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Wstęp

Obszar współczesnego powiatu nowosolskiego od czasów średniowiecza zwią-
zany był z ośrodkiem władzy w Kożuchowie. Rdzeniem jednostki administracyjnej 
(kasztelanii, weichbildu, a od połowy XVIII w. – powiatu), której centrum zawsze 
stanowiło miasto Kożuchów były wsie położone wokół miasta oraz pas miejscowości 
na prawym i lewym brzegu Odry, ograniczony na północy rzeką Śląska Ochla, na 
południu Białą Wodą, na wschodzie sięgający Pojezierza Sławskiego. Granice tego 
terytorium na przestrzeni wieków ulegały licznym przekształceniom, najczęściej po-
większane o obszary z ościennych powiatów. Powiat kożuchowski jako jednostka ad-
ministracji terenowej przetrwał do połowy XX w. W 1953 r. siedziba władz powiato-
wych przeniesiona została do Nowej Soli, co pociągnęło za sobą zmianę nazwy powia-
tu na nowosolski. 

Reforma administracyjna w 1975 r. zniosła powiaty; ponowne utworzenie tych 
jednostek administracji terenowej w 1999 r. przyniosło znaczące zmiany ich granic. 
Nowy powiat nowosolski prócz terytoriów, które obejmowała wcześniejsza jednost-
ka powiększony został o ziemie wchodzące niegdyś w skład sąsiednich powiatów 
– głogowskiego, sulechowskiego, i wschowskiego. Ostatecznie granice powiatu nowo-
solskiego ukształtowane zostały w 2002 r. 

Niniejsza publikacja jest pierwszą próbą prezentacji historii wszystkich miej-
scowości powiatu nowosolskiego, które znajdowały się na jego obszarze w 2002 r. 
W opracowaniu uwzględniono także miejscowości, które do tego czasu przestały istnieć.

W dużej części opracowanie oparto na materiałach publikowanych w latach 
2001-2002 w Tygodniku Nowosolskim „Krąg” w ramach cyklu Nasze okolice na sta-
rej pocztówce. Redagowany przez autora cykl stał się inspiracją do stworzenia pu-
blikacji, która obok informacji historycznych, zawierałaby bogaty materiał ikonogra-
ficzny. Takie możliwości stwarzało tylko wydawnictwo multimedialne. W 2002 r. na-
kładem Muzeum Miejskiego w Nowej Soli ukazała się płyta CD –  T. Andrzejewski, 
M. Wrzaszcz, Miejscowości powiatu nowosolskiego. Zarys dziejów, w której zaprezen-
towano rys historyczny ponad 80 miejscowości powiatu nowosolskiego. Zamierzeniem 
autorów było przestawienie dziejów miast i wsi powiatu do 1945 r., wzbogacone mate-
riałem ikonograficznym – ponad 700 zdjęć i map. Temat miał swoją kontynuację w lo-
kalnej prasie, w której w latach 2002 -2004 prezentowano wybrane fragmenty („Wie-
ści Gminne” periodyk gminy wiejskiej Nowa Sól, „Aktualności Kożuchowskie”).

Śledząc zaprezentowany materiał dotyczący najważniejszych wydarzeń w dzie-
jach poszczególnych miejscowości nie trudno zauważyć, że w przypadku wsi doty-
czą one głównie losów miejscowych majątków ziemskich, ich właścicieli oraz zabyt-
ków. Problematyka gospodarcza czy społeczna została jedynie zarysowana i wymaga 
jeszcze wielu badań interdyscyplinarnych. Na taki układ pracy wpłynął głównie fakt 
dostępności do źródeł, które w wielu przypadkach są bardzo skąpe. Dotychczasowa 
uwaga badaczy była skupiona głównie na miastach, które w większości doczekały się 
już opracowań monograficznych. Zainteresowanie dziejami wsi było, poza kilkoma 
wyjątkami, zdecydowanie mniejsze.
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Do odtworzenia najdawniejszych dziejów miejscowości i stosunków własnościo-
wych na wsi podstawowym źródłem wiedzy były regestry dokumentów opublikowane 
w monumentalnym dziele Codex diplomaticus Silesiae. W datowanym na 1305 r. doku-
mencie biskupstwa wrocławskiego pojawił się pierwszy znany rejestr miejscowości 
z terenu powiatu nowosolskiego. Kolejne informacje mają charakter statystyczny i po-
jawiły się wraz z przejęciem Śląska przez Prusy (np. Tabele podatku gruntowego 
i ludności wsi śląskich z około 1765 r., Wrocław 1975), a pierwszy pełen rejestr miej-
scowości powiatu wraz z podaniem nazwisk właścicieli, wykazem obiektów i liczbą 
ludności opublikował w końcu XVIII stulecia F. A. Zimmermann (Beyträge zur Beschre-
ibung von Schlesien, Bd. 10, Brieg 1791). Próbą monograficznego ujęcia problematyki 
związanej z terenem powiatu kożuchowskiego była praca O. Hellera (Die Freistädten 
Kreis, Freistadt 1844), w której prócz informacji o charakterze statystycznym zaprezen-
towano w zarysie dzieje wybranych miejscowości. W opublikowanej rok później pra-
cy  J. G. Knie (Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, 
Städte und andern Orte der König. Preus. Provinz Schlesien, Breslau 1845), większy 
nacisk położono na problematykę statystyki gospodarczej. Wielce pomocne w badaniach 
nad stosunkami własnościowymi na wsi okazały się prace F. Lucae (Schlesiens Curio-
se Denckwuerdigkeiten oder vollkommene Chronica…, Frankfurt a M. 1689) i J Sina-
piusa  (Schlesischer Curiositäten… Leipzig 1720; Des Schlesischen Adel..., Leipzig-Bre-
slau 1728) oraz publikowane, począwszy od połowy XIX wieku do czasów II wojny 
światowej, księgi adresowe szlacheckich majątków ziemskich (Schlesisches Güter Ad-
ressbuch). Zainteresowanie dziejami regionu na początku XX w. zaowocowało publi-
kacjami, bogato udokumentowanych, monografii miast – Kożuchowa (Walter C., Ge-
schichte der Stadt Freystadt, Freystadt 1935), Nowej Soli (Schultz W. G., Zum Neuen 
Salze. Darstellungen Quellen zur Geschichte der Stadt Neusalz, Bd. I,  Neusalz 1926), 
Nowego Miasteczka (Kolbe E., Geschichte der Stadt Neustädel, Neusalz 1924). W tej 
ostatniej autor przedstawił dzieje miejscowości w najbliższej okolicy miasta. Jedyną w 
swoim rodzaju pracę poświęconą miejscowościom powiatu zielonogórskiego opubli-
kował A. Foerster (Geschichtliches von der Dörfen des Grünberger Kreis, Grünberg 
1905). Inni badacze regionu publikowali do 1944 r. swoje prace w popularyzatorskiej 
formie na łamach lokalnych periodyków (Heimatkalender für die Kreise Grünberg und 
Freystadt, Grünberger Hauskalender). Po 1945 r. zainteresowanie dziejami regionu 
przez niemieckich badaczy miało już inny charakter. Do końca lat 90. XX stulecia pręż-
ne środowisko publicystów związane było ze stowarzyszeniami dawnych mieszkań-
ców i wydawanych przez nich periodykami (np. Neusalzer Nachrichten, Neuer Glo-
gauer Anzeiger), prezentującymi liczne materiały historyczne, w tym popularne kroni-
ki wsi powiatu (np. Lipin, Broniszowa, Bobrownik, Siedliska). W 1969 r. ukazała się 
natomiast praca poświęcona powiatowi kożuchowskiemu (H. Rutkowski, H. O. Thiel, 
Der Kreis Freystadt, Scheinfeid 1969).

Powojenni badacze polscy skupili się w pierwszym rzędzie na opracowaniu mo-
nografii miast (np. S. Kowalski, J. Muszyński, Kożuchów, Poznań 1959; Nowa Sól. 
Dzieje miasta, red. J. Benyskiewicz, Zielona Góra 1993; Bytom Odrzański. Zarys dzie-
jów, red. W. Strzyżewski, Zielona Góra 2000). Problematyka dziejów wsi powiatu no-
wosolskiego poruszana była w nich na marginesie wydarzeń związanych z historią 
miast. Pierwszą o charakterze monograficznym pracę poświeconą miejscowości wiej-
skiej opublikowała w 1995 r. B. Pietrzyk (Kronika gminy Siedlisko, Zielona Góra 1995), 
w wydanej rok później monografii Nowego Miasteczka (W. Strzyżewski, J., Zawiślak, 
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Nowe Miasteczko. Zarys dziejów, Zielona Góra 1996) autorzy zaprezentowali dzieje wsi 
wchodzących w skład gminy, wyznaczając tym samym nowy kierunek w prezentacji dzie-
jów miast jako centrów mikroregionów. Znalazł on swoje odbicie w kolejnych pracach 
dotyczących dziejów miast (np. Kożuchów. Zarys dziejów, red. T. Andrzejewski, 
Kożuchów 2003 i Sława. Zarys dziejów, red. W. Strzyżewski, Sława 2004), gdzie zapre-
zentowano również zarys dziejów wsi wchodzący w skład gmin miejsko-wiejskich. 

Omawiając powojenny dorobek badawczy nie sposób pominąć publikacji prezen-
tujących problematykę architektury i zabytków interesującego nas regionu. Pionierską 
pracą w tym zakresie był rejestr zabytków architektury autorstwa S. Kowalskiego 
(Zabytki Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1976) i kolejne publikacje tego autora. 
Współpraca Muzeum Miejskiego i Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji zaowocowała 
w ostatnich latach szeregiem prac poruszających problematykę budownictwa obron-
nego na terenie powiatu nowosolskiego (T. Andrzejewski, K. Motyl, Pozycja Środko-
wej Odry 1928-1945. Odcinek Nowa Sól, Nowa Sól 2001; T. Andrzejewski, 
Z. Szukiełowicz, Kożuchów. Średniowieczne fortyfikacje, Nowa Sól 2001; T. Andrzejew-
ski, K. Motyl, Siedziby rycerskie w księstwie głogowskim. Zamki i dwory Rechenbergów 
i Schönaichów, Nowa Sól 2002; Budownictwo obronne Środkowego Nadodrza. Powiat 
nowosolski, red. T. Andrzejewski, Nowa Sól 2003). Wynikiem wieloletnich badań nad ar-
chitekturą rezydencjonalną powiatu nowosolskiego jest praca R. Kąsinowskiej (Architektu-
ra rezydencjonalna powiatu nowosolskiego, Nowa Sól 2003), w której wnikliwą anali-
zę architektury dawnych siedzib szlacheckich uzupełniono szerokim omówieniem dzie-
jów miejscowości, w których się one znajdowały. Na osobną uwagę zasługuje w pracy 
bogato udokumentowana genealogia osiadłych tu rodów szlacheckich.

Osobną grupę publikacji dotyczących dziejów i architektury powiatu nowosol-
skiego stanowią przewodniki turystyczne (np. Ziemia nowosolska, red. L. Chajnowski, 
Nowa Sól 1966; S. Józwa Wycieczki rowerowe po Nowej Soli i okolicach, Nowa Sól 
2000) oraz materiały dydaktyczne przygotowywane z myślą o edukacji regionalnej 
w szkołach (np. T. Andrzejewski, M. Gącarzewicz, Dzieje Nowej Soli – materiały 
pomocnicze do nauczania historii regionalnej, Nowa Sól 1999; T. Andrzejewski, 
L. Pańczak, Dzieje ziem powiatu nowosolskiego. Wybór źródeł i materiałów, Nowa 
Sól 2001, CD). Rosnące zainteresowanie tematyką historyczną znajduje swoje od-
bicie także w prasie lokalnej (Tygodnik „Krąg”, „Nasze Miasteczko”, „Aktualności 
Kożuchowskie”, „Obserwator Odrzański”, „Wieści Gminne”) w postaci publikowa-
nych przez regionalistów materiałach.

Niniejsza publikacja podzielona jest zasadniczo na cztery części. W części pierw-
szej zaprezentowano zarys dziejów ziem powiatu nowosolskiego (d. kożuchowskiego), 
wzbogacony reprodukcjami map z XVII - XX w. W części drugiej przedstawiono 
w układzie alfabetycznym informacje o miejscowościach z podaniem nazw występują-
cych w różnych okresach historycznych. Nazwy miejscowości nieistniejących wyróżnio-
no kursywą. Nazewnictwo miejscowości oparto na dostępnych materiałach źródłowych 
i kartograficznych. Całość uzupełnia bogaty materiał ikonograficzny w postaci rycin, 
fotografii, kart pocztowych i zdjęć współczesnych. Duży akcent położono na prezen-
tację archiwalnych zdjęć obiektów, które zniknęły już z krajobrazu regionu.

Część trzecia ma charakter słownikowy, umożliwiający w miarę swobodne po-
ruszanie się Czytelnika w problematyce zmian nazewnictwa w okresie przynależności 
tych ziem do państwa niemieckiego i po 1945 r., kiedy następował proces kształtowa-
nia się nazw polskich.

Wstęp
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W części czwartej zaprezentowano dane statystyczne i heraldykę gmin wchodzą-
cych w skład współczesnego powiatu nowosolskiego oraz mapy poszczególnych gmin 
ze współczesnymi i już nieistniejącymi miejscowościami.

Oddając Czytelnikom publikację pragną podziękować za pomoc w realiza-
cji tego przedsięwzięcia  Krystynie Bakalarz, dyrektor Muzeum Miejskiego w No-
wej Soli oraz pracownikom tej instytucji  – Małgorzacie Gącarzewicz, Kamili Mar-
chelek, Halinie Wojewódzkiej, Włodzimierzowi Osadnikowi i Ryszardowi Sobkowi-
czowi, którzy z dużym zaangażowaniem wsparli prace gromadzenia źródeł i mate-
riałów ikonograficznych. Praca w tym kształcie nie mogłaby powstać bez wsparcia 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, który udostępnił swoje 
materiały archiwalne. Pragnę w tym miejscu podziękować dr Jarosławowi Lewczuko-
wi, Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków i Katarzynie Adamek, pracownicy tego 
urzędu. Niepublikowany dotychczas materiał fotograficzny ze zbiorów Instytutu Herdera 
w Marburgu pozyskano dzięki pomocy inż. Wolfganga Krefta. Również udostępnio-
ne przez regionalistów materiały i zbiory kartek pocztowych umożliwiły wzbogacenie 
publikacji cennym materiałem ikonograficznym. W tym miejscu pragnę serdecznie po-
dziękować – Zdzisławowi Szukiełowiczowi (Kożuchów), Jackowi Zawiślakowi (Nowe 
Miasteczko), Ryszardowi Szczygłowi (Bytom Odrzański), Pawłowi Trzęsimiechowi 
(Zielona Góra), Bogdanowi Mykietowowi (Zielona Góra), Pawłowi Łachowskiemu 
(Krzepielów), Stanisławowi Józwie (Nowa Sól), Janowi Jaworskiemu (Otyń), Wolfgan-
gowi Brylli (Zielona Góra).

Osobne podziękowania składam Mateuszowi Wrzaszczowi za pomoc w przygo-
towaniu map i materiału ikonograficznego oraz pracownikom urzędów miast i gmin 
powiatu nowosolskiego.

Żywię nadzieję, że zaprezentowany w książce materiał przyczyni się do pogłę-
bienia wiedzy o miejscu, w których zamieszkują współcześni mieszkańcy powiatu no-
wosolskiego i ocali od zapomnienia te miejsca, których jedynym śladem istnienia jest 
obecnie wzmianka na starej mapie.

Wstęp
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Powiat nowosolski położony jest w środkowej części dorzecza Odry, w połu-
dniowej części województwa lubuskiego (Środkowe Nadodrze). Osią krainy geogra-
ficznej jest rzeka Odra, która dzieli teren powiatu na dwie części. Zachodnia część 
obszaru leży w obrębie Obniżenia Nowosolskiego, które na północnym-zachodzie 
sięga Wzniesień Zielonogórskich, natomiast na południu przylega do Wzgórz Dal-
kowskich. Wschodnie tereny powiatu obejmują obszar leśny pomiędzy doliną Odry, 
a  Pojezierzem Sławskim.

Ziemie obecnego powiatu nowosolskiego w całości znajdują się w granicach hi-
storycznych Dolnego Śląska i z jego dziejami były związane w przeszłości. 

Najwcześniejsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z okresu starszej 
epoki kamienia  (12 -10 tys. lat temu). Ślady obozowisk ze środkowej epoki kamie-
nia (8000 - 6000 lat p.n.e.) odkryto w Siedlisku, Starym Żabnie i Studzieńcu, nato-
miast odkrycia narzędzi i fragmentów ceramiki w Bytomiu Odrzańskim, Lasocinie, 
Nowym Żabnie, Solnikach i Studzieńcu potwierdzają istnienie zwartego osadnictwa 
w schyłkowym okresie młodszej epoki kamienia (2500 -1700 lat p.n.e.). Również 
w epoce brązu (1700 -700 p.n.e.) teren powiatu nowosolskiego był obszarem licznie 
zamieszkiwanym, co potwierdzają znaleziska związane z tzw. kulturą unietycką (By-
tom Odrzański, Solniki, Nieciecz, Nowa Sól). Ostatnie tysiąclecie przed narodzeniem 
Chrystusa to okres kultury łużyckiej, której wytworzenie przypisuje się ludności pra-
słowiańskiej (1200–300 lat p.n.e.). Ostatnie wieki rozwoju tej kultury przypadły już 
na epokę żelaza i z tego okresu pochodzą liczne stanowiska reprezentowane głównie 
przez rozległe cmentarzyska. Ślady osadnictwa łużyckiego odkryto m.in. w Stanach, 
Koserzu, Solnikach, Broniszowie, Mirocinie, Kiełczu, Nowej Soli, Nowym Miasteczku 
i Lasocinie. Upadek kultury łużyckiej spowodowały prawdopodobnie najazdy Scytów 
(VII/VI w. p.n.e), którzy spustoszyli tereny Śląska. Bezpośrednio po najazdach scy-
tyjskich rozszerzyły się na tym terenie wpływy kultury pomorskiej, zwanej inaczej 
kulturą grobów skrzynkowych – groby takie odkryto m.in. w Kożuchowie, Sokoło-
wie, Nowym Miasteczku, Borowie Polskim, Lasocinie, Słocinie i Broniszowie. Okres 
wpływów celtyckich  (okres lateński 250 p.n.e. – początek naszej ery) reprezentowa-
ny jest na tym terenie przez odkrycia w Siedlisku i w Kożuchowie (skarb brązowy) 
i cmentarzyska z Gołaszyna, Nowego Miasteczka i Starego Żabna. W pierwszych stu-
leciach naszej ery zamieszkujące dorzecze Odry i Wisły ludy utrzymywały szerokie 
kontakty handlowe z cesarstwem rzymskim. Z tego okresu pochodzi m.in. osada okryta 
w Starym Żabnie i znaleziska skarbów monet rzymskich w Zielonej Górze. Upadek 
cesarstwa rzymskiego w końcu V w. związany był z wielkimi przemianami etnicznymi 
w całej Europie. Nie ominęły one ziem nadodrzańskich, na które napłynęły nowe fale 
ludów słowiańskich. Prawdopodobnie ludność słowiańska zamieszkiwała powstałą już 
u schyłku V wieku osadę w Drogomilu, a z pewnością – funkcjonujący w VII i VIII w. 
gród w Popęszycach. W VIII stuleciu powstał także ośrodek grodowy w Solnikach, 
który funkcjonował przez kilka stuleci (ostatnie znaleziska wskazują na użytkowanie 
grodu jeszcze w XIII stuleciu). 

I. ZIEMIE POWIATU NOWOSOLSKIEGO W PRZESZŁOŚCI

Ziemie powiatu nowosolskiego w przeszłości
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Wczesnośredniowieczne dzieje tego terenu są wyjątkowo niejasne. Ścierały się 
tutaj bowiem wpływy trzech organizmów państwowych: Niemiec, Czech i państwa 
Polan. W świetle współczesnych badań można przyjąć, że część ziem (tereny na le-
wym brzegu Odry) obecnego powiatu nowosolskiego wchodziła w skład terytoriów ple-
miennych Dziadoszan, którzy według tzw. Geografa Bawarskiego posiadali 20 grodów 
(w IX w. prawdopodobnie należał do nich gród w Solnikach). Tereny na prawym brzegu 
rzeki zamieszkiwały prawdopodobnie plemiona środkowoobrzańskie (termin umowny 
dla niewielkiego zespołu plemiennego o nieznanej pierwotnie nazwie). 

Na przełomie IX i X wieku obszar ten prawdopodobnie znajdował się pod kontrolą 
państwa wielkomorawskiego. W połowie X wieku władzę nad Śląskiem sprawowali 
Czesi. W granicach monarchii wczesnopiastowskiej znalazł się dopiero po 990 roku. 
Prawdopodobnie w okresie walk o ziemie nadodrzańskie uległa zniszczeniom większość 
dziadoszańskich grodów, a powstanie nowych ośrodków (Głogów, Bytom Odrzański) 
związane było już ze scentralizowanym państwem Piastów (połowa XI w.).

W czasie panowania pierwszych Piastów ziemie te stały się widownią gwał-
townych konfliktów polsko-niemieckich: wojny Bolesława Chrobrego z cesarzem 
Henrykiem II (1002-1018) oraz Bolesława Krzywoustego z cesarzem Henrykiem V 
(w zmaganiach tych ważną rolę odegrały grody w Bytomiu Odrzańskim i Głogowie 
– 1109 r.). Po śmierci Mieszka II cały Śląsk na skutek najazdu Czechów ponownie do-
stał się pod ich panowanie. Dzielnicę ok. 1050 r. odzyskał Kazimierz Odnowiciel.

Testament Bolesława Krzywoustego w 1138 r. zapoczątkował okres rozbicia 
dzielnicowego w Polsce. Śląsk jako dziedziczną dzielnicę otrzymał senior, Włady-
sław II. Po jego wygnaniu z kraju zwierzchnią władzę przejął Bolesław Kędzierzawy. 
W sprawie wygnanego seniora interweniował zbrojnie cesarz Fryderyk Barbarossa, który 
wymógł na Bolesławie Kędzierzawym zwrot Śląska Władysławowi, a po jego śmierci 
również jego synom (podczas najazdu wojsk cesarskich w 1157 r. Polacy spalili grody 
w Bytomiu Odrzańskim i Głogowie).

Synowie Władysława przejęli Śląsk w granicach z 1146 r. Wkrótce po tym na-
stąpił pierwszy podział dzielnicy. Ziemie nad środkową Odrą przypadły Bolesławowi 
Wysokiemu. Po jego śmierci (1201 r.) rządy objął jego syn, Henryk Brodaty (1201-
1238), który próbował skupić w swoich rękach również inne ziemie polskie. Za jego 
panowania Śląsk przeszedł okres bujnego rozwoju gospodarczego, głównie za spra-
wą prowadzonej przez księcia  akcji kolonizacyjnej. Z akcją tą należy wiązać powsta-
nie szeregu wsi w powiecie nowosolskim, np. w okolicy Solnik, gdzie około 1220 r. 
utworzono bogato uposażoną parafię.

Śmierć następcy Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, na polach legnickich 
(1241 r.) zapoczątkowała na Śląsku okres narastającego rozdrobnienia feudalnego. Po-
czątkowo władzę przejął najstarszy z synów Pobożnego - Bolesław Rogatka, jednak 
wkrótce młodsi bracia upomnieli się o swoją część ojcowizny. Doszło do wojny i podzia-
łów terytorium Śląska. W wyniku tych podziałów wyodrębniło się księstwo głogowskie 
(1251 r.). Jego władcą został Konrad I. Od tej pory losy ziem obecnego powiatu zwią-
zane były z dziejami tego księstwa. 

W średniowieczu terytorium Śląska dzieliło się na kasztelanie, będące okręgami 
administracyjnymi. W świetle dostępnych źródeł siedzibami kasztelanów były m.in.: 
Bytom Odrzański, Głogów, Kożuchów i Tarnów (Jezierny). Na przełomie XIII i XIV w. 
pojawiła się nowa jednostka administracyjna – weichbild, która zastąpiła dotychcza-
sową organizację kasztelańską. Na czele weichbildu stał nowy urzędnik książęcy – 
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landwójt, który posiadał szerokie kompetencje sądownicze. Weichbildy były mniejszy-
mi jednostkami administracyjnymi niż kasztelanie i obejmowały terytoria wokół 
większych miast, które zwano weichbildowymi. Status taki miały w średniowieczu 
Kożuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański i Otyń.

Konrad I głogowski kontynuował politykę kolonizacyjną swoich poprzedni-
ków, zakładał nowe wsie, wspierał  rozwój miast. Za jego panowania przeprowadzo-
no translokacje prawne m.in. Głogowa i Kożuchowa (miasta otrzymały nowe przywi-
leje oparte na prawie magdeburskim). Po śmierci księcia (1273 r.) doszło do krótko-
trwałego podziału księstwa. Jednak kolejni władcy starali się utrzymać jedność dziel-
nicy. Jednym z nich był Henryk III głogowski, który zaangażował się w walkę o zjed-
noczenie ziem polskich. W trakcie tych zmagań rozszerzył swoje posiadłości o Wiel-
kopolskę. Po śmierci Henryka (1309 r.) jego synowie nie potrafili utrzymać wcze-
śniejszych zdobyczy (w 1314 r. Władysław Łokietek odebrał Wielkopolskę) i doszło 
do kolejnych podziałów księstwa (wyodrębniło się księstwo żagańskie i ścinawskie). 
Rozdrobnienie Śląska było na rękę królowi Czech, Janowi Luksemburskiemu, który 
kolejno przyjmował hołdy lenne książąt śląskich. W 1331 r. najechał Głogów i przyłą-
czył księstwo do Korony Czeskiej. Próbę zrzucenia zależności od Czechów podjął Hen-
ryk V głogowski, który odbił z rąk czeskich stolicę księstwa (1342 r.). Konflikt księcia 
głogowskiego z Luksemburczykiem wykorzystał król Polski, Kazimierz Wielki, który 
w 1343 r. wysłał wojska przeciwko Henrykowi V. Wynikiem tej wojny była rezygnacja 
Głogowczyka z ziemi wschowskiej, a w konsekwencji również osłabienie jego pozycji 
w rozgrywce z Czechami, którym zmuszony został złożyć hołd lenny. 

W 1360 r. w wyniku porozumienia między księciem Henrykiem V, a królem 
Czech, Karolem IV doszło do podziału księstwa głogowskiego. Henryk zachował jako 
lenno połowę Głogowa i Bytomia Odrzańskiego, Żagań, połowę Ścinawy i Górę Śląską. 
Swoją część cesarz przekazał w lenno książętom świdnickim i kilku rodom rycerskim. 
Podjęte w tym czasie decyzje bardzo skomplikowały stosunki własnościowe w księ-
stwie, podział miast na dwie części zahamował ich rozwój i doprowadził do licznych 
konfliktów (przedmiotem sporów były m.in. łąki, młyny, stawy - toczono o nie długo-
letnie procesy, stroną tych konfliktów był głównie miejscowy patrycjat i rycerstwo, 
które tytułem zastawów lub nadań lennych posiadało w miastach swoje dobra). 

Prowadzone przez książąt śląskich akcje zagospodarowywania swoich ziem skut-
kowały napływem kolonistów, głównie niemieckich, którzy w krótkim czasie stali się 
siłą dominującą w miastach, a z czasem również na wsi. Wraz z napływem ludności 
niemieckiej (chłopów i mieszczan), która na terenie Śląska znalazła dogodne warunki 
osadnicze, pojawiło się również niemieckie rycerstwo. Pierwsi przybysze pochodzili 
głównie z ubogich rodzin rycerskich, które szukały na Śląsku możliwości wzbogace-
nia się. Imigracja rycerska osiągnęła swój szczyt na przełomie XIII i XIV w., kiedy 
książęta śląscy zaangażowani byli w liczne konflikty dzielnicowe i chętnie korzystali 
z usług obcych rycerzy. Stopniowo liczba przybyszów wzrastała i zaczęli oni domi-
nować w otoczeniu książąt. Wraz z niemieckim rycerstwem pojawiły się zachodnie 
wzorce prawne (system lenny), które powoli wypierały polskie prawo zwyczajowe 
i wzmacniały pozycję obcego rycerstwa. Związani ze śląskimi dworami rycerze otrzy-
mywali nadania ziemskie, początkowo były to niewielkie dobra, później ukształtowały 
się wielkie własności. Proces ich powstawania związany był bezpośrednio z objęciem 
zwierzchnictwa nad Śląskiem przez królów czeskich, którzy licznymi nadaniami na rzecz ry-
cerstwa niemieckiego wzmacniali swoją pozycję wobec zhołdowanych książąt piastowskich. 
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Z takiej polityki korzystały również rodziny rycerskie w księstwie głogowskim, np. 
Unruhowie, Knobelsdorffowie, Glaubitzowie, a przede wszystkim Rechenbergowie, 
którzy na przełomie  XIV i XV w. skupili w swoich rękach większość ziem obecnego 
powiatu nowosolskiego.

Po śmierci Henryka V (1369 r.) rządy w księstwie przejęli jego synowie – Hen-
ryk VI Starszy, Henryk VII Rumpbold i Henryk VIII Wróbel, którzy dokonali podziałów 
ojcowizny. Podziały ziem księstwa miały miejsce również na początku XV w., kiedy 
to wyodrębniło się na stałe księstwo żagańskie, które objął  Jan I. Pozostała część te-
rytorium głogowskiego znalazła się w rękach Henryk IX. Ten, wobec podziału stołecz-
nego Głogowa, stale rezydował w Kożuchowie, który pełnił rolę nieoficjalnej stolicy 
księstwa. 

Po śmierci ostatniego księcia głogowskiego, Henryka XI, w 1476 r. do rywaliza-
cji o księstwo stanęła Brandenburgia i wspierany przez króla węgierskiego Macieja 
Korwina, książę Jan II żagański. Wojna z Brandenburgią zakończyła się sukcesem Jana 
żagańskiego, który opanował większość ziem księstwa, chociaż w wyniku ustaleń wę-
giersko-brandenburskich w Kamieńcu Ząbkowickim z 1482 r. musiał zadowolić się 
tylko dożywotnią władzą nad zdobytym terytorium. Bezpośrednim skutkiem układów 
kamienieckich było przekazanie Brandenburgii przez Macieja Korwina Krosna Odrzań-
skiego i Sulechowa wraz z łużyckimi Bobrowicami i Lubskiem, zwanych odtąd księ-
stwem krośnieńskim. W 1488 r., w wyniku przegranej wojny z królem węgierskim, Jan 
II utracił księstwo. W latach 1489-1490 władzę nad księstwem sprawował syn Macie-
ja, Jan Korwin, potem zwierzchność nad terytorium przejęli ponownie władcy czescy. 
W 1491 r. król Czech, Władysław Jagiellończyk osadził w Głogowie swojego brata, 
Jana Olbrachta. Po nim rządy w księstwie przejął najmłodszy z Jagiellonów, Zygmunt 
(1499 r.), który w  1504 r. otrzymał tytuł namiestnika Śląska. Rezydujący w Głogowie 
Zygmunt przeprowadził w księstwie wiele reform, m.in. ukrócił rozbójnictwo, zrefor-
mował sądownictwo, przeprowadził reformę monetarną. Za jego rządów nastąpił rozwój 
zniszczonej wojnami dzielnicy. W 1506 r., po śmierci brata, Aleksandra, Zygmunt 
został królem Polski, a bezpośrednią władzę nad księstwem głogowskim ponownie 
objęli władcy czescy. W 1526 r. po śmierci Ludwika Jagiellończyka w bitwie pod 
Mohaczem, Śląsk wraz z Czechami przeszedł pod panowanie Habsburgów. 

Granice terytorialne księstwa głogowskiego ukształtowane pod koniec XV wieku 
przetrwały bez większych zmian do XVIII w. Nastąpiły natomiast zmiany w admini-
stracji terenowej. Na przełomie XV i XVI w. zlikwidowano weichbildy – bytomski, 
nowomiejski (Nowe Miasteczko) i otyński, a ich terytoria przyłączono do weichbildu 
głogowskiego, kożuchowskiego i zielonogórskiego. 

W średniowieczu i czasach nowożytnych mieszkańcy księstwa głogowskiego 
tworzyli strukturę stanową. Na szczycie hierarchicznej struktury feudalnej stał władca, 
który jeszcze w połowie XV wieku był największym posiadaczem ziemskim. Jednak 
jego domena na skutek licznych nadań ziemskich na rzecz rycerstwa (szlachty), ducho-
wieństwa i miast stopniowo się kurczyła. Najbardziej uprzywilejowaną pozycję wśród 
stanów księstwa głogowskiego zajmowała szlachta. Jej wyznacznikiem był status prawny, 
funkcje pełnione w administracji państwowej, aktywność polityczna, której wyrazem 
była różnorodność wytworzonych zgromadzeń stanowych, a przede wszystkim pozycja 
ekonomiczna wynikająca ze stanu posiadania. Na początku XVI wieku dominującym 
typem własności szlacheckiej były majątki jedno – lub dwuwioskowe, a nawet dobra 
składające się z części wsi lub folwarku. Nierzadko wsie położone na interesującym 
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Mapa księstwa głogowskiego (fragment).
J. Scultetus, wyd. J. Blaeu, Amsterdam, poł. XVII w.
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Księstwo głogowskie w II połowie XVIII w. 
Frament mapy z Atlasu Śląska, Norymberga 1752.
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nas obszarze podzielone były pomiędzy kilku właścicieli, np. w Stypułowie wzmian-
kuje się trzech właścicieli a wieś Borów Wielki na początku stulecia podzielona była 
pomiędzy rodziny Rechenberg i Unruh; podobnie wsie Mirocin Dolny, Średni, Dolny, 
Popęszyce dzielone były na odrębne własności ziemskie. W średniowieczu rozpoczął 
się także proces formowania wielkich własności ziemskich. U progu czasów nowożyt-
nych, na skutek upowszechnienia się gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej zjawisko 
to uległo intensyfikacji. Rozmiary powstających latyfundiów były różne. W księstwie 
głogowskim do połowy XVI w. największym posiadaczem ziemskim była rodzina 
von Rechenberg, która posiadała w całości lub udziały w 6 miastach (Przemków, 
Sława, Otyń, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Kożuchów) i kilkanaście wsi 
w kilku weichbildach. Po śmierci Hansa von Rechenberga w 1537 r. dokonano podziału 
dóbr między członków rodziny, którzy założyli boczne linie rodu (otyńska, sławska, sie-
dlisko-bytomska). Na początku XVII w. majątki te przeszły na własność innych rodzin 
szlacheckich oraz zakonu jezuitów. Już w 1561 r. część dóbr Rechenbergów (Siedlisko 
i Bytom) zakupił Fabian von Schönaich. Do znaczniejszych posiadaczy ziemskich na-
leżeli także przedstawiciele rodu von Knobelsdorff (część Borowa Wielkiego, Studzie-
niec), von Kottwitzowie (m.in. Broniszów, Kolsko, Konotop), von Dyherrnowie (Cheł-
mek, Konotop, Mirocin Górny i Dolny, Studzieniec), von Braunowie (Solniki, Ciepie-
lów, Drwalewice). W drugiej połowie XVI wieku wielkie posiadłości ziemskie skupi-
ła w swoich rękach rodzina von Schönaich (Fabian i Georg von Schönaich), które na 
początku XVII wieku otrzymały status majoratu, a w końcu stulecia – państwa stano-
wego (baronat bytomski). Wolne państewka stanowe były to kompleksy majątków ry-
cerskich, które na skutek specjalnych przywilejów wyłączono spod jurysdykcji lokal-
nych władz, a ich właściciele jako lennicy podlegali bezpośrednio władzy cesarza. Po 
1741 r. państewko Schönaichów uzyskało status księstwa (Carolath – Beuthen), które 
jako jednostka administracyjna utrzymało się do 2 połowy XIX stulecia.

Szlachta księstwa głogowskiego, wzorem krajów ościennych, rozwijała gospo-
darkę folwarczną. Folwarki, obok gospodarki leśnej i rybnej, były dominującą formą 
aktywności gospodarczej szlachty. Średnio na wieś przypadał 1 folwark. Dzieliły się 
na pańszczyźniane, w których niemal wszystkie prace wykonywali w ramach pańszczy-
zny chłopi, folwarki o dominującej pracy najemnej i folwarki mieszane. Pomimo sprzy-
jających tendencji folwarki pańszczyźniane nie stały się jednak typem dominującym, 
a szlachta w szerokim zakresie korzystała z pracy najemnej. Na folwarkach drobnej 
szlachty pracowali najczęściej osadzeni przy nich zagrodnicy, których pańszczyzna 
była niewielka, ale w ramach najmu przymusowego pracowali na pańskim folwarku za 
wynagrodzeniem. W większym zakresie pracę chłopów pańszczyźnianych wykorzysty-
wano w dużych majątkach ziemskich, w których dysponując większymi środkami fi-
nansowymi i darmową siłą roboczą intensyfikowano działalność gospodarczą przez 
zakładanie nowych folwarków, melioracje rolne, zakładanie łąk, rozwijanie browarnic-
twa czy gospodarki stawowej. Na uwagę zasługują tutaj działania Georga von Schöna-
icha, który w początkach XVII w. na terenie majoratu siedlisko-bytomskiego prowadził 
akcję zagospodarowywania nieużytków i zakładania nowych folwarków, które dały 
początek wielu współczesnym wsiom w gminie Siedlisko. 

W XVI stuleciu na terenie współczesnego powiatu nowosolskiego znajdowały 
się 4 miasta. Pod względem urbanistycznym miasta dzieliły się na miasta obwarowane 
– Kożuchów, Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko oraz otwarte – Otyń. W XVIII w. 
status miasta otrzymał Konotop (1706 r.) i Nowa Sól (1743 r.). 
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Już u schyłku średniowiecza część miast znalazła się w rękach prywatnych 
(rycerskich), w XVI w. wszystkie miasta powiatu były w rękach lokalnej szlachty. 
W połowie tego stulecia, po okresie kilkunastu lat zastawu  jedynie Kożuchów, jako 
siedziba władz weichbildu, pozostał miastem królewskim. Z miast regionu wyróżniał 
się Kożuchów, który był jednym z większych ośrodków handlu i produkcji w księstwie 
głogowskim, ponadto był miastem silnie ufortyfikowanym. Z pozostałych miast regionu 
większą rolę gospodarczą i komunikacyjną odgrywał Bytom Odrzański. Pozostałe mia-
sta, jako ośrodki lokalnej wymiany handlowej i produkcji w głównej mierze na rzecz 
prywatnych właścicieli, rozwijały się powoli. Wyjątkiem była Nowa Sól, która z powsta-
łej w połowie XVI stulecia osady warzelników (funkcjonowała tu cesarska warzelnia 
soli), podniesiona została do rangi miasta w połowie XVIII wieku.

Społeczność chłopska na Śląsku była bardzo zróżnicowana i dzieliła się na kmieci 
(wolnych, dziedzicznych, czynszowych i pańszczyźnianych), zagrodników (wolnych 
- zwanych niekiedy czynszowymi, omłockowych, dworskich i pańszczyźnianych) oraz 
chałupników i komorników. Osobną grupę stanowili wolni sołtysi. W obrębie tych 
kategorii występowały jednak duże różnice majątkowe. Pomimo upowszechnienia się 
w XVI stuleciu gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, w końcu stulecia kmiecie sta-
nowili około połowy ludności wsi śląskich. Przeciętne gospodarstwo kmiece miało are-
ał nie przekraczający 1 łana.  Przemiany w strukturze społecznej wsi przyniosła wojna 
trzydziestoletnia. Po jej zakończeniu, feudałowie śląscy podnosząc ze zniszczeń swoje 
majątki, zasiedlali folwarki i nowe wsie wyłącznie zagrodnikami i chałupnikami, którzy 
w XVIII wieku stanowili już dominującą grupę ludności wiejskiej w regionie.

Największy wpływ na stosunki społeczno-polityczne w księstwie głogowskim 
w XVI-XVII w. miała reformacja. Nowinki religijne, niosące ze sobą krytykę Kościo-
ła katolickiego pojawiły się w księstwie głogowskim na początku lat 20. XVI stulecia 
i trafiając na podatny grunt szybko znalazły zwolenników wśród duchowieństwa, 
mieszczaństwa, a przede wszystkim szlachty. Na interesującym nas terenie postępy 
reformacji związane były z działaniami Hansa von Rechenberga, który już w 1522 r. 
sprowadził na zamek w Kożuchowie protestanckiego kaznodzieję i stał się gorącym pro-
pagatorem nowej wiary. W krótkim czasie duchowni protestanccy pojawili się również 
w innych posiadłościach Rechenbergów. Również w innych częściach księstwa, szlachta 
wykorzystując prawo patronatu nad kościołami, obsadzała duchownymi protestanckimi 
parafie. Podobnie w miastach – reformacja szybko się rozprzestrzeniała i w połowie 
stulecia większość parafii obsadzona została przez duchownych protestanckich. Re-
formacja w księstwie miała zdecydowanie luterański charakter. Kalwinizm znalazł 
oparcie tylko w Bytomiu Odrzańskim, gdzie właściciel miasta, Fabian von Schöna-
ich, po przyjęciu luteranizmu zmienił wyznanie i rozpoczął organizację w swoich do-
brach Kościoła kalwińskiego. Działania te kontynuował jego spadkobierca, Georg von 
Schönaich, który uczynił z Bytomia Odrzańskiego promieniujący na cały Śląsk ośro-
dek myśli protestanckiej. W założonej przez niego w 1599 r. szkole, późniejszym gim-
nazjum akademickim z własną drukarnią, kształcili się i wykładali wybitni przedsta-
wiciele śląskiego protestantyzmu. 

W okresie wojny trzydziestoletniej (1618 -1648) ziemie księstwa stały się wi-
downią wieloletnich zmagań wojennych. Przemarsze wojsk, którym towarzyszyły 
grabieże, pożary i epidemie doprowadziły do zniszczeń ogromnych połaci księstwa. 
Po wojnie wiele miejscowości regionu długo nie mogło się podnieść z upadku; szcze-
gólnie ucierpiały miasta, jednak i wiele wsi pozostawało w ruinie. Ich odbudowa była 
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Mapa księstwa głogowskiego (fragment)
R. J. Julien, wyd. Paryż 1759.
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Powiat kożuchowski i baronat bytomski.
Mapa księstwa głogowskiego J. W. Wielanda i M. Schubartha z 1739 r.
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długotrwała, w dużej mierze ze względu na ubytek ludności. Wiele miast i wsi było 
wyludnionych, a kontrreformacyjne działania władz cesarskich spowodowały ponadto 
emigrację o podłożu religijnym, największą w latach 1652 -1654, kiedy przeprowadza-
no akcję odbierania kościołów protestantom.

Postępujący od czasów średniowiecza napływ na terytorium Śląska ludności 
niemieckiej i równoczesny odpływ na tereny Rzeczpospolitej ludności pochodzenia 
polskiego spowodował, że po wojnie trzydziestoletniej stosunki etniczne na ziemiach 
nadodrzańskich uległy istotnym zmianom. Tereny na lewym brzegu Odry w prze-
wadze zamieszkiwała ludność niemiecka. Polacy stanowili mniejszość, skupioną 
w niewielkich enklawach – w końcu XVII w. były nimi wsie Bobrowniki i Niedo-
radz. Na prawym brzegu Odry ludność polska skupiona była w okolicach Kolska 
i Konotopu. W XVIII i na pocz. XIX w. wsie te jednak utraciły polski charakter. Po-
nowny napływ ludności polskiego pochodzenia na te tereny miał miejsce w 2 połowie 
XIX (prace sezonowe) oraz na początku XX wieku (osadnictwo przygraniczne).

W 1740 r., w wyniku zwycięstwa odniesionego nad Austrią, Śląskiem zawładnął 
król pruski, Fryderyk II. Dwie kolejne wojny śląskie nie zdołały podważyć panowania 
pruskiego nad tym obszarem. Po 1742 r. władze pruskie na nowych terenach przepro-
wadziły reformę administracyjną. Zniesiono tradycyjny podział Śląska na księstwa 
i utworzono dwa departamenty. Utworzony departament kamery wojenno-domi-
nialnej w Głogowie objął terytorium dawnych księstw głogowskiego, żagańskiego, 
legnickiego, wołowskiego oraz dwa państwa stanowe. Departament składał się z 16 
nowoutworzonych powiatów, które zastąpiły średniowieczne weichbildy. Tereny 
obecnego powiatu nowosolskiego wchodziły w skład powiatów kożuchowskiego, 
głogowskiego, zielonogórskiego i baronatu bytomskiego.

Według spisu z 1787 r. powiat kożuchowski obejmował 4 miasta – Kożuchów, 
Nową Sól, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański oraz 99 wsi (?). W tym czasie na 
jego obszarze wzmiankowano 28 kościołów (6 ewangelickich), 24 domy parafialne, 
50 szkół, szpital, 39 siedzib pańskich, 83 wolne gospodarstwa chłopskie, 97 folwar-
ków, 710 gospodarstw kmiecych, 983 zagrodnicze, 1479 chałupnicze i komornicze. 
Powiat zamieszkiwało 24315 osób.

W okresie kampanii napoleońskich na Śląsku (1806 -1813)  obszar powiatu 
przemierzały  wojska francuskie, pruskie i rosyjskie. Do większych walk na tym te-
renie nie doszło, jednak kontrybucje i rekwizycje poważnie nadszarpnęły kondycję 
gospodarczą regionu. 

Klęski Prus w wojnie z Francją wymusiły konieczność przeprowadzenia reform 
w państwie. Jedną z nich była reforma ustroju miast, która narzucała ośrodkom szereg 
nowych obowiązków, a ich spełnienie warunkowało utrzymanie statusu miejskiego. 
Po 1811 r. status miasta utracił Konotop.

W latach 1818 -1820 wprowadzono nowy podział administracyjny Prus. Pań-
stwo podzielono na prowincje, rejencje, powiaty, okręgi wójtowskie i gminy jed-
nostkowe. Ziemie współczesnego powiatu nowosolskiego znalazły się wówczas w 
granicach powiatu kożuchowskiego i księstwa siedliskiego, przynależnych do rejencji 
legnickiej w prowincji dolnośląskiej. W wyniku reformy zmianom uległy granice 
powiatu kożuchowskiego. Wraz z miastem Sławą w jego granicach znalazły się 23 
nowe miejscowości (łącznie w skład powiatu wchodziło 5 miast i 86 wsi). Natomiast 
wsie Miłaków, Żuków, Bukowica i Nowa Jabłonna przyłączono do powiatu szpro-
tawskiego. 
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Mapa powiatu kożuchowskiego z 1844 r.
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Wchodzące skład powiatu kożuchowskiego księstwo siedlisko-bytomskie  do lat 
80. XIX wieku zachowało swoją odrębność skarbowo-sądowniczą. Obszar księstwa 
obejmował Bytom Odrzański i 19 wsi położonych w granicach powiatu kożuchowskie-
go oraz 4 wsie (Miłaków, Bukowica, Żuków i Gościszowice) na terenie powiatu szpro-
tawskiego. Ukształtowane w 1 połowie XIX wieku granice powiatu kożuchowskiego 
przetrwały bez zmian do początku lat 30. XX w.

W 1920 r. w wyniku ustaleń Międzysojuszniczej Komisji, która wytyczyła gra-
nicę polsko-niemiecką, północno-wschodni odcinek granicy powiatu kożuchowskiego 
w okolicach Sławy stał się granicą państwową. 

W październiku 1932 r.  władze niemieckie zlikwidowały powiat kożuchowski, 
a jego terytorium podzielono i wcielono do powiatów zielonogórskiego i głogowskie-
go. Powiat przywrócono rok później (październik 1933 r.) po protestach mieszkań-
ców jednakże  w innych granicach. Miasta Sława i Bytom Odrzański wraz z przyle-
głymi wsiami, m.in. z  Siedliskiem, przyłączono do powiatu głogowskiego, natomiast 
włączono Nowogród Bobrzański z okolicznymi wsiami. W 1935 r. w granicach po-
wiatu znajdowały się 4 miasta – Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko i Nowogród 
Bobrzański oraz 77 wsi (bez folwarków).

Po zjednoczeniu Niemiec (1871 r.) obszar powiatu kożuchowskiego zna-
lazł się na peryferiach nowego państwa niemieckiego. Rola jaką pełnił Dolny Śląsk 
w państwie pruskim zmalała na rzecz dynamicznie rozwijających się prowincji za-
chodnich. Efektem tego był odpływ ludności oraz zmiany w strukturze gospodarczej 
miast (już po 1809 r. zlikwidowano prywatną własność miast). Stare ośrodki miejskie 
(Kożuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański) na skutek zmian w sposobie pro-
dukcji weszły w okres stagnacji i pauperyzacji. Oparta na rzemiośle gospodarka tych 
miast nie mogła wytrzymać konkurencji z dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami 
przemysłowymi, takimi jak Nowa Sól, Głogów czy Zielona Góra. W połowie XIX w. 
nastąpiły również zmiany na wsi. Na skutek procesów uwłaszczeniowych zmniejsza-
ły się powierzchnie majątków szlacheckich. Część dóbr szlacheckich rozparcelowano, 
w pozostałych zamożni właściciele prowadzili zakrojone na szeroką skalę modernizacje 
(budowa nowych folwarków specjalizujących się w hodowli lub uprawach, zakładanie 
gorzelni, browarów), np. Schönaichowie z Siedliska założyli w swoich posiadłościach 
ziemskich kilka nowych folwarków, m.in. Karlsberg i Katherinenhof.

Od 1933 r., w ramach walki ze słowiańską i polską przeszłością tych ziem władze 
niemieckie przeprowadzały akcję zmian nazw  miejscowości. Na terenie  powiatu ko-
żuchowskiego zmieniono nazwy kilku wsi, m.in. Krolkwitz – Weissfurt (Królikowice); 
Alt Tschau – Trockenau (Stare Żabno); Tschiefer – Zöllbrücken (Przyborów); Tschöplau 
– Waldruh (Ciepielów).

 W latach II wojny światowej obszar powiatu do 1944 r. pozostawał poza teatrem 
działań wojennych. Dopiero jesienią 1944 r. rozpoczęto przygotowania do odparcia 
ofensywy wojsk radzieckich. W tym celu rozbudowywano i modernizowno wzniesione 
w latach 1928 -1939 umocnienia Pozycji Odrzańskiej i budowano nowe umocnienia 
polowe (operacja Barthold).

Obszar powiatu nowosolskiego został opanowany przez wojska radzieckie 3 
Armii Gwardii między 28 stycznia a 14 lutego 1945 r. W tym czasie doszło tylko do 
lokalnych potyczek wojsk radzieckich z wycofującymi się Niemcami, głównie w rejo-
nie Bielaw (kanał Kopalnica) i Kożuchowa. Sytuacja ta sprawiła, że zniszczenia wojen-
ne miejscowości były stosunkowo niewielkie, jedynie Kożuchów został ostrzelany 
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i częściowo spalony przez Rosjan. Większe szkody poczyniły radzieckie wojska oku-
pacyjne, które do czasu ustaleń poczdamskich traktowały te ziemie jako zdobycz wo-
jenną i systematycznie wywoziły stąd poniemieckie mienie.

W wyniku klęski hitlerowskich Niemiec i decyzji podjętych na konferencji Wiel-
kiej Trójki w Jałcie  w lutym 1945 r. granice zachodnie Polski zostały przesunięte na 
linię Odry i Nysy Łużyckiej. W 1945 r. na tzw. Ziemiach Odzyskanych powołano 
polską administrację. Południowa  część dzisiejszego województwa lubuskiego znalazła 
się w okręgu dolnośląskim z siedzibą władz w Legnicy. W lipcu 1945 r. przekształcono 
okręgi w województwa. W wyniku tych zmian część obszaru okręgu dolnośląskiego 
weszła w skład województwa wrocławskiego. Administrację polską na obszarze współ-
czesnego powiatu utworzono w końcu maja 1945 r. Siedzibą Pełnomocnika Rządu na 
Obwód 38 (jednostka administracyjna) został Kożuchów. Granice obwodu obejmowa-
ły teren przedwojennego powiatu kożuchowskiego. Wiosną 1946 r. zlikwidowano ob-
wody i utworzono starostwa powiatowe. W skład powiatu kożuchowskiego weszły 
3 miasta – Kożuchów, Nowa Sól i Nowe Miasteczko oraz 5 gmin wiejskich (Borów 
Wielki, Broniszów, Lipiny, Nowogród Bobrzański, Opalenice - wcześniej Stary Cień) 
z 43 gromadami. Utworzony powiat obejmował powierzchnię 730 km2.

Wraz z utworzeniem administracji polskiej pojawili się polscy osadnicy. Napły-
wowi ludności polskiej towarzyszyła akcja wysiedlania ludności niemieckiej. 
Organizacją osadnictwa polskiego na terenach przejętych od Niemiec zajmowało się 
kilka organizacji państwowych i społecznych. Już w marcu 1945 r. Polski Związek 
Zachodni zorganizował wydziały osadnicze, które prowadziły intensywną akcję agita-
cyjną na rzecz osiedlania się na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Realizowano 
również idee osadnictwa patronackiego. Patronat nad osadnictwem na terenie Środko-
wego Nadodrza objęły miasta wielkopolskie – akcji osiedleńczej prowadzonej przez 
PZZ w Kożuchowie i Nowej Soli patronowały Śrem, Jarocin i Kościan. Instytucją 
rządową powołaną do organizacji akcji repatriacyjnej ludności polskiej z terytoriów 
przejętych przez Związek Radziecki był Państwowy Urząd Repatriacyjny, który prze-
jął następnie większość działań osadniczych. Pierwszy oddział PUR-u zorganizowano 
już 22 maja 1945 r. w Nowej Soli. Koordynował on działania osadnicze i akcję wy-
siedlania ludności niemieckiej na terenie całego obwodu kożuchowskiego. W lipcu 
1945 r. zapoczątkowany został ruch repatriacyjno – przesiedleńczy. Do obwodu ko-
żuchowskiego napływać zaczęły liczne transporty z terenów Wileńszczyzny, Wołynia, 
Podola, Lwowa i Stanisławowa. Do grudnia 1945 r. napłynęło do miast obwodu 3200 
repatriantów i 4330 przesiedleńców. Według danych PUR, do końca października 
1946 r. na tereny powiatu kożuchowskiego przybyło 26995 repatriantów i 5697 prze-
siedleńców – łącznie 33692 osoby. Repatrianci ze wschodnich województw przedwo-
jennej Rzeczpospolitej, przesiedleńcy z centralnej Polski, reemigranci z Rumunii 
i Francji oraz pozostała na tym terenie ludność niemiecka tworzyły specyficzny kon-
glomerat, w którym nie trudno było o spory i zadrażnienia. Każda z grup ludnościowych 
posiadała swoje tradycje i kulturę oraz określony poziom cywilizacyjny. Asymilacja 
powstałej w tym czasie społeczności lokalnej trwała bardzo długo. Problemy te po-
głębiły jeszcze skutki akcji „Wisła”, kiedy w 1947 r. na teren powiatu kożuchowskie-
go (okolice Kożuchowa i wieś Lipiny) przesiedlono przymusowo ludność łemkowską 
i bojkowską z województwa rzeszowskiego. W latach 1957-1959 przybyła na teren 
powiatu jeszcze kilkusetosobowa grupa repatriantów z ZSRR, jednak nie wpłynęła 
ona znacząco na wzrost ludności.
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W 1950 r. utworzono województwo zielonogórskie, w skład którego weszło 5 
powiatów byłego województwa wrocławskiego, m.in. kożuchowski. Ustawa o jednoli-
tej władzy państwowej z marca 1950 r. zlikwidowała stanowiska wójtów, burmistrzów 
i starostów. Władze przejęły gminne, miejskie, powiatowe i wojewódzkie Rady Na-
rodowe. 23 kwietnia 1953 r. przeniesiono siedzibę Prezydium Powiatowej RN do 
Nowej Soli, a za zmianą siedziby poszła zmiana nazwy powiatu – powiat nowosolski. 
Rok później dokonano nowego podziału administracyjnego województwa zielonogór-
skiego, w miejsce gmin utworzono gromady. Przy okazji powiększono  terytorium 
powiatu nowosolskiego włączając gminę Bytom Odrzański z  Siedliskiem (wcześniej 
w powiecie głogowskim), gminę Otyń (wcześniej powiat zielonogórski) oraz wsie Mi-
łaków i Żuków (wcześniej w powiecie szprotawskim), wyłączono natomiast gminę 
Nowogród Bobrzański. Granice gromad i siedziby utworzonych Gromadzkich Rad 
Narodowych do reformy administracyjnej w 1975 r. podlegały kilkakrotnym zmianom. 
W 1957 r. w skład powiatu nowosolskiego wchodziły gromady: Broniszów, Mirocin 
Średni, Studzieniec, Kożuchów (miejska), Stypułów, Szyba, Nowe Miasteczko (miej-
ska), Wierzbnice, Bytom Odrzański (miejska), Solniki, Wrociszów, Stare Żabno, Otyń, 
Przyborów, Siedlisko, Nowa Sól (miejska), Lipiny, Lubięcin. W 1958 r. zlikwidowa-
no Gromadę Przyborów (włączona do Starego Żabna) i Gromadę Lipiny (do Groma-
dy Lubięcin). W 1961 r. z Gromady Stare Żabno wyłączono wieś Stare Żabno, któ-
rą przyłączono do miasta Nowej Soli. W 1972 r. zlikwidowano Gromadę Wrociszów, 
a jej miejscowości przyłączono do Gromady Stare Żabno, której nazwę zmieniono na 
Gromada Nowa Sól. W końcu 1972 r. zlikwidowano gromady, a na ich miejsce utwo-
rzono gminy: Nowa Sól, Lubięcin, Kożuchów, Mirocin Średni, Nowe Miasteczko, 
Siedlisko, Bytom Odrzański, Otyń. W wyniku tej reformy z powiatu wyłączono wsie 
Jarogniewice i Barcikowice Małe (przyłączone do powiatu zielonogórskiego). Usta-
wa z 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym kraju likwidowała powiaty 
i tworzyła 49 województw. W tym czasie zlikwidowano gminę Mirocin Średni, a jej 
wsie włączono do gminy Kożuchów. Rok później gminę Lubięcin połączono z gminą 
Nowa Sól. Ukształtowany w wyniku reformy podział na gminy przetrwał bez więk-
szych zmian do czasów współczesnych. Wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 r. 
reforma administracyjna ustaliła nowy podział kraju na 16 województw o charakte-
rze samorządowym i rządowym,  samorządowe powiaty i gminy. Utworzony powiat 
nowosolski znalazł się w województwie lubuskim i składał się z 11 gmin - Bytom Od-
rzański, Kolsko (do 1975 r. w powiecie sulechowskim), Kożuchów, Nowa Sól (miej-
ska), Nowa Sól (wiejska), Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko, Sława, Szlichtyngowa 
i Wschowa (trzy ostanie do roku1975 w powiecie wschowskim). W 2002 r. przeprowa-
dzono reorganizację powiatu nowosolskiego – gminy Sława, Szlichtyngowa i Wschowa 
weszły w skład nowoutworzonego powiatu wschowskiego. 

Dziś w skład powiatu o powierzchni 771 km2, wchodzi 8 gmin: gmina miejska 
Nowa Sól; gminy miejsko-wiejskie – Bytom Odrzański, Kożuchów, Nowe Miasteczko; 
gminy wiejskie – Kolsko, Nowa Sól, Otyń, Siedlisko.
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BIELAWY
gm. Siedlisko 

Bilawa (1541)
Bielawe Alt (1687)
Bielawe Neu (1687)
Bielawe (1844)
Lindenkranz (1936)

 Założenie wsi Bielawy przypisuje się Wolfowi v. Glaubitz z Czernej, który 
w 1541 r. kupił od ówczesnego właściciela Bytomia, Franza von Rechenberga okoliczne 
ziemie i sprowadził na nie osadników (nazwa wsi sugerować może jednak istnienie tu-
taj wcześniej osady o słowiańskim rodowodzie). Kilka lat później Glaubitz rozszerzył 
swoje posiadłości i nakazał postawienie we wsi wiatraka. W 1561 r. majątek bytomski 
Rechenbergów zakupił Fabian v. Schönaich, który trzy lata później odkupił od Glau-
bitzów również Bielawy. W tym czasie we wsi znajdowało się 29 gospodarstw chłop-
skich. Z inicjatywy nowego właściciela założono folwark, który nazwano Nowa Bie-
lawa. Od tej pory do pocz. XX w. funkcjonowały nazwy dwóch części wsi - Stara 
i Nowa Bielawa – obie wchodziły w skład majoratu siedlisko-bytomskiego (Carolath-
Beuthen). W 1580 r. Schönaich ufundował w Bielawach pierwszy protestancki kościół 
oraz szkołę. Przemiany gospodarcze, które na pocz. XVII w. zainicjował spadkobierca 
Fabiana, Georg v. Schönaich, zahamowała wojna trzydziestoletnia. W 1626 r. wieś pa-
dła łupem wojsk protestanckich Mansfelda, a w 1642 r. żołnierze szwedzcy zaprószyli 
ogień, który oprócz zabudowań gospodarczych strawił budynek szkoły i świątynię. Po 
wkroczeniu wojsk cesarskich miały miejsce prześladowania religijne. Odbudowa ze 
zniszczeń trwała dosyć długo. W 1701 r. ludność wsi otrzymała zezwolenie na wznie-
sienie drewnianej dzwonnicy, na której zawieszono dwa dzwony. Nową świątynię zbu-
dowano dopiero pod panowaniem pruskim. Kościół p.w. Serca Jezusowego wzniesio-
no w 1767 r. Szachulcowa świątynia istniała do końca XX w., kiedy po pożarze zosta-
ła rozebrana, a na jej miejscu wzniesiono nowy  kościół (1999 r.).

Podział wsi na dwie części utrzymywał się do połowy lat 30. XX stulecia. 
W  1765 r. wieś zamieszkiwało – Stara Bielawa (Nowa Bielawa) – 19 (21) kmieci, 24 
(4) zagrodników, 27 (17) chałupników (komorników) i 12 (4) rzemieślników. W roku 
1791 w starej części znajdowały się dwa folwarki, 2 wolne gospodarstwa i 4 wiatraki, 
a zamieszkiwało ją 629 osób, w nowej natomiast mieszkało 280 osób. W 1845 r. Stara 
Bielawa liczyła 791 mieszkańców (10 katolików), którzy zamieszkiwali w 90 domach. 
We wsi mieściła się szkoła ewangelicka (otwarta w 1835 r. – 240 uczniów), funkcjo-
nował folwark z owczarnią na 1200 owiec, 2 kuźnie i 5 wiatraków. W tym samym 
czasie Nową Bielawę zamieszkiwało 442 osoby (w tym 42 katolików), ponadto znaj-
dował się tu folwark (wyspecjalizowany w hodowli owiec) i 2 wiatraki. W 2 poł. XIX w. 
Schönaichowie wydzierżawili większość swoich folwarków. Na pocz. XX w. przy 
gospodarstwie uruchomiono olejarnię, we wsi powstał system wodociągów, poczta, 
funkcjonowało kilka zakładów rzemieślniczych i 7 wiatraków. W latach 20. XX w. 

Bielawy

II. MIEJSCOWOŚCI POWIATU
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oddano do użytku nowy budynek szkoły. W 1926 r. Nowa Bielawa liczyła – 361 miesz-
kańców, Stara Bielawa – 658.

W połowie lat 30. XX w. władze niemieckie dokonały zmiany słowiańskiej nazwy 
miejscowości na Lindenkranz, a w 1937 r. wieś włączono do powiatu głogowskiego. 
W czasie II wojny światowej zlokalizowano we wsi niewielki obóz dla jeńców ra-
dzieckich. W 1945 r. w pobliżu Bielaw miały miejsce kilkudniowe walki Rosjan 
z okopanymi nad kanałem Kopalnica wojskami niemieckimi. Po 1945 r. tradycyjny 
podział wsi uległ zatarciu, we wsi wzniesiono kilka nowych zabudowań mieszkalnych 
i gospodarczych, zmodernizowano drogi. W latach 50. uruchomiono we wsi pocztę. 
W latach 80. i 90. XX w. zmodernizowano budynek szkoły podstawowej – urządzono 
stołówkę, świetlicę,  wzniesiono salę gimnastyczną i pomieszczenia dla funkcjonującej 
od 1955 r. biblioteki wiejskiej. W 2000 r. wieś liczyła 691 mieszkańców i 104 gospo-
darstwa rolne.

Kartka pocztowa z lat 30. XX w.

Kościół p.w. Serca Jezusowego. 
Fot. 2003 r.

Bielawy
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BIELICE
gm. Kożuchów

Beliz (1220)
Belitcz (1295)
Bielitz (1887)

Bielice to typowa wieś folwarczna, której zabudowa tylko w niewielkim stop-
niu wyszła poza założenie majątku ziemskiego. Wieś po raz pierwszy wymieniono 
w dokumencie z  1220 r. W tym czasie wieś mogła już być własnością rycerską, jed-
nak nie zachowały się wzmianki o właścicielach. W 1432 r. wzmiankuje się miejsco-
wego sołtysa – Hansa Roze. Kolejne informacje o wsi pojawiły się dopiero w końcu 
XVI w., kiedy wymieniono jako właściciela majątku Kaspra von Knobelsdorfa. W rę-
kach tego rodu Bielice pozostawały do połowy XVII w. Przez kolejne dwieście lat wieś 
wielokrotnie zmieniała właścicieli, były nimi rodziny von Abschatz (ok. 1687 r.), von 
Seher (do 1705 r.), von Braun (do 1714 r.), von Glaubitz (do 1828 r.), Munk, Schultz 
(do 1844 r.) i Eltester.  W 1865 r. posiadłość ziemską zakupił Ernst Heinrich Oswald 
Nickisch von Rosenegk, którego potomkowie władali Bielicami do 1945 r. Siedzi-
ba właścicieli Bielic wspomniana była w końcu XVIII w. Niewykluczone, że budow-
la ta miał swój renesansowy rodowód. W końcu stulecia (1791) prócz dworu i folwar-
ku znajdowało się we wsi 10 domów (112 mieszkańców) i wiatrak. W 1844 r. siedziba 
właścicieli znajdowała się w ruinie, przy folwarku funkcjonowała gorzelnia i wiatrak, 
wieś liczyła 15 domostw i 115 mieszkańców (w tym 3 katolików). Liczba mieszkańców 
wsi utrzymywała się na stałym poziomie przez następne stulecie – w 1919 r. – 117 osób, 
w 1933 r. osiągnęła 140 osób, w tym czasie wniesiono we wsi kilka nowych zabudo-
wań mieszkalnych i gospodarczych. Po przejęciu majątku przez rodzinę Rosenegk 
w połowie XIX w. rozpoczęto jego modernizację. Wielkim nakładem środków odbu-
dowany został zrujnowany folwark i rozpo-
częto budowę rezydencji (prawdopodobnie 
w miejscu starszego założenia). Budowę 
siedziby zakończono w 1867 r. Powstał wte-
dy dwukondygnacyjny, neogotycki pałacyk 
z wieżą zegarową. Architektura pałacu zdra-
dza dalekie podobieństwo do dworu w po-
bliskich Drwalewicach, dlatego nasuwa się 
przypuszczenie, że autorem obu projektów 
był ten sam architekt. Obok pałacu założono 
rozległy park krajobrazowy. W park wkom-
ponowany został pobliski staw z wyspą oraz 
romantyczna grota. Równocześnie z budową 
pałacu trwała budowa nowych zabudowań 
folwarku, które również otrzymały stylową, 
neogotycką bryłę. Ostatnim właścicielem 
majątku był Friedrich Rosenegk, który wraz 
żoną został zastrzelony w Bielicach w 1945 r. 
przez żołnierzy sowieckich. Pałac.

Fot.  2003 r.

Bielice
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Na początku XX w. rozpoczęto w pobliżu Bielic eksploatację złóż węgla bru-
natnego, do wywozu urobku wybudowano w pobliżu wsi rampę przy linii kolejowej 
relacji Kożuchów – Nowe Miasteczko. W okresie II wojny światowej przy kopalni 
odkrywkowej „Emma” firmy Braun-Kohlengrube Neustädtel-Bielitz utworzono niewiel-
ki obóz pracy dla jeńców radzieckich. Administracja kopalni i obozu znajdowała się 
prawdopodobnie w Bielicach. Wydobycie węgla kontynuowano do końca lat 50. XX 
w. Przez kilka powojennych lat Kopalnia „Wanda” miała status miejscowości – osady 
górniczej.  Po II wojnie światowej w bielickim majątku ziemskim utworzono Państwowe 
Gospodarstwo Rolne. W pałacu ulokowano administrację gospodarstwa oraz mieszkania 
pracowników. Po likwidacji gospodarstwa w połowie lat 90. XX w., pałac był przez 
pewien czas nie zamieszkany. Obecnie, wyremontowany, stanowi własność prywatną. 
W 2000 r. Bielice zamieszkiwało 110 osób.

