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Vorwort
Przedmowa
Falko Neininger

Max Bahr (1848–1930) ist in seiner Heimatstadt
Landsberg an der Warthe, die heute Gorzów Wielkopolski heißt, wieder eine bekannte Persönlichkeit.
Das ist keineswegs selbstverständlich. Nach dem
Zweiten Weltkrieg ersteht Gorzów aus den Trümmern Landsbergs fast völlig neu. Aus der ehemaligen
Handels- und Industriestadt im östlichen Brandenburg ist das lebendige Zentrum der polnischen Woiwodschaft Lebus geworden. Einige markante Bauten
Bahrs aber stehen bis heute und erinnern an einen
der bedeutendsten Brandenburger seiner Zeit: seine
Fabrik, zahlreiche Arbeiterwohnhäuser, das Volksbad, das Volkswohlfahrtshaus und seine Villa. Bahr
hat sich unermüdlich und zielstrebig vom Kaufmannssohn aus der Provinz zum Unternehmer von
nationaler Bedeutung hochgearbeitet. Von Landsberg aus etabliert er weltumspannende Kontakte.
Tatkräftig fördert er seine Heimatstadt durch beispielhaftes gemeinnütziges und soziales Engagement. Politisch verkörpert und vertritt er die Ideale
des deutschen Liberalismus, zunächst in Landsberg,
bald auch überregional und schließlich 1919 bis 1924
als Abgeordneter in der Weimarer Nationalversamm
lung und im deutschen Reichstag. Er steht für die
Einheit von wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt, für individuelle Freiheit, Chancengleichheit,
Verständigung und Dialog. Kaufmännisch solide,
von Gemeinsinn geprägt, am Wohl der Vielen orientiert – so prägt Max Bahr Landsberg und wirkt aus
der Stadt heraus als Prototyp des selbstbewussten
Bürgers seiner Zeit.
Bahr ist aber nicht nur ein Mann der Vergangenheit.
Viele seiner Aktivitäten sind bis heute vorbildlich,
viele seiner Ansichten noch immer bedenkenswert.
Ihn zeichnet aus, was auch heute für ein erfolgreiches Leben wichtig ist: Neugier und Offenheit für
Neues, Beharrlichkeit und Unerschrockenheit in
schwierigen Zeiten, Vertrauen in die eigenen Mittel
und Möglichkeiten und die Fähigkeit der Kooperation. Immer arbeitet er eng und vertrauensvoll mit
Familienmitgliedern, Verwandten, Freunden und
Partnern zusammen. Dafür steht auf der linken Seite
das Doppelporträt mit seiner Frau.

Max Bahr (1848–1930) był postacią znaną w swoim
rodzinnym mieście Landsberg an der Warthe, które
obecnie nosi nazwę Gorzów Wielkopolski. Nie było
to takie oczywiste. Po II wojnie światowej miasto
Landsberg, jedno z najważniejszych miast Branden
burgii, ówczesne centrum handlu i przemysłu w
Nowej Marchii, został prawie całkowicie odbudo
wany jako polskie miasto Gorzów Wielkopolski.
Nie wzorując się na tradycji starego Landsberga,
dzisiejszy Gorzów cały czas rozwija się w tętniące
życiem centrum województwa lubuskiego. Niektóre
znaczące budowle Maxa Bahra zachowały się do
dnia dzisiejszego. Przypominają one jednego z naj
bardziej znaczących brandenburczyków ówczesnych
czasów: jego fabryka, liczne domy robotnicze, łaźnia
publiczna, dom działalności społecznej i willa. Bahr
ciężką pracą odniósł sukces na skalę światową. Od
syna kupca z prowincji do znanego w całym kraju
przemysłowca. Ze swojego rodzinnego miasta Lands
berga nawiązał kontakty na wielu kontynentach.
Max Bahr aktywnie promował swoje rodzinne
miasto poprzez godne naśladowania zaangażowanie
charytatywne i społeczne. W polityce uosabiał i
reprezentował ideały niemieckiego liberalizmu,
najpierw w Landsbergu, wkrótce także w kraju, a
w końcu od 1919 do 1924 r. jako poseł do weimars
kiego Zgromadzenia Narodowego i niemieckiego
Reichstagu. Opowiadał się za jednością postępu
gospodarczego i społecznego, za wolnością jed
nostki, równością szans, zrozumieniem i dialogiem.
Komercyjnie zdrowy, cechujący się duchem public
znym, nastawiony na dobro ogółu - tak Max Bahr
ukształtował Landsberg i postrzegany był jako proto
typ pewnego siebie obywatela swoich czasów.
Bahr to nie tylko postać z przeszłości. Wiele z jego
działań jest do dziś godnych naśladowania a wiele
poglądów wartych rozważenia. Charakteryzują go
cechy, które są istotne aby prowadzić udane życia:
ciekawość i otwartość na nowe rzeczy, wytrwałość
i nieustraszoność w trudnych chwilach, wiara we
własne siły, możliwości oraz umiejętność współpracy.
Zawsze blisko i ufnie współpracuje z członkami rod
ziny, krewnymi, przyjaciółmi i partnerami. Świadczy
o tym podwójny portret z żoną po lewej stronie.
Vorwort
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Schweden/
Szwecja

Um die Wende zum 20. Jahrhundert ist Landsberg an der Warthe
eine der größeren Städte der preußischen Provinz Brandenburg. Sie
verfügt über beachtliche Industriebetriebe wie die Maschinenfabrik
Paucksch. Mit dem geschäftigen Hafen an der Warthe ist Landsberg
ein wichtiger Handelsplatz im Osten. Landsbergs Kaufmannschaft
schlägt landwirtschaftliche Erzeugnisse und Rohstoffe wie Holz um.
/ Karte der Provinz Brandenburg, 1905

Dänemark/
Dania

see/
ółnocne

Około 1900 r. Landsberg an der Warthe jest jednym z większych miast
w pruskiej prowincji Brandenburgia. Znajdują się tu duże zakłady
przemysłowe, takie jak fabryka maszyn Pauckscha. Port nad Wartą
sprawia, że Landsberg

jest ważnym ośrodkiem handlowym na wscho
dzie. Przetwarza się tu duże ilości produktów rolnych i surowców,
takich
jak np. drewno. / Mapa prowincji Brandenburgia, 1905 r.
Ostsee/

Litauen/
Litwa

Bibliothek
allgemeinen und praktischen Wissens für Militäranwärter Band I, 1905
Morze
Bałtyckie

Russ. Föd./
Rosja

Brandenburgisch-polnischer
Verflechtungsraum/
Polsko-brandenburski
Gorzów Wielkopolski/ obszar powiązań

Szczecin/
Stettin

e/
Berlin

Landsberg a.d.Warthe

Potsdam/
Poczdam

Poznań/
Posen

Warszawa/
Warschau

Zielona Góra/
Grünberg

Bundesrepublik Deutschland/
Republika Federalna Niemiec

Wrocław/
Breslau

Rzeczpospolita Polska/
Republik Polen

Tschechische Republik/
Gorzów Wielkopolski znajduje się w środku obszaru, na którym rząd
Brandenburgii chce wzmocnić niemiecko-polską współpracę. /Mapa w
Republika Czeska

Gorzów Wielkopolski liegt in der Mitte des Verflechtungsraums, in
dem die Landesregierung Brandenburg die deutsch-polnische Zusammenarbeit stärken will. / Karte auf der Broschüre „Nachbarschaftsstrategie Brandenburg-Polen“ des Ministeriums der Finanzen und für
Europa des Landes Brandenburg, 2021
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broszurze „Koncepcja sąsiedztwa Polska-Brandenburgia” Ministerium
der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg, 2021 r.

Österreich/
Austria

Slowakei/
Słowacja

Ungarn/
Węgry

Für das Brandenburgische Landeshauptarchiv gibt
es noch weitere gute Gründe, Max Bahr eine große
Ausstellung zu widmen, die erstmals von Ende
Oktober 2021 bis Anfang Februar 2022 in Gorzów
gezeigt werden konnte und an weitere Orte in Polen
und Brandenburg wandern soll: An Bahr wird deutlich, dass die Geschichte Brandenburgs ohne einen
Blick über die Oder in den ehemaligen östlichen Teil
der Provinz nicht erzählt werden kann. Und in dieser
heute polnischen Gegend weckt Bahr das Interesse für die deutsche Vergangenheit. Beiden Seiten
bietet er vielfältige Anknüpfungspunkte für eine
gemeinsame Beschäftigung mit der Geschichte.
Die Ausstellung versteht sich deshalb auch als ein
Beitrag zur deutsch-polnischen Zusammenarbeit,
die in Brandenburg einen hohen Stellenwert hat.
Das hat die Landesregierung erst wieder im Juni
2021 mit ihrer neuen Strategie für die nachbarschaftliche Zusammenarbeit im deutsch-polnischen
Verflechtungsraum bekräftigt. Damit verpflichtet sie
sich auch, die Erforschung und die Erschließung der
gemeinsamen Regionalgeschichte im Geiste einer
zukunftsorientierten Zusammenarbeit mit Polen zu
fördern. Diesem Ziel ist das Landeshauptarchiv seit
Jahren verpflichtet.
Die Ausstellung über Max Bahr und der Katalog
dazu hätten nicht entstehen können ohne die langjährige enge Zusammenarbeit des Landeshauptarchivs mit seinen polnischen Partnern in Gorzów. Wir
bedanken uns ganz herzlich bei den Kolleginnen und
Kollegen der Woiwodschafts- und Stadtbibliothek
„Zbigniew Herbert“, besonders bei ihrem Direktor
Sławomir Szenwald und bei Grażyna KostkiewiczGórska, der Leiterin der Regionalabteilung, sowie
bei den Kolleginnen und Kollegen des Staatsarchivs
Gorzów, besonders bei seinem Direktor Dr. habil.
Dariusz A. Rymar, bei Agnieszka Niekrasz und bei
Teresa Kuciak. Sie haben das Projekt mit Rat und Tat
gefördert, die Übersetzungen ins Polnische gefertigt und aktuelle Fotos aus Gorzów beigesteuert. In
Gorzów hat uns auch Robert Piotrowski mit Stücken
aus seiner umfangreichen stadtgeschichtlichen
Sammlung und mit seinem großen Wissen über die
Stadtgeschichte großzügig unterstützt.
Im Landeshauptarchiv wurde das Projekt von seinem
ehemaligen Direktor, Prof. Dr. Klaus Neitmann, mit
initiiert und stets gefördert. Sein Nachfolger Prof.
Dr. Mario Glauert hat dieses Engagement fortgesetzt. Friederike Scharlau hat sich als Referentin für
die Öffentlichkeitsarbeit um tausend organisatorische und praktische Dinge gekümmert.

Są też inne powody, dla których Brandenburskie
Główne Archiwum Krajowe w Poczdamie dedykuje
Maxowi Bahrowi dużą wystawę. Po raz pierwszy była
pokazywana w Gorzowie od końca października
2021 do początku lutego 2022. Wystawa ma
podróżować do innych miejsc w Polsce i w Brand
enburgii: Bahr wyraźnie pokazuje, że historii Bran
denburgii nie można opowiedzieć bez spojrzenia
przez Odrę na dawną wschodnią część prowincji.
W Polsce Max Bahr nadal wzbudza zainteresowa
nie niemiecką przeszłością. Oferuje obu stronom
różne punkty wyjścia do wspólnego zaangażowania
w historię. Wystawa jest więc także wkładem do
polsko-niemieckiej współpracy, która w Branden
burgii jest bardzo ważna. Rząd kraju związkowego
potwierdził to w czerwcu 2021 roku nową strategią
współpracy sąsiedzkiej w polsko-niemieckim obs
zarze integracji. W ten sposób zobowiązała się
również do wspierania badań i rozwoju wspólnej
historii regionalnej w duchu zorientowanej na
przyszłość współpracy z Polską. Brandenburskie
Główne Archiwum Krajowe w Poczdamie od lat
angażuje się w realizację tego celu.
Wystawa o Maxie Bahrze i towarzyszący jej katalog
nie mogłyby powstać bez wieloletniej ścisłej współ
pracy Landeshauptarchiv z polskimi partnerami w
Gorzowie Wielkopolskim. Serdecznie dziękujemy
kolegom z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie
Wielkopolskim a w szczególności jej dyrektorowi
Sławomirowi Szenwaldowi i kierownikowi działu
Zbiorów Regionalnych Grażynie Kostkiewicz-Górs
kiej, a także kolegom z Archiwum Państwowego w
Gorzowie Wielkopolskim. Zwłaszcza jego dyrekto
rowi dr. hab. Dariuszowi A. Rymar oraz Agnieszce
Niekrasz i Teresie Kuciak. Wspierali oni projekt radą
i działaniem, dokonywali tłumaczeń na język polski
oraz użyczyli aktualne zdjęcia z Gorzowa. Również
Robert Piotrowski historyk, regionalista z Gorzowa
wspierał nas hojnie w eksponaty z jego bogatej
kolekcji dokumentów dotyczących dziejów miasta i
wielką znajomością historii miasta.
W Głównym Archiwum Krajowym w Poczdamie
projekt ten był współinicjowany i zawsze wspierany
przez byłego już dyrektora Prof. Dr. Klausa Neit
manna a także jego następcę obecnego dyrektora
Prof. Dr. Mario Glauerta. Pani Friederike Scharlau,
jako osoba odpowiedzialna za public relations w
poczdamskim archiwum, zajęła się tysiącem spraw
organizacyjnych i praktycznych.

Vorwort
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Jörg Pache hat die Ausstellung kuratiert, einen
Großteil der Quellen- und Bildrecherchen durchgeführt und die meisten Texte geschrieben, Bettina
Kubanek hat der Ausstellung und dem Katalog als
Grafikerin mit vielen kreativen Ideen und stetem
inhaltlichem Mitdenken eine lebendige, ansprechende und zeitgemäße Gestalt gegeben.

Pan Jörg Pache był kuratorem wystawy, przepro
wadził wiele badań nad źródłami i zdjęciami oraz
napisał większość tekstów. Pani Bettina Kubanek
jako grafik nadała wystawie i katalogowi żywy,
atrakcyjny i współczesny wygląd, dzięki wielu krea
tywnym pomysłom i wkładowi w treść.

Unser besonderer Dank gilt der Stiftung Brandenburg in Fürstenwalde (Spree), aus deren reichem
Fundus an Quellen wir schöpfen durften, sowie vor
allem der Familie Bahr, namentlich Herrn Jürgen
Bahr und Herrn Dr. Hans-Joachim Keller, die uns
großzügig Familienfotos und Firmenunterlagen zur
Verfügung gestellt haben, die unsere Ausstellung
sehr bereichern.

Szczególne podziękowania kierujemy do Fundacji
Brandenburskiej / Stiftung Brandenburg w Fürsten
walde (Spree), z której bogatego zasobu materiałów
źródłowych mogliśmy czerpać szereg informacji.
Przede wszystkim dziękujemy rodzinie Bahrów,
a mianowicie Panu Jürgenowi Bahrowi i Panu dr.
Hans-Joachimowi Kellerowi, którzy udostępnili nam
zdjęcia rodzinne i dokumenty firmowe. W znacznym
stopniu wzbogaciły one naszą wystawę.

Pressekonferenz vor der Ausstellungseröffnung in der Woiwodschaftsbibliothek in Gorzów am 25. Oktober 2021, dem 173. Geburtstag
von Max Bahr. V.l.n.r. Sławomir Szenwald, Jürgen Bahr, Jörg Pache
und Falko Neininger

Konferencja prasowa przed otwarciem wystawy w Wojewódzkiej i
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie
25 października 2021 r. w 173 urodziny Maxa Bahra. Od lewej do
prawej: Sławomir Szenwald, Jürgen Bahr, Jörg Pache i Falko Neininger
Kazimierz Ligocki
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Blick in die Ausstellung im Foyer der Woiwodschafts- und Stadt
bibliothek Zbigniew Herbert in Gorzów Wielkopolski, Oktober 2021

Wystawa w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im. Zbigniewa
Herberta w Gorzowie, październik 2021 r.
Bettina Kubanek

Vorwort
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Die Gewöhnung an harte Arbeit
hat uns später im Lebenskampf
gut vorwärts gebracht

Przyzwyczajenie do ciężkiej pracy
pomogło nam później przetrwać, jak
nadeszły ciężkie czasy
Max Bahr, 1926

Max Bahr, 1866 Max Bahr, 1866 r.
Dr. Hans-Joachim Keller

Aus Landsberg in die Welt
Z Landsbergu w świat
Im Revolutionsjahr 1848 kommt Max Bahr als zweiter
Sohn einer mittelständischen Tuchhändlerfamilie
in Landsberg an der Warthe zur Welt. Max besucht
Volks- und Bürgerschule, dann für einige Jahre das
Gymnasium. Freiräumen als „Straßenjunge“ für
„Schneeballschlachten schlagen, Versteck spielen
und sonstigen Unfug“ stehen eine einfache Lebensführung, strenge Erziehung und ein hartes Arbeitsethos gegenüber – Max Bahr blickt später auf eine
„glückliche Jugend“ zurück. Bürgerlich-liberale Einstellung und Mitarbeit in der Landsberger Stadtpolitik gehören zur Familientradition. Max denkt an ein
Studium, doch wie die Mehrzahl der Bürgersöhne
muss er das Gymnasium vor dem Abitur verlassen.
Der Vater hat für seinen Sohn eine kaufmännische
Ausbildung vorgesehen. Er schickt den 16-Jährigen
zu einem Tuchhändler nach Potsdam in die Kaufmannslehre.
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Z Landsbergu w świat

Max Bahr przychodzi na świat w Landsbergu w
1848 r., w roku rewolucji, jako drugi syn w rodzinie
kupców sukna. Jako młody chłopiec może, jak każde
zwykłe dziecko „z ulicy”, przebywać na świeżym
powietrzu, toczyć bitwy na śnieżki, bawić się w
chowanego i psocić na różne sposoby. Wychowy
wany jest surowo i już od najmłodszych lat przy
zwyczajany do prostego życia oraz ciężkiej pracy.
Burżuazyjna, liberalna postawa i udział w lokalnej
polityce miasta Landsbergu w dużej części należą do
tradycji rodzinnej Bahrów. Max wspomina później
„szczęśliwe lata młodzieńcze”. Max myśli o pójściu
na uniwersytet, ale jak większość mieszczańskich
synów musi skończyć gimnazjum, zdać maturę.
Kiedy ma 16 lat, ojciec wysyła go do kupca sukna w
Poczdamie, u którego przygotowuje się do zawodu
handlowca.

