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Byliśmy w Toporowie
16.05.2015 r. spotkaliśmy się w DPS Toporów w osiemnaście (18) osób na zwiedzaniu i rozmowach
o dawnym pałacu Manteuffla, potem już własności prywatnej do 1945 roku. Do Toporowa przybyła rodzina
ostatniego właściciela pałacu i dóbr ziemskich (Gut) Martina Lutze w osobach syna dr Klausa Lutze l.88 i
córki Waltrand l.90 oraz członków rodziny w trzecim i czwartym pokoleniu, czyli
ludzi młodych. To była kolejna wycieczka w strony rodzinne, a tegoroczna w 90-tą
rocznicę urodzin Waltraud i cel, aby młodzi wnukowie i prawnukowie,
bratankowie i siostrzeńcy mogli poznać ten obszar dawnych Niemiec – posiadłości
ziemskiej od 2013 r.
Najbardziej istotną ciekawostką był fakt, że obecna na spotkaniu Waltraud, jako 13-to latka
pozowała w 1937 roku do rzeźby w obrazie, potem stojącej w
przypałacowym parku do 1945r. Ze strony polskiej zainteresowanej
aktywnością i organizującą spotkanie byli: z-ca dyr. DPS Pani Małgorzata
Siekiera na terenie, którego odbywało się spotkanie, a także Jan Graczyk
były mieszkaniec Toporowa po 1945 tutaj będący
„spirytus movens” tych spotkań, wymiany
wiadomości historycznych jakie się da ustalić oraz
kontynuator na przyszłość przedsięwzięć. Kolejnym sprzymierzeńcem tych
spotkań był biznesmen w branży tartacznej, społecznik i przyjaciel sportu Pan
Alfred Graczyk z Toporowa, innym potrzebnym działaczem lokalności była Pani
sołtys wsi Alina Jabłońska.
Redakcję „KŁ” reprezentowali Ryszard Bryl, Edward Dondalski
fotografujący spotkanie. Jako tłumacze towarzyszący spotkaniu towarzyszyli
nam Pani Danuta Kucharska z Sulęcina i Pan Peter Glogowski z Łagowa co
pozwalało nam dobrze się porozumiewać.
Licząc tradycyjnie i obiektywizując dotychczasowe spotkania od
października 2013 roku, było to trzecie spotkanie w DPS Toporów
(nieformalnie było ich więcej) skierowane na ponowne odbudowanie tradycji spotkań byłych i obecnych
mieszkańców.
Obecnie, w 2015 roku spotkanie, upłynęło w zbyt szybkim tempie i
zabrakło czasu na uruchomienie kolejnych, nowych ustaleń grupy polskoniemieckiej na najbliższą przyszłość celem ustalenia napisów na
tablicy/kamienia pamięci, czy uporządkowaniu obszernej części
poniemieckiego cmentarza i okolic zrujnowanej mocno okolicy mauzoleum
rodziny Mullerów z I poł. XX wieku…
Już w okrojonym mocno składzie najstarsi uczestnicy spotkania odwiedzili w/w obszary ruin
poniemieckich nekropolii. Aktualnie są tworzone przesłanki pod kolejne spotkania do realizacji wyżej
wspomnianych ustaleń i kolejny raz pod kierunkiem Jana Graczyka.
Tekst i zdjęcia
R. Bryl
E. Dondalski
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Wir haben Toporöw besucht
Am 16.05.2015 haben sich in dem Sozialhilfeheim in Toporöw achtzehn Personen zusammengetroffen, um
das ehemalige Manteuffel-Schloss zu besichtigen und um miteinander zu sprechen. Nach Toporöw sind die Kinder
des letzten Schloss- und Gutsbesitzers Martin Lutzes gekommen, also sein Sohn Dr. Klaus Lutze (88) und seine
Tochter Waltraud (90) und andere Verwandten in der dritten und vierten Generation, also junge Leute. Die diesjährige
Reise in die Heimat war anlässlich des 90. Geburtstags von Waltraud mit dem Ziel, dass die jungen Enkel und
Urenkel, Neffen und Nichten diese damalige deutsche Region - landsgut seit 1923 kennen lernen.
Die auf dem Treffen anwesende Waltraud hat als 13-jähriges Mädchen im Jahre 1937 Modell für eine
Bronzeskulptur gestanden, die später im Schlosspark bis 1945 stand. An dem Treffen haben sich auch die polnischen
Partner beteiligt, Frau Malgorzata Siekiera, Stellvertreterin des Sozialhilfeheimleiters, Jan Graczyk, ein ehemaliger
Einwohner von Toporöw nach 1945, „spititus movens“ dieser Begegnungen, des Austausches der historischen
Informationen und Fortsetzender der Unternehmungen. Weitere Teilnehmer waren: der Geschäftsmann in der
Holzbranche, Aktivist und Sportfreund Alfred Graczyk aus Toporöw und die Dorfvorsteherin, Frau Alina Jablonska.
Die Redaktion von „KL“ war vertreten von Herrn Ryszard Bryl und Herrn Edward Dondalski, der das Treffen
fotografiert hat. Dank unseren Dolmetschern Frau Danuta Kucharska aus Sulęcin und Herrn Peter Glogowski aus
Lagöw konnten wir uns gut verständigen.
Es war die dritte formale Begegnung seit Oktober 2013 in dem Sozialhilfeheim in Toporöw (es gab auch
mehrere unformale Treffen), die auf den Wiederaufbau der Tradition der ehemaligen und heutigen Einwohnern
gerichtet war.
Die Zeit bei diesem Treffen verlief zu schnell und die polnisch-deutsche Gruppe hat es nicht geschafft, die
Feststellungen für die nächste Zukunft zu treffen, die der Genehmigung der Anschriften an der Gedenktafel oder der
Aufräumung der großen Teile des ehemaligen deutschen Friedhofes und der stark ruinierten Gegend rund um das
Grabmal der Familie Müller aus der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts betreffen...
In einer viel kleineren Gruppe haben die ältesten Teilnehmer die Ruinen der oben erwähnten ehemaligen
deutschen Nekropole besucht. Aktuell werden von Herrn Jan Graczyk nächste Begegnungen geplant und vorbereitet
um die oben erwähnten Feststellungen zu realisieren.

Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Flächen um die Dorfkirche von TOPPER keinen Platz mehr für weitere
Gräber boten, ließ die Gemeinde diesen Friedhof an der Sorger Straße anlegen. Eher wurden bis 1945 die verstorbenen
Angehörigen der in Topper lebenden DEUTSCHEN beigesetzt. Mit dem Ende des zweiten Weltkrieges verschoben
die Siegermächte die Westgrenze Polens an die Oder-Neiße-Linie, und im ni 1945 wurden die letzten Deutschen aus
Topper nach Westen umsiedelt.
Seitdem dient dieser Friedhof als Begräbnisstätte für die aus anderen Teilen Polens hierher gezogenen POLEN.
Diese Stele dient dem GEDENKEN AN ALLE diese hier beigesetzten Bewohner von Topper. Möge weiter FRIEDEN
und RUHE über den Gräbern sein.
Kiedy pod koniec XIX w. przy wiejskim kościele w TOPPER zabrakło już miejsca na kolejne groby, gmina założyła
ten cmentarz przy ulicy Sorger StraBe. Tu chowano do roku 1945 zmarłych NIEMCÓW z rodzin mieszkających w
Topper. Z końcem II wojny światowej zwycięskie mocarstwa przesunęły zachodnią granicę Polski na linię Odry i
Nysy, a w czerwcu 1945 roku wysiedlono na zachód ostatnich Niemców z Topper.
Od tamtej pory cmentarz ten służy jako miejsce pochówku POLAKÓW przybyłych tu z innych części Polski.
Ta tablica jest KU PAMIĘCI WSZYSTKICH pochowanych tu mieszkańców Topper -Toporowa. Niech nad grobami
dalej panuje POKÓJ I SPOKÓJ.

Jan Graczyk
Toporów
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Nowe propozycje współpracy pol./niem.
Świebodzin, czerwiec 2015

Jan Graczyk
66-200 Świebodzin
ul. Słoneczna 36H/10

Przesyłam Państwu przetłumaczony, opracowany i napisany tekst przez pana R. Bryla ze spotkania rodziny Lutze w Toporowie w
dniu 16.05.2015r.
W spotkaniu brał czynny udział wójt gminy Łagów pan Czesław Kalbarczyk. Bardzo miło i głęboko przeżyli to spotkanie
podopieczni - mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej DPS w Toporowie. Dyrekcja, wychowawcy i młodzież przygotowali
przedstawienie, które uświetniło to spotkanie. Istotą tych wizyt naturalnie są wspomnienia. Ale w tym przypadku chodziło o coś
więcej, a mianowicie o pokazanie i przekazanie trzeciemu i czwartemu pokoleniu swojej rodziny miejsca ich dzieciństwa i chęć
odwiedzenia TOPPER - Toporowa przez młodzież niemiecką. Nam uczestnikom spotkania, mieszkańcom Toporowa, tu
urodzonym po wojnie, zależy na tym aby pokazać obiekt - pałac, który dobrze służy społeczeństwu. Po gruntownej adaptacji
obiektu i dobudowie pomieszczeń, obecnie zamieszkują tu ludzie szczególnej troski. Wcześniej był tu i funkcjonował Punkt
Konsultacyjny Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Wielu mieszkańców Toporowa studiowało i uzyskało tytuł inżyniera
rolnictwa. Jeszcze wcześniej w pałacu była szkoła podstawowa i ośrodek szkoleniowy.
Czas nieubłaganie biegnie. Dlatego też w drugiej części spotkania, tylko w gronie rodzinnym Lutze, omawialiśmy plany
postawienia tablicy pamiątkowej na cmentarzu TOPPER - Toporów upamiętniającej spoczywających tu mieszkańców sprzed
1945r.
Otrzymałem pismo od dr Lutze z historią cmentarza, na podstawie którego proponuje napis na tablicy w języku niemieckim i
polskim. Oczywiście napis ten może być jeszcze modyfikowany. Proszę Was o doprecyzowania naszych rozmów, a mianowicie:
1) czy przy tej tablicy mają być jeszcze dobrze zachowane filary - podpory dawnych grobów. Proponuję trzy, cztery.
2) Czy koło tablicy z napisem, mogą być ustawione tablice kamienne zachowane w dobrym stanie bez nazwisk, a napisane
w j. niemieckim: „Ku pamięci”, „Wieczny odpoczynek”. Proponuje 2-3.
3) Czy może być ustawiony cementowy nagrobek i inne elementy jeszcze pozostałe.
Jest to potrzebne i niezbędne do stworzenia projektu, odpowiedniego rozmieszczenia i kalkulacji kosztów.
Bardzo Was proszę o konsultacje w gronie zainteresowanych i rychłą odpowiedź.
Świebodzin, Juni 2015

Jan Graczyk
66-200 Swiebodzin
Ul. Sloneczna 36H/10

Ich schicke Ihnen den übersetzten, von Herrn R. Bryl geschriebenen Text über das Treffen mit der Familie Lutze in Toporöw am
16.05.2015.
An dem Treffen hat der Vorsteher der Gemeinde Lagöw, Herr Czeslaw Kalbarczyk aktiv teilgenommen. Für die Bewohner des
Sozialhilfeheimes in Toporöw war dieses Treffen ein nettes und tiefes Erlebnis. Die Leitung, das Personal und die Jugend haben
einen Auftritt vorbereitet, der das Treffen bereichert hat. Das Wesentliche an diesen Treffen sind natürlich Erinnerungen. Aber
diesmal ging es um noch etwas, und zwar darum, dass die dritte und die vierte Generation den Ort der Kindheit ihrer Vorfahren
sieht und dass die deutschen Jugendlichen Topper - Toporöw besuchen wollen. Es liegt uns, den Teilnehmern an diesem Treffen
sehr daran, das Schloss zu zeigen, das der Gesellschaft dient. Nach dem Umbau wohnen hier Leute, die der Pflege bedürfen.
Früher war hier eine Konsultationsstelle der Fachhochschule für Landwirtschaft mit dem Sitz in Wroclaw (Breslau). Viele
Einwohner von Toporöw haben hier studiert und den Titel eines Diplomlandwirts erreicht. Noch früher war hier eine Grundschule
und ein Schulungszentrum.
Die Zeit läuft unaufhaltsam. Deshalb haben wir in dem zweiten Teil unserer Begegnung, nur mit der Familie Lutze die Pläne für
eine Tafel zum Gedenken der auf dem Friedhof Topper - Toporöw ruhenden Einwohner vor 1945 besprochen.
Von Herrn Dr. Lutze habe ich ein Schreiben mit der Geschichte des Friedhofs erhalten, in dem er mir eine Aufschrift an der Tafel
in der deutschen und polnischen Sprache vorschlägt. Diese Aufschrift kann natürlich noch modifiziert werden. Ich bitte Euch um
Stellungnahme zu folgenden Punkten:
1) sollen an der Tafel auch einige gut erhaltene Grabpfeiler stehen? ich schlage vor, es sollten drei oder vier sein.
2) Können neben der Tafel gut erhaltene Steintafel ohne Namen, nur mit Aufschriften in der deutschen Sprache:
„Ewiger Frieden“, usw. stehen? Ich schlage vor, zwei oder drei.
3) Können da ein Zementgrabstein und andere erhaltene Elemente stehen?
Wir brauchen das für den Entwurf, entsprechende Verteilung und Berechnung der Kosten.
Besprecht das, bitte, und antwortet mir bald.
Ich grüße Euch herzlich

Jan Graczyk
Toporów
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„Ksiądz Budowniczy”
„Od dziecka odczuwałem w sobie zamiłowanie do tworzenia, a więc budowania, czy
szerzej budownictwa” – to słowa budowniczego, pasjonata ze Świebodzina, ks. prałata
Sylwestra Zawadzkiego – honorowego obywatela Gminy Świebodzin.
Nie jest z wykształcenia budowlańcem z pierwszego wykształcenia. Bo trzeba
wiedzieć, że ksiądz, żołnierz zawodowy, policjant i kilka innych zawodów, to takie drogi
życiowe, że najpierw jest podstawówka, jakaś szkoła średnia (teraz także gimnazjum) i
dopiero formowanie męskiego zawodu, posługi, wyboru i służby.

