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Paul Biens (2 4 1 1874 - 23 II 1945) — historyk powiatu 
myśliborskiego

Paul Biens urodził się 24 stycznia 1874 w Eichberg, (obecnie 
Dębiak) w pow. Krosno Odrz. Pochodził z rodziny nauczycielskiej. Po 
edukacji w Seminarium Nauczycielskim w Strzelcach Kraj. i w Neuzel- 
le swą pierwszą posadę otrzymał w roku 1898 we wsi Giżyn (Giesen
brügge) w powiecie myśliborskim. W latach 1900-1931 pracowałjako 
nauczyciel w miasteczku Lipiany (Lippehne), pełniąc jednocześnie 
także w tym powiecie funkcję rektora szkoły powszechnej, kształcącej 
na poziomie średnim. W Lipianach na początku wieku nabył dom z 
dużym ogrodem (6 mórg) przy ulicy Dworcowej. Potem przeszedł przed
wcześnie na emeryturę. W roku szkolnym 1939 przejął ponownie go
dziny wszkole. Zmarł 23 lutego 1945.

Pełen zasług był wkład Biensa przy organizowaniu Muzeum 
Regionalnego (Heimatmuseum) powiatu myśliborskiego w roku 1928, 
jak również przy wydawaniu i kształtowaniu kalendarzy regionalnych 
(Heimatkalender) óLa tegoż powiatu, które ukazywały się od 1922 do 1931 
i od 1936 do 1939. Poza tym opublikował wiele artykułów historycznych 
i etnograficznych, min. na łamach lokalnych gazet: Lippehner A nzeigeri 
Soldiner Tageblatt.

Pełnił szereg honorowych funkcji w różnych towarzystwach, np. 
w: Towarzystwie Śpiewaczym (Gesangoeiein „Fmhsinn “)— był pierwszym 
przewodniczący i dyrygentem w Związku Nauczycieli „Lipiany i okolica“ 
(Lehrenmein „Lippehne und Umgebung”)— pełnił funkcję redaktora wio
dącego; w Stowarzyszeniu Narodowo-Liberalnym (Nałonalliberale Vere
inigung) — był członkiem zarządu.
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Do najważniejszych publikacji zalicza się następujące pozycje (w
większości wydane przez Paula Wagnera w Lipianach):
1. Chronik der Stadt Lippehne und der umliegenden Dörfer, 1908 (reprint 

1972 i 1989)
2. Heimatklänge- Sagen und Bilder ans der Geschichte der Neumark, (reprint 

1994)
3. Der Sagenschatz des Kreises Soldin (reprint 1982)
4. Führer durch Lippehne
5. Der Kreis Soldin während der Zeit der Reformation und des 30jährigen 

Krieges
6. Von der Wiederselzlichkeit der Colonisten zu Nesselgrund
7. oraznieukortczone: Spukgeschichten aus dem Kreis Soldin
Wybrane artykuły:
1 .Alte Handelstrassen in unserer Heimat, Soldiner Heimatkalender 1925, 

s. 43-51.
2. Friedrich der Grosse als Kronprintz in Cüstrin und au f dem amte Carzigim 

Kreis Soldin, tamże, 1926, s. 60-67.
3. Die Eroberu ng der Stadt und des La ndes Bernstein durch Albrecht Achilles, 

tamże 1930, s. 118-123.
4. wspólnie z M. Stelterem: Ein Lebensbild aus der Geschichte des Handwer- 

ker Standes im kreise Soldin vor200Jahren, tamże 1929, s. 125-136.

Zjego poslowia do „Chronik“:
Ponad wszelkimi rzeczami góruje zrozumienie bogactwa i historii Malej

Ojczyzny, po to by budzić i pielęgnować jej zalety i piękno, ażeby mieszkańców
także i z tej perspektywy oswajać z ich miejscami rodzinnymi.

100 Jörg Liideritz'


