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RTCN Jemiołów cz. II
Po roku 2000 kiedy ze stanowiska ustąpił kierownik inż. Czesław Furman, a kolejnymi byli
Roman Rydliński i obecnie mgr inż. Małgorzata Samul. Mocno
unowocześniona placówka powodowała też, że zmniejszała się mocno kadra
Centrum Nadawczego Jemiołów. Na emerytury odeszło wielu pracowników,
nastał czas podziękowań za pracę, aktywność, pożegnania, przenosiny
młodszych do innych regionów, powroty do stron rodzinnych, czy innej
pracy zawodowej. Wielu pracowników ma swoje mieszkania i domy w
Łagowie – na dobre i złe zmienią lokum.
Dawny duży zespół pracowniczy był związany z pracą, zżyty ze sobą,
koleżeński, uczestniczący wspólnie i aktywnie w organizowanych imprezach.
W tekście pokazujemy zdjęcia z pracy i pożegnań sprzętu i ludzi, nie piszemy
szczegółów, ale pożegnania i te
ostateczne też były.
Czas zrobił swoje w latach już XXI wieku.
Był czas przyjęć do pracy, rzetelnej pracy w PRL-u, rozwoju
osobistego i teraz, czas wolnej amerykanki z wędką nad
pobliskim jeziorem Łagowskim, w lesie na grzybach, czy kto
polubił na polowaniach.
RTCN i baza
Poznań zajmował 21 + 12 mieszkań czyli 33 mieszkania w
budowanych na początku lat 60-tych 3 – 4 piętrowych
domach z obszernymi mieszkaniami, na małym
wzniesieniu w pobliżu jeziora, przy ul. I. Paderewskiego.
Początkowo do Łagowa przybyło 6 – 7 osób,
konstruktorów, robotników celem oceny i wstępnej
fachowej
pracy
przygotowawczej.
Konstruktorzy
początkowo zamieszkiwali na prywatnych kwaterach, byli
na delegacji i tak też żywili się w lokalnej gastronomii „Pod
Basztą”. Następnie zespół powiększał się do 10 – 12
robotników.
Budowę stalowej wieży o wys. 297 m. rozpoczęło
Przedsiębiorstwo
Budowy
Konstrukcji
Stalowych
„MOSTOSTAL” z Zabrza, jako realizację kontraktu
wykonania wieży nadajnika telewizyjnego. Jednym z
młodych robotników tamtego czasu był przybyły z Polski p.
Józef Szota, który następnie zamieszkał w Jemiołowie,
ożenił się i tam zamieszkuje.
Prace rozpoczęto we wrześniu 1961 roku z zimową przerwą XII – III/62 i stawianie wieży ukończono do
grudnia 1962 r. Równocześnie prowadzono inną technologią budowę małej betonowej 80-metrowej
wieży okrągłej. Pracujący przy budowie fachowcy z Polski byli ciągle w terenie, na delegacji bo wtedy to
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rozwijał się dynamicznie etap telewizji, jej zasięgu czarno-białego na obszarze kraju i budowano od
podstaw nowe ośrodki przekazu programu. Tak powstawały wówczas wieże w Śremie, Bydgoszczy i in.
aby przesyłać sygnał radiowy i telewizyjny.
Aby elementy metalowych konstrukcji wieży dotarły na budowę, odbierano je ze stacji kolejowej PKP w
Gronowie, gdzie na przystacyjnym placu były składowane, a następnie jak na tamte czasy
samochodami ciężarowymi, transportowano na plac montażu, drogą przez Poźrzadło i Łagów.
Odbiór ze stacji PKP Łagów był niemożliwy z uwagi
na konstrukcje zabytkowych Bram – Polskiej i
Marchijskiej mających zbyt małe prześwity
przestrzenne, za ciasne uliczki, mostek na kanale…
Jak wspominają pracownicy już czynnej RTCN było
na obszarze pomieszczeń w budynku sprzętu
zdarzenie nadzwyczajne – pożar nadajnika UKF,
który udało się ugasić bez większych strat.
Trzeba tutaj wspomnieć, że małą wieżę betonową
budowali konstruktorzy z innego specjalistycznego
przedsiębiorstwa z Wrocławia. Całość spraw
kosztów budowy regulowała Warszawa i Poznań.
Załoga roku 2000 i teraz , to już nie 30
osób
ale
kilkunastu
pracowników.
Żegnano ludzi i sprzęty specjalistyczne,
unowocześniano placówkę, aby w dawniej
tv przechodzić z cz-b. Ametystów, na
radzieckie kolorowe Rubiny z lat 70/80
jakie posiadali odbiorcy.
Na dzień 01.06.2016 RTCN to nowoczesny
obiekt spełniający warunki pracy XXI
wieku. Faktycznie, teraz w RTCN pracuje
10 osób zabezpieczając prawidłową
obsługę Centrum.
W roku 2010 zmarł wieloletni i pierwszy
kierownik RTCN inż. Czesław Furman. Jak było czytaj „KŁ” (Nr 2/18/2013/Cz I/s.38-40)
Pracownicy i ich rodziny miały blaski i cienie jak to w zbiorowości ludzkiej. W bieżącym roku (2016)
minęła 30-ta rocznica tragicznej śmierci Lidii Męcikalskiej w katastrofie lotniczej. Ze starszej kadry
RTCN-u nie żyją już: p. Kazimierz Jaskółka, Czesław Męcikalski, a ostatnio b. prac. Grzegorz Ciernioch
potem kierownik placówki nadajnika TV w Zielonej Górze.

Tekst:
Ryszard Bryl
Zdjęcia: archiwum „KŁ”
oraz emerytowanych prac. RTCN Jemiołów.
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Łagów filmowy – 1954 – 1973 – 1989 – trzy filmy kręcone w plenerach Łagowa (wtedy
Lubuskiego)!

Łagów zaistniał w ówczesnej Brandenburgii już z końcem XIX wieku, gdy ktoś
dopatrzył się uroku i położenia, przyrody i geografii lokalnej, zdrowego powietrza i
ogromu lasów i puszcz pełnych zwierzyny łownej i czystych jezior pełnych ryb.
Wcześniej były to obszary tradycji zakonów rycerskich Templariuszy i Joannitów oraz
zakonów tradycji katolickiej i ewangelickiej torujących sobie drogę do wiernych.
Rok 1907 – 1909, to otwarcie linii kolejowej, jednotorowej Topper-Meseritz przez
Lagow, co dało lepszy kontakt podróżnych i turystów tamtych
czasów do poznawania okolicznych obszarów. Lagow powoli i
systematycznie rozwijał się do 1945, do czasu zakończenia Drugiej
Wojny Światowej. Ten czas został już wielokrotnie opisany i
utrwalony na kartach papieru w przewodnikach turystycznych,
zapisach i kronikach historii oraz zdjęciach i kartkach pocztowych.
Po roku 1945, Łagów zajęty i zagospodarowany przez
nowych osadników i mieszkańców głównie z Polski wschodniej,
nadal trwa na pozycjach wsi letniskowej, z zabudową małomiasteczkową, obszaru niezwykle
atrakcyjnego jako wczasowisko turystyczne.
To tutaj już w 1949 zaczęli przybywać artyści plastycy, muzycy i ludzie szeroko
pojmowanej kultury filmowej. I tak wiosną 1954 roku po wybraniu plenerów, skierowano do
realizacji scenariusz filmowy pt. „Godziny nadziei” w reżyserii Jana Rybkowskiego.
…

W

miejscowości

Lyx,

małym

miasteczku

niemieckim w 1945 roku znajduje się szpital wojskowy
Rosjan idący za frontem na Berlin, a w okolicznych lasach
ukrywają się resztki rozbitych oddziałów niemieckich,
które chcą odbić i zając miasteczko. Na ulicach trwa i
panuje radość z wolności uzyskanej, że to już koniec
wojny, a robotnicy przymusowi
i

jeńcy

wojenni

cieszą

najbardziej

się

otrzymaną

wolnością i swobodą… Rozgardiasz cieszy prawie wszystkich poza
lekarzami wojskowymi i ukrywającymi się Niemcami, zdrajcami i
szpiegami! Tak Łagów Lubuski przeszedł do historii kina
fabularnego,

pełnometrażowego

z

wielką

ilością

aktorów

powojennego młodego pokolenia z ówczesnych trzech szkół
teatralnych

Warszawy,

Krakowa

i

Łodzi

oraz

uczestników

studentów ASP Kraków. W filmie grali również uznani aktorzy
powojennego

pokolenia.

Wiesław

Michnikowski,

Krystyna

Feldman, Stefan Friedman, Mieczysław Kalenik, Stanisław Mikulski, Bronisław Pawlik, Jan
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Kobuszewski, Leon Niemczyk, to tylko część znanych aktorów, wtedy stawiających pierwsze
kroki w filmie i teatrze.
Film „Godziny nadziei” wszedł na ekrany polskich kin 09.05.1955 w X-tą rocznicę
zakończenia II Wojny Światowej. Istotną ciekawostką tego filmu są
„naturszczycy” czyli grająca w filmie miejscowa ludność. Można
wspomnieć panią Kunicką, p. Kozę … a jej głównym aktorem, był
małoletni wtedy chłopiec w cylindrze i z psem p. Józef Jackiewicz,
dotąd mieszkający w Łagowie. Inną, ale negatywną ciekawostką jest
fakt, ze pod potrzeby filmu zburzono na podzamczu, w centrum
Łagowa, duży, długi, piętrowy, murowany budynek mieszkalny, który
przetrwał w całości dwie wojny światowe (w tym miejscu naprzeciwko
rest. „Pod Basztą”, przy murach obronnych jest parking).
To tutaj w Łagowie Lubuskim (drugi człon, Lubuski, głupio
zniesiono) od 1969 roku jest realizowane Lubuskie Lato Filmowe – zawsze w ostatnim
tygodniu czerwca, pierwszych dniach lipca. Tutaj w Łagowie wręczane są nagrody Złotego,
Srebrnego i Brązowego Grona. Tak w LLF 44-2015 roku Złote Grono otrzymała za film
„Body/Ciało” rez. Małgorzata Szumowska.
Na LLF wręczane też jest jako nagroda specjalna
Diamentowe Grono i w 2015 otrzymał je za dorobek
artystyczny

i

wkład

w

rozwój

kinematografii

polskiej

zasłużony reżyser Sylwester Chęciński – autor „Samych
swoich” i kontynuacji znanej nam wszystkim…
Łagów na co dzień, latem, podczas tego znaczącego w
kulturze czasu prezentacji i spotkań, to wiele zaplanowanych
imprez dla odwiedzających, bo to impreza znacząca i
wielowątkowa.
Przez tydzień w LLF aż nie chce się wierzyć, oglądano
w 2015 roku 216 filmów różnych form filmowych. To tutaj są prezentowane filmy animowane,
etiudy studenckie, krótkie i pełne filmy fabularne z wielu krajów Europy. Prezentacje filmów
łączone z udziałem twórców są interesującą częścią innych festiwali w Polsce.
Dla przypomnienia trzeba podać, że Łagów w 1969 r. zaczynał się pod szyldem
Festiwalu Filmów Polskich, a od 1974 roku został przeniesiony do Gdańska, skąd od 1976
przeniesiono do Gdyni i we wrześniowe dni tam jest prezentowany.
Łagów w aktualnej formule prezentacji filmów pokazuje kino polskie i wielu państw
dawnego bloku socjalistycznego i jeszcze innych, dając szansę młodym reżyserom z ich
różnorodną tematyką. Łagowskie plenery służyły jeszcze dla dwóch realizacji filmów
fabularnych. Kolejnym, drugim filmem był „Nie będę Cię kochać” w rez. Janusza Nasfetera,
kręcony latem 1973 roku w Łagowie i leśniczówce Gronów. W tym filmie dla młodzieży główne
role zagrali Tadeusz Janczar i Halina Dobosz, a rolę małoletniej – Grażyna Michalska. Film
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wszedł na ekrany w 1974 roku. Trzecim filmem fabularnym realizowanym w 1989 roku był
film „Pensjonat Słoneczko” przeznaczony dla kina niemieckiego i nie był rozpowszechniany
w Polsce. W roli głównej wystąpił Tadeusz Łomnicki. Łagów, to ciągła próba lokalnego
zaistnienia, to kolejny rok turystyczny, to krótki sezon letniego czasu wczasujących w realiach
naturalnego krajobrazu, gdzie już dawno temu natura zrobiła swoje pozytywne obrazy. Teraz,
corocznie, tylko dobre i rozumne lokalne przedsięwzięcia mogą przyciągnąć wczasujących.
Łagów miał też swoje lwy zamkowe co widać na dawnych zdjęciach z 1954 roku, były
one prawdopodobnie z końca XIXw., gdy pojoannicki zamek przeszedł gruntowny remont u
przedostatniego właściciela barona Hugo Wrschowertz Sekerka Sedcziz. W latach 60-tych XX
wieku, już przy kolejnym polskim remoncie gdzieś „pobiegły” i dotychczas ich nie ma.

