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Niederlehme. Historia i najciekawsze obiekty.

Witold Pronobis

Po prawej stronie rzeki Dahme, naprzeciwko Wildau, znajduje się miejscowość o nazwie Niederlehme. W 

średniowiecznych dokumentach występuje jako Niskie Łomy. Tą niewielką wówczas  osadę, zamieszkiwała  

ludność pochodzenia słowiańskiego (serbołużyczanie). Ich przodkowie, po opuszczeniu trawionej w VI wie-

ku suszami tzw. Białej Serbii, dotarli do słabo zaludnionego Spreewaldu, znajdując tu warunki do dalszego 

życia.  Jedna z grup, właśnie w tym miejscu, nad brzegiem rzeki Dahme, dała początek opisywanej wsi. 

Dowodem może być charakterystyczny dla osad Serbołużyczan układ jej najstarszej części, wokół placu o 

kształcie zbliżonym do elipsy, czyli tzw. „pierścienia wendyjskiego” (w miejscu dzisiejszej ulicy Dorfanger 

27a). Po narzuceniu im chrześcijaństwa przez saksońskiego księcia z dynastii askańskiej, Albrechta Niedź-

wiedzia, na placu tym stanął w XIII w. kościółek o konstrukcji szachulcowej, wielokrotnie przebudowywany, 

który spłonął od uderzenia pioruna w 1693 r. 

Pierwsza źródłowa informacja określająca wieś jako Lomen Inferior - czyli Lomen Niski, pochodzi z 1315 roku. 

Przymiotnik „niski” dodany do nazwy Lomen, nawiązywał do miejscowości położonej po drugiej stronie 

rzeki Dahme, na terenie dzisiejszego Wildau. Chodziło o wieś „ Alta Lomen” (Wysoki Lomen – czyli później 

„Hoherlehme”).  

Najwcześniejsze informacje dotyczące mieszkańców Niederlehme znajdujemy dopiero w 1576 r.  Mieszkało 

tu wówczas 10 gospodarzy-rolników, 3 bezrolnych (chałupników) i pasterz. W konsekwencji wojny trzy-

dziestoletniej (1618 – 1648) wieś praktycznie opustoszała. Powoli zaczęła się ponownie odradzać dopiero w 

czasach elektoratu Fryderyka Wilhelma („Wielkiego Elektora”). Nowi mieszkańcy poza uprawą ziemi trudnili 

się też rybołówstwem. 

W XVIII w. Niederlehme wraz z przylegającymi miejscowościami; Zernsdorfem i Neue Mühle, znalazło się 

w posiadaniu aktualnego właściciela zamku Wusterhausen - Fryderyka Wilhelma I. W 1756 r. jego syn, Fry-

deryk II (Wielki) nakazał wznieść niewielki zameczek myśliwski (nie ma dzisiaj po nim śladu ) w pewnym 

oddaleniu od centrum Niederlehme – w kierunku na Neue Mühle. Rozciągał się tam obszar królewskich po-

lowań, czyli tzw. „Tiergarten”. W XIX w. powstała jednak w tym miejscu karczma (obecnie: Karl-Marx-Straße 

16), która nawiązała swoją nazwą(„Jägersruh”) do królewskich polowań. Dzisiaj stoi tutaj post-enerdowska 

budowla przypominająca wiejską świetlicę, wykorzystywana jako restauracja. Nosi nazwę „Istanbul Grill-

haus” i serwuje tureckie potrawy. 
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Pocztówka z końca XIX w. zachęcająca gości do wizyty w restauracji „Jägersruh”

Po zbudowaniu w Poczdamie  zamku Sanssouci i rezygnacji  z polowań, okolice te Fryderyk II odsprzedał 

miastu  Teupitz. W 1854 r. na wieś spadło nieszczęście. Ogromny pożar, w którym straciło życie kilkunastu 

mieszkańców, strawił stary kościół i większość zabudowań. Odbudowa trwała kilka lat. W jej efekcie dawny 

układ miejscowości, odziedziczony po czasach słowiańskich nie został już przywrócony. 

Po owym pożarze wieś rozwijała się niemal wyłącznie w kierunku południowym. W końcu XIX w. usytuowa-

no na wysokości Niederlehme ostatni przystanek (o nazwie Bellevue) wycieczkowego parowca z Köpenick , 

odbywającego regularne rejsy po rzece Dahme. Po trzygodzinnej przerwie statek wracał do macierzystego 

portu. 

Zainspirowało to miejscowego restauratora do otwarcia w 1890 r. na szczycie wzgórza Möllenberg, restau-

racji z wieżą widokową o nazwie Wilhelmshöhe. Z przystani - gości do oddalonej o 1,5 km. restauracji prze-

wożono  otwartymi wagonami, ciągniętymi parową lokomotywą.

Już w XIII w. tamtejsze pokłady odkryli cy-

stersi - właściciele tej okolicy. Zatrudnieni 

przez nich górnicy drążyli podziemne ko-

rytarze, wydobywając wapień, używany 

w średniowieczu, jako kamień ciosowy 

przy budowie zamków i kościołów. Pro-

dukowano też z niego wapno palone 

niezbędne do zaprawy murarskiej.
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Pocztówka z 1898 r. zachęcająca gości do odwiedzin restauracji.(dzisiaj powyżej Gartenweg i Mauerstasse

Położenie i niewielka odległość od Berlina stały się powodem wzrastającego zainteresowania zamieszka-

niem w tych okolicach.  Przykładem może być właścicielka berlińskiej księgarni, pani Elisabeth Manthey, 

która około 1900 r. postawiła tu willę. Była zapaloną wioślarką i inicjatorką powołania do życia wioślarskiego 

klubu „Ruder-Verein Königs-Wusterhausen”, oddając na jego potrzeby kilka pomieszczeń swojego pięknego 

domu. W czasach NRD  jej potomkom - ówczesnym właścicielom, odebrano własność, lokalizując tu pań-

stwowy zakład drobiarski (do 1956 r.). Po zawaleniu się części pomieszczeń w latach 60-tych, dawną willę 

rozebrano, budując w tym miejscu letni ośrodek wypoczynkowy w postaci mieszkalnych baraków. Po 1990 

r. na nieleżącej niegdyś do pani Manthey działce, powstały dwa budynki mieszkalne. Na ich tle stoją nadal 

klony widoczne na poniższym zdjęciu (zasadzone w 1910 r.). Dzisiaj liczą sobie grubo ponad 100 lat

Willa Elisabeth ok. 1930 r.

