wsi, w 1710 roku, Anzelm Peromnitz, ówczesny dziedzic brodzkiego 
majątku, użytkował niewielki zakład obróbki metalu zwany Messingwerkes, albo częściej Altham-
mer. W 1748 roku, hrabia Henryk Brühl - nowy nabywca brodzkiego władztwa, na miejscu owego za-
kładu rozpoczął budowę nowego pieca hutniczego. Już w sierpniu roku następnego nastąpił pierw-
szy spust przetopionego metalu. Jako surowiec służyła ruda darniowa, pozyskiwana z miejscowych 
mokradeł, a także przywożona z innych miejsc. Siłę napędową dla młotów zapewniała woda Strągu, 
zaś ogień z węgla drzewnego pozwalał na uzyskanie odpowiedniej temperatury wytopu. Tuż przed 
7 letnią wojną hrabia uzyskał intratny kontrakt na odlanie 100 lawet dla saksońskiej artylerii. Nieste-
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ty, ze względy na niską jakość materiału, pierwszych 20 lawet rozsypało się podczas prób strzelania. 
Wprawdzie w 1756 roku zostały na nowo odlane, jednak z dostawy pozostałych 80 zrezygnowano. 
Zakład pracował na rzecz Brühla dłuższy czas, później został wydzierżawiony. W pierwszej połowie 
XIX wieku stanowił lokalne centrum pozyskiwania żelaza z rudy darniowej i jego obróbki. Ostat-
ni dzierżawca Fach w 1864 roku zaniechał produkcji i zrezygnował z dzierżawy. Opuszczona huta  
z biegiem lat uległa dewastacji. Zaniedbane budynki po czasie rozpadły się, a po części zostały 
rozebrane. W latach pierwszej wojny światowej zalegające tu hałdy szlaki z przetopu rudy zostały 
sprzedane śląskim hutom. Brühl zarobił 5000 marek. Ślady po Althammer widoczne są do dzisiaj.  
Wystarczy tuż przy Jeziorze Głębokim wejść na zielony szlak do Proszowa (droga leśna „Szklana”), aby 
po ok. 100 metrach natknąć się na resztki 3-4 hałd szlaki, fundamenty budynków i ślady wyrobisk.

Po niegdysiejszej produkcji żelaza, na niektórych cmentarzach wiejskich w okolicy, a szczególnie na 
cmentarzu brodzkim, odnajdziemy żelazne krzyże (w Brodach w 1945 r. było ich ponad 60), wiele płyt 
epitafijnych oraz kute kraty okalające groby, które wszystkie odlane zostały w proszowskiej hucie.

Wał Brody – Drewitz

Wyniesiony jest 20 – 45 m nad otaczający teren i stanowi południową granicę zlodowacenia bałtyckie-
go, którego stadiał leszczyński sięgnął aż tutaj – najdalej na południowy zachód. Forma ta zbudowana 
jest z piasków i żwirków wodnolodowcowych, położonych na glinie zwałowej, która leży na osadach 
górnego miocenu. Ich miąższość wynosi 20-40 m. Wał przedstawia zespół stożków sandrowych, usy-
panych przez wody roztopowe martwego lodu stacjonującego na obszarze Równiny Lubszy. Ma on 
formę wału o szerokości 2,5 – 3 km i długości ok. 18 km. Największa część wału osiąga 112,2 m n.p.m.   
Porośnięty jest głównie lasem sosnowym. U jego stóp leżą jeziora Brodzkie, Suchodolskie i Stawy 
Nabłoto. Ścieżki spacerowe położone są w bardzo atrakcyjnych miejscach tej moreny czołowej.
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Proszów – pomnik w leśnej głuszy

Jeżeli pójdziemy od „Ośmiornicy” leśnym duktem, w kierunku północnym po około 250-300 m 
natrafimy na duży granitowy głaz. Jest na nim zamocowana tablica mówiąca, że w tym miejscu  
7.10.1994 roku zmarł Grzegorz Pawelec – łowczy koła łowieckiego „Jeleń” w Brodach. Śmierć  
nastąpiła w czasie indywidualnego polowania na jelenia – po ustrzeleniu jelenia serce myśliwego 
nie wytrzymało i zmarł. Został odnaleziony przy strzelonym byku. Pomnik postawiony został przez 
kolegów z koła łowieckiego, obsypany igliwiem, jest pieczołowicie pielęgnowany.

Wizyta w kolskim kościele

Koło to miejscowość godna odwiedze-
nia. Chociaż wieś pojawia się w źródłach 
dopiero w 1346 roku, jej koliste rozpla-
nowanie sięga daleko w okres przedlo-
kacyjny. Nazwa miejscowości doskonale 
to rozplanowanie ilustruje.

Na obszernym wiejskim placu góruje 
masywny kościół z szeroką wieżą od 
zachodu, wieńczoną kopulastym heł-
mem z latarnią. Swoją formę zawdzię-
cza gruntownej przebudowie, którą  
w latach 1731–1733, na bazie wcze-
snogotyckiego kościółka, przeprowa-
dził gubiński miejski mistrz budowlany 
Jan Krzysztof Schultze. Tylko kamienna 
podbudowa wieży i fragmenty murów 
nawy pochodzą ze średniowiecza. Ba-
rokowe wyposażenie wnętrza wyko-
nali w latach 1732–1741 dwaj żarscy 
artyści, bracia Dreyzigmark, Krzysztof 
Fryderyk – jako cieśla i rzeźbiarz oraz 
Jan Antoni jako malarz. Stary gotycki 
ołtarz szafowy został przeniesiony do 
kaplicy zamkowej w Brodach i prze-
bywał tam do końca II wojny świa-
towej. Ołtarz Dreyzigmarków z 1732 roku jest po renowacji. Z marmurkowymi kolumna-
mi i tzw. „policzkami usznymi”, jak również w górnej części z puttami i okiem opatrzności  
w dużym promiennym słońcu prezentuje się wspaniale. Na środkowym polu widzimy dzisiaj współ-
czesny obraz Madonny, nie pasujący do barokowej formy ołtarza. 

Szczególną uwagę przyciąga, dobrze zachowana z tamtych czasów, szafowa empora rodziny Dal-
lwitzów z ich herbem niczym podpisem. Dostawiona do północnej ściany zdobiona jest bogatą 
dekoracją snycerską. Krzyż, dzieło Dreyzigmarcka, delikatny relief, który wmontowany był w ołtarz 
wisi dzisiaj z innej strony. Usunięto boczne dwupiętrowe empory i prospekt organowy, zachodnia 
empora jest bardzo skromna. Baniasta ambona pierwotnie stojąca przy południowej emporze, stoi 
dzisiaj z północnej strony między lodżą patronacką, a ołtarzem, straciła wiele ze swojego dawnego 
wyglądu. Świątynia jest dziś kościołem filialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
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Największy w województwie

W Kole, w pobliżu kościoła na prywatnej po-
sesji nr 33, wydzielony z ogrodu drewnianym 
płotkiem, stoi duży granitowy krzyż typu ła-
cińskiego. Uważany jest za pomnik średnio-
wiecznego prawa, wystawiony jako pokuta 
za morderstwo. Jego wymiary (155x20x16) 
czynią go największym krzyżem tego  
rodzaju w województwie lubuskim. Krzyż 
ma lekko rozszerzające się ramiona i należy 
również do jednych z najciekawszych krzyży  
pokutnych w Polsce, gdyż na swojej po-
wierzchni posiada dwustronnie ryty wypukły 
miecz, który wskazuje narzędzie zbrodni. Taki 
sposób rytu w kamieniu, niezwykle praco-
chłonny, stanowi dużą rzadkość.

Przyczynę wystawienia krzyża tłumaczą  
legendy. Według jednej z nich, dwaj rabusie 
pokłócili się przy podziale łupów i pozabijali  
się nawzajem. Według innej wersji pewien 
czeladnik zabił innego czeladnika o pisankę. 
Jeszcze inne źródła donoszą, że na miejscu 
krzyża kamiennego był rozstrzelany pewien 
kupiec. Jak było naprawdę nie sposób dociec. 
Zbrodnia musiała być jednak wielka, skoro 
tak ciężką wyznaczono pokutę.

Zasieki – miasto, którego dziś nie ma

Zasieki to wieś leżąca nad Nysą Łużycką, w której mieszka około 350 osób. Nie każdy wie, że są to reszt-
ki dawnej kilkunastotysięcznej dzielnicy prawobrzeżnego miasta Forst – Berge. Miasto Forst prze-
kroczyło rzekę w XIX wieku i korzystając z panującego okresu industrializacji, lewobrzeżna dzielnica 
dynamicznie się rozwijała. Ze starym miastem łączył ją most Lange Brücke (Długi Most), wystawiony 
w 1921 roku i zaprojektowany przez Rudolfa Kühna. Od niego rozchodziły się gwieździście ciągi ulic. 
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Rok 1945 przyniósł dzielnicy Berge początek definitywnego końca. Nowi gospodarze nawet nie 
próbowali zagospodarować dawniej tętniącego życiem miasta. Związane to było z położeniem  
w przygranicznej strefie oraz niestabilnością sytuacji politycznej w regionie, a także problemami 
techniczno-finansowymi. Kilka lat po wojnie zarządzono akcję rozbiórkową w celu pozyskania cegły 
– cennego wówczas materiału budowlanego w zrujnowanym kraju. Prace te spowodowały rozebra-
nie całej dzielnicy. Dziś o czasach jej niegdysiejszej świetności świadczą coraz bardziej nikłe ślady.

Z pozostałości po mieście można zobaczyć ciągi dawnych ulic utwardzonych kostką granitową. 
Ostały się także fragmenty zburzonego mostu drogowego z rozbudowanymi przyczółkami o cieka-
wej architekturze, w formie nadbrzeżnych pasaży z szerokimi schodami schodzącymi na nadnyskie 
łąki. Całość zamykają dwie ocalałe latarnie. W pobliżu zachowała się też betonowa fontanna, jest 
wprawdzie uszkodzona, ale prezentuje się dobrze. W Zasiekach zachowały się także przedwojenne 
cmentarze – poewangelicki i mały żydowski kirkut. 

Zasieki są bodaj jedyną wsią w Polsce o tak szerokich ulicach i chodnikach. Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody zakłada odbudowę Zasiek. Docelowo 
ma tu mieszkać 5 tys. mieszkańców. Tymczasem od 2002 roku, nieco na północ od wsi, działa pol-
sko-niemieckie drogowe przejście graniczne.

Suchodół – jezioro jak naleśnik

Jezioro nosi nazwę Suchodolskie , albo po prostu Suchy Dół. Położone jest ok. 400 metrów na pół-
nocny zachód od wsi. Obok wiedzie zielony szlak turystyczny w kierunku Węglin. Leży w płaskim 
terenie, otoczone lasem sosnowym i liściastym, w płytkiej owalnej niecce wytopiskowej. Zajmuje 
nieco ponad 30 ha powierzchni, a ze względu na niewielką głębokość, jego brzegi, szczególnie pół-
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nocny, są bardzo zabagnione i porośnięte pasem roślinności z domieszką trzciny i pałki wąskolistnej. 
Na tafli wodnej spotkamy większe skupiska grążeli żółtych. Zbiornik występuje jako łowisko wędkar-
skie, można złowić tu przede wszystkim okazy karpia, karasia, linów, płoci oraz szczupaków, rzadziej 
okoni i leszczy.

Nad Jeziorem istnieje możliwość biwakowania, chociaż straciło ono już inne walory rekreacyjne. 
Nieopodal jeziora, we wsi, znajdują się gospodarstwa agroturystyczne.

„Żurawie bagna”

Użytek ekologiczny „Żurawie Bagna” utwo-
rzony został w 2003 r. Obiekt położony jest  
6 km na południowy wschód od miejscowości 
Brody. W pobliżu znajduje się jezioro Głębo-
kie. Powierzchnia użytku wynosi 5,27 ha. Jest 
to przykład naturalnej sukcesji ekologicznej, 
która reprezentuje różnorodne stadia zarasta-
nia płytkiego zbiornika wodnego. Wykształ-
ciły się tu, w zależności od poziomu wody, 
różnorodne zbiorowiska roślinne: trzęsawisko 
z zespołem turzycy prosowej, z licznie wystę-
pującym bobrkiem trójlistkowym, skrzypem 
bagiennym i paprocią zachylnikiem błotnym; 
torfowisko przejściowe z rosiczką okrągłolist-
ną, która objętą jest ścisłą ochroną gatunko-
wą, przygiełką białą i pływaczem drobnym; 
płat podmokłej łąki ze stanowiskiem storczyka 
kukułki plamistej, wąkroty zwyczajnej i krusz-
czyka błotnego; niewielki fragment boru ba-
giennego z mszarem torfowcowym, bagnem 
zwyczajnym objętym również ścisłą ochroną, 
wełnianką pochwowatą i żurawiną błotną; ols 
z bogatym stanowiskiem czermieni błotnej. 
Użytek ekologiczny „Żurawie Bagna” oraz je-
zioro Głębokie zostały objęte europejską siecią 
obszarów chronionych Natura 2000 pod na-
zwą „Uroczyska Borów Zasieckich”.

Ruskie stawy w Proszowie

Użytek ekologiczny o powierzchni 25,88 ha. Numer rejestru wojewódzkiego 55. Są to od dawna 
nieużywane stawy rybne należące do byłych brodzkich dóbr hrabiego Brüla, położone po prawej 
stronie drogi Brody-Gręzawa, w pobliżu wsi Proszów. Już na przedwojennych mapach stawy te sta-
nowiły teren chroniony ze względu na siedlisko bociana czarnego i nosiły nazwę „Russen Teich”.  
Dzisiaj również odgrywają istotną role w krajobrazie i stanowią siedlisko dla licznych gatunków roślin  
i zwierząt. W pobliżu prowadzi zielony szlak turystyczny.

Rosiczka
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Oczka śródleśne

Prawie 50.% lesistość woj. lubuskiego i ponad 60.% lesistość ujętych w przewodniku gmin sprawia, 
że zasadniczym elementem w krajobrazie opisywanego obszaru są lasy. W tym lesistym krajobrazie 
z lotu ptaka (np. licznie tu występującego bielika), oprócz miast, miasteczek i wiosek zauważymy 
śródleśne pola i oczka wodne. Te ostatnie powstały albo po ustąpieniu lodowca, albo na skutek 
działalności wydobywczej człowieka, albo są skutkiem gospodarczej działalności rybackiej na tym 
obszarze. Puszczański charakter obszaru powodował specjalizację w kierunku gospodarki leśnej, 
bartnictwa, myślistwa, gospodarczego użytkowania istniejących tu stawów i jezior. W XVII wieku 
na tym terenie istniało wiele kompleksów stawów związanych z tradycją hodowli rybackiej. Duże 
pokłady surowca niezbędnego do produkcji cegieł, dachówek, kafli, materiałów ogniotrwałych, 
dały możliwość rozwoju na większą skalę produkcji ceramicznej, a wyrobiska po wydobyci tych su-
rowców stały się z czasem zbiornikami wodnymi, pełniącymi dzisiaj trudne do przecenienia funkcje 
przyrodnicze oraz te służące gospodarczej i wypoczynkowej aktywności człowieka.



67

Rejon Dużego Stawu

Jadąc (oczywiście rowerem) nowo wybudowaną przez leśników, utwardzoną drogą, wiodącą  
z Brodów do Tuplic, dojedzie się na brzeg Wielkiego Stawu. Jest to bogate przyrodniczo i jak się 
okazuje, równie niezmiernie ciekawe historycznie miejsce. Wielki Staw to nienaturalne jezioro, lecz 
sztucznie stworzony zbiornik wodny o powierzchni 52 ha, magazynujący ok. 620 tys. metrów sze-
ściennych wody. Miejsce przepiękne przyrodniczo i bogate faunistycznie. Staw ten prawdopodobnie 
został zbudowany w XVI wieku. Jego istnienie potwierdzają histo-ryczne mapy, z pierwszej połowy  
XVIII wieku (1740 r.). W średniowieczu funkcjonowała tu „hamernia” czyli leśny zakład, który zajmo-
wał się wytapianiem żelaza z rud darniowych. Wydobywano je na miejscu dziś istniejącego Wielkie-
go Stawu. Tutaj także zaczyna się, leżące po Polskiej stronie, ramię podkowy „ŁUKU MUŻAKOWSKIE-
GO” - wału moreny czołowej powstałego podczas zlodowacenia południowopolskiego. Miało ono 
miejsce około 350 tys. lat temu i obejmowało prawie całą dzisiejszą Europę Środkową.

Idąc albo jadąc rowerem dalej, w kierunku północnym, po gruntowej już drodze leśnej, dojdziemy 
do dużej polany. To tu w XVIII wieku funkcjonowała „smolarnia” - zakład, w którym metodą suchej 
destylacji wytwarzano smołę z drewna. Pod koniec XIX w., kiedy na rynku pojawiła się tańsza smoła 
wytwarzana metodami przemysłowymi, zaprzestano tutaj jej produkcji, a na tym miejscu wybu-
dowano leśniczówkę. W pobliżu leśniczówki zaś stworzono rozległy, ogrodzony obszar nazywany 
ogrodem zwierzęcym, w którym prowadzono hodowlę dzikich gatunków zwierząt (na potrzeby 
polowań hrabiów von Brühl z Brodów i ich gości). Także tu, w pobliżu leśniczówki stała piwnica – 
lodownia, w której przechowywano m.in. tusze upolowanych zwierząt.

Miejsce to, to także (czego dzisiaj już nie widać) średniowieczny szlak handlowy, zwany „Drogą Kró-
lewską”, biegnący ze Szczecina do Pragi. Obecnie o wspomnianej przeszłości miejsca świadczą już 
tylko ruiny istniejących dawniej budynków, polana, pozostałości drzew owocowych i piękne ponad 
dwustuletnie dęby.
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NA ŁUKU  
MUŻAKOWA

Łuk Mużakowa

Łuk Mużakowa – Muskauer Faltenbogen, zwany też czasem Wałem Mużakowskim jest dobrze  
zaznaczającą się w terenie formą moreny czołowej ukształtowanej około 340 tys. lat temu przez 
lodowiec skandynawski. Jest to miejsce wyjątkowe, choć ciągle mało znane. Niewiele osób ma  
świadomość, że na terenie naszego kraju znajduje się największa na  świecie morena czołowa.  
Jedyna polska forma geologiczna tego typu zachowana w całości, tak wyraźnie rysująca się na  
zdjęciach satelitarnych.

3
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Kształt moreny przypomina łuk (stąd nazwa) otwarty w kierunku północnym, ma około 40 km 
długości i 3-4 km szerokości, a odległość między jego ramionami wynosi około 25 km. Leży on na 
pograniczu Niemiec i Polski na obszarze około 340 km². Zachodnie ramię łuku leży między Klein 
Kölzig w Brandenburgii, a Weisswasser w Saksonii. Czoło znajduje się w rejonie Bad Muskau i Łęk-
nicy. Wschodnie ramię zaś między Łęknicą i Tuplicami, miejscowościami leżącymi w województwie 
lubuskim. Część polska, mimo że powierzchniowo mniejsza (około 40%), jest mniej zniszczona pro-
wadzoną tu eksploatacją węgla brunatnego, który w wyniku działalności lądolodu został wyciśnięty 
na powierzchnię. Łuk Mużakowa tworzy pas wąskich, równoległych wzgórz o wysokości 20-30 m. 
Ich maksymalna bezwzględna wysokość dochodzi do 182,8 m n.p.m. na północ od Nowych Czapli. 
Po stronie niemieckiej wzniesienia osiągają 184,0 m n.p.m. w rejonie Döbern. 

Rzeźba terenu w obrębie Łuku Mużakowa jest bardzo urozmaicona. Najbardziej widoczną i cha-
rakterystyczną cechą reliefu tego obszaru są równolegle do siebie ułożone obniżenia i grzbiety.  
Wąskie na 10-200 m dolinki o różnej głębokości (2-20 m), najczęściej ułożone są równolegle  
względem siebie. Rozdzielone są one wąskimi grzbietami, które często spełniają rolę lokalnych  
działów wodnych. Kierunek rozciągnięcia tych form jest zgodny z przebiegiem całej struktury.  
W polskiej części Łuku Mużakowa rozciągają się one od południowego zachodu na północny 
wschód w rejonie Łęknicy, a na północy w rejonie Tuplic, zmieniają swą orientacje na południkową.  
Morfologia Łuku Mużakowa urozmaicona jest również przez rozcinającą go, w części środko-
wej, dolinę Nysy Łużyckiej, która posiada w tym miejscu charakter doliny przełomowej. Różnica  
wysokości pomiędzy dnem doliny a najwyższymi wzniesieniami wynosi ponad 40 m. 

                                                                   Nysa Łużycka - Siedlec 
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Jako jednostka podziału fizjograficznego Wał Mużakowski należy do Wzniesień Łużyckich.  
Na północy graniczy z Kotliną Zasiecką, na wschodzie zaś styka się ze Wzniesieniami Żarskimi, zaś  
na południu z Borami Mużakowskimi, a dalej ku wschodowi z Borami Dolnośląskimi. W Niemczech 
Łuk Mużakowa jest częścią Wzniesień Łużyckich, gdzie regionem nadrzędnym są Łużyce, podzielo-
ne przez Wzniesienia Łużyckie na Dolne i Górne. 

Geopark Łuk Mużakowa  

We wrześniu 2011 roku podczas X Sesji Międzynarodowej Konferencji Europejskiej Sieci Geopar-
ków w norweskim mieście Langesund, Certyfikat Europejskiego Geoparku otrzymał transgraniczny 
polsko-niemiecki Łuk Mużakowa -  Muskauer Faltenbogen. Łuk Mużakowa jest pierwszym polskim 
geoparkiem o randze europejskiej. To też pierwszy obszar  w Polsce, który w 2009 roku otrzymał 
Certyfikat Ministerstwa Środowiska, nadający mu status „Geoparku Krajowego”. Obszar Geoparku  
„Łuk Mużakowa” pokrywa się niemal z zasięgiem Parku Krajobrazowego, który choć nosi taką samą 
nazwę, ma inne funkcje. To jedna z prawnych form ochrony przyrody w Polsce. 

Najważniejszym celem geoparku na Łuku Mużakowa będzie ochrona elementów przyrody nieoży-
wionej, które w czytelny sposób prezentują etapy rozwoju skorupy ziemskiej lub życia na Ziemi 
(geotopów). Geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego wyróżnili w polskiej części Łuku 
(rejon Łęknica - Trzebiel - Tuplice) 34 takie geostanowiska. 

Zobaczyć tu można odsłonięcie pokładów i wychodnię węgla brunatnego. Do wyjątkowych należą 
bulgoczące źródełka mineralizowanych wód, z których wytrącają się rzadko spotykane żelazisto- 
manganowe naskorupienia, rowy wietrzeniowe, tzw. gizery, powstałe w wyniku powolnego 
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utleniania odsłaniających się na powierzchni terenu wychodni warstw węgla brunatnego. Ciekawe 
są pokopalniane zbiorniki i wyrobiska, na ścianach których odsłaniają się warstwowane pasiaste 
iły, fantastyczne „marsjańskie” formy erozyjne, tworzące piaskowe struktury w hałdach  nadkładu i 
erozyjne formy zapadliskowe, osuwiska, wydmy, torfowiska. 

Trwają prace nad zatwierdzeniem 
dwóch rezerwatów geologicznych 
położonych w południowej części 
Parku. Zagęszczenie tych form na sto-
sunkowo niewielkim obszarze ułatwi 
zwiedzanie, a także przeprowadzenie 
lekcji geologii w terenie zorganizo-
wanym grupom wycieczkowym, mło-
dzieży szkolnej i studentów oraz gru-
pom dorosłych.

Na terenie Geoparku „Łuk Mużako-
wa” - powstała trasa geoturystyczna  
„Dawna Kopalnia Babina”. Obejmuje 
ona najciekawsze elementy wielolet-
niej historii górniczej okolic Łęknicy, 
gdzie do lat 70-tych ubiegłego wieku 
istniała kopalnia „Babina”.  

Ścieżka o długości ok. 5 km przebie-
ga między miejscowościami Łęknica  
i Nowe Czaple. Trasa pieszo-rowero-
wa została oznakowana po polsku  
i po niemiecku. Jej atrakcje są unikato-
we w skali kraju. W pobliżu zbiornika 
wodnego „Afryka” na trasie geotury-
stycznej znajduje się drewniana wieża 
widokowa o wysokości 24 m, pozwa-
lająca na obserwację całego regionu.

Geologia na każdym kroku  

W początkach zlodowacenia południowopolskiego lądolód skandynawski począł się rozrastać,  
by wkroczyć w końcu głęboko na kontynent europejski. Jeden z jego jęzorów, tzw. lob, rosnąc nieco 
szybciej niż inne, wypełnił obniżenie terenowe, gdzie zatrzymał się na krótką (trwającą kilka tysięcy 
lat) chwilę. Lob był niewielki, ale ciężki – lodowa czapa narastała i nieubłaganie prasowała podłoże 
zbudowane z osadów tropikalnych jezior i rzek trzeciorzędu. Poziomo ułożone warstwy piasków, 
iłów i mułów, z kilkoma pokładami węgla brunatnego, przypominał tort. Wytrzymałość i plastycz-
ność poszczególnych składników znacznie się różniła. Pod rosnącym ciężarem lodu najbardziej  
plastyczne warstwy – iły i węgiel brunatny – ustąpiły wreszcie i wystrzeliły ku powierzchni ziemi,  
tworząc na przedpolu lodowca fałdy i uskoki. Takie deformacje, choć znane są geologom z wielu  
miejsc Polski, tylko tutaj przybrały formę gigantycznej, 40 kilometrowej podkowy, znaczącej  
krawędź lodowego jęzora. To fenomen nie tylko w polskiej, ale i światowej skali. Zwykle moreny 
tego typu są przesypywane przez kolejne nasunięcia lądolodu i niszczone przez erozję. Łuk Mu-
żakowa natomiast jest tak znakomicie zachowany, że wygląda jak model z podręcznika geologii. 
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Węgiel brunatny, wyciśnięty miejscami aż na powierzchnię ziemi, stał się w XIX wieku podsta-
wą przemysłu. Od 1834 roku powstało tu około 60 kopalń odkrywkowych i podziemnych oraz  
związanych z nimi zakładów: cegielni, hut szkła, gorzelni i tartaków. Po okresie przemysłowej świet-
ności pozostały tylko wspomnienia i opuszczone zabudowania fabryczne i niezrekultywowane  
zagłębie węglowe. Dzisiaj teren stał się wyjątkowym  miejscem dla geologów i przyrodników oraz 
turystyczną atrakcją. 

Miasteczko Łęknica  

Łęknica jest miastem nadgranicznym i jest najmniejszą gminą miejską w województwie lubuskim. 
Zajmuje powierzchnię 16,4 km2. Do 1945 roku obecna Łęknica była prawobrzeżnym, przemysło-
wym przedmieściem sąsiedniego Bad Muskau, Łużyckiego miasteczka o średniowiecznym rodo-
wodzie, leżącego po zachodniej stronie rzeki. Po wojnie prawobrzeżne przedmieście połączone  
z przyległą wsią Lugnitz dało początek dzisiejszej  Łęknicy. Nazwa miejscowości ulegała wielokrot-
nym zmianom. W latach 1945–1947 miejscowość nosiła nazwę Łuknica. Później zmieniano nazwę 
kolejno na Ługnica i Łęknice. Dopiero w 1956 r. miejscowość otrzymała obecną nazwę. Jeszcze  
do końca lat 60-tych XX wieku stacja kolejowa nosiła nazwę Mużaków Wschód. 

Decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze od 1 stycznia 1969 r. uzyskała prawa miej-
skie. Na koniec 2013 roku liczba ludności Łęknicy wynosiła 2555 osób. 

W czasie działań wojennych Łęknica została zniszczona w 70%. Zatem najsilniejsze powojenne 
przemiany związane były z odtworzeniem dawnego przemysłowego charakteru miasta, w okoli-
cy którego od ponad 100 lat dominował przemysł wydobywczy węgla brunatnego, w powiązaniu
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z lokalnym przemysłem ceramicznym, tartacznym i szklarskim. Już w 1962 roku, na 2132 mieszkań-
ców Łęknicy, w przemyśle zatrudnionych było 98,5% ogółu ludności. Liczby te wyraźnie świadczą  
o przemysłowej przeszłości Łęknicy. W latach przemian systemowych i gospodarczych nadano 
miastu nowe kierunki rozwoju. Łęknicy przypisano dużo bardziej skromne i lokalne znaczenie  
gospodarcze. W Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego określona jest ona jako miasto, które-
go znaczenie gospodarcze związane jest głównie z samochodowym przejściem granicznym i usłu-
gami handlowo-turystycznymi. Obecnie nie działa tutaj, poza przygranicznym targowiskiem, żaden 
większy podmiot gospodarczy. Należy podkreślić, że obecnie Łęknica, dla swego dalszego rozwoju,  
obrała kierunek turystycznego wykorzystania walorów środowiska i dziedzictwa kulturowego,  
z myślą o mieszkańcach regionu i gościach zagranicznych.

Zgodnie z kierunkami rozwoju w zakresie turystyki, Łęknica staje się euroregionalnym węzłem 
szlaków turystycznych, ścieżek i dróg rowerowych. Wszelkie działania w tym kierunku związane są  
z faktem położenia w Łęknicy i Bad Muskau: Parku Mużakowskiego – rezerwatu kulturowego, wpi-
sanego w 2004 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Parku Krajobrazowego „Łuk 
Mużakowa” – z jego największą atrakcją – pojezierzem antropogenicznym i znajdującymi się tam 
stanowiskami geologicznymi, leśnego rezerwatu przyrody „Nad Młyńską Strugą”.

Łęknica staje się miastem mostów, gdyż funkcjonuje tu pięć mostów granicznych: stary Most Pocz-
towy: Łęknica - Bad Muskau, nowy most na obwodnicy: Łęknica – Krauschwitz, łukowy most kole-
jowy nad Nysą Łużycką, dwa mosty graniczne w obrębie Parku Mużakowskiego – Most Podwójny  
i Most Angielski oraz trzy mosty wewnątrzparkowe – Most Królewski, Most Arkadowy oraz Wiadukt.

                                                                   Most Arkadowy w Parku Mużakowskim
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„Manhattan”- największy bazar na zachodniej granicy Polski  

Przejście graniczne, które zostało uruchomione po 1990 roku stało się głównym czynnikiem rozwoju 
Łęknicy, powodując w ostatnich latach rozwój handlu i usług. Teren przygraniczny stał się atrakcyjny 
dla rozwoju gospodarczego, a głównym źródłem dochodów mieszkańców stał się  przygraniczny 
bazar. 

Targowisko, zwane powszechnie „Manhattanem”, powstało równocześnie z otwarciem granicy,  
na terenach bezpośrednio przylegających do ulic: 1 Maja, XX-lecia i Wybrzeżnej, widocznych po 
przekroczeniu mostu granicznego. Jest trzecim co do wielkości w Polsce, a jednocześnie najwięk-
szym na zachodniej granicy Polski. Liczba stanowisk handlowych, w okresie największego rozkwitu 
bazaru, zbliżała się do liczby mieszkańców Łęknicy (ok. 2500), którzy zajmowali około 10% ogólnej 
liczby stanowisk na bazarze. Handlowcy pochodzą ze wszystkich stron Polski – z powiatu żarskie-
go, z województwa lubuskiego, z Mazowsza, Podhala, Śląska i Wielkopolski, ale przede wszystkim 
z zagranicy: Bułgarii, Turcji, Rumunii. W dniu 14 sierpnia 1995 roku na targowisku wybuchł groźny 
pożar, w wyniku którego spaliło się 176 pawilonów. Zniszczone pawilony zostały w okresie jednego 
roku odbudowane, a pozostałe przebudowano używając materiałów niepalnych. Targowisko stało 
się bardziej bezpieczne oraz wyraźnie poprawiła się estetyka ciągów handlowych.

                                                                   Most Podwójny w Parku Mużakowskim
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Kolorowe jeziorka  

Z góry skazane na porażkę byłyby poszukiwania na omawianym obszarze naturalnego zbiornika 
wodnego. Wszystkie akweny powstały w wyniku działań antropogenicznych. Są one chyba najbar-
dziej charakterystycznym elementem dla tego krajobrazu. Jest ich na terenie Mużakowskiego Parku 
Krajobrazowego blisko 110, o łącznej powierzchni ponad 150 ha. Tworzą one największe w naszym 
kraju „pojezierze antropogeniczne”. Proces ich powstawania jest nierozerwalnie połączony z działal-
nością górniczą i wydobywczą. Złoża eksploatowano systemem odkrywkowym, po którym pozostały  
głębokie wyrobiska i podziemnym, po którego zakończeniu usuwano obudowy, pozostawiając  
wyrobiska w postaci komór i chodników. Kiedy zaprzestano wydobywania, grunty zaczęły z czasem 
osiadać, tworząc długie i wąskie niecki zapadliskowe, które wypełniały się wodą. 

Zatem tajemnicze jeziorka to ślady dawnej eksploatacji. Woda, która wypełniła opuszczone wyro-
biska, przybrała różne odcienie, w zależności od składu chemicznego warstw węglowych i iłów.  
Niektóre są jadowicie zielone, czerwone, pomarańczowe, inne zadziwiająco ciemne albo zbyt błękit-
ne jak na normalne wody. Wygląda to niewiarygodnie i niepokojąco. 

Niektóre z tych sztucznych jezior są silnie zasadowe. Inne znów tak kwaśne, że nie rozwinęło się  
w nich do dziś życie. Wiele z nich stanowi unikat w skali kraju jako zbiorniki meromiktyczne, co ozna-
cza że toń wodna w cyklu rocznym nie ulega wymieszaniu. Najstarsze jeziorka liczą ponad 100 lat, 
a najmłodsze pochodzą z lat 70-tych XX wieku, kiedy to zamknięto ostatnią kopalnię. Największy,  
ale i najmłodszy, i zarazem najgłębszy zbiornik, (położony na wschód od Łęknicy w pobliżu wsi  
Przewoźniki) ma obecnie 25 lat.

                                                                   „Manhattan” - bazar w Łęknicy
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Należy podkreślić, że obszar Parku jest niespotykanym nigdzie indziej miejscem dla obserwacji  
procesów renaturyzacji obszarów poprzemysłowych.

„Nad Młyńską Strugą”   

Jest to rezerwat leśny, utworzony już w 1970 roku, celem ochrony lasów naturalnego pochodzenia. 
Co w obszarze dotkniętym poważnymi przekształceniami antropogenicznymi stanowi wyjątkową 
wartość. Szczególnie cenne są wielowiekowe lasy łęgowe i bukowe. Powierzchnia ochronna rezer-
watu zwiększyła się w ciągu lat dość znacznie i liczy dzisiaj nieco ponad 132 ha powierzchni. Jest to 
najlepiej zachowany, tak rozległy kompleks leśny po polskiej stronie doliny Nysy. Jeden z najwięk-
szych tego typu w województwie lubuskim, z bagnami oraz starorzeczami Nysy Łużyckiej i Skrody. 

Obie rzeki tworzą niezwykle malownicze krajobrazy, gdyż zachowały swój naturalny charakter. 
Głównie Skróda (zwana także Skrodą) przedstawia się urokliwie. W końcowym odcinku swojego 
biegu rzeczka silnie meandruje. Jej swobodny, naturalny bieg powoduje podmycie brzegów i zwala-
nie się drzew z jednej strony, z drugiej zaś tworzenie piaskowych łach. Dodatkowo strome i wysokie 
zbocza doliny tworzą malownicze, niemal podgórskie krajobrazy. Skroda charakteryzuje się wodami 
o wyjątkowo dużej zawartości związków żelazowych. Co powoduje, że mają one wyjątkową, rdza-
wą barwę. Nazwa rezerwatu pochodzi od młyna wodnego, który istniał kiedyś na Skrodzie. Jego 
pozostałości są widoczne do dziś w miejscu zwanym „Kucyk” (około 1,5 km od drogi w górę rzeki). 
Wysokie brzegi porastają głównie drzewa liściaste – buk dąb, ale wśród nich odnajdziemy także 
ponad stuletnie lipy, wiązy, modrzewie, jodły, graby, klony, świerki i sosny. W obrębie rezerwatu 
ustanowiono 3 pomniki przyrody: modrzew europejski, dąb szypułkowy i klon jawor.
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W środkowej części rezerwatu napotkać możemy na ślady walk z kwietnia 1945 r., kiedy żołnierze  
II Armii Wojska Polskiego forsowali Nysę Łużycką. Do rezerwatu łatwo dojść z szosy Łęknica -  
Przewóz, tuż za miejscowością Przewoźniki. 

Park Mużakowski – klejnot Łużyc   

Park Mużakowski zaliczany jest do najwspanialszych przykładów sztuki ogrodowej XIX wiecznej  
Europy. Zajmuje powierzchnię ponad 720 ha i leży na terenie dwóch państw: Polski i Niemiec. 
Wschodnia, tj. polska część Parku Mużakowskiego ma ponad 500 ha i przylega do miejscowości 
Łęknica. Zachodnia część, która ma ponad 200 ha, należy do Niemiec i przylega do miasteczka  
Bad Muskau. 

Twórcą Parku Mużakowskiego był książę Hermann von Pückler-Muskau, znany i ceniony po dziś 
dzień teoretyk ogrodnictwa krajobrazowego. Książę postanowił stworzyć dzieło swojego życia, bę-
dące odzwierciedleniem jego pasji ogrodniczej. Dzięki jego determinacji  i  wierze w sukces powstał 
piękny, naturalistyczny park krajobrazowy, zachwycający rozmachem oraz różnorodnością form, da-
lekimi połączeniami widokowymi. Stanowił on idealne połączenie sztuki i natury. 

Polega ona na zróżnicowaniu zagospodarowania poszczególnych części założenia – im dalej od 
najbardziej reprezentacyjnej części parku, tym kompozycja staje się luźniejsza, bardziej naturalna. 
Niepostrzeżenie przechodzi w tereny znajdujące się poza parkiem, tworząc wrażenie rozległego  
aż po horyzont założenia parkowego. Taki podział można zaobserwować w Parku Mużakowskim.

                                                                   Rzeka Skroda
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Najbardziej reprezentacyjną częścią tego założenia jest cześć rezydencjonalna (strona niemiecka 
parku) z zabudowaniami Nowego i Starego Zamku, Domem Kawalerskim, Folwarkiem Zamkowym, 
Oranżerią oraz strojnymi ogrodami: Ogrodem Zamkowym, Ogrodem Pana i Ogrodem Niebieskim. 
Ogrody otaczające architekturę są bardzo strojne, gdyż miały być przedłużeniem wnętrz mieszkal-
nych. Część rezydencjonalną obsadzono dywanami kwiatowymi, krzewami ozdobnymi i egzotycz-
nymi okazami drzew. Zadbano także o to, aby nawet trawa przypominała dywan. 

Kolejną częścią założenia jest tak zwany pleasureground, gdzie kompozycja parku jest potrakto-
wana o wiele bardziej swobodnie niż w poprzedniej części. Nie znajdzie się tu nasadzeń egzotycz-
nych drzew, a trawniki przybierają postać rozległych, alpejskich łąk. W celu urozmaicenia krajobrazu,  
w tej części parku utworzono sztuczny ciek wodny zwany Nysą Hermanna i dwa jeziorka Lucie  
i Dębowe. Miejsce to przeznaczone było do krótkich spacerów. 

Trzecia strefa Parku to tak zwany park właściwy, która zdecydowanie różni się od pozostałych.  
W tej części Parku widać kunszt księcia, który w umiejętny sposób wykorzystał naturalne ukształ-
towanie terenu. To prawdziwe dzieło artysty, w którym główną ideą było  wykreowanie krajobrazu  
w taki sposób, aby zwiedzający był przekonany o jego naturalnym pochodzeniu. Niewielu to się 
do tej pory udało. Drogi i ścieżki pełnią funkcję niemych przewodników, prowadząc w sposób  
zamierzony po urozmaiconym pod względem wysokościowym terenie. Zwiedzający kierowani 
są po wysokich wzniesieniach i głębokich wąwozach oraz do punktów, z których rozciągają się  
powiązania widokowe, scalające tą cześć parku z Parkiem Zamkowym i Parkiem Górskim, będącym 
również naturalną częścią założenia. Na park właściwy składają się również powierzchnie użytkowe, 
takie jak szkółki, pola uprawne i arboretum.
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Dziś wszystkie te strefy widoczne są w terenie dla wprawionego oka zwiedzającego. Zachęcamy do 
zapoznania się z historią Parku, z jego koncepcją. Gwarantujemy, że odkryją Państwo Park Muża-
kowski jakiego do tej pory nie znaliście. 

W 2000 roku rozpoczęto starania o wpisanie parku na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego  
i Przyrodniczego UNESCO, które w lipcu 2004 roku zostały uwieńczone sukcesem. W tym samym 
roku stronę polską Parku Mużakowskiego uznano za Pomnik Historii. 

Dziś Park Mużakowski zachęca do spacerów o każdej porze roku. Ponad 50 km dróg i ścieżek prowa-
dzi zwiedzających przez majestatyczne dzieło zielonego Księcia Hermanna von Pückler – Muskau. 
Zachęcamy do podziwiania parku jako żywej galerii obrazów, o której Książę pisał w swojej książce 
„Szkice o ogrodnictwie krajobrazowym”: „Park winien być niczym galeria obrazów, co krok jakieś 
nowe malowidło napotkać w nim trzeba.“

Park zwiedzać można pieszo, rowerem, bryczką a nawet kajakiem. Na turystów spragnionych wie-
dzy na temat barwnej postaci Hermanna von Pückler – Muskau czeka, w południowym skrzydle 
Nowego Zamku, wystawa multimedialna opowiadająca o jego życiu, podróżach, podbojach i roz-
czarowaniach miłosnych, planach, inspiracjach oraz procesie tworzenia Parku Mużakowskiego.

Całkiem inną perspektywę daje widok Parku Mużakowskiego z lotu ptaka. Aby móc zobaczyć Park 
z tego punktu widzenia należy wejść na  trzydziestopięciometrową wieżę widokową Nowego  
Zamku lub udać się do rzadko odwiedzanej przez turystów części Parku Mużakowskiego, do Parku  
Górskiego. Nasza rada: szukajcie takich miejsc, gdzie rzadko widuje się turystów: Ścieżka Sary  
prowadząca przez głęboki wąwóz, Ścieżka Słowika, Złote Wzgórze, Widok Cygana, Widok Fredy  
i Koniec Świata z widokiem na meandry Nysy Łużyckiej. Gwarantujemy, że gdy tam już traficie  
nie będziecie chcieli stąd odejść, a widoków tych nigdy nie zapomnicie. 

                                                                   Dąb Hermanna
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Propozycje zwiedzania Parku Mużakowskiego

Samochód zostawić można na parkingu w Łęknicy. Na skrzyżowaniu ulic Hutniczej i Wybrzeżnej. 
Wszystkie trasy mają swój początek przy Punkcie Informacji Turystycznej Stowarzyszenia Geopark 
Łuk Mużakowa w Łęknicy, przy wejściu do Parku Mużakowskiego. 

TRASA 1 (OK. 2 GODZINY)
Punkt Informacji Turystycznej, Kamień Pücklera, Most Podwójny, Oranżeria, Folwark Zamkowy, Stary 
Zamek, Ogród Pana, Ogród Niebieski, Nowy Zamek, Most Podwójny, powrót do Punktu Informacji 
Turystycznej.

TRASA 2 (OK. 3 GODZINY)
Punkt Informacji Turystycznej, Wiadukt, Most Arkadowy, Mauzoleum, Ścieżka Sary, Most Królewski, 
Kamień Pücklera, Most Podwójny, Oranżeria, Folwark Zamkowy, Stary Zamek, Ogród Pana, Ogród 
Niebieski, Nowy Zamek, Most Podwójny, powrót do Punktu Informacji Turystycznej.

TRASA 3 (OK. 4 GODZINY)
Punkt Informacji Turystycznej, Wiadukt, Most Arkadowy, Mauzoleum, Ścieżka Sary, Most Królewski, 
Kamień Pücklera, Droga Nysy, Ścieżka Słowika, Widok Fredy, Droga Nysy, Most Angielski, Jezioro 
Dębów, Ogród Pana, Ogród Niebieski, Nowy Zamek, Folwark Zamkowy, Oranżeria, Most Podwójny, 
powrót do Punktu Informacji Turystycznej.

Kontakty:
Narodowy Instytut Dziedzictwa Pracownia Terenowa „Park Mużakowski”, ul. Wybrzeżna 25,  
68-208 Łęknica, tel./fax 0048 68 362 41 82, e-mail: pracownia.leknica@nid.pl,  www.zabytek.pl

Szalony książę    

W lokalnej historii obecnej ziemi żarskiej występuje wiele znakomitych rodów szlacheckich. Domi-
nują Promnitzowie i Bibersteinowie, ale znani powszechnie są także Schöneichowie czy Brühlowie. 
W XIX wieku pojawia się na tym obszarze postać wyjątkowa, książę Hermann von Pückler. Dzieło 
jego życia - Park Mużakowski - jest chlubną częścią historycznego dziedzictwa i naszej przeszłości.

Książę Hermann von Pückler słynął ze swojej ekscentrycznej osobowości. Jego sposób bycia dykto-
wała poza dandysa, którą, jak wielu mu współczesnych, chętnie przyjmował. Łączył w sobie wszyst-
kie cechy charakterystyczne dla bycia dandy: ostentację, teatralność i  ekscentryczność, ale także  
salonowy czar i obycie. Angielską flegmę, chłód w sposobie bycia i nieliczenie się ze zdaniem innych, 
łączył z nieustającą chęcią podobania się. Jak każdy dandys starał się wyróżnić z tłumu, podkreślić 
swoją odrębność i wyjątkowość, nawet poprzez wywoływanie szoku czy niechęci.

Pasje kierowały jego życiem, a miał ich wiele. Jego gwałtowny charakter nie pozwalał mu na obojęt-
ność. Pasjami kochał i nienawidził. Kochał podróże, ogrody i dziką przyrodę, konie, książki, a przede 
wszystkim piękne kobiety. Bliskie uczucie łączyło chronicznie zakochanego księcia z najpiękniejszy-
mi i najbardziej znanymi kobietami epoki. Jego kochankami były kobiety wykształcone i wpływowe, 
jak Bettina von Arnim, światowej sławy artystki, jak śpiewaczka Henriette Sontag, a nawet, słynąca 
z urody, córka jego żony - Helmine. Jego długie życie pełne było przygód ekscytujących, czasem 
niebezpiecznych. Jednym słowem - romantycznych.

Pücklerem całe życie targały gwałtowne i sprzeczne uczucia, prowadzące go od radości do rozpaczy 
i z powrotem. Nierówna, dychotomiczna natura, gwałtowne wahania nastroju wzmacniały prze-
konanie współczesnych o ekscentryczności księcia. Komplikowało to też jego relacje z kobietami. 
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Całe swe życie nie był zdolny do stałego, głębokiego związku. Być może wynikało to z przeżyć  
z dzieciństwa. Brak miłości i należytego zainteresowania ze strony rodziców, typowy dla tego czasu  
i tej sfery społecznej, spowodował głęboką niechęć do ojca. Nieodwzajemniona miłość do matki, 
która porzuciła rodzinę gdy Pückler był jeszcze dzieckiem, z pewnością wywarła wpływ na jego  
dorosłe życie. 

W dzieciństwie mały Hermann za różne przewinienia karany był zamknięciem w małym pokoiku na 
wieży zamkowej. Dorośli przetrzymywali go tam mimo jego płaczu i protestów. Jako sześciolatek 
wpadł na pomysł jak dać nauczkę wychowawcom. Ze swojego ubranka zrobił kukłę, którą wyrzucił 
przez okienko karceru, głośno przy tym krzycząc. Zamieszanie, które potem nastąpiło, akcja ratun-
kowa i autentyczne przerażenie dorosłych, rozbawiły go do tego stopnia, że od tamtej pory nie-
odłączną cechą jego charakteru była schadenfreude (radość z cudzego nieszczęścia). Nigdy więcej 
nie zamykano go na wieży, a on sam dostrzegł, że łatwiej osiągnąć cel sprytem, niż siłą. W Dreźnie, 
gdzie jako nastolatek odbywał służbę wojskową, zyskał sobie przydomek szalony Pückler. Słynął  
ze złośliwych dowcipów i niebezpiecznych wyczynów. Któregoś razu odesłał wszystkie powozy  
z miejsca zamiejskiego balu, tak, że eleganckie towarzystwo musiało pieszo wracać nocą do domu. 
Innym razem skoczył konno z 8 metrowego mostu do rzeki ponad głowami spacerowiczów.

W późniejszych latach, w Berlinie podróżował powozem zaprzężonym w jelenie zawsze w towa-
rzystwie trzech pięknych kobiet, jako trzech gracji. Zainteresowanie mesmeryzmem i  okultyzmem 
sprawiło, że zaprzyjaźnił się z panną Hähnel i doktorem Koreffem (jednym z braci serafińskich).  
Później umożliwiło mu to zaskarbienie sobie łask teścia - kanclerza Hardenberga, który zięcia  
serdecznie nie znosił. Hardenberg znajdował się pod dużym wpływem mesmerystów. Nie tylko  
on. Romans jego żony z Koreffem wywołał skandal, który dopiero Pückler załagodził. 