W innym, nowym tekście, w zdjęciach i na facebooku pokazemy jak lwy ozdabiały
boczne wejście z podjazdu i wyjście do parku. LLF tradycyjnie w 2016 roku, to 45 –
jubileuszowe spotkanie w Łagowie. Trzeba też przyjąć, że dwukrotnie był zawieszany. W roku
1982, z uwagi na stan wojenny i w 2010 z powodu braku środków finansowych! Tak też w
Lubuskim Łagowie i decydenckiej Zielonej Górze się zdarzyło i zabrakło interwencji Min.
Kultury z Warszawy.
Tekst: Ryszard Bryl
Zdj. Fototeka.pl
i archiwum R.B.
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3. Łagów i okolice – przewodnik po Łagowie z 1953r. Tadeusz Pasikowski

POŁOŻENIE.
Piękna jest Ziemia Lubuska. Jej środkowa część, obejmująca powiaty sulęciński,
międzyrzecki i świebodziński (część województwa zielonogórskiego), zasługuje szczególnie na
bliższe poznanie.
Malownicze krajobrazy stanowią tu wymarzony teren pracy dla artystów malarzy i
fotografików; bogata flora i fauna nęci miłośników przyrody; liczne zabytki, pamiątki i
prasłowiańskie cmentarzyska budzą ciekawość historyków sztuki i archeologów; zachowany w
niektórych regionach folklor przyciąga etnografów (badaczy kultury ludowej); zdrowy klimat
zachęca ludzi pracy do spędzania w tych stronach urlopów wypoczynkowych.
Do najpiękniejszych na tym terenie miejscowości należy Łagów, niewielkie miasteczko w
powiecie sulęcińskim, położone wśród łagodnych, zalesionych wzniesień, na wąskim
przesmyku oddzielającym dwa rozległe jeziora. W samym środku przesmyku na wzgórzu pełni
od wieków straż stary zamek warowny z potężną basztą, a wokół jego murów przycupnęły
niskie domki obrośnięte bluszczem i winoroślą oraz wille i pensjonaty. Główną ulicę
średniowiecznego miasteczka zamykają dwie zabytkowe bramy: Marchijska i Polska. Nad
cichymi wodami jezior pysznią się bujną zielenią sady. Kilka przystani dla łodzi, pomosty i
trampoliny oraz niezbyt długi pas drobnoziarnistej piaszczystej plaży uzupełniają obraz
Łagowa.
CEL PRZEWODNIKA.
Do tej uroczej, spokojnej miejscowości przybywa każdego lata wiele tysięcy
wycieczkowiczów, turystów i wczasowiczów, nie licząc młodzieży szkolnej spędzającej w
okolicy wakacje na koloniach letnich i obozach harcerskich.
Dla tej licznej rzeszy przeznaczony jest niniejszy przewodnik. Celem jego jest nie tylko
wskazanie zwiedzającym osobliwości Łagowa i okolicy, lecz również zwrócenie uwagi na
odwieczną polskość tych ziem oraz na ich znaczenie w naszej gospodarce ogólnokrajowej.
KOMUNIKACJA. Łagów leży w odległości 18 km na południowy wschód od Sulęcina przy linii
kolejowej łączącej Toporów z Międzyrzeczem. Dojazd pociągiem osobowym z odległego o 131
km Poznania trwa blisko 4 godziny. Jechać należy przez Zbąszyń i Świebodzin do Toporowa,
gdzie trzeba przesiąść się do pociągu jadącego do Międzyrzecza. Drugą stacją od Toporowa
jest Łagów. Od Szczecina najdogodniej dotrzeć przez Kostrzyn, Rzepin i Toporów; odległość
wynosi 179 km, podróż trwa około 5 godzin. Z Gdańska, Warszawy i Wrocławia droga
prowadzi przez Poznań. Gęsta sieć dobrze utrzymanych dróg kołowych umożliwia wygodny
dojazd do Łagowa samochodem.
ZAKWATEROWANIE I OBSŁUGA.
Łagów należy do znanych ośrodków wczasowych. Fundusz Wczasów Pracowniczych
posiada tu trzy doskonale urządzone domy wypoczynkowe („Skarbowiec", „Bajka“ i
„Pocztowiec") mogące pomieścić 180 osób w jednym turnusie. Biuro Ewidencji FWP mieści się
przy ul. Bolesława Chrobrego 14. „Orbis” dysponuje przeszło 50 pokojami przeważnie
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dwuosobowymi wynajmowanymi w ramach „wczasów wiejskich”. Rejonowy ośrodek „Orbisu”,
w którym czynny jest punkt rozdzielczy, znajduje się przy ul. Zamkowej 1.
Turyści przybywający do Łagowa na kilkudniowy pobyt zamieszkać mogą w hotelu „Nad
Jeziorem" przy ul. Bolesława Chrobrego 6. Wyżywienie — w gospodzie Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” przy ul. Kościuszki oraz w restauracji hotelowej.
W miasteczku znajduje się agencja pocztowa, ośrodek zdrowia, liczne sklepy branżowe,
biblioteka i świetlica gminna.
PRZYRODA I GOSPODARKA.
Łagów leży w najwyższej części Ziemi Lubuskiej, wśród głębokich rynien wypełnionych
wodami jezior. Falistość terenu jest wynikiem działania lodowców, które przed wielu tysiącami
lat trzykrotnie przesuwały się przez północną i środkową Europę. Pozostawiły one na swej
drodze olbrzymie zwały piasków, glin, żwirów i głazów tworząc podczas dłuższych postojów
łagodne bądź spiętrzone wały i wzgórza, zwane przez geologów morenami. W okresie
topnienia lodowców płynąca pod nimi woda wyżłobiła głębokie rynny niektórych jezior, w tym
też czasie powstały małe okrągłe stawki zwane popularnie „oczkami”. W okolicach Łagowa
przez dłuższy czas zatrzymywało się czoło lodowca, dlatego wzgórza moren osiągają tu
wysokość do 227 m nad poziom morza. Klimat Łagowa jest łagodny, a wahania temperatury
nieznaczne. W środkowej części Ziemi Lubuskiej opady osiągają 400 do 600 mm rocznie.
Dobrych i urodzajnych gleb nie znajdujemy tu wcale. Ponad 50 procent ogólnej powierzchni
stanowią jałowe piaski pomieszane ze żwirem, reszta przypada na gliny morenowe, iły oraz
czyste gliny zalegające dna dolin i rowów. Przydatne dla rolnictwa są tylko piaski gliniaste
zwane „szczerkami” oraz wytworzone na glinach morenowych „buroziemy“, nadające się pod
uprawę zbóż i ziemniaków.
Mało urodzajne gleby sprzyjały utrzymaniu się znacznej ilości lasów w okolicy Łagowa.
Zachowała się tu szata leśna, charakteryzująca się zwartym i jednolitym kompleksem lasów
bukowych, których obszar wynosi około 200Ó hektarów. Stanowią one największy rezerwat
bukowy Ziemi Lubuskiej. Przyrodnicy nazywają go „łagowską wyspą buczyny”. W niektórych
miejscach trafiają się również skrawki lasów mieszanych oraz całe partie sosnowych.
Okolice Łagowa mają charakter rolniczo-leśny, a mieszkańcy gminy łagowskiej trudnią się
przeważnie rolnictwem, znajdując też pracę p r z y wyrębach i zakładaniu kultur leśnych. W
samym miasteczku znajduje się tartak oraz biura Nadleśnictwa i zespołu Państwowych
Gospodarstw Rolnych, obejmującego swym zasięgiem administracyjnym również PGR-y w
Gronowie i Żelechowie. Sektor państwowy gospodarki rolnej wykazuje poważne osiągnięcia
produkcyjne dzięki daleko posuniętej mechanizacji i racjonalizacji robót rolnych oraz.
stosowaniu nowoczesnych metod pracy. Gospodarstwa indywidualne, średniackie, zajęte zostały prawie w stu procentach przez przesiedleńców i osadników przybyłych z Polski
centralnej. Charakteryzuje je stały wzrost pogłowia zwierząt hodowlanych. W okolicy uprawia
się przeważnie żyto, ziemniaki i owies. W Łagowie powstał również zespół rybacki. Do zadań
jego należy roztaczanie opieki nad zarybianiem jezior oraz dokonywanie połowów.
Każdego lata, w okresie od początku czerwca do końca Września, Łagów ożywiają
rzesze, przebywających tu wczasowiczów. I wówczas miasteczko przybiera typowy charakter
miejscowości letniskowej.
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HISTORIA.
Liczne zachowane zabytki architektoniczne wskazuj ą na bogatą i ciekawą przeszłość
historyczną Łagowa. Wiele danych przemawia za tym, że na łagowskim wzgórzu istniał
warowny gród już przed X wiekiem, w czasach gdy plemiona wielkopolskich Polan oraz
Lubuszan jeszcze się ze sobą nie połączyły. Gród łagowski był wówczas bastionem leżącym na
granicy osadnictwa obu plemion i bronił Lubuszan przed naporem Polan. Stracił on swe
znaczenie w końcu X stulecia, kiedy państwo Piastów objęło władzę nad całą Ziemią Lubuską
aż po Odrę i gdy najważniejsze polskie grody obronne na zachodzie znalazły się na linii rzeki.
W połowie XIII w. Piastowie głogowscy przefrymarczyli Ziemię Lubuską oddając ją
margrabiom brandenburskim. Od tego czasu Łagów znajdował się na linii pogranicznej
dzielącej Marchię . Brandenburską od państwa Piastów, na terytorium, zwanym Ziemią
Torzymską, obejmującą obszary odpowiadające dzisiejszym powiatom — rzepińskiemu i
sulęcińskiemu.

Na jeziorze w Łagowie

W 1347 r. margrabiowie brandenburscy zastawili Łagów za 400 grzywien zakonowi
joannitów. Właściciele zastrzegli sobie prawo wykupu posiadłości w ciągu trzech lat. Ale do
transakcji takiej nie doszło i w rezultacie zamek z przyległościami pozostał w ręku zakonu
przez 462 lata.
Joannici byli jednym z trzech najbardziej znanych w średniowieczu zakonów rycerskich
powołanych w XII w. do obrony i utrzymania w rękach chrześcijan terenów Ziemi Świętej
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zdobytych na muzułmanach. Nazywano ich początkowo zakonem rycerzy św. Jana
Jerozolimskiego, a później zakonem kawalerów maltańskich. Celem ich było organizowanie
szpitalnictwa. Szybko jednak bracia zakonni, podobnie jak pokrewni im templariusze i rycerze
N. M. Panny (znani nam pod nazwą Krzyżaków), przemienili się w wojujących ogniem i
mieczem żołdaków. W różnych państwach europejskich zdobywali oni ogromne dobra, z
których czerpali fundusze na prowadzenie wojen, wyzyskując do ostatnich granic poddane im
chłopstwo. Nie gardząc też rabunkiem i oszukańczymi machinacjami doszli oni do olbrzymich
bogactw i potężnego znaczenia.
Poszczególne gałęzie zakonu tworzyły komandorie, na czele których stał komandor.
Jedna z nich właśnie opanowała Łagów wraz z kilkudziesięcioma wsiami. Komandorzy
łagowscy wywodzili się przeważnie spośród rycerstwa niemieckiego. O celach zakonu rychło
zapomniano, bracia zakonni ulegli zeświecczeniu (w czasie reformacji); Łagów stał się
wówczas największą posiadłością w kluczu majątków niemieckiej arystokracji zakonnoświeckiej. W zamku rzadko przebywał komandor, zazwyczaj rezydował tu tylko administrator.
Przez długie wieki joannici prowadzili na polskim pograniczu politykę wypierania
żywiołu słowiańskiego i systematycznej germanizacji podległych im terenów. Sprowadzili z
głębi Niemiec osadników, usuwali pamiątki polskie i burzyli pomniki rodzimej kultury
wydzierali z rąk Polaków coraz to dalsze posiadłości oraz szykanowali poddanych za używanie
języka polskiego.
Chociaż w ciągu wieków Ziemia Lubuska była punktem wypadowym hord niemieckich
przeciwko Polsce, raz tylko jeden Łagów był widownią walk. Było to w okresie wojny
trzydziestoletniej, gdy w 1640 roku Szwedzi zajęli przejściowo zamek.
Po zniesieniu zakonu w 1812 roku posiadłości jego zostały przejęte przez państwo. W
kilkanaście lat później królowie pruscy rozdali te dobra arystokratycznym rodom niemieckim,
które posiadały je aż do czasu wyzwolenia Ziem Zachodnich w roku 1945 przez zwycięską
Armię Radziecką i Odrodzone Wojsko Polskie.
Łagów liczący obecnie około 1 200 stałych mieszkańców należy obok Lubniewic
położonych w tym samym powiecie do najładniejszych miejscowości Ziemi Lubuskiej. Ze
względu na spokój i nastrojowe piękno Łagów posiada wszystkie warunki potrzebne do
przekształcenia go w tętniący pracą naukową i artystyczną ośrodek kulturalny.
W Polsce Ludowej otwierają się przed Łagowem ogromne możliwości rozwoju. Mimo
krótkiego czasu dzielącego nas od chwili wyzwolenia Ziem Zachodnich z niewoli Łagów
odegrał już znaczną rolę w naszym życiu kulturalnym.
W roku 1948 gościli w zamku — Domu Pracy Twórczej studenci szkół plastycznych z
Warszawy, Krakowa i Poznania, a owoce ich kilkutygodniowych wysiłków przedstawiła
wystawa obrazów pt. „Łagów“ zorganizowana w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Rokrocznie przyjeżdżają do Łagowa muzycy z Filharmonii Poznańskiej, by spędzać tu urlopy
wypoczynkowe i przygotowywać się do dalszych występów. W roku 1949 odbył się w zamku
łagowskim ogólnokrajowy zjazd kompozytorów polskich, a wkrótce potem zorganizowano
kurs dla szopenistów, biorących udział w IV Międzynarodowym Konkursie Szopenowskim w
Warszawie, Przygotowywały się tu między innymi obie laureatki Konkursu — CzernyStefańska i Hesse-Bukowska. W 1952 r. przebywali w Łagowie najwybitniejsi skrzypkowie
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polscy, uczestnicy zorganizowanego w końcu roku Międzynarodowego Festiwalu
Skrzypcowego w Poznaniu. Dom Pracy Twórczej Związku Historyków Sztuki i Kultury jest od
paru lat stałą przystanią dla wielu wybitnych naukowców, wirtuozów, kompozytorów iplastyków polskich.
W Łagowie istnieją ponadto wszystkie warunki do dalszego rozwoju ruchu wczasowego
i turystycznego. Aby wczasowiczom urozmaicić pobyt nad jeziorami, władze miejscowe
zabiegają o założenie w Łagowie stałego kina, powiększenie biblioteki i wybudowanie
odpowiedniego boiska sportowego. W miasteczku powstanie również wzorowy ośrodek
żeglarski.

