II BIEG PRZEŁAJOWY „ŚLADAMI BITWY POD SARBINOWEM”
Szanowni Państwo
W sobotę 14 maja 2016 roku zapraszamy do Chwarszczan na wydarzenie łączące dwie
sąsiadujące gminy – Boleszkowice i Dębno.
Głównym wydarzeniem tego dnia będzie II Bieg Przełajowy „Śladami bitwy pod
Sarbinowem” na trasie Sarbinowo – Gudzisz – Chwarszczany.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Burmistrz Dębna Pan Piotr Downar oraz
Wójt Gminy Boleszkowice Pan Jan Krzywicki.
Po raz pierwszy wystartowaliśmy w sierpniu 2008 roku podczas festynu historycznego
w Chwarszczanach. Naszą ideą jest połączenie sportu, rekreacji i historii. Trasa biegu wiedzie
leśnymi i polnymi drogami przez miejsca dawnych zmagań bitewnych. Długość trasy to razem
około 8,5 kilometra. Będą pamiątkowe medale i koszulki. Zapisy na bieg rozpoczną się 9
kwietnia na stronie www.lubuskiportal.fc.pl.
Na początek trochę wiedzy historycznej. Latem 1758 roku, na polach położonych
między miejscowościami Sarbinowo, Gudzisz, Chwarszczany i Cychry miała miejsce jedna z
większych batalii XVIII stulecia w historiografii znana jako bitwa pod Sarbinowem. Naprzeciw
siebie stanęły wojska pruskie króla Fryderyka II i armia rosyjska carycy Elżbiety dowodzona
przez generała Wiliama Fermora. Epizod ten stanowił część wojny siedmioletniej (1756-1763)
prowadzonej o dominację na kontynencie pomiędzy mającym coraz większe aspiracje
państwem pruskim, a Austrią, Rosją i ich sprzymierzeńcami. Przebieg konfliktu pośrednio
dotyczył także państwa polskiego, którego królem był władca Saksonii August III.
Rankiem 25 sierpnia rozpoczęła się wyczerpująca dla obu stron bitwa, która z
przerwami trwała kilkanaście godzin. Po stronie pruskiej walczyło około 36000 żołnierzy, po
rosyjskiej 44000. W tej prusko-rosyjskiej bitwie po obu stronach brali udział oficerowie polscy,
w tym także ochotnicy. Po stronie rosyjskiej walczyli m. in. książę Lubomirski, Antoni
Sułkowski, po pruskiej dowódca huzarów książę Małachowski. W krwawej, nierozstrzygniętej
walce poległo według najbardziej tragicznych wyliczeń ponad 30000 ludzi. W wyniku ostrzału
artyleryjskiego zniszczeniu uległa m. in. dawna zabudowa dworu zakonnego w
Chwarszczanach. Po bitwie pozostała legenda podtrzymywana przez obie strony przypisujące
sobie zwycięstwo. Częścią tej historii jest zapomniany obraz wielkiego polskiego malarza
Wojciecha Kossaka zatytułowany Bitwa pod Sarbinowem, wykonany w 1899 roku na zlecenie
cesarza Wilhelma II, obecnie eksponowany w budynku dawnych koszar pruskich w Poczdamie.
Kopię obrazu będziecie mogli Państwo obejrzeć w Chwarszczanach.
Nasze działania mają na celu przypomnienie tego co się wtedy wydarzyło. Nie chodzi
o gloryfikację bitwy i jej uczestników, ale o przekazanie pewnej wiedzy - pokazanie fragmentu
historii - zachowanie pamięci o ludziach i zdarzeniach które odegrały znaczącą rolę w
kształtowaniu nowożytnych dziejów Chwarszczan i okolicznych miejscowości. Jedną z
inicjatyw mających na celu przypomnienie tego wydarzenia będzie bieg przełajowy przez część
obszaru zmagań bitewnych - obecne pogranicze gmin Dębno i Boleszkowice.
Start biegu odbędzie się 14 maja w sobotę o godzinie 12.00 w Sarbinowie (przy
świetlicy wiejskiej w centrum wsi). Stamtąd trasa wiedzie polnymi drogami na zachód i dalej
lasem dochodząc do utwardzonego leśnego traktu, który doprowadzi nas do Gudzisza. Mijając
cmentarz zbiegamy w dół i dalej obok zabytkowego kościoła kierujemy się na wschód, gdzie
na skraju wsi rozpoczyna się ostatni odcinek trasy – podbieg nad wyniesienia górujące nad
doliną rzeki Myśli. Mijamy najwyższy punkt zwany Wzgórzem Zięby i dalej w dół na północ
w kierunku widocznej już kaplicy templariuszy w Chwarszczanach. Meta będzie
umiejscowiona na terenie dawnego dworu zakonnego. Długość trasy to razem około 9
kilometrów dla ducha i ciała... Przebieg trasy można prześledzić na załącznikach graficznych.

Głównymi organizatorami wydarzeń są: Sołectwo Sarbinowo, Parafia
Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia NMP w Sarbinowie, Muzeum Templariuszy w
Chwarszczanach (w organizacji).
Na miejscu w Chwarszczanach odbędzie się piknik rodzinny z ogniskiem, biegami,
zabawami, warsztatami plastycznymi i konkursami dla dzieci i młodzieży. Będą też pokazy
rycerstwa z turniejem strzelania z łuku. Tego dnia w Chwarszczanach odbędzie się również
„VI Spotkanie z folklorem” organizowane przez Dębnowski Ośrodek Kultury, w ramach
którego będzie można zobaczyć występy zespołów muzycznych, pokazy stoisk z rękodziełem
artystycznym, występy taneczne.
I jeszcze najważniejsze – dlaczego 14 maja? W tym dniu organizowana jest Europejska
Noc Muzeów. W Chwarszczanach odbędą się pokazy dawnego rzemiosła, prelekcje
historyczne ze zwiedzaniem kaplicy templariuszy, pokazy slajdów. W sali organizowanego
muzeum będzie można zobaczyć m. in. poplenerową wystawę malarstwa z pleneru
„Dębnowskie Inspiracje”.
Aktualne informacje o wydarzeniach na stronach: www. boleszkowice.pl,
www.debno.pl, www.dok.org.pl, www.chwarszczany.pl oraz pod tel. 604 273 616.
Zapraszamy.
Przemysław Kołosowski