Choć tytuł księcia zawdzięczał teściowi, stale podkreślał znaczenie swego rodu i jego starożytne 
pochodzenie. Wywodził swoją rodzinę od mitycznej postaci z Sagi o Nibelungach – Rudygiera  
von Bechlarn. W ten sposób mógł rekompensować sobie malejące znaczenie starej, rodowej szlach-
ty w zmieniających się warunkach gospodarczo-politycznych doby rosnącej industrializacji.

                                                                  Kamień Pücklera w Parku Mużakowskim
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W 1819 roku Pückler poznał lotnika Reicharda, z którym wyruszył na podniebny lot balonem.
Przyjaźnie i antypatie uczyniły go bohaterem literackim. Występuje on u Hoffmanna jako ekscen-
tryczny Graf P., baron - łgarz Münchhausen u Immermanna, czy zwariowany anglofil, Graf Smoltrock  
w „Klubie Pickwika” Dickensa. Sam Pückler również pisał i odnosił spore sukcesy literackie. Jego  
powieść „Listy umarłego” stała się prawdziwym bestsellerem. Pückler bez osłonek opisuje w niej 
życie swojej klasy. Jej śmieszności, słabości i przywary. Dlatego też książka wzbudziła poruszenie.  
Poglądy polityczne księcia były inspirowane utopijnymi ideami Saint-Simona i J.J. Rousseau.  
Opowiadał się też za zniesieniem niewolnictwa, wolnością prasy, demokratyzacją życia publicznego 
i angielskim modelem sprawowania władzy. Często krytykował berliński światek i mimo, że sam  
w nim uczestniczył, był jego enfant terrible.

Pückler nie umiał długo pozostawać w jednym miejscu. Bardzo często podróżował. Kilkakrotne  
podróże do Anglii przyniosły mu zainteresowanie ogrodnictwem krajobrazowym i sztuką angiel-
skiej regencji. Długa, sześcioletnia podróż po Bliskim Wschodzie była spełnieniem jego marzeń. 
Próżniaczy tryb życia, swoboda obyczajowa, przepych i egzotyka, które zastał na dworze Mohame-
da Ali bardzo mu odpowiadały. Z Egiptu przywiózł do Muskau Machbubę - nastoletnią piękność, 
kupioną jakoby na targu niewolników, etiopską księżniczkę. Młodziutka Machbuba zmarła wkrótce 
po przyjeździe na zapalenie płuc. Do końca opiekowała się nią księżna Lucie, gdyż Pückler przeby-
wał wówczas w Berlinie. Książę przeżył Machbubę o kilkadziesiąt lat. Zmarł w 1871 roku w Branitz. 
Bardzo obawiał  się pochowania w ziemi. Chciał zostać spalony. Na przeszkodzie stał jednak fakt, 
że jako katolik nie mógł żądać kremacji. Udało się jednak uzyskać zgodę na kremację chemiczną. 
Zachowała się relacja lekarza księcia z tego zabiegu. Podaje on dokładnie ile i jakich substancji  
chemicznych użyto do rozpuszczenia ciała i jak ten proces przebiegał. Szczątki księcia pochowano 
w ziemnej piramidzie w Branickim parku.

Egocentryzm i przeświadczenie o własnej wyjątkowości, skłonność do blagi i przesady uczyniły 
z Pücklera ikonę na wzór barona Münchhausena. Jednocześnie unieśmiertelniły go, jego talent 
ogrodniczy i literacki, których owoce możemy do dziś podziwiać. 

Graby    

W głębokich lasach nadnyskich, pośród wysokopiennego boru, pod zielonym stropem drzew, 
wśród zwartych gęstwin, nad brzegami uroczysk żyły ongiś osobliwe istoty. Ni ludzie, ni zwierzęta 
- leśne demony. Miejscowi nazywali je GRABY albo DRABY, co oznaczać miało istoty z grabowego 
lasu, względnie tych, którzy ciągną coś do siebie, tzn. kradną.

Te postacie nie były zbyt szeroko rozpowszechnione. Odnajdujemy je tylko w baśniach ludów łużyc- 
kich, mieszkających wokół lasów Łęknicy, Mużakowa i Przewozu. I nikt nie wie dlaczego tylko tu,  
na tym skrawku Łużyc. W samej rzeczy były to dziedziczne i niepodzielne duchy nadnyskiej puszczy. 

Graby, to istoty o cechach tak ludzkich jak i zwierzęcych. Miały bowiem kształty człowieka i podobni 
byli wiejskim parobczakom. Tak jak oni ubrani, w tym samym wieku, duzi, rumiani i raczej nieszko-
dliwi. Od ludzi odróżniały ich jednak końskie kopyta, które miały zmiast stóp. Mogły być porośnię-
te długim włosem, były także większe i silniejsze od człowieka. W niektórych gadkach określa się  
je jako dzikie, nieokrzesane, aroganckie, bezwstydne i ponure stwory. Nie potrafiły czarować, zmie-
niać postaci. Błąkały się po lesie, gdzie największe gęstwiny i mateczniki, ale czasem przychodziły 
do ludzkich siedzib. Mogły tu nająć się do pracy u chłopów, nie szkodząc im i nie domagając się za 
swe usługi niczego, oprócz jedzenia. A apetyt miały iście wilczy. Trudno je było nasycić. Właściwie to 
zawsze były głodne i spragnione. Dlatego czasem zwierzęta chłopom kradły z leśnych pastwisk lub 
podwiejskich łąk. Szczególnie konie, jako że mięso tych zwierząt najbardziej im smakowało. Opo-
wiadali ludzie, jak to Grab oderwał nogę koniowi, a kiedy indziej znów ukradł i zjadł całego konia.
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Każdy Grab, oprócz fury jedzenia, lubił towarzystwo wiejskich dziewczyn i zabawy z nimi. Był czę-
stym gościem na wiejskich potańcówkach. Nie na tańce jednak przychodził, bo tego nie umiał,  
ale po to, aby co piękniejsze dziewczyny zaczepiać. Pojawiał się też pod tkalnią, szczególnie zimą, 
kiedy dziewczyny len przędły. Przysłuchiwał się śpiewom stojąc pod oknem, niekiedy i do wnętrza 
chciał wejść. Dziewczyny bały się jednakże jego towarzystwa.

Bały się też, kiedy dostrzegały końskie kopyta odbite pod oknem lub przy progu izby. Żadna nie  
odważała się sama do domu wracać. Najczęściej chodziły gromadą lub ktoś starszy je odprowadzał. 
Żadna nie chciała ryzykować, bo słyszały opowieści, jak to Graby goniły dziewczynę przez las.

W lasach wokół Łęknicy i Mużakowa jeszcze przed stu laty Grabów było bardzo dużo. Teraz już ich 
nie spotkasz. Może wymarły, może przeniosły się gdzieś indziej, a może zmieniły tryb życia na skryty 
i nocny? Tego nikt nie wie. Na wszelki wypadek dziewczyny bądźcie ostrożne. Nie chodźcie same po 
zmierzchu, by nie kusić licha. Co zrobicie, gdy jakiś zabłąkany Grab wypadnie znienacka? 

Łęknicki Belweder   

Historia powstania tzw. Belwederu i parku związana jest z istniejącą do niedawna, po drugiej stronie 
drogi, hutą szkła, założoną w 1898 r. przez Eduarda Urbianz. Po śmierci założyciela huty w 1904 r. 
zarząd nad nią przejął jego syn Oskar. Prawdopodobnie jego pomysłem było wzniesienie w 1925 
r., naprzeciw huty, budowli o cechach klasycyzujących oraz secesyjnych. Budynek ten pozostawał  
do 1945 r. w posiadaniu rodziny Urbianz. Po II wojnie światowej budynek został siedzibą zakłado-
wego klubu huty szkła, a od 1992 r. stał się własnością miasta Łęknica i do dziś dzień pełni funkcję 
Domu Kultury. 
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Park Belwederski został założony w połowie XIX w. i stanowił część wielkoprzestrzennego założenia 
parkowego księcia Hermanna von Pücklera, właściciela dóbr mużakowskich. Około 1856 r. wybu-
dowano drogę łączącą park z położonym ok. 700 m na północ arboretum, utworzonym w latach 
1857-1867 przez E. Petzolda, na polecenie ówczesnego właściciela dóbr mużakowskich, księcia  
Fryderyka Niderlandzkiego. W drugiej połowie XIX w. powstała linia kolejowa. Służąca również hu-
cie szkła, która przecięła równoleżnikowo Park Belwederski. Historyczny drzewostan parkowy został  
podzielony na dwie, obecnie już odmienne, stylistycznie części. Aktualnie wpisana do rejestru zabyt-
ków, południowa część Parku Belwederskiego obejmuje teren położony bezpośrednio przy pałacu  
Urbainzów. Jednym z głównych akcentów dendrologicznych parku jest malownicza grupa 4 sosen  
czarnych (Pinus nigra), rosnących przed pałacem od strony zachodniej. Dwie sosny są zrośnięte,  
trzecia posiada 3 pnie, a czwarta 2 pnie. Najgrubsza sosna czarna posiada 283 cm obwodu.  
Druga część założenia znajduje się poza ogrodzeniem, za linią kolejową i obecnie pełni funkcję  
parku miejskiego.

Miasto o średniowiecznym rodowodzie   

Wprawdzie pierwsze wzmianki pochodzą z początku XIV wieku (1301 rok), ale wiadomo, że miasto 
jest znacznie starsze. Rozwinęło się na skrzyżowaniu ważnych szlaków łączących Gubin ze Zgorzel-
cem i Żary z Forst.

Malowniczy, obfitujący w średniowieczne zabytki Trzebiel przestał istnieć w 1945 roku, czyli  
w tym samym czasie, gdy utracił prawa miejskie. I nie stało się to za sprawą zniszczeń wojennych,  
ale... rozbiórki. Wiele budynków przestało istnieć ponieważ materiał budowlany był potrzebny  
na odbudowę stolicy. Niestety do przedwojennego charakteru trudno będzie wrócić.
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A co powinniśmy podziwiać w mieście, gdyby wyglądało jak dawniej. Wylotów biegnącej przez  
miasto drogi strzegły dwie bramy: od zachodu Gubińska i od wschodu Żarska. Kościół, gród (potem  
zamek) i osady starsze pozostały poza obwarowaniami. Świątynię z przyległą osadą włączono  
w obręb fortyfikacji po wzniesieniu drugiej linii murów, od wschodniej strony w XV wieku. Rozpla-
nowanie z tamtego okresu zachowało się prawie bez zmian do czasów najnowszych i jest przykła-
dem średniowiecznego układu miasta o małej skali. Średnica obwarowanego miasta miała ledwie 
220 metrów.

Niestety nie zachowały się: szpital - stojący dawniej przed Bramą Gubińską oraz związany z nim 
kościół Św. Krzyża i ratusz - usytuowany kiedyś pośrodku rynku. Z pięknych murów obronnych  
pozostały tylko nikłe resztki. Co można zobaczyć? Zamek, niewielka budowla obronna z typu wież 
mieszkalnych, przebudowana w XV wieku. Resztki pałacu, dwa kawałki muru obronnego i kilka  
budynków.

Dawna plebania w Żarkach Wielkich   

Dawna plebania w Żarkach Wielkich wybudowana została w pierwszej połowie XVIII wieku jako 
dwukondygnacyjna budowla, rozplanowana na rzucie prostokąta. Część parterowa wzniesiona  
została z cegły, natomiast piętro w konstrukcji szachulcowej, później oszalowane pionowo ułożony-
mi deskami. Czterospadowy dach pokryto dachówką karpiówką. Od strony północnej do plebanii 
przylega niewielka, dwukondygnacyjna dobudówka z dachem jednospadowym, w której mieściły 
się latryny.

Na elewacji południowej widnieje tablica pamiątkowa poświęcona Gustawowi Teodorowi Fechne-
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rowi, wybitnemu niemieckiemu fizykowi i filozofowi, twórcy psychofizyki i współtwórcy prawa  
Webera-Fechnera. Naukowiec był synem tutejszego pastora. Tutaj 19 kwietnia 1801 roku przyszedł 
na świat i mieszkał przez następne 14 lat, czyli do czasu podjęcia nauki w żarskim gimnazjum.  

Wieża mieszkalna w Żarkach Wielkich   

Wieżę twierdzę wznieśli ówcześni panowie tej ziemi, von Hackenbornowie. Miało to miejsce  
w drugiej połowie XIV wieku, najpewniej po 1364 roku. Warownia pozwalała na kontrolę  ważnego  
szlaku handlowego, biegnącego z Halle do Głogowa i dalej do Poznania, łączącego się właśnie  
w tym miejscu z inną ważną drogą prowadzącą do Zgorzelca przez Mużaków.

Wieża stanęła na istniejącym już chyba wcześniej gródku stożkowatym. Założono ją na rzucie  
prostokąta o wymiarach 12,5 m x 15 m. Do budowy grubych na ponad metr murów użyto cegły,  
stosując tzw. wiązanie wendyjskie, które w zasadzie wyszło z użycia w końcu XIII wieku. Warto  
dodać, że ze względu na użyty do budowy materiał, co było wówczas w tych stronach rzadkością, 
okoliczni mieszkańcy nazywali zamek czerwonym domem (Rotes Haus). 

Zły stan zachowania, jak i brak źródeł ikonograficznych, pozwala tylko snuć domysły co do pier-
wotnego wyglądu wieży. Na pewno istniały trzy kondygnacje, gdyż potwierdzają to dwa pozio-
my otworów po belkach stropowych. Wejście zlokalizowano na poziomie drugiej kondygnacji.  
Tutaj też musiały istnieć niewielkie okienka strzelnicze, jak zwykle to bywało w tego typu budow-
lach. Na pierwszej kondygnacji, prawie zawsze pozbawionych jakichkolwiek otworów, znajdowały 
się pomieszczenia magazynowe. Na trzeciej kondygnacji zaś pomieszczenia mieszkalne, z więk-
szymi oknami, niekiedy okratowanymi. Być może nad trzecią kondygnacją wzniesiono poziom  
dla obrońców, z wystającymi poza lico murów drewnianymi  hurdycjami. Była to w owym czasie 
nowinka techniczna, przyniesiona z Francji i rozpowszechniająca się dość szybko na królewskich 
dworach w Czechach jak i wśród możnych. Wieżę z całą pewnością przykrywał stromy czterospado-
wy dach kryty gontem.
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Wokół wieży i leżącego na północ od niej niewielkiego dziedzińca, wzdłuż obrzeży nasypu, wznie-
siono płot lub ostrokół. Całość otaczała niegdyś bardzo szeroka fosa oraz wał, zachowany fragmen-
tarycznie od strony południowej.

Obiekt do 1427 roku był w rękach panów von Hackeborn. Następnie w latach 1428-1434 rezydował 
tutaj rycerz rozbójnik Heincze von Döbschitz. W 1434 roku książę głogowski Henryk IX zdobył za-
mek, który wkrótce wraz z całym lennem trafił w ręce Ulricha von Bibersteina. Ten lenno sprzedał, 
zatrzymując jednak wieżę. Od tego czasu rezydowali tutaj jego urzędnicy – hauptmani. W 1480 roku 
miał miejsce spór o żarecki zamek, pomiędzy Hansem von Biberstein a braćmi Fritzem i Hansem von 
der Heide. Ostatecznie zamek pozostał w rękach tych ostatnich, skoro dziewięć lat później (w 1489 
roku) Georg von der Heide, doświadczony wojownik (brał udział w wyprawach cesarza Karola V do 
Hiszpanii i Algierii) wraz z załogą i okolicznymi chłopami obronił go przed wielokrotnymi atakami 
wojsk węgierskich. 

Kiedy nastał nowy pan majoratu żarsko-trzebielskiego, Heinrich Anselm von Promnitz  
(w 1599 roku), wieża straciła na znaczeniu i przestała pełnić funkcje rezydencjonalne. Niedługo  
później, w czasie wojny trzydziestoletniej (lata 1618-1648), obiekt został zrujnowany przez stacjo-
nujące we wsi wojska szwedzkie. W latach 1693-1695 zaczęto wieżę rozbierać, pozyskując materiał 
na budowę nowego kościoła. 

Obecnie żarecka wieża jest trwałą ruiną. Zachowały się jedynie mury obwodowe sięgające  
miejscami do ok. 6 m wysokości, z licznymi wyrwami i pozostałościami kilku otworów okiennych 
oraz drzwiowych. Zniszczeniu uległo też lico na wszystkich ścianach, zachowane tylko miejscami  
w górnych partiach murów.  

Dawna kaplica św. Barbary w Żarkach Wielkich   

Najprawdopodobniej w końcu XIII wieku, w północnej części Żarek Wielkich, na tzw. Winnej Górze  
wybudowano niewielką kaplicę pod wezwaniem św. Barbary. Budowla ta związana była chyba  
z kościołem parafialnym w Trzebielu i początkowo była zapewne filią tejże parafii. Po tym jak



88 NA ŁUKU MUŻAKOWA

w Żarkach wybudowano kościół parafialny, kaplica stała się miejscem pielgrzymkowym,  
które funkcjonowało do czasów reformacji. Potem kaplica została opuszczona i popadła w ruinę.  
Do dziś zachowały się jedynie fragmenty przyziemia budowli. Odnajdziemy je jadąc do Żarek  
Wielkich od strony Buczyn, tuż przed wjazdem do wsi, jeszcze na terenie zalesionym, po lewej  
stronie jest droga leśna. Między tą drogą, a szosą leży wzgórze (136,1 m n.p.m.), na którego szczycie 
znajdują się pozostałości kaplicy.
  
Do 1945 roku na parafii w Trzebielu przechowywana była figura Chrystusa ukrzyżowanego, która 
jak mówi tradycja, pochodziła z kaplicy św. Barbary w Żarkach Wielkich. Zabytek datowany został  
na przełom XIII/XIV wieku.

Kościół parafialny w Niwicy   

Budowla ta jest najprawdopodobniej najstarszym obiektem sakralnym w rejonie Trzebiela, funk-
cjonującym do dnia dzisiejszego. Wzniesiona została zapewne gdzieś około 1280 roku, z inicjatywy  
Ulricha von Pack lub Przemka, księcia żagańskiego (w latach 1278 – 1284). Kościół wzniesiono  
z kamienia polnego, na planie prostokąta, z węższym, również prostokątnym prezbiterium. Dobrze 
zachowane gotyckie okna oraz wschodni szczyt prezbiterium. Z okresu renesansu pochodzi ołtarz – 
tryptyk z końca XVI wieku, przedstawiający Trójcę Świętą oraz płyty epitafialne przedstawicieli rodu 
von Briesen i von Schönaich. 

Przebudowa obiektu miała miejsce w XVII-XVIII wieku. W przyziemiu nawy wybito dodatkowe otwo-
ry okienne. Zamurowano dawne wejście w południowej części nawy. Wewnątrz zaś wzniesiono 
drewniane empory. Kolejna przebudowa miała miejsce w początkach XX wieku. Do południowej 
ściany prezbiterium, na styku z nawą, dobudowano dzwonnicę, węższą i ośmioboczną w ostatniej 
kondygnacji, nakrytą hełmem z latarnią. 
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Młodszą metrykę ma również niewielki przedsionek dobudowany przed wejściem zachodnim oraz 
zakrystia dobudowana od  północy do prezbiterium, na miejscu starszej rozebranej. Dziś jeszcze 
widoczne są pozostałości ścian tej dobudówki oraz śladów jej przyłącza w elewacji prezbiterium.

Kościół otoczony jest kamiennym murem, najprawdopodobniej o średniowiecznej metryce. Na jego 
linii, w miejscu wcześniejszej bramy, w XIX wieku wzniesiono nową, z charakterystycznym dla neo-
gotyku łukiem. W przeciwieństwie do muru, brama wzniesiona została z cegły.

Średniowieczne warownie   

Warownia w Chwaliszowickim lesie

Wyjeżdżając z Chwaliszowic w kierunku Czapli, ok. 250 m od obrzeży lasu, po lewej stronie szosy 
znajduje się leśna dróżka, która zaprowadzi nas wprost do warowni. 

Grodzisko pod Chwaliszowicami pod względem typologicznym zalicza się do tzw. grodzisk stoż-
kowatych, albowiem centrum założenia stanowi ogromny stożkowaty nasyp. Usypany na planie  
zbliżonym do elipsy, w części wschodniej, gdzie stała pierwotnie drewniana wieża mieszkalna,  
jest on nieco wyższy. Brama wjazdowa znajdowała się po przeciwnej stronie, czyli od zachodu.  
Tutaj też usypano rampę, ułatwiającą dojście do bramy. Wzdłuż górnej krawędzi nasypu biegł  
najprawdopodobniej płot fortyfikacyjny, okalający wieżę i majdan. Nasyp otoczony jest częściowo 
nawodnioną fosą, która dodatkowo obwiedziona została wałem.
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Warownie rycerzy rabusiów 

Pierwsze dziesięciolecia XV wieku to czasy osłabienia władzy cesarskiej i narastającego bezprawia, 
ogarniającego kraje Rzeszy Niemieckiej. Zarówno na Śląsku jak i na Łużycach, szerzyła się samowola 
feudałów. Wielu rycerzy decydowało się w tym okresie na uprawianie zbójeckiego procederu, licząc 
na szybki i łatwy zysk. Mając niejednokrotnie poparcie wielkich panów feudalnych, licząc na ich 
pomoc i wstawiennictwo, kpili sobie z sądów i stróżów prawa.  

Jednym z pierwszych rozbójników, działających w tym czasie na obszarze wschodnich Łużyc,  
był Hans von Briesen (Hanos Bresyn). Po tym jak w 1402 roku Johann von Biberstein zakupił trzebiel-
skie państwo stanowe, szereg posiadłości nadał swym lennikom - rycerzom von Briesen. 

Ciekawostką jest to, że wszystkie lenna nadane von Briesenom, a więc Niwica, Włostów, folwark 
Bogaczów i część Cielmowa, rozlokowane były wzdłuż ważnego szlaku handlowego, zwanego 
Drogą Królewską, biegnącego ze Szczecina przez Frankfurt, Gubin, Trzebiel, Przewóz do Zgorzelca  
i dalej do Pragi. Droga ta była najkrótszym szlakiem łączącym Czechy z Bałtykiem. Tędy przewożono 
tak cenione w średniowieczu śledzie, towary sprowadzane drogą morską, ale też inne, miejscowe 
produkty np. gubińskie wino czy sukno zgorzeleckie. Czy rozlokowanie lenn von Briesenów było 
przypadkowe? Czy było to może zamierzone działanie? Trudno dziś na te pytania jednoznacznie 
odpowiedzieć. Pewne jest, że Bibersteinowie nie przepadali za mieszczanami zgorzeleckimi i nieraz  
w przeszłości toczyli z nimi otwarte spory, a to głównie zgorzeleccy kupcy podróżowali tym szlakiem. 

W stosunkowo krótkim czasie, bo już w 1415 roku, Hans von Briesen na Niwicy zasłynął jako roz-
bójnik rabujący przede wszystkim kupców zgorzeleckich. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dla sie-
bie, swoich bliskich i dla zrabowanych bogactw, wzniósł on warownię ukrytą w lasach leżących na  
zachód od Niwicy. Drewniano-ziemny gródek, który zapisał się w historii pod nazwą Zibeller Raub-
schloss. Nie uchronił jednak Hansa od kary za swoje czyny. W 1416 roku oddział zgorzeleckich  
sił zbrojnych, przeznaczonych do walki z rozbójnikami, schwytał go w czasie Wielkiego Postu i prze-
wiózł do swego miasta, gdzie został osądzony i stracony około Wielkanocy. 

Zbójectwem trudnił się jednak nadal syn Hansa, Niklas von Briesen, który ponoć z zemsty za śmierć 
ojca jeszcze okrutniej oprawiał swe ofiary. Napadał przede wszystkim kupców podróżujących Kró-
lewską Drogą, ale wyprawiał się też na inne terytoria. W 1419 roku zorganizował dwie wyprawy łu-
pieżcze, które dotarły aż po same mury Zgorzelca. Następnie, 22 marca 1422 roku, napadł z kompa-
nami na kupców pod Brzeźnikiem (koło Bolesławca). Oddział zgorzeleckiego starosty von Gersdorfa 
ścigał rabusiów aż po Lubsko, lecz nie zdołał ich pochwycić. 

Niklas von Briesen nie siedział już zapewne na gródku swego ojca. Zbyt blisko Niwicy i szlaku han-
dlowego leżała ta warownia. Nie wiadomo też, czy oddziały zgorzeleckie jej nie zniszczyły. Dlatego 
prawdopodobne jest, że to właśnie z inicjatywy Niklasa powstała największa w tej okolicy twier-
dza, wzniesiona na obszarze wówczas puszczańskim, w podmokłej dolinie, leżącej na południe od  
niwickiego młyna. Obiekt ten jeszcze dziś sprawia imponujące wrażenie. Ogromny stożkowaty  
nasyp otoczony jest nawodnioną fosą, która dodatkowo obwiedziona została wałem. Nowa twier-
dza położona na trudno dostępnym terenie, z dala od osad ludzkich, przez wiele lat zapewniała 
bezpieczeństwo Niklasowi i jego kompanom. 

Nowa warownia leżała jednak już na terytorium księcia żagańskiego Jana I i to właśnie jego 
wojska schwytały rozbójnika w 1425 roku. Bardzo liczne fragmenty potłuczonych naczyń glinianych 
i fragmenty przepalonej polepy są obecne na szczycie stożkowatego nasypu. Być może są śladem  
po walkach i zniszczeniach dokonanych przez wojska księcia. Czy tak było? Dowieść tego mogłyby  
jedynie badania archeologiczne. Pewne jest tylko to, że Mikołaj skończył podobnie jak ojciec.  
Przewieziono go do Żagania i tam ścięto.
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Warownia w Żelaznym Lesie 

Na budowę warowni ukrytej wśród mokradeł i lasów, leżącej z dala od Drogi Królewskiej i swojego 
lenna, zdecydował się także kolejny rabuś i zarazem krewny Niklasa, Hans von Briesen, w Bogaczo-
wie. Wcześniej prawdopodobnie zajmował on niewielką warownię wzniesioną w trzebielskim lesie 
miejskim, leżącą na wzgórzu określanym później jako Schloßberg (164, 6 m). Obiekt ten, podobnie 
jak ten w Niwicy, znajdował się w niewielkiej odległości od Drogi Królewskiej, na której dokonywano 
rabunków. Bliskość uczęszczanego szlaku, a zwłaszcza los jaki spotkał jego krewniaka, musiały mieć 
istotny wpływ na podjęcie tej decyzji. Jego nowa siedziba powstała na obszarze określanym wów-
czas jako Eisenwald (Żelazny Las - nazwa utworzona od występującej tutaj rudy darniowej). Był to 
gród stożkowaty, założony na planie zbliżonym do elipsy, ze stromymi zboczami i rampą podjazdo-
wą, przylegającą do nasypu od strony północnej. Brak widocznych fragmentów ceramiki na wierz-
chołku nasypu może wskazywać na krótki okres jego użytkowania. Warownia ta została zapewne 
opuszczona, po tym jak Hans wpadł w ręce zgorzeleckich mieszczan około 1430 roku. Jak dowiadu-
jemy się z dokumentów sądowych zarzucano mu przede wszystkim pomoc, powszechnie znanemu 
wówczas na Górnych Łużycach, rozbójnikowi Heinrichowi Wildensteinowi: „…i dawał mu paszę dla 
koni i jadło w Żelaznym Lesie…”, a także i to, że brał udział w organizowanych przez niego rozbojach. 

Do grodziska w ,,Żelaznym Lesie” prowadzi droga polna w kierunku wschodnim od zjazdu z drogi 
krajowej nr 12 do Kamienicy. Po przejściu ok. 600 m, już na terenie zalesionym, znajdziemy intere-
sujące nas założenie.
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Czerwony dom w Żarkach Wielkich 

Ostatnim rozbójniczym gniazdem była wieża mieszkalna w Żarkach Wielkich. Była to wartownia 
trudna do zdobycia, o grubych murach i znacznej wysokości. Kto dzierżył żarecką wieżę, ten sprawo-
wał kontrolę nad kolejnym ważnym szlakiem handlowym, zwanym Drogą Solną, biegnącym z Halle 
na Dolny Śląsk i do Wielkopolski. Zapewne z tego powodu Hans III von Penzig, pan na sąsiednim 
Mużakowie, oblegał zamek w 1404 r. Nie zdołał jednak go zdobyć.  

Hackebornowie po sprzedaży władztwa przewoskiego księciu żagańskiemu, ostatecznie przenieśli 
się do Żarek i po raz ostatni wzmiankowani zostali tutaj w 1427 r. Już w roku następnym (a także  
w 1433 r.) jako siedzący na Zerichen wymieniony został Heincze von Dobezik (von Döbschitz), znany 
na Górnych Łużycach koniokrad i rabuś. Wcześniej von Döbschitz wraz z kompanami dokonywał 
napadów na zlecenie Hansa III von Penzig, tak więc zapewne za jego sprawą trafił do Żarek. Wkrótce 
miejscowy zamek zasłynął jako siedziba wszelkiego rodzaju łotrów, zbójów i gwałtowników.  

Ale przyszedł i czas na żareckie gniazdo. W 1434 r. książę głogowski Henryk IX, brat księcia żagań-
skiego Jana I, otrzymawszy posiłki z Dolnych Łużyc, obległ i zdobył wieżę. Choć źródła już o tym nie 
wspominają, wszystkich złoczyńców z całą pewnością stracono. Natomiast lenno wraz z zamkiem 
książę Jan przekazał panu sąsiednich władztw, trzebielskiego i żarskiego, Ulrykowi von Biberstein. 
Miało to ponoć być wynagrodzeniem za jakieś krzywdy przez niego wcześniej wyrządzone. Jakie 
krzywdy? Mogło być ich wiele, bo Bibersteinowie od lat toczyli spory z księciem Janem, ale bez 
wątpienia stracenie ich lennika, Niklasa von Briesen, mimo wszystko człowieka należącego do stanu 
rycerskiego, musiało być jedną z tych najistotniejszych. 

Do dziś przetrwały pozostałości wszystkich opisanych warowni. Niektóre zachowały się fragmenta-
rycznie, inne jeszcze dziś, mimo upływu czasu, wyglądają  imponująco i to właśnie je warto zoba-
czyć. 

Kościół filialny   

W końcu XIII wieku tworzone na Łużycach parafie obejmowały na ogół dość duże obszary, które  
z czasem kurczyły się poprzez wyodrębnianie się z nich nowych jednostek. Nie wszędzie jednak tak 
postępowano. Niektóre parafie zachowały dawne rozległe terytoria, ale dla wsi leżących w znacz-
nej odległości od siedziby parafii budowano kościoły filialne. Tak też postąpiono w parafii niwickiej, 
ustanawiając filię w Strzeszowicach. 

Pierwszy kościół wzniesiono tutaj w XIV wieku. Pierwotnie była to drewniana budowla na planie 
prostokąta, z sześciobocznie zamkniętym prezbiterium, o ryglowej konstrukcji ścian, do której 
przylegała także drewniana dzwonnica. Starą świątynię rozebrano, a na jej miejscu, w 1823 roku, 
z fundacji właścicielki wsi Johanny Eleonory Petach, wzniesiono nową klasycystyczną budowlę. 
Nowy kościół założono na planie prostokąta i nakryto dachem trójspadowym. Jedyny szczyt znaj-
duje się na ścianie zachodniej. Wnętrze nakryto płaskim stropem. Drewniane empory rozciągają się 
wzdłuż ściany południowej, zachodniej i północnej. Przy ścianie wschodniej zaś znajduje się bogato  
zdobiony ołtarz.  

Z kościołem, a dokładniej z odbywającym się tutaj w 1630 roku odpustem, związane jest pewne 
morderstwo, które odnotował Johann Samuel Magnus. Jak podaje kronikarz, na odbywający się 
wówczas odpust w Strzeszowicach, w towarzystwie okolicznej szlachty, wybrał się Henryk von der 
Dahme. Na miejscu doszło do sprzeczki z chłopami, gdy Henryk próbował odebrać im dudy, by jego 
towarzystwo mogło zabawić się przy ich dźwiękach. Zaraz wywiązała się bójka, w której von der 
Dahme został zabity siekierą. Przestraszeni panowie szybko się rozpierzchli i o dziwo, nikt nie wniósł
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oficjalnej skargi. Tylko jeden z chłopów, biorący udział w tej bójce, został później zastrzelony przez 
Filipa von Schönaich, pana dóbr w sąsiednim Zajączku.  

Kościół z charakterem w Dębince   

Kościół wzniesiony został w końcu XIII wieku, najprawdopodobniej z inicjatywy ówczesnego wła-
ściciela dominium żarskiego, Ulricha von Pack. Jest to budowla jednonawowa (ok. 11,5 x 12,3 m)  
z prostokątnym prezbiterium od strony wschodniej (ok. 10,5 x 9 m), wzniesiona z kamienia polnego 
i rudy darniowej. Na styku nawy i prezbiterium znajduje się dobrze zachowany ostry łuk tęczowy. 
Wnętrza nakryto drewnianymi stropami. Ściany są szczytowe, wysokie i strzeliste. W drugiej poło-
wie XV wieku, wewnętrzne ściany kościoła ozdobione zostały polichromiami o tematyce biblijnej. 
W latach 1982 – 1983 odkryto i poddano konserwacji fragmenty polichromii zdobiących wschod-
nią ścianę nawy: łuk tęczowy oraz wielką scenę zwiastowania z datą 1491. Na północnej ścianie  
prezbiterium odkryto kompleks słabo zachowanych scen biblijnych (min. biczowanie Chrystusa, 
pokłon Trzech Króli), obwiedzionych i podzielonych czerwonymi pasami. Pozostały, trzeci fragment 
polichromii odkryty został na północnej ścianie nawy. Przedstawiony jest tutaj tronujący Chrystus  
Zmartwychwstały, z rozłożonymi rękoma. Po lewicy Chrystusa postać świętego w aureoli, bez  
widocznego atrybutu. Nad ich głowami postać trzymająca krzyż i anioł dmący w róg. U stóp świę-
tego znajdują się dwie miniaturowe postacie. Jedna z nich, bez wątpienia przedstawia diabła.  
Gdy około połowy XVI wieku (po 1539 r.) społeczność parafii przeszła na luteranizm polichromie 
zamalowano, pozbawiając świątynię wystroju. Najprawdopodobniej jeszcze w okresie renesansu 
przy północnej ścianie prezbiterium dobudowano zakrystię przesklepioną kolebą i nakrytą dachem 
jednospadowym. Gruntowna przebudowa kościoła miała miejsce w XVII wieku. Wszystkie gotyckie  
ostrołukowe okna powiększono i nakryto łukami odcinkowymi. Wzniesiono także empory, za-
równo w nawie jak i w prezbiterium. W końcu XVII wieku w prezbiterium wykonano kasetonową
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dekorację stropu, podzieloną na 36 pól (6x6) ozdobionych malowanymi motywami roślinnymi.  
W środku każdego pola umieszczono rzeźbioną różę. Wyjątek stanowią dwa środkowe pola  
w drugim rzędzie, licząc od wschodu, przedstawiające anioły dmące w rogi oraz dwa środkowe  
pola w czwartym rzędzie, przedstawiające herby szlacheckie. Orzeł błękitny w polu srebrnym,  
ze srebrną przepaską sierpową biegnącą przez pierś, to herb rodu von Wiedebach. W XIX wieku 
wybito dodatkowe okna, po jednym w północnej ścianie nawy i prezbiterium. Dużo większe od 
starszych, kształtem nawiązujące do klasycyzmu, nakryte płaskimi nadprożami. Dla zabezpieczenia 
zachodniej ściany szczytowej przed odchyleniem, w późnym średniowieczu lub w okresie nowo-
żytnym, wzniesiono dużą przyporę z dwoma odsadzkami. Pozostałe dobudówki są nowsze. Dobu-
dówka przy południowej ścianie prezbiterium, pełniąca dziś rolę zakrystii, powstała jeszcze przed  
1939 rokiem. Przedsionki natomiast wybudowano już w okresie powojennym. Z dawnego wypo-
sażenia wnętrza zachował się bogato zdobiony ołtarz z ok. 1660 roku oraz organy piszczałkowe. 
Kościół i przykościelny cmentarz, być może jeszcze w okresie średniowiecza, otoczono kamiennym 
murem. W zachodniej partii murów, na wprost nawy, w 1618 roku wzniesiono dzwonnicę z półkoli-
stą bramą w przyziemiu, przebudowaną w 1794 roku.

Jedyna w województwie lubuskim szubienica   

W XVI wieku w Trzebielu wybudowano murowaną szubienicę, na której wykonywano wyroki z racji 
prawa do sprawowania sądownictwa wyższego (obejmującego wykroczenia karane śmiercią) przy-
sługującego właścicielom trzebielskiego państwa stanowego. Obiekt powstał najprawdopodobniej 
w czasie kiedy w Trzebielu rezydował Christoph von Biberstein, czyli pomiędzy 1519 a 1550 rokiem 
i najprawdopodobniej tylko w tym okresie był on użytkowany.   
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Szubienicę zlokalizowano na dobrze widocznym, wówczas nie zalesionym i górującym nad mia-
stem, wzniesieniu (158 m n.p.m.). Dobrze widoczne miejsce kaźni miało już z góry przestrzegać pod-
danych przed nieprawościami. 

Obiekt wzniesiony został z kamienia polnego uzupełnianego cegłą i gruzem ceglanym. Miał formę 
cylindrycznej ,,studni” o średnicy ok. 4,8 m, wysokiej może na ok. 2,5 do 3 m, na której umieszczo-
no 3 - 4 murowane filary lub drewniane słupy. Na nich zaś w poziomie umieszczano belki, służące 
do przytwierdzania stryczków. Do wnętrza obiektu można było się dostać przez otwór drzwiowy 
umieszczony w południowo-zachodniej partii muru obwodowego, który był przykryty najprawdo-
podobniej łukiem odcinkowym. 

Sama forma szubienicy, z racji specy-
ficznego kształtu studniowego, stano-
wi wyjątek na skalę regionu. Najbliższe 
obiekty tego typu występują dopiero 
na Pogórzu Sudeckim (m.in.: Lubań,  
Złotniki Lubańskie, Wojcieszów).     

Po wiekach nieużytkowania niszcze-
jącym obiektem zainteresowało się 
Dolnołużyckie Towarzystwo Historii  
i Archeologii, które 23 maja 1899 roku 
obradowało w Trzebielu na swym  
15 walnym zgromadzeniu. Towarzy-
stwo wykupiło obszar szubienicy. 
Stworzono dostęp od strony ulicy  
Tuplickiej, w postaci ścieżki obsadzonej 
po obu stronach lipami. Samą szubie-
nicę zabezpieczono, wyrównując gór-
ną krawędź muru i uzupełniając braki 
w murze nieoryginalnymi cegłami  
o współczesnych wymiarach oraz za-
prawą  z dodatkiem cementu. 

Od funkcjonującej w tym miejscu szu-
bienicy, zapewne jeszcze w czasach 
nowożytnych, utworzona została nie-
mieckojęzyczna nazwa wzgórza - ,,Gal-
genberg” - co tłumaczyć można jako - 
,,Góra Szubieniczna”. 

Dawny park miejski    

Park miejski w Trzebielu powstał w 1908 roku, na gruntach leżących pomiędzy Lasem Miejskim,  
a niegdysiejszą kolonią Tannicht. Oprócz alejek spacerowych, w południowej części założenia wyty-
czono pierwszy trzebielski plac sportowy użytkowany przez towarzystwo gimnastyczne działające 
od 1873 roku. Na terenie dawnego parku znajduje się dużo starszy staw hodowlany, wzmiankowany 
już w 1552 roku.

Na szczególna uwagę zasługuje dość dobrze zachowany pomnik, który został wybudowany przez 
członków towarzystwa, dla uczczenia pamięci byłych członków, którzy zginęli na frontach I Wojny 
Światowej. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 19 czerwca 1921 roku.
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Klasycystyczna kaplica cmentarna z XIX wieku  

Klasycystyczna kaplica cmentarna w Trzebielu została wybudowana w pierwszej ćwierci XIX wieku. 
Być może na miejscu wcześniejszej, drewnianej, pełniącej te same funkcje, wzmiankowanej w 1723 r. 

Budowlę wzniesiono z cegły na planie prostokąta. Wejście od strony ulicy i wyjście na cmentarz 
poprzedzono niewielkimi przedsionkami i usytuowanymi na linii wschód-zachód. Nad wejściem 
zachodnim znajduje się zdwojona rozeta, umieszczona w prostokątnej wnęce z zaokrąglonymi  
narożnikami. Na elewacji wschodniej rozmieszczono pięć okien. Nad dwoma mniejszymi i niższy-
mi, rozlokowanymi na obrzeżach elewacji, usytuowano rozety osadzone w kwadratowych wnę-
kach. Pozostałe większe umieszczono w dużej prostokątnej wnęce. Na elewacji północnej znajduje  
się jedno mniejsze okno, z umieszczoną nad nim rozetą w kwadratowej wnęce oraz dwa większe 
okna, w prostokątnej wnęce, o takich samych wymiarach jak wnęka południowa. Na wschodnim 
krańcu elewacji północnej zlokalizowano drzwi do zakrystii, obecnie zamurowane. Zamurowa-
na została także rozeta nad tymi drzwiami. Całość nakryta jest dachem dwuspadowym, krytym  
dachówką karpiówką. 

Wnętrze nakryte stropem drewnianym, wspartym na drewnianych, zdobionych filarach. Z wyposa-
żenia wnętrza warto wymienić barokowy ołtarz z 1722 r., przeniesiony tutaj ze zniszczonego kościo-
ła ewangelickiego w Tuplicach.

Do kaplicy przylega cmentarz otoczony kamiennym murem. Na jego linii zachowały się liczne  
nagrobki, min. klasycystyczne i neogotyckie. 
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Diabelski Kamień  

W odległości około 2 km na zachód od centrum Trzebiela, w dolinie rzeczki Lanki, znajduje się  
należący do największych na środkowym Nadodrzu granitowy głaz narzutowy, zwany Diabelskim 
Kamieniem. Już same wymiary (obwód przy powierzchni gruntu wynosi 1520 cm, zaś wysokość 
dochodzi do 280 cm) świadczą o jego wyjątkowości w skali całego regionu. Dzięki nim obiekt ten 
uznany został za pomnik przyrody.

Jednak nie tylko walory przyrodnicze świadczą o wyjątkowości Diabelskiego Kamienia. Gdy dokład-
niej przyjrzymy się jego powierzchniom łatwo możemy dostrzec i wyróżnić trzy układy otworów  
i żłobin wykonanych przez człowieka, które jednoznacznie wskazują na kultowy charakter tego 
miejsca. We wczesnym średniowieczu głazy narzutowe, odznaczające się pokaźnymi rozmiarami, 
adoptowane były na ołtarze ofiarne, przy czym uwagę należy zwrócić na to, że według wierzeń 
dawnych Słowian sam kamień nie był przedmiotem kultu, lecz tylko jego składnikiem, skarbcem 
nadprzyrodzonej mocy. Takie też funkcje spełniał głaz trzebielski, o czym świadczą wyżej wymie-
nione zespoły otworów oraz analogie z całego obszaru słowiańszczyzny. Dodatkowym dowodem 
na związek tego obiektu z religią dawnych Słowian jest jego nazwa, która przetrwała w kulturze  
ludowej, Diabelski Kamień. Nadana zapewne przez władze kościelne, które wszystkie przejawy  
kultu pogańskiego zwykły łączyć z diabłem i ze złymi mocami.

O odprawianych w tym miejscu praktykach pogańskich wspomina Johann Gottlieb Worbs, piszący 
na początku XIX wieku. 

Ze względu na brak odpowiednich badań archeologicznych nie można dokładnie określić czasu 
powstania zespołów otworów i czasu funkcjonowania ośrodka kultowego. Odnalezione fragmenty  
ceramiki wskazują na obcowanie w tym miejscu ludności kultury łużyckiej i średniowiecznych 
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Wendów (Łużyczan). Analiza sieci osadniczej najbliższej okolicy wykazała jednak pewną prawidło-
wość, polegającą na braku jakichkolwiek śladów osadnictwa słowiańskiego sprzed połowy XIII wieku  
w promieniu ok. 3,5 km od Diabelskiego Kamienia. 

Wszystko wskazuje na to, że obszary okalające kamień stanowiły przestrzeń sakralną, nazywaną  
przez Słowian świętym gajem, czyli obszarem odgrodzonym od siedzib ludzkich, porośniętym  
lasem, na którym nie można było zakładać osad, pól i pastwisk. Miejscem ujawniania się lub przeby-
wania bogów. Wreszcie miejscem, do którego przychodziło się na doroczne święta i po to by złożyć 
ofiarę czyli trebę. 

Dopiero w połowie XIII wieku obszar dotychczas święty i nienaruszalny przestał być za takowy  
uważany. Rodzimych wierzeń nie wyzbyto się jednak całkowicie, nadal na kamieniu składano ofiary 
i sprawowano obrzędy. Świadczy o tym sama jego nazwa, bez wątpienia stworzona już w okre-
sie funkcjonowania trzebielskiej parafii, przez któregoś z miejscowych proboszczów, jak i znacznie 
późniejsza wzmianka Johanna Gottlieba Worbsa. Najprawdopodobniej to właśnie od składanych  
tu ofiar – treb – wywodzi się pierwotna nazwa Trzebiela, odnotowana po raz pierwszy w dokumen-
cie z 1301 roku, w łacińskiej formie Trebule. Jeszcze do niedawna panowało powszechne przekona-
nie, że miejscowość wywodzi swą nazwę od trzebieży (miejsce po wykarczowanym lesie), na której 
została założona. Naturalnym środowiskiem w naszej strefie geograficznej jest las. Aby pozyskać 
jakikolwiek skrawek ziemi pod osadę, pastwisko, czy pole, prace należało zacząć od wytrzebienia 
wybranego fragmentu lasu. Nazwa osady tworzona była zawsze od elementu, który mógłby ją  
wyróżnić wśród pozostałych okolicznych osad, a nazwa utworzona od trzebieży, na obszarze gdzie 
każdą osadę zakładano na trzebieży, nie była żadnym wyróżnikiem. Tak wiec hipoteza ta jest mało 
prawdopodobna. Olbrzymi kamień dał za to nazwę pobliskiej wsi Kamienicy. 

Wieża mieszkalna    

W pierwszej ćwierci XIV wieku, na terenie miasta lokacyjnego, na tyłach jednej z przyrynkowych 
parceli, wybudowana została wieża mieszkalna, wzmiankowana po raz pierwszy w 1319 roku jako 
castrum Tribule. Była to typowa dla tego okresu budowla obronna, przystosowana do obrony przy 
pomocy niewielkiej załogi, doskonale nadająca się na siedzibę urzędnika – przedstawiciela władcy, 
sprawującego sądy i pobierającego daniny od okolicznej ludności. 

W ciągu XIV i XV wieku rezydowało tutaj wielu urzędników i właścicieli trzebielskiego państwa sta-
nowego. Po 1319 roku trzebielskimi dobrami zawładnęli panowie von Hackeborn, po nich nastali 
panowie von Biberstein, formalnie obejmujący lenno ,,Trzebiel, zamek i miasto z wszystkimi przyle-
głościami” w 1411 roku. 

W latach 1519-1549 w wieży rezydował syn Ulricha, Krzysztof, który poddał ją gruntownej prze-
budowie w stylu renesansowym. Wewnątrz wzniesiono murowane z cegły ściany działowe oraz 
założono sklepienia kolebkowe na dwóch pierwszych kondygnacjach. W części centralnej wnę-
trza obiektu, przy ścianie zachodniej, zlokalizowano klatkę schodową z trzema biegami ułożonymi  
wokół prostokątnego murka-rdzenia, biegnącego przez wszystkie kondygnacje. Na trzeciej kondy-
gnacji, w południowo-zachodniej części budynku, urządzono kuchnię z dużym piecem wyposażo-
nym w murowany okap. Budynkowi dodano też nowe okna. 

Po tym jak w 1549 roku Krzysztof von Biberstein przeniósł się do Frydlandu wieża utraciła rezy-
dencjonalny charakter. W jej murach zlokalizowano urząd czynszowy, poświadczony w urbariuszu  
z 1552 r. Gdy w początkach XVII wieku, za południową linią wałów, wybudowano nowy renesansowy 
pałac, przeniesiono tam urząd, a wieżę odtąd oddawano w lenno okolicznej szlachcie. Po likwidacji 
trzebielskiego państwa stanowego w budynku zlokalizowano więzienie, funkcjonujące najpewniej 
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w czasie, gdy Trzebiel był siedzibą sądu okręgowego, czyli do 1878 roku. Później wieżę przeznaczo-
no na mieszkania czynszowe, co spowodowało duże modernizacje i przebudowy. 