Bielice,  Bobrowniki

BOBROWNIKI
gm. Otyń

Bobirnig (1417)
Bobernik (1516)
Bobernig (1791)
Boberniki (1946)
Bobrowniki Odrzańskie (1958) stacja kolejowa

Pierwsze ślady osadnictwa w okolicach wsi Bobrowniki pochodzą z począt-
ków naszej ery. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie na wzniesieniach Bu-
kowej Góry niewielkiej osady, najprawdopodobniej ośrodka miejscowego kultu. Sama 
miejscowość posiada metrykę średniowieczną, a jej nazwa pochodzi prawdopodobnie 
od bobrów żyjących w rozlewiskach Śląskiej Ochli. Pierwsza historyczna wzmianka 
o wsi pochodzi z 1384 r., kiedy pobliskim Otyniem władała rodzina rycerska von 
Zabeltitz. Wtedy Bobrowniki były  już zapewne częścią rozległych dóbr otyńskich, 
z którymi wieś związana była do poł. XIX w. Położona na skraju wysokiej skarpy 
rzecznej wieś składała się z dwóch części - górnej i dolnej. Od 1516 r. dobra otyńskie 
znalazły się w rękach rodu von Rechenberg. Szczególnie dramatyczne dla wsi były 
wydarzenia wojny trzydziestoletniej. W 1631 r. żołnierze szwedzcy przywlekli do 
Bobrownik dżumę, która zdziesiątkowała mieszkańców (zmarło 141 osób), miały 
miejsce również pożary i prześladowania religijne. Po 1649 r. wieś stała się własno-
ścią zakonu jezuitów, który w Otyniu utworzył zakonną prepozyturę. Jezuici inwesto-
wali w rozwój gospodarczy swoich dóbr. W 1687 r. wybudowano we wsi wiatrak i 
owczarnię, w roku 1711 uruchomiono drugi wiatrak i postawiono dom dla młynarza. 
Na początku XVIII stulecia w Bobrownikach założono pierwsze winnice. Działa-
niom gospodarczym jezuitów towarzyszył jednak wzrost obciążeń wobec chłopów 
i prześladowania religijne. W 1673 r. chłopi z Bobrownik i Niedoradza wystąpili prze-
ciwko zakonnikom i doszło do kilkudniowych rozruchów. Z zapisów kronikarskich wia-
domo, że w rozruchach brała udział ludność posługująca się językiem polskim. Jeszcze 
u schyłku XVIII w. Bobrowniki i pobliski Niedoradz zamieszkane były przez liczną 
grupę Polaków, którzy jednak stopniowo opuszczali te tereny, przenosząc się za Odrę. 
Działania kontrreformacyjne zakonu doprowadziły do likwidacji w Bobrownikach szkoły 
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protestanckiej i emigracji wielu mieszkańców, jednak odsetek ludności wyznania lute-
rańskiego był nadal znaczny – w 1700 r. wieś liczyła 135 katolików i 305 protestantów. 
Sytuacja protestantów uległa zmianie dopiero po objęciu władzy nad Śląskiem przez 
Prusy, jednak podczas zajmowania wsi przez wojska pruskie w 1740 r. wybuchł po-
żar, który strawił 41 zagród. Pożary nękały Bobrowniki jeszcze w 1853 i 1858 r. – po 
ostatnim, większość odbudowanych domostw była już murowana.

W końcu XVIII stulecia (1791 r.) wieś zamieszkiwały 604 osoby, we wsi znaj-
dowało się 41 gospodarstw kmiecych, 37 komorników, folwark, wiatrak i dwie szko-
ły wyznaniowe.

Po likwidacji zakonu jezuitów w końcu XVIII w., Bobrowniki znalazły się 
w rękach księcia kurlandzkiego Piotra Birona, potem księżnej żagańskiej Doroty de 
Talleyrand – Perigord i jej syna Aleksandra Dino. Po 1879 r. majątek otyński przejęła 
rodzina von Lancken – Wackenitz. W 1830 r. oddano do użytku nowy budynek szkoły 
ewangelickiej. W 1845 r. wieś zamieszkiwało 843 osoby, w tym 311 katolików, funkcjo-
nowały dwie szkoły wyznaniowe, folwark, owczarnia i 4 wiatraki. W 1876 r. wzniesiono 
w Bobrownikach dzwonnicę, na której 10 lat później zawieszono dwa dzwony – kato-
licki i protestancki (w końcu XX w. budowla została odnowiona z inicjatywy byłych 
niemieckich mieszkańców Bobrownik). W centrum wsi wybudowano restaurację z salą 
taneczną. Po katastrofalnej powodzi w 1903 r. rozpoczęto budowę wałów przeciwpo-
wodziowych, które zabezpieczyły przed wylewami Odry rozległe tereny rolnicze. Na 
początku XX w. w pobliżu Bobrownik poprowadzono linię kolejową relacji Nowa Sól 
– Wolsztyn (nie wybudowano budynku dworca). W 1933 r. wieś liczyła 753 mieszkań-
ców. Podczas  II wojny światowej założono we wsi jenieckie komanda robocze Stalagu 
VIII C. Pierwszy obóz utworzono w 1941 r. dla pracujących w gospodarstwach rolnych 
Francuzów. Kolejny powstał w 1943 r., kiedy przywieziono do wsi jeńców radzieckich. 
W 1944 r. skierowano ich do prac fortyfikacyjnych nad Odrą. Jeńcy z obu obozów wy-
zwoleni zostali przez wojska radzieckie 14 lutego 1945 r. Po zakończeniu wojny wieś 
rozwijała się powoli. Funkcjonującą od 1945 r. szkołę rozbudowano o oddział przed-
szkolny w latach 60. (obecnie filia zespołu szkół w Otyniu). 

Restauracja i wiatrak. Kartka pocztowa z pocz. XX w.

Bobrowniki
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 W latach 70. uruchomiono w pobliżu wsi zakład chemiczny, który funkcjo-
nował do schyłku stulecia. W końcu lat 80. wzniesiono w Bobrownikach  kościół 
p.w. Wniebowzięcia NMP  oraz szereg nowych zabudowań mieszkalnych i gospodar-
czych. Podczas powodzi w 1997 r. podtopione zostały zabudowania dolnej części wsi. 
W 2000 r. Bobrowniki zamieszkiwało 695 osób, we wsi znajdowały się 63 gospodarstwa 
rolne, leśnictwo, 3 punkty handlowe i zakład usługowo-produkcyjny.

Bobrowniki

 Zabudowa wsi. Fot. 2002 r. Dzwonnica z 1876 r.
Fot. 2002 r.

Kościół 
p.w. Wniebowzięcia NMP.
Fot. 2004 r.

Szkoła podstawowa.
Fot. 2004 r.
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BODZÓW
gm. Bytom Odrzański

Besau (1300)
Bösau (1791)
Friedrichslager (1938)
Biazów (1945)

Pierwsze wzmianki o Bodzowie (niem. Bösau) pochodzą z 1305 r., kiedy wieś 
należała do dóbr kościelnych biskupstwa wrocławskiego. Kolejne wzmianki o miej-
scowości pojawiły się w 1360 r., w tym czasie Bodzów (Besewa) był już własnością 
rycerską, która terytorialnie należała do królewskiej (czeskiej) części księstwa głogow-
skiego. W 1450 r. właścicielem wsi był Friedrich Phul. Na początku XVI stulecia 
Bodzów stał się własnością Nicela Schawrke, który widnieje jako właściciel jeszcze 
w połowie stulecia. Prawdopodobnie już wtedy wykształcił się podział wsi na dwie 
części – dolną i górną. W 1791 r. w części górnej znajdował się wiatrak i folwark, 
zamieszkiwało 131 osób. Dolna część z wiatrakiem i 102 mieszkańcami należała do 
rodziny von Kupperwolf. W 1845 r. właścicielem Bodzowa był major Kampz, we wsi 
zamieszkiwało 258 osób, znajdowały się 2 folwarki, gorzelnia i 2 wiatraki.  Około 
1854 r. majątek wszedł  w skład dóbr rodziny von Kessel z pobliskich Sobolic. W tym 
czasie powstały nowe zabudowania folwarku, który specjalizował się w produkcji bu-
raka cukrowego. Surowiec przetwarzany był w miejscowej cukrowni. W końcu XIX 
w. uruchomiono również browar. W 1927 r. wieś liczyła 258 mieszkańców.  W latach 
30. XX w. władze niemieckie dokonały zmiany nazwy miejscowości – Friedrichslager. 
Nazwa pochodzi prawdopodobnie od obozu wojsk pruskich Fryderyka II, który zało-
żono przed oblężeniem twierdzy głogowskiej na początku 1741 r.  Ostatnim przed 
II wojną światową właścicielem Bodzowa był Silvius von Kessel. W 1939 r. w zabu-
dowaniach folwarku funkcjonował niewielki obóz dla polskich jeńców wojennych. 
Później do wsi przewieziono jeńców francuskich i radzieckich, którzy pracowali 
w gospodarstwach rolnych do końca wojny. Po zakończeniu wojny w miejscowych fol-
warkach mieściło się Państwowe Gospodarstwo Rolne, które zlikwidowano na począt-
ku lat 90. XX w. W końcu stulecia wieś przyłączono do gminnej sieci wodociągowej, 
przeprowadzono telefonizację. W 2002 r. w miejscowości znajdowało się 26 domostw 
i zamieszkiwało 103 osoby.

 

 Bodzów

Bodzów.
Fot. 2004 r.
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BORKI
gm. Otyń

Borke (1938)

Niewielki folwark wzmiankowany był w 1774 r. Prawdopodobnie w połowie 
XIX w. położone na terasie zalewowej gospodarstwo wraz z przyległymi gruntami 
otoczono systemem wałów przeciwpowodziowych. W 1915 r. zamieszkiwały folwark 
23 osoby. W latach 1928-1939 właścicielem majątku był Johann Haas. Po 1945 r. go-
spodarstwo podlegało Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu w Otyniu i specjalizo-
wało się w produkcji buraka cukrowego; składało się z domu mieszkalnego, stajni 
i obszernej stodoły. W latach 60. XX w. część zabudowań gospodarczych rozebrano 
i postawiono 2 domy dla 4 rodzin oraz budynek gospodarczy.

 Bonów,  Borki

BONÓW
gm. Bytom Odrzański

Buwen (1360)
Baunau (1791)
Banów (1945)

Wieś Bonów została założona prawdopodobnie na początku XIV w. i związana 
była z majątkiem ziemskim w Sobolicach. Pierwsze wzmianki pojawiły się w 1360 r., 
w tym czasie wieś należała do królewskiej (czeskiej) części księstwa głogowskiego. 
W 1480 r. wymienia się właściciela Lorenza Beytscha, w 1510 r. był nim Hans Pruffer 
zu Banaw. W XVI i XVII wieku Bonów wchodził w skład dóbr ziemskich rodu Glau-
bitzów. Prawdopodobnie w końcu XVIII w. przy miejscowym folwarku wzniesiono 
niewielki dwór. W 1791 r. we wsi znajdował się folwark, siedziba pańska, wiatrak, 
zamieszkiwało 157 osób, w tym 11 zagrodników i 4 chałupników. W 1847 r. majątek 
przejęła rodzina von Jordan. Za rządów Carla von Jordana powstały nowe zabudowania 
gospodarcze i przebudowano dwór, a w jego sąsiedztwie złożono park. W 1915 r. wieś 
zamieszkiwało 136 osób, w tym 61 ewangelików. Ostatnim przed 1945 r. właścicielem 
posiadłości był Paul v. Jordan. Po wojnie w folwarku zorganizowano Państwowe Go-
spodarstwo Rolne, w latach 70. XX w. funkcjonowała tutaj Stacja Hodowli Roślin. Po 
likwidacji PGR – początek lat 90. 
XX w. – dwór, w którym mieściły 
się biura gospodarstwa został opusz-
czony i popadł w ruinę. W końcu 
XX stulecia we wsi założono sieć 
wodociągową i przeprowadzono 
telefonizację. W 2002 r. Bonów za-
mieszkiwało 105 osób w 16 domo-
stwach.

Bonów. 
Dwór - fot. 2002 r.
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BOROWIEC
gm. Siedlisko

Hohe Borau (1670)
Hohen Bohrau (1791)
Hohenborau (1938)
Wysoki Las (1945)

Wieś Borowiec wywodzi swoją nazwę prawdopodobnie od miejsca założenia, 
tj. wielkiego kompleksu leśnego (Puszcza Karolacka). Pierwsza wzmianka o Borowcu 
pojawiła się w dokumencie z 1382 r. W tym czasie właścicielem wsi był Nickel von 
Rechenberg, który rok wcześniej otrzymał od cesarza w lenno dobra w Siedlisku 
i Tarnowie Jeziernym.  W 1561 r. Franz von Rechenberg sprzedał swoje posiadłości 
Fabianowi von Schönaichowi i od tej pory wieś wchodziła w skład wielkiej własności 
ziemskiej – majoratu siedlisko-bytomskiego. Rozwój wsi związany jest głównie 
z osobą Georga v. Schönaicha. Za jego rządów na pocz. XVII w. założono miejscowy 
folwark. Później umiejscowiono we wsi siedzibę książęcego rewiru leśnego. W 1741 r. 
próbowano zorganizować w Borowcu parafię ewangelicką. U schyłku XVIII stulecia 
we wsi znajdowała się szkoła ewangelicka, folwark, 2 wiatraki, 19 gospodarstw kmie-
cych, 12 komorników – łącznie zamieszkiwało 318 osób. W 1840 r. otwarto we wsi 
nową szkołę ewangelicką ( w 1844 r. – 120 uczniów).  W tym samym czasie rozbudo-
wano folwark, który, z przyłączonym gospodarstwem w pobliskim Strzeszkowie, spe-
cjalizował się w hodowli owiec (800 szt.), funkcjonowały również 4 wiatraki, olejarnia 
i 2 kuźnie. Mieszkańcy wsi  trudnili się głównie rolnictwem (w 1844 r.  – 522 miesz-
kańców, 5 katolików), w latach 1858-59 znaleźli zatrudnienie przy budowie kanału 
Kopalnica (niem. Gross Landgraben) i przy pracach leśnych (rewir leśny, 2 domy my-
śliwskie). W 1877 r. wielki pożar lasów pochłonął co dziesiąte gospodarstwo. W roku 
1915 oddano do użytku nowy budynek szkoły. W 1926 r. wieś liczyła 437 mieszkań-
ców. Ostatnim dzierżawcą miejscowego folwarku był Oskar Rerlich. W latach II wojny 
światowej funkcjonował w Borowcu niewielki obóz pracy przymusowej. Przetrzymy-
wanych w nim Polaków i Rosjan zatrudniano do prac leśnych i w folwarku. 

Kartka pocztowa 
z pocz. XX w. 
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Po wojnie miejscowym folwarkiem zarządzał Państwowy Fundusz Ziemi, później Rolni-
cza Spółdzielnia Produkcyjna i zakład rolny podległy Państwowemu Gospodarstwu 
Rolnemu w Siedlisku. W 1970 r. przy gospodarstwie wzniesiono 2 pracownicze bloki 
mieszkalne. W 1989 r. uruchomiono Zakład Tuczu Trzody Chlewnej i Przemysłu Rol-
nego. W połowie lat 90. nastąpiła stopniowa likwidacja zakładu rolnego, część zabudo-
wań przejął prywatny przedsiębiorca, który prowadzi hodowlę trzody. Folwark, 
a później zakład rolny, znajdował się w pewnej odległości od wsi, dlatego po 1945 r. 
przyjęła się nazwa Borowiec PGR, która funkcjonuje współcześnie (również dla jed-
nostki administracyjnej). Do początków lat 90. XX w. funkcjonowała we wsi szkoła 
z oddziałem przedszkolnym, później dzieci przeniesiono do szkoły zbiorczej w Siedli-
sku. W 2000 r. wieś przyłączono do gminnej sieci wodociągowej. W  tym roku Borowiec 
zamieszkiwało 248 osób, Borowiec PGR – 76, we wsi znajdowały się 24 gospodarstwa 
rolne, funkcjonował punkt handlowy.      

BORÓW POLSKI
gm. Nowe Miasteczko

Borow Polonicali (ok.1220)
Windisch Bohrau (1791)
Windischborau (1938)
Borów Mały (1946)

Pierwsza wzmianka o wsi pojawiła się między 1220 a 1233 r. w dokumentach 
biskupstwa wrocławskiego. Wzmianka ta dotyczyła dziesięcin płaconych na rzecz nowej 
parafii w pobliskich Solnikach. Wieś powstała zapewne wcześniej, w okresie poprzedza-
jącym intensywną kolonizację Śląska prowadzoną przez księcia Henryka Brodatego. 
Nazwa miejscowości wskazuje na polskie pochodzenie osadnictwa. Dopiero później 
pojawiła się nazwa niemiecka Windischborau – Borów wendyjski, czyli słowiański. 

Borowiec,  Borów Polski

Borowiec.
Bloki mieszkalne  przy 
dawnym PGR.
Fot. 2004 r.
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W końcu XIII w. właścicielem wsi był kasztelan kożuchowski Dytryk de Pesna, później 
jego spadkobiercy. W 1391 r. wieś znajdowała się już w rękach Heinricha von Rechen-
berga. Jemu przypisuje się budowę pierwszej murowanej siedziby – gotyckiego zamku. 
Synowie Heinricha – Nickel, Heinrich, Gunter i Clemens w 1414 r., jako dziedziczni 
właściciele Borowa ufundowali w Borowie kościół. W połowie XV stulecia jako wła-
ściciela dóbr wymienia się Melchiora Rechenberga. W 1510 r. borowski folwark padł 
ofiarą pożaru, którego sprawcami byli prawdopodobnie rycerze rabusie. Napad ten mógł 
być aktem odwetu za intensywne zwalczanie rozbójnictwa przez Hansa Rechenberga. 
Prawdopodobnie na początku stulecia wzniesiono nowy murowany kościół (w 1510 r. 
ufundowano dzwon), w latach 1559-1629 świątynia znajdowała się w rękach protestan-
tów, prawdopodobnie w XVII w. przy kościele wzniesiono kaplicę p.w. św. Anny. 
W latach 1548-1550 gotycki zamek Rechenbergów został rozbudowany o część rene-
sansową z narożną wieżą, inicjatorem przebudowy był Georg. Jego wnuk Hans po 
osiągnięciu pełnoletności przeniósł się na stałe do Otynia, tym samym zamek przestał 
pełnić funkcje głównej siedziby rodowej. Ostatnim z borowskich Rechenbergów był 
Johann Georg. Po jego śmierci w 1610 r. rozpoczął się, trwający prawie 30 lat, konflikt 
o dziedzictwo borowskich Rechenbergów. Swoje roszczenia do majątku wnieśli – He-
lena von Sprintzenstein oraz krewniak Melchior Rechenberg ze Sławy. Sporowi, oprócz 
rozpraw sądowych, towarzyszyły zbrojne napady na zamki w Borowie i Otyniu. Zajścia 
te zbiegły się z wydarzeniami wojny trzydziestoletniej. Ze sporów zwycięsko wyszedł 
mąż Heleny, Johann E. Sprintzenstein. 

W 1649 r. posiadłości borowskich Rechenbergów dostały się w ręce czeskich 
jezuitów, którzy prawa do majątku otrzymali na mocy zapisu testamentowego Sprint-
zensteina. Jezuici po objęciu rządów dokonali podziału dóbr na trzy części, z siedziba-
mi administratorów w Otyniu, Klenicy i Gołaszynie. Folwark i zamek w Borowie Pol-
skim włączono w skład majątku w Gołaszynie. Od czasu rządów jezuitów datuje się 
powolny upadek borowskiej siedziby, zakonnicy inwestowali tylko w rozwój folwarku 
– w 1680 r. wzniesiono nową stajnię i owczarnię. W 1700 r. w majątku ziemskim pra-
cowało 97 osób. W XVIII w . zamek w Borowie popadł w zupełną ruinę, w 1800 r. 
runęła cylindryczna, narożna baszta renesansowego członu zamku. Od 1787 r. dobra 

Ruiny zamku, w głębi kościół. 
Akwarela C. B. Schwarza, ok. 1800 r.

Borów Polski
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jezuitów znajdowały się w rękach księcia kurlandzkiego Piotra Birona, potem hrabiego 
Karola v. Madem. W 1790 r. w Borowie znajdował się folwark i wiatrak, wieś zamiesz-
kiwało 139 osób. Na początku XIX w. posiadłość przejęła córka Birona, księżna Doro-
ta de Talleyrand, po niej dobra objął jej syn, Aleksander Dino. W 1845 r. we wsi znaj-
dował się folwark, 25 domów i 2 wiatraki (192 mieszkańców). W 1868 r. majątek 
przejęła rodzina von Laucken-Wackenitz. W połowie XIX w. zarządcy borowskiego 
folwarku zaadaptowali renesansową część zamku na spichlerz. Nakryto ją czterospa-
dowym dachem, zainstalowano urządzenia dźwigowe. Na pocz. XX w. właściciele 
spichlerza część pomieszczeń dostosowali do potrzeb mieszkalnych, a na ruinach 
skrzydła gotyckiego zbudowali altanę z łaźnią. W 1915 r. wieś zamieszkiwało 140 osób 
(w tym 37 ewangelików). Przed wybuchem II wojny światowej dzierżawcą folwarku 
był Linus Becken.  W tym czasie przewieziono do kościoła cenne wyposażenie pobli-
skich kościołów (gł. gotyckie i renesansowe rzeźby i ołtarze), które zdeponowano 
w przykościelnej kaplicy – po wojnie ocalałe zabytki zabezpieczono (obecnie ekspono-
wane są w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze).

W 1945 r. miejscowość zajęli Rosjanie, którzy w budynku byłego zamku zorgani-
zowali spichlerz – magazyn. Po opuszczeniu wsi przez Rosjan obiekt był użytkowany 
przez okolicznych mieszkańców jako podręczny magazyn. W 1968 r. w zamku zawalił 
się dach i wszystkie stropy. Od tej pory obiekt pozostaje w ruinie. Zniszczeniu uległa 
również kaplica św. Anny. Po 1945 r. powstało 
we wsi kilka nowych budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Do lat 80. XX w. funkcjono-
wała niewielka szkoła. W końcu stulecia re-
montowano kościół. W 2000 r. Borów Polski 
zamieszkiwało 116 osób, we wsi znajdowało 
się 27 gospodarstw rolnych.

Ruiny renesanowego 
skrzydła zamku. 
Fot. 2002 r.

Kościół p.w. św. Klemensa. 
Fot. 2003 r.

Borów Polski
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BORÓW WIELKI
gm. Nowe Miasteczko

Borow (1295)
Grossenbora (1376)
Grossenborau (1936)
Wielki Borów (1945)
Borów Kożuchowski (do 1948)
Borów (do 2001)

Nazwa wsi wywodzi się prawdopodobnie od miejsca założenia, kiedy to w śre-
dniowieczu wiele osad zakładano pośród karczowanych lasów. Pierwsze wzmianki 
o miejscowości pochodzą z 1295 r. W tym czasie mógł już istnieć kościół parafialny 
(Borów Dolny) p.w. św. Anny (później św. Wawrzyńca) chociaż pierwsza wzmianka 
o proboszczu z Borowa pochodzi dopiero z 1376 r. Była to niewielka, jednonawowa 
świątynia wzniesiona z kamienia i rudy darniowej, w XV w. rozbudowana o wysoką 
wieżę, w XVI – XIX w. o kruchtę i mauzolea rodzinne. W latach 1528-1628 kościół 
znajdował się w rękach protestantów.

 Już w średniowieczu wieś należała do większych w regionie. Na przełomie XIV 
i  XV w. wymienia się dwóch właścicieli – Petera von Würben i Ericha von Lasnow, 
którzy posiadali we wsi swoje folwarki.  Prawdopodobnie już wtedy występował podział 
miejscowości na części – Górną i Dolną, 
a w późniejszym czasie również Środkową, 
które wielokrotnie zmieniały właścicieli. 
W 1791 r. wymienia się czwartą, przynależną 
do Kożuchowa, część zamieszkałą przez 97 
osób – 9 gospodarstw kmiecych i 3 zagrodni-
ków. Po 1945 r. Borów Wielki był siedzibą 
rozległej gminy obejmującej wsie – Borów 
Polski, Bielice, Dziadoszyce, Solniki, Cisów, 
Cziradz, Lasocin, Nieciecz, Rejów, Popęszy-
ce, Bulin, Szyba. Współcześnie wieś należy 
do największych w gminie Nowe Miasteczko, 
w 2000 r. Borów zamieszkiwało 710 osób, we 
wsi znajdowały się 83 gospodarstwa rolne 
i funkcjonowało kilka zakładów usługowo-
produkcyjnych (branża rolna i produkcja figur 
ogrodowych).

Borów Wielki Dolny

Prawdopodobnie na początku XV w. część wsi znalazła się w rękach rodu von 
Rechenberg z pobliskiego Borowa Polskiego – w 1409 r. wymienia się wójta Clemensa 
von Rechenberga, po nim wsią władał Melchior II (1457-1482), na początku XVI w. 
wieś wchodziła w skład dóbr najwybitniejszego z rodu – Hansa. Po jego śmierci 
w 1537 r. majątek został podzielony między braci i bratanków. Borów otrzymał brat 

Borów Wielki Dolny. Kościół parafialny. 
Fot. 2003 r. 

Borów Wielki
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Clemens II, który za główną swoją siedzibę obrał Sławę – od tej pory wieś wchodziła 
w skład dóbr sławskich Rechenbergów. Prawdopodobnie w okresie rządów tego rodu 
znajdowała się we wsi murowana siedziba. Kolejni przedstawiciele Rechenbergów 
pozostawili po sobie trwałe ślady w miejscowym kościele. Do dnia dzisiejszego zacho-
wały się dwa wspaniałe renesansowe nagrobki – Balthazara Rechenberga i jego żony 
Anny oraz Heinricha i żony Sabiny, kamienna chrzcielnica i dzwon z 1566 r. Po śmier-
ci Henryka Rechenberga, w 1597 r. Borów przejął jego brat Sigismund, właściciel 
Przybyszowa. Sigismund był prawdopodobnie ostatnim związanym z Borowem Re-
chenbergiem, pozostawił dwóch synów – Wolfganga i Sigismunda. Niewykluczone, 
że Borów przeszedł we władanie rodziny von Kreckwitz na skutek koligacji rodzinnych 
(żoną Wolfganga była Dorotha von Kreckwitz ). Przed 1676 r. właścicielem majątku 
był już Friedrich von Knobelsdorff, który następnie sprzedał posiadłość 
Joachimowi Abrahamowi von Unruhowi. W rękach rodziny von Unruh ta część wsi 
pozostawała do początku XVIII w. Po 1716 r. następowały częste zmiany właścicieli 
–  rodziny von Globen z Lasocina, von Tschammer i von Arnold. Rodzinie Arnoldów 
przypisuje się budowę w pobliżu kościoła klasycystycznego pałacu i założenie niewiel-
kiego parku (ok. 1800 r.). U schyłku XVIII stulecia (1791) we wsi znajdowały się dwie 
szkoły wyznaniowe, 2 młyny (wodny i wiatrowy), zamieszkiwało 395 osób. 
W 1818 r. posiadłość ziemska przeszła na własność Carla Sigismunda Ottona von 
Unruha, którego potomstwo władało wsią do 1862 r. W 1845 r. w Borowie Dolnym 
wymieniano – kościół katolicki, pałac, 2 folwarki, 42 domy, szkołę ewangelicką, młyn 
wodny, dwa wiatraki, browar, gorzelnię i staw rybny – wieś zamieszkiwało 490 osób 
(19 katolików). Do majątku ziemskiego należał też folwark Grund (obecnie Zawada). 
Po zakupie majątku przez hrabiego Edwarda von Zedlitz-Trüschlera miała miejsce 
przebudowa pałacu – dobudowanie werandy i kaplicy. Wybudowano również nowe 
zabudowania folwarku (1868-1879) i powiększono park. Ostatnim, przed wybuchem 
II wojny światowej, właścicielem majątku był Robert von Trüschler. Po 1945 r. w ma-
jątku ziemskim utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne (później Kombinat PGR), 
a we dworze ulokowano początkowo Ośrodek Kształcenia Traktorzystów. W latach 
1961-1967 obiekt podlegał Ministerstwu Sprawiedliwości i mieściło się w nim więzienie 

Borów Wielki.
Kartka pocztowa z pocz. XX w.

Borów Wielki
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dla kobiet, potem szkoła i ośrodek kolonijny, Hufce Pracy, hotel robotniczy. W 1969 r. 
pałac został przejęty ponownie przez PGR. Do czasu likwidacji gospodarstwa – począ-
tek lat 90. XX w. – mieściły się w nim biura i świetlica. Po sprzedaży obiektu prywat-
nemu właścicielowi pałac popadł w ruinę, obecnie jest remontowany. 

W latach 70. XX w. w pobliżu zabudowań gospodarczych PGR wzniesiono 
osiedle mieszkaniowe i rozlewnię mleka, w latach 1968-1969 w miejscu starej szko-
ły wybudowano nowy budynek, 
który następnie rozbudowano. 
W 1992 r. szkołę przekształcono 
w 8-klasową. Po reformie systemu 
edukacji w 1999 r. otwarto oddział 
gimnazjum.  W latach 70. XX w. 
w centralnej części wsi wzniesiono 
pawilon handlowy, a niewielki staw 
przystosowano do potrzeb zbiorni-
ka pożarowego (przejściowo pełnił 
też funkcję basenu), w pobliżu po-
wstał budynek remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej z salą taneczną.

Borów Wielki Dolny.
Pałac. Kartka pocztowa z pocz. XX w.

Borów Wielki Dolny.
Uczniowie przed budynkiem 
„starej” szkoły. 
Fot. lata 60. XX w.

Borów Wielki Górny

Pierwsze wzmianki o właścicielach tej części wsi pojawiły się na początku XV 
stulecia, kiedy wymieniono Hansa von Unruh. We władaniu rodu ta część wsi pozo-
stawała do początku XVIII w., kiedy Gottlob Erdman von Unruh sprzedał majątek 
Johannowi Ferdinandowi von Globen (1713 r.). W tym długim okresie przedstawicie-
le rodziny von Unruh władali również czasowo Borowem Dolnym. Prawdopodobnie 
w połowie XVIII stulecia nabywcą Borowa Górnego została rodzina von Haugwitz, 
w 1789 r. władał wsią Kaspar von Haugwitz. W 1804 r. posiadłość zakupił Georg Sieg-
mund Neuman, którego potomkowie zamieszkiwali Borów do 1945 r.

Z właścicielami majątku ziemskiego związana jest miejscowa siedziba. Pierwot-
na budowla – renesansowy dwór zbudowano prawdopodobnie w 2 połowie XVI w. 

Borów Wielki
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W końcu XVII w. budowlę przebudowano (ze starszej pozostały tylko piwnice). Ko-
lejna przebudowa rezydencji miała miejsce w połowie XIX w., kiedy do dworu dobu-
dowano aneks i loggię. W sąsiedztwie dworu założono rozległy park krajobrazowy, 
a w latach 1841-1845 wzniesiono zabudowania folwarku (stodoły, spichlerze, obo-
ry, oficyny i dom ogrodnika). W 1845 r. w Borowie Górnym znajdował się pałac, fol-
wark, 13 domów, wiatrak (wzmiankowany już  w 1791 r.), cegielnia, kuźnia, browar 
i gorzelnia – wieś zamieszkiwało 219 osób (11 katolików). Ostatnim właścicielem 
majątku był Wilhelm Siegfried von Neummann. W czasie II wojny światowej w za-
budowaniach folwarku utworzono filię obozu jenieckiego (Stalag VIII C), przebywa-
li tu jeńcy francuscy i angielscy, którzy pracowali w miejscowych gospodarstwach 
rolnych.

Po 1945 r. w majątku utworzono wojskową jednostkę gospodarczą podległą 
garnizonowi w Kożuchowie, później gospodarstwo podporządkowano Kombinatowi
PGR w Borowie Dolnym). W 1962 r. miejscowy dwór został przebudowany na 
spichlerz, część pomieszczeń służyła za mieszkania. Po likwidacji PGR – początek  lat 
90. XX w. – obiekt nadal wykorzystywano do przechowywania zboża (prywatny wła-
ściciel), w zabudowaniach folwarku powstała spółka rolnicza. Obecnie dwór – spichlerz 
pozostaje w rękach prywatnych i nie jest użytkowany.

Borów Środkowy 

Określenie czasu wyodrębnienia się tej części wsi jest dosyć trudne. Prawdopo-
dobnie nastąpiło to w początkach XVII w., kiedy podziałowi uległ majątek w Borowie 
Górnym. W 1625 r. wspomniani są właściciele średniego folwarku – Hans Friedrich 
i Kaspar von Unruhowie, którzy sprzedali gospodarstwo Siegfriedowi von Gladis. 
Przedstawicieli tej rodziny wymienia się jeszcze w 1681 r., później jako właścicieli 
folwarku wymienia się rodzinę von Gersdorf. W przekazach z końca XVIII w. wzmian-
kuje się istnienie folwarku i siedziby właścicieli (obiekt nie zachował się) oraz 151 
mieszkańców. Prawdopodobnie na początku XIX w. folwark przyłączono ponownie do 
majątku w Borowie Górnym. W 1844 r. majątek obejmował 22 domostwa oraz osadę 
Buschhäuser (obecnie Kierzkowice) z 6 domostwami, właścicielami była rodzina von 
Neumann. Z obiektów dawnego folwarku zachowały się dwie kamienne stodoły, obora 
(budowle z połowy XIX w.) i dom mieszkalny, w którego konstrukcji tkwią prawdopo-
dobnie relikty budowli z XVIII stulecia.

Borów Wielki Górny.
Dwór. 
Fot. lata 70. XX w.

Borów Wielki



38 39

BRONISZÓW
gm. Kożuchów

Brunzlinwalde (1376)
Brunzelwaldau (1791)
Branisław (1945)
 

Wieś Broniszów  powstała prawdopodobnie w  XIII wieku. Pierwsza źródłowa 
informacja o miejscowości pojawiła się w 1305 r. Dokument z 1376 r. wzmiankuje 
kościół parafialny (p.w. św. Anny), jednak parafia powstała znacznie wcześniej, gdyż 
już w 1352 r., wymienia się miejscowego proboszcza Johanna. Według niektórych ba-
daczy wieś mogła powstać w oparciu o nadania rycerskie. Przypuszcza się, że począt-
kowo w Broniszowie znajdował się niewielki zamek obronny. Według tradycji wła-
dał nim komes Bytomia Odrzańskiego o imieniu Bronisław (wzmiankowany 
w 1273 r.). W średniowieczu Broniszów należał do wielu właścicieli – w 1464 r. we 
władaniu rodziny von Ebersbach. W 1513 r. wymieniany jest Friedrich von Dyherrn. 
W XVI w. klucz dóbr broniszowskich przeszedł w posiadanie rodziny von Kottwitz. 
Za rządów tego rodu miejscowość przeżyła swój rozkwit. W latach 1600-1608 nowi 
właściciele przebudowali renesansowy dwór obronny (sama budowla powstała praw-
dopodobnie w połowie XVI w. na miejscu wcześniejszego założenia obronnego). 
Później rezydencję wielokrotnie przebudowywano, nadając jej m.in. barokowy wystrój. 
W XVIII w. założono park krajobrazowy, a w XIX w. dobudowano do dworu neogo-
tycką basztę i mur z krenelażem. Z fundacji rodziny Kottwitzów, która władała wsią 
ponad 250 lat, wybudowano również nowy kościół. Pierwotnie była to budowla drew-
niana, która uległa zniszczeniu prawdopodobnie podczas wojny trzydziestoletniej. 
Nową świątynię wzniósł ok.1600 r. Hans Fabian von Kottwitz. W 1676 r. kościół stra-
wił pożar - odbudowany w latach 1691-1694 otrzymał nowe wyposażenie. W pierwszej 
połowie XVIII w. Broniszów zakupiła rodzina von Skronsky. Z fundacji baronowej 

Kartka pocztowa z pocz. XX w.
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40 41

Catheriny von Skronsky zbudowano dla mieszkańców wsi szpital (1765 r.), a kościoł 
otrzymał nowe wyposażenie (ołtarz, ambona, organy), podczas jej rządów zmoderni-
zowano również zabudowania folwarku. Po rodzinie Skronsky majątek objęła około 
1775 r. rodzina von Abschatz. W 1791 r. w Broniszowie prócz kościoła parafialnego, 
siedziby pańskiej, szpitala i 2 folwarków wzmiankowano 2 szkoły i karczmy, wolne 
gospodarstwo chłopskie, 18 kmiecych, 43 zagrodnicze i 31 komorniczych, ponadto 
2 wodne i 4 wiatrowe młyny – łącznie 128 zabudowań i 677 mieszkańców. Około 1839 r. 
rozległy majątek ziemski przejęła rodzina von Tschammer. W 1844 r. władał nim ba-
ron Eduard Eugen von Tschammer, wieś liczyła 119 domostw, 909 mieszkańców 
(329 katolików), dwie szkoły wyznaniowe (katolicka – 70 uczniów, ewangelicka – 150). 
W tym czasie w Broniszowie funkcjonowały 3 folwarki, 2 cegielnie, 2 młyny wodne, 
5 wiatraków. Do majątku ziemskiego należała winnica, wyrobisko torfu i węglarnia 
(węgiel drzewny). W rękach rodu Tschammerów Broniszów pozostawał do 1945 r. 
- w tym czasie wybudowano we wsi zajazd dla podróżnych, kościół ewangelicki (ko-
niec XIX w. – obecnie zachowała się tylko wieża) i nowe budynki szkół wyznaniowych. 
Po zakończeniu II wojny światowej w zabudowaniach folwarcznych utworzono Pań-
stwowe Gospodarstwo Rolne, we dworze mieściły się biura i mieszkania, początko-
wo Spółdzielni Samopomoc Chłopska, która we wsi ulokowała swoje magazyny. 
Na początku lat 90. dwór sprzedano prywatnemu właścicielowi. W 1946 r. w Broni-
szowie rozpoczęła działalność szkoła podstawowa (w budynku obecnej biblioteki). Po 
reformie szkolnej w roku 1965 utworzono szkołę ośmioklasową, a w latach 80. od-
dział przedszkolny. W 1995 r. zakończono budowę nowej szkoły, w 1999 r. szkołę 
przemianowano na sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym. W latach 60. podję-
to decyzję o rozbiórce kościoła ewangelickiego, pozostawiono tylko wysoką wieżę. 
W latach 80. XX w. powstało we wsi kilka nowych zabudowań mieszkalnych i gospo-
darczych. W końcu stulecia remontowano kościół parafialny. W 2000 r. Broniszów 
zamieszkiwało 380 osób, we wsi znajdowały się 44 gospodarstwa rolne i 2 punkty 
handlowe.

Kościół parafialny. Fot. 2003 r. Wieża kościoła ewangelickiego. 
Fot. 2003 r.

Broniszów
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BUCZKÓW
gm. Nowa Sól

Buchwald (1791)
Buków (1945)

Niewielka wieś powstała prawdopodobnie u schyłku średniowiecza lub na po-
czątku XVI w. W 1791 r. wieś wchodziła w skład dóbr ziemskich Chełmka, a właści-
cielem była rodzina von Schönaich z Siedliska. W tym czasie funkcjonował tu folwark 
i karczma, ponadto 2 gospodarstwa zagrodników i 12 komorników. W 1845 r. w Bucz-
kowie znajdował się folwark z owczarnią oraz 21 domów – 159 mieszkańców. 
W roku 1868 jako właścicieli folwarku wzmiankuje się rodzinę książęcą Hohenzol-
lern-Hechingen. W 1938 r. posiadłość należała do grafa Friedricha von Rothenburga, 
a dzierżawcą był Heinrich Scheibel z Pyrnika. Po 1945 r. wieś rozwinęła się tylko 
w niewielkim stopniu. W 1999 r. w Buczkowie znajdowało się 12 gospodarstw i 3 za-
kłady usługowe – 45 mieszkańców.

BULIN
gm. Kożuchów

Bulndorf (1295)
Bullendorf (1791)
Błoniec (1945)

Niewielka wieś Bulin po raz pierwszy wzmiankowana była w 1295 r. Na po-
czątku XIV w. Bulin był własnością rycerską, od 1338 r. znajdował się w rękach 
rycerza Lybinga. W 1347 r. jego syn Petrus przekazał wieś w testamencie klasztoro-
wi kanoników regularnych (augustianów) w Żaganiu. Nadanie to potwierdził książę 
głogowsko – żagański Henryk V. Od tego czasu Bulin wchodził w skład dóbr klasz-
toru, którego prawa własności potwierdził ponownie ostatni z Piastów głogowskich, 
Henryk XI (1476 r.). W posiadaniu dóbr ziemskich żagańskiego konwentu część wsi 
pozostawała do 1810 r. (kasata zakonu). Prawdopodobnie jeszcze w średniowieczu Bu-
lin był podzielony, gdyż na początku XVII w. panem na Bulinie tytułował się burmistrz 
Kożuchowa, Johann Caspar John. W 1791 r. we wsi wzmiankowano folwark, wiatrak, 
dwa wolne gospodarstwa, 3 zagrodników i 6 rzemieślników – 88 mieszkańców. Po 
kasacie żagańskiego zakonu Bulin stał się ponownie własnością  szlachecką – w roku 
1844 wzmiankowany jest właściciel S. Zimmermann. W 1868 r. miejscowy majątek był 
w posiadaniu rodziny von Czettritz-Neuhauss, która wzniosła we wsi niewielki dwór. 
W połowie stulecia we wsi znajdowało się 18 domostw, niewielki folwark, młyn wodny 
i wiatrak (1845 r. – 102 mieszkańców).  W latach 20. XX w. dzierżawcą majątku był 
Heinrich Lükehe, ostatnim przed 1945 r. właścicielem Bulina był Feliks Neubert. Po 
wojnie w folwarku funkcjonowało niewielkie Państwowe Gospodarstwo Rolne, dwór 
pełnił funkcje administracyjno-mieszkalne. Obecnie obiekt znajduje się w rękach pry-
watnych. W pobliżu zabudowań podworskich znajduje się tzw. Czarci Kamień (głaz 
narzutowy o wymiarach 3 x 2 x 2 m), który stanowi prawdziwą osobliwość przyrod-
niczą okolicy i od wieków jest „bohaterem” licznych podań i legend. W 2003 r. wieś 
zamieszkiwało 31 osób.

Buczków,  Bulin
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Bulin. 
„Czarci kamień”. 
Fot. pocz. XX w.

BYCZ
gm. Bytom Odrzański

Bytz (1360)
Beitsch (1670)
Hangwalde (1936)
Biecz (1945)

Pierwsze wzmianki o Byczu  pojawiły się w 1360 r. Niewykluczone, że wieś 
ma znacznie wcześniejszą metrykę. Położona blisko bytomskiego grodu miejscowość 
mogła być jedną z tzw. wsi służebnych, które świadczyły usługi na rzecz grodu. Wzmian-
kowana w 1383 r. wieś znajdowała się w królewskiej (czeskiej) części księstwa gło-
gowskiego. W 2 połowie XV w. Bycz, jako własność rycerska należał do rodziny von 
Kupperwolff. Zachowała się wzmianka o czynszu płaconym przez Heinricha Kupper-
wolffa na rzecz kościoła w Miłakowie i o miejscowym młynie (1471 r.). W rękach tej 
rodziny wieś pozostawała do końca XVI w. Prawdopodobnie jej przedstawicielom na-
leży przypisać budowę murowanej siedziby – wieży rycerskiej, która zachowała się 
do czasów współczesnych (wielokrotnie przebudowywany obiekt zatracił swoje ce-
chy stylowe). Na początku XVII w. Bycz stał się własnością Johanna von Glaubitza. 
Po jego śmierci w 1614 r. posiadłość odziedziczył syn Aleksander, który zakupił rów-
nież pobliski Tarnów Bycki. W 2 połowie XVII w. Bycz znalazł się w rękach rodu von 
Schönaich. Włączenie wsi do majoratu siedlisko-bytomskiego (Carolath-Beuthen) 
nastąpiło prawdopodobnie po tragicznej śmierci Aleksandra Glaubitza, który zginął 
w 1648 r. w pojedynku. Od tej pory Bycz stał się jednym z wielu majątków rodziny 
z Siedliska. Po wojnie trzydziestoletniej (przed 1659 r.) funkcjonowała we wsi niewiel-
ka papiernia, która prawdopodobnie produkowała papier na potrzeby bytomskiej dru-
karni. W końcu XVIII stulecia wzmiankowano istnienie we wsi siedziby pańskiej, fol-
warku oraz domu myśliwskiego (168 mieszkańców). W połowie XIX w. rozbudowano 
miejscowy folwark, który specjalizował się w hodowli owiec (w 1844 r. – 1000 sztuk), 
ponadto w pobliżu  wsi znajdowały się dwa młyny wodne i wiatrak. W części należącej 
do Schönaichów znajdowała się stara siedziba pańska, dom urzędników, 30 posesji, 
winnica, ogród warzywny i sad oraz młyn (napęd koński). W tym czasie Bycz za-
mieszkiwało 217 osób, w tym 8 katolików. Od 1836 r. wieś posiadała swoją szkołę 
ewangelicką. Na początku XX w. folwark oddany został w dzierżawę, ostatnim dzierżawcą 
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był Franz Trautmann (1937 r.). Po 1945 r. we wsi wzniesiono kilka nowych zabudowań 
mieszkalnych i gospodarczych, ludność trudniła się głównie rolnictwem. W końcu XX 
stulecia wieś otrzymała sieć wodociągową, w 2000 r. miejscowość zamieszkiwało 
126 osób w 30 domostwach, funkcjonował punkt handlowy i 2 zakłady usługowo-pro-
dukcyjne.

Bycz.
Przydrożna kapliczka, w głębi wieża mieszkalna z XV/XVI w.
Fot. 2004 r.

Bycz,  Bytom Odrzański

BYTOM ODRZAŃSKI
gm. Bytom Odrzański

Bitom (1109)
Buthum (1367)
Beuthen (1458)
Beuthen a. d. Oder (1844)
Białobrzezie (1945-1947)

 Najstarsze ślady osadnictwa w okolicach Bytomia pochodzą ze środkowej epo-
ki kamienia (mezolitu). Okolice miasta zamieszkiwano także w epoce brązu, o czym 
świadczą pozostałości osady i cmentarzyska ludności kultury łużyckiej. Pierwsze ślady 
obecności na tym terenie Słowian datują się na VII i VIII w. Do historii pisanej wszedł 
Bytom Odrzański za sprawą Galla Anonima, który w swojej kronice opisał zmagania 
Bolesława Krzywoustego z cesarzem Henrykiem V w 1109 r. Według relacji kronika-
rza, wojska cesarskie podczas wyprawy na Polskę postanowiły ominąć gród, który ze 
względu na swoje obwarowania i położenie wśród wód był niemożliwy do zdobycia, 
a w pobliżu warowni miało dojść również do zwycięskiej dla grodzian potyczki 
z niemieckimi wojskami. 
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Lokalizacja wzmiankowanego w XII w. grodu pozostawała nieznana do 1960 r., 
kiedy to E. Dąbrowski natrafił na ślady grodziska położonego około 1,5 km na północ 
od współczesnego miasta. Systematyczne badania archeologiczne na terenie grodziska 
przeprowadzono w latach 1984 -1996. Prace badawcze zespołu archeologów wrocław-
skiego oddziału Instytutu Archeologii i Etnografii PAN pod kierunkiem S. Moździocha 
potwierdziły słuszność tezy, że odkryte w latach 60.  grodzisko, to pozostałości wcze-
snośredniowiecznego grodu bytomskiego.

Badania terenowe pozwoliły określić czas powstania grodu na 2 połowę XI w. 
(panowanie Kazimierza Odnowiciela lub Bolesława Śmiałego). Powstał on na tere-
nie o starej tradycji osadniczej, związanej wcześniej z terytorium plemiennym Dzia-
doszan. Po zniszczeniu grodów plemiennych, co nastąpiło prawdopodobnie w czasie 
przyłączania tych ziem do państwa polskiego (przełom X i XI w.), powstały nowe 
ośrodki władzy państwowej w Bytomiu i Głogowie. Gród bytomski pełnił do poło-
wy XII w. rolę warowni nagraniczej państwa pierwszych Piastów. W 1157 r.  grody 
w Głogowie i Bytomiu zostały spalone przez cofające się przed cesarzem Frydery-
kiem Barbarossą wojska Bolesława Kędzierzawego. Po zakończeniu wojny grody 
zostały odbudowane, jednak znaczenie bytomskiej warowni stopniowo malało. 
W drugiej połowie XII w. nastąpił bowiem proces przenoszenia się osadnictwa na te-
ren płaskowyżu, położonego na południe od grodu. W nowym miejscu zaczęła się 
rozwijać osada, która już w roku 1175 miała swój kościół p.w. św. Stefana (później 
św. Hieronima). Przeniesienie ośrodka administracji wiązało się prawdopodobnie 
z budową nowego grodu, który pełnił funkcję siedziby kasztelanów bytomskich. 
W 1203 r. wymieniono w dokumencie kasztelana bytomskiego Ziceslausa, później 
w 1223 r. Stefana Dobieszyca.

W 1251 r. kasztelania bytomska weszła w skład księstwa głogowskiego. Rozwój 
miasta, które wzmiankowano po raz pierwszy w 1289 r., związany był z działalnością 
Konrada I i jego następców. Prawdopodobnie w końcu stulecia stanął w pobliżu mia-
sta zamek książęcy (część północno-zachodnia),  w 1296 r. założono klasztor Zgroma-
dzenia św. Marii Magdaleny (w 1314 r. przeniesiony do Szprotawy). W XIV w. roz-
wój miasta został zahamowany. Powierzchnia miasta objęta na przełomie XIII 
i XIV w. drewniano-ziemnymi obwarowaniami była stosunkowo duża i wynosiła oko-
ło 17 ha. Za przyjęciem tak szerokiego planu rozwoju miasta przemawiać mogą tylko 
nadzieje ówczesnych mieszkańców na szybki rozwój przestrzenny Bytomia, który 
niestety nie nastąpił. Bliska obecność książęcego Głogowa w znaczący sposób hamo-
wała pełny rozkwit miasta. Nie sprzyjały rozwojowi również warunki natury ogólnej. 
W latach 1313-1317 Śląsk dotknięty został klęską głodu, w 1338 r. plaga szarańczy 
zniszczyła wszystkie plony, natomiast przywleczona w 1349 r. z zachodniej Europy 
„czarna śmierć”, przez szereg lat dziesiątkowała ludność. Również politycznie były 
to czasy niespokojne. W 1331 r. księstwo głogowskie zostało na skutek akcji zbrojnej 
Jana Luksemburskiego włączone do Czech. W 1344 r. w wyniku układów między kró-
lem Czech a księciem Henrykiem V Żelaznym, księstwo głogowskie wraz ze stołecz-
nym Głogowem i Bytomiem zostało podzielone. Podział Bytomia na dwie części – ksią-
żęcą (północno-zachodnią) i królewską (południowo-wschodnią) zaważył na rozwoju 
miasta, które od tej pory posiadało dwie rady miejskie i osobną administrację sądo-
wą. Granica podziału przebiegała od Bramy Wierzbnickiej wzdłuż tzw. Zaułka Pro-
boszczowskiego (obecnie ul. Szeroka), obok kościoła farnego, przez rynek do skarpy 
odrzańskiej. 

Bytom Odrzański
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Prawdopodobnie najstarsza panorama Bytomia Odrzańskiego i zamku w Siedlisku.
Rysownik nieznany, około 1537 r.
Zbiory Biblioteki Uniwersytetu w Würzburgu.
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Prawdopodobnie po podziale miasta w części królewskiej rozpoczęto budowę 
drugiego zamku (teren między ul. Kościelną i Głogowską). Budowa nowej warowni 
podyktowana była względami prestiżowymi, jako przeciwwaga zamku książęcego, 
w którym urzędował urzędnik książęcy.

W 1361 r. królewską część miasta otrzymał dożywotnio książę Bolko II świd-
nicki, w 1381 r. cesarz Wacław IV nadał w lenno swoją część Bytomia, Siedlisko 
i Tarnów Jezierny Nickelowi von Rechenbergowi. Od tej pory część królewska By-
tomia na okres dwóch stuleci znalazła się w rękach rodu Rechenbergów. W połowie 
XV stulecia książęcą częścią miasta zarządzał dziedziczny wójt Heinze von Glaubitz, 
w 1469 r. książę Henryk XI sprzedał za 1200 guldenów węgierskich połowę swojej 
części Bytomia Georgowi Glaubitzowi (pozostała część znajdowała się jako zastaw 
w rękach Andreasa Neumanna). Oddanie obu części miasta we władanie rycerskie 
powodowało liczne konflikty i zatargi (obie części miasta odgradzał płot), niekiedy 
o charakterze zbrojnym.

W końcu XV w. Bytom stał się widownią zmagań wojennych nazwanych woj-
ną o sukcesję głogowską. Wojna ta doprowadziła do poważnych zniszczeń na terenie 
księstwa. W 1477 r. wojska Jana II Żagańskiego zdobyły i zniszczyły zamek książę-
cy, a samo miasto znacznie podupadło. Na początku XVI w., po bezpotomnej śmier-
ci braci von Glaubitz, całość Bytomia znalazła się w rękach rodziny von Rechenberg. 
W 1522 r. Hans von Rechenberg przyjął hołd mieszczan. Po jego śmierci w 1537 r. władzę 
w mieście objął bratanek Franz Rechenberg. Na początku XVI w. staraniem właścicieli 
Bytom z lokalnego ośrodka handlu przekształcił się w miasto handlowe o znaczeniu po-
nadlokalnym. Miasto otrzymywało przywileje i rozbudowywało się, rozwój na krótko 
przerwał pożar, który w 1522 r. strawił kilkanaście zabudowań i kościół farny. Za rzą-
dów Rechenbergów w mieście przyjęto reformację, początkowo nabożeństwa odbywały 
się w kościele św. Jerzego, później protestanci przejęli kościół parafialny.

W 1561 r. majątek bytomski zakupił Fabian von Schönaich. W rękach rodu 
pozostał Bytom do połowy XIX w. Nowy właściciel uporządkował sprawy własno-
ściowe, nadał nowe statuty cechom, zainicjował przebudowę. Szczególne zasługi 
w rozwoju Bytomia i okolic przypisuje się Georgowi von Schönaichowi. Zaraz po obję-
ciu rządów rozpoczął budowę wspaniałej rezydencji w Siedlisku i przebudowę miasta, 
w którym urzędował. Rozmach podjętych prac był ogromny. Georg dokonał melioracji 
prawego brzegu Odry między Bytomiem Odrzańskim a Sławą, zakładał tam wsie, roz-
winął uprawę winorośli i sadownictwo. Znana była jego bytomska hodowla rasowych 
koni. Sprowadził na Śląsk bażanty. Z jego inspiracji na miejscu starego średniowiecz-
nego ratusza, wzniesiono w latach 1602-1609 nowy, w stylu późnorenesansowym, 
z wyniosłą wieżą. Rozpoczęto również przebudowę zabudowań rynku, gdzie powstało 
szereg stylowych kamienic. W tym samym czasie nadbudowano wieżę miejscowego 
kościoła. W celu usprawnienia handlu wybudowano pierwszy stały most przez Odrę. 
Przebudowano i jednocześnie wzmocniono dotychczasowe obwarowania miasta. W tro-
sce o zdrowie ubogich mieszkańców, Schönaich ufundował szpital św. Jerzego, który 
mógł pomieścić 50 chorych. Był również założycielem słynnego w środkowej Europie 
gimnazjum Schönaichianum-Carolatheum. Na wydziałach teologii, medycyny, prawa, 
astronomii, filozofii, retoryki i poetyki kształciło się wielu znanych później protestanc-
kich myślicieli, w tym liczna grupa Polaków. 

Wspaniały rozkwit miasta przerwały wydarzenia wojny trzydziestoletniej. Wojna 
bardzo szybko dotarła na ziemię bytomską. W 1620 r. w Bytomiu i Siedlisku zatrzymał 

Bytom Odrzański
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Plan widokowy miasta Bytomia Odrzańskiego. 
F. B. Werner, 2 poł. XVIII w.

Bytom Odrzański

Panorama miasta.
Akwarela C. B. Schwarza, około 1800 r.
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Tama na Odrze i młyn.
Ryc. pocz. XIX w.

Rynek.
Rycina z 1844 r.

Rynek.
Kartka 
pocztowa
z pocz. XX w.
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się protestancki „król zimowy” Fryderyk V, który pobity przez katolików pod Białą 
Górą uciekał przez Śląsk do Niemiec. Opowiedzenie się właściciela miasta po stronie 
protestantów spotkało się z ostrą reakcją cesarza. Już w 1622 r. w okolicach Bytomia 
pojawiły się powracające z Niemiec oddziały lisowczyków, które wespół z żołnierzami 
cesarskimi splądrowały i zniszczyły miasto. Później Schönaichowi narzucono wysoką 
kontrybucję, wreszcie zmuszono do emigracji i skonfiskowano dobra. W  latach 
1639 -1641 Bytom stał się bazą wypadową Szwedów na Śląsk. W krótkim czasie uczy-
niono z miasta twierdzę, otaczając nowymi drewniano-ziemnymi fortyfikacjami. Latem 
1641 r. Bytom został oblężony przez wojska cesarskie, które wyparły Szwedów. Rok 
później, podczas kolejnej ofensywy na Śląsk, wojska szwedzkie pod dowództwem ge-
nerała Linnarda Torstensona odzyskały Bytom i pozostały w mieście do 1650 r.

Po wojnie miasto odbudowywało się powoli, Schönaichowie, którzy odzyskali 
swoje dobra skupieni byli na odbudowie swoich majątków. W 1662 r. miasto otrzyma-
ło stałe połączenie pocztowe z Berlinem i Wrocławiem (stacja dyliżansów). W końcu 
stulecia podjęto odbudowę zrujnowanych kamienic, wybudowano port rzeczny i uregu-
lowano koryto Odry. W 1694 r. miasto strawił wielki pożar. Odbudowa trwała do 1710 r. 
Odbudowano wszystkie budynki oprócz dawnego gimnazjum, którego pozostałości 
wykorzystano przy budowie kościoła ewangelickiego (barokową świątynię wzniesio-
no w latach 1744 -1746).

W 1740 r. Śląskiem zawładnął król pruski Fryderyk II. Wydarzenie to spowo-
dowało, że okolice Bytomia ponownie znalazły się w orbicie wielkich wydarzeń 
politycznych. Wojny śląskie (1740 -1742, 1744 -1745), a przede wszystkim wojna 
siedmioletnia (1756 -1763), po raz kolejny spowodowały zniszczenie wielkich połaci 
regionu. Mieszkańcy Bytomia musieli dostarczać okupującym kraj oddziałom rosyj-
skim i austriackim wyżywienie i furaż dla koni. Nie obeszło się oczywiście bez nad-
użyć, rabunków i gwałtów. 

Bytom Odrzański

Kościół ewangelicki przy ul. Kościelnej.
Kartka pocztowa z lat 30. XX w.
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Zmiana przynależności państwowej spowodowała zerwanie tradycyjnych związ-
ków gospodarczych Bytomia z krajami monarchii Habsburgów oraz z Polską. Sytuacja 
ta sprawiła, że Bytom bardzo powoli podnosił się ze zniszczeń wojennych. 

W 1787 r. w mieście mieszkało 2261 osób (975 mężczyzn). Wzmiankowano ko-
ściół i szkołę katolicką, kościół protestancki, dom parafialny, ratusz, 4 urzędy celne 
i akcyzowe, szpital, winiarnię, dwie słodownie i browary. Ponadto funkcjonowały 
4 prywatne karczmy, 3 młyny wodne, garbarnia i folusz. Zabudowę miejską tworzyło 
366 domów (4 na przedmieściu) oraz 75 stodół. Gospodarka miasta oparta była na rol-
nictwie, handlu i rzemiośle. Ważną rolę odrywała uprawa winorośli i produkcja piwa, 
którego prawo warzenia posiadało 77 domów. Bytom miał prawo organizowania 4 jar-
marków rocznie, funkcjonowała apteka, 4 łaźnie, 18 ław piekarskich. Wśród rzemieśl-
ników wzmiankowano – 2 winiarzy i 32 zbieraczy winogron, introligatora, 2 tokarzy, 
3 farbiarzy, 4 rybaków, 20 rzeźników z 20 ławami, 3 szklarzy, 2 złotników, 3 rymarzy, 
2 kapeluszników, 2 koszykarzy, kotlarza, 2 murarzy, 2 młynarzy, 2 perukarzy, kołodzie-
ja, 4 rymarzy, garbarza, 3 siodlarzy, 3 ślusarzy, 7 kowali, 14 krawców, 20 szewców 
z 20 ławami, mydlarza, 5 stolarzy, 10 garncarzy, 14 sukienników, ceglarza, szkutnika 
i 50 przewoźników. 

W okresie wojen napoleońskich miasto stało się widownią przemarszów wojsk 
- najpierw francuskich, szykujących się do oblężenia Głogowa w 1806 r., potem ro-
syjskich i pruskich, które w 1813 r. odbijały z rąk francuskich twierdzę. Rekwizycje 
i kontrybucje ponownie osłabiły pozycję Bytomia.

Od XVIII wieku w gospodarce Bytomia dominowało rolnictwo, uprawa chmielu 
i winorośli. W połowie XIX stulecia Bytom należał do liczących się producentów wina 
na Śląsku, rozwijał się również przemysł wikliniarski. Na początku XIX w. rozpoczęto 
likwidację umocnień, które uniemożliwiały rozwój terytorialny miasta. Rozebrano bra-
my miejskie i palisadę, zniwelowano wały, a ziemia z ich rozbiórki posłużyła do zasy-
pania fos. W 1821 r. właściciele miasta, rodzina von Schönaich, przekazała na potrze-
by szkoły ewangelickiej teren dawnego zamku królewskiego. W latach 1835 -1836 
wzniesiono tam budynek nowej szkoły. Z czasem pozostałe zabudowania zamku roze-
brano. W 1842 r. uruchomiono drukarnię i rozpoczęto wydawanie lokalnej gazety. 

Bytom Odrzański

Panorama lotnicza.
Fot. 1930 r., zbiory Instytutu Herdera w Marburgu
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Panorama lotnicza.
Fot. 1930 r., zbiory Instytutu Herdera w Marburgu

Bytom Odrzański
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W 1843 r. Bytom zamieszkiwało 3511 osób – w tym 3019 ewangelików, 465 katolików 
i 27 Żydów. W mieście znajdowało się 366 prywatnych domów i 284 stodoły. Od 1817 r. 
w mieście stacjonował szwadron kirasjerów, w 1827 r. wzniesiono ujeżdżalnię i maga-
zyny – garnizon zlikwidowano po 1871 r. Na początku stulecia powstała pierwsza re-
gularna drużyna strażacka, wzniesiono remizę (w 1843 r. – 4 strażaków). Na początku 
lat 70. XIX w. miasto uzyskało połączenie kolejowe z Głogowem i Nową Solą. Stację 
zlokalizowano na południowy-zachód od miasta, tam też rozpoczęto budowę nowych 
domów mieszkalnych.

Od 1884 r. czynna była kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego, który pozyski-
wano w okolicy wsi Drogomil. W połowie stulecia zmodernizowano port rzeczny, któ-
ry mógł przyjmować większe jednostki pływające. Przewoźnictwem rzecznym trudniło 
się kilkudziesięciu mieszkańców Bytomia, którzy posiadali własne barki. W 1859 r. 
ostatecznie zlikwidowano zaporę na Odrze, która od wieków utrudniała żeglugę i stano-
wiła podstawę funkcjonowania młynów wodnych. W 1907 r. zielonogórska firma Beu-
chelt wzniosła w Bytomiu stalowy most nad Odrą. Budowa była wspólnym przedsię-
wzięciem miasta i rodziny von Schönaich z Siedliska. Po 1850 r., kiedy zniesiono pry-
watną własność miast, Bytom był tylko tytularną „stolicą” Księstwa Siedlisko-Bytom-
skiego (Fürstenthum Carolath-Beuthen), jednak związki dawnych właścicieli z mia-
stem były nadal silne. Wspierali oni inicjatywy gospodarcze i organizowali na terenie 
Bytomia szereg imprez kulturalnych.

Bytom Odrzański

Gazownia.
Kartka pocztowa 
z pocz. XX w.

Szkoła ewangelicka.
Fot. lata 30. XX w.
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Na początku XX stulecia uruchomiono gazownię miejską, w 1908 r. wprowadzo-
no w Bytomiu oświetlenie gazowe, które w 1922 r. zastąpiono elektrycznym. Produkcję 
rozpoczęła szczeciniarnia, wytwórnia wyrobów blaszanych oraz kilka mniejszych za-
kładów przemysłowo-rzemieślniczych. W latach 30. XX w. zmodernizowano i rozbu-
dowano port rzeczny i rozpoczęto budowę nowej dzielnicy mieszkaniowej - wzdłuż 
drogi do Kożuchowa. Na początku lat trzydziestych, w ramach niemieckich przygo-
towań wojennych, na terenie miasta i okolic wybudowano kilkanaście żelbetowych 
schronów. Wchodziły one w skład fortyfikacji Pozycji Środkowej Odry. W pierwszych 
latach II wojny światowej miasto nie zostało objęte działaniami wojennymi. Dopiero 
w 1944 r. zaczęły pojawiać się nad Bytomiem alianckie samoloty. Ludność miasta zo-
stała skierowana do budowy umocnień na prawym brzegu Odry w rejonie kanału Ko-
palnica. Przygotowywano również stare przedwojenne umocnienia na lewym brzegu 
rzeki. W połowie stycznia 1945 r. ewakuowano ludność, a miasto zamieniono w punkt 
oporu. 13 lutego 1945 r. miasto zostało opanowane przez wojska radzieckie. W trak-
cie walk zniszczony został most na Odrze oraz kilka budynków mieszkalnych – zabu-
dowa ulicy Kożuchowskiej i szpital św. Jerzego. Większe straty w zabudowie wyrzą-
dziły miastu przebywające w nim oddziały radzieckie i powojenna akcja rozbiórkowa, 
prowadzona w celu pozyskania materiałów budowlanych na odbudowę zniszczonych 
miast centralnej Polski – w latach 1950 -1954 planowano nawet dokonać rozbiórki za-
bytkowej części rynku.

Latem 1945 r. pojawili się w Bytomiu pierwsi polscy osadnicy, którzy zorganizo-
wali polską administrację. W latach 1945 -1947 miasto nosiło nazwę Białobrzezie. 

Nowe Miasto podczas powodzi 
w latach 20. XX w.

Bytom Odrzański

Most z 1907 r.
Kartka pocztowa
z lat 30. XX w.
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 Zasiedlanie miasta ludnością polską było stosunkowo wolne – w końcu 1948 r. 
Bytom zamieszkiwało 1518 r. osób (w 1939 r. – 3176). Stopniowo organizowano ży-
cie gospodarcze i kulturalne. Po 1955 r. rozpoczęto prace remontowe substancji miesz-
kaniowej i renowację zabytków. Odbudowano, zniszczoną przez uderzenie pioruna 
w 1950 r. wieżę ratusza. W latach 60. i 70. nastąpił rozwój budownictwa mieszkanio-
wego – budowa bloków mieszkalnych (osiedle 25 – Lecia PRL) przy ul. Kożuchowskiej 
i domów jednorodzinnych przy ul. Polnej, Szerokiej i Kożuchowskiej. Z większych 
zakładów przemysłowych funkcjonujących w latach 60., 70. i 80. w Bytomiu należy 
wymienić: Zakład Metalowy (produkcja wyrobów elektrotechnicznych), od 1973 r. 
Przedsiębiorstwo Wyrobów Metalowych „Cynkmet”; Zakład Przeróbki Szczeciny 
i Włosia; Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych, później Spółdzielnia Niewidomych 
„Nadodrze”. Po 1989 r. część zakładów przemysłowych zlikwidowano.

W latach 60. podjęto starania o budowę nowego budynku szkoły, który wzniesio-
no na dawnym placu szpitalnym przy ul. Kożuchowskiej w 1970 r. Utworzenie Gmin-
nej Szkoły Zbiorczej w 1974 r. wymogło rozbudowę szkoły, którą ukończono 
w 1986 r. Nowy kompleks szkolny wybudowano także przy ul. Kościelnej (teren dawnego 
zamku królewskiego), w 1993 r. oddano do użytku budynek dydaktyczny, 
w 1996 r. salę gimnastyczną. W obu kompleksach szkolnych od 1999 r. funkcjonuje 
Zespół Szkół – przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące.

W 1993 r. oddano do użytku oczyszczalnię ścieków, rozpoczęto renowację kamie-
nic zabytkowej starówki, w 2000 r. przeprowadzono gruntowny remont ratusza. Mo-
dernizacji w tym czasie poddano również system wodociągowy i kanalizacyjny, prze-
prowadzono gazyfikację i telefonizację, zmodernizowano system dróg, zabezpieczono 
jako trwałą ruinę budynek kościoła ewangelickiego. Po powodzi w 1997 r., której wody 
podtopiły tzw. Nowe Miasto, przeprowadzono modernizację systemu wałów przeciw-
powodziowych oraz portu rzecznego.

W 2003 r. Bytom Odrzański zamieszkiwało 4430 osób, zarejestrowanych było 267 
podmiotów gospodarczych (11 w sektorze publicznym), największe zatrudnienie miały 
Spółdzielnia Niewidomych „Nadodrze” oraz zakład branży metalowej i produkcji świec.

Bytom Odrzański

Kartka pocztowa z lat 30. XX w. 
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Kompleks 
szkolny przy 
ul. Kościelnej.
Fot. 2004 r.

Kościół parafialny.
Fot. 2004 r.

Ratusz.
Fot. 2004 r.