Dziedziniec zamku w Łagowie

WIADOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE
WYCIECZKA PO MIEŚCIE
Opuszczając wysoko położony dworzec w Łagowie mijamy mało ciekawe zabudowania
przy torze kolejowym. Potem pięknie zadrzewioną ul. Stalina, przypominającą w swej górnej
części cienisty jar, schodzimy do malowniczego śródmieścia rozciągającego się na wąskim
przesmyku jeziornym u stóp zamkowego wzgórza. Zaczyna się ono od zabytkowej,
ostrołukowej bramy zwanej Polską. B r a m a P o l s k a zbudowana z cegły (tynkowana w
XVII w.) wchodziła niegdyś w zespół obwarowań, których ślady w postaci resztek ceglanego
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muru zachowały się dotychczas. W bocznej ścianie bramy widnieje od strony zachodniej
otwór strzelniczy.
Idąc dalej wchodzimy do śródmieścia obejmującego właściwie tylko jedną ulicę, przy
której z lewej strony wznoszą się jednopiętrowe kamieniczki, a z prawej wysokie mury
obronne z przyczepionymi do nich niskimi domkami. Znad murów wystaje parkowa zieleń ą
jeszcze wyżej góruje nad okolicą okazały zamek z wysoką, okrągłą basztą zwieńczoną zębatym
krenelażem (występami).
Ulica Kościuszki o długości około 150 m kończy się przy drugiej bramie zwanej
Marchijską. B r a m a M a r c h i j s k a, znacznie wyższa oraz masywniej sza od Polskiej,
posiada dwa przejścia o sklepieniach beczkowych. Jedno przejście służy dla pieszych a drugie
dla pojazdów. W jawnych czasach cała brama była zbudowana z cegły. W XVII w. górna jej
część otrzymała konstrukcję belkową, wypełnioną murem. Ta budowla stanowiła fragment
obwarowań, które broniły miasta od strony zachodniej. Ze względu na otwartą przestrzeń
wzniesiono tu wysokie mury z granitowych kamieni narzutowych, pozostawionych na polach
przez lodowiec.
Niewielka przestrzeń między obu bramami stanowiła niegdyś właściwe
p o d g r o d z i e . Obejmowało ono zaledwie 16 domostw, zamieszkałych przez
rzemieślników potrzebnych do obsługi zamku. Z czasem mieszkańcy, nie mogąc się tu
pomieścić, zaczęli przenosić się poza bramy wznosząc w ich sąsiedztwie nowe domki. W taki
sposób powstały w Łagowie dwa przedmieścia: u wylotu Bramy Polskiej zbudowano
przedmieście polskie zamieszkałe przez ludność słowiańską, a u wylotu Bramy Marchijskiej
przybysze z Marchji założyli osadę niemiecką.
Mimo tego „rozrostu" Łagów nigdy nie był dużym i ludnym miastem. W r. 1730 posiadał
zaledwie 27 domów krytych słomą i około 200 mieszkańców. Mniej więcej w tym samym
czasie wybudowano tu kościół i nadano osadzie przywilej zezwalający na urządzanie w niej
targów. W roku 1808 Łagów uzyskał prawa miejskie. Liczył wtedy około 50 domostw i 300
mieszkańców. W roku 1910 liczba domków przekroczyła setkę — mieszkańców było 495. W
roku 1932 Łagów znów spadł do rzędu wiosek i aż do chwili wyzwolenia nie posiadał prawie
żadnych szans rozwoju.
Na wprost Bramy Polskiej u skraju ul. Kościuszki znajduje się wejście na teren
zamkowy. Kasztel pojoannicki przyznany został poznańskiemu oddziałowi Związku
Historyków Sztuki i Kultury z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej dla naukowców i
członków tego związku. O zezwolenie zwiedzenia zamku należy więc postarać się w
administracji Domu.
Solidna ta budowla wzniesiona została na stożkowatym wzgórzu poszerzonym
sztucznie tarasami. Zewsząd otaczają ją wody jezior i strumieni. Dlatego zamek sprawia
wrażenie potężnej twierdzy. Masywną bryłę fortecy otaczają w dole od wschodu zabudowania
gospodarcze, tzw.: podzamcze, i niewielki kościółek parafialny.
Zamek joannicki wzniesiony został w połowie XIV stulecia. Składa się on z czterech
skrzydeł posiadających w rzucie poziomym kształt kwadratu. Kwadratowy jest również
dziedziniec kryjący się w jego wnętrzu. W południowo-wschodnim narożniku twierdzy wznosi
się 35-metrowa wieża, w dolnej swej części graniasta, a wyżej cylindryczna. Dzisiejszy swój
wygląd zawdzięcza zamek barokowej przebudowie przeprowadzonej w początkach XVII
wieku. Jedynie wieża i sklepiona sala na parterze zachowały swój dawny średniowieczny
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wygląd. Wówczas zamek posiadał tylko jedno lub dwa skrzydła mieszkalne otoczone wysokimi
murami z gankami strzelniczymi.
Stoki wzniesienia, na którym piętrzy się ciężka budowla, umocnione są kamiennymi
przyporami, a dopiero niżej ciągną się w paru miejscach doskonale zachowane mury
obronne. Naj efektowniejszy ich odcinek widoczny jest od strony Bramy Marchijskiej. W
górnej części murów widać otwory strzelnicze i wyrzutnie do wylewania wody lub wrzącej
smoły, zwane machikułami. Z tej najbardziej odsłoniętej strony warowni biegła dawniej w
międzymurzu głęboka fosa wypełniona wodą. Dostarczał jej strumień łączący dwa jeziora.
Naturalne warunki terenowe oraz system wzniesionych fortyfikacji sprawiły, że zdobycie
zamku łagowskiego wydawało się w czasach średniowiecznych prawie niemożliwe.
Do wnętrza zamku dostajemy się przez mocną bramę w przedmurzu i długi, mroczny ganek o
51 szerokich stopniach kończących się przy ciężkich drzwiach wewnętrznych. W sieni
schodowej zachowały się jeszcze przykute do ściany łańcuchy i stary piec.
Wydostajemy się teraz na śliczny dziedziniec zamknięty ze wszystkich stron ścianami zamku.
Wewnętrzne mury porośnięte są dzikim winem. Na środku podwórza stoi stara pompa w
otoczeniu krzewów i klombów z kwiatami.
Niegdyś cały dziedziniec otoczony był arkadami, obecnie jeden tylko bok od strony sieni
schodowej zdobią krużganki z arkadami, pod którymi w niewielkiej niszy ustawiono zespół
rzeźb pochodzących z późnogotyckiego ołtarza szafkowego. Przedstawiają one Madonnę w
otoczeniu św. Jana i św. Anny Samotrzeciej.
Główne sale znajdowały się dawniej w zachodnim i północnym skrzydle zamczyska. Tak
na parterze, jak również na piętrze są ślady wskazujące, że w każdej części były po dwie
obszerne sale, które w ubiegłym wieku przedzielono ściankami, zamieniając je na kilka
komnat. Na parterze zachowała się z okresu średniowiecza część obszerniejszego
pomieszczenia o sklepieniu krzyżowo-żebrowym. Tutaj przypuszczalnie mieściła się kaplica
zamkowa.
Aż do wyzwolenia wnętrze zamku wyposażone było tandetnymi sprzętami, które nie
harmonizowały z zabytkowym charakterem budowli. Meble te uległy jednak zniszczeniu.
Obecnie mniejsze komnaty zamieniono na pokoje gościnne dla przybywających do Łagowa
naukowców i artystów; w większych salonach urządzono jadalnię, bibliotekę i czytelnię.
Poznański oddział Związku Historyków Sztuki i Kultury zatroszczył się o nadanie wnętrzom
odpowiedniego wyglądu i po odnowieniu wszystkich pomieszczeń sprowadził jako depozyt z
Muzeum Narodowego w Poznaniu pewną ilość stylowych mebli, zabytkowych obrazów, rzeźb
i tkanin, które zdobią obecnie sale i komnaty zamkowe.
Ze wzgórza zamkowego oglądamy długie jezioro Trześniów, otoczone zewsząd zielenią
lasów. Posiada ono blisko 5,5 km długości i przeciętnie 1 km szerokości. Największa głębia
sięga 53 m. Patrząc w kierunku południowym podziwiamy mniejsze, lecz równie piękne
Jezioro Łagowskie (ok. 3,2 km długości i 14 m głębokości). Liczne zatoki i półwyspy oraz
urwiste miejscami brzegi potęgują malowniczość obu jezior. Różnica głębokości wód
uwidacznia się w zabarwieniu powierzchni jezior. Jezioro Trześniów jest stalowo-szare, a w dni
pochmurne i słotne wydaje się granatowe; Jezioro Łagowskie jest jasnoseledynowe, u
brzegów ciemnoszmaragdowe i jak gdyby weselsze od Trześniowa.
Na wschodzie widać uprawne pola, linię toru kolejowego i wstęgę szosy wijącej się w
kierunku Gronowa. Tu i ówdzie rozrzucone są w sadach małe domki o ceglastych dachach.
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Ze wzgórzem zamkowym sąsiaduje na północnym zachodzie wyższe od niego wzniesienie —
Sokola Góra, nazywana przez miejscową ludność kurhanem lub grodziszczem, cel naszej
dalszej wędrówki.
Gdy spojrzymy w dół, widzimy długą, wygiętą w łuk ulicę Bolesława Chrobrego, która
wiedzie w tamtym kierunku.
Po opuszczeniu historycznego zamku, idąc od Bramy Marchijskiej ulicą Bolesława
Chrobrego na zachód aż do skrzyżowania dróg przy Osiedlu Lecha, mijamy największy w
miasteczku dom wypoczynkowy „Skarbowiec”, hotel ,,Nad Jeziorem" oraz bogato zaopatrzoną
w sprzęt wioślarski przystań Funduszu Wczasów Pracowniczych. Dalej ulica biegnie brzegiem
Jeziora Łagowskiego i na krawędzi pobliskiego lasu zwęża się w malowniczą drogę leśną, która
prowadzi do leśniczówki w Grono wie (około 4 km). Obok Nadleśnictwa przy ulicy Bolesława
Chrobrego idziemy wygodną dróżką w górę najpierw po schodach, a gdy stopnie się skończą,
skręcamy pierwszą dróżką w prawo. Poprowadzi nas ona brzegiem pól do lasu. Z prawej
strony przeświecać będzie między drzewami Tafla Trześniowa, z lewej miniemy stary
cmentarz. Idąc ciągle prosto, po przejściu około 200 kroków dojdziemy do krawędzi stromego
zbocza i w tym miejscu skręcamy w lewo. Kilkadziesiąt kroków dalej szczyt Sokolej Góry
(odległość od zamku około 500 m w linii powietrznej).
Zobaczymy tu wyraźnie zarysowane szczątki trzech wałów ziemnych z dwiema fosami,
tworzącymi wczesno- historyczne grodzisko o typie stożkowatym. Powstało ono według oceny
archeologów w końcu XII lub na początku XIII wieku.
Na tym najwyższym w Łagowie wzniesieniu (ok. 200 m npm.), istniał zdaniem
prehistoryków pierwotny zamek, na co wskazują znalezione w ubiegłym stuleciu na stromym
zboczu góry zamkowej resztki murów średniowiecznych chroniących Sokolą Górę. W pobliżu
grodziszcza wykopano ponadto kości ludzkie, a na półwyspie w północno-wschodniej części
Jeziora Łagowskiego odkryto ślady wczesnohistorycznej chaty i skorupy naczyń glinianych
pochodzących z VIII wieku naszej ery. Prehistorycy twierdzą, że najdawniejsza osada
znajdowała się u stóp lub na stokach Sokolej Góry. Zniknęła ona prawdopodobnie wskutek
pożaru, o którym wspominają źródła z roku 1569.
Z grodziszcza można wrócić inną drogą. Wystarczy zejść północno-zachodnim zboczem