W okresie powojennym budynek długo nie był użytkowany i popadał w ruinę. Ze względu na spę-
kania na ścianie południowej i zachodniej, a zwłaszcza ze względu na katastrofalny stan więźby 
dachowej, wieżę obniżono do wysokości drugiej kondygnacji i zabezpieczono. Dzisiaj już w niczym 
nie przypomina dawnej średniowiecznej warowni.

Fortyfikacje miejskie    

Trzebiel bardzo długo, bo aż do XVII wieku, nie posiadał w zasadzie murowanych fortyfikacji miej-
skich. Poświadcza to dokument z 1560 roku, wspominający o karach przewidzianych dla tych co 
wchodzą do miasta przez fosy i płoty. Zachowała się jednak gotycka wieża, wzmacniająca niegdyś 
obronę pierwszej Bramy Żarskiej. Istnienie tej budowli utwierdziło wielu badaczy w przekonaniu, 
że Trzebiel posiadał mury miejskie już w XIV wieku, a kolejną linię murów wzniesiono w okresie 
późniejszym od strony wschodniej. W rzeczywistości było jednak inaczej. W końcu XIII wieku, w cza-
sie lokacji miasta na prawie niemieckim, nowoutworzony ośrodek otoczono fosami, wałami oraz 
płotami, na linii których wzniesiono dwie, pierwotnie drewniane (wzniesione najprawdopodobniej  
w konstrukcji ryglowej) bramy: Gubińską od zachodu i Żarską od wschodu. W drugiej połowie  
XIV wieku lub w pierwszej ćwierci XV wieku rozpoczęto wprawdzie wznoszenie murów miejskich, 
ale wybudowano tylko wspomnianą wieżę, (najprawdopodobniej) nową murowaną Bramę Żarską 
oraz niewielki odcinek murów ciągnący się od bramy w kierunku północnym. Nie wiadomo jednak 
dlaczego na tym poprzestano. Być może chodziło tylko o lepsze zabezpieczenie miasta na najbar-
dziej zagrożonym odcinku. 
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Cały kompleks nowych murowanych fortyfikacji wybudowano najprawdopodobniej w początkach 
XVII wieku, w okresie budowy pałacu i okalających go obwarowań. W obręb miasta włączono teraz 
tereny leżące na wschód od wymienionego powyżej średniowiecznego odcinka murów, obejmu-
jące kościół parafialny wraz z cmentarzem, szkołę oraz plebanię. Od południa obwarowano mia-
sto dodatkową linią murów, obejmującą zabudowania folwarczne, biegnącą od pałacu w kierunku 
wschodnim, łączącą się z pierwszą linią na południe od nowej Bramy Żarskiej. Na podstawie odcin-
ka zachowanego przy ul. Żarskiej wnioskować można, że mury te nie były zbyt wysokie (2,5-3 m),  
a strzelnice umieszczano najczęściej na wysokości ok. 1,2-1,5 m. Dodatkowo miasto otaczała fosa,  
w partiach dolinnych nawodniona, wyżej zaś sucha.  

W czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) Trzebiel uległ niemalże całkowitemu zniszczeniu.  
Prawie cała drewniana zabudowa miasta spłonęła w czasie wielkiego pożaru, w roku 1638. Ocalał 
tylko kościół, szkoła i kilka budynków. Fortyfikacje uległy częściowemu uszkodzeniu, ale nie wiado-
mo na ile było to spowodowane pożarem, a na ile ewentualnymi, późniejszymi walkami z wojska-
mi szwedzkimi (1642 r.). Miasto długo podnosiło się ze zniszczeń. Remont fortyfikacji rozpoczęto 
dopiero w 1725 roku. Najpierw odbudowano Bramę Żarską, natomiast w roku następnym, wyre-
montowano Bramę Gubińską i uzupełniono luki w murach obronnych. Cegły i dachówki ofiarowane 
zostały przez hrabiego von Promnitz, prace zaś wykonane zostały przez murarzy miejskich.

Rozwój techniki wojskowej oraz doświadczenia wojen napoleońskich sprawiły, że dawne fortyfi-
kacje miejskie stały się nieprzydatne, a wręcz uciążliwe. Dlatego w ciągu XIX wieku w całej Europie 
masowo je rozbierano. Taki sam los spotkał trzebielskie mury, które stały się bazą materiałową dla 
intensywnie rozwijającego się w tym czasie murowanego budownictwa miejskiego. Zachowały się 
tylko niewielkie odcinki, do których przylegały zabudowania oraz odcinek w południowej części 
miasta, sąsiadujący z założeniem pałacowym.

Wieża wartownicza Bramy Żarskiej    
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Wraz z pierwszym średniowiecznym odcinkiem murów miejskich wzniesiono wieżę, która dodatko-
wo miała wzmacniać obronę sąsiadującej z nią Bramy Żarskiej. 

Budowlę wzniesiono z kamienia polnego, uzupełnianego pokruszoną rudą darniową. Gotycką  
cegłę zastosowano tylko w niewielkiej ilości do wyprofilowania otworu wejściowego oraz do naroży 
budowli powyżej przypór. Ciekawostką jest to, że jako materiał budowlany użyte zostały także bryły 
żużla, stanowiące produkt odpadowy po wytapianym w okolicy żelazie. 

Z nieznanych przyczyn budowę przerwano, wkrótce po założeniu stropu drugiej kondygnacji. Prace 
kontynuowano w okresie późniejszym, prawdopodobnie dopiero w XVI wieku. Przez ten czas wieża 
prawdopodobnie nie była nawet zadaszona. Stare stropy musiały ulec zniszczeniu, gdyż wprowa-
dzono nowe poziomy nie pokrywające się z poprzednimi. W przyziemiu wybito nowy otwór wej-
ściowy, nakryty łukiem odcinkowym, a pomieszczenie, do którego on prowadził nakryto ceglanym 
sklepieniem kolebkowym. Na drugą kondygnację można było się dostać poprzez dawny, górny 
otwór wejściowy. Budowlę podwyższono o jeszcze jeden poziom, stanowiący pomost bojowy dla 
obrońców. Widać tutaj wyraźnie zupełnie inną technikę murarską, polegającą na zastosowaniu  
kamienia polnego, uzupełnianego cegłą i gruzem ceglanym. Różnica widoczna jest także w grubo-
ści ścian. Dla prowadzenia obrony aktywnej, w każdej ze ścian umieszczono po jednym okienku,  
nakrytym krótkim łukiem odcinkowym. Całość nakrywał czterospadowy dach, z krótką kalenicą, 
kryty dachówką.  

W XVII wieku, po wybudowaniu nowych linii fortyfikacyjnych, budowla utraciła militarne znaczenie  
i odtąd przekazywana była różnym użytkownikom jako lenno zamkowe. Najpewniej w 2 połowie  
XIX wieku, dla poprawienia komunikacji, rozebrano przypory stabilizujące budowlę, przez co  
na ścianach, w kilku miejscach pojawiły się pęknięcia. W 1945 roku, w czasie walk o Trzebiel, wieża 
uległa zniszczeniu i od tamtej pory pozostaje w ruinie. 

Tutaj gościł cesarz    

Pomysł wzniesienia pałacu zrodził się w głowie Heinricha Anselma von Promnitz, władającego 
Trzebielem w latach 1597 - 1622. Hrabia na stałe rezydował w pobliskich Żarach, ale do Trzebiela 
przybywał często na łowy, jak i w sprawach służbowych. Stąd też zaistniała potrzeba wzniesienia 
odpowiedniej budowli, o rozbudowanych funkcjach rezydencjonalnych, ale także jednocześnie 
spełniającej funkcje obronne. W 1601 roku rozpoczęto zatem budowę dworu. Trudno dokładnie 
określić kiedy został ukończony, ale pewne jest, że nastąpiło to przed śmiercią Heinricha Anselma 
(1622), gdyż  w latach 1622 - 1632 rezydowała tutaj wdowa po zmarłym właścicielu.    

Nowy dwór usytuowany został w południowo - wschodniej części miasta, w pobliżu średniowiecznej 
wieży mieszkalnej, w dolinie niewielkiej rzeki Lanki. Obszar wokół niego otoczono murem obron-
nym ze strzelnicami i czterema bastejami w narożach oraz szeroką i nawodnioną fosą. 

Po stu latach, w 1729 roku, Erdmann II von Promnitz przystąpił do przebudowy późnorenesanso-
wego dworu i nadania mu nowych modniejszych form. Przebudową prawdopodobnie kierował 
architekt August Beer, który nadał mu formę barokowego pałacyku. Dość zwartą bryłę budowli 
nakryto dachem mansardowym, a w celach dekoracyjnych elewację podzielono zdwojonymi pila-
strami. Oś środkową zaznaczono portalem zwieńczonym belkowaniem, oknem z pseudo-balkonem 
i dekoracją sztukatorską, nad oknem zaś umieszczono wysoką lukarnę. Wertykalizm dodatkowo 
podkreślono wstawką z motywem spływających wolut. Trójdzielnemu podziałowi fasady odpowia-
da we wnętrzu trójarkadowe wejście. Prawdopodobnie w XIX wieku otaczające pałac mury obronne 
z bastejami obniżono, rozbierając jednocześnie mur południowy, w celu ułatwienia dojścia do zało-
żonego wówczas parku w stylu angielskim.
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Łużyckie budownictwo ludowe w rejonie Trzebiela    

Na przełomie XVIII/XIX w. wschodnia część Łużyc była już obszarem niemalże w całości zgermani-
zowanym. Na wschód od Nysy Łużyckiej, jeszcze tylko w rejonie Trzebiela i Mużakowa, miejscowa  
słowiańska ludność, nazywana wówczas Wendami, nadal posługiwała się swą rodzimą mową 
i zachowywała dawne tradycje. Z czasem, rozwój cywilizacyjny wraz z postępującą industrializacją,  
także i tutaj doprowadził do zaniku języka, tradycji i kultury rodzimej ludności, przekazywanej  
od wieków przez ojców i dziadów. Wendowie pozostawili jednak po sobie namacalny ślad swojej 
egzystencji – drewniane chałupy, budynki inwentarskie i gospodarcze.

Zabytkowe budynki drewniane po 1945 r. występowały jeszcze na całym omawianym obszarze.  
Jednak w miarę upływu czasu jest ich coraz mniej. Część budynków nie wytrzymała próby ognia, część 
uległa rozbiórce, jeszcze inne przeniesiono do skansenów w Ochli i Buczynach. Mimo to wiele jest 
jeszcze takich, które stoją tu od 200 czy 150 lat i nadal są zamieszkane lub pełnią funkcje gospodarcze.

Najwięcej zachowanych zabytków, wzmianek o nich, jak i śladów po ich występowaniu znaleźć 
można w rejonie Trzebiela. Zwłaszcza na obszarach, które do 1815 r. wchodziły w skład trzebielskie-
go państwa stanowego. W tym rejonie wykształcił się swoisty styl architektoniczny, który nazwać  
możemy ,,trzebielskim”, nawiązujący do stylu ,,mużakowskiego” i ,,slepiańskiego” (min. wsie Treben-
dorf, Schleife, Rohne), mający jednak swoiste cechy. Typowa ,,trzebielska” zagroda, chłopa gospo-
darującego na hubie (łan ziemi liczący ok. 17 ha) lub na jej połowie, składała się z następujących 
zabudowań:

Chałupa

Stała zawsze szczytem do drogi. Zbudowana była z bali, najczęściej sosnowych, łączonych na zrąb.

       Pałac w Trzebielu
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Szczyty wznoszono w konstrukcji ryglowej i najczęściej były oszalowane pionowo ułożonymi  
deskami. Posadowione były bezpośrednio na ścianach. Dach wykonywano w  konstrukcji krokwio-
wo - jętkowej. Wnętrze dzieliło się zazwyczaj na biegnącą przez całą szerokość budynku sień, dużą 
izbę z piecem oraz alkierz. W starszych budynkach, wznoszonych jeszcze w XVIII w., często wnętrze 
dzielone było tylko na dużą izbę i kuchnię. W innych z kolei bywało kilka izb i komór.  

Obora

Zazwyczaj przylegała do ściany szczytowej chałupy, od strony podwórza. Był to także budynek  
zrębowy, ale jednoprzestrzenny, czyli bez wewnętrznych podziałów. Niekiedy budynki inwentar-
skie stawiano po drugiej stronie podwórza, naprzeciw chałupy. Osobno chlew, osobno kurnik itd.  
Zdarzało się też, że chlew przylegał do stodoły.

Stodoła

Sytuowano ją na końcu podwórza, na wprost bramy wjazdowej. W odróżnieniu od chałupy i budyn-
ków inwentarskich stodoły wznoszono w konstrukcji ryglowej. Przy czym dolne pola konstrukcji 
wypełniano poziomo ułożonymi belkami, łączonymi z pionowymi słupami, w sposób przypomina-
jący system sumikowo-łątkowy. Górne pola natomiast wypełniano gliną zmieszaną z siekaną słomą. 
Tą samą technikę wykorzystywano do wznoszenia innych budynków gospodarczych, w których nie 
trzymano inwentarza. Nie zawsze jednak stodoła stała na tyłach podwórza. Zdarzało się, że stała tuż 
przy drodze, a jej wrota pełniły funkcję bramy wjazdowej do zagrody. Takie rozwiązanie jeszcze dziś 
jest widoczne w Chudzowicach. W Trzebielu, który był wówczas miastem, wiele ryglowych stodół 
stało wśród pól. Ale wznoszono tutaj także ryglowe stodoły na tyłach posesji, w niedalekiej odległo-
ści od centrum miasta.   
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Wszystkie budynki kryte były słomianą strzechą. Dopiero na przełomie XIX/XX w. coraz częściej 
strzechę wymieniano na dachówkę. Mimo rozpowszechniającego się pokrycia ceramicznego, wiele 
chałup, a tym bardziej budynków gospodarczych, nadal pokrywała strzecha. 

Zagrody pozostałych grup ludności składały się zazwyczaj z mniejszej liczby budynków. Kategoria  
ludności określana jako Zagrodnicy, gospodarująca na niewielkim przydziale ziemi, posiadała  
zazwyczaj chałupę i budynek inwentarski. Natomiast Chałupnicy, nazywani też w źródłach Budnika-
mi, posiadali najczęściej tylko chałupę z obejściem i niewielkim ogrodem.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wschodnio-łużyckiej architektury ludowej są 
tzw. przysłupy. Na Górnych Łużycach konstrukcja ta przenosiła ciężar szachulcowego piętra odcią-
żając zrębowy parter. Zupełnie inną funkcję spełniały przysłupy na Dolnych Łużycach. Tutaj wzno-
szono je jedynie przy ścianach szczytowych, lub tylko przy ścianie szczytowej od drogi. Trzy, cztero 
pionowe belki przylegały do ściany i połączone były poprzeczną belką i zastrzałami, niekiedy ufor-
mowanymi na kształt łuków odcinkowych. Na tej konstrukcji wznoszono szczyt chałupy, odciążając 
w ten sposób ścianę zrębową. Takie rozwiązanie stosowano dość powszechnie w rejonie Lubska,  
Żar i Przewozu, ale w rejonie Trzebiela było ono rzadkością. W okresie przedwojennym odnotowano 
tylko dwa przypadki zastosowania przysłupów, w Żarkach Wielkich i w Królowie. Powszechniej stoso-
wano tą konstrukcję na południowy-wschód (Niwica, Marcinów) i północny-wschód (Strzeszowice,  
Chudzowice, Czerna, Jurzyn, Brzostowa) od Trzebiela.

Przebywając w rejonie Trzebiela można dziś jeszcze zobaczyć autentyczne zabytki ludowego  
budownictwa. Przede wszystkim należy odwiedzić skansen w Buczynach. Znajduje się tutaj miej-
scowa chałupa z 1754 r. oraz inne chałupy i budynki gospodarcze z XVIII i XIX wieku, przeniesione 
tutaj m.in. z Bogaczowa, Jasionowa, Żarek Wielkich i Włostowic. 
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Wiele budynków nadal stoi w tych samych miejscach, w których je pierwotnie wzniesiono. Są to min. 
chałupy i budynki gospodarcze w Dębince (1 stodoła), Chudzowicach (2 chałupy, 1 stodoła), Strze-
szowicach (1 chałupa), Zajączku (2 stodoły), Królowie (1 zniszczona chałupa, 1 stodoła ), Jasionowie 
(1 chałupa, 5 stodół), Bukowinie (1 chałupa, częściowo murowana) i Żarkach Wielkich (2 chałupy). 

Część zabudowań przeniesiono do Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli. 
Zobaczyć tam można chałupy z Zajączka, Jedrzychowic, Jędrzychowiczek, Królowa (z 1793 r.) i Mar-
cinowa, stodoły z Królowa i Cisowej oraz  oborę (z 1798 r.) i chlew z Królowa.

O tym jak Wielkie Tuplice zostały miastem    

W drugiej połowie XVI wieku, dzięki odkryciu pokładów dobrej gliny, w Tuplicach zaczęto wyrabiać 
wysokiej jakości naczynia ceramiczne. W stosunkowo krótkim czasie, bo już w pierwszej połowie 
XVII wieku, garncarze tupliccy osiągnęli bardzo wysoki poziom. 

Już Ferdynand von Biberstein, ówczesny właściciel państwa stanowego Forst-Brody (w skład tego 
państwa stanowego wchodziły również Tuplice), tuplickie wyroby garncarskie cenił wyżej od tych 
wyrabianych w Forście, Brodach czy Lubsku. Dlatego też, jego następca, Ulryk Wacław von Biber-
stein zabiegał u księcia sasko-merseburskiego Christiana I o nadanie tuplickim garncarzom praw 
do samodzielności i zezwolenie im na utworzenie własnego cechu. W 1678 roku książę Christian I, 
dostrzegając możliwość osiągnięcia większych zysków, zdecydował się na przyznanie Wielkim Tupli-
com prawa targowego i niepełnych praw miejskich. 

Nadany przywilej pozwolił tuplickim garncarzom na założenie własnego cechu. Teraz mogli już 
sami, bez pośrednictwa cechu garncarzy z Forstu, sprzedawać swoje wyroby we wszystkich krajach 
należących do księcia Christiana I, a także na miejscu w Wielkich Tuplicach, podczas organizowa-
nych trzykrotnie w roku targów. Trudno coś pewnego powiedzieć o funkcjonowaniu urzędu i innych 
organów, gdyż brak na ten temat jakichkolwiek informacji. Pewne jest jednak to, że mieszkańcy czuli 
się mieszczanami i podkreślali to przy każdej nadarzającej się okazji. 

Ważnym elementem podkreślającym miejskość tuplickiego ośrodka był zbliżony do kwadratu 
Rynek, wytyczony zapewne wkrótce po nadaniu praw miejskich, najpewniej przez poszerzenie 
wcześniej istniejącego placu wiejskiego. Tutaj odbywały się wszystkie ważne wydarzenia, zarówno 
związane z gospodarką jak i z życiem społecznym miejscowości. Przy Rynku stał kościół, karczma  
i prawdopodobnie kuźnia. Nazwa Markt na długie lata wpisała się w tuplicki krajobraz i funkcjono-
wała do 1945 r. Dziś wprawdzie pod względem urbanistycznym rynek istnieje nadal, ale nie posiada 
już wyodrębnionej i charakterystycznej dla tego typu placów nazwy.   

Pod względem zajmowanej powierzchni miasto było niewielkie. Liczba mieszkańców jeszcze  
w 1708 r. dochodziła zaledwie do 160 osób. Największy rozwój jego przypadał na pierwszą połowę 
XVIII wieku. W 1747 roku założono szkołę parafialną, kształcącą na poziomie elementarnym, w której 
można było uzyskać świadectwo pozwalające na dalszą edukację w gimnazjum w Żarach lub w For-
ście. Miejscowy kościół parafialny poddano przebudowie w stylu barokowym.  Ufundowano ołtarz, 
a nad zachodnią częścią nawy wzniesiono dzwonnicę z zegarem, nakrytą ozdobnym barokowym 
hełmem, ukończoną w 1753 roku. Miasto rozwijało się, a ludność się bogaciła.   

Dość dynamiczny rozwój został zahamowany przez wielki pożar, który strawił miasteczko 
 w 1757 roku. Właściciel Tuplic, hrabia von Brühl, przy tej okazji chciał zająć grunty mieszczan 
 i włączyć je do miejscowego folwarku. Pogorzelców natomiast zamierzano przesiedlić do Datynia. 
Nie wiadomo dokładnie kiedy Wielkie Tuplice zostały pozbawione praw miejskich, bo żadne źródła 
o tym nie mówią, ale powyższe wydarzenia pozwalają przypuszczać, że miało to miejsce właśnie  
w tym czasie. Nie było przecież takiej potrzeby, aby w spalonej i przeznaczonej do wysiedlenia
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miejscowości nadal utrzymywać prawa miejskie.

Ostatecznie, w związku z buntem, na czele którego stanęła wdowa Elżbieta Bartošowa, zdecydo-
wano się na pozostawienie mieszkańców na miejscu. Wielkie Tuplice wprawdzie odbudowano, ale  
nie była już to przypuszczalnie osada mogąca się poszczycić statusem miasta.

Kościół o niezwykłym wnętrzu    

XIV wieczny, kamienny kościół parafialny z barokową wieżą, stał niegdyś obok starej szkoły, między 
ul. Świerczewskiego i Kopernika. Frontem zwrócony był w kierunku zachodnim. Otaczał go cmen-
tarz obwiedziony kamiennym murem. Dziś już nie ma śladu po dawnym założeniu. Pozostał plac  
i stare drzewa, otaczające niegdyś budowlę. Dzisiaj funkcję po starej świątyni przejął kościół dużo 
młodszy, bo wystawiony w latach 30 XX wieku.

W czasach przedwojennych miejscowość w większości zamieszkiwali protestanci. Funkcjonowa-
ła tutaj jednak pewna grupa katolików, rozrastająca się w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku,  
w wyniku napływu imigrantów z Polski, co poświadczone zostało w źródłach. Wśród niemieckich  
i wendyjskich  nazwisk, figurujących w księdze adresowej z 1928 r., występują też nazwiska polskie, 
takie jak: Grabowski, Kontrzewsky, Leschinski , Rogowski, Rombinski.

Początkowo nabożeństwa katolickie odprawiano w kaplicy cmentarnej, ale w miarę rozrostu wspól-
noty katolickiej podjęto starania zmierzające do utworzenia miejscowej parafii. Na zakupionej  
działce przy dzisiejszej ul. Świerczewskiego, wzniesiono nową świątynię, poświęconą przez biskupa 
wrocławskiego 17 listopada 1935 roku.
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Obiekt wzniesiono w stylu neogotyckim, na planie wydłużonego prostokąta, z węższym, wyod-
rębnionym prezbiterium i zakrystią od strony północnej. Budowlę nakryto stromym dwuspado-
wym dachem z umieszczoną na środku drewnianą dzwonnicą ze strzelistym blaszanym hełmem.  
Od strony zachodniej do nawy przylega niewielki przedsionek, zaś od strony południowej dobudo-
wano plebanię.

Z zewnątrz kościół nie prezentuje się zbyt okazale, za to wnętrze może zadziwić. Nakryte zostało 
oryginalną drewnianą kolebą, co przypomina łódź odwróconą do góry kilem. Część prezbiterialna 
oddzielona została ostrym łukiem tęczowym. Zachowało się wiele z pierwszego  wyposażenia. Nad 
ołtarzem znajduje się drewniana rzeźba przedstawiająca Chrystusa Króla stojącego na kuli ziemskiej.

Nauczyciel z Tuplic    

Mało kto dziś wie, że w latach 1895- 1898 nauczycielem w tuplickiej szkole był Karlo Nowak – artysta, 
malarz łużyckiego pochodzenia. W Tuplicach spędził zaledwie kilka lat. W tym okresie stworzył jedną  
ze swych pierwszych prac - autoportret pt. ”Jako nauczyciel w Tuplicach”. Mimo krótkotrwałego 
związku artysty z Tuplicami, uważamy że warto przybliżyć jego sylwetkę. 

Karlo Nowak urodził się w rodzinie nauczycielskiej w Lieske (łuż. Leškiej) pod Calau, 28 listopada 
1873r. Dzieciństwo spędził w Schwarzkollm koło Hoyerswerdy. W latach 1885 - 1892 uczęszczał 
do gimnazjum w Charlottenburgu i Bunzlau (Bolesławiec). Po odbyciu stażu nauczycielskiego  
w Altdöbern, w 1895 r. trafił do Tuplic, gdzie przez trzy lata był nauczycielem w miejscowej szkole. 
Decyzja o opuszczeniu Tuplic związana była ze studiami, które Nowak rozpoczął w 1898 r. w Berli-
nie i kontynuował potem na akademii w Kassel. Po ukończeniu studiów artystycznych nie powró-
cił już do Tuplic. W latach 1902-1910 uczył rysunku w gimnazjum w Krośnie Odrzańskim. Potem  
był nauczycielem rysunku w gimnazjum w Chociebużu (Cottbus). W 1916 r. utworzył Stowarzy-
szenie Sztuki w Chociebużu, którego przewodniczącym był do czasu dojścia nazistów do władzy  
w 1933 r. Zmarł 24 kwietnia 1959 r. w Benthe koło Hanoweru. 

Nowak był wybitnym artystą łużyckim. Jego dorobek malarski jest bardzo różnorodny i bogaty.  
Składają się na niego rysunki ołówkiem, akwarele, obrazy olejne. Wiele swych dzieł poświęcił oko-
licom Chociebuża i Hanoweru. Pozostawił po sobie kilka portretów przyjaciół i autoportretów,  
m.in. wspomniany już autoportret ”Jako nauczyciel w Tuplicach”. 

Wzgórze Tuplickie   

Wjeżdżając do Tuplic od strony Trzebiela, w kierunku na Brody, mijamy najwyższy punkt w Tuplicach 
- Wzgórze Tuplickie. Porośnięte wokół wspaniałymi okazami dębu. Przez wiele lat miejsce to było  
zapomnianym zakątkiem w miejscowości. Zarośnięte, zaniedbane i omijane przez mieszkańców. 
Przed wojną usytuowano tu zbiornik z wodą, wykorzystując naturalne wzniesienie, jako wieżę ciśnień. 
Stąd zaopatrywane w wodę były całe Tuplice. Jeszcze na początku lat 50-tych można było odnaleźć 
resztki pomnika postawionego przez byłych mieszkańców na cześć żołnierzy poległych w czasie  
I wojny światowej. Wzniesienie było wykorzystywane jako miejsce odpoczynku i jako wieża wido-
kowa pod nazwą Teuplitz - Denkmalsberk (Tuplicka Góra Pomnikowa). W 2013 r. przeprowadzono  
rewitalizację tego terenu i obecne Wzgórze Tuplickie na nowo służy mieszkańcom gminy. Odbu-
dowano ścieżki spacerowe, ustawiono ławki, oświetlenie, zamontowano system Wi-Fi, oczyszczono 
górę i nasadzono nowe rośliny, które w przyszłości ozdobią dodatkowo to miejsce. Odbudowana 
została scena, nad którą stanęło zadaszenie. Dzięki środkom unijnym, zapewnionym w ramach  
Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013, Wzgórze otrzymało drugie życie. Tu zorganizowano  
Dożynki Gminne i koncert lokalnych zespołów rockowych. W przyszłości planowane są pokazy
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plenerowe filmów, organizowanie festynów i zabaw, dla których to realizacji zakupiono również  
system nagłaśniający, ekran, przenośne trybuny wokół placu tanecznego. Warto skorzystać z możli-
wości odpoczynku i relaksu oferowanego na Wzgórzu Tuplickim. 
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Kościół w Nowej Roli    

Tutejszy kościół powstały najpewniej już około 1280 roku jako budowla drewniana. W XIV lub  
w XV wieku wzniesiono masywną dzwonnicę z podwójną bramą w przyziemiu.

W czasie wojny trzydziestoletniej, obo-
zujący pod Nową Rolą Szwedzi (1641 r.),  
doprowadzili kościół do całkowitej  
ruiny. Gruntowny remont przeprowa-
dzono jednak dopiero w pierwszej 
połowie XVIII wieku. Sto lat później, 
mimo wielokrotnych remontów, stan 
techniczny liczącej już prawie 600 lat 
budowli musiał być niezadowalający, 
skoro w 1863 roku zdecydowano się 
na jej rozbiórkę. Na tym samym miej-
scu wzniesiono teraz nową murowaną 
świątynię w stylu klasycystycznym, na-
wiązującym do neoromanizmu, skła- 
dającą się z wydłużonej nawy i absydy 
przylegającej do niej od strony wscho- 
dniej. Elewacje budowli rozczłonko-
wano gzymsami oraz rytmem gęsto 
rozmieszczonych, zamkniętych półko-
liście okien. Niestety już w 1867 roku 
wybuchł pożar. Spłonęła stara drew-
niana dzwonnica, ale też zapewne 
wnętrze nowego kościoła, skoro źródła 
informują nas o zniszczeniu w pożarze 
starego późnogotyckiego ołtarza sza-
fiastego z 1515 roku. Kościół odnowio-
no, dobudowując równocześnie nową 
murowana wieżę. Wewnątrz wzniesiono także wsparte na słupach drewniane empory.

W takiej, nie zmienianej już formie, kościół przetrwał do dziś. Warto wspomnieć, że od powstania, 
aż do 1945 roku, był on siedzibą parafii obejmującej szereg okolicznych wsi, takich jak Świbinki, 
Drzeniów, Bronice, Grabów, Chlebice, Czerna oraz najprawdopodobniej Gręzawa, którą do parafii 
w Wielkich Tuplicach włączono chyba dopiero w okresie reformacji. Obecnie Kościół w Nowej Roli 
stanowi filię parafii w Tuplicach.

Ptaki szczęścia z nadnyskich lasów   

W rozległych borach nadnyskich, od Gubina na północy, aż po Sanice na południu, moż-
na było niegdyś spotkać ptaka wielkości kruka, o pięknych kolorowych piórach, złocistym 
ogonie i skrzydłach. Nazywali go Serbowie ZITZEMI, albo BIAŁARZ. Był to ptak wyjątkowy.  
Powiadano, że białarz był wcześniej życzliwym ludziom, dobrym serbskim czarodziejem.  
Wszelako potężniejszy od niego, zawistny i zły czarnoksiężnik zamienił go w ptaka. Czarodziej 
stracił swą ludzką postać. Odtąd żył w ukryciu w puszczy, ale zachował dawne umiejętności i do-
bre serce dla swojego ludu. Dawał im czarodziejskie zioła i korzenie o właściwościach leczniczych.
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Wierzono, że już samo zobaczenie owego tajemniczego ptaka przynosiło szczęście. Znalezienie zaś 
jego pióra dawało szczęście stokroć większe. Znalazca mógł czuć się wybrańcem losu - szczęśliwcem 
jakich mało. Wprawdzie złota na zawołanie nie znajdował, nikt mu go też, ot tak sobie, nie dawał,  
to jednak własną pracą mógł dojść do bogactwa. Jeżeli tylko nie był leniwym i nie poprzestawał na 
małym, mógł osiągnąć wiele i zajść wysoko. Pióro białarza gwarantowało mu, że czego by się nie 
podjął, doprowadzał do końca i co więcej, znajdował w tym prawdziwe zadowolenie. Złociste pióro 
z ogona lub skrzydła szczęściło pracy polnej - w urodzajach zbóż i winobraniu. Przechowywane  
troskliwie sprawiało, że kolejne pokolenia żyły w zdrowiu i błogosławieństwie. Pióro z piersi, niech 
by małe, czyniło umysł jasny i otwarty na wiedzę. Sprzyjało nauce i mądrości. Naturalnie i w tym 
przypadku do wszystkiego dojść trzeba było ciężką pracą. W zamian można było żyć w dostatku,  
cieszyć się u ludzi szacunkiem i miłością, bo i radę roztropną umiał znaleźć, i pomóc życzliwie  
w potrzebie. Nic dziwnego, że szukano po lasach piór białarza, a kto je znalazł, strzegł je przed zgubą 
czy kradzieżą, jak najcenniejszego skarbu, niczym niebiańskiej relikwii. 

Znali Serbowie też innego niezwykłego ptaka. Nosił on imię BILBIL. Jeżeli ktoś zdołał dostrzec go 
wysoko na niebie, mógł czuć się usatysfakcjonowany, bo odtąd nic złego nie mogło go spotkać. 
Nigdy nie wpadał w tarapaty, a gdyby nawet, to jednak zawsze wychodził z nich obronną ręką.  
Bilbil nie był tak duży, ani kolorowy jak białarz. Ot, wielkości sokoła i do niego bardzo podobny. 
Wszelako uważany był w całych Łużycach za ptaka królewskiego. Nie tylko najchętniej trzymał się 
towarzystwa króla serbskiego, ale też jak król nad ludźmi, tak on panował nad wszystkimi ptakami 
na ziemi.

Tak powiadali niegdyś starzy ludzie, teraz nic takiego nie słychać, jakby ptaków szczęścia w nad-
nyskich lasach nigdy nie było. No cóż, po prawdzie od bardzo dawna już nikt ich tu nie widział.  
A szkoda. Wiem jednak, że ciągle są tacy, którzy różne piórka po lasach zbierają i zabierają z sobą. 
Może szczęście sobie do domu przynoszą.

Z dawnych wspomnień   

Wieś Świbinki liczyła przed wojną 300 mieszkańców. Gospodarze utrzymywali się głównie z pracy  
na roli, ale także ze sprzedaży swoich wyrobów. Małorolni musieli szukać  dodatkowego źródła  
dochodów. Często zatrudniali się do pracy poza miejscem swego zamieszkania. Część znalazła  
zatrudnienie w jasieńskiej fabryce Flöthera, w zakładach w Lubsku, inni w cegielni w Drzeniowie.

W Świbinkach była fabryka drewnianych pantofli (trepów), założona przez braci Broesanów. Zapo-
trzebowanie na tego rodzaju obuwie, niezwykle funkcjonalne do prac polowo-ogrodniczych, było 
w owym czasie bardzo duże.  Po pierwszej wojnie światowej panowało, szczególnie w miastach, 
duże bezrobocie. We wsiach również, chociaż nie w takim stopniu. Zatrudnienie znalazło tutaj kilku 
mężczyzn ze Świbinek i okolicznych wsi. W szwalni zatrudniono wiele kobiet. Jeszcze przed rozpo-
częciem II wojny światowej Broesanowie zamknęli swój zakład.  

We wsi funkcjonowała piekarnia i mały sklep z różnym towarem. Mięso i wyroby z mięsa kupowane  
było u masarza w Drzeniowie. Z tego powodu rower był niezastąpionym środkiem lokomocji 
i transportu. W każdej zagrodzie było ich kilka sztuk.

Często dzisiaj zapominana, samopomoc sąsiedzka była wówczas szczególnie praktykowana. Poma-
gano sobie w czasie żniw, wykopek, młócce. W miesiącach zimowych było świniobicie, darcie pierza 
itd. Wieczorami, aż do północy, 8-10 kobiet i dziewcząt skubały razem pierze na poduszki i pierzyny. 
Przy pracy było bardzo wesoło, wszystkie nowiny, a i plotki ze wsi i okolicy wymieniano. Młodzież 
wiejska w trakcie tych prac robiła różne kawały, np. do izby gdzie darto pierze wpuszczano złapane-
go ptaka, a wtedy w ogromnym zamieszaniu pierze fruwało na wszystkie strony. Okres pierzodarcia
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trwał do karnawału, który jednak w okolicy nie był świętowany zbyt szumnie. Natomiast święta  
wiosenne, a szczególnie zwyczaj wypędzania zimy był bardzo popularny. 

Jak w wielu innych miejscowościach powiatu żarskiego, również w Świbinkach w 1929 roku powo-
łano Związek Sportowy. Do 1939 roku związek Świbinki organizował festyny sportowe - strzelanie 
z broni palnej, kręgle. Organizowano też małe wieczorki taneczne w gościńcu „Zum Jägerkrug” - 
głównie w święta wiejskie. Gościniec stanowił kulturalne centrum wsi.

Świbinki leżały przy trasie kolejowej z Lubska do Tuplic. Linia ta, jak na ówczesne czasy, była bardzo 
nowoczesna. Wagony zaopatrzone w miękkie siedziska i radia, w każdym przedziale. Ponieważ wieś 
miała swój własny przystanek, można było jechać do Lubska, na kąpielisko do Grabówka, do Tuplic, 
Forstu i innych dalszych miejscowości. 

Najbardziej okazałym gospodarstwem we wsi był dwór w majątku rycerskim. Nie był on wykorzysty-
wany gospodarczo. Po zamknięciu majątkowej gorzelni na jej miejscu utworzono zakłady farmako-
logiczne, którym towarzyszył żydowski szkoleniowy obóz pracy.

Hachszara w Świbinkach   

Stara piaszczysta droga z Jurzyna i Drzeniowa obsadzona jest drzewami i tworzy cienistą aleję.  
Zaprowadzi nas do miejsca, gdzie od dawna stał szlachecki dwór, w którym jeszcze w latach 70.  
XX wieku funkcjonował ośrodek kolonijno-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z miasta Łodzi.

Przed wojną i w czasie jej trwania, w tym miejscu, znajdował się szkoleniowy obóz żydowski,  
tzw. hachszara. Wbrew pozorom, nie był to obóz w negatywnym sensie, zważywszy na ówczesny 
nazistowski okres rządów. Nie było tutaj żadnych płotów z drutami kolczastymi, ani straży, która
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zabraniałaby poruszać się na wolności jego mieszkańcom. Miał on charakter internatu, naturalnie  
z innymi zadaniami. Posiadano nawet linie telefoniczną. Urzędowa nazwa brzmiała: Jüdische  
Jugendhilfe Schniebichen über Sommerfeld (Niederlausitz). 

W czasach nazistowskich na terenie Rzeszy istniało około 30 obozów hachszara, w których młodzi  
Żydzi przygotowywali się na emigrację do Palestyny. Hachszary zakładane przez młodzieżowe  
organizacje syjonistyczne oferowały kursy językowe, wykształcenie rzemieślnicze. Głównym  
instrumentem wychowawczym hachszary była praca na roli jako perspektywa na „Alijah”. Hebrajskie 
słowo „alija” oznacza wstępowanie, wznoszenie się lub pielgrzymkę. Żydzi należący do organizacji 
syjonistycznych określali tym słowem swoją emigrację do Palestyny i Izraela. 

Jak już powiedziano, młodzi mogli się poruszać na wolności i nie notowano problemów z tutejszą 
ludnością. Nikt nie interesował się rozkładem ich dnia. Nie było niczym nadzwyczajnym, że niejed-
nego uczestnika hachszary zapraszano na szklankę herbaty do wiejskiego domu. Obozowiczami 
byli młodzi, między 8 a 20 rokiem życia. Ponoć pochodzili z małżeństw mieszanych (pół Żydzi),  
ale czy dotyczyło to wszystkich, nie wiadomo. Przez kilka miesięcy, do końca listopada 1939 roku,  
w obozie szkoleniowym dla „Żydowskiej pomocy młodzieży” w kibucu w Schniebinchen (Świ-
binkach) pracowała jako opiekunka Jenny Rosenbaum. Mimo problemów, którym jako młodzi 
ludzie musieli stawić czoła, owe miejsce nazywała „szczęśliwą wyspą”, gdzie czasami można było  
zapomnieć o straszliwym otoczeniu dyktatury nazistowskiej. 

Jenny Aloni z domu Rosenbaum (1917-1993) jeszcze w 1939 roku opuściła Niemcy i wyjechała  
do Palestyny. Uchodzi za jedną z najwybitniejszych autorek niemieckojęzycznej literatury w Izraelu.

Drzewna wieś   

Nie należy dopatrywać się w starych nazwach niemieckich nadzwyczajności. Powstawały one naj-
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najczęściej jako kalki dawnych nazw łużyckich. Oczywiście często zniemczone i zniekształcone 
przez wymowę lub przez zapisującego. Formy pierwotne, upraszczane w wymowie przybierały  
postać dzisiejszą. W przypadku DRZENIOWA, którego nazwa niemiecka utrwalona została ostatecz-
nie jako DREHNE. W 1538 roku wieś zapisana jest jako - Treno, w 1605 r. - Drehnow, a w 1750 r. 
– Dreine. Zaś zapisana nazwa łużycka brzmi DRENOW, albo DŔENOW, co wymawiano: Drzenow, 
ale też spotykamy zapis DRJENOW. Nazwy miejscowości na terenie Wschodnich Łużyc Dolnych  
w ogromnej liczbie związane są z lasem i porastającym tu drzewostanem (dęby, olszyny, brzozy, 
jasiony, graby, lipy) oraz ukształtowaniem lub charakterem powierzchni (górki, piaszczyste wydmy 
(bielice), bagna, doliny, itp.).

Geneza nazwy Drzeniowa na gruncie języków słowiańskich (z łużyckiego) nie może budzić wątpli-
wości. Zważywszy rdzeń nazwy należy uznać, że nazwa wsi pochodzi od drzewa (drewna), Drewo 
albo Drowo. Podobnie jest w nazwie wsi po niemieckiej stronie Drewitz (Drowize), na co wskazuje 
Schneider w kronice Forstu. Całą nazwę można przetłumaczyć jako „wieś drzewna”. Nazwa wsi suge-
rować może  jej dawne puszczańskie założenie lub jej lesiste okolice, albo jako miejsce pozyskiwania 
drewna, karczunek, lub też z uwagi na  drzewa wyjątkowe, charakteryzujące to miejsce. Wprawdzie 
kojarzenie nie zawsze da się wyprowadzić logicznym wywodem. Łatwo dać się zwieść pozorom 
konsekwencji, łatwo wpaść w pułapkę pozornej oczywistości. Wydaje się wręcz, że związek między 
drzewo a drewno, drwa jest oczywisty. 

Chełmica   

Nie wiadomo do końca, czy wieś Cholmen, którą miasto Gubin zakupiło w 1286 roku za kwotę  
20 marek łukowskich srebrnych od zagadkowego Tzabil Macshirben, to pierwotna Chełmica w okrę-
gu trzebielskim, czy może inna, nieistniejąca już miejscowość leżąca niegdyś gdzieś we wschodniej 
części Dolnych Łużyc. Nazwy typu Chełm, Chołm, Chołmin itp. zawsze wywodzono od słowiańskiej, 
w łużyckim nie zmienionej do dziś, nazwy chołm oznaczającej wzgórze. Chołmin, bo tak należałoby 
zrekonstruować nazwę miejscowości, to nic innego jak osada leżąca przy wzgórzu. 

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1513 roku. Poświadczony został wówczas folwark leżący pod 
Helmsdorf, będący własnością Albrechta von Zeschau. Z kolei w 1515 i 1522 roku wzmiankowany 
został Balthazar von Wildau na Helmsdorf. Być może już wtedy funkcjonowały tutaj dwa ośrodki 
dóbr, które dały początek założeniom dworskim w górnej i dolnej części wsi. W 1 połowie XVII wie-
ku, w związku z ożenkiem burgrafa trzebielskiego zamku Niclasa von Rutofsky (Rudowski) z Sofią, 
wdową po którymś z przedstawicieli rodu von Wildau, wydzielono jeszcze część środkową (Mittel 
Helmsdorf ).   

W XIX wieku grunty chłopskie na powrót połączono w jedną całość, ale w dalszym ciągu utrzymy-
wał się podział majątków szlacheckich. Z 1900 roku pochodzą dokładne dane dotyczące wielkości  
poszczególnych dóbr. Posiadłość Ober Helmsdorf obejmowała 110 ha, Mittel Helmsdorf 41 ha  
zaś Nieder Helmsdorf 128 ha. Założenia dworskie wykształciły się jednak tylko w dolnej i górnej 
części wsi. 

Istniejący do dziś pałac wybudowany został na przełomie XIX/XX wieku na planie litery L. Założenie 
posiada dwie kondygnacje, nakryte dwuspadowym dachem. W północny narożnik budowli wkom-
ponowana została kwadratowa wieża nakryta czterospadowym dachem. Do ściany północnej  
od strony dawnego dziedzińca przylega niewielka prostokątna dobudówka z tarasem umieszczo-
nym na drugiej kondygnacji. Otwory okienne nakryte są płaskimi nadprożami lub łukami odcin-
kowymi. Zdobienia ścian są dość skromne. W sąsiedztwie pałacu znajdują się resztki zabudowy  
folwarcznej oraz nowsze budynki będące pozostałością po czasach użytkowania obiektu przez  
WOP. Częściowo zachowany jest mur okalający dawną posesję. Za pałacem, w kierunku północnym
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rozciąga się dawny park krajobrazowy.   

Obiekt zyskał ostatnio nowego właściciela. Zgodnie z planem, ma być wyremontowany z przezna-
czeniem na cele rekreacyjne. 

Dwór stanowiący niegdyś główny trzon założenia zlokalizowanego w górnej części Chełmicy 
nie dotrwał do naszych czasów. Budynek powstał w okresie renesansu, najprawdopodobniej 
w XVII wieku. Było to prostokątne, dwukondygnacyjne założenie, nakryte czterospadowym  
dachem z kalenicą. W okresie późniejszym do elewacji frontalnej dobudowano klasycystyczny ryzalit 
z łagodnym dwuspadowym szczytem. Na wprost głównego wejścia, nad strumieniem przerzucony  
był murowany most ozdobiony filarkami zwieńczonymi klasycystycznymi wazonami. Do dziś  
zachował się tylko budynek mieszkalno-inwentarski z początku XIX wieku oraz drugi budynek  
gospodarczy z połowy XIX wieku.

Gródki rycerskie   

Dwunastowieczny rozwój technologii i metod wojowania doprowadził do powstania nowej  
formacji wojskowej – ciężkozbrojnej konnicy, będącej odtąd najważniejszą częścią średniowiecz-
nych armii. Zmasowane uderzenie dobrze uzbrojonych jeźdźców, dosiadających, wyszkolonych  
i zwrotnych koni bojowych, przełamywało szyki wroga i najczęściej decydowało o wyniku bitwy, 
toteż każdy władca czy pan utrzymujący własne wojsko zmierzał do jego zreformowania.
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W tym wczesnym okresie rozwoju systemu lennego, utworzenie każdego nowego lenna rycerskie-
go, zwłaszcza na obszarach, gdzie rycerstwo stanowiło element obcy nie tylko kulturowo, ale i też 
etnicznie, związane było z budową gródka rycerskiego, czyli niewielkiej warowni składającej się  
z nasypu ziemnego w formie ściętego stożka o kilkudziesięciometrowej średnicy, na szczycie które-
go wznoszono niewielką drewnianą wieżę, stanowiącą punkt obrony na wypadek nagłego zagro-
żenia. Wokół wieży, wzdłuż górnej krawędzi nasypu, biegł ostrokół z niewielką bramą, zaś całość,  
u podnóża nasypu zwykle otoczona była rowem i niekiedy dodatkowym wałem. We współczesnej 
fachowej literaturze niemieckiej obiekty takie określa się jako Türmhugel. Najstarsze gródki rycer-
skie powstały najprawdopodobniej pod koniec XII wieku i związane były z lennami nadawanymi 
przez margrabiów łużyckich, lokalizowanymi najczęściej wzdłuż granic marchii. Na wschodniej  
granicy gródki koncentrowały się głównie w dolinie Nysy Łużyckiej, ale dwa z nich, w Dębince  
i Chlebicach, wysunięte były dalej ku wschodowi.

Gródek w Chlebicach   

Obiekt położony jest w podmokłej dolinie Tymnicy, w północno-zachodniej części wsi. Wybór miej-
sca nie był przypadkowy. Na tym odcinku dolina jest najszersza i najbardziej zabagniona. Ponad-
to  jeden z cieków wodnych łączy się tutaj z Tymnicą. Właśnie w widłach tych  dwóch przeszkód 
wodnych wzniesiono stożkowaty nasyp. Majdan na szczycie stożka jest dość obszerny, zbliżony do 
okręgu ok. 18x20 m. Droga do gródka prowadziła pierwotnie od strony południowej. Tutaj wyso-
kość nasypu wynosi ok. 1,5-1,8 m. Od strony północnej styka się on z brzegiem rzeki i jest znacznie 
wyższy, co spowodowane jest ukształtowaniem terenu.
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Gródek w Dębince   

Gródek w Dębince nie miał tak dobrej lokalizacji jak ten z Chlebic, w związku z czym został znacznie 
lepiej ufortyfikowany. Nasyp wysoki na ok. 2,3 – 2,5 m, u podstawy zbliżony do elipsy (ok. 22x30 m), 
został otoczony suchym rowem szerokim na 1,7 m, który dodatkowo z trzech stron okalał wał o po-
dobnej szerokości. Brak wału od strony wschodniej, obecność rampy prowadzącej na szczyt stożka, 
wskazuje, że tutaj właśnie umiejscowiony mógł być dwór wraz z zabudowaniami gospodarczymi. 
Stojącą pierwotnie na szczycie nasypu wieżę okalać musiał ostrokół, biegnący wzdłuż jego krawę-
dzi, obejmując plac o wymiarach ok. 20x9 m. Ponadto na szczycie dookolnego wału mogła przebie-
gać druga linia ostrokołu, obejmująca być może także zabudowania leżące u podnóża gródka.

