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„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”/ „Grenzen überwinden
durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

Pierwsze ślady wytwarzania i używania produktów ceramicznych na obszarze
wschodniej części Łuku Mużakowa pochodzą z późnego neolitu i związane są ludnością
kultury pucharów lejkowatych (3700 – 1900 p.n.e). Na fragmenty naczyń tej kultury
natrafiono w Tuplicach. Ponadto w Jagłowicach, Chełmicy i Trzebielu znaleziono neolityczne
narzędzia krzemienne i kamienne, które mogą mieć związek z kulturą pucharów lejkowatych
lub z kolejną neolityczną kulturą nazywaną przez archeologów kulturą ceramiki sznurowej.
Fragmenty ceramiki sznurowej (2500 – 1850 p.n.e.) znaleziono w pobliżu Kałek, a także w
dolinie Nysy Łużyckiej.
Od neolitu, poprzez epokę brązu, żelaza, aż po schyłek wczesnego średniowiecza, na
interesującym nas obszarze ceramika wytwarzana była na ogół w ramach domowych zajęć i
dla zaspokojenia własnych potrzeb. Na wschodnich Łużycach przełom nastąpił w drugiej
połowie XIII wieku. Wraz z rozwojem kolonizacji niemieckiej i lokacji miast na prawie
niemieckim zaczęła się rozpowszechniać tzw. ceramika stalowoszara a w ośrodkach
miejskich powstawały wyspecjalizowane warsztaty garncarskie. Jednym z nich był lokowany
u schyłku XIII wieku ośrodek miejski w Trzebielu, gdzie z całą pewnością taką ceramikę
wytwarzano, o czym pośrednio świadczą fragmenty naczyń stalowoszarych znajdowane w
okolicznych miejscowościach, min w Jagłowicach.
Być może już w XV wieku zaczęto w Trzebielu wytwarzać ceramikę protokamionkową,
później zaś kamionkową. O działających tutaj garncarzach informuje nas urbarz z 1552 roku.
W dokumencie tym wymieniono 3 majstrów: Petera Weißa, Parthela Letko i Fabiana Töpfera.
Wbrew pozorom, nie jest to mała liczba, jak na potrzeby niewielkiego ośrodka miejskiego
(ok.800-900 mieszkańców w XVI w.) i jego rolniczego zaplecza. W tym czasie, przypadał
średnio jeden warsztat garncarski na 1000 mieszkańców danego miasta. Jasno więc z tego
wynika, że trzebielska produkcja nastawiona była przede wszystkim na handel dalekosiężny.
O tym, że w Trzebielu wytwarzano dużą ilość naczyń, pośrednio świadczą zapisy zawarte
w przywileju dla miasta nadanym przez nowego właściciela, biskupa wrocławskiego
Balthazara von Promnitza w 1560 roku. Jak wynika z treści, funkcjonowało tutaj już 4
garncarzy. Wzrost produkcji pociągał za sobą zużycie dużych ilości drewna, co przyczyniło
się do znacznych wylesień. Dlatego też z tego względu zapisano w przywileju, że po śmierci
dwóch garncarzy, mają pozostać tylko dwa stare piece garncarskie.
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Mimo ograniczeń, znaczenie garncarskiego rzemiosła systematycznie rosło. Najpóźniej w
pierwszej połowie XVII wieku utworzono w Trzebielu cech, co poświadcza pieczęć z 1637
roku. Specjalnością trzebielskiej warsztatów były naczynia kamionkowe, wytwarzane do
1830 roku, określane mianem Triebele Blau. Charakterystyczną kolorystykę nadawano im
poprzez barwienie polewy kobaltem uzyskując kolor niebieski i manganem uzyskując kolor
fioletowy.
Według danych z 1786 roku w mieście działało 6 garncarzy, ale w początkach kolejnego
stulecia (spis z 1814 r.) było ich już tylko 4. Ostatecznie w ciągu pierwszej połowy XIX
wieku nastąpił spadek znaczenia garncarstwa a z czasem niemalże całkowity jego zanik.
W końcu XVI wieku lub w pierwszej połowie XVII wieku, dzięki odkryciu pokładów
odpowiedniej gliny, kamionkowe naczynia zaczęto wyrabiać także w Wielkich Tuplicach. W
stosunkowo krótkim czasie, tupliccy garncarze osiągnęli bardzo wysoki poziom. Ulryk
Wacław von Biberstein (zm. 1654 r.), ówczesny właściciel państwa stanowego Forst-Brody,
tuplickie wyroby garncarskie cenił wyżej od tych wyrabianych w Forście, Brodach czy
Lubsku. Dlatego też, jego następca, Ferdynand von Biberstein zabiegał u księcia saskomerseburskiego Christiana I o nadanie tuplickim garncarzom praw do samodzielności i
zezwolenie im na utworzenie własnego cechu. Starania Ulryka nie przyniosły jednak
rezultatów.
