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Oddajemy Państwu publikację dotyczącą kościołów oraz ich wyposażenia na tere-
nie miasta i gminy Żary. Jej wydanie dofinansowano ze Środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach 
programu „Badanie polskich strat wojennych”. Wniosek o realizację projektu został 
złożony przez Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach.

Niniejsze opracowanie podejmuje złożony temat badań nad dziedzictwem 
kulturowym na obszarze ziem przyłączonych do Polski po 1945 roku. Ich zasad-
niczym celem było przeprowadzenie prac terenowych dokumentujących obecny 
stan i straty poniesione w wyposażeniu świątyń. Zgodnie z definicją: „Za polskie 
straty wojenne uznaje się ruchome dobra kultury utracone w wyniku II woj-
ny światowej z terenów Polski po 1945 r. pochodzące zarówno ze zbiorów 
publicznych, prywatnych, jak i kościelnych”. Kierując się tymi jednoznacznie 
sformułowanymi wytycznymi, należało więc pominąć liczne obiekty, co do których 
istniała pewność, że przetrwały działania wojenne i zostały utracone w okresie 
późniejszym. Przy opracowaniu części katalogowej brane były pod uwagę, oprócz 
walorów historycznych i artystycznych artefaktów, również cechy umożliwiające ich 
identyfikację. Są to: dokumentacja fotograficzna, niestety dostępna w stosunkowo 
nielicznych wypadkach, inskrypcje oraz znaki miejskie i złotnicze. 

Z uwagi na charakter projektu, kryterium wyboru obiektów sakralnych obej-
mowało czas ich powstania zasadniczo do 1939 roku, natomiast ze względu na 
wartość wyposażenia pod względem historycznym czy artystycznym przyjęto cezurę 
pierwszej połowy XIX wieku. Incydentalnie pracami objęto także budowle w miej-
scowościach, które odbiegają od powyższych wymogów, jak kaplica w Olszyńcu, 
gdzie wcześniej istniała świątynia, czy kościół w Lubomyślu. Biorąc pod uwagę 
udokumentowane prawdopodobieństwo przeniesień wyposażenia (przykładowo 
olszyniecki dzwon znajduje się obecnie w Żarach-Kunicach), na wstępnym etapie 
należało uwzględnić także i te obiekty.

Nie udało się przeprowadzić badań w przykościelnej dzwonnicy w Mirosto-
wicach Górnych z powodu braku bezpiecznego dostępu. Ponadto nie uzyskano 
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możliwości wstępu do kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Aniołów Bożych 
w Żarach. 

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały kwerendy w Branden-
burgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum 
w Wünsdorf oraz w Instytucie Zachodnim imienia Zygmunta Wojciechowskiego 
w Poznaniu. Przyniosły one wymierne rezultaty, a zebrany materiał fotograficzny 
istotnie wpłynął na ostateczny kształt opracowania. Jeśli chodzi o wydawnictwa, 
to fundamentalne znaczenie ma katalog zabytków dawnego powiatu żarskiego Die 
Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, opublikowany w 1939 roku. 

W założeniach tej inicjatywy badawczej duży nacisk położono na upowszech-
nienie jej rezultatów szerokiemu gronu odbiorców, nie tylko poprzez publikację, 
ale też organizację konferencji podsumowującej wyniki oraz spotkań w wybranych 
kościołach. 

Opracowanie zostało podzielone na kilka części. Pierwsza stanowi zwięzły 
zarys procesu włączenia tych ziem po 1945 roku do terytorium Polski. Druga uka-
zuje obiekty sakralne miasta Żary, począwszy od tych, których wyposażenie zostało 
utracone. W dalszej części poruszona jest ta sama tematyka w odniesieniu dla samej 
gminy. Odrębne miejsce zajmują świątynie obecnie nieistniejące lub pozostające 
w stanie ruiny. 

Publikację przygotowano w językach polskim oraz niemieckim. Przy czym 
w formie drukowanej ukazała się ona w języku polskim, natomiast wersja obco-
języczna dostępna jest online. Wzbogacono je obszernym materiałem fotograficz-
nym: zdjęciami archiwalnymi, jak również powstałymi specjalnie na potrzeby tej 
książki. Zestawienie dawnych oraz nowych ujęć pozwala czytelnikowi „ujrzeć”, 
wspomnianą w tytule, przeszłość i teraźniejszość. 

Podjęcie tej tematyki można uznać za ważny krok w kwestii badań prowenien-
cyjnych i potraktować jako pierwszą część zadania, ponieważ niezwykle warto-
ściowa byłaby jego kontynuacja, czyli przeanalizowanie stanu każdej ze świątyń 
na obszarze powiatu żarskiego.

Na zakończenie chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy okazali bezinte-
resowną pomoc podczas realizacji tego projektu, zwłaszcza księżom proboszczom, 
wykazującym pełne zrozumienie i zainteresowanie dla prowadzonych przez nas prac. 

 
 dr Anna Polak, dr Paweł Karp
 Żary–Zielona Góra, listopad 2022



Druga wojna światowa doprowadziła do całkowitych zmian granic państwa pol-
skiego. Decyzje podejmowane w tej kwestii zapadły podczas spotkań Wielkiej 
Trójki, czyli dyktatora ZSRR Józefa Stalina, premiera Zjednoczonego Królestwa 
Winstona Churchilla i amerykańskiego prezydenta Franklina Delano Roosevelta 
(przed ostatnią konferencją w Poczdamie zastąpił go Harry Truman). Pierwsze 
rozmowy przywódców wielkich mocarstw odbyły się w Teheranie od 28 listopada 
do 2 grudnia 1943 roku. Przedstawiony wówczas został wstępny projekt, którego 
autorem był Churchill, zakładający przebieg nowej granicy Polski na zachodzie 
wzdłuż Odry1. Natomiast na wschodzie wytyczała je linia Curzona, co równocze-
śnie musiało oznaczać konieczność przesiedlenia zarówno ludności polskiej, jak 
i niemieckiej2. 

W trakcie konferencji jałtańskiej, trwającej od 4 do 11 lutego 1945 roku, akcep-
tację Wielkiej Trójki znalazły propozycje odnośnie granicy wschodniej, natomiast 
zgoła odmiennie rysowała się już kwestia ustalenia granicy polsko-niemieckiej. 
Brytyjski premier zdecydowanie bowiem zakwestionował przyznanie Polsce tere-
nów sięgających Odry i Nysy Łużyckiej (nazwa wprowadzona oficjalnie od 1951 
roku, wcześniej Zachodnia lub tylko Nisa/Nissa). W tym stanie rzeczy, przy braku 
uwzględnienia polskiej racji stanu, zadowolono się formułą, „że Polska powinna 
uzyskać znaczne nabytki terytorialne na północy i na zachodzie”. Co najistotniej-
sze wskazano, że decyzje co do ich rozmiarów i samej delimitacji granicy zostaną 
podjęte podczas konferencji pokojowej3. 

Mimo wskazanych trudności, starania przedstawicieli polskiego Tymczasowego 
Rządu Jedności Narodowej przyniosły efekty podczas konferencji w Poczdamie, 

1 Zob. m.in. L. Pastusiak, Teheran, Jałta, Poczdam. Wielka Trójka o zachodniej granicy Polski, 
„Niepodległość i Pamięć” 2017, nr 1 (57), s. 79-102.

2 Sprawa polska na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów, red. S. Stanisławska, Warsza-
wa 1965, s. 427-429.

3 Ibidem, s. 692-693.
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która obradowała od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku. Na mocy przyjętych wów-
czas postanowień, zachodnia granica Polski miała przebiegać wzdłuż Odry i Nysy 
Łużyckiej, a „byłe niemieckie terytoria (…) powinny znajdować się pod zarzą-
dem państwa polskiego i pod tym względem nie powinny być uważane za część 
radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec”4. Poparcie wyrażone w tej kwestii przez 
Stalina uwarunkowane było przesądzoną już w Jałcie utratą wschodnich terenów 
Rzeczypospolitej na rzecz ZSRR. Stanowiły one około 45% ziem, które przed 1939 
rokiem znajdowały się w granicach państwa polskiego5. Postanowienia cytowanego 
IX rozdziału umów poczdamskich zamierzano formalnie uznać dopiero na mocy 
konferencji pokojowej z Niemcami, nigdy jednak do niej nie doszło. W tej sytuacji 
pozostały one w mocy i de facto wyznaczyły przebieg granicy polsko-niemieckiej6.

Żary – miasto historycznie związane z Łużycami7 – początkowo wraz z powia-
tem nie znalazły się w części Ziem Zachodnich i Północnych określanej mianem 
ziemi lubuskiej8. Przynależność do województwa wrocławskiego trwała jednak 
tylko do 1950 roku, kiedy to utworzono nowe województwo zielonogórskie. Te-
reny te czekała długa ewolucja administracyjna, która ostatecznie w 1990 roku 
doprowadziła do powstania Gminy Żary w obecnym kształcie. Dziś zajmuje ona 

4 Ibidem, s. 476; Teheran–Jałta–Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wiel
kich mocarstw, Warszawa 1970, s. 476.

5 J. Topolski, Historia Polski, Warszawa–Kraków 1992, s. 309-311.
6 A. Klafkowski, Umowa poczdamska a sprawy polskie 1945-1970, Poznań 1970, s. 189-192; 

A. Czubiński, Dzieje najnowsze Polski. Polska Ludowa (1944-1989), Poznań 1992, s. 61.
7 Na temat przynależności terytorialnej tego obszaru zob. Atlas historyczny ziemi żarskiej, red. 

T. Jaworski, R. Szymczak, Zielona Góra 2013, s. 47 i n..
8 Ta, dość umownie zastosowana nazwa, oznaczała wówczas część województwa poznańskiego. 

Zob. M. Kiełczewska, A. Grodek, Odra-Nisa: Najlepsza granica Polski, Poznań–Warszawa 
1945, s. 22; B. Krygowski, S. Zajchowska, Ziemia Lubuska: opis geograficzny i gospodar
czy, Poznań 1946, s. 10. Kwestia nazwy ziemi lubuskiej (także: Ziemia Lubuska, „Ziemia Lu-
buska”), po utworzeniu pierwszego województwa zielonogórskiego w 1950 roku oraz próba 
ustalenia konkretnych granic tego obszaru, nie jest zagadnieniem prostym, stąd liczne prace 
zmierzające do rozwikłania tego problemu. Anitta Maksymowicz przedstawia dzisiejszą Zie-
mię Lubuską w następujący sposób: „Współczesna Ziemia Lubuska, składająca się z peryfe-
ryjnych części większych historycznych regionów (jak Dolny Śląsk, Łużyce, Brandenburgia, 
Pomorze, Wielkopolska), jest pod względem terytorialnym regionem niejednolitym, powie-
działabym wręcz »patchworkowym«”. A. Maksymowicz, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze, jako muzeum (złożonej) tożsamości, [w:] Ziemia Lubuska, rozważania o historii i toż
samości regionu, red. T. Nodzyński, M. Tureczek, J. Zięba, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 99. 
Dariusz Miszewski tak oto przedstawia powstanie nazewnictwa Ziemia Lubuska: „W czerwcu 
1950 roku zostało utworzone województwo zielonogórskie, w którego skład weszła Ziemia 
Lubuska z województwa poznańskiego, z wyjątkiem powiatów pilskiego i trzcianeckiego oraz 
pięć powiatów z województwa wrocławskiego: Żagań, Żary, Szprotawa, Głogów, Kożuchów. 
Po utworzeniu województwa zielonogórskiego przyjęło się jego obszar nazywać Ziemi Lubu-
ską”. D. Miszewski, Kształtowanie się świadomości regionalnej mieszkańców województwa 
lubuskiego, „Rocznik Lubuski” 2007, t. 33, cz. 2, s. 26.
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teren 294 kilometrów kwadratowych, należy do powiatu żarskiego, a w jej skład 
wchodzą 24 sołectwa9.

Żary (niemiecka nazwa Sorau) położone w sercu wschodnich Dolnych Łużyc, 
zwane też ich stolicą, posiadają długą i bogatą historię10. W źródłach nazwa „Zara” 
pojawiła się po raz pierwszy w 1008 roku w kronice biskupa merseburskiego Thiet-
mara. Dotyczyć miała ona plemienia słowiańskiego „Żarowian”. Autor użył jej 
w związku z konfliktem Bolesława Chrobrego z królem niemieckim Henrykiem 
II. Wspominany przez Thietmara obszar został przyłączony przez Bolesława Chro-
brego na podstawie warunków pokoju budziszyńskiego z 1018 roku, dzięki czemu 
należał przez pewien czas do państwa polskiego. Piastowie dość szybko utracili 
te tereny na rzecz Niemiec, po czym najprawdopodobniej odzyskali je w czasie 
panowania Bolesława Śmiałego. Do 1250 roku należały one do książąt śląskich – 
Henryka Brodatego oraz Henryka Pobożnego, po nich od 1250 do 1304 roku były 
własnością władców Miśni – Wettinów. Na krótko, bo jedynie w latach 1304-1319, 
obszar przejęli margrabiowie brandenburscy z linii askańskiej, a po nich Henryk 
I jaworski. Ziemia ta należała do przedstawiciela Piastów do końca jego życia, czyli 
do 1346 roku. Następnie trafiła w ręce władców Czech – Luksemburgów, a od 1364 
roku do kolejnego z dynastii Piastów – księcia świdnickiego Bolka II Małego. Za 
sprawą Karola IV Luksemburskiego od 1370 roku Dolne Łużyce stały się częścią 
Korony Czeskiej, po czym od 1526 roku przejęli je Habsburgowie. Zwierzchnictwo 
nad tymi obszarami w 1635 roku objęli Wettini sascy11, a po Kongresie Wiedeńskim 
w 1815 roku włączono je do Prus. Po II wojnie światowej wschodnia część Łużyc 
Dolnych i Górnych znalazła się w granicach Polski. 

9 Sołectwa należące do gminy Żary to: Biedrzychowice Dolne, Bieniów, Bogumiłów-Janików, 
Drozdów-Rusocice, Drożków, Grabik, Kadłubia, Lubanice, Lubomyśl, Łaz, Łukawy, Mirosto-
wice Górne, Mirostowice Dolne, Miłowice, Marszów, Olbrachtów, Olszyniec, Rościce, Staw-
nik, Siodło, Surowa, Sieniawa Żarska, Włostów-Dąbrowice, Złotnik. Zarys dziejów poszcze-
gólnych miejscowości przedstawia Leszek Zugaj w swoim opracowaniu Historia miejscowości 
w gminie Żary, Żary 2014.

10 Ważniejsze pozycje dotyczące historii miasta to oprócz cytowanych wcześniej: J. S. Magnus, 
Historische Beschreibung der Hoch-Reichs-Gräfflichen Promnitzschen Residentz-Stadt Sorau 
in Niederlausitz, und Deroselben Regenten Kirchen- und Regiment-Sachen, wie auch Geleh
rten Leuthen und Sonderbahren Begebenheiten, Leipzig 1710; J. G. Worbs, Geschichte der 
Herrschaften Sorau und Triebel, Sorau 1826; T. Jaworski, Żary w dziejach pogranicza śląsko-
łużyckiego, Żary 1993; A. Zajchowska, A. Wędzki, Żary [w:] Studia nad początkami i rozpla
nowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą (województwo zielonogórskie), t. 2: Dolny 
Śląsk, Dolne Łużyce, red. Z. Kaczmarczyk, A. Wędzki, Zielona Góra 1970; Żary wczoraj i dziś, 
red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1967.

11 Władza zwierzchnia przeważnie oddawała miasto w lenno rodom rycerskim. Prawdopodobnie 
już w 1200 roku opisywany teren był lennem rycerza Dewina, który poprzez przebudowę i roz-
budowę grodu dał podwaliny dzisiejszym Żarom. Po Dewinach nastali Packowie, później Bi-
bersteinowie, a ostatecznie Promnitzowie. A. Polak, L. C. Belzyt, Łużyce nad Lubszą i Nysą. 
Historia, zabytki, natura, Ridero 2019, s. 9.
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Gmina i miasto Żary, tak jak cały powiat żarski do 1945 roku, znajdowały się 
na terenie Niemiec, w granicach prowincji Brandenburgia (regencja Frankfurt nad 
Odrą). Okres II wojny światowej odcisnął piętno na jego losach. Jeśli chodzi o same 
Żary, to bezsprzecznie należy wspomnieć o 11 kwietnia 1944 roku, ponieważ roz-
grywające się wtedy wydarzenia miały ogromny wpływ na późniejszy stan głównej 
świątyni miasta. W tym dniu nastąpił nalot samolotów amerykańskich, a celem ich 
ataku były usytuowane głównie w dawnych fabrykach włókienniczych zakłady 
lotnicze Focke-Wulf12. W znacznym stopniu ucierpiały wówczas najcenniejsze 
żarskie zabytki. Nalot z 11 kwietnia spowodował też duże zniszczenia w komplek-
sie budowli umiejscowionych tuż obok kościoła farnego. Swój charakterystyczny 
hełm utraciła dzwonnica, a sąsiadujące z nią budynki ze zrujnowanymi dachami, 
w tym dawna Nadintendentura, pozostawały przez wiele lat opuszczone. Bomby 
spadły również na siedzibę władz miejskich, przez co zniszczyły wieżę ratusza, 
uderzyły także na północno-zachodni narożnik zamku. W wyniku pożaru trafionej 
bezpośrednio ujeżdżalni spłonęła znaczna część dachu pałacu. Częściowemu zbu-
rzeniu uległ ponadto kościół cmentarny znajdujący się na obszarze nieistniejącej 
już nekropolii, co doprowadziło do jego rozbiórki13.