Widok z wieży 
ratuszowej na rynek.
Fot. 2004 r.
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CHEŁMEK
gm. Nowa Sól

Köllmichen (1791)
Kölmchen (1844)
Kochanowo Małe (1945)

Wieś Chełmek posiada metrykę średniowieczną. Pierwszym, wzmiankowanym 
w 1447 r., właścicielem majątku ziemskiego był Nikel Zefelth (Sefeld). Informacje 
o kolejnych właścicielach są bardzo skąpe. Przez pewien czas Chełmek wchodził 
w skład majątku Lubięcin. W XVI w. posiadłość ziemska znajdowała się w rękach 
rodziny von Kreckwitz, następnie rodu von Dyherrn. Prawdopodobnie w połowie XVI w. 
wybudowano w pobliżu miejscowego folwarku obszerny dwór obronny. Obiekt był 
wielokrotnie przebudowywany w XVIII i XIX w. i zatracił cechy stylowe. Prawdopo-
dobnie podczas przebudowy w I poł. XIX w. obiekt rozdzielono, tworząc dwa oddziel-
ne dwory, z których jeden pełnił funkcję siedziby właściciela, drugi mieścił mieszkania 
dla służby. Równocześnie z przebudową dworu miała miejsce rozbudowa folwarku, 
którego zabudowania zamknęły od północy obszerny podwórzec, do którego prowa-
dziła murowana brama. Od południa założony został niewielki park krajobrazowy. 
Większość prac na terenie założenia folwarcznego przypisuje się rodzinie von Kottwitz, 
która władała wsią w XVIII stuleciu. W 1758 r. Adam Melchior Kottwitz sprzedał po-
siadłość Friedrichowi Hansowi Carlowi von Schönaichowi. W końcu stulecia wzmian-
kowano w Chełmku siedzibę pańską, folwark, karczmę, wiatrak, 9 gospodarstw kmie-
cych, 10 zagrodniczych, 5 komorników – 153 mieszkańców. Około 1840 r. zabudowa-
nia folwarku spłonęły, odbudowano je w ciągu roku. W 1845 r. Chełmek należał 

Bytom Odrzański. 
Osiedle mieszkaniowe 
przy ul. Kożuchowskiej.
Fot. 2004 r.

Bytom Odrzański. 
Dworzec kolejowy.
Fot. 2004 r.
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już do rodziny książęcej Acerenza Pigantelli – w tym czasie wieś liczyła 92 domy – 672 
mieszkańców (42 katolików).W skład rozległego majątku ziemskiego wchodził miej-
scowy folwark specjalizujący się w hodowli owiec, 4 wiatraki, gorzelnia i browar, we 
wsi funkcjonowało nadleśnictwo i rewir leśny. Ponadto dobra ziemskie obejmowały 
folwarki Sabinengrund, Adelheidshof i Köhlerei. Około 1860 r. majątek w Chełmku 
i Lubięcinie stał się własnością rodziny von Rothenburg. W składzie dóbr ziemskich 
rodu (państwo stanowe Nietków) pozostał do 1945 r. Po zakończeniu II wojny świato-
wej majątek ziemski rozparcelowano, w części folwarków utworzono Państwowe 
Gospodarstwa Rolne, zabudowania dworskie przejęły Lasy Państwowe, które użytkują 
obiekty do dnia dzisiejszego. W latach 70. i 80. XX w. powstało we wsi kilka nowych 
zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, w tym 4 pracownicze budynki wielorodzin-
ne (1981-85). W 1981 r. wzniesiono pawilon handlowy. Zabytkowe młyny wiatrowe 
uległy zniszczeniu i zostały rozebrane. W 2000 r. Chełmek zamieszkiwało 463 osoby, 
we wsi znajdowały się 53 gospodarstwa rolne, 10 zakładów usługowych i 2 obiekty 
handlowe.

Kartka pocztowa z lat 20. XX w.

 Chełmek

Osiedle 
mieszkaniowe.
Fot. 2004 r.
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CIEPIELÓW
gm. Nowa Sól

Czepelaw (1418)
Tschöplau (1791)
Waldruh (1937)

Dzieje niewielkiej wsi Ciepielów związane są z losami miejscowego majątku 
ziemskiego, który wielokrotnie zmieniał właścicieli. Najstarsze wzmianki o wsi po-
chodzą z 1418 r. Na przełomie XV i XVI wieku posiadłość ziemska należała do Johan-
na Fechnera (prawdopodobnie już wtedy w skład majątku wchodziła część Starego Żab-
na). W 1592 r. właścicielem Ciepielowa był Wolf von Braun. Prawdopodobnie rodzi-
na Braunów wybudowała na terenie folwarku pierwszą siedzibę. Na przełomie XVI 
i XVII wieku na niewielkim wzniesieniu powstał, murowany z kamienia i cegły dwór, 
który w późniejszych czasach uległ znacznym przekształceniom. W I połowie XVII 
wieku Ciepielów znalazł się w rękach rodu von Nassau, potem – Karla von Löbben, 
który ok. 1680 r. sprzedał majątek ponownie rodzinie von Braun. W 1774 r. jako wła-
ściciel wsi figuruje kolejny przedstawiciel rodziny von Nassau, natomiast w 1791 r. 
Ciepielów znalazł się w rękach von Siegrothów. W tym czasie, obok folwarku, znajdo-
wały się we wsi 3 gospodarstwa kmiece, 13 zagrodniczych, 5 komorniczych, młyn wod-
ny – 31 zabudowań i 174 mieszkańców. Na początku XIX wieku miała miejsce grun-
towna przebudowa siedziby właściciela, w jej pobliżu założono ogród. Modernizacje 
te przeprowadziła rodzina baronów von Dyherrn-Czetrittz, która przez kilka dziesięcio-
leci zarządzała posiadłością. W połowie XIX wieku Ciepielów stał się własnością sta-
rosty kożuchowskiego, Friedricha Wilhelma Schönknechta. Za jego rządów rozbudo-
wano znacznie folwark, powstały nowe zabudowania gospodarcze, uruchomiono bro-
war i gorzelnię. We wsi znajdował się również wiatrak, zakład wikliniarski i kuźnia. 
W 1844 r. wieś liczyła 34 domostwa i 186 mieszkańców. W 1863 r. dokonano kolejnej 
przebudowy siedziby właścicieli. Zmiana wystroju wnętrz, elewacji i postawienie wy-
sokiego dwuspadowego dachu doprowadziły do zatarcia jego pierwotnej formy. W 1864 r. 
posiadłość zakupiła rodzina Eichner. W 1898 r. właścicielem Ciepielowa został Richard 
Pietrusky, którego potomkowie zarządzali majątkiem do 1945 r. W latach 1889 -1890 
w pobliżu wsi wybudowano sta-
cję linii kolejowej relacji Nowa 
Sól – Kożuchów. Po II wojnie 
światowej w zabudowaniach 
folwarku utworzono Państwo-
we Gospodarstwo Rolne, które 
funkcjonowało do lat 90. XX w. 
W tym samym czasie zlikwido-
wano również lokalne połącze-
nie kolejowe. 

Budynek stacji kolejowej. Fot. 2002 r.

 Ciepielów



58 59

W 1966 r. przeprowadzono kapitalny remont dworu. Ostatnia przebudowa zatarła 
ostatecznie elementy wcześniejszego założenia i tylko fragmenty piwnic wskazują na 
renesansową genezę budowli. W 2000 r. we wsi znajdowało się 31 gospodarstw, zakład 
usługowy, zamieszkiwało 168 osób.

Ciepielów.
Dwór. Fot. 2003 r.

 Ciepielów, Cisów

CISÓW
gm. Kożuchów

Czisselndorff(1349)
Zissendorf (1791)
Cisowo (1945)

Średniowieczne dzieje wsi związane są z Kożuchowem, prawdopodobnie była 
to jedna z osad przynależnych do miasta. W I połowie XIV w. Cisów znajdował się  
w rękach żagańskiego mieszczanina Petera Unglowbe (podobnie jak pobliskie wsie 
Słocina i Podbrzezie Dolne), który w 1349 r. część dochodów ze wsi przekazywał na 
rzecz szpitala św. Ducha w Kożuchowie (pierwsza wzmianka o miejscowości). Kilka-
naście lat później część wsi była już własnością rycerską. W 1388 r. wymienia się bo-
wiem jako właścicieli Nickela i Vincenta, synów Hansa von Unruha ze Stypułowa. 
W 1563 r. miejscowość znajdowała się w posiadaniu Albrechta Unruha, potem jego 
syna Albrechta Młodszego (1616 r.). Kolejni przedstawiciele tego rodu władali Ciso-
wem do 2 poł. XVII w., później wzmiankuje się rodziny von Müllenau i von Goltz. 
W 1746 r. Cisów zakupił Hans Ernest von Kalckreuth z Podbrzezia Dolnego. U schyłku 
stulecia (1791 r.) wieś dzieliła się na dwie części – własność rycerską rodziny Kalckreuth 
– folwark, 4 zagrodników, 7 rzemieślników – 77 mieszkańców oraz część przynależną 
do Kożuchowa z 30 mieszkańcami – 3 gospodarstwa chłopskie, ogrodnik i 2 rzemieśl-
ników. W połowie XIX w. rozbudowany został miejscowy folwark i postawiono wia-
trak. W 1845 r. w części należącej do miasta było 6 gospodarstw i 39 mieszkańców, 
majątek ziemski obejmował natomiast 14 gospodarstw z 96 mieszkańcami. Na pocz. 
XX w. Alfred Kalckreuth sprzedał folwark Paulowi Brose. Jemu należy przypisać bu-
dowę w pobliżu zabudowań folwarcznych stylowej willi i założenie niewielkiego par-
ku. W latach 30. XX w. majątek zakupił Otto Rodolle, który opuścił Cisów dopie-
ro w 1946 r. W 1945 r. z kierunku Cisowa  posuwały się wojska radzieckie atakujące 
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Kożuchów, ze wzgórz cisowskich artyleria prowadziła ostrzał miasta, które zdobyto po 
kilkugodzinnych walkach. Po wojnie w folwarku ulokowano Państwowe Gospodarstwo 
Rolne, które funkcjonowało do lat 90. XX w. W 2003 r. wieś zamieszkiwały 103 oso-
by – 17 gospodarstw.

Cisów.
Willa przy zespole 
folwarcznym. 
Fot. 2001 r.

Cisów, Czasław

CZASŁAW
gm. Otyń

Czasslaws (1398)
Heide (1566)
Heidau (1791)
Heydau (1937)

W średniowieczu wieś stanowiła własność rycerską. Miejscowość powstała praw-
dopodobnie w 1 poł. XIV w., pierwszy raz wzmiankowana była w 1398 r. W 1566 r. 
właścicielem majątku był  Georg von Dyherrn z Mirocina. W 1581 r. posiadłość nale-
żała do Christopha Dyherna. W 1705 r. Gotthard Dyherrn sprzedał Czasław Hanso-
wi Moritzowi von Tschammerowi. Zachowały się wzmianki, że w 1741 r. ewangelic-
cy mieszkańcy wsi przynależeli do parafii w Zatoniu. W połowie XVIII stulecia wieś 
wchodziła w skład dóbr Ernesta Wilhelma von Lüttwitza, potem Maximiliana Adol-
fa von Stensch. W 1791 r. wzmiankowano we wsi siedzibę pańską, folwark, szko-
łę, gospodę, 9 gospodarstw kmiecych, 10 zagrodników, 21 komorników, młyn wodny 
i wiatrowy – łącznie 54 zabudowania i 293 mieszkańców. Około 1808 r. posiadłość 
zakupiła księżna Dorota de Talleyrand i od tej pory losy miejscowości związane były 
z majątkiem ziemskim w Otyniu. Około 1821 r. otwarto w Czasławiu nową szkołę. 
W 1845 r. prócz dworu z folwarkiem i szkoły ewangelickiej funkcjonowała  gorzel-
nia, browar, młyn wodny, 2 wiatraki i olejarnia. W tym czasie Czasław zamieszkiwały 
373 osoby (w tym 18 katolików). W 1879 r. spadkobierca księżnej Doroty, Aleksander 
Dino, sprzedał majątek pruskiemu ministrowi Rudolfowi Friedenthalowi. Po nim do-
bra otyńskie odziedziczyła córka, Renata von Lancken-Wackenitz. W połowie stulecia 
na miejscowym cmentarzu wzniesiono kamienną dzwonnicę. Na początku XX stulecia 
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wybudowano restaurację z salą taneczną. W 1926 r. dzierżawcą majątku była rodzina 
Liersch, natomiast ostatnim wzmiankowanym w 1933 r. właścicielem – Herman Kube-
ile. Po 1945 r. siedziba właściciela majątku popadła w ruinę, a pozostałości rozebrano. 
Zabudowania folwarczne w części rozebrano, pozostałe oddano w użytkowanie rolni-
kom indywidualnym. W 2 połowie XX w. wieś nie rozwijała się. W 2000 r. Czasław 
zamieszkiwały 134 osoby, we wsi znajdowało się 9 gospodarstw rolnych, funkcjonował 
punkt handlowy i zakład usługowy.

Czasław.
Młyn wodny.
Akwarela C. B. Schwarza, około 1800 r.

Czasław.
Dzwonnica. Fot. 2002 r.

Czasław,  Czciradz

CZCIRADZ
gm. Kożuchów  

Cyraz (1333)
Cziris (1446)
Zyrus (1791)
Cyraz (1945)

Wieś Czciradz pojawiła się w źródłach pisanych w końcu XIII w. W tym czasie 
była już prawdopodobnie rozwiniętą osadą, gdyż od jej mieszkańców pobierano dzie-
sięcinę dla parafii w pobliskich Solnikach. W końcu XIII wieku wieś, jako własność 
rycerska, należała do grafa Sybana z Solnik (1295 r.). W średniowieczu Czciradz pozo-
stawał w posiadaniu wielu rodów szlacheckich. W 1323 r. był własnością rodu von Pe-
sna, w 1344 r. wymieniony został Tilco z Cyras. W 1333 r. łan czynszowy w Czciradzu 
posiadał Bartłomiej – zarządca szpitala św. Ducha w Kożuchowie. Sto lat później wsią 
władał Kaspar von Kottwitz, w którego posiadaniu znajdował się również pobliski So-
kołów. Prawdopodobnie już wtedy obie wsie wchodziły w skład jednego majątku ziem-
skiego – Czciradza Dolnego. Podział wsi na część dolną i górną nastąpił w XV w. 
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Wymieniani w 1405 i 1471 r. przedstawiciele rodziny von Unruh byli zapewne właści-
cielami Czciradza Górnego. W 1481 r. tą częścią wsi władali bracia – Sigismund Ludwig 
i Jacob Gabriel von Unruh. W 1517 r. część Czciradza zakupił Hans von Rechenberg. 
W rękach Rechenbergów majątek pozostawał do 1609 r., kiedy zakupił go Joachim von 
Stensch. Nie wiemy któremu z właścicieli należy przypisać budowę w dolnej części 
wsi renesansowego dworu obronnego, otoczonego nawodnioną fosą. Podobnie część 
górna Czciradza zmieniała właścicieli (nierzadko w ich rękach znajdowały się przej-
ściowo obie części wsi) – w 1549 r. był nim Hans Wolff von Unruh, potem rodzina von 
Zeidlitz, w 1676 r. von Roeber, a od 1681 r. von Reisenstein. Prawdopodobnie na po-
czątku XVIII stulecia obie części wsi znalazły się w rękach rodu von Kalckreuth. Oko-
ło 1770 r. Czciradz Dolny zakupiła rodzina von Lehwald. W 1791 r. wzmiankowano 
we wsi siedzibę pańską, folwark, 6 zagrodników, 1 komornika – razem 73 mieszkań-
ców. W tym samym czasie w Czciradzu Górnym, należącym do Kalckreuthów, (w rę-
kach rodziny do 1945 r.)  znajdował się folwark, 6 gospodarstw zagrodników, 6 komor-
ników, zamieszkiwało 87 osób. 

Restauracja. 
Kartka pocztowa 
z pocz. XX w.

Dwór. 
Fot. lata 70. XX w.

 Czciradz
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W części dolnej Czciradza, nowi właściciele swoje rządy rozpoczęli od prze-
budowy dworu, która miała miejsce na przełomie XVIII i XIX w. Trwająca wiele 
lat modernizacja rezydencji nadała jej cechy późnego baroku i wczesnego klasycy-
zmu. Zatarty został jej obronny charakter, zniwelowano wały ziemne, uregulowano 
fosę, nad którą przerzucono kamienny, arkadowy most. W końcu XIX wieku w po-
bliżu dworu założono rozległy park krajobrazowy, w którym wybudowano mauzo-
leum rodzinne. Ponad stuletnie rządy Lehwaldów zaowocowały rozwojem majątku. 
W 1844 r. posiadłość w Czciradzu Dolnym obejmowała folwark (specjalizował się 
w hodowli bydła, owiec i trzody), 12 domów i 2 wiatraki – 86 mieszkańców. W Czcira-
dzu Górnym znajdował się natomiast folwark, 19 domów (152 mieszkańców) oraz win-
nica na stokach Wzgórz Dalkowskich (tzw. Zirusberg).  Ostatnim właścicielem majątku 
w Czciradzu Dolnym był Johannes Ritsch (od 1910 r.). Za jego rządów miała miejsce 
kolejna przebudowa dworu, do którego dobudowano werandę, zmianie uległ również 
wystrój wnętrz. Nowi właściciele na terenie folwarku wznieśli nowe zabudowania go-
spodarcze i wprowadzili na szerszą skalę uprawę buraków cukrowych. 

Po drugiej wojnie światowej podział wsi uległ zatarciu. W byłych majątkach 
ziemskich utworzono Państwowe Gospodarstwa Rolne – we dworze mieściła się admi-
nistracja gospodarstwa. Rozwój zakładu rolnego w latach 70. i 80. XX w. zaowocował 
wzniesieniem nowych zabudowań gospodarczych (ferma bydła mlecznego, zespół su-
szarń i magazynów, warsztaty mechaniczne) i bloków mieszkalnych dla pracowników. 
W 1983 r. otwarto przedszkole zakładowe. We wsi wzniesiono kilka nowych domów jed-
norodzinnych. W 1972 r. dawny dwór poddano remontowi. Po likwidacji PGR (połowa 
lat 90. XX w.) opuszczony obiekt przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
Na przełomie stulecia rezydencja znalazła  się w rękach prywatnych. Również zabudowa-
nia zakładu rolnego zakupił prywatny przedsiębiorca. Począwszy od 1995 r. miejscowe 
przedszkole, które pozbawione zostało zakładowego patrona przeżywało trudności, osta-
tecznie w 1997 r. placówkę zlikwidowano, a budynek przeznaczono na świetlicę wiej-
ską. W 2000 r. Czciradz zamieszkiwało 518 osób, funkcjonowały dwa przedsiębiorstwa 
rolne i kilkanaście gospodarstw indywidualnych oraz punkt handlowy.

 Czciradz

Osiedle mieszkaniowe.
Fot. 2004 r.
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DĄBROWNO
gm. Nowa Sól

Eichen (1507)
Eiche (1791)
Eichau (1844)
Dębów (1946)

Wieś powstała w średniowieczu i była własnością rycerską przynależną do mająt-
ku ziemskiego w Siedlisku. W 1507 r. właścicielem Dąbrowna był Balthazar von Re-
chenberg. Od 1561 r. folwark wchodził w skład majoratu Carolath – Beuthen rodziny von 
Schönaich z Siedliska. Własność ziemska obejmowała również folwark Köhlerei (już 
w XVII w.) – obecnie Okopiec, a w XIX w. folwark Polnisch Tarnau Vorwerk – dzisiej-
szy Jodłów. W 1791 r. obok folwarku we wsi znajdowały się – 1 gospodarstwo kmie-
ce, 18 zagrodniczych i 3 komornicze, wiatrak – 191 mieszkańców. W 1844 r. wzmian-
kowano 18 posesji i 169 mieszkańców (6 katolików). Folwark w Dąbrownie był często 
dzierżawiony, jednym z ostatnich wymienianych w 1938 r. właścicieli był Kurt Isenberg 
(w jego rękach znajdował się również majątek w Lubięcinie). Po 1945 r. we wsi powsta-
ło kilka zabudowań miesz-
kalnych i gospodarczych. 
W 2000 r. wieś liczyła 120 
mieszkańców, funkcjonował 
1 zakład usługowy.

DĘBIANKA
gm. Siedlisko

Eiche (1601)
Eichau (1844)
Eichenkranz (1937)
Wiankowo (1945)

Pierwsza wzmianka o folwarku pojawiła się w spisie dóbr Georga von Schönaicha 
w 1601 r. W rękach rodu Schönaichów wieś pozostawała do 1945 r. W 1791 r. wzmianko-
wano we wsi folwark, wolne gospodarstwo chłopskie, 18 zagrodników, 3 komorni-
ków, wiatrak i 191 mieszkańców. W 1845 r. we wsi znajdował się folwark, 18 domów 
(164 mieszkańców), wiatrak, kuźnia, owczarnia (430 owiec) i szkoła ewangelicka. Muro-
wane zabudowania folwarku powstały stosunkowo późno, tj. w latach 1880 -1890. 

 Dąbrowno,  Dębianka

Dąbrowno.
Zabudowa wsi.
Fot. 2004 r.
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W tym samym czasie uruchomiona została gorzelnia i wybudowano system transporto-
wy, który obejmował swym zasięgiem kilka pobliskich folwarków (na utwardzonej 
powierzchni ułożono szyny i specjalnymi wozami w zaprzęgu konnym zwożono płody 
rolne). Na początku XX w. dzierżawcą folwarku był Schultz. W 1915 r. wieś liczyła 
206 mieszkańców. Po II wojnie światowej gospodarstwo przejęte zostało przez Pań-
stwowy Fundusz Ziemi, potem przez  Państwowe Gospodarstwo Rolne w Radocinie. 
W latach 1957-1958 wzniesiono przy gospodarstwie 5 pracowniczych domków 2 ro-
dzinnych. Po likwidacji PGR w latach 90. XX w., gospodarstwo przejął prywatny 
przedsiębiorca. W 2000 r. wieś zamieszkiwało 60 osób. 

Dębianka, Drogomil

DROGOMIL
gm. Bytom Odrzański

Nenkerzdorff (1360)
Neckersdorf (1535)
Nenkersdorf (1936)
Jastrzębowo (1945)

Geneza wsi Drogomil sięga prawdopodobnie XIII wieku. Pierwsza wzmianka
 o miejscowości pochodzi z 1305 r., w tym czasie Drogomil wchodził w skład dóbr 
biskupa wrocławskiego. Według historyków nazwa miejscowości pochodzi od imie-
nia kasztelana bytomskiego lub biskupa wrocławskiego Nenkera. Po podziale księ-
stwa głogowskiego w 1360 r. na część książęcą i królewską, Drogomil znalazł się 
w rękach księcia głogowskiego. W 1535 r. wymienia się jako właściciela wsi Hansa 
von Brauna. W 1603 r. Drogomil zakupił za kwotę 24000 talarów Georg von Schöna-
ich, który rozbudował miejscowy folwark. Po wojnie trzydziestoletniej część dóbr 
Schönaichów przejęli głogowscy jezuici. Dopiero po stuletnich zabiegach (1759 r.) 
udało się rodzinie książęcej z Siedliska odzyskać utracone posiadłości, w tym rów-
nież Drogomil. Jeszcze w średniowieczu część mieszkańców wsi zajmowała się prze-
woźnictwem – w pobliżu wsi znajdowała się przeprawa przez Odrę. Z nadodrzań-
skich lasów pozyskiwano drewno, głównie budowlaną dębinę. W 1667 r. wymie-
nia się we wsi wiatrak. W 1791 r. wzmiankowana jest siedziba pańska, folwark i 243 
mieszkańców. W 1813 r. większość zabudowy wsi spłonęła. Po 1844 r. we wsi znajdo-

Dębianka.
Widok ogólny wsi.
Fot. 2004 r.
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wało się 38 domostw, folwark, wiatrak, kuźnia oraz owczarnia na 1500 owiec – wieś 
liczyła 319 mieszkańców (166 katolików). Nad Odrą znajdowała się przystań dla łodzi 
(10 przewoźników), na okolicznych wzgórzach uprawiano winorośl. W 2 połowie XIX w. 
nad rzeką wybudowano nabrzeże dla barek, uruchomiono cegielnię i cukrownię. 
W końcu wieku w okolicach wsi wydobywano węgiel brunatny, przeprowadzono 
również linię kolejową relacji Nowa Sól 
– Głogów. W latach 30. XX w. w po-
bliżu Drogomila wybudowano kilka 
żelbetowych schronów, wchodzących 
w skład Pozycji Środkowej Odry. Miej-
scowy majątek ziemski został wydzier-
żawiony Alfredowi Schade, który pozo-
stawał zarządcą do 1945 r. W okresie 
II wojny światowej we wsi przebywało 
kilkudziesięciu jeńców francuskich i ra-
dzieckich, którzy pracowali u niemiec-
kich gospodarzy. 13 lutego 1945 r. na wy-
sokości Drogomila doszło do niewielkiej 
potyczki żołnierzy niemieckich z posuwa-
jącymi się od strony Głogowa Rosjanami. 
Po wojnie położoną nad Odrą cukrownię 
i cegielnię rozebrano (akcja pozyskiwa-
nia cegły na odbudowę Warszawy). 

W pierwszych latach powojen-
nych Drogomil należał administracyjnie 
do powiatu głogowskiego. W końcu XX 
stulecia wieś otrzymała wodociąg, w roku 
2000 znajdowało się tu 28 domostw za-
mieszkanych przez 124 osoby.

Drogomil.
Kartka pocztowa z pocz. XX w.

DROGONIÓW
gm. Nowa Sól

Marienthal (1791)
Marjanenthal (1844)
Marjanthal (1937)
Marjanówek (1946)

Niewielki folwark leśny powstał zapewne w średniowieczu i wraz ze wsią Lipi-
ny należał do dóbr ziemskich w Siedlisku. Do 1561 r. osada stanowiła własność rodu 
von Rechenberg, później do 1945 r. do rodziny von Schönaich. W 1844 r. kolonia 
i folwark liczyły 12 posesji i 110 mieszkańców. Mieszkańcy zatrudnieni byli przy pra-
cach leśnych (książęcy rewir leśny z leśniczówką) i przy wytwarzaniu węgla drzewnego. 
Po 1945 r. folwark zlikwidowano, a część zabudowań rozebrano. W 2000 r. przysiółek 
zamieszkiwało 15 osób.

 Drogomil, Drogoniów
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DRWALEWICE
gm. Kożuchów

Driwalowiz (1295)
Wallwitz (1791)

Wieś Drwalewice posiada bardzo wczesną metrykę.  Pierwsze wzmianki z roku 
1295 (1220 ?) wymieniają wieś w uposażeniu parafii w Solnikach. W połowie XIV w. 
Drwalewice były w posiadaniu rodziny von Unruh, która związana była z majątkiem 
ziemskim do połowy XVI w. Jako ostatniego przedstawiciela tego rodu wymienia się 
Hansa Wolffa, który prawdopodobnie wzniósł w Drwalewicach renesansowy dwór 
obronny. Począwszy od drugiej połowy XVI w. wieś, a właściwie folwark, ponieważ 
zabudowa nigdy nie wyszła poza jego ramy, wielokrotnie zmieniała właścicieli. Zmie-
niał się również wygląd siedziby rycerskiej. W końcu XVI stulecia Drwalewicami wła-
dał Balthazar von Braun, później właściciele zmieniali się kilkakrotnie – na początku 
XVII w. był to Wigand von Gersdorf  (zm. 1621 r.), później Adam von Schlichting 
(1681 – 1702). W XVIII w. posiadłość należała do rodziny von Lüttwitz. W 1791 r. 
wzmiankowano w Drwalewicach dom pański, folwark, 6 kmieci, 7 zagrodników, 12 ko-
morników, młyn – 181 mieszkańców.  Na początku XIX w. Drwalewice zakupił porucz-
nik von Strempel, który prawdopodobnie przebudował renesansową siedzibę. 
W 1844 r. wieś liczyła 253 mieszkańców, przy folwarku znajdował się browar i gorzel-
nia oraz 2 wiatraki. W 1868 r. właścicielem  majątku była rodzina von Müller. Cztery 
lata później Drwalewice przejęli von Eichmanowie, którzy gruntownie przebudowali 
miejscowy dwór (niewykluczone, że przebudowy dokonali poprzedni właściciele). Po-
wstała wtedy wspaniała neogotycka rezydencja (pałac) wzorowana na angielskim stylu 
– castle. Obok pałacu założono park romantyczny i staw. Rozbudowie uległy także za-
budowania folwarku, który należał do większych w okolicy i specjalizował się w ho-
dowli bydła i koni. W rękach rodziny majątek pozostał do końca II wojny światowej, 
ostatnim właścicielem był Woff Dietrich von Eichmann. Po 1945 r. w majątku  utwo-
rzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. Obok produkcji rolnej, gospodarstwo nadal 
specjalizowało się w hodowli, głównie koni. W latach 80. wzniesiono zespół ferm dro-
biu. Administrowany przez PGR pałac służył celom mieszkalnym. W końcu lat 80. XX w. 
przeprowadzono remont obiektu. Zakład rolno-hodowlany uległ likwidacji w końcu 
XX stulecia. Część zabudowań przejął prywatny przedsiębiorca (hodowla drobiu). Pałac, 
niezamieszkany, znajduje się 
w gestii Agencji Rolnej Skarbu 
Państwa. W 2002 r. Drwalewice 
zamieszkiwało 90 osób, znajdo-
wało się 14 gospodarstw indywi-
dualnych i punkt handlowy.

Pałac. 
Fot. 2003 r.

 Drwalewice
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DZIADOSZYCE
gm. Kożuchów

Duringow (1295)
Döring (1791)
Döhringau (1868)
Döringau (1937)
Duryngow (1945)

Wieś posiada średniowieczną metrykę. Pierwsze wzmianki o miejscowości po-
chodzą 1295 r., kiedy biskup wrocławski zatwierdził kolegiacie głogowskiej pobieranie 
czynszu od jej mieszkańców. W tym czasie wieś była własnością kasztelana kożuchow-
skiego Dietricha von Pesna. W 1388 r. posiadłość należała do Petrusa de Lessnaw. Po 
1500 r. wymienia Bernarda Beroldta, w którego posiadaniu znajdowała się także pobli-
ska wieś Nieciecz (w tym czasie obie miejscowości wchodziły już w skład jednego ma-
jątku). W poł. XVI w. własność ziemska znalazła się w rękach rodziny von Braun z Sol-
nik. W 1585 r. Wenzel v. Braun podzielił swój majątek pomiędzy synów. Dziadoszyce 
i Nieciecz otrzymał młodszy z nich, Christoph. W 1705 r. jego potomek, Hans Fabian, 
powiększył swoje dobra o pobliskie Bielice. W rękach rodziny Braunów Dziadzoszyce 
pozostawały do śmierci Balthazara, który zmarł bezpotomnie w 1714 r. W końcu stule-
cia jako właściciela majątku wymienia się rodzinę von Partner, a we wsi wzmiankowa-
ny jest dom pański, folwark, wiatrak i 86 mieszkańców. W 1845 r. właścicielem Dzia-
dzoszyc był Friedrich Bähnisch, we wsi znajdował się folwark, 2 wiatraki, kuźnia, go-
rzelnia i browar oraz 12 gospodarstw. Miejscowość zamieszkiwało 118 mieszkańców. 
W II poł. XIX w. wieś znalazła się w posiadaniu rodziny von Kalckreuth z Podbrzezia 
Dolnego. W 1892 r. w pobliżu wsi przeprowadzono linię kolejową relacji Kożuchów 
– Niegosławice. Ostatnim, przed wybuchem II wojny światowej, właścicielem mająt-
ku był Artur Schack von Wittenau. W tym czasie niewielki folwark specjalizował się 
w hodowli ciężkich koni pociągowych, a wieś zamieszkiwało 88 mieszkańców (1927 r.). 
Prawdopodobnie po 1945 r. uległ zniszczeniu wzmiankowany wcześniej dom właści-
cieli folwarku.  Połączenie kolejowe zlikwidowano w połowie lat 90. XX w.  W 2003 r. 
we wsi znajdowało się 16 gospodarstw i 50 mieszkańców.

 Dziadoszyce

Budynek  stacji kolejowej.
Fot. 2004 r. 
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Gołaszyn.
Gospoda. Kartka pocztowa 
z pocz. XX w.

 Dziwiszowice, Głuszyca, Gołaszyn

DZIWISZOWICE
gm. Kożuchów
 
Wiedemuth (1844)
Kolonia Lesinówka (1945)

Niewielki folwark, założony prawdopodobnie w średniowieczu stanowił upo-
sażenie kościoła parafialnego w Solnikach. W późniejszych czasach folwark własno-
ści ziemskiej w Lasocinie (Lessendorfer Wiedemuth 1844). Zabudowania opuszczono 
i rozebrano w latach 60. XX w.

GŁUSZYCA
gm. Kolsko

Dickstrauch (1791)
Krzewina (1945)

Przynależny do własności ziemskiej rodziny von Kottwitz w Bojadłach fol-
wark wzmiankowano w 1791 r. Przy gospodarstwie mieściła się owczarnia i praco-
wało 6 komorników. W 1915 r. kolonię (wsi Kartno) i folwark zamieszkiwało 77 osób 
(4 ewangelików). W 2002 r. osadę zamieszkiwało 18 osób.

GOŁASZYN 
gm. Nowe Miasteczko

Linda (1295)
Lindow (1506)
Lindau (1791)
Mieczysławów (1945)

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1295 r., kiedy biskup wrocławski Jan 
przekazał dochody z tutejszej parafii głogowskiej kolegiacie. W tym czasie wieś była 
już znaczącą miejscowością z własnym kościołem (świątynię p.w. św. Marcina wznie-
siono w 2 połowie XIII w., w XVI w. 
nakryto kościół sklepieniem, a w 1883 r. 
dobudowano wieżę). Jednak historia 
osadnictwa na tym terenie sięga czasów 
znacznie wcześniejszych. Badania arche-
ologiczne wskazują ślady zasiedlenia 
okolic Gołaszyna na początku naszej ery. 
We wczesnym średniowieczu istniała tu-
taj osada, która rozwijała się dzięki dogod-
nemu położeniu na szlaku handlowym 
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z Głogowa do Krosna Odrzańskiego. W XIII w. w pobliżu wsi powstała osada targowa, 
która dała początek miastu Nowe Miasteczko (Nova Civitas Linda). Nowopowstałe 
miasto nie wchłonęło jednak wsi, która leżała w pobliżu jego obwarowań. W średnio-
wieczu Gołaszyn należał do wielu właścicieli. Wśród właścicieli poszczególnych części 
należy wymienić rycerskie rodziny von Dyherrn, Wirsing, Lidlow, Nachern, Rechenberg, 
Berge, Knobelsdorff, Glaubitz, Tschammer i Haugwitz. Okresowo miejscowość po-
dzielona była pomiędzy kilku właścicieli. W 1350 r. część wsi należała do kapelana 
książęcego, Ottona z Bytomia Odrzańskiego. Ciekawe są losy gołaszyńskiego młyna, 
który był przedmiotem wielokrotnych transakcji handlowych. W połowie XVII stule-
cia Gołaszyn wszedł w skład majątku ziemskiego zarządzanego przez jezuitów z Otynia. 
Wcześniej, podczas wojny trzydziestoletniej, wieś razem z pobliskim Nowym Miastecz-
kiem przeżyła przemarsze wojsk. Szczególnie dotkliwy dla mieszkańców okazał się 
pobyt wojsk polskich na służbie cesarza – tzw. lisowczyków (1622).

W końcu XVII w. wzmiankowano w Gołaszynie kilka młynów wodnych (Nie-
dermülle – 1681, Kirchmülle – 1692), sto lat później wymieniono kolejne dwa młyny 
wodne i jeden wiatrowy. Przejęcie gołaszyńskiego majątku przez jezuitów zaowocowa-
ło rozwojem gospodarczym wsi. W 1671 r. jezuici wznieśli przy folwarku wielką owczar-
nię, a w 1686 r. murowaną stodołę. W rękach zakonu jezuitów  majątek gołaszyński 
pozostał do końca XVIII w. W 1790 r. Gołaszyn podzielony był na dwie części – ko-
ścielną (29 mieszkańców, 3 wolne gospodarstwa) i część należącą do księcia kurlandz-
kiego Piotra Birona, w której znajdował się kościół, dom parafialny, dom pański, 
2 folwarki, 4 młyny wodne – 517 mieszkańców. Podział ten zachował się do połowy 
XIX w. W 1845 r. właścicielem większej części wsi był książę Aleksander Dino, 
w skład majątku wchodziło 78 domów, okazały dwór (wybudowany w XVIII w.), 
3 folwarki, 3 młyny wodne, młyn koński, papiernia, 3 wiatraki, olejarnia, browar, go-
rzelnia, cegielnia i owczarnia – 783 mieszkańców (336 katolików). Druga część wsi 
stanowiła własność królewską i składała się z 3 wolnych posiadłości chłopskich 
– 32 mieszkańców. W 2 połowie XIX w. posiadłościami ziemskimi zarządzała spółka 
rodzinna Perseverantia (własność rodziny von Lancken-Wackenitz z Otynia). Na po-
czątku XX w. większość majątku rozparcelowano, a folwark wydzierżawiono; w 1926 r. 

Kościół p.w. św. Marcina. 
Fot. 2003 r.

 Gołaszyn
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dzierżawcą był Paul Schellak, w 1933 r. Fritz Fohn. 
Po 1945 r. w folwarku zorganizowano Państwowe 
Gospodarstwo Rolne, które do czasu likwidacji na 
początku lat 90. XX w., podlegało różnym kombina-
tom i zrzeszeniom PGR (ostatni PGR w Borowie 
Wielkim). W latach 60. we wsi działało kółko rolni-
cze, które następnie przyłączono do Bazy Maszyno-
wej w Nowym Miasteczku. W latach 80. i 90. wznie-
siono we wsi kilka nowych zabudowań mieszkalnych 
i gospodarczych, na przełomie stulecia remontowano 
kościół. W roku 2002 we wsi znajdowało się 48 go-
spodarstw rolnych i kilka zakładów usługowych, 
zamieszkiwało – 425 mieszkańców.

 Gołaszyn, Górzno, Helenówek

GÓRZNO
gm. Siedlisko

Carlsberg (ok. 1601)
Karlsberg (1937)

Niewielki folwark założony został prawdopodobnie u schyłku XVI w. przez Geo-
rga von Schönaicha. W składzie siedlisko-bytomskiego majątku ziemskiego pozostawał 
do 1945 r. W 1844 r. osadę folwarczną zamieszkiwało 30 osób (4 katolików). Obok fol-
warku znajdowało się tu ogrodnictwo pracujące na potrzeby siedliskiego zamku. W po-
bliżu pozyskiwano torf opałowy. W 1945 r. w pobliżu osady doszło do walk wojsk ra-
dzieckich z okopanym nad kanałem Kopalnica oddziałem niemieckim. W latach 60. 
XX w. zabudowania folwarku rozebrano.

HELENÓWEK / LUBIĘCIN 
gm. Nowa Sól

Adelheidshof (1844)

Folwark własności ziemskiej w Chełmku powstał w I połowie XIX w. Nazwa go-
spodarstwa pochodziła od imienia żony księcia Heinricha Carla von Schönaicha z Siedli-
ska.W 1937 r. folwark był własnością Karla Isenberga. Po 1945 r. w folwarku założono 
Państwowe Gospodarstwo Rolne, powstały nowe zabudowania gospodarcze związane 
z hodowlą owiec. Gospodarstwo funkcjonowało do lat 90. XX wieku, potem zabudowa-
nia przejął prywatny przedsiębiorca. W 2000 r. osadę przyłączono do Lubięcina.

Gołaszyn.
Kamienny krzyż pokutny.
Fot. 2003 r.
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JESIONA
gm. Kolsko

Grünwald (1688)
Zielony Las (1945)

Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły się dopiero w 1687/88. Prawdopo-
dobnie wieś powstała wcześniej, jeszcze w okresie średniowiecza. Zapewne od począt-
ku wieś związana była z majątkiem ziemskim w Kolsku. Rozwój wsi w XVIII w. zwią-
zany był z działalnością kolonizacyjną Ernesta Wilhelma von Schlabrendorfa. 
W 1791 r. w Jesionie zamieszkiwało 261 osób, w tym 7 zagrodników i 27 komorników, 
znajdował się tu młyn wodny i 41 zabudowań. Na początku XIX w. funkcjonowały we 
wsi dwie kuźnie. W 1826 r. otwarto we wsi szkołę ewangelicką, a w 1848 r. – katolicką. 
W 1845 r. właścicielem Jesiony był Ludwig Kaspar von Klitzing – wieś składała się z 64 
domów – 492 mieszkańców (97 katolików), funkcjonował młyn wodny i zakład rzeź-
nicki. W 1933 r. Jesionę za-
mieszkiwało 522 osoby. Po 
1945 r. wzniesiono we wsi kil-
ka nowych zabudowań miesz-
kalnych. W 2002 r. Jesionę 
zamieszkiwało 230 osób – 23 
gospodarstwa  rolne, 9 zakła-
dów usługowych, 2 punkty 
handlowe.

JESIONKA 
gm. Kolsko

Jäschane (1765) 
Seeblick Vw. (1937)

Miejscowy folwark wzmiankowany był w 1765 r. jako własność ziemska rodzi-
ny von Gersdorf z Kolska (4 zagrodników i komornik). W 1791 r. właścicielem był 
baron Ernst Wilhelm von Schlabrendorf, osadę i folwark zamieszkiwały 54 osoby. 
W połowie XIX wieku folwark zmodernizowano (nowe zabudowania gospodarcze). 
Na początku XX stulecia (1915) osada była kolonią wsi Jesiona (75 mieszkańców), 
a folwark własnością rodziny von Klitzing z Kolska (11 mieszkańców). Walory przy-
rodnicze i wypoczynkowe Jeziora Rudno zaczęto dostrzegać już  w latach 30. XX w. 
W latach 60. i 70. w pobliżu wsi wybudowano kilka zakładowych ośrodków wczaso-
wo-wypoczynkowych, a mieszkańcy znaleźli zatrudnienie przy obsłudze turystów. 
Jezioro eksploatowane było również gospodarczo przez Państwowe Gospodarstwa 
Rolne. W 2002 r. wieś zamieszkiwało 59 osób - 7 gospodarstw rolnych, 5 zakładów 
usługowych, 3 punkty handlowe.

 Jesiona, Jesionka

Jesiona.
Zabudowa wsi. Fot. 2004r.
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JEZIORNA
gm. Nowa Sól

Katerse (1670)
Kattersee (1791)

Położoną nad Jeziorem Jeziorno wieś wzmiankowano w 1670 r. Miejscowy fol-
wark założono prawdopodobnie na początku XVIII stulecia. W 1791 r. wieś, razem 
z położonym nad jeziorem Sławskim folwarkiem Josephof (współczesny Józefów), 
była własnością baronów Fernemont von Barwitz ze Sławy, w XIX wieku rodziny von 
Haugwitz. W tym czasie prócz folwarku w Jeziornej wzmiankowano wolne gospodar-
stwo chłopskie, 6 zagrodników, 18 komorników i 4 innych mieszkańców – razem 
142 osoby. W 1844 r. we wsi znajdował się folwark, 37 domów, szkoła ewangelicka 
i wiatrak – 224 mieszkańców (16 katolików). Na początku XX wieku majątek rozpar-
celowano, w 1926 r. wieś zamieszkiwało 159 osób. Już w latach 30. niewielkie jezioro 
wykorzystano do celów rekreacyjnych. Po 1945 r. wzniesiono we wsi szereg nowych 
zabudowań, głównie mieszkalnych o charakterze letniskowym, w latach 90. XX w. bu-
downictwo letniskowe zdominowało zabudowę wsi.  W 2000 r. wieś zamieszkiwały 
43 osoby, funkcjonowały 2 punkty handlowe i zakład usługowy.

Jeziorna.
Zabudowa wsi. 
Fot. 2003 r.

 Jesionka, Jeziorna

Jesionka.
Jezioro Rudno.
Fot. 2004 r.
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JODŁÓW
gm. Nowa Sól

Polnisch Tarnau Vorwerk (1844)
Tannendorf (1937)
Jodłowo (1946)

Położona nad Jeziorem Tarnowskim Dużym osada wywodzi swoją niemiecką 
nazwę od wsi Tarnów Jezierny (niem. Polnisch Tarnau). Powstanie folwarku datuje się 
prawdopodobnie na początek XVII w., kiedy właściciele Tarnowa, Schönaichowie 
z Siedliska, prowadzili akcję zagospodarowywania ziem wokół Jeziora Tarnowskiego. 
Położony w pobliżu obecnej wsi folwark uwzględniony został na mapie baronatu sie-
dlisko-bytomskiego z  początku XVII w. W 1844 r. prócz folwarku i owczarni (350 
owiec) wzmiankowano 19 posesji i 150 mieszkańców. W tym czasie folwark wraz 
z pobliskimi wsiami  Dąbrowno i Okopiec tworzył jedną własność ziemską.  Gospodar-
stwo funkcjonowało do końca II wojny światowej. Po 1945 r. we wsi powstało szereg 
nowych domów o charakterze letniskowym. W latach 90. wzniesiono we wsi kilkadzies-
siąt domków letniskowych zgrupowanych w osiedlach – Brzozowym, Dębowym, Jodło-
wym i Wierzbowym. W 2000 r. wieś zamieszkiwały na stałe 52 osoby, funkcjonował 
pawilon handlowy, restauracja i 2 zakłady usługowe. 

Jodłów, Jodłówek

JODŁÓWEK / JODŁÓW
gm. Nowa Sól

Tannenhof (1937)

Niewielka osada powstała w pobliżu folwarku Polnisch Tarnau Volwerk (współ-
czesny Jodłów) prawdopodobnie w XIX wieku. Położenie przy lokalnej drodze Lu-
bięcin – Sława, pozwala przypuszczać, że znajdował się tutaj zajazd lub karczma. 
W 2000 r. osadę urzędowo przyłączono do Jodłowa.

Jodłów.
Osiedle domów 
letniskowych.
Fot. 2004 r.
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JÓZEFÓW 
gm. Nowa Sól

Josephof (1791)
Józefówka (1946)

Niewielki folwark położony nad Jeziorem Sławskim wzmiankowano w 1791 r. 
Jednak jego powstanie należy odnieść do czasów wcześniejszych. W końcu XVIII stu-
lecia prócz folwarku znajdowało się tutaj 8 zabudowań – 32 mieszkańców. Gospodar-
stwo, wraz z położoną nad Jeziorem Jeziorno wsią Jeziorna, należało do własności 
ziemskiej baronów Fernemont von Barwitz ze Sławy. W XIX w. folwark rozbudowano. 
Na początku XX stulecia nastąpił rozwój osady – powstały pierwsze domy letniskowe 
związane z kąpieliskiem. Po 1945 r. powstała we wsi nowa zabudowa związana 
z turystycznym wykorzystaniem położenia. W sąsiedztwie jeziora wzniesiono kilkadzie-
siąt domków letniskowych i punkty usługowo-handlowe oraz kawiarnię. W 2000 r. 
wieś stale zamieszkiwało 13 osób, w tym roku dokonano urzędowej zmiany nazwy 
miejscowości – Józefów.

KARSZYNEK
gm. Kolsko

Karschvorwerk (1791)
Fiedlerhorst (1937)
Karcz Folwark (1945)

Niewielki folwark wzmiankowano w 1791 r. jako własność majątku ziemskiego 
w Kolsku specjalizował się w hodowli owiec – owczarnia i 12 owczarzy. Już w XVIII w. 
osada była przysiółkiem wsi Jesiona. W 1915 r. osada liczyła 22 mieszkańców. 
Po 1945 r. w pobliżu osady wzniesiono kompleks ferm PGR  w Kolsku. W 2003 r. było 
w Karszynku gospodarstwo rolne i zakład produkcji rolnej - 17 mieszkańców.

 Józefów, Karszynek

Józefów.
Jezioro Sławskie.
Fot. 2004 r.

Józefów.
Zabudowa letniskowa.
Fot. 2004 r.
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KATARZYNÓW 
gm. Siedlisko 

Katharinenhof Vorwerk (1937) 

Niewielki folwark własności ziemskiej książąt von Schönaich z Siedliska zało-
żono prawdopodobnie na początku XX w. Osadę i gospodarstwo rozebrano w latach 
60. XX w.

Katarzynów, Kiełcz

KIEŁCZ 
gm. Nowa Sól

Kelz (1295)
Költsch (1791)
Kielc (1946)

Pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w 1295 r. Pierwotnie miejscowość mia-
ła układ ulicówki, która rozwinęła się wzdłuż lokalnej drogi z Otynia do Bytomia 
Odrzańskiego. Nie zachowały się informacje o średniowiecznych właścicielach miej-
scowości. Na początku XVI w. Kiełcz wchodził w skład majątków ziemskich Hansa 
von Rechenberga, który w 1525 r. przekazał okoliczne łąki miastu Bytom. Prawdopo-
dobnie w końcu XVI w. wieś włączono do królewskiej domeny solnej w Nowej Soli. 
W 1620 r. wzmiankowany jest miejscowy młyn wodny, w 1739 r. młyn należał do 
Georga Liebiga. Około 1771 r. otwarto we wsi szkołę ewangelicką. W 1791 r. wzmian-
kowano we wsi dwa wolne gospodarstwa, 37 kmiecych, 37 komorników, wiatrak 
i 449 mieszkańców. Rozwój wsi nastąpił w XIX wieku – w 1844 r. liczyła 89 domostw, 
w tym 36 gospodarstw chłopskich, funkcjonowała szkoła (140 dzieci), cmentarz 
z dzwonnicą, 3 wiatraki, kuźnia, 2 młyny wodne (Mühlenwerden i Költschmülle). 
Mieszkańcy trudnili się przewoźnictwem i posiadali 6 łodzi. W tym czasie Kiełcz 
zamieszkiwało 677 osób. U schyłku XIX stulecia stanął w Kiełczu budynek restau-
racji, tzw. dom ludowy i re-
miza strażacka (obecnie budy-
nek pełni funkcję kaplicy ka-
tolickiej). Po powodzi w 1903 r. 
wieś zabezpieczono przed wy-
lewami systemem wałów. 
W latach międzywojennych 
XX w. uruchomiono lokalną 
przeprawę promową przez 
Odrę, głównie w celu transpor-
tu płodów rolnych. Kilku miesz-
kańców trudniło się przewoź-
nictwem rzecznym i posiadało 
barki. W tym samym czasie we 

Gospoda. Kartka pocztowa z pocz. XX w.
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wsi i okolicach wybudowano kilkanaście schronów bojowych i biernych, będących czę-
ścią fortyfikacji Pozycji Środkowej Odry (budowę umocnień kontynuowano również 
w 1944 r.). W 1926 r. Kiełcz zamieszkiwały 583 osoby. Po 1945 r. powstało we wsi kil-
kanaście nowych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W latach 80. XX w. uru-
chomiono w Kiełczu zakład przetwórstwa drewna. W 1997 r. w wyniku powodzi pod-
topiona została część wsi, po powodzi rozpoczęto modernizację wałów przeciwpowo-
dziowych.Miejscowa szkoła podstawowa funkcjonowała do roku 2000, do placówki 
uczęszczały dzieci z kilku pobliskich wsi – Ciepielowa, Starego i Nowego Żabna. 
W 2000 r. wieś zamieszkiwało 786 osób, znajdowało się tu 87 gospodarstw rolnych, 
10 obiektów handlowych i 18 zakładów usługowych i produkcyjnych (przetwórstwo 
spożywcze, produkcja wyrobów z drewna i skóry, figur gipsowych).  

Kiełcz.
Drewniana dzwonnica. Fot. 2002 r.

Kiełcz.
Relikty wiatraka z XIX w. Fot. 2002 r.

KIERZKOWICE
gm. Kożuchów

Buschhäuser (1844)
Krzakówek (1945)

Niewielka osada rozwinęła się w pobliżu gospody Buschkretscham, położo-
nej przy lokalnej drodze ze Stypułowa do Solnik. Gospoda wzmiankowana była na 
mapach z końca XVIII w., jednak jej powstanie należy przenieść znacznie wcześniej. 
W 1844 r. przy karczmie znajdowało się 6 domów. W XIX stuleciu osada była przy-
siółkiem Borowa Wielkiego i należała do majątku ziemskiego w średnim Borowie. 
W 1915 r. Kierzkowice zamieszkiwało 29 osób. Po 1945 r. gospoda uległa zniszczeniu. 
W 2000 r. osadę jako przysiółek Stypułowa zamieszkiwało 7 osób.

Kiełcz, Kierzkowice
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KIERZNO
gm. Siedlisko

Amalienhof (ok. 1618)

Kolonia i folwark wsi Stara Bielawa powstały prawdopodobnie w czasie akcji 
kolonizacyjnej prowadzonej na przełomie XVI i XVII w. przez Georga von Schönaicha. 
Murowane zabudowania folwarku powstały w połowie XIX stulecia, w 1844 r. osada 
składała się z folwarku i 9 posesji (44 mieszkańców). Folwark od połowy XIX  stule-
cia był wielokrotnie dzierżawiony i specjalizował się w hodowli owiec. W latach 
1870-1880 wybudowane zostały nowe zabudowania gospodarcze folwarku. W 1885 r. 
uruchomiono gorzelnię, funkcjonowały również kuźnia i młyn wiatrowy. W 1915 r. 
wieś zamieszkiwały 74 osoby. W lutym 1945 r. w pobliżu wsi  toczyły się wielodnio-
we walki między Rosjanami i oddziałami niemieckimi, które okopały się  nad kanałem 
Kopalnica. Po wojnie folwark zarządzany był przez Państwowy Fundusz Ziemi, potem 
przez Kombinat Rolny w Babimoście i Państwowe Gospodarstwo Rolne w Siedlisku. 
W latach 1957-1958 we wsi wzniesiono osiedle 5 pracowniczych domków, w latach 
90. dobudowano kolej-
ne trzy domy. W poło-
wie lat 70. utworzono we 
wsi rolniczą spółdzielnię 
produkcyjną (500 ha 
areału). W 2000 r. 
w Kierznie zamieszki-
wało 216 osób.

Kierzno.
Zabudowa wsi. 
Fot. 2002 r.

Kierzno, Kolsko

KOLSKO
gm. Kolsko

Kalczig (1376)
Koltzk (1499)
Kolzig (1791)

Pierwsza wzmianka o Kolsku pochodzi z 1376 r., w tym czasie wieś była własno-
ścią rodu rycerskiego von Zabel (Zabeltitz) z Otynia. Początki miejscowości nie są zna-
ne, prawdopodobnie  powstała w połowie XIV w.  We władaniu Zabeltitzów 
(w skład majątków rodowych wchodził również pobliski Konotop) Kolsko pozostawa-
ło do końca XV w. Po roku 1499 jako właściciela wymienia się Hansa von Kottwitz 
z Konotopu, potem rodzinę von Löbben. W 1531 r. Kolsko było własnością braci – Bal-
thazara, Melchiora i Hieronima von Burckersdorf.  Prawdopodobnie na początku XVI w. 
wybudowano na terenie folwarku pierwszą murowaną siedzibę właścicieli.  
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W 1583 r. Kolsko przeszło 
w ręce Baltazara von Kittlitz, 
którego potomkowie władali 
wsią do końca XVII w. W tym 
czasie miejscowa świątynia 
(pierwsza wzmianka o koście-
le pochodzi z 1431 r.) była 
w posiadaniu protestantów. 
W czasie wojny trzydziestolet-
niej kościół popadł ruinę. 

W latach 1706 -1707 na jego miejscu wzniesiono nową, barokową świątynię p.w. Jana 
Chrzciciela (w 1815 r. dobudowano wieżę). Jej fundatorem był prawdopodobnie nowy 
właściciel wsi, baron Johann von Müllenau, który do czasu wybudowania nowego pa-
łacu w Kotli rezydował w Kolsku. Podczas wojny siedmioletniej, w 1759 r. Kolsko 
splądrowały wojska rosyjskie. Zamordowany został właściciel majątku Johann Heinrich 
von Müllenau, a większość mieszkańców uciekła do Polski (do 1793 r. granica przebie-
gała kilka kilometrów od Kolska).W 1766 r. dobra kolskie zakupił pruski minister Er-
nest Wilhelm von Schlabrendorf. Przyczynił się do rozwoju okolicy, zakładał nowe 
wsie, np. Tatarki, Sławocin, Tryszeliny, do których sprowadzał kolonistów. Założył 
fundację, która zajmowała się budową szkół we wsiach rozległego majątku. Jego syn 
Christoph Georg Gustaw mimo spędzania większości czasu w Paryżu (wielki filantrop, 
frankofil, sympatyk rewolucji francuskiej) nie zaniedbywał spraw majątku. 
Z jego inicjatywy w 1774 r. wzniesiono w Kolsku klasycystyczny kościół z dzwonni-
cą dla ludności wyznania ewangelickiego, rozbudowano folwark i otwarto szkołę ewan-
gelicką (w 1847 r. otrzymała ona nowy budynek). Z jego osobą związana jest wyprawa 
mieszkańców Kolska, Sławocina i Jesionki do Paryża (1794 r.). W  1791 r. Kolsko li-
czyło 603 mieszkańców, we wsi znajdowała się siedziba pańska, 2 kościoły wyznanio-
we, 2 szkoły, folwark, 2 karczmy, 9 gospodarstw kmiecych, 9 zagrodniczych, 49 komor-
niczych, wiatrak. W 1824 r. po bezpotomnej śmierci Gustawa von Schlabrendorfa ma-
jątek przeszedł na własność Ludwiga Kaspara von Klitzinga. W I poł. XIX w. właści-
ciele majątku wznieśli w Kol-
sku nową rezydencję (zapewne 
na miejscu wcześniejszego 
dworu). Około 1867 r. do pa-
łacu dobudowano nowe skrzy-
dło i wieżę, nadając mu cechy 
neogotyckie.

Kościół ewangelicki.
Fot. lata 60. XX w.

Pałac.
Kartka pocztowa 
z pocz. XX w.

Kolsko



80 81

 W pobliżu założono obszerny park krajobrazowy. Prowadzono również inwe-
stycje w majątku budując cegielnię, gorzelnię i trzy młyny wietrzne. Folwark specja-
lizował się w hodowli owiec i bydła. Zmieniła się również zabudowa wsi, m.in. wznie-
siono nowe zabudowania obu szkół  wyznaniowych i restaurację. W 1845 r. Kolsko 
liczyło 899 mieszkańców, w tym 387 katolików, wzmiankowano 40 tkaczy, 3 kupców, 
25 rzemieślników. W końcu XIX w. majątek ziemski w Kolsku obejmował ponad 2500 
ha w tym wsie Karszyn, Jesiona, Jesionka, Lipka, Tryszeliny, Sławocin oraz folwark 
Neuvolwerk. Na terenie folwarku w Kolsku uruchomiono gorzelnię. W 1915 r. wieś 
zamieszkiwało 1331 osób (201 ewangelików). Na początku XX stulecia Kolsko uzy-
skało połączenie kolejowe z Wolsztynem i Sulechowem (linia funkcjonowała do poło-
wy lat 90.). Ostatnim przed wybuchem II wojny światowej  właścicielem Kolska był 
Joachim von Klitzing. Po wojnie w majątku utworzono Państwowe Gospodarstwo 
Rolne, a pałac właścicieli w 1946 r. adaptowano na szkołę, która funkcjonuje do dnia 
dzisiejszego. W 1970 r. rozebrano opuszczony kościół ewangelicki i dzwonnicę. 
W latach 70. i 80. na terenie wsi zrealizowano kilka inwestycji, m.in. budowę dwóch 
bloków mieszkaniowych, gminnego ośrodka kultury, obwodnicy wsi. Rozwinęło się 
również indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Na początku XXI stulecia odda-
no do użytku oczyszczalnię ścieków (2002 r.) i salę gimnastyczną (2003 r.). W 2003 r. 
Kolsko liczyło 966 mieszkańców, we wsi znadowały się 62 gopodarstwa rolne, 36 za-
kładów usługowo-produkcyjnych i 7 punktów handlowych.

Kościół parafialny.
Fot. 2003r.

Kolsko

Gminny Dom 
Kultury i remiza 
strażacka.
Fot. 2004 r.
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Budynek  stacji 
kolejowej.
Fot. 2004 r.

Zabudowa wsi.
Fot. 2004 r.

Szkoła 
podstawowa.
Fot. 2003 r.
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KONIN
gm. Nowe Miasteczko

Conovo (1267)
Kunaw (1520)
Kuhnau (1791)
Dąbrówka (1945)

Miejscowość posiada metrykę śre-
dniowieczną, pierwsza wzmianka pojawiła 
się w 1267 r., kiedy książę głogowski 
Konrad I zezwolił Krzyżanowi – plebanowi 
kościoła św. Stefana w Bytomiu Odrzań-
skim lokować na prawie niemieckim wieś. 
Później przez kilka stuleci wieś nie poja-
wiała się w źródłach pisanych; prawdopo-
dobnie była własnością kościelną. Zapew-
ne na początku XVII w. Konin włączono 
do posiadłości ziemskich rodziny von 
Schönaich z Siedliska. W składzie książę-
cych dóbr rodowych pozostawała wieś do 
1945 r. Około 1790 r. we wsi znajdował się 
wiatrak, jedno wolne gospodarstwo chłop-
skie i 63 mieszkańców).W roku1844 
w Koninie znajdowało się 9 posesji i wia-
trak, wieś zamieszkiwało 90 osób (2 kato-
lików. Na początku XX w. otwarto miej-
scową restaurację. W 1926 r. wieś liczyła 
70 mieszkańców. U schyłku XX stulecia 
wieś zamieszkiwało 55 osób, znajdowało 
się tu 16 gospodarstw rolnych i dwa zakła-
dy produkcyjne figur ogrodowych.

Konin.
Restuaracja.
Kartka pocztowa z początku XX w.

Konin, Konotop

KONOTOP 
gm. Kolsko

Konietop (1531)
Khontop (1533)
Kontopp (1791)

Wieś powstała w średniowieczu. Badacze nazwę miejscowości wywodzą od 
miejsca, gdzie topiły się konie. Może to sugerować, że średniowieczną wieś założono 
pośród bagien i rozlewisk, które tworzyła rzeka Obrzyca (nazywana także Leniwą Obrą). 
Początki wsi sięgają prawdopodobnie XIII w., w 1308 r. wzmiankowany był miejscowy 
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kościół p.w. św. Anny. W XV w. właścicielami wsi byli rycerze von Zabel (Zabeltitz), 
w których władaniu znajdowały się również Kolsko i Otyń. W 1451 r. wymieniany  jest 
Sigismund von Zabeltitz. W posiadaniu tego rodu Konotop pozostawał do roku 1482. 
Bracia Zabeltitz trudnili się rozbojem i za to zostali skazani na śmierć przez księcia 
głogowskiego Jana II. Nie ma pewności, czy w tym czasie we wsi znajdowała się już 
murowana siedziba rycerska. Na początku XVI wieku właścicielem  miejscowości 
był  Balthasar von Loebell, po nim natomiast wymieniany jest Wolff von Dyherrn 
(1572 r.). Za ich rządów mógł zostać wzniesiony, otoczony fosą ,renesansowy dwór 
obronny. W połowie stulecia wzniesiono w pobliżu rezydencji murowany kościół, w 
latach 1550-1654 świątynia była w rękach protestantów. W krypcie kościoła chowano 
właścicieli majątku (zachowały się renesansowe nagrobki). W końcu XVI w. przy 
kościele wzniesiono wolnostojącą, drewnianą dzwonnicę, na której w 1595 r. zawie-
szono, ufundowany przez Annę Kottwitz, dzwon. Około 1576 r. posiadłość ziemska 
przeszła na własność Sigismunda von Kottwitza. W latach 1693 -1696 Adam Wenzel 
von Kottwitz przebudował gruntownie swoją siedzibę. Na miejscu renesansowego 
dworu powstała barokowa rezydencja. Całość założenia otaczała fosa, którą wkompo-
nowano w założony park. Pragnąc podnieść rangę wsi właściciele poczynili starania 
o uzyskanie dla Konotopu praw miejskich. Zabiegi te zostały uwieńczone sukcesem – 

Plan widokowy
Konotopu.
F. B. Werner, 
2 połowa XVIII w.

Pałac. Kartka pocztowa z pocz. XX w.

Herb Konotopu 
nadany w 1706 r.
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w 1706 r. cesarz Józef I nadał miejscowości herb i stosowne przywileje. Uwzględ-
niając nazwę nowego miasta, w herbie umieszczono pławiącego się w wodzie konia. 
Otrzymanie przez Konotop praw miejskich zapewne podniosło jego rangę i  dodało 
władającej miejscowością  rodzinie splendoru. Niestety nie możemy powiedzieć, czy 
przyczyniło się do jego rozwoju. Konotop nigdy nie rozwinął się w większy ośrodek, 
również jego zabudowa nie wykazywała cech miejskich. W 1706 r. przebudowano 
w stylu barokowym kościół – dobudowano prezbiterium. Drugą świątynię otrzymał Konotop 
w 1742 r., był to zbór ewangelicki wybudowany przez Adama Heinricha von Kottwitza. 
W 1790 r. otwarto szkołę ewangelicką. Rok później w części Konotopu przynależnej do 
właścicieli majątku wzmiankowano pałac, 2 folwarki, dwa kościoły i domy parafialne, 
szkołę, szpital, 3 wiatraki, młyn wodny, 15 gospodarstw kmiecych, 19 zagrodników 
i 6 komorników. W skład posiadłości wchodziły również folwarki – Striemene (Stru-
miany), Schafhorst, Polane i Waldvorwerk (Zacisze) - łącznie posiadłość ziemską 
zamieszkiwało 831 osób. Część objętą jurysdykcją miejską zamieszkiwały 284 oso-
by, znajdowały się tutaj dwie 
karczmy, 44 gospodarstwa 
komorników oraz 7 innych do-
mów. Miejski epizod Konotopu 
trwał nieco ponad 100 lat. Po 
klęskach poniesionych przez 
Prusy w wojnie z Napoleonem 
rząd tego państwa przeprowadził 
liczne reformy, w tym miejską. 
Nowe prawa nakładały na miasta 
liczne obowiązki, których speł-
nienie warunkowało zachowanie 
dotychczasowych praw. 

Kościoły - katolicki i ewangelicki z dzwonnicą. 
Kartka pocztowa z lat 20. XX w. 

Ulica pocztowa. Kartka pocztowa z lat 20. XX w. 

Konotop



84 85

Mieszkańcy Konotopu nie przy-
jęli tych praw i w konsekwencji 
miejscowość utraciła prawa miej-
skie. Być może powodem tego 
stanu rzeczy był fakt, że miastem 
nie władała już rodzina Kottwit-
zów. Od 1788 r. miejscowość 
bardzo często zmieniała właści-
cieli, byli nim kolejno von Luckowie, hrabiowie von Rothenburg (do 1811 r.), barono-
wie von Falkenhayn i książęta von Hessen-Darmstadt, a od roku 1848 Foersterowie. 
W 1845 r. w części wiejskiej Konotopu znajdowała się placówka poczty królewskiej, 
67 domów, browar, gorzelnia, 2 folwarki i 2 wiatraki – 476 mieszkańców. Majątek 
ziemski obejmował pałac, folwark, 62 domy, 2 wiatraki, 4 kuźnie, 3 piekarnie, 4 zakła-
dy krawieckie – 471 mieszkańców (34 katolików). W skład majątku wchodziły także 
folwarki Marienhof (obecnie Marianki), Mesche  (Mesze), Heinischau (Strumianki), 
Waldvorwerk (Zacisze). Po przejęciu dóbr ziemskich przez rodzinę Foersterów nastąpił 
ich rozwój gospodarczy. Nowi właściciele rozbudowywali folwarki, które otrzymały 
nowe zabudowania gospodarcze – w folwarku przypałacowym wybudowano gorzelnię. 
Gruntownej przebudowie poddano pałac, który połączono z oficynami, zmieniono 
pokrycie dachu i wystrój wnętrz. Zmiany zaszły również w otoczeniu pałacu. Wzdłuż 
brzegów fosy założono park angielski, na jego terenie postawiono altanę i neoklasycy-
styczne mauzoleum rodzinne. W 1885 r. otwarto w Konotopie szkołę katolicką. 
W końcu wieku wzniesiono również okazały gmach sądu grodzkiego. W 1900 r. wieś 
liczyła 1073 mieszkańców.  

Konotop

Kościół parafialny p.w. św. Anny.
Fot. 2002 r.

Stacja kolejowa. Fot. 2004 r.

Wieża ciśnień. Fot. 2004 r.
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Pewne ożywienie gospodarcze Konotopu nastąpiło na początku XX w. Związane ono 
było z budową linii kolejowych. Konotop stał się miejscowością, w której krzyżowały 
się linie Nowa Sól – Wolsztyn i Wolsztyn – Sulechów. Wybudowano tutaj dużą stację 
kolejową z własną parowozownią i wieżą ciśnień, w pobliżu stacji założono składnicę 
drewna. Do połowy lat 90. XX w., tj. do czasu likwidacji linii, Konotop pozostawał 
znanym, lokalnym węzłem kolejowym. Ostatnim, przed wybuchem II wojny światowej 
właścicielem majątku był Kurt Foerster. Po 1945 r. w majątku ziemskim utworzono Pań-
stwowe Gospodarstwo Rolne, w przypałacowym folwarku uruchomiono gorzelnię, 
a sam pałac popadł w ruinę. W przynależnych do własności ziemskiej folwarkach utwo-
rzono zakłady rolne podległe PGR, które funkcjonowały do lat 90., współcześnie część 
majątku gospodarstwa, m.in. gorzelnia, znajduje się w rękach prywatnych. W latach 
50. utworzono we wsi kółko rolnicze. W końcu lat 70. wzniesiono w Konotopie trzy 
pracownicze budynki mieszkalne (inwestycja PGR). Pod koniec lat 60. rozebrano świą-
tynię  ewangelicką. Po 1945 r. w budynku sądu otwarto szkołę podstawową, w latach 
1971-1974 przeprowadzono remont budynku i wzniesiono salę gimnastyczną. Powsta-
nie osiedla mieszkaniowego i wzrost liczby ludności wymógł potrzebę budowy nowej 
szkoły z oddziałem przedszkolnym, inwestycję zrealizowano na początku lat 90. 
W latach 80. rozwinęło się w Konotopie budownictwo indywidualne, niewielkie osie-
dle powstało w pobliżu pracowniczych budynków mieszkalnych. Na rzeką Obrzycą 
wzniesiono stanicę wodną (kajakową) z kilkoma domkami wypoczynkowymi. W 2003 r. 
Konotop zamieszkiwało 1114 osób, funkcjonowało 51 zakładów usługowo-produkcyj-
nych, 7 punktów handlowych i 75 gospodarstw rolnych.

Konotop

Szkoła 
podstawowa. 
Fot. 2004 r.