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Do sprawy wrócił jednak sam książę Christian, po tym, jak Tuplice po śmierci Ferdynanda
przeszły na jego własność w 1668 roku. Jako właściciel, dostrzegając możliwość osiągnięcia
większych zysków, w 1678 roku zdecydował się na przyznanie Wielkim Tuplicom prawa
targowego i niepełnych praw miejskich. Nadany przywilej pozwolił tuplickim garncarzom na
założenie własnego cechu. Teraz mogli już sami, bez pośrednictwa cechu garncarzy z Forstu,
sprzedawać swoje wyroby we wszystkich krajach należących do księcia Christiana, a także na
miejscu w Wielkich Tuplicach, także podczas trzykrotnie w roku organizowanych targów.
Dzięki spisowi z 1723 roku wiemy, że wśród 21 rodzin zamieszkujących Wielkie Tuplice,
obok gospodarzy i budników, występowali także ludzie zajmujący się typowo miejskim
rzemiosłem. Wśród nich był rzeźnik, szewc, kołodziej, kowal i aż 5 garncarzy.
Ze względu na brak źródeł trudno jednoznacznie ustalić kiedy nastąpił zanik tutejszego
garncarstwa. Wydaje się jednak, że nastąpiło to w podobnym czasie jak w przypadku
Trzebiela, czyli w ciągu pierwszej połowy XIX wieku.
Ciekawostkę stanowi nazwa jednego z tuplickich stawów, do 1945 roku noszącego nazwę
Krügerteich. (Krug = dzbanek), leżącego na tyłach posesji na południe od ul. Kopernika. Być
może na miejscu stawu, lub w jego pobliżu, wydobywano glinę do produkcji miejscowej
kamionki.

Kolejnym ośrodkiem produkcji garncarskiej stały się Jagłowice, wchodzące wówczas w
skład dóbr tuplickich. Początkowo funkcjonowały tutaj dwa warsztaty garncarskie, co
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potwierdza spis z 1723 roku. W kolejnym spisie, z roku 1777, wymieniono już trzech
rzemieślników. Taki stan utrzymywał się jeszcze w pierwszej połowie XX wieku. Księga
adresowa z 1928 roku wymienia trzech mieszkańców Jagłowic zajmujących się
garncarstwem. Byli to: Artur Britze, Kurt Britze oraz Karl Fleischer.
Archeologicznym śladem garncarskiej działalności mieszkańców Jagłowic były pozostałości
hałd odpadów produkcyjnych z tutejszych warsztatów, odkryte w trakcie badań
archeologicznych związanych z przebudową autostrady A18, które zlokalizowano na
południe od wsi.
Pierwsze murowane budowle na obszarze Łuku Mużakowa zaczęto wznosić w końcu XIII
wieku. Materiałem wykorzystywanym wówczas w budownictwie murowanym był kamień
polny oraz ruda darniowa, o ile występowała w okolicy budowy, którą wykorzystywano
głównie do konstruowania narożników. Cegłę zaczęto stosować tutaj dopiero w drugiej
połowie XIV wieku. Przy budowie wieży wartowniczej Bramy Żarskiej w Trzebielu tylko
częściowo wzniesiono z niej narożniki oraz obramienia ostrołukowych drzwi na wysokości
drugiej kondygnacji. Z kolei pierwszym obiektem wybudowanym w całości z cegły była
rycerska wieża mieszkalna w Żarkach Wielkich.
Od XVI wieku cegła znajdowała w naszych okolicach coraz to szersze zastosowanie. Z
niej konstruowano narożniki, sklepienia, łuki, nadproża, ale także wykonywano z niej
posadzki. Wreszcie gruz ceglany wykorzystywano do uzupełniania luk w murach
wznoszonych z nieregularnego kamienia polnego.
W tym wczesnym okresie nie było tutaj jeszcze cegielni działających na stałe. Zwykle
tworzono je na czas budowy, kiedy było zapotrzebowanie na cegłę i po zakończeniu budowy
następował również koniec produkcji. Zapewne jakaś cegielnia funkcjonowała w Trzebielu od
początku XVII wieku, kiedy to rozpoczęto szereg inwestycji budowlanych, takich jak budowa
renesansowego pałacu, czy systemu fortyfikacji miejskich.
Po wojnie trzydziestoletniej (1618-1648) pojawiają się pierwsze wzmianki pośrednio
świadczące o produkcji ceramiki budowlanej jak i wzmianki o samych cegielniach. Z 1660
roku pochodzi wzmianka o pokryciu dachówką szkoły parafialnej w Trzebielu. Szczególnie
interesujące są dokumenty dotyczące remontu trzebielskich bram miejskich. W 1725 roku na
remont Bramy Żarskiej miejscowa cegielnia miała dostarczyć 16 900 cegieł i 27 000
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dachówek. Ponadto, na prośbę rady miasta Lubska, ten sam zakład miał wyprodukować dużą
ilość dachówek i cegieł w cenie: 15 groszy za 100 dachówek i 16 groszy za 100 cegieł. W
następnym roku przystąpiono do remontu Bramy Gubińskiej i zamurowania przylegających
do niej wyłomów w murach miejskich. Na ten cel przeznaczono min. 85 ceramicznych
gąsiorów i 4000 sztuk gontów. Dokument z 1725 roku oraz spisy z 1786 i 1814 roku
wymieniają miejskich murarzy, co pośrednio świadczy o stałej już obecności cegły w życiu
miasta, zaś dokumenty z 1818 i 1840 roku wymieniają nadal funkcjonują cegielnię.