Walki o miasto w lutym 1945 roku spowodowały znaczne straty. Zniszczenia, 
w postaci zdewastowanych fabryk (częściowo ewakuowanych), infrastruktury 
drogowej i kolejowej, zakładów, budynków mieszkalnych i sklepów, pogłębiły 
oddziały Armii Czerwonej, które w czasie funkcjonowania radzieckiej komen-
dantury wojennej wywoziły z miasta wszelki posiadający jeszcze wartość ma-
jątek ruchomy, w tym oczywiście maszyny przemysłowe14. Doprowadziło to do 
poważnych trudności w przywróceniu normalnego funkcjonowania i odbudowie 
zniszczeń wojennych. Spowodowało także problemy przy zakwaterowaniu przy-
byłej ludności i uruchomieniu przemysłu. Ogólny szacunek strat wojennych na 
Ziemiach Zachodnich i Północnych wyglądał następująco: obiekty przemysłowe 
73,1%; budynki mieszkalne 45%; linie kolejowe 77%; przeciętny stopień zniszczeń 
gospodarstw wiejskich 27,5%. Na Środkowym Nadodrzu te wskaźniki nawet jeszcze 
nieznacznie przewyższono15.

12 K-H. Rauert, F. Wendig, Sieben Hundert Jahre Sorau, Dortmund 1960, s. 57-58; Atlas histo
ryczny ziemi żarskiej, s. 102-104.

13 A. Polak, P. Karp, W świecie chronogramów, dzwonów i krypt, czyli żarski zakątek tajemnic, 
„Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne” 2022, nr 1-2 (78-79), s. 112.

14 Zob. m.in. F. Kusiak, Dewastacja oraz wywóz mienia z Ziem Zachodnich i Północnych po 
II wojnie światowej, [w:] Ziemie Odzyskane pod wojskową administracją radziecką po II woj
nie światowej. Materiały z konferencji, red. S. Łach, Słupsk 2000; M. Krogulski, Okupacja 
w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1944-1956, Warszawa 2000. 

15 R. Skobelski, Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie realizacji planu sześcioletniego 
1950-1955, Zielona Góra 2002, s. 16-17.
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Fot. 1-2. Żary zniszczone w czasie działań wojennych
Źródło: Ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach (Dokumenty Życia Społecznego)
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Konsekwencją II wojny światowej były także ogromne migracje. Osiedlenie 
polskiej ludności, przybyłej po 1945 roku na teren Ziemi Zachodnich i Północnych, 
było możliwe dzięki wysiedleniu Niemców, którzy pod koniec wojny stopniowo 
opuszczali terytorium przyznane później Polsce. Akcja ta była procesem złożonym, 
trwającym kilka lat16.

Do 1945 roku badany obszar zamieszkiwany był w ogromnej większości przez 
ludność wyznania protestanckiego17. Szacunki w odniesieniu do całości obecnego 
województwa lubuskiego wskazują na istnienie ponad sześćdziesięciu kościołów 
katolickich na przejętych przez Polskę terenach, lecz dla powiatu żarskiego ich 
liczba była niewielka (Żary, Tuplice, Biedrzychowice Dolne, Grotów). Dlatego też 
napływająca ludność polska użytkowała świątynie protestanckie. Miało to bardzo 
poważne następstwa, jeśli chodzi o ich wyposażenie, które wymieniano w celu 
przystosowania dla potrzeb liturgii katolickiej18. Przykłady, gdy nie dokonano tego 
w sposób bezkompromisowy, są nieliczne. Dodatkowo realia powojennej Polski nie 
sprzyjały zachowaniu przejętych na Ziemiach Zachodnich i Północnych kościołów. 
Brak możliwości zagospodarowania, naciski władz na rozbiórkę uszkodzonych 
budowli, czy wreszcie traktowanie ich jak ogólnodostępny rezerwuar materiałów 
budowlanych, poczyniły nieodwracalne szkody19. 

16 Na ten temat zob.: Niemcy w Polsce 1945-1950: wybór dokumentów, t. 1-4, red. W. Borodziej, 
H. Lemberg, Warszawa 2000-2001; K. Skubiszewski, Wysiedlenie Niemców po drugiej wojnie 
światowej, Warszawa 1968; S. Banasiak, Przesiedlenie Niemców z Polski w latach 1945-1970, 
Łódź 1968; B. Nitschke, Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945-1949, Zie-
lona Góra 1999; eadem, Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce w latach 
1945-1949, Toruń 2001; C. Osękowski, Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 
1945-1956. Procesy integracji i dezintegracji, Zielona Góra 1994; S. Banasiak, Osadnictwo na 
Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1950, Warszawa 1965; K. Kersten, Repatria
cja ludności polskiej po drugiej wojnie światowej (studium historyczne), Warszawa 1974.

17 Dla powiatu żarskiego dane z 1929 roku podają liczbę 89,9% protestantów. Zob. J. Szczepan-
kiewicz-Battek, Zarys dziejów reformacji na Łużycach Wschodnich, [w:] Łużyce. Bogactwo 
kultur pogranicza, red. T. Nowiński, Żary 2000, s. 111.

18 D. Kwaśniak, Losy świątyń we wsiach z kościołem katolickim i ewangelickim po 1945 r. w po
łudniowej części województwa lubuskiego, „Lubuskie Materiały Konserwatorskie” 2020, t. 20, 
s. 166-167.

19 J. Muszyński, Z doświadczeń w służbie konserwatorskiej, [w:] Wokół niemieckiego dziedzictwa 
kulturowego na ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Poznań 1997, s. 231-256. 
Zob. także: M. Tureczek, Między propagandą a rzeczywistością, władza i społeczeństwo wobec 
niemieckich dóbr kultury na ziemi lubuskiej po 1945 r., [w:] Władza i społeczeństwo wobec 
niemieckiej spuścizny kulturowej na ziemi lubuskiej po II Wojnie Światowej, red. B. Mykietów, 
M. Tureczek, Zielona Góra 2010, s. 43-72.
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na terenie miasta Żary

Fot. 3. Kościół farny w Żarach – stan obecny
Autor: Piotr Domagalski



Kościół pod wezwaniem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wiele z budowli sakralnych w miejscowościach objętych badaniami20, wzmiankowa-
nych już rejestrze czynszowym Bibersteinów z 1381 roku21, posiada średniowieczny 
rodowód. W grupie najstarszych znajduje się żarska fara. Wspomnieć w tym miej-
scu należy, że wskazanie bez wątpliwości, do jakiej świątyni odnosi się wzmianka 
o kościele w Żarach, pochodząca z 1207 roku, nie jest możliwe, ponieważ brak jest 
wymienionego wezwania22. Kościół, obecnie pod wezwaniem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, powstał w pierwszej połowie XIII wieku w miejscu starszego obiektu, 
który zachował się częściowo, w przybudówce umiejscowionej po północnej stronie 
prezbiterium. Kościół rozrastał się na przestrzeni wieków: w 1309 roku ukończono 
prezbiterium23, a od 1401 roku można mówić o nowej nawie głównej. Informacja 
o tym wydarzeniu, w postaci daty z dwoma kartuszami herbowymi fundatorów, 
umieszczona jest na portalu w kruchcie zachodniej. To najbardziej reprezentacyjne 
wejście uzupełniono o tablicę z zawierającą chronogram inskrypcją w języku nie-
mieckim i łacińskim, odnoszącą się do tragicznego pożaru miasta w 1684 roku24. 
Nawę ukończono po zamknięciu sklepień do 1430 roku. Świątynię w następnych 
stuleciach powiększano o kolejne kaplice. Gdy dotychczasowa krypta w kościele 
farnym okazała się zbyt mała, na polecenie hrabiego Urlicha von Promnitz w latach 
1670-1672 powstała kaplica z usadowioną poniżej rodową kryptą grobową. Jest ona 
wspaniałym przykładem sztuki barokowej z bogatym wystrojem sztukatorskim 
uzupełnionym o malowidła ze scenami z Pisma Świętego. Nad wejściem do kaplicy 

20 W zakresie podstawowej literatury przedmiotu wymienić należy: J. Seeger, H. E. Kubach, 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, Berlin 1939; Inventar der Bau- 
und Kunstdenkmäler in der Provinz Brandenburg, bearb. von R. Bergau, Berlin 1885; S. Ko-
walski, Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010; idem, Kościół 
farny w Żarach, Żary 2007; K. Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskie
go, t. II, Zielona Góra 2012; Corpus inscriptionum Poloniae, t. X: Inskrypcje województwa 
lubuskiego, red. J. Zdrenka, z. 12: Powiat żarski (do 1815 roku), opr. A. Górski, P. Karp,  
Toruń 2019. 

21 Rejestr czynszowy Bibersteinów opracował Johannes Schulze: J. Schulze, Das Landregister 
der Herrschaft Sorau von 1381, Berlin 1936.

22 S. Kowalski, Kościół farny w Żarach, s. 8.
23 H. Kozaczewska-Golasz, H. Golasz-Szołomicka, Halowe kościoły z wieku XV i pierwszej poło

wy XVI wieku na Śląsku, Wrocław 2018, s. 387. Autorki dokonały analizy dotyczącej początków 
żarskiej fary oraz etapów jej przebudowy, a efektem ich pracy jest zestawienie wyników powo-
jennych badań, bogatej literatury przedmiotu czy relacji kronikarzy.

24 Treść inskrypcji opublikował po raz pierwszy J. S. Magnus, Historische Beschreibung, s. 266. 
Zob. także Corpus inscriptionum Poloniae, t. X, z. 12, s. 139. Autorami cytowanych przekładów 
są: K. Trychoń-Cieślak, E. Bielecka, A. Górski, P. Karp.
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umieszczony jest kartusz ze słabo obecnie czytelną inskrypcją upamiętniającą za-
równo fundatora, jak i samo dzieło, które „pan na Forst i Brodach, baron państwa 
stanowego Pszczyny, na Żarach, Trzebielu i Nowogrodzie, pan władztwa Kliczków 
i wielce zasłużony generał major, dla siebie i swojej rodziny założył”25. 

Brzemienny w skutki był nalot z 11 kwietnia 1944 roku, który doprowadził ko-
ściół do degradacji, postępującej w mniejszym lub większym stopniu niemal przez 
trzy kolejne dekady. Pokrycie dachu zostało bowiem częściowo „zdmuchnięte” 
siłą wybuchów. Bomby wyrządziły również pewne szkody w południowej części 
świątyni, w miejscu styku prezbiterium i nawy. Po zakończeniu działań wojennych 
kościół nie był należycie zabezpieczony, choć należy wspomnieć o pracach prze-
prowadzonych w latach 1958-1959. Wówczas to „usunięto sztucznie wmontowane 
balkony związane z tradycją kultową ewangelików”26. Nieznacznie uszkodzone 
w czasie nalotu organy, dzieło Johanna Gottfrieda Hildebranda z 1773 roku (później 
przebudowywane), w części trafiły w 1949 roku do katedry w Płocku27. Sytuację 
kościoła pogarszał fakt, że na mocy decyzji władz został on w sposób całkowicie 
sztuczny podzielony, gdy w 1963 roku prezbiterium zajęli wierni kościoła polsko-
katolickiego, a zamurowany do sklepienia łuk tęczowy wyznaczał granicę dwu 
oddzielnych kościołów. Na domiar złego barbarzyńskie działania szabrownicze 
doprowadziły do zniknięcia i zniszczenia bezcennego wyposażenia. Bezpowrotnie 
utracono m.in. ołtarz, ambonę, lożę kolatorską, epitafia28. W 1965 roku stopień uszko-
dzeń szacowano na 40% z adnotacją: „zabezpieczony w stanie surowym, korpus 
naw niedostępny czasowo, użytkowane prezbiterium”29. Świątynia doczekała się 
remontu dopiero w latach 70., w czasie którego jej wnętrze zyskało surowy gotycki 
styl. Niezwykle skomplikowane w ówczesnych realiach i czasochłonne prace nie 
zostałyby urzeczywistnione, gdyby nie osobiste zaangażowanie i determinacja 
ks. proboszcza Tadeusza Demela30.

25 Tekst zaprezentowany w dziele Magnusa w 1710 roku nieco odbiega od rzeczywistego. Por. 
J. S. Magnus, Historische Beschreibung, s. 254; Corpus inscriptionum Poloniae, t. X, z. 12, 
s. 126. Drobne uzupełnienia przyniosła jeszcze analiza zabytku na potrzeby publikacji: A. Po-
lak, Zarys dziejów wybranych zabytków Żar, [w:] Dzieje Żar. Przeszłość zapisana w kamieniu 
i na papierze, red. Leszek C. Belzyt, Żary 2022, s. 38. 

26 J. Muszyński, Zabytkowa urbanistyka i architektura powiatu żarskiego, [w:] Żary, wczoraj 
i dziś, s. 47.

27 Były już jednak w tym czasie znacznie zdewastowane. W. J. Brylla, Organy w żarskim kościele 
farnym od roku 1473, Zielona Góra 2004, s. 53-55.

28 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 202-
215.

29 Zielona Karta: Żary, kościół par. p.w. Wniebowzięcia NPMarii, opracowanie z 1965 r., Archi-
wum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej: LKWZ) w Zielonej Górze. 

30 T. Demel, Wspomnienia proboszcza parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Żarach w latach 1964-1988, wyd. III, Żary 2004.
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Fot. 6. Wnętrze kościoła – stan obecny 
Autor: Anna Polak

Fot. 5. Kościół farny – stan przed II wojną światową
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach,  

Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau  
und der Stadt Forst, s. 381

Fot. 4. Kościół farny – stan obecny
Autor: Anna Polak
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Fot. 7. Kościół farny – stan z 1937 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege  

und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002026.  
Autor: E. Kubach, J. Seeger

Fot. 8. Wnętrze kościoła 
– stan z 1946 roku

Źródło: Ze zbiorów Instytutu Zachodniego  
im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. 

Autor: Kitzmann

Fot. 9. Kościół farny – wnętrze po nalocie w 1944 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002037
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Utracone wyposażenie:
Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny z pateną
Data powstania:  1384
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie 
Wysokość:  19,7 cm 
Sygnatura, inskrypcja: 

„calix · nicolay · stewicz · plebany · in · zoraw · et · bhardy · fris · ei”. „anno 
· dny · m · ccc · lxxxiiii”. „patena · nicolay · stewicz · plebany · in · zoraw · 
et · bhardy · fris · ei”

Opis: 
Na czaszy inskrypcja (A), a powyżej data fundacji (B). Na patenie inskrypcja (C).

Tłumaczenie:
Kielich Nikolaia Stewicza i Bernharda, jego brata. W Roku Pańskim 1384. 
Patena Nikolaia Stewicza i Bernharda, jego brata.

Źródło:
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 212, 388 (fot.); 
Inventar der Bau- und Kunstdenkmäler in der Provinz Brandenburg, s. 718.

Fot. 10. Kielich liturgiczny z 1384 roku z kościoła farnego – stan z 1937 roku
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 388
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Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny
Data powstania:  1426 
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie 
Wysokość:  18 cm 
Sygnatura, inskrypcja:

„anno domini mccccxxvi comparatus est calix iste”. „maria”.
Opis: 

Okrągła stopa z reliefem krucyfiksu oraz wyobrażeniem Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem. Napis w otoku (A). Na nodusie ryta inskrypcja (B).

Tłumaczenie: 
Kielich ten został wykonany w roku Pańskim 1426. Maria.

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 212.

Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny
Data powstania:  XV/pocz. XVI w., 1624
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie 
Wysokość:  21 cm
Sygnatura, inskrypcja:

„ihesus”. „maria”. „M. G. G.”. „C. H. V.”. „1624”. 
Opis: 

Sześciolistna stopa. Na trzonie inskrypcje (A) i (B) oraz dwa herby opatrzone 
inskrypcjami (C)-(D). Pod stopą data (E). 

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 212.

Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny z pateną
Autor / Szkoła / Warsztat: Żary 
Data powstania:  1594 
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie 
Wysokość:  22,5 cm 
Sygnatura, inskrypcja:

„H. A. F. H. V. P.”. „S. F. V. P. G. K.”. „HENIRICVS ANSHELMVS VON 
PROMNITZ / FREYHER ZVR PLES AVF SORA TRIEBEL VND HEY-
ERSWERDA ROM. KAI. MAIT. RADT / HAT NEBEN SEINEM GEMA-
HEL FRAVEN SOPHIEN / GEBORNEN FREYN VON KVRZLACHa) 
DISEN KELCH / VND PATE GOT ZV EHREN VND ZV BEFERDERVNG 
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DES GOTES DIENST AVS CHRISTLICHEN HERZEN / MACHEN 
LASEN”. „IHS / ANO DNI / 1594”. Cecha miejska Żar. Cecha złotnika „HS”.
a) Tak zamiast KVRZBACH.

Opis:
Stopa sześciolistna. Na czaszy herby: Promnitz i Kurzbach opatrzone inskryp-
cjami (A)-(B). Na stopie inskrypcje (C)-(D). 

Tłumaczenie: 
Henricus Anshelmus baron von Promnitz. Sophia baronowa von Promnitz 
z domu Kurzbach. Henricus Anshelmus von Promnitz baron Pszczyny, Żar, 
Trzebiela i Hoyerswerdy radca rzymsko-cesarskiego majestatu wraz ze swoją 
małżonką, panią Sophią z domu baronową von Kurzbach, kazał sporządzić ten 
kielich i patenę Bogu na cześć i jako wsparcie nabożeństw ze strony chrześci-
jańskich serc. Jezus. W roku Pańskim 1594. 

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 212, 386 (fot.); 
Inventar der Bau- und Kunstdenkmäler in der Provinz Brandenburg, s. 721; 
J. M. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät in Deutschland, Leipzig 
2004, s. 385, fot. 171-172. Kielich opisano tamże jako „pochodzący z Żar”, 
a jako miejsce jego ówczesnego przechowywania podano Galerię Neuse  
w Bremie.

Określenie zabytku:  Puszka na komunikanty
Autor / Szkoła / Warsztat: Martin Blos, Żary
Data powstania:  1637

Fot. 11-13. Naczynia liturgiczne z kościoła farnego – stan z 1937 roku
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 386-387
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Materiał:  srebro
Technika:  złocenie 
Wysokość:  7 cm 
Średnica:  15 cm
Sygnatura, inskrypcja: 

„Anno MDCXXXIV als das kaiis. tirtzschische Regi. in Soraw gelegen hat ein 
Solbat namens Hanns Glehsener paepst. Relig. zugetahn aus eigener Bewegnus 
und Andacht Dn. Georgio Benedicto Bohuslai domals Archidiacono einen zer-
schlag. Kelch von XXXIX Loth III Quentl. dieser Kirchen zum besten verehret. 
Daraus ist gemachet worden dieses heilige Gefaes auf dem Altar beii der Com-
munion zu gebrauchen. Von Martino Blos Goldschmide dieser Stadt verfertiget 
und das Machelohn der Kirchen zum besten und guten Gedaechtnus verehret. Zu 
der Zeit sind dieser Kirchen Prediger gewesen Dn. M. Petrus Floetereus Superin-
tendens, Dn. Martinus Iacobi Archidiac. und Dn. Amandus Conradi Diaconus. 
Vorstheer sind gewest H. E. David Martini und H. E. Heinrich Conradi. Von 
der Kirchen Intraden seiin zugeleget worden XXIII Lot III Quent. Wiget gantz 
zusammen 63 Lot III Quent. Anno 1637”. „Unsere gnaedige Landes Obrikeit ist 
gewesen der hochwohlg. Herr Herr Sigismund Sigefrid Freiiherr von Promniz, 
Ihre gn. Gemaehlin die auch hochwol. geborne Fraw Anna Margaretha geborne 
fraw von Putbus”. Cecha miejska Żar. Cecha złotnika „MB”.

Opis:
Stopa w formie trzech uskrzydlonych główek anielskich. Na pokrywce peł-
noplastyczna Grupa Ukrzyżowania z Marią Magdaleną i Janem Ewangelistą. 
Na wewnętrznej stronie pokrywki, w otoku, siedmiowersowa inskrypcja (A). 
Wewnątrz podwójny herb z trójwersową inskrypcją w otoku (B). 

Tłumaczenie: 
W roku 1634, kiedy cesarski regiment stacjonował w Żarach, pewien żołnierz 
o nazwisku Hanns Glehsener, przychylny religii papieskiej, z własnego wzru-
szenia i pobożności ofiarował Panu Georgiusowi Benedictusowi Bohuslausowi, 
wówczas archidiakonowi, zniszczony kielich (o wadze) 39 łutów, 3 quentlein, 
dla dobra tego kościoła. Z tego zrobione zostało to święte naczynie na ołtarz, 
by używać go przy komunii. Wykonał je Martin Blos złotnik tego miasta, 
a robociznę ofiarował dla dobra kościoła i na dobrą pamiątkę. W tym czasie 
kaznodziejami tego kościoła byli pan magister Petrus Floetereus superintendent, 
pan Martinus Jacobi archidiakon i pan Amandus Cunradi diakon. Prowizorami 
kościelnymi byli H. E. David Martini i H. E. Heinrich Conradi. Z intrady ko-
ścioła dołożono 23 łuty, 3 quentlein. Całość waży łącznie 63 łuty, 3 quentlein. 
W roku 1637. Naszym łaskawym zwierzchnikiem kraju był wielmożny pan 
Sigismund Siegfried, baron von Promniz, jego łaskawą małżonką również 
wielmożna pani Anna Margaretha z domu pani von Putbus. 
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Źródło:
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 213, 386 (fot).

Określenie zabytku: Świecznik ołtarzowy – para
Autor / Szkoła / Warsztat: Martin Handtke, Żary
Data powstania:  1684
Materiał:  srebro
Technika:  repusowanie
Wysokość:  73 cm 
Sygnatura, inskrypcja: 

Cecha miejska Żar. Cecha złotnika „MH”.
Opis: 

Na stopie znajdowała się ryta inskrypcja w języku łacińskim dotycząca fun-
dacji i przeróbki świecznika, nazwiska przedstawicieli władz miejskich oraz 
chronogram z datą pożaru miasta (1684).

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 213.

Fot. 14. Świecznik ołtarzowy z kościoła farnego – stan z 1937 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002020. 

Autor: W. Jung
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Określenie zabytku:  Świecznik korpusowy
Data powstania:  1694
Materiał:  mosiądz
Technika:  odlew 
Sygnatura, inskrypcja: 

„Lasset eVer LICht LeVChten fVr Den LeVten / Daß sIe eVre gVte VVerCke 
sehen / aber GOtt hertzLICh preIsen”.

Opis: 
Zawieszony nad chórem. Inskrypcja zawiera chronogram. 

Tłumaczenie: 
Niech świeci wasze światło dla ludzi, aby widzieli wasze dobre uczynki, a Boga 
z serca chwalili.

Źródło: 
J. S. Magnus, Historische Beschreibung, s. 266.

Określenie zabytku:  Ampułki – para
Autor / Szkoła / Warsztat: Martin Handtke
Data powstania:  1700
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie 
Wysokość:  24 cm 
Sygnatura, inskrypcja: 

„M. LUDOVICUS LUCIUS SUPERINTENDENS. KIRCHVATER GÜRG 
HENTSCHKE, ELIAS HOFMANN. ANNO 1700. GEWICHT: 81 BEZW. 
79 LOTH”. Cecha złotnika „MH”.

Opis: 
Gładka cylindryczna przykrywka ze spiczastą rynną. Na brzegu inskrypcja. 

Tłumaczenie: 
Magister Ludwig Lucius superintendent, ojcowie kościoła Gürg Hentschke, 
Elias Hofmann. W roku 1700. Waga: 81 względnie 79 łutów.

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 213.

Określenie zabytku:  Ampułka
Data powstania:  XVIII w.
Materiał:  srebro 
Wysokość:  16 cm 
Sygnatura, inskrypcja: 

„W. XXXXII Loth”.
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Opis: 
Na przykrywce i na krawędzi stopy ornament żebrowy. Na spodzie stopy 
inskrypcja.

Tłumaczenie:
Waży 42 łuty.

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 213.

Wśród utraconego wyposażenia żarskiego kościoła farnego znajduje się rów-
nież dzban liturgiczny wykonany z pozłacanego srebra. W 1643 roku został on 
podarowany kościołowi jako dar za szczęśliwy powrót do Żar Anny Margarethy 
von Promnitz z domu von Putbus wraz z małżonkiem. W trakcie wojny trzydzie-
stoletniej byli oni zmuszeni schronić się w Polsce przed nadciągającymi wojskami 
szwedzkimi, co przedstawia wykonana na dzbanie inskrypcja. W 2015 roku obiekt 
pojawił się w katalogu monachijskiego domu aukcyjnego Neumeister z podaniem 
proweniencji: Lausitz (Sorau?) oraz informacją, że stanowił dar dla żarskiego ko-
ścioła31. W 2021 roku dzban ostatecznie został sprzedany, przy czym wskazano, że 
roszczenia państwa polskiego nie są już dochodzone, a międzynarodowe śledztwo 
zakończono32. 

31 Katalog aukcyjny Alte Kunst, nr 369 z 23 IX 2015, s. 38-41.
32 Tekst zamieszczony na stronie domu aukcyjnego Neumeister brzmi: Legal claims of the Polish 

state to the jug are no longer asserted. The entries in the national police property search databa-
se and in the international police property search database have been deleted. / Rechtsansprüche 
des Polnischen Staates auf die Kanne werden nicht mehr geltend gemacht. Die Einträge in 
der nationalen polizeilichen Sachfahndungsdatenbank und in der internationalen polizeilichen 
Sachfahndungsdatenbank wurden gelöscht.
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Fot. 15. Wnętrze kościoła farnego – stan z 1921 roku 
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002024. 

Autor: W. Jung



28 |  Obiekty sakralne na terenie miasta Żary

Fot. 16. Kaplica Promnitzów w kościele farnym – stan z 1937 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 000335. 

Autor: W. Jung



Kościół pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Świętego

Dzieje kościoła, obecnie pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, złą-
czone są z zakonem minorytów. Wskazanie fundatora żarskiego klasztoru oraz 
samej daty fundacji nie może być jednoznacznie rozstrzygnięte, co wynika ze stanu 
zachowania źródeł związanych z franciszkanami na obszarze Łużyc oraz Dolnego 
Śląska. Niektóre z przekazów informują, że miało to miejsce około 1274 roku33. 
Przy tej okazji wymieniany jest Albrecht von Dewin, jednak w świetle najnowszych 
opracowań mogło chodzić o Albrechta, ale nie Dewina, lecz przedstawiciela rodu 
von Pack34. Dalsze ustalenia badaczy prowadzą do wniosku, że fundacji dokonano 
w latach 90. XIII stulecia, zapewne w 1299 roku35. Zbudowana na potrzeby klasztoru 
świątynia miała pełnić też funkcję nekropolii dla właścicieli Żar. Według kroniki 
Johanna Samulea Magnusa, obok Ulricha von Dewin i Ulricha von Pack, spoczął 
tam także, zmarły w 1424 roku, Johann III von Bieberstein36.

Klasztorny kościół na przestrzeni stuleci uległ wielu przekształceniom37. 
Powstał jako budowla jedno- lub dwunawowa, z wieżą usytuowaną od strony 
wschodniej. Na jego obecny wygląd decydujący wpływ miały wydarzenia z 1549 
roku. Miasto wielokrotnie trawiły pożary, a ten we wspomnianym roku zniszczył 
klasztor wraz z kościołem. Ogień, który wybuchł niedaleko Bramy Górnej, roz-
przestrzeniał się błyskawicznie i według relacji kroniki Magnusa w ciągu trzech 
godzin spopielił 42 domy, nie oszczędzając również zabudowań zakonnych: „tym-
czasem o drugiej w nocy wieża klasztorna zaczęła płonąć, a za nią kościół i cały 
klasztor”38. Franciszkanie opuścili Żary, jednak w przeciwieństwie do klasztoru, 
ich dawny kościół został odbudowany. Ze świątyni wzniesionej na ich potrzeby 
przetrwała ściana północna obecnego kościoła z reliktami ostrołukowego portalu, 
a przede wszystkim ośmioboczna wieża. Wciąż jest w niej zawieszony dzwon 
odlany w 1729 roku dla upamiętnienia o rok wcześniejszej odbudowy kościoła, 

33 Literatura podaje wiele poglądów na temat daty fundacji klasztoru, jednak rok 1274 uznawany 
jest obecnie za zbyt wczesny.

34 Dewinowie, jako właściciele ośrodka, wymieniani są w źródłach do 1260 roku (co nie wyklucza 
także, iż mogli być w Żarach dłużej – niektóre z opracowań podają 1280 rok), a sama fundacja 
nastąpiła później. Packowie przejęli Żary po Dewinach, a Albrecht von Pack był synem Ulricha 
– pierwszego z rodu władającego miastem). J. Karczewska, Z dziejów klasztoru franciszkanów 
w Żarach w średniowieczu, „Studia Zachodnie” 2008, nr 10, s. 48.

35 Ibidem, s. 49.
36 J. S. Magnus, Historische Beschreibung, s. 8.
37 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 218-

220.
38 J. S. Magnus, Historische Beschreibung, s. 25-26.
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Fot. 17. Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego – stan obecny
Autor: Piotr Domagalski 

Fot. 18. Widok na kościół – stan przed II wojną światową
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 391 
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co udało się zrealizować dopiero w okresie, gdy miasto znajdowało się w rękach 
rodu Promnitzów39. Remont przeprowadzony w 1928 roku ostatecznie pozbawił 
wnętrze cech stylowych oraz dawnego wyposażenia40.

Utracone wyposażenie: 
Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny z pateną
Data powstania:  XVI w. 
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie 
Wysokość:  18,5 cm 
Średnica:  14 cm (patena)
Sygnatura, inskrypcja: 

„ihesus”. „maria”.
Opis: 

Srebro pozłacane. Stopa sześciolistna z barokową Grupą Ukrzyżowania. Po 
obu stronach trzonu powtórzona inskrypcja (A), na nodusie inskrypcja (B).

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 219.

39 Tekst inskrypcji na dzwonie wraz z tłumaczeniem zob. Corpus inscriptionum Poloniae, t. X, 
z. 12, s. 195-196. 

40 K. Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, s. 17.

Fot. 19. Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego – stan obecny
Autor: Anna Polak
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Fot. 20. Kościół przed II wojną światową – stan przed II wojną światową
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 391



Kościół pod wezwaniem Dobrego Pasterza

Szpital pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętego Krzyża, nazywany również 
Szpitalem Dolnym, posiadał wybudowany w XIV wieku kościół41. Było to miejsce 
bardzo potrzebne w Żarach. Znajdowało się ono poza murami miasta przy obecnej 
ulicy Żagańskiej. Przebywali tam trędowaci, ułomni, ludzie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności ruchowej i intelektualnej. Kościół zbudowano z kamieni polnych 
i cegły na planie prostokąta, posiadał sklepienie kolebkowe. Funkcjonowanie obiek-
tów przerwał tragiczny w skutkach pożar z 1701 roku, podczas którego zostały one 
zniszczone42. Dwa lata po szalejącym żywiole odbudowano jedynie świątynię, która 
nie zawierała już cech stylowych poprzedniej konstrukcji. W trakcie dalszych prac 
zniknęła m.in. niewielka drewniana wieża, w 1844 roku przebudowano szczyt ściany 
wschodniej, natomiast w 1937 roku gruntownie zmieniono wygląd zewnętrzny. Druga 
wojna światowa nie odcisnęła szczególnie niszczycielskiego piętna na kościele, choć po 
1945 roku utracił on funkcję sakralną i przez trzydzieści lat funkcjonował jako magazyn 
Miejskiej Rady Narodowej. Sytuacja uległa zmianie w 1975 roku, kiedy otrzymali 
go wierni kościoła polskokatolickiego43, przez których jest użytkowany do dziś dnia. 

41 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 222-223; 
S. Kowalski, Zabytki województwa lubuskiego, s. 450; Biała Karta: kościół pw. Dobrego Pasterza 
w Żarach, autor Wanda Janowska, opracowanie z 1999 r., Archiwum LWKZ w Zielonej Górze.