Gospodarczy zastój zakończył się wraz z rozwojem przemysłu budowlanego w Berlinie i po po-
wstaniu w 1888 r. linii kolejowej z Königs Wusterhausen, przez Niederlehme do Storkow. Zbudowa-
no wówczas  prowizoryczny budynek stacyjny (obecny pochodzi z 1912 r.). W pobliżu powstał też 
nieistniejący już dzisiaj Hotel Lindenhof. Dworzec położony był  bowiem w sporym oddaleniu od 
starej wsi; niecały kilometr dzielił go natomiast od Neue Mühle.  
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Stara widokówka z 1901 r. reklamująca hotel Lindenhof, obok stacji kolejowej Niederlehme

Jednocześnie zbudowano odnogę (bocznicę) z rampami towarowymi, zlokalizowanymi po drugiej stro-

nie drogi do Konigs Wusterhausen (między obecną Karl-Marx-Strasse a brzegiem Dahme). W czasach NRD 

znajdowała się tam ogromna składnica węgla. Obecnie na placu stoją dwa sklepy spożywcze; Penny i Rewe 

oraz (bliżej rzeki)  fabryka Hausbootów  (Nautilus Hausboote Werft). Od początku lipca 2006 r. na brzegu 

rzeki, rozpoczęła też działalność samoobsługowa wodna stacja benzynowa, obsługując płynące tędy w 

obu kierunkach rekreacyjne łodzie motorowe.  Tuz obok znajduje się też bezpłatna przystań z pomostami.

W końcu XIX w. pomimo widocznego ożywienia gospodarczego nic nie zapowiadało kariery Niederlehme 

w produkcji cegieł, choć istniał na nie w tym czasie ogromny rynek zbytu. Na północy Berlina, podczas 

budowy linii kolejowej Löwenberg – Templin,  w latach 70-tych XIX w. odkryto ogromne złoża gliny, co spo-

wodowało powstanie cegielnianego zagłębia w okolicach miejscowości Zehdenick i Mildenberg, które w 

ciągu kilku lat stało się „ceglaną potęgą” na miarę światową, zatrudniając ponad 5000 ludzi. Produkowano 

tam jednak wyłącznie cegły ceramiczne, wypalane z gliny. Od 1858 r. też w Niederlehme działała niewielka 

cegielnia. Jej możliwości utrudniała jednak nie tyle nienajlepsza jakość gliny, wydobywana po drugiej stro-

nie rzeki (w Hoherlehme, czyli dzisiejszej dzielnicy m. Wildau) ile konkurencja wspomnianych wyżej firm z 

północy Berlina.  To właśnie wówczas pojawił się w Niederlehme rzutki przedsiębiorca Robert Guthmann. 

Nieco wcześniej, bo w 1883 r. założył on fabrykę cementu portlandzkiego w nieodległym Rüdersdorf, gdzie 

wypalano wapno za pomocą preferowanej przez niego metody obrotowych pieców. 
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Rober Guthmann dostrzegając zapotrzebowanie na materiały budowlane ówczesnego Berlina, zakupił pa-

tent na nową metodę wytwarzania z wapna tanich, w pełni funkcjonalnych cegieł. Niebawem sprzedał 

firmie „C.O. Wegener” większość swoich udziałów w Rüdersdorfie  i całą energię poświecił budowie naj-

większej wówczas na świecie wapienno-piaskowej cegielni w Niederlehme. Miejscowość tą wybrał z uwagi 

na tutejsze kopalnie krystalicznego piasku, niezbędnego do produkcji tzw. „białych cegieł”, wytwarzanych 

według wspomnianej wyżej metody.  Kolejnym argumentem budowy tutaj tego przedsiębiorstwa, było 

utwardzone nabrzeże rzeki Dahme, której nurt umożliwiał tani wodny transport gotowych cegieł do Berli-

na. Z wyrobisk piasku na zboczach pobliskich wzniesień Möllenberg i Liepnitzenberg, poprowadzono tory, 

po których wyładowane urobkiem lory, (początkowo zaprzężone w konie, później ciągnięte małymi loko-

motywami parowymi) dostarczano na teren przedsiębiorstwa.

Pocztówka z 1925 r. przedstawiająca fabrykę w Niederlehme

Robert Guthmann (1839 – 1927) przybył do Berlina z Bochum w 1865 r. by studiować na królewskiej  
Berliner Bauakademie (pol. „Berlińska Akademia Budownictwa”). Jednym z pierwszych studentów 
tej uczelni był słynnej architekt w okresie panowania Fryderyka Wilhelma III,  - Karl Friedrich Schin-
kel.  Guthmann  - dzięki własnym zdolnościom i posiadanym środkom finansowym, jeszcze jako 
student stał się współwłaścicielem firmy budowlanej. W 1876 r. wykupił ją,  tworząc Berliner Mörtel-
werke  (pol. Berlińska Wytwórnia Zapraw Murarskich).  Rosnący popyt na wydajne spoiwo, w postaci 
cementu otrzymywanego z wapna, zwróciły jego uwagę na podberlińskie kopalnie tego surowca 
w Rüdersdorf. 