Dolina Młynów   

Z mokradeł leżących na południe od wsi Dębinka wypływa rzeka Tymnica, w odniesieniu do jej dol-
nego biegu wzmiankowana pod tą nazwą już w 1394 roku. Jej nurt przebiega przez zachodnią część 
Wzniesień Żarskich, po czym na północ od Grabówka wkracza na obszar Kotliny Zasieckiej i dalej, 
już dość łagodnie spływa w kierunku północnym, kończąc swój bieg w  nurtach Lubszy, na zachód 
od Ziębikowa.

Na pierwszym i zarazem dość krótkim odcinku, bo liczącym około 11 km, wzniesiono aż 8 młynów, 
funkcjonujących tutaj od XIV wieku do czasów powojennych. Nie było by to możliwe gdyby nie 
odpowiedni spadek, pozwalający na spiętrzenie wody niezbędnej do poruszania kół młyńskich.
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Poczynając od źródła, pierwszy młyn, zlokalizowany był już na 2 km biegu rzeki. Pozostałe oddalone 
były od siebie czasami tylko o kilkaset metrów. Maksymalnie zaś o około 1,5 km.       

Najwcześniej, bo już w 1381 roku, wzmiankowane zostały młyny w Dębince i Chlebicach, leżące  
wówczas na obszarze żarskiego państwa stanowego. Według żarskiego rejestru ziemskiego  
w Dębince funkcjonowały dwa młyny. Jeden należał do sołtysa, drugi zaś do proboszcza. Dalej, po 
zebraniu wód z dopływów, nurt był na tyle silny, że kolejne dwa młyny w Chlebicach, wymienione 
także we wspomnianym dokumencie z 1381 roku, wyposażone były już w dwa koła. Tutaj również 
wymieniono właścicieli młynów: żarskie państwo stanowe i niejakiego der Horburgynne.

Na Chlebicach kończyły się żarskie posiadłości, a tym samym informacje na temat młynów na Tym-
nicy. Choć pozostałe młyny: w Czernej, Grabówku i dwa w Gręzawie, bez wątpienia funkcjonowały 
już w XIV wieku, brak o nich wzmianek z tego okresu. Obiekty te możemy odleźć dopiero na mapie 
z 1757 roku. Oprócz dość dokładniej lokalizacji, przy niektórych obiektach podano ich nazwy: Busch 
Mühl, Grabouer Mühl, Droschker Mühl. Najczęściej młyny przynależały do pobliskich wsi i majątków. 
Leżący pomiędzy Gręzawą a Nową Rolą Droschker Mühl należał jednak do znacznie oddalonego 
od rzeki majątku w Cielmowie. W kolejnym stuleciu prawie wszystkie młyny wymienione zostały  
w dokumentach pruskich z lat: 1818, 1840 i 1864. Podobny stan przedstawiają mapy topograficzne  
z 1901 i 1940 roku. Działania wojenne również nic nie zmieniły. Wiele młynów funkcjonowało jeszcze 
w okresie powojennym. Dziś niestety młynów już nie ma. Gdzieniegdzie tylko zachowały się jeszcze 
jakieś zabudowania im towarzyszące lub ruiny oraz pozostałości dawnych kanałów młyńskich.



118 W DOLINIE ŚRODKOWEJ LUBSZY

W DOLINIE ŚRODKOWEJ  
LUBSZY4

Lubsza – Lubica, czyli luba rzeka

Lubsza jest prawym dopływem Nysy Łużyckiej. To najdłuższa rzeka województwa lubuskiego, ze 
źródłem i ujściem na jego obszarze. Ma 70 km 
długości. Źródliska znajdują się na zachod-
nich zboczach wzniesień Żarskich we wsi Ol-
brachtów (na pd. od Żar), a ujście w Gubinie. 
Lubsza po raz pierwszy została wymieniona 
w 1435 r. jako Lobischa od łużyckiego wyra-
zu „luby” - miły. Później nazywała się: Lubost, 
Lubist, Lubst. Do dziś w Gubinie rzekę nazywa 
się Lubicą. Nazwa rzeki w roku 1435 brzmia-
ła Lobost lub Lubost, w wieku XVII Lubest, 
później Lubist, w końcu Lubst (czyli dzisiejsza 
Lubsza). Jeszcze wcześniej za czasów wedyj-
skich nazywano ją Lobischa od słowa „luby” 
- miły, uroczy, a więc w wolnym tłumaczeniu 
urocza rzeka w czarującym otoczeniu. Do 
Lubszy wlewa swe wody 12 większych i mniej-
szych dopływów. Dorzecze Lubszy leży na 
terenie trzech powiatów. Głównie żarskiego, 
częściowo krośnieńskiego i zielonogórskiego.  
Obejmuje zasięgiem 10 gmin: Bobrowice, 
Brody, Gubin, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, 
Nowogród Bobrzański, Tuplice, Trzebiel, Żary. 
Teren całej zlewni zamieszkuje ok. 67 tys. 
osób, jej powierzchnia wynosi 913 km²,  
a obszar który zajmuje to w około 60% lasy,  
a pozostała część to pola uprawne i łąki.
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Lubsza wielokrotnie wylewała, m.in. w latach 1568, 1689, 1740, 1817, 1925, 1927. Pełnego  
uregulowania biegu doczekała się w latach 30 XX wieku. Urządzenia hydrotechniczne szczególnie  
dobrze widoczne są na odcinku Jasień – Lubsko, są to progi, jazy i zastawy. W przeszłości rzeka 
miała ogromne znaczenie gospodarcze. Od niepamiętnych czasów ludzie zamieszkujący tereny 
nadlubszańskie, współżyli z rzeką, która dawała im pracę. Nad jej brzegami  stawiali młyny wodne,  
folusze, tartaki olejarnie i tkalnie.  Ich tajemnicze ruiny widoczne są do dzisiaj. Obecnie rzeka jest 
przede wszystkim niezastąpionym źródłem wody na potrzeby gospodarcze. Przeprowadzane  
są próby wykorzystywania jej w małej hydroenergetyce. Wzdłuż biegu Lubszy zachowało się wie-
le przepięknych krajobrazów i urokliwych 
miejsc, gdzie można odpocząć nad wodą 
wśród cienistych  lasów oraz interesujących 
przyrodniczo zakątków. Atrakcyjności temu 
regionowi dodaje również malownicze poło-
żenie wielu historycznych osad i miasteczek, 
a w nich odnajdziemy pozostałości zespołów 
pałacowo-parkowych, zachowane elemen-
ty historycznych układów urbanistycznych, 
ślady osadnictwa epoki brązu i średniowie-
cza. Jasień jest to miasto szczególne, gdyż 
lokację swą (1660 r.) zawdzięcza istnieniu 
rzeki. Lubsza i jej dopływy są oazami na-
turalnej przyrody. Nad wodami, na łąkach,  
w zaroślach i lasach nadrzecznych gnieździ 
się wiele gatunków ptaków, głównie związa-
nych z ekosystemami jezior i rzek nizinnych– 
spotkamy nierzadko też remiza i zimorodka.  
Ze  zwierząt wymienić należy m.in. bobra  
i wydrę. W dolinie Lubszy znajduje się naj-
większa atrakcja przyrodnicza. Na odcin-
ku od Lipska Żarskiego do przedmieść Ja-
sienia lokowane są stanowiska rzadkiej  
i chronionej paproci - pióropusznika strusie- 
go. Przed wiekami rzeka miała swojego 
piewcę, poetę. Był nim burmistrz daw-
nego Gubina, Johann Franck (pisany 
też Frank), znany twórca tekstów pieśni  
kościelnych, o czym głosiła tablica na murze południowej ściany kościoła farnego. Jego pieśń  
„Do Lubicy” ukazała się już w 1674 r. – „Ty Lubico, ożywiasz nas czystą wodą i kolorowymi brze-
gami, dlatego pozwalam sobie powiedzieć, nazywamy Ciebie Lubicą dlatego, że nasz pocieszasz 
 i brzegami witasz. Ty Lubica, żyjesz dla nas, ożywiasz nasze grunty, poisz je i całujesz, szumią cicho 
i spokojnie. Dlaczego więc nie mam Cię chwalić pieśnią. Ty Lubica chwalisz się sama, dlatego wielbi 
Cię każdy, kto Cię widzi. Dlatego wszem wiadomą prawdą jest, że nie trzeba wielu słów. Ty sama się 
chwalisz, żyjesz i kochasz i wielbisz. Lubica, lubią Cię”. 

Stare Lubsko

Początkiem Lubska była osada i lokalny punkt wymiany targowej, utworzony i rozwijający się 
wśród rozlewisk Lubszy, na miejscu dzisiejszego zamku. Początkowo miasto było wzmiankowane 
jako Zommerfeld (1253), potem nazwa ta uległa zmianom (Summirvelde, Sumerfelt, Somirvelt), 
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aż stanęło na urzędowej niemieckiej nazwie Sommerfeld. Jednak według badaczy jeszcze wcześniej-
sze były łużyckie nazwy: Żemrje, Zemsz i Zemno. Dzisiejsza nazwa Lubsko wywodzi się od Lubszy, 
rzeki nad która miasto jest położone. W 1283 roku zamknął się proces stanowienia miasta na podsta-
wie prawa magdeburskiego, zakończony przywilejami prawnymi i ekonomicznymi wystawionymi 
przez margrabię Miśni Henryka Dostojnego. W średniowieczu gospodarka opierała się głównie na 
produkcji rzemieślniczej, zwłaszcza na wyrobie płótna i sukna, szewstwie, garncarstwie, piwowar-
stwie. Od początku istnienia miasto było znane z targów i jarmarków bydła. W 1411 roku czeski król 
Wacław nadał Lubsku prawo bicia halerzy jako własnej monety, a 11 lat później Zygmunt Luksem-
burski uhonorował miejscowych właścicieli winnic przywilejem sadzenia winorośli. Pomimo róż-
nych klęsk – jak pożar w 1496 roku, który 
strawił większość zabudowy, włącznie 
z kościołem i ratuszem, czy też morowe za-
razy z lat 1527 i 1612 – miasto się rozwija-
ło, kontynuując swoje tradycje. Miejscowe 
sukiennictwo nabrało z czasem charak-
teru przemysłowego, a fabryki wysyłały 
swoje produkty do Anglii, Włoch, Szwaj-
carii, Niderlandów, a nawet do krajów za-
morskich. Garncarstwo zaś przekształciło 
się w przemysł ceramiczny, produkujący 
także towary na eksport. W drugiej po-
łowie XIX wieku uruchomiono odlewnie 
metali i fabryki maszyn, zaś we wrześniu  
1846 roku przez miasto przejechał pierw-
szy pociąg na trasie Wrocław – Berlin. Dzia-
łanie wojenne z 1945 roku szczęśliwie omi-
nęły miasto. Tylko nieliczne zabudowania 
uległy zniszczeniu, a zachował się cały jego 
historyczny układ. W rynku i przy okolicz-
nych uliczkach stoją kolorowe kamienice, 
zwykle jedno i dwupiętrowe. Najstarsze  
z nich pochodzą z XVIII w. Ich fasady boga-
te w elementy architektoniczne z różnych 
epok, są dziś w oczach mieszkańców i tu-
rystów istnymi dziełami sztuki.

Kościół Mariacki

Lubski kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny jest najstarszym i najokazalszym zabyt- 
kiem architektury w mieście. Wspaniała późnogotycka świątynia wznosi się w centrum miasta.  
Ciekawostką jest fakt, że posadzka świątyni leży 1,5 m poniżej dzisiejszej nawierzchni rynku. Potężny 
korpus zamyka z jednej strony masywna wieża zwieńczona renesansową attyką i ceglaną piramidą, 
z drugiej – częściowo przysłonięta gmachem ratusza - ściana ze schodkowym szczytem, zdobionym 
podzielonymi na cztery części płycinami i zakończonym XVIII wieczną sygnaturką. Wielkość kościoła  
świadczyła w średniowieczu o randze miasta i była z reguły proporcjonalna do jego potencjału  
gospodarczego oraz zajmowanego obszaru. W miarę wzrostu znaczenia miasta rozbudowywano 
też jego  świątynię. Nic dziwnego zatem, że lubski kościół w obecnej postaci ukształtowany został 
w wyniku wielu przedsięwzięć budowlanych, podejmowanych przez wieki w związku z remontami 
i rozbudową obiektu. Po najstarszej świątyni wczesnej osady miejskiej nie ma śladu, być może jej
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relikty tkwią jeszcze w ziemi,  pod posadzką kościoła. W połowie XIII wieku miasto wystawiło 
nową świątynię. Ten późnoromański kościół był trzynawową bazyliką. Murowany z ciosanej kostki  
granitowej. Jego ślady przetrwały w dolnej części wieży z uskokowym portalem ostrołukowym 
oraz we fragmentach zewnętrznej ściany nawy południowej. Po stu latach mieszczanie powiększyli 
swój kościół, przedłużając część prezbiterialną. W środku lata 1496 roku wybuchł w Lubsku wielki  
pożar, który objął swoim zasięgiem również gmach kościoła. Spłonął dach i wnętrze. Pozostały tyl-
ko mury. Odbudowa trwała 20 lat. Poszerzono wtedy korpus kościoła i przekształcono jego system 
konstrukcyjny  z bazylikowego na halowy, dobudowano bogaty szczyt wschodniej elewacji, szeroko  
wykrojono ostrołukowe okna oraz zwieńczono XIII wieczną wieżę ceglaną iglicą. Wnętrza naw  
zyskały bogate sklepienia sieciowe, gwiaździste i ośmiodzielne. Świątynia otrzymała również kosz-
towne malowidła figuralne o tematyce pasyjnej, którymi pokryto ściany. W późniejszych czasach 
freski te zostały zniszczone. Zachowały się tylko nieliczne sceny. Już w połowie XVI wieku w mieście 
wprowadzona została konfesja protestancka. Wraz z nią zmieniony został wystrój wnętrza kościoła. 
Zniknęło wyposażenie gotyckie, w zamian wprowadzono nowe, już renesansowe – ołtarz (1585 r.), 
ambona (1586 r.), chrzcielnica (1565 r.). Niewątpliwie w tym samym okresie wzbogacono wieżę  
o renesansową attykę. 

O lubskim zamku

Nie sposób już dziś ustalić daty budowy pierwszego zamku. Wznieśli go zapewne w XIII wieku 
margrabiowie miśnieńscy w ramach wschodnioniemieckiej kolonizacji ziem słowiańskich. Mały 
gródek z biegiem lat zmienił się w gotycką twierdzę, otoczoną murami z własnymi bramami  
i wieżą. W 1541 roku umiera ostatni starosta na zamku lubskim, Jerzy von Tzirn. Ostatni, gdyż dwa 
lata później miasto i zamek nabył od margrabiego Jana z Kostrzyna, Henryk von Pack, dotych-
czasowy starosta z Cottbus. Nowy pan przystosował gotyckie zamczysko na swoją rezydencję.



122 W DOLINIE ŚRODKOWEJ LUBSZY

Po Packach w lubskim zamku mieszkali Kotwitzowie, Bredowowie. Ci ostatni poddali zamek grun-
townej przebudowie. Przebudowywany i rozbudowywany przez niemal każde następne stule-
cie, aż do wieku XX, zamek stracił  ostatnie relikty gotyku. Rezydencja przybrała postać dzisiejszą,  
zachowując nieco elementów renesansowych, głównie w budynku bramnym. Ostatni mieszkający 
tu właściciel, Jerzy v. Beerfelde, zmarł w 1902 roku. W latach trzydziestych następcy  rozprzeda-
li dobra zamkowe, a sam zamek stał się własnością skarbu państwa. Dzisiaj zamek lubski, ukryty  
w północno zachodnim  kącie miasta,  przy ul. Zamkowej, będącej przedłużeniem ul. Kopernika, jest 
azylem dla ludzi chorych i starych. Dom spokojnej starości liczy 110 miejsc. Jego funkcja spowodo-
wała przebudowy wnętrza starej rezydencji. Nie są one udostępnione zwiedzającym. 

Renesansowy ratusz

Lubski ratusz liczy ponad czterysta lat. Usytuowany we wschodniej części rynku miejskiego, tuż 
obok kościoła, tworzył z nim niegdyś główne dominanty administracyjno-kulturalno-handlowego 
centrum, a i dziś stanowi wizualny symbol miasta, jeden z najczęstszych motywów fotograficznych 
Lubska. Dwa sąsiadujące ze sobą szczyty, jeden średniowieczny - gotycki, ze swoimi charaktery-
stycznymi dla tego stylu sterczynami i wertykalnymi podziałami ścian, drugi zupełnie odmienny, 
już nowożytny, z podziałami horyzontalnymi, z miękkimi esownicami, charakterystycznymi dla  
renesansu. To jest naprawdę widok niezwykły. Dwa odmienne sposoby budowania, dwa odmienne  
sposoby myślenia. Dowód upływu czasu, ale też dowód jego ciągłości i rozwoju kultury. Budowę 
zrealizował w 1580 roku włoski architekt imieniem ANTONIO. Nazwiska Włocha niemieckie prze- 
kazy nie wymieniają, nie znają go również niemieccy historycy. Möller w kronice Lubska nazywa 
architekta ANTONI, w innych źródłach wymieniony jest jako ANTONIONI. W opracowaniach polskich 
utożsamiany jest z ALBERTIM, Włochem działającym na Łużycach Dolnych.
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Wszystko przez te drzwi

W latach 80-tych XIX stulecia wszystkie uchwały tajnych posiedzeń Rady Miasta Lubsko, natych-
miast znało całe miasto. Tak działo się po każdej naradzie. Odbywały się one w sali posiedzeń na 
pierwszym piętrze, za metalowymi drzwiami, pamiętającymi jeszcze lata budowy ratusza. Otóż 
za przecieki z narad winiono wtedy owe drzwi, że są nieszczelne i że ktoś pod nimi podsłuchuje.  
Miejski mistrz budowlany został zobowiązany do dobudowy drugich drzwi. Wprawdzie z początku 
nie zgadzał się, bo nie wierzył, aby mógł ktoś w ciemnym, choć dość szerokim korytarzu podsłuchi-
wać, ale rozkaz był rozkazem. Kiedy zrobiono dodatkowe drzwi, zaraz sprawdzono, czy faktycznie 
zabezpieczają przed podsłuchem. Test wypadł pomyślnie. Cóż z tego? Po kolejnej naradzie skutek 
był taki sam jak przy pojedynczych drzwiach. Znów całe miasto wiedziało, o czym to Rada radzi.  
Naturalnie i tym razem winne były drzwi. Powody były jasne, ale nie wolno było o tym głośno mó-
wić. Był zwyczaj, że po zakończonym posiedzeniu, dostarczano na salę trunek jako rekompensatę 
za trudy umysłowe rajców. Wielu z nich nie poprzestawało jednak na tym, rozchodzili się często 
po pobliskich lokalach. Tam, w towarzystwie mieszczan, wypijali jeszcze kilka kufli piwa lub kilka 
kieliszków wódki i stawali się bardzo rozmowni. Ten i ów chciał wiedzieć, co było na posiedzeniu, 
a rozmowni radni chętnie o wszystkim informowali. Przynajmniej jeden z nich.  To wystarczyło,  
by miasto znało treść posiedzenia. Radni, po wytrzeźwieniu, nic nie pamiętali, winą za rozchodze-
nie się informacji po mieście obarczali stare drzwi. Kiedy w końcu ktoś odważył się o tym głośno 
powiedzieć, rajcy stali się bardziej ostrożni. Stare metalowe drzwi, zdobione okuciami, motywami 
roślinnymi, herbem miasta z data 1582 i głowami putt, zachowały się do dzisiaj. Obejrzeć je można 
w sali posiedzeń na pierwszym piętrze.
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Baszta Pachołków Miejskich

Dostępu do średniowiecznego miasta broniły dwie bramy: Gubińska od strony północnej (poło-
żona u zbiegu ul. Krakowskie Przedmieście i E. Platter) i Żarska od południa (u styku ul. E. Platter  
i ul. Zielenieckiej). Ściśle związana z Bramą Żarską była potężna baszta, zwana dzisiaj Basztą Pachoł-
ków Miejskich. Jest dzisiaj jedną z najbardziej charakterystycznych, a zarazem najstarszych budowli 
Lubska. Z braku jakiejkolwiek informacji archiwalnej nie da się jednoznacznie określić dokładnych 
lat jej powstania. Jedynie na podstawie cech budowlanych można przyjąć, że było to prawdo-
podobnie w XV wieku. Jest to budowla oparta na planie koła, wysoka na 25 metrów, murowana  
z czerwono palonej cegły o wątku gotyckim i posiada siedem kondygnacji. Ostatnie piętro przy-
krywa kopulaste sklepienie ceglane, oparte na krzyżujących się gurtach. Mury w części dolnej  
dochodzą do 2,5 metra grubości. Lubskie kroniki przekazują zaskakująco skąpe informacje na temat 
tego cennego zabytku. Wiemy, że baszta stanowiła wtórną obronę bramy. Jej obsadzenie należa-
ło do obowiązków mieszczan (stąd chyba nazwa). Przez wieki pełniła też rolę wieży wartowniczej.  
W 1834 roku zlikwidowany został  znajdu-
jący się dotychczas w ratuszu areszt miej-
ski. Przeniesiony został do pomieszczeń 
baszty. Jej dwie wyższe kondygnacje za-
mieniono na cele więzienne. Z tego okresu 
zapewne pochodzi niemiecka nazw baszty:  
WIEŻA GŁODOWA albo BASZTA KATOW-
SKA. W latach 1838-1842 średniowieczne 
mury obronne, które już dawno zatraciły 
swą pierwotną funkcję, zostały rozprze-
dane do rozbiórki na materiał budowlany.  
Ich los podzieliły też obie bramy miejskie. 
Pozostała tylko samotna cylindryczna wieża. 
Opuszczona, nikomu nie potrzebna, ulegała 
coraz większemu zaniedbaniu i destrukcji.  
Na przełomie XIX i XX wieku wpłynął do Rady 
Miejskiej wniosek o jej usunięcie jako zawa-
dy w ruchu komunikacyjnym. Potwierdzo-
ne jest, iż projekt ów wydawał się w owym 
czasie słuszny i uzasadniony. Stojące blisko 
baszty domy sprawiały niemożność prze-
jazdu większych wozów. Kto wie czy baszta 
oparłaby się takiej argumentacji, gdyby nie 
to, że w tym czasie dzierżawiona była jako 
magazyn towarów kupieckich i przynosi-
ła ratuszowi pewien zysk. Owe przychody 
zaważyły na odrzuceniu projektu jej rozbiórki. Dopiero w 1920 roku wpłynął wniosek Lubskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Heimatu o przejęcie zabytku pod swoją opiekę, odsuwając na bok groź-
bę jego likwidacji. Przy akceptacji władz miejskich i przy dużej pomocy z ich strony, w następnych  
latach obok baszty stanął główny budynek Towarzystwa. Jego projektanci połączyli go ściśle z wieżą 
bocznym skrzydłem, niczym napowietrzną przyporą. Takie rozwiązanie powiązało starą budowlę  
z nową w jedną całość, jednocześnie przelot pod skrzydłem utworzył tunel ułatwiający ruch pieszy 
i kołowy, co nawiązywało do starej średniowiecznej bramy miejskiej. Dobudowane skrzydło (bez 
zadaszenia) sięga trzeciej kondygnacji wieży. Średniowieczny mur obronny również sięgał tej wyso-
kości. Przejściem z baszty wychodziło się na jego szczyt, a teraz tym samym przejściem z dobudo-
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wanego skrzydła można było wejść na wieżę i oglądać szeroką panoramę miasta. Baszta poddana 
została gruntownemu remontowi i modernizacji. Drewniane schody i stropy między kondygnacyjne 
zastąpiono żelbetonowymi. Powstało nowe zwieńczenie, wysoko na siódmej kondygnacji zamonto-
wano mechanizm zegarowy, którego tarcze wychodzą na południe i północ. Z kafli starych pieców 
ogrzewających byłe cele więzienne, na piątej kondygnacji zbudowano kominek. W skrzydle, w jego 
pomieszczeniu przyziemia, u stóp baszty urządzono salę poświęconą 440 poległym Lubszczanom 
na frontach I wojny światowej. Ich nazwiska wyryte na piaskowych tablicach umieszczono na ścia-
nach bocznych. Centrum Sali zajmował mały alegoryczny pomnik. Wejście zamknięte ażurową kratą 
zaakcentowano bogatą dekoracją ceramiczną i kamienną. 15 sierpnia 1928 roku siedziba Lubskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Heimatu została uroczyście otwarta. Stała się miejscem częstych spotkań, 
odczytów historycznych i tematycznych wystaw. Rok później w budynku otwarte zostało skromne 
muzeum regionalne. Funkcjonowało ono jeszcze po II wojnie światowej i przejęciu Lubska przez 
nowych gospodarzy – Polaków. Budynek Towarzystwa Przyjaciół Heimatu do lat 90-tych XX wieku 
był siedzibą komendy MO, a później policji. Dzisiaj władze miejskie znów szukają dla niego i starej 
wieży nowych funkcji.

Lubski krzyż pokutny

Na terenie placu przy kościele p.w. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa (ul. XX – lecia 6),  
w murku, 8 metrów na lewo od wejścia 
umieszczony został krzyż łaciński z granitu, 
uważany za krzyż pokutny. Obiekt ten zre-
konstruowany został z ocalałych fragmen-
tów krzyża stojącego niegdyś w Strzegowie. 
Stare podania twierdzą, że znaczył grób 
francuskiego oficera. Żołnierz ten umrzeć 
miał śmiercią naturalną podczas kwatero-
wania we wsi i został pochowany za zagro-
dą, w której mieszkał. Jeśli nawet tak było, 
to nikt zapewne nie trudził się wykuwaniem 
kamiennego krzyża. Mógł być on adopto-
wany na oznaczenie pochówku z innego 
miejsca, lub też stał w tamtym miejscu od 
dawna. 

Złota uliczka

Uliczki nie uwzględnia żaden współczesny plan miasta. Jednak ona istnieje, przetrwała wraz z ukła-
dem urbanistycznym miasta od czasów średniowiecza, który jest doskonale czytelny i zachował się 
w swojej niezmienionej formie do dziś. Układ urbanistyczny starego miasta Lubska jest wpisany do 
rejestrów zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków w Zielonej Górze. Jednym z ciekaw- 
szych miejsc tego układu jest Złota Ulica, jest to wąskie przejście między dzisiejszymi ulicami  
Krakowskie Przedmieście i Chrobrego. Wejście od ulicy Krakowskie Przedmieście strzeżone jest dwo-
ma kamiennymi pachołkami, znajduje się pomiędzy budynkami o nr 4 i 6. Od strony ul. Chrobrego
wyjście jest już niewidoczne, gdyż tu część tej uliczki została włączona do przydomowego ogrodu, 
a znajdowało się ono miedzy budynkami 17 i 19. Uliczka jest niewielka pod każdym względem,  
jej długość to zaledwie kilkadziesiąt metrów, a szerokość przy wejściu z ul. Krakowskie Przedmieście



126 W DOLINIE ŚRODKOWEJ LUBSZY

 to 111 cm, maksymalne przewężenie wynosi 108 cm. Takich wąskich przejść z rynku było pięć. Miały 
one znaczenie strategiczne w czasie zagrożenia z zewnątrz. Pozwalały zbrojnemu bractwu strze-
leckiemu i innej ludności miasta, najkrótszą drogą dostać się na wyznaczone pozycje na murach 
miejskich. Dawne źródła  nazywają ten przesmyk „złotą dróżką”  lub „złotą uliczką”. Może ona śmiało 
pretendować do miana najwęższej uliczki w Polsce.

O zamku na stawie „Karaś” 

W miejscu gdzie dzisiaj znajduje się Zalew Karaś, przed wiekami stał warowny gród miejscowego 
władyki. Gospodarz zazdrośnie strzegł swojej suwerenności i odwiecznych porządków, jednakże 
gdy okrutnie potraktował przybyłych tutaj misjonarzy głoszących nową wiarę, spotkała go straszna 
kara. Ziemia rozwarła się szeroko i pochłonęła twierdzę razem ze wszystkimi jej mieszkańcami, a 
miejsce po niej zalała woda. Zamek przestał istnieć. Nie wiemy czy gród miał swoją nazwę. Po wielu 
latach okoliczna ludność mówiła o nim Żemr, co znaczy śmierć. Nie sposób rozstrzygnąć czy była 
to pierwsza nazwa, czy też wspomnienie śmierci dawnych gospodarzy, których dusze mrocznymi 
nocami jako niebieskie ogniki, błąkały się nad grząskimi bagnami. Powiadali też ludzie, że córka 
rycerza, która razem z ojcem i zamkiem została pogrzebana, raz na sto lat pojawia się nad brzegiem 
wody, żeby prosić przechodzących o wyzwolenie. Obiecuje przy tym wysoką nagrodę w postaci 
pogrążonego w wodzie zamkowego skarbu. Od czasu do czasu w towarzystwie dwórek ukazuje się 
jako lilia wodna na tafli jeziora. Jest to pora, kiedy można zdjąć ciążące na niej zaklęcie, pod warun-
kiem wszakże, że rozpozna się ją właśnie wśród jednakowych kwiatów. Ponoć też raz na sto lat, w 
dniu świętego Jana, wynurza się zamek z topieli. Kto zdołałby go opasać łańcuchem splecionym z 
czarodziejskich ziół, mógłby go podźwignąć w górę. Przed  dwustu laty, jakiś owczarz podjął się tej 
próby. Chyba jednak bez powodzenia, bo już nigdy nie powrócił z wyprawy.
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Najstarszy widelec w Europie

Znaleziska archeologiczne świadczą niezbicie, że na terenie dzisiejszego Lubska ludzie mieszkali 
jeszcze przed nasza erą. Odkryty w 1877 roku skarb z okresu halsztackiego jest datowany na lata 
750-400 p.n.e.  Znaleziono tu również urny z prochami spalonych zwłok. Późniejsze, wczesnośre-
dniowieczne osadnictwo w tym rejonie rozwijało się w obrębie dolnołużyckiej grupy plemiennej, 
odnotowanej w źródłach pod nazwą Nice. Ze względu na wiek miasta, jest ono objęte szczególną 
ochroną i dlatego wszelkie większe prace ziemne muszą odbywać się pod nadzorem archeologicz-
nym. Ta procedura konieczna jest z punktu widzenia nauki, jest nieoceniona w poznawaniu prze-
szłości miasta. W 1998 roku, w wykopie obok Baszty Katowskiej, podczas nadzoru prac ziemnych 
związanych z instalacją sieci kanalizacyjnej, obok śladów dawnego wału ziemnego otaczającego 
miasto na przełomie 13. i 14. stulecia, archeolog Krzysztof Garbacz znalazł niewielki drewniany 
przedmiot. Przedmiotem tym okazał się niewielki, zaledwie 17 centymetrowy widelec. Wystrugany  
z kawałka drewna, z główką na rękojeści dekorowaną  wcięciami i z zachowanymi trzema ostro  
zakończonymi zębami. Wprawdzie widelce znane były już w starożytności, jednak wcale nie były 
 takie powszechne w średniowieczu z uwagi na skojarzenia z „diabelskimi widłami”. Zmienił to  
dopiero wiek XVI, kiedy widelec staje się bardziej powszechny w użyciu. Odkrycie z Lubska jest  
najstarszym i jedynym drewnianym znaleziskiem średniowiecznym tego typu w skali europejskiej. 
Świadczy o wysokim poziomie cywilizacyjnym ówczesnych mieszkańców grodu.

Grupa Wywiadowcza „Wisła”

W styczniu 1945 r. w rejonie Lubska, Gubina i Zasiek działała zrzucona tutaj (niedaleko miejscowości  
Strużka), polska grupa wywiadowczo-dywersyjna „Wisła”. Zadaniem grupy było w miarę dokład-
ne rozpoznanie stanu liczbowego poszczególnych związków taktycznych, ich składu i uzbrojenia,  
rejonów koncentracji, rozmieszczenia węzłów oporu, obiektów wojskowych i zbrojeniowych, a także 
w mniejszym zakresie, prowadzenie działalności dywersyjnej. W codziennych meldunkach przesyła-
nych drogą radiową grupa przekazywała m.in. informacje o systemach umocnień polowych w pasie 
Gubin – Zasieki, usytuowaniu lotnisk i zakładów zbrojeniowych, informowała również o przerzucie  
z rejonu Ardenów na front wschodni jednostek pancernych armii Rundstädta, koncentracji jedno-
stek pancernych i ogólnowojskowych w Lubsku i Gubinie. 8 lutego 1945 r. siedem kilometrów od 
Lubska, wysadziła w powietrze zmierzający na wschód transport wojskowy. Jej działalność na bez-
pośrednim zapleczu frontu utrudniała w poważnym stopniu niemieckie przygotowania obronne. 
Dowódca grupy, doskonale znający język niemiecki, kilkakrotnie wyprawiał się do Lubska po infor-
macje, udając niemieckiego uciekiniera ze wschodu. Informacji udzielali też wywiadowcom polscy 
robotnicy zatrudnieni w fabrykach i na lotnisku w Gubinie. Grupa działała do momentu nadejścia 
Armii Radzieckiej, 17 lutego 1945 r., kiedy to prawie doszło do tragicznego nieporozumienia. Liniowy  
oficer radziecki biorąc ich za dywersantów kazał ich rozstrzelać! Zostali uratowani w ostatniej  
chwili przez oficera NKWD. Miejsce związane z historią polskiej grupy wywiadowczej „Wisła”;  
znajduje się na łące nieopodal miejscowości Strużka, tuż przy drodze Lubsko - Krosno Odrzańskie, 
gdzie w miejscu zrzutu tej grupy wywiadowczej ustawiono upamiętniający obelisk. Działalność  
grupy „Wisła” upamiętnia również granitowa tablica wmurowana  w przejściu przy Baszcie Bramy 
Żarskiej w Lubsku. Fundowana i odsłonięta została w 2009 roku przez  kombatantów WP i sympa-
tyków historii.

W borach, na łąkach i w jeziorach 

Lasy to bez wątpienia jeden z największych walorów Gminy Lubsko. Są one tutaj zarówno miejscem 
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wypoczynku, pracy oraz dodatkowego zarobkowania, ale także podmiotem wpływającym na 
rozwój turystyki. Zajmują ponad 45% powierzchni gminy oraz są częścią dużego komplek-
su leśnego zwanego Borami Zielonogórskimi. Gatunkiem dominującym w ekosystemach  
leśnych jest sona zwyczajna, której ogólny udział w tworzeniu drzewostanów wynosi ponad 80%. 
Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) jest królową Polskich lasów. Posiada wyjątkowo szeroką skalę 
przystosowania do siedliska. Może rosnąć zarówno na najbardziej suchych, jak i na bardzo mokrych 
siedliskach. Znalazła w Polsce najkorzystniejsze warunki klimatyczne oraz siedliskowe w swoim  
euroazjatyckim zasięgu. W całym kraju tworzy prawie 70%  powierzchni lasów. Sosna zwyczajna 
jest okazałym drzewem dorastającym do 40 metrów wysokości. Kiedy rośnie w zwarciu, wykształca  
prosty, mocny pień i wysoko osadzoną koronę. Stare, samotnie rosnące sosny mają pień krótki  
i szeroką, parasolowatą koronę, są wówczas wyjątkowo malownicze. Igły, których długość dochodzi 
do 7 cm, rosną po dwie na tzw. pędzie skróconym. Drewno sosny posiada wyjątkowe walory, trudne 
do przecenienia zalety i bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystywane jest w meblarstwie, stolarce 
budowlanej, przemyśle celulozowo-papierniczym, górnictwie i wielu innych gałęziach przemysłu. 

W zbiorowiskach leśnych występuje razem z brzozą, dębem, świerkiem, bukiem, osiką, lipą i innymi  
gatunkami drzew. Oprócz dominujących w Gminie Lubsko różnowiekowych monokultur  
sosnowych, natrafić można także na kwaśne dąbrowy, buczyny, grądy oraz rosnące wzdłuż  
cieków wodnych i na rozlewiskach, olsy i łęgi olchowo-jesionowe. Jednak to zbiorowiska z przewagą  
sosny sprawiają, że w lasach gminy zbieramy smaczne i zdrowe borówki, borowiki, maślaki, koźla-
rze, podgrzybki i inne. Bogactwo przyrodnicze tych okolic spowodowało, że na stosunkowo nie-
wielkim terenie gminy ustanowiono wiele obszarów i obiektów chronionych prawnie, w różnych 
formach ochrony, min. obszary „Natura 2000”, obszar chronionego krajobrazu  rezerwat „Żurawno”, 
użytki ekologiczne, wiele pomników przyrody. Tutejszy klimat należy do najcieplejszych w kraju. 
Różnorodność, mozaikowość siedlisk, w tym znaczny stopień pokrycia lasami, duża ilość rozmaitych
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typów wód, charakter klimatu, odludne położenie wielu enklaw powoduje, że bardzo bogaty jest 
tutaj również świat zwierzęcy. Naliczono obecność co najmniej 14 gatunków płazów. Do najbar-
dziej interesujących na tym obszarze należy zaliczyć przede wszystkim traszkę górską, znajdującą  
się tutaj na północnej granicy swego naturalnego zasięgu w Polsce. Godna uwagi jest również obec-
ność dwóch przedstawicieli płazów bezogoniastych - kumaka nizinnego, a także rzekotki drzew-
nej, której liczebność populacji w Polsce w ostatnich latach, niestety maleje. Bytuje tu również  
9 gatunków gadów. Zdecydowanie najtrudniejszym do napotkania jest jedyny rodzimy przed-
stawiciel żółwi – żółw błotny. Gatunek będący już niemal na granicy wymarcia. Drugim rzadkim  
gatunkiem krajowego gada jest wąż gniewosz plamisty (miedzianka), nieco podobny do często 
spotykanej w tym regionie żmii zygzakowatej, lecz w odróżnieniu od niej niejadowity. Gniewosz 
obok żółwia błotnego wpisany jest do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek ginący.  
Zdecydowanie najpospolitszym wężem jest zaskroniec zwyczajny. Spotkać go można zarówno na 
suchych, nasłonecznionych miejscach, jak i w pobliżu wód jako, że w jego diecie ryby pełnią ważną 
rolę. Wąż ten bardzo dobrze pływa, potrafi nurkować. Na opisywanym terenie spotkać można około 
190 gatunków ptaków, w tym trzy czwarte z nich to gatunki lęgowe. Ilość około 140 gniazdujących 
tutaj gatunków awifauny jest wyższa, niż w niejednym parku narodowym. Za najbardziej godną 
uwagi trzeba uznać bez wątpienia obecność bociana czarnego, bielika, rybołowa, żurawia, gągoła,  
kobuza, trzmielojada, bąka, dudka i wielu, wielu innych. Gromada ssaków reprezentowana jest przez 
prawie 50 gatunków, w tym m.in. 16 z rzędu gryzoni, 12 drapieżnych, 9 nietoperzy, 6 owadożernych, 
a także 5 parzystokopytnych. Ten ostatni rząd gromadzi największe zwierzęta łowne – dzika, sarnę, 
daniela oraz jelenia szlachetnego. Do najbardziej interesujących i rzadkich przedstawicieli tutej-
szych, rodzimych ssaków należy zaliczyć tchórza, popielicę, łasicę, gronostaja, kunę leśną, wydrę, 
borsuka, zwiększającego w ostatnim okresie stale swoją liczebność bobra europejskiego oraz wilka, 
a także wędrujące łosie czy coraz rzadziej spotykane zające. Na sieć hydrograficzną gminy składają 
się przede wszystkim rzeki, cieki wodne, jeziora, wyrobiska i zapadliska wypełnione wodą, zalewy 
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oraz stawy rybne. Rzeką ważną w gminie jest, druga pod względem przepływów w lubuskim (po Ny-
sie Łużyckiej), Lubsza – prawobrzeżny i największy dopływ Nysy (długość całk. 70 km). Wraz ze swymi 
dopływami – m.in. Jeziorną (Strągiem), Rzeczycą, Kurką (Górzynką), Tymnicą (Tyśmienicą), Uklejną, 
Ługiem, Golcem, Widziną. Lubsza stanowi istotny element wzbogacający różnorodność biologicz-
ną i ostoję rzadkich gatunków zwierząt i roślin.  Ważnym elementem krajobrazowo-przyrodniczym 
tych stron są wypełnione wodą wyrobiska i zapadliska. Jest to głównie efektem dawnej działalności 
człowieka na tych terenach – odkrywkowego wydobycia węgla brunatnego, surowców ceramicz-
nych, piasku szklarskiego, kruszyw budowlanych oraz torfu. W gminie Lubsko jest ponad 30 zbior-
ników, które w zdecydowanej większości położone są malowniczo wśród lasów, a ich powierzchnia 
waha się od kilku arów do kilkunastu hektarów. Tylko niektóre z nich nadają się do użytkowania 
wędkarskiego. Na terenie gminy znajdują się dwa zalewy o istotnej wartości turystycznej. Pierwszy, 
to leżący w granicach miasta Lubsko  Zalew „Karaś” o powierzchni 9,3 ha z przystanią kajakową, 
stanowiskami wędkarskimi, przy których czekają na wędkarzy karpie, liny, karasie, amury, tołpygi, 
szczupaki, sumy, sandacze, karasie i inne.  Drugim jest zalew „Nowiniec” o pow. 8,5 ha, znajdujący się 
w pobliżu wschodniej części miasta. Został on wybudowany głównie  jako element ochrony prze-
ciwpowodziowej Lubska przed wezbraniami jednego z dopływów Lubszy – Ługu i w razie potrzeby 
jego powierzchnię można zwiększyć do 90 ha. Oprócz lasów i wód nierozłącznym elementem krajo-
brazu Gminy Lubsko, będącym jej mocnym walorem są użytki zielone, pola uprawne i ugorowane, 
łąki, pastwiska, które stanowią prawie 35% terenu gminy i są jej mocnym walorem w różnorodności 
biologicznej. To środowisko występowania wielu cennych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt 
np: miejsce gniazdowania czajek, skowronków, błotniaków, miejsce żerowania bocianów, zajęcy, sa-
ren. Są wreszcie miejscem życia licznych gatunków owadów: motyli, pszczół, trzmieli i wielu innych 
oraz – paletą kolorów dostarczającą niezwykłych wrażeń estetycznych, podczas kwitnienia różnych 
roślin, począwszy od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. 

Lubski łęg śnieżycowy 

Do wschodnich granic miasta Lubsko przylega 26 hektarowy zwarty obszar lasu liściastego, zwane-
go Parkiem Lubskim. Z uwagi na swe położenie w dolinie Lubszy i bardzo wilgotne podłoże, charak-
terystyczną roślinnością są tutaj wierzby, topole i olchy. Na nieco suchszych obszarach odnajdujemy 
wiązy, jesiony oraz dęby szypułkowe. Runo  jest  bardzo bogate i wielowarstwowe. Takie zbiorowi-
sko roślin nazywane jest lasem łęgowym i grądem. Obszar charakteryzuje się wysokimi walorami 
przyrodniczymi. Wśród olch, głównie we wschodniej części parku, znalazła swe siedlisko śnieżyca 
wiosenna. Ta wcześnie kwitnąca roślina cebulowa poza terenami górskimi występuje rzadko. Zaak-
ceptowała mokry i cienisty park w Lubsku, gdzie jej siedlisko objęto ochroną w ramach sieci „Natura 
2000”, i co stało się przyczyną blokowania budowy odcinka obwodnicy do Jasienia. Czuje się świet-
nie i z roku na rok powiększa swój zasięg. 

Bylinka ma białe, pachnące, dzwonkowate kwiaty wyrastające zwykle po jednym na wierzchołku 
delikatnej łodygi. Na każdym z sześciu płatków znajduje się charakterystyczna, żółtozielona plamka, 
która odróżnia ją od podobnej śnieżyczki przebiśnieg. Kobierzec kwitnącej śnieżycy wiosennej moż-
na podziwiać najczęściej w końcu marca. Ze względu na jej rzadkość występowania objęta jest ścisłą  
ochroną prawną na mocy Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Znalazła się również na Czerwonej Liście Roślin  
Naczyniowych narażonych w Polsce na wymarcie. Przez park wiedzie żółty szlak turystyczny. Ze 
względu na bliskość miasta obszar jest również miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców  
Lubska. 
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Chrobotki i chróściki 

Lasy na zachód od Mierkowa i Osieka rzadko odwiedzane są przez grupy turystów, z uwagi na brak 
szlaków turystycznych i dogodnych dróg. Znajdziemy tu dość szerokie spektrum ekosystemów  
borowych. Przypadkowy leśny wędrowiec nie zawsze będzie umiał dostrzec wyjątkowość tych 
miejsc, bo i rzeczywiście w naszym regionie podobnych jest wiele. Małe dolinki porasta bór świeży  
i wilgotny z charakterystyczną dla nich florą i fauną. Zaś na niewysokich piaszczystych pagórkach 
rosną prawie skarlałe sosny, ale właśnie te liche bory stanowią dużą wartość przyrodniczą dla  
nauki. Przyrodnicy wskazują, że jest to  najlepiej zachowany na zachodzie Polski obszar wydm wraz 
z zasilającymi go gatunkami roślin, zwierząt, grzybów i innych organizmów. Piaszczyste, śródlądowe 
wydmy porastają bory sosnowe, stanowiące kompleksy suchych, skrajnie ubogich ekosystemów.  

Leśnicy już w 2000 roku włączyli ten wyjątkowy teren do sieci Natura 2000 jako specjalny  
obszar ochrony siedlisk pod nazwą „Mierkowskie Wydmy”. W 2006 roku  prowadzone były tutaj  
badania lichenologiczne (lichenologia – nauka o porostach), których wyniki okazały się sensacyjne.  
Stwierdzono obecność prawie 60 gatunków porostów, w tym 35 gatunków naziemnych.  
Spośród porostów naziemnych do najcenniejszych należą rzadkie w kraju: karlinka brodawkowata,  
chrobotek rozetkowy, chróścik pasterski i chróścik orzęsiony. Chróścik orzęsiony jest gatunkiem  
zagrożonym i umieszczonym w Krajowej Czerwonej Liście Porostów. Bogactwo porostów, w tym 
chronionych i zagrożonych, chrobotkowi w klasycznej postaci i szerokiej gamie zmienności dały 
podstawę do utworzenia rezerwatu na  obszar lasu o powierzchni 131,4 ha, o nazwie „Mierkowskie 
Suche Bory”.

     Lubski łęg śnieżycowy
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Rezerwat „Żurawno”

Rezerwat „Żurawno” leży w dolinie niewielkiej rzeki Tymnicy (Rzeczycy), stanowiąc mozaikę róż-
nych środowisk: wodnych, bagiennych i leśnych. Obszar chroniony znajduje się w trzech gminach:  
Lubsko, Brody i Tuplice. Jezioro Żurawno zasilane jest przez dopływający od wschodu niewielki 
ciek. Na terenie rezerwatu oznaczono 124 gatunki roślin naczyniowych, należących do 51 rodzin. 
Wśród stwierdzonych gatunków roślin na uwagę zasługuje przede wszystkim pióropusznik strusi  
(Matteuccia struthiopteris), występujący tu licznie w ilości ok. 800 – 1200 egzemplarzy, w pięciu 
większych i kilku mniejszych skupiskach. W obrębie jeziorka dominują różne odmiany szuwaru 
trzcinowego, od najuboższych, budowanych wyłącznie przez trzcinę, po bardziej zróżnicowane,  
z udziałem pałki, turzyc i roślin dwuliściennych. Na terenie rezerwatu występuje bardzo bogata  
fauna, reprezentowana przez wiele cennych grup bezkręgowców, ryb, ssaków, płazów oraz gadów.

Rekreacja na Nowińcu 

Zbiornik  retencyjny „Nowiniec”  powstał  jako tzw. suchy zbiornik retencyjny mający na celu okre-
sowe gromadzenie części wielkich przepływów rzeczki Ług, by zmniejszyć ilość wody wpływającej 
do rzeki Lubszy, a w konsekwencji ratowanie Lubska  przed podtopieniami. W 2004 roku, z 90 ha 
powierzchni suchego zbiornika, wydzielona została część około 7,2 ha i jest to stała część zbiornika 
pod wodą, przeznaczona na zabezpieczenie przeciwpożarowe sąsiadujących terenów leśnych. Jako, 
że zalew usytuowany jest blisko miasta szybko zyskał też funkcje rekreacyjne. Stał się ogólnodo-
stępnym kąpieliskiem i miejscem sportu wędkarskiego. W sezonie wakacyjnym działa tu strzeżone 
kąpielisko miejskie z zapleczem sanitarnym, którego budowę wsparły środki programu PO Ryby 
2007-13. Od początku istnienia zbiornika dzierżawcą wody jest Polski Związek Wędkarski, a jego

     Chrobotki
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opiekunem koło PZW nr 3 w Lubsku.  Dzięki staraniom władz koła łowisko corocznie zarybiane jest 
dużą ilością materiału zarybieniowego. Zbiornik w okresie wiosenno-letnim bardzo często staje się 
areną zmagań sportowych. Zawody wędkarskie organizują tu koła wędkarskie z terenu naszego  
i okolicznych powiatów. Nie sposób wspomnieć o rokrocznie organizowanym tutaj „Pucharze  
Burmistrza”. W zawodach tych jednorazowo startuje ponad 100 uczestników, reprezentujących koła 
PZW z całego okręgu. Nowiniec położony jest w niewielkiej odległości od drogi wojewódzkiej nr 289 
Lubsko – Nowogród Bobrzański.