42 J. S. Magnus, Historische Beschreibung, s. 331. 
43 Wierni kościoła polskokatolickiego wcześniej zajmowali prezbiterium w żarskiej farze. 

Fot. 21. Kościół pod wezwaniem Dobrego Pasterza – stan obecny
Autor: Anna Polak
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Fot. 22. Kościół obecnie pod wezwaniem Dobrego Pasterza – stan z 1921 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002035. 

Autor: W. Jung

Fot. 23. Kościół pod wezwaniem Dobrego Pasterza – stan obecny
Autor: Anna Polak
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Fot. 24. Kościół obecnie pod wezwaniem Dobrego Pasterza – stan z 1937 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002034. 

Autor: E. Kubach, J. Seeger

Utracone wyposażenie:
Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny z pateną
Data powstania:  1596 
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie 
Wysokość:  21,5 cm 
Średnica:  13 cm (patena)
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Sygnatura, inskrypcja: 
„C V P”. „K G W”. „Christof Rösener Jokisch genandt diese Zeit Vorsteher 
dieses Hospitals 1596”. „IHS”.

Opis: 
Stopa sześciolistna z herbem opatrzonym inskrypcjami (A)–(B). Na czarze, 
pomiędzy klamrami i kiściami owoców, trzy owalne reliefy z przedstawieniami 
Sprawiedliwości, Miłosierdzia i Wiary. Na stopie inskrypcja (C), na patenie (D).

Tłumaczenie: 
Christof Rösener, zwany Jokisch, w owym czasie prowizor tego szpitala 1596. 
Jezus.

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 222-223, 387 
(fot.).

Określenie zabytku:  Świeczniki – para
Data powstania:  1702
Materiał:  cyna
Technika:  odlew 
Wysokość:  67 cm 
Sygnatura, inskrypcja: 

„Hospitthal zum heiligen Geist und Creutz. Anno 1702 dem 1 Mey”.
Opis: 

Na stopie główki aniołów i inskrypcja. 
Tłumaczenie: 

Szpital Świętego Ducha i Świętego Krzyża. W roku 1702, dnia 1 maja.
Źródło: 

Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 223.



Kościół pod wezwaniem 
świętych Apostołów Piotra i Pawła

Niewielki kościół świętych Apostołów Piotra i Pawła powstał w XIII wieku. Jest to 
budowla jednonawowa, z dwuspadowymi dachami, wzniesiona z kamienia na planie 
prostokąta44. Świątynia na przestrzeni stuleci została wielokrotnie przebudowana. 
Na przełomie XV i XV wieku wzbogacono ją o sklepienia, możliwe, że wówczas 
wygląd zmieniły niektóre otwory okienne. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) 
doprowadziła do tego, że stan budowli bardzo podupadł, a odnowienie w 1702 roku 
było zasługą hrabiego Balthasara Erdmanna von Promnitza i jego małżonki Aemilii 
Agnes Reuβ von Plauen. Dzieje kościoła opisano wówczas w tekście inskrypcji 

44 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 221-222; 
M. Błażejewska, D. Markowski, Historia kościoła cmentarnego pw. śś. Piotra i Pawła w Ża
rach, badania wnętrza i wytyczne prac konserwatorskich, „Lubuskie Materiały Konserwatorskie” 
2006/2007, t. 4, s. 97-99; K. Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, s. 22; 
L. C. Belzyt, Trasa po łużyckim centrum przemysłu lniarskiego, [w:] Krajobraz kultury w centrum 
Europy: polsko-niemieckie podróże po historii i teraźniejszości Dolnych Łużyc oraz południowej 
części województwa lubuskiego, red. nauk. G. Bayerl, L. C. Belzyt, Cottbus 2015, s. 225.

Fot. 25. Kościół po wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła – stan obecny
Autor: Anna Polak
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umieszczonej na ołtarzu45. Wtedy także powstała w kalenicy wieżyczka-sygnaturka, 
w której zawieszono odlany dwa lata wcześniej dzwon z inskrypcją upamiętniającą 
fundatorkę. Następne przekształcenia miały miejsce w 1834 i w 1930 roku. Nie-
stety po II wojnie światowej obiekt stopniowo popadał w ruinę. Dopiero w latach  
70. XX wieku doczekał się gruntownego odnowienia, kiedy to prowadzone były 
poważne prace również w kilku innych świątyniach na terenie Żar46.

45 Tekst inskrypcji brzmi w przekładzie następująco: „Ten kościółek pw. św. Piotra za zamkiem 
w Żarach został zbudowany w roku 1200. Fundatorem i budowniczym był pan Ulrich von 
Dewin za panowania cesarza Ottona IV. W wiekach XIII, XIV i XV. kościółek ten, po wybudo-
waniu w mieście Żary kościoła Franciszkanów i kościoła miejskiego, wykorzystywany był na 
nabożeństwa trzech wsi: Surowej, Lubomyśla, Kadłubi. W roku 1606 kościółek ten, zarówno 
przed jak i po wojnie trzydziestoletniej, stał pusty. W roku 1701, pod rządami pana Balthasa-
ra Erdmanna hrabiego von Promnitza i jego pani małżonki pani Aemilii Agnes hrabiny von 
Promnitz z domu hrabiny Reuß von Plauen, został naprawiony i poświęcony w roku 1702, dnia 
29 czerwca w dniu świętych Piotra i Pawła”. Corpus inscriptionum Poloniae, t. X, z. 12, s. 168.

46 Starania mające na celu remont tego, ale również innych obiektów sakralnych, przedstawia 
ksiądz Tadeusz Demel, zob. Wspomnienia proboszcza…, op. cit.

Fot. 26. Kościół po wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła – stan z 1921 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002031. 

Autor: W. Jung
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Fot. 27. Kościół pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła – stan obecny
Autor: Anna Polak

Fot. 28. Kościół pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła – stan przed II wojną światową
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 391



Kaplica pod wezwaniem 
Matki Bożej Różańcowej

Kaplica użytkowana obecnie przez parafię świętego Józefa powstała w miejscu 
dawnej kaplicy pod wezwaniem świętych Fabiana i Sebastiana. Została ona znisz-
czona w 1551 roku i przez dwieście lat stała zupełnie opuszczona. Do jej odbudo-
wy w 1751 roku przyczynili się Dawid Kretschmer oraz jego małżonka Dorothea 
z domu Heintz. Murowany z cegły obiekt wzniesiony na planie prostokąta stał się 
kaplicą pogrzebową położonej pod Żarami wsi Grabik. Natomiast od 1873 roku 
był już własnością wspólnoty luterańskiej47. Istotne zmiany nastąpiły w XX wieku, 
ponieważ do świątyni dobudowano dwukondygnacyjny budynek, w którym na 
wyższym piętrze znajdowało się między innymi mieszkanie pastora, niżej zakrystia 
i prezbiterium. W tym okresie w kalenicy dachu wkomponowana była charaktery-
styczna ośmioboczna sygnaturka nakryta hełmem. Po II wojnie światowej miejsce 
to zatraciło funkcje sakralne i użytkowane było jako sala gimnastyczna. Odzyskało 
swój pierwotny charakter po remoncie z lat 80. XX wieku, przy czym nie zachował 
się żaden z elementów oryginalnego wyposażenia. 

47 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 220; 
Biała Karta: kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Żarach, autor Wanda Janow-
ska, opracowanie z 1999 r., Archiwum LWKZ w Zielonej Górze.

Fot. 29. Kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej – stan obecny
Autor: Anna Polak
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Fot. 30. Kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej – stan z 1921 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002032. 

Autor: W. Jung

Fot. 31. Kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej – stan obecny
Autor: Anna Polak



Kościół pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Tezy Marcina Lutra dotarły do Żar dość szybko, zatem obiekty, które do momentu 
reformacji były katolickie, zostały przystosowane dla protestanckich wiernych. 
Katolicy stali się mniejszością pozbawioną własnej świątyni. Pomimo problemów 
grupa ta z zapałem organizowała życie religijne wspólnoty, co ostatecznie ukoro-
nowano sukcesem w XX wieku. 

W czasie wyjątkowo trudnym, ponieważ w 1914 roku, rozpoczęto wznoszenie 
w stylu neogotyckim nowego kościoła. Zbudowano go dzięki inicjatywie księdza 
Karla Ponsensa, który po II wojnie światowej pozostał w Żarach na zawsze (został 
pochowany tuż przy świątyni w 1949 roku) oraz ofiarności żarskich katolików. 
Autorem imponującego projektu był architekt z Berlina – Wolfgang Wagner. Stwo-
rzył on kościół trójnawowy z transeptem, nakryty sklepieniami ceramicznymi 
krzyżowymi i krzyżowo-żebrowymi. Warto zwrócić uwagę na roślinne malowi-
dła zdobiące ściany i sklepienia oraz na dopełniające dzieło witraże z warsztatu  

Fot. 32. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – stan obecny
Autor: Anna Polak
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Heinricha Oidtmanna w Linnich, obecnie najstarszego nieprzerwanie działającego 
w Niemczech48. Trzy dzwony, zawieszone w czworobocznej wieży usytuowanej od 
strony północno-zachodniej, pochodzą z 1916 i 1918 roku i zostały odlane w Bochum. 
Z tego samego okresu pochodzi również umieszczony w wieży zegar49. Kościół 
konsekrował 8  września 1917 roku kardynał Adolf Bertram. Zarówno sam budynek, 
jak i wyposażenie kościoła nie ucierpiało podczas II wojny światowej. 

48 Biała Karta: Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Żarach, autor Jacek Sawiński, 
opracowanie z 2005 r., Archiwum LWKZ w Zielonej Górze.

49 Z. Markulak, Dzwony na Ziemi Żarskiej, „Kronika Ziemi Żarskiej” 2003, nr 4, s. 90-91.

Fot. 33. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – stan obecny
Autor: Anna Polak

Fot. 34. Sklepienie w prezbiterium – stan obecny
Autor: Anna Polak



Kościół pod wezwaniem Matki Bożej 
Szkaplerznej w Żarach-Kunicach

Obecny kościół nie jest pierwszym obiektem sakralnym w Kunicach, funkcjono-
wała tam bowiem niegdyś świątynia o średniowiecznym rodowodzie, która została 
zburzona w połowie XVIII stulecia50. Brak o niej bliższych informacji. Istniejący 
kościół wybudowano w latach 1895-1896 w stylu neogotyckim. Jest to budowla 
dwunawowa, z nawą główną po stronie południowej, z wieżą usytuowaną w pół-
nocno-wschodnim narożu. Co istotne, jej najcenniejsze wyposażenie przeniesiono 
z dawnego kościoła, gdzie w 1740 roku trafiły z kaplicy żarskiego zamku51. Na 
kolumnach ołtarza widnieją inskrypcje „SFHVP” i „AMGFVP” – inicjały małżon-
ków: Sigis mund Seifried von Promnitz i Anna Margaretha, z domu von Putbus. 
Wskazuje to na datę fundacji, okres pomiędzy ok. 1623 a ok. 1645 rokiem. Obecnie, 
odnowiony i obniżony w okresie budowy kościoła ołtarz, jest pozbawiony orygi-
nalnych obrazów w predelli i retabulum. Z tej samej kaplicy pochodzi również 
ambona. Jej kosz zdobią rzeźbione figury apostołów z atrybutami, a baldachim 
grupa rzeźb nawiązujących do Przemienienia Pańskiego, opatrzono ją ponadto 
cytatami z Pisma Świętego52. Przetrwanie tych dwóch elementów wyposażenia 
dawnej kaplicy zamkowej Promnitzów, tak rzadkie w odniesieniu do zabytków 
sakralnych na terenie objętym badaniami, jest bez wątpienia niezwykle istotne dla 
poznania i utrwalania jego dziedzictwa kulturowego. Co więcej, w opisywanym 
kościele zawieszony jest obecnie dzwon przeniesiony z nieistniejącego kościoła 
w Olszyńcu. Został on odlany w 1684 roku przez Heinricha Jonasa i stanowi jeden 
z bardzo nielicznych przykładów zachowanych wyrobów ludwisarskich na terenie 
powiatu żarskiego53.

50 A. Kubiak, Kościół rzymsko-katolicki pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Żarach-Kunicach, Żary 
2005, s. 3.

51 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 123.
52 A. Kubiak, Kościół rzymsko-katolicki…, op. cit., s. 8-10.
53 Badania in situ wykazały pewne rozbieżności rzeczywistego tekstu inskrypcji w stosunku 

do dotychczasowych edycji, dlatego warto go przytoczyć: „LAVDATE DEVM IN CYMBA
LIS BENESONANTIBVS LAVDATE EVM IN CYMBALIS IVBILATIONIS · PS(ALMVS) CL. 
ANNO MDCLXXXIV ERANT COLLATORES. / D(OMI)N(VS) GEORGIVS SIGISMVND
VS A BOMSDORF. / D(OMI)N(VS) GEORGIVS FRIDERICVS A MILO. / D(OMI)N(VS) 
IOHANNES DE FELDEN. / SVPERINTENDENS M(AGISTER) ABRAHAM ROTHE. / PA
STOR LOCI HEINRICVS HAENDTSCHKY. DVRCH DAS FEVER FLOS ICH HEINRICH 
IONAS GOS MICH · BARTOLOMEVS FILLER CVSTOS”. Tłum.: Chwalcie Boga na cymba-
łach dźwięcznych, chwalcie Go na cymbałach brzęczących. W roku 1684 kolatorami byli: pan 
Georg Sigismund von Bomsdorf, pan Georg Friedrich von Milo, pan Johann von Felden. Super
intendentem (był) magister Abraham Rothe, miejscowym proboszczem (był) Heinrich Haendt-
schke. Przez ogień przepłynąłem, Heinrich Jonas mnie odlał. Bartolomeus Filler kustosz. 
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Fot. 35. Kościół w Kunicach – stan obecny
Autor: Anna Polak

Fot. 36. Kościół w Kunicach – stan obecny
Autor: Anna Polak
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Fot. 37. Kościół w Kunicach – stan obecny
Autor: Anna Polak



Dzwonnica przy kościele pod wezwaniem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

Nieopodal dawnej Nadintendentury znajduje się kamienno-ceglana dzwonnica 
wzniesiona na planie kwadratu na przełomie XIV i XV wieku lub na początku XV 
wieku54. Umiejscowiona jest ona w linii murów miejskich, ponieważ początkowo 
sprawowała funkcje obronne. Z czasem zyskała nową i z niej wynikało też jej 
znaczne podwyższenie w XVI wieku. Jak wykazały badania wykonane w 2021 
roku skanerem laserowym 3D, grubość murów w jej środkowej części wynosi 
aż 2,5 metra55. Jest to potwierdzeniem jej pierwotnego, obronnego charakteru. 
Dzwonnica ucierpiała w nalocie z 11 kwietnia 1944 roku, przez który m.in. utra-
ciła charakterystyczny hełm. Niestety nigdy nie został on odtworzony. Pierwsza 
powojenna inwentaryzacja zabytku szacowała jego zniszczenie w 90%56. W wieży 
zawieszone były niegdyś dwa dzwony: mniejszy datowany na XIV/XV wiek i po-

54 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 185; 
J. S. Magnus, Historische Beschreibung, s. 64; K. Garbacz, Przewodnik po zabytkach woje
wództwa lubuskiego, s. 18; L. C. Belzyt, Trasa po łużyckim, s. 223.

55 Badania skanerem laserowym 3D w 2021 roku wykonał Piotr Domagalski, który stworzył skan 
całego obiektu.

56 Zielona Karta: Żary, dzwonnica, opracowanie z 1959 r., Archiwum LWKZ w Zielonej Górze.

Fot. 38. Plac kościelny z farą i dzwonnicą – stan obecny
Autor: Anna Polak
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zbawiony inskrypcji oraz większy z 1502 roku57. Akcja rekwirowania dzwonów na 
potrzeby niemieckiego przemysłu zbrojeniowego doprowadziła do wywiezienia ich 
z Żar58. Obecnie w wieży znajduje się instrument odlany w 1921 roku z inskrypcją 
poświęconą ofiarom I wojny światowej:

VERGISS MEIN VOLK DIE TREUEN TOTEN NICHT 192159.

57 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 214. 
58 Zob. M. Tureczek, Zabytkowe dzwony na Ziemi Lubuskiej. Dokumentacja, ochrona, badania, 

Zielona Góra 2010, s. 109, 119. 
59 Tłum.: „Nie zapomnij, mój ludu, o wiernych zmarłych. 1921 rok”. Zob. A. Polak, P. Karp, 

W świecie chronogramów, dzwonów i krypt, s. 115.