  Robert Guthmann

W 1884 r. założył więc kolejną firmę ( spółkę akcyjną) pod nazwą  Guthmann & Jeserich,  uruchamia-
jąc w Rüdersdorfie  sześć obrotowych pieców szybowych do produkcji cementu  portlandzkiego.  
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W  1885 r. przekazał na berlińskie budowy 11 000 ton tej odmiany cementu. Wówczas Guthmann 
zakupił kamienicę w centrum Berlina, przy Friedrichstrasse, nad samym brzegiem Sprewy, umiesz-
czając tam biura wszystkich swoich firm: „Berliner Mörtelwerke” i stworzoną właśnie  cementownię 
w Rüdersdorf  - Deutsche Portland-Cement AG - Guthmann & Jeserich . Niebawem , w kolejnych po-
mieszczeniach, znalazło się miejsce  także dla  „Berliner Kalksandstreinwerke in Niederlehme”  („Berliń-
ska Fabryka Cegły Wapienno-Piaskowej w Niederlehme „)

Budynek firm Guthmanna widoczny po lewej strony Weidendammer Brücke, 

który łączy ulicą Friedrichstrasse oba brzegi Sprewy (fot. Z końca XIX w.)

Zanim założył tą ostatnią firmę, w specjalnie stworzonym laboratorium, eksperymentował stwo-
rzenie taniej, wytrzymałej na warunki atmosferyczne cegły z mieszaniny zmielonego piasku kwar-
cowego (ok. 90-92% masy) i palonego wapna (ok. 5–8% masy) z małą ilością wody. Właśnie po-
trzebny do produkcji piasek krystaliczny zwrócił jego uwagę na kopalnie piasku w Niederlehme, 
które zakupił, gdy potwierdziła się ich wysoka jakość. 

Kopalnie te działały od początku lat 70-tych XIX w., na wspomnianych wzniesieniach Möllenberg i 
Liepnitzenberg. Nad brzegiem przylegającego do Dahme jeziora Müllenzugsee, wydzielono kilku 
hektarową działkę do magazynowania urobku i do jego załadunku na barki. Od 1900 r. kopalnie te 
miały jednak pracować przede wszystkim dla produkujących „białe cegły”  zakładów Guthmanna. 
Była to pierwsza tego typu fabryka na świecie. Warto zwrócić uwagę, że cegły i żwir z Niederlehme 
były też używane przy wznoszeniu obiektów sportowych przed olimpiadą 1936 r. Na plac budowy 
wieziono je drogą wodną, przez Hohenzollernkanal.
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Z wyrobisk Möllenberg i Liepnitzenberg poprowadzono kilka torów, po których lokomotywy ciągnęły lory 

(początkowo zaprzężone w konie) wyładowane żwirem lub piaskiem nad brzeg Dahme.

 

Mörtelwerk Niederlehme w 1935 r.

Fragmenty dawnego toru kolejki można zobaczyć na tzw. Nowym Cmentarzu od strony ulicy  Am Luch. 

Taśmowe transportery do ładunku piasku i żwiru na barki widać  w dawnej piaskowni, tuz przed klubem że-

glarskim (Segelverein am Möllenzugsee). Zarządza nimi firma SMW „Sand und Mörtelwerk GmbH & Co. KG”.

Xxx

Przedsiębiorstwem Guthmanna zarządzał dyrektor, który zamieszkał w specjalnie dla niego wzniesionej 

wilii na terenie zakładu. Ze względu na zły stan techniczny została ona rozebrana w 1995 r. Zachowano 

natomiast wieżyczkę dawnej przepompowni, gdzie prezentuje sią dzisiaj historyczne pamiątki dotyczące 

firmy.
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Nieistniejąca już dzisiaj willa dyrektora zakładów Guthmanna. Obok brama wjazdowa i budynek administracyjny.

    Wzorem położonej po drugiej stronie Dahme, fabryki Schwarzkopfa w Wildau (powstała w 1897 roku, 

specjalizując się w produkcji lokomotyw parowych) gdzie wraz z budową obiektów fabrycznych powsta-

wało też wzorcowe osiedle dla robotników, również Guthmann zadbał o dobre warunki bytowe dla swojej 

załogi, wznosząc kolonie kilkurodzinnych domów mieszkaniowych. 

Po utworzeniu NRD dawny zakład Guthmanna upaństwowiono. Funkcjonował jednak dalej, pod nazwą 

VEB Kalksandsteinwerk Niederlehme. Dzisiaj działa tu firma „Xella Baustoffe GmbH - Silke”, pozostając nadal 

jedną z najbardziej w Europie wydajnych cegielni wapienno-piaskowych. Firma handluje też materiałami 

budowlanymi, w tym popularnymi bloczkami karczma typu Ytong (produkowanych  w niemal identycznej 

technologii jak niegdyś cegły Guthmanna).

 

Na terenie zakładu ze starych obiektów pozostała jednie wieżyczka dawnej przepompowni.

Prywatny dom Guthmanna oddalony był od Niederlehme o kilkadziesiąt kilometrów.  Mieścił się nad berliń-
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skim jeziorem Wannsee, w jednej z przepięknych willi, zbudowanych jednak z tradycyjnych ceramicznych 

cegieł. Została ona na jego życzenie tak zaprojektowana, by zagwarantować komfortowe warunki dla żony 

Marii, chorej na gruźlicę (zmarła w 1910 r.). Sam Guthmann zmarł w 1927 r. i spoczął w rodzinnym grobowcu, 

obok żony, na cmentarzu w Wannsee.