Hydrociekawostka 

Będąc nad Nowińcem warto zwrócić uwagę na  unikalny system hydrotechniczny, znajdujący się na 
południowym końcu zbiornika. Otóż znajduje się tam skrzyżowanie dwóch cieków wodnych: Ka-
nału Młyńskiego, mającego przed stu laty zadanie zasilania w energię młyny w Białkowie, Nowińcu 
i Lubsku oraz kanału Granica. Wody kanału Młyńskiego przepływają ok. 2 m ponad wodami kanału 
Granica, który dalej wpada do Lubszy w okolicach parku miejskiego, a wody kanału młyńskiego 
opływają miasto by skończyć swój bieg w Lubszy, w okolicach byłych zakładów Luweny.

Tuchola Duża, Tuchola Mała 

Nazwa Tuchola notowana w źródłach od XIII wieku pochodzi od rdzenia tuch- tęch-, który  
występuje także w wyrazie stęchły, co wskazuje, że dawniejszą osadę założono na miejscu pod-
mokłym z roślinnością bagienną, o charakterystycznym stęchłym zapachu. Nie powinno to nas 
dziwić, wszak wieś leży na północnej krawędzi rozległej Zabłociańskiej Kotliny, której bagnista 
przeszłość jest widoczna do dzisiaj. Tuchola (gmina Lubsko) została po raz pierwszy wymieniona
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w starych aktach procesowych. Chodził o spór Biberstainów w wyznaczeniu granic miedzy tere-
nem władztwa żarskiego, a terenami przynależnymi do dominium Forst – Brody. Miejscowość 
 długie wieki należała do dóbr brodzkich. Władali tu między innymi Dallwitzowie, rodzina  
v.der Heide, Knobelsdorfowie. Tuchola Mała powstała dopiero po 30 letniej wojnie jako folwark 
przynależny do dóbr rycerskich. Założony został ok. 800 metrów od wsi, przy starym trakcie z Lubska 
do Nowogrodu Bobrzańskiego. Droga ta należała do jednych z najdogodniejszych tras prowadzą-
cych z terenów Łużyc i Brandenburgii w głąb Śląska, i Wielkopolski, z tego powodu musiała być dość 
ruchliwa. Nic dziwnego, że właściciel Tucholi, w celu zwiększenia swych dochodów,  wystawił tutaj 
karczmę, gdzie podróżny mógł odpocząć, posilić się i przenocować. W roku 1795  karczma odda-
na została w dziedziczność rodzinie karczmarza. W międzyczasie rozwinęło się osadnictwo. Dzisiaj 
Tuchola Mała wcale taka mała nie jest, chociaż z Tucholą Dużą stanowi jedność i często na mapach 
obie części oznaczone są jako Tuchola Żarska.

Chorągiewka na dachu 

Przydworski kościółek wiejski pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa w Tucholi Żarskiej mógł 
powstać już w 1400 roku, tak oceniają fachowcy. Zbudowany został z kamienia polnego i zapew-
ne pełnił też rolę swoistej twierdzy w razie niebezpieczeństwa. W ciągu stuleci wiele zmian doko-
nano w kościele, o których po raz pierwszy słyszymy w 1591 roku, kiedy to Elżbieta von Zirkaw, 
małżonka pana lennego z Tucholi, Zachariasza von der Heide, ufundowała dzwon. Przed rokiem 
1750 kościółek został gruntownie przebudowany. Wtedy też otrzymał w środkowej partii dachu 
małą sygnaturkę  z wysokim zwieńczeniem, zaś wnętrze nowe wyposażenie – ołtarz i ambonę. 
Do ściany południowej dobudowano przedsionek, a nad nim emporę dla rodziny szlacheckiej. 
Budowla nie posiada wyraźnych cech stylowych. Dekorację stanowią opaski i narożne lizeny oraz 
wyraźny cokół. Na kalenicy czterospadowego dachu wypatrzymy małą chorągiewkę wietrzną

  Pałac w Tucholi Żarskiej
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z wyciętą datą 1597. Chociaż w naszym regionie szczęśliwie zachowało się jeszcze sporo wiatrow-
skazów, to ten jest wyjątkowy. Jest najstarszym na terenie Łużyc Wschodnich wiatrowskazem.  
Pierwotnie kościółek należał do parafii w Budziechowie, dzisiaj  przypisany jest  do parafii w Wicinie.

Krzyż pod Raszynem 

Około 1 km od wsi Raszyn (gmina Lubsko), w lesie, w sąsiedztwie czerwonego szlaku turystycz-
nego, odnajdziemy ponad metrowej wysokości kamienny krzyż łaciński. Wzmiankowany był on  
w 1898 r. jako istniejący, zapomniany przez lata. Uznany został za zaginiony, aż odkrył go i posta-
wił na nowo Lucjan Grzeja, lubski regionalista. Krzyż pod Raszynem interpretowany jest niekiedy 
jako krzyż graniczny, gdyż w pobliżu jego posadowienia przebiegała granica państwowa pomiędzy 
Brandenburgią a Saksonią (1484-1815). Być może szukano pod nim „skarbów”, gdyż obecnie spoczy-
wa przewrócony w głęboko wykopanej jamie.

Na dłużkowskim płaskowyżu 

Dłużek leży na płaskowyżu o dwóch niewysokich szczytach, w bliskiej odległości od Lubska. Mimo 
nazw szczytów (Dąb i Sosna) wskazujących na zadrzewienie, płaskowyż od bardzo dawna był zaj-
mowany przez pola uprawne, a wokół rozciągały się torfowe niziny.

Z okna zamkowego rozciąga się szeroki widok w kierunku zachodnim. Z wieży kościelnej można 
podziwiać ogromne, malownicze obszary leśne. Wyjątkowe w tym regionie. Dłużkowski kościół po-
chodzi z XIV stulecia. Posiada on cechy gotyckie, które zostały niemal całkowicie zatarte w wyniku  
gruntownej przebudowy w roku 1752. Obecnie dominuje klasycyzm. Budowla jest murowana
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z kamienia i cegły, jednonawowa, z zakrystią i kruchtą od północy oraz wzniesioną w 1771 wieżą  
(w miejsce starej drewnianej), którą wieńczy latarnia. 

XVII-wieczny pałac był wielokrotnie przebudowywany, zwłaszcza w drugiej połowie XIX stulecia. 
Neogotycka i klasycystyczna przebudowa doprowadziły do zatarcia stylowych cech późnorene-
sansowych. Pałac jest murowany z cegły, piętrowy i w niektórych partiach trzykondygnacyjny.  
W najstarszej części pomieszczeń parterowych zachowały się sklepienia krzyżowe i kolebkowe  
z lunetami. Obok znajduje się park krajobrazowy z XVIII - XIX wieku i parterowe, murowane  
z cegły budynki gospodarcze z początku XIX wieku. Stodoła nakryta dachem mansardowym, obora,  
spichlerz, lamus z końca XIX wieku, położony w podwórzu oraz murowany, parterowy czworak  
z połowy XIX stulecia.

Cesarskie okno 

W kościelnej księdze z Dłużka pod numerem 1856 czytamy wpis: „Dnia 22 października 1858 roku, 
rano, o godzinie 7.30 urodziła się Augusta Wiktoria Fryderyka Luiza Feodora Jenny, ślubna córka 
Jego Wysokości, pana Fryderyka Krzysztofa Augusta, następcy tronu ze Schleswig-Holstein-Sonder-
burg-Augustenburg, patrona kościoła, dziedzica i pana lennego z Dłużka oraz Jej Wysokości, pani 
Adelheid Wiktorii Amalii Luizy Marii Konstancji, księżnej ze Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augu-
stenburg, urodzonej księżnej z Hohenlohe- Langenburg”. Dziecko ochrzczone zostało 30 listopada.  
Świadkami chrztu byli między innymi ówczesny książę regent z Prus i jego żona, książę Fryde-
ryk Wilhelm i jego małżonka oraz teściowie i dziadkowie. Pierwsze dziewięć lat przeżyła księżna  
w zamku w Dłużku, aby w 1867 roku wraz z rodzicami przenieść się do Przemkowa. W roku 1881 
wydana została za Wilhelma II Hohenzollerna, króla Pruskiego i cesarza Niemiec. Kiedy w 1918 roku  
obalono monarchię w Niemczech para cesarska osiadła w Holandii. Tam po trzech latach emigracji 
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(1921r.) cesarzowa zmarła. Augusta Wiktoria odwiedziła Dłużek dwukrotnie: w kwietniu 1902 roku 
i we wrześniu 1907 roku. W dłużkowskim kościele odnajdziemy secesyjny witraż z głową kobiety, 
wypełniający okno naprzeciw loży patronackiej. Jest to wizerunek ostatniej niemieckiej cesarzowej 
urodzonej w Dłużku, Augusty Wiktorii. Witraż powstał w 1920 roku, wykonany przez Emila Wachsa 
w Glasmalerei Charlotenburg. Zleceniodawcą był niewątpliwie generał major, pan zamku i patron 
kościoła, Konrad Trützchler von Falckenstein. 

Kopalnia pieniędzy w Mierkowie 

Ostatnie lata wojny siedmioletniej były dla Łużyc Wschodnich ciężkim okresem. Wprawdzie nie 
było tu większych walk, ale liczne regimenty, a to króla pruskiego, a to niebieskich dragonów  
rosyjskich, a to cesarskich przewalały się przez kraj z południa na północ, ze wschodu na zachód  
i na odwrót. Już nie wiedzieć było gdzie jest kto. Jedni odchodzili i zaraz ich miejsce zajmowali inni. 
A wszyscy chcieli jedzenia, picia i pieniędzy. Było to w końcu września 1760 roku. Królewscy wojacy 
złupili lubskich mieszczan, szlachtę i chłopów w okolicznych wsiach. Zbierali kontrybucję wojenną. 
Trzy wozy załadowane różnymi towarami i sporą beczułkę zapełnioną talarami prowadzili do sztabu  
generała Lindstedtea. Zaczęło zmierzchać, kiedy wyjechali z Mierkowa gościńcem w kierunku  
Chełma Żarskiego (miejscowości w gminie Lubsko). Właśnie wtedy czujki zaalarmowały konwój  
o bliskości wroga. Żołnierze nakazali towarzyszącym im chłopom – woźnicom zmykać do domu,  
a sami zboczyli z traktu i w wielkim pośpiechu ukryli cenną beczkę. Nie gdzieś w lesie, ale w terenie 
otwartym, w piachu góry Chełmiec ją zakopali. Zadbali jednak, aby ślady dobrze zatrzeć. Widać,  
że nieprzyjaciel rozniósł ich w bitwie do szczętu, albo w powrozach wywiózł gdzieś daleko, bo już 
nikt do tego skarbu nie wrócił. Wprawdzie na drodze między Mierkowem a Chełmem widywano 
jeszcze nieraz zbrojnych jeźdźców i odnajdywano ślady końskich kopyt na piachach Chełmca,  
nic jednak nie wskazywało, aby ukryte w ziemi talary zostały wykopane. Przeleżały tu do końca wojny.  
Wojsko chyba machnęło na nie ręką, ale nie chłopi z Mierkowa. Myśl o bogactwie zagrzebanym 
w ziemi nie dawała im spokoju. Niejeden chciał opróżnić tę kryjówkę. Dużo później jakiś chłop  
w mierkowskiej karczmie opowiadał, że udało się mu trafić do beczki. Najpierw myślał, że to jakiś stary  
pień drzewa lub zapomniana deska. Kiedy rozgarnął piasek stwierdził, że jest to najprawdziwsza  
beczka i to ta, której wszyscy szukają. Aż podskoczył nad dołem ze szczęścia wydając przy tym  
radosne okrzyki. Już miał dobrać się do zawartości znaleziska, gdy beczka na jego oczach zapadła 
się głęboko w ziemię. Jak kamień w wodę. Kopał jeszcze jakiś czas, gwałtownie rozgarniał piasek,  
ale do skarbu już nie dotarł. Stwierdził, że nie jest to normalne i jeszcze to, że sam diabeł musiał 
mieć w tym interes, przeto dalszego kopania zaniechał i obiecał sobie, że już więcej poszukiwań 
nie będzie podejmował. Radził też wszystkim, aby to samo uczynili, żeby jakieś nieszczęście kogo 
nie spotkało. Opowieść ta nie odstraszyła chłopów. Przeciwnie, pojedynczo i w małych grupkach 
jeszcze długo kopali doły w piaszczystym zboczu góry. Bezowocnie. Na beczkę nie trafili. Z czasem  
zaprzestali poszukiwań, nazywając to miejsce Kopalnią Pieniędzy. Dzisiaj nikt już w okolicy nie  
pamięta o zakopanych pieniądzach pod Mierkowem, ani nawet gdzie jest to miejsce na górze  
Chełmiec, zwane Geldgrube.

Górzyńska wieża 

Górzyn to największa wieś w gminie Lubsko, położona przy drodze nr 287, biegnącej w kierunku 
Bobrowic. Można tam podziwiać wieżę mieszkalną, służącą dawniej jako lokum dla osoby opieku-
jącej się kościołem. Wzniesiona w XV wieku, po zniszczeniach w roku 1785 została nadbudowana  
w górnej części. Budowla jest piętrowa, ze schodami w grubości muru, założona na planie kwadratu, 
murowana z kamienia i cegły, nakryta czterospadowym dachem. Kiedyś była powiązana z kościo-
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łem o średniowiecznym rodowodzie, przebudowanym w XVII-XVIII wieku i zamienionym w zbór 
ewangelicki, który został zniszczony po 1945 roku. Zabudowa mieszkalna wsi pochodzi głównie  
z XIX wieku (ponad 100 domów). Budynki są parterowe, murowane, nakryte dwuspadowymi  
dachami. Najstarszy dom datowany jest na stulecie wcześniejsze, powstał w 1780 roku. W sołectwie  
bardzo aktywnie działają liczne stowarzyszenia. Od wielu lat organizowany jest tutaj festiwal  
„Mundurowo Na Ludowo”.

Wyjątkowy kościół  w Chociczu 

Mały kościółek stojący na niewielkim wzniesieniu, w centrum wsi Chocicz (gmina Lubsko), wart 
jest obejrzenia, ze względu na swoją wyjątkowość. Jest jedyną  świątynią w powiecie żarskim, 
której konstrukcja nośna ścian to szkielet ze słupów i belek drewnianych, uzupełniona wypełnia-
jącym ten szkielet materiałem w postaci cegły. Taki sposób konstrukcji budynków powszechnie  
stosowano w średniowiecznych miastach. Kiedy ponownie wprowadzono tę konstrukcję na  
terenach zaboru pruskiego w XIX wieku zyskała ona nazwę muru pruskiego. Kościół w Chociczu  
nosi wezwanie M.B Nieustającej Pomocy i jest kościołem filialnym parafii w Górzynie. Wystawio-
ny został w 1687 roku z fundacji Henryka Otto von Gablentza, o czym zaświadcza chorągiew  
wirująca, wieńcząca sygnaturkę stojącą na środku dachu kościoła. Na wiatrowskazie oprócz ini-
cjałów i daty wycięto również herb rodowy fundatora, podczytywany przez dwa stylizowane lwy. 
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Rodzina Gablentzów staje się widoczna już w 1315 roku W wiekach późniejszych szeroko rozgałęzio-
na na Łużycach Dolnych, Górnych, na granicznych terenach Śląska i Saksonii, również na Pomorzu.  
Czy wszystkie gałęzie i domy wywodzą się z jednego rodu, nie sposób stwierdzić. Niejasne pozo-
staje również pochodzenie ich nazwiska. Niektórzy historycy przypisują im polskie pochodzenie od 
Jabłonowskich, inni zaś wywodzą ich z Jabłońca (Gablentz) w gminie Jasień, w świetle faktów nie 
wydaje się to jednak prawdopodobne. Już bardziej chodzić może o miejscowość Gablentz na Łuży-
cach Górnych. Ostatnim przedstawicielem tego rodu na ziemi żarskiej był Henryk Otto v. Gablentz, 
który zmarł w 1774 r. w Lubsku. Kościółek w Chociczu świetnie prezentuje się z zewnątrz, mimo 
dobudowanej we wczesnych latach XX wieku ceglanej wieży. Jego salowe wnętrze bardzo zmieniły 
jednak współczesne remonty i modernizacje.

Jedno z trzech w Polsce

Miasto Jasień założone zostało w 1660 roku. W swoim planie zachowało bardzo czytelny układ pierw-
szego rozplanowania. Należy ono do wyjątkowych, gdyż jak nigdzie w województwie i zaledwie  
obok dwóch innych w Polsce, otrzymało formę trójkąta. Pierwsze domy mieszkalne, niewątpliwie 
parterowe, wznoszone były jak zresztą znacznie później, wyłącznie z drewna, być może niektóre  
szachulcowe. Na rynku, poza kościołem i prawdopodobnie urządzeniami targowymi, jak kramy, ławy, 
odnotować należy także usytuowanie szkoły wzmiankowanej już od początków istnienia miasta.
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Prawdopodobnie też zabudowa miejska była zgrupowana na zwartej przestrzeni, bo gdy w 1731 r.  
wybuchł spowodowany suszą pożar zagładzie uległo całe miasto z kościołem, plebanią, szkołą  
i budynkami mieszkalnymi. Klęska żywiołowa spowodowała w konsekwencji odnowę dotych-
czasowego układu przestrzennego miasta. Po pożarze zaczęto wznosić budynki masywniejsze,  
w tym wiele z cegły. Wtedy też zapewne wytyczono rzędy szeregowych parcel przy rynku. Miasto 
założono w miejscu bardzo niedogodnym dla rozwoju przestrzennego. Wciśnięte między posia-
dłości dworsko-folwarczne, a przynależności wsi Stary Jasień (dzisiaj ul. I-Armii), ograniczone od 
strony północno-wschodniej rzeką Lubszą i nie nadającym się do zabudowy wzniesieniem trenu,  
od zachodu otoczone łąkami o podłożu bagiennym, pozostawał Jasień przez długie dziesięciolecia 
małą osadą o wiejskim charakterze. Jeszcze w pierwszej  połowie XIX w. zabudowa nie wychodziła 
poza pierwotne granice miejskie. Poza miastem, na zewnątrz znajdował się jedynie cmentarz za-
łożony w końcu XVIII w. Zwrotnym momentem dla rozwoju przestrzennego miasta był rok 1881. 
Wtedy to mieszczanie wykupili grunty majątku i grunty wsi Stary Jasień. Na przełomie XIX i XX wieku  
miasto przeżywa okres silnej aktywności inwestycyjnej związanej z rozwojem przemysłu.  
Powstała wówczas zachowana do dziś murowana zabudowa mieszkalna, usytuowana na starych 
działkach, a także na terenach nowych, wzdłuż dróg wylotowych i nowo wytyczonych ulic (dzisiaj 
Ogrodowa, Waryńskiego, Kościelna, Obrońców). Wiele domów posiada charakter zabytkowy, inne 
zróżnicowane architektonicznie, często o bogatym wystroju plastycznym z czasów eklektyzmu 
i secesji, posiadają istotne znaczenie dla architektonicznego oblicza miasta.

Do rozwoju przestrzennego Jasienia przyczyniła się też w dużej mierze zbudowana w 1846 roku 
linia kolejowa - Magistrala Marchijsko-Dolnośląska. Kolej wpłynęła dodatnio nie tylko na rozwój  
gospodarczy miasta, wypełniła się wtedy przestrzeń miedzy centrum miasta, a ośrodkiem kolejo-
wym. Główną osią tej części miasta stała się ulica Kolejowa.
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Z diabelskiej przyczyny – legenda czy historia?

W zbiorze podań, legend i baśni Ziemi Lubuskiej odnajdziemy baśń „O żelaznym diable”. Opraco-
waną na podstawie starych kronik przez panią  Helenę Rutkowską. Mówi ona, że nad rzeką Lubszą, 
dawnymi czasy, mieszkał diabeł. Uciekł on z piekła do miast uganiać się za grzesznikami, wylegiwał 
się w nadrzecznych krzakach strasząc spokojnych ludzi. W sąsiedztwie swój warsztat miał młody ko-
wal. Nie tylko nie bał się diabła, wręcz marzył o spotkaniu z nim. Diabelskie sąsiedztwo odstraszało 
klientelę kuźni i kowal chciał koniecznie przepłoszyć licho. Czart jednak skutecznie unikał osiłka. 
Dlatego kowal zmajstrował sobie postać diabła z metalu, znajdując uciechę w codziennym obstu-
kiwaniu jej młotem i przypalaniu rozgrzanym żelazem. Tymczasem Lucyfer - władca piekieł, dowie-
dział się o ucieczce i lenistwie swego sługi. W złości na niegodziwca wcielił go w żelazną figurę. 
Diabeł cierpiał teraz ogromnie znosząc codzienne męki zadawane przez kowala. Swoimi wrzaskami 
ośmieszał piekło. Trwało to czas jakiś. W końcu Lucyfer nie mogąc tego dłużej słuchać, ulitował się 
nad nieszczęśnikiem. Postanowił wykupić go z rąk kowala. Niestety, nie udało się tego zrobić nawet 
bardzo sprytnym diabłom. Dopiero podstępny diabeł Arglist swoimi hańbiącymi piekło uczynka-
mi spowodował, że kowal zmuszony został do negocjacji z samym Lucyferem. Zawarto umowę, że 
żelazny diabeł zostanie zabrany z kuźni. Kowal ocali głowę, gdyż z przyczyny Arglista groziła mu 
szubienica, a nadto zyska też worek diabelskiego złota. Tyle w wielkim skrócie mówi legenda. Fanta-
styczna opowieść, nasycona motywami niezwykłości i cudowności, odzwierciedla ludowe wierzenia  
i poglądy. Jej miejscem akcji jest Jasień, a bohaterem jasieński kowal. Co było podstawą powsta-
nia tej legendy, czy kryje ona ziarno prawdy rzeczywistych wydarzeń? Kojarząc treść legendy z fak-
tami historycznymi trudno nie oprzeć się wrażeniu, że istnieją w niej analogie, logiczne spójności  
wydarzeń. Fantazja w legendzie zbyt wyraźnie i drastycznie ociera się o nieprawdopodobieństwo, 
ale z drugiej strony występuje w niej autentyczność tła i realiów historycznych regionu. Otóż, w roku 
1854 (niektórzy podają, że w 1852), przybył do Jasienia młody kowal. Był to THEODOR FLÖTHER. 
Zbudował nad Lubszą, w połowie drogi między miastem a cmentarzem, swój warsztat. Jasień w tym 
czasie liczył ponad 1000 mieszkańców i choć już blisko 200 lat był miastem ciągle miał charakter 
typowo wiejski. Nie byłoby nic nadzwyczajnego w osiedleniu się tutaj kowala, gdyby nie jego wielka 
przedsiębiorczość. W ciągu 15 lat kuźnia staje się fabryką. Nie żadną manufakturą, tylko zakładem  
o powierzchni 250000 m². Ludzie patrzyli na to z podziwem ale i z zazdrością. Trudno im było pojąć, 
że oto przybysz ze wsi, zaczynając od zwykłej kuźni, w tak krótkim czasie staje się bogaczem, a oni, 
zasiedziali mieszczanie, od lat pracujący w swoich warsztatach rzemieślniczych, uprawiający swe 
ogródki nie osiągnęli tak wiele. Owszem, byli też w Jasieniu i inni przedsiębiorcy, ale gdzie im do 
Flöthera. Dlaczego kowal tak szybko wzbogacił się? Skąd wziął pieniądze na ciągle rozbudowujący 
się zakład? Musiała kryć się za tym sprawa sił nieczystych. Któż inny mógł przyczynić się do togo, jak 
nie diabeł? Zdarzenie przekraczało ludzką wyobraźnię. Zjawiska niewytłumaczalne, sprawy tajemni-
cze, zawsze rodzą podejrzenia i chęć wytłumaczenia. Tak urodziła się legenda. Stara fabryka Flöthera 
do lat dziewięćdziesiątych XX wieku należała do znaczących w regionie, a miasto miało z tego wiel-
kie korzyści. Dawała ona nie tylko zatrudnienie dla mieszkańców. Był czas, że Jasień utożsamiano  
z fabryką i odwrotnie.

Polichromie z protestanckiego kościoła 

Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej stoi w centralnym punkcie miasta Jasień, na nieregular-
nym rynku. Zbudowany jest w stylu barokowym. Jest budynkiem jednonawowym, ze słabo  
wyodrębnionym transeptem, od wschodu zamknięty trójbocznie, kryty dachem mansardo-
wym. Gładkie elewacje kościoła podzielone są gzymsem na dwie kondygnacje. W górnej znaj-
dują się wysokie okna zamknięte łukiem koszowym i rozglifione do wewnątrz, w dolnej zaś okna 
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elipsoidalne. Jak na barok zgodnie z teologicznymi zasadami ortodoksyjnego luteranizmu, jeszcze 
17. wiecznego. Wystrój wnętrza prezentuje się skromnie, tym bardziej że już dawno rozebrano stare 
empory obiegające nawę, zniknęła ambona, a stary ołtarz zastąpił nowy. W 2004 roku na wyso-
kim stropie, staraniem proboszcza Romana Wróbla, zamontowane zostały drewniane polichromie. 
Malowany strop pochodzi z nieistniejącego 
już kościoła ewangelickiego w Kożuchowie 
(Kościół Łaski). Świątynia ta rozebrana zo-
stała w latach 60-tych XX wieku. Malowidła 
pochodzą z 1724 roku są zatem tylko kilka 
lat starsze od jasieńskiego kościoła. Pierwot-
nie strop liczył przeszło 1000 metrów kwa-
dratowych i przedstawiał cykl obrazów ze 
Starego i Nowego Testamentu. Dzisiaj frag-
menty tego stropu 12 x 7-8 metrów zdobią 
niektóre kościoły na terenie diecezji zielo-
nogórskiej. Fragment, który zamontowany 
został w kościele jasieńskim jest największą 
sceną starego stropu, licząca 12x12 metrów. 
Dotyczy bezpośrednio Chrystusa. Scena 
główna, w części środkowej, przedstawia 
Wniebowzięcie Chrystusa, Dalsze 8 scen 
od Zwiastowania przez Narodziny, Chrzest 
w Jordanie, Ogrójec, Ostatnią Wieczerzę, 
Zdjęcie z Krzyża i Zmartwychwstanie otacza 
wieńcem środkową kompozycję. Oddany  
w użytkowanie parafii zabytkowy strop  
stanowi dużą wartość i niewątpliwie jest 
ozdobą jasieńskiej świątyni.

Najmniejszy w Polsce 

Przy południowo-wschodnim narożu prezbiterium kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Różań-
cowej w Jasieniu stoi mały kamienny krzyż łaciński. Wykonany jest z piaskowca. Ramiona krzyża  
i jego głowa są mocno zaokrąglone, tworząc formę kończynkowego zwieńczenia. Źródła mówią, 
że przyniesiono go tutaj nie wiadomo skąd w roku 1887. Tradycja jednak głosi, że powstał w roku 
1813. Podanie wiąże ten krzyż z pewnym kozakiem, który podczas przemarszu przez Jasień jed-
nego z rosyjskich oddziałów w pościgu za rozbitą armią Napoleona - zachorował i został w dwor-
skim folwarku. Wkrótce wyzdrowiał, a będąc „miłośnikiem” alkoholu, pił na umór. Nadto handlować  
zaczął wódką i to przed kościołem. Skargi mieszczan u dowódcy rosyjskiego doprowadziły do tego, 
że rozeźlony oficer własnoręcznie obił pijaka kijem. Zrobił to bardzo okrutnie i żołnierz zmarł. Jego 
ciało pochowano na miejscu zdarzenia, przy południowi - wschodniej stronie kościoła. Miejsce to 
zaznaczono kamiennym krzyżem z inskrypcją: EIN COSAK BEGRABEN 1813. Napis jest już dzisiaj 
niemożliwy do odczytania. Z wielkim trudem dopatrzyć się można śladów liter. Pozostała jedynie 
data, którą odsłonięto przy przekładaniu dawnego bruku (5 lipca 1995 r.).  Przy okazji wyszło na jaw, 
że krzyż wykonany jest z połówki kamienia młyńskiego, który pierwotnie miał średnicę 1 metra.  
Niewidoczna część w ziemi, to ćwiartka tego kamienia o grubości 10 cm, z zachowanymi żłobie-
niami i fragmentem otworu na drewnianą oś. Górna część to krzyż o wysokości 37 cm, szeroko-
ści ramion 35 cm i grubości 8 cm. Przed podwyższeniem liczył tylko 27 cm i był zakwalifikowany
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jako najmniejszy krzyż pokutny w Polsce. I chociaż dzisiaj „urósł” o 10 centymetrów pozostaje nadal 
najmniejszym z dotychczas poznanych tego rodzaju pomników. 

Miasto siedmiu bram 

Bramy miejskie stanowiły w systemie obronnym dawnych miast niezwykle istotny element. Wzmac-
niane basztami, wieżami, barbakanami strzegły mieszkańców przed nieproszonymi gośćmi i wroga-
mi, stanowiły doskonały punkt kontroli ruchu pieszego i konnego. Były zwykle dwie, brama wjazdowa 
i wyjazdowa, rzadko trzy lub cztery. Jasień ma ich aż siedem. Jakim cudem? Wszak miasto powstało  
w okresie nowożytnym, kiedy zaprzestano budowy wysokich murów i warownych bram, gdyż  
zaczęły tracić swe obronne znaczenie. W XVIII wieku  stają się wręcz zawadą w rozwoju miast, któ-
rą należało rozebrać. Jasień nigdy nie miał murów miejskich, nigdy też mieszczanie nie zabiegali  
o bramy miejskie, bo miasto ich nie potrzebowało. W końcu pierwszej połowy XIX wieku nieproszone  
powstały same. No, nie zupełnie same, tyle że bez inicjatywy mieszczan. W latach 1845-1846  
w naszym regionie miało miejsce wielkie przedsięwzięcie inwestycyjne. Budowano jedną z pierw-
szych linii kolejowych mającą łączyć Śląsk z Brandenburgią. Szlak biegł z Wrocławia do Berlina, 
między innymi przez Żary, Jasień i Lubsko. Dla miast przy nim leżących był znaczącym czynni-
kiem ich rozwoju. Budowa linii kolejowej na odcinku Jasienia wiązała się z usypaniem wysokiego 
i długiego nasypu pod torowisko, który niczym barykada grodził miasto z północno - wschodniej  
strony.  Aby umożliwić komunikację, ową barykadę przepruto kilkoma tunelami - wiaduktami.  
Te przejazdy szybko zostały skojarzone przez użytkowników z  bramami i tak zostały lokalnie  
nazwane.  Zatem tunel od strony  Lubska nosił nazwę „Bramy Budziechowskiej”, następny, podwójny  
wiadukt był „Bramą Białkowską”, nad dzisiejszą ulicą Przemysłową - „Brama Mirkowicka”, przy 
dworcu kolejowym „Brama Bieszkowska”, a kilkadziesiąt lat później stanęła też „Brama Roztocka”, 
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no i  na końcu ulicy Żarskiej stoi „Brama Żarska”. Jak nazywano podwójny tunel nad rzeką, dopływa-
jącą do miasta ze wschodu, nie wiemy, ale znany jest dzisiaj Jasieniakom pod nazwą „Dwa Tunele”.  
Zatem aż siedem bram posiadał Jasień. Z czego Jasieniacy byli dumni. „Bramy” stoją już blisko  
170 lat i niestety,  podobnie jak dawne bramy miejskie, powoli stają się zawadą, przynajmniej  
niektóre z nich. Tym razem ograniczają ruch kołowy wielkich samochodów.

Turystyczny awans wieży ciśnień 

W okresie międzywojennym rozpoczęto budowę wodociągu miejskiego. 25 października 1928 
roku położono kamień węgielny pod ważny jego element – WIEŻĘ CIŚNIEŃ. Stawiała ja firma Pawła  
Pfeiffera z Jasienia. Zbudowana z klinkierowej cegły, na planie ośmioboku ma formę prostego  
graniastosłupa wysokiego na 22 m. Górną kondygnację wieży wypełniał metalowy zbiornik  
o pojemności 100 m³ wody. Hala wejściowo wyłożona jest dwukolorowymi płytkami ceramicznymi.  
Dzisiaj zamurowane okna były wcześniej wypełnione kolorowym witrażem. Według projektu bur-
mistrza Augspacha miało znaleźć tu swoje miejsce lokalne muzeum miejskie. Do ostatnich lat XX 
wieku  wieża zapewniała odpowiednie ciśnienie wody w jasieńskich mieszkaniach. Jednak od 
lat nie spełnia swojej  pierwotnej funkcji. Mimo to stoi dumnie na szczycie miejskiej górki ukryta 
wśród drzew i  znana jest niemal wszystkim żarskim turystom. A wszystko za sprawą miejscowe-
go koła PTTK „Włóczęga”, które przejęło ją w 2002 roku i urządziło w niej swoją siedzibę. Kilka razy  
w roku goszczą tutaj turyści z Żar, Gubina, Zielonej Góry, Krosna i Nowej Soli. Zajeżdżają też goście  
z całej Polski - uczestnicy turystycznych imprez ogólnopolskich. 
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Z wizytą w Lipsku Żarskim 

Okres świetności wsi Lipsk Żarski (gmina 
Jasień) minął wraz z wyburzeniem dworu  
i folwarku,  młynów i dwóch zakładów prze-
mysłowych oraz likwidacji w 1998 r. linii  
kolejowej Jasień-Sieniawa. Oprócz resztek 
parku podworskiego, zaniedbanego stare-
go cmentarza, dawnego dworca kolejowe-
go, zamienionego dzisiaj na mieszkania, no  
i jedynej chyba w regionie stodoły, która 
przed wojną pełniła rolę gościńca, i dzisiaj 
zamiast klepiska posiada… parkiet. Zaletą  
wsi jest atrakcyjność okolicy, w której 
miejscowość leży. Rzeka Lubsza na zachó 
od wsi meandruje w głębokim wąwozie.  
Wysokie i strome brzegi porośnięte są drze-
wostanem dębowo-sosnowy z gęstym  
podszytem, przez co są trudno dostęp-
ne. Sprawia to wrażenie dzikości. Wiele 
starych pni przewróconych nad korytem 
rzeki tworzy „mosty”. Nie ma tutaj płaskiej 
doliny. Oba brzegi zbliżają się tak blisko 
siebie, że dolina ta zdaje się całkowicie zni-
kać. Niedaleko od dworca jest tak nisko 
położona i ukryta, że można ją zobaczyć 
tylko z wysokiego mostu na drodze Droż-
ków – Tuplice. Most zbudowano w 1901 r.  
na miejscu starego, drewnianego. Nie było  
chyba lepszego miejsca na przekro-
czenie tego odcinka Lubszy niż tutaj. Proste i gładkie pnie drzew porastające brzegi formują  
z koron sklepienia i imponują architekturą wnętrza. Wczesną wiosną w lasach zakwitają białe zawilce, 
błękitne przylaszczki i macierzanki. Można tu spotkać również przebiśniegi i konwalie (chronione). 
W pobliżu wsi rosną też duże skupiska leszczyny obsypanej wczesną jesienią orzechami laskowymi. 
Piaszczyste góry usypane przez zachodnie wiatry w epoce polodowcowej, liczne autentyczne, choć 
nieruchome wydmy, leśne polany pokryte śladami zwierząt ni stąd, ni zowąd łączka nad brzegiem, 
pióropusze wysokich paproci i głębokie koryto rzeki, nad którym wiszą gałęzie drzew i krzewów, 
wszystko to stanowi o dekoracyjności terenu i wywołuje niezapomniane wrażenia. Bez wątpienia, 
jest to jeden z najpiękniejszych odcinków rzeki Lubszy.

Jasieńskie bagna  

Użytek ekologiczny o powierzchni 13,47 ha. Usytuowany jest w sporej niecce wydzielonej od  
północy i zachodu wydmowymi pagórami, od południa krawędzią Wysoczyzny Żarskiej, od wscho-
du przylegają szerokie łąki o charakterze torfowisk niskich. Użytek w swoich granicach zamyka   
obszar o trzech, a nawet czterech cechach ekosystemów. Część wschodnio-północna to częścio-
wo podtopiony las, z dużym udziałem olszy czarnej, brzozy brodawkowatej, kruszyny pospolitej, 
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na obrzeżach dębu oraz bzu czarnego i kaliny koralowej, który sąsiaduje od południa z fragmentem 
lasu bagiennego zdominowanego przez sosnę pospolitą. W części środkowej posiada charaktery-
styczną strukturę kępkową, utworzona przez różne gatunki torfowców. Kępy w części wierzchołko-
wej porastają natomiast różne gatunki płonników, jak również inne typowe dla torfowisk gatunki:  
rosiczka, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, bobrek trójlistkowy. Natomiast obniżenia  
pomiędzy kępami zajmują różna gatunki turzyc. Część wschodnia (ok.1/3 użytku) to klasyczne torfo-
wisko przejściowe, z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinności błotnej i bagiennej. Większość 
powierzchni jest obszarem podtopionym, a przy wyższym stanie wody praktycznie niedostępnym 
dla człowieka. Obszar ten porośnięty jest przez kilka rodzin torfowców i mchów. Przedstawicielami  
roślin naczyniowatych. Jako skupisko kilku zbiorowisk roślinnych torfowisko stanowi doskonałe 
środowisko życiowe dla wielu gatunków owadów. Począwszy od  stad napastliwych, bezlitosnych 
komarów, poprzez wiele gatunków żagnic, ważek, jętek, aż do wielobarwnych motyli, wśród których 
poza popularnymi gatunkami rusałek - pawikiem i pokrzywnikiem również można spotkać rusałkę 
żałobnika, perłowce i niedźwiedziówkę nożówkę. Obecne są też liczne pająki. Ich pajęczyny łatwo 
dostrzec, kiedy opadające mgły pokrywają je rosą, przez co wyglądają wtedy jak perłowe sznury. 
Liczne gatunki ptasiego drobiazgu chętnie odwiedzają użytek w poszukiwaniu jaj, larw i samych 
owadów. Co roku wiosną w najbardziej niedostępnych miejscach gniazdo zakłada para żurawi.  
Z lasu dochodzi charakterystyczny głos kukułki i dzięcioła. Na samym torfowisku często spotkać 
można żaby moczarowe i wodne, także zaskrońca, niektórzy twierdzą, że widzieli też żmiję zyg-
zakowatą. Te ostatnie szczególnie upodobały sobie kępy mchów. Nierzadkim gościem na „Jasień-
skich Bagnach” są watahy dzików, którym  kąpiel w błocie zapewnia ochłodę i uwalnia od insektów.  
„Jasieńskie Bagna” położone są ok. 1,3 km na zachód od Jasienia, przy niebieskim szlaku turystycz-
nym, przy leśnej, dość ruchliwej drodze prowadzącej do Świbinek i Jasionnej.
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Pióropusznik strusi 

Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 
1995 roku, dziko rosnący pióropusznik strusi podlega ścisłej ochronie gatunkowej. Kiedy czyta się, 
że pióropusznik strusi jest rzadki na terenie Polski, aż trudno wierzyć. Imponujące łany tej paproci, 
zajmujące duże powierzchnie i liczące setki osobników, rosną  w nadrzecznych olszynach, wzdłuż 
Tymnicy, nad Skródą, nad jeziorem Żurawno i wielu innych miejscach, gdzie gleba jest próchnicza  
(z dużym dodatkiem torfu), a brzegi rzeczek i potoków zapewniają wilgoć. Widać, że chroniona  
paproć znalazła w naszym regionie doskonałe warunki siedliskowe, bo wykazuje dużą  ekspansyw-
ność i zajmuje już całkiem spore przestrzenie. W dolinie Lubszy, na odcinku od Lipska Żarskiego do 
przedmieść Jasienia, lokowanych jest aż 241 skupisk tej rzadkiej i chronionej paproci. Ustalono ogól-
ną liczebność pióropusznika na 114000 sztuk. Jest to ilość naprawdę imponująca. Nigdzie indziej  
w Polsce stanowiska pióropusznika nie są już tak obfite. Botanicy przyznają, że nad Lubszą  
wykształciło się  największe w kraju skupisko tej chronionej paproci. Pióropusznik strusi - to niezwykle  
dekoracyjny i okazały gatunek paproci. Odznacza się dwupostaciowością liści. Liście asymilujące, 
to znaczy te, które odpowiadają  za zaopatrzenie rośliny w substancje odżywcze, są długie, zielone,  
podwójnie pierzaste, tworzące charakterystyczny pióropusz wyrastający koliście z kłącza. Osiągają 
do 1,5 m wysokości. Natomiast inne liście zwane sporofilem, wyspecjalizowane jako organ służący 
wyłącznie do rozmnażania, wytwarzają zarodniki. Wyrastają oddzielnie w środku lejka liści płon-
nych. Są krótsze (do 60 cm długości), sztywne, jednokrotnie pierzaste i utrzymują się ponad rok. 
Można  nazwać je „kwiatem paproci”. Zarówno łacińska, jak i polska nazwa gatunku nawiązuje do 
pióropusza zielonych liści asymilujących oraz do przypominających strusie pióro liści zarodnio-
nośnych. Najładniej wygląda pióropusznik wiosną, gdy wyrastają pastorałkowato zwinięte liście. 
Ciekawostką jest to że młode pastorałki są jadalne. Wczesną jesienią zielone liście zasychają, zaś 
sterczące wewnątrz karpy ciemnobrązowe liście zarodnionośne pozostają na zimę – i one świetnie 
prezentują się na tle śniegu. Pióropusznik strusi jest gatunkiem charakterystycznym dla olszowych 
lasów łęgowych, mimo to zagrożony wymarciem.

Szwedzki wał  

Szwedzi na Wschodnich Łużycach Dolnych byli dwukrotnie. Najpierw podczas wojny trzydziesto-
letniej (1614-1644), szczególnie w jej ostatnim okresie utrapieniem dla mieszkańców były woj-
ska Gustawa Adolfa. Rabowano i grabiono wtedy wszystko co się dało. W myśl zasady, że wojna 
żywi armię. Niszczono i plądrowano w sposób bezwzględny nie tylko dwory, domy mieszczań-
skie i zagrody chłopskie, ale także kościoły i grobowce. Brutalne zachowanie się żołnierzy i znę-
canie się nad ludnością było na porządku dziennym. Skutki wojny odczuwalne były jeszcze przez 
następne ćwierćwiecze. Drugi raz oddziały szwedzkie zjawiają się tutaj w pierwszej połowie XVIII 
stulecia i przebywają dłuższy czas. Jest to wynik wplątania się Augusta Mocnego - elektora sak-
sońskiego i króla polskiego w Wielką Wojnę Północną (1700 – 1721). Okoliczna ludność musiała 
ponosić koszty utrzymania wojsk. Płaciła kontrybucję, zapewniała kwatery i żywność. W świa-
domości mieszkańców zachowały się ślady tych wydarzeń, chociaż pamięć pozostała zaledwie  
w nazwie zapisanej na dawnej mapie. „Schwedenwall” - Szwedzki Wał odnosi się do usypiska  
ziemi przecinającego drogę Lubsko - Nowogród Bobrzański, 900 metrów od Rozdroża (Zabłocie)  
w kierunku Nowogrodu. Wał ten porośnięty lasem sosnowym o różnym wieku ciągnie się lek-
kim łukiem w kierunku północno - wschodnim. Jego wschodnie przedpole to teren podmokły,  
stanowiący źródliska rzeczki Strąg i Wieprzyk. Wygięcie łukowe wału oraz układ rzeczki względem  
niego określać mogą przedpole umocnienia. Wał jest pojedynczym nasypem liczącym 1000 me-
trów długości. Ile liczył pierwotnie nie wiadomo. Wysokość jego miejscami dochodzi do 2 metrów. 
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Zapewne był wyższy. Rozmyły go deszcze, zniszczyły orki leśne, w wielu fragmentach jest rozjeżdżo-
ny i spłaszczony. Nazwa „Schwedenwall” nie jest zjawiskiem odosobnionym. Takie i pokrewne nazwy 
występują nierzadko na obszarze naszego kraju. Szwedzkie góry, górki, kopce odnaleźć możemy 
na mapach nie tylko polskich. Na niemieckich mapach Wschodnich Łużyc Dolnych odnajdujemy 
„Schwedenschanze” w pobliżu Krosna Odrzańskiego (na południe od stacji kolejowej) i nad Lubszą  
obok Stargardu Gubińskiego. „Schwedenwall” występują w lasach na północ od Przychowa po  
Janiszowice, no i w lasach Krzystkowickich w gminie Jasień. Jak widać Szwedzi dali się mocno we 
znaki podczas „potopu” oraz w czasie Wojny Północnej skoro ludność polska i niemiecka upamiętni-
ła tu i ówdzie ich pobyt przymiotnikami „szwedzki”, „szwedzkie” pozostałości fortyfikacji ziemnych.  
Nic jednak nie wskazuje, aby miały one, oprócz nazwy, coś wspólnego ze Szwedami. Dowiedzione  
jest, że nazwy nadawane tego rodzaju obiektom budowlanym, przypisywane Szwedom, rzadko 
miały być przez nich zbudowane. Rodowód tych tajemniczych „barykad” jest znacznie starszy niż 
wynika to z nazwy, bo sięga czasów wczesnośredniowiecznych. W Polsce najdłuższe ciągi wałów 
podłużnych znajdują się nad środkowym i dolnym Bobrem, i nazywa się je Wałami Śląskimi. Stan 
wiedzy o Wałach nie pozwala na wyrobienie sobie poglądu, co do ich twórców. Mówi się o państwie 
polskim wyrosłym z ośrodka gnieźnieńskiego, o państwie wielkomorawskim czy czeskim. Niektó-
rzy widzą twórców Wałów w plemionach serbołużyckich broniących swych ziem przed napadami 
łupieskimi ze Śląska. Ale najbardziej przekonująca hipoteza ich autorami czyni książęta żagańsko-
-głogowskie, znaczących granice swoich terytoriów. Czy „Schwedenwall” w lasach Krzystkowickich 
jest pozostałością po tych tajemniczych obiektach? Bardzo prawdopodobne, odpowiedzi jednak 
musi udzielić archeologia. 

Torfowisko Guzów  

Rozległe torfowisko przejściowe w okolicach wsi Guzów (gmina Jasień) jest interesującym zbioro-
wiskiem roślinności i posiada osobliwą faunę. Badania zespołu przyrodników pod kierownictwem  
dr Andrzeja Jermaczka wykazały, że obszar ten zasługuje na szczególną ochronę. Torfowisko  
powstało w wyniku wypłycenia i wypełnienia torfem zbiornika wodnego z ograniczonym odpły-
wem wód powierzchniowych. Gospodarczo jest to nieużytek, ale jego małą przydatność użytkową  
szczodrze nagradza bogactwo flory i fauny. Spośród ponad 150 stwierdzonych gatunków roślin  
na szczególna uwagę zasługują gatunki rzadkie, ginące i chronione. Należy do nich podlegający 
całkowitej ochronie wrzosiec bagienny, gatunek o zasięgu atlantyckim, licznie występujący jedynie 
na Pomorzu, a na Ziemi Lubuskiej znany tylko z kilku stanowisk. W Guzowie występują trzy gatunki 
rosiczek: okrągłolistna, długolistna i pośrednia. Spośród innych rzadkich gatunków roślin wymienić 
należy wełniankę wąskolistną, przygiełkę białą, grzybień północny, jaskier wielki, kłoć wiechowatą, 
a także podkolan biały i storczyk krwisty. Równie cenna jest fauna tego torfowiska. Jest to miejsce 
lęgowe 34 gatunków ptaków, a dominują wśród nich potrzos, trzcina czek, rokitniczek. Spotyka się 
tutaj także świerszczaka, bączka i kureczkę nakrapianą. Na torfowisku gniazduje od 3 do 5 par żu-
rawia, co stawia to miejsce jako jedno z największych stanowisk tego gatunku w zachodniej Polsce.