Zdj. z TVN24

Pochodzi z powiatu zwoleńskiego, woj. mazowieckiego, tam w 1932 r. urodził się 20
września we wsi Dębnica Nowa, gmina Kazanów.
Syn rolników – ukończył w Gorzowie Wlkp. Wyższe Seminarium Duchowne w 1958 i w
grudniu tego roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Sługi Bożego, biskupa Wilhelma Pluty.
Przez pierwsze lata po wyświęceniu, był na Pomorzu – w Szczecinie, w Chojnie, także
Bobrowicach, Zbąszynku, Białogardzie, Międzyzdrojach.
Już w 1970 – 73 jest w Świebodzinie, w parafii św. Michała Archanioła i ma dobre
przyjęcie, jest wikariuszem rozpoznawalnym, lubianym i tak wspominanym. W latach 1973 –
1981 był proboszczem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Radnicy pow. Krosno
Odrzańskie i tam widząc braki co do zasobów kościelnych i plebanii, wybudował z
parafianami te obiekty. Doprowadził do remontów w kościołach filialnych w Sycowicach i
Będowie. W 1981 roku zostaje proboszczem nowej parafii p.w. Św. Michała Archanioła –
rozpoczął budowanie.
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W Parku Chopina zbudował dom parafialny im. J. Pawła II z przeznaczeniem na
mieszkania dla księży, kancelarię, salki katechetyczne, pomieszczenia dla grup parafialnych i
garaże. Remontował też kościół z zewnątrz i wewnątrz, poddał też remontowi organy,
zainstalował ogrzewanie, poprawił oświetlenie, a także drogę procesyjną wokół kościoła.

W kościołach filialnych w Lubinicku i w Jeziorach także nastąpiły korzystne zmiany
budowlane. Ma swoje osiągnięcia lat 80tych gdy działała Solidarność – nabożeństwa
patriotyczne, kult Miłosierdzia Bożego. Ale także są niepowodzenia – nie udało się zbudować
kościoła na Osiedlu Widok w Świebodzinie, czy hospicjum.
Rozpoczął działania związane z budową nowego kościoła na Osiedlu Łużyckim pw.
Miłosierdzia Bożego. W 1994 r. zostaje poświęcony i wmurowany kamień węgielny
pochodzący z Bazyliki św. Piotra w Rzymie, o tej samej tematyce Bożego Miłosierdzia, przez
ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego.
Świątynia została wybudowana w stylu bazylikowym z akcentami baroku i gotyku wg.
projektu Mariana Fikusa z Poznania. Wystrój zaprojektowała prof. Barbara Bielecka z
Poznania, a rzeźby Mirosław Patecki. Zamierzeniem było realizowane z myślą o nadaniu
kościołowi wystrojem rangi Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
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Budowa kościoła była dynamiczna, trwała 4 lata i zakończyła się w 1998 roku, w 40-to
lecie kapłaństwa, proboszcza S. Zawadzkiego. W dniu 20.12.1999 r. powstała nowa parafia
pw. Miłosierdzia Bożego, której proboszczem został ks. kanonik Sylwester Zawadzki. Aby
realizować zadania posługi kościelnej powstała plebania, DROGA PROCESYJNA, KAPLICA
Maryi z Nazaretu, ogrodzenie, oświetlenie oraz garaże i magazyny. W ramach dalszych prac,
są remontowane kościoły filialne w Rakowie i Rudgerzowicach. W tych latach, dla sprawności
realizowanych prac, ks. Zawadzki prowadził cegielnię w Drożkowie i tartak w Świebodzinie.
Dla posługi duszpasterskiej i obsługi chorych zakupił dwa ambulanse pogotowia
ratunkowego. Od stycznia 2006 roku, w kościele Miłosierdzia Bożego wprowadził wieczystą
adorację Najświętszego Sakramentu, a kościół jest otwarty całą dobę.
Rok 2008, to 50-cio lecie kapłaństwa księdza kanonika – na uroczystość przybył
Ordynariusz Diecezji Zielogórsko-Gorzowskiej ks. biskup dr Stefan Regmunt celebrując mszę i
wygłaszając homilię. Całość przedsięwzięć miała kierunek aby powołać Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego.
Sanktuarium konsekrowano 22 listopada 2008 roku i ks. S. Zawadzki skupia się teraz
na działaniach nad dziełem życia, czyli dalszą budową najwyższego na świecie pomnika
Chrystusa Króla – Wotum wdzięczności.
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Figura
przedstawiająca
Jezusa
Chrystusa docelowo osiągnie wysokość 33
metry + 3 metry pozłacana korona co razem
jest 36 metrów. Budowa swoim wyglądem
będzie nawiązywać do słynnego pomnika
Zbawiciela w Rio de Janeiro w Brazylii.
Pomimo
budowlanych
trudności
opóźniających tempo realizacji całego
przedsięwzięcia – budowa trwała.
Za zasługi dla Kościoła, ks. Sylwester Zawadzki
otrzymał godność prałata i kustosza nowego
Sanktuarium. Miasto Świebodzin także doceniło
zasługi szacownego i szanowanego przez
mieszkańców parafii – proboszcza, ogłaszając w
2006 roku „Honorowym Obywatelem Gminy
Świebodzin”. Biografia honorowego obywatela
została zamieszczona w leksykonie
biograficznym znanych Polek i Polaków – „WHO
is WHO”, wydanie VII, uzupełnione w roku
2008, str. 4600).

Opr. Ryszard Bryl – skrót
zdj. R. Bryl + 1 TVN24

Korzystano z tekstu Ksiądz Budowniczy w tyg.
„Dzień za dniem” Nr. 44/2009
autor Wiesław Zdanowicz.
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Łagów 2015 – co dalej ?
Mamy rok 2015, zmianę władzy lokalnej i te same problemy i zadania do realizacji, to za
pięć dwunasta dla sezonu lokalnego LATO 2015. Lato w Łagowie, sezon turystyczny, szansa dla
lokalnej turystyki i wypoczynku, promocji i zarobku dla lokalnego, sezonowego biznesu w
pokojach gościnnych, hotelach i pensjonatach oraz ośrodkach wypoczynkowych. Trwające
wiosenne coroczne porządki i przygotowania to czas na refleksję – czy z tych zajęć, przedsięwzięć
da się wyżyć, czy rok będzie udany, ilu przyjedzie chętnych na wypoczynek i szerzej patrząc, co
Łagów ma do zaoferowania aktualnie, jaka będzie letnimi miesiącami aura tego roku
Po kilku latach przyglądania się przedsięwzięciom lokalnym, widać jednoznacznie jak jest, co
zbudowano, odnowiono, kto rezygnuje z działalności (bo i tak jest), a kto prze do sukcesów w tej
lokalności. Są widoczne dążenia aby było lepiej, nowocześnie, dostępnie i interesująco. W tamtym
2014 roku minęły dwie rocznice tutaj obowiązujące, a nie zapamiętane: 65 rocznica śmierci
światowej sławy zapaśnika Leona Stanisława Pineckiego i 105 rocznica uruchomienia trasy kolejowej
z dziewięcioma stacjami i o długości 42,5 km. Taki niby interesujący od dziesięcioleci Łagów, taki niby
kurort i takie niby miasteczko (a to wieś od 1932 roku), a żadnej pracy ku pamięci i oznaczenia
wymienionych miejsc nie wykonano w 2014 roku. Taka to tradycja i pamięć i szacunek, a jaka
dbałość! Obie rocznice są związane z Łagowem, okolicą, przekazem historycznym, a co widzimy nadal
na najszpetniej wyglądającej od lat stacji b. PKP Łagów? Widzimy upadek, wieloletnią niedbałość,
brak kierunku przedsięwzięć i obietnicy choćby. Przejazd pociągu Joannita – nieoznaczonego czytelną
szarfą na czas przejazdu to żadna informacja. Tak było do 2014 roku. Taka obietnica to ciekawostka
lokalna, ale potrzebna informacja inicjatorów, - kto jedzie, dokąd jedzie, jaki jest cel! Patrz Foto-Day
Kolejowa atrakcja - KŁ Nr 3/7/2010 , a parę lat przeminęło. Czy Łagów kurortowo się rozwija kiedy
wyprzedaje się obiekty typu schronisko, kino, ośrodek szkolno-wypoczynkowy, campingi itp.?
Patrząc też na inne zaszłości, ewentualne osiągnięcia lub ich brak, przypomnijmy czy się
udało:


Kurzą Stopkę – Izbę Pamięci i Informację Turystyczną w jednym albo otynkować (bo straszy
liszajami odpadniętego tynku od końca maja 2010 r), albo zdobywszy pieniądze pięknie
wyremontować jako budynek szachulcowy i najstarszy jak pobliska Pastorówka czyniąc
interesujący obiekt ul. T. Kościuszki (n. Ring)
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Dawny obszar PGR-u, a w szczególności zabytkowy obiekt dworu poniemieckiego (w ochronie
zabytków Rządcówka), ocenić lokalnie czy nowi właściciele lub dzierżawcy nie doprowadzają
do ponownego zaniedbania, kiedyś wyremontowanych pomieszczeń… (dziurawy dach)



Czym „błyszczy” obiekt dawnego kina „Świteź” i co dalej będzie w tej okolicy, jaki charakter
będzie miał w kolejnym roku turystycznym duży obszar wokół tego obiektu, jako że
faktycznie i znakomicie nadający się na uporządkowany, zagospodarowany parking dla
wszelkich pojazdów, a w szczególności dużych (kino to działka o powierzchni 15,3 ara),
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Tradycyjnie zaniedbany obiekt hydropompy na najbardziej uczęszczanej drodze Łagów –
Gronów z licznymi obiektami turystycznymi wymaga też ostatecznej regulacji i dotychczas nie
przyniósł chluby samorządowi lokalnemu (nareszcie jest właściciel),



Łagów utracił w 2009 roku obiekt, obszar gdzie stał punkt CPN i od dziesięcioleci tankowano i
kupowano paliwo. Rok 2015 (patrz zdjęcie) pokazuje, że nie działo się nic przez minione pięć
lat, aby było lepiej, mądrzej, sprawniej – Łagów i okolice przy wzrastającej ilości pojazdów
nadal nie jest gospodarzem stacji paliw dla użytkowników. Do 1945 roku były w ówoczesnym
Lagow trzy takie punkty. I co możemy wnioskować – podobnie jak z obszarami postacyjnymi
PKP – nic się nie dzieje!?
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Brzydkie, zaniedbane pola, porzucone skrawki prywatnej ziemi, zakrzaczenia, samosiewy,
nawłoć wszędobylska, nie są tym miejscem, które przyciąga do spacerów wokół Łagowa,



Łagów w swojej okolicy j.w. to zaniedbane drogi do Buchmülle czyli Zamęcina, a przez
odstąpienie od dbałości o pobocza i powstałe zakrzaczenia, „puszczenie samopas” różnych
drzew trudno wędrować poboczem, mijać się pojazdami (dojazdy od Jemiołowa i Łagówka),
Tereny po tartaku, teraz bez stosownie dozowanej opieki i nadzoru, w tym obszaru upadłego
GS-u, to źródła hodowli nawłoci, chwastów i składowiska rupieci – perspektyw brak!