   

Willa Guthmanna: ul. Am Sandwerder 5, Berlin-Wannsee

Wraz z rozwojem ceglanego przedsiębiorstwa liczba mieszkańców Niederlehme z kilkuset - urosła – do 

niemal 3tys w latach poprzedzających wybuch 1. Wojny światowej.  Miejscowość stała się jeszcze bardziej 

znana, gdy Guthmann zlecił wybudowanie, na bazie produkowanych w Niederlehme cegieł, obecnego 

symbolu miejscowości - wieży ciśnień. Oprócz swoich funkcji wodociągowych miała ona „pokazać światu, 

że produkowane tutaj wapienno-piaskowe cegły  (…) wytrzymują nawet znaczne obciążenia”. 

Gospodarcza prosperita Niederlehme zaowocowała też inną, długo oczekiwaną budowlą. Wreszcie (w la-

tach 1913/1914) wzniesiono tutaj kościół, którego wieś była pozbawiona od czasu pożaru w 1789 r. Został 

zaprojektowany w stylu neobarokowym i połączony, jako wspólna budowla, z salą parafialną i plebanią 

(szerzej patrz str…..)

xxx

W XX wieku wieś graniczyła od strony południowej z najstarszą w Niemczech śluzą Neue Mühle. Już w 

średniowieczu stał tu młyn wodny, poruszany nurtem odnogi rzeki Dahme. Musiał tam zresztą wcześniej 

funkcjonować inny, skoro już w XIV w. miejsce to określano „Nowym Młynem”.  Wg legendy w końcu XVII 

w. właściciel młyna, który miał też karczmę, gościł przybywającego tutaj na polowania króla Fryderyka II. 

Młynarz miał podobno skarżyć się swojemu gościowi zmieniającym się nieustannie poziomem wody w 

Dahme, sugerując konieczność budowy jazu lub śluzy. Najwyraźniej król wysłuchał próśb młynarza. Pierw-

sza śluza została zbudowana już w 1696 r.  W 1868 r. dobudowano nową komorę (obecnie nieużywaną). 

Długość użytkowa śluzy „Neue Muhle” wynosi 40 metrów (przy szerokości 5,33 m.). Wysokość podnosze-

nia- 1,50 metra. Przez Dahme, nad bramą śluzy, przerzucono zwodzony most z wciągnikiem łańcuchowym 

dla umożliwienia drogowej łączności Königs Wusterhausen z Zernsdorf i Niederlehme. Gdy większe statki 

wpływają do śluzy, podnoszone są przęsła mostu (ruch drogowy musi zostać wówczas zatrzymany). Do 

1950 r. brama wpuszczająca wodę do śluzy otwierana była ręczną korbą. Obecnie czynią to elektryczne sil-

niki.  W ciągu roku wykonuje się łącznie niemal 5000 wypełnień.  Na miejscu ostatniego tutaj młyna (został 

rozebrany w 1900 r.) znajduje się karczma z ogródkiem piwnym, niestety obecnie nieczynna, po śmierci 

ostatniego właściciela.
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xxx

W drugiej połowie lat trzydziestych, czyli w czasach rządów nazistowskich, ogromnym utrudnieniem dla 

mieszkańców stało się praktyczne podzielenie wsi na dwie części. Było to skutkiem prac przy budowie wiel-

kiej obwodnicy berlińskiej (A10).  Odcinek między brzegami Dahme wymagał zbudowania 3 kilometrowej 

estakady, którą udało się ukończyć dopiero w 1938 r. Całą obwodnicę (najdłuższą w Europie) zaprojektowa-

no, jako Reichsautobahn7 (RAB7). W latach 1936-1939 oddano do użytku 129 km spośród przewidywanych 

196 km. Przez Niederlehme przebiegała niewielkim łukiem, by ominąć słynną już wieżę ciśnień. W czasach 

NRD autostrada posiadała numer A1.

A10 na odcinku Niederlehme po gruntownej modernizacji z 2002/2003 r.

Od 1999 r. równolegle do autostrady oba brzegi Dahme spina nie tylko samochodowa droga krajowa lecz 

także, niezależnie, zadaszony drewniany most dla pieszych i rowerzystów. Zbudowany w konstrukcji drew-

nianej ma 60 m. długości (szerokość 2,70 m.) . Od strony Niederlehme swobodny wjazd umożliwia spiralny, 

betonowy podjazd. 

xxx

Miejscowość od początku XV wieku do 1815 r była administrowana przez margrabiów brandenburskich, 

później przez zarząd państwa pruskiego. Była samodzielną gminą w okresie Republiki Weimarskiej i tzw. 

III Rzeszy.  Nie zlokalizowano tutaj obozu pracy przymusowej (najbliższy, dla Żydów i Polaków znajdował 

się w Königs Wusterhausen, w pobliżu dworca towarowego, ok 2 km za Neue Mühle). Oczywiście w wielu 

zakładach (tez w Kalksandstein Werk) jak i w większych gospodarstwach zatrudniano robotników przymu-

sowych, głownie z Polski. Bardzo aktywnie działała za to w Niederlehme  Reichsarbeitsdienst (pol. Służba 

Pracy Rzeszy) – masowa organizacja młodzieżowa, sprawująca w czasie wojny funkcje pomocnicze wobec 

Wehrmachtu.
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21 kwietnia 1945 r. jednostki 1 Frontu Ukraińskiego dotarły do miejscowości Egsdorf i Teupitz na południe 

od Niederlehme. Już 25 kwietnia połączyły się one z oddziałami 1 Frontu Białoruskiego, które zbliżały się do 

przedmieść Berlina od strony Frankfurtu nad Odrą.

