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Einreicher 

Towarzystwo Przyjaciół Gminy Krotoszyce 

Kategorie 

A - Gewährleistung der Daseinsvorsorge ... 

Projektpartner 

Towarzystwo Przyjaciół Gminy Krotoszyce, Gmina 

Krotoszyce; Gemeinde Markersdorf, Starostwo Powiatowe 

w Legnicy, Preußische historische Militärvereinigung Berlin 

Ort/Region 

Krotoszyce (Powiat Legnicki) 

Projektlaufzeit 

23.-25.08.2013 

Aktuelle Projektphase 

Vorbereitung 

EU-Förderung 

nein (?) 

Anmerkungen 

- 

Kernbotschaft 

Das Ziel der Veranstaltung ist die Erinnerung an den 200. Jahrestag der Schlacht an der Katzbach 1813, die eine große 

Bedeutung für die Geschichte Deutschlands und Europas hatte, unter dem Leitgedanken, dass uns die Geschichte unserer 

beider Völker nicht trennen sondern verbinden kann. 

Kurzbeschreibung 

Zur Erinnerung an den 200. Jahrestag der Schlacht an der Katzbach 1813 planen wir eine historische Inszenierung, der wir 

wegen des Jubiläums einen besonderen Rang verleihen möchten. Die Zielgruppe sind die Einwohner der Region um 

Legnica (Liegnitz), Mitglieder der historischen Gruppen aus Polen, Deutschland und Tschechen sowie die Vertreter der 

Partnergemeinde Markersdorf. Das Projekt wird von dem Verband der Freunde der Gemeinde Krotoszyce in der 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde Krotoszyce, Gemeinde Markersdorf, dem Landratsamt in Legnica und der Preußischen 

historischen Militärvereinigung aus Berlin durchgeführt. Wir haben eine große Erfahrung bei der Durchführung solcher 

Veranstaltungen; in den Jahren 1966 – 2010 haben aus unserer Initiative sieben erfolgreiche Biwaks stattgefunden. Sie 

waren eine Gelegenheit zum Treffen für viele Liebhaber der Napoleonischen Zeit aus ganz Europa und haben dazu 

beigetragen, dass die Einwohner der Gemeinde und der ganzen Region die Waffen und militärische Ausrüstung sowie die 

damalige Kampftaktik kennen lernen konnten. Dank dieser Initiative konnte das bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts 

geschlossene Museum der Schlacht an der Katzbach in Dunin wieder geöffnet werden, acht Gedenksteine rekonstruiert 

und restauriert werden, ein Bio-Bauernhof „Stary Młyn” [„Alte Mühle”] eröffnet werden, sowie eine Fahrradroute um das 

ehemalige Schlachtfeld festgelegt und  ausgeschildert werden. Das Vorhaben ist auch eine ausgezeichnete Gelegenheit für 

die Verbindung der materiellen Güter, d.h. der Andenken aus der Zeit der napoleonischen Kriege, unseres Wissens über 

diese Zeit und der Aktivitäten der Gemeindeeinwohner. Gemeint werden hier die Landfrauenverbände, die bei der 

Veranstaltung lokale Spezialitäten anbieten, die lokalen Künstler (Bildhauer, Strickerinnen), die ihr Handwerk  ausstellen, 

das Angebot der Bio-Bauernhöfe und die lokalen Schulen, die thematische Veranstaltungen anbieten. Das Biwak bildet 

auch eine ausgezeichnete Gelegenheit zur Präsentation der lokalen Denkmalspflege und der ökologischen, historischen 

und regionalen Bildungsaktivitäten. Zu unserem Verband gehören auch einige Liebhaber von Kleidung und Bewaffnung aus 

der napoleonischen Zeit. Es ist die sog. Historische Gruppe, die mit ihrer Tätigkeit an die Tradition des 2. Infanterie 

Regiments des Herzogtums Warschau anknüpft. Ihre Mitglieder sind 25 Personen, Soldaten und Marketenderinnen, die 

Uniforme und Kleider sowie  die  Waffen und   Militärlagerausrüstung aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert besitzen. Die 

Mitglieder der Gruppe waren Mitveranstalter von 7 historischen Biwaks in der Gemeinde und haben sich an mehreren 

solchen Veranstaltungen in ganz Europa beteiligt. Dank den ergriffenen Maßnahmen verknüpft die historische 

Veranstaltung zur Erinnerung an die Schlacht an der Katzbach die historischen Gegenstände und die Aktivitäten der 

Einwohner und ist eine Möglichkeit zur  Erarbeitung eines komplexen touristischen Angebotes, das ein interessanter 

Vorschlag für viele Stadteinwohner und eine ansprechende Geschichtsstunde für Kinder und Jugendliche sein kann. 

Das diesjährige Biwak hat eine besondere Bedeutung, da es zum 200. Jahrestag der Schlacht veranstaltet wird. Die 

Schacht an der Katzbach war eine von vielen Auseinandersetzungen, die während der napoleonischen Kampagne in 

Schlesien 1813 auf dem Gebiet von Niederschlesien und Sachsen ausgetragen wurden. Die Erinnerung an diese 

Ereignisse ist eine Pflicht der heutigen Bewohner dieses Gebietes als ein Ausdruck der Rücksicht auf die Weltgeschichte, 

die wir als Mitglieder des Vereinten Europas schuldig sind. 

Seit vielen Jahren arbeiten wir im Rahmen des 1998 geschlossenen Partnervertrags mit der deutschen Gemeinde 

Markersdorf zusammen, sowie mit vielen historischen Verbänden, die an die Napoleonische Zeit in Schlesien und Sachsen 

erinnern. Diese Kooperation kommt u.a. durch die Teilnahme an vielen ähnlichen Veranstaltungen, u.a. in Grossgörschen, 

Wurschen, Kittlitz, Weißenberg, Zittau und Leipzig zum Ausdruck. 
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Zgłaszający 

Towarzystwo Przyjaciół Gminy Krotoszyce 

Kategoria 

A - Zapewnienie warunków bytowych ... 