Część, co trzeba obiektywnie przyznać obszarów w Łagowie jest prywatna, cudza, zaniedbana,
opuszczona z wyglądu, ale mająca właścicieli, zarządzających, a więc do kogoś należących. Wszystko
co tutaj napisałem to tylko część zaniedbań, oczywiście są i tu piękne, sukcesy i postęp.
Prognozowany i oczekiwany Łagów Zdrój zależy od mieszczan tutaj osiadłych i mających wpływ na
codzienność dziania się lepszego lub marazmu. Łagów musi jako stary gród z ciasnymi uliczkami o
swoje zasoby dbać i rozważnie nimi gospodarować. Mamy rok 2015 – tutaj nie da się poszerzyć ulicy,
chodnika, jezdni, więc parkingi są niezbędne, konieczne w takiej ilości, aby pojazdy latem nie
tamowały ruchu przy koniecznych zakazach. Letnie parkowanie na siłę, zajmowanie czasowe miejsc
cudzych, nieoznaczonych, nie świadczy dobrze o gospodarzach. Dobrze jednak jest, że z każdej strony
wjazdu do Łagowa są możliwości choćby sezonowego parkowania wszelakich pojazdów.
Do tematu powrócimy w sezonie wypoczynku letniego! Tak trzeba. Ocenimy Lato po sezonie!
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O pozytywach też napiszemy, - w Łagowie, prywatnie też się buduje i czeka na turystów …
Koło Łagowa, na granicy z gminą Torzym, w lasach, istnieje tablica pamiątkowa upadku
śmigłowca wojskowego z 2001 roku i śmierci pilota Michaela Reece, z USA w dniu ćwiczeń. Minęły
lata i żadna ze stron – Lasy Państwowe ani samorządy nie „błysnęły” pomysłem na wytyczenie trasy
turystycznej doprowadzającej do obelisku. A jest tam ciekawy szlak do czystych jezior Malcz, do wsi
Koryta, Torzymia i innych miejscowości Ziemi Sulęcińskiej. Czy będzie inaczej? A gdzie jest UG
Torzym!

Spostrzeżenia poczynił na rok 2015

wszystkie zdjęcia - R. Bryl
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Powiększamy wiedzę – Kim właściwie była baronowa
Margot Wurmb von Zink…
Lagow po 1856 roku
Tłumaczenie niemieckiego tekstu

Przedszkole w Łagowie
Nasz ziomek Erich Schulz przedstawił nam następujący materiał:
Wielokrotnie już rozmawialiśmy w Düsseldorfie, w Celle i w Berlinie o przeszłości, ale też i
o teraźniejszości naszej dawnej ojczyzny. Ja, rodzony Łagowianin, w ostatnich 10 latach
byłem w Łagowie 8 razy i dostrzegam zachodzące tam zmiany. Przy dokonywanych tam
przebudowach pojawiają się ciekawe realia z przeszłości.
W listopadzie 1987 r. podczas prac renowacyjnych w szkole robotnicy odnaleźli zamurowaną
butelkę z gazetą i pewnym tekstem, który napisany został przez nauczyciela nazwiskiem
Calsow w dniu 03.maja 1912 r. Oglądałem to i przeczytałem w Łagowie i chciałem to
pozyskać, ale ta pani, mimo dobrej oferty z mojej strony, nie odstąpiła mi tego.
A oto inny przypadek, który mi się przydarzył, gdy w maju 1989 r. byłem w Łagowie i wtedy
pewna pani opowiedziała mi, że podczas przebudowy przedszkola odnaleziona została
cynkowa puszka, a w niej stare dokumenty. Na moje pytanie, czy mógłbym to zobaczyć –
udostępniono mi wszystko ale z prośbą, by o tym nie rozpowiadać. Gdy to wszystko
oglądnąłem i po części poczytałem – zacząłem szukać sposobu jak to uzyskać. Po długich
rokowaniach udało mi się, a jak się to wszystko poczytało, to trzeba było stwierdzić, że w
tych materiałach zawarty jest kawał historii Łagowa.
O tym, co zostało w tych dokumentach zapisane i przed 75 laty zamurowane - nie
dowiedziałem się ani od moich rodziców, którzy również urodzili się w Łagowie, ani nie
opowiadano o tym w szkole.
W cylindrycznej puszce były:
- List pani Margot Wurmb von Zink (o następującej treści):
Zamek Łagów
Nowa Marchia
Ten dom wolno mi było we wierze zbudować w roku 1914 z przeznaczeniem od pierwszego
postanowienia na zakład opiekuńczy dla dzieci Związku Niebieskiego Krzyża oraz
Związku Młodocianych i Dziewic.
Ponury czas, który wdarł się do naszej ojczyzny, i to cudowne zrządzenie, że budynek
został wybudowany na czas, pozwala wykorzystywać go na razie jako lazaret.
Wierny Zbawiciel, który krok po kroku prowadził mnie i kierował ku temu
przedsięwzięciu, na nowo wypełnił frazę:
„On czyni cuda, jakie chce”
Zamek Łagów, dnia 08.sierpnia 1914 r.
Margot Wurmb von Zink
z rodu hrabiów cesarskich von Wylich i Lottum
z domu Putbus
- Siedmiostronicowy list, który ma następujący początek (patrz kserokopia wycinka
odręcznego listu pisanego w alfabecie gotyckim; kserokopia kończy się przed słowem
„huzarów”):
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Tego nie znaliście…
Ile zrobił przedostatni właściciel
Zamku Joannitów.
„Nasze wejście niech pobłogosławi Bóg”
Hrabia HugoWrschowetz Fekerkann Fedczicz zakupił majątek rycerski Zamek Łagów w
roku 1856. W roku 1848 poślubił on baronową Luizę von Crenn. Zrodzone w tym
małżeństwie chłopię zmarło w wieku dziecięcym. W roku 1856 zrezygnował on ze służby
jako komendant huzarów w Poznaniu. Będąc człowiekiem ogromnie obowiązkowym
skierował wszystkie swe siły na prowadzenie swych dóbr. Z zamiłowaniem doglądał
wszystkiego w majątku i obejściu.
Dopóki Łagów był komturią Joannitów, do roku 1808, kiedy to przeszedł w ręce prywatne,
wszystkie zabudowania gospodarcze stały wokół zamku wraz z kościołem, mocno
ściśnięte, gdyż całość położona była przecież na półwyspie. Zaraz za bardzo blisko
otaczającym zamek murem znajdowało się podwórze gospodarcze i kościół. Podczas
kazania słychać było kwiczenie prosiąt w chlewni, ryczenie cieląt w oborze i rżenie koni w
stajni. Hrabia uznał, iż jest to sytuacja bardzo niestosowna. Poza tym bardzo trudno było
pracować w tym obejściu, gdyż np. ciężkie wozy z gnojem trudno było wyciągać pod górę
z nisko położonego podwórza.
Rozsądny hrabia widział stale wszystkie te trudności i doszedł do wniosku, że u góry na
tzw. Sokolim Wzgórzu, gdzie wtedy stał jeszcze stary domek owczarza, wybudowane
zostanie całe obejście gospodarcze majątku (dominium), a zabudowania gospodarcze
wokół zamku i kościoła zostaną wyburzone. To było zadanie na kilka lat pracy. Stare
zabudowania gospodarcze na dole miały w zasadzie mury zmurszałe i hrabia miał stąd
tylko kamienie, glinę i drewno, a ileż pieniędzy potrzeba na taką budowę! Ale hrabia wraz
ze swą szlachetną małżonką byli pobożni i ofiarni, kierowali wzrok do Boga i z lubością
rozmyślali o swym dziedzictwie, potrafili sprawy uczynić wykonalnymi i z powodzeniem
udawało im się to.
Wiosną 1870 zmarł jego starszy brat, który nie był żonaty i pozostawił mu zarząd i czynsz
od swego majątku, co w sposób znaczący pomogło mu urzeczywistniać swoje
zaprojektowane budowy i ulepszenia. W roku 1884 uległa – jako ostatnia – wyburzeniu
stara gorzelnia, która znajdowała się w obecnym ogrodzie zamkowym, a jej miejsce
wskazuje pozostawiona tam przy jeziorze piwnica. Gorzelnia też przeniesiona została do
dominium na Sokolim Wzgórzu, gdzie stoi jeszcze dzisiaj.
Tam, gdzie zabudowania gospodarcze zostały już wyburzone, zakładano ozdobny i intratny
ogród, a w jego gruncie jeszcze teraz spoczywa gdzieniegdzie stary fundament. A gdy
najkonieczniejsze dla zewnętrznego obejścia roboty zostały ukończone – wziął się hrabia
za rozbudowę zamku.
Działanie czasu spowodowało, że wewnątrz wszystko było mocno zaniedbane i np. sala
rycerska wykorzystywana była jako powierzchnia do składowania ziarna. Obecny
przylegający do niej salon był królikarnią. Nie było schodów od strony ogrodu (obecnie są
tam kamienne stopnie); wchodziło się podziurawionych schodach ceglanych. W niektórych
miejscach już w ogóle nie było okien, a dla ochrony przed niepogodą okiennice były na
stałe zamknięte. Teraz po zmarłym bracie dostał hrabia 15 000 talarów do ręki i z tymi
pieniędzmi starał się wznieść tyle, ile tylko było możliwe.
Rzeźbione meble do salonu rycerskiego hrabia zlecił wykonać wg własnych rysunków z
własnego drewna bukowego, pozyskanego z Ogrodu Zwierząt; zleceniobiorcą była
stolarnia zakładu karnego w Słońsku/ Sonnenburg’u. Poza tym hrabia starał się o
powiększenie areału gospodarstwa, co mu się udało, gdyż zakupił cztery obywatelskie
działki rolne, które przyłączył do dominium.
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Wielkim i ulubionym zamysłem hrabiego było zbudowanie zakładu opiekuńczego dla
dzieci, zarówno pracowników dominium jak i miejskich. Wykonanie tego zamysłu upadło,
gdyż jedyna nadająca się do tego celu działka była wówczas tzw. Miejską Kopalnią Gliny,
na gruncie zarządzanym przez miasto, a rajcy nie chcieli na ten cel działki wydać.
W 25 lat po śmierci hrabiego zasoby gliny w tej kopalni zostały prawie wyczerpane, a na
gruntach miejskich znaleziono inne miejsce na wydobywanie gliny. W ten sposób nic już
nie stało na przeszkodzie, by podjąć budowę placówki opiekuńczej dla dzieci.
Pierwszym spadkobiercą po hrabim był właściciel majoratu we wsi Witzerdorf,
emerytowany mistrz jeździecki w jednostce Gardes du Corps (gwardia przyboczna), pan
Hans Wurmb von Zink, który jednak zmarł, zanim zdołał wejść w posiadanie zamku w
Łagowie. Jego syn, dziedzic w drugiej kolejności, był chory i znajdował się pod kuratelą
swej matki, wdowy po pierwszym spadkobiercy, która urodziła się jako hrabianka cesarstwa
von Willig i Lottum, czyli była córką księcia Cutbus z wyspy Rugii/ Rügen. Ona ponownie
podjęła myśl ufundowania w Łagowie zakładu opiekuńczego dla dzieci i energicznie
przystąpiła do realizacji tego zadania. Zimą z roku 1913 na 1914 został opracowany projekt
budynku, a wiosną 1914 r. w radosnym uniesieniu przystąpiono do budowy. Ale teraz
uznano, że budowany obiekt winien być na tyle wielki, by mieścił - oprócz zakładu dla
dzieci – również salę zebrań gminnych, z dużymi, jasnymi pomieszczeniami, w których
odbywałyby się spotkania chrześcijańskie i towarzyskie. Na takie cele też został
zbudowany.
Teraz – w trudnym wojennym roku 1914 – winien ten budynek służyć przyjęciu rannych, na
co fundatorka z gorącym sercem przyzwala.
Należy Bogu serdecznie dziękować, że wreszcie udało się urzeczywistnić zamysł hrabiego
i jego małżonki o utworzeniu zakładu opiekuńczego dla dzieci.
Niech ten duch, który hrabim tu, w jego ukochanym Łagowie przez lata z
błogosławieństwem powodował, niech ten duch chrześcijańskiej miłości, troski, czynienia
dobra, niech panuje tu w ciszy dla dobra przyszłych pokoleń, mających wzrok wzniesiony
do Boga, zgodnie ze świętą wolą naszego Zbawiciela, a w ten sposób temu hrabiemu, który
pierwszy zainicjował tę budowę zakładu dla dzieci, ufunduje chwalebną pamiątkę.
Niniejsze odnotowano w roku pańskim 1914.
Siostrzenica hrabiego, honorowa patronka
Zaile von Schmeling
w osiemdziesiątym pierwszym roku życia”
----------------- Kserokopia początku czterostronicowego listu Karola Metz’a, rewirowego leśniczego i
zarządcy majątku, pisanego odręcznie alfabetem gotyckim na blankiecie firmowym i
podpisanego w dn. 28.09.1914 r.:
Wurmb von Zink-owy
(…) i Zarząd majątku

Zamek Łagów, 28.września 1914 r.