Das europäische Revolutionsjahr 1848
Im März 1848 erheben sich Bürgertum und Arbeiterschaft in vielen
Teilen Europas gegen die alte Adelsherrschaft. In Versammlungen
fordern sie Pressefreiheit und frei gewählte Parlamente. Staatliche
Einigung der vielen deutschen Fürstentümer und nationale Selbstbestimmung wie in den polnischen Gebieten sind wichtige Forderungen.
Aufstände brechen aus und Parlamente werden gebildet. Doch bald
schlagen die Fürsten die Freiheitsbewegungen blutig nieder. Max
Bahr sieht sich zeitlebens in der bürgerrechtlichen Tradition seines
Geburtsjahrs: „In meiner Jugend war es mehr oder weniger selbstverständlich, daß jeder Städter liberal war!“ / Neuruppiner Bilderbogen,
(Kämpfe zwischen Aufständischen und Soldaten, Berlin 1848)

Rok rewolucji europejskiej – 1848
W marcu 1848 r. ludność w wielu krajach Europy powstaje przeciw
arystokratom. Rewolucjoniści domagają się demokratycznych kon
stytucji, wolnych wyborów parlamentarnych oraz wolności prasy. W
Niemczech ludzie walczą o państwowe zjednoczenie wielu księstw, a na
ziemiach polskich o narodową niepodległość. Wkrótce książęta krwawo
tłumią ruchy wolnościowe. Max Bahr przez całe życie pozostaje wierny
liberalnym żądaniom rewolucjonistów. „W mojej młodości było mniej
czy bardziej oczywiste, że każdy mieszkaniec miasta był liberałem!”.
/ Neuruppiner Bilderbogen, (Bitwy między powstańcami i żołnierzami,
Berlin 1848)
Deutsches Historisches Museum

Die große Mehrheit der Landsberger Bürgerschaft teilt die
freiheitlichen und demokratischen Ideale der Revolution von
1848. Gruß-Adresse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung an die preußische Nationalversammlung in
Berlin vom 11. November 1848 / Neumärksches Wochenblatt
vom 14. November 1848

Zdecydowana większość mieszkańców Landsberga podziela
liberalne i demokratyczne ideały rewolucji z 1848 r. Przemó
wienie powitalne Magistratu i Rady Miejskiej do Pruskiego
Zgromadzenia Narodowego w Berlinie 11 listopada 1848 r. /
Neumärksches Wochenblatt z 14 listopada 1848 r.
Brandenburgisches Landeshauptarchiv

Aus Landsberg in die Welt
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Landsberg um 1850, Stich nach einer Zeichnung von Julius Gottheil
Landsberg, ok. 1850 r., kolorowany staloryt według rysunku Juliusa Gottheila
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Z Landsbergu w świat

Das alte Rathaus und der Landsberger Markt
hinter der Marienkirche, 1840

Stary ratusz w Landsbergu i landsberski
Rynek za Katedrą, 1840 r.
Stiftung Brandenburg

Aus Landsberg in die Welt
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„Meine dreijährige Lehrzeit in Potsdam bot nichts Bemerkenswertes“,
erklärt Max Bahr in seinen Erinnerungen. Er beschreibt die langen
Arbeitszeiten und die häufigen Wege durch die Stadt, um schwere
Stoffe auszuliefern oder Rechnungen auszutragen: „Daß Lehrjahre keine
Herrenjahre waren … verstand sich damals von selbst.“ / Panorama von
Potsdam, Lithographie, um 1865

„Moje trzyletnie szkolenie zawodowe w Poczdamie nie przyniosło nic
nadzwyczajnego”, wspomina Max Bahr w swojej publikacji. Pracuje przez
wiele godzin i często musi chodzić po mieście z ciężkimi tkaninami lub
rachunkami. „To, że jako uczeń nie jesteś swoim własnym mistrzem …
było wtedy oczywiste”. / Panorama Poczdamu, litografia, ok. 1865 r.
wikimedia commons

An der mondänen Leipziger Straße liegt das
Geschäftshaus der Tuchgroßhandlung Lampson & Opdenhoff. Sie war laut Bahr „die erste
Tuchfirma Berlins“, als er nach Abschluss
seiner Lehre 1868 und 1869 dort arbeitete. /
Der nahegelegene Wilhelmplatz, Gemälde von
Julius Jacob dem Jüngeren, 1886

Hurtownia tkanin Lampson & Opdenhoff
znajduje się na Dönhoffplatz w Berlinie, bez
pośrednio przy eleganckiej Leipziger Strasse.
Jest to „pierwsza firma sukiennicza w Berlinie”.
Max Bahr pracuje tam w latach 1868-1869,
po odbyciu stażu. / Wilhelmplatz w pobliżu
miejsca pracy Bahra w Berlinie – obraz Juliusza
Jacoba Młodszego, 1886 r.
Stiftung Stadtmuseum Berlin
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Z Landsbergu w świat

1869 reist Max Bahr als Vertreter für die Tuche
der Firma durch den deutschen Osten. Das
ist für den jungen Bahr eine Auszeichnung.
In dieser Vertrauensposition kann er das
Land kennenlernen und Kontakte knüpfen.
/ Stoffmusterbuch von Lampson & Opdenhoff
aus der Saison 1870/71

W 1869 r. Max Bahr podróżuje przez wschod
nie prowincje Niemiec jako przedstawiciel
firmy Lampson & Opdenhoff. To dla niego
wielkie wyróżnienie. W ten sposób może
poznać kraj i nawiązać kontakty handlowe.
/ Książka z próbkami tkanin firmy Lampson
& Opdenhoff z lat 1870-1871
Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin

1869/70 leisten Max und sein älterer Bruder
Georg ihren Militärdienst. Die Brüder sind
Kavalleristen im Ostpreußischen DragonerRegiment Nr. 10 in Landsberg. Im August
1870 müssen die Brüder in den Krieg gegen
Frankreich ziehen. Trotz des Sieges, der 1871
das Deutsche Kaiserreich begründet, spricht
Max später über seine Militärzeit ohne jede
Begeisterung. / Soldat des Preußischen
Dragoner-Regiments Nr. 1 „Albrecht von
Preußen“, um 1870

W latach 1869-1870 Max i jego starszy brat
Georg odbywają służbę wojskową w Lands
bergu. W sierpniu 1870 r. muszą wyruszyć
na wojnę z Francją. Pomimo zwycięstwa, w
wyniku którego w 1871 r. powstało Cesarstwo
Niemieckie, Max bez entuzjazmu wspomina
swoją służbę wojskową. / Żołnierz w pułku
Bahra, ok. 1870 r.

Um 1870 ist London mit einer Einwohnerschaft von fast vier Millionen Menschen die
größte Stadt der Welt. Hier arbeitet Max Bahr
von Frühjahr bis Herbst 1872 bei verschiedenen Handelsunternehmen. Er verbessert
sein Englisch, sammelt Erfahrungen im Handelswesen und knüpft Geschäftskontakte.
Besonders schätzt er „die klare, sachliche
Sprache bei geschäftlichen Verhandlungen“.
/ London, Royal Exchange, um 1880

W 1870 r. Londyn ma prawie cztery miliony
mieszkańców i jest największym miastem na
świecie. Max Bahr pracuje tu od wiosny do
jesieni 1872 r. dla różnych firm handlowych.
Doskonali swój angielski, zdobywa doświad
czenie zawodowe i nawiązuje kontakty bizne
sowe. Szczególnie ceni sobie „jasny, rzeczowy
język w negocjacjach biznesowych”.
/ Londyn, Royal Exchange, ok. 1880 r.
Library of Congress, USA

wikimedia commons

Aus Landsberg in die Welt
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Adelheid Bahr (1850–1932), hier 1871, also
zwei Jahre vor ihrer Hochzeit mit Max.
Adelheid arbeitet von Anfang an im Bahrschen Geschäft mit. Sie leistet dort – neben
der Arbeit für Haushalt und Kinder – nach
Max Bahrs späterem Urteil ein Drittel der
Vollzeitarbeit von „tüchtigen jungen Männern“. Er habe „Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit weiblicher Kräfte in Bureau und
Geschäft ... ziemlich früh würdigen gelernt“.

Adelheid Bahr (1850-1932) w 1871 r., dwa
lata przed ślubem z Maxem. Od początku
pracuje w firmie męża. Tam wykonuje jedną
trzecią pełnoetatowej pracy „pilnych młodych
mężczyzn”. Poza tym prowadzi gospodarstwo
domowe i zajmuje się dziećmi. Bahr pisze
później, że „dość wcześnie nauczył się doce
niać rzetelność i przydatność pracy kobiet
w biurze i biznesie”.
Dr. Hans-Joachim Keller
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1872 tritt Max Bahr in die väterliche Tuchhandlung
ein. Er modernisiert die Buchhaltung und erweitert das bisherige Sortiment um Damenkleidung.
1873 heiratet Bahr seine Cousine Adelheid. Mit der
Familiengründung handelt er mit seinem Vater klare
Geschäftsanteile aus. Das nun von Max geführte
Geschäft ist erfolgreich: Er kann Umsatz und Gewinn
erheblich steigern. Eine weitere Neuerung wird sein
Leben bestimmen. Max beginnt nebenbei den Handel
mit englischen Jutesäcken. Dank mühevoller, nächtefüllender Arbeit – er musste Kunden gewinnen
– stellt sich Erfolg ein. Der nächste Schritt ist eine
eigene Sacknäherei. Mit persönlichem Einsatz an der
Nähmaschine produziert Max Bahr nun in Landsberg
Planen und Säcke aus Jute. Ein wichtiges Massenprodukt – denn vor den Zeiten der Kunststoffe wird
nahezu alles in Naturfasersäcken jeglicher Größe
verpackt. Dabei schlägt Jute Hanf, Flachs und Papier
bei Kosten und Robustheit. Weitere Sacknähereien
errichtet Bahr in Magdeburg und Hamburg.

W 1872 r. Max Bahr wraca do sklepu z wyrobami
sukienniczymi ojca. Unowocześnia księgowość i roz
szerza dotychczasowy asortyment o odzież damską.
W 1873 r. poślubia swoją kuzynkę Adelheid Bahr
i zostaje wspólnikiem w firmie ojca. Jako dyrektor
ekonomiczny posiada znaczny wpływ na sprzedaż
i zyski firmy. Ponadto zaczyna na własny rachu
nek handlować angielskimi workami z juty. Dzięki
niestrudzonej pracy zaczyna odnosić własne sukcesy.
Zakłada szwalnię worków i sam szkoli robotników na
maszynach do szycia. Worki wszelkiego rodzaju są
w powszechnym użyciu, ponieważ prawie wszystko
jest w nie pakowane i transportowane. Worki jutowe,
które wciąż są nowością w Niemczech, są znac
znie tańsze i trwalsze niż worki wykonane z innych
włókien naturalnych. Max Bahr buduje kolejne
szwalnie worków w Magdeburgu i Hamburgu.

Die Richtstraße ist die Geschäftsmeile Landsbergs. Direkt neben
Markt und Marienkirche steht das Elternhaus Max Bahrs, das auch
das Tuchgeschäft seines Vaters Alexander beherbergt. Im Bild
oben von ca. 1900 ist es das Eckgebäude in der Bildmitte. Im Foto
unten von ca. 1910 ist es im Bildhintergrund hinter den Bäumen zu
erkennen. Kurz nach Max‘ Austritt verlegen seine Brüder die Tuchhandlung in die Richtstraße 66, ab 1900 heißt sie „Bahr & Clemens“
(Firmenschild vorne rechts).

Richtstraße dzisiejsza ulica Sikorskiego była ulicą handlową w
Landsbergu. Dom rodziców Maxa Bahra, w którym mieścił się
również sklep sukienniczy jego ojca Aleksandra, stoi tuż obok Rynku
i Katedry. Na powyższym zdjęciu z około 1900 roku, jest to narożny
budynek na środku zdjęcia. Na poniższym zdjęciu z ok. 1910 r. widać
go w tle za drzewami. Bracia Maxa przenoszą firmę sukienniczą na
ul. Sikorskiego 66. Od 1900 r. nosi ona nazwę „Bahr & Clemens”
(znak firmowy z przodu po prawej).

Max Bahr und sein jüngerer Bruder Robert übernehmen das Geschäft
1879 gemeinsam von Vater Bahr. Bereits 1884 zieht sich Max aus dem
Geschäft zurück und konzentriert sich auf seine Sackfabrik und den
Sackhandel. / Werbung der Tuch- und Modewarenhandlung Alexander
Bahr, 1886

W 1879 r. Max Bahr i jego młodszy brat Robert przejmują firmę ojca.
W 1884 r. Max zajmuje się wyłącznie swoją fabryką worków i handlem
nimi. / Reklama sklepu z odzieżą i modą Alexander Bahr, 1886 r.
Adressbuch Landsberg, 1886

Stiftung Brandenburg
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Typische Gesuche und
Werbeanzeigen aus
Zeitungen um 1920

Typowe ogłoszenia reklamowe
z gazet, ok. 1920 r.
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... nach etwa 15 Jahren war ich unbestritten der
größte Sackhändler Deutschlands.

… po około 15 latach byłem bezsprzecznie największym
handlarzem worków w Niemczech.
Max Bahr, 1926

Schon 1873 beginnt Max Bahr neben seiner Tätigkeit im väterlichen
Tuchgeschäft den Handel mit Säcken. Bald gründet er seine eigene
Sack-Produktion. Unter seiner persönlichen Anleitung fertigen Näherinnen aus importierten Jutestoffen die ersten Säcke. Das Unternehmen wächst rasch und muss umziehen: Im Bild die Sackfabrik am
Bollwerk, um 1900.

W 1873 r., oprócz pracy w sklepie ojca, Max Bahr zaczyna handlować
workami jutowymi. Wkrótce uruchamia własną produkcję worków
jutowych. Sam pokazuje szwaczkom, jak szyć worki. Firma szybko się
rozwija i musi się wkrótce przeprowadzić. Na zdjęciu fabryka worków
przy ul. Nadbrzeżnej, ok.1900 r.

Säcke, Planen und Garne werden in vielerlei Ausführung gebraucht
und von Max Bahr geliefert, u. a. an Gartenbaubetriebe / Anzeige von
Max Bahr im Allgemeinen Gartenbau-Adressbuch für das Jahr 1892

Worki, plandeki i przędza są wykorzystywane na wiele różnych
sposobów. Są dostarczane przez Maxa Bahra także do przedsiębiorstw
ogrodniczych / reklama Maxa Bahra w książce adresowej dla
ogrodnictwa z 1892 r.

Robert Piotrowski
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Familie Bahr 1882 mit den ersten drei Kindern: Paul, geboren 1875 (links),
Margarete, geboren 1876 (Mitte) und Else, geboren 1874 (rechts)

Rodzina Bahrów w 1882 r. z trójką starszych dzieci, od lewej: Paul uro
dzony w 1875 r., Margarete urodzona w 1876 r. i Elsa urodzona w 1874 r.
Dr. Hans-Joachim Keller
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Für seine gewachsene Familie – inzwischen haben die Bahrs fünf Kinder
– baut Max Bahr in der Böhmstraße eine stattliche Villa. Ein Streik der
Landsberger Zimmerleute entbrennt im Juni 1901 auf Bahrs Baustelle.
Dennoch können die Bahrs 1901 einziehen. / Postkarte, um 1905

Max Bahr buduje okazałą willę dla swojej rodziny z pięciorgiem dzieci
przy ul. 30 Stycznia. W czerwcu 1901 r. ma miejsce strajk cieśli na budo
wie. Mimo to rodzina Bahrów może się wprowadzić jeszcze w 1901 r.
/ Pocztówka, ok. 1905 r.
Stiftung Brandenburg

Bahrs Villa ist nicht luxuriös, bietet aber
einen großzügigen und repräsentativen Rahmen für das Leben einer Fabrikantenfamilie.
Der Grundriss des Erdgeschosses zeigt ein
Empfangszimmer, ein Herrenzimmer, ein
Wohnzimmer mit Terrasse und Zugang zum
Garten, ein Esszimmer mit Wintergarten und
neben dem Treppenhaus für die Familie auch
eine Wendeltreppe für die Dienstboten. /
Bauzeichnung von 1900

Willa Maxa Bahra nie jest luksusowa, ale
jest reprezentacyjna i wygodna. Dostoso
wana do potrzeb życia codziennego rodziny
przemysłowca. Na rzucie parteru widać pokój
dzienny, pokój pana domu, salon z tarasem
i wyjściem do ogrodu, jadalnię z ogrodem
zimowym a oprócz schodów głównych dla
domowników kręte schody dla służby.
/ Rysunek budowlany z 1900 r.
Robert Piotrowski

Neue Wege

21

In meiner Jugend war es mehr oder weniger selbstverständlich,
daß jeder Städter liberal war!

W czasach mojej młodości było mniej lub bardziej oczywiste,
że każdy mieszkaniec miasta był liberałem!
Max Bahr, 1926

Arbeit, Pflicht und Freiheit
Praca, obowiązek i wolność
Im gesellschaftlichen Leben Landsbergs arbeitet
Max Bahr mit klaren Zielen: Für die bürgerliche
Selbstbestimmung, für Fortschritt und Gemeinwohl.
Im Turnverein, in dem er den traditionellen liberalen
Geist und gesundes Körpertraining verankert sieht,
übernimmt der aktive Sportler wichtige Funktionen.
Er ist aktives Mitglied der von den Turnern gegründeten Feuerwehr – ein bürgerschaftliches Engagement,
denn eine Berufsfeuerwehr gibt es in Landsberg
nicht. Als „Hecht im Karpfenteich“ beschreibt der
aufstrebende Unternehmer seine dominante Rolle in
der Berufsvereinigung der Landsberger Kaufmannschaft. Mit Gleichgesinnten organisiert er Vorträge,
gründet den „Gemeinnützigen Bauverein“ und
initiiert Landsbergs erste Volksbibliothek. Außerdem
fördert er Fischereiwesen und Gartenbau.
Als liberaler Politiker wirkt Max Bahr über Landsberg
hinaus: Seit 1876 ist er im Vorstand des Landsberger
Liberalen Vereins. Seit 1885 vertritt er seine Wähler
als Stadtverordneter. 1893–1896 und erneut 1901–1904
ist er als unbesoldeter Stadtrat Mitglied des Magistrats und übernimmt unter anderem die Verantwortung für das Schulwesen. Zu seinem 70. Geburtst ag
verleiht die Stadt Bahr die Ehrenbürgerwürde.
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W życiu społecznym Landsbergu Max Bahr ma wyz
naczone cele: obywatelskie samostanowienie, postęp
i dobro społeczne. W klubie gimnastycznym, który
jest przywiązany do tradycji liberalnej, podejmuje się
ważnych zadań. Działa także w Ochotniczej Straży
Pożarnej. W Landsbergu nie ma zawodowej straży
pożarnej. Odgrywa dominującą rolę w stowarzys
zeniu zawodowym kupców Landsbergu i postrzega
siebie jako „szczupaka w stawie z karpiami”. Max
Bahr jest organizatorem różnego rodzaju wykładów
dla ludzi o podobnych do niego poglądach. Zakłada
„Gemeinnütziger Bauverein“ (Społeczne Towarzystwo
Budowlane) i tworzy pierwszą Bibliotekę Publiczną
w Landsbergu. Propaguje rozwój rybołówstwa i
ogrodnictwa.
Od 1876 r. zasiada w zarządzie Stowarzyszenia
Liberałów w Landsbergu. Jako polityk liberalny jest
także aktywny poza rodzinnym miastem. W 1885
r. zostaje radnym miejskim. W latach 1893-1896
i 1901-1904 pracuje nieodpłatnie w administracji
miejskiej i przejmuje odpowiedzialność za szkol
nictwo. Z okazji 70. urodzin miasto przyznaje mu
honorowe obywatelstwo.

Familie Bahr 1892 offenbar im Urlaub an der Ostsee. Sitzend von links
die Kinder Paul, Margarete, unbek., Max, unbek. Vorne Marianne und
Lotte, im rechten Strandkorb Else und Ehefrau Adelheid.