Jedną ze starszych cegielni uruchomiono w Kałkach, w czasie gdy właścicielem wsi był
Johann Georg von Schönaich (1660 - ok.1670). Najprawdopodobniej miało to związek z
budową późnorenesansowego dworu. Cegielnia jednak nie zaprzestała produkcji po
zakończeniu budowy i działała jeszcze przez prawie dwieście lat, co poświadczają wzmianki
z 1820, 1840 i 1864 roku.
Zastanawiające jest, skąd wzięła się nazwa jednego ze stawów hodowlanych, leżącego
pomiędzy Tuplicami a Łazami, oznaczonego na mapie z 1757 roku jako Ziegel Teich (Staw
Ceglany). Nazwa sugeruje, że gdzieś w jego pobliżu mogła funkcjonować cegielnia, ale brak
jakichkolwiek wzmianek i przesłanek, które pozwoliły by na jej umiejscowienie w Tuplicach
przed tą datą.
Od połowy XIX wieku wprowadzano w życie nowe przepisy związane z zabezpieczeniem
pożarowym, nakazujące min. stosowanie w budownictwie materiałów ogniotrwałych. Od tego
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czasu systematycznie rosło zapotrzebowanie na cegłę i dachówki. Na całym obszarze
północnego docinka Łuku Mużakowa, ale także w środkowej i południowej jego części,
wszędzie tam gdzie dostępna była glina nadająca się do wypału, powstawały nowe cegielnie.
Jedną z pierwszych była cegielnia w Cielmowie, wzmiankowana w 1858 roku. Wydaje się, że
funkcjonowała dość krótko, bo kolejny spis z 1864 roku już o niej nie wspomina. Nie jest też
znana bliższa lokalizacja tego zakładu.
W 1861 roku, fabrykant z Jasienia otworzył w Małych Tuplicach pierwszą odkrywkową
kopalnię węgla brunatnego Wilhelmine. Dostęp do nieograniczonej ilości paliwa potrzebnego
do wypału zdynamizował produkcję. Już w 1865 roku powstała tutaj pierwsza cegielnia. W
1867 roku źródła wymieniają już dwa zakłady a w 1886 powstał kolejny. Powstawały też
nowe kopalnie: Johanna w Chełmicy (1865), Amalie w Tuplicach (1866) i Antonie w
Cielmowie (1874).
Nie bez znaczenia dla dalszego rozwoju cegielni było wybudowanie w 1872 roku linii
kolejowej z Żar do Halle przebiegającej przez Tuplice. Kolejne dwie linie: Lubsko-Tuplice i
Tuplice-Muskau, uruchomiono w 1897 roku. Korzystne połączenia stwarzały warunki do
transportu wyprodukowanych materiałów poza rejon, a tym samym na zwiększanie produkcji.
Na przełomie XIX i XX wieku, na obszarze północnej części Łuku Mużakowa działało 12
cegielni: 1 w Wielkich Tuplicach, 2 w Małych Tuplicach, 2 w Chełmicy, 4 w Jagłowicach i 3
w Trzebielu. W ciągu pierwszych dziesięcioleci XX wieku sytuacja uległa jednak zmianie.
Większość małych rodzinnych zakładów upadło.
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Pozostały w zasadzie tylko lepiej prosperujące cegielnie. Po 1940 roku działała jeszcze
cegielnia Oskara Rublacka w Jagłowicach, mała rodzinna cegielnia w Chełmicy - Ziegelei
Arnold oraz znacznie większy zakład Ziegelei Köppe.
Najdłużej, bo jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku działała cegielnia
w Tuplicach. Był to największy z okolicznych zakładów, wyposażony w piec kręgowy
Hoffmana.
Po wyczerpaniu miejscowych pokładów gliny, jeszcze przed 1940 rokiem, zakład
prosperował w dalszym ciągu w oparciu o złoża jagłowickie, eksploatowane w pobliżu
cegielni Rublacka, skąd urobek transportowano do Tuplic kolejką wąskotorową.
Dziś po licznych niegdyś cegielniach pozostały ruiny oraz wyrobiska, najczęściej
porośnięte lasem lub zalane wodą. Zachowały się jednak produkty owych zakładów tworzące
mury nie tylko okolicznych obiektów publicznych, domów, budynków gospodarczych czy też
fabryk.
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