Figurujący w rejestrze

Reszta listu nieczytelna
-----------------
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- Kserokopia początku listu Albina Tanzberger’a, mistrza budowlanego na budowie
przedszkola, pisanego odręcznie alfabetem gotyckim na blankiecie firmowym i podpisanego
w dn. 28.09.1914 r.:

Albin Tanzberger
Mistrz w branży budowlanej

Budownictwo wysokie i podziemne
Łagów w Nowej Marchii, dnia 28.września 1914 r.
Reszta listu nieczytelna
----------------- Następnie 4 karty, w tym dwie widokówki z Łagowa i dwie pocztówki „Cesarz Wilhelm” z
psalmem wojennym i z …. w sali rycerskiej zamku łagowskiego.
- Do tego dwie notatki podpisane przez panią baronową:
1. „Uwolniona”, Co doświadczyłam i przeżyłam
2. „Uratowana”, Moje własne doświadczenia życiowe.
- Potem następuje kserokopia strony tytułowej publikacji pani baronowej:

Co ja
z Jezusem przeżyłam
Autor: Margot Wurmb von Zink
z domu hrabianka Lottum
Wydanie 5
19.-21. tysięcy

Wnuczka fundatorki, baronowa von Schäffer-Bernstein dodała nam następujące uzupełnienia:
1. Zdjęcie fundatorki
2. Przedszkole dawniej i dziś.
Najważniejsze dane z życia fundatorki winny zostać jeszcze poszerzone o następujące
informacje:
Urodziła się 22.09.1864 w Zamku Putbus na Rugii jako czwarta córka Wilhelma, księcia i
pana na Putbus’ie, hrabiego cesarstwa von Wylich i Lottum, który był nadstolnikiem, oraz
jego małżonki Wandy, baronowej von Veltheim-Bartensleben. Jej babcia była hrabiną
Lottum, córką księcia Malte’go Potbus’a, założyciela hrabstwa Potbus.
Ona wyszła za mąż w dniu 22.09.1883 r.
W roku 1892 w miejscowości Groß-Leuthen (w przebudowanym domu rolnika) założyła
przedszkole.
W dniu 13.07.1893 r. zmarł jej małżonek.
Ona sama zmarła w dniu 02.07.1948 r. w Burgfarrnach mając niespełna 84 lata.
Podpisy pod zdjęciami:
1. Przedszkole w Łagowie przed rokiem 1945
2. Pani Margot Wurmb von Zink, z domu von Wylich i Lottum (na szczycie wieży
zamkowej)
3. Budynek przedszkola w Łagowie dzisiaj.
Tłumaczenia z języka niemieckiego dokonał
Jan Grzegorczyk z Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Mniejszości Niemieckiej
w Zielonej Górze
tskmn@wp.pl
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Kinderheim Lagow
Unser Landsmann Erich Schulz hat uns wie nachfolgend zu berichten:
Wir haben schon öfters über die Vergangenheit, aber auch von der Gegenwart
unserer Heimat in Düsseldorf, Celle und Berlin gesprochen. Da ich, geborener
Lagower, in den letzten 10 Jahren achtmal dort war, anhebt man die Veränderungen.
Aber nicht nur das, auch kommen aus der Vergangenheit Realitäten bei umbauten
hervor.
Im November 1987 hatten Arbeiter bei einer Renovierung der Schule eine Flasche
mit einem Schriftstück und einer Zeitung, welches Lehrer Calsow am 3. 5. 1912
geschrieben hatte, gefunden. All die Sachen habe ich auch in Lagow gesehen und
gelesen. Hätte das auch gern gehabt, aber die Frau hat es mir trotz guter Angebote
nicht gegeben.
Es war ein Zufall, als ich im Mai 1989 in Lagow war, erzählte mir eine Frau, dass bei
den Umbauarbeiten im Kindergarten eine Dose mit altem Papier gefunden wurde.
Auf meine Frage, ob ich das sehen kann, wurde mir alles gezeigt, ich sollte aber
darüber nicht reden. Als ich alles gesehen und halbwegs gelesen hatte, ging es mir
nur noch darum, wie kann ich das bekommen. Nach langen Verhandlungen ist es mir
gelungen, das zu erwerben. Wenn man alles gelesen hat, stellt man fest, es ist ein
Stück Lagower Geschichte.
Weder in der Schule noch von meinen Eltern, die auch in Lagow geboren wurden,
habe ich von diesem Lagow früher etwas erzählt bekommen, was hier geschrieben
steht und vor 75 Jahren hinterlegt wurde.
Der Inhalt der zylindrigen Zinkdose:
Ein Brief von Frau Margot Wurmb von Zink (nachfolgend im Text):

Schloß Lagow Neumark
Dieses Haus durfte ich auf Glauben im Frühling 1914 bauen, welches bestimmt war
vom ersten Beschluß als eine Kinder-Bewahr-Anstalt - Blaukreuz-Verein - Jüngling
und Jungfrauen-Verein zu dienen.
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Die dunkle Zeit, die über unserem Vaterland eingebrochen und die wunderbare
Fügung, dass es vorzeitig fertig gestellt wurde, wird es nun zu einem Lazarett
zunächst zur Verfügung stellen.
Der treue Heiland der Schritt für Schritt mich auch hierin geleitet und gelenkt hat von
Neuen das Wort erfüllte:
„Er schaffet Wunder welche er will“
Schloß Lagow, d.8. August 1914
Margot Wurmb von Zink
Geb. Reichsgräfin von Wylich u. Lottum
Aus dem Hause Putbus

Ein Brief 7 Seiten (der Anfang siehe Abbildung; nachfolgend im gesamten Text)

Graf Hugo Wrschowetz Fekerkann Fedczicz kaufte das Rittergut Schloß Lagow im
Jahr 1856. Im Jahre 1848 hatte er sich mit Reichsfreiin Luise von Crenn vermählt.
Das dieser Ehe entsprossene Knäblein ward im Kindesalter gestorben. Im Jahre
1856 nahm er seinen Abschied als Kommandeur der II. Husaren (Posen). Seiner
großen Pflichttreue entsprechend ging er nun mit aller Kraft an die Bewirtschaftung
seines Besitzes. Mit liebender Treue drang nun sein Blick über alles ihn hier auf dem
Gut neu Umgebende.
Solange Lagow Jobanniterconturei war, bis 1808, da es in Privathände überging, star
den seine sämtlichen Wirtschaftsgebäude rings um das Schloß und die Kirche, auf
einem Platz, recht gedrängt, da das Ganze doch nur eine auszudehnende Halbinsel
war. Hinter. der das Schloß im engsten Kreise umgebenden Burgmauer lag sogleich
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der Wirtschaftshof mit der Kirche, in der Kirche hörte man während der Predigt, die
Schweine in den Ställen grunzen, die Kälber schreien und die Pferde wiehern.
Dieses fand der Graf sehr unziemlich. Außerdem war es auch sehr schwierig, die
Bewirtschaftung aus dem tiefliegenden Wirtschaftshof mit schweren Fuhren wenn
Dung ect. zu bewerkstelligen. Dem braven Grafen erschienen solche Verhältnisse
unhaltbar, er kam zu dem großen Entschluß, oben auf dem sogenannten
Falkenberge, dem jetzigen Dominium, wo noch ein altes Schäfer- häusehen stand,
den ganzen Wirtschaftshof unten um das Schloß und Kirche abzureißen und oben
auf dem Falkenberge neu aufzubauen. Dieses war eine Arbeit, die lange Jahre in
Anspruch nahm. Der alte Wirtschaftshof unten hatte fast durchweg schon mürbe
Häuser und der Graf hatte Holz, Lehm und Steine und doch, wie viel Geld ist zu
solch einem Bau nötig! Aber der Graf und seine edle Frau waren fromm und selbstlos
im Aufblick zu Gott und dachten liebend an ihre Erben und machten manche Sache
möglich und es gelang.
Im Frühjahr 1870 starb sein älterer unverheirateter Bruder und hinterließ ihm die
Verwaltung und die Zinsen seines Vermögens, dieses half ihm auch bedeutend seine
projektierten Bauten und Verbesserungen weiter auszuführen, im Jahr 1884 fand
noch als letztes der Abbruch der alten Brennerei in dem jetzigen Schloßgarten, deren
jetzt noch dort bestehender Keller die Stelle am See anzeigt Die Brennerei kam auch
auf den Falkenberg (das Dominium), wo sie heute noch steht Wo aber der Wirtschaftshof nun unten abgebrochen war, wurde ein schmucker,
einträglicher Garten angelegt, in des Grunde jetzt noch manches alte Fundament
ruht Und nun, da das Notwendigste für die Außenwirtschaft besorgt war, ging der
Graf an den Ausbau des Schlosses.
im Laufe der Jahre war darin, schon vor dem Grafen, darin alles so zerfallen, daß z.
B. der Rittersaal als Kornboden gebraucht wurde. Der jetzige rote daran stoßende
Salon war für die Karnickel eingegeben Eine Treppe führte von der Gartenseite (jetzt
Steinstufen) in das Schloß gar nicht, man ging über zerbrochene Ziegelsticker. Die
Fenster fehlten schon an einigen Stellen ganz und die Fensterläden waren, um vor
der Witterung zu schützen, geschlossen. Nun nach der Erbschaft von seinem Bruder
nahm der Graf 15000 Thaler in die Hand und ließ damit Herrichten soviel nur immer
ging.
Die Möbel im Saal (Rittersaal) ließ der Graf von Buchenholz aus dem Tiergarten,
hier, in der Gefangenenanstalt in Sonnenburg bauen und schnitzen, nach eigener
Zeichnung. Auch hatte der Graf noch dadurch für die Vergrößerung des Gutes
gesorgt und es avondiert, daß er vier Ackerbürgergelände dazu kaufte und solche
dem Gut einverleibte.
Ein großer Lieblingsgedanke des Grafen war es nun . doch zum Allgemeinwohl von
Gut und Stadt eine Kleinkinderbewahranstalt zu bauen. Die Ausführung dessen aber
scheiterte daran, daß der einzig dazu passende Boden damals die sogenannte
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Städtische Lehmgrube auf herrschaftlichem Grunde, von den Bürgern nicht
hergegeben werden wollte.
Jetzt, nach 25 Jahren, nach dem Tode des Grafen, ist diese Lehmgrube fast ganz
ausgebraucht und es hat sich eine andere als Ersatz für die Bürger auf dem ‘
herrschaftlichen Grunde gefunden. So stand denn dem Bau einer
Kinderbewahranstalt nichts entgegen.
Der erste Erbe des Grafen war der Majoratsherr auf Witzerdorf Hans Wurmb von
Zink, Rittmeister der Gardes du Corps a.D., war gestorben ehe er den Besitz Schloß
Lagow annahm. Dessen Sohn, der zweite Erbe war krank, er wurde durch seine
Mutter, die Witwe des ersten Erben, geborene Reichsgräfin von Willig und Lottum,
Tochter des Fürsten Cutbus, Insel Rügen, bevormundet. Diese erfasste nun wieder
den Gedanken mit Energie eine Kleinkinderbewahranstalt in Lagow zu stiften. Im
Winter 1913-14 wurde die Zeichnung zu dem Gebäude gemacht und im Frühjahr
1914 ging es mit frohem Nachdruck an den Bau. Nun sollte aber im Hinblick auf die
Notwendigkeit eines solchen Gebäudes in Lagow, das zu erbauende Haus so groß
sein, dass es außer Kleinkinderbewahranstalt auch noch Gemeindehaus sein kann,
mit großen hellen Räumen, die zu christlichen Versammlungen und Vereinszwecken
dienen können. Es ist in diesem Sinne herrlich hergestellt.
Jetzt, im gegenwärtigen schweren Kriegsjahr 1914, soll dieses Gebäude nun zur
Aufnahme Verwundeten dienen, wozu es die Hochherzige Erbauerin desselben, mit
treuem Herzen hergiebt.
Wie dankenswert gegen Gott, wie schön ist es, dass nun endlich im Sinne des
Grafen und seiner Gattin der Gedanke mit der Kinderbewahranstalt verwirklicht
werden konnte.
Möge der Geist, in dem der Graf hier im geliebten Lagow lange segensreich wirkte,
der Geist der christlichen Liebe, der Sorge und des Wohltuns für den Nächsten im
Aufblick zu Gott, nach dem heiligen Willen unseres Erlösers hier stille walten und
somit dem Grafen, der zuerst den Bau der Kinderbewahranstalt anstrebte, ein
würdiges Andenken stiften.