góry, by w dole dotrzeć do leśnej ścieżki. Kierując się nią w lewo, zajdziemy w ciągu pięciu
minut do Osiedla Lecha i do ulicy Chrobrego kończąc zwiedzanie miasteczka.
SPACERY I WYCIECZKI PO OKOLICY
Dogodne położenie przy linii kolejowej oraz gęsta stosunkowo sieć dróg kołowych i
ścieżek polno-leśnych umożliwia turystom dokładne poznanie doliny łagowskiej, okolicznych
wsi i dalej położonych miejscowości. Urocze zakątki Łagowa zwiedzić można zarówno z łodzi
lub kajaka, jak i w pieszych wędrówkach. Do miast zasługujących na bliższe poznanie jechać
można koleją.
Spacery wokół jezior. Wzdłuż wybrzeży jeziora Trześniów i Łagowskiego prowadzą
wąskie i cieniste ścieżki leśne, którymi dojść można do ukrytych w lasach gajówek, nad ciche
zatoki i na ustronne polany. Do dróżki obiegającej zachodni brzeg Jeziora Łagowskiego
dochodzimy ulicami Podgórną i Paderewskiego, które zaprowadzą nas aż do leśniczówki w
Gronowie. Wokół Trześniowa wiją się dwie ścieżki. Do zachodniej dojdziemy z Osiedla Lecha
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idąc w kierunku północnym tuż pod stokiem Sokolej Góry. Do dróżki obiegającej wschodnie
brzegi dotrzemy idąc w górę ul. Stalina aż do świetlicy gminnej. Skręcamy następnie w lewo i
wąską uliczką obok domu wypoczynkowego „Pocztowiec” wychodzimy nad jezioro. Wszystkie
szlaki są nie- wyznakowane, lecz wygodne i wyraźne.
W rozległych lasach łagowskich żyje dużo zwierzyny, a w wodach jezior wiele gatunków
ryb. W szuwarach w pasach trzcin i w runie leśnym spotykamy ciekawe okazy roślin, owadów,
gadów, płazów i ptaków.
Przy słabo na ogół zarośniętych brzegach jezior ciągną się długie lecz wąskie pasy trzcin
i sitowia. W spokojnych zatokach kwitną wśród szerokich pływających liści białe grzybienie i
żółte grążele. W bezodpływowych jeziorach w okolicach Łagowa znajdziemy czasem mchytorfowce tworzące na powierzchni wody wielkie puszyste dywany. Kośną na nich drobne
owadożerne rosiczki. Gdzieniegdzie spotyka się żurawinę błotną (bylinę o pełzających
łodygach i czerwonych, jadalnych jagodach). Częściej trafiamy na niewielkie krzaczki
wąskolistnej modrzewicy zwyczajnej i sinej borówki bagiennej zwanej również pijanicą. Owoce
borówek spożywane w większych ilościach powodują objawy podobne do zatrucia alkoholem.
W lasach występuje buk, dąb, sosna, jodła oraz świerk. Do rzadkich lecz cennych okazów
należy jedlica rosnąca w 30- letnim młodniku o powierzchni 12 ha. Jest to drzewo iglaste,
które pochodzi z Kanady i zajmuje w botanice pośrednie miejsce między świerkiem a jodłą.
Szpilki jedlicy są nieco mniejsze od szpilek jodły, większe od świerku. Drzewo to
charakteryzuje się silnym przyrostem i odpornością na żer mniszki. W lasach łagowskich
spotykamy również pojedyncze okazy modrzewi i cisów. W kilku miejscach zachowały się
stare dęby liczące od 200 do 250 lat. Występują one zazwyczaj w litych drzewostanach.
Niezwykle bogate runo leśne obfituje w rośliny, z których wiele ma zastosowanie w
lecznictwie. Z bardziej charakterystycznych wymienić należy: bagno pospolite (roślina o silnym
zapachu odstraszającym rzekomo mole), marzannę wonną, konwalię, trzmielinę pospolitą,
porzeczkę czarną, dziurawiec zwyczajny, fiołek wonny i koniczynę górską. Z jagód jadalnych
spotykamy najwięcej borówek i brusznic, poziomek, malin i jeżyn; z grzybów jest dużo borowików, maślaków, kozaków i pospolitych kurek.
W lasach jest dość nikła ilość ptaków. Na ogół spotyka się tu te same gatunki, jakie
występują i w Polsce centralnej. Natomiast nad wodami jezior skrzydlatej czeredy jest co
niemiara. Gnieździ się ona w niedostępnym gąszczu szuwarów. Nie trudno jednak wypatrzeć
tu kaczkę krzyżówkę, cyrankę i mniejszą od niej cyraneczkę. Czasami trafia się kaczka
rdzawogłowa, łyka wodna, a już najłatwiej natknąć się na perkoza dwuczubego. Na płyciznach
wśród trzcin i tataraków brodzi rzadki w tych stronach gość - czapla siwa. W okresie przelotów
nad jeziorami można zobaczyć pstrą kaczkę krzykliwą trzymającą się w pobliżu stadek traczy,
a czasem nawet klucze płochliwych żurawi.
Z najczęściej spotykanych zwierząt leśnych wymienić należy: jelenie, sarny, dziki,
borsuki, lisy, zające, wiewiórki, łasice i wreszcie żerujące nad wodami wydry.
W obu jeziorach żyją liczne gatunki ryb: leszcze, okonie, szczupaki, ukleje i węgorze. W
głębinach Trześniowa nie brak sielawy, bardzo szlachetnego gatunku ryb jeziornych
wymagającego nie tylko głębokiej, lecz również bardzo czystej wody. Mięso sielawy jest
niezwykle smaczne. Srebrne ławice tych ryb zobaczyć można późną jesienią w okresie tarła,
gdy dorosłe samce i samice opuszczają ciemną głębinę i wypływaj ą na samą prawie
powierzchnię cichych płytkich zatok.
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Bogaty jest świat żywej przyrody w środkowej części Ziemi Lubuskiej.
Na Bukowiec. Do ciekawych i dających wiele wrażeń wycieczek należy wyprawa na Bukowiec
- najwyższe wzniesienie Ziemi Lubuskiej (227 m nad poziom morza). Leży on w odległości
około 12 km na północ od Łagowa poniżej gromady Grochów. Droga wiedzie przez Łagówek
nad jeziora Bechno Małe i Wielkie. Dojść trzeba do punktu, w którym łączą się oba jeziora,
skąd brzegiem wschodnim Bechna Wielkiego dochodzimy do gęstego lasu. Idąc stale pod
górę zajdziemy wreszcie na dość ostro zarysowany stożek Bukowca. Ze szczytu odsłania się
piękny widok na falistą okolicę. Wycieczka piesza na Bukowiec jest dość męcząca i wymaga
pewnej zaprawy turystycznej.
Łagówek. Mała wioska w odległości 2 km od Łagowa na płaskim wyżu u wschodnich
wybrzeży Trześniowa zainteresować może artystów malarzy i miłośników przyrody. W
Łagówku zachowało się kilka potężnych lip liczących po 500' lat. Obwód pnia największego
drzewa wynosi ponad 5 metrów. W środku wsi nad niewielkim stawem przetrwał stary
malowniczy kościółek.
Żelechów. Mała wioska oddalona o 4 km na południowy wschód od Łagowa. W XVII i XVIII
wieku osiedlili się w Żelechowie prześladowani przez magnatów i duchowieństwo arianie
zwani braćmi polskimi. Głoszone przez nich hasła reform społecznych były cennym wkładem
do rozwoju postępowej myśli polskiej. Tutaj w Żelechowie zmarł w roku 1661 Jonasz
Szlichtyng — wybitny przywódca arian polskich, świetny pisarz i teolog. Po drodze do wsi
ładne widoki.
Gościkowo. 18 km na zachód od Łagowa leży Gościkowo zwane dawniej Paradyżem. Dojazd
koleją. Gościkowo stanowiło przed wiekami osadę klasztorną cystersów. Wybudowali oni nad
Paklicą wspaniały kościół z klasztorem, który przetrwał z pewnymi zmianami do czasów
obecnych. Ogromne dobra klasztorne obejmowały już w XIII wieku blisko 40 wsi, a opat
Gościkowa był prawdziwym magnatem, znacznie bogatszym od niejednego księcia
udzielnego. Po rozbiorach Polski klasztor został zamknięty, a jego nieprzebrane skarby i
dobra skonfiskowane przez hakatystów pruskich. W klasztorze przetrwało sporo zabytków
świadczących o jego polskości.
Torzym. Małe miasteczko w południowej części powiatu sulęcińskiego przy linii kolejowej i
szosie prowadzącej do Rzepina. Torzym leży między wysokimi wzgórzami w dolinie rzeki
Hanki. Założono go w roku 1362, prawa miejskie uzyskał dokładnie 400 lat później. Niegdyś
był to gród warowny, dzisiaj wokół kwadratowego rynku krzyżuje się kilka ulic, a całość
zamknięta jest ulicą okólną poprowadzoną na miejscu dawnych murów obronnych. Z czasem
miasteczko rozrosło się i sięgnęło poza dawne granice. Dojazd koleją przez Toporów.
Odległość od Łagowa 25 km.
Międzyrzecz. Miasto powiatowe nad ujściem Paklicy do Obry. Międzyrzecz należy do
najstarszych osad wielkopolskich; w jego okolicy odkopano cenne zabytki prehistoryczne. W
średniowieczu miasto stanowiło niezwykle ważną twierdzę obronną. Z ciekawszych pamiątek
historycznych zachowały się resztki zamku warownego, ratusz, gotycki kościół parafialny z
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1276 roku i kilka zabytkowych budynków. Warte zwiedzenia jest miejscowe Muzeum
Regionalne. Dojazd koleją (33 km).
Świebodzin. Miasto powiatowe przy linii kolejowej Zbąszyń — Rzepin, odległe od Łagowa o
30 km. Świebodzin położony jest w dolinie, w której przez łańcuch jezior płynie rzeka Ołobok
— dopływ Odry. Z górą 600 lat liczące miasto znane było w dawnych czasach ze swych
wyrobów tkackich. Słynne sukna świebodzińskie znajdowały chętnych nabywców w wielu
krajach europejskich. ,W początkach bieżącego stulecia rozwinął się w Świebodzinie przemysł.
Wiele jednak fabryk uległo zniszczeniu w czasie ostatniej wojny. Z ciekawszych zabytków
można tu obejrzeć stary ratusz wybudowany w 1541 r. (z oryginalnym trójdzielnym dachem),
pięcionawowy kościół gotycki św. Michała, domy z podcieniami i resztki dawnych obronnych
murów miejskich z basztą oraz fosę i ślady obwałowań.
Opracował:

Tadeusz Paszkowski
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Lagow – Von der Frühzeit bis zur Vertreibung – Od niepamiętnych czasów do wypędzenia
w 1945r. Heft I H. Sommer
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Lagow – przewodnik po Łagowie do 1945 r. (j. niem.) Schönster Luftkurort der Ostmark (wyd.
Magistrat Lagow ok. 1929-1930)
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7. Warum? Dlaczego? Zniknięcie wsi Prochowiec – WHB Heft 16/96

Auf polnischen Meßtischblättern taucht der deutsche Dorfname Pulverkrug nur noch selten
unter der wortgetreuen Übersetzung “Prochowiec” auf. Doch auch diese polnische
Ortsmarkierung ist nur noch eine kartographische Wegemarke, ein lebloser Flurname, denn
Pulverkrug gibt es nicht mehr. Wie aber entstand Pulverkrug, wie starb das einstige Dorf an
der heutigen Fernverkehrsstraße Slubice-Zielona Gora? Seine Geburt verdankte der kleine Ort
Kurfürst Joachim I. Als er 1506 die Viadrina an der Oder gründete, benötigte die junge
Universität natürlich auch Papier. Das aber war damals schwer zu beschaffen - die wenigen
Papiermühlen lagen weit entfernt, in Au bei München, in Kaufbeuren oder Nürnberg.