Kureczka nakrapiana występuje na Ziemi Lubuskiej zaledwie w kilku miejscach. W Guzowie gnieździ 
się także błotniak zbożowy, należący do gatunków wyjątkowo rzadkich. Na obrzeżach, obejmują-
cych teren zadrzewiony i porośnięty krzakami, stwierdzono występowanie 23 gatunków ptaków,  
a wśród nich ziębę, rudzika, pierwiosnka i cierniówkę. Teren stanowi żerowisko dla pary kruków 
i myszołowów. Zaobserwowano dwie pary bociana czarnego, a także czaplę, kanię czarną i trzmie-
lojada. Płazy reprezentowane są przez cztery gatunki: żabę trawną, moczarową, śmieszkę i ropuchę 
szarą, a gady reprezentuje zaskroniec i jaszczurka zwinka. Prawdopodobnie występuje też żmija  
zygzakowata. Spotykane gatunki ssaków to dzik, jeleń, sarna, lis, mysz zaroślowa 
i ryjówka aksamitna.
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Kamienny krzyż

W żadnym dokumencie historycznym nie znajdziemy potwierdzenia czasu powstania krzyża, ni jego 
przyczyny. Mogło być to w końcu XV, albo na początku XVI wieku. Badacze zwracają uwagę na duże 
podobieństwo formy krzyża z Roztok (gmina Jasień) do zaginionego krzyża pokutnego ze Złotnika, 
który udokumentowany jest w 1488 rok. Czy jest to jednak sugestia właściwa, nie wiadomo. Wiemy 
natomiast, że miejsce, gdzie obecnie stoi krzyż nie jest jego miejscem pierwotnym, bowiem miał 
stać niegdyś w ogrodzie, z czego użytkownik ziemi był niezadowolony. Aby krzyż nie uległ zniszcze-
niu, Żarskie Towarzystwo Historyczne objęło go ochroną i ustawiło w nowym miejscu - przy dawnej 
gospodzie. Po wojnie całkowicie zapomniany i zaniedbany leżał pod murem tegoż budynku. Dopie-
ro w 1980 roku został na nowo odkryty i ustawiony tuż przy rogu domu nr 23, na głównym placu 
wiejskim. Roztocki krzyż, jak chce baśń, wystawić mieli rolnicy w 1810 roku jako zbiorową pokutę 
za morderstwo dokonane na francuskim oficerze przez ich synów. Tak pisała w 1921 roku Margareta 
Gephard w wydanych drukiem zbiorze baśni i legend. Trudno jednak w tego rodzaju opowieściach 
doszukiwać się prawdy. Niewątpliwie krzyż ma starszą metrykę niż dziewiętnastowieczną. Stał we 
wsi przez wieki, a coraz to nowe pokolenia Roztoczan tworzyły o nim swoje podania. Istnieje przeto 
przekaz mówiący o morderstwie dokonanym przez odrzuconego zalotnika z Biedrzychowic na miej-
scowej dziewczynie oraz inny, o rycerzach - zbójcach, którym wieśniacy stawili zbrojny opór, broniąc 
swego dobytku. Zginąć miał wtedy jeden z rabusiów i kilku chłopów. Wszystkich pochowano we 
wspólnej mogile, na której ustawiono krzyż. Są to jednak tylko fantazje. Źródłem powstania opowie-
ści o raubritterach mogło stać się przypadkowe znalezisko, o którym w 1884 roku pisała żarska gazeta.
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Podczas kopania fundamentów pod nowy 
dom w wykopie natrafiono na kilka szkie-
letów ludzkich. Jedna z czaszek była spęka-
na i miała mocne wgniecenie, które mogło 
powstać tylko wskutek silnego uderzenia 
czymś ciężkim i twardym. Stąd przypuszcze-
nia o walce. 

Idźcie i szukajcie 

Według starego podania, między Guzowem, 
a Biedrzychowicami, nad brzegiem niegdy-
siejszego jeziora, którego powierzchnię dzi-
siaj pokrywa tylko rozległe torfowisko, leża-
ła wieś zwana Mühlsdorf. 30 – letnia wojna 
dotknęła ludzi wszystkich stanów i wszel-
kiej kondycji, ale nie w jednakowej mierze.  
Jednym ograniczyła możliwości życia zgod-
nie z ich stanem czy prestiżem społecznym, 
innych zepchnęła ku samej krawędzi bytu 
biologicznego, do skraju nędzy. W tych 
strasznych latach Mühlsdorf została złupio-
na i doszczętnie zniszczona. Mieszkańcy 
pozbawieni domostw, długie lata bytowali 
w leśnej głuszy oczekując pokoju. Kiedy po wojnie rolnicy powrócili do Mühlsdorf, miejsca gdzie 
niegdyś stały ich zagrody i pola, zastali je porośnięte drzewami i chaszczami.  Poszli zatem ze skargą 
do żarskiego hrabiego i prosili go o wskazanie innego terenu na nowe osiedlenie. Hrabia powie-
dział im: „Geht – schaut”, co znaczy  „Idźcie – patrzcie! Rolnicy porzucili swoją zniszczoną wieś  i na 
skraju położonego na północ grzbietu wzniesień, nazywanego „Moesenberg” znaleźli plac, który ich  
w pełni zadowolił. Znaleźli tu krystaliczną wodę, tutaj zimą było ciepło a latem chłodno. Posta-
nowili w tym miejscu postawić swoją nową siedzibę i osiąść na stałe. Tę nową lokalizację nazwa-
li Guschau od słów  hrabiego: „Geht – schaut”. Cóż, to założenie Guzowa i wyjaśnienie pochodze-
nia nazwy nie jest oparte na faktach historycznych, to wersja wymyślona prawdopodobnie przez  
samych mieszkańców wsi. Jako ludzka przestrzeń życiowa w każdym przypadku wieś jest znacznie 
starsza, jak nie jednym z najstarszych miejsc osadniczych w powiecie. Guzów musi mieć starą metry-
kę, gdyż jego najbliższa okolica zamieszkiwana była niemal od zawsze. Zarejestrowanych jest tutaj  
24 stanowisk archeologicznych, od śladów osadniczych epoki kamiennej, osad i cmentarzysk  
kultury łużyckiej z okresu brązu i początków epoki żelaza, przez starożytność do wczesnego i póź-
nego średniowiecza. Po raz pierwszy Guzów wymieniony został w spisie dóbr żarskich Bibersteinów  
w roku 1381. Występuje tu pod nazwą GOSTESCHAW. Później pisano  GOSTISCHAW, GOSCHZAWE, 
KOSTHAUS, GUSCHO, GUSCHAW, KUSCHO i KUSCHAU, a na koniec GUSCHAU. Profesor slawisty-
ki Rudolf Buttmann (1855-1927) wywodzi to ostatnie miano wsi od słowiańskiej „głuszy”. Nazywa 
obecny Guzów „Tiefe Dorf” – „Głęboka wieś” powstała z uwagi na jej szczególne położenie. Różnica 
wysokości między dolną częścią wsi, a jej częścią górną wynosi blisko 30 metrów, zaś rozległa dolina 
była moczarem, chociaż  w średniowieczu mogła niewątpliwie stanowić powierzchnię płytkiego 
jeziora, którego brzeg zaczynał się tuż przy zagrodach dolnej wsi. Serbowie łużyccy chętnie osiedlali 
się nad wodą. Niektórzy polscy znawcy przedmiotu, opierając się na pierwszym niemieckim zapisie 
sugerują, że pierwotna nazwa osady pochodzić może od nazwy osobowej Gościesz. Jednak znana 
jest także, równie stara nazwa wsi, jak lud, który ją zamieszkiwał -  łużycki GUSOW. Gusow – Gęsiów 

Krzyż pokutny
z Roztok
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znaczyć może wieś słynącą z hodowli gęsi, albo też, co najbardziej przemawia -  jako miejsce zbierania 
się dzikich gęsi do odlotu. Nic w tym dziwnego, wszak wieś leżała w pobliżu dużych rozlewisk wod-
nych. Obecna nazwa GUZÓW nadana została po 1946 r. przez rządową Komisją Nazw Miejscowości. 

O siedmiu dzieciach w powijakach 

Na początku wsi Jabłoniec (gmina Jasień), odgrodzony od drogi drzewami, stoi mały kościół z drew-
nianą wieżą. Aby dostać się do jego wnętrza musimy przejść przez przykościelny cmentarz i przed-
sionek wieży. Kto miał okazję być tutaj, na pewno zwrócił uwagę na dobrze zachowaną, starą, bo  
z 1742 roku ambonę. Rzadko już dzisiaj spotkać można tego rodzaju obiekty w naszych kościo-
łach. Jest to cenny zabytek wart obejrzenia. Ale prawdziwą osobliwością jabłonieckiego kościoła jest 
niewielka, kamienna tablica wmurowana w prawą ścianę nawy. To ona wzbudza nasze największe 
zainteresowanie. Przedstawiono tam siedmioro dzieci w powijakach. Każde z siedmiorga niemow-
ląt owinięte jest w żółto-czarny całun i leży w kwiatach róży. Dziewczynki od chłopców wyróżnia 
czepek. Nad głowami dzieci umieszczone są herby ojca i matki. Tablicę tę ufundował dawny wła-
ściciel Jabłońca, pan ze Świbnej, Otto Georg von Wiedebach swoim dzieciom, które kolejno, jed-
no po drugim tak wcześnie zabierała śmierć. Dlaczego na Wiedebacha padło takie nieszczęście? 
Pytanie to zadają oglądający płytę już blisko od 300 lat. A nie znajdując odpowiedzi ludzie wiązali 
ten fakt z Karą Bożą. Karą, spowodowaną czymś bardzo osobliwym. Odpowiedź daje legenda rozpo-
wszechniana przez ludzi szukających wytłumaczenia. W jabłonieckim majątku  Wiedebach uwiódł 
dziewczynę. Po pewnym czasie urodziło się dziecko. I oto szlachcic zaprzeczył ojcostwu nie chcąc 
popsuć swej reputacji. Nie okazał biednej matce pomocy i współczucia. Nie chciał oglądać jej na
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oczy. Była przecież tylko chłopką, dziewką służebną. Wypędził ją precz. W rozpaczy dziewczyna 
przeklęła niedawnego kochanka, życząc śmierci wszystkim jego przyszłym dzieciom. Następnego 
ranka młynarz w Świbnej wyłowił w młyńskim jazie martwą kobietę. Ramiona jej ściskały równie 
martwe dziecko. Ten, który przyczynił się do tego dramatu, wkrótce zapomniał o wszystkim. Kiedy 
jego żona Urszula urodziła pierwszego syna, był bardzo szczęśliwy. Radość w dworze trwała jednak 
krótko. Dopiero co narodzone dziecko zmarło. Rodzice nie zdążyli go nawet ochrzcić. Równie szyb-
ko jak pierwsze zmarło i drugie dziecko, i trzecie... Śmierć zabrała siedmioro dzieci Wiedebachowi. 
Było to prawdziwe nieszczęście dla rodziców. Przypomniał sobie Wiedebach o klątwie, którą rzuciła 
na niego przed laty skrzywdzona dziewczyna. Zdobył się, żeby swój grzech wyjawić żonie. Okazał 
skruchę. W kościele umieścił kamienną tablicę upamiętniającą swoje zmarłe dzieci, niewinne ofiary 
dawnego grzechu. Przekleństwo zostało cofnięte. Ósme dziecko urodzone przez panią Urszulę jako 
jedyne pozostało przy życiu i przedłużyło ród Wiedebachów. Tak głosi legenda, a kamienna tablica 
z jabłonieckiego kościoła wciąż na nowo przypomina ją oglądającym.

Królewski kościół w Wicinie 

Od końca XVIII wieku stary szachulcowy kościółek parafialny w Wicinie (gmina Jasień) wymagał  
coraz częstszych i coraz kosztowniejszych remontów. Był też za mały, by pomieścić w swym wnę-
trzu wszystkich wiernych, bo przyrost ludnościowy wsi parafialnych w tym okresie był znaczny.  
Coraz częściej opowiadali się parafianie za budową nowego, większego  kościoła z trwałych materia-
łów. Brakowało jednak pieniędzy i poparcia. Wprawdzie podjęto stosowne zobowiązania finansowe, 
ale mimo upływu lat składki były niedostateczne. Stało się jasnym, że sami  nie sprostają zadaniu.  
Potrzebna była pomoc z zewnątrz. Trzeba było niemal 50 lat zabiegów kolejnych pastorów,  
aby przezwyciężyć  piętrzące się trudności, niechęci i  niemożności zewnętrzne. W końcu zwrócono 
się o pomoc do władz państwowych i do samego króla Fryderyka Wilhelma IV znanego z łaskawości 
wobec swoich poddanych, wielkiego inwestora. „Zawsze dawał się uprosić i było Jego największą 
rozkoszą, gdy mógł udzielać pomocy. Z podporą swego rządu budował drogi, mosty, linie kole-
jowe, 300 kościołów, 6oo domów farnych, 1900 szkół wiejskich i gimnazjów, setki budynków uży-
teczności publicznej”. Później jasieński nauczyciel Bahnke pisał w wydanej w 1897 roku książeczce  
o powiecie żarskim, że król w „najwyższym stopniu” zainteresował się inicjatywą Wicinian. Nie tyl-
ko wyraził przychylność budowie nowej świątyni, ale miał też w niej osobisty udział. Już od dzie-
ciństwa król był wszechstronnie uzdolniony, znał się m.in. na sztuce, był zagorzałym romantykiem.  
Nie tylko z królewskiej kasy wyasygnował znaczące sumy pieniężne, ale też osobiście ingerował  
w plany architektoniczne, w które wprowadził „swoje idee”. Nie znamy niestety nazwiska auto-
ra projektu. Przypuszczać jednak można, że mógł być nawet to jeden z królewskich architektów.  
Fryderyk Wilhelm IV jednak nie doczekał nawet rozpoczęcia budowy wicińskiego kościoła.  
W 1857 roku zapadł na udar mózgu, zmarł w 1861 roku. Prace budowlane, zgodnie z królewską 
obietnicą ruszyły w 1862 roku. Do Wiciny zjechali architekci, murarze, tynkarze, cieśle i sztukatorzy.  
Wprowadzili zamieszanie do cichej i spokojnej dotąd wsi. Zakwaterowani zostali na koszt gminy  
w poszczególnych chatach. Miejscowych zatrudniano tylko do transportu materiałów budowlanych 
i prac pomocniczych przy przygotowaniu zaprawy, dostarczaniu budulca na rusztowania. Trzy lata 
później kościół został ukończony. Zewnątrz otrzymał on formy neogotyckie. W przeciwieństwie do 
poprzedniego wyposażony został w strzelistą wieżę umieszczoną po wschodniej stronie. Kościół  
w Wicinie należy do tych nielicznych kościołów, które posiadają wieżę ze wschodniej strony. Jasne  
i przestronne wnętrze, kolorowe światło wpadające przez barwne witraże. W podzięce za królewską 
łaskawość w oknach prezbiterialnych umieszczono wizerunki pary cesarskiej -  cesarzowej Augusty 
i cesarza  Wilhema I.
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Bluszcz w Jasionnej  

Nieduża wieś Jasionna (gmina Jasień) słynie z barokowego pałacu zbudowanego w 1775 roku,  
w miejscu starszego siedemnastowiecznego dworu. Budynek oparty jest  na planie wydłużonego 
prostokąta, trzynastoosiowy, monumentalny o zwartej bryle, dwukondygnacyjny, w całości pod-
piwniczony, nakryty mansardowym czterospadowym dachem. Fundatorem pałacu był Erdmann 
von Zeschau, którego potomkowie mieszkali tutaj do 1815 roku. Obok swej siedziby wystawili rów-
nie okazały folwark. Uzupełnieniem zespołu jest park, lokowany po wschodniej stronie założenia  
pałacowo-folwarcznego. Powstał zapewne w początkach XIX wieku na bazie XVIII wiecznych ogro-
dów pałacowych. W myśl najlepszych reguł ogrodniczej sztuki dokonano w nim przemyślanych 
nasadzeń, wytyczono ścieżki, polanki, ozdobiono go niegdyś niedużymi stawami, wykorzystując 
przepływające tu strumienie. Niewątpliwie stały tu malownicze mostki i jakaś architektura parkowa. 
Niestety, park, jak wiele innych parków wiejskich po 1945 roku uległ dewastacji, pozbawiony opieki 
i pielęgnacji od blisko siedemdziesięciu lat – dziczeje i niszczeje. Gęsto pokryty samosiewem wyko-
rzystywany jest rzadko, że zatarły się już w nim alejki i ścieżki. Również płynący tu strumyk, jak cały 
park, jest zaniedbany. Leżą w nim zwalone pnie drzew, zarosły go krzaki śnieguliczki. Nie oznacza  
to wcale, że miejsce to nie jest godne uwagi. W parku odnaleźć możemy aleje grabowe, szpalery okaza-
łego starodrzewia i pojedyncze pomnikowe okazy (wiele z nich oczekuje na zabezpieczenie ochroną 
prawną). Rosną tu między innymi dęby, lipy, jesiony, buki, klony, graby i wiązy. Centralną część parku 
zajmuje płaski pagór, niczym kopiec. Z roślin, wczesną wiosną rzucają się w oczy kępy kwitnących biało 
zawilców i przede wszystkim bluszcz, dodający zieleni obnażonym o tej porze roku koronom drzew 
liściastych. Bluszcz jest tutaj niezwykły, przypomina liany porastające drzewa w lasach tropikalnych.
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Owszem, fragmentami płoży się po runie, jak w wielu innych miejscach gminy, ale park w Jasionnej 
obfituje w imponujące skupisko kwitnących i owocujących okazów, mających formę ogromnych, 
wysokich, owocujących pnączy. Zieleń bluszczu jest intensywnie zielona, świeża, jakby liście były 
dopiero co umyte, a pnącza ma grube i włochate. Na powierzchni kilkunastu arów kilka drzew (różne 
gatunkowo) oplecionych jest pnączami ponadprzeciętnych rozmiarów. Jeden okaz jest szczególny 
ze względu na grubość pnia (pnącza). Łatwo znajdziemy go we wnętrzu parku, wspinającego się na 
okazały pomnikowy jesion wyniosły (obwód pnia w pierśnicy 4,80 m.). W pogoni za światłem, kilka 
pędów tworzących licznymi rozgałęzieniami swoiste „wężowisko”, otoczyło niemal wszystkie konary 
wspinając się wysoko, aż po czubek  drzewa, do wysokości około 25 m. Wykształciły pędy kwitnące 
i owocujące najobficiej na wysokości około 10-15 m, przed rozwidleniem konarów drzewa. Trudno 
ocenić bez specjalistycznych badań, od kiedy jesion stał się podporą dla bluszczu pospolitego. Może 
od stu, może dwustu lat? Obwód jednego z pni bluszczu, na wysokości 1,3 m nad ziemią, wynosi aż 
69 cm, co czynić go może najgrubszym bluszczem w Polsce. Może być też najstarszym! Dotychczas 
za najstarszy okaz bluszczu w Polsce uważano bluszcz pospolity rosnący w Zebrzydowej w gminie 
Nowogrodziec na Dolnym Śląsku. Zwanym Bluszczem Kolejarzy z uwagi, iż jego podporą jest jeden 
z budynków przy dawnym dworcu kolejowym, choć obwód jednego z jego pni wynosi „tylko” 56 cm.

Kościół św. Józefa Robotnika w Budziechowie 

Budziechów (gmina Jasień) jest starą wsią, której założenie przypada na połowę, a być może 
na pierwszą połowę 13. stulecia. Należał wtedy do Margrafii miśnieńskiej. W XV wieku (1482),  
kiedy Hohenzollernowie wcielili miasto Lubsko pod swoje władztwo, również część Budziechowa
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znalazła się w granicach brandenbur-
skich (nowomarchijskich). Druga część 
wsi, w obrębie Dolnych Łużyc przy-
należała do Korony Czeskiej. Podział 
terytorialny przebiegał wzdłuż drogi 
wiejskiej. Obie części posiadały odręb-
nych właścicieli lennych, innych sołty-
sów-sędziów, inne prawa. Stan podziału 
granicą państwową trwał do 1815 roku. 
Ale nawet, gdy granice państwowe 
zniknęły, bo Prusy anektowały saksoń-
ską część Łużyc Dolnych, wieś pozo-
stała podzielona, tym razem granicą 
administracyjną powiatu Żary i Krosno. 
Jeszcze po I wojnie światowej urzędo-
wało w Budziechowie dwóch sołtysów. 
Jest oczywiste, że dla mieszkańców wsi 
taki stan stwarzał wiele niedogodno-
ści. Przez wieki wspólny był tylko ko-
ściół. Nie dotyczyły go żadne sztuczne  
podziały granicami politycznymi, pań-
stwowymi czy administracyjnymi. Po-
sadowiony w środku wsi na niewiel-
kim wyniesieniu, łączył ludzi duchowo  
i językowo. Kościół w Budziechowie ma 
średniowieczną metrykę. Dokumenty  
wymieniają go już w 1346 roku jako  
kościół parafialny przyjmujący wiernych z Białkowa, Jasienia, Świbnej, Jabłońca i Lisiej Góry. Dzisiej-
szą formę zyskał w 1768 r., w wyniku gruntownej przebudowy. Ceglana wieża stanęła w 1882 roku.

Raczy Młyn 

Założony został już w 1688 r. przez Mikołaja von Wiedebacha ze Świbnej (gmina Jasień) jako zbożo-
wy młyn dworski. W 1844 r. Krebsmühle nazwany jest już pilśniarnią (Walkmühle), do której lubscy 
tkacze przywozili furmankami swoje wełniane wyroby i gdzie ówczesny młynarz, Wilhelm Büttner, 
poddawał je dalszej obróbce. Jest zatem oczywiste, że właściciel musiał w międzyczasie całkowicie 
przebudować stary młyn zbożowy, albo postawić obok nowy zakład. Syn Wilhelma Büttnera, Alfred 
swoje wykształcenie zawodowe zdobył w zakładzie ślusarskim w Lubsku. Po otrzymaniu dyplomu 
mistrzowskiego, otworzył własny niewielki warsztat ślusarsko – naprawczy obok ojcowskiego za-
kładu w Krebsmühle. W 1889 roku, po śmierci rodzica, w odziedziczonej pilśniarce rozpoczął grun-
towne przebudowy, przekształcając ją ostatecznie w 1906 w fabrykę śrub. Kiedy zaś w 1910 roku  
dotychczasowy napęd wodny zastąpiony został maszyną parową, młoda fabryka stała się znaczą-
cym w powiecie zakładem przemysłu metalowego. Alfred Büttner zmarł 15 kwietnia 1938 roku  
w wieku 78 lat. Rodzina, zgodnie z wolą zmarłego, dokonała kremacji jego ciała, a prochy pochowała 
w przygotowanym wcześniej grobowcu w pobliżu jego fabryki. Dzisiaj nie znajdziemy w Krebsmüh-
le fabryki, ani młyna. Prowadząca na tyłach zespołu dworskiego w Świbnej droga zaprowadzi nas do 
urokliwej głębokiej doliny nad Lubszą gdzie stoją jeszcze trzy budynki mieszkalne. Wyżej, na szczy-
cie piaszczystej terasy, wśród sosnowego lasu stoi dawny dom rodziny Büttnerów. Do lat osiem-
dziesiątych XX wieku funkcjonował tu ośrodek wypoczynkowy „Spomaszu” z Żar. Z początkiem lat
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dziewięćdziesiątych wykupiony został przez komendę ZHP hufca Żary i służy dzisiaj jako baza szko-
leniowo – wychowawcza związku. Na ośrodek składa się murowany budynek z kuchnią, stołówką, 
świetlicą, łaźnią i pokojami noclegowymi. Znajdują się tutaj również drewniane domki kempingo-
we, pole namiotowe, boiskowo do gry w siatkówkę i basen kąpielowy.

Kamienny drogowskaz 

W północnej części wsi, na rozdrożu Świbna-Jabłoniec, stoi KAMIENNY DROGOWSKAZ z 1831 r.  
Wykonany jest z szarego granitu, o wysokości 65 cm, szerokości 76 cm i grubości 40 cm. Strona pół-
nocna kamienia jest obrobiona, na niej napis wykonany szwabachą „Nach Gablentz” (przedwojenna 
nazwa Jabłońca) i strzałka wskazująca kierunek. Taki sam napis jest na części południowej, nieobro-
bionej. Tuż przy ziemi od strony zachodniej wyryta jest data postawienia. Kamień ten jest szcze-
gólnie interesujący, gdyż stanowi przykład dawnego oznaczania kierunków prowadzących dróg. 
Podobnych kamieni, jeśli będziemy dość uważni. odnajdziemy więcej. Rozsiane są przy niegdysiej-
szych traktach wychodzących ze wsi, na rozstajach w polu i w lasach. Na niektórych kamieniach 
wyryto nawet czasy przejścia do poszczególnych miejscowości. Trakty, przy których stały, straciły 
dzisiaj swoje znaczenie. Zastąpiły je nowe, utwardzone drogi. Stare drogowskazy jednak tu i ówdzie 
przetrwały w bardzo dobrym stanie. Nawiązując do starych tradycji oznaczania dróg, Nadleśnictwa 
Lasów Regionalnych na naszym terenie w podobny sposób zaczęły znaczyć swoje niektóre ważniej-
sze drogi leśne. Kamienie z rytą nazwą drogi stoją na jej początku i końcu.
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Strachy na golińskim cmentarzu 

Goliński cmentarz położony jest daleko za wsią, tuż przy drodze do Jaryszowa (gmina Jasień).  
O tym, że miał on dawniej złą sławę, opowiedziała mi pewna staruszka, która urodziła się na Łuży-
cach jeszcze przed wojną, a słyszała o tym od swoich rodziców. Zdarzyło się, że jakiś rolnik któregoś 
wieczora szedł do Jaryszowa. Już nie wiadomo, czy wracał do domu, czy jakąś pilną sprawę miał 
do załatwienia. Kiedy przechodził obok cmentarza, ni stąd, ni zowąd coś wskoczyło mu na plecy  
i za szyję złapało. Przyduszony mocnym chwytem a i strachem zdławiony, nie mógł słowa wykrztu-
sić. Pogonił ile sił w nogach, aż do pierwszych domów, co na kolonii stały. Dysząc ciężko, oblany 
potem, zakołatał do drzwi i kiedy wreszcie je otworzono, ręce, co szyję rolnika ściskały, puściły ją.  
Co to było, lub kto to był, nikt nie zobaczył. Nie starczyło odwagi owemu rolnikowi iść dalej, choć 
do domu miał zupełnie blisko, więc wyprosił nocleg u gospodarza. Innym razem pewien chłopak 
zasiedział się u dziewczyny w Jaryszowie i wieczorem musiał do domu w Golinie wrócić. Na wyso-
kości cmentarza strach go obleciał, aż ciarki przeszły po krzyżu i włosy dęba stanęły, gdyż maleń-
ki człowieczek dołączył raptem do niego i noga w nogę maszerował bez słowa. Doszli tak aż do  
mostu na strumieniu, co płynie przed górką, za którą jest już wieś. W tym miejscu maleńki towarzysz  
zniknął tak nagle, jak się pojawił. Duch to musiał być jakiś, czy inne licho. Chłopak wrócił do domu, 
ale strach spowodował, że od tamtej pory zaczął się jąkać, a wieczorem nikt, za żadne skarby nie 
mógł go z chałupy wyciągnąć. Starzy ludzie powiadali, że przedostatni dziedzic majątku, zastrzegł 
rodzinie przed swoją śmiercią, że nie chce leżeć na tym strasznym miejscu. Żądał, aby pochowano 
go w dworskiej piwnicy. I tak się podobno stało. Rosjanie, którzy przyszli do wsi w czterdziestym  
piątym, też zapewne bali się golińskiego cmentarza, bo ustawili któregoś dnia na górce przy dwor-
skim parku działa i nie wiedzieć czemu, strzelali w jego kierunku. Jedna armatnia kula zniszczyła  
kaplicę, inne wybuchały na grobach. Nikt już potem nie spotkał ducha, może zginął od pocisku, 
może uciekł nie mogąc znieść huku? A może ludzie są dziś mniej bojaźliwi? Jednak nikt już na goliń-
skim cmentarzu zmarłych nie chowa.

Grodzisko metalurgów 

Do dzisiaj na rozległych łąkach między Wiciną a Mirkowicami zwraca uwagę nierówność terenu,  
nazywana przed laty „Górą Zamkową”. Są to pozostałości prastarego grodziska. Fortalicja ta była  
dziełem wspólnoty ludzi, określanej dzisiaj przez archeologów jako „kultura łużycka”. Prastare grodzi-
sko w Wicinie zainteresowało uczonych już w połowie XIX wieku. Pierwsze badania wykopaliskowe 
przeprowadził tu Carl Schuchhardt w 1920 roku. Jednakże po wykonaniu kilku wykopów sondażowych, 
prac tych nie kontynuował. Systematyczne badania archeologiczne rozpoczął w 1966 roku dr Adam 
Kołodziejski i prowadził je do 1998 roku, a efekty tych prac przedstawił w licznych sprawozdaniach, 
referatach i publikacjach. Badania trwają nadal, w latach 2008-2012 kontynuowali je archeolodzy  
z Oddziału Lubuskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, a wyniki swej pracy 
opublikowali w obszernej monografii. Wicińskie grodzisko liczy już ponad 2700 lat. Zostało założone 
około 750 roku p.n.e. i funkcjonowało niezbyt długo, bo 170-180 lat – do pierwszej połowy VI wieku 
p.n.e., a dokładniej jego upadek nastąpił po 571 roku p.n.e. Pewność tę dały specjalistyczne badania 
datujące, nie pozostawiające wątpliwości w kwestii chronologii grodu. Grodzisko leży pośród łąk, 
między Wiciną a Mirkowicami, w dawnej pradolinie rzeki, która płynęła tędy jeszcze w epoce lodow-
cowej. Łąki wokół są w tej chwili raczej suche. Zostały zmeliorowane i zdrenowane. Ongiś cały ten 
teren był jednym wielkim moczarem. Na kępie, niewiele sterczącej ponad poziom bagniska, posta-
wiono znaczną twierdzę o typie okolnicy, o wymiarach 163 x 168,5 m. Otaczał je wał o konstrukcji 
drewniano-ziemnej, tzw. przekładkowej. Wznosił się on na wysokość 6-8 m. Zewnętrzne umocnie-
nie wału stanowił system palisad i ukośnych zasieków. Pomiędzy zasiekami i wałem znajdowała
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się drewniana droga prowadząca do bramy wjazdowej. Bramę zlokalizowano w jego wschodniej 
części. Zachowane ślady drewnianych, słupowych domów świadczą o tym, że zabudowa mieszkal-
na była rozmieszczona w dwóch rzędach równolegle do wału. Domy zbudowane były na planie pro-
stokąta o długości około 12-14 m i szerokości 6-8 m. W ich „wnętrzach” znaleziono jamy – piwnice 
zasobowe, a także pozostałości po warsztatach tkackich. Centrum grodu zajmował wolny od zabu-
dowy plac, tzw. majdan. Na nim znajdowały się warsztaty produkcyjne, a część tego terenu służyła 
zapewne celom społeczno-obrzędowym. Z warsztatów produkcyjnych odkryto m.in. pracownie 
związane z metalurgią brązu. Znaleziono tu części urządzeń ogniowych, narzędzia pracy odlewni-
ka, a także formy odlewnicze, surowiec i odpady produkcyjne. Z produkcją związana była zapewne 
część licznych jam i palenisk. Na majdanie znajdowała się także drewniana studnia. Wysoki rozwój 
grodu w Wicinie skłania archeologów do przyjęcia hipotezy, że był on w tamtych czasach faktorią 
prowadzącą wymianę handlową co najmniej z terenami położonymi na południu oraz ośrodkiem 
zaspakajającym potrzeby swoje i okolicznych mieszkańców.

Niewątpliwie gród był także centrum wicińskiego mikroregionu osadniczego, obejmującego głów-
nie tereny wokół obecnej Wiciny, Guzowa i Zabłocia, a jego bezpośrednie zaplecze stanowiły trzy 
przygrodowe osady. Zapewne było to również centrum kulturowe i duchowe. Kres egzystencji 
tej społeczności położył gwałtowny, niespodziewany najazd koczowniczego plemienia Scytów.  
Najeźdźcy wdarli się do grodu, podpalając domy i wały. W grodzie natrafiono na kilka szkieletów. 
Leżały tam, gdzie dopadła ich śmierć. Przeważają kobiety i osobnicy młodzi. Nie są to ofiary walki,  
lecz przypuszczalnie rzezi, która nastąpiła po walce. Częściowo przypalone szkielety świadczą,  
że ciała leżały wśród płomieni. O walce poświadczają też groty strzał scytyjskich, o charakterystycz-
nych trójgraniastych kształtach oraz laurowe grociki „łużyckie”. Tylko przekopanie okolicznych tor-
fowisk mogłoby pozwolić na odnalezienie szkieletów uciekających mieszkańców osady i być może 
również ciał najeźdźców. Tak więc osada spłonęła całkowicie, a liczba poległych, pomordowanych  
i uprowadzonych w niewolę musiała być wielka, gdyż nie było jej komu odbudować. Zbiory  
zabytków archeologicznych z wieloletnich badań wykopaliskowych zgromadzone są w Muzeum  
Archeologii Środkowego Nadodrza w Świdnicy koło Zielonej Góry, w tym w Stacji Archeologicznej 
w Wicinie. W Muzeum w Świdnicy wicińska kolekcja zajmuje całą salę wystawową i stanowi najwięk-
szy w Polsce zespół artefaktów pochodzących z terenu jednej osady z okresu kultury łużyckiej.

Park kulturowy „Grodzisko w Wicinie” 

Już niedługo gród w Wicinie ma szansę stać się nie lada atrakcją turystyczną w regionie. W 2013 roku 
Rada Miasta podjęła uchwałę intencyjną o utworzeniu Parku Kulturowego „Grodzisko w Wicinie”
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jako jednego z nielicznych tego typu obiektów w kraju (26 pozycja na liście Narodowego Insty-
tutu Dziedzictwa). Inicjatywę utworzenia Parku Kulturowego podjęły władze i samorząd Gminy 
Jasień, przy wsparciu Fundacji Prołużyckiej, która od 2010 roku prowadzi działania promocyjne  
m.in. organizując Festiwal Kultur Dawnych. Projekt ten spotkał się z poparciem mieszkańców wsi  
Wicina i gminy Jasień, starostwa powiatowego, organizacji społecznych, Stowarzyszenia Naukowe-
go Archeologów Polskich – Oddział Lubuski oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Zielonej Górze. Wprawdzie ciągle trwają jeszcze prace organizacyjne i planistyczne, ale na 
lata 2015-2018 planuje się już realizację konkretnych zadań, mających na celu zwiększenie atrak-
cyjności turystycznej regionu, poszerzenie oferty turystycznej, wsparcie zasobów turystycznych, 
przyrodniczych i historycznych terenu objętego projektem oraz przedstawienie dziedzictwa kultu-
rowego mieszkańcom terenu przygranicznego i turystom zewnętrznym.

Kościół parafialny 

Kościół parafialny w Lipinkach Łużyc-
kich powstał najpewniej w końcu XIII lub  
w początkach XIV wieku. Po raz pierw-
szy wzmiankowany został w matrykułach  
biskupstwa miśnieńskiego w 1346 roku. 
Jego układ pierwotnie był inny i zarazem 
typowy dla wiejskiego budownictwa sa-
kralnego rejonu Żar. Składał się z prosto-
kątnej, zbliżonej do kwadratu nawy i przy-
legającego do niej od strony wschodniej, 
węższego, prostokątnego prezbiterium.  
W 1518 roku do wschodniej ściany prezbite-
rium dobudowano wysoką dzwonnicę, na-
krytą stromym czterospadowym dachem.  
Wymienianym chyba dwukrotnie, o czym 
mówi wzmianka z 1672 roku oraz data 
na nieistniejącym już dziś wiatrowskazie  
z 1884 roku. Na ostatniej kondygnacji wie-
ży znajduje się komora dzwonnicza, od 
północy, wschodu i południa zaopatrzona  
w duże otwory okienne z półkolistymi łu-
kami. Jedynie od strony zachodniej umiesz-
czono małe podłużne okienko, również 
nakryte półkolistym łukiem. Warto zwrócić 
uwagę także na dawne wejście do dzwon-
nicy, dziś zamurowane, umieszczone na 
wysokości drugiej kondygnacji. W latach 
1822-1823 dokonano gruntownej przebudowy obiektu. Wyburzono stare prezbiterium, wznosząc 
na jego miejscu nową szerszą nawę. Starą nawę natomiast przeznaczono na prezbiterium, wzmac-
niając ją dodatkowo w narożnikach przyporami. Całości, poza dzwonnicą, którą pozostawiono  
w zasadzie bez zmian, nadano klasycystyczny wygląd. Nowe duże okna nakryto łukami półkolistymi, 
zaś umieszczone w elewacji południowej główne wejście wyposażono w łuk odcinkowy. Wszystkie 
elewacje nawy i prezbiterium, łącznie ze szczytami, otynkowano. W 1837 roku do zachodniej ścia-
ny prezbiterium dobudowano jeszcze zakrystię nakrytą jednospadowym dachem. Z wyposażenia 
wnętrza na uwagę zasługują klasycystyczne, dwupiętrowe empory rozmieszczone wzdłuż ściany



160 W DOLINIE ŚRODKOWEJ LUBSZY

wschodniej, południowej i północnej, organy piszczałkowe oraz barokowy ołtarz z początków  
XVIII wieku.

Jak w Łużycach Dolnych diabeł junkrów posiał 

Było to przed setkami lat. Z zachodu przyszli obcy. Terytoria Dalemińców, Nisan i Milczan mieczami 
zajęli, a lud serbski żyć przymusili w nowym ładzie. Nie dość tego, przybysze na ziemię łakomi byli 
ogromnie, puszczę wycieli, łąki zaorali, aby swe majątki rycerskie założyć. Wieś obok wsi pobudowali,  
a w każdej stanął dwór lub burg wyniosły i okrutny ucisk chłopów się zaczął. Kto miał lud bronić 
przed złą wolą obcych panów, gdy nawet już bóstw prastarych nie było? Kmiecie zatem nadzieję 
ratunku tylko w miłosierdziu boga chrześcijańskiego pokładać zaczęli, modły żarliwe wnosząc do 
nieba, by ich los i byt raczył odmienić.

Diabły, które z obcymi przyszły, nie mogły słuchać już tego, bo od modłów chłopskich aż we łbach 
im się kręciło i sił nie miały do swej czartowskiej roboty. Zwołał przeto Lucyfer wszystką gawiedź 
diabelską i wytypował z niej jednego osiłka, żeby z junkrami zrobił porządek. Ten, wziął olbrzymi 
wór, wsadził tam tyle jaśnie panów, ile tylko było można i wzbił się w powietrze. Niby wielki ptak 
niósł ich na północ, w stronę Bałtyku, by tam potopić to paskudztwo. Wór był ciężki, dlatego diabeł, 
choć silny niebywale, musiał od czasu do czasu przysiąść gdzieś na ziemi i chwilkę odsapnąć. Stracił 
przez to wiele czasu. Dopiero nad Łużycami Dolnymi leciał, a już na wschodzie niebo pojaśniało.  
I ledwo świt się zaczął, gdy w dole koguty zaczęły piać i czartowska moc opuściła złego. Bo wiado-
mo przecież, że diabły tracą swoją moc z pierwszym porannym pianiem kura. Wór zrobił się jeszcze 
cięższy. Próbował go diabeł jeszcze pazurami przytrzymać, ale jeno szwy przeciął ostrym szponem.  
Pękł wór na całą szerokość, a stłoczeni w nim junkrowie rozsypali się na ziemię. Wiatr rozniósł ich na 
cały kraj od Lübben aż po Żary, wielu też zniosło za Bóbr na śląską stronę. Nawet kilku do Polski trafi-
ło. Diabeł nie miał już ni sił, ni ochoty na powrót zbierać rozproszone towarzystwo i dał sobie spokój. 
Gdzie junkrowie spadli, tam swoje siedliska zakładali. Nie od razu, ale powoli zaczęli zasiedlać coraz 
to nowe wsie, a przy tym straszliwie na biedny lud łużycki zajadli byli. Skończyło się szczęście dla 
tutejszych wieśniaków, którzy od tej pory mówili, że diabeł im jaśnie panów posiał. Do 1945 roku 
okolica pełna była majątków rycerskich i podobnie jak niegdyś na południu, między Miśnią a Zgo-
rzelcem, tak i tu, w niektórych wsiach zdarzały się ich dwa albo więcej. W Lipinkach Łużyckich mówili 
chłopi, że we wsi jest pięciu panów, a żadnej litości.

Dwory i majątki  

Już w 1381 roku, jak podaje rejestr żarskiego państwa stanowego, Lipinki Łużyckie były wsią  
wasalną, której udziały należały do kilku odrębnych właścicieli. Obok lenna kościelnego i ła-
nów sołtysich, istniało pięć różnej wielkości majątków, z których największy należał do Tycz-
ka von Schönaich. Na szczególna uwagę zasługuje dwór znajdujący się przy ul. Głównej.  
W końcu XV wieku ówcześni właściciele z rodu von Schönaich wznieśli tutaj murowaną wieżę miesz-
kalną. Budowla założona została na planie kwadratu, posiadała trzy kondygnacje. Pomieszczenia 
pierwszej kondygnacji nakryto krzyżującymi się sklepieniami kolebkowymi, na drugiej zaś, założo-
no sklepienia krzyżowe. Nad trzecią kondygnacją być może rozpościerał się, wykonywany zwykle  
z drewna, poziom dla obrońców z wystającymi poza lico muru hurdycjami. Całość nakryto zapewne 
strzelistym gontowym dachem. Dla wzmocnienia obrony obiekt dodatkowo otoczono fosą zasilaną 
wodami Lubszy. W drugiej połowie XVIII wieku do średniowiecznej wieży dobudowano nową część, 
przez co budynek nabrał podłużnego kształtu. Obie części nakryto jednym mansardowym dachem 
i otynkowano. Dawną część wieżową wyodrębniono w elewacji, poprzez zaznaczenie jej narożni-
ków boniowaniem. Prostokątne otwory okienne ozdobiono opaskami. Główne wejście do budynku
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umieszczono w elewacji południowej. 
Obiekt od dłuższego już czasu nie jest użyt-
kowany. 

Dwór w majątku dolnym przy ul. Parkowej 
wybudowany został w 1754 roku przez 
przedstawicieli rodu von Blankenstein. Jest 
to dwukondygnacyjna, prostokątna bu-
dowla, nakryta czterospadowym dachem. 
Elewację frontową, zwróconą w kierunku 
północnym, zdobił niegdyś umieszczony 
centralnie barokowy portal z herbem fun-
datorów. W czasie remontu zamurowano 
część otworów okiennych i usunięto pra-
wie wszystkie elementy dekoracyjne, po-
krywając ściany gładkim tynkiem, przez co 
barokowy styl dworu uległ częściowemu 
zatarciu. Na wschód od dworu, na terenie 
parku, kolejni właściciele majątku około 
1860 roku wznieśli neoklasycystyczny pałac. 
Dwukondygnacyjny, na wysokim podpiw-
niczeniu, nakryty czterospadowym dachem  
z wystawkami. Elewacje bogato dekorowa-
ne m.in. boniowaniem. Obiekt zachowany 
jest w dość dobrym stanie, ale od dłuższego  

czasu nie jest użytkowany. Przy wyjeździe  
z Lipinek Łużyckich w kierunku Brzostowej, 
po prawej stronie drogi, widoczne są zabu-
dowania kolejnego majątku. Zachowały się 
wszystkie zbudowania gospodarcze ułożone  
w czworobok. Na wprost wjazdu, w pierzei 
wschodniej, stoi parterowy dworek nakryty 
dwuspadowym dachem, z bogato dekowa-
nymi elewacjami. 

Boruszyn  

Pierwsza wzmianka o wsi Boruszyn (gmina  
Lipinki Łużyckie) pochodzi z 1381 roku. Na 
przestrzeni wieków przedstawiciele kolej-
nych rodów władających tutejszymi do-
brami rozbudowywali posiadłość folwarcz-
ną, zlokalizowaną w północnej części wsi.  
Barokowy dwór oraz trwałe  murowane  
zabudowania folwarczne wzniesiono  
w XVIII i XIX wieku. Parterowy, podpiwniczo-
ny dwór, nakryty mansardowym dachem  
w okresie powojennym został rozebrany.

Dwór przy ul. Głównej
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Zachowała się natomiast zabudowa folwarczna. Na szczególną uwagę zasługuje północna pierzeja 
zabudowań, z umieszczoną po środku bramą wjazdową, która szczególnie ciekawie prezentuje się 
od strony drogi krajowej nr 12 (Łęknica – Żary). Obecnie nieruchomość jest własnością prywatną.

Grotów  

Wieś Grotów (gmina Lipinki Łużyckie) została założona przez osadników niemieckich, na tzw.  
surowym korzeniu, czyli na obszarze zalesionym, wcześniej nie zamieszkiwanym. Najprawdopo-
dobniej od nazwy lasu, w którym założono osadę, utworzono nazwę wsi - Gräfenhain. W Później-
szym czasie okoliczna słowiańska ludność utworzyła też swoją nazwę na określenie tej wsi - Hrabicy.  
Karczunek jak i lokacja wsi miała miejsce najpewniej na krótko po 1280 roku. Pierwsza udokumento-
wana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1283 r. Grotów od samego początku należał do panów 
von Pack, właścicieli państwa stanowego Żary-Przewóz. W 1355 roku, na mocy zapisu testamen-
towego, przewoska cześć państwa wraz z Grotowem przeszła na własność Albrechta von Hacke-
born. Z kolei jego synowie,  Henryk i Fryderyk w 1388 roku sprzedali wieś klasztorowi augustianów 
z Żagania. Grotów pozostawał w rękach zakonu aż do 1810 roku, kiedy to przeszedł na własność  
państwa pruskiego. 

Figura św. Jana Nepomucena  

Przed kościołem parafialnym w Grotowie, 
od strony drogi, stoi cokół z figurą św. Jana 
Nepomucena. Jest to jedyna na terenie 
powiatu żarskiego rzeźba przedstawiają-
ca tego świętego. Pochodzi najprawdopo-
dobniej z okolic dawnego średniowiecz-
nego kościoła katolickiego, gdzie mogła 
być ustawiona w pierwszej połowie XVIII w.  
Na obecne miejsce rzeźbę przeniesiono po 
1945 roku.

Kościół parafialny  
w Grotowie  

Budowla pełniąca dziś funkcję kościoła para-
fialnego wzniesiona została w latach 1829-
1830 jako klasycystyczny zbór protestancki. 
Obiekt założono na rzucie prostokąta. Proste 
elewacje rozczłonkowane są dużymi, pół-
koliście zamkniętymi oknami. W elewacji 
wschodniej, jak i zachodniej, trzy duże pół-
koliście zamknięte okna umieszczono we 
wnękach, zaś pod środkowymi, nieco mniej-
szymi oknami, znajdują się drzwi wejściowe. 
Podobne rozwiązanie zastosowano pod środkowym oknem w elewacji północnej. Całość nakryta 
jest dwuspadowym dachem ze szczytami, w których umieszczono potrójne okienka bliźniacze, za-
mknięte łukami półkolistymi i rozdzielone filarami.
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Rezerwat florystyczny 
„Wrzosiec”  

Jak już sama nazwa wskazuje, powołano 
go, by chronić unikatowe i rzadkie zbio-
rowisko wilgotnych wrzosowisk, gdzie 
wśród różnych gatunków krzewinek,  
dominuje wrzos, a przede wszystkim wrzo-
siec bagienny (Erica tetralix). Ta ostatnia 
krzewinka ma wprawdzie pochodzenie 
europejskie, ale w Polsce jej środowiska 
naturalne są rzadkie. Dlatego u nas objęta 
jest ścisłą ochroną gatunkową i umiesz-
czona na Czerwonej Liście Roślin narażo-
nych na wyginięcie. Rezerwat „Wrzosiec” 
jest największym w województwie lubu-
skim siedliskiem wrzośca bagiennego. 
Przez 44 lata powierzchnia ochronna re-
zerwatu zwiększyła się do blisko 65 ha. Te-
ren „Wrzośca” porasta drzewostan sosno-
wo – brzozowo – olszowy, gdzie najstarsze 
drzewa oceniane są na 100 lat.  Jest to jed-
nocześnie obszar podmokły, dlatego moż-
na się tu natknąć także na przygiełkę białą  

Przygiełka biała
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bagno zwyczajne, żurawinę błotną, rosiczkę, trzęśliczkę modrą, przygiełkę białą i brunatną, wierz-
bę rokitę oraz wiele innych interesujących gatunków. Inna rzadka roślina to borówka pijanica, 
której owoce zjedzone w nadmiarze potrafią wywołać efekt upojenia alkoholowego (stąd nazwa).  
Na terenie tym rokrocznie gniazdują żurawie. Do rezerwatu najlepiej zajechać w okresie letnim, 
kiedy wrzosiec pokrywa się jasnoróżowym lub białym kwiatem. Nie sposób pomylić je z kwiatami 
powszechnego wrzosu. Rezerwat leży pomiędzy wsiami Janików, Grotów, Piotrów i kompleksem 
stawów hodowlanych w Łukowie. Najlepiej dojechać do niego od strony Grotowa (ok. 3 km). 