Dieses notiert im Jahre des Herrn 1914 die Schwestertochter des Grafen
Ehrenstiftsdame Zaile von Schmeling im einundachzigsten Lebensjahre.
Ein Brief von 4 Seiten von Karl Metz Revierförster und Güterverwalter. Gez. Am 28.
9. 1914 (Anfang s. Abbildung).
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Ein Brief von Albin Tanzberger als Baumeister des Kindergartens, gez. am 28. 9.
1914 (Anfang s. Abbildung).

Dann 4 Karten, davon 2 Ansichtskarten von Lagow, sowie zwei Postkarten „Kaiser
Wilhelm” mit dem Kriegspsalm darunter und dem Krügebild im Rittersaal des
Schlosses zu Lagow.
Dazu zwei Aufzeichnungen von der Baronin unterzeichnet.
1.
2.

„Gelöst” Erfahrenes und Erlebtes
„Gerettet”. Meine eigene Lebenserfahrung.

Abbildung des Titelblattes einer der Veröffentlichun- gen der Baronin.
Dazu hat uns die Enkelin der Stifterin Margot Freifrau von Schaffer-Bernstein
nachfolgendes zur Ergänzung beigetragen:
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1. Ein Bild der Stifterin
2. Das Kinderheim einst und heute.
Die wichtigsten Daten des Lebens der Stifterin sollen nachfolgend noch aufgeführt
werden:
geboren am 22. 9.1864 zu Schloß Putbus auf Rügen a s 4. Tochter des Wilhelm
Fürst und Herr zu Putbus, Reichsgraf von Wylich und Lottum, er war Obertruchseß;
und dessen Ehefau Wanda, geb. Freiin von Veltheim-Bartensleben.

Ihre Großmutter war die Gräfin Lottum, Tochter des Fürsten Malte Potbus, Begründer
der Grafschaft Putbus. Sie heiratete am 22. 9.1883. Im Jahre 1892 hat sie in GroßLeuthen (einem umge-bauten Bauernhaus) ein Kinderheim gegründet. Am 13.
7.1893 verstarb ihr Ehemann. Sie selbst verstarb am 2. 7. 1948 fast 84-jährig in
Burgfarrnbach.

Erich Schulz - Niemcy
OHB 1/1990
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Nun etwas zur Petersdorfer Mühle
Hans Blum Heiratete,in den kleinen Gutshof ein und Zwar die Tochter des Vorgängers Schröter, sie
hieß Heidi. Datum ist unbekannt. Jedefalls war es zu der Zeit eine Windmühle. Hans Blum baute diese um in
eine mechanische, wie sie bis 1945 zu sehen war. Er vergrößerte, den ganzen Betrieb. So vergrößerte Er die
Viehwirtschaft. Eine Schweine u.Rinderzucht. wofür Er natürlich Personal brauchte so hatte H:B: einem
Mann extra für die Schweine den wir(den Schweizer) nannten. Dannkam eine Bäckerei mit Verkauf hinzu.
Wo auch wir und ich glaube die meißten von der Tiergartenhöhe unser Brot kauften. Ich erinnere mich gut
an Frau Heidi, sie war immer sehr nett zu uns Kindern Sie hatte immer etwas extra für uns. Hans Blum
wurde von Allen Leute nur (der olle Blume)genannt. wird aber ohne E;am ende geschrieben. Im 2.
Weltkrieg wurde dort für die Soldaten gebacken, sie holten sich große Kuchenfladen, damit kamen Sie die
Petersdorfer Straße runter,sie teilten sehr oft mit uns dann den Kuchen. Hans Blum Versteckte sich vor den
Einmarsch der roten Armee, mir wurde berichtet in seinem Tauben-Haus und kam dann auf
abendteuerliehe Weise noch vor der Vertreibung aus Lagow herraus. Von einem Verwandten, weiß ich das
sein Sohn-Enkel und Ur- eEnkel in Jessen bei Wittenberg wohnen. Ich schätze, das Hans Blum 1900 in die
Virtschaft einheiratete, Im 2. Weltkrieg war H;B; schon 50 Jahre, was ich von einem Verwandten von Ihm
erfahren habe. Es könnte auch noch früher gewesen sein denn sein Sohn soll Jar§-19^0 sein. Es gehörte
auch Wald zu seinem Besitz, der ging bis zum See von seinem Grundstück aus. Landwirtschaftlich wurde
Alles angebaut, was Er auch für seine Wirtschaft brauchte, ich erinnere mich das wir auch Leinöl bei H:Blum
kauften, das immer frsch war warscheinlich aus eigener Ernte, Mehr, Mehr , konnte ich leider bis jetzt nicht
in Erfahrung bringen, sollte ich später noch etwas von H;B; hören sende ich es nach.
Potsdam 2013 Christa Veidlich

O Młynie w Jemiołowie
Pan Hans Blum ożenił się w gospodarstwie poprzednika o nazwie Schröter. Jego żona nosiła imię
Heidi i była córką poprzednika. Data ich ślubu jest nieznana.
W tym czasie z pewnością był to młyn wiatrowy. Hans Blum przebudował ów młyn i zaopatrzył go
napędem elektrycznym. Systematycznie powiększał swoje gospodarstwo. Założył hodowlę świń i bydła. Do
tego potrzebował on dalszych rąk do pracy. I tak zatrudnił do hodowli świń specjalistę, którego my nazwali
„szwajcarem”. Poza tym zbudował piekarnię wraz z punktem sprzedaży, gdzie jak pamiętam większość
mieszkańców „Tiergarten” (obecnie Osiedle Lecha) dla siebie kupowali wypieki.
Dobrze wspominam żonę gospodarza Heidi. Była zawsze dla nas uprzejma i częstowała nas
„drobiazgami”. W czasie drugiej wojny światowej piekarnia zaopatrywała żołnierzy pobliskiego poligonu
Wandern (pol. Wędrzyn). Oni często kupowali wielkie połacie ciasta i zjeżdżając do Łagowa poprzez
„Petersdorfer Straße” (obecnie ul. Sulęcińska) dzielili się z nami.
Hans Blum schował się przed wejściem Armii Czerwonej w swoim gołębniku. Wieść o nim, która się
rozniosła brzmiała, że zniknął w sposób przygodowy przed wygnaniem byłych mieszkańców Łagowa i
okolicy (czerwiec 1945 r.). Od krewnego (tego samego nazwiska) dowiedziałam się, że jego syn (wnuk lub
prawnuk) mieszka w miejscowości Jessen koło Wittenbergii.
Szacuje się, że Hans Blum wżenił się w owe gospodarstwo koło 1900 roku. W czasie 2. Wojny
Światowej, liczył on już 50 lat co dowiedziałam się od jego krewnych. Prawdopodobnie jego syn urodził się
w 1920 roku. On odziedziczył gospodarstwo rolne i powiększył je o las sięgający aż do jeziora.
Na roli zasiewano prawie wszystko co było potrzebne gospodarce, nawet len, ponieważ
kupowaliśmy u niego olej lniany, całkowicie świeżo prasowany pochodzący z jego zbioru.
P.S. Więcej wiadomości o młynie i Hansie Blume nie mogłam dotychczas uzyskać.

Tłumaczenie – Peter Glogowski

Potsdam 2013 Christa Veidlich
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Viadukt w Łagowie – stacyjka Łagów

Ten duży i największy obiekt murowany w okolicy, z czerwonej cegły został zbudowany jak
cała trasa kolei parowej przez Niemców w latach 1907 – 1909. W tym to czasie powstała trasa kolei
żelaznej Topper-Meseritz, czyli Toporów – Międzyrzecz od 1945 r. Międzyrzecz i okolice miały być
znaczącą stacją z kolejowymi trasami, odcinkami dróg żelaznych, wjazdami, ale tak się nie stało.
Były już wtedy wcześniej zbudowane, bo od II-ej połowy XIX w. trasy kolejowe, mosty i
wiadukty, wtedy duże i istotne w rozwoju techniki, kolejnictwa, transportu wielkogabarytowego.
W Prusach, Rzeszy Niemieckiej budowano, poszerzano drogi lądowe, doskonalono to, co już było.
To normalna droga ewolucji i rewolucji technicznej – rozwoju życia ludzi i techniki.

Viadukt w Lagow powstał jako jeden z wielu budowli na wybudowanej trasie kolejowej, ale to
on był największy. Na trudnej topograficznie, hydrologicznie i geograficznie trasie powstało wiele
budowli na nowo kształtujących obraz okolicy polodowcowej w jej naturze od tysiącleci.
Powstałe budowle, które pokażemy w innych odcinkach musiały powstać, być wybudowane i
na ówczesne czasy spełniać trwałe, bezpieczne budowle mostowe, aż do teraz!
Wiadukt w Łagowie ma 25 metrów wysokości, jest zbudowany nad ul. Mostową (do 1945 r.
Selchowerstrasse) wiodącą do wsi Żelechów i dalej do Buczy, Świebodzina, Lubrzy …
Jego długość konstrukcyjna nad drogą łączącą sztucznie wyprofilowany nasyp wynosi 40
metrów metalowych konstrukcji nośnych. Wiadukt ma 1 tor z szynami położonymi na drewnianych, a
po cząstkowych remontach betonowych podkładach stabilizujących i nadaj się do dalszego użytku
eksploatacyjnego przez zestawy pociągów towarowych z węglem brunatnym z Sieniawy.
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Aby wejść na wiadukt, najprościej jest iść torami od stacji, można też z drogi – ulicy
Mostowej, ale trzeba rekreacyjnie pokonać 80 schodków betonowych zamocowanych w zboczu
wysokiego nasypu, niestety nie ma tam potrzebnej, bezpiecznej poręczy.

Zaraz też schodząc, lub wchodząc tymi samymi drogami, z miejsca gdzie mogliśmy podziwiać
panoramę Łagowa oraz obejrzeć pobliskie obiekty nieczynnego Zakładu Rolnego (d. PGR niem.
Rittergut) wchodzimy idąc po torach w kierunku resztek stacji Łagów na więcej niż jeden tor kolejowy
tzw. bocznice. Takie 2-3 torowe odcinki miała każda stacja, także wagi wagonowe, pompy wodne, co
pozwalało zabezpieczać potrzeby transportu danej linii przewozów. Jakkolwiek drugorzędność takich
kolejowych odcinków była jakby w programie, ale był to czas, okna na świat na początku XX wieku.
Wówczas planowanie i perspektywiczność inaczej modelowano w każdym państwie niż obecnie w
Polsce.
Używany w obecnym czasie po 2008 roku odcinkowo tor Toporów – Sieniawa powinien być
sygnalizowany w prasie, lokalnie na terenie gminy Łagów i oznaczany, że jest czynny, sprawny,
bezpieczny w ustalonych godzinach przejazdu.
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Ciekawostką jest użycie wiaduktu w filmie „Godziny nadziei”, kiedy to podczas walk z
wiaduktu spada żołnierz niemiecki mający tam stanowisko ogniowe z broni maszynowej…
Inną ciekawostką lokalną jest fakt, że z wiaduktu rozciąga się świetny letni i zimowy widok
krajobrazowy na okolice Łagowa. Jeszcze inną ciekawostką już bardziej historyczną, jest też fakt, co
podnoszą często piszący o Łagowie, że ten obiekt nie został zniszczony zimą 1945 roku przez cofające
się wojska niemieckie, a miał znaczenie łącznika frontowego z MRU, ani też przez wkraczające wojska
radzieckie, które z marszu przejęły przewozy frontowe dla wojska maszerującego na Berlin. Dzięki
takiej szczęśliwej okoliczności (podobnie z Zamkiem Joannitów) już jesienią 1945 roku mogły ruszać
pierwsze przewozy towarowe i pasażerskie w tworzącej się polskiej rzeczywistości przesiedleńczej, a
od 1947 roku były już w pełni eksploatowane Toporów – Sieniawa i dalej po remoncie stacji Kaława w
odcinku MRU, która też była zniszczona. Taką ważna rolę od razu, od II/1945 pełniły stacje Gronów i
Toporów.
Porządkowanie lokalnej linii kolejowej pozwalało otworzyć podróżowanie do Międzyrzecza,
Sulęcina, Toporowa, Świebodzina i dalej z przesiadkami w głąb kraju. Tak działo się do lat 90-tych XX
wieku. Odcinek drogi szynowej Toporów – Łagów, najtrudniejszy w budowanej linii 1907 – 1909 ma
nie mniej niż 9 mostów, wiaduktów, przepustów i innych zabezpieczeń w postaci budowli
hydrologicznych, które musiały być wybudowane. Przykładowo, zaraz koło wiaduktu w Łagowie, jest
drugi mocny most nad drogą lokalną jaka była od dziesięcioleci i przed 1909 rokiem czyli do dóbr
rycerskich a potem PGR-u. Kolejny duży most jest nad drogą do Gronowa itd. o czym napiszemy.