Pulverkrug fördert Frankfurter Wohlstand
Daher entschlossen sich die Frankfurter Stadtväter, auf eigenem Grund - zwischen den
Ortschaften Reipzig (Rybocice) und Matschdorf (Maczkow) - eine eigene Papiermühle zu
bauen. Nach dem üblichen Hin und Her bei der Standortwahl neuer Produktionsstätten fiel
die Entscheidung schließlich für Pulverkrug, das allerdings unter diesem Namen erst 1744
zum ersten Male im Kirchenbuch erwähnt wurde. Wohl gab es an gleicher Stelle in alten
Zeiten eine Pulvermühle und einen Krug – den “Pulverkrug”. Und der stand später schließlich
Pate bei der Taufe des durch die Papierherstellung neu geborenen und langsam
heranwachsenden Eilang-Dorfes. Bereits am 1. November 1539 aber wurde dort, wo die
Ylangk - die Eilang (Ilanka) - die alte Heerstraße Berlin-Breslau kreuzte, der erste Bogen Papier
aus der Bütte geschöpft. Davon profitierte nicht nur die Viadrina. Jährlich ging auch ein Ballen
besten Konzeptpapiers - natürlich gratis - an das Frankfurter Rathaus. Überhaupt förderte
das Pulverkruger Papier das Frankfurter Druckereigewerbe, das geistige und wirtschaftliche
Leben der Oderstadt - und - nicht zuletzt- den Wohlstand ihrer Bürger. In den ersten
Jahrzehnten behielt sich der Frankfurter Magistrat vor, die Papiermühle selbst zu leiten. Erst
1830 ging sie in ständiges Privateigentum über. Als letzter Besitzer erwarb sie 1921 Alexander
Baerwaldt - Absolvent des Frankfurter Friedrichsgymnasiums und der Papiermacherschule zu
Wien. Aus der kleinen Papiermühle mit einst nur 6 Arbeitern war mittlerweile eine moderne
Papierfabrik geworden, in der 150 Leute in Lohn und Brot standen. Bis zum 1. Februar 1945.
An diesem klirrend kalten Wintertag lag der 300-Seelenort wie erstarrt in der frostigen
Landschaft. Kaum ein Laut drang aus der über 400 Jahre alten Fabrik am Dorfweiher. Jüngere
Arbeiter traf man nicht mehr an den Ufern der Eilang - am Don waren sie geblieben, lagen an
der Wolga begraben oder starben gerade in den Gräben der umkämpften TirschtiegelFestung an der nahen Obra. Aber auch der kleinen Schar verängstigter Frauen und Kinder,
die mit hastig zusammengerafften Habseligkeiten auf schmalen Handschlitten am späten
Nachmittag dem westlichen Oderufer entgegenflohen, waren die "gefürchteten
Bolschewisten", über deren "unmenschliches Verhalten" die "Frankfurter Oder-Zeitung"
täglich berichtete, dicht auf den Fersen. "Bei Aurith gelang dem Feind die Bildung eines
kleinen Brückenkopfes über die Oder", hieß es im "Geheimen Tagesbericht der deutschen
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Wehrmachtsführung" an diesem ersten Donnerstag des Februar 1945. Und zwischen Aurith
(Urad) und Pulverkrug lagen nur knappe sechs Kilometer.

Pulverkrug wird Frontstellung
Immer näher kam der grollende Gefechtslärm der zusammengebrochenen Weichselfront, in
den sich traurig zwei Stahlglocken vom Reipziger Kirchturm mischten - Pulverkrugs
Fabrikbesitzer Alexander Baerwaldt hatte sie 1920 anläßlich seiner Goldenen Hochzeit der
Pfarre geschenkt - als Ersatz für die im I. Weltkrieg eingeschmolzenen Bronzeglocken. Daß es
die letzte Fluchtmöglichkeit war, erfuhr ich erst 50 Jahre später von einem ehemaligen
Klassenkameraden während der Recherchen für diese Zeilen. "Eigentlich wollten meine Eltern
mit uns Kindern Pulverkrug auch am 1. Februar verlassen", erinnert sich Heinz Gabel. "Aber
irgend etwas war dazwischen gekommen, jedenfalls wurde es an diesem Tag für uns dann
doch zu spät zur Flucht. Als uns Kaufmann Pannecke noch sagte, er habe gerade einen Anruf
bekommen, aus dem hervorgehe, so schnell wie ursprünglich befürchtet, werde der Russe
wohl doch nicht hier sein, beruhigten sich alle wieder etwas. Als wir am nächsten Morgen
erwachten, war der Schrek- ken groß. So gegen 7 Uhr früh trieb uns das Rasseln von
Panzerketten aus den Häusern. Schon wenig später standen die ersten Russen in
Pulverkrug."
WHB, Heft 16/96

Dlaczego?
Zniknięcie wsi Prochowiec.
Na polskich mapach, ale tylko jako kartograficzny znak, można jeszcze spotkać nazwę
„Prochowiec". Jest zaznaczana, jednak wieś jako taka już nie istnieje. Współcześni mieszkańcy
okolicy nic o niej nie wiedzą. Jak powstała i jaki był jej koniec?! Miejsce to znajduje się przy
trasie Słubice - Zielona Góra.
Swoje powstanie zawdzięcza osada księciu Joachimowi I. Kiedy w roku 1506 zakładał na
terenie Brandenburgii „Viadrinę", niezbędny do funkcjonowania był papier. Zdobycie go nie
było łatwe. Sprowadzono ten ważny produkt aż z Monachium lub Norymbergii,.
Włodarze miasta Frankfurt zadecydowali o powstaniu na własnym terytorium
wytwórni papieru. Długo kłócono się w jakim ma to nastąpić miejscu. Wybór padł na dawną
wytwórnię prochu, pomiędzy obecnymi Rybocinami i Maczkowem. Stąd tez chyba wzięła się
nazwa osady „Prochowiec". W księgach kościelnych pojawia się jednak ta, nazwa dopiero w r.
1744.
Natomiast pierwsza partia papieru, która pojawiła się w tej wytwórni, na skrzyżowaniu
Trasy o nazwie Heerrtra (3e (Berlin - Wrocław) z rzeczką Hanką, - datuje się na 1 listopada
1539r. Od tego czasu „Viadrina" miała zapewnione dostawy tego niezbędnego do
funkcjonowania uczelni materiałów. Korzyść nie była tylko jednak dla uniwersytetu. Co roku
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pewną partię otrzymywał również Magistrat Frankfurtu. Wytwórnia zaopatrywała również
Frankfurckie drukarnie, zatem życie gospodarcze i naukowe rozkwitało, z korzyścią dla
ludzkości.
W pierwszych latach wytwórnię papieru prowadził sam Magistrat we Frankfurcie.
Dopiero w roku 1830 została ona sprywatyzowana. Ostatnim właścicielem był Alexander
Baerwaldt, absolwent frankfurckiego gimnazjum (Fredrichs - gymnasium) i wiedeńskiej szkoły
przygotowującej do tego zawodu (do wytwarzania papieru).
Z tej małej manufaktury, zatrudniającej 6 robotników rozwinęła się fabryka, w której pracę
znalazło 150 ludzi, zapewniające im niezły byt. Tak było do 1 lutego 1945 roku.
Tego zimowego dnia osada, licząca 300 ludzi sprawiała wrażenie zlodowaciałego
krajobrazu. Ze starej 400 letniej fabryki nie dochodził żaden odgłos, nie było smugi dymu.
Młodych robotników nie spotkało się juz nad brzegiem Hanki. Pozostali nad Donem, Wołgą, a
może w rowach fortyfikacji nad pobliską Odrą?
Nie było również kobiet i dzieci, które zebrawszy cały dobytek na sanki lub podręczne
wózki uciekały przed „przeklętymi Bolszewikami" - jak codzienne artykuły „Frankfurter" Oder-Zeitung" donosiły.
Między innymi podano informację, ze się część Rosjan przebiła przez Odrę w pobliżu
miejscowości Urad. Leży o 6km od wsi „Prochowiec". Pozostały tam okopy.
Było coraz bliżej słychać cofających się od Odry żołnierzy, a także odgłosy dzwonu kościelnej
wieży w Rybocicach - dzwonu, odlanego z żelaza, które podarował parafii właściciel fabryki Alexander Baerwaldt z okazji swoich złotych godów w zamian za zaginiony w I wojnie
światowej dzwon z brązu.
O tym, że to była ostatnia szansa uczelni, dowiedziałem się 50 lat później od szkolnego
kolegi podczas poszukiwania materiałów do niniejszego tekstu: „Prawdopodobnie moi
rodzice chcieli opuścić Prochowiec 1 lutego 1945r. - wspomina Heinz Gabel. „Ale w
międzyczasie coś się wydarzyło i nie zdążyliśmy tego dnia opuścić naszej osady. Było już za
późno na ucieczkę. Sklepikarz Pannecke dostał w tym czasie informację telefoniczną, z której
wynikało, że nie dotrą tak jak się obawiano, więc wszyscy się uspokoili. Ale następnego ranka
o świcie obudzili się wszyscy w przerażeniu. Około 7:00 rano usłyszeliśmy donośny hałas
pancernych łańcuchów. Kilka godzin później Rosjanie zajęli „Prochowiec".
Tłumaczenie z j. niemieckiego:

Mirka Čamer
WHB, Heft 16/96
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8. Łagowowi przypisany

Prof. J. Duda Gracz jest artystą wybitnym. „Dominującym rysem tego malarstwa jest
doskonałość warsztatu” - powiedział prof. Wiesław Garboliński, gdy katowiczanin rodem z
Częstochowy składał egzamin na docenta w krakowskiej ASP. Prof, Jerzy Nowosielski dodał, że
„forma malarska Dudy Gracza jest w sposób ewidentny inspirowana forma malarską Piotra
Breughla”. Po takich recenzjach świat stanął przed artystą otworem. Dosłownie i w przenośni.
W swoim dorobku ma on ponad 120 wystaw indywidualnych. Reprezentował Polskę
m.in. na Biennale Sztuki w Wenecji, Targach Sztuki w Kolonii, Expo w Sewilli. Jego prace są w
zbiorach muzealnych m.in. Florencji i Moskwy, Gandawy i Wiednia, Malmoe i Nowego Jorku, a
także Wiesława Ochmana i Wojciecha Fibaka.
Od piątku obrazy J. Dudy Gracza można oglądać w zielonogórskiej galerii Pro Arte. To
nie jest pierwsza wystawa dzieł artysty w Zielonej Górze. Przed dwoma laty większy zbiór jego
prac z cyklu „Obrazy prowincjonalno-gminne" pokazywał salon Biura Wystaw Artystycznych.
Po każdym plenerze łagowskim BWA co roku prezentuje po kilka najświeższych dzieł mistrza.
Zresztą nie tylko jego, lecz również i innych uczestników tych spotkań.
- Łagów jest piękny, powiedziała mi pani Jolanta Zdrzalik i miała rację. Sądziłem, że to będzie
romansik, ale okazuje się, że to będzie dożywocie - powiedział artysta podczas piątkowego
wernisażu w Pro Arte, na który, mimo wakacji, przyszedł pokaźny tłumek zielonogórzan.
Pokazywane dzieła stanowią część cyklu „Obrazy prowincjonalno-gminne”, który artysta
zaczął tworzyć w latach 80. Malował je w różnych miejscach, również w perle Ziemi Lubuskiej,
stąd drugi człon tytułu wystawy „Łagów moja miłość".
- Jestem chory na Polskę - oznajmił J. Duda Gracz podczas wernisażu. - Jest to najbardziej
pijany, zwariowany kraj, ale mój, bo go kocham.
I na dowód tej miłości od 30 lat maluje Polskę i Polaków z wszystkimi wadami, choroba
mi, niedorzecznościami. Maluje Polskę i Polaków w krzywym zwierciadle - w formie groteski,
pokazując nie rzeczywistość samą, lecz jej istotę. Nie wszystkim się to podoba, ale czy to jego
wina, że tak widzi swój kraj? Być może krytycy przyczepiliby się do jego sztuki, gdyby nie to, że
jest j mistrzem w analizowaniu bryły.
J. Duda Gracz maluje nie na płótnie, lecz na płycie spilśnionej, metodą tzw. wcierki, a
swoje dzieła oprawia w ciężkie ramy.
W galerii artysta wystawił. 77 obrazów, wszystkie z motywami łagowskimi. Jedne są
dopełnione postaciami, inne nie. Osiem lat temu Andrzej Matynia pisał, że na wszystkich
jego obrazach kobiety „pochodzą z raju - są grzeszne i nagie". Kto nie wierzy, niech sprawdzi
w „ciemnej" sali galerii, gdzie wiszą obok siebie dwa dzieła z 1994 r. „Gmina Łagów październik - kusicielka”. Zresztą i tytuły mówią, co artysta miał na myśli, np. „Łagów rozkoszne grzeszki”, „Łagów - ostatni koncert”.
Swego rodzaju pamiątką mogą być takie dzieła, jak „Herliche gr sse aus Łagów” z
postaciami-widmami z przeszłości czy z psem, „Andenken aus Łagów” - z postaciamiduchami kroczącymi po tafli jeziora czy z cmentarzem poniemieckim.
A oto inne tytuły prac, wybranych na chybił-trafił: „Miasto Łagów - spacer niedzielny”,
„Miasto Łagów - ogród rozkoszy”, „Łagów - procesja z Bożym Ciałem”.
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Ileż w tym malarstwie kpiny z narodowych kompleksów, obyczajowości na pokaz, ileż
drwiny z polskiej prowincji. I ile ciepła w ukazywaniu zakamarków duszy i pejzażu, Łagów,
podobnie jak Kamion w Sieradzkiem czy Brzegi koło Bukowiny, gdzie artysta maluje swoje
pejzaże, jest tylko tłem, fragmentem większej całości.