Rodzina Bahrów na wakacjach w 1892 r., prawdopodobnie nad Morzem
Bałtyckim. Siedzą od lewej: Paul, Margarete, osoba nieznana, Max,
osoba nieznana. Z przodu przed nimi: Marianne i Lotte. W prawym
koszu plażowym: Elsa i żona Maxa Bahra Adelheid.
Dr. Hans-Joachim Keller
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Max Bahr ist von 1876 bis 1884 einer der Abteilungsführer der
Freiwilligen Feuerwehr und unterstützt die Wehr logistisch, auch
wenn er sich später nur als „einfachen Wehrmann“ beschreibt.
/ Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Landsberg, nach 1884

Od 1876 do 1884 r. Max Bahr jest jednym z szefów wydziałów
Ochotniczej Straży Pożarnej. Później określa się skromnie jako
„zwykły strażak”. / Remiza dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Landsbergu, po 1884 r.
Freiwillige Feuerwehr Landsberg (Warthe): Festschrift zur 75-Jahrfeier, 1937

In der Eisenbahnstraße 3b, dem Wohnhaus der Bahrs und Standort
der Sackfabrik, hat Max Bahr einen der wenigen Landsberger Telefonanschlüsse. Diesen stellt er als Feuermeldestelle zur Verfügung.

Bahr ma jeden z pierwszych telefonów w Landsbergu w budynku
swojej pierwszej fabryki worków przy ul. Nadbrzeżnej, gdzie ma
również swoje mieszkanie. Udostępnia go jako numer alarmu
przeciwpożarowego.
Adressbuch Landsberg, 1894/95

Blick vom Turm der Marienkirche um 1900.
Direkt rechts vor der Brücke diesseits der
Warthe: Das alte Salzmagazin, in dem seit
den 1870ern die Turnhalle eingerichtet ist.
Hier leitet Max Bahr lange die Übungen. Ihm
geht es dabei auch um den liberalen Geist der
Turnbewegung. „Die Turnerschaft war allen
reaktionären Kreisen ein Gegenstand erbitterter Bekämpfung“, erinnert er sich später.
/ Postkarte, um 1900
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Widok z wieży kościoła Mariackiego (obecnie Katedry) ok. 1900 r.
Na froncie po prawej stronie, nad brzegiem Warty, znajduje się stary
magazyn soli, w którym od lat 70. XIX w. jest usytuowana miejska hala
gimnastyczna. Tutaj Max Bahr przez długi czas prowadzi ćwiczenia
gimnastyczne. Interesuje się także liberalnym duchem ruchu gimna
stycznego. „Wszystkie kręgi reakcyjne zaciekle sprzeciwiały się spo
łeczności gimnastycznej”, wspomina później. / Pocztówka, ok. 1900 r.
Stiftung Brandenburg

Als Rathaus dient seit 1850 das alte
Kommandantenhaus in der Richtstraße.
Hier und in den umliegenden Amtsgebäuden wirkt Max Bahr als Stadtverordneter
und Stadtrat. Erst 1924 kann das sparsame
Landsberg ein repräsentativeres Rathaus
bauen. / Fotografie um 1900

Stary Dom Komendanta przy ul. Sikorskiego
od 1850 r. służy jako ratusz. Tutaj i w
okolicznych budynkach Max Bahr pracuje
jako radny miejski i członek władz miasta.
Landsbergu nie było stać na bardziej
reprezentacyjny ratusz aż do 1924 r.
/Fotografia, ok. 1900 r.
Führer durch Landsberg, 1910

Als Stadtrat fördert Bahr maßgeblich die Einrichtung einer Realschule.
Durch praktische Ausbildung und niedriges Schulgeld soll sie den
Bedürfnissen des mittleren Bürgertums gerecht werden. 1894 kann
sie öffnen und erweist sich als großer Erfolg. / Festschrift des Gymnasiums mit Realschule 1909

Jako członek władz miasta Bahr wspiera założenie szkoły średniej.
Powinna ona odpowiadać potrzebom klasy średniej poprzez praktyczne
szkolenie i niskie czesne. Szkoła zostaje otwarta w 1894 r.
/ Publikacja jubileuszowa szkół średnich z 1909 r.

Bahr setzt sich vehement für die Gleichberechtigung der Frauen ein.
Eine wichtige Voraussetzung dafür sieht er in der „Gleichwertigkeit
der männlichen und weiblichen Bildungsanstalten“. Als Stadtrat
treibt er die Einrichtung der Höheren Mädchenschule in Landsberg
voran. / Fotografie der Schule gegenüber der Villa Bahr um 1900

Bahr aktywnie działa na rzecz równych praw kobiet i wzywa do
„równości męskich i żeńskich instytucji edukacyjnych”. Jako radny
wspiera założenie Liceum dla Dziewcząt w Landsbergu. / Zdjęcie
szkoły naprzeciwko Willi Bahra ok. 1900 r.
Stiftung Brandenburg
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Bereits 1880 ist Bahr Vorsitzender des Landsberger „Liberalen Vereins“,
der in der Stadt für bürgerlich-liberale Politik eintritt. Auch regional ist
er für das linksliberale Spektrum aktiv und unterstützt maßgeblich die
liberalen Kandidaten für Provinz, Preußen und den Reichstag. Stadtrat
Witt gewinnt 1890 die Reichstagswahl im Wahlkreis Landsberg-Soldin,
den die Liberalen bis 1903 halten können. / Flugblatt des Liberalen Vereins Landsberg, 1890

Już w 1880 r. Bahr zostaje przewodniczącym „Stowarzyszenia Liberal
nego” w Landsbergu, które odpowiada za liberalną politykę w mieście.
Jest również aktywnie zaangażowany w politykę lewicowo-liberalną na
szczeblu regionalnym. Wspiera liberalnych kandydatów, którzy starają
się o mandaty w parlamencie pruskim i w Reichstagu. W 1890 r. radny
miejski Witt wygrał wybory do Reichstagu w okręgu wyborczym Lands
berg-Soldin. Do 1903 r. liberałowie utrzymują przewagę w tym okręgu
wyborczym. / Ulotka Stowarzyszenia Liberałów, Landsberg, 1890 r.
Brandenburgisches Landeshauptarchiv
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Aus den Jahren 1905 und 1907 sind einzelne Briefe von Bahr an den
liberalen Reichstagsabgeordneten Karl Schrader (1834-1913) erhalten. Bahr hat den sozial sehr aktiven Parteifreund 1898 bei dessen
erfolgreichem Wahlkampf im Wahlkreis Landsberg-Soldin tatkräftig
unterstützt. In seinen Briefen benennt Bahr einige seiner politischen
Überzeugungen. Er beklagt das geringe politische Engagement des
Bürgertums, erklärt liberale und konservative Politik für unvereinbar,
distanziert sich von Kaiser, Kolonialismus und Flottenbau, warnt vor
einer Anbiederung an die Sozialdemokratie und kritisiert scharf die
heftigen Streitigkeiten unter den Liberalen. / Schreiben von Bahr an
Schrader mit der Absage der Teilnahme einer Vorstandssitzung in
Berlin wegen Krankheit, 13. November 1905

Z lat 1905 i 1907 zachowały się pojedyncze listy Maxa Bahra do liberal
nego członka Reichstagu Karla Schradera (1834-1913). W 1898 r. Bahr
aktywnie wspierał swojego przyjaciela z partii, który był bardzo zaan
gażowany społecznie, w jego wygranej kampanii wyborczej w okręgu
wyborczym Landsberg-Soldin. W tych listach Bahr wymienia niektóre
ze swoich poglądów politycznych. Ubolewa nad niskim zaangażowa
niem politycznym burżuazji, uważa liberalną i konserwatywną politykę
za nie do pogodzenia, dystansuje się od cesarza, kolonializmu i budowy
floty morskiej. Przestrzega przed przypodobaniem się socjaldemokracji
i ostro krytykuje gwałtowne spory wśród liberałów. /Pismo Bahra do
Schradera odwołujące z powodu choroby jego udział w posiedzeniu
zarządu w Berlinie, 13 listopada 1905
Landesarchiv Niedersachsen, Abteilung Wolfenbüttel

Bahrs Handschrift zeigt, dass er seit Mitte der 1880er Jahren mit der
linken Hand schreiben muss, weil er sich rechts einen Schreibkrampf
zugezogen hat. Er führt das auf seine übermäßige Belastung im Tuchhandel, im Sackgeschäft und in vielerlei ehrenamtlichen Tätigkeiten
zurück.

Ręczne pismo Bahra wskazuje, że od połowy lat 80. XIX wieku musiał
pisać lewą ręką, bo prawa ręka była niesprawna z powodu „skurczu
pisarskiego”. Uważał że stało się to z powodu obciążenia ręki pracą w
handlu, od dźwigania worków w fabryce oraz pracą społeczną.

Arbeit, Pflicht und Freiheit
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Ein spektakulärer Mordfall um einen
„Schlafburschen“, der nicht mehr als
einen Schlafplatz in einer engen Arbeiterwohnung hatte, weckt Max Bahrs
Aufmerksamkeit für das Wohnungselend.
/ Heinrich Zille, Der späte Schlafbursche,
Zeichnung, 1902

Spektakularne morderstwo dokonane na
„robotniku wynajmującym łóżko do spa
nia”, który nie miał nawet kąta w jakimś
ciasnym mieszkaniu robotniczym, zwraca
uwagę Maxa Bahra na beznadziejną sytu
ację mieszkaniową w mieście. / Heinrich
Zille, „Śpiący, robotnik”, rysunek, 1902 r.
Stiftung Stadtmuseum Berlin

(Auch die weniger üblen Wohnungen in Landsberg …)

waren ausnahmslos so schlecht, daß ein human
denkender Mensch einen ihm werten Hund kaum
in solche Löcher stecken würde.
(Stare robotnicze mieszkania w Landsbergu …)

były bez wyjątku w tak złym stanie technicznym,
że każdy rozsądnie myślący człowiek nawet swojego
psa nie wsadziłby to takiej dziury
Max Bahr, 1926

Keine Mietskasernen!
Tylko nie koszarowce!
Viele arme Familien in Landsberg leben in viel zu
engen feuchten Kellern oder zugigen Dachkammern.
Die Stadtverwaltung sieht sich nicht in der Pflicht,
dem abzuhelfen. Eigeninitiative ist gefragt! So wie
Max Bahr auch in Geschäft und Politik arbeitet,
systematisch und gestützt auf statistische Daten,
sucht er nach pragmatischen Lösungen. Mit Brüdern
und Freunden gründet er 1889 den „Gemeinnützigen
Bauverein“ als Aktiengesellschaft mit begrenzter
Gewinnausschüttung. Diese baut erste Häuser für
Familien aus der Arbeiterschicht. Gute Wohnungen zu erschwinglichen Preisen sind das Ziel. Die
Wohnungen werden an Arbeiterfamilien vermietet
und diesen später zum Kauf a
 ngeboten. Sie bleiben auf längere Zeit der Spekulation entzogen: Ein
Wiederverkauf darf nur an Bedürftige und mit streng
beschränktem Gewinn erfolgen.
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Tylko nie koszarowce!

Wiele biednych rodzin w Landsbergu mieszka w
ciasnych lokalach, wilgotnych piwnicach lub zim
nych strychach. Administracja miejska nic z tym
problemem nie robi. Należy więc przejąć inicjatywę.
Max Bahr szuka trwałego rozwiązania i jest przy tym
jak zawsze bardzo systematyczny. Wraz z braćmi
i przyjaciółmi zakłada w 1889 r. Stowarzyszenie
Budownictwa Społecznego jako spółkę akcyjną. Sto
warzyszenie buduje domy dla rodzin robotniczych.
Celem są solidne, tanie mieszkania do wynajęcia.
Pierwsze domy sprzedawane są później również
robotnikom. Warunkiem jest kontynuowanie ofero
wania mieszkań rodzinom z klasy robotniczej. Przy
odsprzedaży nie można osiągać dużych zysków.

Die schlechten Wohnverhältnisse
der Arbeiterklasse sind natürlich
das große Thema der sozialistischen
Bewegung, finden aber auch in linksliberalen bürgerlichen Kreisen und
in der Kunst immer mehr Beachtung /
Lithographie von Heinrich Zille: „Hof
im Scheunenviertel“ (Berlin), 1919

Złe warunki życia robotników są
oczywiście głównym tematem rozmów
socjalistów, ale przyciągają także
coraz większą uwagę lewicowo-liberal
nych kręgów mieszczaństwa, a także
środowiska artystycznego. / Litografia
Heinricha Zille‘a „Hof im Scheunen
viertel”, (Berlin), 1919 r.
Stiftung Stadtmuseum Berlin

Von Armenärzten lässt sich Bahr die
schlimmsten Wohnungen Landsbergs zeigen:
feuchte Keller, zugige Dachböden, alle überbelegt. Die Stadt unternimmt wenig –
„In dieser Wohnung, die aus einer Stube
und Küche bestand, lebten 11 Personen.“
/ Fotografie, Berlin 1919

Lekarze biedoty pokazują Bahrowi najgorsze
mieszkania w Landsbergu: wilgotne piwnice,
zimne strychy, przepełnione lokale. Admini
stracja miejska niewiele robi w tym zakresie...
„W tym mieszkaniu, które składało się z
pokoju i kuchni, mieszkało 11 osób”.
/ Fotografia, Berlin 1919 r.
Bundesarchiv

Keine Mietskasernen!
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Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges erbaut
der Gemeinnützige Bauverein 78 Häuser mit
670 Wohnungen, meist in der Brückenvorstadt nahe der Fabrik. Bis 1925 kommen noch
weitere 230 Wohnungen hinzu. / Eckhaus Turnstraße / Buhnenstraße, erbaut 1905

W okresie przed rozpoczęciem I wojny świato
wej Stowarzyszenie Budownictwa Społecznego
buduje 78 budynków. Łącznie 670 mieszkania,
głównie na Zawarciu w pobliżu fabryki. Łącz
nie 624 mieszkania, głównie na Zawarciu w
pobliżu fabryki. Do 1925 r. powstaje kolejnych
230 mieszkań. / Dom narożny przy ulicach
Śląskiej i Waryńskiego”, wybudowany w 1905
r.
Stiftung Brandenburg

Übersicht der Ernteerträge in Gartenparzellen von Arbeitern, 1916, und
Lageplan von Grundstücken des Bauvereins mit eingezeichneten Gartengrundstücken, Ecke Am Wall (später Max-Bahr-Straße) / Buttersteig, 1925

Zebrane plony przy uprawie ziemniaków i warzyw na małych działkach w
1916 r. i plan sytuacyjny działek budowlanych należących do Stowarzyszenia
Budownictwa Społecznego, ul. Fabryczna i ul. Towarowa, 1925
Brandenburgisches Landeshauptarchiv

30

Tylko nie koszarowce!

Bahrs Arbeiterwohnungen sind so komfortabel wie möglich. Bald
haben sie auch Sanitärräume – damals keine Selbstverständlichkeit.
Licht und Luft zeichnen die Bauten aus – viele Wohnungen erhalten sogar Balkone. / Plan des Architekten Fritz Crzellitzer für ein
Gebäude in der Turnstraße nahe der Fabrik, 1925

Domy Bahra są jak na ówczesne czasy bardzo komfortowe. Mają na
wyposażeniu pomieszczenia sanitarne, co nie mieści się w standardzie.
Mieszkania są widne oraz posiadają wentylację, a niektóre z nich bal
kony. / Plan budynku, ul. Śląska w pobliżu fabryki, 1925 r.
Brandenburgisches Landeshauptarchiv

Keine Mietskasernen!
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Bis 1895 errichtet der Gemeinnützige Bauverein 13 Häuser mit insgesamt 64 Wohnungen. Weil der Bauverein kaum Unterstützung von
Stadt und Bürgertum erfährt, steigt 1904 Max Bahrs neue Firma ein.
Nun helfen die Wohnbauten auch, dringend benötigte Arbeiterinnen
und Arbeiter für seine Jutefabrik anzuwerben. / Bericht des Gemeinnützigen Bauvereins, 1914, Fortsetzung auf S. 103

Do 1895 r. Stowarzyszenie Budownictwa Społecznego wybudowało
13 budynków wielorodzinnych z 64 mieszkaniami. W związku z tym,
że landsberski Magistrat ani żaden inny prywatny przedsiębiorca nie
partycypuje w budowie mieszkań robotniczych, od 1904 r. Max Bahr
inwestuje własne pieniądze pozyskane z nowej fabryki. Dzięki temu
do pracy zgłasza się wielu robotników, którzy przybywają do miasta
zachęceni nowymi mieszkaniami. / Sprawozdanie Stowarzyszenia
Budownictwa Społecznego, 1914 r. Kontynuacja na str. 103
Brandenburgisches Landeshauptarchiv

32

Tylko nie koszarowce!

Stadtplan von 1927 mit Eintragung der Arbeiterwohnhäuser und
anderer von Bahr initiierter Gebäude in Landsberg.

Plan miasta Lansberga z 1927 r. z naniesionymi domami
robotniczymi i innymi budynkami powstałymi z inicjatywy Bahra.
Brandenburgisches Landeshauptarchiv

1894 –1903

vor Gründung der Jutefabrik
Przed założeniem fabryki juty

➊

Vaterhaus am Marktplatz

1904 –1906

während des Baus der Jutefabrik
Przy budowie fabryki juty

➋

Alte Sackfabrik
Stara fabryka worków

1906 –1914

bis zum Ersten Weltkrieg
Przed wybuchem I Wojny Światowej

➌

Villa Bahr ab 1901
Willa Maxa Bahra od 1901 r.

nach 1918

nach Weltkrieg und Revolution
Po zakończeniu I Wojny Światowej

➍

Kinderheim 1911
Ochronka 1911 r.

➎

Volkswohlfahrtshaus 1914
Dom Działalności Społecznej 1914 r.

➏

Volksbad 1929/30
Łaźnia Miejska 1929/30 r.

Dom rodzinny w pobliżu katedry
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Bahr besucht einige der deutschstämmigen „FortyEighters“, ausgewanderte Revolutionäre von 1848. Der
wichtigste ist Karl Schurz: Er hat es in den USA bis
zum Innenminister gebracht. Bahr teilt die dort verwirklichten Ideale der Revolution. Zugleich kritisiert er
„Betrug“ und Korruption im amerikanischen Justizwesen und Parlamentsbetrieb scharf. / Max Bahr, um 1898
/ Karl Schurz um 1890

Bahr odwiedza niektórych niemieckich rewolucjo
nistów, którzy wyemigrowali do Ameryki w 1848 r.
Najważniejszy z nich to Karl Schurz, który piastuje sta
nowisko ministra spraw wewnętrznych. Bahr podziela
ideały samej rewolucji. Jednocześnie ostro krytykuje
„oszustwa” i korupcję w amerykańskim sądownictwie i
parlamencie. / Max Bahr, ok. 1898 r. / Karl Schurz,
ok. 1890 r.
Dr. Hans-Joachim Keller / Library of Congress, USA

Das Volk ist durch den Jahrhunderte langen Gebrauch
der Freiheit gewöhnt, die nötigen Schranken
sich selbst aufzuerlegen.