Fot. 39. Widok na dzwonnicę i wieżę fary – stan z 1955 roku
Źródło: Ze zbiorów Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Autor: A. Nitsch

Fot. 40. Widok na trzy wieże: dzwonnicę, kościół farny oraz Basztę Bramy Dolnej 
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 381



Obiekty sakralne 
na terenie gminy Żary

Fot. 41. Kościół w Drożkowie – stan obecny
Autor: Piotr Domagalski



Kościół pod wezwaniem 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej  

Maryi Panny w Bieniowie

Kościół zbudowany został w drugiej połowie XIII wieku, co wynika z analizy de-
tali architektonicznych, natomiast w źródłach wzmiankowany jest od 1346 roku60. 
Do ponownego przesklepienia prezbiterium – kolebkowe zastąpiono krzyżowo-
żebrowym – doszło w XIV wieku, natomiast sklepienie sieciowe nawy powstało 
w kolejnym stuleciu61. Od strony północnej dostawiono zakrystię, a usytuowana od 
zachodu wieża (1563) jest dziełem żarskiego mistrza Georga Paulusa. Wygląd wnę-
trza świątyni uległ zmianie w okresie reformacji, gdy powstały empory, jak również 
w 1702 i 1931 roku. Obiekt, poważnie uszkodzony w wyniku działań wojennych, 
wyremontowano, czego ślady widać m.in. na elewacji w postaci umieszczonych tam 

60 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 48-54; 
K. Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, s. 34-35.

61 Inskrypcja wykonana na ścianie zachodniej pod sklepieniem brzmiała w przekładzie: „W roku 
Pańskim 1481, w wigilię świętego Urbana, zostało ukończone to dzieło. Z owego (dzieła) niech 
będzie chwała i cześć Bogu. Za proboszcza Johanna Bele…”. 

Fot. 42. Kościół w Bieniowie – stan obecny
Autor: Anna Polak
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dat. Znajdują się tam także liczne płyty nagrobne z lat 1566-1741, upamiętniające 
m.in. trzech bieniowskich proboszczów62.

W Bieniowie urodził się w 1874 roku wybitny organmistrz Gustav Heinze 
(w tamtejszym kościele po dziś dzień przetrwały organy tego mistrza). Był autorem 
instrumentów, które trafiły między innymi do: Lubska, Żar, Sulechowa, Cieplic, 
Berlina, Forst, Cottbus i wielu innych miejscowości63.

62 Corpus inscriptionum Poloniae, t. X, z. 12, s. 60-62, 99-100, 102, 106, 110-111, 146, 151-152, 207-208.
63 Zob. U. Sęk, Organmistrz Gustav Heinze z Bieniowa, Bieniów 2022.

Fot. 43. Wnętrze kościoła w Bieniowie – stan obecny
Autor: Anna Polak
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Fot. 44. Kościół w Bieniowie – stan z 1921 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002040. 

Autor: W. Jung
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Utracone wyposażenie:
Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny z pateną
Data powstania:  1630
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie 
Wysokość:  20 cm 
Średnica:  14,5 cm (patena)
Sygnatura, inskrypcja: 

„Dise Kelche beide hat der edele ehr und feste Herr Casparus Hesse Erbrichter 
zu Benau zur Ehre Gottes der Kirchen vorehret im Jar 1630”. „1630”

Opis: 
Stopa sześciolistna z herbem Hesse. Na czarze inskrypcje (A)–(B).

Tłumaczenie: 
Oba te kielichy podarował kościołowi szlachetny i czcigodny pan Caspar 
Hesse, dziedziczny sędzia w Bieniowie w roku 1630.

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 51.

Fot. 45-46. Kościół w Bieniowie – stan z 1921
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 263
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Określenie zabytku:  Puszka na komunikanty
Autor / Szkoła / Warsztat: Hans Schiller, Żary
Data powstania:  1682
Materiał:  cyna
Średnica:  13 cm 
Sygnatura, inskrypcja: 

„MDCLXXXII BENAU”. Cecha miejska Żar. Cecha złotnika w formie dzbana.
Opis: 

Stopy w formie główek anielskich, inskrypcja ryta na korpusie.
Źródło: 

Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 51.

Określenie zabytku:  Dzbanek liturgiczny
Data powstania:  1692/1792
Materiał:  cyna
Technika:  odlew 
Wysokość:  26 cm
Sygnatura, inskrypcja: 

„Christoph Lehmann 1692”. „1792”. 
Opis: 

Na pokrywce inskrypcja (A), na korpusie ryty krucyfiks oraz inskrypcja (B). 
Źródło: 

Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 51.

Określenie zabytku:  Dzban i misa chrzcielna
Autor / Szkoła / Warsztat: J. Harder
Data powstania:  1792
Materiał:  cyna
Technika:  odlew 
Wysokość:  19 cm (dzban)
Średnica:  41 cm (misa)
Sygnatura, inskrypcja: 

„1792”. 
Opis: 

Na korpusie dzbana inicjały fundatorki, którą była Susanna Dorothea Petri 
z domu Mehner oraz data. Misa siedmioboczna, na spodzie inskrypcja o iden-
tycznej treści. 

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 51-52.



Kościół pod wezwaniem  
Podwyższenia Krzyża Świętego  

w Biedrzychowicach Dolnych

Świątynia pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, gdy wzniesiono ją z kamienia 
w stylu romańskim. W kolejnych stuleciach była wielokrotnie przekształcana, do 
średniowiecznej budowli dostawiono kruchtę południową, a od północy zakrystię. 
Przebudowy i remonty miały miejsce w 1654, 1705, 1850 oraz 1895 roku. Wejście na 
teren przykościelny umożliwia brama, która pełni funkcję dzwonnicy. Sama brama 
powstała w XV wieku, a w XVIII stuleciu została podwyższona i przekształcona 
w dzwonnicę wyposażoną w wiatrowskaz z datą 1781. Przy kościele istnieje kaplica 
grobowa z drugiej połowy XIX wieku64. Świątynia uległa spaleniu w 1945 roku 
i pozostawała nieużytkowana aż do czasu remontu z lat 1975-1981. Wspomnienia 
mieszkańców potwierdzają, iż po II wojnie światowej jego wyposażenie było za-
chowane. Obecnie przetrwały tylko jego szczątkowe elementy. 

64 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 92-94; 
K. Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, s. 32-33; S. Kowalski, Zabytki 
architektury, s. 15.

Fot. 47. Kościół w Biedrzychowicach Dolnych – stan obecny
Autor: Anna Polak
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Fot. 48. Kościół w Biedrzychowicach Dolnych – stan przed II wojną światową
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 294

Fot. 49. Kościół w Biedrzychowicach Dolnych – stan obecny
Autor: Anna Polak
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Fot. 50. Kościół w Biedrzychowicach Dolnych – stan z roku 1921
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002042. 

Autor: W. Jung
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Utracone wyposażenie:
Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny z pateną
Autor / Szkoła / Warsztat: Nickel Bock, Żary
Data powstania:  1577
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie 
Wysokość:  20 cm (kielich)
Średnica:  14 cm (patena)
Sygnatura, inskrypcja: 

„INRI 1577”. Cecha miejska Żar. Cecha złotnika „NB”.
Opis: 

Stopa sześciolistna z herbami von Gablenz i von Wulfen, na nodusie inskrypcja.
Źródło: 

Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 93.

Fot. 51. Dawny grobowiec na nieistniejącym cmentarzu przykościelnym  
w Biedrzychowicach Dolnych – stan obecny

Autor: Anna Polak



Kościół pod wezwaniem świętego Antoniego 
Padewskiego w Miłowicach

Pierwotna budowla powstała w XIV wieku, a dzięki późniejszej rozbudowie 
i przekształceniom zyskała obecny kształt. Mowa między innymi o wzniesionej 
od zachodu w XV wieku wieży, którą nakryto hełmem w 1750 roku oraz zakry-
stii od strony południowej. Świątynia jest jednonawowa, posiada w prezbiterium  
sklepienia krzyżowo-żebrowe, a w nawie sieciowe. Kościół otacza mur kamienny 
z XVI wieku. Wśród dawnego wyposażenia wymienić można ołtarz datowany na 

Fot. 52. Kościół w Miłowicach – stan obecny
Autor: Anna Polak



60 |  Obiekty sakralne na terenie gminy Żary

1753 rok, nie zachowały się natomiast siedemnastowieczne: ambona oraz empo-
ry65. Prace remontowe przeprowadzone na początku XX wieku poświadcza tablica 
z inskrypcją Renovatum 1905 umieszczona pod oknem na ścianie wschodniej. 
W czasie tworzenia tego opracowania kościół przechodził remont. Dzięki pracom 
poprzedzającym to przedsięwzięcie odsłonięto płyty nagrobne znajdujące się na 
południowej ścianie prezbiterium. Upamiętniają one małżonków: pana Miłowic 
Hansa von Schöneich (†1576) i jego żonę Margarethę z domu von Schlichting 
(†1573). Stanowią jedne z najstarszych zachowanych tego rodzaju obiektów na 
terenie powiatu żarskiego. Trzy płyty nagrobne z początku XVII stulecia wmuro-
wano w posadzkę, co doprowadziło do zatarcia inskrypcji. Taki stan odnotowano 
już w inwentaryzacji zabytków opublikowanej w 1939 roku66.

65 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 134-136; 
K. Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, s. 28; S. Kowalski, Zabytki 
architektury, s. 231.

66 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 135.

 Fot. 53. Kościół w Miłowicach – stan przed II wojną światową
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 327
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Fot. 54. Kościół w Miłowicach – stan przed remontem w 2022 roku
Autor: Anna Polak

Fot. 55. Kościół w Miłowicach – stan z roku 1921 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002048. 

Autor: W. Jung
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Utracone wyposażenie:
Określenie zabytku:  Świecznik korpusowy
Data powstania:  XVII w.
Materiał:  mosiądz
Technika:  odlew 
Wysokość:  40 cm
Sygnatura, inskrypcja: 

„GAVD CEP ZLS MH IB K”. 
Opis: 

Sześcioramienny. Trzon zwieńczony figurą człowieka z tarczą, na której ryta 
inskrypcja.

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 135, 328.

Określenie zabytku:  Misa chrzcielna
Data powstania:  1570/1690
Materiał:  mosiądz
Technika:  odlew 
Średnica:  37 cm
Sygnatura, inskrypcja: 

„Anna Elisabeth Langhansin geb. Steinbachin 1690”. „MB 1570”. „GHE”.
Źródło: 

Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 135.

Fot. 56. Świecznik korpusowy z kościół w Miłowicach – stan przed II wojną światową
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 328



Kościół pod wezwaniem świętej Barbary 
w Mirostowicach Dolnych

Świątynia została wzniesiona w XIV wieku i na przestrzeni stuleci była wielokrotnie 
przebudowywana, dzięki czemu odnaleźć w niej można połączenie zarówno cech 
gotyckich, jak i barokowych. Wspomnianych zmian dokonano między innymi 
w 1798 roku, kiedy to dostawiono wieżę. Ta jednonawowa budowla posiada zakry-
stię umiejscowioną po południowej stronie, a od północy kruchtę. W prezbiterium 
zastosowano sklepienie krzyżowo-żebrowe, a w nawie drewniane stropy. Częściowo 
są one fragmentem konstrukcji dawnego Kościoła Łaski w Kożuchowie, który ro-
zebrano w latach 70. XX wieku. Najcenniejszym elementem wyposażenia świątyni 
był ołtarz z 1519 roku, po zakończeniu wojny wywieziony i rozebrany na części. 
Dawne wyposażenie reprezentuje osiemnastowieczna ambona (bez baldachimu). 
Prace dotyczące wystroju wnętrza prowadzono m.in. w 1722 oraz w 1876 roku67. Na 
elewacji znajdują się obecnie płyty nagrobne: Johanna Friedricha von Schwanitza 

67 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 141-144; 
K. Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, s. 23-25; S. Kowalski, Zabytki 
architektury, s. 236.

Fot. 57. Kościół w Mirostowicach Dolnych – stan obecny
Autor: Anna Polak
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(†1696), Gottloba von Schwanitza (†1708) i Eleonory Hedwigi von Schwanitz 
z domu Börkenwerden (†1717)68. W okresie powojennym kościół przechodził prace 
remontowe w latach 60., 80. i 90.

68 Corpus inscriptionum Poloniae, t. X, z. 12, s. 178-179, 187.

Fot. 58. Kościół w Mirostowicach Dolnych – stan przed II wojną światową
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 332

Fot. 59. Kościół w Mirostowicach Dolnych – stan obecny
Autor: Anna Polak
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Utracone wyposażenie:

Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny z pateną
Data powstania:  1630
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie, odlew
Wysokość:  20,5 cm 
Średnica:  15 (patena)
Sygnatura, inskrypcja: 

„I / H / E / S / V / S”. „[DAS BLVT] IESV CHRISTI MACHT VNS REIN 
VON ALLER SVNDEN I JOH. / ADAM BROCCIVS PASTOR. / FRAW 
HELENA F. V. SCHEL. G. F. V. ZEDLITZ 3 DVCATEN DAR ZV VO-
RERRET, / BALTAZAR SCHERSCHMIEDT SCRIBA CHRISTOPH 
OPPEL 8 LOTH DAR ZV VORERRET. / HEINRICH LANGNICOL, 
MATZ WELAND KIRCHVAETER. ANNO 1630”.

Opis: 
Stopa sześciolistna. Na nodusie inskrypcja (A). Czara uformowana w kształcie 
dzwonu, na której inskrypcja (B). 

Fot. 60. Kościół w Mirostowicach Dolnych – stan przed II wojną światową
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 332
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Tłumaczenie: 
Jezus. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Adam Broc-
cius (Brux) pastor. Pani Helena baronowa von Schellendorf z domu baronowa 
von Zedlitz ofiarowała 3 dukaty, Baltasar Scherschmiedt pisarz, Christoph 
Oppel 8 łutów. Heinrich Langnicol, Matz Weland ojcowie kościoła. W roku 
1630.

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 143.

Określenie zabytku:  Obraz ołtarzowy – predella
Autor / Szkoła / Warsztat: Georg Schwidtlig, Żary
Data powstania:  1679
Materiał:  deska
Technika:  olej 
Wysokość:  47 cm 
Szerokość:  82 cm
Sygnatura, inskrypcja: 

„Anno 1679 den 24. April”. „Dieses deß Hoch Heilige Abendmahls Christi ist 
unter der Regierung Titt. Herrn Graff Balthasar Erdmanns von Promnitz auff 
Pleß, Soraw etc. verfertiget worden, als Tit. Gottlob von Schwandiß, Herr 
Conradus Daumius Pfarr., Christian Lehman Organist und Kirchschreiber, 
Iacob Räser Kirchvater zu Nieder Ullrichsdorff war, welches gemahlet Georg 
Schwidtlig R. Gräffl. Promn. Hofe Mahl. Fraw Eva Bornmannin gebohrne 
Hermannin legirte hierzu 2 Rthlr”.

Opis: 
Obraz z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy. Na ramie inskrypcja (A), na 
odwrociu (B). 

Tłumaczenie: 
W roku 1679, dnia 24 kwietnia. Ten [obraz] najświętszej Wieczerzy Pańskiej 
został wykonany pod rządami z pełnymi tytułami pana hrabiego Balthasara 
Erdmanna von Promnitza właściciela Pszczyny, Żar etc., kiedy utytułowany 
Gottlob von Schwanitz, pan Conradus Daumius (Daum) był proboszczem, 
Christian Lehman organistą i pisarzem kościelnym, Jacob Räser prowizorem 
w Mirostowicach Dolnych, namalował go Georg Schwidtlig, nadworny ma-
larz hrabiego Rzeszy von Promnitza. Pani Eva Bornmann z domu Hermann 
legowała 2 talary Rzeszy.

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 142.



Kościół pod wezwaniem świętej Barbary w Mirostowicach Dolnych  | 67

Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny
Autor / Szkoła / Warsztat: Martin Handke, Żary
Data powstania:  1687
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie, odlew
Wysokość:  20,5 cm 
Sygnatura, inskrypcja: 

„iesvs”. „cura Dm. Abr. Rothii Superint. et Conradi Daumii Past. Loc. Fecit 
1687 d. I. Oct. M. H.”. Cecha miejska Żar. Cecha złotnika.

Opis: 
Sześciolistna stopa. Sześciokątny trzon, nodus z kwadratową różyczką opa-
trzoną inskrypcją (A). Na stopie obiegająca ją inskrypcja (B). 