Łagów - Pamiątka

PS. Artysta uważa, że miłość do Łagowa odziedziczył po przodkach. Jego pradziad
mieszkał gdzieś na pograniczu wielko- polsko-lubuskim i grał na dudach. Gdy obok imion
zaczęto zapisywać nazwiska, pradziad jego oznajmił, że chce się nazywać Duda Gracz.

Miasto Łagów – pożegnania

„GL” 1998 A.S.
55

To trzeba wiedzieć!
Idąc śladem rzeczki Łagowy.

Kontynuując ustalanie tego, co jest w naturze okolic Łagowa, ciągle od 1932 roku
będącego wsią letniskową, a przez wszystkich tutaj bywalców nazywających
miasteczkiem, mamy co mamy, co dała natura.
Ustalamy jako „Klimaty Łagowskie” ile tutaj jest prawdy, a ile przeinaczeń i
zniekształceń faktów – piszemy co
widzimy,
wiemy
i
ustaliliśmy.
Ustaliliśmy, że j. Trześniowskie płynie z
Buchmüchle
czyli
Zamęcina
do
Łagowa, kanałem i tworzy się j.
Łagowskie. W tym miejscu ustaliliśmy
fakt, że tymi wodami płynie biorąc
początki gdzieś w Zamęcinie w
morenowych wzniesieniach rzeczka
Łagowa. Tak więc nie jest krótka, nie
zaczyna się na końcu j. Łagowskiego
ale tam zaczyna być samodzielna jako
ciek wodny dochodzący równiną obok Wzgórz Poźrzadelskich do połączenia z inną małą w
tym miejscu rzeczką Pliszką – pod mostem pomiędzy Czartowem a Czystem. To tam widać
zaniedbania tych małych rzeczek w rzeczywistości 2015 r.
Tak więc, jak piszą autorzy
nowego opracowania „30 lat
Łagowsko-Sulęcińskiego
Parku
Krajobrazowego”, rzeczka Łagowa
ma swoje miejsce i swoje niestety
ogromne zaniedbania na odcinku
Gronów – Czyste – Czartów i w
następnych
kilometrach
jako
Pliszka. Płynie jako rz. Łagowa od
góry Bukowiec – 227 m o długości
całkowitej 15,8 km, a z tego 13,28
km płynie w obszarze Ł-SPK. Szerzej
opisano ten odcinek w tekście
„Wzgórza Poźrzadelskie jak nowe”. (internet)
Aby unaocznić fakt gdzie i jak płyną z trudem wody Łagowy udaliśmy się dwukrotnie we
wrześniu i grudniu 2015 roku w miejsce cieków wodnych, aby pokazać stan zaniedbania
krótkiego odcinka obu wód – Pliszki i Łagowy łączących się w Pliszkę i samej Pliszki.
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Że są to zaniedbania, pokazują
zdjęcia rzeczki Łagowy z ostatnich lat gdy
toczyła swoje wody do Pliszki, gdy była
przekierowana do kolejnego koryta przy
likwidacji drogi (jeszcze poniemieckiej 167)
międzynarodowej do 2012, gdy otwierano
pobliską autostradę A-2. Jakoś to było,
woda płynęła, stary odcinek wysechł i
zarasta trawą i drzewami. Ten rok, lato
2015 – sierpień upalny i suchy pokazał jakiś
błąd w nowoczesnym budowaniu. Teraz w
grudniu 2015 widać co dzieje się po przekierowaniu odcinka koryta rz. Łagowy koło Poźrzadła
pod drogą asfaltową. Nie jest to tylko wina przebudowy kanału rzeczki, zanieczyszczeń dna,
wypłycenia, zarastania brzegów, to one zaświadczają o potrzebie pomocy na tym odcinku.
Widać więc, że coś zapomniano,
zapomniano o czymś, gdzie
wydano
dużo
pieniędzy,
zapomniano, że rok ma cztery
pory roku i jest to obszar
regionalnej przyrody, obszar
niszczejący, obszar zaniedbany,
bo udawany, że jest cool. Tak
wygląda odcinek opisywany w
latach 2009 – 2015 w zdjęciach
w terenie. Potrzebna pomoc!
Fachowcy
powinni
tutaj
zaglądać, my będziemy tam
wiosną 2016 roku.

Ryszard Bryl
zdj. autor

P.s. Rzeczka Pliszka bierze swój początek w jeziorach Malcz Północny, Malcz Południowy,
j. Linie i j. Bobrze.
Zdjęcia z I/2014, także bezśnieżnej zimy pokazują różnice zaledwie jednego roku, oraz czas
budowy autostrady 2010 -2011r.
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Co tam słychać – postacyjne nic w Łagowie!

Pomiędzy 2013 a 2016 nic, nic, nic
nie zrobiono na dawnej stacji kolejowej. Od
poprzedniego wójta R. Oleszkiewicza
obiecującego do obecnie kierującego UG
Cz. Kalborczyka 2014 - 2016 nic, nic, nic...
Ale nic też nie wykonała Dyrekcja
PKP - Dział Nieruchomości zostawiając
sobie część działek przy stacji PKP. Foto
aktualne!?
Tak ważne i ciekawe miejsce
historyczne - nadal spaprane!
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Lipiec 2016
Ktoś chyba kradnie kostkę brukową….
…ktoś porzuca tony ziemi…
…tutaj nie ma już dobrych rokowań!
…a miało być przyszłościowo, kurortowo,
sanatoryjnie – miała przyjeżdżać „Joannita”

Nic z tego!

Tekst i zdjęcia:

Ryszard Bryl
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zugewachsen, und ein Botaniker hätte
seine helle Freude ob der Mannigfaltigkeit
der Feldgehölze dieser Hecken. Die
Flurgrenze endet kurz vor dem Piesker See,
wo wir als Kinder gebadet haben (bekannt
durch seine Blutegel). Die freie Badestelle
ist jetzt zugewachsen. Schilder zeigen eine
fischwirtschaftliche Nutzung des Sees an.
Weiter wanderten wir in Richtung
Meseritzer Chaussee durch alten
Kiefernwald, überquerten diese und kamen
in Nähe des „Münchsees“, einem Restloch
aus der Eiszeit. Seine steilen Ufer weisen
auf ein tiefes Gewässer hin. Der Sage nach
haust in ihm ein großer schwarzer Hund,
der um Mitternacht die einsamen
Fußgänger auf der nahen Chaussee in
Angst und Schrecken versetzt haben soll.

14. Wanderung durch die Templer Flur – K.
Folger OHB3/97

Am 8. und 9. September dieses Jahres
erwanderten wir zum 2. Mal einen Teil der
Templer Flur. Ernst Schwarz, Uli Wilhelm
und ich konnten bei herrlichem
Frühherbstwetter die schöne Gegend im
Oststernberger Land genießen.
Wir trafen uns im jetzigen Templewo,
draußen am Bahnhof bei Farn. Schindler,
wo Schindlers einen Marktfruchtbetrieb
(Landwirtschaft ohne Vieh) mit reichlich
100 ha erfolgreich bewirtschaften.
Marek, der Ehemann und Betriebsleiter,
kam gerade freudestrahlend mit seinem
Traktor und zwei leeren Hangern von
Drossen zurück, wo er den zuletzt
gedroschenen Olsenfsamen verkauft hatte.

Wir befinden uns jetzt im südlichen Flurteil
von Tempel mit geringeren Ackerböden.
Hier machten wir Rast und frühstückten
aus dem Rucksack vom Mitgebrachten.
Später wanderten wir am Ries vorbei nach
Tempel zurück.

Nach der freundlichen Begrüßung und
Aufnahme durch Senja und Marek
Schindler schlüpften wir schnell in unsere
Wanderkleidung und schon ging es hinaus,
entlang des Wei- ßenseer Weges zur nahen
Flurgrenze Tempel-Kurzig. (Der Klieschtwar
ja bekanntlich in deutscher Zeit Kurziger
Ortsteil.) Wir überquerten die Bahnlinie
und hielten uns beim Wandern auf ein
Wäldchen „der sogenannten Hölle“ zu. Dort
war in unserer Kindheitserinnerung ein
ehemaliger Eiskeller, so nannten wir ihn
jedenfalls. Sicher ist es ein Überbleibsel der
dortigen alten Ziegelei, möglicherweise der
Brennofen. Vermutlich ist der Keller in der
Nachkriegszeit gesprengt worden. Ein
Sprengloch und Ziegelsteine bzw. Schutt
sind vorhanden. Von hier aus ging es zur
alten „Heerstraße“, den „Franzosenweg“
oder heute der „Kurziger Weg“ genannt. Er
ist von Gebüsch von beiden Seiten fast

Am zweiten Wandertag fuhr uns Frau
Schindler freundlicherweise zur
ehemaligen Templer Kleinmühle. Die
Mühle ist Anfang 1946 abgebrannt.
Fundamente und Radstube (Wasserrad)
sind noch gut vorhanden im Gegensatz zur
nahen Templer Großmühle, wo eigentlich
nur die gepflasterte Straße auf ein
ehemaliges Anwesen hindeutet. Beide
Mühlenteiche werden jetzt fischereilich
genutzt und werden aus diesem Grunde
bewacht. Auch den sagenumwobenen
Schloßberg besichtigten wir. Hier soll die
Burg der alten Tempelritter vor fast
eintausend Jahren gestanden haben.
Tatsächlich war das Terrain gut zu
verteidigen, rundherum ist Wasser und
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Sumpf, daraus erhebt sich eine steile
Geländefalte mit einem schmalen Zugang
von Norden her. Das kleine Plateau ist an
dieser schmalen Seite durch einen
Kragengraben (Zugbücke) gesichert
gewesen, so zitierte Ulli Wilhelm seinen
Onkel Kar! Fitzke.

Die alten Birken am Seerener Weg stehen
aber noch so, wie ich es als Kind in
Erinnerung hatte, wenn ich mit Vater und
dem leichten Kutschwagen hier entlang
fuhr, wir hatten Ländereien dort draußen.
Diese Birken haben fünf Jahrzehnte
unbeschadet überdauert.

Bei der weiteren Wanderung entdeckten
wir eine neue Überraschung. Unsere
sogenannten „Herrenwiesen“, dieser Name
leitet sich sicher von den alten
Tempelherren der „Komturei Lagow“ ab,
existierten nicht mehr. Statt ihrer erstreckt
sich von der Großmühle bis zum Seerener
Weg ein mehreres ha großes
Fischereigewässer. Ein dort wachender
jüngerer Pole aus Langenpfuhl erklärte
uns, daß er als Junge dort Jungvieh gehütet
hat. Der See ist vor reichlich zehn Jahren
hier angestaut worden.

„Tempel gibt es nur einmal auf dieser
Welt“, so brachte Ernst Schwarz die
schönen Eindrücke unserer Wanderung auf
einen Nenner.

Tekst w j. polskim i j. niemieckim
zamieszczony w internecie.

K. Folger
OHB 3/97
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15. Tatusia aresztowali natychmiast
W opowieści Stanisławy Chęcińskiej z domu
Kuc z Łagowa będzie i cudowne ocalenie, i
niejeden rodzinny dramat. Będzie też siła, upór,
wiara i godność, które pozwalają przetrwać,
gdy los wystawia na próbę.
Kolonia Kućki, powiat Wołożyn, województwo
nowogródzkie. Przodkowie pani Stanisławy
mieszkali tu z dziada pradziada. Dziadkowie Jan
i Anna Kucowie, których moja rozmówczyni zna
jedynie z opowiadań, bo kiedy się urodziła, ich
nie było już na tym ślepie. Ojciec Bazyli (rocznik
1893).

Pani Stanisława z rodzicami i bratem Janem

Oboje biedni i goli
Jakieś trzy kilometry od kolonii Kucki
leżą Gruszeńce. Tam mieszkali Paweł i
Michalina Iwaszkiewiczowie, którzy mieli córkę
Paulinę (1898). To ją poślubił Bazyli Kuc. - Oboje
biedni i goli, zaczęli gospodarzyć - wspomina
moja rozmówczyni. Małżeństwo doczekało się
dwojga dzieci: Jana (1921) i Stanisławy (1924). W Kuckach bieda straszna, ale tatuś zaczął
handlować solą, która wtedy była niczym
pieniądz. Był człowiekiem wykształconym,
zaangażował się w tworzenie administracji w
Trabach. Jak ja pamiętam, to tatuś ciągle był
wójtem. A gmina bardzo duża. Trzeba było
budować szkoły, drogi... Później przez dwie
kadencje tatuś był posłem na Sejm. A w czasie
rozpoczęcia wojny - administratorem obrony
kraju na powiat Wołożyn.
Gospodarstwo w Kuckach było okazałe 35 hektarów. Dom i zabudowania gospodarcze
ogrodzone sztachetami z dębowych balasek.
Do pomocy parobek, pastuch i dwie służące. Kilkanaście krów, konie tatuś hodował dla
wojska (były też cztery robocze i dwa
wyjazdowe), stado owiec, indyki, gęsi, kury,
nawet perliczki - wylicza moja rozmówczyni. Gospodarstwem
rządziła
mama.
Nam,
dzieciom żyło się sielsko anielsko. Uczyliśmy
się, ale mieliśmy i obowiązki, także w pracach
potowych, przy żniwach wykopkach.
Spokój, ufność, codzienność. Obowiązek
i pracy, i nauki, i szacunku dla ludzi, którzy

Bazyli i Paulina Kucowie przed domem w Kućkach.