Przez wieki wolności ludzie są przyzwyczajeni
do narzucania sobie koniecznych ograniczeń.
Max Bahr, 1906

Amerika
Ameryka
Amerika! 1897 erfüllt sich Bahr diesen Jugendtraum
– er plant eine „Erholungsreise“, aber auch dabei
beobachtet er genau. Vermittelt durch sein Netzwerk
von Bekannten besucht Bahr Städte, Fabriken und
Schulen. Er sieht Licht wie Schatten: Die besseren
amerikanischen Löhne und Wohnbedingungen hebt
er ebenso hervor wie die guten Schulen und Bibliotheken. In „Ordnung und Redlichkeit“ scheint ihm
die preußische Verwaltung überlegen, jedoch lobt er,
dass die USA auf das deutsche „Polizei- und Bevormundungswesen“ verzichten. Als Resultat der amerikanischen Freiheit in Selbstverantwortung sieht
Bahr, wie „überall ein kräftiges Wesen pulsiert, wie
es überall vorwärts geht, wie die Fehler und Schäden erkannt und wie mit amerikanischer Energie und
Zähigkeit auf ihre Beseitigung hingearbeitet wird“.
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Ameryka

W 1897 r. Bahr spełnia marzenie z lat dziecięcych
i udaje się w podróż do Ameryki. Traktuje tę
„wycieczkę” jako wyjazd studyjny. Szuka rozmów
z Amerykanami, odwiedza miasta, fabryki i szkoły.
Widzi blaski i cienie życia w Ameryce, chwali lepsze
zarobki i warunki życia, dobre szkoły, biblioteki.
„Porządek i uczciwość” administracji pruskiej
uważa za lepsze i godne naśladowania. Z drugiej
strony chwali fakt, że Amerykanie nie wzorują się
na niemieckim systemie policyjnym i paternalis
tycznym”. W wyniku wolności kultury i własnej
odpowiedzialności Bahr zauważa, „jak w narodzie
amerykańskim drzemie potężna siła poznawcza, jak
uczą się na swoich błędach, jak z energią pracują,
aby ich więcej nie popełniać”.

Die Brooklyn Bridge beeindruckt Max Bahr
ganz besonders – im Hintergrund die
„Himmelkratzer“ von New York City, deren
mietensenkende Wirkung er lobt. Aber „das
Straßenbild freilich gewinnt nicht durch sie“,
merkt er trocken an. / Foto von ca. 1905

Max Bahr szczególnie jest pod wrażeniem
Mostu Brooklińskiego. W tle widać drapacze
chmur z centrum Nowego Jorku, w którym
czynsze systematycznie spadają. Robi to
wrażenie na Maxie Bahrze. Ale jak stwierdza
sucho, „krajobraz uliczny przez ten fakt nie
wygra”. / Zdjęcie z ok. 1905 r.
Library of Congress, USA

Bahr kritisiert die Behandlung der Afroamerikaner, deren gleiche Rechte im Wesentlichen „auf dem Papier
geblieben“ seien. Positive Entwicklungen sieht er in deren Erfolgen im einheitlichen, aber fast überall rassistisch
getrennten Bildungswesen. / Titelblatt des „Colored American“, einer von Afroamerikanern herausgegebenen Zeitung
aus Washington DC, 1899

Bahr krytykuje złe traktowanie Afroamerykanów, których równe prawa dla wszystkich są zasadniczo „pozostawione na
papierze”. Widzi pozytywne zmiany w systemie edukacyjnym dostępnym dla wszystkich. / Okładka „Coloured American”,
afroamerykańskiej gazety z Waszyngtonu, 1899 r.
Library of Congress, USA

Amerika
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Karte der USA, 1880, mit eingezeichneter Route der Reise Max Bahrs: New York – Washington DC – St. Louis – Mexiko-Stadt – Orizaba – Los Angeles –
Yosemite Park – Portland – Yellowstone Park – Salt Lake City – Denver – Omaha – Chicago – Niagara Falls – New York
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Mapa USA z 1880 r. z wyznaczoną trasą podróży Maxa Bahra: Nowy Jork –Waszyngton – St. Louis – Meksyk – Orizaba – Los Angeles –
Park Yosemite – Portland – Park Yellowstone – Salt Lake City – Denver – Omaha – Chicago Wodospad – Niagara – Nowy Jork
National Archives, USA

Amerika

37

In der Zeitung und 1906 in einem Buch
veröffentlicht Bahr seine Reiseerfahrungen.
Beobachtungen zu Wirtschaft, Verwaltung
und Wohnungswesen unterfüttert er – für
ihn typisch – mit Statistiken. Besonders
seine persönlichen Eindrücke und humorvollen Einwürfe machen das Lesen zu
einem Vergnügen.

Bahr publikuje swoje doświadczenia z
podróży po Ameryce w gazecie i książce
w 1906 r. Zamieszcza w nich obserwacje z
zakresu gospodarki, administracji i miesz
kalnictwa. Łącznie z danymi statystycz
nymi. Szczególnie jego osobiste wspomnie
nia i pełne humoru dygresje sprawiają, że
czytanie tego to czysta przyjemność.
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Indie

Im Oktober 1913 reist Bahr ins Herzland der Jute
– nach Indien. Diesmal ist es keine Vergnügungs-,
sondern eine Geschäftsreise. Stark schwankende
Jute-Ernten und -Preise veranlassen ihn, sich „im
Ursprungslande selbst genau zu unterrichten“ und
die Versorgung seiner Fabrik sicherzustellen. Der
Kern der Max Bahr AG reist zusammen: Max, seine
Frau Adelheid, Tochter Margarete und Sohn Paul.
Sie treffen Verwaltungsspitzen, Juteproduzenten
und Exporteure. Unterwegs erkunden sie die mär
chenhaften Sehenswürdigkeiten von Ceylon/Sri
Lanka über Agra, die Himalayakette des Darjeeling
und Delhi bis Bombey/Mumbai. Land, Bauten und
Menschen lassen sie „erkennen, eine wie große Jahrtausend alte Kultur Indien aufzuweisen hat“.

W październiku 1913 r. Bahr udaje się do Indii. Tym
razem nie jest to podróż dla przyjemności, ale podróż
czysto służbowa. Silne wahania zbiorów i ceny juty
powodują, że musi osobiście zebrać informacje, aby
zapewnić zaopatrzenie dla swojej fabryki. Trzon
firmy podróżuje razem: Max, jego żona Adelheid,
córka Margarete i syn Paul. Spotykają się z szefami
administracji, producentami juty i eksporterami. Po
drodze odkrywają bajkowe zabytki Cejlonu. Zwied
zają Indie od południowego krańca aż po Himalaje.
Ziemia, budynki i ludzie pozwalają im „poznać, jak
wspaniałą tysiącletnią kulturę mają Indie
40
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Kalkutta in Bengalen – Fotografie von 1890 aus
„dem neben Bombay wichtigsten Handelsplatz
Indiens – dem Zentrum des Jutehandels und
der Juteindustrie.“

Kalkuta w Bengalu – zdjęcie z 1890 r. „Najważ
niejszy ośrodek handlowy Indii obok Bombaju
– centrum handlu i przemysłu jutowego”.
Library of Congress, USA

… nach der angeblichen Wiege
des Menschengeschlechtes —
dem Paradieslande Ceylon und dem
Wunderland Indien.

… ku rzekomej kolebce rodu ludzkiego –
na rajski Cejlon i do
cudownych Indii.
Max Bahr, 1926

Karte von Indien von 1911, mit eingezeichneter
Reiseroute Max Bahrs: Colombo – Kalkutta –
Darjeeling – Kalkutta – Lucknow – Kanpur –
Agra – Delhi – Jaipur – Mumbai – Colombo.
Die Reise dauerte mit Schiffstransfer von
Oktober1913 bis Februar 1914.

Mapa Indii z 1911 r. z wyznaczoną trasą podróży
Maxa Bahra: odwiedza Kolombo – Kalkutę –
Darjeeling – Kalkutę – Lucknow – Cawnpur –
Agrę – Delhi – Jaipur – Bombaj – Kolombo.
Podróż trwa od października 1913 do lutego 1914
r., łącznie z transferem morskim.
David Rumsey Map Collection, Stanford Libraries, USA
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Mit diesen Bildern illustriert Max Bahr seine detaillierte Beschreibung
von Anbau, Ernte- und Faserproduktion der Jute in Indien. Die Bilder
zeigen Arbeiter beim „Rösten“, dem Loslösen der Jutefasern im Wasser, beim Rollen der Ballen für die Verschiffung und vermutlich einen
Kolonialbeamten in einem Jute-Feld.
Bahr urteilt, der britische Kolonialismus habe Indiens Infrastruktur
und Wirtschaft stark gefördert und entwickelt, er kritisiert aber scharf
den verächtlichen Umgang der Kolonialmacht mit den Menschen,
die er vom Intellektuellen bis zur Bauersfrau sehr wertschätzend
beschreibt. Er äußert Bewunderung für Ghandis friedliche Forderungen und empfiehlt den Briten „verständiges Gewähren von selbstän
diger Verwaltung“.

Za pomocą tych zdjęć Max Bahr przedstawia proces uprawy juty i
produkcji włókien jutowych w Indiach. Zdjęcia pokazują robotników
rozluźniających włókna juty w wodzie, zwijających bele do transportu
i przypuszczalnie oficera kolonialnego na polu juty.
Bahr sądzi, że brytyjski kolonializm mocno wypromował i rozwinął
infrastrukturę oraz gospodarkę Indii. On sam osobiście ostro krytykuje
pogardliwe traktowanie pracujących ludzi przez potęgę kolonialną.
Jest pełen szacunku dla robotników. Wyraża podziw dla pokojowych
żądań Ghandiego i zaleca Brytyjczykom „przyzwolenie na rozsądną
autonomię”.
Bahr, Die Jute-Not!
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Im Juli 1914, kurz nach seiner Rückkehr und nur Wochen vor
Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der durch alle seine Jute-Pläne
„einen dicken Strich“ macht, veröffentlicht Bahr die Broschüre
„Die Jute-Not“. Jute „gehört zu den großen, wichtigen Artikeln des
Weltverkehrs und der Menschenarbeit“ – der steigende Bedarf der
Industrie werde aber vom stagnierenden Anbau kaum mehr gedeckt.
Bahr macht detaillierte Vorschläge zur Verbesserung.

W lipcu 1914 r., wkrótce po powrocie z Indii, Bahr publikuje broszurę
„Die Jute-Not”. Juta „jest jednym z wielkich, ważnych artykułów
światowego handlu i ludzkiej pracy”. Jednak pogłębiająca się stagna
cja upraw nie pozwala sprostać wielkiemu zapotrzebowaniu. Bahr
przedstawia szczegółowe sugestie dotyczące ulepszeń. Zaledwie kilka
tygodni później wybuch I wojny światowej wytycza „grubą linię”
wszystkim jego planom.

Indien
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Planskizze für neue Lagerhäuser, 1908 | Plan nowych magazynów, 1908 r.
Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Die „Jute“
„Juta“

Max Bahr, um 1908 | ok. 1908 r.
Dr. Hans-Joachim Keller

Postkarte mit Arbeiterinnen und Arbeitern vor der Jutefabrik,
ca. 1910, Blick vom Wartheufer

Pocztówka z robotnikami przed fabryką juty, ok. 1910 r.
Robert Piotrowski
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„Juta“

1903 wagt Max Bahr den Schritt in die Juteproduktion.
Er will Rohjute importieren und Garne und Gewebe
selbst herstellen, nicht mehr bloß vernähen. Ohne
Fachleute und ausgebildete Arbeiterinnen und Arbeiter in Landsberg ist das schwer. Doch Bahr ist inzwischen als großer Sackhändler und Stoffeinkäufer gut
vernetzt: Mit eigenem Kapital und Investitionen seiner
Familie und einiger Freunde errichtet er die ersten
Hallen der „Max Bahr Jute-Spinnerei und Weberei,
Plan- und Sackfabrik Landsberg a.W.“ am südlichen
Wartheufer. Zwei Dampfmaschinen, je eine für die
Weberei und eine für die Spinnerei, bestellt er von
Borsig aus Berlin. In Landsberg beginnt 1904 die Produktion von Jutegarn und -gewebe.

W 1903 r. Max Bahr odważa się wykonać krok milowy.
Postanawia importować surową jutę i samodziel
nie wytwarzać przędzę oraz tkaniny, a nie tylko
z nich szyć. Było to trudne ze względu na brak w
Landsbergu specjalistów i wykształconych robotni
ków. W międzyczasie jednak Bahr, jako znany już
przedsiębiorca z dobrymi kontaktami w branży, za
własne pieniądze i kapitał od krewnych oraz przyjaciół
buduje pierwsze hale przędzalni i tkalni juty. Fabryka
plandek oraz worków jutowych powstaje w Lands
bergu na południowym brzegu Warty. Równocześnie
kupuje dwa silniki parowe, jeden dla tkalni i jeden
dla przędzalni, zamawia je w firmie Borsig w Berlinie.
Produkcja przędzy jutowej i tkaniny w Landsbergu
rozpoczyna się w 1904 r.

Die Jahresproduktion an Geweben würde in
½ m breiter Bahn 1 ¼ mal um den Aequator reichen …

Eröffnungsbilanz der „Jute-Spinnerei und
Weberei, Plan- und Sackfabrik“, 1903

Bilans otwarcia „Przędzalni i Tkalni Juty Max
Bahr, Fabryka Plandek i Worków”, 1903 r.
Jürgen Bahr

Roczna produkcja tkanin rozciągałaby się 1¼ raza
wokół równika na ścieżce o szerokości ½ m …
Anzeige der Max Bahr AG, 1927
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Die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen (Hintergrund: Maschinenhaus, um 1910).
Liczbę pracowników ilustruje poniższy wykres (w tle: maszynownia, ok. 1910 r.)
Foto: Stiftung Brandenburg

Eine Werbeanzeige von 1927 veranschaulicht die Entwicklung
der „Jute“ in Zahlen.

Reklama z 1927 r. przedstawia rozwój fabryki Juty.
Führer durch Landsberg, 1927

Die „Jute“
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Grundrissplan der Jutefabrik, 1904.
In den folgenden Jahren kommen
etliche weitere Gebäude und Lagerhallen hinzu, mehr Webstühle und
Spindeln gehen in Betrieb.

Plan sytuacyjny fabryki juty, 1904 r.
W następnych latach zostaje dobu
dowanych kilka kolejnych budynków
i magazynów oraz uruchomionych
więcej krosien i wrzecion.
Archiwum Państwowe w Gorzowie
Wielkopolskim

Luftaufnahme der Fabrik, um 1920. Zu erkennen sind der im Vergleich
zum Plan von 1904 erfolgte Ausbau und die vielen umliegenden
Wohnhäuser für die Fabrikarbeiterinnen und -arbeiter.

Widok fabryki z lotu ptaka, ok. 1920 r. Można zobaczyć rozbudowę
fabryki w stosunku do planu z 1904 r. oraz wiele okolicznych domów
robotniczych przy fabryce.
Stiftung Brandenburg
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Säcke aus Naturfasern werden, bevor es Plastik-Verpackungen gibt,
für fast alles gebraucht – von Alaun über Graupen, Kali und Mörtel bis
zur Weizenstärke. Das Handbuch der Max Bahr AG von ca. 1915 listet
auf zehn Doppelseiten Schnitte, Maße, Stoffe, Nähte und Material
für verschiedenste Sackarten auf. 1906 verkauft Bahr mehr als neun
Millionen Säcke. 1913 sind es schon mehr als 35 Millionen. Außerdem
produziert die Fabrik Stoff-Filter, Planen und Segel.

Worki jutowe służą do pakowania prawie wszystkiego: ałunu, potasu i
zaprawy murarskiej, a także pęczaku czy skrobi. W podręczniku Max
Bahr AG z około 1915 r. na 10 stronach (pisane obustronnie) są zapre
zentowane wzory cięć, wymiary, tkaniny, szwy i materiały dla różnych
typów worków. W 1906 r. Bahr sprzedaje ponad dziewięć milionów
worków. W 1913 r. było to już ponad 35 milionów. Fabryka produkuje
również filtry z materiału, plandeki i żagle.
Jürgen Bahr
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Arbeiter beim Entpacken der Rohjute-Ballen, ca. 1924
Pracownik rozpakowujący surowe bele juty, ok. 1924 r.
Stiftung Brandenburg

Arbeiterin in der Spinnerei an einer
Schussgarn-Maschine, ca. 1924
Kobieta pracująca w przędzalni na
przędzarce, ok. 1924 r.
Stiftung Brandenburg

Arbeiterinnen und Arbeiter in der Weberei, ca. 1924
Robotnicy tkalni, ok. 1924 r.
Stiftung Brandenburg

Die alte Weberei mit 600 Webstühlen, ca. 1924
Stara tkalnia z 600 krosnami, ok.1924 r.
Stiftung Brandenburg
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Der soziale Unternehmer
Przedsiębiorca społeczny
… blieb ich bemüht, die Schatten des
Fabrikbetriebes für die Arbeiterschaft nach
Möglichkeit zu mildern.

… starałem się jak najbardziej złagodzić
robotnikom codzienne trudy
pracy w Fabryce”.
Max Bahr versucht, die Lebensbedingungen der
Arbeiterinnen und Arbeiter in seiner Fabrik deutlich
besser zu gestalten, als das allgemein üblich ist.
Dabei geht es ihm nicht nur um leichtere Anwerbung
und bessere Motivation. Bahr erklärt, sie sollten
grundsätzlich „nicht bloß als Arbeitsmaschinen,
sondern als Mitmenschen angesehen werden“. Der
Unternehmer habe auch als Bürger „soziale Pflichten“. Dazu investiert er kräftig in den Bau moderner
Werkswohnungen, in die gesundheitliche Versorgung
seiner Beschäftigten und in die Betreuung ihrer
Kinder. Auch eine Vertretung der Belegschaft richtet
Bahr freiwillig ein. Damit sollen in dem schnell
wachsenden Betrieb Probleme bereits im Entstehen
erkannt und abgestellt werden.

Max Bahr, 1926

Max Bahr stara się, aby warunki życia pracowni
ków w jego fabryce były znacznie lepsze, niż jest to
w zwyczaju. Chodzi mu nie tylko o to, aby łatwiej
rekrutować i motywować pracowników. Z zasady
nie powinni być oni postrzegani jedynie jako ma
szyny robocze, ale jako współistniejące istoty lud
zkie. Przedsiębiorca ma również „zobowiązania
społeczne”. W tym celu Bahr mocno inwestuje w
budowę nowoczesnych mieszkań firmowych, opiekę
zdrowotną swoich pracowników oraz opiekę nad
dziećmi. Również dobrowolnie tworzy przedstawi
cielstwo siły roboczej. W ten sposób problemy w
szybko rozwijającej się firmie powinny być rozpoz
nawane i eliminowane w miarę ich pojawiania się.

Margarete Bahr, zweite Tochter Max Bahrs,
leitet die Sozialeinrichtungen der Firma.
Sie ist auch in der Konzernleitung und im
Gemeinnützigen Bauverein aktiv. Sie führt
den 1919 gegründeten „Bund Landsberger
Bürgerinnen“ und betätigt sich in der
Kommunalpolitik.

Margarete Bahr, druga córka Maxa Bahra,
zajmuje się w firmie sprawami społecz
nymi. Jest również aktywna w zarządzaniu
fabryką oraz w Stowarzyszeniu Budownictwa
Społecznego. Kieruje ponadto założonym w
1919 r. Związkiem Obywatelek Landsbergu i
aktywnie angażuje się w politykę lokalną.
Stiftung Brandenburg
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Max Bahr und Arbeiterinnen in der
Jutefabrik, Ölbild des Landsberger
Malers Ernst Henseler, ca. 1912

Max Bahr i pracownicy fabryki juty,
obraz olejny malarza z Landsbergu
Ernsta Henselera, ok. 1912 r.
Stiftung Brandenburg

Trotz teils schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen und der zweifellos
harten Arbeit in der Jutefabrik streiken die Weber und Spinnerinnen nur
zweimal in den Gründungsjahren. Die meisten erhalten niedrige Grundlöhne und leistungsabhängige Zuschläge – ein von den Gewerkschaften
als „Akkordhetze“ bekämpftes Modell. Offenbar sind aber Löhne und
Behandlung bei Bahr besser als in anderen Betrieben. Nur 1917 kommt
es noch einmal zu einem Streik.