Tłumaczenie: 
Jezus. Staraniem pana Abrahama Rothe, superintendenta oraz Conrada Dauma, 
miejscowego proboszcza, uczynił w 1687 roku, dnia 1 października Martin 
Handke. 

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 143.

Określenie zabytku:  Dzban chrzcielny
Autor / Szkoła / Warsztat: George Martini, Żary
Data powstania: 1710
Materiał:  cyna
Technika:  odlew 
Wysokość:  18 cm 
Sygnatura, inskrypcja: 

„M. E. L. 1710”. Cecha miejska Żar. Cecha złotnika.
Opis: 

Na przykrywce relief przedstawiający chrzest dziecka z inskrypcją.
Źródło: 

Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 143.

Określenie zabytku:  Świeczniki ołtarzowe – para
Data powstania:  1807
Materiał:  cyna
Technika:  odlew
Wysokość:  56 cm
Sygnatura, inskrypcja: 

„G B 1807”.
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Opis: 
Pomalowane na biało, z kwadratową stopą.

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 144.

Fot. 61-62. Kielichy liturgiczne z 1630 i 1687 roku z kościoła w Mirostowicach Dolnych  
– stan z 1937 roku

Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv,  
Neg.-Nr.: 002049, 002050. Autor: E. Kubach, J. Seeger



Kościół pod wezwaniem Matki Bożej 
Częstochowskiej w Mirostowicach Górnych

Budowla w stylu późnogotyckim powstała na początku XVI wieku. W XVIII wieku 
znacznie ją przekształcono, ponieważ dokonano rozbudowy w kierunku północ-
nym, powiększając nawę i prezbiterium. Jednonawowa świątynia wybudowana 
z kamienia polnego posiada drewniane stropy, jedynie w zakrystii zastosowano 
sklepienie krzyżowe. Spośród oryginalnego wyposażenia z początków XVIII i XIX 
zachował się jedynie fragment ołtarza. Kościół przeszedł poważny remont w latach 
80. i 90. XX wieku, obejmujący m.in. więźbę dachową i sufit69. Wejście na teren 
otoczonej szesnastowiecznym murem świątyni stanowi brama z 1781 roku, która 
pełni jednocześnie funkcję dzwonnicy70.

69 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 148-150; 
K. Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, s. 25-26; S. Kowalski, Zabytki 
architektury, s. 237.

70 W czasie prac inwentaryzacyjnych w 1965 roku odnotowano „stan dość dobry” i stopień znisz-
czenia 10%. Zob. Zielona Karta: Mirostowice Górne, ogrodzenie kościelne i dzwonnica, opra-
cowanie z 1965 r., Archiwum LWKZ w Zielonej Górze.

Fot. 63. Kościół w Mirostowicach Górnych – stan obecny 
Autor: Anna Polak



70 |  Obiekty sakralne na terenie gminy Żary

Fot. 64. Dzwonnica przykościelna w Mirostowicach Górnych – stan obecny 
Autor: Anna Polak
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Fot. 65. Kościół w Mirostowicach Górnych – stan z 1921 roku
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 335

Fot. 66. Wnętrze kościoła w Mirostowicach Górnych – stan obecny
Autor: Anna Polak
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Fot. 67. Kościół w Mirostowicach Górnych – stan z 1937 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002052. 

Autor: E. Kubach, J. Seeger
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Utracone wyposażenie:
Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny z pateną
Autor / Szkoła / Warsztat: Caspar Klähre, Żary 
Data powstania:  1669
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie, odlew
Wysokość:  21 cm 
Średnica:  15, 5 cm (patena)
Sygnatura, inskrypcja: 

„I. H. V. S.”. „V. G. P.”. „1669”. Cecha miejska Żar. Cecha złotnika.
Opis: 

Okrągła stopa, gruszkowaty nodus. Na czaszy opatrzone inskrypcjami herby: 
Schwanitz i niezidentyfikowany1). Na stopie nieznanej treści inskrypcja fun-
dacyjna z datą 1669. 
1) W polu jednolitym łabędzia szyja zwrócona w lewą heraldyczną. Nad tarczą 
hełm prętowy ukoronowany z labrami. W klejnocie łabędzia szyja pomiędzy 
dwoma strusimi piórami. 

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 149-150.

Określenie zabytku:  Dzban chrzcielny
Autor / Szkoła / Warsztat: Samuel Strauβ, Żary
Data powstania:  1723
Materiał:  cyna
Technika:  odlew
Wysokość:  18 cm 
Sygnatura, inskrypcja: 

„M E L 1723”. Cecha miejska Żar. Cecha złotnika.
Źródło: 

Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 150.



Kościół pod wezwaniem świętego  
Michała Archanioła w Olbrachtowie

Świątynia w Olbrachtowie została wzniesiona w XIV/XV wieku, a w kolejnych 
stuleciach wielokrotnie ją przekształcano. Prezbiterium nakryto późnogotyckim 
sklepieniem krzyżowo-żebrowym, natomiast nawę kolebkowo-krzyżowym, co miało 
miejsce w XVII-XVIII wieku. Od strony północnej znajduje się kaplica grobowa 
nakryta czterospadowym dachem. Czworoboczna ceglana wieża wzniesiona od 
strony zachodniej powstała w latach 1881-1882. Dawne wyposażenie reprezentuje 
piaskowcowa chrzcielnica datowana na XIII/XIV wiek71. Na sklepieniu zachowa-
ło się malowidło z herbem, datą 1597 oraz inskrypcją poświęconą Heinrichowi  
Anshelmowi von Promnitz72.

71 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 44-47; 
K. Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, s. 29; S. Kowalski, Zabytki 
architektury, s. 268.

72 Odczyt i tłumaczenie znajduje się w opracowaniu: Corpus inscriptionum Poloniae, t. X, z. 12, 
s. 85.

Fot. 68. Kościół w Olbrachtowie – stan obecny 
Autor: Anna Polak
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W Olbrachtowie 4 września 1678 roku urodził się Johann Samuel Magnus, 
autor wielokrotnie tu cytowanej kroniki Żar, wydanej w Lipsku trzy lata po jego 
śmierci (zmarł 10 listopada 1707 roku, w wieku 29 lat). Opracowanie to jest nie-
zwykle cennym źródłem informacji o historii miasta i jego zabytków. Nagrobki 
Johanna Samuela i jego ojca Johanna, które znajdowały się niegdyś na cmentarzu 
parafialnym w Olbrachtowie, nie zachowały się, przy czym nie zostały one już 
wymienione w inwentarzu zabytków z 1939 roku73. 

73 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 47.

Fot. 69. Kościół w Olbrachtowie – stan przed II wojną światową
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 261

Fot. 70. Wnętrze kościoła w Olbrachtowie – stan obecny 
Autor: Anna Polak
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Fot. 71. Kościół w Olbrachtowie – stan z 1921 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002038. 

Autor: W. Jung
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Utracone wyposażenie:
Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny
Data powstania:  1742
Materiał:  cyna
Technika:  odlew
Wysokość:  21 cm 
Sygnatura, inskrypcja: 

„C. G. F. P. A. 1742”.
Opis: 

Stopa sześciokątna. Inskrypcja na czaszy. Kielich fundacji proboszcza w Ol-
brachtowie Christiana Gottfrieda Finke.

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 45.

Fot. 72. Sklepienie kościoła w Olbrachtowie – stan obecny
Autor: Anna Polak



Kościół pod wezwaniem świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Sieniawie Żarskiej

Kościół w Sieniawie Żarskiej, podobnie jak wiele innych przedstawianych w tym 
opracowaniu obiektów, posiada długi rodowód. Został wzniesiony z kamienia 
w XIV wieku, natomiast na początku XVI stulecia podwyższono i przesklepiono 
prezbiterium. Jednonawową świątynię w 1809 roku wzbogacono o dostawioną od 
południa wieżę, zwieńczoną hełmem w 1867 roku. Posiada ona umiejscowioną po 
północnej stronie zakrystię, a kruchtę po stronie południowej74. W nawie zachowały 
się siedemnastowieczne empory oraz neogotycki prospekt organowy. W kościele 
obecnie znajdują się organy słynnego twórcy tych instrumentów, Wilhelma Sauera. 
Podczas badań autorzy natrafili na interesujący szczegół – tabliczkę z napisem: 
Gestiftet von Heinz Löwendorf, dessen Vater Wilhelm diese Orgel von 1923-1938 
spielte als Organist dieser Kirche75.

74 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 176-178; 
K. Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, s. 29-30; S. Kowalski, Zabytki 
architektury, s. 332.

75 Inskrypcja mówi, że instrument jest darem Heinza Löwendorfa, na którym jego ojciec Wilhelm 
w latach 1923-1938 grał w tym kościele.

Fot. 74. Kościół w Sieniawie Żarskiej  
– stan przed II wojną światową 

Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler  
des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 361

Fot. 73. Kościół w Sieniawie Żarskiej  
– stan obecny
Autor: Anna Polak
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Nie zachowały się dwupiętrowe empory w prezbiterium, jak również ambona 
i konfesjonał z pierwszej połowy XVIII stulecia. W kruchcie znajduje się epitafium 
zmarłego w 1711 roku sieniawskiego proboszcza, Samuela Morgenbessera, który 
pełnił ten urząd przez 52 lata76. 

Utracone wyposażenie:
Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny
Data powstania:  XIV w.
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie 
Wysokość:  17 cm 
Sygnatura, inskrypcja:  „maria”.
Opis: 

Okrągła stopa. Zaokrąglony nodus z pięcioma różyczkami i rytą inskrypcją. 
Źródło: 

Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 177.

76 Corpus inscriptionum Poloniae, t. X, z. 12, s. 183.

Fot. 76. Kościół w Sieniawie Żarskiej  
– stan przed II wojną światową 

Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler  
des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 360

Fot. 75. Kościół w Sieniawie Żarskiej  
– stan obecny
Autor: Anna Polak
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Określenie zabytku:  Misa chrzcielna
Autor / Szkoła / Warsztat: Christoph Schoβbeck, Żary
Data powstania:  1643
Materiał:  cyna
Technika:  odlew 
Wymiary:  40 x 31 cm
Sygnatura, inskrypcja: 

„Hans Richel 1643”. Cecha miejska Żar. Cecha złotnika.
Opis: 

Misa w kształcie nieregularnego ośmiokąta.
Źródło: 

Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 178.

Fot. 77. Tabliczka na organach kościoła w Sieniawie Żarskiej – stan obecny
Autor: Anna Polak



Kościół pod wezwaniem 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej  

Maryi Panny w Bogumiłowie

Świątynię w Bogumiłowie źródłowo wzmiankowano w 1346 roku. Obiekt uległ 
zniszczeniu w czasie pożaru i w 1599 roku został odbudowany z kamienia i cegły. 
Podczas tych prac dokonano przesklepienia kościoła, w prezbiterium jest to sklepie-
nie gwiaździste, natomiast w nawie krzyżowe77. Od strony południowej dostawiono 
kaplicę i zakrystię, których przeznaczenie zamieniono. Warto podkreślić, że pod 
obecną zakrystią, niegdyś użytkowaną jako kaplica, umiejscowiona była krypta 
grobowa rodu von Gladis. Pod chórem znajdowało się kolejne miejsce pochówku, 
w którym spoczęła przedstawicielka rodu von Nostitz. W nawie zachowały się 
empory, cennym elementem oryginalnego wyposażenia jest pokrywa chrzcielnicy 
ufundowanej w 1600 roku. Wnętrze, niegdyś pokryte dekoracją sgraffitową, zdobią 
obecnie malowidła wykonane w początku lat 70. XX wieku78. 

77 Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. III: Die Kunstdenkmäler des Reg. 
– Bezirks Liegnitz, Lieferung I: Die Denkmäler des Fürstentums Glogau-Sagan (II), Breslau 
1891, s. 149-150; H. Hoffmann, Die katholischen Kirchen des Altkreis Sagan, Breslau 1939, 
s. 49-50; S. Kowalski, Zabytki architektury, s. 23.

78 K. Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, s. 26.

Fot. 78. Kościół w Bogumiłowie – stan obecny
Źródło: Anna Polak
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Fot. 79. Kościół w Bogumiłowie – stan obecny
Autor: Anna Polak

Fot. 80. Pokrywa chrzcielnicy kościoła w Bogumiłowie – stan obecny
Autor: Anna Polak



Kościół pod wezwaniem  
Podwyższenia Krzyża Świętego w Drożkowie

Kościół w Drożkowie zbudowano z kamienia w drugiej połowie XIII wieku79. Jeszcze 
w okresie średniowiecza powiększono prezbiterium przesklepione krzyżowo-że-
browo, natomiast od północy dobudowano zakrystię ze sklepieniem kolebkowym. 
Dostawiona od zachodu pierwotna wieża, obecnie czterokondygnacyjna, została 
podwyższona, a nakryto ją hełmem dopiero w XIX stuleciu80. Z tego samego okresu 
pochodzą również dobudówki od strony południowej. Więźba dachowa świątyni, 
wykonana najpewniej w XV wieku, jest niewątpliwie unikatową w skali regionu81. 
Jej wsparta słupami konstrukcja podtrzymuje również stropy nawy. Nie zachowały 
się empory (częściowo dwupoziomowe), loża kolatorska i ambona z XVII/XVIII 
wieku. Kościół oczyszczono z tynków podczas remontu w latach 1981-1986, dzięki 
czemu odsłonięto kamienną elewację. Od strony południowej znajdują się na niej 
płyty nagrobne: proboszcza Johanna Martini (†1706) oraz Friedricha Deckarta (†1714), 
wewnątrz świątyni umieszczona jest płyta proboszcza Johanna Bredemanna (†1748). 

79 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 68-73; 
S. Kowalski, Zabytki architektury, s. 90.

80 K. Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, s. 31.
81 Więźba została uwieczniona także w publikacji: Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und 

der Stadt Forst, s. 276. W 2021 roku autorzy eksplorowali dzwonnicę tego kościoła, dokumen-
tując fotograficznie także sklepienia oraz więźbę. Częściowe skany obiektu oraz fotogrametrię 
wykonał Piotr Domagalski.

Fot. 81. Kościół w Drożkowie – stan obecny
Autor: Anna Polak
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Fot. 83-85. Kościół w Drożkowie – stan przed II wojną światową (z lewej: z zewnątrz,  
po środku: widok na prospekt organowy, z prawej: ambona oraz loża kolatorska)
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäle des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 276-277

Fot. 82. Kościół w Drożkowie – stan obecny
Autor: Anna Polak

W wieży zawieszony jest dzwon z inskrypcją O REX GLORIE VENI CVM 
PACE – „O Królu Chwały przybądź z pokojem”. Jest datowany nawet na XIV 
wiek, co czyniłoby go najstarszym tego typu zachowanym zabytkiem na terenie 
powiatu żarskiego. 



Kościół pod wezwaniem 
Matki Bożej Różańcowej w Lubanicach

Świątynia została wzniesiona z kamienia w XIV wieku, a w okresie od XVI do 
XVII wieku uległa licznym przekształceniom i rozbudowie. Od strony północ-
nej powstały zakrystia, wieża (z hełmem z 1884 roku) oraz kaplica. Istotne prace 
prowadzone były także w XVIII i XIX wieku. Jednonawowa świątynia posiada 
w prezbiterium sklepienie krzyżowo-żebrowe, nawę przykrywa gwiaździste, a ka-
plicę sieciowe82. Zwieńczenie szczytów budynku zdobią krzyże pokutne. Obiekt 

82 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 125-128; 
K. Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, s. 31-32; S. Kowalski, Zabytki 
architektury, s. 194.

Fot. 86. Kościół w Lubanicach – stan obecny 
Autor: Anna Pola
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ten jest prawdziwą rzadkością, ponieważ zachowało się w nim bogate oryginalne 
wyposażenie i w stanie prawie nienaruszonym przetrwał zarówno działania wo-
jenne, jak i późniejsze szabrownicze. Wymienić tu należy opatrzone inskrypcjami 
fundacyjnymi: ołtarz (1682), ambonę (1698) oraz świecznik ołtarzowy (1692). 
Na emporze widnieje natomiast data 1593. Płyta nagrobna proboszcza Gottfrieda 
Heinze (†1743) i jego żony Eleonory z domu Hermann (†1729)83. Przed wejściem 
na teren kościoła otoczonym piętnastowiecznym kamiennym murem znajdują się 
oryginalnie zachowana kaplica z 1667 roku i krucyfiks z 1524 roku. 

Warto dodać, że w Lubanicach od 1523 roku duchownym był Mikławš Jaku-
bica, który jako pierwszy przełożył Nowy Testament na język dolnołużycki84. 