Przeszkole na osiedlu 
mieszkaniowym
Fot. 2004 r.
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„Osiedle nad Ochlą”
Fot. 2004 r.

KONRADOWO
gm. Otyń

Cunersdorff (1516)
Kunersdorf (1791)

Pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w dokumencie sprzedaży dóbr otyńskich 
Hansowi i Nickelowi von Rechenbergom w 1516 r. Należy przyjąć, że miejscowość 
powstała znacznie wcześniej i wchodziła w skład majątku ziemskiego w Otyniu, 
z którym związana była do zakończenia II wojny światowej. W XVI w. majątek ten 
przynależał do rodziny rycerskiej von Zabeltitz, potem von Rechenberg i von Sprint-
zenstein. W ostatnim roku wojny trzydziestoletniej (1648 ) wieś spłonęła. Skutki poża-
ru musiały być dotkliwe, skoro w 1673 r. mieszkańcy Konradowa zwrócili się do oko-
licznej szlachty z prośbą o pomoc w odbudowie domostw. Po 1649 r. wieś była własno-
ścią zakonu jezuitów. W 1700 r. wieś liczyła 120 mieszkańców (37 ewangelików). Po 
kasacji zakonu w końcu XVIII w., Konradowo było własnością księcia kurlandzkiego 
Piotra Birona, później księżnej żagańskiej Doroty de Talleyrand-Perigord i jej syna, 
Aleksandra Dino. W 1791 r. w Konradowie wzmiankowano gospodę, 9 gospodarstw 
kmiecych, 2 zagrodnicze, 16 komorników i 10 innych domów zamieszkałych łącznie 
przez 188 osób. W 1846 r. wieś liczyła 47 domów  - 283 mieszkańców (3 ewangelików), 
funkcjonowała szkoła katolicka (założona w końcu XVIII w.). W roku 1879 majątek 
przejął Rudolf von Friedenthal, a potem baronowa Renata von Lancken–Wackenitz, 
później dobrami administrowała spółka Perseverantia. W latach 1870-1871 
w sąsiedztwie wsi przeprowadzono linię kolejową relacji Nowa Sól – Zielona Góra. 
W XIX stuleciu zabudowa wsi połączyła się z sąsiednią miejscowością Zakęcie; grani-
cę między miejscowościami, a zarazem granicy jednostek administracyjnych (powiatów) 
wyznaczała rzeka Śląska Ochla. Po 1945 r. wieś nie rozwijała się, dopiero w latach 80. 
powstało kilka nowych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Na przełomie lat 
80. i 90. rozwinął działalność prywatny tartak, wkrótce z inicjatywy jego właściciela 
w pobliżu wsi powstało osiedle domków jednorodzinnych. W 2000 r. Konradowo za-
mieszkiwało 259 osób, we wsi znajdowało się 12 gospodarstw rolnych, obiekt handlo-
wy i 2 zakłady usługowo-produkcyjne. 
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KOSERZ / NOWA SÓL

Cosser (1305)
Kusser (1791)
Pleszówek (1946)

Okolice wsi zasiedlone były bardzo wcześnie, świadczy o tym odkryte po 1945 r. 
cmentarzysko kultury łużyckiej. Wieś powstała prawdopodobnie w końcu XIII w. Pierw-
sze wzmianki o miejscowości pojawiły się w 1305 r., w tym czasie Koserz był własno-
ścią ziemską Heinricha von Rechenberga. Kolejna wzmianka o wsi pojawiła się 
w 1318 r. W 1421 r. mieszkańcy Koserza płacili czynsz kolegiacie w Głogowie. Po 
1516 r. wieś weszła w skład otyńskich dóbr ziemskich Hansa von Rechenberga. Praw-
dopodobnie w połowie XVI w. Rechenbergowie sprzedali (lub zwrócili, wieś mogła 
być zastawem) wieś cesarskiej domenie solnej. Po 1563 r. Koserz i część wsi Modrzyca 
weszły bowiem w skład dóbr ziemskich warzelni soli w Nowej Soli. Mieszkańcy wsi 
zobowiązani byli do dostarczania drewna i płacenia czynszów na rzecz warzelni. 
W 1791 r. we wsi znajdowało się wolne gospodarstwo chłopskie, 8 kmiecych, 64 ko-
morników – 434 mieszkańców. W 1845 r. wzmiankowano 68 domów i 531 mieszkań-
ców (w tym 100 katolików), we wsi funkcjonowała szkoła ewangelicka, 4 zakłady 
rzemieślnicze, 2 wiatraki, młyn wodny (Kussermülle), a mieszkańcy trudnili się również 
przewoźnictwem – 16 łodzi. W 2 połowie XIX w. wzdłuż rzeki Czarna Struga wybu-
dowano wały przeciwpowodziowe. W 1897 r. otwarto drugą szkołę (prawdopodobnie 
katolicką). Na początku XX w. nastąpił rozwój Koserza – w roku 1925 Fritz Curt Kräge-
fsky wybudował fabrykę mebli kuchennych, uruchomiono nowy młyn wodny (Neuekus-
sermülle), kąpielisko Pflählgrube – w 1926 r.  wieś liczyła 1902 mieszkańców. W 1928 r. 
Koserz przyłączono do Nowej Soli. Po II wojnie światowej dzielnica otrzymała nazwę 
Pleszówek – od miejsca pochodzenia polskich osadników – Pleszewa.

Koserz

Fabryka mebli.
Fragment kartki 
pocztowej 
z pocz. XX w.

Dawna szkoła.
Fot. 2004 r.
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KOŻUCHÓW

Cosuchow (1273)
Vrienstat (1295)
Freistadt (1320)
Freystadt (1670)

Późne udokumentowanie źródłowe dotyczące historii Kożuchowa (pierwsza 
wzmianka pochodzi dopiero z 1273 r.) oraz brak badań archeologicznych powodują, 
że początki miasta są stosunkowo mało rozpoznane. Zdaniem niektórych badaczy, 
powstanie miasta należy łączyć z przeniesieniem ośrodka władzy i wymiany handlowej 
z pobliskich Solnik, gdzie na przełomie XII/XIII w. funkcjonował gród i wczesny 
ośrodek targowy. Pogląd ten wydaje się bardzo prawdopodobny wobec niewielkiej 
odległości grodu w Solnikach od Kożuchowa (3 km). Przenoszenie lub lokowanie 
w okresie średniowiecza osad targowych w miejscach dogodniejszych do rozwoju go-
spodarczego było dosyć częste. Prawdopodobnie z założeniem takiej osady w Kożucho-
wie wiązać można początki grodu kasztelańskiego. Osada targowa rozwinęła się 
w miejscu krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych z Wrocławia do Krosna 
Odrzańskiego i do Poznania przez Bytom Odrzański i Głogów, później lokalnego szla-
ku do Żagania. Ważną, aczkolwiek nie miarodajną, wskazówką czasu powstania osady 
jest wzmianka o miejscowym kościele, który według tradycji miał być ufundowany 
w 1125 r. przez Bolesława Krzywoustego. 

W 2 połowie XIII w. Kożuchów był już rozwiniętym, obwarowanym miastem. 
Gród jako siedziba kasztelana powstał prawdopodobnie wcześniej niż miejskie forty-
fikacje. Polityka gospodarcza książąt głogowskich umożliwiała miastom szybki rozwój 
i prawdopodobnie pod koniec XIII w. miasto otrzymało zezwolenie na budowę mu-
rowanych fortyfikacji. Gród kasztelański w Kożuchowie funkcjonował prawdopodob-
nie do przełomu XIII i XIV w., kiedy przekształcony został w murowany zamek. Już 
w końcu XIII stulecia nastąpił znaczny napływ kolonistów niemieckich do miasta. 
Sprzyjały temu przywileje nadawane przez księcia Henryka III i translokacja prawna, 

Kożuchów

Panorama miasta.
Rysownik nieznany, około 1537 r. 
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którą przeprowadzono na prawie magdeburskim. Od 
tego czasu rola czynnika niemieckiego w mieście była 
coraz większa. Potwierdzeniem bardzo korzystnej 
sytuacji prawnej Kożuchowa było pojawienie się nie-
mieckiej nazwy miasta - Freystadt (niem. Frey-wol-
ny), która stopniowo wypierała nazwę polską.

Podstawą gospodarki mieszkańców Kożu-
chowa w średniowieczu było rzemiosło i handel. 
Na terenie miasta działało kilka silnych organizacji 
cechowych. Wśród nich prym wiedli sukiennicy, 
tkacze, kuśnierze, rzeźnicy, kowale, stolarze, piwo-
warzy. Ważną rolę odgrywało również rolnictwo. 
Uprawiano m.in. zboża i winną latorośl. Ponadto 
zajmowano się hodowlą owiec. Kożuchowscy kupcy 
utrzymywali ścisłe kontakty z miastami całego Śląska 

i Wielkopolski. Posiadali swoje stałe kramy na targach wielu miast, m.in. w Poznaniu. 
Przywileje, którymi władcy księstwa obdarowywali miasto sprzyjały jego rozwojowi. 
W połowie XV w. Kożuchów otrzymał prawo bicia własnej monety, co potwierdziło 
pozycję gospodarczą miasta.

Na przełomie XIII i XIV w., prawdopodobnie wraz z lokacją prawną, nastąpiło 
powiększenie  obszaru miasta, które obwarowano wysokimi, kamiennymi murami 
z basztami i bramami. W Kożuchowie parafialny kościół pod wezwaniem Najświętszej 
Marii Panny, wzniesiony wkrótce po lokacji miasta, rozbudowany został w latach 
1340-1369, zapewne w związku z pożarem Kożuchowa (1339 r.). Kilka lat wcześniej 
za murami miasta  powstał, ufundowany przez Henryka IV, szpital dla ubogich i cho-
rych, a obok niego wzniesiono kościół św. Ducha. Trzecią świątynię, kościół św. Waw-
rzyńca postawiono w 1403 r. W 1489 r. wzniesiono nowy ratusz. Rozrastały się również 
przedmieścia. Częściowa utrata Głogowa w połowie XIV w. sprawiła, że Kożuchów 
urósł do rangi drugiego (po Żaganiu) miasta w księstwie głogowskim. Ten fakt pozwa-
la przyjąć, że właśnie Henryk IV dokończył rozpoczętą przez ojca przebudowę  warow-
ni. Zamek książęcy 
stanął w północno-za-
chodniej części miasta. 
Założony na planie 
czworoboku, otoczone-
go murem kurtyno-

Kożuchów

Kościół parafialny.
Kartka pocztowa z pocz. XX w.

Zamek.
Kartka pocztowa 
z pocz. XX w.
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wym, zamek z wysoką wieżą i domem mieszkalnym powiązano z miejskim systemem 
obronnym. W XV w. stał się siedzibą książąt głogowskich – rezydowali tu Henryk IX 
i Henryk XI. Okres ich panowania należał do najświetniejszych w historii miasta. 
Ostatnim rezydującym w Kożuchowie księciem głogowskim był Henryk XI. W 1472 r. 
książę zawarł związek małżeński z małoletnią córką elektora brandenburskiego, Bar-
barą. Umowy przedślubne dawały Brandenburczykom, w przypadku bezpotomnej 
śmierci księcia, prawa do objęcia części ziem księstwa. Prawdopodobnie te zapisy 
przyczyniły się do nagłej śmierci schorowanego księcia na zamku w Kożuchowie na 
początku 1476 r. (przypuszcza się, że został otruty). To wydarzenie zapoczątkowało 
zmagania zbrojne zwane wojną o sukcesję głogowską, w którą zaangażowały się Bran-
denburgia, Węgry, Czechy, Polska i kuzyn zmarłego księcia, Jan II żagański.

W początkowym okresie wojny o sukcesję głogowską załogi brandenburskie 
obsadziły większość miast księstwa. Jesienią 1476 r. do ofensywy przystąpił Jan II 
żagański, który z wojskiem dotarł do Kożuchowa na początku grudnia i zajął miasto 
po kilkudniowym oblężeniu. Po opanowaniu miasta przystąpił do oblężenia zamku, 
którego załoga broniła się do jesieni 1477 r. W rękach Jana II Kożuchów pozostawał 
do 1488 r., kiedy to w wyniku wojny z królem Węgier, Maciejem Korwinem, utracił 
księstwo. 

Na przełomie XV i XVI w. księstwo głogowskie i Kożuchów przeżywały swój 
ponowny rozkwit. Przyczyniły się do tego działania Jagiellonów, którzy pełnili funkcję 
namiestników Śląska. Książę Zygmunt Jagiellończyk, późniejszy król Polski, usadowił 
na zamku w Kożuchowie silny oddział, którego zadaniem było zwalczanie panoszące-
go się w tym regionie rozbójnictwa. W 1516 r. w posiadanie kożuchowskiego zamku 
wszedł Hans von Rechenberg. Za jego rządów w 1522 r. wprowadzono w mieście lute-
ranizm. W krótkim czasie wszystkie świątynie przejęli protestanci, rozwinęło się rów-
nież szkolnictwo. 

W XVI w. przeobrażeniom uległ układ przestrzenny miasta. Po pożarze w 1554 r. 
zabudowania wokół rynku wzniesiono z kamienia i cegły. W tym czasie miasto przecho-
dziło również okres gospodarczej pomyślności. Okres prosperity przerwała wojna 
trzydziestoletnia. Z obecnością wojska wiązały się kontrybucje, gwałty, grabieże i liczne 
pożary, które spopieliły miasto i przedmieścia. Szczególnie dotkliwy okazał się pożar 
w 1637 r. Miały miejsce również  prześladowania. Po wojnie Kożuchów stracił wiele 

Kożuchów

Baszta Bramy 
Krośnieńskiej.
Kartka pocztowa
z lat 20. XX w.
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swoich praw i przywilejów. Spadła też gwałtownie liczba mieszkańców. Powoli jednak 
miasto podnosiło się z upadku. Odbudowano i przebudowano szereg budowli, m.in. 
kościół farny i ratusz. W 1678 r. założono wodociągi, doprowadzające wodę z pobliskich 
wzgórz. Rozbudowywały się przedmieścia. Na jednym z nich ewangelicy założyli swój 
cmentarz (dzisiejsze Lapidarium). W 1692 r. miasto spopielił kolejny pożar. W czasie 
wojny północnej (1700-1721) do Kożuchowa wkroczyły wojska szwedzkie Karola XII. 
Obecność Szwedów wpłynęła znacząco na położenie ludności wyznania protestanckie-
go. W 1709 r. protestanci uzyskali zgodę na budowę świątyni. Kościół wzniesiono za 
murami miasta, a kilka lat później powstała szkoła i inne zabudowania. 

Po wojnie trzydziestoletniej zdewastowany zamek i lenno zamkowe przeję-
ły władze miasta. W 1685 r. zamek sprzedano zakonowi karmelitów. Zakonnicy w  
krótkim czasie rozpoczęli przebudowę obiektu w celu adaptacji go na klasztor. Przebu-
dowano istniejące skrzydło południowe i wschodnie, wzniesiono skrzydło północne. 
W listopadzie 1701 r. położono kamień węgielny pod budowę okazałej kaplicy (kościoła), 
którą zlokalizowano w południowo-zachodnim narożniku zamku. Konsekracja świątyni 
p.w. św. Józefa nastąpiła w 1706 r. Przez cały XVIII w. karmelicki konwent w Kożucho-
wie nie był zbyt liczny, nie przebywało w nim więcej niż 10 zakonników.

W 1740 r. na czele swoich wojsk wkroczył do miasta król pruski Fryderyk II. 
Przejście Kożuchowa pod panowanie pruskie nie sprzyjało jego rozwojowi. Nałożone 
podatki i ogólny ucisk fiskalny charakteryzujący pruski system państwowy, spowodo-
wały wyraźny regres. Do tego doszły obciążenia związane z wojnami śląskimi, a przede 
wszystkim wojną siedmioletnią. W 1759 r. Kożuchów, podobnie jak okoliczne mia-
sta, został doszczętnie splądrowany przez wojska rosyjskie. Rok później miasto stra-
wił pożar, który pochłonął ponad 200 domostw wraz z ratuszem. W trakcie odbudowy 
rozpoczęto rozbiórkę zewnętrznych murów obronnych, których użyto jako budulca do 
stawiania nowych domów. 

W końcu XVIII stulecia (1791 r.) wzmiankowano w Kożuchowie 5 świątyń: 
kościół farny, św. Wawrzyńca, św. Ducha, kaplicę zamkową św. Józefa i ewangelicki 
„Kościół Łaski”. Przy kościołach funkcjonowały – szkoły katolicka i ewangelicka oraz 

Kożuchów

Widok miasta z połowy XVIII w. Rycina F. B. Wernera.



92 93

szpitale św. Ducha, św. Wawrzyńca i św. Łazarza. Wśród budynków miejskich wymienić 
należy ratusz, dom straży miejskiej, 4 słodownie i browar, 4 urzędy celne i akcyzowe, 
urząd pocztowy, powiatowy urząd podatkowy. W mieście znajdowały się 442 domy, 
w tym 93 na Przedmieściu Krośnieńskim, 81 na Przedmieściu Żagańskim i 69 na Przed-
mieściu Głogowskim. 256 domów było krytych dachówką. Funkcjonowało 6 gospód 
i pijalnia piwa, 2 młyny wodne, folusz, tartak. W posiadaniu mieszczan były 24 wia-
traki, które pracowały w okolicznych wsiach i na wzgórzach okalających miasto. 
Według spisu z 1787 r. Kożuchów zamieszkiwało 2629 osób. Znaczna część ludności 
utrzymywała się z rolnictwa (hodowla owiec i uprawa lnu) oraz z handlu i rzemiosła. 
Miasto miało prawo do organizowania 3 dużych jarmarków piwnych (warzeniem piwa 
zajmowano się w 123 domach) i jarmarków włókienniczych (funkcjonowało 12 kra-
mów z wyrobami włókienniczymi). Ponadto wzmiankowano drukarnię i księgarnię. 
Wśród rzemieślników prym wiedli szewcy (30) z 32 ławami, sukiennicy (28), młyna-
rze (26), krawcy (23), farbiarze płótna (18), trykociarze (16), piekarze (14),  rzeźnicy 
(13) z 34 ławami, kuśnierze (13), garncarze (13), bednarze (10), stolarze (9), kowale 
(8) i winiarze (8).

W latach 1806-1807 w Kożuchowie stacjonowały wojska francuskie. Ponow-
nie Francuzi pojawili się w 1813 r.; tym razem oprócz kontrybucji miasto musiało się 
zająć rannymi żołnierzami. Po odejściu Francuzów przybyli Rosjanie, którzy również 
zażądali olbrzymiej kontrybucji. 

W połowie XIX w. nastąpił wzrost liczby mieszkańców Kożuchowa – w 1825 r. 
– 2995, w 1844 r. – 3312 osób, w tym 2776 ewangelików, 493 katolików i 43 Żydów.

Efektem toczących się od XVII do XIX wieku wojen był upadek gospodarczy 
miasta. Dynamiczny rozwój przemysłu na Śląsku w połowie XIX wieku spowodował, że 
oparta na średniowiecznych zasadach cechowych gospodarka miasta nie wytrzymywała 

Kożuchów

Widok miasta z wieży zamkowej.
Kartka pocztowa z pocz. XX w.
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Wieża cisnień.
Kartka pocztowa 
z pocz. XX w.

Szkoła-sierociniec przy 
ul. Szprotawskiej.
Kartka pocztowa 
z lat 20. XX w.

Fabryka włókiennicza.
Kartka pocztowa 
z pocz. XX w.

Ratusz.
Kartka pocztowa
z lat 20. XX w.
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konkurencji z innymi ośrodkami regionu. Chociaż pierwsza fabryka włókiennicza 
pojawiła się w mieście już w końcu XVIII w., rozwój przemysłu w Kożuchowie był 
bardzo powolny (w 1844 r. funkcjonowały – przędzalnia i tkalnia). Przyczyną tego 
stanu rzeczy był zarówno brak wody w mieście, jak i sama postawa mieszkańców. Do-
świadczeni wojnami mieszczanie nie zgodzili się bowiem, by przez Kożuchów przebie-
gała szosa Berlin – Wrocław. Ostatecznie droga, której budowę rozpoczęto w roku 
1817, przecięła Nową Sól, a Kożuchów pozostał na uboczu ważnych szlaków komuni-
kacyjnych. XIX wiek przyniósł widoczne zmiany w układzie przestrzennym Kożucho-
wa. Pierwszym tego objawem było rozerwanie pierścienia murów obronnych, spowo-
dowane rozbiórką bram i murów. Stopniowo znikały wiatraki rozstawione na wszystkich 
wzgórzach wokół miasta. Zburzono młyn i kościół grzebalny, przebudowany na fabry-
kę butów. W 1849 r. rozbudowano ratusz. Powstałe w drugiej połowie XIX w. zakłady 
przemysłowe, lokalizowane były na terenie między zamkiem, a ulicą Garbarską, przy 
Kraszewskiego, Drzymały i l Maja. W znacznej odległości na wschód od miasta zbu-
dowano w 1889 roku dworzec, a miasto otrzymało połączenie kolejowe z Nową Solą 
i Żaganiem. Wkrótce w pobliżu dworca wzniesiono fabrykę maszyn. W 1908 roku przy 
ulicy Szprotawskiej zbudowano wieżę ciśnień. W tym rejonie miasta powstały też oka-
załe budowle użyteczności publicznej. W 1868 r. uruchomiono szpital, potem dom 
opieki społecznej, a w 1892 r. wzniesiono okazały budynek katolickiego sierocińca – 
szkoły. Władze powiatowe otrzymały nową siedzibę przy ul. Traugutta. W 1909 r. 
wprowadzono elektryczne oświetlenie i uruchomiono wodociągi miejskie, likwidując 
lampy naftowe oraz drewniane rury i zbiorniki na wodę. Na początku XX w. urucho-
miono w Kożuchowie kilka zakładów przemysłowych. Największe z nich to: garbarnia, 
fabryka kaloryferów oraz powstała w 1929 r. fabryka silników motocyklowych i samo-
chodowych. Nowe budownictwo mieszkaniowe rozwinęło się na większą skalę dopie-
ro po I wojnie światowej (w 1844 r. wzmiankowano 481 domów i 31 budynków fa-
brycznych i młynów). Wytyczono wówczas szereg ulic, m.i.n.  Słowackiego, Wolności, 
3 Maja, Moniuszki, Konopnickiej. Duże osiedle domów jednorodzinnych powstało też 
w rejonie ulicy Kraszewskiego. U zbiegu ulic Traugutta i Wolności wzniesiono budy-
nek poczty. W 1934 r. w zachodniej części miasta powstały obszerne koszary wojsko-
we i Kożuchów ponownie stał się miastem garnizonowym. 

Kożuchów

Koszary. 
Kartka pocztowa z lat 30. XX w.

Poczta. 
Kartka pocztowa z lat 30. XX w.



96 97Kożuchów

Panorama lotnicza.
Fot. 1930 r., zbiory Instytutu Herdera w Marburgu.
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W listopadzie 1939 r. w mieście utworzono szpital dla polskich jeńców wojen-
nych. Kilkunastu zmarłych tu żołnierzy pochowano na cmentarzu (po wojnie powstał 
tutaj cmentarz wojskowy). Pod koniec 1943 roku zorganizowano w mieście filię obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen. Więźniowie zatrudnieni byli w miejscowych zakładach 
przemysłowych. Obóz zlikwidowano w przededniu zajęcia miasta przez wojska ra-
dzieckie. Na terenie miasta i okolic przebywało również kilkuset polskich robotników 
przymusowych, zatrudnionych w rolnictwie i warsztatach rzemieślniczych. 14 lutego 
1945 r. miasto zajęły wojska radzieckie, a podczas walk o miasto spłonął ratusz i część 
zabudowań rynku. 

W końcu maja 1945 r. zorganizowano w Kożuchowie administrację polską. 
Miasto w latach 1945-1953 było siedzibą władz powiatowych. W 1945 r. wraz z wysie-
dlaniem ludności niemieckiej do Kożuchowa przybywali osadnicy polscy. Do miasta 
napływać zaczęły liczne transporty z terenów Wileńszczyzny, Wołynia, Podola, Lwo-
wa, a także przesiedleńcy z centralnej Polski, reemigranci z Rumunii i Francji. W 1947 r. 
na teren powiatu kożuchowskiego przesiedlono przymusowo ludność łemkowską 
i bojkowską z województwa rzeszowskiego. Liczba mieszkańców Kożuchowa rosła 
stosunkowo wolno. W 1946 r. odnotowano 3600 mieszkańców. Największy przyrost 
liczby mieszkańców nastąpił w latach 1950-1955. W 1956 r. liczba mieszkańców Ko-
żuchowa osiągnęła poziom przedwojenny (6900) i rosła w następnych latach. Najwyż-
szy poziom liczby mieszkańców Kożuchów osiągnął w 1999 r. – 10176 osób (ludność 
gminy – 16641 osób). W końcu 2002 r. w mieście zamieszkiwało 9636  osób.

W momencie objęcia władzy w Kożuchowie przez administrację polską w mie-
ście funkcjonował tylko jeden zakład – fabryka krochmalu. Stopniowo uruchamiano 
kolejne zakłady – fabrykę silników, zakłady tekstylne, tartak, wytwórnię parkietu. 
Działalność produkcyjno-handlowo-usługową rozwinęły spółdzielnie – PSS „Społem”, 
GS „ Samopomoc Chłopska”, zorganizowano Bank Spółdzielczy. W latach 50. i 60. 
w strukturze przemysłowej miasta zachodziły głębokie przemiany. Wiodącą gałęzią 
przemysłu stała się motoryzacja. Uruchomione w 1945 r. Państwowe Przedsiębiorstwo 
Traktorów i Maszyn Rolniczych z produkcji sprzętu dla rolnictwa przestawiało się na 
produkcję naczep samochodowych – od 1958 r. Zakłady Budowy Nadwozi Samocho-
dowych. W 1970 r. w wyniku połączenia z Zakładem Sprzętu Motoryzacyjnego utwo-
rzono jeden zakład produkcyjny – FSO „Polmo”, od 1972 r. – Zakład Sprzęgieł 

Kożuchów

Wypalony ratusz.
Fot. lata 50. XX w.
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Zakład Sprzęgieł 
„Polmo”.
Fot. lata 70. XX w.

Osiedle mieszkaniowe 
przy ul. 22 Lipca.
Fot. 2003 r.

Gimnazjum na terenie 
pokoszarowym.
Fot. 2003 r.

Zabudowa rynku.
Fot. 2003 r.
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w Kożuchowie. Drugi zakład motoryzacyjny powstał w 1966 r.; wcześniej w zabudo-
waniach fabrycznych mieściły się zakłady tekstylne (filia fabryki nici w Nowej Soli), 
później Zakłady Wytwórcze Aparatury Teatralnej i Sygnalizacyjnej. W latach 70.  na-
stąpił rozwój FSO „Polmo”– rozbudowano bazę socjalną i oświatową - powstała sto-
łówka, przedszkole, żłobek, ambulatorium. Otwarto szkołę zawodową i technikum dla 
pracujących. Utworzono zakładową spółdzielnię mieszkaniową. Urynkowienie gospo-
darki na początku lat 90. przyniosło szereg zmian w polskim przemyśle samochodowym, 
które odbiły się również na kondycji kożuchowskiego zakładu. W końcu 1995 r. przed-
siębiorstwo postawiono w stan likwidacji, a później nastąpił jego podział. Nowe pod-
mioty gospodarcze utrzymały motoryzacyjny profil produkcji. W końcu XX stulecia 
w Kożuchowie prócz zakładów motoryzacyjnych dominowała drobna wytwórczość, 
handel i sektor usług. W 2002 r. zarejestrowanych było 807 podmiotów gospodarczych 
(102 w sektorze publicznym).

Proces odbudowy Kożuchowa ze zniszczeń wojennych był bardzo powolny. 
Akcja porządkowania miasta z gruzów i rozbiórki niektórych budynków (rozebrano 
m.in. ruiny sierocińca-szkoły przy ul. Szprotawskiej) ciągnęła się latami i realizowano 
ją do końca lat 50. Oficjalne zakończenie odgruzowywania nastąpiło dopiero w 1961 r. 
Właściwie proces odbudowy Kożuchowa ze zniszczeń wojennych zakończył się dopiero 
w połowie lat 60., kiedy odbudowano zabudowę rynku i ratusz. W tym czasie roz-
budowano cmentarz komunalny, przeprowadzono remonty hotelu miejskiego, kina, 
oczyszczono teren wokół murów obronnych, założono liczne skwery, oddano do użytku 
kilkanaście placówek handlowych (budownictwo spółdzielcze), rozpoczęto przebudowę 
systemu komunikacyjnego miasta.

Działania w zakresie odbudowy i zagospodarowania terenu Starego Miasta, które 
realizowano w końcu lat 60., w dużej mierze prowadzono w ramach czynów społecznych. 
W 1969 r. Kożuchów otrzymał I nagrodę w skali województwa w konkursie Mistrz Go-
spodarności i wyróżnienie w skali kraju. Początek rozwoju budownictwa mieszkanio-
wego w Kożuchowie datuje się od lat 70. W latach 1970 -1974 Nowosolska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa rozpoczęła budowę domów wielorodzinnych, które zapoczątkowały 
powstanie nowoczesnego osiedla przy ul. przy ul. 22 Lipca. W latach 90. powstało nowe 
osiedle przy ul. Kraszewskiego (osiedle Piaskowa) rozwinęło się również budownictwo 
indywidualne. W latach 90. władze miasta i gminy realizowały głównie zadania inwe-
stycyjne w zakresie poprawy infrastruktury komunalnej Kożuchowa i wsi wchodzą-
cych w skład gminy. Przeprowadzono remonty obiektów zabytkowych – lapidarium, 
zamku, Baszty Krośnieńskiej, konserwację murów i fosy. 

Rozwój komunikacji samochodowej i trudności ekonomiczne PKP spowodowały, 
że w 1994 r. zlikwidowano połączenie kolejowe.

Kożuchów

Budynek dworca kolejowego.
Fot. 2003 r.
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Od 1945 r. ważną rolę w życiu społeczno-gospodarczym miasta odgrywała jed-
nostka wojskowa. W przededniu wstąpienia Polski do struktur wojskowych NATO 
i związaną z tym procesem restrukturyzacją polskiej armii, podjęto decyzję o rozformo-
waniu jednostki. We 1998 r. majątek zlikwidowanej jednostki przejęła Agencja Mienia 
Wojskowego. W 1999 r. część zabudowy koszarowej zaadaptowano na potrzeby gim-
nazjum inne zabudowania przeznaczone zostały na cele mieszkaniowe. 

W 1945 r. otwarto w Kożuchowie szkołę podstawową. W związku ze stale zwięk-
szającą się liczbą uczniów w końcu lat 50. zaistniała konieczność podziału szkoły na 
dwie placówki - Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2. W 1967 r. SP nr 2 
otrzymała nowy budynek dydaktyczny ze świetlicą, biblioteką, salą gimnastyczną przy 
ul. 22 Lipca. Gimnazjum w Kożuchowie powstało w wyniku reformy oświaty w 1999 
r., na cele dydaktyczne przejęty został jeden z budynków koszarowych. Od 1964 r. 
funkcjonuje w Kożuchowie Liceum Ogólnokształcące (obecnie Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 5). W latach 1961-1990 przy zakładach motoryzacyjnych funkcjono-
wała szkoła zawodowa (m.in. Technikum Mechaniczne dla pracujących).

Napływ po wojnie do miasta ludności różnych wyznań spowodował konieczność 
zorganizowania życia religijnego. Parafia katolicka przejęła kościół parafialny 
i kościół św. Ducha. Próba przejęcia przez ewangelików kościoła ewangelickiego się 
nie powiodła, świątynię przeznaczono na cele magazynowe, a część przekazano parafii 
prawosławnej. W 1973 r. podjęto decyzję o rozbiórce kościoła ewangelickiego, do 
czasów współczesnych pozostała tylko wieża. W latach 50. ewangelicy na cele sakralne 
adaptowali kaplicę zamkową, od 1970 r. wobec przeznaczenia zamku na cele ośrodka 
kultury, dom modlitwy mieści się w jednej z kamienic przy ul. Klasztornej. W końcu 
lat 40. powstała w Kożuchowie parafia prawosławna. Początkowo na potrzeby kultu 
prawosławni otrzymali część budynku kościoła ewangelickiego. Od 1973 r. kościół 
prawosławny mieści w jednym z budynków przy ul. Szprotawskiej.

Kożuchów

Widok ratusza i ryn-
ku z wieży kościoła 
parafialnego.
Fot. 2003 r.
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Kościół ewangelicki.
Fot. pocz. lat 70. XX w.

Wieża kościoła ewangelickiego.
Fot. 2003 r.

Zamek, kaplica ewangelicka.
Fot. lata 60. XX w.

Kościół prawosławny.
Fot. 2003 r.

Katolicki kościół parafialny.
Fot. 2003 r.
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Kościół ewangelicki.
Fot. pocz. lat 70. XX w.

Wieża kościoła ewangelickiego.
Fot. 2003 r.

Zamek, kaplica ewangelicka.
Fot. lata 60. XX w.

Kościół prawosławny.
Fot. 2003 r.

Katolicki kościół parafialny.
Fot. 2003 r.
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KRÓLIKOWICE
gm. Bytom Odrzański 

Krolkewitz (1360)
Krolkwitz (1791)
Weisfurt  (1938)
Krokowice (1945)

Królikowice jako własność rycerską wymieniono po raz pierwszy w 1360 r., 
znajdowała się w królewskiej (czeskiej) części podzielonego księstwa głogowskiego. 
Informacje o jej właścicielach są bardzo skąpe. Na przełomie XV i XVI w. Króliko-
wice i pobliskie Małaszowice  znajdowały się w rękach Mauritiusa von Tschammera, 
który pozostawał ich właścicielem do swojej śmierci w 1562 r. Potem jako właścicieli 
wymienia się rodzinę von  Lotz, która władała wsią do 1708 r. Prawdopodobnie po 
tej dacie majątek zakupił Kaspar Joachim von Knobelsdorff z Popęszyc. Nie wiemy 
jak długo wieś znajdowała się w rękach Knobelsdorffów. Należy przypuszczać, że 
rodzina ta wybudowała klasycystyczny dwór i rozbudowała folwark. Już w 1620 r. 
w pobliżu wsi znajdował się młyn wodny, natomiast w 1742 r. wymienia się młyn wiatro-
wy. W 1791 r. wieś zamieszkiwało 118 osób, wzmiankowano siedzibę pańską, folwark 

KROPIWNIK
gm. Bytom Odrzański

Kropusch (1766)
Kropusch Vorwerk (1938)

Niewielka osada (folwark) powstała prawdopodobnie w czasach nowożytnych 
i należała do dóbr ziemskich w Kromolinie. W 1766 r. majątkiem zarządzała prawdopodob-
nie rodzina von Zedlitz. W 1791 r. wzmiankowano folwark należący do rodziny von Lüttwitz 
i 26 mieszkańców. W połowie XIX w., po przejęciu dóbr ziemskich przez rodzinę von 
Jordan folwark rozbudowano. W 1915 r. wieś zamieszkiwało 48 osób. Po 1945 r. 
w zabudowaniach folwarku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, w latach 80. 
wzniesiono nowe zabudowania gospodarcze. Zakład rolny funkcjonował do początku lat 
90. XX w. – obecnie w rękach prywatnych. W 2002 r. osadę zamieszkiwało 11 osób.

Kropiwnik.
Fot. 2004 r.

Kropiwnik, Królikowice
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Królikowice.
Kartka pocztowa
z lat 20. XX w.

i dwa młyny, a właścicielem majątku była rodzina Stempel. W 1813 r. wieś zajęli 
Francuzi, którzy postanowili wybudować tu obóz wojskowy. Oficerowie z dowódz-
twa korpusu marszałka Mortiera zakwaterowali się we dworze w Małoszowicach. 
Dla pozostałych żołnierzy (ok. 8000) wybudowano obszerne baraki, kantynę i punkt 
opatrunkowy. 15 sierpnia 1813 r. obchodzono w nim hucznie urodziny cesarza Napo-
leona. Podczas pokazów fajerwerków doszło do pożaru, który strawił część baraków. 
Francuzi opuścili ostatecznie okolicę po klęsce w bitwie nad Kaczawą. Według trady-
cji, pamiątką po Francuzach była osobliwość przyrodnicza – sosna zrośnięta korzeniami 
z dębem rosła w miejscu obozu jeszcze w latach 30. XX w. Informacje o folwarku 
i właścicielach Królikowic w XIX w. są bardzo skąpe. W połowie XIX w. posiadłość 
znajdowała się w rękach rodziny Faber, która w folwarku uruchomiła browar i gorzel-
nię. W tym samym czasie wybudowano we wsi restaurację z obszerną salą taneczną, 
ponadto we wsi znajdowało się  25 domostw, wiatrak, a liczba mieszkańców wynosiła 
184 osoby (1844 r.); w 1926 r. – 139 osób. Po 1945 r. miejscowy dwór i restauracja ule-
gły zniszczeniu, wniesiono kilka nowych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. 
W końcu XX stulecia wieś otrzymała wodociąg, w 2002 r. miejscowość zamieszkiwało 
95 osób w 23 domostwach.

KSIĄŻ ŚLĄSKI
gm.  Kożuchów

Furstinow (1305)
Fürstenau (1791)
Książenice (1945)

 
Pierwsze informacje o wsi pochodzą z 1305 r., należy jednak przypuszczać, że 

metryka miejscowości jest znacznie wcześniejsza i sięga połowy XIII w. W końcu  
XIV w. wzmiankowany jest miejscowy kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP, 
który w końcu XV stulecia otrzymał dzwonnicę i dwa dzwony (jeden ufundowano 
w 1484 r., drugi w 1518 r.). Parafia w Książu istniała do I poł. XIX w., kiedy to ko-
ściół uległ zniszczeniu (przed 1844 r. – prawdopodobnie pożar). Drewnianą dzwonni-
cę rozebrano dopiero po II wojnie światowej. 
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W końcu XV w. wieś stanowiła własność ry-
cerską  i należała do braci Nickela i Hansa von Ebers-
bachów, potem kolejno do rodziny von Dyherrn, braci 
Cyrusa i Ludwiga von Rothenburg i Sebastiana von 
Schwarza. W czasie wojny trzydziestoletniej miejsco-
wość została splądrowana przez żołnierzy brandenbur-
skich, którzy zabili miejscowego wójta, Hansa Arnolda. 
Na początku XVII w. majątek dzierżawił Georg Schön-
born z Podbrzezia Dolnego. U schyłku XVII w. Książ 
był podzielony, jedną z części władał Balzer von Unruh 
z Zatonia, drugą Helena von Schlichting. Od 1701 r. 
cały majątek znajdował  się w rękach Siegmunda Wil-
helma von Schicka, potem (ok. 1728 r.) Balthazara Friedricha von Lüttwitza z Długiego. 
Po jego śmierci nastąpił ponowny podział wsi. W 1791 r. Książ liczył 270 mieszkań-
ców, we wsi wzmiankowano kościół parafialny z domem parafialnym, szkołę, gospodę, 
15 wolnych chłopów, 9 gospodarstw komorników, wiatrak – łącznie 33 zabudowania. 
Około 1800 r. wybudowano we wsi okazały klasycystyczny dwór, później adaptowany 
na karczmę. W końcu XVIII w. do znaczenia doszło miejscowe sołectwo. W 1844 r. 
wymienia się sołtysa Edermana, który był także właścicielem majątku szlacheckiego. 
W tym czasie wieś liczyła 45 domów, 372  mieszkańców (11 katolików), posiadała 
szkołę ewangelicką (50 uczniów), w skład majątku wchodziły 2 gorzelnie, olejarnia, 
wiatrak i kuźnia. W pobliżu wsi pozyskiwano rudę darniową. Około 1873 r. cały mają-
tek przeszedł na własność grafów Schack von Wittenau z Dziadzoszyc, potem  Maxa 
Greulicha. W latach 20. XX w. majątek został  ponownie podzielony. W latach 1933-
1944 właścicielem części dóbr był Herman Waltzer, folwark natomiast znajdował się 
w rękach Fritza Kurza. Po 1945 r. w zabudowaniach folwarcznych zorganizowano Pań-
stwowe Gospodarstwo Rolne, które później włączono do Kombinatu PGR Kożuchów, 
we dworze sołtysim mieściły się mieszkania i biura gospodarstwa. Zakład rolny zlikwi-
dowano na początku lat 90. XX w., a zabudowania gospodarcze zakupił prywatny 

przedsiębiorca. W latach 80. wznie-
siono we wsi kilka nowych zabudo-
wań mieszkalnych. Do celów sakral-
nych adaptowano jeden z budynków 
mieszkalnych, któremu nadano 
kształt kaplicy (dwuspadowy dach, 
niewielka kruchta i wieża). 

Dzwonnica. Fot. lata 30. XX w.

Dawny dwór - karczma sołtysa.
Fot. 2003 r.
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Książ Śląski.
Kaplica. Fot. 2003 r.

Książ Śląski, Lasocin

LASOCIN
gm. Kożuchów

Crsepelow/Lessotindorf (1220)
Lessendorf (1791)
Krepolów (1945)

Ślady osadnictwa w okolicy Lasocina sięgają czasów młodszej epoki kamienia. 
Badania archeologiczne potwierdziły istnienie w tym czasie neolitycznej osady. Ko-
lejne potwierdzone ślady datują się na okres tzw. kultury łużyckiej (cmentarzysko 
z I w. p.n.e.). Sama wieś powstała prawdopodobnie na przełomie XII i XIII w. Po raz 
pierwszy Lasocin wzmiankowany był w 1220 r. Na początku XIV w. w dokumentach 
księcia głogowskiego Henryka III pojawia się wielokrotnie postać Sułka z Lasocina 
k/ Kożuchowa – późniejszy kasztelan zbąszyński i wojewoda poznański (1306 r.). 
W końcu XIV w. wieś stanowiła własność Siegfrieda von Kottwitz. W XV stuleciu  
Lasocin był podzielony i częścią wsi władała rodzina von Promnitz. W 1518 r. Hans 
von Kottwitz sprzedał swoją część wsi braciom von Promnitz – Kaspar pełnił funkcję 
starosty kożuchowskiego, Balthasar został biskupem wrocławskim. Jednak już po roku 
1561 Lasocin przeszedł na własność rodziny von Landskron. Ostatniemu przedstawi-
cielowi tego rodu – Hansowi Rudolfowi von Landskron przypisuje się budowę pałacu. 
Okazałą rezydencję wzniesiono prawdopodobnie w latach 1679-1689. Architektura 
barokowego pałacu zdradza duże podobieństwo do żagańskiej siedziby Lobkowiców. 
Niewykluczone, że do budowy obiektu zatrudniono tych samych muratorów. W pobli-
żu pałacu założono park i wzniesiono zabudowania folwarku. Niedługo po zakończeniu 
budowy własność ziemska przeszła we władanie hrabiów von Globen. Nowi właści-
ciele dokonali pierwszej przebudowy pałacu. Na początku XVIII w. do środkowej 

Kaplicę p.w. św. Jana Chrzciciela poświęcono w roku 1990 r., obecnie jest filią pa-
rafii w Ługach. W 2002 r. Książ Śląski zamieszkiwało 324 osoby, we wsi znajdowały 
się 44 gospodarstwa rolne, punkt handlowy i oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej 
w Mirocinie Dolnym.
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części fasady dostawiono portal balkonowy z kartuszem herbowym. Kolejna zmiana 
właściciela nastąpiła w 1763 r. Majątek zakupił emerytowany pułkownik armii pruskiej 
Lewin August von Dingelstädt. Po jego śmierci posiadłość ziemska przypadła jego 
siostrzeńcowi pułkownikowi von Lehsten-Dingelstädt. Prawdopodobnie za jego rządów 
powiększono znacznie okoliczny park i założono dwa połączone ze sobą stawy – jeden 
ozdobny z wyspą, drugi hodowlany. W 1791 r. wzmiankowano we wsi szkołę, karczmę, 
folwark, 11 gospodarstw kmiecych, 12 zagrodniczych, 17 komorników (52 zabudowa-
nia i 328 mieszkańców). W połowie XIX stulecia właściciele majątku zmodernizowa-
li zabudowę folwarku i przeprowadzili remont siedziby. W 1844 r. przy folwarku 
wzmiankowano gorzelnię i browar, funkcjonował wiatrak, założono winnice. W skład 
majątku ziemskiego wchodziło także gospodarstwo – osada Wiedemuth. We wsi znaj-
dowały się 52 domy (422 mieszkańców – 6 katolików) i szkoła ewangelicka. We 
władaniu rodziny von Dingelstädt majątek pozostawał do 1870 r.  Po tej dacie właści-
cielem był Franz Ebhardt, a od 1910 r. Maximilian von Prittwitz-Gaffon, którego syn, 
Hans Henning, opuścił majątek w końcu 1944 r. Ostatni właściciele na początku XX w. 
dokonali kolejnej przebudowy pałacu – nad wejściem głównym nadbudowali neobaro-
kową wystawkę z zegarem. Po II wojnie światowej pałac przejęło Państwowe Gospo-
darstwo Rolne, które utworzono w dawnym folwarku. 

Kartka pocztowa z pocz. XX w.

Pałac. 
Fot. 2002 r.

 Lasocin
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Po likwidacji gospodarstwa (koniec XX w.) rezydencja przeszła w ręce prywatne. 
W latach 70. przy PGR wzniesiono dwa pracownicze budynki mieszkalne. W 1946 r. 
utworzono we wsi szkołę podstawową, do której uczęszczały dzieci z pobliskich wsi 
Bielice i Nieciecz. Powiększająca się ilość uczniów i złe warunki lokalowe wymusi-
ły w końcu lat 60. rozbudowę szkoły. W 1974 r. placówkę w Lasocinie włączono w 
skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kożuchowie, w latach 80. szkoła usamodzielniła się 
i funkcjonowała jako szkoła 5-oddziałowa do 2000 r.  Z końcem XX stulecia wieś otrzy-
mała własny wodociąg. W 2002 r. wieś zamieszkiwało 189 osób. We wsi aktywnie dzia-
łało Koło Gospodyń Wiejskich i świetlica terapeutyczna.

 Lasocin, Lechów, Lelechów

LECHÓW / LUBIĘCIN
gm. Nowa Sól

Lusche (1937)
Lechów (1945)
Łuża (1976 ?)

Niewielka kolonia i folwark własności ziemskiej w Lubięcinie powstał prawdopo-
dobnie w XIX w. W 1844 r. znajdowały się tutaj dwa domy i zabudowania gospodarcze. 
W 1915 r. osada liczyła 20 osób. Po 1945 r. w zabudowania użytkowało Państwowe 
Gospodarstwo Rolne w Lubięcinie. W 2000 r. osadę urzędowo przyłączono do Lubię-
cina.

LELECHÓW
gm. Nowa Sól

Louisdorf (1517)
Ludwików (1946)

Zapiski historyczne o wsi Lelechów są niezwykle skąpe. Miejscowość posiada śre-
dniowieczną metrykę. Pierwsza wzmianka o Lelechowie pochodzi z 1517 r., kiedy wieś 
była własnością rycerską w rękach  Bergera zu Nibisch, który płacił czynsz zgromadzeniu 
mansjonarzy w Kożuchowie. Później jako właściciele wymieniani są bracia Ernst, Ka-
spar, Hans i Siegismund Bergerowie. Nie zachowały się informacje o właścicielach wsi 
w XVII  wieku. W 1791 r. była 
własnością rodziny von Knobels-
dorff i składała się z folwarku, go-
spody, 6 gospodarstw kmiecych, 
5 zagrodniczych, 9 komorniczych 
– 158 mieszkańców.

Lelechów.
Fot. 2002 r.
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 W połowie XIX stulecia (1844 r.) folwark z browarem, gorzelnią i wiatrakiem znajdo-
wał się w rękach rodziny von Dilthen, wieś liczyła 27 domostw i 195 mieszkańców 
(4 katolików), funkcjonowała szkoła ewangelicka. Około 1868 r. majątek ziemski za-
kupiła rodzina Schwerdtfeger z Podbrzezia Dolnego.  W 1926 r. wieś liczyła 155 miesz-
kańców. W latach 30. XX w. posiadłość należała do grafa Magnusa Schack v. Wittenau, 
który wydzierżawił miejscowe dobra Rudolfowi Baumanowi (1937 r.). W 2000 r. wieś 
liczyła 68 mieszkańców, funkcjonowały 4 zakłady usługowe i zakład produkcyjny 
(tworzywa sztuczne).

 Lelechów, Lipiny

LIPINY
gm. Nowa Sól

Lypin (1360)
Lyppen (1507)
Lippen (1791)

Wieś założono prawdopodobnie u schyłku XIII stulecia. W początkach XIV 
stulecia w wyniku głodu zmarła połowa mieszkańców wsi. Po podziale księstwa gło-
gowskiego w 1360 r. Lipiny znalazły się w królewskiej (czeskiej) części. W 1381 r. 
wieś weszła w skład dóbr  Nickela von Rechenberga (majątek siedlisko–bytomski). 
Według tradycji już w 1416 r. znajdował się tu kościół podległy parafii w Lubięcinie. 
W 1561 r. liczącą 35 gospodarstw chłopskich wieś zakupił wraz z  Siedliskiem i Byto-
miem Odrzańskim, Fabian von Schönaich. Jego spadkobierca, Georg von Schönaich, 
ufundował w Lipinach nowy kościół – ok. 1612 r. W tym czasie prawdopodobnie zało-
żono miejscowy folwark. W roku 1671 r. wzmiankowano we wsi pierwszy wiatrak, 
w 1741 drugi, w 1783 było ich trzy. W połowie XVIII stulecia otwarto w Lipinach 
szkołę ewangelicką – budynek spłonął w wielkim pożarze wsi w 1781 r. został jednak 
odbudowany, gdyż wzmiankowany był 10 lat później. W tym samym czasie w Lipinach 
znajdował się folwark, katolicki kościół filialny, 1 wolne gospodarstwo chłopskie, 18 
kmiecych, 28 zagrodniczych i 39 komorniczych, funkcjonowały 3 wiatraki. W 1800 r. 
rozebrano miejscowy kościół (prawdopodobnie budowla była zniszczona przez pożar, 
który strawił budynki parafialne). Dwa lata później wzniesiono na cmentarzu drewnianą 
dzwonnicę, na której zawieszono dzwon z 1748 r. W 1813 r.  pod Lipinami doszło do 
potyczki oddziałów francuskich z rosyjskimi. Według niektórych historyków Francuzami  
dowodził ks. Józef Poniatowski.

W 1845 r. wieś, razem 
z folwarkiem Marjenthal, wcho-
dziła w skład dóbr siedlisko-by-
tomskich i liczyła 85 posesji – 
753 mieszkańców (12 katoli-
ków). Ponadto we wsi znajdowa-
ły się – owczarnia (1550 owiec), 
szkoła ewangelicka (160 dzieci), 

Lipiny.
Szkoła podstawowa. Fot. 2004 r.
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kuźnia, 5 wiatraków i leśniczówka. Mieszkańcy wsi zajmowali się również przewoź-
nictwem odrzańskim, jednostki pływające cumowały we wsi Stany (2 statki o wypor-
ności 1700 cetnarów i 14 łodzi). Na okolicznych wzniesieniach uprawiano winorośl. 
W 1886 r. oddano do użytku nowy budynek szkoły. Na początku ubiegłego stulecia 
uruchomiono urząd pocztowy i wybudowano stację linii kolejowej relacji Nowa Sól 
– Wolsztyn (ok. 1907 r.). W 1926 r. wieś liczyła 710 mieszkańców, a dzierżawcą ma-
jątku był Herman Karnetzki. W latach 1945-1954 Lipiny były siedzibą władz gminy 
obejmującej 14 wsi. W 1945 r. otwarto we wsi polską szkołę (do 2000 r. filia szkoły 
w Lubięcinie), utworzono urząd pocztowy i posterunek Milicji Obywatelskiej. W 1947 r., 
w ramach akcji „Wisła”, przesiedlono do Lipin dużą grupę ludności łemkowskiej. 
W latach 80. XX w. staraniem ludności wyznania prawosławnego stanęła we wsi nie-
wielka świątynia, podległa parafii w Kożuchowie. Katoliccy mieszkańcy Lipin na po-
trzeby sakralne adaptowali świetlicę wiejską, gdzie utworzono kaplicę p.w. Niepokala-
nego Poczęcia NMP – obecnie filia parafii w Lubięcinie. Na początku lat 90. XX w. 
zlikwidowano lokalną linię kolejową. W 2000 r. Lipiny liczyły 448 mieszkańców, we 
wsi znajdowało się 89 gospodarstw rolnych (razem z Drogoniowem), 7 obiektów handlo-
wych, 6 zakładów produkcyjnych i usługowych. 

LIPKA
gm. Kolsko

Lipcke (1795)
Lipke (1791)

Wieś posiada prawdopodobnie średniowieczną metrykę. W XVIII stuleciu przyna-
leżała do własności ziemskiej w Kolsku. Do początków XVIII wieku była to własność 
rodziny von Kittlitz, potem von Müllenau i Gersdorf. W 1765 r. we wsi wzmiankowano 
6 zagrodników, 7 komorników i 2 rzemieślników. Rok później dobra ziemskie w Kol-
sku zakupił Ernest von Schlabrendorff, który poprzez liczne inwestycje rozwinął go-
spodarczo majątek. W 1791 r. w Lipce wymieniono folwark, 5 zagrodników, 

Lipiny.
Budynek stacji kolejowej. Fot. 2003 r.

Lipiny.
Kościół prawosławny. Fot. 2003 r.

 Lipiny, Lipka
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12 komorników – 24 domostwa i 136 mieszkańców. W połowie XIX stulecia mająt-
kiem ziemskim zarządzała rodzina von Klitzing, we wsi oprócz folwarku znajdowały 
się wiatrak i owczarnia – 169 mieszkańców (23 katolików) i leśniczówka (rewir leśny). 
Po 1945 r. we wsi wzniesiono kilka nowych domów mieszkalnych i gospodarczych. 
W 2002 r. wieś liczyła 187 mieszkańców i 27 gospodarstw rolnych.

 Lipka, Lubieszów

LUBIESZÓW
gm. Nowa Sól

Lubzna (ok.1305)
Lobschicz (1349)
Liebschűtz (1791)
Lubsnica (1946)

Lubieszów jest wsią o średniowiecznej metryce. Pierwsza wzmianka o wsi po-
jawiła się około 1305 r. w spisie miejscowości należących do diecezji wrocławskiej. 
Kolejne z 1349 i z 1421 r. dotyczyły płacenia przez mieszkańców czynszu na rzecz 
kolegiaty w Głogowie. Począwszy od połowy XV w. Lubieszów był własnością rodzi-
ny von Reiche  (wzmiankowana w 1459 r.). Na początku XVIII w. dobra ziemskie 
znajdowały się w rękach Jocoba Christopha von Reiche. W 1786 r. wzmiankowany 
był miejscowy wiatrak, a właścicielem majątku był Hans Ernest Emil von Kalckreuth 
z Podbrzezia Dolnego. W tym czasie wieś składała się z folwarku, 18 gospodarstw 
zagrodniczych, 23 komorniczych, 3 młynów i szkoły – 253 mieszkańców. W XIX 
stuleciu nastąpił rozwój wsi – w 1845 r. liczyła 339 mieszkańców (w tym 36 katoli-
ków) i 66 domów, funkcjonował folwark, 4 wiatraki, browar, gorzelnia i owczarnia. 
Przy drodze z Nowej Soli do Kożuchowa znajdowała się gospoda. W 2 połowie XIX 
wieku na terenie folwarcznym wybudowano niewielki dwór administratora majątku. 
W pobliżu złożono park i wykopano staw. Począwszy od połowy XIX w. posiadłość 
ziemska wielokrotnie zmieniała właścicieli – w 1868 r. rodzina Jung, w końcu stulecia 
– Otto von Reiche, w 1926 r. Rudolf Fritz. Począwszy od lat 30. XX wieku do końca 
II wojny światowej folwark był własnością Wilhelma Koeniga. Po I wojnie światowej 
wzniesiono nowy budynek szkoły. Na początku XX wieku uruchomiono w Lubieszo-
wie cegielnię. Do produkcji cegieł wykorzystywano miejscowe złoża glinki. Cegielnia 
funkcjonowała do 1945 r. Po wojnie próbowano kontynuować produkcję, jednak wy-
robisko glinki zostało podtopione i powstał rozległy staw. W czasie II wojny światowej 

Lipka.
Fot. 2004 r.
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we wsi funkcjonowało kilka niewielkich warsztatów, pracujących na potrzeby wojen-
ne. Zlokalizowano tutaj m.in. warsztaty naprawy skrzydeł i silników lotniczych. Po 
1945 r. powstało we wsi kilkanaście nowych zabudowań mieszkalnych, gospodarczych 
i handlowych, w zabudowaniach folwarcznych utworzono Państwowe Gospodarstwo 
Rolne. Od 1945 r. funkcjonuje w Lubieszowie szkoła podstawowa, w 1963 r. wzniesio-
ny został nowy budynek dydaktyczny z zapleczem sportowym. Na początku XXI 
stulecia wzniesiono we wsi kościół katolicki – filię parafii św. Józefa Rzemieślnika 
w Nowej Soli. W 2002 r. Lubieszów zamieszkiwało 624 osoby; znajdowały się tu 62 
indywidualne gospodarstwa rolne, 3 placówki handlowe, 18 zakładów usługowych 
i produkcyjnych (wytwórnia materiałów budowlanych, produkcja figur ogrodowych, 
okuć metalowych i opakowań foliowych).

Kartka pocztowa 
z lat 30. XX w.

Dwór. 
Fot. 2003 r.

Kościół katolicki. 
Fot. 2003 r.

Lubieszów
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LUBIĘCIN
gm. Nowa Sól

Lawbenczuk (1446)
Lubentz (1580)
Liebenzig (1791)
Kochanowo Wielkie (1946)

Pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w 1372 r., dotyczyły one miejscowej 
parafii, której powstanie datuje się na początek XIII wieku. Według tradycji, pierwszy  
kościół  parafialny p.w. św. Katarzyny (wybudowany na wzniesieniu między jeziorami 
- Lubiecińskim i Kochanowo) miał powstać ok. 1201 r. W czasie wojny trzydziestolet-
niej świątynia spłonęła. Na początku  XVIII w.  wzniesiono nową, murowaną budowlę. 
W XIX w. kościół ponownie przebudowano. W tym okresie obiekt pełnił już rolę ko-
ścioła cmentarnego. Po 1945 r. przez pewien czas pełnił też funkcję kościoła parafial-
nego, opuszczony ok. 1948 r. popadł w ruinę. W latach 80. XX w. budowlę wyremon-
towano i zabezpieczono. Współcześnie nieczynny.

Średniowieczne dzieje Lubięcina są prawie nieznane – w 1446 r. wzmiankowany 
jest właściciel majątku Nesmewschil. W XVI w. Lubięcin należał do rodziny von Dy-
herrn, w XVII stuleciu do rodu von Stosch. Później majątek ziemski, podobnie jak 
pobliska posiadłość w Chełmku, zmieniał właścicieli. Prawdopodobnie w końcu XVII 
stulecia wybudowano przy miejscowym folwarku  siedzibę właścicieli, której istnienie 
wzmiankowano w XVIII w. (obiekt nie za-
chował się). Na początku XVIII w. właści-
cielem majątku był David Heinrich von 
Kottwitz. W 1765 r. wzmiankuje się rodzinę 
von Schönaich z Siedliska. W latach 1742-
1747 wybudowano we wsi drugi kościół. 
Barokową świątynię p.w. Serca Jezusowe-
go przeznaczono dla ludności protestanc-
kiej. Przebudowana w 1862 r., w rękach 
protestantów pozostawała do 1945 r. – współ-
cześnie kościół parafialny. W 1791 r. w Lu-
bięcinie wzmiankowano dwa kościoły – ka-
tolicki i ewangelicki, 2 domy parafialne, 
szkołę katolicką (otwartą w 1742 r.), siedzi-
bę pańską, 2 folwarki, 2 karczmy, 10 go-
spodarstw kmiecych, 12 zagrodników, 36 
komorników, 2 młyny wiatrowe. Wieś za-
mieszkiwało 426 osób. Do majątku ziem-
skiego należał folwark Teich (współcześnie 
Stawy) z 7 zabudowaniami. Na przełomie 
XVIII i XIX w. wybudowano w  Lubięcinie 
4 młyny wietrzne – obecnie zachowały się 
3 obiekty, najstarszy pochodzi z 1817 r. 

Kartka pocztowa z lat 20. XX w.
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W 1841 r. książę Louis 
von Schönaich sprzedał Lubię-
cin wraz z Chełmkiem Karlowi 
Germershausen, ten dwa lata 
później odsprzedał majątek 
księciu Acerenza Pignatelli. 
Około 1860 r. posiadłość zna-
lazła się w składzie państwa 
stanowego Nietków (Polnische Nettkow) rodziny Hohenzollern-Hechingen, potem von 
Rothenburg. W 1828 r. otwarto w Lubięcinie szkołę ewangelicką. Budynek z dwiema 
izbami lekcyjnymi, mieszkaniem dla nauczyciela i organisty wzniesiono w latach 1827-
1829. W 1844 r. posiadłość ziemska obejmowała miejscowy folwark z 3 wiatrakami 
i gospodarstwami (folwarkami) Luschevolwerk (Lechów) i Teichvolwerk (Stawy). Wieś 
zamieszkiwało 733 osoby w 92 domostwach. Po 1848 r. ukształtował się podział wsi 
na dwie części – północna należała do majątku ziemskiego, w południowej znajdowa-
ły się wolne gospodarstwa chłopskie. W 2 połowie XIX w. właściciele majątku rozbu-
dowali folwark (specjalizował się w hodowli owiec), przy którym uruchomiono gorzel-
nię (1880 r.) W 1885 r. zabudowania wsi strawił wielki pożar. W 1907 r. przez Lubię-
cin przeprowadzono linię kolejową relacji Nowa Sól – Wolsztyn, która funkcjonowała 
do lat 90. XX w. Budowa linii kolejowej umożliwiła rozwój pobliskiemu tartakowi. Na 
początku XX stulecia nastąpił rozwój urbanistyczny wsi. Nowe zabudowania powsta-
wały głównie wzdłuż drogi do Konotopu. Zabudowa Lubięcina połączyła się w tym 
czasie z zabudową Chełmka i osady Wikarówka (obecnie część Lubięcina). Wzniesio-
no budynek poczty, restaurację z salą taneczną, remizę strażacką i kuźnię. 
W 1937 r. miejscowa posiadłość ziemska znajdowała się w rękach Wilhelma Isenberga, 
który ponadto zarządzał folwarkami Adelheidsdorf, Lusche i Teich. Po 1945 r. w zabu-
dowaniach folwarku utworzono Pań-
stwowe Gospodarstwo Rolne, które 
funkcjonowało do lat 90. XX w., współ-
cześnie część gospodarstwa znajduje 
się w rękach prywatnych. W latach 
1970-1974 zakład rolny w Lubięci-
nie wzniósł trzy czterorodzinne pra-
cownicze bloki mieszkalne. W latach 
60. rozbudowano tartak, który od lat 
80. był filią zielonogórskich zakładów 
meblowych, w 2000 r. zakład przejęła 
prywatna spółka. Od 1945 r. funkcjo-
nuje w Lubięcinie szkoła, od 1946 r. 
– przedszkole. 

Budynek  stacji kolejowej.
Kartka pocztowa z lat 20. XX w.

Kościół na wzgórzu cmentarnym.  
Fot. 2003 r.
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W 1960 r. wzniesiono drugi budynek 
szkolny, który następnie rozbudowano w 
latach 1990 -1991, rok później na potrze-
by sali gimnastycznej adaptowano wiej-
ską świetlicę. W wyniku reformy szkolnej 
w 1999 r. utworzono przy szkole gimna-
zjum. W latach 60. doposażona w nowo-
czesny sprzęt gaśniczy została drużyna 
Ochotniczej Straży Pożarnej (funkcjonu-

jąca od 1947 r.), w 1990 r. rozbudowana została remiza. W latach 50. działało w Lubię-
cinie stałe kino. W latach 1962-1963 wzniesiono we wsi sklep spożywczy i gospodarstwa 
domowego. Nowoczesny pawilon handlowy oddano do użytku w 1976 r. W końcu lat 
60. w ramach czynów społecznych wybudowano we wsi ośrodek zdrowia. W połowie 
lat 80. w zabytkowym młynie uruchomiony został lokal gastronomiczny z salą taneczną. 
Po powodzi w 1997 r. wzniesiono we wsi kilka domów dla powodzian. W 2000 r. 
w Lubięcinie zamieszkiwało 725 osób, znajdowało się 108 gospodarstw rolnych (wraz 
ze Stawami i Radosławicami), funkcjonowało 18 zakładów usługowo-produkcyjnych, 
w tym dwa zakłady branży drzewnej, 
16 punktów handlowych, restauracja 
i punkt gastronomiczny.

Lubięcin

Wiatrak z pocz. XIX w.
Fot. 2003 r.

Kościół parafialny. 
Fot. 2003 r.

Osiedle domów 
dla powodzian.
Fot. 2004 r.
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ŁUGI
gm.Otyń

Fridericivilla (1305)
Friedersdorf (1791)

Wieś posiada średniowieczną metrykę, powstała prawdopodobnie w 2 poł. XIII 
stulecia. Kiedy po raz pierwszy pojawiła się w źródłach, w 1305 r., była już zapewne 
ukształtowaną wsią. Wymieniony w 1376 r. miejscowy kościół p.w. św. Wawrzyń-
ca był prawdopodobnie drewniany. Nową, wzniesioną z kamienia i rudy darniowej 
świątynię ukończono po 1411 r. Dzieje wsi przez wieki związane były z majątkiem 
otyńskim. W XV w. Ługi należały do rodziny v. Zabeltitz, po 1516 r. do von Rechen-
bergów, którzy przekazali miejscowy kościół protestantom. Podczas wojny trzydzie-
stoletniej wieś wielokrotnie była miejscem kwaterunku wojsk – w latach 1622-1623 
kwaterowały tu wojska cesarskie. W 1631 r. wybuchła w Ługach epidemia dżumy, 
która pochłonęła ponad 100 osób. Plagą wojenną były również pożary – w chwili za-
kończenia wojny było we wsi tylko 5 całych gospodarstw. W 1652 r. kościół przejęli 
ponownie katolicy, a ludność złożyła hołd nowym właścicielom – jezuitom z Otynia. 
Nie zachowały się informacje o miejscowym folwarku, wiadomo, że w końcu XVIII w. 
funkcjonował we wsi młyn wiatrowy. W 1749 r. odnowiono miejscowy kościół. 
W końcu XVIII w. Ługi stały się własnością księcia kurlandzkiego Piotra Birona, później 
księżnej żagańskiej Doroty de Talleyrand-Perigord. W 1791 r. wzmiankowano we wsi 
kościół, dom parafialny, szkołę, młyn wiatrowy i 27 innych zabudowań – 441 miesz-
kańców. W połowie XIX w. wieś liczyła 598 mieszkańców, 88 gospodarstw, posiadała 
własną szkołę katolicką, młyn wodny i 2 wiatraki. W 1879 r. majątek  przejęła rodzina 
von Lancken-Wackenitz, później dobrami administrowała spółka Perseverantia. W 1854 r. 
utworzono w Ługach samodzielną parafię, a w 1865 r. kościół otrzymał nowe dzwony. 
Drewniana dzwonnica uległa zniszczeniu w 1904 r., w latach 1937-1938 przeprowadzo-
no remont świątyni i wzniesiono nową wieżę. W końcu XIX i na początku XX stulecia 
wzniesiono w Ługach szereg nowych zabudowań, m.in. budynek szkoły, restaurację 
z salą taneczną, kuźnię.  W 1900 r. wieś liczyła 428 mieszkańców. Po 1945 r. wieś roz-
wijała się powoli. Dopiero na przełomie lat 70. i 80. wzniesiono we wsi kilka nowych 
zabudowań mieszkalnych, zmodernizowano drogi, w 2000 r. wyremontowano świetlicę 
wiejską. W końcu stulecia Ługi zamieszkiwało 286 osób, we wsi znajdowało się 27 gospo-
darstw rolnych, 2 punkty 
handlowe i 3 zakłady usłu-
gowo-produkcyjne.

Kościół parafialny 
i budynek dawnej szkoły. 
Fot. 2002 r.

Ługi
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MAŁASZOWICE
gm. Bytom Odrzański

Malschwitz (1360)
Wiesenberge (1937)
Masłowice (1945)
Małoszowice (1958)

Wieś Małaszowice posiada wczesną metrykę, pierwszy raz wzmiankowana 
była w dokumencie z 1360 r. i znajdowała się w królewskiej (czeskiej) części księ-
stwa głogowskiego. Jako własność rycerska zmieniała wielokrotnie właścicieli. Na 
początku XV w. wieś była własnością Bernarda v. Glaubitza. W 1438 r. majątek zaku-
pił Hans von Kottwitz, który następnie odsprzedał go Petrusowi Saranowi. W 1499 r. 
wieś ponownie zmieniła właściciela, został nim Hans Unczet.  Około 1537 r. Małaszo-
wice przeszły na własność Mauritiusa von Tschammera, który posiadał również pobli-
skie Królikowice. W rękach Tschammerów posiadłość ziemska pozostawała do śmier-
ci Karla Sigismunda (1708 r.). Nie zachowały się informacje o właścicielach majątku 
w XVIII stuleciu, którym należy przypisać budowę klasycystycznego dworu i rozbudo-
wę folwarku, w skład którego już w 1668 r. wchodziły dwa młyny – wodny i wiatrowy. 
W 1791 r. wzmiankowano we wsi siedzibę pańską, folwark, młyn i 201 mieszkańców. 
Majątek ziemski należał do rodziny von Harthausen. Podczas kampanii napoleońskich 
roku1813, w Małaszowicach  rozlokował się ze swoim sztabem francuski marszałek 
Mortier. Oficerowie korpusu kwaterowali w miejscowym dworze, żołnierze natomiast 
w wybudowanym w pobliżu Królikowic obozie. Wojsko opuściło wieś po porażce 
Francuzów w bitwie nad Kaczawą.  
W XIX w. kilkakrotnie zmieniali się 
właściciele folwarku, w połowie wie-
ku był nim Wilhelm Lukanus, potem 
Hans Gottlieb Schnidke. W 1844 r. 
Małaszowice zamieszkiwało 235 osób 
(15 katolików) – we wsi znajdował się 
pałac,  szkoła ewangelicka, folwark 
(specjalizował się w hodowli owiec) 
z browarem i gorzelnią, 31 gospo-
darstw, młyn wodny i 2 wiatraki. Ostat-
nimi właścicielami majątku była rodzi-
na Standke, która zakupiła posiadłość 
w 1897 r. Po 1945 r. siedziba właści-
cieli majątku została zdewastowana, 
a następnie rozebrana. W końcu XX stu-
lecia do wsi doprowadzono wodociąg, 
w 2002 r. w 20 domostwach zamieszki-
wały 94 osoby. W 2002 r. zmieniono 
nazwę wsi na Małaszowice.