Umiejscowienie mostu pokazuje dalszy bieg torów, ich położenie w linii prostej, pośród lasów
z linią elektryczną 220V biegnącą poboczem nasypu kolejowego, słupami i lampami przy torach.
Przerwa i zaniedbania lat 90-tych XX wieku, kiedy likwidowano wiele instytucji państwowych,
lokalnych, przyjęto założenie, że niepotrzebnych, spowodowało trwałe wyłączenie linii kolejowej na
tej trasie po 1997 roku. Niemożność powrotu do życia instytucji kolejowej i brak lokalnego, a
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perspektywicznego utrzymania szlaku kolejowego jako trasy turystycznej dowożącej w obie strony
turystów do wszelakich obiektów w terenie, stało się faktem.

Nikt nie „błysnął” taką myślą, może i nie było na to szans, bo linia zamknięta, to wyrok na
ciekawe pokazywanie okolic Łagowa, Toporowa, Sieniawy, Gościkowa – Paradyża, rejonu MRU, jezior
Paklicko itp. Obszar kolejowy w Łagowie i innych stacjach został terenem pokolejowym, prywatnym
albo do dzisiaj „niczyim” terenem?!
Gdzieś w latach 60-tych, na łagowskiej stacji nieodbudowanej było wczasowo, letniskowo –
stały tam stare drewniane, wycofane z użycia wagony, adoptowane na sezonowe campingi ruchome.
Tak brać kolejarska mogła być w Łagowie na wczasach resortowych. Został zapamiętany ten okres,
ten kolejowy folklor z praniem, suszeniem bielizny, pichcenia posiłków itp. Właśnie z wagonami na
bocznym torze.
Leżący w pobliżu stacji PKP duży plac składowy materiałów GS-owskich miał tam węgiel,
cement, wapno, papę i cegły, dachówkę i magazyny skupu złomu, gromadzenia produktów
spożywczych. Na podstawiane na bocznicy wagony ładowano i wysyłano w głąb Polski płody rolne,
zwierzęta hodowlane, drzewo tartaczne. Podobnie służył on Niemcom do 1945 roku.
Łagów Lubuski nie dorobił się odbudowy spalonego w II 1945 budynku stacyjnego, ale też jak
teraz wiemy, nigdy nie planowano odbudować czy stworzyć od podstaw nowego. Jest to dziwny ale
prawdziwy fakt.
Położenie na uboczu, względy ekonomiczne i podstawowy fakt, brak decyzji pomimo
kurortowego wizerunku nie były w stanie „błysnąć” nowym … I tak pozostało! Tak uciekła ostatnia
szansa stacyjki Łagów. Gdyby Łagów stawał się Zdrojem lat 70-tych XX wieku, to mogło być
spełnieniem, stacja PKP by powstała. Pozostał plan (czyt. „Łagów – mutantem” – Nr 2/22/14).
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Parterowy domek robiący w Łagowie za budynek stacji zachował się do dzisiejszych dni. To
wszystko, co wraz z innymi obiektami stacyjnymi dotrwało do 2012 – 2014 roku, czasu wyceny i
oceny przydatności lokalnej i kolejowej, i znowu, czyli nadal nic się nie dzieje. Należy przyjąć, że
decyzje z maja 2012 r. są trafne, przydatne kolei i samorządowi Łagowa.

Będziemy się starać opisać stacje, przystanki kolejowe i co tam na nich pozostało, w jakiej
kondycji są pozostałości – kto mieszka, czy wykupiono mieszkania, co robią tam mieszkający ludzie
„przy stacji – na stacji” żyjący, co się działo gdy one działały i były lokalną bazą pracy kolejowej. Z
wiaduktu w Łagowie, po torach wchodzimy na smutny, od lat brudny, nieczynny, zagracony obszar
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kolejowo-samorządowy gdzie żadna ze stron pomimo deklaracji nic, dokładnie nic nie wykonała.
Marazm, nicość w Łagowie (Zdroju?!) jest tutaj na dawnej stacji PKP widoczny. PKP tutaj poległo jak
budynek stacji w 1945 r. Czy samorząd lokalny podoła i błyśnie nowym, własnym światłem?

Budynek stacji Lagow spłonął w 1945 roku, zaraz po wkroczeniu wojsk radzieckich z
niewiadomych przyczyn. Na pobliskich terenach magazynowo-handlowych zainstalowała się czasowo
grupa wojsk Armii Czerwonej (w PRL-u siedziba Gminnej Spółdzielni). W zajmowanym obok także
dużym, budynku mechanika i ślusarza niemieckiego (został zastrzelony) mieszkali żołnierze rosyjscy,
przygotowywali posiłki, rozwozili je do patroli w terenie, do innych wsi. Tak było do V 1945 roku.
Słabość trwania stacji PKP Łagów w małym budyneczku parterowym w ważnej turystycznie
miejscowości to jedno z istotnych zaniedbań peerelowskiej PKP. Tak myślę, tak było przez
dziesięciolecia, tak w jeszcze gorszym obrazie realiów 2015 pozostaje!
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Z KŁ Nr 1/21/2014 str. 24 „Wiadukt gotowy, teraz dworce” GL/2013 r.

Tekst i zdjęcia + archiwum KŁ

Ryszard Bryl
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Wir suchen Materialien in deutscher Sprache (Texte und Aufnamen), aber auch
Sponsoren die Übersetzung der 33-seitigen Schrift unterstützen möchten – zur
Ehre der Lokalität

Materiały w j. niemieckim – poszukujemy sponsora tłumaczenia tekstu + zdjęcia
stanowiącego 33 strony ku chwale lokalności…
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To warto wiedzieć
Apel do Pana Wójta gminy Łagów
Wystosowałem do UG i wójta Łagowa Pana Czesława Kalbarczyka w marcu 2015 roku pismo
zawieszone pod koniec maja w internecie na stronie „KŁ”. I co?! I brak
odpowiedzi…
Otóż rozpoczyna się kolejny sezon turystyczny, wypoczynkowy
w regionie i widzimy to, co widzieć się da.
Aby uchronić pamięć tego, co już przeminęło i przemija, aby
pokazywać w kolejnych ekspozycjach co było, gdzie było, jak było, jak żyli okoliczni mieszkańcy, jak
i gdzie pracowali do 1945 r. potrzeba aktywności. Jak osiedlali się, jak przystosowywali się tutaj po
1945 roku nowi przybysze, głównie osiedleńcy ze wschodu ale i innych stron Polski, trzeba działać –
pokazywać, gromadzić, poszukiwać i przeglądać jeszcze raz komórki, strychy i piwnice. Nadal
ekspozycje winny być tematyczne…
Pokazywać starano się już nie pierwszy raz, usiłowano i to
skutecznie stworzyć w Łagowie zbiory, przekazy, tłumaczenia, książki
naukowe i powszechnie czytane ale poniemieckie, których jak się
okazywało sporo zostało na Zamku Joannitów, w dawnym nadleśnictwie
niemieckim i właśnie w piwnicach, na
strychach, komórkach przydomowych. Upływ czasu pracował na
niekorzyść, moda na starocie lat 70-80tych spustoszył w/w miejsca,
niechęć i niefrasobliwość powiększyła straty, a zbiorów mogłoby być
więcej. Lata 90-te spowodowały upadek ochrony zbiorów, gromadzenia
ich pod ciągle wtedy i teraz istniejącą Izbę Pamięci. Śmierć Pani Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Łagowa przewróciła w 1998 roku prawdopodobnie dobre przedsięwzięcia i wtedy to zniknęły
nieewidencjonowane nigdzie zbiory. Prawdopodobnie jest tak i obecnie
co chcę ustalić. Jeśli tak jest, to Łagów i jego społeczność nie nauczyła się
nic – pomimo, że to tutaj w gminie jest centrum oświaty i kultury – od
dziesięcioleci promujący w dorosłość kolejne roczniki miejscowych tutaj
pozostających i idących w świat, jest tutaj szkoła.
Od 2011 roku, od dnia formalnego otwarcia ponownie nazwanej
Izby Pamięci do lata 2015, kulawo, bez dynamiki, bez wspomnianej
czytelnej ewidencji sporadycznie już spływających darów, tekstów, rzeczy
materialnych niezbędnych w procesie gromadzenia regionaliów i
muzealnictwa - Izba trwa jednak. Czy nowy wójt, nowa władza
funkcjonująca od jesieni 2014 roku już coś
wykonała, czy pamięta, że lokalność,
regionalność, to też sukces lub porażka tej
miejscowości…
Do Łagowa, z taką lub inną władzą
samorządową turysta i tak przyjedzie, ale warto, aby widział nowe,
zachodzące zmiany w starym i nowym zarządzaniu samorządowym.
Czy Łagów w 2014 i 2015 roku spełnia obietnice lokalne, te
związane z 2011 rokiem – właśnie oglądamy realizację tu i teraz. Jakie
będzie teraz 2015 – przyglądajmy się formując tę Izbę. Sięgajmy szerzej,
gdzie indziej – pokazujmy lokalność – Skansen Maszyn Rolniczych w
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Jemiołowie, oznaczajmy miejsca historyczne w Łagowie i okolicy – jest co pokazywać!! Nadal
potrzebna jest w Łagowie nowa, większa powierzchnia dla Izby Pamięci. Dotychczasowy budynek
wymaga szczególnej opieki i remontu aby komponował się z odnowioną już Pastorówką.
Tym tekstem – rozbudowanym z „KŁ” nr 2/22/14/s.22/ sugerujemy, aby Izba Pamięci była
widoczna dla odwiedzających – pozostawiony szachulec zatynkowany, czy budynek odnowiony jak
pobliska Pastorówka! I znowu decyzje na rok 2015/16 i znowu brak postępu. Decyzje mają powstać w
woj. Urz. Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i znowu strata roku. Nadal wskazują na Izbę (dawny
dom Kurhaus) blisko nieczynnego kina Świteź.
Jak funkcjonowała w sezonie letnim 2014 Izba Pamięci nie chcemy pisać.

Sugerujemy jak powinna wyglądać Izba Pamięci dla odwiedzających i wówczas
będzie wiadomo co i gdzie jest w Łagowie. Pora na podjęcie decyzji – pozostawiamy
szachulec, czy ponownie zatynkujemy?
Do Łagowa, do Urzędu Gminy przyjechaliśmy w dniu 16.06.2015 na XI-te spotkanie grupy
roboczej polsko-niemieckiej, dawnych i obecnych mieszkańców tej miejscowości.
Dzień powszedni, pochmurny, chłodny jak na czerwic pokazuje, że Łagów stał się już tylko
miejscowością turystyczną na pogodne weekendy. Dzień powszedni to niewykorzystywane miejsce
dobrego odpoczynku, ale piszemy o faktach. Tak jest.
Obejrzeliśmy w przyzamkowym parku zrekonstruowany mur obronny, puste niestety i
nieczynne lokale gastronomiczne, zauważyliśmy też puste ulice, bez wypoczywających gości.
Nawet na spotkanie z grupą niemieckich turystów-łagowian było pusto – gorzej niż przed
rokiem i nie jest to optymistyczny sygnał dla lokalności. Stoimy w miejscu – szkoda czasu!
Łagowska władza tak i ta, która odeszła jesienią 2014 i nowa, stoi w miejscu – ta wypowiedź
dotyczy podejmowania nowych punktów współpracy. To smuci. Współpraca, aktywność, wolontariat
leży w Łagowie.
Pozorowane, statyczne ruchy i wypowiedzi to jest nic, to już było. Rodzi się obawa, że „ledwo
się zaczęło, a już się skończyło.” Obym się mylił już drugi rok. Szkoda czasu…
Oczywiście w niepamięć idą obietnice poprzedniego wójta R. Oleszkiewicza m.in. o
odbudowie starówki (jak mnie wybiorą – a nie wybrali), o tworzeniu miasta Łagów, o pijalni wód,
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plaży itp. To przeszłość niezrealizowana, to trzeba mieć grunty (a wyprzedano), plany, które zawisły w
obietnicach. Dobrze, że nowy wójt nie opowiada bajek, ale też patrzymy czy w ogóle coś czyni w
Łagowie i okolicy, czy zna osiągnięcia grupy roboczej, ustalenia i oczekiwania, a co robi
zaprzyjaźnione Nadleśnictwo Świebodzin i Leśnictwo Łagów. Co z nowymi oznakowaniami tras,
punktów, miejsc ciekawych!
Goście z Niemiec w ramach wycieczkowych dni obejrzeli izbę Pamięci przygotowaną po raz
pierwszy, od otwarcia estetycznie i ze smakiem. Obejrzeliśmy wspólnie idąc śladami rodziny Zobeltitz
na Ziemi Toporowskiej kościół, dawne ślady cmentarza przy nim, założenie parkowe i dwór
(Herrenhaus) w Poźrzadle – Spiegelberg. To jak zwykle pokazywało duże zainteresowanie. Przybyła w
tej wycieczce mieszkanka Spiegelberg, której rodzice byli pracownikami w rodzinie Zobeltitz. Seria
wspomnień – to budujące obrazy, że tamte dzieci – teraz 80+ tak wiele pamiętają.
Grupa dawnych Łagowian w kolejne dni zwiedzała inne miejscowości Ziemi Torzymskiej – jak
co roku odwiedzając wsie i miasteczka.
Ale w Łagowie też remontuje się i buduje od podstaw – aby przyjmować gości i tworzy się
miejsca pracy. To jednak biznesy prywatne w granicach własnego ryzyka. Łagów to także likwidacja
przedsięwzięć turystycznych, campingów, ośrodków szkolno-wypoczynkowych.