- Tatuś był oficerem w carskim wojsku,
kończył szkołę kadetów w Kazaniu. W czasie
rewolucji skazany na śmierć w Sanki
Petersburgu. Uciekł w cudowny sposób wspomina pani Stanisława. To rzeczywiście
niesamowita historia. - Siedział w kazamatach.
Na drzwiach celi karteczka z jego nazwiskiem.
A wyrok śmierci wykonywany był tak, że w
środku nocy wyprowadzali straceńca nad
rzekę, strzelali i ciało wpadało do wody.
Więzienny strażnik, który pilnował tatusia,
miał to samo nazwisko. Zlitował się i mówi: „Ja
oddam strzał, ty wpadniesz do rzeki i jeśli
tylko umiesz pływać, uciekniesz”. Po jakimś
czasie tatuś wrócił do Kuciek. To był rok 1920,
Polska już była wolna.
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przychodzili do pracy sezonowej - w takim
duchu wychowywana była pani Stanisława. - W
Kuckach mieszkało więcej ludzi wyznania
prawosławnego. Nie było antagonizmów ani
wrogości,
katolicy
szanowali
święta
prawosławnych i na odwrót - dodaje moja
rozmówczyni.
Zostałam sama z mamą
To wszystko runęło wraz z wybuchem
wojny. Gdy 17 września 1939 weszli Rosjanie,
natychmiast aresztowali Bazylego
Kuca.
Siedział w Wołożynie, później w Lidzie, skąd
został wywieziony do Korni. Jana Kuca już
wtedy nie było w domu, bo chłopcy z
gimnazjum poszli bronić Wilna. - Oczywiście
wszystkich aresztowali. Brat był w obozie w
Kołatowie - relacjonuje pani Stanisława. Zostałam sama z mamą. W gospodarstwie
zastój. Parobek - jeszcze był, służąca była do
końca...
- Do końca to znaczy do kiedy?- pytam..
- Do 13 kwietnia 1940 - słyszę od mojej
rozmówczyni. - Przyszli oczywiście w nocy,
dwóch miejscowych i jeden ź terenu. Kazali
zabrać podstawowe rzeczy, resztę zostawić.
Wzięłyśmy trochę pościeli, akurat świniak
zabity był i beczka dębowa z mięsem to
zabrałyśmy, trochę kaszy, trochę mąki,
ubrania... I to wszystko. Ubranie tatusia też
wzięłyśmy, bo przecież była propaganda, że
spotkamy się z mężem i ojcem.
Podróż saniami do stacji Juraciszki.
Wagony bydlęce już podstawione, w każdym 35
- 40 osób. Pani Stanisława z mamą w kondycji
jeszcze me najgorszej. Ale tym samym
transportem jechało ich kuzynostwo z
dziewięciomiesięczną córeczką. Mleka nie
było, matka już nie karmiła, dziecko zmarło...
5 maja dotarły do Pawłodaru nad
Irtyszem w Kazachstanie. A tam jak na targu
perskim. Przyjeżdżali przedstawiciele
kołchozów, sowchozów, fabryk i wybierali sobie
ludzi do pracy. Trafiłyśmy do Bajanaułu,
górskiej miejscowości, ale bez żadnego
przemysłu. Tam byłyśmy krótko. Wywieźli nas
do pracy przy uruchamianiu cegielni. Absolutny
step, ani jednego drzewa. W maju pokazuje się
troszeczkę trawy, jakichś kwiatków, dzikich
irysów - opisuje moja rozmówczyni.

Ekipa, która podczas zesłania pracowała w cegielni

Czekacie na opowieści o podłych
warunkach, robactwie, głodowych racjach
żywnościowych,
codziennej
walce
o
cokolwiek dojedzenia? Nie będzie. To zbyt
oczywiste, by w kółko to powtarzać. Pani
Stanisława woli skupić się na polskiej
młodzieży, która na nieludzkiej ziemi potrafiła
pracować z godnością i z podniesioną głową
umiała
zmierzyć
się
z
wszelkimi
przeciwnościami.
W cegielni glinę trzeba było urabiać
nogami albo rękami, wypełnić nią formę,
przenieść, ustawić do suszenia, do wypalenia.
- O, tutaj mam pamiątkę - moja rozmówczyni
pokazuje spracowaną lewą dłoń. - Wdało się
zakażenie, mieli amputować, ale Pan Bóg
czuwał... Mieszkaliśmy w barakach. W jednym
pokoju 16 osób, w tym dwoje dzieci.
- Mówiąc dwoje dzieci, ma pani na
myśli także siebie? - pytam.
- Nie, ja wtedy miałam już 15 lat podkreśla pani Stanisława.
W1941 roku pojechały do Majkain Zołoto. - To
też był step. „Miasteczko” i tylko dwie brzozy
rosły, nic poza tym. Majkain to po kazachsku
brzoza - wyjaśnia moja rozmówczyni. Najpierw pracowałam w kopalni złota. Urobek
narzucało się na wagoniki, które były wyciągane
na zewnątrz i odwożone do myjni. Później
byłam sprzątaczką w elektrowni. W tym czasie
były już organizowane polskie placówki. W
Pawłodarze, mieście wojewódzkim, powstawała
miniambasada.
Pochowani w stepie
Po zawarciu układu Sikorski - Majski
amnestia objęła więźniów takich jak Bazyli Kuc.
Trafił do Tockoje, gdzie tworzyło się polskie
wojsko. - Tatuś był w takim stanie, że do wojska
się nie nadawał. Został wysłany do
organizowania placówki w Pawłodarze. Tam
były listy z całego województwa i tatuś nas
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odnalazł, że jesteśmy w Majkainie. I przyjechał
do nas. W okropnym stanie... Buty to miał z
opon samochodowych, drutem związane.
Szynel łotewskiego wojska - przyznaje pani
Stanisława. - Od razu zorganizował miejsce,
gdzie spotykali się Polacy. Był mężem zaufania.
Ale to nie trwało długo. Tatusia odwołali do
Pawłodaru, wszyscy się przeprowadziliśmy.
Pracował jako zastępca ambasadora.
Po
zerwaniu
stosunków
polskoradzieckich Bazyli Kuc został ponownie
aresztowany. I skazany na dziesięć lat, W
więzieniu, w Pawłodarze siedział ponad rok,
bardzo chorował. - Udało się nam przekupić
lekarzy, którzy zwolnili tatusia na podratowanie
zdrowia.
Był
wykończony
zupełnie.
Wynajmowaliśmy mieszkanie u miejscowych
ludzi. Mama miała takie małe łóżeczko, na nim
spała. Na drugim, zbitym z desek, konający
tatuś, obok ja - wspomina moja rozmówczyni.
Tatuś zmarł w domu, 17 września 1944.
Pochowany w stepie. Żydzi, którzy pracowali w
fabryce Oktjabr, dali mi cement, jakiś kawałek
żelaza. Zrobiłam z tego mogiłę, krzyż,
gwoździem wypisałam imię, nazwisko, datę
urodzin i śmierci, i słowo Polska, fen grób jest
do tej pory W1998 roku pojechałam do
Kazachstanu \go odnowiłam - pani Stanisława
otwiera album. ze zdjęciami. Na jednym z nich
z czułością obejmuje pomnik. Ten widok łapie
za serce.
Po śmierci ojca moja rozmówczyni
pracowała
na
płaszczadce,
gdzie
przeładowywała sól z wagonów, poprzez pas
transmisyjny na barkę. Następnie znajomi
Żydzi załatwili pracę w fabryce traktorów
Oktjabr. Najpierw trafiła na montownię, później
do biura jako rachmistrz. Tam została do czasu
wyjazdu, czyli do lutego 1946.

Przychodziła tu lub przyjeżdżała młodzież z
całej okolicy, także z Sulęcina. Atrakcje,
dansingi... Pani Stanisława zapoznała
przyszłego męża. Od 1947 roku mieszka w
Łagowie, gdzie jest przewodniczącą koła
Sybiraków. I jak skarb przechowuje list
pożegnalny o swoim ojcu, który dostała od
polskiej młodzieży 23 czerwca 1945 w
Pawłodarze: „My młodzi z Twego ofiarnego
stosu weźmiemy po iskrze, zapalimy
pochodnie, zahartujemy miecze i pójdziemy
na nową walkę z odwiecznym najeźdźcą”.

Tak polska młodzież zbierała datki na sierociniec w
Pawłodarze

Te słowa doskonale obrazują, jakim wzorem
dla polskiej młodzieży był Bazyli Kuc, jaki
dawał przykład. I jak płomiennego
patriotyzmu potrafił nauczyć.

Szymon Kozica „GL”
Stanisława Chęcinska

Z twego ofiarnego stosu
W bydlęcych wagonach matka z córką
dotarły do polskiej granicy w Brześciu, gdzie
przesiadły się do Pullmanów. W Poznaniu
transport był kierowany do Gubina, ale one
miały już adres Jana, który osiedlił się w
Sulęcinie.
- Zorganizowałam tak, że nasz wagon dojechał
do Sulęcina, do rodziny brata. Był kwiecień
1946 - pamięta moja rozmówczyni.
W tym czasie Łagów już mienił się jako
miejscowość turystyczna, intrygująca.
64

16. 9 maja to niezapomniane chwile

nieznanym? Co będzie można zabrać ze sobą?
Młodsi zastanawiali się: Nie wyjedziemy, to
sami nas wywiozą, tylko w innym kierunku...
Mnóstwo wątpliwości. Wielu desperatów
zdecydowało się na wyjazd. Ojciec też tak
postanowił. Został wciągnięty do rejestru 30
kwietnia 1945 roku. Numer w księdze
2566/3232. „Zaświadczenie wydane Mikołajowi
Kiewlicz, ur. dnia 10 października 1880 roku,
zamieszkały przy ul. Leninskaja nr 51, że jest
zarejestrowany z całą swoją rodziną na wyjazd
do Polski n transportem”.

Usłyszeliśmy, jak spiker głosem donośnym,
pełnym namaszczenia, ogłosił kapitulację
Niemiec i koniec wojny. O Boże, co się działo
w domu! Rzuciliśmy się z płaczem, całując
jedni drugich ze szczęścia.
To historia Kiewliczów z Nieświeża. A
właściwie króciutki jej fragment. Mikołaj i
Aleksandra mieli trzy córki. W roku 1945, gdy
wojna zbliżała się ku końcowi, najstarsza Wiła
siedziała w radzieckim więzieniu za współpracę
z AK, Renia mieszkała z mężem i tylko
najmłodsza Teresa została z rodzicami. I to są
jej wspomnienia.

Rodzice byli przekonani, że do czasu
wyjazdu wiła wyjdzie z więzienia. Ale wojna
jeszcze trwała. Słuchaliśmy codziennie
wiadomości z głośnika, to podtrzymywało
trochę na duchu.

Teresa Kiewlicz (z prawej) z kolezanką Wercią w Nieświezu,
niespełna dwa lata przed wyjazdem z Kresów

Siostry pani Teresy – Renia z męzem Zdzisławem i Wila, której
mąz Zygmunt zginął na froncie

Leninskaja nr 51
„Rosjanie, pewni siebie i
nienaruszalności granic wschodnich
ustanowionych w Jałcie, przygotowywali nasze
tereny do zasiedlenia przez swoich ludzi.
Ogłosili, że będzie tu Republika Białoruska.
Mieszkający tu Polacy muszą zdecydować, czy
przyjmą obywatelstwo białoruskie. Jeśli nie,
mogą wyjeżdżać do Polski. Zostaną
zorganizowane specjalne transporty, na które
mogą się zapisywać.