Mimo trudnych warunków ekonomicznych i ciężkiej pracy w fabryce
juty, tkacze i prządki w pierwszych latach działalności firmy straj
kowali tylko dwa razy. Większość z nich otrzymywała niskie płace
a premia uzależniona była od wyników pracy. Taki model związki
zawodowe określały jako „akordową harówkę”. Mimo tych niedogodno
ści, warunki pracy i płacy w fabryce juty Maxa Bahra były lepsze niż u
innych. Dopiero w 1917 r. dochodzi do kolejnego strajku.
Stiftung Brandenburg
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Im Kinderheim der Max Bahr AG versorgen Erzieherinnen Babys, Kleinkinder
und später auch Schulkinder der Arbeiterinnen während der Arbeitszeiten. Die
Kosten für die Eltern subventioniert die
Firma. Darüber hinaus bietet die Jutefabrik Stillräume, Krankeneinrichtungen
und sozialmedizinische Betreuung.

W Ochronce Max Bahr AG przedszko
lanki opiekują się niemowlętami, małymi
dziećmi, a później dziećmi w wieku
szkolnym pracowników w godzinach
ich pracy. Firma dofinansowuje koszty,
które ponoszą rodzice. Ponadto fabryka
juty oferuje pokoje do karmienia piersią,
zakłady opieki zdrowotnej
i socjalną opiekę medyczną.
Stiftung Brandenburg

Max und seine Tochter Margarete
inmitten der Kinder im Kinderheim. Links
hinten die Leiterin des Kinderheims,
Helene Wagner, 1924.

Max i jego córka Margarete w Ochronce.
Z tyłu po lewej dyrektor Ochronki
Helene Wagner, 1924 r.
Stiftung Brandenburg

Mehr zum Kinderheim auf S. 106
Zobacz więcej o Ochronce na str. 106
Die Werksküche versorgt die Arbeiterinnen und
Arbeiter mit verbilligtem Essen in der Werkskantine – Foto mit Köchen um 1920. Während
der Inflationsjahre verkauft die Firma Max Bahr
Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs
direkt im Werk, um den Wertverlust der Löhnung auf dem Weg zu den Läden zu reduzieren.
Sanitäre Einrichtungen wie Waschräume mit
Duschen und Wannenbäder stehen zuvorderst
den Schwerarbeitern an den Maschinen, aber
auch der restlichen Belegschaft zur Verfügung.

Kuchnia fabryczna zaopatruje stołówkę zakła
dową – zdjęcie z kucharzami, ok. 1920 r. W
latach inflacji Max Bahr sprzedaje artykuły
spożywcze i artykuły codziennego użytku bez
pośrednio w fabryce. Ma to zmniejszyć rosnącą
inflację płac, ponieważ artykuły w sklepach
są znacznie droższe. Urządzenia sanitarne,
takie jak umywalki z prysznicami i wannami,
są dostępne dla robotników pracujących przy
maszynach, ale nie tylko.
Stiftung Brandenburg
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Kinderkrippe der Max Bahr AG, ca. 1924
Żłobek Max Bahr AG, ok. 1924 r.
Stiftung Brandenburg

Die Jutefabrik beschäftigt mehr Frauen als Männer. Viele kommen von weither, etliche aus
polnischen Gebieten, Tschechien, Russland und Italien. / Versicherungsbescheinigung der
Krankenkasse der Max Bahr AG für die Arbeiterin Josefa Lobin, geb. Prominski, aus Konary/
Posen, 1924

Fabryka juty zatrudnia więcej kobiet niż mężczyzn. Wielu przyjeżdża z daleka, niektórzy z
terenów całej Polski, Czech, Rosji i Włoch. / Zaświadczenie o ubezpieczeniu pracownicy Józefy
Lobin, z domu Promińskiej, z Konar/Poznań, 1924 r.
Stiftung Brandenburg
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Die Fabriksparkasse bietet bessere Zinsen als die städtische Sparkasse und soll es den
Arbeiterinnen und Arbeitern ermöglichen, Ersparnisse zu bilden. / Plakat von 1912

Zakładowa kasa oszczędnościowa oferuje lepsze oprocentowanie niż miejska kasa
oszczędnościowa. Ma umożliwić robotnikom oszczędzanie. / Plakat, 1912 r.
Brandenburgisches Landeshauptarchiv
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Der Arbeiter Wenzel Mathes erhält 1929 ein aufwendig
gestaltetes Gedenkblatt für 25 Jahre treuer Dienste.
Es zeigt u. a. eine Ansicht der Fabrik, Maschinen mit
Arbeiterinnen und Arbeitern und das Kinderheim.
Mathes war offenbar seit Eröffnung der neuen Fabrik im
Jahr 1904 bei Bahr beschäftigt.

W 1929 r. robotnik Wenzel Mathes otrzymał misternie
wykonany pamiątkowy dyplom za 25 lat pracy zawodowej.
Widać na niej m.in. widok na fabrykę, maszyny z robotni
kami i dom dziecka. Mathes był najwyraźniej zatrudniony
przez Bahra od czasu otwarcia nowej fabryki w 1904 roku.
Robert Piotrowski

Wie schwierig es für die Firma
trotz guter Konditionen bleibt,
Arbeitskräfte zu gewinnen, zeigt
das Beispiel der aus Böhmen
stammenden Familie Swoboda.
/ Schreiben der Firmenleitung an
den Landesdirektor der Provinz
Brandenburg vom 25. März 1927

Jak trudno jest firmie pozyskać
robotników, pomimo dobrych
warunków pracy pokazuje
przykład rodziny Swoboda, która
pochodzi z Czech / Pismo Dyrek
cji fabryki do Dyrektora Prowincji
Brandenburgii z 25 marca 1927 r.
Brandenburgisches Landeshauptarchiv
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Der furchtbare Krieg, in dem wir stehen …
Okropna wojna, w której tkwimy …
Max Bahr, Januar 1917

Krieg und Nation
Wojna i naród
Mit dem Kriegsausbruch im August 1914 ändert sich
auch in der Juteproduktion fast alles. Das größte
Problem ist der Rohstoffnachschub. Aus der britischen Kolonie Indien kommt natürlich keine Jute
mehr nach Deutschland. Als klar wird, dass der
Krieg nicht binnen Wochen zu gewinnen ist, greift
eine Kriegs-Planwirtschaft, um den Mangel zu verwalten. Die Behörden organisieren die Verteilung
der Rohstoffe und Produkte. Militärbedarf hat Vorrang. Für die Jute heißt das: Weder die restlichen
Faserbestände noch Gewebe und Säcke dürfen
frei gehandelt werden. Bahr, der seine wirtschaftliche Unabhängigkeit schätzt, muss mittun. Trotz
vieler Militäraufträge sorgt der Rohstoffmangel für
schwankende Produkt ions- und Beschäftigungszahlen – bis 1916 muss Bahr ungefähr die Hälfte
seiner Belegschaft entlassen. Doch auch das Militär
braucht Säcke und Stoffe, der Betrieb geht mit
Ersatzrohstoffen weiter.

Die gesamte Wirtschaft soll auf den militärischen Bedarf ausgerichtet
werden. Nahezu alles wird rationiert und zugeteilt, von Lebensmitteln
bis zur Jute. Max Bahr sitzt als einer der wichtigsten Produzenten im
zentralen „Jute-Kriegsausschuss“. / Sitzungsbericht vom 29. November 1915

Cała gospodarka nastawiona jest na potrzeby wojska. Wszystkie pro
dukty są reglamentowane. Począwszy od środków żywnościowych, aż
po jutę. Max Bahr zasiada jako jeden z najważniejszych producentów
w Centralnej Komisji Wojennej do spraw Konopi. / Sprawozdanie z
posiedzenia z 29 listopada 1915 r.
Bundesarchiv
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Wraz z wybuchem wojny w sierpniu 1914 r. zmie
nia się całkowicie produkcja w fabryce juty.
Największym problemem jest zaopatrzenie w
surowiec. Naturalnie z brytyjskiej kolonii w Indi
ach zaprzestano importu do Niemiec. Kiedy staje
się jasne, że wojna potrwa dłużej, urzędy przejmują
reglamentację surowca i gotowych produktów. Jed
nak zapotrzebowanie dla wojska ma pierwszeństwo.
Fabryka juty dostaje zakaz samodzielnej sprzedaży
włókna, tkanin oraz worków. Pomimo wielu zleceń
niedobór surowca w fabryce Bahra ma znaczny
wpływ na produkcję oraz zatrudnienie robotników.
Do 1916 r. Bahr musi zwolnić połowę załogi. Woj
sko cały czas potrzebuje worków i tkaniny. Pro
dukcja jest kontynuowana przy użyciu surowców
zastępczych.

Bereits wenige Tage nach Kriegsbeginn
wendet sich Max Bahr an die preußische
Regierung und das Kriegsministerium: Er
bittet die Behörden, die in ausländischem
Besitz befindlichen Rohfaser-Vorräte zu
beschlagnahmen. Auch Sicherstellung des
Güterverkehrs und schnelle Bezahlung von
Rechnungen der öffentlichen Hand mahnt er
an – mit Erfolg.

Zaledwie kilka dni po rozpoczęciu wojny
Max Bahr zwraca się do pruskiego rządu i
Ministerstwa Wojny o pomoc w konfiskacie
zapasów surowca, który stoi w portach na
zagranicznych statkach. Prosi o ochronę
transportu towarowego i szybką regulację
zaległych rachunków z publicznych środków
finansowych – z sukcesem.
Brandenburgisches Landeshauptarchiv

Bahrs Lohnzahlungen gelten als überdurchschnittlich, jedoch
sind Textillöhne überall niedrig. Nahrungsmittel werden knapp. Im
August 1917 streikt die Bahr-Belegschaft für höhere Mindestlöhne.
Bahr lehnt zunächst brüsk ab und droht, die Fabrik zu schließen.
Ein Schlichtungsausschuss setzt eine moderate Lohnerhöhung durch.
/ Telegramm mit der Polizeimeldung über den Streikausbruch vom
4. August 1917 und Blick in die Spinnerei, um 1920

Zarobki w fabryce Bahra są powyżej średniej. Jednak płace w branży
tekstylnej są wszędzie niskie. Brakuje żywności. W sierpniu 1917 r.
robotnicy rozpoczynają strajk o podwyżkę płac. Bahr stanowczo
odmawia i grozi zamknięciem fabryki. Komisja arbitrażowa wymusza
umiarkowaną podwyżkę płac. / Telegram z meldunkiem policyjnym o
wybuchu strajku dnia 4 sierpnia 1917 r. i widok na przędzalnie, ok. 1920 r.
Dok.: Brandenburgisches Landeshauptarchiv; Foto: Stiftung Brandenburg
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Angesichts der Rohstoffprobleme sucht
Bahr nach Lösungen. Als einheimische
Alternative zu Jute empfiehlt Bahr Hanf,
der mit Regierungshilfe großflächig angebaut werden soll. Besonders nach 1933
lebt diese Idee wieder auf. / Hanfernte in
Brandenburg, 1935

Problemy z brakiem surowca zmuszają
Bahra do poszukiwań innych rozwiązań.
Alternatywnym rozwiązaniem jest uprawa
konopi, które przy pomocy rządu mają być
uprawiane na szeroką skalę. Ten pomysł
zostaje ożywiony po 1933 r. / Zbiory
konopi w Brandenburgii, 1935 r.
Mitteilungen für die Landwirtschaft 33/1935

Wie immer nimmt Bahr selbst in die
Hand, was ihm richtig und wichtig
scheint. Beim Hanfanbau war der Erfolg
allerdings bescheiden. Als Prokurist
der Gesellschaft ist Fritz Bahr, ein
Neffe von Max, tätig. / Mitteilung von
Bahr über die Verlegung des Sitzes der
Deutschen Hanfbau-Gesellschaft von
Berlin nach Landsberg, Oktober 1916

Wszystkie sprawy ważne oraz potrzebne
Max Bahr załatwiał osobiście. Jednak
uprawa konopi nie była jego wielkim
sukcesem. /Zawiadomienie Bahra o
przeniesieniu siedziby Niemieckiego
Towarzystwa Produkcji Konopi z Berlina
do Landsbergu, październik 1916
Brandenburgisches Landeshauptarchiv
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Auch nach Kriegsende plädiert Bahr
wegen Importproblemen für die verstärkte
Nutzung von Hanf als Rohstoff.
/ Nachdruck eines Flugblatts von 1922

Nawet po zakończeniu wojny, w związku
z zaistniałymi problemami importu
surowca, Bahr zapowiada zwiększenie
wykorzystania konopi do produkcji.
/ Przedruk ulotki z 1922 r.
Max Bahr, 1926

1916 ist alle Jute verbraucht, und die Fabrik muss auf Ersatzstoffe
umstellen. Vor allem Papier wird nun versponnen. Die Umstellungen
bei Maschinen und Arbeitsweisen sind schwierig, aber Bahr bleibt
nichts anderes übrig, als das „minderwertige“ Material zu verwenden.
„Das ganze Volk war einig im festen Willen des Durchhaltens, und so
ging auch alles!“ Erst im September 1919 geht wieder Rohjute ein.
/ Muster von Papierersatzstoffen, 1917/18

W 1916 r. rezerwy juty zostają zużyte i fabryka musi przejść na
zamienniki. Obecnie przede wszystkim przędzie się papier. Zmiany
są trudne. Jednak Max Bahr nie ma wyboru. „Cały naród zjednoczył
się, aby przetrwać te ciężkie czasy i tak wszystko do przodu”. Dopiero
we wrześniu 1919 r. surowa juta wraca na rynek. / Wzór zamienników
papieru, 1917/1918 r.
Technisches Museum Wien
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Von einem gerechteren Wahlrecht in
Preußen erhoffen sich viele im Ersten Weltkrieg einen stärkeren nationalen Zusammenhalt. Bahr schlägt 1917 vor, Leistungen
für den Staat zu belohnen. Sein Glaube an
sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt
durch Bevölkerungsvermehrung zeigt sich
darin, dass er Wählern für Kinder zusätzliche
Stimmen geben möchte. Auch militärisch
bedeute das „Mehrung unserer Volkskraft!“

Wielu ma nadzieję, że bardziej sprawiedliwe
prawo wyborcze w Prusach doprowadzi do
spójności narodowej. W 1917 r. Bahr propo
nuje płatne uregulowanie usług dla państwa.
Jego wiara w postęp społeczny i gospodarczy
poprzez przyrost mieszkańców przejawi się
tym, że wyborcy zechcą oddawać dodat
kowe głosy na dzieci. Z wojskowego punktu
widzenia oznacza to również „Zwiększenie
siły naszego narodu”.
Max Bahr, 1917
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Der „Geist von 1914“, die Idee, der Deutschland angeblich aufgezwungene „Verteidigungskrieg“ habe nun alle Deutschen ungeachtet
ihres Standes und ihrer politischen Orientierung vereint, wirkt auch
bei Max Bahr. Zusammen mit den Führern der anderen bürgerlichen
Parteien gründet er in Landsberg den „Verband 1914“. Ziel ist es,
mit Bildung und Wohlfahrt einen „Schützengrabengeist“ angeblicher Gleichheit im Krieg zu beleben. Bahr betont in seinen Reden
praktische wirtschaftliche und soziale Ziele, bedient sich aber auch
nationalistischer Rhetorik. Doch der „Geist von 1914“ kann die
realen Unterschiede nicht überdecken – praktische Wirkung bleibt
aus, die Landsberger Sozialdemokraten machen gar nicht erst mit.
/ Bericht des „Verband 1914“, Landsberg 1918

„Duch roku 1914“ to sposób myślenia, że wojna, rzekomo narzucona
Niemcom, zjednoczy ich teraz wszystkich pomimo różnic społecz
nych i politycznych. To myślenie wpływa także na Maxa Bahra. Wraz
z przywódcami innych partii mieszczańskich zakłada w Lands
bergu „Związek 1914”. Jego celem jest edukacja i opieka społeczna, a
także ożywienie rzekomej równości na wojnie. Bahr zaleca praktyczne
środki ekonomiczne i społeczne, sam je stosuje w oparciu o nacjona
listyczną retorykę. „Duch roku 1914” nie jest w stanie ukryć prawdzi
wych różnic. Brak praktycznego efektu. Socjaldemokraci z Gorzowa
Wielkopolskiego nie biorą w nim udziału. / Sprawozdanie „Związek
1914”, Landsberg, 1918 r.
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Max Bahr, 1910 | Max Bahr, 1910 r.
Dr. Hans-Joachim Keller

… alle verschiedenen Zweige der Betätigung
sind daran beteiligt, wie auch alle Klassen
und Parteien der Stadt.

… wszystkie działające w mieście
partie i klasy społeczne
biorą w tym udział.
Max Bahr, 1926

Ein Haus für alle
Dom dla każdego
Noch 1912 gibt es in Landsberg kaum Räume für
Versammlungen, Bildung oder Sport. Die Halle von
Max Bahrs Turnverein ist ein alter Lagerraum, die
von Bahr initiierte Volksbücherei muss im umgebauten Kohlenkeller einer Schule hausen, Orte
für die Jugend oder ein Gewerkschaftshaus gibt
es nicht.Eine Vereins-, Bildungs- und Sportstätte
in der Mitte Landsbergs – nichts weniger wollen
Bahr und einige Mitstreiter in Landsberg errichten.
Heute würde man es wohl „Sozialzentrum“ nennen.
Auch ein Schwimmbad ist vorgesehen – dessen
Errichtung scheitert aber zunächst an Baugrund
und Weltkrieg.Das Volkswohlfahrtshaus soll all das
ermöglichen: Bildung durch Bücher und persönliche Vermittlung, Jugendpflege, Vereinsleben, Turnen und Versammlungen. Doch erst in der jungen
Republik wird das 1914 fertiggestellte Haus ab 1920,
was Bahr vorgesehen hat: Ein Zentrum der Landsberger Zivilgesellschaft.
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Dom dla każdego

W 1912 r. w Landsbergu nie ma właściwego miejsca
do wspólnych spotkań, nauki czy sportu. Miejska
hala sportowa znajduje się w starym magazynie.
Bahr inicjuje powstanie biblioteki publicznej, która
mieści się w piwnicy jednej ze szkół. Nie ma miejsc
dla młodzieży ani Domu Związkowego. Centrum
społeczne, edukacyjne i sportowe w centrum Lands
bergu to cel starań Bahra i tych, którzy jego starania
wspierają. Planowana była również pływalnia - ale
jej budowa początkowo została przesunięta w czasie
z powodu braku terenu pod budowę oraz trwającej
I wojny światowej. Dom Społeczny powinien to
wszystko oferować: pomieszczenia biblioteczne,
do nauki, opieki nad młodzieżą, spotkań towar
zystw, sportu i salę na zebrania. Dom w 1914 r. jest
gotowy do użytku, jednak dopiero w 1920 r. zaczyna
funkcjonować jako centrum landsberskiego życia
społecznego.