Prezentowane zdjęcia, to okres 2011 – 2014, gdy aktywnie gospodarował wójt R.
Oleszkiewicz.

R.B.
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Łagów 16.06.2015

Łagów
Izba Pamięci

Poźrzadło/Spiegelberg
Tereny rodu Zabeltitzów

Tekst i zdjęcia: Ryszard Bryl
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Komandorie na Ziemi Lubuskiej
Rozległy przeorat niemiecki panował również w Brandenburgii, Ziemi Lubuskiej -Nowej
Marchii i Ziemi Torzymskiej.
Ziemia Lubuska stanowiła przedmiot rywalizacji w II ćwierci XIII wieku pomiędzy książętami
śląskimi, wielkopolskimi i pomorskimi, każdy z nich próbował tę ziemie zdobyć i przyłączyć do swoich
obszarów1. W drugiej połowie XIII wieku do rywalizacji tej przystąpili margrabiowie brandenburscy2.
Po wykupieniu tych ziem od księcia śląskiego Bolesława Rogatki zagospodarowali ziemię
lubuską, sprowadzając na nią swych osadników. Do 1249 roku Ziemia lubuska wchodziła w skład ziem
Śląska.
Po śmierci Henryka Pobożnego pod Legnicą w 1241 roku, część północną Śląska z ziemią
lubuską otrzymał najstarszy syn Bolesław Rogatka., a południe z Wrocławiem Henryk III. Bolesław
wkrótce najechał zbrojnie na południową dzielnicę brata rozpoczynając wojnę.3 O pomoc oboje
zwrócili się do Niemców. Henryk zawarł układ z margrabią Miśni Henrykiem Dostojnym, Bolesław
zawarł przymierze z margrabią Brandenburgii dzięki pośrednictwu biskupa magdeburskiego
Wilbranda, układ zobowiązywał margrabiego do udzielenia zbrojnej pomocy, natomiast polskiego
księcia do oddania połowy ziemi lubuskiej. Stosowny układ podpisano w kwietniu 1249 roku w
Lubuszu4. Przyłączono w ten sposób ziemię lubuską do Marchii Brandenburskiej i nazwano ten nowy
obszar Nową Marchią5. Jako część Marchii leżącą po drugiej stronie Odry terra transoderana.6
Zdarzenie to opisuje Kronika wielkopolska –
„W tym czasie i roku [1249] rzeczony Bolesław, książę Śląska, chcąc pomścić się na bracie
swoim Henryku, księciu wrocławskim, który krótko przedtem pochwycił go z powodu jego buty i
związanego w zamku legnickim oddał pod straż, nierozsądnie darował zacny i silny zamek Lubusz
[niegdyś własność] brata swojego Mieszka, który tamże w kościele Św. Piotra pod zamkiem spoczywa
pochowany, arcybiskupowi magdeburskiemu, aby [tenże] udzielił mu pomocy przeciw
wspomnianemu księciu Henrykowi. W którego [arcybiskupa] pomocy zadufany, usiłował brata
swojego, rzeczonego księcia Henryka, z ziem całkowicie wypędzić. Ten bowiem Bolesław pierwszy
zaczął do Polski Niemców sprowadzać i im dobra i zamki darowywał, aby mu przeciw braciom
rodzonym, których bez ustanku zwalczał, udzielali pomocy.”7
Ziemia Lubuska z uwagi na swój przygraniczny charakter od dawna gościła zakonników
doceniając ich doskonałą organizację obrony i szybką kolonizację nowych ziem.
Słabe stosunkowo zaludnienie oraz położenie pomiędzy Śląskiem, Wielkopolską, Pomorzem a
terenami Słowian połabskich- późniejszej Brandenburgi stanowiło w średniowieczu o pogranicznym
„przejściowym charakterze” tej ziemi która stała się przedmiotem rywalizacji. W walce o dominacje
nad tym terenem książęta Śląska, Wielkopolski i Pomorza niezależnie od siebie próbowali wzmocnić
swe wpływy przy pomocy kolonizacji, licznych nadań i przywilejów.
Do roli tej najlepiej nadawali się templariusze, którym chętnie powierzano przygraniczne
ziemie. Skutkowało to wytworzeniem się w tym czasie wielkich latyfundiów podlegających
1

Starnawska M., Zarys dziejów joannitów..., s.16
Baranowski J., Zakon Maltański..., s 15
3
Toczewski A., Historia Ziemi Lubuskiej ,Zielona Góra 2008,s.33
4
Korcz W., Historyczne losy pogranicza lubusko wielkopolskiego. Rocznik lubuski nr4, Zielona Góra 1966, s.41
5
Starnawska M., Zarys dziejów joannitów..., s.15
6
Stribrny W, Zakon Joannitów i Nowa Marchia…,s.12
7
Kronika Wielkopolska „Monumenta” T.II, s.566-7 tłum.Fenrych W.
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zagranicznym centrom osłabiając związki Ziemi Lubuskiej z tymi księstwami i ułatwiło późniejsze
oderwanie jej przez Brandenburczyków.8
W 1241 roku biskup Henryk z Lubusza zezwolił śląskiemu hrabiemu Mroczkowi von
Pogarellowi (Pogorzelowi) ,by osiedlił na ziemi Sulęcińskiej swych poddanych niemieckich chłopów,
ten w 1244 podarował miasto Sulęcin wraz z otaczającymi wsiami templariuszom uzasadniając swą
decyzję w akcie nadania słowami: „dla zmazania grzechów moich [….]Zakonowi Templariuszy dla
zbawiennego poratowania Ziemi Jerozolimskiej”.9
Z tego samego roku pochodzi pierwszy udokumentowany zapis o sprowadzeniu Ślązaków na
Ziemię Torzymską.
Lubuszanin z wyboru Książę Henryk Brodaty (częściej przebywał w Zamku w Krośnie
Odrzańskim niż we Wrocławiu) podarował w 1232 roku templariuszom ziemie wokół Kostrzyna
zobowiązując ich do założenia tam rynku typu niemieckiego. Otaczając szczególną opieką biskupstwo
Lubuskie nadając mu w 1232 roku dobra w Wielkopolsce i Małopolsce.10
W tym samym roku Książę Wielkopolski Władysław Odonic obdarowuje templariuszy
obejmującym tysiąc łanów majątkiem Chwarszczany oraz Wielką wieś (Grossdorf).
W 1251 roku polski rycerz Boguchwał podarował zakonnikom Boryszyn i Kiełczyn.11
5 lat później rycerze świątyni wchodzą w posiadanie Wałcza otrzymując tę wieś od wdowy po
komesie Piotrze z Lang.
Po kasacie zakonu templariuszy od 1313 roku systematycznie przekazywano ich dobra
joannitom. Szpitalnicy posiadali tu liczne dobra już w XII wieku- m.in. w Werben, Kopaniu, Pęzinie i
Sławnie (komandorię w Werben Albert Niedźwiedź funduje już w 1160 roku).12
Władcy świeccy Nowej Marchii margrabiowie brandenburscy w przeciwieństwie do książąt
pomorskich niechętnie oddawali joannitom należne im dobra. Niechęć margrabiów wynikała z
próżności i chęci zagarnięcia zakonnych majątków. Leśnicę i Chwarszczany oddali joannitom za sumę
1250 marek w srebrze dopiero po długich negocjacjach z wysłannikami przeora niemieckiego Pawłem
z Modeny i Leonardem de Tiburtis13 zakończonych układem w Cremmen w 1318 roku, a więc sześć lat
po kasacie zakonu templariuszy. Zamek w Czaplinku dopiero w 1345. Kompleksem dotychczas
templariuszowskich dóbr wokół Sulęcina i Wielowsi zarządzał joannicki komtur z Łagowa od 134714.
Od 1318 joannici pozostają pod opieką margrabiego Waldemara Wielkiego pomimo to
przekazywanie potemlariuszowskich dóbr odbywa się nadal wolno, Sulęcin margrabia Ludwig
Witelsbach przekazuje szpitalnikom dopiero w 1350 roku. Na przełomie XIV i XV wieku joannici
nabywają i tworzą komandorię w Pędzinie i Santoku.
Od 1402 do 1455 Nowa marchia stanowi zastaw i przechodzi w tym czasie we władanie
Zakonu Krzyżackiego, posiadłości joannitów na tym terenie znajdują się nagle na terytoriach dwóch
państw Drahim i Chwarszczany w państwie krzyżackim a margrabiowie zatrzymują Leśnice i Łagów.15
Stosunki z Zakonem Krzyżackim nie układały się dobrze. Pomimo opieszałości w wykonaniu
papieskiego nakazu Klemensa V brandenburscy margrabiowie wysoko cenią joannitów za pomoc w