Kartka pocztowa z lat 30. XX w.

Małaszowice
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MARIANKI
gm. Kolsko

Marienhof Vw.(1915)

Niektórzy historycy powstanie wsi datują na czasy średniowiecza. Miejscowy 
folwark założono prawdopodobnie w połowie XIX w. – własność ziemska w Konoto-
pie. W 1915 r. osadę zamieszkiwało 14 osób. W latach 30. XX w. budynki gospodar-
cze zmodernizowano. Po 1945 r. w zabudowania gospodarcze użytkowało Państwowe 
Gospodarstwo Rolne w Konotopie, które wzniosło  nowe domy mieszkalne dla pracowni-
ków (lata 60.) W 2002 r.  
wieś zamieszkiwało 86 
osób, 1 gospodarstwo 
rolne i prywatny zakład 
rolny.

MESZE
gm. Kolsko

Mesche Vorwerk (1791)
Mesche (1937)

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1791 r., jednak należy przypusz-
czać, że osada powstała znacznie wcześniej. W XVIII w. miejscowy folwark wchodził 
w skład majątku rycerskiego rodziny von Kottwitz z Bojadeł. We wsi zamieszkiwało 
7 zagrodników, komornik – łącznie 12 domostw. W 1915 r. we wsi zamieszkiwało 
67 osób (22 ewangelików). W latach 20. XX w. miejscowym folwarkiem (140 ha) ad-
ministrował Gustaw Mier. W 1933 r. wieś wraz z folwarkiem Schwendten – obecnie 

Święte –  liczyła 150 mieszkań-
ców. Już w latach międzywojen-
nych dostrzeżono walory przy-
rodnicze pobliskiego jeziora, 
które poddano ochronie (obecnie 
rezerwat torfowiskowy Jezioro 
Mesze). Po roku 1945 folwark 
zlikwidowano. W 2003 r. wieś 
zamieszkiwało 75 osób, funkcjo-
nowały 2 zakłady usługowo- pro-
dukcyjne, punkt handlowy 
i 9 gospodarstw rolnych.

Marianki, Mesze

Marianki.
Fot. 2004 r.

Mesze.
Jezioro Mesze. Fot. 2004 r.
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MIŁAKÓW 
gm. Nowe Miasteczko

Melacow (1295)
Milkau (1791)
Miłkowo (1945)
Miłków (1948)

Pierwsze wzmianki o wsi Miłaków pochodzą z 1295 r. i dotyczą miejscowego 
kościoła p.w. św. Bartłomieja. Miejscowość powstała zapewne wcześniej. W połowie 
XIV w. wieś była już lennem rycerskim, które wielokrotnie zmieniało swoich właści-
cieli. Przed rokiem 1397 był nim Niczko Unru (von Unruh). Z zachowanych dokumen-
tów wynika, że na początku XV w. wieś mogła być podzielona pomiędzy dwie rodziny 
rycerskie – drugą była prawdopodobne rodzina von Schweidnitz – w 1414 r. wymienia 
się Hentschela z Miłakowa. Z przełomem XIV i XV wieku wiązać można powstanie 
pierwszej murowanej siedziby rycerskiej. Niestety, nie sposób ustalić którzy z właści-
cieli byli budowniczymi wieży mieszkalnej (rycerskiej) – nieznany jest bowiem tery-
torialny podział obu własności. Po 1442 r. część majątku w Miłakowie należała do 
braci Christopha i Opitza von Berge. Przez jakiś czas z wsią związana była rodzina 
Benen. W 1465 r. jedna z części Miłakowa i pobliski Żuków wchodziła w skład posia-
dłości ziemskich braci Melchiora, Balzera, Kaspara i Heinza von Glaubitz. Ten ostatni 
piastował urząd wójta w Bytomiu Odrzańskim. Pod koniec XV w. całość majątku 
ziemskiego znalazła się w jednych rękach. Po bezpotomnej śmierci Opitza von Berge 
w 1475 r., książę głogowski Henryk XI przekazał Miłaków Nickelowi von Schweidnitz 
z Bukowic. Dwadzieścia lat później panem na Miłakowie, Bukowicach, Buczkowie 
i Żukowie tytułował się Bernhard von  Schweidnitz, syn starosty kożuchowskiego 
Andreasa. Jemu należy przypisać przebudowę siedziby w Miłakowie, co miało miejsce 
prawdopodobnie w pierwszej ćwierci XVI w. Wybudowany w tym czasie renesansowy 
dwór obronny stał się zapewne główną siedzibą miłakowskiej linii rodu. Następcą 
Bernharda był jego syn Christoph, który pozostawił po sobie trzy córki i spadkobiercę 
– Bernharda. Ostatni z miłakowskich Schweidnitzów, Bernhard II zmarł w 1561 r. 
Prawdopodobnie kilka lat przed śmiercią przeprowadził rozbudowę swojej siedziby, 
dostawiając do dworu wieżę i niewielki aneks kuchenny. Kolejnym właścicielem ma-
jątku został starosta kożuchowski, Fabian von Schönaich, który zakupił Miłaków wraz 

Kościół parafialny 
i dwór.
Rycina F. B. Wernera 
- poł. XVIII w.

Miłaków
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z Bukowicą i Żukowem w 1561 r. Główną siedzibą rodową Schönaichów był zamek 
w Siedlisku i inwestowali oni głównie w jego rozbudowę. Fabian Schönaich w dworze 
miłakowskim nie mieszkał i zapewne nie prowadził w nim żadnych prac remontowych. 
Dwór, wchodząc w skład olbrzymiej własności ziemskiej przestał pełnić funkcje repre-
zentacyjne i stał się mieszkaniem jednego z zarządców miejscowego folwarku. Około 
roku1600 wybudowano we wsi nowy kościół parafialny. Inspiratorem budowy był 
spadkobierca Fabiana, Georg Schönaich – w tym czasie świątynia była w posiadaniu 
protestantów. W czasie wojny trzydziestoletniej Miłaków dostał się w ręce głogowskich 
jezuitów. Stało się to za sprawą Johanna Schönaicha, który w konflikcie tym opowie-
dział się po stronie protestantów i ściągnął na siebie represje dworu cesarskiego. Począt-
kowo narzucono mu ogromną grzywnę, którą musiał uiścić na rzecz zakonu jezuitów, 
później oskarżono o zdradę i skonfiskowano majątek. Po zakończeniu wojny udało się 
Schönaichom odzyskać część majątków, jednak ciążące na nich długi, szczególnie 
wobec jezuitów spowodowały, że Miłaków i okoliczne wsie pozostały w rękach zako-
nu. Zabiegi o odzyskanie Miłakowa prowadzono bezskutecznie do połowy XVIII stule-
cia. Tymczasem jezuici wydzierżawili przejęte majątki. Prawdopodobnie kolejni dzier-
żawcy w końcu XVII lub na początku XVIII w. przeprowadzili w miejscowym dworze 
modernizację wnętrz, dostosowując je do swoich potrzeb. W 1671 r. wspomniany był 
we wsi jeden młyn wodny, w 1739 – już trzy. Ciągnące się przez prawie sto lat spory 
o zwrot zagarniętych przez jezuitów majątków, zakończyły się dopiero po opanowaniu 
Śląska przez Prusy. W konflikcie prusko-austriackim Schönaichowie stanęli po stronie 
króla Prus Fryderyka II. Ten, po wkroczeniu na Śląsk w grudniu 1740 r., na miejsce 
pierwszej kwatery wybrał dwór w Miłakowie, w którym przebywał prawdopodobnie 
kilka dni. Po koncentracji wojsk w rejonie Bytomia Odrzańskiego król opuścił Miłaków 
i wyruszył pod Głogów. 

W 1741 r. Hans Carl Schönaich otrzymał od Fryderyka II tytuł książęcy, a jego 
majątki status księstwa. Nobilitacja rodu i poparcie pruskiej administracji umożliwiły 
zakończenie procesów z jezuitami, którzy w 1763 r. zwrócili Miłaków Schönaichom. 

Kartka pocztowa z lat 20. XX w.

Miłaków
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Około 1790 r. we wsi wzmiankowano szkołę, dom parafialny i 3 młyny (316 miesz-
kańców). Po reformie administracyjnej w 1820 r. Miłaków znalazł się w granicach 
powiatu szprotawskiego. W połowie XIX w. zmodernizowano miejscowe dwa folwar-
ki, wybudowano nowe zabudowania gospodarcze, gorzelnię i owczarnię (750 owiec); 
ponadto w skład majątku wchodziły 3 młyny wodne, 2 wiatraki, rewir leśny z leśni-
czówką, cegielnia i gospoda – w 1844 r. wieś liczyła 51 posesji, 495 mieszkańców 
(226 katolików), funkcjonowała szkoła. Pod koniec XIX w. miłakowski dwór poddano 
gruntownej przebudowie, która zatarła gotycko - renesansowe pochodzenie budowli, 
a folwark oddano w dzierżawę. Przed II wojną światową administrowała dworem ro-
dzina Tominsky. Po 1945 r. w folwarku zorganizowano Państwowe Gospodarstwo 
Rolne, we dworze mieściły się pomieszczenia administracji gospodarstwa i mieszkania 
służbowe. W latach 70. XX w. przeprowadzono remont kapitalny obiektu – głównie 
wnętrz i elewacji zewnętrznej. Po pożarze obniżono również wieżę. Po likwidacji 
PGR w połowie lat 90. XX w. dwór służył celom mieszkalnym. W latach 60. funkcjo-
nowało we wsi kółko rolnicze. Miejscowa szkoła z oddziałem przedszkolnym służyła 
mieszkańcom do schyłku XX w., obecnie uczniowie uczęszczają do Zespołu Szkół 
w Nowym Miasteczku. W 2002 r. wieś zamieszkiwało 374 osoby, znajdowało się tu 
41 gospodarstw rolnych, 3 punkty handlowe i 4 zakłady usługowe.

Dwór. 
Fot. 2003 r.

Kościół parafialny. 
Fot. 2003 r.

Kamienny krzyż pokutny.
Fot. 2003 r. 

Miłaków
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MIROCIN DOLNY
gm. Kożuchów

Herczogwald (ok. 1305)
Nieder Herzogswalde (1791)
Nieder Herzogswaldau (1844)
Bolesławów Dolny (1945)

Mirocin Dolny jest prawdopodobnie najstarszą z trzech części wsi. Pierwsze 
wzmianki o wsi pojawiły się w 1271 r., kiedy książę Konrad głogowski nadał 5 łanów 
ziemi klasztorowi żeńskiemu w Nowogrodzie Bobrzańskim. Około 1305 r. wzmianko-
wany był kościół p.w. Najświętszej Marii Panny. Jednonawową, z prostokątnym pre-
zbiterium świątynię, wybudowano z kamienia i rudy darniowej zapewne w połowie 
XIII w. Później otoczono kościół kamiennym murem. W pobliżu zlokalizowana była 
drewniana dzwonnica. Do 1522 r. kościół był filią parafii w Mirocinie Górnym, później 
utworzono samodzielną parafię. W końcu XIX w. świątynia podupadła i została opusz-
czona – głównie ze względu na niewielką liczbę katolików. Wyremontowany po 1945 r. 
ponownie stał się filią parafii w Mirocinie Górnym.

Pierwsze wzmianki o majątku ziemskim w Mirocinie pojawiły się w 1321 r. 
kiedy wymieniono w dokumentach Waltherusa de Herzoginwalde; niestety nie wiemy, 
która część wsi znajdowała się w jego posiadaniu. W 1468 r. wymieniono jako właści-
cieli braci Nickela i Hansa Ebirsbacha oraz Ottona von Kittlitza. W tym czasie wieś 
była już podzielona na dwie części. W której z nich znajdowała się siedziba właścicie-
li nie wiadomo, w XVIII w. już się jej nie wymienia. W latach 1485-1501 część Miro-
cina Dolnego znajdowała się w rękach Friedricha von Dyherrna, potem Hansa (1505 r.) 
i Franza (1549 r.) von Warensdorfów z Witkowa. W 1669 r. jedną z części zakupił 
baron Georg Albrecht von Dyherrn, którego potomkowie władali wsią do początków 
XX w. W 1791 r. wzmiankowano w Mirocinie Dolnym dwa majątki ziemskie. W pierw-
szym, należącym do rodziny von Dyherrn, znajdował się kościół parafialny i dwa domy 
parafialne, szkoła, wolne gospodarstwo chłopskie, 11 kmiecych, 11 zagrodniczych 
i 16 komorniczych, wiatrak, 
2 młyny wodne i 8 innych do-
mostw – 315 mieszkańców. Za-
mieszkała przez 761 osób część 
należąca do rodziny von Kno-
belsdorff, związana była z mająt-
kiem w pobliskim Studzieńcu 
i obejmowała folwark, wolne 
gospodarstwo chłopskie, 2 kmie-
ce, 7 zagrodniczych i 13 komor-
niczych oraz 8 innych domów. 
Podział na dwa oddzielne ma-
jątki utrzymywał się do 1945 r. 
W 1844 r. w części Dyherrnów 
znajdowała się szkoła ewange-

Kościół p.w. NMP. Fot. 2003 r.

Mirocin Dolny
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licka, 53 domy, 2 młyny wodne, 2 wiatraki, 2 gorzelnie i olejarnia – 359 mieszkańców 
(12 katolików). W części należącej do właścicieli Studzieńca (do 1845 r. J. Juthe, potem 
Friedrich von Heuser) znajdował się folwark, owczarnia, cegielnia, wiatrak,  40 domów 
– 270 mieszkańców (8 katolików). Ostatnimi, przed wybuchem II wojny światowej 
właścicielami dóbr ziemskich byli baronowie von Dyherrn-Czettriz i rodzina Suessmann 
ze Studzieńca. Po 1945 r. majątki ziemskie rozparcelowano. Już jesienią 1945 r. otwar-
to we wsi szkołę. W 1975 r. utworzono w Mirocinie Dolnym Zbiorczą Szkołę Gminną, 
w której uczyły się  dzieci z pozostałych części Mirocina, Książa Śląskiego, Studzień-
ca i Bulina. Trudne warunki lokalowe i zwiększająca się liczba dzieci spowodowały 
konieczność budowy nowego budynku szkoły, który wzniesiono latach 1982-1986 r. 
W 2000 roku w obręb szkoły wpisano szkołę podstawową Studzieńcu i oddziały przed-
szkolne w Mirocinie Górnym i Książu Śląskim. W latach 70. wzniesiono we wsi pawilon 
handlowy i kilka nowych 
zabudowań mieszkal-
nych i gospodarczych. 
W 2002 r. znajdowało się 
we wsi 69 gospodarstw 
rolnych, funkcjonował 
urząd pocztowy, zamiesz-
kiwało 379 osób.

Mirocin Dolny, Mirocin Górny

Mirocin Dolny.
Szkoła podstawowa. 
Fot. 2004.

MIROCIN GÓRNY
gm. Kożuchów

Herczogwald (ok. 1305)
Ober Herzogswalde (1791)
Ober Herzogswaldau (1844)
Bolesławów Górny (1945)

Podobnie jak w przypadku Mirocina Dolnego i Średniego nie sposób ustalić, 
która z pierwszych wzmianek o Mirocinie dotyczy tej części wsi. Parafia w Mirocinie 
Górnym wzmiankowana była po raz pierwszy w 1352 r. (proboszcz Nicolaus). Kościół 
parafialny p.w. św. Jerzego wzniesiony został prawdopodobnie na przełomie XIII 
i XIV w. Miejscowa parafia obejmowała kilka okolicznych wsi, dopiero w 1522 r. odłą-
czono od niej kościół w Mirocinie Dolnym. W XV stuleciu kościół rozbudowano 
o wieżę (zachowany dzwon z 1479 r.) i kaplicę, a teren wokół otoczono murem 
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z bramką. Wnętrze kościoła ozdobiono polichromią. W XVIII w. dostawiono do kościo-
ła kruchtę. Świątynię remontowano w końcu XX stulecia.

Ustalenie pierwszych właścicieli wsi napotyka na trudności. Prawdopodobnie 
byli nimi właściciele Mirocina Średniego – do 1499 r. Hans von Glaubitz, potem Hans 
Ledlaw, a od 1512 r. Albrecht von Schlichting, którego potomkowie podzielili majątek. 
Po 1535 r. część posiadłości ziemskiej przeszła na własność Ernesta von Dyherrna ze 
Studzieńca. Druga część Mirocina Górnego do 1597 r. należała do spadkobierców 
Nicela von Stosch. Na początku XVII stulecia Mirocin Górny, Średni i część Dolnego 
znalazły się w rękach rodu von Dyherrn. Już informacje z 1580 r. wskazują, że miejsco-
wy majątek ziemski był dobrze zorganizowany, przy folwarku w którym hodowano 
owce, funkcjonowała olejarnia i cegielnia, do gospodarstwa wodę dostarczały wodocią-
gi. Prawdopodobnie za rządów Georga Gottharda von Dyherrn wzniesiono we wsi nową 
siedzibę, niewykluczone, że na zrębach wcześniejszej XVI-wiecznej budowli. Dwu-
kondygnacyjny, barokowy pałac wzniesiono w końcu XVII stulecia. Założenie otoczo-
no fosą, ponad którą przerzucono dwa arkadowe mosty. W części północnej fosa 
przechodziła w dwa przedzielone groblą stawy. W otoczeniu dworu założono regular-
ny, ozdobny ogród. Na przełomie XVIII i XIX wieku dwór przebudowano, a w części 
ogrodu założono park krajobrazowy. W końcu XVIII w. majątek w Mirocinie Górnym 
obejmował 2 folwarki, karczmę, 4 młyny, 22 gospodarstwa kmiece, 27 zagrodniczych 
i 38 komorniczych. Ponadto we wsi znajdowały się dwie szkoły wyznaniowe i 22 inne 
zabudowania, zamieszkiwało Mirocin 667 osób. Na początku XIX stulecia rozbudo-
wano folwarki, we wsi powstało szereg nowych zabudowań. W roku 1844 część wsi 
należąca do rodziny von Dyherrn-Czettritz liczyła 805 mieszkańców (27 katolików), 
108 domostw, w skład majątku wchodziły 3 folwarki, 3 wiatraki, 2 młyny wodne, bro-
war, gorzelnia i cegielnia. We wsi funkcjonowała szkoła ewangelicka, a przy parafii 
– szkoła katolicka. Część wsi stanowiła domenę królewską, podległą urzędowi w Nowej 
Soli – 7 domów, 69 mieszkańców i młyn. Na początku XX w. dwa folwarki

Kartka pocztowa z pocz. XX w.
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Obervolwerk i Rotvolwerk przeszły na własność Juliusa Wilke. W 1945 r. dwór 
w Mirocinie Górnym został uszkodzony i stopniowo popadał w ruinę. W zabudowaniach 
gospodarczych mirocińskich folwarków po zakończeniu II wojny światowej zorgani-
zowano Państwowe Gospodarstwo Rolne, które funkcjonowało do początków lat 90. 
XX w. Jesienią 1945 r. otwarto w Mirocinie Górnym szkołę podstawową. Początkowo 
szkoła była szkołą zbiorczą dla dzieci z Broniszowa, Mirocina Średniego i Górnego. 
Szkoła funkcjonowała do 2000 r., kiedy to w ramach reorganizacji sieci szkół jednostkę 
zamknięto pozostawiając tylko oddział przedszkolny. W 2002 r. w Mirocinie Górnym 
zamieszkiwało 643 osoby, znajdo-
wały się 92 gospodarstwa rolne, 
funkcjonowało kilka zakładów 
usługowych i produkcyjnych 
(m.in. branży rolnej i drzewnej).

Mirocin Górny.
Kościół parafialny. 
Fot. 2003 r.

Mirocin Górny.
Pałac. 
Kartka pocztowa z lat 30. XX w.

Mirocin Górny, Mirocin Średni

MIROCIN ŚREDNI
gm. Kożuchów

Herczogwald (ok. 1305)
Mittel Herzogswalde (1791)
Mittel Herzogswaldau (1844)
Bolesławów Średni (1945)

Wydzielenie się majątku ziemskiego nastąpiło prawdopodobnie w końcu XIV  
stulecia. W XV wieku wieś znalazła się w rękach rodu von Glaubitz, następnie Hansa 
Ledlaw z Awros, który w 1512 r. sprzedał Albrechtowi von Schlichtingowi Mirocin 
Średni i Górny. Ten, prawdopodobnie w Mirocinie Średnim wzniósł pierwszą murowaną 
siedzibę. W tym czasie pojawiła się informacja o dwóch miejscowych folwarkach. 
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Po śmierci Albrechta majątek odziedziczyli jego bratankowie, Asman i Albrecht. 
W 1535 r. Asman von Schlichting sprzedał swoją część Mirocina Średniego Ernestowi 
von Dyherrn ze Studzieńca. Natomiast po śmierci Albrechta jego część przypadała Ka-
sparowi von Braun z Drwalewic. Około 1600 r. Mirocin Średni zakupił Georg von 
Dyherrn. W połowie  XVII w. Mirocin Średni, Górny i część Dolnego znalazły się 
w rękach rodziny von Dyherrn (kilka linii rodu), która władała wsią do początków XX w. 
Za rządów tej rodziny wzniesiony został prawdopodobnie renesansowy dwór obronny 
(mogła to być rozbudowa wcześniejszej siedziby Schlichtyngów – np. wieży mieszkal-
nej). Otoczona nawodnioną fosą budowla była wielokrotnie przebudowywana 
w XVIII i XX wieku. W 1791 r. wzmiankowano we wsi siedzibę pańską, 2 folwarki, 
młyn wodny, 10 gospodarstw kmiecych, 14 zagrodniczych i 7 komorniczych – 242 
mieszkańców. Na przełomie XVIII i XIX stulecia w sąsiedztwie dworu założono park. 
W 1844 r. wieś liczyła 299 mieszkańców (1 katolik). Majątek ziemski składał się 
z dwóch folwarków, młyna, gorzelni i 37 domostw.  Na początku XX wieku w parku 
przy dworze założono trzy stawy hodowlane z wyspami, które pełniły również rolę 
dekoracyjną. Do czasów budowy przez rodzinę Dyherrnów nowej siedziby w Mirocinie 
Górnym, dwór pełnił rolę rezydencjonalną – potem drugorzędną. Na początku XX 
stulecia Dyherrnowie prawdopodobnie sprzedali posiadłość – w 1912 r. właścicielem 
był Horst von Falkenhayn, później rodzina Klammt.

Po 1945 r. w przydworskim folwarku utworzono Państwowe Gospodarstwo 
Rolne, początkowo we dworze mieściły się mieszkania i biura, później został opuszczo-
ny i popadł  w ruinę. W latach 60. i 70. zakład rolny wzniósł dla swoich pracowników 
4 wielorodzinne bloki mieszkalne oraz zabudowania fermy bydła opasowego 
i owiec. Gospodarstwo funkcjonowało do połowy lat 90. XX w. Do 1975 r. w Mirocinie 
Średnim znajdowała się siedziba władz gminy (wcześniej gromady) obejmującej wsie 
Mirocin Dolny i Górny, Broniszów, Książ Śląski, Studzieniec, Broniszów, Radwanów, 
Jarogniewice i Barcikowice. W 2002 r. Mirocin Średni zamieszkiwało 281 osób, we 
wsi znajdowało się 31 gospodarstw rolnych, funkcjonował niewielki tartak, zakład 
naprawczy sprzętu rolniczego i przedsiębiorstwo gospodarki odpadami. 

Dwór. 
Fot. lata 70. XX w.
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MODRZYCA
gm. Otyń

Modricza (1295)
Modericz (1421)
Modritz (1791)
Modrzyce (1946)

Miejscowość posiada metrykę średniowieczną, pierwsze wzmianki o wsi poja-
wiły się w 1295 r. Nie zachowały się informacje o średniowiecznych właścicielach 
wsi, należy przypuszczać, że w XIV w. stanowiła ona część dóbr ziemskich Otynia. 
W 1421 r. mieszkańcy Modrzycy płacili czynsz na rzecz kolegiaty w Głogowie. 
W 1516 r. część wsi (1/4) była własnością Hansa von Rechenberga. W 1563 r. w pobliżu 
wsi uruchomiono cesarską warzelnię soli, prawdopodobnie w tym celu część gruntów 
odkupiono od otyńskich Rechenbergów. Początkowo jej nazwa brzmiała Zum Neuen 
Saltze bei Moderitz, później przyjęła się skrócona nazwa Neusalz – Nowa Sól. Po urucho-
mieniu warzelni wieś Modrzyca została włączona w skład królewskiej domeny solnej, 
a mieszkańcy znaleźli zatrudnienie przy produkcji soli, wyrębie drewna opałowego 
i pracach przewozowych przez Odrę. Jako własność kamery solnej pozostawała wieś 
do początków XVIII w., później była własnością domeny królewskiej w Nowej Soli. 
W 1791 r. we wsi znajdowało się wolne gospodarstwo chłopskie, 15 gospodarstw 
kmiecych, 29 komorników, wiatrak i 4 inne zabudowania. W 1845 r. Modrzyca była 
własnością domeny królewskiej miasta Nowej Soli, we wsi znajdowało się 60 domów, 
szkoła ewangelicka, olejarnia, 2 wiatraki, 2 cegielnie – 423 mieszkańców (92 katolików). 
W 2 połowie XIX w. mieszkańcy wsi znaleźli zatrudnienie w zakładach przemysłowych 
Nowej Soli, część trudniła się rolnictwem.  W 1933 r. Modrzycę zamieszkiwało 497 
osób. Po 1945 r. nastąpił rozwój wsi, w połowie lat 80. rozpoczęto budowę nowych 
osiedli domków jednorodzinnych (3 osiedla), przez co wieś zbliżyła się do granic ad-
ministracyjnych Nowej Soli i Otynia. Przy obwodnicy Otynia Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” wzniosła zajazd z restauracją i hotelem, w pobliżu powstała 
stacja paliw i stacja diagnostyki samochodowej. W latach 80. i 90. rozpoczęły działalność 
prywatne przedsiębiorstwa, m.in. zakład usług wodociągowych i drogowych, zakład 
konfekcyjny, produkcja opakowań z tworzyw sztucznych i folii. 

W 2000 r. Modrzycę za-
mieszkiwało 1360 osób, funkcjo-
nowało 15 zakładów usługowo 
– produkcyjnych, 5 punktów han-
dlowych, ponadto znajdowało się 
tu 55 gospodarstw rolnych. 

Modrzyca

Zabudowania gospodarcze 
w starszej części wsi.
Fot. 2004 r.
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NIECIECZ
gm. Nowe Miasteczko

Nocsix, Nexicz (1295)
Nettschütz (1791)
Nieksice, Niekszyce (1945-1948)

Okolice wsi Nieciecz zamieszkiwano już w I tysiącleciu p.n.e. (osadnictwo tzw. 
kultury przedłużyckiej). Po raz pierwszy Nieciecz wzmiankowana była w 1295 r. Praw-
dopodobnie już wtedy wieś, wraz z pobliskimi Dziadoszycami, wchodziła w skład 
jednego majątku rycerskiego, którego właścicielem był kasztelan kożuchowski Dietrich 
von Pesna. Na przestrzeni wieków posiadłość wielokrotnie zmieniała właścicieli. Pod 
koniec XV w. był nim Bernard Beroldt, kilkadziesiąt lat później obie wsie znalazły się 
w rękach rodziny von Braun z Solnik, która władała Niecieczą do 1714 r. Nie zachowa-
ły się informacje o miejscowym dworze, prawdopodobnie siedziba właścicieli majątku 
mieściła się w Dziadoszycach. Około 1791 r. we wsi znajdował się folwark, 32 domo-
stwa – 180 mieszkaców. W 1845 r. Nieciecz stanowiła własność Carla Friedricha 
Bähnischa. W tym czasie wieś liczyła 31 domów, funkcjonował folwark z gorzelnią 
oraz leśnictwo. Liczba ludności nie przekraczała 200 osób. Około 1860 r. Nieciecz 
weszła w skład rozległej własności ziemskiej rodziny von Kalckreuth z Podbrzezia 
Dolnego. Kolejnymi właścicielami majątku byli Gustaw Schönborn (1926 r.) i Artur 
Schack von Wittenau (1937 r.). Na początku XX w. wielu mieszkańców wsi znalazło 
zatrudnienie w uruchomionej w pobliżu kopalni odkrywkowej węgla brunatnego 
„Emma” firmy Braun-Kohlengrube Neustadtel-Bielitz. Eksploatacja surowca w kopal-
ni (po 1945 r. kopalnia „Wanda”) trwała do końca lat 50. XX w., a kopalnia miała 
status przysiółka. Po zamknięciu wyrobiska zabudowania rozebrano. Po 1945 r. 
w Niecieczy wybudowano kilka nowych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych 
oraz pawilon handlowy. W 2000 r. wieś liczyła 131 mieszkańców i 34 gospodarstwa 
rolne.

Nieciecz, Niedoradz

NIEDORADZ
gm. Otyń

Nicceras, Nitraz (1376)
Nittaress (1476)
Nittritz (1635)
Nizina (1945)

Wieś Niedoradz należy do jednych z najstarszych w regionie. Początki osady 
sięgają prawdopodobnie XII wieku. W XIII stuleciu miała miejsce translokacja prze-
strzenna wsi i otrzymała ona układ owalnicy.  Po lokowaniu pobliskiego Otynia, Nie-
doradz wszedł prawdopodobnie w skład jego dóbr. W 1376 r. wzmiankowano miejsco-
wy kościół. W XV wieku wieś znajdowała się w kluczu dóbr otyńskich rodziny rycer-
skiej von Zabeltitz. W 1428 r. mieszkańcy wsi płacili czynsz na rzecz kościoła w 
Zielonej Górze. Znajdująca się na szlaku handlowym z Zielonej Góry do Otynia wieś 
korzystała zapewne ze swojego położenia. Niewykluczone, że już w średniowieczu 
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znajdowała się tutaj karczma. Na początku XVI w. właścicielami Niedoradza byli von 
Rechenbergowie, sto lat później von Sprinzensteinowie. W okresie wojny trzydziesto-
letniej Niedoradz wielokrotnie zajmowały wojska protestanckie i katolickie. W 1638 r. 
wieś splądrował, pozostający na służbie cesarskiej, oddział Chorwatów. Miejscowa 
świątynia w latach 1555 -1628 r. znajdowała się w rękach protestantów, później na 
krótko przejęli kościół katolicy, w latach 1634 -1654 ponownie był protestancki. Do-
piero po objęciu władzy nad Otyniem przez zakon jezuitów kościół przywrócono kato-
likom. Świątynia musiała być uszkodzona skoro jezuici zdecydowali się na budowę 
nowego kościoła, który wzniesiono w końcu XVII w. (p.w. św. Jakuba – obecnie filia 
parafii w Otyniu). Z inicjatywy jezuitów wzniesiono również zajazd ze stajnią na kilka-
naście koni (1684 r.). W tym czasie w Niedoradzu większość mieszkańców stanowili 
Polacy. W 1673 r. klasztorne kroniki w Otyniu odnotowały zbrojny incydent z udziałem 
polskich chłopów z Niedoradza i Bobrownik. W 1700 r. Niedoradz zamieszkiwały 423 
osoby, w tym 193 katolików. W 1725 r. część zabudowań wsi strawił pożar – spłonęło 
15 zagród i 10 stodół. Po likwidacji zakonu jezuitów w Otyniu, wieś przeszła 
w 1787 r. na własność księcia żagańsko-kurlandzkiego Piotra Birona, a potem księżnej 
Doroty de Talleyrand-Perigord i jej syna Aleksandra.  W 1791 r. we wsi prócz kościo-
ła z domem parafialnym wzmiankowano szkołę, folwark, 55 gospodarstw kmiecych, 
7 zagrodniczych, 36 chałupniczych, gospodę, 3 wiatraki – razem 132 zabudowania 
i 785 mieszkańców. W 1803 r. katastrofalny pożar pochłonął niemalże całą miejscowość 
– spłonęło 60 domów, 34 stajnie, folwark i wieża kościoła. Po pożarze większość od-
budowanych domostw była już murowana. Wzniesiono  również nową karczmę-zajazd, 
która obsługiwała podróżujących szosą wrocławską (drogę wybudowano w I połowie 
XIX w.). W 1845 r. Niedoradz liczył 1077 mieszkańców (56 ewangelików), 149 domów, 
wieś posiadała swoją szkołę katolicką (otwarta w 1818 r.), cegielnię, olejarnię, 3 wia-
traki. Miejscowy folwark specjalizował się w hodowli bydła i trzody chlewnej. 
W 2 połowie XIX w. dokonano przebudowy kościoła, który przedłużono w kierunku 

Kartka pocztowa z lat 20. XX w.

Niedoradz
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zachodnim. W 1870 r. przez Nie-
doradz przeprowadzono linię 
kolejową relacji Nowa Sól – Zie-
lona Góra. W pobliżu dworca 
kolejowego na pocz. XX w. po-
wstał tartak. W 1879 r. Aleksan-
der Dino sprzedał majątek otyń-
ski pruskiemu ministrowi Rudol-
fowi Friedenthalowi. Po nim do-
bra znalazły się w rękach rodziny 
von Lancken-Wackenitz, w 1886 r. 
administratorem majątku była spółka Perseverantia. W okresie II wojny światowej na 
terenie Niedoradza zlokalizowano jenieckie komanda robocze Stalagu VIII C 
w Żaganiu. W końcu 1940 r. przewieziono tutaj jeńców francuskich (ok. 80 osób), 
którzy pracowali w miejscowych gospodarstwach rolnych. Od połowy 1942 r. w pobli-
żu dworca kolejowego funkcjonował obóz dla jeńców radzieckich (ok. 300) zatrudnia-
nych w tartaku i przy konserwacji linii kolejowej. Oba obozy zlikwidowano w począt-
kach lutego 1945 r. Po wojnie nastąpił rozwój wsi. W latach 70. w pobliżu wsi Pań-
stwowe Gospodarstwo Rolne w Otyniu wybudowało kompleks zabudowań fermy 
drobiu i 4 pracownicze budynki mieszkalne. Produkcję drobiu rozpoczęli również pry-
watni przedsiębiorcy, wznosząc własne zabudowania gospodarcze. Działalność konty-
nuował miejscowy tartak. W latach 90. XX w. powstał w Niedoradzu zakład przetwór-
stwa drzewnego (m.in. produkcja płyt wiórowych i laminatów). W tym samym czasie 
rozwinęła swoją działalność masarnia. Zmieniała się również zabudowa wsi, wybudo-
wano szereg nowych domów mieszkalnych, w latach 1990 -1991 rozbudowano szkołę 
podstawową, zmodernizowano drogi (budowa wiaduktu nad linią kolejową relacji Nowa 
Sól – Zielona Góra), zmodernizowano remizę strażacką. W 2000 r. we wsi znajdowały 
się 72 gospodarstwa rolne (wraz z fermami drobiu), 6 punktów handlowych i 6 zakła-
dów usługowo- produkcyjnych (m.in. tartak i zakład przetwórstwa drzewnego). W tym 
czasie Niedoradz zamieszkiwało 1445 osób.

Niedoradz

Kościół p.w. św. Jakuba.
Fot. 2004 r.

Szkoła podstawowa.
Fot. 2004 r.
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NOWA SÓL

Zum Neuen Saltze bei Moderitz (1563-1597)
Neusaltz (1689)
Neusalz (1770)

Powstanie osady związane było bezpośrednio z problemem zaopatrywania Śląska 
w sól. Habsburgowie, którzy w 1526 r. objęli władzę nad Śląskiem, pragnęli uniezależ-
nić się od dostaw tego surowca z polskiej Wieliczki. W 1553 r. gdańszczanin Antoni 
Schmidt, otrzymał od cesarza Ferdynanda I zezwolenie na utworzenie warzelni soli. 
W zamian za nie został zobowiązany do rozpoczęcia w ciągu dwóch lat produkcji soli, 
zorganizowania transportu surowca na Śląsk oraz uregulowania biegu rzeki. Pierwsza 
warzelnia, którą założono w okolicy Milska zamknięta została na skutek sporu 
z właścicielem gruntu. Nową warzelnię zbudowano w 1563 r., na gruntach cesarskich 
nieopodal wsi Modrzyca. Zakład nosił nazwę Zum Neuen Saltze bei Moderitz, z czasem 
przekształcając się w krótszą formę Neusalz. Dwa lata później powódź zniosła pierwsze 
drewniane budynki warzelni. Nowe murowane obiekty, w tym cesarski urząd solny 
(późniejszy ratusz), tartak wodny, browar, karczmę i zabudowania mieszkalne wznie-
siono po 1572 r. Obiekty te dały początek obecnemu miastu Nowa Sól. Produkowana 
w warzelni sól przeznaczona była na rynek Dolnego Śląska. Od 1570 r. warzelnia za-
częła przeżywać kryzys, spowodowany podwyższaniem opłat celnych i kłopotami 
w pozyskiwaniu surowca z Francji (sól morska). W 1586 r. urząd starosty solnego 
objął Daniel Preuss, który przyczynił się do znacznego rozwoju warzelni, osady i zwięk-
szenia, choć tylko chwilowo, produkcji. W latach 1591-1596 z fundacji starosty solne-
go wzniesiono z kamienia i cegły kościół protestancki (później p.w. św. Michała). 
W początkowym okresie istnienia osadę Nowa Sól nawiedzały liczne klęski żywiołowe. 

Nowa Sól

Urząd solny.
Rycina F. B. Wernera, poł. XVIII w. 
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Plan widokowy Nowej Soli.
F. B. Werner, 2 poł. XVIII w. 



132 133

Rozwój hamowały również wydarzenia natury politycznej. Wybuch konfliktu zbrojne-
go w 1618 r., który zapoczątkował wojnę 30-letnią, doprowadził bezpośrednio do 
upadku nowosolskiej warzelni. Przemarsze wojsk, kwaterunki, rekwizycje i gwałty 
spowodowały ruinę i wyludnienie okolicznych miejscowości. Nowa Sól, ze względu 
na swoje korzystne położenie stopniowo dźwigała się z upadku. Jeszcze podczas dzia-
łań wojennych, cesarz Ferdynand II, próbując ożywić działalność nowosolskiej warzel-
ni, wydał w 1630 r. dekret zakazujący spożywania innej soli niż z cesarskich warzelni. 
Jednak nie spowodowało to zmian w położeniu warzelni, której dochody znacznie 
spadły. Spowodowane to było głównie napływem na Śląsk soli z Polski. Pochodząca 
z przemytu sól polska była bowiem znacznie tańsza od wytwarzanej w warzelni. Rów-
nież kolejne przywileje nadawane warzelni nie poprawiły opłacalności produkcji 
i stopniowo zakład podupadał. Ostatecznie w 1713 r. warzelnia została przekształcona 
w przedsiębiorstwo handlowe i w postaci faktorii solnej, istniała do połowy XIX w. 
Pomimo upadku znaczenia warzelni, rozwijała się osada, której dogodne położenie 
dostrzegło wielu rzemieślników i kupców, lokując tutaj swoje zakłady i składy. Decy-
dującym momentem w rozwoju Nowej Soli stała się wojna prusko-austriacka (I wojna 
śląska). W grudniu 1740 r. Śląsk opanowały wojska pruskie Fryderyka II. Król, już 
wkrótce po zakończeniu działań wojennych, dostrzegł znaczenie położenia osady 
i postanowił nadać Nowej Soli prawa miejskie. Stosowne dokumenty wydano 18 maja 
1743 r., natomiast w październiku król nadał miastu przywileje oraz określił ramy 
rozwoju. Podnosząc Nową Sól do rangi miasta, król nakazał opracowanie projektu 
jego rozbudowy, oczekując napływu szerszej rzeszy osadników-rzemieślników. Życze-
nie to spełniło się tylko częściowo i to dzięki przybyciu w 1744 r. do miasta grupy 
„braci morawskich”, którzy założyli tu swoją kolonię. Kolonia ta, w krótkim czasie 
stała się wzorcowym osiedlem w tej części Śląska. Regularna i przemyślana zabudo-
wa, czystość i zieleń wyróżniała miejsce zamieszkania „braci” spośród innych części 
miasta. Również działalność gospodarcza była wzorcowa. W krótkim czasie  powsta-
ła garbarnia, młyn i apteka. Dzięki staraniom króla, w mieście uruchomiono 
także faktorię kamieni młyńskich, wytwórnię grynszpanu (barwnika wyrabianego 

Nowa Sól

Kościoły - katolicki i ewangelicki, rycina F. B. Wernera, poł. XVIII w. 
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Zabudowania 
osiedla braci 
morawskich.
Kartka pocztowa
z pocz. XX w.

„Stara huta” 
około 1860 r.

Fabryka nici.
Kartka pocztowa
z pocz. XX w.
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z tlenku miedzi) oraz dwie cegielnie. W 1745 r. ewangelicy wznieśli na terenie obecne-
go placu św. Floriana kościół - szachulcowa świątynia przetrwała do lat 30. XIX w. 
Ten obiecujący i prężny rozwój miasta, został jednak zahamowany w 1756 r. przez 
wybuch wojny siedmioletniej. W 1759 r. miasto zostało splądrowane i spalone przez 
wojska rosyjskie. Po wojnie przystąpiono do odbudowy. Do Nowej Soli zaczęli ściągać 
nowi osadnicy. Uruchomiono tkalnię, garbarnię, zakład blacharski, piekarnię i wytwór-
nię sakiewek. 

W 1791 r. w Nowej Soli znajdowało się 198 domów, w tym 182 prywatne. Poło-
wa z nich była już kryta dachówką. W mieście wzmiankowano trzy świątynie – kato-
licką, protestancką i dom modlitw braci morawskich, szkołę, ratusz, urząd solny 
z faktorią, urząd podatkowy i pocztę. Ludność liczyła 1503 osoby. Podstawą gospodar-
ki miejskiej było rzemiosło i funkcjonujące manufaktury. Rzemiosło reprezentowali 
– łaziebnicy (3), piekarze (4), bednarze (3), wytwórcy koniaku (9), farbiarz, rzeźnicy 
(6), garbarze (2), szklarze (3), złotnik, rymarz, perukarze (3), ślusarze (2), kowale (3), 
rybacy i przewoźnicy (126), krawcy (9), szewcy (20), stolarze (8), sukiennicy (2), 
postrzygacze sukna (39), ponadto 5 budowniczych łodzi. W Nowej Soli odbywały się 
dwa targi zbożowe tygodniowo i trzy jarmarki rocznie (handel bydłem).

W okresie wojen napoleońskich miasto poniosło znaczne straty gospodarcze. 
Kilkakrotnie Nowa Sól była miastem etapowym, przemierzały ją wojska francuskie, 
saskie, pruskie i rosyjskie. W 1814 r. w okolicach Nowej Soli przeprawiały się przez 
Odrę oddziały Księstwa Warszawskiego, którym za zgodą cara Aleksandra I, zezwolo-
no na powrót do kraju. 

 Po 1815 r. Śląsk nadal pozostał prowincją pruską. W wyniku przeprowadzo-
nych zmian administracyjnych, Nowa Sól znalazła się w utworzonej rejencji legnickiej 
i powiecie kożuchowskim. Wiek XIX charakteryzował się w mieście stałym rozwo-
jem przestrzennym i gospodarczym. Osią komunikacyjną miasta stała się szosa 
berlińsko-wrocławska, wzdłuż której rozwinęła się zabudowa w kierunku południo-
wym i północnym, później wzdłuż drogi do Kożuchowa w kierunku zachodnim. 
W latach 1835 -1839 przy obecnej ulicy Marszałka J. Piłsudskiego wzniesiono kościół 
ewangelicki (współcześnie p.w. św Antoniego). Nowa Sól w szybkim czasie stała się 

Nowa Sól

„Nowa huta”. Kartka pocztowa z pocz. XX w.
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prężnym ośrodkiem przemysłowym o pro-
filu  hutniczo-metalowym i przetwórczym 
lnu. Przemysł ciężki reprezentowany był 
przez dwa zakłady: „Starą Hutę” – zało-
żoną w 1827 r. przez K. H. Gläsera (później 
zakład przeszedł w ręce rodziny Krause) 
oraz założoną w 1852 r. tzw. „Nową Hutę” 
(Paulinenhütte). Prawdziwym potentatem 
przemysłu lniarskiego stały się natomiast 
zakłady, założone w 1816 r. przez J. D. 
Gruschwitza. Początki zakładu sięgają 
XVIII-wiecznej manufaktury lnianej braci 
morawskich. Unowocześnienie fabryki 
przyniosło wzrost produkcji oraz liczby 
zatrudnionych pracowników. Zakład zaj-
mował się produkcją wysokiej jakości nici. 
Kolejnym dużym zakładem przemysło-
wym stała się, założona w 1872 r., fabryka 

kleju braci Garve. W Nowej Soli powstawało, bądź kontynuowało wcześniejszą dzia-
łalność, wiele drobniejszych zakładów przemysłowych. Istniały nadal zakłady wyrobu 
kamieni młyńskich, garbarnia braci morawskich i trzy krochmalnie. W latach 80. XIX w. 
powstała fabryka mebli, wytwórnia papieru, parowy tartak i fabryka maszyn rolniczych. 
Stocznia, z budowy drewnianych barek, przestawiła się na remonty odrzańskich jed-
nostek. Znaczącą rolę w żegludze na Odrze odgrywał również port przeładunkowy, 
który zmodernizowano w końcu stulecia. Wtedy wzniesiono też nowy most na kanale 
portowym (drewniany most klapowy). Rozwinął się również przemysł przetwórczo-
spożywczy. Funkcjonowały liczne młyny wiatrowe, wodne i duży młyn parowy, dwa 
browary. 

W połowie stulecia (1844 r.) wzmiankowano w mieście 245 prywatnych domów 
i 201 magazynów i stodół. Ludność Nowej Soli przekroczyła 3340 osób. W końcu XIX w. 
Nowa Sól była już znaczącym ośrodkiem przemysłowym. Korzystne połączenia ko-
munikacyjne przyczyniły się do bujnego rozwoju handlu. Budowano liczne drogi łą-
czące miasto z innymi miejscowościami regionu. W 1871 r. otwarto stałe połączenie 
z drugim brzegiem Odry. Drewniany most zastąpił działający dotąd prom. W tym sa-
mym roku Nowa Sól otrzymała również połączenie kolejowe z Wrocławiem i Zieloną 
Górą. Budowa stacji kolejowej w zachodniej części miasta też przyczyniła się do roz-
woju, wytyczono nowe ulice. W latach 1900 -1907  uruchomiono linię kolejową 
w kierunku Poznania. Na przełomie XIX i XX stulecia przekształceniu uległa niemalże 
cała zabudowa miasta, które otrzymało zespół zwartej zabudowy mieszczańskiej przy 
głównych ulicach. Budynki otrzymały zróżnicowaną szatę architektoniczną – głównie 
eklektyczną i secesyjną z bogatym detalem i wystrojem sztukatorskim. Właściciele 
fabryk i bogaci mieszczanie wznosili stylowe wille, otoczone niewielkimi założeniami 
parkowymi, fundowali szpitale, ochronki i biblioteki. Powstawały również osiedla 
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Kościoł ewangelicki. 
Kartka pocztowa z pocz. XX w.
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Dworzec kolejowy.
Kartka pocztowa
z pocz. XX w.

Drewniany most 
przez Odrę.
Kartka pocztowa
z pocz. XX w.

Ratusz.
Kartka pocztowa
z końca XIX w.

Ratusz.
Kartka pocztowa 
z lat 40. XX w.
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robotnicze. Rozwinęła się także strefa usług dla mieszkańców. Powstawały restauracje, 
gospody i hotele. Na przełomie wieków wydawano w mieście kilka tytułów czasopism. 
Powstało szereg szkół powszechnych, zawodowych i gimnazjum. Szczególnie dbano 
o zieleń zakładając liczne parki. W 1916 r. utworzono muzeum regionalne (Heimatmu-
seum). Działały liczne organizacje sportowe: związek strzelecki, klub żeglarski (Möwe). 
Pod koniec XIX stulecia tradycje solne pozostały już tylko w nazwie miasta.

W okresie I wojny światowej ludność i przemysł miasta w dużej mierze praco-
wały na potrzeby wojenne. Czasy Republiki Weimarskiej w Nowej Soli, jak i w całych 
Niemczech, charakteryzowały się niezwykle gwałtownymi przeobrażeniami społeczny-
mi i politycznymi. Powojenny kryzys gospodarczy i szalejąca hiperinflacja spowodo-
wały spadek poziomu produkcji i zubożenie mieszkańców. Szczególnie burzliwy był 
rok 1923, kiedy to doszło w mieście do demonstracji i rozruchów zakończonych de-
molowaniem sklepów. Lata dwudzieste i początek trzydziestych to okres wychodzenia 
z kryzysu. Pomimo piętrzących się trudności władze miasta przeprowadziły szereg 
śmiałych inwestycji. Przebudowano sieć wodno-kanalizacyjną, wytyczano nowe ulice 
i rozpoczęto budowę nowych osiedli mieszkaniowych, głównie w zachodniej części 
miasta. W 1927 r. oddano do użytku nowy most na kanale potowym (stalowy most 
zwodzony), w 1930 r. wzniesiono szpital powiatowy, w 1931 r. nowy stalowy most 
przez Odrę. W 1936 r. liczba ludności miasta  przekroczyła  17 tys. osób.

Nowa Sól

Rynek.
Kartka pocztowa 
z lat 20. XX w.

Ulica Zjednoczenia.
Kartka pocztowa 
z lat 30. XX w.
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Wraz z przejęciem władzy w Niemczech przez Hitlera w mieście nastąpiły zna-
czące zmiany polityczne i gospodarcze. Zlikwidowano partie polityczne, rozwiązano 
związki zawodowe i rozpoczęto szykanowanie ludności pochodzenia żydowskiego. 
Zamówienia rządowe spowodowały ożywienie przemysłu metalowego i ruch w branży 
budowlanej, a co za tym idzie spadek bezrobocia. Od 1934 r. ruszyły bowiem pełną 
parą prace budowlane na potrzeby przyszłej wojny. Na terenie miasta i nowosolskich 
zakładów przemysłowych wybudowano kilkanaście schronów przeciwlotniczych. 
Wznowiono również prace przy budowie umocnień nad Odrą – Pozycja Środkowej 
Odry (Oderstellung). W 1939 r. nowosolski przemysł przestawiał się na produkcję 
wojenną. W zakładach przemysłowych powoływanych do wojska mężczyzn stopniowo 
zastępowały kobiety, sprowadzani jeńcy wojenni i robotnicy przymusowi. Na terenie 
miasta i okolic utworzono szereg podobozów jenieckich i obozów pracy przymusowej 
(m.in. od 1943 r. przy zakładach nici funkcjonowała filia obozu koncentracyjnego Gross 
Rosen). Przez cały okres wojny Nowa Sól nie odczuwała bezpośrednich skutków dzia-
łań wojennych. Miasta nie dotknęły ani naloty samolotów alianckich, ani bezpośrednie 
działania wojenne. Dopiero zbliżanie się frontu w 1944 r. wymusiło podjęcie niezbęd-
nych kroków w celu przygotowania miasta do obrony. Na przełomie stycznia i lutego 
1945 r., po ewakuacji części ludności, Nowa Sól znalazła się w strefie działań wojen-
nych. Walk o Nową Sól praktycznie nie było i zniszczenia tylko w niewielkim stopniu 
dotknęły miasto (spalono kilka budynków i wieżę kościoła katolickiego). 14 lutego 
1945 r.  Nowa Sól została opanowana przez wojska radzieckie.

Nowa Sól

Panorama lotnicza miasta - 1930 r. Fot. zbiory Herder Institut w Marburgu.

W maju 1945 r. zorganizowano polską administrację i rozpoczęto wysiedlanie 
ludności niemieckiej. Już wczesną wiosną zaczęli do miasta napływać Polacy. Akcją 
osiedleńczą kierował głównie  nowosolski Państwowy Urząd Repatriacyjny. W lipcu 
1945 r. powołano ponadto w Nowej Soli Powiatowy Komitet Osiedleńczy i Miejski 
Komitet Osiedleńczy. W początkach 1945 r. osadnictwo miało charakter spontaniczny. 
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Nowa Sól.
Zdjęcie lotnicze z 1924 r. - zbiory Herder Institut w Marburgu.
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Budowa osiedla przy ul. H. Sienkiewicza. Fot.  1924 r. - zbiory Herder Institut w Marburgu.

Most nad Odrą z 1931 r.
Kartka pocztowa 
z lat 30. XX w.

Most portowy z 1927 r.
Kartka pocztowa 
z lat 30. XX w.

Kanał portowy 
i klub wioślarski.
Kartka pocztowa 
z lat 30. XX w.
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Zorganizowane formy przybrało wraz z napływem na tzw. Ziemie Odzyskane przesie-
dleńców z terytoriów, którymi zawładnęło w wyniku zwycięskiej wojny ZSRR. Byli 
to głównie „repatrianci” z rejonów Wilna, Baranowicz, Łucka, Równego i Lwowa. 
Kolejną grupą byli powracający do Polski żołnierze formacji walczących na zachodzie, 
jeńcy wojenni i robotnicy przymusowi. Znaczną grupę stanowili również mieszkańcy 
przygranicznych terenów Wielkopolski. Duża grupa osadników napłynęła do Nowej 
Soli w 1947 r. – była to głównie ludność z południowo wschodnich rejonów Polski, 
a  wśród nich grupa ludności pochodzenia ukraińskiego oraz Łemkowie, których wy-
siedlono w ramach tzw. Akcji Wisła.

Jednym z podstawowych zadań stojących przed polską administracją w 1945 r. 
była organizacja szkolnictwa. Powołano do życia szkołę podstawową nr 1, a kolejną 
szkołę podstawową otwarto rok później. Początkowo zajęcia odbywały się w budynkach 
zastępczych, ponieważ właściwe obiekty zajmowali tymczasowo inni użytkownicy. 
12 listopada 1945 r. powstała pierwsza szkoła średnia – Prywatne Gimnazjum Ogólno-
kształcące. Powstawały również szkoły zawodowe. Pierwszymi były Przyzakładowa 
Szkoła Przemysłowa przy NZPL nr 4 „Odra” i Publiczna Dokształcająca Szkoła Za-
wodowa. W 1946 r. otwarto koedukacyjne Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych oraz 
Liceum Pedagogiczne, kształcące kadry nauczycielskie. Wraz z organizacją polskiej 
oświaty powstawały pierwsze ośrodki kulturalne. Już we wrześniu 1945 r. powstał 
zespół teatralny. W styczniu 1946 r. przy zakładach odlewniczych powołano Zakłado-
wy Dom Kultury. Swoją placówkę kulturalną utworzyły również NZPL „Odra”, przy 
której powołano orkiestrę dętą i smyczkową. Organizatorami Biblioteki Publicznej 
i Muzeum Regionalnego byli Anatonina i Aleksander Fudalejowie, którzy już w maju 
1947 r. uruchomili obie placówki. Z ich inicjatywy powstało również Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum. Organizatorem polskiego życia religijnego był ksiądz B. Balicki, 
który we wrześniu 1945 r. został pierwszym katolickim proboszczem w Nowej Soli. 
Przejął on obowiązki duszpasterskie z rąk niemieckiego proboszcza, który pozostał 
w mieście. Od lipca 1946 r. jego obowiązki przejął ks. kapelan R. Kostikow. W 1947 r., 
dzięki jego staraniom osiedli w Nowej Soli O.O Kapucyni, którzy adaptowali do potrzeb 
kultu katolickiego kościół ewangelicki. Kościół został poświęcony pod wezwaniem 
św. Antoniego. 

Kościół p.w. św. Michała przed odbudową wieży (spłonęła w 1945 r.).
Kartka pocztowa z lat 50. XX w.
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Proces odbudowy przemysłu postępował wraz z napływem do miasta ludności 
polskiej. Uruchamiano te zakłady, które oddawali do dyspozycji władz polskich Ro-
sjanie. Jednym z pierwszych większych uruchomionych zakładów była fabryka nici. 
Rosjanie przekazali fabrykę w listopadzie 1945 r. Po dokonaniu niezbędnych napraw 
i modyfikacji, fabryka pod nazwą Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego 
nr 4 „Odra” rozpoczęła produkcję w styczniu 1946 r. Nieco bardziej skomplikowana 
sytuacja panowała na terenie zakładów metalurgicznych. Zakład zajmowali Rosjanie, 
którzy systematycznie demontowali maszyny i urządzenia. Zakład podzielony został 
na dwie części – południową radziecką i północną polską. W swojej części Rosjanie 
produkowali żurawie kolejowe i wyroby emaliowane. W polskiej części organizowa-
no park maszynowy. Pod nazwą Zespołu Fabryk Dolnośląskich (później Dolnośląskie 
Zakłady Metalurgiczne „Dozamet”) rozpoczęto produkcję odlewniczą w maju 1946 
r. Ostatecznie dopiero w 1948 r. zakład w całości przeszedł w ręce polskie. Kolejne 
zakłady przemysłowe uruchomiono w 1946 r. – Dolnośląska Fabryka Kleju i Zakłady 
Papiernicze, 1947 r. – Fabryka Mebli, Kartoniarnia, Olejarnia, Przedsiębiorstwo Prze-
twórcze Szczeciny, Włosia i Sierści. Ważną rolę w żegludze na Odrze zaczął pełnić 
nowosolski port i stocznia remontowa. Powstało również szereg prywatnych warsztatów 
rzemieślniczych świadczących usługi dla ludności.

W pierwszych latach powojennych Nowa Sól znajdowała się w granicach po-
wiatu kożuchowskiego. Zniszczenia wojenne Kożuchowa sprawiły, że wiele instytucji 
administracji państwowej organizowano w Nowej Soli, a w 1953 r. podjęto decyzję 
o przeniesieniu władz powiatowych i utworzeniu powiatu nowosolskiego. 

W latach 50. i 60. XX w. miasto stale się rozwijało – już w 1950 r. Nowa Sól 
osiągnęła przedwojenny stan mieszkańców, w 1960 r. liczba ta przekroczyła 25 tys., 
a w 1975 r. osiągnęła 36 tys. stając się drugim, co do wielkości, miastem w wojewódz-
twie zielonogórskim. Lata 70. i 80. charakteryzowały się dynamicznym rozwojem 
miasta, którego siłą był miejscowy przemysł, wiodącymi zakładami przemysłowymi 
były zakłady metalurgiczne – „Dozamet” i fabryka nici „Odra”. Rozwijała się branża 
budowlana, przemysł stoczniowy, obuwniczy, papierniczy, funkcjonowała fabryka kleju. 
Znaczny udział w życiu gospodarczym odgrywał sektor usług. Wzrost liczby ludności 
powodował konieczność budowy nowych mieszkań, powstawały nowe osiedla miesz-
kaniowe – Mikołaja Kopernika, XXX-lecia PRL, Konstytucji 3 Maja, a wraz z nimi 

Nowa Sól

Ul. Wojska Polskiego.
Kartka pocztowa 
z lat 50. XX w.
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nowe szkoły, przedszkola, instytucje kultury, tereny rekreacyjne i obiekty sakralne. 
W 1982 r. na Zatorzu  wzniesiono kaplicę, dwa lata później ustanowiono samodzielną 
parafię, kościół św. Józefa Rzemieślnika wybudowano latach 1986-1996. Dynamicznie 
rozwijało się budownictwo indywidualne w dzielnicach Stare Żabno, Zatorze, Pleszó-
wek. Na ostatnim w 1992 r. utworzono parafię katolicką, a w latach 1992-1999 oddano 
do użytku kompleks sakralny z kościołem Wniebowzięcia NMP.
 Przemianom uległ system komunikacyjny miasta, głównie na osi północno-za-
chodniej i południowo-wschodniej (wytyczanie nowych dróg, budowa wiaduktu przy 
ul. S. Staszica). 

Dynamiczny rozwój miasta zahamowany został na początku lat 90., kiedy to 
w wyniku postępujących przeobrażeń polityczno-gospodarczych, likwidacji ulegała część 
wiodących nowosolskich zakładów przemysłowych. Najszybciej do nowych warunków 
ekonomicznych dostosował się sektor usług i niewielkie przedsiębiorstwa, na których 
oparła się gospodarka miasta. Pomimo likwidacji wielkich zakładów przemysłowych na 
przełomie wieku powstawały i rozwijały się nowe branże przemysłowe – motoryzacyjna, 
budowlana, odlewnicza, figur ogrodowych. Po przekształceniach wznowiły produkcję 
stocznia rzeczna i zakłady metalurgiczne. W końcu 2002 r. w mieście zarejestrowane były 
3834 podmioty gospodarcze (w tym 385 w sektorze publicznym). Począwszy od lat 90. 
systematycznie prowadzona jest modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta, gazyfika-
cja i telefonizacja. Renowacji poddawane są zabytkowe budowle publiczne i substancja 
mieszkaniowa. W końcu 2003 r. w mieście zamieszkiwało 41449 osób. 

Nowa Sól

Zabudowa ul. Zjednoczenia 
i park.
Fot. 2003 r.

Muzeum Miejskie.
Fot. 2003 r. 
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Kościół św. Józefa Rzemieślnika.
Fot. 2003 r. 

Bloki mieszkalne przy ul. Kaszubskiej.
Fot. 2003 r. 

Przystań kajakowa.
Fot. 2003 r. 

Kościół Wniebowzięcia NMP.
Fot. 2003 r. 

Stocznia rzeczna i port.
Fot. 2003 r. 
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NOWA WIEŚ / STYPUŁÓW
gm. Kożuchów

Neudorf (1791)
Nowa Wieś (1945)
Przyborze (1958)

Kolonia i folwark Stypułowa Dolnego, wzmiankowany po raz pierwszy 
w 1791r., w tym czasie część majątku ziemskiego rodziny von Knobelsdorff. 
W 1844 r. wzmiankowany tylko folwark. Po 1945 r. osada była przysiółkiem Stypułowa. 
W jednym z zabudowań umiejscowiono biura leśnictwa Solniki. Obecnie miejscowość 
stanowi część Stypułowa.

Nowa Wieś, Nowe Miasteczko

NOWE MIASTECZKO
gm. Nowe Miasteczko

Novo Civitas Linda (XIII/XIV w.)
Novo Statensis (1296 r.)
Neustadt (XVI w.)
Neustädtel (1791 r.)

Okolice Nowego Miasteczka były zamieszkałe bardzo wcześnie. Dowodzą tego 
znalezione w pobliżu miasta pozostałości cmentarzysk, m.in. kultury łużyckiej. Potwier-
dzone archeologicznie ślady intensywnego osadnictwa pochodzą natomiast z okresu 
wczesnego średniowiecza. Najbardziej znanym i położonym najbliżej obecnego miasta 
był ośrodek targowy w Gołaszynie (pierwotna nazwa Linda). Położenie na szlaku 
wiodącym z Krosna do Wrocławia umożliwiło szybki  rozwój osady. Powstanie miasta 
wiąże się z reformą miejską w XIII w. W pobliżu dawnej osady targowej powstało 
wtedy nowe miasto o zwartym rozplanowaniu, po raz pierwszy  wymienione w doku-
mentach księcia głogowskiego Henryka III w 1296 r. Lokacja nowego miasta obok 
starej osady gołaszyńskiej spowodowała, że przez pewien czas nazywano je Nowe 
Miasto Linda, później przyjęła się nazwa - Nowe Miasteczko. Pewne przesłanki pozwa-
lają przypuszczać, że miasto powstało znacznie wcześniej niż pierwsze wzmianki pi-
sane. Potwierdza to dokument biskupa wrocławskiego z 1230 r., w którym wspomina 
się o kaplicy zamkowej w „nowym mieście” położonym w pobliżu Solnik. Współcze-
śnie badacze identyfikują świątynię z kościołem szpitalnym św. Konrada.

Od początku swojego istnienia miasto było własnością książąt głogowskich i to 
oni nadając przywileje przyczyniali się do jego rozwoju. Miasto było lokalnym ośrod-
kiem wymiany handlowej i siedzibą władz dystryktu.

W połowie XIV w. Nowe Miasteczko, wraz z całym księstwem głogowskim, 
stało się częścią Korony Czeskiej. W wyniku układów między królami Czech a książę-
tami głogowskimi, miasto znalazło się w części książęcej księstwa. W 1386 r. książę 
Henryk VIII nadał miasto w lenno rycerzom von Wirsing. Uzyskanie przez nich prawa 
dziedziczenia spowodowało, że w następnych latach Nowe Miasteczko przechodziło 
w ręce innych rodzin rycerskich i było dzielone. Po 1409 r. miastem władały dwie ro-
dziny – von Tuchilsdorf (Tauchsdorf) i von Berge. W 1470 r. rodzina von Berge była 
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w posiadaniu trzech części miasta. W 1494 r., po śmierci ostatniego z Tauchsdorfów, 
ich część przejął książę głogowski. W 1506 r. zakupili ją Nickel i Hans von Rechen-
berg. W 1537 r. zmienił się również właściciel pozostałych części miasta, została nim 
rodzina von Knobelsdorff, później von Haugwitz. Dopiero w 1579 r. Hans von Rechen-
berg z Otynia w drodze zakupu skupił w swoich rękach całość miasta, które od tej pory 
wchodziło w skład majątku otyńskiego.

Średniowieczne Nowe Miasteczko swoim rozplanowaniem nie różniło się od 
innych miejscowości regionu. Centralnym miejscem miasta był rynek otoczony ka-
mienicami, na środku wznosił się ratusz, w pobliżu natomiast – kościół  p.w. św. Marii 
Magdaleny. Całość założenia miejskiego otaczały fortyfikacje - kamienne mury obron-
ne, miejscowo uzupełnione umocnieniami drewniano-ziemnymi. Obwód obronny 
wzmacniała fosa mokra, zasilana wodami rzeki Biała Woda i mokradła. Do miasta 
prowadziły cztery bramy: Głogowska, Bytomska, Żagańska i Piaskowa. Poza fortyfika-
cjami miejskimi, w pobliżu Bramy Głogowskiej znajdował się szpital z kościołem św. 
Konrada. W XVI w. w wyniku modernizacji systemu obronnego (m.in. powiększenie 
obwodu i wzniesienie kamiennych bastei) teren szpitala znalazł się w obrębie miasta. 
W Nowym Miasteczku znajdował się również zamek, którego obecność potwierdza-
ją średniowieczne dokumenty. Jego lokalizacja i właściciele są nieznani, budowla ule-
gła rozbiórce w XVII w.

Widok miasta z 1650 r. reprodukowany w monografii E. Kolbego.

Kościoł parafialny 
i ratusz. 
F. B. Werner, 
2 połowa XVIII w.

Nowe Miasteczko
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Mieszkańcy trudnili się głównie handlem i rzemiosłem. Przywileje targowe 
sprzyjały powstawaniu cechów rzemieślniczych, które oferowały szeroki asortyment 
towarów. W okresie średniowiecza Nowe Miasteczko było „szczęśliwym” miastem 
– omijały go wojny i dziesiątkujące ludność Śląska epidemie. Również burzliwe cza-
sy reformacji nie przyniosły większych strat, głównie staraniem Rechenbergów, którzy 
sprawowali opiekę nad postępującym na tym terenie luteranizmem. Okres pomyślne-
go rozwoju miasta przerwały dopiero wydarzenia wojny trzydziestoletniej. W 1622 r. 
Nowe Miasteczko padło łupem powracających z Niemiec oddziałów „lisowczyków”. 
Będący na służbie cesarskiej polscy najemnicy splądrowali miasto. W następnych la-
tach miasto było jeszcze wielokrotnie zajmowane przez różne armie, których postę-
powanie niczym się nie różniło. W 1630 r. żołnierze przywlekli do Nowego Miastecz-
ka dżumę, a cztery lata później zaprószyli ogień, który strawił całe miasto. Spłonęły 
172 domy, ratusz i kościół parafialny. Nie tylko wydarzenia wojenne przyczyniły się 
do upadku znaczenia miasta. Równie dotkliwy był spór o własność Nowego Miastecz-
ka. Po śmierci Johanna Georga (zm.1610 r.), ostatniego z otyńskiej linii Rechenber-
gów, w roli pretendentów do spadku wystąpili Helena von Sprintzenstein (z domu Re-
chenberg) i sławscy krewniacy zmarłego. Rodzinny konflikt majątkowy miał również 
podłoże religijne – rodzina Sprintzensteinów była katolicka i po przejęciu miasta za-
prowadziła w nim katolicyzm. Natomiast po opanowaniu go przez Rechenbergów po-
nownie przywrócono protestantyzm. 

Po długoletnich sporach, ostatecznie w Nowym Miasteczku zapanował katoli-
cyzm. Stało się to głównie za sprawą jezuitów, którym Sprintzensteinowie zapisali ma-
jątek otyński. Próba obalenia zapisów testamentowych przez Rechenbergów zakończyła 
się niepowodzeniem i po 1649 r. Nowe Miasteczko z Otyniem znalazło się ostatecz-
nie w rękach zakonu.