Linii rzeki Dahme na zachód od Niederlehme (w rejonie Storkow - Märkisch-Buchholz - Halbe - Teupitz - 

Baruth) bronić miała niemiecka 9. armia pod dowództwem generała pułkownika Busse. Na tym obszarze 

znajdowały się także pozostałości 4. Niemieckiej Armii Pancernej oraz tysiące uchodźców z rejonu Odry 

i mieszkańców położonych w tej strefie wsi, także z Niederlehme.  Wieś zajęta została 25 kwietnia. Roz-

począł się niekontrolowany rabunek opuszczonych domostw i poszukiwania ukrywających się żołnierzy 

Wehrmachtu oraz miejscowych nazistowskich aktywistów. Czerwonoarmiści nie oszczędzili tez cywilów. 

Dokonywano masowych gwałtów. Osoby podejrzane, niekiedy całkowicie bezpodstawnie, kierowano do 

naprędce stworzonego obozu (Speziallager No.5) Ketschendorf, na obrzeżach oddalonej o 20 km. miejsco-

wości Fürstenwalde. Obóz , który udało się przeżyć tylko nielicznym, zlikwidowano w  1947 r.

Po II wojnie światowej Niederlehme jako stolica gminy, znalazła się w granicach powiatu poczdamskiego. 

W 1952 r. po reformie administracyjnej NRD, przypisano ją do powiatu Königs Wusterhausen. W 2003 roku 

Niederlehme utraciła administracyjną samodzielność, stając się dzielnicą tego miasta.

Miejscowość jest równocześnie największym w całych Niemczech zagłębiem ogródków dział-
kowych. Tuż za klubem żeglarskim, w kierunku na Erkner, rozciąga się, wzdłuż brzegów Möl-
lenzugsee, Dahme i Sellenzugsee 25hektarowy obszar pokryty setkami zadbanych ogródków 
działkowych. Na każdej z niemal tysiąca parceli stoi niewielki, mieszkaniowy domek, z podłą-
czoną instalacją wodociągową i elektryczną. Najstarsze z nich, jak Enerie e.V (232 parcele) czy 
Sonnenschein eV (228 parceli) powstały w latach 80-tych XX w.

Z A B Y T K I

Historia tzw. „domu sikawkowego” w Niederlehme

Tzw. „dom sikawkowy” (niem. „Spritzenhaus”), jak nazywano garaż dla wozu strażackiego, zbudowano w 

1909 r. w centrum wsi (przy dzisiejszej Dorfanger 27) z białej cegły pochodzącej z pobliskiej cegielni Guth-

manna. Niemal od początku ten niewielki budynek nie spełniał rosnących wymagań dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej. W 1921 r. Guthmann, przekazał ochotniczej straży pożarnej w Niederlehme nieużywaną 

stajnię, stojącą na terenie jego fabryki. Dopiero co zbudowany garaż przestał tym samym pełnić swoją funk-
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cję. W kolejnych latach wykorzystywano go w różnych innych celach: jako kostnicę, jako izbę wytrzeźwień, 

wreszcie, jako areszt oddany do dyspozycji tutejszego żandarma (w latach trzydziestych XX wieku). W cza-

sach NRD służył jako wiata narzędziowa i warsztat naprawczy maszyn rolniczych. 

Nowe władze gminy wybrane po 1990 r. planowały jego rozbiórkę. Miejscowi aktywiści, zrzeszeni w 

Heimatverein-Niederlehme, pragnąc stworzyć lokalne muzeum poświęcone historii wsi wywalczyli zmianę 

tej decyzji i przejęli niszczejący budynek. Wymagał on oczywiście pilnego remontu i sensownego projektu 

użytkowania. Dawny „dom sikawkowy”, będący przykładem praktycznego użycia rozpoczynającej się w 

Niederlehme produkcji nowo opatentowanego budulca - cegły wapienno-piaskowej, dał początek innym 

miejscowym zabytkom:  wieży ciśnień, kościoła z plebanią i budynku ratusza przy Karl - Max - Str.31 i wielu 

innych…

W miejscu „domu sikawkowego” stał dwieście lat wcześniej kościół. W 1690 r. spłonął on jednak po ude-

rzeniu pioruna. Odbudowano jedynie drewnianą dzwonnicę. W 1854 r. wieża dzwonnicza padła ofiarą 

wspomnianego juz ogromnego pożaru, który praktycznie unicestwił niemal całą wieś. W bezpośrednim 

sąsiedztwie zlokalizowany był cmentarz z niewielkim domem modlitwy. Przeniesiono go później w pobliże 

nowo wzniesionego kościoła (1914), a następnie w miejsce dawnej cegielni, przy ul.  Am Luch, nazywając 

„Nowym Cmentarzem”). Wyboru miejsca na budowę garażu dla wozu strażackiego dokonali sami strażacy 

z Niederlehme, uznając, ze będzie on tutaj przypominał o skutkach wspomnianego pożaru z 1854.  Niewiel-

ka budowla, którą uratowano przed rozbiórką jest więc ważnym świadkiem historii wsi.

Wieża Ciśnień

Głównym powodem postawienia w Niederlehme wieży ciśnień był zamiar umożliwienia mieszkańcom ko-

rzystania z wody dostarczanej bezpośrednio do mieszkań. Fundator tej inwestycji postanowił jednak, przy 

okazji, pokazać światu jak wielkie są możliwości produkowanych przez niego cegieł i jak wielkie obciążenia 

są one w stanie wytrzymać.

Wieża z Niederlehme, zaprojektowana przez Heinricha Josepha Kaysera i Karla von Großheima, będąca 

dziś symbolem miejscowości, została ukończona w 1902 r. Ma 27 metrów wysokości i 8,5 metra grubości. 

W wewnętrznym pojemniku zgromadzić można 55 m³ wody. Zwieńczona jest wielopoziomowym dachem 

stożkowym i galerią widokową. W pogodne dni można stamtąd zobaczyć wzgórza otaczające Mügellsee.