8

Jarzewicz J., Gotycka Architektura Nowej Marchii, Poznań 2000, s.15
Codex diplomaticus Brandenburgensis. Seria A, T.XIX,Berlin 1860,s. 124, nr 2 (tłum. Lange W.)
10
Jarzewicz J, Gotycka Architektura...., s.27
11
Stribrny W, Zakon Joannitów i Nowa Marchia... s.12
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Lange T., Szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy, Poznań 1994, s.90
13
Hein D., Zamki joannitów..., s53
14
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15
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zasiedlaniu tego „dzikiego terenu” uznając ich kompetencje i doświadczenie w sprawowaniu rządów i
znajomości arkanów sztuki wojennej.
Hohenzollernowie zatrudniali joannitów w roli doradców, urzędników i oficerów. Zakon służy
im również jako instytucja bankowa udzielając kredytów. Po przejęciu dóbr potemlariuszowskich
Zakon rycerzy św. Jana staje się potęgą na tym niewielkim obszarze należącym do Wielkiego
Przeoratu Niemiec.
Joannici brandenburscy byli swego rodzaju odszczepieńcami, komandorie leżące na terenach
Nowej i Brandenburskiej Marchii, Meklemburgii i części Pomorza utworzyły z czasem niezależną od
podziału administracyjnego zakonu jednostkę o nazwie baliwat brandenburski.16 Stało się to na
skutek panującego chaosu powstałego po wygaśnięciu dynastii Askańskiej (1319) ,szerząca się
anarchia oraz poczucie zagrożenia, tworzą sytuację pewnej odrębności. (W tym czasie Zakon za zgodą
kapituły generalnej (1366) sprzedaje komandorie Pomorza Zachodniego Rycerzom Szpitala
Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego).17 Dążenia do samodzielności były też spowodowane
stosunkowo licznym skupieniem komandorii na tej ziemi, oraz opowiedzeniem się braci z
Brandenburgii po stronie, wybranego na stanowisko w. Mistrza Maurycego de Pagnac. (który nigdy
nie został uznany przez papieża) w zamian za nielubianego w. Mistrza Fulko z Villaretu.18
Zrodziła się więc potrzeba oddzielnego administratora tej części przeoratu.
Pierwszym przełożonym tej grupy został Gebhard z Bortfelde (1320-1336) - namiestnik
wielkiego przeora na Saksonię, Turyngię, Marchię’et Slaviam”, a później przekształcono tą nazwę na „
preceptor generalis per Saxoniam, Marchiam et Slaviam.
Gebhard z Bortfelde uzyskał u Cesarza Ludwika IV zwolnienie z lennej zależności wobec
margrabiego, co ugruntowało jego pozycję .
W końcu dochodzi do wybrania przez braci brandenburskich własnego mistrza (przez swych
poddanych zwanym Herrenmeister a przez zakon wielkim balifem Brandenburgii).19
W 1382 roku w Heimbach dochodzi do porozumienia pomiędzy Mistrzem Brandenburskim –
Herrenmeister Bernardem von Schulenburg a wielkim przeorem „ języka” niemieckiego Konradem z
Braunsbergu w wyniku której ustalono iż baliwat brandenburski otrzymuje autonomię za sumę 2400
guldenów, zobowiązując się jednocześnie do uczestniczenia w konwentach przeoratu ,utrzymywania
na swój koszt czterech braci przysyłanych przez w. przeora oraz płacenia responsjum w wysokości
324 guldenów rocznie. Układ zawierał również zapis o prawie wielkiego przeora do wizytacji
komandorii nowo utworzonego Baliwiatu oraz o obowiązku uzyskania jego zgody przy sprzedaży
dóbr.20
Z czasem więzy łączące Baliwiat z Zakonem były coraz luźniejsze i ograniczały się do
przesyłania responsium w wysokości 1000 guldenów rocznie. Stosunki z margrabiami układały się
poprawnie a niekiedy wzorowo. Bracia występują w roli gwarantów, świadków i doradców w domach
znanych brandenburskich rodzin.
Joannici cieszą się powszechnym szacunkiem i poważaniem co spowodowane jest ich
działalnością związaną z patronatem nad kościołami, prowadzeniem szkół parafialnych, opieką nad
„panami chorymi”, biednymi wdowami i sierotami. Biorą również udział w życiu publicznym tych
ziem wpływając na politykę, wykorzystując przy tym wpływy rodów z których wywodzą się sami
16
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zakonnicy: Schlibenów, Schulenburgów, Wedlów Barfuussów i Günsterbergów, łączą ich więzi
przyjaźni z rządzącą do 1373 r. dynastią Wittelsbachów.21
Zmiany przynosi wiek XVI w latach 1535-1571 w Nowej Marchii władze sprawuje margrabia
Jan Maurycy von Nassau-Siegen.22
W 1538 roku wprowadza nauki Lutra, którego jest zwolennikiem. W 1540 roku duch
reformacji zbiera swe żniwo Komandor Świdwina Melchior Barfuus, a wkrótce komandor Łagowa
Andreas von Schlieben wstępują w związki małżeńskie.23 Na początku podnosi się wielka wrzawa, ale
z czasem władze po zgromadzeniu kapituły zebranej w Spirze godzą się z tym faktem.24
Zakon staje się chrześcijańsko-rycerską wspólnotą w służbie brandenburskiej monarchii
elektorskiej.25
Baliwiat wiąże się z Hohenzollernami w 1610 roku przedstawiciel tego rodu Fryderyk zostaje
wielkim mistrzem brandenburskim.
Od 1693 roku do dnia dzisiejszego wielkimi mistrzami zakonu baliwatu brandenburskiego są
członkowie tej rodziny.26
W 1806 roku Prusy po przegranej wojnie z Napoleonem zmuszone są spłacić kontrybucję .
Majątek Zakonu ulega konfiskacie. W 1812 roku Fryderyk Wilhelm III swym edyktem o likwidacji
zakonu zamyka rozdział Wielkiego Baliwiatu Brandenburskiego.
W 1852 roku Fryderyk Wilhelm IV przywraca jego istnienie jako organizacji charytatywnej, dobra
zakonu pozostają jednak własnością państwa pruskiego.27
Część polskiej literatury oraz powszechny pogląd o joannitach baliwatu brandenburskiego
zarzuca im działalność germanizacyjną i wrogą Polsce. Zarzuty te stawiają dyletanci nieznający
historii, działalność i postawa polityczna szpitalników na tym terenie cechowała się dążeniem do
uzyskiwania maksimum korzyści . A pewne fakty jak ten o poddaniu zamku w Santoku w 1433 roku
podczas trwającej wojny polsko krzyżackiej czy sprzedaży komandorii Czaplineckiej Królowi
Kazimierzowi Wielkiemu w 1370 r. świadczą o pewnej sympatii do polaków choć było to zapewne
spowodowane pragmatyzmem braci Św. Jana.
Ziemia lubuska wyróżnia się na tle krain sąsiednich swoistą średniowieczną architekturą,
ukształtowaną w dużej mierze dzięki przybyłym tu w XII wieku zakonom templariuszom i joannitom..
To najbardziej zalesiony region kraju, obdarzony dużą ilością jezior, pośród których rozmieszczone są
urokliwe małe osady, ukształtowany w średniowieczu strukturą osadniczą o regularnym planie z
umieszczonym w ich centrach granitowymi kościołami i ceglastymi farami28. Słabe stosunkowo
zaludnienie oraz położenie pomiędzy Śląskiem, Wielkopolską, Pomorzem a terenami Słowian
połabskich- późniejszej Brandenburgi, stanowiło w średniowieczu o pogranicznym przejściowym
charakterze tej ziemi, która stała się przedmiotem rywalizacji.
W walce o dominacje nad tym terenem książęta Śląska, Wielkopolski i Pomorza niezależnie
od siebie próbowali wzmocnić swe wpływy przy pomocy kolonizacji, licznych nadań i przywilejów.
Skutkowało to wytworzeniem się w owym czasie wielkich latyfundiów podlegających zagranicznym
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centrom osłabiając związki Ziemi Lubuskiej z tymi księstwami i ułatwiło późniejsze oderwanie jej
przez Brandenburczyków29
W 1241 roku biskup Henryk z Lubusza zezwolił śląskiemu hrabiemu Mroczkowi von
Pogarellowi (Pogorzelowi), by osiedlił na ziemi Sulęcińskiej swych poddanych niemieckich chłopów,
ten w 1244 podarował miasto Sulęcin wraz z otaczającymi wsiami templariuszom.
Z tego samego roku pochodzi pierwszy udokumentowany zapis o sprowadzeniu Ślązaków na Ziemię
Torzymską.
Lubuszanin z wyboru Książę Henryk Brodaty (częściej przebywał w Zamku w Krośnie
Odrzańskim niż we Wrocławiu), przed 1299 rokiem powierza zakonnikom Leśnice (obecnie Lietzen)
wraz z licznymi łanami ziemi, w 1232 roku ziemie wokół Kostrzyna zobowiązując ich do założenia tam
rynku typu niemieckiego.30
W tym samym roku Książę Wielkopolski Władysław Odonic obdarowuje templariuszy
obejmującym tysiąc łanów majątkiem Chwarszczany oraz Wielką wieś (Grossdorf).
W 1251 roku polski rycerz Boguchwał podarował zakonnikom Boryszyn i Kiełczyn.31
Po kasacie zakonu templariuszy zgodnie z układem z Cremmen z 1318 roku
potemlariuszowskie komandorie Tempelhof, Lietzen i Chwarszczany staja się własnością joannitów.
Dobra Sulęcińskie tj. miasto oraz pięć wsi- Langenfeld, Breesen, Reich, Grabno i Lubów stają
się własnością zakonu dopiero w 1350 roku ,podobnie jak „klucz Łagowski” z 22 wioskami
wzbogacony przez szpitalników zakupem w 1347 czterech wsi dawnej komturii templariuszy
Grossdorf: Boryszyn, Żarzyń, Wielowieś i Templewo. Po dołączeniu do owego klucza kolejnych
czterech wsi: Koryta, Poźrzadło, Gronów i Żelechów ,zakonnicy zwiększają swój majątek.
W 1426 roku zakon wzbogaca się o Słońsk (zakupiony przez Baltazara von Schlibena od
Henryka von Oinitza) wraz z wsiami: Przyborów, Lemierzyce, Krzeszyce, Chartów i Muszków,
uzupełniając je kolejnymi Meskow, Trzebów i Drogomin. Ten obszar ziemi dotychczas zwany Łęgami
Warciańskimi, otrzymuje nową nazwę Łęgi Zakonne .
Do 1810 roku w Ziemi Torzymskiej Zakon dysponował olbrzymim majątkiem ziemskim z
trzema miastami (Sulęcin, Słońsk i Łagów). Ten ogromny majątek dawał podstawy do utworzenia
swoistego zakonnego księstwa lecz plany te skutecznie blokowali władający Marchią
Hohenzollernowie.32 Komturia łagowska była największą obszarowo spośród całego baliwatu
brandenburskiego rozciągającego się od wschodniej Westfalii aż do Prus Zachodnich.33
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Królestwo akcesoriów browarnych w SIENIAWIE LUBUSKIEJ
W SIENIAWIE LUBUSKIEJ pod numerem 3 tuż przy samej drodze prowadzącej z ŁAGOWA (po
przeciwnej stronie miejscowego Cmentarza) znajduje się swego rodzaju piętrowy budynek do którego warto
i należy przyjechać i tu zajrzeć.
Budynek jest własnością prywatną, gdzie są pomieszczenia mieszkalne oraz gospodarcze ale także
na parterze jest od wielu lat sklep z artykułami spożywczymi. Są tutaj stoliki więc można usiąść i odpocząć
a przy okazji zjeść i wypić to i tamto. Jest także i telewizor a jakże by inaczej. Jak jest mecz śmiało można w
dobrym towarzystwie ten mecz oglądać i przeżywać autentyczne kibicowskie emocje.
Sklepy są w wielu miejscowościach w tym i w samej Sieniawie, ale zapewniamy, że w tym
przypadku nie chodzi o sklep jako taki-w sklepie tym znajduje się niesamowite prywatno-publiczne jakby
muzeum z setkami kufli do piwa, otwieraczy do butelek pochodzących z różnych części świata.
Gdy to zdecydujemy się na podróż do SIENIAWY LUBUSKIEJ i odwiedzimy ten sklep najpewniej
spotkamy w nim Człowieka, który chętnie opowie nam o swoich podróżach i historii zgromadzonych
eksponatów. Tym Człowiekiem jest Pan MARIAN KOSZYK urodzony 22 lipca 1948 roku w Sieniawie.
Pan MARIAN KOSZYK przez pewien okres czasu mieszkał i pracował w ZIELONEJ GÓRZE a po
latach i po zakończeniu pracy zawodowej wykonywanej w Winnym Grodzie powrócił do swojej rodzinnej
miejscowości i na swoje rodzinne włości.
W dniu 20 lipca 1989 roku (a więc prawie w swoje urodziny) rozpoczął działalność gospodarczą
prowadząc sklep, do którego w tamtych przecież jeszcze nie tak odległych czasach przychodziło wielu,
wielu górników pracujących w Kopalni Węgla Brunatnego w SIENIAWIE. W sklepie było tłoczno i gwarno
jak w śląskich górniczych knajpkach. Po ciężkiej pracy górnicy mieli miejsce do spotkań i wypicia tego i
owego a atmosfera była tu wtedy i jest do dzisiaj bardzo pozytywna i zachęcająca do odpoczynku po trudach
codzienności.
Teraz po tamtych czasach górniczej Braci pozostały wspomnienia ale Pan MARIAN KOSZYK przez
mijające lata oprócz prowadzenia sklepowego interesu podróżował po świecie. Odwiedził między innymi
takie kraje jak MAROKO, SENEGAL, EGIPT, TUNEZJĘ, TURCJĘ, DUBAJ, TAJLANDIĘ,
KAMBODŻĘ.
Oprócz zwiedzania i fotografowania ciekawych miejsc i obiektów przywoził ze sobą z tych podróży
takie gadżety jak otwieracze do butelek, kufle do piwa i tym podobne. Po arabsku otwieracz do butelki
nazywa sie MUFTA.
Nie chował ich jednak do tak zwanej szuflady czy też piwnicy ale postanowił je eksponować w
swoim sklepie a jego kubatura w miarę na to pozwoliła.
Gdy wejdziemy do sklepu na wielu półkach, na ścianach, przy ladzie ustawione są lub zawieszone
różnego rodzaju butelki od piw-wielu już nie ma na rynku, kufle od piwa wszelakiego asortymentu i setki a
może tysiące otwieraczy do butelek różnego kształtu, koloru i wyglądu.
Patrząc na to wszystko można dostać tak zwanego oczopląsu. Wiele eksponatów Pan MARIAN otrzymał
także od innych życzliwych osób.
To nie wszystko co Turysta zbłąkany i ten świadomy może tu zobaczyć. Na posesji na tyłach sklepu
w innym budynku znajduje się swego rodzaju wystawa narzędzi rolniczych i warsztatowych, które
pamiętają naprawdę zamierzchłe czasy a dla wielu nie tylko młodych ludzi mogą być intrygujące i
fascynujące-jak kiedyś z tym wszystkim radzili sobie rolnicy minionej epoki.
My nawiedziliśmy sklep Pana MARIANA KOSZYKA w dniach 30 lipca 2014 roku oraz 09 marca
2015 roku. Prezentujemy ciekawe zdjęcia jakie tam wykonaliśmy na których widać niezliczoną liczbę
eksponatów. Niestety wszystko ma także swoje mniej ciekawe strony-w tym przypadku to konieczność
odkurzania tych eksponatów a co pewien czas jest to niezbędne ale o tym już może opowiedzieć małżonka
Pana Mariana – Pani TERESA. Wymaga to czasu i wysiłku ale warto. A co byśmy wtedy oglądali.
Warto więc odwiedzić to miejsce i dobrze, że są Ludzie, którzy mają taką czy inną pasję bo dzięki
temu ten nieskończenie ciekawy, otaczający Nas Świat jest jeszcze bardziej interesujący i pozytywnie
oddziałujący na Człeka szukającego przecież nieustannie wytchnienia od problemów co rusz w życiu
występujących i Nas trapiących.
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