Nowi właściciele w pierwszej kolejności „uporządkowali” sprawy religijne. 
Wprowadzone przez jezuitów restrykcje religijne doprowadziły do ograniczenia praw 
protestantów, a w konsekwencji do tego, że ci którzy nie chcieli porzucić wyznania 
luterańskiego musieli opuścić Otyń i Nowe Miasteczko. Pomimo prześladowań religij-
nych, ponad stuletnie rządy jezuitów w Nowym Miasteczku odbiły się korzystnie na 
jego rozwoju. Zakon potwierdził nadane wcześniej miastu prawa i ustanowił nowe. 
W 1666 r. miasto uzyskało prawo do organizowania trzeciego, dużego jarmarku. Przy-
stąpiono również do odbudowy zniszczeń. W latach 1664 -1665 wybudowano nowy 
ratusz. Jezuici przez całą 2 połowę XVII i początek XVIII w. odbudowywali, rozbudo-
wywali i inwestowali w swój majątek. 

Kościoł św. Konrada, 
kościół i budynek para-
fii  ewangelickiej.
Rycina F. B. Werner,
2 połowa XVIII w.

Nowe Miasteczko
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Plan widokowy Nowego Miasteczka. 
F. B. Werner, 2 połowa XVIII w.
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W 1740 r. Śląsk znalazł się  w  granicach Prus. Wraz ze zmianą przynależności 
państwowej zmieniły się prawa i podatki oraz stosunek do innowierców. Po latach prze-
śladowań powrócili do Nowego Miasteczka ewangelicy, którzy wznieśli dom modli-
twy. W 1784 r. rozpoczęto budowę kościoła ewangelickiego (dziś p.w. Opatrzności Bo-
żej). Zmiany nie dotyczyły tylko spraw religii. Król Fryderyk II, który osobiście gościł 
w Nowym Miasteczku, zarządził m.in. budowę manufaktury wełnianej oraz nakazał, 
aby każdy chłop sadził na swojej części pola ziemniaki. Toczone na początku pruskie-
go panowania wojny śląskie szczęśliwie ominęły okolicę. Dopiero wydarzenia wojny 
siedmioletniej spowodowały pojawienie się w okolicach obcych wojsk. W roku 1759 
wojska austriackie i rosyjskie narzuciły miastu kontrybucję i ograbiły mieszkańców. 

W końcu XVIII w. Nowe Miasteczko po raz kolejny zmieniło właściciela. Po ka-
sacie zakonu jezuitów w 1773 r. miasto do 1776 r. było administrowane przez dawnych 
zakonników. W 1787 r. król pruski Fryderyk Wilhelm II sprzedał majątek otyński księ-
ciu kurlandzkiemu i żagańskiemu Piotrowi Bironowi. Po jego śmierci majątek przejęła 
córka, księżna Dorota de Talleyrand- Perigord, która zachowała prawa własności do 
1850 r. Po tej dacie miasta przeszły pod bezpośrednią władzę króla Prus.

W 1791 r. wśród miejskich nieruchomości wymieniono: kościoły – katolicki 
i ewangelicki ze swoimi cmentarzami i szkołami, ratusz, szpital, 4 budynki urzędni-
cze (w tym królewski urząd celny i poczta konna), magazyn, więzienie, słodownię i 
browar. Ponadto w mieście znajdowały się 143 prywatne domy (9 na przedmieściach), 
40 szop i stodół, 2 gospody i garbarnia. Tylko 21 budynków krytych było dachówką. 
Nowe Miasteczko zamieszkiwało (1787 r.) – 798 osób (371 mężczyzn). Podstawą go-
spodarki miasta było rzemiosło i handel (prawo do organizowania trzech jarmarków 
w roku). Wśród rzemieślników wzmiankowano – łaziebników (2), piekarzy (6), bro-
warnika (prawo do warzenia piwa w domach miało 120 mieszkańców), farbiarzy (3), 
rzeźników (5), rękawicznika, kapelusznika, kuśnierzy (15), murarzy (2), organmistrza, 
kołodziei (4), rymarza, siodlarzy (2), ślusarza, kowali (4), krawców (8), szewców (22), 
powroźnika, kamieniarza, stolarzy (5), garncarzy (6) i cieślę. 

Początek XIX w. nie był pomyślny dla Nowego Miasteczka. W 1804 r. wody 
rzeki Białej Wody podtopiły część miasta. W 1806 r. pojawiły się oddziały napoleoń-
skie. Przez następne dwa lata przez Nowe Miasteczko przemaszerowało dziesiątki ty-
sięcy wojsk kierujących się na Głogów. W 1808 r. w mieście ulokowano placówkę 

Nowe Miasteczko

Kościół parafialny.
Kartka pocztowa
 z lat 20. XX w.
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Widok miasta z wieży kościoła ewangelickiego. 
Kartka pocztowa z lat 20. XX w.

Zabudowa rynku.
Kartka pocztowa
z lat 20. XX w.

Ratusz.
Kartka pocztowa 
z lat 20. XX w.
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francuskiej poczty wojskowej. W końcu 1812 r. przez miasto powracały z Rosji niedo-
bitki Wielkiej Armii Napoleona. Rok później w okolicy stacjonowali ponownie Fran-
cuzi, a następnie Rosjanie, którzy wycofali się w 1815 r.

Po zakończeniu wojen napoleońskich, w wyniku reform miejskich nastąpił po-
nowny rozkwit miasta. W 1818 r. rozpoczęto budowę drogi z Berlina do Wrocławia, 
która przebiegała przez Nowe Miasteczko. Wybudowana tutaj poczta i stacja dyliżan-
sowa dysponowała 80 końmi. Szansą na szybki rozwój w poł. XIX w. była kolej. 
Niestety, budowana w latach 40. linia kolejowa Berlin – Wrocław ominęła Nowe 
Miasteczko. Dopiero w 1892 r. miasto otrzymało połączenie kolejowe z Kożuchowem 
i Niegosławicami, jednak nie odegrało ono znaczącej roli w rozwoju Nowego Miastecz-
ka. W poł. XIX w. prawdziwą plagą w mieście były pożary. W latach 1847-1865 wy-
buchło ich aż pięć. W 1874 r. wybudowano nowe wodociągi. Żeby uniknąć kolejnych 
klęsk pożaru w 1897 r. zorganizowano staż pożarną, która później otrzymała dodatkowo 
wieżę obserwacyjną. Po pożarach zmieniał się wygląd miasta. Przy stawianiu nowych 
budynków szeroko stosowano cegłę, która wyparła konstrukcję szachulcową. Likwido-
wane od 2 połowy XVIII w. fortyfikacje rozebrano całkowicie na początku XIX stulecia, 
zniesiono mury i bramy , zasypano fosę. W 1821 r. przebudowano ratusz. 

W 1844 r. w mieście w 166 domach mieszkało 1312 osób, w tym 321 katolików. 
Funkcjonował urząd pocztowy, stacja dyliżansów, drogowy urząd celny, dwie szko-
ły wyznaniowe – katolicka (140 uczniów) i ewangelicka (330 uczniów), do których 
uczęszczały także dzieci z okolicznych wsi. Z trzech świątyń funkcjonowały dwie – ko-
ściół katolicki i ewangelicki (w 1888 r. rozbudowany o wieżę). Najstarszy z kościo-
łów – p.w. św. Konrada, po 1833 r. przestał pełnić funkcje sakralne, a budynek sprze-
dano prywatnemu przedsiębiorcy; z czasem budowlę adaptowano na dom mieszkalny. 
W mieście znajdowały się trzy cmentarze wyznaniowe, w 1844 r. wzmiankowano 31 
osób wyznania mojżeszowego. W połowie stulecia podstawą gospodarski miasta było 
nadal rzemiosło. Z 30 wymienianych w tym czasie profesji najliczniejsza była grupa 
szewców (33) i stolarzy (12), handlem trudniło się 10 kupców i 11 sklepikarzy. 

Nowe Miasteczko

Kościół ewangelicki.
Kartka pocztowa z lat 30. XX w.

Kościół św. Konrada, 
przebudowany 
na dom mieszkalny.
Fot. lata 30. XX w.
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Na początku XX w. zaczął się w mieście rozwijać przemysł. Jednak dominują-
cymi zajęciami ludności było nadal rzemiosło, rolnictwo i hodowla. Wśród zakładów 
przemysłowych przeważały firmy budowlane. W mieście funkcjonowały trzy cegielnie. 
W latach dwudziestych uruchomiono zakład produkcji mebli kuchennych. Mieszkańcy 
Nowego Miasteczka znaleźli również zatrudnienie w uruchomionych w okolicy kopal-
niach odkrywkowych węgla brunatnego „Emma” i „Matylda”. 

W okresie I wojny światowej mieszkańcy miasta czynnie wspierali wysiłek wo-
jenny Rzeszy Niemieckiej. Zbierali żywność i metale kolorowe. Na potrzeby wojenne 
zdjęto również i przetopiono dzwony kościelne. W dwudziestoleciu międzywojennym 
zrealizowano w Nowym Miasteczku kilka ważnych inwestycji. Pierwszą była elektry-
fikacja miasta rozpoczęta w 1919 r. Kolejne – to budowa osiedla domków jednorodzin-
nych i oddanie do użytku w 1931 r. nowoczesnego budynku szkoły powszechnej. Od 
1898 r. w Nowym Miasteczku funkcjonowała szkoła gospodyń wiejskich, a od 1914 r. 
prywatna szkoła wyższego stopnia dla chłopców i dziewcząt.

W czasie II wojny światowej Nowe Miasteczko nie było narażone na bezpośrednie 
działania wojenne. W celu zapewnienia ciągłości produkcji w zakładach meblowych 
i kopalni „Emma” sprowadzono do miasta jeńców wojennych i robotników przymu-
sowych, którzy zastąpili powołanych do wojska mężczyzn. 13 lutego 1945 r. Nowe 
Miasteczko zostało zajęte przez wojska radzieckie. 

Urząd pocztowy.
Kartka pocztowa 
z pocz. XX w.

Budynek szkoły
gospodyń wiejskich.
Kartka pocztowa 
z pocz. XX w.

Nowe Miasteczko
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W marcu 1945 r. przybyli do Nowego Miasteczka pierwsi polscy osadnicy, jed-
nak władze miasta powołane zostały dopiero latem. Wraz z wysiedlaniem ludności 
niemieckiej stopniowo do Nowego Miasteczka zaczęła napływać ludność polska, głów-
nie przesiedleńcy z terenów wschodnich Rzeczpospolitej, zagarniętych po wojnie przez 
Związek Radziecki, repatrianci z Europy Zachodniej, osadnicy wojskowi i mieszkańcy 
Polski centralnej. W roku 1946 w mieście odnotowano 604 mieszkańców, w 1948 
liczba się podwoiła (1268). W kolejnych dekadach wzrost liczby mieszkańców był 
powolny – w 1995 r. ludność Nowego Miasteczka wynosiła 2967, w 2003 r. – 2912 
osób. Podobnie jak w latach międzywojennych, również po 1945 r. miasto pozostało 
niewielkim ośrodkiem wymiany handlu i produkcji, centrum mikroregionu (siedziba 
władz gminy). Powojenny przemysł reprezentowała głównie fabryka mebli. W 1951 r. 
zakład połączono z Nowosolską Fabryką Mebli, a od 1962 r. funkcjonował jako jedna 
z filii Zielonogórskiej Fabryki Mebli „Zefam”. Fabryce w Nowym Miasteczku podlegał 
zakład produkcyjny w Żukowie. Rozbudowane i zmodernizowane w latach 70. zakła-
dy specjalizowały się w produkcji mebli kuchennych; funkcjonowały do przełomu 
stulecia. Już od końca lat 40. w Nowym Miasteczku ważną rolę odgrywać zaczęła 
produkcja rolna i obsługa techniczna rolnictwa. W 1948 r. uruchomiono mleczarnię, 
którą w 1961 r. przekształcono w Okręgową Spółdzielnię Mleczarską. Zakład funkcjo-
nował do 1991 r., kiedy po restrukturyzacji utworzono Rolniczą Spółdzielnię Mleczarką. 
Monopolistą w zakresie handlu na terenie miasta i gminy od 1946 r. była Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, która w okresie powojennym wzniosła na terenie 
miasta i okolicznych wsi liczne punkty handlowe, bazy materiałowe i magazyny. Do-
piero rozwój prywatnego handlu i sfery usług w latach 80. i 90. osłabił pozycję GS, 
a część placówek została zlikwidowana. Państwowe Gospodarstwo Rolne w Nowym 
Miasteczku od początku swojego powstania podlegało różnym zrzeszeniom i kombina-
tom (przed likwidacją – PGR Borów Wielki). Prócz działalności produkcyjnej, PGR 
na terenie miasta realizował szereg inwestycji, m.in. budownictwo mieszkaniowe. Za-
kład rolny zlikwidowano na początku lat 90. W latach 70. na bazie wiejskich Kółek 

Rolniczych utworzono w Nowym Miasteczku 
Bazę Maszynową, w 1983 r. przekształcono 
ją w Spółdzielnię Usług Rolniczych – funk-
cjonowała do 1995 r. Lata 90. przyniosły 
głębokie zmiany w strukturze gospodarczej 
miasta, zlikwidowano lub przekształcono 
większość uspołecznionych zakładów produk-
cyjnych, rozwinęła się prywatna sfera pro-
dukcji i usług, pojawiły się nowe branże pro-
dukcyjne. W 2002 r. w mieście zarejestrowa-
nych było 297 podmiotów gospodarczych 
(w tym 23 w sektorze publicznym).  

Kościół p.w. Opatrzności Bożej.
Fot. 2003 r.
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W latach powojennych miasto rozwijało się powoli, dopiero w końcu lat 60. 
i w latach 70. w Nowym Miasteczku rozpoczęto szereg inwestycji. Związane one były 
z przystąpieniem miasta do konkursu Krajowego Mistrza Gospodarności. W ramach 
czynów społecznych mieszkańców oddano do użytku stadion sportowy, świetlicę 
szkolną, kąpielisko, zespół szkolnych boisk, park miejski i liczne skwery. W latach 
1969-1979 miasto 6-krotnie zdobyło I miejsce w skali województwa, w 1972 r. 
– VI miejsce w kraju. W tym czasie zaczęło się rozwijać budownictwo mieszkaniowe. 
Do 1974 r. wzniesiono 4 bloki mieszkalne (Osiedle 22-Lipca), kolejne bloki oddano 
do użytku w połowie lat 80. (4 bloki spółdzielcze, 4 pracownicze PGR). Na lata 70. 
datują się początki indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. W latach 80. roz-
poczęto prace przy budowie systemu kanalizacyjnego, w końcu lat 90. oddano do 
użytku oczyszczalnię ścieków. W połowie lat 80. XX w. parafia p.w. św. Marii Mag-
daleny przejęła nieczynny kościół ewangelicki. Po remoncie w 1990 r. kościół ponow-
nie konsekrowano, natomiast pozostałości po kościele św. Konrada rozebrano w latach 
70. W końcu stulecia przeprowadzono remont ratusza i rozpoczęto renowację kamienic 
przy rynku, w 2002 r. oddano do użytku budynek Banku Spółdzielczego. 

Funkcjonującą od 1945 r. szkołę podstawową w 1973 r. przekształcono 
w Zbiorczą Szkołę Gminną. W 1999 r. powołano Zespół Szkół (szkoła podstawowa i 
gimnazjum) z filią gimnazjum w Borowie Wielkim. Budynek dydaktyczny szkoły 
został rozbudowany i zmodernizowany. W 1957 r. otwarto w mieście Szkołę Rolniczą, 
w 1965 r. – Technikum Rolnicze, 
a w 1987 r. – Technikum Ogrodnicze 
– dzisiejszy Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 6. W 1972 r. 
przy fabryce mebli powołano Przy-
zakładową Szkołę Meblarską, którą 
w latach 80. przekształcono w Zasad-
niczą Szkołę Drzewną, funkcjonu-
jącą do końca stulecia.

Nowe Miasteczko

Kościół parafialny 
p.w. św. Marii Magdaleny.
Fot. 2004 r.

Stadion sportowy i osiedle mieszkaniowe. Fot. 2004 r.
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Ratusz.
Fot. 2004 r.

Zabudowa rynku.
Fot. 2004 r.

Zespół Szkół - podstawowa 
i gimnazjum.
Fot. 2004 r.

Budynek stacji kolejowej.
Fot. 2004 r.
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NOWE ŻABNO
gm. Nowa Sól

Szczabna Nova (1295)
Tschawe (1518)
Neu Schau (1791)
Neu Tschau (1844)
Schliefen (1937)
Nowy Cień (1945)
Żabno Nowe (1946)

Wieś posiada genezę średniowieczną, jednak tradycje osadnicze w okolicach 
miejscowości są bardzo stare i sięgają neolitu i czasów rzymskich (podczas badań 
powierzchniowych zewidencjonowało 24 stanowiska archeologiczne). Pierwsze wzmian-
ki o Nowym Żabnie pojawiły się około 1295 r. Nazwa miejscowości wskazuje, że 
powstała po wsi Stare Żabno i była zamieszkana przez polskich osadników. W średnio-
wieczu wieś była częścią własności rycerskiej Lasocina (wskazuje na to późniejsza 
przynależność). Informacje o wsi są bardzo skromne – wzmianka w 1435 r., kolejna 
z 1518 r. informująca, że Hans von Kottwitz sprzedał wieś braciom Georgowi i Bal-
thazarowi von Promnitz. W końcu XVIII w. właścicielem majątku był Heinrich Gottlob 
von Lüttwitz. W tym czasie wzmiankowano we wsi siedzibę właściciela, folwark, szko-
łę, 9 gospodarstw kmiecych, 8 zagrodniczych, 25 komorniczych i 2 wiatraki – łącznie 
61 zabudowań i 309 mieszkańców. Pół wieku później właścicielem Nowego Żabna 
była rodzina von Lehsten-Dingelstädt z Lasocina. Ponownie wzmiankowano siedzibę 
pańską (obiekt nie zachował się), ponadto folwark z browarem i gorzelnią, wiatrak 
i 51 domostw – 359 mieszkańców (1844 r.). Majątek ziemski w Nowym Żabnie obej-
mował część wsi Stare Żabno z 30 domami i 232 mieszkańcami. W 1926 r. miejscowy 
folwark znajdował się w rękach Arnolda Wünsche a ostatnim przed 1945 r. właścicie-
lem był Werner Wiedenbeck. Na początku XX stulecia wzniesiono we wsi restaurację 
z salą taneczną, uruchomiono kuźnię. Po 1945 r. majątek ziemski rozparcelowano. 
Zabudowa wsi nie uległa znaczniejszym zmianom, powstało kilka nowych zabudowań 
mieszkalnych i gospodarczych. Folwarczny staw przebudowano na zbiornik przeciw-
pożarowy. W końcu stulecia wzniesiono kaplicę katolicką - filia parafii  św. Michała 
w Nowej Soli. W 2002 r. wieś zamieszkiwało 285 osób, obok 49 gospodarstw rolnych 
funkcjonowały 3 obiekty handlowe i 14 zakładów usługowych i produkcyjnych.

Staw i zespół zabudowań 
dawnego folwarku.
Fot. 2002 r.
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OKOPIEC
gm. Nowa Sól

Kölerey (ok. 1618)
Köhlerey (1791) 
Köhlerei (1844)
Okopówek (1946)

Czas powstania wsi jest nieznany, niewykluczone, że ma średniowieczną metry-
kę, na co wskazuje położenie przy starej lokalnej drodze z Kolska do Kotli. Miejsco-
wość uwzględniono na mapie baronatu siedlisko-bytomskiego z pocz. XVII stulecia. 
Pierwsze wzmianki pisane pochodzą z 1791 r., kiedy wieś była własnością rodziny 
von Schönaich z Siedliska. W tym czasie w Okopcu znajdował się folwark, karczma, 
wiatrak i 5 innych domostw. W XIX wieku folwark podległy majątkowi ziemskiemu 
w Chełmku rozbudowano o owczarnię na 2000 owiec; we wsi nadal funkcjonował wia-
trak, a część mieszkańców trudniła się wypalaniem węgla drzewnego. W 1915 r. osada 
liczyła 35 mieszkańców. W 2000 r. w przysiółku znajdowały się 4 gospodarstwa rol-
ne, zamieszkiwało 30 osób.

 Nowe Żabno, Okopiec

Okopiec.
Fot. 2004 r.

Nowe Żabno.
Kaplica.
Fot. 2004 r.
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OTYŃ
gm.Otyń

Otin (1313)
Wartinberg (1443)
Wartenberg (1791)
Deutsch Wartenberg (1937)

Pierwsza źródłowa wzmianka o mieście pochodzi z 1313 r. Nie wiadomo, czy 
miasto powstało na tzw. surowym korzeniu, czy też rozwinęło się przy założonej wcze-
śniej osadzie targowej. Prawa miejskie Otyń otrzymał prawdopodobnie na przełomie 
XIII i XIV w. Jedną z pierwszych potwierdzonych budowli w mieście był kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego, którego obecność wzmiankuje się już w 1332 r. Pier-
wotnie kościół był budowlą jednonawową z prostokątnym prezbiterium. Świątynię 
przebudowano prawdopodobnie na pocz. XVI w., jednak zakres prac jest nieznany, gdyż 
w 1554 r. strawił ją pożar. Kościół odbudowano z fundacji właścicieli Otynia w latach 
1585 – 87. Podczas odbudowy zachowano gotycki układ budowli, do której od północy 
i południa dostawiono rząd renesansowych kaplic z emporami, a od zachodu wieżę.

Kościół parafialny.
Kartka pocztowa 
z lat 20. XX w.

Wnętrze kościoła 
parafialnego.
Kartka pocztowa
z lat 20. XX w.
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W początkowym okresie swojego istnienia Otyń był własnością książęcą i należał 
do księstwa głogowskiego. W XIV w. dzięki korzystnemu położeniu na szlaku handlo-
wym z Pomorza na Śląsk, nastąpił rozwój miasta jako lokalnego ośrodka handlu i rze-
miosła, również administracji  (weichbild otyński zlikwidowano na początku XVI w.) 
Nie wiemy, kiedy miasto przeszło we władanie rycerskie. W 1437 r. wzmiankowano 
Sigismunda Czabila (von Zabel, Zabeltiz), w którego władaniu znajdowały się również 
dobra ziemskie na prawym brzegu Odry, m.in. Konotop, Kolsko i Klenica. Rodzinie 
Zabeltitz należy przypisać wzniesienie pierwszej warownej siedziby, położonej 
w południowo-wschodniej części miasta. Średniowieczne miasto nie posiadało ka-
miennych obwarowań. Prawdopodobnie otaczał je rów, miejscowo mokry – zasilany 
wodami Śląskiej Ochli. W 1441 r. odnotowano pożar, który spopielił część miasta. 
W końcu XV w. miasto przeżyło dramatyczny epizod. Sprawcami wydarzeń byli Ka-
spar, Bruno i Christoph Zabeltitzowie. Według tradycji właściciele Otynia trudnili się 
rozbójnictwem i z rozkazu księcia głogowskiego Jana II zostali skazani na śmierć – Bru-
no i Kaspar zostali pojmani i ścięci w Głogowie w 1482 r. Po Christopha książę 
z orszakiem zbrojnych miał się udać do Otynia, gdzie przejął bogactwa Zabeltitzów, 
a ostatniego z braci skazał na śmierć głodową w wieży kożuchowskiego zamku. Po 
tych wydarzeniach majątek otyński, już wtedy obejmujący kilkanaście wsi, pozostawał 
w dyspozycji władcy. W końcu stulecia spadkobierca straconych Zabeltitzów, Baltha-
zar próbował bezskutecznie odzyskać dobra rodzinne. W 1516 r. król czeski Władysław 
sprzedał majątek otyński braciom Hansowi i Nickelowi von Rechenberg. Nowi wła-
ściciele rozpoczęli przebudowę zamku, którą zakończono w 1519 r. Powstała wtedy 
czteroskrzydłowa renesansowa rezydencja z obszernym dziedzińcem. Za ich rządów 
wprowadzono w mieście reformację. W 1528 r. cesarz Ferdynand I na prośbę właści-
cieli nadał miastu herb. Herb nawiązywał do niemieckiej nazwy miasta. Przedstawiał 
rycerza w zbroi stojącego na wieży z gotowym do rzutu kamieniem. W rękach lokal-
nej linii rodu Rechenberg miasto pozostawało do początku XVII stulecia; w tym czasie 
do klucza dóbr otyńskich przyłączono wsie Borów Polski i Gołaszyn  oraz Nowe Mia-
steczko. 

Właściciele dbali o rozwój swoich dóbr, miasta otrzymywały korzystne przywi-
leje, m.in. z inicjatywy Rechenbergów odbudowano w Otyniu kościół, a w 1603 r. 
nadano statut bractwu kurkowemu. W 1610 r. wraz ze śmiercią Johanna Georga wyga-
sła otyńska linia Rechenbergów. Zgodnie z wolą zmarłego miasto stało się własnością 
jego siostry, Heleny v. Sprintzenstein. Nowa właścicielka była katoliczką, co wywołało 
ostry konflikt religijny. Z zapisem testamentowym nie zgodził się krewniak, Melchior 
Rechenberg ze Sławy, który wszczął zabiegi o przejęcie majątku, działania te kontynu-
owali jego potomkowie, tocząc spory z mężem Heleny, Johannem Ernestem Sprintzen-
steinem. W 1633 r. Balthazar Rechenberg opanował zbrojnie Otyń i uwięził Sprintzen-
steina. Dopiero interwencja cesarskiego komisarza spowodowała wycofanie się Rechen-
berga i oddanie dóbr właścicielowi, który z tej okazji wzniósł na zamku kaplicę. 
W czasach wojny trzydziestoletniej Otyń, jak wiele innych miejscowości regionu, 
poniósł znaczne straty na skutek przemarszu wojsk szwedzkich, austriackich i branden-
burskich. W 1629 r. żołnierze cesarscy wygnali protestanckiego pastora, a kościół 
przeszedł we władanie katolików. Po wkroczeniu Szwedów sytuacja się odwróciła. 
W czasie trwania wojny, tego typu wydarzenia powtórzyły się kilkakrotnie. Straty go-
spodarcze podczas wojny powodowały również pożary i epidemie dżumy; w 1631 r. 
na zarazę zmarło ponad 500 mieszkańców. 

Otyń
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Po wojnie, na mocy zapisu testamentowego Eleonory von Sprintzenstein ma-
jątek otyński przejęli jezuici, w 1649 r. w imieniu zakonu władzę nad miastem objął 
Juliusz Coturius. Również w tym przypadku nie obeszło się bez wieloletnich sporów 
z Rechenbergami. Dopiero po śmierci głównego oponenta, Sigismunda von Rechen-
berga, Otyń stał się własnością jezuitów i utworzono tu zakonną prepozyturę. W jej 
skład weszły wsie Bobrowniki, Niedoradz, Konradowo, Zakęcie, Sucha, Ługi, Borów 
Polski, Klenica, Gołaszyn oraz część Nowego Miasteczka i Modrzycy. Pierwszym 
celem, jaki postawili sobie nowi właściciele, było „uporządkowanie” spraw religij-
nych. Zakonnicy zabrali się w sposób energiczny do nawracania na katolicyzm miesz-
kańców swoich dóbr. W swej gorliwości posuwali się nawet do stosowania wobec 
opornych kar więzienia. Znany jest epizod z 1673 r., kiedy przeciwko polityce fiskalnej 
i wyznaniowej zakonu zbuntowali się mieszkańcy (w dużej części jeszcze Polacy) 
wsi Niedoradz i Bobrowniki, a rozruchy chłopskie stłumiło wojsko cesarskie. Jezu-
ici, za sprawą figury Matki Boskiej Klenickiej, uczynili z Otynia lokalny ośrodek 
kultu maryjnego, który przyciągał pielgrzymów z pogranicza Śląska, Brandenburgii 
i Polski. Figurę przewieziono z Klenicy w 1656 r. i umieszczono w kaplicy zamko-
wej, którą z racji licznych pielgrzymek z terenów Wielkopolski z czasem nazwano 
„kaplicą polską”.

Jedną z pierwszych inwestycji jezuitów była przebudowa podupadłego otyńskie-
go zamku. Większość murów i ścian postawiono na nowo, powiększono także kaplicę. 
Prace zakończono w 1681 r. W 1676 r. z inicjatywy zakonników odbudowano znisz-
czoną wieżę kościoła parafialnego. Zakon inwestował również w rozwój majątku. Już 
w 1666 r. stanęły w Otyniu dwie obszerne owczarnie (na 1000 owiec) i młyn wodny, 
w 1684 r. wybudowano wiatrak i stajnię, w 1698 r. – browar, gorzelnię i słodownię. 
Na początku XVIII w. w okolicach Bobrownik założono winnice. Zaraz  po pożarze 
w 1702 r., który strawił kościół, 130 domów oraz zamek z kaplicą i biblioteką, przystą-

Zespół poklasztorny.
A. Duncker, poł. XIX w.

Ołtarz główny w kaplicy klasztornej.
Fot. lata 30. XX w.

Otyń
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piono do odbudowy miasta.  Wzniesiono 
nowy ratusz i odbudowano kościół, jednak 
bez wieży, której rekonstrukcja trwała do 
1781 r. W tym czasie kościół otrzymał 
nowe barokowe wyposażenie. 

Odbudowę zamku jezuici powierzy-
li architektowi Stephanowi Spinettiemu, 
który wzniósł na nowo trzy skrzydła i kaplicę. Wybudował również czwarte, typowo 
klasztorne skrzydło. Większość prac ukończono  w 1721 r. Teren wokół budowli 
otoczono murem i założono park. Przebudowa zatarła ostatecznie pierwotne założenie 
zamkowe, które przybrało wygląd typowo klasztorny. Początek XVIII w. to lata roz-
kwitu Otynia. Podstawą bytu gospodarczego otyńskich mieszczan było rzemiosło 
uprawiane na potrzeby dworu, a później klasztoru. W XVI - XVIII w. rozwijało się 
również sukiennictwo i hodowla owiec. W Otyniu odbywały się targi (4 w ciągu roku), 
na których handlowano suknem, wełną oraz bydłem i końmi. W połowie XVIII w. 
powstały pierwsze manufaktury sukiennicze, przędzalnia bawełny, wytwórnia poń-
czoch, której towarzyszyła hodowla jedwabników. W połowie stulecia rozwinięto 
uprawę tytoniu. W 1749 r. zarządcą majątku klasztornego został Karol Reinach. 
W ciągu prawie czterdziestoletnich rządów doprowadził majątek klasztorny do roz-
kwitu. W 1754 r. król pruski Fryderyk II polecił zbudować w Otyniu wielki magazyn 
zbożowy. Dalszy rozwój miasta zahamowała wojna siedmioletnia. Miasto i klasztor 
obciążano ogromnymi kontrybucjami, a w 1759 r. splądrowały Otyń wojska rosyjskie. 
Po kasacji zakonu jezuitów w 1773 r. jeszcze przez trzy lata władali majątkiem za-
konnicy, później  utworzono w zabudowaniach klasztornych Królewski Instytut 
Szkolny. W 1787 r. król pruski sprzedał Otyń księciu kurlandzkiemu, Piotrowi Biro-
nowi. Po jego śmierci majątek przypadł jego szwagrowi hrabiemu von Madem, 
a następnie córce Birona, księżnej Dino, Dorocie de Talleyrand-Perigord. W końcu 
stulecia Piotr Biron przekazał zakonny refektarz na potrzeby liturgii dla ewangelickich 
mieszkańców Otynia.

W 1787 r. miasto liczyło 699 mieszkańców (352 mężczyzn) i było jednych 
z najmniejszych w tej części Śląska. W 1791 r. wzmiankowano w Otyniu 82 domy 
i 41 stodół, na przedmieściach znajdowały się 33 domy, jednak tylko 5 z nich było 
krytych dachówką. Wśród innych budowli wymienić należy kościół katolicki, klasz-
tor, dom parafialny, szkołę, ratusz, więzienie, budynek urzędu celnego (akcyzowego), 
budynek poczty konnej, browar i folwark zakonny. Mieszkańcy zajmowali się głów-
nie rolnictwem i rzemiosłem, tylko w niewielkim stopniu handlem. Ważną dziedziną 
aktywności gospodarczej była hodowla – inwentarz żywy w 1791 r. stanowiło (bez 
majątku zakonnego): 14 szt. wołów, 217 świń, 238 baranów, 303 cielaki. Rzemieślnicy 
oferowali szeroki asortyment produkcji, w mieście swoje usługi świadczyli – łaziebnik, 
6 piekarzy, 5 bednarzy, piwowar, 2 farbiarzy, 5 rzeźników, 2 szklarzy, kapelusznik, 
4 kuśnierzy, 2 murarzy, 6 kołodziejów, 2 garncarzy, 3 szlifierzy, 2 kowali, 11 krawców, 

Otyń

Ratusz.
Kartka pocztowa
z początku XX w.
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Budynek zgromadzenia 
sióstr  elżbietanek.
Kartka pocztowa
z pocz. XX w.

Rynek, w głębi kościół parafialny.
Kartka pocztowa z lat 30. XX w.

Kartka pocztowa
z lat 30. XX w.

Otyń
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brukarz, 10 szewców, mydlarz, 5 powroźników, 4 stolarzy i 2 garncarzy. Rada miasta 
składała się z burmistrza, ogniomistrza, 2 radnych i syndyka. Swoje placówki w mieście 
miał królewski urząd podatkowy (poborca i kontroler) i poczta konna (pocztmistrz). 

W XIX w. Otyń, podobnie jak wiele miejscowości regionu przeżywał głęboki 
kryzys gospodarczy. Oparta głównie na rzemiośle i rolnictwie gospodarka miasta nie 
wytrzymywała konkurencji z dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami przemysłowy-
mi. Próbą ratowania sytuacji było m.in. rozpoczęcie wydobywania w okolicach Otynia 
rudy darniowej, którą dostarczano do huty w Nowej Soli. W połowie stulecia prawdzi-
wą plagą były pożary, które w latach 1843, 1845, 1847, 1850, 1851 niszczyły kolejne 
kwartały miasta. Nowowznoszona zabudowa była już w całości murowana. Już po 1844 r. 
wzniesiono budynek ratusza, później wznoszono kamienice wokół rynku. W 1854 r. 
od uderzenia pioruna ucierpiała wieża kościoła parafialnego. Generalny remont świąty-
ni przeprowadzono dopiero na początku XX stulecia. W 1819 r. w pobliżu kościoła 
wzniesiono nowy budynek szkoły katolickiej, szkołę ewangelicką założono w 1851 r., 
a nowy budynek oddano do użytku w 1859 r. 

W 1879 r. Aleksander Dino sprzedał majątek otyński pruskiemu ministrowi 
Rudolfowi Friedenthalowi. Po nim dobra otyńskie odziedziczyła, córka Renata von 
Lancken-Wackenitz, od 1886 r. zarządcą majątku była spółka rodzinna Perseverantia. 
Zamiana właściciela tylko w niewielkim stopniu wpłynęła na stan techniczny zespołu 
klasztornego, który pomimo prac modernizacyjnych (adaptacja do celów rezydencjo-
nalnych) stopniowo podupadał. W latach 1877-1883 prowadzono prace remontowe 
i renowacyjne kaplicy zamkowej. W 1878 r. zamknięto z powodu fatalnego stanu tech-
nicznego salę, która od końca XVIII w. służyła ewangelikom za dom modlitwy. 
W 1880 r., przy wsparciu finansowym Rudolfa Friedenthala, wzniesiono w Otyniu ko-
ściół ewangelicki p.w. Trójcy Świętej. Świątynię wzniesiono w stylu neoromańskim, 

na planie prostokąta z niewielkim prezbiterium 
od zachodu i wysoką, czterokondygnacyjną 
wieżą od wschodu. Utworzona w końcu XIX 
stulecia parafia ewangelicka obejmowała wsie 
Bobrowniki, Niedoradz, Ługi i Konradowo. Od 
1873 r. swoją obecność w Otyniu datują siostry 
elżbietanki, w 1895 r. oddano do użytku dom 
zakonny zgromadzenia. W końcu XIX stulecia 
zarządzająca majątkiem ziemskim spółka rodzin-
na wzniosła na terenie przyklasztornego folwarku 
nowe zabudowania, uruchomiono gorzelnię, 
krochmalnię i fabrykę makaronu (Schlesische 
Maccaroni und Teigwaren Fabrik). 

W 1896 r. Paul Decker założył w Otyniu 
fabrykę rowerów Edelweiß. W latach 1905 -1907 
Otyń otrzymał połączenie kolejowe z Nową Solą 
i Wolsztynem, przy dworcu kolejowym powstały 
zabudowania mieszkalne. Na początku XX w. 
wzniesiono nowe zabudowania młyna wodnego 

Kościół ewangelicki.
Kartka pocztowa z pocz. XX w.

Otyń
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nad Ochlą, restaurację, budynek poczty, basen kąpielowy, uruchomiono kilka warszta-
tów samochodowych i zakładów produkcyjnych branży galanteryjnej. 

W okresie II wojny światowej w otyńskich zakładach zatrudniano francuskich 
i radzieckich jeńców wojennych. Na terenie miasta i okolic przebywała również pokaźna 
liczba polskich robotników przymusowych (w 1944 r. również powstańców warszaw-
skich). 14 lutego 1945 r. Otyń został zajęty przez wojska radzieckie. W trakcie zajmo-
wania miasta walk nie było, jednak Rosjanie spalili fabrykę rowerów i splądrowali za-
budowania poklasztorne. Latem 1945 r. powstała polska administracja i rozpoczął się 
napływ osadników. Na terenie dawnego majątku utworzono Państwowe Gospodar-
stwo Rolne. W 1946 i 1954 roku kompleks poklasztorny trawiły pożary, które poważ-
nie uszkodziły zabudowania. Do lat 70. część pomieszczeń służyła jako mieszkania 
dla pracowników zakładu rolnego. Później pozbawiony użytkownika zabytkowy ze-
spół popadł w ruinę. Na początku lat 90. zabudowania klasztorne sprzedano prywat-
nemu przedsiębiorcy, który niestety nie podjął prac remontowych i stan budowli uległ 
pogorszeniu. Po zniszczeniu kaplicy klasztornej figura Matki Boskiej Klenickiej zo-
stała przeniesiona do kościoła parafialnego, gdzie polscy duchowni katoliccy otoczy-
li ją opieką, kontynuując tradycje kultu maryjnego. Współcześnie reaktywowano ruch 
pielgrzymkowy związany z kultem, corocznie gromadzi on wiernych z regionu i by-
łych niemieckich mieszkańców Otynia.

Fabryka rowerów 
„Edelweiß”
Kartka pocztowa
z pocz. XX w.

Otyń

Budynek  stacji 
kolejowej.
Fot. 2004 r.
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 Pozbawienie Otynia po 1945 r. statusu miasta utrudniało miejscowości rozwój. 
Do końca lat 80. największym zakładem produkcyjnym było Państwowe Gospodarstwo 
Rolne, który prowadziło liczne inwestycje, m.in. budowę nowych chlewni, ferm drobiu 
oraz osiedla domów pracowniczych. Na terenie Otynia działały także kółka rolnicze 
i placówki spółdzielni rolniczych. W połowie lat 50. zapadła decyzja o rozbiórce zde-
wastowanego kościoła ewangelickiego. Funkcjonująca od 1945 r. szkoła borykała się 
z problemami lokalowymi, zajęcia dydaktyczne odbywały się w kilku pomieszczeniach 
na terenie miejscowości. Dopiero w 1975 r. oddano do użytku nowoczesny kompleks 
szkolny z salą gimnastyczną i boiskiem. W pobliżu szkoły wzniesiono wielorodzinny 
budynek mieszkalny dla pracowników oświaty. W 1999 r. w wyniku reformy oświaty 
powołano w Otyniu zespół szkół (podstawowa i gimnazjum). Swoją placówkę przed-
szkolną utworzyło również zgromadzenie sióstr elżbietanek. W latach 70. i 80. nastąpił 
rozwój przestrzenny Otynia w kierunku zachodnim, gdzie powstało osiedle domów 
jednorodzinnych. W tym czasie rozbudowano ośrodek zdrowia, powstały nowe placów-
ki handlowe i usługowe. Budowa obwodnicy Otynia odsunęła ruch kołowy z centrum 
miejscowości. W latach 90. miejscowość otrzymała wodociąg i rozpoczęto gazyfikację, 
rozbudowywały się osiedla domów jednorodzinnych, nastąpił rozwój prywatnych za-
kładów produkcyjnych i usługowych, m.in. produkcja oświetlenia (zakład pracy chro-
nionej funkcjonujący od lat 70.), produkcji figur ogrodowych, mechanika pojazdowa. 
Swoje gospodarstwa modernizowali rolnicy indywidualni. W połowie lat  90. XX w. 
ostatecznie zamknięto linię kolejową. Na przełomie stuleci przeprowadzono remont 
dachu kościoła parafialnego, rozpoczęto modernizację dróg. W 2002 r. Otyń zamiesz-
kiwało 1370 osób, we wsi funkcjonowało 12 punktów handlowych, 13 zakładów usłu-
gowych i 52 gospodarstwa rolne.

Zabudowania poklasztorne 
- budynek bramny i kaplica.
Fot. lata 60. XX w.

Otyń

Zabudowania poklasztorne 
- budynek bramny
Fot. 2002 r.
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PASTERNIA
gm. Otyń
 
Neuhaus (1915)

 
Niewielka osada i leśniczówka położona przy drodze leśnej między Bobrowni-

kami, a wzniesieniem Biała Góra, powstała pradopodobnie w połowie XIX stulecia. 
W 1915 r. zamieszkana przez 8 osób. Zabudowania opuszczono i rozebrano na począt-
ku lat 60. XX wieku.

Kompleks szkolny.
Fot. 2004 r.

Osiedle domów jednorodzinnych.
Fot. 2004 r.

Rzeźba św. Jana Nepomucena.
Stan 2003 r.



168 169

PIĘKNE KĄTY
gm. Siedlisko

Schönaich (1618)

Wieś folwarczna założona przez Georga von Schönaicha w końcu XVI  lub na 
początku XVII w. Niemiecka nazwa wsi – Schönaich wskazuje na to, że mógł to być 
pierwszy z założonych przez Georga folwarków. Od początku istnienia zajmował on 
szczególne miejsce w systemie dóbr Schönaichów, tutaj prawdopodobnie uczyli się 
zarządzać majątkiem synowie właścicieli Siedliska. Wieś do 1945 r. wchodziła w skład 
posiadłości ziemskich książąt von Schönaich Carolath-Beuthen z Siedliska. W 1741 r. 
we wsi próbowano założyć parafię ewangelicką. W 1845 r. obok zabudowań folwarcz-
nych we wsi znajdowało się 19 domów (172 mieszkańców – 5 katolików), tartak, rzeź-
nia i winiarnia. W tym czasie miała miejsce rozbudowa folwarku. Powstał wtedy roz-
legły zespół gospodarczo-mieszkalny. Gospodarstwo wraz z podległym mu folwarkiem 
w Różanówce specjalizowało się w uprawie buraka 
cukrowego, który dostarczano do cukrowni 
w Siedlisku. W celu usprawnienia zwózki plonów 
z pól, w końcu XIX w. wybudowano szynowy system 
komunikacyjny (fragmenty zachowały się do począt-
ków XXI stulecia). W 1927 r. dzierżawcą folwarku 
był Bergman Wolte. Po 1945 r. folwark przejął Pań-
stwowy Fundusz Ziemi, potem Państwowe Gospodar-
stwo Rolne w Siedlisku, od połowy lat 80. funkcjo-
nuje we wsi rolnicza spółdzielnia produkcyjna. 
W 2000 r. wieś przyłączono do gminnej sieci wodo-
ciągowej. W 2002 r. Piękne Kąty zamieszkiwało 121 
osób, znajdowało się tu 16 gospodarstw rolnych.

Piękne Kąty.
Szynowy system transportowy.
Fot. 2001 r.

Piękne Kąty, Podbrzeie Dolne i Górne

PODBRZEZIE DOLNE i GÓRNE
gm. Kożuchów

villa Segehardi (1295) 
Segehardisdorf (1349)
Nieder -, Ober -, Siegersdorf (1791)
Zygmuntów Dolny i Górny (1945)

Wieś powstała zapewne w czasie funkcjonowania kasztelanii w Kożuchowie. 
Niewykluczone, że położona blisko miasta miejscowość była jedną z wsi służebnych, 
których mieszkańcy świadczyli usługi na rzecz grodu (zamku). Prawdopodobnie już 
w średniowieczu wykształciły się dwie części wsi – dolna i górna. Podbrzezie Dolne 
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rozwinęło się przy starym trakcie do Głogowa, Górne natomiast – przy drodze do 
Żagania. Na przestrzeni wieków wieś wielokrotnie zmieniała właścicieli, a obie jej 
części podlegały podziałom na mniejsze majątki. Pierwsze wzmianki o Podbrzeziu  
pojawiły się w 1295 r., właścicielem wsi był wtedy burgrabia (kasztelan) kożuchow-
ski  Dietrich von Pesna. Własnością kasztelanów (później starostów) kożuchowskich 
pozostawało Podbrzezie prawdopodobnie do połowy XIV w. W tym czasie doszło za-
pewne do wydzielenia w części wsi własności zamkowej (lenno zamkowe), pozostała 
stanowiła własność prywatną (rycerską) – w 1349 r. część Podbrzezia znajdowała się 
w rękach żagańskiego mieszczanina Petera Unglowbe. Od tej pory coraz częściej jako 
właściciele Podbrzezia występowali przedstawiciele bogatego patrycjatu. W 1405 r. 
swoje dobra w obu częściach wsi posiadał Johann Frankinfurd, potem kożuchowscy 
mieszczanie – Niclos Lindener i Barusch Drepler (1421 r.). Na początku XV w. część 
Podbrzezia Dolnego znajdowała się w posiadaniu rodziny rycerskiej von Unruh. 
Po śmierci Paula Unruha (ok. 1480 r.) własność rycerska przeszła na spokrewnionych 
z nim mieszczan kożuchowskich Sigismunda i Kaspra Ludwigów, którzy wkrótce 
sprzedali majątek miastu. W 1517 r. wymienia się, jako właściciela lenna zamkowego, 
Hansa von Rechenberga. W rękach tego rodu wieś pozostawała do początków XVII w. 

W 1609 r.  Podbrzezie Gór-
ne i część Dolnego zakupił  
Johann Georg von Stensch 
(dzierżawca kożuchowskie-
go zamku), który na terenie 
majątku wzniósł murowany 
dwór. W tym samym czasie 
w innej części Podbrzezia 
Dolnego znajdował się fol-
wark Schönborn, którego 

Podbrzezie Górne.
Kartka pocztowa
z lat 30. XX w.

Podbrzezie Dolne.
Dwór.
Fot. 2003 r.

 Podbrzeie Dolne i Górne



170 171

właścicielem był cesarski radca Georg von Schönborner. W latach 1637-1638 gościł 
u niego słynny głogowski poeta i dramatopisarz Andreas Gryphius. 

W XVIII w. obydwa majątki w Podbrzeziu Dolnym i Górnym zmieniały właści-
cieli. Około 1708 r. majątek górny i część dolnego zakupił Hans Ernst von Kalckreuth  
– nowy właściciel był wachmistrzem saskiego pułku piechoty na służbie króla Polski 
Augusta II. Około 1780 r. rodzina von Kalckreuth wzniosła w Podbrzeziu Dolnym oka-
zały barokowy pałac, przy którym założono rozległy park krajobrazowy. Za rządów 
Kalckreuthów nastąpił rozwój majątku ziemskiego w Podbrzeziu Dolnym; w roku 1791 
wzmiankowano pałac, dwa folwarki, karczmę, 8 gospodarstw kmiecych, 12 zagrodni-
czych, 19 komorników oraz 5 młynów (2 wodne i 3 wiatraki), zamieszkiwało 355 osób. 
W tym czasie w przynależnym do Kalckreuthów Podbrzeziu Górnym znajdowały się 
2 folwarki, szkoła, 10 gospodarstw kmiecych, 29 zagrodników, 24 komorników, 4 młyny 
wodne i wiatrak – 414 mieszkańców. Drugi majątek ziemski w Podbrzeziu Dolnym do 
1790 r. znajdował się w rękach rodziny von Stentsch, później von Böhme. W 1791 r. 
posiadłość obejmowała siedzibę pańską (przebudowany w XVIII w. dwór), 2 folwarki, 
szkołę, gospodę, 8 gospodarstw kmiecych, 20 zagrodniczych, 13 komorniczych, ponad-
to 4 młyny wodne i wiatrak – 302 mieszkańców. W 1815 r. dobra zakupiła rodzina von 
Schwerdtfeger, której przedstawiciele do 1945 r. prowadzili na terenie majątku inwesty-
cje. W II połowie XIX stulecia przebudowano i zmodernizowano zabudowę folwarku, 
pracami budowlanymi objęto również siedzibę właścicieli. W roku 1844 w przynależnej 
do majątku części Podbrzezia Dolnego znajdowały się 52 domostwa, ponadto 3 folwarki, 
gorzelnia, browar, młyn wodny i 5 wiatraków (380 mieszkańców). Do majątku rodziny 
von Kalckreuth należał folwark, gorzelnia, młyn wodny i 6 wiatrowych oraz olejarnia 
(zamieszkiwało 423 osoby w 53 domach). Dobra w Podbrzeziu Górnym obejmowały 
2 folwarki (Hölle- i Mühlvolwerk), 4 młyny wodne, 5 wiatraków, 2 gorzelnie, cegielnię 
– wieś posiadała swoją szkołę ewangelicką (496 mieszkańców i 71 domów). Ponadto 
we wsi znajdowało się  5 wolnych gospodarstw chłopskich. W 2 połowie XIX w. 
majątek ziemski w Podbrzeziu Górnym został rozparcelowany. Na początku XX w. 
obie części Podbrzezia zostały terytorialnie wchłonięte przez rozwijające się miasto 
Kożuchów. Zachowały jednak swoją odrębność administracyjną. 

Podbrzezie Dolne.
Pałac Kalckreuthów.
Fot. lata 30. XX w.

 Podbrzeie Dolne i Górne
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Ostatnimi właścicielami obu majątków w Podbrzeziu Dolnym byli graf Eberhard von 
Kalckreuth oraz Hilda i Max Schwerdtfeger. Po 1945 r. pałac Kalckreuthów uległ 
zniszczeniu (po splądrowaniu przez wojska radzieckie obiekt spłonął). Ruiny budowli 
rozebrano na początku lat 50. XX w. Obecnie tylko fragment fasady budynku i park przy-
pomina o istnieniu założenia pałacowego. Dwór Schwerdtfegerów zachował się do chwili 
obecnej – po wojnie mieściły się w nim biura Państwowego Gospodarstwa Rolnego. 
Jeszcze na początku XX stulecia nastąpił rozwój terytorialny obu wsi. Zabudowa Pod-
brzezia Dolnego rozwijała się wzdłuż drogi do Nowej Soli (ul. Nowosolna), Podbrzezie 
Górne wzdłuż drogi do Żagania. W latach powojennych folwarki w obu wsiach przejęło 
Państwowe Gospodarstwo Rolne w Kożuchowie, do końca lat 50. zabudowania przy 
folwarkach w Podbrzeziu Górnym nosiły odrębne nazwy Młyńczyska i Dybów. PGR 
Kożuchów funkcjonował do lat 90. XX stulecia, później część nieruchomości przejęli 
prywatni przedsiębiorcy. Uruchomiony w Podbrzeziu Dolnym jeszcze w latach 30. 
zakład drzewny – parkieciarnia, ponownie rozpoczął produkcję w 1946 r. i kontynuuje 
ją do dzisiaj. W latach 60. w pobliżu cmentarza komunalnego w Podbrzeziu Dolnym 
założono cmentarz wojenny, na który przeniesiono prochy poległych w 1945 r. żołnie-
rzy radzieckich i żołnierzy polskich, zmarłych w szpitalu dla jeńców w Kożuchowie. 
W obu wsiach wzniesiono szereg nowych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. 
W 2002 r. w Podbrzeziu 
Górnym mieszkało 217 
osób, w Podbrzeziu Dol-
nym – 418.

Podbrzezie Dolne.
Relikty założenia 
pałacowego.
Fot. 2003 r.

 Podbrzeie Dolne i Górne, Popęszyce

POPĘSZYCE
gm. Nowe Miasteczko

Popassiz (1295)
Popsczicz (1376)
Popschütz (1791)
Poppschütz, Ober -, Mittel -, Nieder - (1937)
Popczyce, Popszyce (1945-1948)

Potwierdzone ślady osadnictwa w okolicach obecnej wsi Popęszyce  sięgają 
początków naszej ery. W 1875 r. w pobliżu wsi odkryto wczesnośredniowieczne gro-
dzisko. Prowadzone na przełomie XIX i XX wieku badania (kontynuowano je także po 
1945 r.) wykazały fazy użytkowania grodu w VII i VIII stuleciu oraz w początkach 
IX wieku. Schyłek funkcjonowania grodu przypadł prawdopodobnie na koniec IX w.

Powstanie wsi Popęszyce datuje się na początek XIII wieku. Pierwszym wzmian-
kowanym w 1295 r. właścicielem wsi był Petrus de Popasicz, którego uważa się za 
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protoplastę znanego później rodu 
rycerskiego Poppschütz – w 1331 r. 
jako właściciela wymienia się Bro-
nischa von Pobsicz. W 1376 r. po-
jawiły się wzmianki o miejscowym 
kościele,  wzniesiono go już XIII w. 
w górnej  części wsi. Gotycki kościół 
p.w. św. Michała wielokrotnie prze-
budowywano, m.in. w XV w. (z tego 
okresu pochodzi tryptyk z pracowni 
tzw. Mistrza z Gościszowic) i w XVI w. Ostateczny kształt otrzymał kościół ok. 1850 r., 
kiedy nadbudowano wieżę. W końcu XX stulecia światynię remontowano – wymiana 
pokrycia dachowego i elewacji. Prawdopodobnie w XIV w. wyodrębniły się w Popę-
szyczach dwa, a później trzeci majątek rycerski (dolny, środkowy i górny). Podział 
wsi utrzymał się do 1945 r. W latach 70. i 80. XX w. wzniesiono we wsi kilka nowych 
zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W 2002 r. w Popęszycach zamieszkiwało 
418 osób, funkcjonował zakład produkcji rolnej i  40 gospodarstw rolnych.

Popęszyce Górne

Pierwotnie najstarsza część wsi należała do rodziny von Poppschütz, prawdopo-
dobnie znajdowała się tam murowana siedziba. Wiadomo, że rodzina ta toczyła wielo-
letni spór o prawo połowu ryb w miejscowym stawie z właścicielami drugiego majątku 
– von Tuchilsdorffami (trudno określić czy swoje dobra mieli w części środkowej czy 
dolnej). Wielowiekowa obecność Poppschützów kończy się prawdopodobnie wraz ze 
śmiercią Bartscha w 1568 r. Niewykluczone, że posiadłość znajdowała się jeszcze w 
rękach jego żony Małgorzaty, zmarłej w 1583 r. (świadczy o tym zachowany nagrobek 
w miejscowym kościele). W 1591 r. Popęszyce zakupił Otto von Zeidlitz (prawdopo-
dobnie wraz z częścią środkową), jego następcą był syn Hans. Po jego śmierci majątek 
podzielono – syn Ferdinad Siegmund otrzymał Popęszyce Górne, natomiast córka Anna 
Dorotha odziedziczyła Popęszyce Środkowe. W 1693 r. górny majątek zakupiła rodzina 

von Knobelsdorff. W końcu 
XVIII stulecia wznieśli oni 
w swojej części klasycy-
styczny dwór, który zastą-
pił zapewne wcześniejszą 
siedzibę. 

Popęszyce Górne.
Kościół p.w. św. Michała.
Fot. 2003 r.

Popęszyce Górne.
Dwór.
Fot. pocz. lat 70. XX w.

Popęszyce
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W tym czasie w tej części wsi wzmiankowano folwark, posiadłość parafialną, 2 młyny 
wodne (pierwsze wzmianki o młynie wodnym pochodzą z 1679 r.) i 108 mieszkańców. 
W 1826 r. w posiadanie dóbr w Popęszycach Górnych wszedł  porucznik Karl Benia-
min Bräuer. W 1845 r. majątek ziemski składał się z dworu, folwarku, 14 domów, 
2 młynów wodnych, wiatraka i gorzelni, zamieszkiwało 120 osób. W 1868 r. majątkiem 
zarządzała rodzina Zippel. Począwszy od połowy lat 70. XIX w. posiadłość należała do  
Luizy Pauliny Knoch. Około 1930 r. folwark zakupił Joachim Burchardt. Po II wojnie 
światowej w folwarku funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne, później w za-
budowaniach mieściła się Stacja Hodowli Roślin Zielonogórskiego Przedsiębiorstwa 
Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Dwór nie zachował się, zdewastowaną budowlę roze-
brano w końcu lat 70. XX w.

Popęszyce Środkowe

Z tą częścią wsi związani są prawdopodobnie wymieniani w II połowie XIV w. 
bracia Wirsing, którzy w 1399 r. sprzedali swoje dobra Hansowi von Tauchsdorff. 
Związki rodziny Tauchsdorff z Popęszycami Środkowymi ustały na początku XVI w., 
w tym czasie (1506 r.) folwark przeszedł na własność Hansa i Nickela von Rechenber-
gów, których potomkowie władali majątkiem do 1598 r. W końcu XVI w. Popęszyce 
Środkowe przejęła rodzina Zeidlitzów. Sto lat później Popęszyce Środkowe znalazły 
się w rękach rodziny von Lüttwitz z Popęszyc Dolnych – prawdopodobnie na skutek 
koligacji rodzinnych. U schyłku XVIII stulecia wzmiankowano we wsi folwark, szkołę, 
2 młyny wodne i 142 mieszkańców. Na początku XIX w. doszło do podziału majątków 
Lüttwitzów. W poł. XIX w. Popęszyce Środkowe należały do  majora von Berge – ma-
jątek składał się z pałacu (obiekt nie zachował się), folwarku, 30 domów, dwóch mły-
nów wodnych, gorzelni i kuźni – wieś zamieszkiwało 200 osób (1844 r.). Od roku 1843 r. 
we wsi funkcjonowała szkoła. Po 1868 r. folwark należał do Juliusa Neumanna, a ostat-
nim właścicielem był Benno von Heynitz (do 1945 r.). W 1892 r. w tej części wsi 
wzniesiono stację kolejową linii relacji Nowa Sól – Niegosławice. Połączenie kolejowe 
funkcjonowało do początków lat 90. XX w. Po 1945 r. folwark włączono w skład Pań-
stwowego Gospodarstwa Rolnego.

Popęszyce Dolne

Określenie czasu wyodrębnienia się tej części wsi trudne, prawdopodobnie miało 
to miejsce już w połowie wieku XV. W tym czasie w dokumentach dotyczących sporu 
o popęszycki staw pojawił się Kaspar Loptitcz (von Lüttwitz). W 1534 r. wymienia się 
braci Georga i Siegmunda Lüttwitzów z Popęszyc, których własność musiała się znajdo-
wać w części dolnej wsi. W posiadaniu rodziny majątek znajdował się nieprzerwanie do 
początków XIX w. Na początku XVIII w. właścicielem rozległych dóbr, m.in. Długiego, 
Szyby, Książa Śląskiego i Starego Żabna był Balthasar Friedrich. W końcu XVIII w. 
wzmiankowana jest w tej części wsi siedziba pańska, folwark, młyn wodny i wiatrowy 
i 162 mieszkańców. W 1804 r. posiadłość przeszła na własność Josepha Ottona von 
Stosch, a następnie majora von Reven. W 1843 r. posiadłość składającą się z pałacu, 
folwarku, gorzelni i browaru zakupił Eugeniusz Antast. W tym czasie we wsi znajdowało 
się 30 domów, młyn wodny, wiatrak i kuźnia – 249 mieszkańców. W 2 połowie stulecia 
przebudowano dwór i wzniesiono nowe zabudowania folwarczne.

Popęszyce
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Inwestycje te przypisuje się Heinrichowi Bräuerowi, który w latach 1862-1876 był wła-
ścicielem majątku. Następnie dobra przejęła rodzina von Schönborn, która związana była 
z Popęszycami Dolnymi do roku 1910. Ostatnimi właścicielami dóbr byli Fritz i Frida 
von Schäpe. Po II wojnie światowej w folwarku utworzono Państwowe Gospodarstwo 
Rolne. We dworze znaj-
dowała się administracja 
kombinatu rolnego. W la-
tach 80. XX w. obiekt pod-
dano remontowi. Obecnie 
administratorem dworu 
jest Agencja Własności 
Rolnej Skarbu Państwa.

Popęszyce Dolne.
Dwór. Fot. 2003 r.

Popęszyce, Popowo

POPOWO
gm. Bytom Odrzański

Pffafendorf (1360)
Pffafendorf (1791)
Pffafendorf – Dreidorf (1938)

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1360 r., kiedy wymieniono jej nazwę 
w dokumencie podziałowym księstwa głogowskiego. W 1483 r. Popowo było wła-
snością bytomskiego proboszcza Simona Newerwäldera. Kolejni posiadacze majątku 
ziemskiego są nieznani. Około 1604 r. wieś zakupił Georg von Schönaich. W 1791 r. 
wieś należała do księstwa siedlisko –bytomskiego Schönaichów, we wsi mieszkały 
34 osoby (4 gospodarstwa chłopskie i 3 komorników), nie wzmiankuje się folwarku. 
W roku 1844 we wsi znajdowało się 8 posesji – 61 mieszkańców. W 1915 r. wieś zamiesz-
kiwały 53 osoby. W latach 30. XX w. Popowo razem z pobliskimi wsiami Wierzbnicą 
i Wierzbniczkami tworzyły wspólną jednostkę administracyjną, zwaną Dreidorf. 
Po 1945 r. wzniesiono w Popowie kilka zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. 
W końcu XX stulecia doprowadzono wodociąg, do wsi przyłączono miejscowość Wierzb-
niczki/Pastuszyn. W 2002 r. we wsi zamieszkiwały 63 osoby w 15 domostwach.

Popowo.
Fot. 2003 r.
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PORĘBÓW 
gm. Nowa Sól

Rothbuchenhorst (1937)

Leśniczówka powstała prawdopodobnie w połowie XIX w., przy niej wzniesiono 
zabudowania gospodarcze. W 1915 r. w zabudowaniach mieszkały 4 osoby. Współcze-
śnie leśnictwo podległe nadleśnictwu w Nowej Soli (wcześniejsza nazwa Czerwonak). 

PRZYBORÓW
gm. Nowa Sól

Pzriborow (1295)
Tschiefer (1791)
Zollbrücken (1937)

Ślady osadnictwa na tym terenie sięgają czasów epoki brązu. Przeprowadzone 
w latach 60. XX w. badania archeologiczne wykazały istnienie w okolicy zwartego 
osadnictwa na przestrzeni około 600 lat. Odkryto m.in. wielkie cmentarzysko ciałopal-
ne kultury łużyckiej (ok. 1300-600 lat p.n.e.). Wieś Przyborów powstała w średniowie-
czu. Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły się w 1295 r. – allodium (własność 
rycerska) Clemensa Pzriborow. Kolejne informacje o Przyborowie pojawiły się dopiero 
w końcu XVI w. Po roku 1589 Przyborów razem z wsiami  Modrzyca i Koserz wszedł 
w skład nowosolskiej domeny solnej. Odtąd do podstawowych obowiązków mieszkań-
ców należało dostarczanie drewna do warzelni soli w Nowej Soli. W Przyborowie 
utworzono królewski rewir leśny, któremu podlegały lasy między Stanami, Lipinami 
i Siedliskiem. Świadczenia na rzecz warzelni obejmowały również transport rzeczny. 
Usługi przewozowe kontynuowane były przez ludność wsi do końca XIX w. 
W  1750 r. w posiadaniu mieszkańców były 4 barki i 4 łodzie. Przy miejscowości znaj-
dowała się przeprawa promowa (Stara Wieś), która do czasu wybudowania stałego 
mostu w Nowej Soli (1871 r.) obsługiwała miasto. W 1791 r. Przyborów zamieszkiwało 

Przyborów.
Starorzecze Odry.
Kartka pocztowa
z pocz. XX w.

Porębów, Przyborów
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837 osób, we wsi znajdowała się 
szkoła ewangelicka (otwarta 
1787), wolne gospodarstwo rol-
ne, 17 gospodarstw kmiecych, 
102 komornicze, 4 młyny wiatro-
we i 12 innych domów – razem 
137 zabudowań. W okresie wo-
jen napoleońskich ludność wsi zatrudniono do remontu mostu na starorzeczu Odry 
i budowy przepraw dla wojsk (w 1814 r. przeprawiały się tutaj, powracające z Francji 
do Polski, oddziały Księstwa Warszawskiego). Prawdziwą plagą nawiedzającą Przy-
borów były powodzie. Z większych należy wymienić te z lat 1565, 1625, 1736, 1872, 
1903, 1946 i ostatnią z 1997 r. Po powodzi w 1903 r. rozpoczęto budowę wałów prze-
ciwpowodziowych, wcześniej (poł. XIX w.) przeprowadzono prace melioracyjne – bu-
dowa kanału Kopalnica. W 1844 r. Przyborów podlegał domenie królewskiej Neusalz-
Sagan i liczył 1348 mieszkańców (397 katolików). We wsi funkcjonowały dwie 
szkoły wyznaniowe – ewangelicka (180 uczniów) i katolicka (nowy budynek postawio-
no w 1820 r. – 90 uczniów). Królewski rewir leśny (nadleśnictwo) z leśniczówką ad-
ministrował kompleksem leśnym położonym na prawym brzegu Odry. Prócz 141 go-
spodarstw rolnych znajdował się tu niewielki folwark, 4 wiatraki i cegielnia. Część 
mieszkańców zajmowała się nadal transportem rzecznym (10 barek), inni znaleźli za-
trudnienie w Nowej Soli. W końcu XIX i na początku XX w. we wsi wzniesiono szereg 
nowych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, ponadto otwarto restaurację z salą 
taneczną, remizę strażacką, kuźnię, warsztat samochodowy, tartak. W roku 1926 wieś 
zamieszkiwało 1030 osób, a miejscowy folwark był w posiadaniu nadleśniczego Bogd-
ta. Przed wybuchem II wojny światowej w okolicy Przyborowa wybudowano pas 
umocnień polowych. W czasie działań wojennych zniszczeniu uległ most na Starej 
Odrze, który zastąpiono później ziemną groblą z przepustem. Po powodzi w latach 80. 

XX w. drogę do Nowej Soli za-
bezpieczono wałami przeciwpo-
wodziowymi. Uległy one znisz-
czeniu w 1997 r., drogę i system 
przeciwpowodziowy zmoderni-
zowano w latach 1997 - 2000. 

Po 1945 r. wieś stopniowo 
rozwijała się – zarówno zabudo-
wa mieszkalna i gospodarcza.

Budynek szkoły ewangelickiej.
Fot. lata 30. XX w.

Kościół parafialny.
Fot. 2003 r.

 Przyborów
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Od 1945 r. funkcjonuje w Przyborowie szkoła podstawowa, którą rozbudowano 
w latach 1987-1988. Na początku lat 70. zmodernizowano remizę strażacką, 
w 1972 r. wzniesiono salę – Klub Strażaka. W latach 1979 -1982 wzniesiono w Przybo-
rowie kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i ustanowiono samodzielną parafię, 
wcześniej nabożeństwa odbywały się w zaadaptowanych pomieszczeniach biurowych. 
Plebanię postawiono w latach 1983 -1987. U schyłku stulecia Przyborów zamieszkiwało 
1283 osoby, we wsi znajdowały się 152 gospodarstwa rolne, remiza Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, leśniczówka (leśnictwo), 19 obiektów handlowych, 34 zakłady usługowe 
i produkcyjne, w tym zakład konfekcji lekkiej i 2 zakłady przetwórstwa drewna. 

 Przyborów, Radocin

RADOCIN
gm. Siedlisko

Rudolphshof (1937)

Niewielki folwark założono prawdopodobnie w 2 połowie XIX w., wchodził 
w skład majątków ziemskich rodziny von Schönaich z Siedliska. Po 1945 r. w gospo-
darstwie utworzono zakład rolny, podległy Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu 
w Dębiance. W latach 60. XX w. wzniesiono przy gospodarstwie 3 pracownicze domy 
mieszkalne. W końcu lat 90. zakład rolny przejął prywatny przedsiębiorca. W 2002 r. 
miejscowość zamieszkiwało 92 osoby.

Przyborów. 
Szkoła 
podstawowa.
Fot. 2004 r.

Przyborów. 
Remiza strażacka.
Fot. 2004 r.
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RADOSŁAWICE
gm. Nowa Sól

Sabinengrund (1791)
Sabinówka (1946)
Radostowice (1962)

Czas powstania osady jest nieznany. Po raz pierwszy miejscowy folwark wzmian-
kowano w 1791 r. W tym czasie gospodarstwo przynależało do majątku ziemskiego 
w Chełmku i było własnością rodziny książęcej von Schönaich z Siedliska. Wraz z pra-
cownikami folwarku i 4 gospodarstwami komorników osadę zamieszkiwały 23 osoby. 
W 1844 r. przy folwarku znajdowało się 5 domostw i leśniczówka. W 1915 r. kolonię 
i folwark zamieszkiwało 25 osób. Po 1945 r. zabudowania folwarczne przejęli rolnicy 
indywidualni. Osada jako przysiółek Lubięcina nie rozwinęła się, w 2000 r. funkcjono-
wały tu 2 zakłady usługowe, 3 gospodarstwa rolne, zamieszkiwały 24 osoby.