83 Corpus inscriptionum Poloniae, t. X, z. 12, s. 210-212.
84 J. S. Magnus nazywa go Nicolaus Kubike, zob. Historische Beschreibung w części Literati 

Soravienses, s. 12; A. Polak, L. C. Belzyt, Łużyce nad Nysą i Lubszą, s. 94.

Fot. 87. Kościół w Lubanicach – stan z 1921 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002043. 

Autor: W. Jung
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Fot. 88. Kościół w Lubanicach – stan obecny
Autor: Anna Polak

Fot. 89-90. Kościół w Lubanicach – stan z 1921 roku
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 322-323



Kościół pod wezwaniem 
świętego Jana Chrzciciela w Złotniku

Kościół w Złotniku umiejscowiony jest na południe od ruin starszej konstrukcji 
i został wzniesiony w latach 1876-1877. Jego budowa wynikała z potrzeby stwo-
rzenia miejsca kultu dla luterańskich wiernych, ponieważ od 1815 roku świątynia 

Fot. 91. Kościół w Złotniku – stan obecny
Autor: Anna Polak
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miała charakter unicki. Wieżę dostawiono w 1904 roku dzięki staraniom proboszcza 
Friedricha Wilhelma Pfaffa. Zawieszone są w niej obecnie dwa dzwony: średnio-
wieczny ze zrujnowanego kościoła oraz większy, odlany w 1925 roku. Przetrwał tam 
także zegar wyprodukowany przez założoną w 1824 roku i wciąż działającą firmę 
C. F. Rochlitz z Berlina85. Jednonawowa świątynia posiada cechy neoromańskie 
i neogotyckie. W prezbiterium, które pokrywa pięciospadowy dach (nawę dwu-
spadowy), zastosowano sklepienia krzyżowo-żebrowe i hemisferyczne, w nawie 
strop drewniany. Po II wojnie światowej, gdy kościół przeznaczono dla katolików, 
zlikwidowano empory północne i południowe, nastąpiła też wymiana części ewan-
gelickiego wyposażenia (m.in. ołtarz i chrzcielnica)86. 

85 Biała Karta: Złotnik, d. kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela, 
autor Katarzyna Kiełczewska, opracowanie z 2006 r., Archiwum LWKZ w Zielonej Górze.

86 Ibidem. 

Fot. 92. Kościół w Złotniku – stan obecny
Autor: Anna Polak





Obiekty nieistniejące 
i pozostające w stanie ruiny

Fot. 93. Dawny cmentarz miejski z kościołem – stan z 1921 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002028. 

Autor: W. Jung



Kościół w Olszyńcu

Kościół parafialny wzmiankowany w 1346 roku wybudowano z kamienia polnego 
i cegły. Po południowej stronie prezbiterium znajdowała się zakrystia sklepiona 
kolebkowo. Dobudówki z XVII i XVIII wieku powstały od strony północnej, 
przy czym wschodnia posiadała schody na dwupoziomowe empory z 1695 roku. 
Kruchty północne ze schodami do loży kolatorskiej nakrywały sklepienia ko-
lebkowe i krzyżowe. Od strony wschodniej istniała początkowo wieża, później 
przekształcona w dzwonnicę zwieńczoną hełmem z latarnią z XVIII wieku, prze-
robionym w 1934 roku. Przypora z 1684 roku w południowym narożu nawy była 
dziełem żarskiego mistrza Melchiora Gottschalka. Prezbiterium także obiegały 
z trzech stron przypory. W nawie zastosowano drewniane sklepienie kolebkowe. 
W prezbiterium również użyto takiego samego sklepienia, lecz o około dwa metry 
wyższego, odrestaurowanego w pierwotnej formie. Jego autorem w 1684 roku był 
mistrz Andreas Ruhwaldt z Żagania87. Wnętrze zdobione było szesnastowieczną 

87 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 249-254.

Fot. 94. Nieistniejący kościół w Olszyńcu – stan z 1921 roku
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 408
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polichromią. Kościół ucierpiał w czasie działań wojennych i pozostawał nieużyt-
kowany. W maju 1965 roku odnotowano, że był już ruiną („uszkodzony, następnie 
zdewastowany”). Pozbawiony był wówczas dachu, miał zawalone sklepienia nawy, 
a wieżę bez hełmu. Poziom jego zniszczenia oszacowano na 70%88. Obiekt został 
całkowicie rozebrany. 

88 Zielona Karta: Olszyniec, ruina kościoła, opracowanie z 1965 r., Archiwum LWKZ w Zie-
lonej Górze. W cytowanej pracy J. Muszyński zaliczył ruiny kościoła do grupy zabytków 
„o przeciętnej, choć nie podlegającej dyskusji wartości historycznej czy bezspornej wartości 
artystycznej”, J. Muszyński, Zabytkowa urbanistyka i architektura powiatu żarskiego, [w:] Żary, 
wczoraj i dziś, s. 57. 

Fot. 95. Kościół w Olszyńcu – stan z 1921 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002064. 

Autor: W. Jung



94 |  Obiekty nieistniejące i pozostające w stanie ruiny

Fot. 96. Kościół w Olszyńcu – stan z 1921 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002070. 

Autor: W. Jung
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Fot. 97. Naczynia liturgiczne dawnego kościoła w Olszyńcu – stan z 1921 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002063. 

Autor: W. Jung

Fot. 98. Naczynia liturgiczne dawnego kościoła w Olszyńcu – stan z 1921 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002062. 

Autor: W. Jung
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Utracone wyposażenie:
Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny
Data powstania:  XV w.
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie
Wysokość:  18 cm 
Sygnatura, inskrypcja: 

„ihesus”.
Opis: 

Stopa sześciolistna. Na różyczce inskrypcja.
Źródło: 

Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 253.

Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny z pateną
Autor / Szkoła / Warsztat: Barthel Voygt, Żary
Data powstania:  XIV w., 1597
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie
Wysokość:  17,5 cm 
Średnica:  15,3 cm (patena)
Sygnatura, inskrypcja: 

„I N R I”. „maria”. „remigius”. „(…) pastore Davide Regio Sora. Anno 1597”. 
„Chrisost. quisquis unquam pastor proprys carnibus oves suas pavit”. Cecha 
miejska Żar. Cecha złotnika „BV”.

Opis: 
Stopa sześciolistna, na różyczce inskrypcja (A), a na trzonie, poniżej i powyżej 
nodusu, inskrypcja (B). Na górze stopy ryty krucyfiks, symbole czterech Ewan-
gelistów, krzyż z inskrypcją (C) oraz inskrypcja (D). Na patenie inskrypcja (E). 

Tłumaczenie: 
Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski. Maria. Remigiusz. (Za) proboszcza Davida 
Regiusa [Königa] z Żar, w roku 1597. Chryzostom: niegdyś pewien pasterz 
karmił swoje owce własnym ciałem. 

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 253, 411 (fot.).

Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny z pateną
Autor / Szkoła / Warsztat: Martin Handke, Żary
Data powstania:  początek XVII w., 1681
Materiał:  srebro
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Technika:  złocenie
Wysokość:  11,5 cm
Sygnatura, inskrypcja: 

„Pastore Heinrico Haendtschkio ao salvtis 1681”. „HAVRIAT”. Cecha miejska 
Żar. Cecha złotnika „MH”.

Opis: 
Kielich z początku XVII w., inskrypcja (A) wykonana na stopie późniejsza. 
Na czaszy inskrypcia (B).

Tłumaczenie: 
Za proboszcza Heinricha Haendtschke, w roku Zbawienia 1681.

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 253, 411 (fot.).

Określenie zabytku:  Misa chrzcielna
Autor / Szkoła / Warsztat: Hans Schiller, Żary
Data powstania:  1669
Materiał:  cyna
Średnica:  48 cm

Fot. 99. Kielich liturgiczny z XVII wieku z dawnego kościoła w Olszyńcu – stan z 1921 roku
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 411
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Sygnatura, inskrypcja: 
„G H Past. CB CMASGP ANNO MDCLXIX”. Cecha miejska Żar. Cecha 
złotnika.

Opis: 
Na misie ryta scena Chrztu Chrystusa.

Tłumaczenie: 
Georg Haendtschke proboszcz (…) w roku 1669.

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 253.

Określenie zabytku:  Świeczniki ołtarzowe – para
Autor / Szkoła / Warsztat: Hans Schiller, Żary
Data powstania:  1675
Materiał:  cyna
Technika:  odlew
Wysokość: 70 cm
Sygnatura, inskrypcja: 

„(…) verfertiget im Iahr Christi MDCLXXV bey Zeiten Georgii Haendtschkii 
pastoris vnd dessen Sohnes Heinrici Haendtschkii p. t. past. adjvncti Wallers-
dorf.”. „G F V M”. „A A V M”. „G S V B”. Cecha miejska Żar. Cecha złotnika.

Opis: 
Trójdzielna stopa z główkami aniołów. Inskrypcja (A) o treści znanej jedynie 
częściowo. Ponadto herby Muhlen i Bomsdorf opatrzone inskrypcjami (B)–(D). 

Tłumaczenie: 
(…) wykonano w roku Chrystusa 1675, za czasów Georga Haendtschke pa-
stora i jego syna Heinricha Haendtschke, w tym czasie pastora pomocniczego 
w Olszyńcu. Georg Friedrich von Muhlen. A. A. von Muhlen. Georg Sigismund 
von Bomsdorf.

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 253.

Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny
Data powstania:  1691
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie
Wysokość:  23 cm
Sygnatura, inskrypcja: 

„IHS”. „Tempore Heinrici Haendtschkii pastoris anno 1691. Cecha złotnika 
(?) „MH”.
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Opis: 
Stopa sześciolistna, na różyczce inskrypcja (A) i krzyż. Pod stopą inskrypcja 
(B).

Tłumaczenie: 
Jezus. Za czasów proboszcza Heinricha Haendtschke, w roku 1691. Martin 
Handtke.

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 253.

Określenie zabytku:  Ampułka
Data powstania:  1695
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie
Wysokość:  20,5 cm 
Sygnatura, inskrypcja: 

„Sabina Bomsdorffen geborne von Dalwitzen 1695”. Cecha miejska Żar. Cecha 
złotnika „GP”.

Opis: 
Przy górnej krawędzi inskrypcja, poniżej herby Bomsdorf i Dalwitz. 

Tłumaczenie: 
Sabina Bomsdorff z domu von Dalwitz (roku) 1695.

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 253.

Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny
Autor / Szkoła / Warsztat: Żary
Data powstania:  1696
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie
Wysokość:  21,5 cm 
Sygnatura, inskrypcja: 

„iesus”. „C G V K”. „M E V H 1696”. Cecha miejska Żar. Cecha złotnika 
„PJ” (?).

Opis: 
Stopa sześciolistna, na różyczce inskrypcja (A). Na stopie inskrypcje (B)–(C).

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 253.



Kościół cmentarny w Żarach

Niegdyś w Żarach istniał cmentarz miejski, który powstał najprawdopodobniej 
w XVI wieku89. Na jego terenie znajdował się kościół cmentarny oraz krużganki, 
w których umieszczono kilkadziesiąt płyt nagrobnych. Według danych z prac in-
wentaryzacyjnych prowadzonych w 1959 roku były to trzy odcinki o długości ok. 
100, 25 oraz 20 m, po zakończeniu wojny będące jeszcze w stosunkowo dobrym 
stanie (adnotacja: „częściowo zdewastowane”, stopień zniszczenia 30%)90. W pełni 
potwierdzają to zachowane zdjęcia. Kościół na planie ośmiokąta zbudowano z ka-
mienia oraz cegły w latach 1700-172891. Posiadał dach ośmiospadowy z wieżyczką, 
z hełmem i latarnią. Wnętrze obiegały dwupoziomowe empory, przy czym górny 
poziom znajdował się tylko na ścianie zachodniej. Schody na empory usytuowane 
były po obu stronach wejścia po stronie zachodniej. W świątyni umiejscowione były 
trzy płyty epitafijne, natomiast na elewacjach kolejnych siedem z lat 1734-177092.

Budowla bardzo poważnie ucierpiała w czasie bombardowania 11 kwietnia 1944 
roku, a stopień zniszczenia szacowano aż na 95% („ruina, nadaje się do rozbiórki”)93. 
Sam cmentarz został zlikwidowany długo po zakończeniu II wojny światowej, 
w 1963 roku. Należy podkreślić, że nekropolia oprócz tego, że stanowiła miejsce 
ostatniego spoczynku dawnych mieszkańców Żar, posiadała wyjątkowe walory 
architektoniczne. Do dzisiaj zachowało się tylko kilka cennych płyt nagrobnych, 
między innymi ta poświęcona synkowi urzędnika dworu Promnitzów Johanna 
i Dorothei von Felden, Johannesowi, który urodził się i zmarł w 1679 roku94. Li-

89 Opracowanie Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst wymienia jako naj-
wcześniejsze zachowane płyty z XVII wieku. Zob. również: A. Kubiak, Stary cmentarz miejski 
w Żarach, „Kronika Ziemi Żarskiej” 2004, nr 2, s. 104-105.

90 Zielona Karta: Żary, krużganki cmentarne, opracowanie z 1959 r, Archiwum LWKZ w Zielonej 
Górze.

91 Piękne epitafia, krużganki i charakterystyczny ośmiokątny fundament budowanego kościoła 
wspomniał J. S. Magnus, opisując swój spacer po Żarach. Zob. Historische Beschreibung 
w części Beschreibung der Stadt Sorau in Vergleichung einer Rose, s. 87. 

92 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 216-217.
93 Zielona Karta: Żary, kaplica pw. Świętej Trójcy, opracowanie z 1959 r., Archiwum LWKZ 

w Zielonej Górze.
94 Podana w tekście płyta stanowi jedną z kilku, które przetrwały. Płyty nagrobne z dawnego cmen-

tarza miejskiego często upamiętniały osoby powiązane z dworem Promnitzów. Wśród zacho-
wanych w całości obiektów znajduje się ta poświęcona Ursuli Schwartz, tekst wyrytej na niej 
inskrypcji brzmi: „Hier Ruhet, / Tit(ulo) H(e)r(rn) Paul Schwartzes / R(eichs)gr(äf)l(ischen) 
Promn(itzischer) Kornsc(h)öffers, / b(eatae) m(emoriae) und Tit(ulo) Fraw Marien, / geb(ore
ne) Heintzin Töchterlein / Ursula, So geboren am / 23 Maji frü, 7. Uhr, F(esto) / Ascension(is) 
Chri(sti) 3. Tage vor / ihres vatern Tode. / Folgete am 29. Sept(embris) frü 3. / Uhr F(esto) S(ancti) 
Michaelis 1686. / Alt 18. Wochen 3. T(age) / 20. Stunden. Wie Leser, Wundert dich, Mein kurtzer 
Lebens-schein? Der Vater ruffte mich, Ich solte beӱ Ihm [sein]”. Tłum.: Tu spoczywa pana Paula 



kwidację cmentarza można niewątpliwie uznać za wielką stratę dla dziedzictwa 
kulturowego Żar.

Obecnie dysponujemy materiałami ikonograficznymi dokumentującymi do-
kładnie (z możliwością odczytu inskrypcji) zaledwie dwie spośród płyt nagrobnych 
i epitafiów znajdujących się w kościele i na dawnym cmentarzu miejskim. Wśród 
najcenniejszych historycznie i artystycznie, wykaz opublikowany w 1939 roku 
wymieniał, oprócz wspomnianych wcześniej dziesięciu artefaktów związanych 
z samym kościołem, czternaście nagrobków wolnostojących na cmentarzu. Upa-
miętniały one mieszkańców miasta zmarłych w latach 1715-1831. Dalsze datowane 
umieszczone były w krużgankach: przy kościele sześć (1717-1850), w południowym 
szesnaście (1669-1793), w zachodnim sarkofag małżonków Friedricha i Johanny 

Schwartza, hrabiego Rzeszy von Promnitz świętej pamięci szafarza i pani Marii z domu Heintz, 
córeczka Ursula. Urodziła się 23 maja o godz. 7 rano, w święto Wniebowstąpienia Chrystusa, 
3 dni przed śmiercią jej ojca. Podążyła [za nim] 29 września o godz. 3 nad ranem w dzień św. 
Michała w roku 1686. W wieku 18 tygodni, 3 dni, 20 godzin. Czy zastanawiacie się czytelnicy nad 
krótkim blaskiem mojego życia? Ojciec wezwał mnie, [więc] powinnam z nim być.
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Fot. 100. Dawny cmentarz miejski z kościołem cmentarnym oraz krużgankami – stan z 1937 roku
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 392



Dorothei Petri (†1765) oraz liczne płyty z ok. 1800 roku95. Biorąc pod uwagę ten 
stan rzeczy, uznano za istotne i uzasadnione zaprezentowanie w tym opracowaniu 
dwóch płyt, tak by mogły zostać wskazane jako przykład skali strat poniesionych 
w tego rodzaju zabytkowej materii zarówno w mieście, jak i w gminie Żary. 