W projekcie, zgodnie z życzeniem Guthmanna, wzorowano się na słynnej  istambulskiej „Wieży Chrystusa” 

(zbudowanej w końcu XIV w. na północ od Złotego Rogu, w dzielnicy Galaty). Jako wieża ciśnień pracowała 

do końca lat 60-tych XX w.  Dopiero wówczas, w związku z przebudową administrowanej przez NRD ob-

wodnicy berlińskiej (dzisiaj A-10), wstrzymano jej użytkowanie. W 1999 r. firma maklerska kupiła budynek, 

z zamiarem założenia tu muzeum żeglugi śródlądowej. Z planów tych jednak zrezygnowano.  W 2013 roku 

nowy właściciel planował wykorzystać budowlę jako obiekt mieszkalny. Nie uzyskał jednak zgody od admi-

nistracji obwodnicy A10, od której wieża oddalona jest zaledwie o 10 metrów.   
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Vereinshaus – były ratusz (dzisiaj Karl-Marx Str. 31)
Robert Guthmann właściciel  Berliner Kalksandstreinwerke, po wybudowaniu wieży ciśnień, mającej być 

wizytówką produkowanych tu cegieł, postanowił w jej bezpośredniej bliskości postawić budynek admi-

nistracyjny swojej firmy. Ostatecznie jednak przeznaczył go na dom mieszkalny dla urzędników. Budowę 

ukończono dopiero po jego śmierci, a władze gminy podjęły decyzję by służyła ona jednak celom admini-

stracyjnym – jako ratusz. Po wojnie, aż do 1990 r. budynek wykorzystywano jako siedzibę władz gminy Nie-

derlehme. Po tej dacie o możliwość jego użytkowania walczyła Heimatverein Niederlehme e.V. (Organizacja 

Regionalistów-Niederlehme). Miał się tu znaleźć lokal gastronomiczny, biblioteka z zebraną dokumentacją 

dot. przeszłości tej okolicy i sala na lokalne imprezy. Ostatecznie budynek sprzedano osobie prywatnej w 

listopadzie 2013 roku. Nowy właściciel zamierzał wykorzystać pomieszczenia na parterze, jako przestrzeń 

handlową, zaś 1 piętro i poddasze na mieszkania. Dawny ratusz został jednak objęty ochroną zabytków, co 

sprawiło ze znacznie urosły ceny ewentualnego remontu. W rezultacie od kilku lat stoi pusty i niszczeje…

 

Pod nr.31 dzisiejszej ulicy noszącej po enerdowskich czasach nadal imię Karola Marksa (dawniej Wernsdorferstrasse),  w końcu lat 

20-tych stanął wzniesiony  przez Guthmanna budynek zwany ratuszem. 

Tuż obok wieży miał

Stanąć budynek administracyjny firmy Guthmanna 
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  dzisiaj.

Tuz obok stanęły tez trzy domy mieszkalne dla rodzin członków ówczesnych władz gminy.

Kościół 

W 1693 roku w wyniku uderzenia pioruna spłonął, stojący  w centrum wsi, kościół o konstrukcji szachulco-

wej. Ówczesny elektor Brandenburgii, późniejszy król Fryderyk I, nakazał wybudować duży kościół w Wu-

sterhausen (dziś: Königs Wusterhausen), zachęcając mieszkańców Niederlehme do uczestnictwa w odby-

wanych w nim nabożeństwach. Ci jednak, starając się o posiadanie własnego kościoła ignorowali sugestie 

władcy. Jego syn, Fryderyk Wilhelm I (król – sierżant)  nakazał siłą eskortować mieszkańców Niederlehme na 

nabożeństwa przez oddział żołnierzy. Sytuacja zmieniła się radykalnie na przełomie XIX i XX w., gdy w wy-

niku gospodarczej prosperity zaludnienie wsi systematycznie wzrastało. Od 1907 r. z braku kościoła, nabo-

żeństwa odbywały się w szkole, ale mieszkańcy coraz natarczywiej domagali się budowy własnej świątyni. 

Najbogatsi w swoich testamentach przekazywali znaczne sumy na realizację tego marzenia. 

 Przed I wojną światową na 2300 mieszkańców żyło tu ponad 2100  protestantów. Wreszcie w 1913 r. - „w 25-

tym roku błogosławionego i pokojowego panowania cesarza Wilhelma II”, jak można wyczytać w dokumencie 

pod kamieniem węgielnym, podjęto wreszcie budowę własnego halowego kościoła, w stylu neobaroko-

wym, oczywiście z wykorzystaniem, „białych” cegieł, przekazanym nieodpłatnie przez fabrykę Guthman-

na.   Kościelny budynek miał prostokątny chór i narożnikową wieżę na południowy zachód od nawy, oraz 

zintegrowaną z nim plebanię. 

 Kościół w Niederlehme. Stan obecny.

Po południowej stronie kościoła w 1925 r. postawiono obelisk poświęcony 72 mieszkańcom Niederlehme 

poległym w I wojnie światowej. Z trzech stron znajdują się kamienne tablice z  nazwiskami, datą i miejscem 
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śmierci (jednej tablicy brakuje). Na obelisku wyryto też następujący napis:  Den Tod fürs Vaterland starben 

in den Jahren 1914-1918. „Niemand hat größere Liebe denn die, daß er sein Leben läßt für seine Freunde (pol. 

Śmierć dla ojczyzny w l. 1914-1918. „Nikt nie pokazuje większej miłości, niż ci którzy swoje życie oddali za przyja-

ciół”).