Das Volkswohlfahrtshaus auf einer
kolorierten Postkarte, um 1920

Dom Działalności Społecznej na
kolorowej pocztówce, ok. 1920 r.
Stiftung Brandenburg

Die im Juli 1912 von Max Bahr mit Familienangehörigen und Freunden aus der Landsberger Kaufmannschaft gegründete „Volkswohlfahrt-Aktiengesellschaft zu Landsberg a.W.“
beginnt 1913 den Bau des Wohlfahrtshauses.
Ungewöhnlich für die Zeit: Bahrs Tochter
Margarete, bereits verantwortlich für das
Kinderheim und an seiner Firma beteiligt,
sitzt im Aufsichtsrat, mit Elise Forch amtiert
eine weitere Frau im Vorstand. Wie bereits
den Bauverein unterstützen auch nun einige
der jüdischen Bürger Landsbergs, mit denen
Max Bahr befreundet ist, das Projekt.
Mehr auf S. 106

W lipcu 1912 r. Max Bahr wraz z rodziną i
przyjaciółmi z landsberskiego kupiectwa
zakłada Towarzystwo Akcyjne Działalności
Społecznej. W 1913 r. rozpoczyna budowę
Domu Działalności Społecznej. W radzie
nadzorczej zasiadają w tym czasie: Marga
rete, córka Bahra, która należała do ścisłego
kierownictwa firmy. Projekt ten wspierają
również niektórzy żydowscy obywatele
Landsbergu, z którymi Max Bahr się przy
jaźni i którzy już wsparli Stowarzyszenie
Budownictwa Społecznego.
Zobacz więcej na str. 106
Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
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Ausschnitt aus dem Messtischblatt von 1934 mit dem markierten Standort des Volkswohlfahrtshauses
Fragment mapy topograficznej z 1934 roku z zaznaczoną lokalizacją Domu Działalności Społecznej w Lansbergu.
Brandenburgisches Landeshauptarchiv
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Wie für etliche andere Bahr-Gebäude zeichnet der Berliner Architekt
Fritz Crzellitzer für den Bau verantwortlich. Der Architekt ist ein
Schwiegersohn eines engen Freundes von Max Bahr, des aus Landsberg stammenden jüdischen Unternehmers Georg Schönflies.
Viele Elemente der markanten Fassade zeigen den Stil Crzellitzers,
mit dem er auch in Berlin erfolgreich ist. / Entwurfszeichnung für
das Volkswohlfahrtshaus, 1913

Berliński architekt Fritz Crzellitzer jest także autorem projektów kilku
innych budynków Maxa Bahra. Architekt jest zięciem bliskiego przy
jaciela Maxa Bahra, pochodzącego również z Landsbergu, żydowskiego
przedsiębiorcy Georga Schönfliesa. Wiele charakterystycznych elemen
tów fasady wskazuje na styl Crzellitzera. Odnosi on znaczne sukcesy
również w Berlinie. / Projekt rysunku Domu Działalności Społecznej,
1913 r.
Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Grundriss des Volkswohlfahrtshauses, um 1913. Das Haus verfügt
über eine Mehrzweckhalle für Sport und Versammlungen, die Bestuhlung kann unter dem Hallenboden verstaut werden. Es gibt Räume für
Gastronomie, Bücherei, kleine Versammlungen und Kurse aller Art
sowie Büros für Vereine.

Projekt Domu Działalności Społecznej, ok. 1913 r. Dom posiada dużą
halę, która jest wykorzystywana do uprawiania sportu i na zebrania. Na
dole znajdują się pomieszczenie magazynowe, w których są przechowy
wane krzesła. Ponadto są tu pomieszczenia przeznaczone na gastrono
mię, księgarnię, zebrania i kursy w małym gronie oraz biura różnych
stowarzyszeń.
Max Bahr, 1926
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1914 wird das Volkswohlfahrtshaus fertig – allerdings muss es auf
Jahre hinaus einem anderen Zweck dienen: Es ist Reserve-Lazarett
für im Weltkrieg verwundete deutsche Soldaten – hier ein Blick in die
Turnhalle. Erst 1920 wird der neue Bau seinem eigentlichen Zweck
übergeben. / Fotografie, um 1918

W 1914 r. zostaje ukończona budowa Domu Działalności Społecznej.
Co prawda, jeszcze długo musi służyć innym celom: znajduje się tu
lazaret dla niemieckich żołnierzy. Tutaj widok na halę sportową.
Dopiero w 1920 r. Dom Działalności Społecznej może podjąć pracę
zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem. / Zdjęcie ok. 1918 r.
Landsberg in den Jahren 1914–1924, 1926

Auch die Arbeitervertreter des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbunds, also des
„Gegenpols“ des „freien Unternehmertums“,
halten selbstverständlich Versammlungen in
Bahrs Wohlfahrtshaus ab. / Neumärkisches
Volksblatt, 2. März 1924

Przedstawiciele robotników z Niemieckiej
Federacji Związków Zawodowych jako „anty
pola” – przciwwaga „niezrzeszonych przed
siębiorców” – odbywają oczywiście spotkania
w Domu Społecznym Bahra. / „Neumärki
sches Volksblatt” z 2 marca 1924 r.
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Im „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ vereinen sich vor allem Sozialdemokraten und
Gewerkschafter, aber auch etliche Liberaldemokraten gegen die reaktionären Feinde der
Republik, Rechtsextreme und Antisemiten. / Einladung zur Kreiskonferenz ins Wohlfahrtshaus, Neumärkisches Volksblatt vom 19. Januar 1930

W „Sztandarze Rzeszy Czarno-Czerwono-Złotym” jednoczą się wszyscy socjaldemokraci
i związki zawodowe, także kilku liberalnych demokratów, przeciwko reakcyjnym wrogom
republiki, ekstermie prawicowej i antysemitom. / Zaproszenie na konferencję powiatową w
Domu Społecznym, „Neumärkisches Volksblatt” z 19 stycznia 1930 r.

1933 müssen die Vereine, der Kirchenchor,
die sozialen Einrichtungen und die Volksbibliothek den Nationalsozialisten weichen.
Zuerst zieht der Arbeitsdienst Ostmark hier
ein. Das Fernsprechbuch von 1941 verzeichnet die Kreisleitung der NSDAP, die SAStandarte 48, das Kreisamt der NS-Volkswohlfahrt und die Deutsche Arbeitsfront mit
der Adresse des Volkswohlfahrtshauses,
Moltkestraße 22-24

W 1933 roku kluby i stowarzyszenia, chór
kościelny, instytucje społeczne i biblioteka
publiczna musiały ustąpić miejsca narodo
wym socjalistom. Najpierw wprowadza się tu
Służba Pracy Ostmark. W książce telefo
nicznej z 1941 r. widnieje tu: kierownictwo
powiatowe NSDAP, SA-Standard 48, oddział
powiatowy NS-Opieki Ludowej i Niemiecki
Front Pracy z adresem Domu Działalności
Społecznej, Moltkestraße 22-24 (obecnie ul.
Dąbrowskiego 33)
Ein Haus für alle
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Wartheseitige Ansicht der Jutefabrik mit
Lastkahn vor dem fabrikeigenen Hafen,
nach 1910

Widok na fabrykę juty z barką przed por
tem, po 1910 r.
Dr. Hans-Joachim Keller

Kalkutta und Hamburg liegen heute wirtschaftlich sehr viel
näher an Landsberg als Orte, wie Berlinchen und Soldin, die von
Landsberg nur eine Entfernung von 35 km haben.

Dzisiaj Kalkuta i Hamburg gospodarczo są bliżej Landsbergu
niż takie miejsca jak Berlinchen (Barlinek) i Soldin (Myślibórz),
które oddalone są od Landsbergu zaledwie o 35 km.
Max Bahr, Vortrag „Die Fortführung des Rhein-Weser-Kanals bis zur Elbe“, Juli 1911

Wasserwege und Wachstum
Drogi wodne i wzrost gospodarczy
Bereits seine erste Sackfabrik legte Max Bahr nicht
zufällig direkt an die Warthe. Für die neue Spinnerei
und Weberei am anderen Flussufer ist ein eigener
Hafen unabdingbar. Die Rohjute kommt auf dem
Wasserweg von Indien über Hamburg nach Landsberg. Stoffe schickt Max Bahr von dort auch in seine
Nähereien nach Magdeburg und Hamburg, fertige
Säcke gehen hin und her. Transporte auf dem Wasser sind deutlich billiger als mit der Eisenbahn. Die
Binnenschifffahrt ist zentral für Bahrs eigene wirtschaftliche Bedürfnisse. Doch nicht nur deshalb
engagiert er sich für deren Ausbau. Er sieht in besseren Wasserwegen eine entscheidende Voraussetzung
für die wirtschaftliche Entwicklung der vorwiegend
von Landwirtschaft geprägten preußischen Ostprovinzen. Die Technischen Universität Danzig verleiht
Bahr 1924 für seine Verdienste um den Ausbau der
ostdeutschen Wasserstraßen die Ehrendoktorwürde.
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Pierwsza fabryka worków Maxa Bahra jest usytuo
wana bezpośrednio nad Wartą. Nowa przędzalnia
i tkalnia są położone po drugiej stronie rzeki i
posiadają własny port. Surowa juta dociera drogą
wodną z Indii przez Hamburg do Landsbergu.
Tkaniny wysyła Max Bahr z Landsbergu do swoich
szwalni w Magdeburgu i Hamburgu. Transport
rzeczny jest znacznie tańszy niż kolejowy. Trans
port wodny śródlądowy ma zasadnicze znaczenie
dla własnych potrzeb firmy Bahra. Lecz nie jest to
jedyny powód, dla którego chce się rozbudowywać.
W ulepszonych drogach wodnych postrzega
decydujący warunek rozwoju gospodarczego Prus
kiej Prowincji Wschodniej. Politechnika Gdańska
w 1924 r. nadaje Bahrowi tytuł doktora honoris
causa za zasługi na rzecz rozbudowy wschodnio
niemieckich dróg wodnych.

Schleppkähne auf der Warthe
bei Landsberg, undatiert

Barki na Warcie koło Landsbergu,
bez daty
Stiftung Brandenburg

Bahr begründet die Notwendigkeit des Ausbaus der Wasserwege mit wirtschaftlichen und
nationalen Interessen. Bahrs Schriften bis 1918 fordern die Festigung des „Deutschtums“ im
Osten und die Vermehrung der deutschen Bevölkerung zur Stärkung von Wirtschaft und Militär.
Sein ausgeprägtes Nationalbewusstsein wertet jedoch andere Nationen nicht ab. Auch nach
dem Ersten Weltkrieg äußert er als Einwohner der Neumark, die nun „Grenzmark“ zum wiedererstandenen Polen ist, keine antipolnischen Ressentiments. / Aus dem Vortrag Max Bahrs:
„Der Bau des Ost-Kanals ist eine zwingende Forderung des Staatswohls für Preußen und für
das Deutsche Reich“, gehalten in Allenstein am 28. November 1912.

Bahr uzasadnia konieczność rozbudowy dróg wodnych interesami gospodarczymi i narodowymi.
W pismach do 1918 r. Bahr żąda konsolidacji „niemieckości” na wschodzie i wzrostu liczby
ludności niemieckiej w celu wzmocnienia gospodarki i obronności (wojska). Jednak jego wyraźna
świadomość narodowa nie umniejsza wartości innych narodów. Nawet po I wojnie światowej jako
mieszkaniec Nowej Marchii, dla którego „Marchia Graniczna” jest znakiem odrodzonej Polski,
nie żywił urazy do Polaków. „Budowa Kanału Wschodniego jest obowiązkowym wymogiem dla
państwa i Cesarstwa Niemieckiego”. / z wykładu Maxa Bahra, który odbył się w Allenstein
(Olsztyn) 28 listopada 1912 r.
Wasserwege und Wachstum
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Max Bahrs Berechnungen der Gesamtvolumina des Güterverkehrs
der wichtigsten Schwerpunktregionen beweisen die verkehrsbedingte
„Rückständigkeit“ des Nordostens / Karte aus: Max Bahr, Für den
Ost-Kanal Weichsel-Masuren, 1913

Obliczenia Maxa Bahra dotyczące całkowitego ruchu towarowego w
najważniejszych priorytetowych regionach potwierdzają „zacofanie”
północnego wschodu związane z ruchem drogowym. / Mapa z: Max
Bahr, Kanał Wschodni Mazury–Wisła, 1913 r.
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Die sehr unterschiedlichen Kosten für den Transport von Waren auf
dem Wasser und auf der Schiene veranschaulicht Max Bahr hier mit
Kreisen: Die einfachen Linien zeigen die Bahnpreise, die doppelten
die Kosten für die Schiffsfracht. / Karte aus: Max Bahr, Für den OstKanal Weichsel-Masuren, 1913

Znaczna różnica ceny pomiędzy transportem kolejowym a rzecznym
na niekorzyść kolei, zilustrowana przez Maxa Bahra: pojedyncze linie
pokazują ceny kolei, podwójne – koszty frachtu barek. / Mapa: Max
Bahr, Kanał Wschodni Mazury–Wisła, 1913 r.
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Titelseite von Max Bahrs Broschüre „Der Ostkanal
und seine Bedeutung für die Not und Zukunft des
Ostens“, Berlin 1918

Strona tytułowa broszury Maxa Bahra „Kanał
Wschodni i jego znaczenie dla potrzeb i przyszłości
wschodnich Niemiec”, Berlin 1918 r.

Noch im Januar 1930 veröffentlicht Bahr
einen detaillierten Zeitungsbeitrag über
die Bedeutung der Binnenschifffahrt für
seine Firma, aus dem die Zeitschrift des
Preußischen Statistischen Landesamtes
1931 ausführlich zitiert. Mit rund 11.000
Tonnen Rohjute verarbeitet Bahr Mitte der
1920er Jahre etwa 10 Prozent der gesamten
nach Deutschland importierten Rohjute.
Die Mehrkosten für die Fracht, die ohne die
Binnenschifffahrt entstünden, veranschlagt
Bahr pro Jahr mit über 416.000 Reichsmark.

Jeszcze w styczniu 1930 r. Bahr publikuje
szczegółowy artykuł w prasie na temat
znaczenia żeglugi śródlądowej dla jego firmy,
na który w 1931 r. powołuje się szczegółowo
dziennik Pruskiego Urzędu Statystycznego.
Posiadając około 11.000 ton surowej juty, Bahr
przetwarza około 10 procent całego surowca
importowanego do Niemiec w połowie lat
20-tych. Bahr szacuje dodatkowe koszty
frachtu, które powstałyby bez żeglugi śródlą
dowej, na ok. 416.000 Reichsmark rocznie.
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Verladekran im Hafen der Max Bahr AG an der Warthe, um 1920.
Die Jutefabrik wickelt nahezu ihren gesamten Lieferverkehr auf dem
Schiffsweg ab. Die Rohjute kommt per Schiff aus Hamburg, die Fertigware geht größtenteils per Lastkahn nach Magdeburg und wird von
dort weiter verteilt.

Dźwig załadunkowy w porcie Maxa Bahra AG nad Wartą, ok. 1920 r.
Fabryka juty obsługuje cały ruch dostawczy drogą wodną. Surowa juta
jest dostarczana barkami z Hamburga, a gotowe wyroby w większości
wysyłane są barką do Magdeburga i tam przeładowywane.
Stiftung Brandenburg
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Nach dem Zusammenbruch des deutschen
Kaiserreichs im November 1918 müssen sich
die Liberalen neu sammeln und formieren.
Die DDP stellt im Wahlkreis Frankfurt (Oder)
erst kurz vor Jahresende ihre Kandidatenliste für die Wahl zur Nationalversammlung
auf. Bahr erhält den zweiten Listenplatz nach
dem Gubener Lehrer Hermann Bruckhoff. Bis
zum Wahltermin am 19. Januar 1919 bleiben
den Kandidaten keine drei Wochen, um sich
in ihrem großen Wahlkreis, der den ganzen
Regierungsbezirk Frankfurt umfasst, bekannt
zu machen. Ihr unermüdlicher Einsatz wird
belohnt. Die DDP erhält 22,4 Prozent der
Stimmen. Außer Bruckhoff und Bahr ziehen
für den Wahlkreis vier Abgeordnete der
SPD und zwei Konservative in die Nationalversammlung. / Anzeigen im Cottbuser
Anzeiger, Januar 1919

Republik!
Republika
Mit der Revolution von 1918 wandelt sich der kaiser
treue Liberale Max Bahr zum republikanischen
Demokraten. Er erkennt „den völligen geistigen,
moralischen wie politischen Bankrott der Monarchie“. Im Januar 1919 kandidiert er für die National
versammlung, das neue Parlament der jungen
Republik. Im Wahlkreis Frankfurt (Oder) erringt er
ein Mandat für die Deutschen Demokratischen
Partei (DDP) und vertritt den Wahlkreis seiner
Heimat in Weimar. 1920 verteidigt Bahr trotz großer
Verluste seiner DDP sein Mandat und wird Mitglied
des ersten Reichstags der Republik. Dort engagiert
er sich vor allem in Wohnungs-, Wirtschafts- und
Steuerfragen. Und: Im Hintergrund fördert er die
wenigen Frauen im Parlament. 1924 erreicht Bahr die
Wiederwahl nicht mehr. Der 75-Jährige setzt sein
Engagement in Landsberg fort.
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Po upadku Cesarstwa Niemieckiego w listo
padzie 1918 r. liberałowie muszą się przegru
pować. DDP dopiero na krótko przed końcem
roku sporządza swoją listę kandydatów w
wyborach do Zgromadzenia Narodowego w
okręgu wyborczym Frankfurt nad Odrą. Bahr
startował do wyborów z drugiej pozycji na
liście po Hermannie Bruckhoff, nauczycielu z
Guben. Kandydaci mają niecałe trzy tygodnie
do dnia wyborów 19 stycznia 1919 roku, aby
zaprezentować się w swoim dużym okręgu
wyborczym, który obejmuje cały okręg
administracyjny Frankfurtu. Ich niestrudzone
wysiłki są nagradzane. DDP otrzymuje 22,4
proc. głosów. Oprócz Bruckhoff i Bahra do
Zgromadzenia Narodowego z tego okręgu
wyborczego wchodzi czterech przedstawicieli
SPD i dwóch konserwatystów. / Ogłoszenia w
Cottbuser Anzeiger, styczeń 1919 r.

Wraz z rewolucją w 1918 r. liberalny Max Bahr, do
tej pory lojalny wobec cesarza Niemiec, staje się
republikańskim demokratą. Uznaje „całkowite
duchowe, moralne i polityczne bankructwo monar
chii”. W styczniu 1919 r. jest kandydatem do Zgro
madzenia Narodowego młodej republiki niemieckiej,
która początkowo zbiera się w Weimarze. Zdobywa
mandat z ramienia Niemieckiej Partii Demokratycz
nej (DDP) w okręgu wyborczym we Frankfurcie nad
Odrą i reprezentuje swój rodzinny okręg wyborczy
w Weimarze. W 1920 r., pomimo spadku poparcia dla
swojej parti wsród społeczeństwa, Bahr broni swo
jego mandatu w Niemieckiej Partii Demokratycznej.
Zostaje członkiem pierwszego parlamentu republiki.
Zajmuje się sprawami mieszkaniowymi, ekonomic
znymi oraz prawem podatkowym. Ponadto wspiera
mniejszość kobiecą w Parlamencie. W 1924 r. Bahr
nie doczeka się następnych wyborów do Parlamentu.
Jako 75-latek angażuje się nadal w pracę społeczną
w Landsbergu.

Rettung für Deutschland gibt es nur, unter dem
Banner der Republik und der Demokratie.