95 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 216-218.
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Fot. 101. Dawny cmentarz miejski z kościołem cmentarnym oraz krużgankami – stan z 1937 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002027. 

Autor: E. Kubach, J. Seeger
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Fot. 102. Kościół na dawnym cmentarzu miejskim – stan po nalocie w kwietniu 1944 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002029

Fot. 103. Ołtarz w kościele cmentarnym – stan przed II wojną światową
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 393
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Utracone wyposażenie:
Określenie zabytku:  Epitafium Johanna Bernhardta Hermanna
Data powstania:  1740
Materiał:  kamień
Technika:  rzeźba 
Sygnatura, inskrypcja: 

„Allhier ruhet in seinem Erlöser / Jesu sanfft und seelig. / Der weÿ. Ehren 
geachte u. wohl / benahmte Meister Johan Bernhardt / Hermann Burger u. 
des gewercks / der Töpffer ältermeister ist gebohren / zu Sternfels im Wür-
tenbergischen / Ao 1673. d. 1. Julii dein Vater / war weÿ. Jacob Hermann. / 
Bürger u. Inwohner daselbst die / Mutter Anna Catharina geb. Bauerin / Ao 
1717. d. 15 Sebt. verehlichte sich an / Jgfr. Maria Elisabeth Hauptin lebte / In 
der Ehe doch ohne Erben 1. Jahr 15 w. / Im Wittwerstande gelebet 23 Jahr / 
10 Wochen 3 Tage Starb seelig / den 14 Martz 1740 sein gantzes / alter gebracht 
auf 66 Jahr, / 36 W. 13 Tage”. Jeremia / 18 Cap. V. 2 et 6. / Mache dich auf u. 
gehe / hinab in deß Töpffers / haus: biß: also seÿd / auch ihr von hause / Israel 
in meiner / hand etc.”.

Opis: 
Pole inskrypcyjne flankowane pilastrami z tekstem śmierci (A), ponad nim 
dwie uskrzydlone główki putt, poniżej klepsydra i czaszka. W zwieńczeniu 
urna, pod którą owalne pole z cytatem z Pisma Świętego (B).

Tłumaczenie: 
Tu spoczywa w swoim Zbawcy Jezusie spokojnie i pobłogosławiony śp. szano-
wany i znany mistrz Johann Bernhardt Hermann, mieszczanin i starszy mistrz 
cechu garncarzy. Urodził się w Sternfels w Wirtembergii w roku 1673, dnia 
1 lipca. Jego ojcem był śp. Jacob Hermann, mieszczanin i mieszkaniec, a matką 
Anna Catharina z domu Bauer. W roku 1717, dnia 15 września ożenił się z panną 
Marią Elisabeth Haupt i żył w małżeństwie bez potomstwa 1 rok, 15 tygodni. 
We wdowieństwie przeżył 23 lata, 10 tygodni, 3 dni. Zmarł pobłogosławiony 
dnia 14 marca 1740 roku dożywszy wieku 66 lat, 36 tygodni, 13 dni. Księga 
Jeremiasza, rozdział 18 wers 2 i 6: Wstań i zejdź do domu garncarza: do: tak 
jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku etc.

Źródło: 
Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege, Sorau, Grabstein, Sign. 
000779.

Określenie zabytku:  Epitafium Johanny Marii von Stahr
Data powstania:  1751
Materiał:  kamień
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Technika:  rzeźba 
Sygnatura, inskrypcja: 

„Hier Ruhen die Gebeine / der Weÿland HochWohlgebohrnen Frauen / Frauen 
Johannen Marien von Stahr / Gebohrnen von Schönfelß. Sie ward / Gebohren 
und getauffet den 9ten Febr. / A. 1678. zu Weisenbrunn in Voigt=Lande / und 
verlohr Ihren Herrn Vater ehe Sie / noch 3. Jahr alt war. Sie vermählte sich / 
Ao. 1709 an den Fürstl. Sächß=Querfurth= / und Weisenfelßl. Cammer= und 
Justitien=/Rath, Herrn Hanß Georgen von Stahr / mit welchem sie 26. Jahr in 
der Ehe gelebet, / und aus derselben 2 Sohne, und 1 Tochter zur / Welt gebracht, 
wovon der jingste bereits Ao. 1733. / Ihr in die Ewigkeit vorangegangen. Sie 
verlohr / Ihren Ehe=Herrn A. 1738. Und Gott belegte / Sie bereits in Ihren jun-
gern Jahren mit mancher=/leÿ Creutz und schweren Kranckheiten, damit Sie 
zur / frohen Ewigkeit desto beßer zubereitet werden möchte. / Sie entschlief 
im Glauben auf das Verdienst JESU / CHRISTI sanfft und selig zu Sorau am 
13 Martz / Ao. 1751. nachdem Sie auf dieser Welt gelebet / 73. Jahr 1. Monath 
4. Tage. / Ihre Seele ist beÿ GOTT der Leib aber ruhet / von aller Arbeit, bis ihn 
JESUS erwec=/ken und zum Genuß / sejner Seligkeiten, mit / bringen wird”. 
„Joh. 11. V. 25. / JESUS spricht zu ihr: / Ich bin die Aufferstehung / und das 
Leben / JESUS ER mein Heÿland lebt, ich wird / auch das Leben schauen, / 
Seÿn, wo mein Erlöser schwebt, warum / solte mir den grauen? / Lässet auch 
ein Haupt das Glied / welches es nicht nach sich zieht?”.

Opis: 
Na tle draperii flankowana przez dwa putta tablica z inskrypcją śmierci (A), 
powyżej której dwa kartusze herbowe. W zwieńczeniu urna. Poniżej tablicy 
uskrzydlona klepsydra, czaszka oraz złamaną świecą. Na postumencie pole 
inskrypcyjne z cytatem z Pisma Świętego oraz fragmentem hymnu (B).

Tłumaczenie: 
Tu spoczywają doczesne szczątki śp. Jaśnie wielmożnej pani, pani Johanny 
Marie von Stahr z domu von Schönfelß. Urodziła się i została ochrzczona 
dnia 9 lutego 1678 roku w Weisenbrunn w Vogtandzie i straciła swojego ojca, 
kiedy nie miała jeszcze 3 lat. Wyszła za mąż w roku 1709 za radcę prawnego 
książęcego dworu saksońskiego, pana Hansa Georga von Stahra, z którym 
w małżeństwie przeżyła 26 lat i wydała na świat 2 synów i 1 córkę, z których 
najmłodszy w roku 1733 poprzedził ją do wieczności. Swego małżonka stra-
ciła w roku 1738. I Bóg zsyłał na nią w jej młodszych latach różnego rodzaju 
krzyże i ciężkie choroby, żeby tym lepiej mogła się ona przygotować do ra-
dosnej wieczności. Umarła wierząc, że zasłużyła [na łaskę] Jezusa Chrystusa 
spokojnie i pobłogosławiona w Żarach 13 marca 1751 roku, przeżywszy na tym 
świecie 73 lata, 1 miesiąc, 4 dni. Jej dusza jest u Boga, ale ciało odpoczywa od 
pracy do czasu, aż Jezus je zbudzi i doprowadzi do rozkoszy jego zbawienia. 
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Ewangelia św. Jana, rozdział 11 wers 25. Jezus rzekł do niej: Ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem. Jezus On mój Zbawiciel żyje, i ja także będę widzieć 
życie, gdzie unosi się mój Zbawiciel, dlaczegóż miałabym się bać? Czyż nie 
zostawia głowy ten członek, który nie podąża za nią?

Źródło: 
Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege, Sorau, Grabstein, Sign. 
000780.

Fot. 104-105. Epitafia w kościele cmentarnym – stan z 1937 roku
Źródło: J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 393



Kościół w Złotniku

Powstała w XIV wieku świątynia, którą wielokrotnie później przekształcano, prze-
trwała jedynie jako ruina. Istotnych zmian dokonano od 1519 do 1597 roku, gdyż 
właśnie wtedy zastąpiono kolebkowe sklepienia nawy sieciowym. Ponadto jed-
nonawową budowlę wzbogacono od strony północnej dwukrotnie podwyższaną 
wieżą, a od południa zakrystią. Inskrypcje znajdujące się niegdyś w kościele wska-
zywały na kolejne prace budowlane prowadzone w roku 1701, 1801, 1823, 1853, 1921 
oraz 1929/30. Wśród wyposażenia odnotowywano m.in. szesnastowieczny ołtarz, 
ambonę (1701), dwupoziomowe empory (1668) wykonane przez Hansa Otte czy 
organy (1703/04) dzieła mistrza Bernharda Rätza96. Fragment gotyckiej polichro-
mii – wizerunek Świątyni Grobu Pańskiego w Jerozolimie, znajduje się obecnie 
w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. Na elewacji zachodniej 
umieszczone są płyty nagrobne złotnickich proboszczów: Georga Martina (†1690) 
oraz Johanna Caspara Richtera (†1715)97. 

Problematyka stanu zachowania tego kościoła jest złożona. Należy podkreślić, 
że przetrwał on działania wojenne, jednak został wówczas uszkodzony. W 1965 
roku odnotowano, że są one na poziomie 35%, natomiast pięć lat wcześniej spłonął 
hełm wieży. Na zdjęciach widoczne jest kompletne pokrycie dachu i zachowane 

96 J. Seeger, H. E. Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 166-169; 
K. Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, s. 37; S. Kowalski, Zabytki 
architektury, s. 434.

97 Corpus inscriptionum Poloniae, t. X, z. 12, s. 144-145, 185-186.

Fot. 106. Ruiny kościół w Złotniku – stan obecny
Autor: Anna Polak
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krzyżowo-żebrowe sklepienia, zupełnie natomiast brakowało wyposażenia98. Nie-
użytkowany po 1945 roku popadał w ruinę, którą pozostaje do dziś. 

98 Zielona Karta: Złotnik, kościół, opracowanie z 1965 r., Archiwum LWKZ w Zielonej Górze. 
O „poważnym zniszczeniu kościoła”, w którym zachowały się „liczne nagrobki z okresu re-
nesansu i baroku”, wspomina J. Muszyński, Zabytkowa urbanistyka i architektura powiatu 
żarskiego, [w:] Żary, wczoraj i dziś, s. 53.

Fot. 107. Ruiny kościół w Złotniku – stan obecny
Autor: Anna Polak

Fot. 108. Kościół w Złotniku – stan z 1921 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002058. 

Autor: W. Jung
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Utracone wyposażenie:
Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny z pateną
Autor / Szkoła / Warsztat: Martin Blos, Żary
Data powstania:  1632
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie 
Wysokość:  20,5 cm 
Średnica:  15,5 cm
Sygnatura, inskrypcja: 

„Iohan Schwetge, Hedewig Scholtzin vorehren disen Kelch der Kirchen zu 
R. nach beschener Plinderung Anno 1632”. Cecha miejska Żar. Cecha złotnika 
„MB”.

Opis: 
Stopa sześciolistna zdobiona liliami. 

Tłumaczenie: 
Johann Schwetge, Hedwig Scholtz ofiarują ten kielich kościołowi w Złotniku 
po dokonanej grabieży w roku 1632.

Fot. 109. Kościół w Złotniku – stan z 1921 roku
Źródło: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Bildarchiv, Neg.-Nr.: 002054. 

Autor: W. Jung
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Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 168.

Określenie zabytku:  Kielich liturgiczny z pateną
Autor / Szkoła / Warsztat: Martin Handke, Żary
Data powstania:  1673
Materiał:  srebro
Technika:  złocenie 
Wysokość:  23 cm 
Sygnatura, inskrypcja: 

Cecha miejska Żar. Cecha złotnika „MH”.
Opis: 

Okrągła stopa. Inskrypcje na czaszy oraz na stopie, gdzie wyryto łaciński 
tekst z nazwiskami żarskiego superintendenta Abrahama Rothe, proboszcza 
w Złotniku Georga Martini oraz datą. 

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 168.

Określenie zabytku:  Puszka na komunikanty
Autor / Szkoła / Warsztat: Żary
Data powstania:  1701
Materiał:  srebro
Wysokość:  10 cm
Średnica:  12 cm
Sygnatura, inskrypcja: 

„Wiget 22 loth”. „Ex collectis et conflatis nummis apud nos nihilo valentibus 
comparatum ac in surrepti locum substitutum hoc vasculum est cura Abelis 
Lehmanni Past. ao 1701”.

Opis: 
Puszka kształtu owalnego, na przykrywce krzyż jako uchwyt, przerwany, 
pozostawiona tylko trupia czaszka i anioł. Inskrypcja (A) na denku, na przy-
krywce (B).

Tłumaczenie: 
Waży 22 łuty. Z zebranych i przetopionych monet, nic dla nas nie znaczących, 
zostało przygotowane to naczynko, podstawione w miejsce ukradzionego, 
staraniem proboszcza Abla Lehmanna, w roku 1701.

Źródło: 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst, s. 168.



Na ziemiach przyłączonych do Polski po zakończeniu II wojny światowej 
rozpoczął się zupełnie nowy okres, czego najbardziej wymiernym przejawem była 
całkowita wymiana ludności. Dziedzictwo, które pozostawili po sobie ludzie żyjący 
na tych terenach do 1945 roku, odbiegało od tradycji nowoprzybyłych. Właściwe 
zrozumienie tej spuścizny w niezwykle trudnych powojennych realiach wydawa-
ło się niemożliwe. Ciężka sytuacja materialna i zniszczenia wojenne narzucały 
przybyszom konieczność rozwiązywania szeregu problemów dnia codziennego, 
a piękno architektury czy walory artystyczne i historyczne zabytków bezsprzecznie 
pozostawały na dalszym planie. 

Stan taki trwał w wielu przypadkach bardzo długo, niektóre obiekty pozosta-
jące bez opieki po 1945 roku zaczęto przywracać do stanu używalności dopiero 
w latach 70. Wysiłki mieszkańców trwały wiele lat i pochłonęły ogromne środki. 
Jednocześnie byli oni, wraz z służbami konserwatorskimi, narażeni na stałe i, jakże 
często, niemożliwe do przezwyciężenia trudności ze strony władz. Jak wspominał 
Jan Muszyński: „Konserwatorzy z najwyższym trudem opierali się doktrynie reali-
zowanej przez partyjną biurokrację, której głównym celem było zniesienie wielu 
obiektów z powierzchni ziemi”. Bardzo trudna sytuacja wiązała się zwłaszcza 
z kwestiami podnoszenia z ruin i zabezpieczenia kościołów. Oddając ponownie 
głos autorowi cytowanej wcześniej opinii: „Konserwatorzy odbudowujący znisz-
czone przez wojnę zabytki sakralne pracowali, nie mając zawodowej przyszłości, 
potępiani przez partię, a także użytkowników obiektów kościelnych, którzy byli 
przekonani, że zbyt skromnie uczestniczyli w dziele odbudowy kościołów”. Na 
Ziemiach Zachodnich i Północnych programowe „usuwanie śladów niemczyzny” 
przybrało formę bezwzględnej, choć bezpodstawnej walki. Należy bowiem z ża-
lem powtórzyć za J. Muszyńskim: „Nawet piastowskie dziedzictwo przetrwało 
do naszych czasów okaleczone i sponiewierane, mimo tego że prawie wszystkie 
układy przestrzenne, zamki warowne, mury obronne i znaczące budowle sakralne 
mają XIII/XIV-wieczną metrykę”.
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Znaczenie tego dziedzictwa z biegiem czasu było coraz bardziej zrozumiałe. 
Należy je bowiem rozpatrywać w szerszym kontekście, jako pracę pokoleń, ślad 
trudów, oddania sprawie, chęci podkreślenia tego, co dla danej społeczności było 
ważne. Bezsprzecznie w przypadku badanych w publikacji obiektów możemy 
mówić o wielowiekowym dziedzictwie kulturowym o europejskim znaczeniu, 
którego przykładem może być dawny cmentarz miejski w Żarach. Śladem jego 
kilkusetletniego funkcjonowania, choć symbolicznym, gdyż nie przetrwała płyta 
nagrobna jej ojca, jest ta zachowana Ursuli Schwartz z 1686 roku. Odpowiednio 
zabezpieczona i wyeksponowana wciąż będzie świadectwem wielowiekowej historii 
miasta oraz dowodem troski o los żarskich zabytków.

Fot. 110. Płyta nagrobna Ursuli Schwartz  
z dawnego cmentarza miejskiego w Żarach – stan obecny

Autor: Anna Polak
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