W czasie II wojny światowej kościół został uszkodzony w wyniku nalotu bombowego.  Wyremontowany po 

wojnie staraniem parafian, w czasach NRD popadał powoli w ruinę.   Zaczął przeciekać dach, kruszały na-

sycane wilgocią cegły, odpadał tynk.  Dopiero w 2009 r. staraniem mieszkańców założono stowarzyszenie, 

które zajęło się zbieraniem funduszy na gruntowny remont kościoła. Po zakończeniu prac budowlanych, 

odrestaurowano także zabytkowe organy i malowidła ścienne (zamalowane w 1971 r.) . Wymieniono w tym 

czasie także starte zużyte dzwony, pozyskując nowe z rozebranego kościoła w Berlinie Neuköln.

Budynek poczty

„

Budynek ten w końcu dziewiętnastego wieku uzyskał nową fasadę w typowym dla Berlina stylu bieder-

meierowskim. W 1941 r., w części parterowej, został wynajęty przez Reichspost na pocztowy urząd dla „Le-

itgebiet Niederlehme”. W latach wojny setki tysięcy Niemców mogły zobaczyć tą kamienicę na ekranach kin 

w popularnej filmowej komedii z 1941 r. „Quax, der Bruchpilot”(pol. „Nieustraszony pilot Quax”) z słynnym 

Heinzem Rühmannem w roli głównej (filmowy Quax nabywał tam znaczek na list). Dzisiaj swoją filię urzędu 

pocztowego mieszkańcy Niederlehme mają na rogu ulic Wilhelm-Külz-Straße /Zernsdorferstraße. Opisy-

wany wyżej budynek istnieje nadal, choć pozbawiony sztukaterii. W 1944 r. został poważnie uszkodzony w 

wyniku nalotu bombowego. Odbudowano go, lecz w niewielkim tylko stopniu przypomina swój pierwot-

ny wygląd.
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Dawny budynek poczty w Niederlehme, przy obecnej olicy Karl-Marx-Str.29

Fabryka Paraxolu, później magazyn paliw i smarów armii NRD.

Były tajny zakład o nazwie Werk Paraxol GmbH,  pracował w l. 1940-1945 dla potrzeb Wehrmachtu, zaś po 

wojnie przekształcony został w magazyn paliw i smarów (Treib- und Schmierstofflager 44) i oddany do dys-

pozycji sił zbrojnych NRD (Nationale Volksarmee-NVA).  Zlokalizowano go w oddaleniu od osad i publicz-

nych dróg; w lesie. Wywiadowi alianckiemu nie udało się nigdy go odnaleźć. Uniknął tym samym skutków 

bombardowań.  

Fabryka Paraxol była jedną z kilku uruchomionych przez hitlerowców na terenie Niemiec, które miały zająć 

się produkcją pentrytu, ważnego składnika wielu stosowanych w czasie wojny materiałów wybuchowych.  

W zakładzie w Niederlehme testowano go również jako zapalnik w różnego typu nabojach.  W bliskim są-

siedztwie, choć w pewnym oddaleniu, znajdował się ogrodzony i ściśle strzeżony plac doświadczalny, zna-

ny okolicznym mieszkańcom jako Mokrinfeld. 

 Brama wejściowa do fabryki informowała o rzekomej tutaj produkcji dżemu. Na południe od głównego 

zakładu zbudowano pod ziemią ogromne pojemniki na metanol. Był on podstawowym składnikiem po-

trzebnym do wytwarzania ostatecznego produktu (czyli pentrytu). 
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By dostarczać metanol do fabryki zbudowano specjalny port na przylegającym do rzeki Dahme stosun-

kowo niewielkim, ale przede wszystkim niewidocznym z drugiego brzegu Dahme, jeziorze Möllenzugsee. 

Postawiono tam też kilkupiętrowy, betonowy pomost, do którego podpływały zbiornikowce wypełnione 

metanolem. Stamtąd podziemnymi rurami produkt ten przepompowywano (podobnie jak inne płynne 

materiały potrzebne do produkcji) do oddalonej o ponad kilometr fabryki Paraxol.

Ponieważ cały kompleks hitlerowskiej fabryki, praktycznie niezniszczony dostał się w kwietniu 1945 r. w 

ręce armii czerwonej, większość aparatury i urządzeń w następnych latach zdemontowano i wywieziono 

do ZSRR. Kompleksy magazynowe, pomieszczenia produkcyjne i przede wszystkim podziemne zbiorniki 

przejęła w 1951 r. ówczesna Kasernierte Volkspolizei (Skoszarowane Oddziały Policji Ludowej NRD) – prze-

kształcone następnie w Narodową Armię NRD. Od 1946 r. cześć budynków zajęła też 2. Brygada Wywiadu 

„Fritz Große”, z przydzielonym im specjalnym lądowiskiem dla helikopterów (nazwa „Fritz Große” została 

brygadzie nadana dla upamiętnienia jednego z czołowych niemieckich komunistów, uczestnika spotkania 

w Niederlehme z udzialem E. Thälmanna w lutym 1933 r.). Generalnie dla tego miejsca obowiązywała jedy-

nie nazwa „Treib- und Schmierstofflager 44” (czyli magazyn paliw i smarów). Wspomniane ogromne zbiorniki 

o pojemności niemal 9 tys. m3 wykorzystywano, jako rezerwuar paliwowy dla potrzeb armii (samolotów, 

czołgów i pojazdów samochodowych). Większość produktów, podobnie jak niegdyś metanol, dostawała 

się tutaj statkami-cysternami, dopływającymi do pilnie strzeżonego portu na Möllenzugsee. Dopiero stam-

tąd rurami przepompowywano je ciśnieniowo do odległych zbiorników. Smary i inne magazynowane tutaj 

produkty docierały do stacji towarowej w Niederlehme.