Radosławice, Radwanów

RADWANÓW
gm. Kożuchów

Syfrydivilla (1301)
Seiffersdorf (1791)
Zebrzydów (1945)

Historyczne wzmianki o Radwanowie są bardzo skąpe. Wieś powstała prawdo-
podobnie w końcu XIII w., a po raz pierwszy wzmiankowano ją w 1310 r. Jako własność 
rycerska wielokrotnie zmieniała właścicieli. W 1475 r. wsią władali bracia Nickel 
i Hans von Ebersbachowie. W 1535 r. właścicielem posiadłości był Christoph Schwe-
inz. Później Radwanów należał do Wolffa von Brauna z Ciepielowa. Na przełomie 
XVII i XVIII w. właścicielem wsi był Benjamin von Arnold. W końcu XVIII w. wieś 
była podzielona na dwie części – górna była w posiadaniu barona von Abschaz i skła-
dała się z dwóch folwarków (w tym Sorgau, powojenna osada Troska), gospody, wol-
nego gospodarstwa, 5 kmiecych, 12 zagrodniczych, 5 komorniczych, wiatraka i 4 innych 
domów, zamieszkiwało ją 194 osoby. Właścicielem Radwanowa środkowego była ro-

Radosławice.
Budynek mieszkalno 
-gospodarczy 
z przełomu 
XVIII/XIX w.
Fot. 2004 r.
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dzina von Eckardt, wzmiankowano tu siedzibę pańską, folwark, gospodę, 9 gospodarstw 
kmiecych, 12 zagrodników, wiatrak i 5 innych zabudowań – 200 mieszkańców. W 1844 
r. wymienia się część dolną wsi, która wraz z górną stanowiła własność rodziny  Rau-
er (2 folwarki). Część środkowa nadal była w posiadaniu rodziny von Eckardt, która 
rozbudowała dolny folwark, a na terenie majątku uruchomiła 3 wiatraki, 2 olejarnie, 
cegielnię, browar i 3 gorzelnie. W II połowie XIX w. przebudowano także siedzibę 
właścicieli (obiekt nie zachował się). Przy dworze założono park krajobrazowy z dwo-
ma stawami. W połowie stulecia we wszystkich częściach wsi znajdowały się 74 pose-
sje – 641 mieszkańców (34 katolików). Ostatnim właścicielem środkowej części Ra-
dwanowa był Kurt Eckardt.  Również część dolna i górna wsi zmieniała właścicieli, 
przed wybuchem II wojny światowej był nim Karl Rude. 

Po wojnie w zabudowaniach folwarcznych zorganizowano Państwowe Gospo-
darstwo Rolne. W 1965 r. zakład rolny wzniósł dla swoich pracowników dwa wieloro-
dzinne bloki mieszkalne, kolejny oddano do użytku w 1970 roku. W połowie lat 70. 
i 80. gospodarstwo prowadziło na terenie wsi szereg inwestycji, m.in. budowę chlewni 
(ferma trzody chlewnej 1975 - 1980), 2 bloków mieszkalnych (1988 r.). W tym czasie 
rolnicy indywidualni wznieśli we wsi kilka nowych zabudowań mieszkalnych i gospo-
darczych. Swoje placówki we wsi miała również Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska”, m.in. magazyn zbożowy oraz pawilon handlowy. Na początku lat 90. PGR 
zlikwidowano, a część zabudowań gospodarczych przejął prywatny przedsiębiorca. 
W 2002 r. wieś zamieszkiwały 472 osoby, znajdowały się tu 33 gospodarstwa rolne 
i punkt handlowy. 

REJÓW
gm. Nowe Miasteczko

Reyl (1426)
Rehel (1620)
Röhlau (1791)
Rehlau (1937)

Wieś Rejów powstała prawdopodobnie w XIII w. Z pierwszych zapisek źródło-
wych wynika, że w tym czasie (1266 r.) wieś znajdowała się w rękach kościelnych 
(klasztor augustianów w Nowogrodzie Bobrzańskim), a potem rycerza Piotra z Sobo-
lic. Kolejnymi, wzmiankowanymi w 1426 r., właścicielami byli Maternus i Nikel Sy-
fridi.  W 1432 r. w dokumencie wystawionym przez kancelarię księcia głogowskiego 

Radwanów.
Osiedle 
mieszkaniowe.
Fot. 2004 r.
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wymienia się miejscowego sołtysa Jorge Scholcz. W średniowieczu sołtys, jako przed-
stawiciel właściciela ziemi, zajmował wysoką pozycję we wsi, posiadał największe 
gospodarstwo, zwolniony był z podatków, miał prawo do wyszynku, wypieku chleba 
i sprawował sądownictwo niższego stopnia. Zobowiązany był również do służby woj-
skowej. U schyłku średniowiecza w celu ograniczenia roli sołtysów miejscowa szlach-
ta wykupywała ich urząd.  Dziedziczni sołtysi z Rejowa, pomimo licznych zmian wła-
ścicieli wsi, pełnili swój urząd aż do połowy XIX w., a ich gospodarstwa mogły konku-
rować z niejednym majątkiem szlacheckim. W połowie XV w. Rejów, jako własność 
lenna należał do Merkila, Żyda z Głogowa. Po jego śmierci książę Henryk IX sprzedał 
wieś rodzinie von Lessnow. W 1501 r. wzmiankowany był miejscowy folwark. W tym 
czasie we wsi były tylko 2 wolne gospodarstwa (w tym jedno sołtysie) i młyn wiatrowy. 
Na pocz.  XVI w. Rejów był własnością rodziny von Kottwitz z Solnik, potem kolejno 
władali wsią von Schenkendorffowie, Mates Heyder i Moritz von Tschammer. W 1568 
roku Rejów zakupił Fabian von Schönaich, który włączył wieś do rozległego klucza 
dóbr siedlisko-bytomskich (na początku XVII w. otrzymały one status majoratu ziem-
skiego). W 1599 r. cesarz Rudolf II sprzedał położony w pobliżu Rejowa młyn wodny 
(Nattermülle) śląskiemu staroście solnemu Danielowi Preussowi (urząd solny mieścił 
się w Nowej Soli). Później w okolicach funkcjonowały jeszcze dwa młyny – Obermül-
le (1642 r.) i Sandmülle (1863 r.) Po wojnie trzydziestoletniej część zadłużonych ma-
jątków  Schönaichów przejęli jezuici z Głogowa. Dopiero po licznych procesach sądo-
wych w 1746 r. udało się rodzinie książęcej z Siedliska odzyskać Rejów. Władali oni  
wsią do czasów parcelacji majątku na pocz. XX w. W latach 70. XVIII w. wzniesiono 
we wsi murowaną siedzibę sołtysa (okazały dwór wybudowano w stylu późnobaroko-
wym i był on wyrazem zamożności i pozycji miejscowego sołtysa). Budynek remonto-
wano w połowie XIX w. Około 1791 r. wieś liczyła 165 mieszkańców, znajdowały się 
dwa wolne gospodarstwa. W 1844 r. we wsi, poza folwarkiem i majątkiem sołtysa, 
znajdowało się 31 gospodarstw i dwa młyny – wodny i wiatrowy. Rejów liczył 256 
mieszkańców, w tym 64 wyznania katolickiego. Ostatnim dziedzicznym sołtysem Re-
jowa był Wilhelm Pusch. Po likwidacji urzędu w roku 1872 jego gospodarstwo należa-
ło do największych we wsi. W 1910 r. jego właścicielem był Kurt Halle. Po 1945 r. 
wzniesiono we wsi kilka nowych domostw i zabudowań gospodarczych, w latach 60. 
funkcjonowało kółko rolnicze. W 2002 r. wieś zamieszkiwało 212 osób, znajdowało 
się tu 26 gospodarstw rolnych.

 Rejów

Dawny dom-karczma sołtysia.
Fot. 2004 r.
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RÓŻANÓWKA
gm. Siedlisko

Rosenthal (1618)

Pierwsza wzmianka o folwarku Rosenthal pochodzi z 1601 r. Założył go wła-
ściciel Siedliska, Georg von Schönaich, który prowadził intensywną akcję zagospo-
darowywania terenów na prawym brzegu Odry (miejscowość do 1945 r. wchodziła 
w skład majątków książąt von Schönaich Carolath-Beuthen). W 1660 r. we wsi wzmian-
kowany był wiatrak. W 1791 r. we wsi wzmiankowano folwark, szkołę, wolne gospo-
darstwo chłopskie, 8 chałupników i wiatrak, miejscowość zamieszkiwało 176 osób. 
Od połowy XIX w. gospodarstwo z pobliskim folwarkiem Karlsberg specjalizowało 
się w hodowli owiec (1580 sztuk – 1844 r.). W 1845 r. we wsi znajdował się folwark, 
owczarnia, wiatrak, 27 domów i szkoła ewangelicka (230 mieszkańców). W latach 
1850 – 1900 miała miejsce rozbudowa folwarku. W tym czasie dzierżawcami majątku 
byli kolejno Sprangenberg i Windler. W końcu XIX w. folwark połączono szynowym 
systemem transportowym z Pięknymi Kątami. W końcu lat trzydziestych, w ramach 
budowy umocnień Pozycji Odrzańskiej, na skraju wsi wybudowano interesujące stano-
wisko bojowe, które zamaskowano na budynek gospodarczy (stodoła). Jego zadaniem 
była obrona mostów na kanale Kopalnica. W latach 30. XX w. wzniesiono we wsi 
nowy budynek szkoły. Miejscowa szkoła funkcjonowała z przerwami do początków 
lat 90., kiedy utworzono szkołę zbiorczą w Siedlisku. Po 1945 r. w folwarku funk-
cjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne podległe zakładowi w Siedlisku, potem 
w Borowcu. W latach 1956-1958 wzniesiono przy gospodarstwie 5 pracowniczych 
domów mieszkalnych (dwurodzinnych). W połowie lat 70. założono w Różanówce 

rolniczą spółdzielnię produk-
cyjną. Współcześnie obiekty po 
PGR użytkuje prywatny przed-
siębiorca. W roku 2002 wieś 
liczyła 163 mieszkańców i 12 
gospodarstw rolnych.

Budynek szkoły.
Fot. lata 30. XX w.

Stanowisko bojowe maskowane na stodołę.
Fot. 2003 r.
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RUDNO
gm. Nowa Sól

Rawden (1486)
Rauden (1791)

Wieś należy do starszych w powiecie nowosolskim. Nazwa pochodzi prawdopo-
dobnie od występującej w okolicy rudy darniowej. Pierwsze wzmianki o miejscowości 
pojawiły się w 1261 r., kiedy książę głogowski Konrad I zezwolił ówczesnemu właści-
cielowi wsi, na dokonanie translokacji wsi na prawie niemieckim. Nadanie 
w tym czasie nowych praw  świadczyć może o wcześniejszym powstaniu Rudna, któ-
re w połowie XIII wieku było już ukształtowaną wsią. Założona w układzie ulicówki 
miejscowość pozostawała we władaniu rycerskim prawdopodobnie do końca XIII w. 
Na początku XIV wieku Rudno było już  własnością książęcą. W 1314 r. księżna gło-
gowska Mechtylda sprzedała wieś klasztorowi magdalenek w Bytomiu Odrzańskim. 
Kolejna wzmianka o Rudnie pochodzi z 1485 r. Ponownie wieś wymienia się na począt-
ku XVII w., kiedy znalazła się w domenie ziemskiej rodziny Schönaich z Siedliska 
(około 1604 r.). W tym czasie katoliccy mieszkańcy Nowej Soli przynależeli do para-
fii w Rudnie. Miejscowy kościół parafialny p.w. św. Tomasza Judy powstał w połowie 
XIII w. i należy do najstarszych w województwie lubuskim. Wybudowano go z kamie-
nia polnego i rudy darniowej w stylu wczesnogotyckim. Na przestrzeni wieków świą-
tynię wielokrotnie przebudowywano. W XV wieku rozpoczęto stawianie wieży, której 
jednak nie ukończono. Otoczono natomiast kościół kamiennym murem. W czasie woj-
ny trzydziestoletniej kościół spłonął. Odbudowany w latach 1670-1688 otrzymał baro-
kowe wyposażenie. Funkcję kościoła parafialnego pełniła świątynia do 1731 r. – później 
była filią parafii św. Michała w Nowej Soli, współcześnie parafii św. Józefa Robotnika. 
Podczas wojny trzydziestoletniej, Rudno, podobnie jak część majątków rodziny von 
Schönaich, znalazło się w rękach głogowskich jezuitów. Była to forma represji wobec 
protestanckich właścicieli, którzy zmuszeni zostali do zapłacenia ogromnej kontrybucji. 
Rodzina książęca z Siedliska odzyskała wieś dopiero w 2 połowie XVIII w. W końcu 
stulecia prócz kościoła wzmiankowano we wsi dom parafialny, 2 szkoły, 24 gospodarstwa 
kmiece, 3 zagrodnicze i 14 komorniczych, ponadto młyn wiatrowy i 12 innych domów. 

 Rudno

Kościół 
p.w. św. Tomasza Judy.
Fot. 2002 r.
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Rudno zamieszkiwało 297 osób. W 1842 r. wzniesiono nowy budynek szkoły ewange-
lickiej, do szkoły katolickiej uczęszczały dzieci z okolicznych wsi – Swobody, Lubie-
szowa, Ciepielowa, Nowego i Starego Żabna. W 1844 r. we wsi znajdowało się 55 
posesji, kuźnia, 3 wiatraki i 2 końskie młyny (kieratowe) – 393 mieszkańców. Miesz-
kańcy zajmowali się rolnictwem i pozyskiwaniem miejscowej rudy dla nowosolskich 
hut. W XIX w. i na początku XX w. wzniesiono w Rudnie szereg nowych zabudowań 
mieszkalnych i gospodarczych, w tym restaurację z salą taneczną i remizę strażacką. 
W 1933 r. dzierżawcą niewielkiego majątku ziemskiego była rodzina Lange. Pod koniec 
II wojny światowej w okolicy wsi wybudowano umocnienia polowe. 13 lutego 1945 r. 
doszło tutaj do potyczki niemieckiej kompanii piechoty z nacierającymi od strony 
Kożuchowa czołgami radzieckimi. Po 1945 r. wieś rozwijała się wolno, dopiero w latach 
70. i 80. postawiono kilka nowych domów mieszkalnych i pawilon handlowy. W po-
bliżu wsi powstał kompleks zabudowań gospodarczych (ferma drobiu) Państwowego 
Gospodarstwa Rolnego w Lubieszowie. W tym czasie rozrastające się osiedle domów 
jednorodzinnych w Nowej Soli zbliżyło się do Rudna, zacierając stopniowo granicę 
między miejscowościami. W 2000 r. Rudno zamieszkiwało 513 osób, we wsi znajdo-
wały się 62 gospodarstwa rolne i ferma drobiu, 5 obiektów handlowych i 20 zakładów 
usługowo-produkcyjnych (m.in. zakłady przetwórcze drewna, warsztaty samochodowe, 
produkcja figur ogrodowych).

 Rudno, Runów

RUNÓW / SIEDLISKO
gm. Siedlisko

Reibnig (1473)
Reimberg (1791)
Reinberg (1844)

Wieś posiada metrykę średniowieczną, pierwsza wzmianka pochodzi z 1473 r.; 
w tym czasie była własnością rodu von Rechenberg. Jej powstanie odnieść należy jednak 
do połowy XIV w., niewykluczone, że Runów w tym czasie był wsią służebną zamku 
(grodu) w Siedlisku. Na początku XVI w. Runów był własnością Hansa von Rechen-
berga. W połowie XVI w. wieś znalazła się w składzie dóbr Fabiana von Schönaicha, 
który stworzył podwaliny rodowej własności ziemskiej – majoratu Carolath-Beuthen. 
W 1561 r. wieś składała się z 22 gospodarstw chłopskich. Rozwój wsi nastąpił na 
początku XVII w. za rządów Georga von Schönaicha. W 1660 r. pierwszy raz wzmian-
kowany był miejscowy wiatrak. W końcu XVIII w. we wsi znajdował  się dom pański, 
szkoła, wolne gospodarstwo, 19 gospodarstw kmiecych, 24 zagrodnicze, 41 komorni-
ków oraz dwa wiatraki. Łącznie wieś zamieszkiwało 567 osób. W 1826 r. wzniesiono 
nową szkołę ewangelicką (w 1844 – 160 uczniów). W 1844 r. we wsi znajdowało się 
107 posesji, gorzelnia, książęca cegielnia, 2 wiatraki i 2 kuźnie. Ponadto mieszkańcy 
zajmowali się przewoźnictwem na Odrze (własne barki). Wieś liczyła 900 mieszkań-
ców (49 katolików). Na początku XX w. liczba ludności spadła do 653 osób (12 kato-
lików). W końcu XIX w. zabudowa wsi połączyła się z Siedliskiem, jednak formalne 
połączenie obu miejscowości nastąpiło dopiero po 1945 r. Obecnie dla Runowa używa 
się potocznej nazwy – Siedlisko dolne.
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SIECZKÓW
gm. Siedlisko 

Spangenberg (1937) 

Niewielki folwark własności ziemskiej książąt von Schönaich z Siedliska 
założono prawdopodobnie na początku XX w. Wraz z folwarkami Eichenkranz (Dę-
bianka), Katharinenhof (Katarzynów), Rudolphshof (Radocin) tworzył kompleks fol-
warków o powierzchni 645 ha. W 1915 r. folwark zamieszkiwało 31 osób. Po wojnie 
w gospodarstwie zorganizowano zakład rolny podległy Państwowemu Gospodarstwu 
Rolnemu w Dębiance. Osadę i gospodarstwo rozebrano w końcu lat 60. XX w.

 Sieczków, Siedlisko

SIEDLISKO
gm. Siedlisko 

Sedlscho (1298)
Carlatt (1381)
Carolath (1561)
Karolat (1945)

Pierwsze potwierdzone ślady osadnictwa w okolicach wsi datują się na okres 
II i I tysiąclecia p.n.e. Na terenie wsi i okolic odkryto również ślady osad pochodzą-
cych z okresu kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza. Historia miejscowości 
związana jest nierozerwalnie z dziejami miejscowego zamku. Najstarsze informacje o 
Siedlisku pochodzą z dokumentu wystawionego w 1298 r. przez księcia głogowskiego 
Henryka III i dotyczą nowo wybudowanego zamku – novo castro Sedlscho. Siedliska 
warownia (prawdopodobnie drewniana strażnica) pełniła rolę bezpośredniego zabez-
pieczenia przeprawy przez Odrę w pobliżu strategicznego ośrodka jakim był Bytom 
Odrzański. Funkcję nadrzecznej strażnicy mógł pełnić zamek również w XIV w. Po 
formalnym podziale ziem księstwa głogowskiego, dokonanym w 1360 r. przez króla 
czeskiego Karola IV Luksemburskiego, część kasztelanii bytomskiej wraz z Tarnowem 
i Siedliskiem znalazła się w jego posiadaniu. Dokument dotyczący tych podziałów 
wymienia również Siedlisko, a właściwie Carlatt. Pojawienie się nowej nazwy przypi-
suje się osobie samego cesarza, który rzekomo posiadał tutaj swój zameczek myśliwski. 

Siedlisko.
Prawdopodobnie 
najstarszy widok zamku.
Fragment panoramy 
Bytomia Odrzańskiego. 
Autor nieznany, 
ok. 1537 r. 
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W 1381 r. cesarz oddał Siedlisko z pozostałą częścią kasztelanii bytomskiej w dzierżawę 
Nickelowi von Rechenbergowi. W ten sposób Siedlisko na przeciąg 200 lat znalazło 
się we władaniu rodu Rechenbergów. 

Na początku XVI w. Bytom, Tarnów i prawdopodobnie Siedlisko znajdowa-
ło się we władaniu Hansa i Nickela Rechenbergów. Później wymienia się jako wła-
ściciela Siedliska kolejnego z braci – Balthasara. Po jego śmierci (ok. 1530 r.) posia-
dłość przeszła na jego synów Melchiora i Franza. W latach 1540 -1548 Franz na tere-
nie zamkowym wzniósł nowy dom mieszalny. W tym samym czasie w pobliżu zamku 
założono folwark i zaczęła się rozwijać osada, w 1554 r. wzmiankuje się 3 owczarnie, 
murowaną stodołę, browar i cegielnię. Nie wiadomo czy pobliska wieś Runów była 
już częścią majątku zamkowego. W 1561 r. Franz Rechenberg sprzedał swoje posia-
dłości za kwotę 50000 talarów Fabianowi von Schönaichowi. Nie wiadomo, czy nowy 
właściciel zamieszkiwał w siedliskim zamku i czy podejmował jakieś prace budowla-
ne.  Według przekazów, ok. 1589 r. zamek częściowo spłonął i Fabian mógł mieszkać 
w Bytomiu. Zakrojone na szeroką skalę prace budowlane podjął dopiero jego spadko-
bierca, Georg Schönaich, który w 1597 r. rozpoczął przebudowę i rozbudowę siedliskiej 
rezydencji. W pierwszej kolejności przebudowano dom mieszkalny Rechenberga, do  
którego kolejno dobudowywano skrzydła zamku – do 1602 r. wzniesiono skrzydło po-
łudniowe z salą kolumnową, w latach 1602 -1618 skrzydło wschodnie. W latach 1610 
-1614 wybudowano budynek bramny, który powiązano z bastionowym systemem for-
tyfikacji. Ostatnią, ukończoną przez Georga budowlą była kaplica zamkowa, którą po-
święcono w 1618 r. W tym samym czasie co zamek wybudowany został również miej-
scowy kościół protestancki. Georg Schönaich okazał się wybitnym organizatorem, bu-
downiczym i mecenasem sztuki. Za jego rządów przebudowano Bytom Odrzański, gdzie 
złożono słynne gimnazjum protestanckie i zagospodarowano tereny między Odrą a Je-
ziorem Sławskim – powstały wtedy folwarki Różanówka, Piękne Kąty, Bielawy, Dę-
bianka, Borowiec, Grochowice. Na początku XVII w. posiadłości Schnönaichów uzy-
skały status majoratu ziemskiego.

Śmierć Schönaicha nie przerwała prac na zamku, kontynuował je jego następca, 
Johann, który wykończył nowo wybudowane wnętrza zamku. W 1624 r. w pobliskim 
Tarnowie Jeziernym wzniósł dwór myśliwski. 

W pierwszych latach wojny trzydziestoletniej dobra majoratu zwolnione były 
z kwaterunku wojsk i kontrybucji, jednak jawne opowiedzenie się Johanna po stronie 

Zamek.
Widok F. B. Wernera, 
poł. XVIII w.

Siedlisko
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protestantów zmieniło sytuację. Właściciel Siedliska musiał opuścić swoje dobra i pójść 
na wygnanie. Po zakończeniu wojny Schönaichowie odzyskali swoje ziemie. Drugi 
okres świetności Siedliska przypadł na początek XVIII w. i był zasługą Hansa Carla 
Schönaicha, który rozpoczął przebudowę zamku. Wzniesiono nowe skrzydła zamkowe 
– zachodnie i północne, przeprowadzono również remonty renesansowych pomieszczeń. 
Prawdopodobnie w tym czasie założono również zamkowe ogrody, które zlokalizowa-
no na południowo-wschodnim bastionie. W 1767 r. wybudowano nowy most przed 
budynkiem bramnym. Przeprowadzone w XVIII w. prace zmieniły zasadniczo wygląd 
zamku, który nabrał cech wybitnie rezydencjonalnych. W tym czasie siedziba książąt 
von Schönaich zu Carolath-Beuthen była jednym z najwspanialszych i największych 
założeń zamkowych na Śląsku (tytuł książęcy otrzymali Schönaichowie w 1741 r. od 
króla Prus Fryderyka II). Po 1740 r. dokonano również przebudowy miejscowego ko-
ścioła, który zamknięty po wojnie trzydziestoletniej popadł w ruinę. Szachulcową 
konstrukcję w całości obmurowano i powiększono o przybudówki. W roku 1791 oprócz 
zamku, w Siedlisku znajdował się folwark, dom parafialny, szkoła, wiatrak, jedno 
wolne gospodarstwo, łącznie 73 zabudowania i 528 mieszkańców. 

W XIX w. kontynuowano rozbudowę zamku. Za rządów ks. Heinricha Carla 
Wilhelma wybudowano na jego terenie i w jego najbliższym otoczeniu kilka budowli. 
Z ważniejszych wymienić należy niewielki neogotycki aneks przy południowym skrzy-
dle, kryty pasaż między skrzydłem wschodnim a bastionem południowo-wschodnim, 
poza terenem zamku natomiast – wieżę widokową (na tzw. wzgórzu Adelhaidy) i willę 
Adelhaidy oraz szereg budowli gospodarczych na terenie zamkowego folwarku – bro-
war, cukrownię, owczarnię (1000 owiec) i winiarnię. U podnóża wzgórza zamkowego 
wzniesiono budynek sądu księstwa. Na terenie wsi funkcjonował szpital, kuźnia, warsz-
taty stolarskie, szewskie, krawieckie, bednarskie, dwa wiatraki. Mieszkańcy trudnili 
się także przewoźnictwem – 7 łodzi. W połowie stulecia założono wodociąg i wznie-
siono most łączący teren kościelny z drogą na nowy cmentarz. W 1845 r. Siedlisko 
(bez Runowa) zamieszkiwało 810 osób – 60 katolików (razem 88 posesji). W skład 
księstwa siedlisko-bytomskiego wchodziły wsie – Bycz, Konin, Drogomil, Popowo, 
Rudno, Rejów, Tarnów, Zagóra, Buczków, Miłaków, Żuków, Bukowica, Różanówka, 
Stany, Kierzno, Bielawy, Borowiec, Dębianka, Grochowice, Piękne Kąty, Tarnów 
Jezierny, Strzeszków, Lipiny, folwarki Karlsberg i Marienthal – łączna powierzchnia 
majątków ziemskich przekraczała 11 tys. ha.

Po 1866 r. książę Carl dokonał  kolejnej przebudowy zamku, która nadała sie-
dzibie cech neorenesansowych. W 1886 r. otwarto we wsi szkołę ewangelicką. Na 
początku XX w. właściciele Siedliska słynęli z organizacji licznych imprez kultural-
nych. Uroczystości rodzinne i związane z historią regionu rocznice obchodzono bar-
dzo uroczyście. Organizowane przez Schönaichów imprezy gromadziły okolicznych 
mieszkańców (święto kwitnących bzów), a na coroczne polowania w książęcych lasach 
zjeżdżała arystokracja z całych Niemiec. 

W okresie II wojny światowej do Siedliska przywieziono francuskich i radziec-
kich jeńców wojennych, których skierowano do pracy w majątku zamkowym i w go-
spodarstwach chłopskich. Obok jeńców na tym terenie przebywała również pokaźna 
liczba polskich robotników przymusowych. W styczniu 1945 r. mieszkańców Siedliska 
ewakuowano za Odrę. Po zajęciu wsi przez Rosjan rozpoczęło się zakrojone na szero-
ką skalę plądrowanie majątku. Rosjanie opuścili zamek w kwietniu 1945 r. Przed od-
jazdem dokończyli dzieła zniszczenia podpalając część jego zabudowań (we wsi 

Siedlisko
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Panorama zamku.
Akwarela
F. Pazeld, 1857 r.

Zamek od strony 
Odry.
Kartka pocztowa 
z pocz. XX w.

Dziedziniec zamkowy 
i skrzydło zachodnie.
Fot. 2004 r.

Budynek bramy zamku.
Fot. 2004 r.

Siedlisko
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zniszczeniu uległ również budynek cukrowni). Z pożogi ocalało tylko skrzydło wschod-
nie z kaplicą i budynek bramny. W latach 1950 -1960 próbowano zabezpieczyć pozo-
stałości zamku. Znaczącą rolę w jego ratowaniu odegrał w latach 1964 -1974 harcerski 
szczep „Makusynów”, który obrał sobie zamek na siedzibę. Większe prace remontowe 
zachowanej części zamku podjęto jednak dopiero w latach 1986 -1989. Po ich zakoń-
czeniu w obiekcie umieszczono gminny ośrodek kultury. W 2003 r. zamek przeszedł 
w ręce prywatne. 

Po 1945 r. do Siedliska przyłączono wieś Runów (tzw. Siedlisko dolne). Od 1973 r. 
wieś jest siedzibą władz gminnych. W latach powojennych nastąpił rozwój wsi, opu-
stoszałe majątki ziemskie przejęły Państwowe Gospodarstwa Rolne, które podlegały 
licznym przekształceniom – od 1985 samodzielne Przedsiębiorstwo Rolne w Siedlisku 
z 4 zakładami rolnymi. Do czasu likwidacji PGR w końcu XX stulecia, prowadzono 
liczne inwestycje – budowa nowych zabudowań gospodarczych, zaplecza techniczne-
go. Nastąpił rozwój budownictwa mieszkaniowego – w latach 1957-1958 wzniesiono 
pierwsze domy pracownicze, później w latach 70. powstało kolejne 11 domów wielo-
rodzinnych. Na potrzeby rolnictwa działało wiele zakładów, m.in. Brygada Usług 
Technicznych i Remontowych, Rejonowy Zakład Budownictwa Wiejskiego. Rozwija-
ło się również rolnictwo indywidualne, w połowie lat 70. założona została rolnicza 

spółdzielnia produkcyjna. Pro-
blemem wsi był brak szkoły, 
która spłonęła w 1945 r., od 
1955 r. szkoła funkcjonowała 
w budynku poczty. 

Wzgórze Adelheidy 
z wieżą widokową, 
w głębi kościół.
Kartka pocztowa
z pocz. XX w.

Kościół p.w. Narodzenia NMP.
Fot. 2003 r.

Siedlisko
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Po utworzeniu zbiorczej szkoły gminnej z filiami z Borowcu i Różanówce, pilną sprawą 
stała się budowa nowej szkoły. Inwestycję zrealizowano dopiero w latach 1995-1997, 
w 2000 r. ukończono przy szkole budowę nowoczesnej sali gimnastycznej. W 1963 r. 
utworzono w Siedlisku szkołę zawodową – Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnic-
twa – z własnym zapleczem szkoleniowym i warsztatami – współcześnie Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Od 1959 r. w Siedlisku działa Gminna Biblioteka Publiczna, 
w 1971 r. otwarto ośrodek zdrowia. Leśnictwo Siedlisko prowadzi intensywną gospo-
darkę leśną, funkcjonującą od 1936 r. wyłuszczarnię nasion zmodernizowano w latach 
1985-1988. Lata 80. charakteryzowały się we wsi intensywną rozbudową infrastruktury 
komunalnej, zmodernizowano wodociągi i ujęcia wody oraz drogi, nastąpił także rozwój 
indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. Inwestycje komunalne kontynuowano 
również w końcu lat 90. U schyłku stulecia przeprowadzono remont kościoła parafial-
nego. W 2000 r. Siedlisko zamieszkiwało 1775 osób, znajdowało się 107 gospodarstw 
rolnych i kilkanaście zakładów usługowo-produkcyjnych (branża budowlana, produkcja 
figur ogrodowych, pneumatyka samochodowa, usługi leśne).

Siedlisko

Kompleks szkolny z salą gimnastyczną.
Fot. 2004 r.

Osiedle mieszkaniowe 
przy ul. Kasztanowej.
Fot. 2004 r.
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SŁAWOCIN
gm. Kolsko

Schlabrendorf (1791)

Wieś została założona przez ministra kamery śląskiej, hrabiego Ernesta Wilhelma 
von Schlabrendorfa, który w 1756 r. zakupił majątek ziemski w Kolsku. Osada, której 
nazwa pochodziła od nazwiska założyciela, powstała około 1765 r. Sprowadzeni kolo-
niści otrzymali dogodne warunki osiedlenia, planowano wznieść nowe osiedle, jednak 
zamiary te pokrzyżowała śmierć właściciela. Przygraniczne położenie wsi sprawiło, że 
wielu mieszkańców do 1793 r. (II rozbiór Polski) zajmowało się handlem i przemytem. 
W 1791 r. wieś zamieszkiwało 108 osób – 25 gospodarstw, funkcjonowała karczma i 
młyn wiatrowy. W 1838 r. Sławocin z kompleksem dóbr kolskich zakupiła rodzina von 
Klitzing. W połowie XIX w. wzniesiono nowe zabudowania folwarczne, w tym czasie 
gospodarstwo specjalizowało się w hodowli bydła i owiec. W 1860 r. z fundacji rodziny 
von Klitzing otwarto we wsi szkołę ewangelicką. W końcu stulecia drewniana zabudo-
wa wsi spłonęła, odbudowane na przełomie XIX i XX w. domy i budynki gospodarcze 
wzniesiono już z cegły. W 1900 r. wieś liczyła 162 mieszkańców, w tym 45 katolików, 
w 1933 r. – 174 mieszkańców. Po II wojnie światowej w folwarku utworzono Państwo-
we Gospodarstwo Rolne. Na tere-
nie wsi wzniesiono kilka domów 
mieszkalnych i budynków gospo-
darczych. W 2003 r. Sławocin 
zamieszkiwały 122 osoby - 13 
gospodarstw rolnych, 2 zakłady 
usługowo-produkcyjne i punkt 
handlowy.

Sławocin.
Zabudowa wsi. Fot. 2003 r.

SŁOCINA
gm. Kożuchów

Rychenaw (1307)
Reichenau (1791)
Zalesie (1945)

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1307 r ., kolejna z 1349 r. dotyczy przeka-
zania przez właściciela, żagańskiego mieszczanina Petera Unglowbe, części dochodów 
dla szpitala św. Ducha w Kożuchowie. Należy przypuszczać, że w tym czasie wieś była 
już ukształtowaną miejscowością, a jej początki datują się na II poł. XIII w. W końcu 
XIV stulecia Słocina, podobnie jak wiele wsi w regionie była podzielona. W 1386 r. 
jednym z właścicieli był Niczko von Unruh, w 1421 r. wymienia się także Nickosa 
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Fustmana. Później cała wieś znalazła się 
w rękach rodu von Unruh. Ostatnim, 
związanym ze Słociną przedstawicielem 
tego rodu był Paul. Po jego śmierci 
w 1481 r. majątek znalazł się w rękach 
jego szwagrów Ludwigów, którzy na-
stępnie sprzedali wieś miastu Kożu-
chów. Na początku XVI w. wieś jako 
lenno zamku kożuchowskiego należała do Hansa von Rechenberga. Około 1546 r. 
wzniesiono we wsi murowany dwór – karczmę sołtysa, który miał prawo do wyszynku. 
Budowla w następnych stuleciach była wielokrotnie przebudowywana. Kolejna zna-
cząca zmiana architektury dworu miała miejsce w latach 1799 –1800. Ukształtowany 
w średniowieczu układ wsi nie podlegał większym zmianom. W końcu XVIII w. było 
we wsi 28 domostw – szkoła ewangelicka, jedno gospodarstwo wolne (sołtysie), 
10 kmiecych, 6 zagrodniczych, 6 komorniczych – 161 mieszkańców. W połowie XIX w. 
część mieszkańców trudniła się tkactwem, w 1844 r. wieś zamieszkiwało 192 osoby 
(27 domów), mieściła się tu szkoła, funkcjonowała gorzelnia. Na przełomie XIX i XX w. 
wzniesiono we wsi nowy budynek szkoły ewangelickiej z wieżą zegarową. Po likwida-
cji urzędu sołtysa w 1872 r., majątek sołtysi przeszedł w ręce kożuchowskiego kupca 
Ehwalda Juliusa Franke. W 1885 r. posiadłość nabył Martin Rahm, potem zarządzali 
nią Emil Muschner i pastor Ernst Hechert. Od 1931 r. do końca II wojny światowej 
majątek był własnością Georga Janischa. W 1947 r. do wsi w ramach akcji „Wisła” 
deportowano kilka rodzin narodowości łemkowskiej i ukraińskiej. Duchowni prawo-
sławni w Słocinie organizowali parafię, którą ostatecznie utworzono w Kożuchowie. 
Po wojnie we wsi powstało kilka nowych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. 
W 2002 r. wieś zamieszkiwało 134 osoby.

Dawny dwór sołtysi.
Fot. lata 70. XX w.

Słocina, Sobolice

Budynek dawnej szkoły.
Fot. 2004 r.
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SOBOLICE
gm. Bytom Odrzański

Sobeliz (1266)
Czobilwitz (1360)
Zöbelwitz (1791)
Zöbeln (1937)
Żabowice (1945)

Pierwsze wzmianki o wsi  pojawiły się w połowie XIII w.  W tym czasie wieś 
wchodziła w skład dóbr rycerza Boguchwała (1257 r.), potem jego syna Piotra. Pozo-
stali średniowieczni właściciele wsi są nieznani. W 1360 r. Sobolice znajdowały się 
w królewskiej (czeskiej) części księstwa głogowskiego. Kolejne wzmianki o miejsco-
wości pochodzą z 1564 r. i dotyczą czynszów, uiszczanych przez mieszkańców na rzecz 
klasztoru augustianów w Żaganiu. W XVI w. nieznani z imienia właściciele postawili 
we wsi dwór obronny. W II połowie XVII w. właścicielem Sobolic był Sigismund von 
Kupperwolff  (zm. 1676 r.). W 1690 r. wzmiankowany był miejscowy wiatrak. Około 
1790 r. wieś liczyła 144 mieszkańców.

Pałac.
Kartka pocztowa 
z lat 30. XX w.

Pałac.
Fot. lata 30. XX w.
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SOKOŁÓW
gm. Kożuchów

Sokolow (1295)
Czeklaw (1418)
Zecklau (1791)
Zäcklau (1937)

Okolice Sokołowa zamieszkiwano już w I tysiącleciu p.n.e.  Powstanie wsi datu-
je się prawdopodobnie na początek XIII w. Pierwsze wzmianki pojawiły się jednak 
dopiero w 1295 r. Niewykluczone, że osada w średniowieczu była jedną z wsi służeb-
nych kożuchowskiego grodu. Pierwszymi, wymienionymi w 1418 r. właścicielami dóbr 
rycerskich w Sokołowie byli bracia Konrad i Hans von Dobirswicz, w 1446 r. natomiast 
– Kaspar von Kottwitz. Prawdopodobnie już wtedy wieś wchodziła w skład większej 
własności rycerskiej, której centrum był pobliski Czciradz. Kolejnymi właścicielami 
Sokołowa była mieszkająca w czciradzkim dworze szlachta. W 1578 r. wymienia się 
Ernesta von Unruh. W średniowieczu nastąpiło również wyodrębnienie się dwóch 
części wsi – dolnej i górnej, później jeszcze środkowej. W 1791 r. dwie części wsi 
należały  rodziny von Lehwald; w części górnej znajdował się folwark, 6 zagrodników, 
3 komorników (65 mieszkańców), w środkowej – folwark, 5 zagrodników, 13 komor-
ników (100 mieszkańców). W tym czasie Sokołów dolny był własnością rodu von 
Lüttwitz, wieś zamieszkiwało 101 osób, w tym 6 zagrodników i 7 komorników, wzmian-
kowany był folwark i szkoła. W połowie XIX w. Sokołów środkowy i górny należał 
do Bernharda Lehwalda  z  Czciradza Dolnego – w części środkowej znajdowało się 
20 gospodarstw, folwark, wiatrak i gorzelnia (117 mieszkańców), w górnej – folwark 
i 9 gospodarstw (79 mieszkańców). Sokołów dolny stanowił część majątku rodziny 
Strempel z Drwalewic – 18 gospodarstw, wiatrak, szkoła ewangelicka (121 mieszkań-
ców). Przed wybuchem II wojny światowej górnym i środkowym majątkiem zarządzał 
Johann Reitsch, dolny natomiast znajdował się w posiadaniu rodziny von Kalckreuth 
z Podbrzezia Dolnego. Po 1945 r. tradycyjny podział wsi uległ zatarciu, 
w zabudowaniach folwarcznych utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. W latach 
1945-1975 we wsi funkcjonowała szkoła podstawowa, do której uczęszczały dzieci 
z pobliskich wsi. W 2003 r. wieś zamieszkiwało 160 osób (36 gospodarstw rolnych).

Sobolice, Sokołów

W 1845 r. własność ziemska należała do majora von Kampza – wieś składała się z 12 
domów, siedziby pańskiej, folwarku i wiatraka – 112 mieszkańców. W 1854 r. Soboli-
ce, wraz z pobliskim Bodzowem, zakupiła rodzina von Kessel, która na miejscu wcze-
śniejszego dworu (lub innej budowli) wzniosła okazały neogotycki pałac (ok. 1862-
1883). W sąsiedztwie pałacu założono rozległy park krajobrazowy. W tym czasie wy-
budowano również nowe zabudowania folwarku o profilu hodowlanym. Ostatnim, przed 
wybuchem II wojny światowej, właścicielem majątku był Sylvius von Kessel. Po za-
kończeniu wojny w folwarku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, które później 
włączono do Kombinatu PGR w Wierzchowicach. Gospodarstwo funkcjonowało do 
początku lat 90. XX w. Pałac właścicieli majątku w 1945 r. został splądrowany, na 
początku lat 50. XX w. budowla spłonęła i do dnia dzisiejszego pozostaje w ruinie. 
W 2000 r. we wsi znajdowało się 7 gospodarstw – 35 mieszkańców. 
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SOLNIKI
gm. Kożuchów

Czolnik (ok.1220 ?)
Czoling (1376)
Zőlling (1791)
Czolnik (1945)

Wieś Solniki jest jedną z najstarszych miejscowości na terenie Środkowego 
Nadodrza. Prowadzone przez niemieckich i polskich archeologów badania wykaza-
ły istnienie na tym terenie osadnictwa kultury łużyckiej (900-600 p.n.e.), później kul-
tury pomorskiej i z okresu lateńskiego (250-100 p.n.e.) We wczesnym średniowieczu 
znajdował się tutaj gród obronny (VIII w.). Swój największy rozkwit gród przecho-
dził prawdopodobnie w pierwszej połowie X wieku. Sądzi się, że była to warownia 
plemienia Dziadoszan. Natomiast po przyłączeniu Śląska do państwa Piastów mieścił 
się tutaj lokalny ośrodek administracyjny. W trakcie badań odkryto również istnienie 
późniejszych zabytków, pochodzących z XII-XIII w. i był to prawdopodobnie schył-
kowy okres funkcjonowania grodu. Niewykluczone, że związany z grodem ośrodek 
administracji przeniesiono do Kożuchowa, gdzie rozwinęła się osada targowa, a przy 
niej wzniesiono nowy gród.

Sama wieś Solniki powstała natomiast w II połowie XII wieku. Z 1220 r. (1295 ?) 
pochodzi pierwsza wzmianka o kościele parafialnym. Romański kościół p.w. św. Mar-
cina wzniesiono z kamienia na górującym nad okolicą wzgórzu. W XV w. przebudowa-
no świątynię w stylu gotyckim i wzniesiono wieżę. Sto lat później otoczono kościół ka-
miennym murem – w XVIII w. postawiono w murze bramkę, a kościół powiększono 
o kruchtę. W 1917 r. jeden z trzech dzwonów został zarekwirowany na potrzeby wojenne.

W średniowieczu Solniki były własnością rycerską i należały do kilku właści-
cieli. Pierwszym wzmiankowanym w 1409 r. był Jaching de Czalling, później  bracia 
Philip i Paul von Unruh. W 1421 r. pojawiła się pierwsza wzmianka o miejscowym 
wiatraku. Około 1438 r. Solniki przeszły na własność rodziny von Kottwitz. Ostatnim 
wymienianym  przedstawicielem tego rodu był Bernd von Kottwitz (1506 r.), po nim 

Kościoł 
p.w. św. Marcina.
Kartka pocztowa
z pocz. XX w.

Solniki
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posiadłość należała do Hansa von Schenkendorfa. Około 1540 r. Solniki zakupił Wenzel 
von Braun, jego następcą był Konrad, któremu przypisuje się budowę renesansowego 
dworu obronnego (otoczony fosą obiekt wybudowano prawdopodobnie w miejscu 
wcześniejszego założenia obronnego, być może drewnianego dworu lub wieży rycer-
skiej). W 1539 r. wzmiankowany jest miejscowy folwark – Obervolwerk. Z wnukami 
Wenzla von Brauna, Dietrichem i Wolfem związana jest tragedia rodzinna. Według 
miejscowej legendy obaj Braunowie konkurowali o względy Teresy von Rechenberg 
z Borowa Polskiego, która wybrała Dietricha (w tym czasie właściciela pobliskich 
Drwalewic). Urażony Wolff zabił brata i opuścił Solniki, później w ramach pokuty miał 
wykuć kamienny krzyż (obecnie wmurowany w ogrodzenie kościoła w Borowie Wiel-
kim). W rękach rodu von Braun Solniki pozostawały do schyłku XVIII stulecia. 
W 1791 r., prócz kościoła z domem parafialnym i siedziby pańskiej, wzmiankowano 
we wsi dwie szkoły wyznaniowe, karczmę, dwa wolne gospodarstwa chłopskie, 12 
kmiecych, 20 zagrodniczych, 16 komorniczych, 2 młyny wiatrowe i 12 innych domów 
– razem 72 zabudowania i 445 mieszkańców. Na początku XIX wieku dobra ziemskie 
należały do pruskiego generała kawalerii Wilhelma von Dobschütza, którego żoną była 
Henrietta von Braun (nie wiadomo, czy spokrewniona była z rodzimą linią rodu). Praw-
dopodobnie za rządów Dobschütza miała miejsce generalna przebudowa siedziby, 
a w sąsiedztwie dworu założono romantyczny park z oranżerią (fosa wokół pałacu 
została zasypana). Od 1836 r. właścicielem Solnik została rodzina von Gleim. W 1844 r. 
wieś liczyła 64 zabudowania i 511 mieszkańców, funkcjonowała szkoła ewangelicka. 
W skład posiadłości ziemskiej wchodziły 3 folwarki, 3 wiatraki, browar i nowo wybudo-
wana gorzelnia z maszyną parową. W połowie wieku wybudowano nowe zabudowania 
folwarku (przypałacowego), który specjalizował się w hodowli owiec. 

Dwór.
Kartka pocztowa 
z pocz. XX w.

Dwór.
Fot. 2003 r.

Solniki
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Z rodziną von Gleim należy wiązać prace modernizacyjne siedziby (przełom 
XIX i XX w.) i dokonanie nowych nasadzeń drzew w parku, gdzie wcześniej założo-
no niewielki staw. Ostatnią, przed 1945 r. właścicielką majątku była wdowa po Ar-
thurze – Eliza von Gleim. W końcu XIX stulecia w pobliżu wsi przeprowadzono li-
nię kolejową relacji Kożuchów – Nowe Miasteczko. W 1915 r. Solniki zamieszkiwało 
356 osób (102 katolików).

Po zakończeniu II wojny światowej w Solnikach stacjonowali żołnierze radzieccy. 
We wsi zorganizowano wojskowe gospodarstwo rolne. Pozostawiono w niej niemieckich 
mieszkańców, którzy pracowali na potrzeby armii. Wieś pozostawała pod kontrolą Ro-
sjan do 1948 r. Po przejęciu Solnik przez administrację polską w miejscowym majątku 
utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. Początkowo gospodarstwo specjalizowało 
się w hodowli bydła i trzody chlewnej, później w okolicy założono sady, które stały się 
podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa. W latach 70. wzniesiono chłodnię i prze-
chowalnię owoców. Dwór zaadaptowano na potrzeby administracji gospodarstwa. Po 
likwidacji PGR w latach 90. zakład rolny i rezydencję zakupił prywatny przedsiębior-
ca, który przeprowadził remont budowli.

W 1947 r. rozpoczęła swoją działalność szkoła podstawowa. W 1977 r. szkołę 
zamknięto, a dzieci przeniesiono do Lasocina i do Kożuchowa. Wzrost liczby dzieci 
spowodował ponowne otwarcie szkoły w 1983 r., placówka funkcjonowała do 2000 r. 
W 2002 r. Solniki zamieszkiwało 271 osób, we wsi znajdowały się 43 gospodarstwa 
rolne oraz filia gminnej biblioteki publicznej.

Solniki, Stany

STANY
gm. Nowa Sól

Haltauff (pocz. XVII w.)
Aufhalt (1791)
Przyrzecze (1945)

Najstarsze dzieje nadodrzańskiej wsi są nieznane. Pierwsze wzmianki o miej-
scowości pojawiają się dopiero w 1740 r. Jednak powstanie wsi należy datować co 
najmniej o dwa wieki wcześniej. W pobliżu wsi funkcjonowała przeprawa promowa, 
którą umieszczono na mapach już na pocz. XVII w. Przeprawa ta odgrywała znaczącą 
rolę w okresie wojny trzydziestoletniej, kiedy to w jej pobliżu zlokalizowano warowny 
obóz wojskowy (prawdopodobnie szwedzki), którego relikty zachowały się do dnia 
dzisiejszego. W połowie XVIII w. wieś była podzielona, północna część należała do 
państwa stanowego Carolath-Beuthen (własność rodu von Schönaich), część południo-
wa stanowiła własność królewską. W 1844 r. w części królewskiej miał swoją siedzi-
bę rewir leśny, część ludności trudniła się przewoźnictwem i tkactwem – 12 posesji 
i 86 mieszkańców. Część książęcą składającą się z 24 posesji, zamieszkiwało 195 osób. 
W rękach dwóch armatorów ze Stanów znajdowały się 3 statki o wyporności 4000 
cetnarów i 9 łodzi. Swoje jednostki pływające utrzymywali tutaj również mieszkańcy 
pobliskich Lipin. Około 1800 r. w części książęcej wsi wzniesiono klasycystyczny 
dwór – karczmę, która należała do sołtysa. Budowla pełniła funkcję gospody do roku 
1945. W latach 60. XX w. zrujnowany budynek  w części wyremontowano i zaadap-
towano do celów sakralnych. Do początków lat 90., kiedy wybudowano w Stanach 
kościół p.w. Matki Boskiej z Lourdes, mieściła się tam kaplica. Wcześniej, w połowie 
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Kartka pocztowa
z lat 30. XX w.

Most kolejowy. 
Fot. 2003 r.

Strażnice kolejowe.
Fot. 2003 r.

Dzwonnica.
Fot. 2003 r.
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XIX w. wzniesiono we wsi dzwonnicę. W 1876 r. w pobliżu wsi rozpoczęto budowę 
umocnień przeciwpowodziowych. Po katastrofalnej powodzi w 1903 r. wały podwyż-
szono i przedłużono. W latach 1903-1907 przeprowadzono w pobliżu linię kolejową 
relacji Nowa Sól – Wolsztyn.  Most kolejowy przez Odrę wybudowano w 1907 r. 
w pobliżu dawnej przeprawy promowej. W celu zabezpieczenia mostu, na obu przy-
czółkach wzniesiono zespoły ceglanych strażnic (blokhauzy – do dnia dzisiejszego 
zachował się zespół na zachodnim brzegu i część podziemna zespołu na wschodnim 
przyczółku). Na początku XX w. wybudowano we wsi gospodę z własną piekarnią 
i salę taneczną. W latach międzywojennych XX w. postawiono pomnik, upamiętniają-
cy poległych w I wojnie światowej mieszkańców wsi. W 1933 r. Stany zamieszkiwało 
467 osób. Most kolejowy uległ zniszczeniu w pierwszych dniach lutego 1945 r. – zo-
stał wysadzony przez oddziały niemieckie.  Odbudowano go w latach 50. XX w. Linia 
kolejowa funkcjonowała do połowy lat 90. XX w. Po 1945 r. wieś rozwijała się wol-
no. Nabrzeże dla barek zlikwidowano, a ludność zajmowała się głównie rolnictwem. 
W 2000 r. Stany zamieszkiwały 
303 osoby. We wsi znajdowało 
się 47 gospodarstw rolnych, le-
śnictwo, 1 obiekt handlowy i 9 
zakładów usługowych. W po-
bliżu wsi pozyskiwano metodą 
odkrywkową piasek i żwir.

Stany.
Kościół p.w. Matki Boskiej 
z Lourdes.
Fot. 2003 r.

Stany, Stara Wieś

STARA WIEŚ
gm. Nowa Sól

Fährehäusel (pocz. XVII w.)
Fährhäuser (1791)
Alte Fähre (1844)
Kolonia Stara Wieś (1945)

Historia wsi związana jest z przeprawą przez Odrę. Jej powstanie datować na-
leży najpóźniej na połowę XVI w. Po powstaniu warzelni soli w Nowej Soli prze-
prawa służyła m.in. do przewozu drewna opałowego z lasów położonych na prawym 
brzegu rzeki. Początkowo Stara Wieś stanowiła część Przyborowa, później przeprawę 
podporządkowano urzędowi kamery królewskiej w Nowej Soli. Przeprawa i niewielka 
osada umieszczona została na mapie baronatu siedlisko-bytomskiego z początku XVII w. 
W 1791 r. wzmiankowano w osadzie 10 zabudowań i 73 mieszkańców. Z przekazów hi-
storycznych wiadomo, że tutaj w okresie wojen napoleońskich wybudowano kilkakrotnie 



198 199 Stara Wieś

wojskowe przeprawy. Po mostach pontonowych przeprawiali się w 1807 r. Francuzi, 
którzy szykowali się do szturmu Głogowa, potem idące na Rosję wojska sojusznicze 
Napoleona, natomiast w 1814 r. – powracające z Francji do Polski oddziały Księstwa 
Warszawskiego. W XIX w. osada przewoźników rozrosła się do rozmiarów niewiel-
kiej wsi – kolonii. W 1845 r. wieś liczyła 14 domów i 110 mieszkańców, którzy posia-
dali 12 łodzi. Oddanie do użytku w 1871 r. pierwszego nowosolskiego mostu (jeden 
z projektów zakładał jego budowę w Starej Wsi) spowodowało zubożenie mieszkańców, 
którzy dotychczas utrzymywali się z przewoźnictwa. Na początku XX w. uruchomiono 
we wsi kompleks restauracyjny Alte Fischerhütte. Wybudowany na wolnym powietrzu 
zespół restauracji z placem tanecznym do końca II wojny światowej cieszył się dużą 
popularnością wśród nowosolan i mieszkańców pobliskiego Starego Żabna. W latach 
30. XX w. miejscowość włączono w system fortyfikacji Pozycji Środkowej Odry 
i wybudowano w jej pobliżu kilka żelbetowych schronów. Po 1945 r. we wsi wzniesio-
no kilka nowych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W latach 70. Państwowe 
Gospodarstwa Rolne wzniosły kompleks budynków gospodarczych (fermy). Położenie 
wsi sprawiało, że stale narażona była na niebezpieczeństwo powodzi. Po wielkiej po-
wodzi z 1903 r. wieś zabezpieczono wałami przeciwpowodziowymi. Nie uchroniło to 
jej jednak przed podtopieniem w 1930 r. Prawdziwy kataklizm przeżyli mieszkańcy 
w roku 1997, kiedy to w wyniku przerwania wałów przeciwpowodziowych cała Stara 
Wieś znalazła się pod wodą. Po powodzi miejscowość zabezpieczono systemem no-
wych wałów. W 2000 r. Starą Wieś zamieszkiwało 131 osób, we wsi znajdowało się 
16 gospodarstw rolnych, 3 obiekty handlowe, 7 zakładów usługowo-produkcyjnych, 
w tym zakład przetwórczy drewna i odlewnia metali kolorowych.

Kompleks restauracyjny.
Kartka pocztowa
z pocz. XX w.

Panorama Odry 
- widok z tarasu restauracji.
Kartka pocztowa 
z lata 30. XX w.
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STARE ŻABNO / NOWA SÓL

Sczhabna Antiqua (1295)
Alt Schau (1791)
Alt Tschau (1844)
Trockenau (1937)
Stary Cień (1945)
Żabno Stare (1946)

Najstarsze ślady pobytu ludzi w okolicach Nowej Soli odkryto na terenie obec-
nej dzielnicy miasta - Starego Żabna. Znalezione tutaj narzędzia kamienne świadczą 
o istnieniu obozowisk już w epoce kamienia (8000-6000 lat p.n.e). Z pewnością tere-
ny te były zasiedlone w okresie kultury łużyckiej i na początku naszej ery. Potwierdza-
ją to odkrycia archeologiczne, m.in. odkryte tutaj cmentarzysko popielnicowe. Wieś 
posiada genezę średniowieczną, pierwsze wzmianki pojawiły się w 1295 r. Współcze-
sne Stare Żabno posiada układ charakterystyczny dla wsi ulicówki, co może sugerować 
jej wczesne powstanie na szlaku handlowym z Krosna do Głogowa. Również nazwa 
wskazuje na powstanie wsi przed kolonizacją na prawie niemieckim. Na przestrzeni 
wieków miejscowość wielokrotnie zmieniała właścicieli i ulegała licznym podziałom. 
W końcu średniowiecza w Starym Żabnie znajdowały się dwie posiadłości rycerskie 
związane z majątkami w Lasocinie i Ciepielowie. Jedna z nich przed 1518 r. należała 
do Hansa Kottwitza, który sprzedał Lasocin braciom von Promnitz. Potem poszczegól-
nymi częściami wsi władali Rudolf von Landskron (ok. 1688 r.), Balthasar Friedrich 
von Lüttwitz (ok. 1730 r.), Carl Christoph von Nassau (1774 r.). W 1791 r. wieś po-
dzielona była na trzy części. W części rodziny von Siegroth zamieszkiwało 116 osób, 
funkcjonowała karczma i szkoła ewangelicka (otwarta w 1786 r.), ponadto znajdował 
się tu folwark, gospoda, 1 gospodarstwo kmiece, 7 zagrodniczych i 7 chałupniczych 
oraz 4 inne zabudowania. W posiadaniu rodziny von Lüttwitz z Lasocina znajdował 
się folwark, karczma, 6 gospodarstw kmiecych, 7 zagrodniczych, 8 komorników 
– 137 mieszkańców. Największą część wsi posiadała rodzina von Dingelstädt – fol-
wark, 5 gospodarstw kmiecych, 4 zagrodnicze, 11 komorników, dwa młyny (wodny 
i wiatrowy – wzmiankowany już w na początku XVII w.), razem 75 zabudowań i 133 
mieszkańców. W połowie XIX wieku podział wsi nadal się utrzymywał: I część wraz 
z Nowym Żabnem znajdowała się w rękach Clementiny von Lehsten-Dingelstädt 
– składała się 36 domów, folwarku i olejarni – 227 mieszkańców; II część własno-
ści rycerskiej Ciepielowa – Friedrich Wilhelm von Schönknecht – 36 domów, pałac 
(obiekt nie zachował się), folwark, wiatrak – 220 mieszkańców; III część własności 

Zakład kształcenia „Kommet zu Jesu”.
Akwarela, 2 połowa XIX w.
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rycerskiej Lasocina - Clementiny von Lehsten-Dingelstädt – 30 domów, folwark, wia-
trak, kuźnia – 203 mieszkańców. Ponadto we wsi funkcjonowała szkoła ewangelicka 
i zakład kształcenia zawodowego („Kommet zu Jesu”) oraz znajdował się tu królew-
ski drogowy urząd celny – Chausse-Zollstätte. W 2 połowie XIX w., powstało kilka 
warsztatów rzemieślniczych, zorganizowano straż pożarną. W końcu XIX w. w wyniku 
znaczącego rozwoju Nowej Soli, głównie zakładów nici Gruschwitza (budowa osiedli 
robotniczych), doszło do połączenia zabudowy obu miejscowości. Na ich styku (na 
wysokości dzisiejszej ul. Południowej) w początkach XX w. wybudowano kompleks 
rozrywkowy – kino, salę dancingową i restaurację. Wzrosła również liczba mieszkań-
ców Starego Żabna, w 1905 r. – 2013 osób. Formalne włączenie części Starego Żabna 
w granice administracyjne Nowej Soli nastąpiło w 1928 r. Pozostała część wsi funkcjo-
nowała jako Trockenau do końca II wojny światowej. Ostatnim właścicielem jednego 
z majątków był Hans Henning von Prittwitz von Gaffon. Po 1945 r. we wsi funk-
cjonowała siedziba władz gminy (gmina Stary Cień), później przeniesiono urząd do 
Wrociszowa (gmina Opalenice). W 1961 r. pozostałą część Starego Żabna włączono 
w granice administracyjne Nowej Soli.

Kartka pocztowa z pocz. XX w.

Kartka pocztowa
z lat 20. XX w.



202 203

STARY STAW
gm. Nowa Sól

Teichhof (1791)
Teich (1937)

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z końca XVIII w. Jednak jej po-
czątki  należy przenieść na XVI – XVII w. W tym czasie osada wchodziła w skład 
majątku ziemskiego w Otyniu, pierwotnie własność rodu von Rechenberg, a od 1649 
r. zakonu jezuitów. W 1791 r. Stary Staw stanowił uposażenie Królewskiego Insty-
tutu Szkolnego, który powstał w Otyniu po kasacie zakonu jezuitów. W tym czasie 
wzmiankowano folwark, 6 zagrodników, 4 komorników, młyn wodny – w sumie 15 
zabudowań i 83 mieszkańców. W połowie XIX w. właścicielką majątku była księżna 
żagańska Dorota de Talleyrand-Perigord, a wieś składała się z folwarku, 16 gospodarstw 
i szkoły katolickiej – 116 mieszkańców. Funkcjonowały 2 młyny – wiatrowy i nowo 
wybudowany nad Czarną Strugą młyn wodny – Altkussermühle. W 1915 r. wieś 
zamieszkiwało 98 osób (5 ewangelików). Na początku XX w. wzniesiono nowy bu-
dynek szkoły. Po 1945 r. we wsi powstało kilka nowych zabudowań mieszkalnych i 
gospodarczych. W 2000 r. wieś 
zamieszkiwały 82 osoby, znaj-
dowało się 19 gospodarstw 
rolnych, 2 zakłady usługowe i 
produkcyjne (obróbka kamienia 
i ozdób z drewna).

Stary Staw.
Zabudowa wsi.
Fot. 2003 r.

Stary Staw, Stawy

STAWY
gm. Nowa Sól

Teichvorwerk (1791)
Teich (1937)

Pierwsze wzmianki o folwarku przynależnym do majątku ziemskiego w Lubię-
cinie pochodzą z 1791 r., składał się z 7 zabudowań i należał do rodziny książęcej 
von Schönaich z Siedliska. W połowie XIX stulecia prócz folwarku  wzmiankowano 
wiatrak i 13 domów. W 1915 r. kolonię i folwark zamieszkiwały 53 osoby. Po 1945 r. 
część zabudowań folwarku rozebrano. W 2000 r. wieś zamieszkiwało 55 osób, obok 
gospodarstw rolnych funkcjonowały 2 zakłady usługowe i 1 obiekt handlowy. Jedno 
z gospodarstw prowadziło działalność agroturystyczną – szkółka jeździecka.
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STRUMIANKI
gm. Kolsko

Heinrichsau (1915)
Henrykowo (1945)
Henryków (1982)

Folwark własności ziemskiej w Konotopie, założony prawdopodobnie po 1850 r. 
W 1915 r. zamieszkany przez 12 osób. Po 1945 r. zabudowania folwarku użytkowane 
przez  Państwowe Gospodarstwo Rolne w Konotopie. W 2000 r. osadę zamieszkiwały 
3 osoby – gospodarstwo rolne i prywatny zakład rolny.

STRUMIANY
gm. Kolsko

Striemene Vorwerk (1791)
Striemehne (1915)
Kiefernhorst (1937)
Strzemię (1945)

Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły się w 1791 r. Był to niewielki fol-
wark (7 komorników) należący do własności rycerskiej rodziny von Kottwitz w Kono-
topie. W 1915 r. wieś liczyła 53 mieszkańców (4 ewangelików). W latach 20. XX w. 
wzniesiono nowe zabudowania gospodarcze folwarku. Po 1945 r. w folwarku zlokalizo-
wano gospodarstwo pod-
ległe PGR w Konotopie. 
W 2000 r. wieś zamieszki-
wały 22 osoby  –  gospo-
darstwo rolne.

Stawy, Strumianki, Strumiany

Stawy.
Fot. 2004 r.

Strumiany.
Fot. 2004 r.
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STRZESZKÓW
gm. Siedlisko

Landskron (1601)
Koronkowo (1945)

Niewielka osada posiada bardzo wczesną metrykę. W średniowieczu była 
prawdopodobnie własnością  znanego w księstwie głogowskim rodu rycerskiego. 
W dokumentach z lat 1343-1348 wielokrotnie wymieniono Henryka zu Landscron i jego 
synów Nikela i Petera, którzy przebywali na dworach książęcych w Głogowie, Legnicy 
i Wrocławiu. Wieś w końcu XIV w. znalazła się we władaniu Rechenbergów. W poł. 
XVI stulecia Strzeszków wszedł w skład majątku ziemskiego w Siedlisku – później 
majoratu Carolath-Beuthen. Prawdopodobnie na początku XVII w. założono  we wsi 
niewielki folwark, który w połowie XIX w. połączono z gospodarstwem w Borowcu.
W 1765 r. we wsi znajdowało się 8 gospodarstw zagrodniczych. W 1845 r. wzmianko-
wano folwark, leśniczówkę, owczarnię (500 owiec) i 11 domów – 96 mieszkańców. 
Po II wojnie światowej wieś nie została w pełni zasiedlona (gł. pracownicy leśni i dom 

myśliwski). Na początku lat  
60. większość zabudowań ro-
zebrano i opuszczono osadę. 
Współcześnie znajduje się 
tutaj domek myśliwski.

Strzeszków.
Zabudowa osady.
Fot. 2002 r.

STUDZIENIEC
gm. Kożuchów 

Studelscho (1255)
Stritilsdorf (1376)
Streidesldorf (1791)
Studzielsko (1945)

Pierwsza wzmianka o Studzieńcu pojawiła się w dokumentach w 1255 r., kiedy 
to książę głogowski Konrad I podarował wieś kolegiacie głogowskiej. W dokumen-
cie tym wspomniano, że wieś zostanie zwolniona z obowiązków prawa polskiego 
i otrzyma prawa niemieckie. Nadanie takich praw wskazuje, że wieś powstała znacznie 
wcześniej. Studzieniec już w końcu XIII w. posiadał swój kościół (pierwsza wzmianka 
z 1376 r.), z tego okresu pochodzi jego najstarsza część - prezbiterium. W ciągu wie-
ków kościół był wielokrotnie przebudowywany, jednak zachował styl wczesnogotycki. 
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U schyłku XV w. wybudowano 
dzwonnicę, na której zawieszono 
ufundowany w 1495 r. dzwon. 
Obecna, drewniana dzwonnica 
pochodzi z 1752 r. W końcu XX 
stulecia kościół remontowano.

W średniowieczu wieś 
wielokrotnie zmieniała właścicie-
li, w połowie XV wieku była 
własnością  rodu von Glaubitz, w końcu stulecia stanowiła lenno Hansa von Ledlaw 
(1499 r.), później przez dwa stulecia Studzieńcem władała rodzina von Dyherrn. Praw-
dopodobnie w połowie XVI wieku wzniesiono we wsi murowaną siedzibę właścicieli  
- otoczony fosą dwór obronny. W 1691 r.  Studzieniec zakupił Hans Tobias von Kno-
belsdorff. W rękach tego rodu majątek pozostawał do początków XIX w. W połowie 
lat 80. XVIII stulecia Carl Sigismund Knobelsdorff dokonał gruntownej przebudowy 
siedziby, która nabrała cech reprezentacyjnych. W sąsiedztwie pałacu, prawdopodobnie 
w wyniku poszerzenia fosy, założono staw i niewielki park.  Nie wiemy kiedy wieś 
uległa podziałowi na dwa majątki ziemskie, podział ten utrzymał się do 1945 r. W 1791 r. 
w części należącej do rodziny von Knobelsdorff zamieszkiwało 296 osób, wzmianko-
wano siedzibę pańską, folwark, karczmę, 11 gospodarstw kmiecych, 12 zagrodników, 
13 komorników oraz młyn. Druga, większa część wsi stanowiła własność rodziny von 
Kalckreuth z Podbrzezia Dolnego. Oprócz kościoła i domu parafialnego, funkcjonowa-
ły tu dwie szkoły wyznaniowe. Majątek ziemski obejmował 2 folwarki, 10 gospodarstw 
kmiecych, 24 zagrodnicze i 17 komorniczych – łącznie 112 zabudowań i 410 miesz-
kańców. Wzmiankowano również siedzibę pańską – obiekt nie zachował się. W 1812 r. 
majątek ziemski Knobelsdorffów nabył J. Jeuthe, w 1845 r. właścicielem był Wilhelm 
Köpstei. W tym czasie w skład dóbr ziemskich wchodził folwark, młyn wodny, wiatrak, 
gorzelnia i browar. W tej części wsi wzmiankowano 36 domów i 286 mieszkańców, 
w tym 21 katolików. Posiadłość ziemska Kalckreuthów stanowiła część dominium 
Mirocina Średniego i obejmowała 2 folwarki, 2 wiatraki, młyn wodny, gorzelnię 
i browar. W 63 domostwach zamieszkiwało 450 mieszkańców, w tym 17 katolików. 
W 1855 r. pierwszy majątek zakupił Friedrich von Heuser, który dokonał kolejnej prze-
budowy pałacu i powiększył pobliski park. Za jego rządów wzniesiono nowe zabudo-
wania folwarku. Na początku XX w. właścicielem pałacu była rodzina Suessmann (od 
1888 r.), drugi  majątek ziemski należał do Arnolda Honiga. 

Po II wojnie światowej w przypałacowym folwarku utworzono Państwowe Gospo-
darstwo Rolne, które funkcjonowało do początków lat 90. XX w. Pałac w okresie powo-
jennym nie był użytkowany i popadł w ruinę. W połowie lat 60. zakład rolny wzniósł 
we wsi dwa pracownicze budynki mieszkalne, kolejne 4 wybudowano w 1970 i 1985 r. 
Rozbudowywano także infrastrukturę gospodarczą – zespół suszarń do zielonek i zbóż 
oraz magazyny zbożowe (1974 -1980), w 1985 r. oddano do użytku oczyszczalnię ście-
ków, a w 1989 r. wybudowano przechowalnię ziemniaków. 