Ratunek dla Niemiec tylko pod
sztandarem republiki i demokracji.
Max Bahr, Monarchie oder Republik?, 1924

Plakat der DDP zur National
versammlungswahl, Januar 1919

Plakat Niemieckiej Partii Demokratycznej z
okazji wyborów do Zgromadzenia Narodo
wego, styczeń 1919 r.
Deutsches Historisches Museum
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Wahlplakat der DDP zur Reichstagswahl
am 6. Juni 1920

Plakat wyborczy Niemieckiej Partii Demokratycznej.
Wybory do Reichstagu z 6 czerwca 1920 r.
Bundesarchiv

Vorstellung der Wahllisten der Deutschen
Demokratischen Partei (DDP) zur Reichstagswahl 1920 / Berliner Tageblatt vom 15.
Mai 1920, Abendausgabe (Auszug)

Przedstawienie list wyborczych Niemieckiej
Partii Demokratycznej do Reichstagu w 1920
r. /„Berliner Tageblatt” z 15 maja 1920 r.,
wydanie wieczorne (wyciąg)
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Vor einem Wahllokal drücken Parteileute den Wählerinnen und Wählern Stimmzettel in die Hand, Berlin, 6. Juni 1920
Przed lokalem wyborczym partyjni koledzy wciskają w ręce karty wyborcze przechodzącym wyborcom, Berlin, czerwiec 1920 r.
Landesarchiv Berlin

Muster mit allen Wahlvorschlägen auf einem Stimmzettel, entworfen
von Max Bahr 1922 nach amerikanischem Vorbild. Bislang verteilen die
Parteien ihre eigenen Stimmzettel, im Wahlkreis Frankfurt (Oder) beispielsweise die DDP für die „Liste Bahr“ – Wahlberechtigte müssen
Stimmzettel der jeweils gewünschten Liste ins Wahllokal mitbringen.
Seit 1924 stellen die Behörden amtliche Wahlzettel mit allen Wahlvorschlägen bereit – bis heute.

Wzór karty do głosowania ze wszystkimi kandydatami zaprojektowanej
przez Maxa Bahra w 1922 r. na podstawie modelu amerykańskiego.
To czasy, kiedy partie rozprowadzają własne karty do głosowania.
Uprawnieni wyborcy muszą przynieść do lokalu wyborczego kartę do
głosowania, na której znajduje się lista z ich faworytami. Od 1924 r.
urząd przygotowuje karty do głosowania ze wszystkimi kandydatami,
co obowiązuje do dzisiaj.
Max Bahr, 1926

Einer der amtlichen Wahlzettel für die Reichstagswahl 1924
Wzór urzędowej karty do głosowania. Wybory do Reichstagu w 1924 r.
wikimedia commons
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Die Fraktion der Deutschen Demokratischen Partei (DDP)
in der Nationalversammlung, in der Bildmitte Max Bahr, 1919

Frakcja Niemieckiej Partii Demokratycznej w Zgromadzeniu
Narodowym, pośrodku Max Bahr, 1919 r.
Bundesarchiv

Max Bahr als Berichterstatter des Ausschusses für Volkswirtschaft in
der Nationalversammlung, 29. Oktober 1919

Max Bahr składa sprawozdanie Komisji do spraw Gospodarki
Narodowej w Zgromadzeniu Narodowym, 29 października 1919 r.
Reichstagsprotokolle, Bd. 330, S. 743

Als Abgeordneter setzt Bahr sich nicht nur für große Themen ein.
Er kümmert sich auch um alltägliche Bedürfnisse wie Schuhe.
/ Bericht der Zeitschrift „Der Demokrat“ vom 10. November 1921

Jako poseł Bahr zabiera głos nie tylko w ważnych sprawach.
Dla niego istotne są także codzienne potrzeby, jak na przykład buty.
/ Komunikat z czasopisma „Der Demokrat” z 10 listopada 1921 r.
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Steuer- und Wirtschaftspolitik gehört zu Bahrs
Stärken. Auch wenn er im Parlament selten das Wort
ergreift, ist seine Meinung geschätzt. Hier weist er
die Reichskanzlei und das Finanzministerium auf
Probleme hin. Bahr-typisch hängt dem Schreiben eine
detaillierte Auflistung mit Problemfällen an.
/ Schreiben Bahrs an die Reichskanzlei,
März 1923 (Auszüge)

Polityka podatkowa i gospodarcza to jedna z mocnych
stron Bahra. Nawet gdy rzadko przemawia w Parla
mencie, i tak jest proszony o opinię. Tutaj informuje
Kancelarię Rzeszy w sprawach podatkowych. W
charakterystyczny dla siebie sposób do pisma dołącza
uszczegółowioną listę spraw problemowych. / Pismo
Bahra do Kancelarii Rzeszy, marzec 1923 r. (wyciąg)
Bundesarchiv
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Innovation und Fortschritt können nach Bahrs Überzeugung besser
durch unternehmerische Eigenverantwortung erreicht werden als
durch Sozialismus. Dafür sieht er sich selbst als Beispiel. Er erkennt
aber das verantwortungsvolle Handeln der Sozialdemokratie in der
Revolution 1918/19 wie auch ihre Berechtigung als Vertretung der so
lange unterdrückten Arbeiterklasse an. / DDP-Plakat zur
Reichstagswahl am 6. Juni 1920

Według Maxa Bahra lepszą od socjalizmu formą osiągnięcia inno
wacji i postępu jest przejęcie świadomej i pełnej odpowiedzialności
za całe przedsiębiorstwo. On sam uważa, że jest przykładem takiego
postępowania. Max Bahr uznaje jednocześnie odpowiedzialne działania
socjaldemokracji w czasie rewolucji 1918/1919 r. oraz prawo tego ugru
powania do reprezentacji uciskanej przez wieki klasy robotniczej.
/ Plakat Niemieckiej Partii Demokratycznej w czasie wyborów do
Reichstagu 6 czerwca 1920 r.
Bundesarchiv

Die Voraussetzung der Überwindung der unser 
Vaterland bedrohenden Gefahren ist eine Verständigung
der bürgerlichen Kreise mit der Sozialdemokratie.

Warunkiem pokonania grożącego naszej ojczyźnie
niebezpieczeństwa jest dojście do porozumienia
kręgów mieszczańskich z Socjaldemokracją.
Zur Lösung der Wohnungsfrage für den Wohnungs-Unterausschuß des Reichstages, April 1921

Sozial und liberal
Polityka społeczna i liberalna
Für Max Bahr zählt nicht nur der Gewinn. Er ist mit
allen Betriebsabläufen seiner Firma vertraut, und
auch wenn er nicht mehr – wie früher noch in der
Sacknäherei – alle Arbeiterinnen und Arbeiter persönlich kennt, behält er seine Vorstellung von gutem
Unternehmertum bei. Seine Fabrik soll allen nutzen –
auch dem „Humankapital“. Fortschritt funktioniert
für Bahr nur als Aufstieg aller. Basis dafür sind
erfolgreiche Unternehmen, die ihre Belegschaften
fördern. Zu Wohnungsbau und Sozialeinrichtungen
tritt die Unterstützung der Kapitalbildung und ein
prinzipielles Ja zur betrieblichen Interessenvertretung. Ganz im Sinne moderner sozialstaatlicher
Politik glaubt Bahr, nur Wohnungen, Bildungschancen und gesellschaftliche Teilhabe könnten den
wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg der Massen
und ihre Integration in den Staat ermöglichen. Sein
Glaube an den technischen und humanen Fortschritt
prägt auch sein politisches Weltbild.
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Dla Maxa Bahra nie liczy się tylko zysk. Jest dosko
nale zorientowany we wszystkich procesach techni
cznych swojej rozrastającej się firmy i ma już kon
kretne wyobrażenie o prowadzeniu przedsiębiorstwa.
Jego fabryka ma służyć wszystkim –również
„kapitałowi ludzkiemu”. Postęp dla Bahra to szansa
rozwoju dla wszystkich. Podstawą tego rozwoju są
dobrze prosperujące przedsiębiorstwa, które dbają
o swoje załogi. Oprócz budownictwa i udogodnień
socjalnych dochodzi jeszcze wspieranie tworzenia się
kapitału i generalna aprobata dla reprezentacji pra
cowniczych. Max Bahr kieruje się cały czas nowoc
zesnym spojrzeniem na socjalną politykę państwa
polegającą na budowie mieszkań, rozwoju oświaty i
udziale szerokich mas społecznych w rozwoju gospo
darczym i socjalnym oraz ich integracji w ramach
struktury państwa. Przekonanie Bahra o postępie
technicznym i ludzkim jest integralną częścią jego
światopoglądu politycznego.

Max Bahr, um 1918 | Max Bahr, ok. 1918 r.
Max Bahr, 1926

Max Bahr engagiert sich als „Bodenreformer“. Diese Bewegung will
Spekulationsgewinne aus Grund und Immobilien abschöpfen – denn
sie entstehen ja nicht aus produktiver Arbeit. Verwirklicht werden solche Ideen beim Weiterverkauf der Häuser seines Bauvereins: Sie dürfen nur von Arbeitern erworben werden; Auflagen erschweren einen
gewinnorientierten Weiterverkauf. Für die Bodenreformer wirbt Bahr
auch in Landsberg. Im November 1917 organisiert er einen Vortrag von
Adolph Damaschke, der Gallionsfigur der Bewegung – 1920 kandidiert
dieser im Wahlkreis Frankfurt (Oder) hinter Bahr auf der DDP-Liste
für den Reichstag. / Zeitschrift „Bodenreform“ vom 5. Februar 1918,
rechts Anzeige aus dem Cottbuser Anzeiger vom 6. Juni 1920

Max Bahr jest bardzo aktywny przy „reformie własności nieruchomo
ści”. Ruch ten ma na celu uniemożliwienie zysków na spekulacjach
gruntami, natomiast dąży do tego, aby na tej reformie skorzystał ogół
społeczeństwa. Właśnie tym kieruje się Bahr, budując domy w ramach
Towarzystwa Budowlanego: mieszkania mogą kupić tylko robotnicy.
Warunki wykupu są na tyle skomplikowane, że utrudniają odsprzedaż
z zyskiem. Dla reformy agrarnej Bahr zdobywa zwolenników również w
Landsbergu. W listopadzie 1917 r. organizuje wykład Adolfa Dama
schkego, który jest główną postacią ruchu na rzecz reformy agrarnej –
w 1920 r. kandyduje w okręgu wyborczym we Frankfurcie nad Odrą z
listy Niemieckiej Partii Demokratycznej po Maxie Bahr do Reichstagu.
/ U góry czasopismo „Bodenreform” z 5 lutego 1918 r., po prawej ogło
szenie w Cottbuser Anzeiger, 6 czerwca 1920 r.
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1904/05 lernt Bahr durch „zwei kurze Streiks“ in seiner
neuen Fabrik, dass Dialog mit Arbeitervertretern
Probleme vermeiden und Abläufe verbessern kann.
Solche Vertretungen haben aber im Kaiserreich nur
beratende Funktion. Forderungen der Revolutionäre
nach kollektiver Selbstverwaltung und Eingriffsrechten
in unternehmerische Entscheidungen lehnt Bahr ab.
Im Reichstag stimmt er aber für mehr Mitsprache in
Betriebsangelegenheiten und bei Entlassungen. Das
Betriebsräte-Gesetz von 1920 findet die – in Deutschland im Kern bis heute gült igen – Kompromiss-Regelungen. / Wegweiser durch das Betriebsrätegesetz,
Berlin 1920

W latach 1904-1905 Max Bahr dostrzega na skutek
dwóch krótkich strajków w jego fabryce, że dialog z
reprezentacją pracowniczą pozwala uniknąć wielu
problemów i może przyczynić się do poprawienia sze
regu procesów. Za czasów cesarstwa niemieckiego rady
pracownicze spełniają tylko funkcję doradczą. Żądania
zwiększenia praw ingerencji w decyzje podejmowane w
przedsiębiorstwie nie znajdują również akceptacji Maxa
Bahra. Mimo to w Reichstagu oddaje głos na rady zakła
dowe z prawem współdecydowania w sprawach przed
siębiorstwa oraz zwolnień z pracy. Ustawa o radach
zakładowych z 1920 r. zawiera regulacje polegające na
kompromisie społecznym i w jej głównym założeniu
obowiązuje do dzisiaj. / Komentarz do ustawy o radach
zakładowych, Berlin 1920 r.

Bahr ist als Mitglied des Ausschusses für das Betriebsrätegesetz in der Nationalversammlung an dessen Beratung aktiv beteiligt. Seine Auffassungen dazu vertritt er
auch öffentlich, u. a. in einem langen fünfteiligen Beitrag
im Cottbuser Anzeiger im September und einem Vortrag
in Cottbus im Oktober 1919. / Ankündigung des Vortrags
im Cottbuser Anzeiger, 31. Oktober 1919

Jako członek komisji ds. ustawy o radach zakładowych
w Zgromadzeniu Narodowym Max Bahr bierze aktywny
udział w jej obradach. Swoje poglądy na ten temat wyraził
również publicznie, m.in. w długim, pięcioczęściowym
artykule w „Cottbuser Anzeiger” we wrześniu oraz w
wykładzie w Cottbus w październiku 1919 r. / Zapowiedź
wykładu w „Cottbuser Anzeiger”, 31 października 1919 r.
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Massenproteste der Linken begleiten am
13. Januar 1920 die Beratungen des Gesetzes
im Reichstag, an denen Max Bahr beteiligt
ist. Unabhängige Sozialdemokraten und
Kommunisten fordern mehr Kontrollrechte
der Betriebsräte. Bei der Zerschlagung der
Demonstrationen werden dutzende Protestierende von Sicherheitskräften getötet.

W dniu 13 stycznia 1920 r. masowe protesty
lewicy towarzyszyły obradom na temat
ustawy o radach zakładowych w Reichstagu.
W obradach uczestniczył również Max Bahr.
Niezależni socjaldemokraci i komuniści
żądają większych praw do kontrolowania rad
zakładowych. W trakcie tłumienia demon
stracji wielu protestujących zostaje zabitych
przez służby bezpieczeństwa.
Archiv der sozialen Demokratie
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Demonstration zur Verfassungsfeier des Reichsbanners, Berlin, 11. August 1924
Demonstracja z okazji Święta Konstytucji „Sztandaru Rzeszy”, Berlin, 11 sierpnia 1924 r.
Bundesarchiv

Dass Max Bahr keine Berührungsängste
gegenüber der Sozialdemokratie hat, zeigt
sein Engagement im 1924 gegründeten
„Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“. Der einzige pro-republikanische Massenverband der
Weimarer Republik wird vor allem von SPDund Gewerkschaftsmitgliedern getragen.
Aber auch sozial ausgerichtete Linksliberale
und bürgerliche Unternehmer wie Max Bahr
treten bei. Max Bahr hält die Festrede zum
einjährigen Bestehen des „Reichsbanners“
in einer der beiden gleichzeitig stattfindenden Versammlungen in Landsberg. / Neumärkisches Volksblatt vom 25. Februar 1925

Zaangażowanie Maxa Bahra w 1924 r. w
powstający ruch polityczny „Sztandar Rzeszy
Czarno-Czerwono-Złoty” pokazuje, że nie
miał on żadnych oporów wobec socjaldemo
kracji. Ten jedyny masowy ruch prorepubli
kański w czasach Republiki Weimarskiej był
reprezentowany przede wszystkim przez siły
socjaldemokratyczne i członków związków
zawodowych. Również lewicowi liberałowie
o tendencjach prosocjalnych i mieszczańscy
przedsiębiorcy, tacy jak Max Bahr, przy
stępują do tego ruchu. Max Bahr wygłasza
wykład z okazji pierwszej rocznicy ruchu
politycznego „Sztandar Rzeszy” w czasie
zebrania w Landsbergu. / „Neumärkisches
Volksblatt” z 25 lutego 1925 r.
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Plakat des Reichsbanners zur
Verfassungsfeier, 1928

Plakat wyborczy ruchu politycznego
„Sztandar Rzeszy” z okazji Święta
Konstytucji, 1928 r.
Bundesarchiv

Die zentrale Feier des Reichsbannertags
in Magdeburg mit Hunderttausenden Teilnehmenden, im Bild Uniformierte mit schwarzrot-goldenen Fahnen der Revolution von 1848,
22. Februar 1925

Główne uroczystości Dnia „Sztandaru Rzeszy”
w Magdeburgu z tysiącami uczestników, osoby
w mundurach z czarno-czerwono-złotymi
flagami rewolucji 1848 r., 22 lutego 1925 r.
Bundesarchiv
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Das von dem unvergesslichen Volksfreund Dr. Max Bahr erbaute
Volksbad – das schönste des ganzen Ostens Deutschlands …

Łaźnia Miejska wybudowana przez niezapomnianego przyjaciela ludu
dr. Maxa Bahra – najpiękniejsza na wschodzie Niemiec …
Oberbürgermeister Gerloff, 1930

Eine Zierde der Stadt
Ozdoba miasta
Badezimmer sind in den 1920er Jahren noch selten
in P
 rivathäusern – nur Wohlhabende können sich
diesen Luxus leisten. Den meisten bleibt nur die
Katzenwäsche in der Kammer, das Bad im Zuber
oder in der Warthe. In Landsberg bieten zwei private
Einrichtungen Brause- und Wannenbad für zahlende
Kundinnen und Kunden. Schon seit 1911 plant Max
Bahr ein Bad für das Volkswohlfahrtshaus – als
Zentrum von Körperpflege, Erholung und Sport. Im
Januar 1930 kann er endlich selbst noch das neue
Volksbad eröffnen. Duschen, Wannenbäder, Schwitzund Heilbäder stehen allen nun preiswert zur Verfügung – und eine große beheizte Schwimmhalle
ergänzt die Freiwasser-Badestellen in der Warthe.

Łazienki są w latach 20. XX w. jeszcze rzadkością
w domach prywatnych. Jedynie bogaci mieszczanie
mogą sobie pozwolić na ten luksus. W większości
mieszkania wyposażone są tylko w miednice. W
Landsbergu istnieją dwa prywatne zakłady kąpielowe
dla klientów, którzy płacą za wstęp. Już w roku 1911
Max Bahr planuje łaźnię obok Domu Społecznego,
która ma być centrum higieny ciała, rozrywki i
sportu. W styczniu 1930 r. wreszcie osobiście otwiera
nową Łaźnię Miejską. Wszyscy mogą skorzystać za
niewielką opłatą z pryszniców, kąpieli w wannie,
sauny i kąpieli leczniczych oraz z dużego ogrzewa
nego basenu, co umożliwi pływanie przez cały rok.