Partnerzy projektu 

Towarzystwo Przyjaciół Gminy Krotoszyce, Gmina 

Krotoszyce; Gemeinde Markersdorf, Starostwo Powiatowe 

w Legnicy, Preußische historische Militärvereinigung Berlin 

Miejsce/Region 

Krotoszyce (Powiat Legnicki) 

Okres realizacji projektu 

23.-25.08.2013 

Aktualny etap rozwoju projektu 

przygotowanie 

Współfinansowanie ze środków unijnych 

nei (?) 

Uwagi 

- 

Główne przesłanie 

Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie 200. rocznicy Bitwy nad Kaczawą z 1813 r znaczącej dla dziejów Niemiec i 

Europy oraz pokazanie, że historia obu naszych narodów może ludzi łączyć, a nie dzielić. 

Krótki opis 

W celu upamiętnienia  200. rocznicy Bitwy nad Kaczawą z 1813 r tego  zamierzamy zorganizować historyczną 

inscenizację, której chcemy nadać wyjątkową rangę ze względu na jubileuszowy charakter. Grupę docelową stanowią 

mieszkańcy regionu legnickiego, członkowie grup historycznych z Polski, Niemiec i Czech oraz przedstawiciele partnerskiej 

gminy Markersdorf. Projekt realizuje Towarzystwo Przyjaciół Gminy Krotoszyce przy współpracy            z gminą 

Krotoszyce, gminą Markersdorf, Starostwem Powiatowym w Legnicy i Preussische historische Militarvereinigung z Berlina. 

Posiadamy bogate doświadczenie w organizowaniu tego typu imprez, ponieważ w latach 1966-2010 odbyło się z naszej 

inicjatywy siedem uwieńczonych sukcesem biwaków. Nasze biwaki były okazją  do spotkania wielu pasjonatów epoki 

napoleońskiej z całej Europy,  a także przyczyniły się do poznania przez mieszkańców gminy i całego regionu 

dziewiętnastowiecznego uzbrojenia, wyposażenia wojsk, a także  ówczesnej taktyki walki. Dzięki tej inicjatywie udało się 

uruchomić nieczynne  od  czasów przedwojennych Muzeum Bitwy nad Kaczawą  w Duninie, odrestaurować i 

zrekonstruować 13 pamiątkowych obelisków, utworzyć gospodarstwo agroturystyczne „Stary Młyn”,  wytyczyć i oznakować 

trasę rowerową dookoła dawnego pola bitwy. Wymienione przedsięwzięcie to także    doskonała forma na połączenie 

bogactwa materialnego, tj. pamiątek z okresu wojen napoleońskich, wiedzy jaką posiadamy na temat tego okresu z 

działaniami ludzi – mieszkańców gminy. Mamy tu na myśli: koła gospodyń wiejskich, które podczas imprezy oferują lokalne 

produkty żywnościowe, lokalnych artystów wystawiających wyroby rękodzieła (rzeźbiarz,  hafciarki itp.), ofertę gospodarstw 

agroturystycznych oraz miejscowe szkoły, prezentujące  tematyczny program artystyczny. Biwak to także okazja do 

pokazania lokalnej dbałości         o obiekty zabytkowe, prowadzonej edukacji ekologiczna, historycznej i regionalnej. W 

skład naszego Towarzystwa wchodzi grupa miłośników barwy i broni z czasów napoleońskich tzw. Grupa Historyczna, 

która w swojej działalności nawiązuje do tradycji  2 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego. Jest to stowarzyszenie  25  

osób  –  żołnierzy  i  markietanek,  posiadających  dziewiętnastowieczne  mundury i stroje, uzbrojenie i wyposażenie obozu 

wojskowego z końca XIX wieku. Członkowie tej grupy byli  współorganizatorami   siedmiu          biwaków historycznych 

organizowanych na terenie gminy, uczestniczyli w kilkudziesięciu biwakach na terenie całej Europy.   Dzięki 

podejmowanym  działaniom  impreza     historyczna   związana  z   Bitwą   nad    Kaczawą  łączy  w jedną całość pamiątki 

historyczne    i działania mieszkańców, stanowi szansę na stworzenie kompleksowej oferty turystycznej, która stanie się 

kuszącą propozycją dla niejednego znudzonego życiem mieszczucha oraz świetną lekcją historii dla dzieci i młodzieży. 

Tegoroczny biwak ma szczególny wymiar, ponieważ jest organizowany w 200. rocznicę    Bitwy nad Kaczawą, która była 

jedną z wielu batalii jakie miały miejsce podczas napoleońskiej Kampanii Śląskiej w roku 1813 na obszarze Dolnego Ślaska 

i Saksonii. Upamiętnienie tego faktu to obowiązek dla obecnych mieszkańców tych ziem jako wyraz szacunku dla   historii 

powszechnej, który jesteśmy powinni okazywać jako członkowie zjednoczonej     Europy.  

     Od wielu lat współpracujemy z gminą niemiecką Markersdorf w ramach zawartej w roku 1998 umowy partnerskiej, a 

także z wieloma stowarzyszeniami historycznymi zajmującymi się upamiętnieniem epoki napoleońskiej na Śląsku i w 

Saksoni, co znajduje swój wyraz między innymi w uczestnictwie w wielu imprezach tego typu, min. w Grossgoerschen,     

Wurschen, Kittlitz, Weisenberg, Zittau,Leipzig. 
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