 

Po upadku muru dotychczasowi użytkownicy zniknęli, pozostawiając tysiące litrów paliwa, które okoliczni 
mieszkańcy jeszcze przez wiele tygodni wydobywali wiadrami. W kolejnych miesiącach gmina prawdopo-
dobnie przygotowywała obiekt do sprzedania w prywatne ręce. Potencjalny nowy właściciel zamierzał tu 

1. Möllenzugsee: pomost gdzie cumowały tankowce niegdyś z me-
tanolem, później z płynnym paliwem (zdj. z 1991 r.).

2. Dawny bunkier pompowy gdzie znajdował się system zasilania awaryjnego
3. Brama wjazdowa i pomieszczenia dla posterunków strażniczych. 

(na zdjęciach obecny widok, gdy port wykorzystuje Segelverein am Möllenzugsee - e.V)
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najwyraźniej prowadzić hodowle kucyków, przekształcając dawne garaże na stajnie. Jednak do sprzedaży 
ostatecznie nie doszło. Przez dwa dziesięcioletnia nic się w tym miejscu nie działo. Dopiero niedawno opu-
blikowano plany zagospodarowania przestrzennego okolicy, przewidując w tym miejscu budownictwo 
jednorodzinne. Dopóki więc nie pojawią się tu firmy budowlane istnieje ostatnia możliwość obejrzenia 
historycznych pozostałości po nazistowskiej i komunistycznej dyktaturze. Należy jednak zachować szcze-
gólną ostrożność przy zwiedzaniu, zwłaszcza wewnątrz walących się już obiektów.  
 

Dojazd i odszukanie licznych jeszcze pozostałości po tej budowli nie jest proste. Najlepiej, jadąc od strony 
Königs Wusterhausen na wysokości nabrzeża firmy piaskarskiej skręcić w prawo, w  Spreenhagener 
Straße. Po przejechaniu 900 metrów niespodziewania pojawi się asfaltowana droga, która doprowadzi nas 
do celu….

Pomnik  tzw. antyfaszystów.

Przy ul Karl-Marx-Straße (róg Triftstraße), na małym skwerku, znajduje się niedawno odnowiony przez miej-

scowych komunistów zrzeszonych w „Rote-Hilfe. Ortsgruppe Königs Wursterhausen”, murowany pomnik z 

1952 r. poświęcony pamięci trzech mężczyzn, których gestapo posądzało o przynależność do konspira-

cyjnej komórki w Niederlehme, podporządkowanej tajnej organizacji „Kampfbund gegen den Faschismus”. 

Byli to Paul Schütze, Karl Scherer i Paul Schulze. Tylko ten ostatni był mieszkańcem Niederlehme. „Powyższa 

organizacja miała działać w Furstenwalde-Genshagen, wsród robotników tamtejszych zakładów samoloto-

wych. Powstały też grupy miejscowe, m.in.  w zakładach Schwatzkopfa w Wildau i właśnie w Niederlehme. 

W maju 1943 r. wskutek donosu aresztowano około 40 osób, w tym także członków grupy z Niederlerhme. 

Większość z nich nie przeżyła. W dolnym fragmencie pomnika zamurowano urnę z prochami Paula Schulze 

(1898-1944), którego stracono w więzieniu w Görden (Brandenburgia). Postawienie pomnika była częścią 
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inicjatywy ówczesnych władz NRD, pragnących pokazać swoim obywatelom antynazistowską aktywność 

niemieckich środowisk robotniczych. Równocześnie ulica, przy której stanął pomnik, zmieniła swoją nazwę 

z Wernsdorferstrasse na Karl-Marx-Strasse. Niestety nazywa się tak nadal.  

Niederlehme-Zigenhals; miejsce narady kierownictwa KPD w 1933. 

Niederlehme musiało mieć silną pozycję wśród niemieckich komunistów skoro tutaj właśnie komitet cen-

tralny KPD (Komunistycznej Partii Niemiec) – łącznie ok. 40 osób (min. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht i Fritz 

Große), z  przewodniczącym Ernstem Thälmannem, spotkali się na specjalnie zwołanej naradzie. Odbyła 

się ona w tutejszym Domu Sportowym położonym w pobliżu jeziora Krossinsee (Seestraße 27, 15751 Zie-

genhals/Niederlehme), w dniu 7 lutego 1933 r. Obiekt należał do małżeństwa miejscowych komunistów 

Wilhelma i Pauli Mörschel. Naradę zwołano na wiadomość o przejęciu przez Hitlera władzy w Niemczech 

(30.01.1933 - Hitlers Machtübernahme). Thälmann w podsumowaniu narady nawoływał, by „wszystkie siły 

antyfaszystowskie zjednoczyły się we wspólnej walce u hitlerowskim faszyzmem! („ Alle antifaschistischen Kräfte 

einigen sich zum verstärkten Massenkampf gegen die Hitlerfaschisten“!). Niecały miesiąc później został areszto-

wany w Berlinie przez Gestapo i przez jakiś czas więziony w Sachsenhausen, w tzw. Zellenbau (oddział dla 

więźniów specjalnych). Rozstrzelano go w sierpniu 1944 r. w Buchenwaldzie.

Dom Sportu był w okresie NRD szczególnym miejscem pamięci; rodzajem pomnika, połączonym z mu-

zealną ekspozycją. Wszystko to zostało w 2010 r. zburzone przez nowego właściciela, pomimo protestów 

miejscowych komunistów z „Freundeskreis Ernst-Thälmann-Gedenkstätte Ziegenhals e. V”. Dopiero po kilku 

latach udało im się przekonać władze w Königs-Wusterhausen, by w pobliżu tego miejsca wznieść kolejny 

pamiątkowy obelisk.   
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Zdjęcia obiektów, których już nie ma….

 Pierwsza szkoła w Niederlehme (w starej wsi)

 Szkola podstawowa w Niederlehme w latach 20-tych

 Bäckerei & Konditorei Weigmann. Foto 1920.

 

„Dom Sportowy” w Niederlehme-Ziegenhals
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XIX w. Neue Muhle w pobliżu śluzy, od strony Niederlehme