Die Schwimmhalle 1929 im Bau und rechts vermutlich Anfang 1930 nach der Fertigstellung
Pływalnia w 1929 r. w trakcie budowy i po prawej stronie prawdopodobnie po jej zakończeniu w 1930 r.
Dr. Hans-Joachim Keller
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Die moderne und dezent geschmückte Gestaltung des Bades entwirft
wieder Fritz Crzellitzer. „Daß der Bau so schön, so freundlich“ geworden sei, sei nicht sein, „sondern in erster Linie das Verdienst von Max
Bahr, der sich um alle Einzelheiten kümmerte und seine Wünsche
vortrug“, sagt Crzellitzer bei der Eröffnung. / Ansicht um 1940, im
Ladenlokal an der Straßenecke die 1933 aus dem Volkswohlfahrtshaus
ausgelagerte Volksbibliothek

Nowoczesna i delikatnie zdobiona łaźnia została zaprojektowana przez
Fritza Crzellitzera. „To, że łaźnia jest tak piękna i przyjazna dla użytkow
ników”, nie jest jego, lecz w pierwszej linii zasługą Maxa Bahra, który
troszczył się o wszystkie szczegóły i cały czas przedstawiał swoje życze
nia”, mówi Crzellitzer w trakcie otwarcia. / Widok z ok. 1940 r. W sklepie
na rogu ulicy mieściła się Biblioteka Ludowa. Została ona przeniesiona z
Domu Działalności Społecznej w 1933 roku
Stiftung Brandenburg
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Seitenansicht auf einem Prospekt des Volksbads, 1930
Boczny widok łażni miejskiej, prospekt z 1930 r.
Brandenburgisches Landeshauptarchiv

Das Volksbad ist architektonisch und technisch eine Meisterleistung.
Im Mai 1931 veröffentlicht die Fachzeitschrift „Das Bad“ einen langen
Bericht über das Bad und seine Nutzung im ersten Betriebsjahr. Die
Gesamtkosten des weitgehend privat finanzierten Baus werden mit
820.000 Mark angegeben. 300.000 Mark haben Max Bahr und die Max
Bahr AG dazu gegeben. Im Jahr 1930 werden 51  209 Schwimmbäder,
27  072 Wannenbäder, 6  009 Brausebäder und 9  372 Heilbäder gezählt.
Die Schwimmbäder blieben noch hinter den Erwartungen zurück.
/ Grundrisse aus: Das Bad 26 (1931)
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Pod względem architektonicznym i rozwiązań technicznych, łaźnia
miejska to arcydzieło budownictwa. W maju 1931 r. w czasopiśmie
branżowym „Das Bad” ukazał się obszerny artykuł o łaźni i jej użyt
kowaniu w pierwszym roku po otwarciu. Koszt budowy w dużej mierze
finansowany był ze środków prywatnych. Wynosił ok. 820.000 marek.
Z tego sam Max Bahr i Max Bahr AG dołożyły 300 000 marek.
W 1930 r. naliczono 51 209 korzystających z kąpieliska, 27 072 kąpieli
w wannie, 6009 skorzystano z prysznica oraz wykonano 9372 kąpieli
leczniczych. Oczekiwano większego zainteresowania basenem
pływackim. / Fragmenty tekstu: Das Bad Nr 26 (1931)

Bericht des Neumärkischen Volksblatts vom 7. Januar 1930 | Artykuł w „Neumärkisches Volksblatt” z 7 stycznia 1930 r.
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Die Preisliste des Volksbades von 1930 zeigt die b
 eiden Haupt
zwecke: Schwimmen im Becken und die Reinigung und Entspannung in den Duschen und Wannenbädern. Außerdem sind
Massagen und m
 edizinische Bäder im Angebot.

Cennik Łaźni Miejskiej z 1930 r. wskazuje na dwa główne cele:
pływanie w basenie oraz higiena i relaks pod prysznicami i w
wannach kąpielowych. Ponadto w łaźni można skorzystać z
masaży i kąpieli leczniczych.
Brandenburgisches Landeshauptarchiv

Die Freude über das neue Volksbad zeigt diese Glosse: Angeblich war
nach der Eröffnung in Landsberg kaum noch Badekleidung zu bekommen.
/ Neumärkisches Volksblatt vom 28. Februar 1930

Ten komentarz pokazuje radość z nowej Łaźni Miejskiej: pisze się, że po
otwarciu łaźni w Landsbergu nie można było kupić strojów kąpielowych.
/ „Neumärkisches Volksblatt” z 28 lutego 1930 r.
90

Ozdoba miasta

Der Bereich für medizinische
Bäder im Volksbad, um 1930

Część łaźni przeznaczona dla
kąpieli leczniczych, ok. 1930 r.
1: Stiftung Brandenburg
2,3: Dr. Hans-Joachim Keller
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Ende einer Ära
Koniec ery
Max Bahr hat die Firmenleitung schon seit 1918
schrittweise an seinen Sohn Paul abgegeben, seine
Tochter Margarete ist im Vorstand des Unternehmens. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 trifft auch
die Max Bahr AG hart, die Firma macht vorüberge
hend Verluste. Doch die Bahr AG hat seit Ende der
1920er Jahre Anteile an vielen Jutespinnereien aufgekauft, von Brandenburg an der Havel bis Braunschweig, von Hamburg bis Weida. „Max Bahr“ ist
ein wichtiger Faktor im deutschen Jutegeschäft. In
seinem zweiundachtzigsten Lebensjahr stirbt Max
Bahr am 25. September 1930 in Landsberg. Die Stadt
nimmt mit einem großen Trauerzug Abschied von
ihrem Ehrenbürger. Bahrs bereits stark geschwächte
Partei, die DDP, spaltet sich 1930 und versinkt in der
Bedeutungslosigkeit.
Der Aufstieg des Nationalsozialismus ist auch in
Landsberg spürbar. 1929 erhält die NSDAP über
neun Prozent der Stimmen bei der Stadtverordnetenwahl, im Frühjahr 1932 stimmen mehr als 38
Prozent der Stadtbevölkerung für Hitler als Reichspräsidenten. Im März 1933 erreicht die NSDAP in
Landsberg absolute Mehrheiten. Wie die Firmenleitung sich zur Herrschaft der Nationalsozialisten
verhält, bleibt weitgehend im Dunkeln. 1945 endet
die Geschichte der Jutewerke in Landsberg. Mit
der Einnahme der Stadt durch sowjetische Truppen im Januar steht die Produktion endgültig still.
Firmenchef Paul Bahr kommt in der besetzten Stadt
ums Leben, der Rest der Familie flieht oder wird im
Laufe des Jahres zwangsausgesiedelt – Landsberg
wird polnisch und heißt bald Gorzów. Die Sowjets
demontieren Teile des Maschinenparks. Gorzówer
Textilarbeiterinnen und -arbeiter nutzen noch bis in
die 1970er Jahre die verbleibenden Maschinen.
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Max Bahr przekazuje stopniowo od 1918 r. prowad
zenie fabryki swojemu synowi Paulowi. Jego córka
Margarete zasiada w zarządzie przedsiębiorstwa.
Światowy kryzys gospodarczy roku 1929 ciężko
dotyka również firmę Max Bahr AG. Firma ponosi
częściowe straty. Jednak od końca lat 20. Bahr
AG może nadrobić straty finansowe w innych
przędzalniach i pozostaje liderem na niemieckim
rynku juty. W wieku prawie 82 lat Max Bahr umiera
25 września 1930 r. w Landsbergu. Miasto żegna
swojego honorowego obywatela wielkim konduktem
żałobnym. Niemiecka Partia Demokratyczna roz
pada się w 1930 r. i traci na znaczeniu.
Rosnąca popularność narodowych socjalistów rów
nież jest widoczna w Landsbergu. W 1929 r. NSDAP
otrzymuje ponad dziewięć procent głosów w wybo
rach do Rady Miejskiej, a wiosną 1932 r. ponad 38
procent wyborców głosuje na Hitlera jako prezy
denta Rzeszy. W marcu 1933 r. NSDAP otrzymuje
absolutną większość w Landsbergu. Jak wyglądało
zarządzanie fabryką w czasie rządów narodowych
socjalistów, nie zostało do dzisiaj zbadane. W 1945
r. kończy się historia fabryki juty w Landsbergu. Po
zajęciu miasta przez wojska sowieckie w styczniu
wstrzymana zostaje na zawsze produkcja. Szef firmy
Paul Bahr ginie w zajętym przez Rosjan mieście,
reszta rodziny ucieka lub zostaje przymusowo
wysiedlona. Landsberg staje się polskim Gorzowem.
Sowieci demontują maszyny. Te urządzenia, które
zostały, używane są jeszcze do lat 70. XX w.

Grabstein von Max Bahr auf dem St. Marienfriedhof.
Die Grabstätte existiert heute nicht mehr.

Grób Maxa Bahra na cmentarzu ewangelickim.
Miejsce pochówku dzisiaj nie istnieje
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp

Sein Andenken können wir nicht besser ehren, als dass wir
in seinem Geiste an dem von ihm Geschaffenen weiter arbeiten.

Nie ma lepszego sposobu uczczenia jego pamięci jak
kontynuowanie pracy w duchu, który nam pozostawił.
Geschäftsbericht der Max Bahr AG für 1930, Mai 1931
Siehe S. 108 | Zobacz więcej na str. 108

Traueranzeigen für Max Bahr / Neumärkische Zeitung vom 27. September 1930
Nekrologi Maxa Bahra / „Neumärkische Zeitung” z 27 września 1930 r.
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Karte des Zwangsarbeitseinsatzes in Landsberg, 1. Dezember 1944
Mapa pracy przymusowej w Landsbergu, 1 grudnia 1944 r.
Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
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Paul Bahr und einer der Vorstände der Max
Bahr AG (vermutlich Georg von Hertling),
1944. Am Revers des Vorstands ist ein Anstecker zu erkennen, der ein NSDAP-Parteiabzeichen sein könnte.

Paul Bahr i jeden z członków zarządu Max
Bahr AG, 1944 r. W klapie członka zarządu
widać odznakę, która może być odznaką
członka NSDAP.
Dr. Hans-Joachim Keller

1937 berichtet der Firmenchef über Arbeitskräftemangel. Als Grund
nennt er die niedrigen Löhne in der Region und im Textilsektor, aber
auch die 1935 eingeführte Wehrpflicht. Im Krieg werden die Arbeitskräfte noch knapper. Die Max Bahr AG setzt jetzt zahlreiche Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ein. Das Fernsprechbuch von
1941 verzeichnet ein Polenlager im „Kristallpalast“, einem großen
Gasthaus in der Nähe der Fabrik. In den Bilanzen tauchen Kosten für
Baracken auf.

1937 r. dyrekcja fabryki zgłasza brak siły roboczej. Główną przyczyną
braków kadrowych są niskie płace w regionie jak i w branży tekstylnej
oraz wprowadzenie w 1935 r. obowiązkowej służby wojskowej. Podczas
wojny brak robotników był jeszcze bardziej dotkliwy na rynku pracy.
Max Bahr AG korzystał z pracy wielu robotników przymusowych.
Książka telefoniczna z 1941 r. wymienia obóz dla polskich robotników w
„Kristallpalast”, dużej karczmie niedaleko fabryki. W księgach rachun
kowych pojawiają się koszty utrzymania baraków.
Jürgen Bahr
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Die Ortspolizeibehörde, vertreten durch den Oberbürgermeister,
rechnet die Haftkosten ab. Maria Barczyk wird am 3. Juni 1943 aus
Landsberg per Sammelwagen ins Konzentrationslager Ravensbrück
verschleppt. Ihr weiteres Schicksal ist unbekannt.

Kostenrechnung der Polizei Landsberg für die Inhaftierung der
Arbeiterin Maria Barczyk, beschäftigt bei der „Jutefabrik“ in Landsberg, vom 3. Juni 1943. Als Grund für die Inhaftierung wird angegeben:
„Arbeitsvertragsbruch“. Maria Barczyk musste offenbar Zwangsarbeit bei der Max Bahr AG leisten.

Rachunek policji w Landsbergu z 3 czerwca 1943 r. za aresztowanie
pracownicy Marii Barczyk zatrudnionej w Fabryce Juty w Landsbergu.
Jako powód aresztowania podano: „naruszenie umowy o pracę”. Maria
Barczyk prawdopodobnie była pracownicą przymusową w zakładach
Max Bahr AG.
Brandenburgisches Landeshauptarchiv
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Koniec ery

Policja w Landsbergu rozliczała koszty przebywania w areszcie. Maria
Barczyk została wysłana ciężarówką 3 czerwca 1943 r. z Landsbergu
do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Jej dalsze losy pozostają
nieznane.
Brandenburgisches Landeshauptarchiv

Arbeiterin in der Jutefabrik, 1943
Pracownica w fabryce juty, 1943 r.
Stiftung Brandenburg

Unmittelbar nach der Eroberung Landsbergs durch die Sowjet-Armee
zerstören Brände einen Teil der Landsberger Innenstadt, darunter
auch das Bahrsche Vaterhaus Richtstraße 12 und das Geschäftshaus
Bahr & Clemens, Richtstraße 66. / Ruinen in der Richtstraße, 1945

Bezpośrednio po zdobyciu Landsbergu przez wojska radzieckie śród
mieście zostało zniszczone przez pożary, również dom rodziny Bahrów
przy Richtstrasse 12 (ul. Sikorskiego) i budynek firmy Bahr & Clemens,
Richtstrasse 66. / ruiny ulicy Sikorskiego, 1945 r.
Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
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Die Innenstadt von Gorzów vom anderen Wartheufer aus gesehen, links die ehemalige alte Sackfabrik, heute Büro- und Gewerbegebäude
Centrum Gorzowa widziane z drugiej strony Warty. Po lewej widok dawnej fabryki Maxa Bahra, obecnie budynek biurowo-handlowy
Falko Neininger

Max Bahr in Gorzów
Max Bahr w Gorzowie
Wielkopolskim
Gorzów Wielkopolski zeigt noch immer viele Spuren
von Max Bahr, auch wenn der Glanz seiner Bauten
und deren gesellschaftliche Funktion verschwunden
sind. Verschwunden sind die Schilder der Max-BahrStraße (heute ul. Fabryczna), das Volkswohlfahrtshaus, dessen Mauern nach Umbauten kaum wiederzuerkennen sind – und auch das markante Volksbad
fristet ein unsicheres Weiterleben mit Übergangslösungen. Es gibt inzwischen größere und modernere
Hallen und Sportanlagen in der Stadt.
Die Bahrsche Fabrik steht noch in großen Teilen,
auch wenn der hohe Schornstein und viele Hallen
abgerissen sind. Z
 wischenzeitlich produzierte dort
der Großbetrieb Silwana wieder Textilien – aus
Kunstfasern statt Jute. Während auf deutscher Seite
nur noch Nachfahren und alte Landsbergerinnen und
Landsberger Max Bahr kennen, ist er in G
 orzów mittlerweile wieder präsent: Forscherinnen und Forscher
beschäftigen sich mit Bahr und seinem Beitrag zur
Stadtgeschichte. Seine Erinnerungen sind frisch ins
Polnische übersetzt. Und eine Reproduktion seiner
Büste steht wie einst im Volksbad-Gebäude.
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W Gorzowie Wielkopolskim wciąż jeszcze istnieje
wiele śladów Maxa Bahra, nawet jeśli dzisiaj nie
jest już tak widoczna świetność jego budowli i ich
funkcja. Zniknęły napisy z nazwą ulicy Maxa Bahra
(dziś ul. Fabryczna). Dom Działalności Społecznej po
przebudowie z trudem można rozpoznać. Charakter
ystyczny budynek Łaźni Miejskiej został zastąpiony
nowoczesnym obiektem sportowym i trwa dalej z
niepewną przyszłością rozwiązań tymczasowych.
Fabryka Bahra w dużej części została zachowana,
choć nie przetrwały charakterystyczne wysokie
kominy i wiele hal fabrycznych. Przez pewien okres
odbywała się tam produkcja tekstyliów w dużym
zakładzie „Silwana“ – zamiast z juty z tworzyw
sztusznych. Podczas gdy w Niemczech Max Bahr
znany jest tylko potomkom i byłym mieszkańcom
Landsbergu, w Gorzowie jest on ponownie obecny.
Historycy badają życie Maxa Bahra i jego wkład w
historię miasta. Jego wspomnienia zostały niedawno
przetłumaczone na język polski, a kopia jego popier
sia stoi jak dawniej w budynku Łaźni Miejskiej.

Das ehemalige Volkswohlfahrtshaus, heute Berufsschule
für Elektrotechnik

Dawny Dom Działalności Społecznej, obecnie siedziba
Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie
Grażyna Kostkiewicz-Górska

Die Hallen der ehemalige Bahr-Fabrik werden heute von verschiedenen
Betrieben und der Stadtverwaltung als Lager-, Gewerbe- und
Geschäftsräume genutzt.

W halach fabrycznych Bahra znajdują się dziś magazyny, warsztaty
i pomieszczenia gospodarcze różnych firm i administracji rządowej
województwa lubuskiego
Grażyna Kostkiewicz-Górska

Das ehemalige Kinderheim der Fabrik, heute Kindergarten
Dawna Ochronka fabryki, obecnie znajduje się tu przedszkole miejskie

Die ehemalige Bahr-Villa, lange Sitz des katholischen Bischofs,
heute Priesterseminar

Grażyna Kostkiewicz-Górska

Dawna willa Bahra, przez wiele lat była siedzibą biskupów diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej. Obecnie mieści się tu seminarium
duchowne
Falko Neininger
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Das ehemalige Volksbad. In dem seit 2002 trockenen
Schwimmbecken trainiert der Tischtennisverein

W halach fabrycznych Bahra znajdują się dziś maga
zyny, warsztaty i pomieszczenia gospodarcze różnych
firm i administracji rządowej województwa lubuskiego
Grażyna Kostkiewicz-Górska / Bettina Kubanek
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Das Wohnhaus mit der Max-Bahr-Eiche, Ecke Buttersteig / Am Wall, später Max-Bahr-Straße, 2020
Dom narożny przy ulicach Towarowej i Fabrycznej z dębem Maxa Bahra, 2020 r.
Grażyna Kostkiewicz-Górska

Max Bahr in Gorzów
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Anhang
Suplement
Die Ausstellung kann nur eine kleine Auswahl von
Quellen zur Tätigkeit von Max Bahr zeigen, manche
auch nur teilweise. Der Anhang bietet dazu einzelne
Ergänzungen. Weitere Forschungen bringen sicher
noch viel mehr ans Licht.

Na zaprezentowanej wystawie obejrzeliśmy
wyłącznie wąską paletę materiałów źródłowych
dotyczących życia i działalności Maxa Bahra. Niek
tóre materiały zaprezentowaliśmy tylko fragmen
tarycznie. W załączniku do katalogu znajdziemy
uzupełnienia wybranych dokumentów. Dalsze bada
nia naukowe nad postacią Maxa Bahra z pewnością
przyniosą nowe odkrycia.

Bericht des Gemeinnützigen Bauvereins, 1914. Fortsetzung von S. 32
Sprawozdanie Stowarzyszenia Budownictwa Społecznego w Lands
bergu, 1914 r. Wróć do str. 32
Brandenburgisches Landeshauptarchiv
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Lageplan, Grundrisse und Tabelle zur Zahl
der Kinder im Kinderheim und zu den Kosten,
1912, 1926. Siehe dazu S. 52.
Plan sytuacyjny, rzuty kondygnacji oraz
tabelaryczne zestawienie pobytu dzieci w
Ochronce, 1912 r., 1926 r. Wróć do str. 52 j
Brandenburgisches Landeshauptarchiv / Bahr, 1926
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Bericht der Volkswohlfahrt-AG über das 3. Geschäftsjahr 1914. Siehe dazu S. 63
Sprawozdanie z rocznej działalności Towarzystwa Akcyjnego Opieki Społecznej w Lansbergu w roku 1914. Wróć do str. 63
Archiwum Panstwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Anhang
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Geschäftsbericht der Max Bahr AG für das Jahr 1930. Siehe dazu S. 93
Sprawozdanie z działalności rocznej przedsiębiorstwa Maxa Bahra AG dla 1930. Wróć do str. 93
Archiwum Panstwowe w Gorzowie Wielkopolskim
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Einband und Vorwort der Erinnerungen von Bahr, 1926
Okładka i przedmowa do „Wspomnień” Maxa Bahra
z 1926 r.
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