Studzieniec

Kościół p.w. św. Wawrzyńca.
Fot. 2004 r.
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W latach 90. swoją działalność rozwinęła prywatna ferma drobiu z ubojnią, która funk-
cjonowała do 2003 r. W latach 70. i 80. swoje gospodarstwa modernizowali również 
rolnicy indywidualni, wznosząc nowe zabudowania mieszkalne i gospodarcze. We wsi 
powstał pawilon handlowy. W 1946 r. otwarto w Studzieńcu szkołę podstawową. Na 
początku lat 60. oddano do użytku nowy budynek dydaktyczny oraz otwarto bibliotekę 
wiejską. Od 2000 r. szkoła jest filią szkoły podstawowej Mirocinie Dolnym, prowadzi 
zajęcia w klasach I-III i oddziałach przedszkolnych w Studzieńcu i Książu. W roku 2002 
we wsi znajdowało się 59 gospodarstw rolnych, zamieszkiwało 730 osób.

Kartka pocztowa 
z lat 30. XX w.

Dwór.
Fot. 2003 r.

Szkoła podstawowa.
Fot. 2004 r.
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STUPUŁÓW
gm. Kożuchów

Stiplow (1305)
Hervici Villa (1388)
Herwigisdorf (1405) 
Herwigsdorf  Nieder-, Mittel-, Ober- (1791)
Scibłów (1945)

Pierwsze wzmianki o wsi Stypułów pojawiły się w 1305 r. Prawdopodobnie 
w końcu XIV w. rozległa wieś o układzie łańcuchówki uległa podziałowi na części - 
dolną, środkową, później górną. Na przestrzeni dziejów podział ten był bardzo płynny 
i wyznaczenie granic poszczególnych części wsi napotyka na trudności. Szczególnie w 
przypadku rozbieżności w lokalizowaniu w źródłach i na mapach kościoła parafialnego 
– źródła z XVIII i XIX w. podają część dolną, na mapach z XIX i XX w. – część środ-
kową. Poszczególne części wsi na przestrzeni dziejów miały różnych właścicieli. Jed-
nym z pierwszych wzmiankowanych w 1338 r. był Kunad ze Stypułowa.

Stypułów Dolny

Prawdopodobnie pierwszym właścicielem Stypułowa Dolnego był Melchior von 
Knobelsdorff, właściciel pobliskiego Jelenina. Miejscową linię rodu zapoczątkował 
jego wnuk, Hans von Knobelsdorff (jego nagrobek znajduje się w miejscowym koście-
le), którego potomkowie władali majątkiem do połowy XIX w. Najwybitniejszym 
przedstawicielem linii był Johann Tobias, który w 1679 r. podniesiony został do god-
ności barona. Oprócz Stypułowa miał w swoim posiadaniu 17 wsi. Niestety, nie moż-
na dzisiaj nic powiedzieć o pierwszej siedzibie rodowej, której obecność w Stypułowie 
wzmiankowana jest w końcu XVIII wieku. W 1791 r. w Stypułowie Dolnym wzmian-
kowano ponadto kościół (?), szkołę, 5 folwarków, karczmę, jedno wolne gospodarstwo 
chłopskie, 24 kmiece, 25 zagrodniczych, 34 komornicze, młyn wodny, 2 wiatraki 

Kartka pocztowa z początku XX w.
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– razem 182 zabudowania i 654 
mieszkańców. Zachowany pa-
łac wybudowany został z inicja-
tywy  Ernesta von Knobelsdorf-
fa ok. 1800 r. Projekt klasycy-
stycznej rezydencji wykonał 
prawdopodobnie, znany w Gło-
gowie i Żaganiu architekt, 
Chrystian  Schultze. W pobliżu rezydencji założono ozdobny ogród i niewielki park. 
W 1845 r. właścicielem posiadłości był Ernest von Knobelsdorff, majątek obejmował 
4 folwarki (w tym folwark Neudorf - Nowa Wieś), 5 wiatraków, gorzelnię, browar, 
olejarnię. We wsi znajdowało się 116 domów i szkoła ewangelicka – 935 mieszkańców 
(11 katolików). Po roku 1848 r. posiadłość ziemska została sprzedana. W latach 1876-
1912 jako właściciel Stypułowa Dolnego wymieniany jest Hermann Doherr. Prowadził 
on na terenie majątku szereg inwestycji, m.in. w pobliżu pałacu wybudowano szereg 
zabudowań gospodarczych. Dla mieszkańców wsi ufundował budynek nowej szkoły. 
W latach 1889 -1890 przez Stypułów Dolny przeprowadzono linię kolejową relacji 
Kożuchów – Żagań, wybudowano budynek dworca, dom mieszkalny dla pracowników 
kolei i magazyny. Połączenie kolejowe funkcjonowało do połowy lat 90. XX w. Na 
przełomie stulecia wzniesiono we wsi szereg nowych budynków mieszkalnych i gospo-
darczych. W 1937 r. posiadłość ziemską i pałac odziedziczył Aleksander Doherr - Gru-
schwitz (spadkobierca nowosolskiej fabryki nici). Po II wojnie światowej w majątku 
funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne, które użytkowało pałac do celów 
administracyjno-oświatowo-mieszkalnych. W latach 70. przeprowadzono remont obiek-
tu, w jego pobliżu wzniesiono pracowniczy dom mieszkalny. Po likwidacji PGR 
w latach 90. dawną rezydencję przejęła kilkurodzinna wspólnota mieszkaniowa. Otwar-
ta w 1945 r. w budynku przedwojennej szkoły placówka oświatowa, w 1954 r. połączo-
na została ze szkołą w Stypułowie Średnim i przeniesiona do pałacu. Ze względu na 

trudne warunki nauczania, już 
w 1963 r. podjęto starania o 
budowę nowej szkoły, którą 
ukończono w 1969 r. W roku 
1999 szkołę przekształcono 
w sześcioklasową, z oddzia-
łem przedszkolnym.

Budynek syacji kolejowej.
Fot. 2004 r.

Pałac.
Fot. 2003 r.
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Stypułów Środkowy

Miejscowy gotycki kościół p.w. św. Jadwigi wybudowany został z kamienia 
i rudy darniowej w połowie XIV stulecia (pierwsza wzmianka w 1376 r.). W 1506 r. 
kościół został uposażony przez trzech właścicieli wsi – Johanna von Unruha, Albrechta 
von Schlichtinga i Melchiora von Knobelsdorffa. W 2 połowie XVI wieku świątynię 
rozbudowano, w XVII i XVIII w. kościół otrzymał nowe wyposażenie. Nową wieżę 
po pożarze w 1918 r. wzniesiono dopiero w 1930 r.

Pierwszym wymienianym właścicielem części Stypułowa, określanej później 
jako środkowa, był Heinrich von Unruh (1339 r.). W rękach tego rodu ta część Stypuło-
wa pozostawała do 2 połowy XVII wieku. W 1440 r. po raz pierwszy wzmiankowano 
miejscowy folwark. Najwybitniejszym przedstawicielem stypułowskiej linii rodu był 
Albrecht von Unruh (zm. około 1601 r.), któremu przypisuje się budowę murowanej 
rezydencji. Otoczony fosą i wałami ziemnymi dwór obronny powstał prawdopodobnie 
w połowie XVI wieku. Na początku XVII wieku majątek przejściowo znalazł się we 
wspólnym władaniu rodziny von Unruh i Hansa von Waldow. W 1681 r. własność Unru-
hów przeszła we władanie  Johanna von Müllenau. Dwa lata później nowi właściciele 
dokonali przebudowy dworu, nadając mu cech barokowych. Zmieniono wystrój wnętrz 
i klatkę schodową. Fakt ten upamiętniono tablicą z kartuszem herbowym. W 1743 r. 
Stypułów Środkowy przeszedł na własność barona Konrada von Goltza, który 4 lata 
później sprzedał majątek rodzinie von Kalckreuth. W końcu XVIII stulecia w Stypułowie 
Środkowym, prócz siedziby pańskiej, wzmiankowano 2 folwarki, młyn, 6 gospodarstw 
kmiecych, 18 zagrodniczych i 14 komorniczych – 336 mieszkańców. Prawie stuletnie 
rządy możnego rodu Kalckreuthów zakończyły się w 1844 r., kiedy folwark wraz 
z dworem kupił Martin, majster budowlany z Bytomia Odrzańskiego. Dokonał on 
gruntowej przebudowy fasady dworu. Podczas prac budowlanych zatarto obronny 
charakter budowli, zniwelowano wały, zasypano fosę. W pobliżu urządzono park kra-
jobrazowy. Krótko po zakończeniu remontu dworu, folwark sprzedany został kupcowi 
Frankemu. W połowie XIX stulecia (1844 r.) we wsi wymieniono 2 folwarki, szkołę 
ewangelicką, młyn wodny, 2 wiatraki i gorzelnię, ponadto w skład majątku wchodziły 
folwarki Hein i Kuhnerei. Wieś 
liczyła 366 mieszkańców (12 
katolików). Ostatnimi właści-
cielami majątku była rodzina 
Andree, która przejęła Stypułów 
Środkowy ok. 1864 r. Dokonano 
wtedy zmiany wystroju wnętrz 
siedziby, wymieniono stropy, 
boazerie, postawiono nowe 
kominki. W otoczeniu dworu 
założono ogród. Prowadzono 
również inwestycje na terenie 
folwarku.

Stypułów

Dwór.
Rycina A. Dunckera, poł. XIX w.
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Po pożarze wieży kościoła w 1918 r. mieszkańcy wsi pozbawieni zostali dzwo-
nów. W 1933 r. z inicjatywą wybudowania dzwonnicy wystąpili ewangelicy. Trzy-
kondygnacyjną wieżę o wysokości 22 m wybudowano na skraju wsi, przy drodze do 
Kożuchowa. Na wieży zamontowano trzy dzwony ufundowane przez Ide Brunzel. 
W krótkim czasie połączono (przedłużono) z wieżą sąsiedni budynek gospodarczy (lub 
tzw. salę ludową), który po remoncie adaptowano na kaplicę. Budowla jako świątynia 
służyła ewangelickim mieszkańcom wsi do 1945 r. Po wojnie zdemontowano dzwony 
i krzyż, a obiekt zaadaptowano na potrzeby remizy strażackiej. 

Po 1945 r. w zabudowaniach folwarku zorganizowano Państwowe Gospodar-
stwo Rolne. W pomieszczeniach dworu mieściły się biura gospodarstwa i mieszkania. 
W 1970 r. przeprowadzono remont elewacji. Po likwidacji PGR –  początek lat 90. XX w. 
obiekt służył celom mieszkalnym, obecnie stanowi własność prywatną.

W latach 80. zakład rolny rozpoczął budowę osiedla mieszkaniowego. Jednak 
inwestycji nie dokończono (dwa nieukończone bloki mieszkalne). Od 1945 r. w budyn-
ku dawnej szkoły ewangelickiej funkcjonowała szkoła podstawowa. W 1954 r. zajęcia 
przeniesiono do pałacu w Stypułowie Dolnym.

Kościół p.w. św. Jadwigi.
Fot. 2003 r.

Remiza strażacka, dawniej kościół ewan-
gelicki.
Fot. 2003 r.

Dwór.
Fot. 2003 r.
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Stypułów Górny

Określenie czasu wyodrębnienia się tej części wsi jest trudne. Pierwsze wzmian-
ki pojawiły się dopiero w 1791 r.  i wymieniały 4 wolne gospodarstwa chłopskie i 36 
mieszkańców płacących czynsze na rzecz kolegiaty w Głogowie. W  1844 r. wzmian-
kowano 5 domów, wiatrak i 43 mieszkańców.

W latach 60. XX  w. tradycyjny podział wsi na części uległ zatarciu, do wsi 
przyłączono osadę Nowa Wieś. W latach 80. i 90. wzniesiono w Stypułowie kilka no-
wych zabudowań mieszkalnych, gospodarczych i punktów handlowych. W 2000 r. wieś 
zamieszkiwało 938 osób. Na początku XXI stulecia we wsi rozpoczęła działalności 
ferma strusi.

Stypułów, Swoboda

Stypułów.
Nieukończone osiedle mieszkaniowe.
Fot. 2004 r.

SWOBODA
gm. Nowa Sól
 
Freibraun (1844)

Niewielka osada położona nad rzeką Czarna Struga powstała prawdopodobnie na 
początku XIX w. Jej mieszkańcy trudnili się pozyskiwaniem rudy darniowej. Odkryw-
kowa kopalnia surowca lokalizowana była pomiędzy wsią Lubieszów, a obecną ulicą 
Chałubińskiego w Nowej Soli. Rudę z miejscowych złóż dostarczano do nowosolskich 
hut żelaza – Krausewerk i Paulinnenhütte do lat 70. XIX w. W 1844 r. osada była przy-
siółkiem wsi Rudno. W 1915 r. zamieszkiwało ją 30 osób. Zabudowania osady roze-
brano po 1958 r.
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SZYBA
gm. Nowe Miasteczko

Syba (1295)
Scheibau (1791)
Syba (1945)

Wieś Szyba posiada średniowieczną metrykę. Pierwsze informacje o wsi poja-
wiają się w związku z płaceniem przez jej mieszkańców dziesięcin biskupowi wro-
cławskiemu – 1295 r. Nie zachowały się wzmianki o średniowiecznych właścicie-
lach wsi, można jednak przyjąć, że jako własność rycerska zmieniała ich wielokrot-
nie. Do roku 1675 właścicielem Szyby była rodzina von Zedlitz, rok później wymie-
nia się natomiast Johanna von Roebera. W 1681 r. folwark i wieś znajdowały się w rę-
kach Kaspara von Reichenbacha. Na początku XVIII w. jako właściciela wymienia się 
Balthasara Friedricha von Lüttwitza. Potem majątkiem władały kolejno rodziny von 
Glaubitz, Braun, Steinmann, Hampel i Neumann. W 1791 r. we wsi znajdowała się sie-
dziba pańska, folwark, wiatrak, dwa młyny wodne, 5 zagród kmiecych – 184 mieszkań-
ców. Z osobą Marii Sophii von Braun związana jest budowa w 1797 r.  klasycystycz-
nego dworu. Z jej inicjatywy zapewne otwarto również miejscową szkołę. W 1834 r. 
zabudowania folwarczne strawił pożar. Zrujnowany majątek wystawiono na licytację 
i w 1841 r. zakupił go deputowany okręgu kożuchowskiego, Adolf Neumann. Odbudo-
wał on folwark, w którym uruchomiono gorzelnię i browar. W pobliżu dworu założo-
no ozdobny ogród. W 1844 r. we wsi znajdował się folwark, 27 posesji i młyn wodny 
– 261 mieszkańców. Funkcjonującą szkołę zamknięto – dzieci uczęszczały do szkoły 
w Popęszycach. W końcu XIX w. folwark specjalizował się w hodowli bydła i meryno-
sów. Ostatnimi właścicielami majątku byli Otto Sperberg (1893 -1910) i Paul Siecierski, 
który opuścił Szybę w czasie II wojny światowej.

Kartka pocztowa z lat 30. XX w.
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ŚCIEŻYNA LEŚNA
gm. Bytom Odrzański

Hegewald (1484)
Ścieżyna (1945)
Ścieżyna Leśna (1982)

Po raz pierwszy nazwa Hegewald pojawiła się w dokumencie z 1484 r. i dotyczy-
ła prawdopodobnie nie osady, a kompleksu leśnego położonego na północny – zachód 
od Bytomia Odrzańskiego.  W tym czasie las ten znajdował się w rękach rodziny von 
Rechenberg. Z czasem nazwa lasu przyjęła się dla niewielkiej osady przewoźników, 
która powstała na lewym brzegu Odry na wysokości Siedliska. Jej powstanie związane 
jest zapewne z drogą, tzw. Traktem pruskim, który w XVIII w. stanowił ważny, lokalny 
trakt komunikacyjny. Od 1561 do 1945 r. tereny te należały do rodziny książęcej von 
Schönaich z Siedliska. Mieszkańcy osady trudnili się głównie przewoźnictwem (do 
1945 r. funkcjonowała tutaj przeprawa promowa) oraz pozyskiwaniem drewna z ksią-
żęcych lasów. W 1915 r. osadę zamieszkiwało 16 osób. Po 1945 r. we wsi znajdowało 
się kilka zamieszkanych domostw, później osada uległa likwidacji.

 Po wojnie folwark przejęty został przez Państwowe Gospodarstwo Rolne, we 
dworze mieściły się początkowo biura i świetlica. Po 1967 r. nie był użytkowany. 
Dwadzieścia lat później zrujnowany obiekt przeszedł w ręce prywatnych właścicieli, 
którzy przeprowadzili jego grun-
towny remont i utworzyli  mu-
zeum instrumentów. Po 1945 r. 
we wsi wzniesiono kilka nowych 
zabudowań mieszkalnych i gospo-
darczych, w końcu stulecia (2000 
r.) wieś liczyła 121 mieszkańców 
i 25 gospodarstw rolnych.

ŚWIĘTE
gm. Kolsko

Schwenten Vorwerk (1791)
Świętobór (1982)

Położony w pobliżu Jeziora Świętobór  folwark wzmiankowano w 1791 r. (folwark 
i 4 gospodarstwa komorników). Majątek ziemski w tym czasie należał do rodziny von Kot-
twitz z Bojadeł. W XIX w. kolonię i folwark połączono z folwarkiem Mesze. W 1915 r. 
osada liczyła 45 mieszkańców (6 ewangelików), w 2003 r. już tylko 8 mieszkańców. Po 
1945 r. dostrzeżono walory przyrodnicze tworząc rezerwat przyrody i leśnictwo Świętobór.

Szyba.
Dwór. Fot. 2002 r.
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Święte.
Leśniczówka.
Fot. 2004 r.

TARNOWSKIE MŁYNY
gm. Siedlisko

Hammermühle (1844)

Niewielka osada młynarzy powstała przy wiatraku prawdopodobnie w połowie 
XIX w., jako kolonia wsi Różanówka. W pobliżu znajdowała się leśniczówka książęcego 
rewiru leśnego (księstwo siedlisko-bytomskie rodu von Schönaich). W 1915 zamieszki-
wały osadę 4 osoby. Zabudowania opuszczono i rozebrano w latach 70. XX w.

TARNÓW BYCKI
gm. Bytom Odrzański

Tarnowa (1360)
Tarne (1499)
Tarnaw (1510)
Deutsch Tarnau (1791)
Tarnów (1945)

Informacje o Tarnowie Byckim pojawiają się w 1360 r. – wieś znajdowała się 
w królewskiej (czeskiej) części księstwa głogowskiego. Według niemieckich history-
ków, w lasach koło Tarnowa w 1214 r. polował książę Konrad, syn Henryka Brodate-
go. Podczas polowania spadł z konia i skręcił kark. Miał się tutaj znajdować również 
niewielki zamek, zamieszkały przez rycerzy rabusiów. Podobno jego ruiny były jesz-
cze dostrzegalne w połowie XIX stulecia. W 1367 r. jako właściciela Tarnowa wymie-
niono Nickela Burkharta, w 1499 r. był nim Kaspar Rackwitz. Jako własność rycerska 
Tarnów wielokrotnie zmieniał właścicieli. Dokument z 1557 r. wymienia Sigismunda 
Stissela, później jego żonę Annę. W 1597 r. własność na mocy zapisu testamentowe-
go przejął Jonas v. Schindel. Około 1700 r. Tarnów znajdował się w rękach Johanne-
sa Christiana v. Sperling. Prawdopodobnie w połowie XVIII w.  wieś weszła w skład 
posiadłości książąt Schönaich Carolath – Beuthen z Siedliska. W 1791 r. znajdował się 
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tutaj folwark, 29 gospodarstw z 134 mieszkańcami. W poł. XVII w. w pobliżu wsi 
przeprowadzono drogę, tzw. Trakt pruski, który zapewniał komunikację z przeprawą 
promową nad Odrą. W 1845 r. we wsi znajdowało się 25 posesji i folwark (156 miesz-
kańców). Kilkanaście lat później majątek zakupiła rodzina von Courbiere, po niej fol-
warkiem zarządzali Schlabrendorfowie. W latach 30. XX w. w bliskim sąsiedztwie 
Tarnowa wybudowano kilkanaście żelbetowych schronów wchodzących w skład nie-
mieckiej linii umocnień - Pozycja Odrzańska (Oderstellung). Po 1945 r. we wsi funk-
cjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne, wniesiono kilka zabudowań mieszkalnych 
i gospodarczych (kompleks ferm drobiu), zmodernizowano drogi. W końcu XX stulecia 
założono wodociąg, w 2002 r. wieś liczyła 26 domostw – 95 mieszkańców.

Tarnów Bycki.
Ruiny schronu bojowego 
Pozycji Odrzańskiej.
Fot. 2003 r.

TATARKI
gm. Kolsko

Glashűtte (1791)
Glasfabrik (1915)
Szklana Huta (1945)
Tatarka (1982)

Wieś powstała prawdopodobnie w połowie XVIII w. jako kolonia wsi Jesiona. 
Odkrycie pokładów piasku szklarskiego i dostępność drewna sprawiła, że wybudowa-
no tutaj niewielką hutę szkła – stąd nazwa miejscowości. Założycielem fabryki był 
właściciel majątku ziemskiego w Kolsku, Ernest Wilhelm von Schlabrendorf. W 1791 

Tarnów Bycki.
Zabudowania 
leśniczówki.
Fot. 2004 r.
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r. w osadzie oprócz zabudowań fabryki znajdowało się 10 domów pracowników oraz 
4 gospodarstwa kolonistów, łącznie zamieszkiwało 114 osób. W 1845 r. we wsi wzmian-
kowano 13 domów – 187 mieszkańców (29 katolików) oraz kuźnię. W połowie XIX 
stulecia hutę szkła zmodernizowano – nowe zabudowania i park maszynowy, zakład 
produkował głównie szkło użytkowe, np. butelki. Na początku XX stulecia kolonię 
i zabudowania mieszkalne fabryki zamieszkiwało 145 osób. Huta funkcjonowała do 
1929 r. Po 1945 r. we wsi wzniesiono kilka nowych zabudowań mieszkalnych i gospo-
darczych (zabudowania ferm). W 2003 r. w Tatarkach mieszkało 90 osób  – 17 gospo-
darstw rolnych, 2 zakłady usługowo-produkcyjne i punkt handlowy.

Tatarki.
Fot. 2004 r.

Tatarki.
Zabudowania fermy.
Fot. 2004 r.

TROSKA
gm. Kożuchów
 
Sorgau (1791)
Sorgevolwerk (1844)

Niewielki folwark należący do majątku ziemskiego w Radwanowie Górnym, 
wzmiankowano po raz pierwszy w 1791 r. i był wówczas własnością rodziny von 
Abschatz. W 1844 r. folwark był własnością rodziny Eckardt z Radwanowa Średniego. 
W 1915 r. osadę zamieszkiwały 54 osoby. Po 1945 r. osada była kolonią wsi Jarognie-
wice. Zabudowania folwarku użytkowane były przez Państwowe Gospodarstwo Rolne. 
Osadę opuszczono w latach 80. XX w., a zabudowania rozebrano. 
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TRYSZELINY
gm. Kolsko

Tyrsselyny (1528-1531?)
Neu Otterstädt (1791)
Otterstädt (1937)
Zalesie (1945)

Czas powstania wsi jest nieznany. Pierwsze wzmianki pojawiają sie w 2 połowie 
XVIII stulecia, jednak już na początku XVI w. w recesie granicznym między księstwem 
głogowskim, a Wielkopolską pojawiła się nazwa geograficzna Tyrsselyny (las w oko-
licy Kolska). Wzmiankowana w XVIII w. wieś powstała w związku z akcją koloniza-
cyjną, którą przeprowadzał w swoich dobrach Ernest Wilhelm von Schlabrendorff. Po 
objęciu majątku ziemskiego w Kolsku, Schlabrendorff sprowadzał do swoich dóbr 
osadników i zakładał nowe wsie, m.in. Sławocin, Tatarki i Tryszeliny. Niemiecka na-
zwa wsi pochodzi od nazwiska panieńskiego żony założyciela – Otterstädt, jednak 
użycie w nazwie  Neu (nowy) może wskazywać, że kolonię założono w pobliżu starszej 
wsi, zapewne o polskim rodowodzie. W 1791 r. wieś składała się z 14 gospodarstw 
komorniczych i gospody – 72 mieszkańców. Przygraniczne położenie wsi sprawiło, że 
koloniści prócz uprawy ziemi trudnili się handlem oraz przemytem. W końcu XIX w. 
wieś spłonęła. Po pożarze we wsi postawiaono już tylko murowane domostwa. W 1915 r. 
Tryszeliny zamieszkiwało 104 osoby. Po 1945 r. powstało we wsi kilka nowych zabu-
dowań. W 2002 r. ludność 
wsi liczyła 132 osoby, 18 
gospodarstw rolnych, 7 
zakładów usługowo-pro-
dukcyjnych i punkt han-
dlowy.

Tryszeliny, Uście

Tryszeliny.
Fot. 2004 r.

UŚCIE
gm. Kolsko

Ujście (1379)
Uscie (1658), Teperpuden (1680)
Alt-, Neu Tepperbuden (1938)
Teperbudy (1945)
Uście Nowe, Stare (1947 -1948)

Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły się w 1379 r. Rzeka Obrzyca, nad którą 
położona jest wieś, od wieków stanowiła granicę między Wielkopolską, a Śląskiem. Wzmian-
ki o miejscowości są bardzio skąpe, nie zachowały się informacje o właścicielach.
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Uście.
Drewniany most przez 
Obrzycę.
Fot. 2004 r.

WIERZBNICA
gm. Bytom Odrzański

Werbenice (1175)
Wirbenitz (1360)
Gross Würbitz (1791)
Gross Würbitz – Dreidorf (1937)
Wierzbnice (1945)

Wierzbnica należy do najwcześniej wzmiankowanych wsi z terenu powiatu 
nowosolskiego. Miejscowość wymieniono w dokumencie dotyczącym kasztelanii 
bytomskiej z 1175 r. Wieś powstała prawdopodobnie kilkadziesiąt lat wcześniej. Po 
podziale księstwa głogowskiego  w II poł. XIV w., wieś znajdowała  się w królewskiej 
(czeskiej) części księstwa i była prawdopodobnie własnością rycerską. Pierwszym 
wzmiankowanym w 1418 r. właścicielem Wierzbnicy był Nickel Nitczke.  Prawdopo-
dobnie po bezpotomnej śmierci  właściciela w poł. XV w. miejscowość przeszła na 
własność księcia głogowskiego, a ten w 1457 r. przekazał ją Hansowi Schawrke. Nowy 
właściciel zobowiązany był do świadczeń pieniężnych na rzecz szpitala dla ubogich 
w Głogowie. Kolejna wzmianka o Wierzbnicy pojawiła się na początku XVI w. – w tym 
czasie wieś należała do braci von Glaubitz, potem do von Schönaichów z Siedliska. 

Prawdopodobnie miejscowość wchodziła w skład majątku ziemskiego w Kargowej. 
W XVII w. wzmiankowano Uście Dolne i Górne, obie części wsi znajdowały się na te-
renie Królestwa Polskiego. W 1641 r. dobra kargowskie zakupił Christoph von Unruh, 
wtedy mogła się pojawić nowa nazwa miejscowości. Na mapach śląskich w XVII 
i XVIII w. występuje już niemiecka Teperpuden, na mapach polskich natomiast – Uscie. 
W granicach Prus wieś znalazła się po II rozbiorze Polski w 1793 r. Po 1918 r. miejsco-
wość wchodziła w skład Marchii Granicznej, później powiatu babimojskiego. W roku 
1933 wieś zamieszkiwało  221 osób. Po 1945 r. tradycyjny podział miejscowości na 
dwie części uległ zatarciu. We wsi wzniesiono kilka nowych zabudowań mieszkalnych 
i gospodarczych. W latach 80. powstały pierwsze domy letniskowe. W 2003 r. wieś za-
mieszkiwało 119 osób, 32 gospodarstwa rolne, 7 zakładów usługowo-przemysłowych 
i 2 punkty handlowe.
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WIERZBNICZKI / POPOWO
gm. Bytom Odrzański

Klein Wirbicza (1360)
Klein Wűrbitz (1791)
Weidendorf – Dreidorf (1937)
Wierzbniczki (1958)
Pastuszyn (1982)

Niewielka wieś (niem.) powstała prawdopodobnie w połowie XIV w. Pierwsze 
wzmianki pojawiły się w 1360 r.  Nie zachowały się informacje o właścicielach posia-
dłości ziemskiej w okresie XV - XVII w. – prawdopodobnie wieś wchodziła w skład 
majątku w Miłakowie lub w Bodzowie. Po 1730 r. wzmiankowany był miejscowy wia-
trak. W 1791 r. wieś liczyła 38 mieszkańców, 8 gospodarstw, funkcjonował wiatrak, wła-
ścicielem była rodzina von Kupperswolf.  Po 1840 r. Wierzbniczki wchodziły w skład 
posiadłości majora Kampza z Bodzowa. W 1844 r. we wsi znajdowało się 7 domów, 
wiatrak i gorzelnia – 43 mieszkańców. Ostatnim właścicielem majątku ziemskiego był 
Otto Ritzmann (1938 r.).  W latach 30. XX w. wieś pod nazwą  Weidendorf była jedną 
z trzech wsi tworzących Dreidorf. Po 1945 r. wielokrotnie zmieniano nazwę miejsco-
wości, obecnie stanowi część Popowa.

Wierzbnica,  Wierzbniczki

Wiadomo, że przed 1676 r. część wsi znajdowała się w posiadaniu Sigismunda von 
Kupperwolffa. W 1791 r. wieś podzielona była między dwóch właścicieli – rodziny 
von Glaubitz i von Stosch; w której części znajdował się młyn wodny nie wiadomo, 
ogółem wieś zamieszkiwało 95 osób. W 1845 r. majątek ziemski należał do rodziny 
Liebermann z Dalkowa, wieś liczyła 136 mieszkańców, miała swoją szkołę ewange-
licką (130 dzieci z pobliskich wsi), restaurację z salą taneczną, młyn wodny i gorzel-
nię. Nie zachowały się wzmianki o siedzibie właścicieli, prawdopodobnie jej nie było. 
Ostatnimi dzierżawcami majątku byli Alfred Strempel (1933) i Otto Ritzmann (1937). 
Po 1945 r. wieś nosiła nazwę Wierzbnice, dopiero w 2002 r. zmienioną ją na Wierzb-
nica. W latach powojennych wzniesiono we wsi kilka nowych domów mieszkalnych 
i zabudowań gospodarczych. W 2002 r. wieś liczyła 148 osób – 26 domostw, funkcjo-
nował punkt handlowy i zakład usługowy.

Wierzbnica.
Fot. 2004 r.
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WOLNICA
gm. Kożuchów
 
Freiheitsvolwerk (1844)
Freiheit (1815)
Kolonia Wolność (1945)

Niewielki folwark należący do majątku ziemskiego w Jarogniewicach założono 
prawdopodobnie w I połowie XIX w. W 1844 r. jego dzierżawcą był Eckardt z Radwa-
nowa Średniego. W 1915 r. osadę zamieszkiwało 20 osób. Osadę opuszczono po 1958 
r., a zabudowania rozebrano.

Wikarówka, Wolnica, Wrociszów

WIKARÓWKA /  LUBIĘCIN
gm. Nowa Sól

Vicarey (1791)

Wieś (kolonia) powstała prawdopodobnie w średniowieczu i stanowiła uposaże-
nie kościoła parafialnego w Lubięcinie. W 1791 r. znajdowała się w składzie dóbr ro-
dziny książęcej von Schönaich z Siedliska. We wsi wzmiankowano folwark, gospodę, 
6 zagrodników, 22 komorników i 3 inne domy – 198 mieszkańców. W 1844 r. we wsi 
znajdowała się owczarnia (2000 owiec). W 1915 kolonię i folwark zamieszkiwało 239 
osób (8 ewangelików). W tym czasie zabudowa wsi połączyła się już z Lubięcinem. 
Po 1945 r. przez pewien czas wieś funkcjonowała jako przysiółek Kochanowa Małego 
(Chełmek), w latach 60. przyłączono ją do Lubięcina.

WROCISZÓW
gm. Nowa Sól

Heinricivilla (1287)
Heinzendorf (1791)
Opalenice (1945)

Pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w końcu XIII w., jednak początki osady 
sięgają połowy stulecia. W 1287 r. Wrociszów był własnością rycerską kasztelana kożu-
chowskiego Dietricha von Pesna, w 1295 r. wymienia się jego spadkobiercę Theodora. 
W rękach rodu wieś pozostawała prawdopodobnie do końca XIVw., kiedy przeszła 
na własność miasta Kożuchowa. W 1405 r. Wrociszów zakupili bracia Hans i Johann 
Stiefmutter. W 1477 r. pojawia się informacja o wymianie między księciem Janem 
II, a kożuchowskim mieszczaninem Hansem Schulzem części łąk między Wrociszo-
wem a Rudnem. Później wieś była własnością miasta Kożuchowa i była wielokrotnie 
dzierżawiona. W 1791 r. wzmiankowano we Wrociszowie szkołę, karczmę, 1 wolne 
gospodarstwo, 14 kmieci, 4 zagrodników, 20 komorników, młyn wiatrowy i 5 innych 
domów – łącznie 47 zabudowań i 236 mieszkańców. W połowie XIX wieku, po kilku 
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pożarach, wzniesiono murowane zagrody. W tym czasie wieś liczyła 57 domów oraz 
358 mieszkańców (16 katolików). We wsi funkcjonowała szkoła ewangelicka, wia-
trak, gorzelnia i 2 olejarnie. W 1915 r. wieś zamieszkiwało 258 osób. Na początku 
stulecia wzniesiono budynek restauracji z salą taneczną i szereg nowych zabudowań 
gospodarczych. W 1933 r. wymienia się majątek ziemski, którego właścicielem był 
Richard Burghardt (w posiadaniu rodziny od 1904 r.). Po 1945 r. wieś stała się siedzibą 
władz gminy Opalenice, obejmującej 20 wsi i osad. Gminę zlikwidowano w 1954 r., 
w jej miejsce powołano Gromadę Wrociszów, która funkcjonowała do kolejnej reformy 
administracyjnej w 1975 r. W latach powojennych zabudowa wsi nie uległa znaczą-
cej zmianie. Wzniesiono kilka nowych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. 
W 2000 r. Wrociszów zamieszkiwało 229 osób, we wsi znajdowało się 51 gospodarstw 
rolnych, 4 obiekty handlowe oraz 9 zakładów usługowych i produkcyjnych (w tym pro-
dukcja odzież ochronnej, figur ogrodowych, zakład kamieniarski).

Wrociszów.
Zabudowa wsi.
Fot. 2004 r.

Wrociszów, Zacisze

ZACISZE
gm. Kolsko 

Waldvorwerk (1759)

Niewielki folwark należący do własności ziemskiej w Konotopie założono praw-
dopodobnie na początku XVIII stulecia (umieszczony na mapie w 1759 r.). W 1791 r. 
osadę wraz z folwarkiem zamieszkiwało 6 komorników i 2 innych mieszkańców. 
W 1915 r. kolonia i folwark liczyła 42 mieszkańców (5 ewangelików). Po 1945 r. zabu-
dowania folwarku przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne w Konotopie, które funk-

cjonowało do początku lat 
90. XX w. W 2002 r. przy-
siółek zamieszkiwało 30 
osób – 2 gospodarstwa rol-
ne.

Zacisze.
Fot. 2004 r.
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ZAKĘCIE
gm. Otyń

Erckerstorff (1516)
Erkelsdorf (1791)
Wojciechowo (1946)

Pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w 1516 r., kiedy wymieniono miejsco-
wość w spisie dóbr ziemskich Otynia, zakupionych przez braci Hansa i Nikela von 
Rechenberg. Niewykluczone, że związana z majątkiem otyńskim miejscowość ma 
metrykę znacznie wcześniejszą. Po 1649 r. dobra rycerskie przejął zakon jezuitów. 
W 1687 r. otyńscy jezuici wznieśli w Zakęciu stajnię – być może miejscowy folwark 
specjalizował się w hodowli koni. W 1700 r. Zakęcie liczyło 201 mieszkańców, w tym 
61 ewangelików. Nieznany jest czas powstania miejscowego kościoła, wzmiankowa-
ny był w 1516 r.(?). Prawdopodobnie w XVI i XVII w. był w rękach protestantów. 
W połowie XVII w. patronat nad świątynią przejęli jezuici z Otynia. W 1913 r. wnie-
siono nowy kościół w stylu neogotyckim, obecnie p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa – filia parafii w Otyniu. W 1791 r. w Zakęciu wzmiankowano folwark, wolne 
gospodarstwo chłopskie, 25 kmiecych, 3 zagrodnicze, 17 komorniczych – łącznie 71 
zabudowań i 370 mieszkańców. Pół wieku później (1844 r.) miejscowość zamieszki-
wało 495 mieszkańców (12 ewangelików), we wsi znajdowało się 55 domów, folwark 
i szkoła katolicka (otwarta ok. 1801 r.). W tym czasie majątek ziemski należał do księcia 
Aleksandra Dino, później do rodziny von Lancken-Wackenitz. W latach 1900-1905 
w sąsiedztwie wsi wybudowano linię kolejową relacji Nowa Sól – Wolsztyn (linia 
funkcjonowała do połowy lat 90. XX w.). W 1926 r. Zakęcie zamieszkiwało 427 osób, 
miejscowy folwark znajdował się w rękach Rainalda von Dassela. W końcu lat  50. 
XX stulecia w pobliżu wsi rozpoczęto poszukiwania gazu ziemnego, w 1961 r. miała 
miejsce eksplozja jednego z odwiertów. W następnych latach rozpoczęto eksploatację 
złoża, która trwała do lat 90. Na początku XXI wieku górotwór po eksploatacji gazu 
zaczęto wykorzystywać do magazynowania odpadów.

Zakęcie

Wiadukt kolejowy. 
Fot. 2004 r.

Kościół.
Fot. 2004 r.
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 W latach 80. XX wieku w Zakęciu wzniesiono kilka nowych zabudowań miesz-
kalnych i gospodarczych. W 2002 r. wieś zamieszkiwało 330 osób, znajdowało się 25 
gospodarstw rolnych, punkt handlowy i 5 zakładów usługowo-produkcyjnych.

Zakęcie, Zawada, Żwierzyniec, Żuków

ZAWADA
gm. Kożuchów

Grundvolwerk (1544)
Grund (1845)

Pierwsze wzmianki o folwarku pojawiły się w 1544 r., kiedy bracia Melchior 
i Balthazar von Rechenberg z Borowa Wielkiego toczyli spór z kuzynem Georgiem 
z Borowa Polskiego o tereny do wypasu owiec. W tym czasie folwark należał do dóbr 
ziemskich w Borowie Wielkim. W 1845 r. osada nadal była wymieniana jako folwark 
należący do majątku ziemskiego w Borowie Wielkim Dolnym. W 1915 r. w folwar-
ku i kolonii zamieszkiwało 53 osoby (39 ewangelików). Po 1945 r. jako przysiółek. 
W 2002 r. w osadzie mieszkało 28 osób – 6 gospodarstw.

ZWIERZYNIEC
gm. Siedlisko

Thiergarten (ok. 1601)

Osada leśna powstała prawdopodobnie w średniowieczu. Pierwsza informacja o 
miejscowości pojawiła się na mapie majoratu siedlisko-bytomskiego z początku XVII 
stulecia. W 1765 r. wieś podlegała urzędowi królewskiemu w Nowej Soli, zamieszkiwało 
ją 8 zagrodników i 2 komorników. W końcu stulecia wzmiankowano 19 komorników 
i 2 inne gospodarstwa – 105 mieszkańców. W 1844 r. wieś zamieszkiwało 177 osób 
w 23 gospodarstwach, znajdował się tu królewski rewir leśny z leśniczówką Rothbu-
chenhorst (po 1945 r. leśnictwo Czerwonak – obecnie Porębów). Po 1945 r. wzniesiono 
we wsi kilka zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W 2003 r. zabudowania wsi 
przyłączono do gminnej sieci wodociągowej. W 2002 r. miejscowość zamieszkiwało 
40 osób.

ŻUKÓW
gm. Nowe Miasteczko

Suchow (1295)
Suckau (1791)
Żukowo (1945)

Wieś posiada metrykę średniowieczną, powstała prawdopodobnie w 2 poł. XIII 
stulecia. Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły się w 1295 r.  Z 1314 r. pochodzi 
wzmianka o miejscowym młynie, który zakupiła od braci Buntenese, Katherina von 
Borna. W 1421 r. mieszkańcy zobowiązani byli do płacenia czynszu na rzecz kolegiaty 
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głogowskiej. Około 1444 r. wymienia się właściciela wsi, Nickela Suckaw. W 1465 r. 
Żuków wchodził w skład posiadłości ziemskich  braci Melchiora, Balthazara, Kaspara 
i Hansa von Glaubitz. W tym czasie wieś była częścią własności rycerskiej Miłako-
wa. W 1475 r. książę głogowski Henryk XI przekazał dobra miłakowskie Nickelowi 
von Schweidnitz z Bukowic. Około 1495 r. właścicielem Żukowa był Bernhard von 
Schweidnitz. W rękach miłakowskich Schweidnitzów pozostawał Żuków prawdopo-
dobnie do śmierci  Bernharda II. W 1561 r. posiadłość zakupił Fabian von Schönaich, 
który włączył wieś do swoich majątków. Po wojnie trzydziestoletniej dobra miłakow-
skie znalazły się w rękach głogowskich jezuitów (jako zastaw za niespłaconą przez 
Schönaichów kontrybucję wojenną). Dopiero w połowie XVIII w. udało się rodzinie 
książęcej z Siedliska odzyskać utracone dobra. Żuków już w średniowieczu słynął 
z młynarstwa, istnienie młynów wzmiankowano również później – w 1687, 1739 
i 1783 r. – funkcjonowało tu 5 młynów wodnych. W 1791 r. wieś podzielona była na dwie 
części – w części należącej do von Schönaichów znajdowały się wspomniane młyny 
i zamieszkiwało 86 osób, w części rodziny von Logau mieszkało 47 osób i funkcjono-
wały 2 młyny. Około 1845 r. we wsi znajdowały się 24 domostwa, kuźnia, 4 młyny 
wodne, owczarnia; zamieszkiwało 194 osoby (80 katolików). Na początku XX w. uru-
chomiono w Żukowie zakład przetwórstwa drewna – później filia zakładów meblowych 
w Nowym Miasteczku. W czasie II wojny światowej przy zakładzie zorganizowano 
niewielkie jenieckie komando robocze, przetrzymywani w nim jeńcy francuscy i radziec-
cy zatrudniani byli głównie przy pracach leśnych. Po 1945 r. uruchomiono ponownie 
zakład meblowy, który funkcjonował do końca XX stulecia (oddział Zielonogórskiej 

Fabryki Mebli). We wsi wzniesiono 
kilka nowych zabudowań mieszkal-
nych, w końcu stulecia na potrzeby 
sakralne przebudowano miejscową 
remizę (kaplica Matki Boskiej Bo-
lesnej – filia parafii w Miłakowie). 
W 2002 r. w Żukowie zamieszkiwało 
270 osób i znajdowało się 26 gospo-
darstw rolnych. 

Żuków

Zabudowania 
fabryki mebli.
Fot. 2002 r.

Kaplica.
Fot. 2003 r.
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III.  SŁOWNIK NAZW MIEJSCOWOŚCI

POLSKO - NIEMIECKI

Nazwy niemieckie miejscowości według stanu z 1938 r., podano również  nazwy wcześniejsze.
Nazwy polskie występujące w latach 1950  - 2002, przynależność do gmin według stanu z 2003 r.

gm. - gmina
Vw – folwark
kursywa – miejscowości i osady nieistniejące lub przyłączone do innych miejscowości 

Bielawy, gm. Siedlisko                                              Lindenkranz/Bielawe 
Bielice, gm. Kożuchów                                              Bielitz
Bobrowniki, gm. Otyń                                             Bobernig
Buczków, gm. Nowa Sól                                          Buchwald
Bodzów, gm. Bytom Odrzański                                Friedrichslager / Bösau

Bonów, gm. Bytom Odrzański                                  Baunau
Borki, gm. Otyń                                                         Borke
Borowiec, gm. Siedlisko                                    Hohenborau
Borów Wielki, gm. Nowe Miasteczko                    Grossenborau
Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko                     Windischborau
Broniszów, gm. Kożuchów                                      Brunzelwaldau
Bulin, gm. Kożuchów                                                Bullendorf
Bycz, gm. Bytom Odrzański                                      Hangwalde / Beitsch

Bytom Odrzański                                           Beuthen a.d. Oder
Chełmek, gm. Nowa Sól                                           Kölmchen
Ciepielów, gm. Nowa Sól                                        Waldruh / Tschöplau 
Cisów, gm. Kożuchów                                              Zissendorf
Czasław, gm. Otyń                                                    Heydau
Czciradz, gm. Kożuchów                                          Zyrus
Dąbrowno, gm. Nowa Sól                                        Eichau
Dębianka, gm. Siedlisko                                    Eichenkarnz
Drogoniów – patrz Marianówek
Drogomil, gm. Bytom Odrzański                             Nenkersdorf
Drwalewice, gm. Kożuchów                              Wallwitz 
Dziadoszyce, gm. Nowe Miasteczko                   Döhringau
Dziwiszowice, gm. Kożuchów                                 Wiedemuth
Głuszyca, gm. Kolsko                                               Dickstrauch 
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Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko                        Lindau
Górna / Broniszów                                         Bergkolonie
Górzno, gm. Siedlisko                                       Karlsberg Vw. 
Helenówek / Lubięcin, gm. Nowa Sól               Adelheidshof
Henryków – patrz Strumianki
Jesionka, gm. Kolsko                                                Seeblick Vw. / Jeschane

Jesiona, gm. Kolsko                                                  Grünwald
Jeziorna, gm. Nowa Sól                                            Kattersee
Jodłów, gm. Nowa Sól                                       Tannendorf
Jodłówek / Jodłów, gm. Nowa Sól                        Tannenhof
Józefów, gm. Nowa Sól                                     Josephof
Karszynek, gm. Kolsko                                     Fiedlerhorst
Katarzynowo, gm. Siedlisko                              Katharinenhof
Kierzkowice, gm. Kożuchów                                  Buschhäuser  

Kiełcz, gm. Nowa Sól                                        Költsch
Kierzno, gm. Siedlisko                                      Amalienhof
Kolsko, gm. Kolsko                                          Kolzig
Kolonia Górska – patrz Górna
Konin, gm. Nowe Miasteczko                             Kuhnau
Konotop, gm. Kolsko                                        Kontopp
Konradowo, gm. Otyń                                      Kunersdorf
Kopalnia Wanda, gm. Nowe Miasteczko               Emma Grube
Koserz / Nowa Sól                                          Kusser
Kożuchów                                                      Freystadt
Kropiwnik, gm. Bytom Odrzański                           Kropusch Vw.
Królikowice, gm. Bytom Odrzański                        Weißfurt / Krolkwitz

Krzakówek – patrz Kierzkowice
Krzewiny – patrz Głuszyca
Książ Śląski, gm. Kożuchów                                   Fürstenau
Lasocin, gm. Kożuchów                                           Lessendorf
Lechów / Lubięcin, gm. Nowa Sól                           Lusche
Lelechów, gm. Nowa Sól                                         Louisdorf
Lipiny, gm. Nowa Sól                                               Lippen
Lipka, gm. Kolsko                                             Lipke
Lubieszów, gm. Nowa Sól                                       Liebschütz
Lubięcin, gm. Nowa Sól                                    Liebenzig
Ługi, gm. Otyń                                                 Friedersdorf

Słownik nazw miejscowości
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Małaszowice, gm. Bytom Odrzański                   Wiesenberge / Malschwitz 
Marianki, gm. Kolsko                                               Marienhof Vw.
Marianówek, gm. Nowa Sól                                    Marjanthal
Mesze, gm. Kolsko                                                    Mesche
Miłaków, gm. Nowe Miasteczko                              Milkau
Mirocin Dolny, gm. Kożuchów                              Nieder Herzogswaldau
Mirocin Średni, gm. Kożuchów                             Mittel Herzogswaldau
Mirocin Górny, gm. Kożuchów                              Ober Herzogswaldau
Modrzyca, gm. Otyń                                                 Modritz
Nieciecz, gm. Nowe Miasteczko                              Nettschütz
Niedoradz, gm. Otyń                                        Nittritz
Nowa Sól                                                                  Neusalz
Nowa Wieś / Stypułów, gm. Kożuchów                 Neudorf
Nowe Miasteczko                                           Neustädtel
Nowe Żabno, gm. Nowa Sól                                   Schliefen / Neu Tschau 
Okopiec, gm. Nowa Sól                                        Köhlerei
Otyń, gm. Otyń                                                          Deutsch Wartenberg
Pasternia, gm. Otyń                                                 Neuhaus
Pastuszyn / Popowo, gm. Bytom Odrzański        Weidendorf / Klein Würbitz 
Piękne Kąty, gm. Siedlisko                                      Schönaich
Podbrzezie Dolne, gm. Kożuchów                     Nieder Siegersdorf
Podbrzezie Górne, gm. Kożuchów                    Ober Siegersdorf
Polanka, gm. Nowe Miasteczko                               Feldhauser
Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko                       Poppschütz
Popowo, gm. Bytom Odrzański                           Pffafendorf
Porębów, gm. Nowa Sól                                           Rothbuchenhorst
Przyborów, gm. Nowa Sól                                 Zollbrücken / Tschiefer

Radocin, gm. Siedlisko                                      Rudolphshof
Radwanów, gm. Kożuchów                                     Seiffersdorf
Rejów, gm. Nowe Miasteczko                                  Rehlau
Różanówka, gm. Siedlisko                                Rosenthal
Rudno, gm. Nowa Sól                                        Rauden
Runów / Siedlisko, gm. Siedlisko                           Reinberg
Radosławice, gm. Nowa Sól                                    Sabinengrund
Sabinówka – patrz Radosławice                           
Sieczków, gm. Siedlisko                                            Spangenberg
Siedlisko, gm. Siedlisko                                            Carolath

Słownik nazw miejscowości  
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Sławocin, gm. Kolsko                                       Schlabrendorf
Słocina, gm. Kożuchów                                     Reichenau
Sobolice, gm. Bytom Odrzański                               Zöbeln / Zöbelwitz

Solniki, gm. Kożuchów                                             Zölling
Sokołów, gm. Kożuchów                                          Zäcklau
Stany, gm. Nowa Sól                                                 Aufhalt
Stara Wieś, gm. Nowa Sól                                       Kolonie Alte Fähre
Stare Żabno / Nowa Sól                                        Trockenau / Alt Tschau

Stary Staw, gm. Nowa Sól                                       Teichhof
Stawy, gm. Nowa Sól                                                Teich
Strumiany, gm. Kolsko,                                           Kiefernhorst / Striemehne

Strumianki, gm. Kolsko                                           Heinrichsau Vw.

Strzeszków, gm. Siedlisko                                        Landskron
Studzieniec, gm. Kożuchów                              Streidelsdorf
Stypułów, gm. Kożuchów                                  Herwigsdorf
Swoboda, gm. Nowa Sól                                          Freibrau
Szyba, gm. Nowe Miasteczko                                   Scheibau
Ścieżyna Leśna, gm. Bytom Odrzański                  Hegewald
Święte, gm. Kolsko                                                   Schwendten
Świętobór – patrz Święte
Tarłowiec / Ługi, gm. Otyń                                    Berg Mühle
Tarnowskie Młyny, gm. Siedlisko                          Hammermühle
Tarnów Bycki, gm. Bytom Odrzański                    Deutsch Tarnau
Tatarki, gm. Kolsko                                          Glashütte
Troska, gm. Kożuchów                                             Sorgau
Tryszeliny, gm. Kolsko                                            Otterstädt
Uście, gm. Kolsko                                                      Tepperbuden
Wolnica, gm. Kożuchów                                           Freiheit Vw.
Wierzbnica, gm. Bytom Odrzański                         Gross Würbitz
Wierzbniczki – patrz Pastuszyn
Wrociszów, gm. Nowa Sól                                      Heinzendorf
Wikarówka / Lubięcin, gm. Nowa Sól                 Vikarey
Zawada, gm. Kożuchów                                           Grund
Zakęcie, gm. Otyń                                                     Erkelsdorf
Zacisze, gm. Kolsko                                                  Waldvorwerk
Zwierzyniec, gm. Siedlisko                                     Thiergarten
Żuków, gm. Nowe Miasteczko                                 Suckau

Słownik nazw miejscowości 
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 SŁOWNIK NIEMIECKO - POLSKI 

Nazewnictwo niemieckie wg stanu z 1938 r. Podano również nazwy wcześniejsze.
Kursywą oznaczono miejscowości nieistniejące lub przyłączone do innych miejscowości.

Adelheidshof                                                  Helenówek / Lubięcin 
Amalienhof                                                    Kierzno 
Aufhalt                                                           Stany 
Baunau                                                           Bonów 
Bergkolonie                                                    Górna / Broniszów 
Berg Mühle                                                    Tarłowiec / Ługi 
Beuthen a.d. Oder                                          Bytom Odrzański                                         
Bielitz                                                             Bielice 
Bobernig                                                         Bobrowniki 
Borke                                                              Borki 
Brunzelwaldau                                               Broniszów 
Buchwald                                                       Buczków 
Bullendorf                                                      Bulin 
Buschhäuser                                                   Kierzkowice 
Carolath                                                          Siedlisko 
Dickstrauch                                                    Głuszyca 
Döhringau                                                      Dziadoszyce 
Deutsch Tarnau                                              Tarnów Bycki 
Deutsch Wartenberg                                       Otyń 
Eichau                                                            Dąbrowno 
Eichenkarnz                                                    Dębianka 
Emma Grube                                                  Kopalnia Wanda 
Erkelsdorf                                                       Zakęcie 
Feldhauser                                                      Polanka 
Fiedlerhorst                                                    Karszynek 
Friedrichslager / Bösau                                    Bodzów
Freibrau                                                          Swoboda 
Freiheit Vw.                                                   Wolnica 
Freystadt                                                         Kożuchów 
Friedersdorf                                                    Ługi 

Słownik nazw miejscowości



230 231

Fürstenau                                                        Książ Śląski 
Glashütte                                                        Tatarki 
Grossenborau                                                 Borów Wielki 
Gross Würbitz                                                Wierzbnica 
Grund                                                             Zawada 
Grünwald                                                        Jesiona 
Hammermühle                                                Tarnowskie Młyny 
Hangwalde / Beitsch                                        Bycz 
Hegewald                                                       Ścieżyna Leśna 
Heinrichsau Vw.                                            Strumianki 
Heinzendorf                                                    Wrociszów 
Mittel Herzogswaldau                                    Mirocin Średni 
Herzogswaldau  Nieder                                  Mirocin Dolny 
Herzogswaldau  Ober                                     Mirocin Górny 
Heydau                                                           Czasław 
Herwigsdorf                                                   Stypułów 
Hohenborau                                                    Borowiec 
Josephof                                                         Józefów 
Karlsberg Vw.                                                Górzno 
Katharinenhof                                                Katarzynowo 
Kattersee                                                        Jeziorna 
Kiefernhorst / Striemehne                                 Strumiany 
Kolonie Alte Fähre                                         Stara Wieś 
Kolzig                                                             Kolsko 
Kontopp                                                          Konotop 
Köhlerei                                                          Okopiec 
Kölmchen                                                       Chełmek 
Költsch                                                           Kiełcz 
Kropusch Vw.                                                Kropiwnik 
Kuhnau                                                           Konin 
Kunersdorf                                                     Konradowo 
Kusser                                                            Koserz / Nowa Sól
Landskron                                                      Strzeszków 
Lessendorf                                                      Lasocin 
Liebenzig                                                        Lubięcin 
Liebschütz                                                      Lubieszów 
Lindau                                                            Gołaszyn 

Słownik nazw miejscowości
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Lindenkranz / Bielawe                                     Bielawy 
Lipke                                                              Lipka 
Lippen                                                            Lipiny 
Louisdorf                                                        Lelechów 
Lusche                                                            Lechów / Lubięcin 
Marienhof Vw.                                               Marianki 
Marjanthal                                                      Drogoniów 
Mesche                                                           Mesze 
Milkau                                                            Miłaków 
Modritz                                                           Modrzyca 
Nenkersdorf                                                    Drogomil 
Nettschütz                                                      Nieciecz 
Neudorf                                                          Nowa Wieś 
Neuhaus                                                          Pasternia 
Neusalz                                                           Nowa Sól 
Neustädtel                                                      Nowe Miasteczko 
Nittritz                                                            Niedoradz 
Otterstädt                                                        Tryszeliny 
Pffafendorf / Dreidorf                                       Popowo 
Poppschütz, Nieder-, Ober-, Mittel-              Popęszyce 
Rauden                                                           Rudno 
Rehlau                                                            Rejów 
Reichenau                                                       Słocina 
Reinberg                                                         Runów / Siedlisko 
Rosenthal                                                        Różanówka 
Rothbuchenhorst                                            Porębów 
Rudolphshof                                                   Radocin 
Sabinengrund                                                 Radosławice 
Scheibau                                                         Szyba 
Schlabrendorf                                                 Sławocin 
Schliefen / Neu Tschau                                     Nowe Żabno 
Schönaich                                                       Piękne Kąty 
Schwendten                                                    Święte 
Seeblick Vw.                                                  Jesionka 
Seiffersdorf                                                    Radwanów 
Siegersdorf Nieder                                         Podbrzezie Dolne 
Siegersdorf Ober                                            Podbrzezie Górne 

Słownik nazw miejscowości
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Sorgau                                                            Troska 
Spangenberg                                                   Sieczków 
Streidelsdorf                                                   Studzieniec 
Suckau                                                            Żuków 
Tannendorf                                                     Jodłów 
Tannenhof                                                      Jodłówek / Jodłów 
Teich                                                              Stawy 
Teichhof                                                         Stary Staw 
Tepperbuden                                                  Uście 
Thiergarten                                                     Zwierzyniec 
Trockenau / Alt Tschau                                     Stare Żabno / Nowa Sól                     
Waldruh / Tschöplau                                         Ciepielów 
Waldvorwerk                                                  Zacisze 
Wallwitz                                                         Drwalewice 
Wiedemuth                                                     Dziwiszowice 
Weidendorf / Klein Würbitz                              Pastuszyn / Popowo 
Wiesenberge / Malschwitz                                Małaszowice 
Weißfurt / Krolkwitz                                         Królikowice 
Windischborau                                               Borów Polski 
Vikarey                                                           Wikarówka / Lubięcin 
Zäcklau                                                           Sokołów 
Zissendorf                                                      Cisów 
Zollbrücken / Tschiefer                                     Przyborów 
Zöbeln / Zöbelwitz                                            Sobolice 
Zölling                                                            Solniki 
Zyrus                                                              Czciradz 

Słownik nazw miejscowości
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IV.  ZMIANY NAZW MIEJSCOWOŚCI PO 1945 r.

Jednym z pierwszych zadań, jakie stały przed polską administracją w 1945 r., była 
natychmiastowa zmiana niemieckich nazw miejscowości. Akcję prowadzono żywioło-
wo, a pośpiech spowodował wiele błędów merytorycznych, które korygowano przez na-
stępne lata. Pomimo zaleceń władz zwierzchnich, by nie tłumaczyć bezpośrednio nazw 
niemieckich, w wielu wypadkach nie uchroniono się przed tą metodą, przykładem nie-
miecka nazwa wsi Schönaich, którą przetłumaczono jako Piękne Kąty, Neudorf – Nowa 

Wieś, Vickarei – Wikarówka, Teich – Stawy, Grünwald - Zielony Las. Inne nazwy 
niemieckie przekształcano nadając im polskie brzmienie; Marienthal – Marianówek, 
Költsch – Kielc. Przy nadawaniu nowych nazw odwoływano się także do słowiańskich 
tradycji w nazewnictwie, korzystając tutaj z przekładów łacińskich dokumentów śre-
dniowiecznych i opracowań naukowców związanych z Instytutem Śląskim w Poznaniu. 
Nadawane nazwy miały zazwyczaj brzmienie, takie w jakim występowały na doku-
mentach, np. Cyraz, Czolnik, Lubsnica, Studzielsko. W wielu przypadkach nadawano 
miejscowościom nazwy odimienne, np. Bolesławów, Mieczysławów, Zygmuntów, Bro-
nisław, Ludwików, Wojciechowo. 

W latach 1945-1948 znaczna część miejscowości posiadała wiele równocześnie 
stosowanych nazw, które stosowano dowolnie. Dopiero w 1946 r. powołano Komisję 
Ustalania Nazw Miejscowości, która objęła kierownictwo nad przywróceniem wła-
ściwej szaty toponomastycznej tzw. Ziem Odzyskanych. Komisja zakończyła pracę 
w 1950 r., a ustalone nazewnictwo nabrało mocy prawnej. Podczas prac komisja nada-
ła nazwy wielu osadom, przysiółkom i leśnictwom zniszczonym lub rozebranym po 
wojnie. Nazwy te znalazły się w słowniku (skorowidzu) nazw Stanisława Rosponda 
w 1948 r., a obecnie nie występują. Pomimo uporządkowania spraw nazewnictwa, przez 
wiele lat funkcjonowały nazwy nadawane przez pierwszych osadników. To znajdowa-
ło odzwierciedlenie na mapach, gdzie jeszcze w połowie lat 60. przy nazwach współ-
czesnych podawano wcześniejsze. Kilku miejscowościom powiatu zmieniono nazwę 
w latach 1980-1982, ostatnie regulacje prawne w tym zakresie miały miejsce w latach 
2000-2001. W okresie 50 - lecia powojennego zniknęły nazwy wielu miejscowości 
– najczęściej osad, folwarków, przysiółków i leśnictw, które stopniowo były opuszczane, 
a ich zabudowa likwidowana. W kilku przypadkach osady te włączono do najbliższych 
miejscowości, np. wsie Koserz i Stare Żabno włączono do Nowej Soli, Helenówek i 
Lechów do Lubięcina, Jodłówek do Jodłowa.

Zmiany nazw miejscowości po 1945 r.
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1945 – 1948                         po 1950 po 1980                 2000 - 2001

Amaliewo                            Kierzno
Białobrzezie (do 1947 r.)     Bytom Odrzański 
Banów                                  Bonów
Biazów                                 Bodzów
Biecz                                    Bycz
Błoniec                                 Bulin
Bolesławów Dolny              Mirocin Dolny
Bolesławów Średni              Mirocin Średni
Bolesławów Górny              Mirocin Górny
Borów Kożuchowski           Borów                                                        Borów Wielki
Borów Mały                         Borów Polski
Branisław                             Broniszów
Buków                                 Buczków
Cisowo                                 Cisów 
Cyraz                                    Czciradz
Czolnik                                Solniki
Dębów                                 Dąbrowno
Duryngow                            Dziadoszyce
Dąbrówka                            Konin
Jastrzębowo                         Drogomil
Józefówka                                                                                                Józefów 
Karcz Folwark                     Karszynek
Karolagóra                           Górzno
Karolat                                 Siedlisko
Katarzynowo                       Katarzynów
Kielc                                    Kiełcz
Kochanowo Małe                 Chełmek
Kochanowo Wielkie            Lubięcin
Kolonia Górska                    Górna Kolonia Górka       Broniszów
Kolonia Lesinówka              Dziwiszowice
Kolonia Stara Wieś              Stara Wieś 
Kolonia Wolność                 Wolnica
Koronkowo                          Strzeszków
Krepolów                             Lasocin
Krokowice                           Królikowice 
Krzakówek                           Kierzkowice
Krzewina                              Krzewiny Głuszyca
Książenice                            Książ Śląski
Lechów                                                               Lubięcin
Lubśnica                              Lubieszów
Ludwików                            Lelechów
Masłowice                            Małoszowice                               Małaszowice
Marianowo                           Marianki

Zmiany nazw miejscowości po 1945 r.
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Marjanówek                         Marianówek Drogoniów
Mieczysławów                     Gołaszyn
Miłkowo, Miłków               Miłaków
Modrzyce                              Modrzyca
Nieksice, Niekszyce            Nieciecz
Nizina                                  Niedoradz
Nowa Wieś                          Przyborze Nowa Wieś            Stypułów 
Nowy Cień/ Nowe Żabno    Nowe Żabno
Okopówek                           Okopiec
Opalenice                             Wrociszów
Poganów                              Czasław 
Popczyce, Popszyce             Popęszyce
Porębów                                Czerwonak            Porębów
Przyrzecze                            Stany
Runowo                               Runów
Sabinówka                           Radostowice                               Radosławice
Ścibłów                                Stypułów
Stary Cień/ Stare Żabno       Stare Żabno Nowa Sól
Strumianki                            Henryków
Strzemię                               Strumiany
Studzielsko                          Studzieniec
Syba                                     Szyba
Świętobó                               Święte
Szklana Huta                        Tatarki                               Tatarka
Tarnów                                 Tarnów Bycki
Teperbudy                            Uście
Wiankowo                           Dębianka
Wierzbnice                                                          Wierzbnica
Wierzbniczki                         Pastuszyn               Popowo
Wojciechowo                       Zakęcie  
Wysoki Las                          Borowiec  
Zaborów/Przyborów            Przyborów
Zalesie                                  Słocina
Zalesie                                  Tryszeliny
Zebrzydów                           Radwanów
Zielony Las                         Jesiona
Zygmuntów Dolny               Podbrzezie Dolne
Zygmuntów Górny              Podbrzezie Górne
Żabowice                             Sobolice
Żukowo                                Żuków

Zmiany nazw miejscowości po 1945 r.
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V. GMINY POWIATU NOWOSOLSKIEGO

Dane statystyczne za rok 2002 r. według Rocznika statystycznego województwa lubuskiego 2003.
Kursywą na mapach zaznaczono miejscowości nieistniejące.

Powiat ziemski Nowa Sól 

Powierzchnia - 771  km2

Powierzchnia użytków rolnych - 35716  ha
Powierzchnia lasów - 29946 ha
Ludność - 86884  ( w tym miasta 57896) -   31.12.2002 r.
Miejscowości - 105
Miasta - Bytom Odrzański, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko
Gminy - 8 (miejska: Nowa Sól; miejsko-wiejskie; Bytom Odrzański, Kożuchów, 
           Nowe Miasteczko; wiejskie: Kolsko, Nowa Sól, Otyń, Siedlisko)
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Gmina miejska Nowa Sól

Powierzchnia - 22  km2

Powierzchnia użytków rolnych - 853 ha
Powierzchnia lasów - 301 ha
Ludność - 41030   (31.12.2002 r.)
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Gmina miejsko - wiejska Bytom Odrzański

Powierzchnia - 52  km2 (miasto - 2 km2)
Powierzchnia użytków rolnych -  2930 ha
Powierzchnia lasów -  1718 ha
Ludność - 5323, miasto - 4361  (31.12.2002 r.)
Miejscowości - 12

Bytom Odrzański
Bodzów
Bonów
Bycz
Drogomil
Kropiwnik
Królikowice
Małaszowice
Popowo
Sobolice
Tarnów Bycki
Wierzbnica

Gminy powiatu nowosolskiego
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Gmina miejsko - wiejska Kożuchów

Gminy powiatu nowosolskiego

Powierzchnia - 179  km2 (miasto - 6 km2)
Powierzchnia użytków rolnych -  12080 ha
Powierzchnia lasów -  4731 ha
Ludność - 15949, miasto - 9674  (31.12.2002 r.)
Miejscowości - 23

Kożuchów
Bulin
Bielice
Broniszów
Cisów
Czciradz
Drwalewice
Dziadoszyce
Książ Śląski
Lasocin

Mirocin Dolny
Mirocin Górny
Mirocin Średni
Podbrzezie Dolne
Podbrzezie Górne
Radwanów
Słocina
Solniki
Sokołów
Studzieniec
Stypułów
Kierzkowice
Zawada



240 241Gminy powiatu nowosolskiego

Gmina miejsko - wiejska Nowe Miasteczko

Powierzchnia - 77 km2 (miasto - 3 km2)
Powierzchnia użytków rolnych -  5560 ha
Powierzchnia lasów -  1456 ha
Ludność - 5586, miasto - 2831  (31.12.2002 r.)
Miejscowości - 11

Nowe Miasteczko
Borów Polski
Borów Wielki
Gołaszyn
Konin
Miłaków
Nieciecz
Popęszyce
Rejów
Szyba
Żuków
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Gmina wiejska Kolsko

Powierzchnia - 81 km2 
Powierzchnia użytków rolnych -  3583 ha
Powierzchnia lasów -  3716 ha
Ludność - 3238  (31.12.2002 r.)
Miejscowości - 17

Głuszyca
Jesiona
Jesionka
Karszynek
Kolsko
Konotop
Lipka
Marianki
Mesze
Sławocin
Strumianki
Strumiany
Święte
Tatarki
Tryszeliny
Uście
Zacisze
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Gmina wiejska Nowa Sól

Powierzchnia - 176 km2

Powierzchnia użytków rolnych -  6283 ha
Powierzchnia lasów -  9778 ha
Ludność - 6445  (31.12.2002 r.)
Miejscowości - 23

Buczków
Chełmek
Ciepielów
Dąbrowno
Drogoniów
Jeziorna
Jodłów
Józefów
Kiełcz
Lelechów
Lipiny
Lubieszów
Lubięcin
Nowe Żabno
Okopiec
Przyborów
Radosławice
Rudno
Stany
Stara Wieś
Stary Staw
Stawy
Wrociszów
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Gmina wiejska Otyń

Powierzchnia - 92 km2

Powierzchnia użytków rolnych -  4112 ha
Powierzchnia lasów -  4115 ha
Ludność - 5916  (31.12.2002 r.)
Miejscowości - 9

Bobrowniki
Borki
Czasław
Konradowo
Ługi
Modrzyca
Niedoradz
Otyń
Zakęcie
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Gmina wiejska Siedlisko

Powierzchnia - 92 km2

Powierzchnia użytków rolnych -  4864 ha
Powierzchnia lasów -  3456 ha
Ludność - 3397  (31.12.2002 r.)
Miejscowości - 10

Bielawy
Borowiec
Borowiec PGR
Dębianka
Kierzno
Piękne Kąty
Radocin
Różanówka
Siedlisko
Zwierzyniec
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