Kaplica Marii Magdaleny  

W średniowieczu Suchleb (gmina Lipinki Łużyckie) był wsią lenną dóbr żarskich. W 1350 roku poda-
rowany został przez Ulryka von Packa dolnemu szpitalowi w Żarach. Własnością szpitalną pozosta-
wał aż do 1824 roku. Szpitalnicy rozparcelowali darowane dobra na mniejsze i większe dziedzictwa 
lenne (gospodarstwa i ogrodnictwa), za co otrzymywali daniny w naturze (środki żywnościowe), 
czynsze pieniężne („srebrne czynsze”) i obowiązkowe służby. Suchleb od momentu jego kolonizacji 
i wprowadzeniu tu chrześcijaństwa należał do parafii w Lipinkach Łużyckich. W końcu 15. stulecia, 
zapewne nie bez udziału szpitalików, stanęła we wsi kaplica nosząca imię Marii Magdaleny. Był to 
niewielki budynek, prawdopodobnie z kamienia polnego z sygnaturką na dachu. Zawieszony na 
niej mały dzwon, według ówczesnych zasad o wschodzie i zachodzie słońca nawoływał wiernych do 
modlitw. Posługę duszpasterską pełnił tu proboszcz z kościoła parafialnego w Lipinkach Łużyckich.  
Po wprowadzeniu reformacji i likwidacji kultu świętych, kaplica została zamknięta. Opuszczona 
i zaniedbana, uległa zniszczeniu. Rozebrano ją później do fundamentów. Dzwon z sygnaturki no-
szący imię „Maria” przeniesiony został do kościoła w Lipinkach Łużyckich i zawieszony na jego 
wieży, gdzie przetrwał do I wojny światowej. W 1917 roku został „poświęcony ojczyźnie”, czyli jak 
wiele innych dzwonów kościelnych, przetopiony na potrzeby armii. Kaplica Marii Magdaleny stała 
na środku wsi. Na jej fundamentach zbudowano w latach międzywojennych tzw. „Spritzenhaus” –  
wozownię wiejskiej straży pożarnej.

Pomnik poległych mieszkańców Suchlebu podczas I wojny światowej
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Jak Suchleb stał się Kamiennym Polem 

W nacjonalistycznych Niemczech zdecydowano, że słowiańskie nazwy miejscowości zastąpione 
zostaną niemieckimi. Również Suchleb musiał zmienić swoją nazwę, gdyż jego stara nazwa wska-
zywała na słowiańskie pochodzenia. Wieś postawiono przed wyborem nowej nazwy. Mieszkańcom 
dano szanse podjęcia samodzielnej decyzji, gdyby jednak jej nie dokonali, musieliby się liczyć, że ich 
wieś otrzyma nazwę Klein Linderode (Małe Lipinki). Sołtys  zlecił wyszukanie propozycji nazwy miej-
scowemu nauczycielowi. Stara nazwa nawiązywała do mało urodzajnej gleby, stąd Suchy Chleb.  
Henryk Schönborn przy wyborze nowej nazwy również oparł się na charakterystycznej cesze miej-
scowych pól, które w dużej ilości pokrywały większe i mniejsze rumowiska kamieni. Czy orano, czy 
kopano  fundamenty, studnie, czy sadzono drzewa, wszędzie trafiano na  kamienie. Występują one 
zresztą do dzisiaj w znacznej ilości na okolicznych polach. Były tu zawsze, od tysięcy lat. Przywędro-
wały razem z lodowcem. Stanowiły niewątpliwie duże utrudnienie w pracach polnych, ale również 
były niegdyś cennym materiałem budowlanym. Zbierano je troskliwie i budowano stodoły, obory, 
drogi, ogrodzenia itp. Zatem „Steinfelde” - nowa nazwa dla Suchlebu miała solidne wytłumaczenie. 
Projekt został przez wieś przyjęty jednogłośnie, również władze powiatowe przyjęły propoozycję 
bez żadnych zastrzeżeń. Postanowieniem landrata z 18 października 1937 roku stara nazwa została 
zastąpiona nową. 

Kościół w Pietrzykowie  

W 1424 roku Ulrich von Biberstein, na 
prośbę Agnieszki von Grünberg i jej sy-
nów, wydał zezwolenie na budowę ko-
ścioła w Pietrzykowie. Nowa świątynia 
jako powstała na terenie parafii w Droż-
kowie, podporządkowana została tamtej-
szemu proboszczowi. Średniowieczna bu-
dowla spłonęła w 1638 roku. Wyludnienie 
spowodowane wojną trzydziestoletnią 
sprawiło, że  kościół odbudowano dopie-
ro w 1688 roku. Gruntowna przebudo-
wa miała miejsce w 1884 roku. Wówczas 
nadano budowli cechy neogotyckie. Pie-
trzykowski kościół powstał jako budowla 
jednonawowa z trójbocznie zamkniętym 
prezbiterium. W późniejszym, bliżej nie-
określonym czasie, do korpusu dobudo-
wano dzwonnicę i zakrystię.  

Barokowy dwór  
w Pietrzykowie  

W 1381 roku właścicielami udziałów w Pietrzykowie (gmina Lipinki Łużyckie) byli dwaj lennicy 
żarskich Bibersteinów: Heyndan von Grúnenberg i Kúncze Vilcz. W XV wieku poświadczeni zosta-
li kolejni posiadacze z rodu von Grünberg, a od końca tego stulecia przedstawiciele rodów von 
Reinsberg, von Wiedebach, von Bomsdorff, von Schönaich, von Rabenau, von Platen. Murowany 
barokowy dwór wzniesiono tutaj w XVIII wieku. Był to dość duży, parterowy budynek zbudowany
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 na rzucie prostokąta, nakryty mansardowym dachem. Nie przetrwał on jednak czasu powojennych 
rozbiórek. Zachowała się natomiast zabudowa folwarczna oraz duży park krajobrazowy, zajmujący  
ponad 4 ha powierzchni. Zabytkowe zabudowania otoczone są starodrzewem oraz stawami. 

Stary Folwark jest własnością prywatną. Obecnie znajduje się tam gospodarstwo agroturystyczne,  
które słynie ze wspaniałej stadniny koni wraz z ujeżdżalnią oraz stawów będących atrakcją dla  
wędkarzy.

Gródek rycerski  

W Sieciejowie (gmina Lipinki Łużyckie), w południowej części wsi, pomiędzy doliną Lubszy, a 
pierwszymi mieszkalnymi zabudowaniami, leży gródek rycerski. Jest to niewielki ziemny nasyp 
kształtem zbliżony do stożka. Pierwotnie na jego szczycie stać musiała drewniana wieża, stano-
wiąca schronienie na wypadek nagłego ataku, która wzdłuż górnej krawędzi nasypu dodatkowo 
otoczona była palisadą lub płotem fortyfikacyjnym. Wysoce prawdopodobne jest, że obiekt ten 
powstał jako siedziba rodu von Schönaich. Warto zwrócić uwagę na to, że już w średniowieczu 
obok rodzimej słowiańskiej nazwy wsi (Ženichow; pierwotne chyba Żenichaw), funkcjonowała na-
zwa niemiecka, w 1381 roku odnotowana w formie Schonneych. Na gródku rezydował zapewne 
wzmiankowany w 1329 roku Tytzko Schoneeyche, lennik właścicieli żarskiego władztwa, panów 
von Pack. Choć nie wykluczone, że sam obiekt wznieśli już jego przodkowie, być może jeszcze 
 w XIII wieku. Przed wojną nasyp gródka trwał w zasadzie w niezmienionej formie. Droga biegnąca 
z Brzostowej do Sieciejowa okalała go od północy i północnego-wschodu, biegnąc dalej w stronę 
Górki. W późniejszym okresie półkolisty zakręt wyprostowano. Górną część nasypu ścięto i drogę  
przeprowadzono przez środek grodziska, przez co trudniej jest je dostrzec w terenie. Najlepiej  
zachował się północny stok nasypu, porośniętego dziś akacjami.

Pałac i kościół w Brzostowej  

Posiadłość rycerska w Brestaw (Brzostowa, gmina Lipinki Łużyckie) poświadczona została już  
w 1381 roku. Wówczas udziały we wsi należały do czterech różnych lenników. Jeszcze przed 1433 r. 
lenno przeszło w posiadanie rodu von Gabelzig, przebywającego tutaj do drugiej połowy  
XVII wieku. Późnej właścicielami wsi byli przedstawiciele różnych rodów rycerskich, min. von der 
Heide, von Zedlitz, von Rabenau, von Schade, von Bruenau. Istniejący do dziś pałac wybudowa-
ny został na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku, w stylu eklektycznym. Prostokątna, podpiwniczona, 
dwukondygnacyjna budowla nakryta wielospadowym dachem. W elewację południową wkompo-
nowano czterokondygnacyjną, górującą nad całością wieżę. W centralnej części elewacji frontowej 
wzniesiono silnie wysunięty ryzalit, w którego przyziemiu umieszczono główne wejście zwieńczone 
łukiem półkolistym. Podobny ryzalit wkomponowano w elewację zachodnią. Od strony zachod-
niej do budynku przylega parterowa dobudówka z tarasem. Przy pałacu znajdują się pozostało-
ści dawnej zabudowy folwarcznej, zaś na zachód od zabudowań rozciąga się park krajobrazowy,  
o powierzchni ok. 2,20 ha. Pałac jest własnością prywatną i obecnie jest zamieszkany. 

Kościół w Brzostowej został wzniesiony w 1869 roku, na miejscu starszego drewnianego, o bliżej 
nieokreślonej metryce. Pod względem stylistycznym nawiązano tutaj do romanizmu. Prostokątna 
nawa, od strony wschodniej zakończona jest niewielkim trójbocznie zamkniętym i wyodrębnio-
nym prezbiterium, w swym kształcie nawiązującym do romańskich apsyd. Budowlę wzniesiono na 
kamiennej podmurówce. Ściany wzdłużne nawy wzniesiono z kamienia. Cegłę zastosowano tutaj 
tylko do wyprofilowania półkoliście zamkniętych okien. Ściany szczytowe oraz apsydę w  całości 
wzniesiono z cegły. Nawę nakryto dachem dwuspadowym. Szczyt zachodni zwieńczony jest smukłą 
czworoboczną sygnaturką. Wokół kościoła rozciąga się dawny cmentarz.
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Pałac i kościół w Brzostowej
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W WIDŁACH  
NYSY I ODRY5

Nysa Łużycka – rzeka graniczna

Nysa jest główną rzeką Łużyc, co doskonale podkreśla jej dwuczłonowa nazwa. Przed wiekami była 
granicą ścierania się wpływów polskich i niemieckich, dzisiaj jest osią strefy euroregionalnej współ-
pracy Polski, Niemiec i Czech. Długość rzeki wynosi ponad 250 km. Początek swój bierze w Górach 
Izerskich na terenie Czech. Wpada do Odry powyżej wsi Kosarzyn. Przez 198 km środkiem Nysy
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Łużyckiej biegnie polsko - niemiecka granica państwowa, aż do jej ujścia. Rzeka płynie w wąskiej 
obwałowanej dolinie. Brzegi jej porastają przeważnie zarośla wierzbowe i często okazałe drzewa 
liściaste. Od środkowego biegu po ujście rzeka płynie łagodnymi zakolami. Jeszcze pod Łękni-
cą przełamuje się przez wzgórza moreny czołowej Wału Mużakowskiego i dalej już leniwie, two-
rząc miejscami szerokie zakola płynie kierując się na północ, do spotkania się z wodami Odry.  
Nysa Łużycka, jak na swą długość, nie prowadzi zbyt dużo wody. Związane jest to z małym  
obszarem zasilania i brakiem większych dopływów. Bywa jednak, że po obfitych opadach deszczu  
i szybkich wiosennych roztopach w regionach górskich poziom rzeki gwałtownie się podnosi, powo-
dując podtopienia i powodzie. Językoznawcy do dzisiaj zastanawiają się nad pierwotnym brzmie-
niem nazwy rzeki Nysa czy Nisa? W swych wnioskach nie są jednoznaczni. Zgodnie jednak twierdzą, 
że nazwa pochodzi sprzed słowiańskich czasów, może celtyckich. Etymologicznie wywodzą ją od 
„wilgoci - spływania”, a także „płynąć po niskich terenach”. 

Bóg stworzył Łużyce, a diabeł węgiel wsadził

Węgiel brunatny jest paliwem organicznym powstałym w procesie zbliżonym do procesu powsta-
nia węgla kamiennego. Z tym, że jest znacznie młodszy i zalega na mniejszych głębokościach. 
Największym złożem obszaru lubuskiego jest pokład Gubin, o łącznych zasobach bilansowych  
1 561,313 mln ton. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że węgiel brunatny wydobywa się cią-
gle metodą odkrywkową, a więc trzeba najpierw usunąć nakład nad złożem. A wzdłuż zachodniej 
granicy obszaru, a zarazem granicy Państwa, rozciąga się Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina 
Nysy”, obejmujący zachodnie części pól pokładowych Mielno-Brzozów, Sadzarzewice i Strzegów.  
Na obszarze złóż znajduje się ponadto leśny rezerwat przyrody w okolicy miejscowości Węgliny  
oraz kilka użytków ekologicznych. Powierzchnia pokładów gubińskich jest w 35 % porośnięta  
lasem sosnowym. Występują tu zabytki architektoniczne m.in. dwory w Grabicach i Luboszycach, 
historyczne Polanowice, parki podworskie  
i kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych. 

Krzyż nad wodą

Na wąskim cyplu, tuż przy ujściu Nysy Łu-
życkiej do Odry, naprzeciwko lewobrzeżne-
go Ratzdorf i powyżej polskiego Kosarzyna 
(gmina Gubin), stoi duży sześciometrowy 
drewniany krzyż. Uroczyście ustawiony zo-
stał w 2003 roku w obecności duchownych 
ewangelickich i katolickich oraz licznej gru-
py Polaków i Niemców. Jego inicjatorką  
i pomysłodawczynią była pani Karin Wolff  
z Neuzelle. Początkowo nazwano go „Krzy-
żem Pojednania” jako, że symbolizować miał: 
pojednanie dwóch narodów, o podobnie 
bolesnej historii, współpracę pomiędzy naro-
dami we wspólnej Europie oraz upamiętniać 
wspólną walkę z powodzią  stulecia  z 1997 
roku, która nawiedziła Ratzdorf.  Na tablicy 
znajduje się napis: „Ku pamięci wielu pokoleń 
niemieckich, które tu żyły i były szczęśliwe
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i z dobrymi życzeniami dla tych, którzy dziś znaleźli tu swój dom”. 

W 2004 roku, na dzień przed historyczną chwilą wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej, 
sołtys Kosarzyna,  Aniela Szydlik wraz z radnym Krzysztofem Urbanem zorganizowali spotkanie 
polsko-niemieckie. Mieszkańcy Kosarzyna i Ratzdorf oraz pobliskich miejscowości zgromadzili się  
w miejscu ujścia Nysy do Odry pod Krzyżem  Pojednania. Po odczytaniu wersetów z Biblii, krót-
kiej homilii odnoszącej się do Unii Europejskiej jako wspólnoty, występach chóru z Eisenhitenstadt,  
odśpiewaniu pieśni, Niemcy i Polacy spędzili czas przy ognisku. Przejście graniczne zapewniła 
duża łódź pontonowa, kursująca pomiędzy Ratzdorfem i polskim cyplem, gdzie stoi krzyż. Od tego  
momentu ów krzyż nad wodą zyskał nową nazwę: „Krzyża Spotkań”, bo coroczne niemiecko-polskie 
spotkania przy Krzyżu  stały się już tradycją pogranicza polsko-niemieckiego. Spotykają się tutaj 
dwie rzeki Odra i Nysa. Spotykają się też dwa narody - Niemcy i Polacy. Krzyż Spotkań ma symbolizo-
wać pokojowe współżycie, wzajemne porozumienie i pojednanie dobrosąsiedzkie. Obok siła wody 
spotyka się z łagodnością łąk, krzewów i drzew.

„Gubińskie Mokradła” – pierwszy prywatny rezerwat w Polsce

Na południowy-wschód od Budoradza, a na północny wschód od Gubina, na granicy miasta  
i gminy Gubin leży obszar chronionego krajobrazu, jeden z najcenniejszych terenów podmo-
kłych województwa lubuskiego, o powierzchni około 100 ha - „Gubińskie Mokradła”. Rozległa 
płaska niecka, swoisty „Słońsk w pigułce”. W skład mokradeł wchodzą: torfowisko niskie, podmo-
kłe łąki, suche łąki, pastwiska, nieużytki, zadrzewienia, zakrzewienia, cieki wodne i drogi polne. 
Znajduje się tu stanowisko m.in. bardzo rzadkiej rośliny chronionej – szachownicy kostkowej.  
Na rozlewiskach można obserwować liczne gatunki ptactwa wodnego i wodnobłotnego, np. perkoza  



171

rdzawoszyjnego, łyskę, krwawodzioba, kwokacza, czaplę białą czy bielika. Na rzece Budoradzance 
występują siedliska bobrów. Dzięki tym zwierzętom pojawiła się szansa na odbudowę prawie natu-
ralnych systemów. 

Po likwidacji wojska w Gubinie (2002 r.) teren byłego poligonu wojskowego, na którym leży część 
mokradeł kupił wielkopolski biznesmen. Na jego wniosek w 2011 r. regionalny dyrektor ochrony śro-
dowiska w Gorzowie Wlkp. uznał ów teren za rezerwat przyrody pod nazwą „Gubińskie Mokradła”. 
Obszar ostoi i siedlisk przyrodniczych „Gubińskie Mokradła” jest pierwszą tego typu formą ochrony 
przyrody utworzoną na wniosek osoby prywatnej, właściciela gruntów, na których w całości położony 
jest rezerwat. Celem ochrony faunistycznego rezerwatu przyrody jest zachowanie populacji ptaków 
wodnych i błotnych oraz najcenniejszych pod względem ornitologicznym siedlisk będących ostoją 
dla ptaków w okresie lęgów, jak i podczas wędrówek. 

Krzesiński Park Krajobrazowy

Utworzony został w 1998 roku na powierzchni 8546 ha i obejmuje fragment doliny środkowej Odry 
z ujściowym odcinkiem Nysy Łużyckiej. Charakterystyczny dla Krzesińskiego Parku Krajobrazowego 
jest krajobraz otwarty: wilgotne łąki i pastwiska, położone w dolinie Odry i Nysy Łużyckiej, fragmenty  
odrzańskich łęgów wierzbowych i wierzbowo-topolowych, starorzecza. W południowej części Parku 
dominuje bór sosnowy z licznymi śródleśnymi torfowiskami i jeziorkami. 

W parku występuje 45 zespołów roślinnych, należących do 11 klas. Dominują zbiorowiska wodne, 
nadwodne, łąkowe i leśne. Stwierdzono występowanie 7 gatunków chronionych i 8 gatunków rzad-
kich roślin. Ochronie całkowitej podlega 5 gatunków, tj. grążel żółty, grzybień północny, salwina 
pływająca, grzyb – sromotnik bezwstydny oraz porosty – przeważnie chrobotek leśny. Do gatunków
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rzadkich zaliczono: czermień błotną, włosienicznik rzeczny, chondrille sztywną, wąkrotę zwyczajną, 
kropidło piszczałkowate i inne. Na obszarze parku stwierdzono również występowanie 40 gatunków 
ważek, 34 gatunków ryb, 2 gatunków minogów, 13 gatunków płazów, 3 gatunków jaszczurek, 2 
gatunków węży, 155 gatunków ptaków, z tego 121 gatunków lęgowych i 34 gatunków zalatują-
cych. Z grup narażonych na wyginiecie gniazduje tutaj kulik wielki i błotniak stawowy, a z kategorii 
gatunków rzadkich – gągoł i bocian czarny. Na terenie Parku występują 33 gatunki ssaków, w tym 2 
gatunki to bóbr europejski i borowiaczek (nietoperz) – umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze 
Zwierząt. Ochronie gatunkowej podlega 14 gatunków zwierząt żyjących w parku. 

Według leśniczego Krzysztofa Urbana tereny Parku położone w północnej części gminy Gubin  
są chyba najciekawsze przyrodniczo i turystycznie. Krzesiński Park Krajobrazowy spina tutaj rzeki: 
Odrę, Nysę Łużycką, Łomiankę oraz Strugę Steklnik, przepływającą przez jezioro Borek. Ponadto  
leżące tutaj małe jeziorka, użytki ekologiczne, bagienka i zagłębienia terenu są rajem dla zwierząt. 
Wody dostatek, zatem i fauna bogatsza.

Drogie dzieci, zobaczycie jeszcze tutaj będzie Polska

Już w sierpniu 1939 roku, a więc kilka dni przed agresją Niemiec na Polskę, na terenie ówczesnej 
wsi Amtitz, czyli w dzisiejszych podgubińskich Gębicach, utworzono  tak zwany „obóz przejściowy” 
(„Durchgangslager”). Do tego celu wykorzystano zabudowania folwarczne należące do zmarłego 
rok wcześniej Schöneicha.

W połowie września do obozu zaczęto sprowadzać polską ludność cywilną, ujętą w czasie ewa-
kuacji na wschód, a pochodzącą z terenów województwa poznańskiego, pomorskiego, łódzkiego 
oraz okolic Warszawy. Wśród ludności cywilnej znalazła się aresztowana 19 września grupa księży
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i franciszkańskich zakonników z Niepokalanowa, z Ojcem Maksymilianem Marią Kolbe na czele. 
Dnia 28 września 1939 roku Maksymilian Kolbe wypowiedzieć miał do współinternowanych słowa 
proroctwa: „Drogie dzieci, zobaczycie jeszcze tutaj będzie Polska”. 

Do połowy listopada 1939 r. część ludności cywilnej zwolniono, część natomiast skierowano do 
pracy przymusowej. Do obozu zaczęto sprowadzać jeńców polskich, wziętych do niewoli w kam-
panii wrześniowej. Obóz przeniesiono na pola, gdzie rozbito namioty i ogrodzono je drutem  
kolczastym oraz otoczono posterunkami. W obozie przejściowym jeńcy byli rejestrowani, sprawdzani  
i przekazywani do poszczególnych, w tamtym okresie dopiero budowanych, „obozów macierzy-
stych” („Stammlager”, w skrócie Stalag). Taki „obóz macierzysty” (Stalag III B) powstał w miejscowości  
Fürstenberg nad Odrą, czyli w dzisiejszym Eisenhitenstadt. 

W maju 1940 roku polskich jeńców wojennych zwolniono przemianowując ich na pracowników 
cywilnych, których przeważnie rozdysponowywano po wsiach. Zmiana statusu jeńca wojennego 
stała w sprzeczności z postanowieniami Konwencji Genewskiej. Tacy pracownicy cywilni podlegali  
władzom policyjnym i w przypadku „niewłaściwego zachowania” musieli się liczyć z represjami,  
wyrokami sądowymi, więzieniem, a nawet umieszczeniem w obozie koncentracyjnym. 

Obóz gębicki (Filia Amtitz) został zamieniony w punkt zborny dla robotników cywilnych różnych 
narodowości. Istniał do 1943 roku. We wrześniu 1969 roku, z inicjatywy mieszkańców powiatu, na 
terenie byłego obozu postawiony został pomnik ofiar Stalagu III B. Pomnik ten, autorstwa Józefa 
Sarnowskiego, zbudowany z piaskowca jest niewysokim obeliskiem. Na czołowej ścianie jest pła-
skorzeźba mieczy grunwaldzkich oraz następujący tekst: „Ofiarom obozu w Gębicach”.

Maksymilian Maria Kolbe w Amtitz przebywał do 8 listopada 1939 roku. Po wyjściu na wolność zor-
ganizował w macierzystym klasztorze ośrodek usług dla okolicznej ludności i oddał się pogłębianiu
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formacji pozostałych przy nim współbraci. Powtórnie aresztowany 17 lutego 1941 roku, był prze-
słuchiwany i więziony na Pawiaku. 28 maja 1941 roku trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz, 
gdzie otrzymał numer 16670. W obozie dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za życie 
współwięźnia. Ojciec Kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 roku. Został dobity zastrzykiem trucizny – fenolu. 
Jego ciało spalono w obozowym krematorium.

Święta Małgorzata ze Starosiedla

W środku Starosiedla (gmina Gubin) na niewielkim wzniesieniu stoi kościół. Zbudowany został  
w końcu XVIII stulecia, ale jego fundamenty spoczywają na budowli dużo starszej, po której  
pozostała masywna, ceglana, późnogotycka wieża. Tamten stary kościół słynął z częstych i nader 
licznych odwiedzin wiernych. Zwłaszcza w dniu Wniebowzięcia przybywali pątnicy z bliskich i dal-
szych okolic w takiej liczbie, że wnętrze świątyni nie mogło ich wszystkich pomieścić. Przychodzili  
tutaj z błagalną modlitwą do patronki kościoła świętej Małgorzaty. Za jej przyczyną wiele łask 
spływało na modlących się przed jej obrazem. Wielu doświadczyło jej miłosierdzia i życzliwości. 
Święta szczodrze darzyła przychylnością szczególnie kobiety zamężne, ciężarne, rodzące i kobiety  
będące w połogu. Te ostatnie, po sześciu tygodniach po porodzie, przynosiły wysuszone pępowiny 
swoich dzieci i kładły na ołtarzu jako ofiarę, a święta otaczała opieką i życzliwością ich pociechy.

W latach Reformacji nauka Lutra zakazała kultu świętych. Mimo to pielgrzymki do świętej Małgorza-
ty w Starosiedlu nie ustały. Słynący z rozlicznych łask i cudów wizerunek świętej nadal otaczany był 
głęboką czcią. Wprawdzie obraz zdjęto z głównego ołtarza, ale w świątyni pozostał na ołtarzu bocz-
nym. Kobiety wciąż przynosiły tutaj swoje wota, jak robiły to ich matki i babki. Setne rzesze pątników 
zbierały się corocznie w dzień Wniebowzięcia. Wdzięczni za życzliwość świętej nie szczędzili grosza 
na utrzymanie kościoła i ołtarza. Nawet sam generał Wallenstein ze swoim sztabem składał jej hołdy.
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Ewangeliccy pastorzy tolerowali starą tradycję, bo i u schyłku XVII wieku była ona bardzo żywa.  
Kto wie, może trwałaby dłużej, gdyby dziedzice wsi i prawni opiekunowie kościoła Dallwitzowie,  
którzy uważali, że duchownym chodzi tylko o pieniądze, nie zabronili pielgrzymek i nie zlikwidowali 
ołtarza świętej. Razem z nią zniknęły też tysiące pępowin zgromadzonych przez stulecia.

Z czasem o świętej Małgorzacie zapomniano. Nawet, gdy po prawie 500 latach od jej przymusowej 
„eksmisji” z kościoła, powrócił do Starosiedla kult świętych, nikt już o niej nie myślał. Jeszcze dzisiaj, 
ta, która żyła tu wśród wiernych dając im dowody swojej miłości, nadal pozostaje w cieniu zapo-
mnienia. Naturalnie, że lud tu już inny mieszka, że kościół już nie ten co dawniej i inny jego patron, 
ale widzi mi się, ze choćby mały ołtarzyk Małgorzaty powinien mieć w Starosiedlu godne miejsce. 

Wiedźmin, czyli Mieszko

W środku wsi Komorów (gmina Gubin), przy szerokiej wiejskiej drodze rośnie najstarszy i naj-
grubszy w Polsce i w Europie wiąz szypułkowy (Ulma leavis). Wiek drzewa oceniany jest na 
450 lat. Obwód pnia wynosi 887 cm, natomiast odnotowana wcześniej (przed rozłamaniem) 
wysokość wynosiła 33 m. Z pnia wyrastały niegdyś 3 potężne konary, jednak gwałtowna  
wichura w 2004 roku odłamała południowy konar (jeden z dwóch ostatnich). Świadectwem 
dawnej potęgi drzewa jest guzowata część odziomkowa, w kilku miejscach ażurowa z silnie  
rozwiniętymi przyporami i dużą dziuplą, sięgającą wysokości 5 metrów, licząc od ziemi. Po hura-
ganie wykonane zostały prace ratowniczo-konserwatorskie. Drzewo opasano żelazną obręczą  
i podparto metalową rurą. Powstał też płot niepozwalający wchodzić do wnętrza drzewa. Mimo 
uszkodzeń wiąz prezentuje się okazale i co roku wiosną jedyny pozostały zdrowy konar obsypuje 
się gęstwiną liści.
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Przez leśników wiąz z Komorowa jest nazywany „Wiedźminem”. Jednak jego oficjalna nazwa wyło-
niona w konkursie zorganizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody w Zielonej Górze i wojewódzkie-
go konserwatora przyrody brzmi „Mieszko”.

Budynek Edukacji Ekologicznej – „Sosna Gubińska” w Dzikowie

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Dzikowie (gmina Gubin) to doskonałe miejsce do zagłębiania 
wiedzy przyrodniczo – leśnej. Pomieszczenie wykładowe wyposażone jest zarówno w tradycyjne 
środki dydaktyczne, takie jak książki, czasopisma, gabloty z eksponatami dotyczącymi gospodar-
ki leśnej, obrazy, fotografie, jak również w jeden z najbardziej nowoczesnych audiowizualnych 
sprzętów – monitor dotykowy. Ta 70-calowa tablica umożliwia prezentację filmów przyrodniczych 
z jednoczesnym aktywnym udziałem oglądających. Odpowiednie oprogramowanie edukacyjne  
o tematyce przyrodniczej daje możliwości wykonywania zadań o charakterze interaktywnym,  
pobudzając jeszcze większą ilość zmysłów odbiorców multimedialnych lekcji. Otoczenie „Sosny  
Gubińskiej” sprzyja prowadzeniu lekcji terenowych. W pobliżu znajdziemy ścieżkę przyrodniczo  
leśną „Dzikowo” oraz specjalnie wyznaczone miejsce na ognisko. Nazwa ośrodka pochodzi od miej-
scowego ekotypu sosny zwyczajnej, znanej w Polsce pod mianem „sosny gubińskiej”. 

Ścieżka przyrodniczo - leśna „Dzikowo”

Rozpoczyna się i kończy w Dzikowie. Ścieżka obejmuje 22 przystanki tematyczne, zaopatrzone  
w liczne tablice opisowe, a także eksponaty. 

Trasa ścieżki zaczyna się na przystanku „Leśne przedszkole”, gdzie znajduje się symboliczny dąb.
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Dalej mieści się przystanek „Mrówki w lesie”, następnie „Ochrona lasu przed szkodliwymi owa-
dami”. W tym miejscu można dowiedzieć się jakie szkodniki występują w lasach Nadleśnictwa  
Gubin. Kolejno znajdują się punkty „Słupek oddziałowy” oraz „Krajobraz po huraganie”, gdzie 8 lipca  
2004 roku przeszedł potężny huragan, wyrządzając katastrofalne szkody w lasach nadleśnictwa. 
Kolejne przystanki to „Ptasi budzik”, „Plantacja choinkowa”, „Piętrowa budowa lasu” oraz „Ochrona 
pożytecznej fauny”. Przystanek nr 10 nosi nazwę „System ochrony przeciwpożarowej”. Tutaj znaj-
duje się 36-metrowa dostrzegalnia, która jest istotnym elementem systemu ochrony obszarów  
leśnych. Kolejne punkty ścieżki zawierają szereg informacji na temat flory i fauny. Ostatni przy-
stanek na ścieżce poświęcony jest pamięci leśnikom, którzy zginęli podczas działań wojennych.  
W tym miejscu znajduje się głaz z okresu I wojny światowej, a tuż obok wiekowy dąb, posiadający 
status pomnika przyrody.

Rezerwat Dębowiec

Na północny-wschód od Dzikowa (w linii prostej ok. 3 km) znajduje się rezerwat leśno-fauni-
styczny o powierzchni 9,73 ha. Położony w leśnictwie Dębowiec, utworzony został w roku 1984. 
Ochronie w rezerwacie podlega wiekowy starodrzew dębowy (około 230 lat) z domieszką sosny.  
Znajdują się tutaj stanowiska chronionych, rzadkich owadów leśnych: jelonek rogacz i kozioróg  
dębosz. 
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Kamienny zabytek starego prawa w Markosicach

Od wczesnego średniowiecza niemal w całej 
Europie pojawiały się kamienne krzyże. Speł-
niały one rozmaite funkcje. Były krzyże nagrob-
ne, przeciw zarazie, tzw. choleryczne, dzięk-
czynne, pamiątkowe, graniczne i pokutne, 
 zwane też krzyżami pojednana – od cza-
sów średniowiecza stawiane z reguły na 
miejscu popełnienia zbrodni. Były to najczę-
ściej okolice trudno dostępne: wąwozy, lasy,  
pobocza dróg. Stawiano je także w miej-
scach widocznych, przy skrzyżowaniu trak-
tów, w sąsiedztwie gospód i kościołów.  
W XVII wieku, w miarę jak obyczaj zanikał  
i się zmieniał, zaczęto przenosić i umieszczać 
podobne krzyże w murach cmentarnych oraz 
grupować je przed kościołem. Najczęściej 
wykuwano je z miejscowego materiału jakim 
był zazwyczaj: piaskowiec, zlepieniec, granit  
czy bazalt.

W Markosicach (gmina Gubin) znajduje się 
kamienny pomnik średniowiecznego prawa, 
milczący dowód popełnionego zabójstwa, 

      Rezerwat Dębowiec
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czyli krzyż pokutny, maltański, wykonany z granitu o wymiarach 83x80x32 cm. Usytuowa-
ny przy bocznej drodze polnej, koło domu nr 21. Czysto wykształcony, jedyny tego typu 
w województwie. Jest to również najdalej wysunięty na zachód pomnik średniowiecznej 
 jurysdykcji w województwie lubuskim.

Luboszyckie kurhany

U podnóża Góry Luboszyckiej, najwyższej w gminie Gubin (103 m. n.p.m.), znajduje się zielony szlak 
turystyczny, prowadzący z  Żar do Gubina. Północne zbocze upatrzyli sobie von Seydelowie (właści-
ciele Luboszyc od 1764 do 1945 r.) na cmentarz rodzinny. Na stoku wzniesienia jeszcze dzisiaj można 
znaleźć kilka grobów i kamiennych płyt członków tego rodu, pogrzebanych tu w XIX i początkach 
XX wieku. 

Na tej samej górze, u jej wschodniego podnóża, natrafiono na znacznie starszy cmentarz sprzed 
około 1500-1700 lat. Na jego powierzchni zarejestrowano w sumie groby ponad 200 osób. Kilka  
z nich - najpewniej kryjących szczątki osób z rodu przywódców grupy - wyróżniono poprzez usypa-
nie nad mogiłami kurhanów z kręgami kamiennymi.

Odnaleziono tutaj również tzw. cmentarz warstwowy, czyli cienką warstwę próchnicy przemieszaną 
z przepalonymi szczątkami około 100 zmarłych, głównie kobiet i dzieci. Wyposażenie wszystkich 
typów grobów było bardzo urozmaicone. Obok fragmentów ceramiki znaleziono w nich narzędzia 
pracy, elementy uzbrojenia, ozdoby stroju wykonane również z metali szlachetnych, paciorki ze szkła 
i szkliwa, naczynia szklane, grzebienie kościane, fragmenty drewnianych szkatułek i wiele innych. 

Cmentarzysko to, z uwagi na charakterystyczne zapinki i porządek pogrzebowy z typowym wypo-
sażeniem zmarłych w małe siekierki na krótkich trzonkach oraz w drewniane wiaderka z żelaznymi 
okuciami, dało nazwę kulturze archeologicznej, obejmującej swym zasięgiem teren południowo - 
zachodniej Polski, określanej mianem „kultury luboszyckiej”.

Ludność kultury zajmowała tereny południowo zachodniej Polski, także południową Brandenburgię 
oraz wschodnią Saksonię. Obecność ludności  kultury luboszyckiej trwała tu około 200 lat – rozwi-
jała się wówczas hodowla. Stanowiska owej kultury datowane są na okresy wpływów rzymskich, 
tj. od II do V wieku n.e. Kres obecności mieszkańców przypada na przełom IV i V wieku – nastą-
pił wtedy masowy odpływ ludności na tereny pogranicza imperium rzymskiego. Po zaniku kultury  
luboszyckiej rozpoczęło się osadnictwo wczesnosłowiańskie.

W niewielkiej kotlince, pośród gęstej drągowiny sosnowej odnajdujemy niedużą polankę, a na niej 
kilka kamiennych kurhanów usypanych nad mogiłami i kamienny krąg wrosnięty w ziemię. Do ko-
tlinki nie jest łatwo trafić, brak jakiejkolwiek informacji, a o zabytku nie wiedzą też sami mieszkańcy 
wsi. Aby się tu dostać należy z asfaltowej drogi zejść tuż przed wsią w leśny dukt i dojść nim ok. 150 m 
do wysokich sosen porastających wschodnie zbocze Lubuszyckiej Góry. Następnie idąc prostopadle 
w lewo 50 m przez gęstą drągowinę, wyjdziemy na ową kotlinkę. 

W Budoradzu był cmentarz jeniecki

Cmentarz jeńców wojennych z pierwszej wojny światowej był lokowany na północ od wąskiej drogi  
asfaltowej, prowadzącej od drogi Gubin - Żytowań do wsi Budoradz. Był to cmentarz żołnierski dla 
zmarłych w latach 1914-1917 jeńców z obozu mieszczącego się w Gross Breesen, miejscowości  
po drugiej stronie Nysy Łużyckiej. Łącznie 564 żołnierskich grobów Rosjan, Francuzów, Belgów,  
Anglików, Włochów i Rumunów. Jeszcze nie tak dawno, na niektórych nagrobkach odczytać można
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było nazwiska Polaków walczących w szeregach armii rosyjskiej (Pawłowski, Kantorowicz, Orłowski, 
Wichurski, Romanowski i wielu innych). Dzisiaj rosną tutaj tylko stare brzozy. Widać ślady dołów 
po grobach oraz fragment piaskowcowej kolumny z godłem Królestwa Belgii lub Wielkiej Brytanii.  
Nie ma żadnej tablicy ani krzyża.

O dobrodusznych krasnoludkach wokół Gubina

Dawno, dawno temu, kiedy Łużyce należały niemal wyłącznie do Serbów, razem z nimi mieszkało 
tu plemię skrzatów zwanych „Ludkami”. Serbowie szanowali i chwalili te małe istoty nie tylko za ich 
niezmierną pracowitość i wyjątkowe zdolności, ale również za ich dobrotliwość i życzliwość. Wielu 
rolników doświadczyło bezinteresownej pomocy skrzatów. Przyszedł jednak czas, że Ludki opuściły 
Łużyce i przeniosły się na inne tereny. Nikt nie wie gdzie. Wszak nie wszystkie odeszły. Niewielka ich 
liczba została. Z czasem zmieniły swój tryb życia i już nie tak często pokazywały się ludziom. Tylko 
wieczorem albo w nocy można było je spotkać. Nigdy zaś przy świetle dziennym. Może dlatego, że 
dzięki specjalnym czapkom - niewidkom posiadły możliwość stawania się niewidzialnymi. Ale i tych 
z biegiem czasu było coraz mniej. Wiemy na pewno, że pojedyncze skrzaty żyły jeszcze w końcu XVIII 
stulecia. Mówią o tym stare legendy i przekazy. 

Dzisiejsze Polanowice to historyczna Niemcza 

Gród Niemcza Łużycka to potężna, największa na Łużycach, wczesnośredniowieczna osada obron-
na Dolnych Łużyc, usytuowana nad Nysą Łużycką. Trzykrotnie większy od grodu w Krośnie Odrzań-
skim. O Niemczy wzmiankowano w źródłach pisanych już w 990 r. Niemcza Łużycka była centrum 
polityczno-gospodarczym w X-XIII wieku. To m. in. tutaj, szczególnie w średniowieczu, ścierały się 
wpływy czeskie, polskie i niemieckie. Potężny gród w Niemczy był w X w. w centrum konfliktów 
trwających od kilkudziesięciu lat. Najprawdopodobniej w roku 990 gród został zdobyty przez wojska 
Mieszka I. Przypuszczalnie odbity przez Czechów, po wyparciu Polan za Odrę. Przebudowy dużego 
grodu w Niemczy dokonano prawdopodobnie w X wieku. Niemcza to jednocześnie centrum okręgu 
administracyjno-wojskowego, organizowanego przez Niemców na podbitych terenach Słowiańsz-
czyzny Zachodniej. Obszar burgwardu zajmował 600 km2 (wielkość dzisiejszego małego powiatu).

Według archeologów Niemcza miała kluczowe położenie przy przeprawie przez Nysę, na szlaku 
wiodącym ze środkowych Niemiec przez Łużyce na Śląsk i do Wielkopolski, na trasie wszystkich 
wypraw wojennych cesarzy niemieckich od X do XII w. na Polskę i wypraw polskich na zachód. Spra-
wiło to, że gród był bardzo ważnym strategicznie punktem, którego posiadanie dawało możliwości 
kontrolowania znacznego odcinka tej trasy. Wydaje się pewne, że przebudowę tego obiektu należy 
wiązać z którymś z wczesnofeudalnych państw tej części Europy. Wychodząc od nazwy interpreto-
wanej jako miejsca osadzania jeńców, można się liczyć ze związkiem grodu (podobnie jak Niemczy 
Śląskiej) z państwem czeskim. Nie należy wykluczyć, iż został rozbudowany jako zabezpieczenie 
podbojów państwa Polan lub jako placówka graniczna państwa pierwszych Piastów. 

Na grodzisku w Polanowicach (gmina Gubin) dokonano interesującego odkrycia dwóch dena-
rów krzyżowych z drugiej połowy XI wieku. Odkryto też trzy ostrogi pochodzą z późnych warstw 
wczesnego średniowiecza. Na przełom XI do XII w. datowany jest pierścień szklany z karbowaną 
powierzchnią. Oprócz ceramiki ze środkowych i późnych faz wczesnego średniowiecza, odkryto  
ponadto przęśliki, szydła, żarna, noże, siekierę, fragment miecza, motykę, kabłąk wiadra, krzesiwo, 
grot strzały, paciorek z bursztynu, kości zwierzęce, polepę. 

Zachowane grodzisko jest dzisiaj spłaszczonym pagórem, na którym uprawia się zboże. Przed kilku 
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laty stała na nim niewielka strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza. Dziś zachowały się tylko jej funda-
menty. Tuż obok nich ustawiono słup graniczny. 

Święta Ziemia

Niektórzy twierdzą, że pierwsza chrześcijańska świątynia jaka została zbudowana na terenie 
Wschodnich Łużyc Dolnych stanęła na gruntach dzisiejszej wsi Polanowice. Nie możemy tego ani 
potwierdzić, ani temu zaprzeczyć. Polanowic właściwie jeszcze nie było, jeno nad Nysą stał gród 
graniczny zwany Niemczą Łużycką. Ośrodek to był znany i znaczny. Ważny nie tylko militarnie, ale 
i dla gospodarki, i kultury znaczenie miał duże. Nic dziwnego, że w czasach, gdy chrześcijaństwo 
wkraczało dopiero na Łużyce Wschodnie, a tutejszy lud trwał jeszcze w pogaństwie, tylko w pobliżu 
grodu stanąć mógł pierwszy kościół nowej rzymskiej religii.

Według skąpych przekazów kościół zbudowany został na wzgórzu, tuż na krawędzi rzecznej doliny, 
staraniem margrafa Marchii Wschodniej THIETMARA I i jego brata, ówczesnego arcybiskupa koloń-
skiego GERONA. Bracia poświęcili go swojej zmarłej matce - świętej HIDDZIE. Datę jego wystawienia 
umieszcza się przed  rokiem 975, gdyż w tym roku zmarł jeden z braci. Tak wczesne datowanie lokuje 
polanowicki kościół jako jeden z najstarszych na dzisiejszych ziemiach Polski. Wprawdzie trudno tu 
mówić o kościele, bo była to ledwie nieduża kaplica (zapewne rotunda) zbudowana z surowego  
kamienia, wszelako jej obecność sprawiła radykalną zmianę dziejową regionu. Ponoć świątynia 
szybko zasłynęła z cudownych uzdrowień i innego wspomagania wiernych. Wobec takich świa-
dectw okoliczna ludność wyrzekła się starych bogów i kazała chrzcić się w nowej wierze, a rzesze 
pątników zaczęły tu ściągać nawet z bardzo odległych stron.

Szedł rok za rokiem, a sława kaplicy św. Hiddy nie malała. Przetrwała ona do 15. stulecia. Z ofiar 
składanych na ołtarzu świętej zdążyli pobożni kmiecie z Polanowic zbudować sobie duży wiejski 

Polanowice z lotu ptaka
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kościół, który stał się parafią dla trzynastu wsi. Kiedy w 1429 r. Husyci napadli znienacka na Łużyce  
i łupili, czy to biednych, czy bogatych, nie oszczędzili i małej kaplicy. Ogołocili ją doszczętnie i spalili.  
Resztę dopełnił czas, bo nikt nie podjął się odbudowy. Jeno jej ruina porośnięta krzakami stała do 
XIX wieku. W 1864 roku skromne już resztki murów i fundamentów zostały całkowicie usunięte. 
Teren zamieniono w pole uprawne. Chłopi zwali je „ŚWIĘTĄ ZIEMIĄ”, bo spośród wszystkich nad-
nyskich pól, ten mały, zaledwie dwu morgowy skrawek roli wyróżniał się niezwykłą urodzajnością. 
Tutaj bez większych zabiegów agrotechnicznych, bez nawożenia, bez szczególnej pielęgnacji, uda-
wała się każda uprawa i zawsze dawała obfity plon. Próżno użytkownicy leżących obok zagonów 
starali się je płyciej lub głębiej spulchniać, obficiej zasilać obornikiem, torfem i popiołem, i tak nie 
byli w stanie zebrać więcej niż rodziła „Święta Ziemia”.

W dzisiejszych Polanowicach już nikt nie potrafi wskazać tego niezwykłego kawałka gruntu, który 
zwano „Świętą Ziemią”, i na którym stał pierwszy wschodniołużycki kościół. 

Uroczysko Węglińskie

Rezerwat leśno-krajobrazowy utworzony w 1987 roku, staraniem ówczesnego dyrektora Regionalnej  
Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Stanisława Dudy i jego żony, pełniącej funkcję  
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Obejmuje obszar 6,95 ha, na pograniczu gminy Gubin  
i Brody (w gm. Gubin – 6,82 ha, w gm. Brody tylko 0,48 ha). Na terenie nadleśnictwa Gubin, obręb 
Jasienica, leśnictwo Węgliny, oddział 238 b,c,t, oraz 258 a (część) i 237 d (część). Jest to obszar poło-
żony centralnie między Węglinami, Mielnem i Jeziorem Suchodolskim. Do 1945 r. stanowił prywatną 
część lasu wzorowo zagospodarowanego, o obszarze ponad 300 ha.
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Celem ochrony jest zachowanie, ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, 
fragmentów wielogatunkowego lasu pochodzenia naturalnego. Głównym gatunkiem drzewo-
stanu jest dąb szypułkowy – egzemplarze 250-300 letnie. Są też liczne buki, modrzewie i świerki  
w wieku 100–200 lat oraz sosna. Sporadycznie występuje jesion i jawor. Drzewa w rezerwacie są 
dobrej jakości. Porastają teren będący krawędzią Wału Brody – Drewitz (60-90 m n.p.m.). Stąd jego 
bogata rzeźba pagórkowata z licznymi  zagłębieniami, poprzecinana jarami o stromych zboczach. 
Opodal gniazduje bocian czarny. Nieraz szybuje kruk i kania ruda. Dojście do rezerwatu możliwe jest 
zielonym szlakiem turystycznym z Węglin. 

Złoty skarb Scytów

W Witaszkowie (gmina Gubin), latem 1882 roku miejscowy wieśniak o nazwisku Leuschke znalazł na 
swoim polu złoty skarb. W sumie uzbierał 4,5 kg złotych przedmiotów. Chłop zawiadomił miejsco-
wego wielmożę - księcia Henryka Schoenaicha-Carolatha, a ten berlińskich historyków. Natychmiast 
odkrycie uznano za sensację. Naukowcy przypisali znalezisku pochodzenie scytyjskie z drugiej  
połowy VI wieku p.n.e. Przedmioty znalezione to elementy zbroi zdobionej ornamentem zwierzę-
cym, naszyjnik, bransoleta, łańcuch, kolczyk oraz żelazny sztylet ze złotą rękojeścią. Scytyjskie złote 
wyroby uznano za porównywalne z tymi pochodzącymi ze stepów Ukrainy. Zwłaszcza wspaniałą 
złotą rybę, która nota bene jest obecna dzisiaj w herbie gminy Gubin. Autorem ozdób był prawdo-
podobnie jakiś grecki, joński artysta. 

Kopia złotej ryby – Muzeum w Świdnicy
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Według wstępnej interpretacji skarb miał pochodzić z kurhanu scytyjskiego wodza, który rozmy-
ły gwałtowne deszcze. Historycy śmieją się z podobnej historii. Na terenach na wschód od Buga  
i Sanu nie znaleziono żadnego scytyjskiego pochówku. Scytowie zabierali ze sobą zwłoki poległych 
towarzyszy. Ryba i inne złote przedmioty pochodziły prawdopodobnie z wyposażenia bogatego 
wojownika, i zostały zdarte z poległego Scyta w czasie jednego z licznych w tym czasie najazdów 
tych koczowników na obszary Środkowego Nadodrza. Za  sprawą starożytnego skarbu  niewielkie, 
podgubińskie Witaszkowo można dzisiaj znaleźć w każdej archeologicznej encyklopedii. Na wieść 
o tym skarbie polscy historycy tylko wzdychają. Jego część można oglądać podczas okazjonalnych 
wystaw w berlińskich muzeach. Oryginały dwóch najcenniejszych zabytków zaginęły. Kopie można 
podziwiać w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy.

Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego im. A. i P. Gzikowskich

Pasje artystyczne i społeczne Zenony Dyrbusch znalazły pełne ujście na emeryturze. Gdy domostwo 
jej rodziców przestało pełnić rolę gospodarstwa rolnego Dyrbuschowie uczynili z niego pamiątkę  
po śladach przeszłości. Powoli zmieniali obiekt w skansen, gromadząc fotografie, dokumenty, 
sprzęt, przedmioty dokumentujące kulturę materialną Bieżyc (gmina Gubin) i okolic. Prywatne Mu-
zeum Gospodarstwa Wiejskiego im. Agnieszki i Piotra Gzikowskich istnieje już od 20 lat. (Agnieszka  
i Piotr Gzikowscy to rodzice Zenony Dyrbusch, którzy osiedli tutaj z początkiem 1946 roku).

Niestrudzona społeczniczka, pełna energii z 
mnóstwem pomysłów, absolwentka Wydzia-
łu Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersyte-
tu Śląskiego, Zenona Dyrbusch mówi, że nie 
ma wakacji. Jej niecodzienne muzeum, z rzad-
ko już dziś spotykaną ekspozycją, serdecznie 
zaprasza przede wszystkim przez całe lato. 
Tutaj prowadzi się doskonałe lekcje regio-
nalizmu, lokalnego patriotyzmu dla dzieci i 
młodzieży. U pani Zenony można zobaczyć 
jak kiedyś uprawiano rolę, jak wyglądają na-
rzędzia rolnicze z tamtych czasów, a także 
jak wygląda najstarsza we wsi, ponad 100- 
letnia stodoła. Na podwórku stoi stary, żeliw-
ny piec z Gery do wypieku pieczywa z różny-
mi formami na babkę, chleb i ciasta. Przed 50 
laty mama pani Zeni, w każdy wtorek robiła 
w nim wypieki. Są ponadto m.in.: haczki, gra-
bie, cepy, sieczkarnia, wóz drabiniasty, waga, 
pługi, kosiarka, młockarnia, brony, trójnóg do 
reperacji obuwia, żarna, maślnice, sprawny in-
strument muzyczny sprzed I wojny światowej, 
niecki do wyrabiania ciasta, foremki do masła 
i wielka maselnica. Mało tego, w otoczeniu 
muzeum można zachwycać się kwiecistym ogrodem gdzie rosną też drzewa owocowe i krzewy. Na 
posiadłości Zenony Dyrbusch jest aleja im. T. Firleja, wysadzona  kilka lat temu świerkami izerskimi.

Pani Zenona posiada rozległą wiedzę i codziennie w muzeum ma wielu gości, bardzo często z Niemiec.  
Od niej dowiadują się nie tylko o sprzęcie wykorzystywanym w domu i polu, ale i przecudnych
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zagadnieniach z biologii, pedagogiki i historii. Przy muzeum rosną nie tylko dziwne rośliny jak  
katalpa czy tulipanowiec lub daglezja, ale i stoi najstarsza stodoła we wsi, osadzona na czopach 
drewnianych. Stodoła nie ma fundamentów, jest na kamiennych głazach  i ma cegłę niewymiarową, 
podobnie jak w gubińskiej farze. 

Właścicielka muzeum nie określa czasu otwarcia muzeum. Każdy kto zapuka do bramy jest mile 
widziany. Zbliża się jednak poważny problem, siły i zdrowia Zenony Dyrbusch z latami ubywa.  
Kto w przyszłości poprowadzi tą placówkę edukacyjno-przyrodniczą?

Bieżyce to jedna z najstarszych miejscowości w regionie. Wymieniona była już w 1000 roku pod 
nazwą Bezdiez. O tym i o innych ciekawostkach możemy się dowiedzieć w szkolnej Sali historycznej. 

Trzysta lat joannitów w Sękowicach 

Majątek sękowicki z 10 wioskami wszedł w roku 1512 w posiadanie rycerzy-zakonników o nazwie 
joannici. Sękowice (gmina Gubin) były stałą domeną, czyli wielką posiadłością ziemską w  wyłącznej 
i swobodnej własności joannitów aż do 1811 roku.

Joannici to zwyczajowa nazwa obok szpitalników i kawalerów maltańskich (Zakon Maltański).  
Faktycznie zwą się Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty. 
Piszą go też Rycerze Szpitala Jerozolimskiego św. Jana Chrzciciela. Rodowód wywodzi się z zakonów 
rycerskich, powstałych na fali XII-wiecznych krucjat. Zakon miał duży potencjał militarny i znakomitą 
flotę. Zatwierdzony został w roku 1113. Strój ich, ustalony w 1259 r., składał się z czarnego habitu  
i czarnego płaszcza z kapturem. Na habicie i płaszczu po lewej stronie naszyty był biały ośmiorożny 
krzyż, który obecną formę (krzyża tzw. „maltańskiego”) przybrał w XVI wieku. Po upadku Jerozoli-
my w 1187 r. (sławny Saladyn, kurdyjski dowódca pokonał krzyżowców z Europy) rycerze powró-
cili na Maltę. Uzyskali szereg przywilejów i dóbr w chrześcijańskiej Europie. W pierwszej połowie 
XIII stulecia książęta i możnowładcy wielkopolscy, pomorscy i śląscy nadali na obszarze lubuskim  
i pomorskim rozległe majątki ziemskie m. in. joannitom i pokrewnemu im zakonowi, rycerskim tem-
plariuszom. Po likwidacji templariuszy (lata 1312-1314) większość ich posiadłości od margrabiów 
brandenburskich przejął Zakon Joannitów i powiększył się z biegiem lat. Zakon rycerski stał się  
oddziałem bojowym Kościoła, zależnym od papieża. Rycerzom-zakonnikom przewodził wielki 
mistrz zakonny, mający władzę i wpływy większe od niejednego księcia i króla. To była instytucja  
kościelna o dużej niezależności, gdzie młodsi synowie możnych rodów i rodzin rycerskich, dla  
których zabrakło już ziemi i władzy, przyjmowali habit zakonny. Władze zakonne pozwalały im obej-
mować urzędy świeckie i różne funkcje na dworach możnych lub władców. Zarobione w transak-
cjach finansowych i handlowych pieniądze joannici lokowali w posiadłościach ziemskich. Zakon 
miał charakter międzynarodowy i przyjmowano do niego szlachetnie urodzonych rycerzy katolic-
kich. Zajmowali się m. in.: budową kościołów, opiekowali się chorymi i pielgrzymami. Na Śląsk ryce-
rze św. Jana dotarli już w I połowie XII w. z Czech i Węgier. Komandorie powstały na Ziemi Lubuskiej, 
czyli w Nowej Marchii, np. w Słońsku i w Łagowie. 

Słońsk był siedzibą baliwatu zakonu, stolicą joannitów brandenburskich, równocześnie rezydencją 
mistrza na obszar Brandenburgii i Pomorza. Sękowice zaś jako podstawowa jednostka administar-
cyjno-terytorialno-wojskowa Zakonu zarządzane były przez komtura (komandora). 

Po joanitach w Sękowicach nie pozostało wiele świadectw. Jednym z nich jest dzisiejszy kościół 
filialny p.w. Świętej Rodziny, który joannici postawili w XVII wieku, na miejscu zniszczonej w wojnie  
trzydziestoletniej czternastowiecznej świątyni. Jest to budowla centralna, na planie ośmioboku, 
zbudowana metodą szachulcową, ozdobiona tzw. tamburem i latarnią. Po gruntownym remoncie  
w latach 2002-2014 uchodzi za jeden z ładniejszych kościołów w regionie.
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Drugim świadkiem obecności zakonników jest mieszkalna, piętnastowieczna wieża rycerska,  
a właściwie jej ruina - położona na skraju wsi. Usytuowana jest na wniesieniu o stromo opadającym, 
północnym stoku. Niestety obiekt ten jest bardzo zaniedbany, a teren wokół, porośnięty chwastami  
i krzewami. 

Kościół i pomnik „Waltera”  

Kościół p.w. Św. Józefa w Stargardzie Gubińskim (gmina Gubin) jest kościołem szczególnym, bo ma 
krzywy dach. Pierwszą świątynię wybudowano z kamienia w 1485 roku. Obecny obiekt powstał  
w wyniku poszerzeń i rozbudowy pierwszej świątyni, w XVIII w. W tym okresie stanęła też przy  
kościele drewniana dzwonnica. Jak zwykle w takich sytuacjach narodziła się legenda: „Na gruntach 
kościelnych pod Stargardem Gubińskim znajdował się niegdyś stary, wielki pogański kamień ofiarny.  
Mówiło się, że diabeł chciał tym kamieniem zniszczyć wieżę kościoła w Polanowicach. Jednak  
kamień stracił w locie swoją moc, gdyż zaczął piać kogut zwiastujący poranek. Głaz spadł na kościelne  
pola pod Stargardem, wbił się głęboko w ziemię. W miejscu, gdzie diabeł go trzymał pozostało  
zagłębienie. Kamień później wyciągnięto i użyto jako podstawę do wybudowania kościelnej wieży”. 

W 2001 r., po tym jak zawaliła się część dachu, kościół poddano kapitalnemu remontowi. W jego 
wnętrzu obejrzeć można barokowy ołtarz, barokowy żyrandol, emporę z organami, przeszklone 
balkony.

    Kościół w Sękowicach
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Oprócz kościoła do zwiedzania jest ciekawe centrum. Przy drodze na Kujawę, Witaszkowo,  
Luboszyce stoi pomnik generała broni Wojska Polskiego, Karola Świerczewskiego, ps. Walter.  Napis 
na kamieniu brzmi: W tej miejscowości przebywał w 1945 roku w czasie forsowania Nysy Łużyckiej 
„Walter” gen. Karol Świerczewski dowódca II Armii Wojska Polskiego. Stargard Gubiński 1948 r.”. 

Czy będą borowiny z Budoradza?

Ziemia przy Budoradzu ma szczególne, lecznicze właściwości. W latach sześćdziesiątych XX wieku  
ordynator oddziału wewnętrznego gubińskiego szpitala, doktor Maria Grabowska zajmowała się 
borowinami z Budoradza. Zrobiła to tak skutecznie, iż na budoradzkich borowinach otrzymała  
stopień naukowy docenta. Chciała otworzyć sanatorium w Budoradzu. Pani docent Grabowska  
wyjechała następnie do Kołobrzegu i temat upadł. Wspaniale byłoby mieć pod Gubinem peloido-
terapię, wykorzystującą leczenie borowinami, pochodzącymi z wartościowego i dobrze zbadanego  
złoża borowinowego. A co to jest borowina? Borowina to torf o odpowiednich właściwościach  
fizycznych, chemicznych i sanitarno-higienicznych. Zawiera w sobie m. in. celulozę, pektyny, woski, 
żywice, białka, garbniki, bituminy, kwasy huminowe, nawet estrogeny. Zastosowanie m. in.: choroby 
stawów kończyn i kręgosłupa, nerwobóle, choroba wibracyjna, schorzenia ginekologiczne.

Nie podobała się nazwa

Stara wieś nosiła nazwę Niemaszchleba, od łużyckiego Namaskleb. Nazwy zmieniano. No bo jak  
w totalitarnych państwach (hitlerowskie Niemcy, stalinowska Polska) mogło brakować chleba?  
Dobrobyt, w tym i chleb musi być nawet na papierze, więc piękną słowiańską, łużycką nazwę  
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„Niemaszchleba” zmieniono w 1935 roku na 
Lindenhein, a w latach powojennych na Chle-
bowo. Jest to największa miejscowość spo-
śród 48 wsi gminy Gubin. Mieszka tutaj około 
650 osób. W okresie międzywojennym we wsi 
mieszkało 960 osób. 

Witold Piwoński – sorabista i piewca Łużyc 
twierdził, że nazwę przesławnej łużyckiej wsi 
Niemaszchleba stanowiło całe zdanie, gdyż  
jej etymologię wyprowadza stara legenda, 
potwierdzająca nieurodzajność okolicznych 
gleb. Mówi ona, iż przed wiekami właścicie-
lem wsi był ubogi, acz dobry rycerz, który 
nigdy nie krzywdził swojego ludu. Ale i on 
miał seniora, potężnego księcia, a ten stale 
domagał się danin. Jednak rycerz odpowiadał 
niezmiennie: - Nie masz chleba w naszej wsi 
panie!

Obecnie chleb w Chlebowie jest codziennie, 
a od 2007 r. odbywa się latem duża impreza 
wiejska- Święto Chleba, kultywujące dawne 
tradycje związane z chlebem.

Jezioro „Borek”

Wieś Kosarzyn (gmina Gubin) kojarzy się  przede wszystkim z jeziorem. Jest to zbiornik rynnowy, 
pochodzenia polodowcowego, długi na ponad  1,5 km i  szeroki do 640 m. Jezioro najczęściej zwa-
ne jest Borek lub Borack, ale też Kosarzyn (od położenia). Niektórzy nazywają je jeziorem Mnichów. 
Akwen otaczają lasy sosnowe, choć nie brakuje tu także drzew liściastych.

Na jego brzegach mieszczą się ośrodki wypoczynkowe, jest plaża, boisko ze sztuczną nawierzch-
nią, kawiarnia, restauracja, miejsca na grilla dla dużej grupy, także domki kempingowe oraz pole  
namiotowe. Na plaży znajdują się pomosty i sprzęt pływający. Gości tutaj systematycznie wiele 
osób. Nawet z rejonu Wałbrzycha, Gliwic i Świebodzina. Gubinianie przyjeżdżają tutaj nawet na sam 
spacer. Tu zwykle wita się i żegna lato. Obchodzi ważne wydarzenia, które przypadają latem. Coraz 
chętniej zaglądają tu także goście za Nysy, którzy nie tylko chętnie łowią ryby, ale także organizują 
tu spotkania czy wypoczywają w ramach urlopu.

Atutem jeziora jest również cisza i możliwość wędkowania przez cały rok. Regularne zarybianie przez 
PZW stwarza możliwość złowienia dużych karpi, ładnego szczupaka, wielu płoci, leszczy i okoni.

Okolicę tę upodobali sobie także grzybiarze. Sosnowe lasy przyciągają grzybiarzy z całej okolicy. 
Nocują w namiotach, by skoro świt wyruszyć z wiadrami na poszukiwanie prawdziwków, podgrzyb-
ków,  kozaków, kurek i maślaków.

Jak każdy akwen, także jezioro Borek ma swoje tajemnice. Wieść niesie, że na środku jeziora leży od 
czasów wojny niemiecki samolot. Kilkadziesiąt lat temu żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza, przy 
pomocy dwóch amfibii i nurków, sprawdzili jezioro. Przez dwa dni wydobyto pozostałości po wojnie,  
takie jak rosyjski pistolet, hełm Wehrmachtu, odłamki bomb lotniczych. W trzecim dniu badań

Kościół w Chlebowie
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zauważono wrak samolotu wbity skrzydłem w muliste dno. Akcja podnoszenia myśliwca nie powio-
dła się. Kiedy samolot wisiał już nad taflą wody, jedna z lin pękła.  Akcję na polecenia dowództwa 
przerwano. Samolot nadal leży na dnie jeziora Borek, a w skorodowanym wraku mogą buszować 
potężne sumy. 

Jeździec bez głowy w Polanowicach 

Zygmunt Rutkowski i Irena Solińska w „Klechdach domowych - podaniach i legendach polskich” 
przypominają legendę „O dzikim rycerzu znad Nysy”: „Pewnego dnia margraf Gero zaatakował 
Niemczę. Męstwo wojów było jednak silniejsze niż zapędy najeźdźców. Gero nie tylko nie zdobył 
grodu, lecz oberwał mocne cięgi. Że jednak apetyt na żyzną krainę miał wielki postanowił spró-
bować z innej beczki. - Jak nie wezmę ich walką wręcz, to podstępem ich wezmę - medytował  
chodząc wśród obozowiska. Wreszcie i plan był gotów. Margraf nie zwlekając postanowił spotkać 
się ze słowiańskimi kniaziami i zaproponować im... zdradę. Tak się też stało. Jednakże tylko jeden 
z kniaziów, który za wszelką cenę pragnął dostać piękną zbroję, przystał na hańbiącą propozycję.  
Nazajutrz znów zwarły się szeregi walczących. Zdrajca ze swą drużyną bił się oczywiście u boku Gerona.  
W pewnej chwili mocnym uderzeniem miecza powalił na ziemię starego słowiańskiego woja.  
Był to ojciec zdrajcy. Oczywiście młody kniaź nie słyszał ojcowskiego przekleństwa, lecz po śmierci 
spełniły się słowa. Zdrajca i ojcobójca pojawiał się przez długie lata na karym koniu, strasząc w oko-
licach Niemczy. Jeździec i koń byli bez głowy”. 

Źródła historyczne rzeczywiście potwierdzają liczne, nieudane próby podporządkowania słowiań-
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skiego grodu przez margrabiów miśnieńskich. I tak m. in. w 1103 roku podczas kolejnego najazdu 
na niemczańskie ziemie, margrabia Henryk z Eilenburgu dosłownie stracił głowę od ciosu topora 
słowiańskiego wojownika.         

Perełka Dolnych Łużyc, a co w starym dębie?

Pod przewodnictwem ówczesnego sołtysa Małgorzaty Czernik i proboszcza parafii p.w. Św. Jana od 
Krzyża ze Starosiedla, księdza Bogdana Kusiaka, w 2009 r. przeprowadzono remont mocno zanie-
dbanego zabytkowego kościółka filialnego w Witaszkowie. Świątynia jako ewangelicka pochodzi 
z 1749 roku. Wzniesiona w konstrukcji szachulcowej (szkieletowej), salowa, od strony prezbiterium 
zamknięta trójbocznie. Przykrywa ją dach wielospadowy, z sygnaturką pośrodku. We wnętrzu zoba-
czymy renesansowy ołtarz drewniany z 1596 roku. W kościele znalazł zastosowanie stary żyrandol 
z dawnego budynku majątku ziemskiego z Czarnowic, wcześniej zdeponowany w  skarbcu gubiń-
skiego banku, przeleżał tam wiele lat. 

Obok kościoła rośnie stary dąb. Właściwie jest to już tylko duży, spróchniały pień, z zamurowaną 
dziuplą, którą zabezpieczyli jeszcze w latach międzywojennych poprzedni gospodarze. Do dziś nikt 
nie wie, co w tym pniu, za tym murem siedzi. Większość mieszkańców podejrzewa, że może być to 
część skarbu, który odnalazł tu w XIX wieku witaszkowski chłop. Dzięki odkryciu m.in. złotej ryby, 
niewielkie Witaszkowo na zawsze wpisało się do światowej historii.

Diabla Góra we wsi Dobre 

Dawni mieszkańcy wsi Dobre (gmina Gubin) opowiadali, że na południowy wschód od wsi znajduje 
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się tzw. „Diabelska Góra”, na której jeszcze dzisiaj leży wiele głazów. Według opowiadań diabeł 
chciał jednym z tych ogromnych głazów zniszczyć kościół w Polanowicach. W tym czasie, gdy ka-
mień się toczył, zapiał nagle kogut, głaz stracił impet i wpadł na środek pola w Stargardzie Gubiń-
skim. Na głazie widoczne były dokładne odciski palców diabła, które ów głaz popychały. Niestety, 
eratyk zniknął w momencie, kiedy we wsi zbudowano kościół. Został rozbity przez budowniczych  
i użyty jako podbudowa pod drewnianą dzwonnicę. Co ciekawe, pochodzenie dużych głazów na-
rzutowych rozsianych po polach gminy Gubin, dawne opowieści lokują w większości na Diablej 
Górze pod wsią Dobre. Dzisiejsza nazwa -  Górą Czartowiec - nie odbiega znaczeniowo od dawnej 
nazwy. 

Promem do gminy Maszewo 

Pomiędzy Chlebowem a Połęckiem (gminą Maszewo) Odrę pokonuje się promem, napędzanym siłą 
wody rzeki. Jest to atrakcja dla turystów niemieckich i polskich oraz środek transportu dla wędkarzy, 
przeprawiających się na drugi brzeg rzeki. To także istotne udogodnienie dla mieszkańców gminy 
Gubin i Maszewo oraz jadących samochodami osobowymi, chcących skrócić drogę, aby nie jechać 
przez Krosno Odrzańskie.  

W Lubuskim są cztery przeprawy promowe przez Odrę. Wszystkie pod kuratelą Zarządu Dróg  
Wojewódzkich. Przeprawa promowa w Połęcku obsługuje drogę wojewódzka nr 138, prowadzącą  
z Gubina, przez Torzym, Sulęcin do Muszkowa. Promy przez Odrę w naszym regionie zostały wy-
mienione na nowocześniejsze. Pracę rąk zastąpiły silniki spalinowe. Także w Połęcku prom jest od  
2011 roku nowocześniejszy. Nazwany jest „Promyk”, zaś stary prom, który służył mieszkańcom,  
turystom i podróżnym przez 46 lat, wyciągnięty teraz na brzeg stanowi swoisty pomnik – pamiątkę.  
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Kto to jest Doktor Kühn? 

Na południowy-zachód od Dzikowa jest wzniesienie „Łysa Góra”, zwane kiedyś „Łaziska”, o wysokości 
98,4 m n.p.m. Oleg Sanocki zaznaczył: „Masyw „Łaziska” w przeszłości był zagospodarowany parko-
wo dla masowego wypoczynku mieszkańców miasta Gubina. Istniały tam trasy narciarskie i sanecz-
karskie oraz aleje spacerowe z ławeczkami. W związku z wylesieniem w ostatnich latach tego szczy-
tu jest to jedno z najwspanialszych miejsc widokowych w okolicy. Wielogatunkowy las otaczający 
wzgórze dostarcza orzeźwiającego chłodu”. Kilka lat wcześniej były nadleśniczy Nadleśnictwa Gubin 
zaprezentował Łysą Górę: „Jeśli przed Dzikowem skręcimy w prawo, w drogę do Pola, to po pokona-
niu około kilometra odległości znów trzeba skręcić w prawo, żeby po chwili stanąć na widokowym 
szczycie. Może nie jest on już tak widokowy jak kiedyś, gdy wznosiła się na nim drewniana wieża, 
ale coś jeszcze dziś da się zobaczyć. Właśnie to wzgórze przed wojną zagospodarowane było przez 
władze Gubina do celów rekreacyjnych. Wyposażone w ścieżki spacerowe z mnóstwem ławeczek, 
zadaszeń, tor saneczkowy i nartostrady oraz wieżę widokową, stwarzało warunki do masowego,  
aktywnego wypoczynku Gubiniaków. Ci, którzy nie lubią jeździć tą sama drogą, mogli jechać wielo-
ma drogami leśnymi albo przez Bieżyce. Już za wsią można było skręcić w las lub jechać betonowym 
chodnikiem rowerowym do Pola. Chodnik ten, choć zasypany, istnieje na prawym poboczu drogi 
do dziś. Łysa Góra dominuje nad otoczeniem. Tuż poniżej szczytu leży powalony głaz – otoczak  
z lakonicznym napisem „dla doktora Kühna z 1906 roku”. Ciekawe kim był dr Kühn, czym zasłużył się 
dla Ziemi Gubińskiej i lasów gubińskich? 

Zdziczały park angielski

Wieś Gębice (gmina Gubin) stała się od początków XVII w. wsią rodową możnych dolnołużyckich

Głaz z Dzikowa z napisem “Dem Stadtrat  Dr. Kühn  1906”.  
Dotarcie do głazu od drogi 32 możliwe  jest jedynie pieszo lub rowerem. Współrzędne: N 51° 57’ 42.40”   E 14° 51’ 03.91”.
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Schoenaichów i z przyległościami była ich własnością do 1945 roku. W połowie 19. stulecia ówcze-
sny właściciel, polityk, książę Heinrich von Schoenaich-Carolath, o przydomku „Czerwony Książę”, 
który od 1877 roku pełnił też funkcję starosty powiatu ziemskiego Guben, postanowił zainwestować 
w swą rodową posiadłość. Zamarzył otoczyć swój dwór rozległym parkiem krajobrazowym i dopiął 
swego. 

Ów park zamkowy urządzony był z dużym kunsztem, według projektów wielkiego ogrodnika Edu-
arda Petzolda i planów właściciela. Roztaczał się od skweru w bezpośrednim sąsiedztwie zamku do 
równiny trawników na sfalowanym gruncie, poprzez kępy drzew, niejednokrotnie zagranicznego 
pochodzenia i aleje, z widoczną w oddali rzeką Lubszą, na tle gęstych drzew niskopiennych i stop-
niowo przylegał do dziewiczego lasu.

Dzisiaj, z dawnego założenia pałacowo-parkowego  niewiele pozostało. Zniknął renesansowy pałac 
z wysoką wieżą, kościół - mauzoleum Schoenaichów jest bliski ruinie, a sadzony z wielkim piety-
zmem park zdziczał całkowicie i stracił swój dawny wygląd. Wśród gęstwy samosiejek występuje 
licznie pomnikowy starodrzew rodzimych i aklimatyzowanych drzew.

Starosiedle – między gotykiem a klasycyzmem

Nazwa wsi Starosiedle (gmina Gubin) sugeruje jej bardzo stare założenie, bo i rzeczywiście jej  
początek dał słowiański gródek i osada przygrodowa datowana VII-IX wiek. Prawdo podobnie dopie-
ro na przełomie XV i XVI wieku we wsi stanął kościół z przysadzistą, ceglaną wieżą. Po owym pierw-
szym kościele nie ma śladu, ale wieża pozostała. Jej rozmiary i styl świadczą o hojności fundatora
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i kunszcie twórcy. W jej bogatych elewacjach odnajdujemy powtórzone elementy z wieży kościoła 
farnego w Gubinie, łącznie z dekoracyjną attyką (tzw. „polską”) i podobną do lubskiej, ceglaną iglicę 
wieńczącą jej szczyt. Wieża kontrastuje z dobudowaną w końcu XVIII wieku, lżejszą bryłą kościoła o 
cechach klasycystycznych. Salowe wnętrze, przykryte płaskim stropem, obiegają empory wsparte 
na kolumnach. W kościele na wieży zachował się dzwon fundowany przez Heinricha von Schönaich-
-Carolath, na chórze  organy z 1863 r., a w zakrystii stare, renesansowe nagrobne płyty z wyobraże-
niem postaci zmarłych. 

Świątynia w Starosiedlu jest kościołem parafialnym i nosi wezwanie Św. Jana od Krzyża. Wieś i ko-
ściół zapisały się na kartach historii regionu. W roku 1633 sam głównodowodzący cesarską armią, 
feldmarszałek Wallenstein, w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648),  miał tu kwaterę główną. 
W czerwcu 1645 roku wieś i majątek ziemski zostały spalone w wyniku bitwy stoczonej przez woj-
ska szwedzkie i saskie. Głównym placem walki był cmentarz przykościelny, gdzie zginęło 137 Szwe-
dów i tylko 3 Saksończyków. W 1886 roku, w miejscowej plebani urodził się Paul Johannes Tillich  
(zm. w 1965 w New Hormony, w stanie Indiana w USA) –  przyszły niemiecko-amerykański, chrześci-
jański filozof egzystencjalizmu, jeden z czterech najbardziej wpływowych protestanckich teologów 
dwudziestego wieku.

Duchy Maxenów w Starosiedlu 

Ród Maxenów przybył na Łużyce Dolne pod koniec 15. stulecia, kiedy to Jerzy von Maxen objął 
starostwo Forstu. W 1500 roku, za zasługi dla domu Mateusza Bibersteina, otrzymał od niego lenno
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w Jeziorach Dolnych, Datyniu, Suchodole i Jasienicy. W 1667 r. po śmierci Ferdynanda II, ostatniego 
z rodu Bibersteinów pana z Forstu i Brodów, Maxenowie zostają lennikami Promnitzów do 1728 r. 
Później przez 12 lat hrabiego v. Watzdorfa, ale po przejęciu Brodów przez ministra Brühla w roku 
1741 pozbyli się swojej własności na rzecz hrabiego i zniknęli z naszego terenu.

Główną siedzibą Maxenów na Łużycach Dolnych były Jeziory Dolne. W tutejszym kościele znajduje 
się ich krypta grobowa i wielu z nich spoczywa w niej snem wiecznym. Kościół ten nie jest jedy-
nym miejscem pochówku rodziny. Mieszkańców dworu w Jasienicy chowano w kościele w Starosie-
dlu. Wśród mieszkańców wsi krążyły niegdyś pogłoski, że ze spoczywającymi tu Maxenami nie jest 
wszystko w porządku. Mówiono, że od czasu do czasu ukazują się oni jako duchy i potrafią przy tym 
być groźni.

Pewien mieszkaniec Starosiedla otworzył kiedyś trumnę jednego z Maxenów i zdjął z palca  
nieboszczyka pierścień. Od tego czasu coś pukało co noc w okno jego chaty i czyniło dotkliwe szkody  
w obejściu. A to płot przewróciło, a to zboże z piaskiem zmieszało, czy narzędzia gospodarskie 
zniszczyło. Przestraszony rolnik wyznał swój czyn pastorowi, a ten nakazał zwrócić ukradzioną rzecz.  
Za nic chłop jednak nie chciał iść sam do ciemnej krypty, razem zatem odnieśli pierścień na miejsce.

Odrzucili wieko trumny i wsunęli klejnot na palec właściciela. A wtedy trup Maxena podniósł się  
i wybaczył  kradzież, bo szkoda została naprawiona. Jednakże ostrzegł sprawcę, ze nie może już on 
po zachodzie słońca opuszczać swego domu. Chłop zapamiętał ostrzeżenie. W odpowiednim czasie 
schodził z pola i o właściwej porze kończył oporządzać bydło. Po zmroku nawet do karczmy nie  
zachodził. Zdarzyło się raz, że zbyt długo zabawił w Brodach, gdzie swoje sprawy załatwiał i kupował 
piwo. Z beczką piwa na taczce nie mógł przyśpieszyć. Ledwo minął Jasienicę, a już słońce schowało  
się za lasem. Następnego dnia, na rozstajach, obok przewróconej taczki znaleziono wieśniaka  
martwego. Ponoć dosięgła go zemsta Maxena.

Kamienny kościół w Strzegowie

Pod nazwą Strigowe spotykamy się z wsią w dokumentach z 1300 roku. Wokół długiego  
stawu wiejskiego przebiega droga główna, przy której posadzono lipy. Obok stoi kościół parafialny  
p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Strzegowie (gmina Gubin). Kościół późnogotycki, wykonany  
z kamieni polnych, pochodzący z XV w., przebudowany w XIX wieku. Wtedy niekorzystnie zmieniono  
proporcje obiektu i zniszczono stylowe znamiona. Ma prostokątny zarys, z zakrystią od północy 
i wieżą od zachodu, nakryty dachem dwuspadowym.  Fasada jest otynkowana. Wschodni szczyt 
nawiązuje zapewne do pierwotnego, wyższego szczytu późnogotyckiego, uważa lubuski historyk 
Stanisław Kowalski. Do końca II wojny światowej świątynia należała do ewangelików, co unaocz-
nia wnętrze opięte z trzech stron emporami. Granitowy krzyż jest śladem średniowiecza. Działania  
wojenne przyniosły niewielkie uszkodzenia okien i organów. Kościół poświęcono ponownie  
17 lutego 1946 roku. Prace naprawcze wykonywane były przez wiernych już w 1946 roku.  Kościół 
w Strzegowie po II wojnie światowej należał do parafii rzymskokatolickiej w Gubinie. Było to duże 
obciążenie, bo i inne wioski też obsługiwał proboszcz z miasta. Poprawa nastąpiła, gdy Strzegów 
otrzymał 4.04.1957 r. nowego proboszcza w osobie ks. Edwarda Kornausa. W przewodniku tury-
stycznym z roku 1961, Walenty A. Robowski zaliczył kościół Św. Antoniego z XVI w. do jedynego  
zabytku w Strzegowie. W prezbiterium znajduje się obraz olejny patrona świątyni z 1962 roku. 

W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła stoi szkoła podstawowa. Budynek jeszcze przedwojenny.  
W 1970 r. była zmodernizowana, m.in. zmieniono dach na płaski. W Strzegowie była placówka Wojsk 
Ochrony Pogranicza, następnie strażnica Straży Granicznej Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej 
w Krośnie Odrzańskim.
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Romantyczny pałac w Luboszycach

Rodzina von Seydel posiadała luboszyckie dobra ziemskie od 1764 do 1945 roku. Eugeniusz 
Gustaw von Seydel około połowy XIX wieku postawił sobie nową rezydencję, która wzniesio-
na została w modnym wówczas stylu nawiązującym do średniowiecznego gotyku. W okresie 
romantyzmu styl neogotycki uważano powszechnie za najodpowiedniejszy w architekturze  
okazałych szlacheckich siedzib wiejskich. Nic dziwnego, że fundator zadbał w swej nowej siedzibie 
o taką właśnie stylizację. 

To budowla o bogatym wystroju elewacji i górującą nad nim smukłą wieżą zakończoną krenelażem. 
Południowa fasada zaakcentowana jest trójosiowym ryzalitem ze schodkowym szczytem i arkado-
wym wejściem głównym. Smukłość fasady podkreślają wieloboczne wieżyczki, flankujące ryzality 
i naroża fasady. Elewacja północna jest nieco inna. Składa się z cofniętej i niższej części środkowej 
oraz flankujących ją ryzalitów, zwieńczonych schodkowymi szczytami. Jej środkową część akcentują 
trzy półkoliście zamknięte otwory okienne, z których środkowy jest wejściem ogrodowym. 

W pałacu w Luboszycach (gmina Gubin) zachowały się oryginalne elementy stolarki okiennej  
i drzwiowej, sztukaterie oraz piękny piec w sali reprezentacyjnej. We wnętrzu znajduje się neogotyc-
ka klatka schodowa oraz klasycystyczne nadproża. 

Zabudowania gospodarcze otaczają od południa duży dziedziniec, przy którym odnajdziemy  
m.in. dworską gorzelnię. Od północy do rezydencji przylega 3 hektarowy park krajobrazowy ze  
starodrzewem. Pałac, folwark i park tworzą zwarty zespół, który należy zaliczyć do nielicznych  
neogotyckich obiektów z XIX wieku, znajdujących się na naszym terenie.
 

Kościół w Strzegowie
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Pałac długie lata powojenne pozostawał w użytkowaniu PGR-u, następnie cudzoziemca. Obecnie  
zamknięty na „trzy spusty” niszczeje. Agencja Nieruchomości Rolnych usilnie zabiega o jego sprze-
daż. 

Żytowań – znowu z mostem

Dojeżdżając do Żytowania od strony Gubina można skręcić w nowo wybudowaną drogę, w lewo,  
do Nysy. Ta droga doprowadzi nas do zupełnie nowego mostu łączącego sąsiednie Coschen i Ży-
towań oraz dalej w głąb Niemiec. Niegdyś w tym miejscu stał drewniany most, który nie przetrwał 
1945 roku. W latach 2013- 2014 most odbudowano. Transgraniczny most, betonowa inwestycja  
z jezdnią, chodnikiem, ścieżką rowerową, ponownie połączył  Coschen i Żytowań, i stworzył szansę 
ożywienia obszaru. Projekt jest pionierski, bo jest to pierwsza przeprawa mostowa na zachodniej 
granicy państwa, którą finansują samorządy z obu stron granicy. 

Najokazalszym obiektem Żytowania jest dwukondygnacyjny folwark majątku ziemskiego, w którym 
po wojnie mieściła się strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej. Niedawno budynek 
sprzedano. Trwają prace przygotowawcze do przedsięwzięć budowlano-remontowych.

Za Żytowaniem, w zabagnionej, pełnej wody okolicy schronienie znalazły zwierzęta i rośliny.  
Znajduje się tutaj torfowisko z lustrem wody, miejscem bytowania ptactwa błotnego i wodnego, 
ssaków, płazów i owadów. Są tu ciekawe i pospolite rośliny. Bobry lepiej niż zastawka spiętrzają  
wodę. W 2002 roku na tym obszarze, o powierzchni 7,7 ha, ustanowiono użytek ekologiczny  
o nazwie „Szuwar”. W niedalekiej odległości od niego, za stawami hodowlanymi, znajduje się kolejny 
użytek ekologiczny. Nosi on nazwę „Wrzosiec” i jest nieco większy od pierwszego.
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Gmina Bytnica

Most w Żytowaniu

Użytek ekologiczny „Szuwar”
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SŁOWNIK  
MIEJSCOWOŚCI6

Gmina Bytnica

Budachów

Bytnica

Dobrosułów

Drzewica

Głębokie

Grabin

Gryżyna

Kępiny

Łasiczyn

Pliszka

Przewodowo

Smolary Bytnickie

Struga

Szklarka

Budach

Beunitz

Dobersaul

Drewitz

Glembach

Krämersborn

Giesel

Kuttel

Friedrichsthal

Pleishammer

Vorderbuden

Teerofen

Straube

--------------

Budych

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

--------------

Nazwa polska Nazwa niemiecka Nazwa łużycka
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Gmina Gubin

Bieżyce

Brzozów

Budoradz

Chęciny

Chlebowo

Chociejów

Czarnowice

Dobre

Dobrzyń

Drzeńsk Mały

Drzeńsk Wielki

Gębice

Grabice

Grochów

Gubinek

Jaromirowice

Jazów

Kaniów

Komorów

Koperno

Kosarzyn

Kozów

Kujawa

Luboszyce

Łazy

Gross Bösitz

Birkenberge

Buderose

Sachsdorf

Lindenhein 

Göttern

Schernewitz

Dobern

Döbern 

Klein Drenzig

Gross Drenzig

Amtitz

Reichersdorf

Grocho

Gubinschen

Germersdorf

Hasso

Kanig

Mückenberg

Küppern

Kuschern

Kaaso

Ottohof  

Liebesitz

Lasso

Běšce

Bŕazow

Budoradz

Saskojce

Namašklěb

--------------

Carnojce

Dobryń

Derbno

Mały Drězg

Wjeliki Drězg

Homśica

Rachertojce

Grochow

Gubink

Germarojce

Hažow

Kańjow

Komorow

Kiperna

Kóšaŕńa

Kazow

--------------

Lubošojce

Łaz

Nazwa polska Nazwa niemiecka Nazwa łużycka
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Gmina Gubin

Łomy

Markosice

Mielno

Nowa Wieś

Pleśno

Pole

Polanowice

Przyborowice

Późna

Sadzarzewice

Sękowice

Sieńsk

Stargard Gubiński

Starosiedle

Strzegów

Wałowice

Węgliny

Wielotów

Witaszkowo

Zawady

Żenichów

Żytowań

Lahmo

Markersdorf

Mehlen

Neudörfel

Plesse

Pohlo

Niemitzsch

Schiegern 

Pohsen

Sadersdorf

Schenkendorf

Antoinettenruh

Stargardt

Starzeddel

Strega

Wallwitz

Ögeln

Weltho

Vettersfelde

Saude

Schöneiche

Seitwann

Łomy

Markośice

Maliń

Wjaska

Plesno

Pólo

Němšk

Cygrin

Póžyn

Sazaŕejce

Šenkojce

--------------

Stary Grod

Stare Sedlo

Stšěgow

Walojce

Hugliny

Ẃeltow

Wětškow

Zawod

Ženichow

Žytowań

Nazwa polska Nazwa niemiecka Nazwa łużycka
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Gmina Trzebiel

Bogaczów

Bronowice

Buczyny

Bukowina

Chudowice

Chwaliszowice

Czaple

Dębinka

Gniewoszyce

Jasionów

Jędrzychowice

Jędrzychowiczki

Kałki

Kamienica nad N. Ł.

Karsówka

Królów

Łuków

Marcinów

Mieszków

Niwica

Nowe Czaple

Okalenice

Olszyna

Przewoźniki

Rytwiny

Reichersdorf

Braunsdorf

Buchenberg

Buchholz

Bernsdorf

Quolsdorf

Töpferstedt

Eichenrode 

Gebersdorf

Jessmenau

Gross Heenersdorf

Klein Hennersdorf

Kalke

Kemnitz

Mühlbach

Krohle

Bogendorf / Zakow

Merzdorf 

Beinsdorf / Biensdorf

Zibelle

Birkenstedt

Schönborn

Erlenholz

Hermsdorf

Rinkendorf

--------------

Brunojce

--------------

Bukowka / Bukowina

Běrnojce

Chwalecy

Čeplin

Tšechlin

Gněwaśice

Jesmenow

Wjelike Hendrichojce

Małe Hendrichojce

Kałk

Kamjenc

Karsow

Kralow

Babjeg

Měrcink

Bjenišow

Cybalin

Čeplin

--------------

Wolšyna

Sekowka

Rynkow

Nazwa polska Nazwa niemiecka Nazwa łużycka

Gmina Tuplice
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Gmina Trzebiel

Siedlec

Stare Czaple

Strzeszowice

Trzebiel

Wierzbięcin

Włostowice

Żarki Małe

Żarki Wielkie

Zelz

Lindenhein 

Schacksdorf 

Triebel

Kochdorf

Rossnitz

Klein Särchen

Gross Särchen

Selc

Čeplin

Tšěšojce

Trjebule

Kochanojce

-------------- 

Źdźarki

Źdźary

Nazwa polska Nazwa niemiecka Nazwa łużycka

Gmina Tuplice

Chełmica

Chlebice

Cielmów

Czerna

Drzeniów

Grabów

Grabówek

Gręzawa

Jagłowice

Łazy

Matuszowice

Nowa Rola

Świbinki

Tuplice

Helmsdorf

Wiesenthal

Zilmsdorf

Grünaue 

Drehne

Grabow

Grabowsche Mühle

Rotfelde

Jocksdorf 

Läsgen

Matzdorf

Niwerle / Niewerle

Schniebichen

Teuplitz 

Helmojce

Njamašklěb / Němašklěb

Celimojce / Celimojcz

Černa

Dŕenow

Grabow

--------------

Pokužel

Jakubojce / Jaligojce

Lěskej

Matušojce

Niwerla / Niwjerle

Swibinki

Wjelike Tuplice

Nazwa polska Nazwa niemiecka Nazwa łużycka



204 SŁOWNIK MIEJSCOWOŚCI

Gmina Lubsko

Białków

Chełm Żarski

Chocicz

Chocimek

Dąbrowa

Dąbrowa (cz. Lubska)

Dłużek

Gozdno

Górna Glinka

Górzyn

Grabków

Hinkowo (cz. Lubska)

Janowice kol.

Kałek

--------------

Lubsko

Lutol

Małowice

Mierków

Mokra

Nowiniec (cz. Lubska)

Osiek

Raszyn

Stara Woda

Tarnów

Belkau

Kulm

Hermswalde

Buschweide

Eichenhagen

Schönfeld

Dolzig

Heidehäuser

Ober Klinge

Göhren

Grabkow

Hinkau

Johannisthall

Kalke

Königswille

Sommerfeld

Leuthen

Mallwitz

Merke

Mukrow

Neumühle

Ossig

Räschen

Altwasser

Thurno / Turnow

Bělkow

Chółm

Hermanow

Chóšćeńk, Chocemk

Dubrawa

Dubrawa p. Žemrja

Dłužk

--------------

Glinki

Gorin

Grabkow

Hynkow

--------------

Kalk

Kralowa Wola

Žemr

Lutol

Małojce

Měrkow

Mokro

--------------

Wósek

Rašyn

--------------

Tornow

Nazwa polska Nazwa niemiecka Nazwa łużycka

Gmina Brody
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Gmina Lubsko

Tuchola Żarska

Tymienice

Ziębikowo

Tauchel

Tamnitz

Seebigau

Tuchel 

--------------

Zebikowo, Zebikow

Nazwa polska Nazwa niemiecka Nazwa łużycka

Gmina Brody

Biecz

Brody

Brożek

Datyń

Grodziszcze

Jałowice

Janiszowice

Jasienica

Jeziory Dolne

Jeziory Wysokie

Koło

Kumiatowice

Marianka

Nabłoto

Proszów

Rudnia

Suchodół

Wierzchno

Zasieki

Beitsch

Pförten

Scheuno

Datten

Grötzsch

Jaulitz

Jähnsdorf

Jessnitz

Nieder Jehser 

Hoh Hehser

Kohle

Kummeltitz

Marienhein

Nablath

Drahthammer

Raubarth

Zauchel

Wirchenblatt

Forst

Bušc

Brody

Brožańce

Datyń

Groźišćo

Jałojce

Janojce

Jaseńca

Dolny Jazorc

Husoki Jasocz

Kolow

Kuḿeltojce

Marijny Gaj

Zabłoto

--------------

Rubaŕ

Suchol

Werchne Błoto

Baršč

Nazwa polska Nazwa niemiecka Nazwa łużycka



206 SŁOWNIK MIEJSCOWOŚCI

Gmina Jasień

Gmina Lipinki Łużyckie

Miasto i Gmina Krosno Odrzańskie

Bielów                        

Brzózka 

Chojna 

Chyże 

Czarnowo 

Czetowice 

Gostchorze 

Kamień 

Krosno  

Łochowice 

Marcinowice 

Morsko 

Nowy Raduszec 

Osiecznica

Radnica 

Retno 

Sarbia 

Stary Raduszec 

Strumienno 

Szklarka Radnicka 

Wężyska

Bielow

Braschen 

Kunow 

Hundsbelle 

Neuendorf

Zettitz 

Goskar 

Kähmen 

Crossen

Lochwitz 

Merzdorf

Murzig

Neurehfeld

Güntersberg 

Rädnitz

Sorge

Münchsdorf 

Altrehfeld

Pfeifferhahn

Rädnitzer Hüttenwerke

Merzwiese

Běła

Brjazka

Kunowa

Hunsbele

Carnow

Śośice

Goskaŕ

Kamjeń

Krosno

Łochojce

Měrc

Morcyk

Radušk

Wosetnica

Radnice

Žarki

Sarbje 

Raduš

Gajk

--------------

Měrcojz

Nazwa polska Nazwa niemiecka Nazwa łużycka

Gmina Łęknica

Łęknica Muskau / Lugknitz Mužakowska Wjeska         

Nazwa polska Nazwa niemiecka Nazwa łużycka
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Gmina Jasień

Bieszków

Bronice

Budziechów

Golin

Guzów

Jabłoniec

Jaryszów

Jasień

Jasionna

Jurzyn

Lipsk Żarski

Lisia Góra

Mirkowice

Roztoki

Świbna

Wicina

Zabłocie

Zieleniec

Berthelsdorf

Brinsdorf

Baudach

Guhlen

Guschau

Gablentz

Gersdorf

Gassen

Jessen

Jüritz

Liebsgen

Liesegar

Meiersdorf

Rodstock

Zwippendorf

Witzen

Raudenberg

Grünholzel

Bješkow

Baranojce

Budych, Budeszow

Gólin pśi Gasynje

Gusow pśi Gasynje

Jabłońc pśi Gasynje

Jaryšow

Gašyn, Gasyn

Jesernja pśi Gasynje

Jurice Ježyn

Lipsk

Liša Góra

Mirkojce

Roztok

Swibra

Witcyn,Wilcyn

Zabłoto

Zeleny Gózdźkik

Nazwa polska Nazwa niemiecka Nazwa łużycka

Gmina Lipinki Łużyckie

Boruszyn

Brzostowa

Cisowa

Górka

Grotów

Eckartswalde

Brestau

Zeisdorf

Gurkau

Gräfenhein

Borušyn

Brěstowa

Śisowa, Ślaz Śisowa

Górka

Hrabicy

Nazwa polska Nazwa niemiecka Nazwa łużycka

Miasto i Gmina Krosno Odrzańskie

Gmina Łęknica
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Gmina Maszewo

Bytomiec  

Chlebów  

Gęstowice  

Granice  

Korczyców 

Lubogoszcz  

Maszewo  

Miłów  

Połęcko  

Radomicko  

Rybaki  

Rzeczyca  

Siedlisko  

Skarbona  

Skórzyn  

Trzebiechów 

Siebenbeuthen

Klebow

Tammendorf 

Schmachtenhagen 

Kurtschow

Eichberg 

Messow

Mühlow

Pollenzig

Radenickel

Schönfeld

Riesnitz

Heidenau

Birkendorf

Skyren

Trebichow 

Bytomc

Klěbow

Śamnice

Granice

Korcow

Lubgosć

Mašow

Miłow

Poleńcyk

Radonik

Rybaki

Rězynica

--------------

Skjarbošojce

Skoryn

Trěbichow

Nazwa polska Nazwa niemiecka Nazwa łużycka

Lipinki Łużyckie

Pietrzyków

Piotrowice

Sieciejów

Suchleb

Tyliczki

Zajączek

Linderode

Pitschkau

Klein Petersdorf

Schöneich

Steinfelde

Tielitz

Haasel

Lindroz

Pětškow

Małe Pětŕojce

Ženichow

Suchy Klěb

Tylice, Tylica

Hažowk

Nazwa polska Nazwa niemiecka Nazwa łużycka