Umieliśmy tylko płakać
9 maja przeżyliśmy niezapomniane
chwile. Usłyszeliśmy, jak spiker głosem
donośnym, pełnym namaszczenia, ogłosił
kapitulację Niemiec i koniec wojny. O Boże, co
się działo w domu! Od razu nie mogliśmy pojąć,
zrozumieć, co mówił spiker, ale on to
powtórzył. Rzuciliśmy się z płaczem, całując
jedni drugich ze szczęścia. Umieliśmy tylko
płakać, dopiero po pewnym czasie zaczęliśmy
się śmiać. 1 marzyć, że jak wojna się skończyła,
to może Sowieci opuszczą miasto, może to
nieprawda, że tu będzie Białoruś, tu znów
będzie Polska. My wierzyliśmy, że teraz Wiła na
pewno wróci do domu. Ale ktoś realnie myślący
ostudził te zapędy: Opamiętajcie się, granica

Ludzie nie mogli w to uwierzyć. Jak to
wyjeżdżać? Zostawić wszystko, dorobek całego
swojego życia, a nieraz całych pokoleń? Starsi
nie potrafili podjąć decyzji. Jechać? Nie jechać?
Gdzie mieszkać? Z czym zaczynać nowe życie w
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wschodnia
już
dawno
ustalona
przez
sojuszników, tu nadal będą Rosjanie. Z więzień
może wypuszczą politycznych, ale na to trzeba
poczekać. Odebraliśmy to jak kubeł zimnej
wody. Ale po chwili nadal szczęśliwi
obejmowaliśmy
się
i
całowaliśmy,
że
przeżyliśmy wojnę, że bomby już nie będą
spadały na nasze domy, a na froncie nie będą
ginęli najbliżsi. Każdy łudził się, że będzie lepiej.

trzeba jeszcze iść do lasu po brzózki, bo jutro
są Zielone Świątki. Zebrała się grupa mężczyzn
z końmi i pojechali. Jak wrócili, zaczęli
dekorować. Mocowali brzózki przy drzwiach z
obu stron wagonów. Wieczorem spotkaliśmy
się na peronie na wspólnej kolacji. Każdy
przyniósł, co miał. Po raz ostatni rozpalono
ognisko. Tej nocy nie zapomnę. Wokół
ciemność rozjaśniona tylko
płomieniem
ogniska. Trzask palących się gałęzi i iskry, jak
świetliki skaczące na wszystkie strony. A w tle
przyciszone
rozmowy.
Tęsknota
i
żal
przebijające z każdego słowa. Żal za tym, co
pozostawiliśmy, i obawa przed nieznanym
losem w nowej Polsce. Wspomnienia i tęskne
śpiewy przeciągnęły się do późnej nocy. To było
pożegnanie wygnańców. Ostatnia noc na ziemi
ojców. Ostatnia noc na jakże kochanych
naszych Kresach, które jutro mieliśmy opuścić
na zawsze.
Pod Twoją obronę
Nazajutrz,
gdy
zachwycałam
się
wyglądem
naszego
pociągu,
przyszli
pracownicy biura repatriacyjnego i kazali mi
wracać do swojego wagonu. Podjechała
lokomotywa. Życzyli nam szczęśliwej podróży,
polecili zamknąć drzwi i dali sygnał do odjazdu.
Pociąg powoli ruszył. Koła z głośnym stukiem
obracały się coraz szybciej i szybciej. Nabierał
rozpędu, wioząc nas w nieznane. Staliśmy cicho
na środku wagonu, nikt nie odezwał się ani
słowem. Naraz wszyscy skoczyli na swoje
posłania,
szybko
otwierali
okna.
Obserwowaliśmy mijane domy, pola, lasy, aż
miasto zniknęło. Nikt nic nie mówił. Widząc
może po raz ostatni znany krajobraz,
staraliśmy się na zawsze zapisać go w swojej
pamięci. Jechaliśmy dalej przed siebie. Pustka i
wszechogarniająca cisza. W tej ciszy można
było wyczuć przyśpieszone oddechy i bijące
serca. Cisza za legała w całym wagonie,
wychylała się z każdego zakątka, przygniatała
swoim ciężarem. Nie wiem, jak długo to trwało.
W pewnym momencie z któregoś
posłania odezwał się spokojny głos kobiety.
Dziś jest święto Zesłania Ducha Świętego,
módlmy się, aby Duch Święty i wszyscy święci
otoczyli nas opieką w czasie tej podróży i
pomogli nam na nowej, nieznanej drodze życia.
Wyjęła różaniec i zaczęła go odmawiać.
Wszyscy się przyłączyli. Różaniec zakończyliśmy

Kotla pod Głogowem, rok 1946. Od lewej: Lila Galantówna,
siostry Renia i Teresa, Lila Szkućkówna

Pożegnanie wygnańców
10 maja zawiadomili nas, że wagony dla
osób zapisanych na drugi transport będą
podstawione na stacji w Horodzieju 15 maja.
Należy być na dworcu w wyznaczonym
terminie, z całym swoim bagażem. Jeśli ktoś się
nie stawi, transport odjedzie bez niego. 15
maja po południu przyjechaliśmy i na dworzec
w Horodzieju. Peron był zatłoczony, z trudem
zdobyliśmy
kawałek
powierzchni,
gdzie
mogliśmy wyładować przywiezione rzeczy.
Pociągu nie było. Ten, który był przeznaczony
dla nas, repatriantów, przestawili na inny tor i
oddali do dyspozycji wojska. Musieliśmy czekać
na następny. Jak długo - nie wiadomo. Peron
pełen był podenerwowanych ludzi i płaczących
dzieci. Gwar, szum, ale ponad wszystkimi
dźwiękami górowały głosy ryczących krów,
beczących owiec i kóz, kwiczących świń,
gdaczących w klatkach gęsi i kur. Widok
niesamowity. Koczowaliśmy stłoczeni na
peronie w dzień i w nocy, śpiąc na swoich
rzeczach i na zmianę ich pilnując. Obok peronu
rozpalano ogniska - w nocy, aby się ogrzać, w
dzień, aby coś ugotować.
Po czterech dniach podstawili pociąg.
Towarowy, pusty. Ludzie zaczęli uwijać się w
swoich wagonach. Naraz ktoś zawołał, że
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modlitwą „Pod Twoją obronę...”, odmówiliśmy
Litanię Loretańską i zaśpiewaliśmy „Kto się w
opiekę odda Panu swemu...”. Gdy umilkły
ostatnie słowa pieśni, wszyscy spojrzeli na
siebie, uśmiechnęli się odprężeni, spokojni,
pełni nadziei na lepsze jutro.

dni my nie widzieliśmy jej kartek, a ona
naszych, choć one wisiały”.
Po kilku miesiącach spędzonych w Łodzi
rodzina przeniosła się do Kotli pod Głogowem.
W1946 roku wróciła Wiła, wypuszczona z
więzienia.

Już straciliśmy nadzieję
Podróż, co rusz przerywana długimi
postojami, ciągnęła się niemiłosiernie. Mama
otrzymała wiadomość od Reni, że są w Łodzi,
oczekują na przydział mieszkania i mamy tam
przyjechać. Przyjechaliśmy. Zakwaterowali nas
w punkcie PUR w opuszczonych halach jakiegoś
zakładu, z którego Rosjanie zdążyli już wynieść
wszystkie urządzenia. Nie znaliśmy adresu Reni
i jej męża. Rozpoczęliśmy poszukiwania,
wędrówkę od jednego oddziału PUR do
drugiego. W każdym, dzień po dniu, całymi
przedpołudniami, wertowaliśmy grube księgi z
wykazami osób przybyłych z różnych stron
świata.
Bezskutecznie.
Poza
oficjalnymi
rejestrami istniał jeszcze inny, podobno bardzo
skuteczny sposób: przy wszystkich oddziałach
PUR i urzędach miasta były ogromne tablice, na
których ludzie przypinali odręcznie napisane
kartki, kto kogo poszukuje, gdzie mieszka lub
tymczasowo przebywa. My napisaliśmy swoje i
wywiesiliśmy. W dzień wertowaliśmy oficjalne
wykazy, a po południu staliśmy godzinami
przed tymi tablicami, odszyfrowując nieraz
prawie nieczytelne już napisy. Każda kartka to
wołanie o pomoc, nadzieją, że odnajdzie się
kogoś bliskiego, zagubionego w wojennej
zawierusze.
Już straciliśmy nadzieję. Pewnego dnia
ojciec powiedział, że jeśli nie odnajdziemy ich
dziś, to on wyjeżdża tam, dokąd będzie
transport następnego dnia, bo już dłużej nie
wytrzyma. Podenerwowane rozpoczęłyśmy
naszą codzienną wędrówkę. Jechałyśmy z
mamą tramwajem. Przez okno zobaczyłam, że
chodnikiem idzie Renia. Powiedziałam mamie,
wyskoczyłam na przystanku i pobiegłam w
kierunku, gdzie ją widziałam. Gdy już byłam
blisko, zawołałam: „Renia!”, bo nie miałam siły
biec dalej. Odwróciła się. To naprawdę była
Renia! Wracała z tego oddziału PUR, do którego
my jechałyśmy. Sprawdzała, czy nie ma tam
naszej kartki, i wywiesiła swoją nową, z
adresem. Teraz szła do tego, gdzie byliśmy
zakwaterowani, żeby zrobić to samo. Przez tyle

Szymon Kozica „GL”
T. Gładysz
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18. Lagow - die kleinste Stadt Preußens

Aus einer alten Veröffentlichung von Joh. Charlet
Nur wenige Meilen von der jetzigen Ostgrenze des Reiches entfernt, in einem
der landschaftlich schönsten Teile der Mark Brandenburg, liegt Lagow, ein Städtchen
mit etwa 700 Einwohnern, die kleinste Stadt nicht nur der Mark, sondern sogar ganz
Preußens, ln einem stillen Winkel der südlichen Neumark träumt es, fern abge schieden von den großen Adern des brausenden Verkehrs. Einige Meilen nördlich
zieht die Eisenbahn Berlin- Schneidemühl - Ostpreußen, einige Meilen südlich der
Schienenweg Berlin-Posen-Polen vorüber. Auf beiden rollt unermüdlich der Verkehr
aus Westeuropa zum Nahen und Fernen Osten. Aber Lagow bleibt von den Völ kerund länderverbindenden Wegen unberührt. Gleich Dornröschen schlummert es,
eingesponnen in einen jahrhundertealten Zauber stiller Weltabgeschiedenheit.
Östlich der Oder und südlich des weiten Warthetales erstreckt sich das
Sternberger Land, ein an reizvollen Naturschönheiten überaus reiches Gebiet.
Hügelketten durchziehen das Land, deren Häupter zu den höchsten Erhebung en der
Mark Brandenburg gehören. Mehr als 200 Meter steigen sie über den Meeresspiegel
auf. Weite Wälder, vorwiegend aus Buchen bestehend, breiten einen grünen Mantel
über die Gipfel und Flanken der Berge. Die Täler zwischen den Hügelketten werden
von sanft murmelnden Fließen durchzogen oder stille, blaue Seen leuchten
überraschend auf, vom Wald bekränzt, der sich in den klaren Fluten spiegelt. - Wohl
nur die dichten Wälder Ostpreußens und die weiten leuchtenden Seen dieser
östlichen Insel unserer Heimat können mit den Schönheiten des Sternberger Landes
wetteifern. Und so weltenfern jene Gegend dort oben ist, so still und friedsam ist es
auch hier. Stundenlang kann man wandern und begegnet doch kaum einem
Menschen. Der Pfiff der Lokomotive, das Brummen des Autos sind Laute, die der
Wanderer durch das Sternberger Land nur selten ver nimmt. Hier tönen nur die Laute
der Natur, das Säuseln des Windes, das Summen der Hummeln, das Schwirren der
Käfer, der Sang der Vögel. Und so kann dieses Gebiet all denen empfohle n werden,
die einige Zeit ausruhen wollen von dem rastlosen Treiben, dem ruhelosen Gewühl
der Großstadt.
Die schönste Perle im Kranz der Naturschönheiten des Sternberger Landes
bildet Lagow. Auf einer schmalen Landenge zwischen zwei langgestreckten Seen, d em
Tschetschsee im Norden und dem Lagower See im Süden, baut sich das Städtchen
auf. Eine Ausdehnungsmöglichkeit war nicht vorhanden, und so mißt die Entfer nung
von dem einen Tor, dem Berliner Tor, zum anderen, dem Polnischen Tor, auch heute
noch nur 500 Schritt. Eine einzige Straße führt durch die Stadt. Aber dennoch finden
wir hier einige stille Winkel, die recht traulich wirken. Auch Lagow weist, wie die
anderen Kolonisationsstädte Osteibiens, ein verhältnismäßig hohes Alter auf, bereits
1299 erscheint der Ort urkundlich. Er wurde also bereits zur Zeit der Rückeroberung
des Landes östlich von Elbe und Oder durch die Deutschen angelegt.
Die schmale Landenge zwischen den beiden Seen war recht geeignet, einen
befestigten Platz anzulegen, um die wichtige Straße, die aus der Mittelmark nach
Polen hier vorüberführte, zu schützen. Die beiden Seen bilden cien Teil einer tiefen,
langgestreckten Talfurche, die im Norden noch von weiteren Seen ausgefüllt wird. Da
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diese Seen langen und tiefen Rinnen gleichen, die in das Hügelland eingeschnitten
sind, werden sie Rinnenseen genannt. Nach Süden wird das Tal durch das Lagower
Fließ und die Pleiske entwässert, die schließlich in einem westwärts gerichteten
Bogen zum Haupttal der Oder eilt und ihre Wasser in diesen Strom ergießt.
Die Entstehung der Talfurche und der Seenrinne ist auf die Eiszeit
zurückzuführen. Die Schmelzwasser jener ungeheuren Inlandeismassen, die unser
Gebiet bedeckten, furchten und wuschen das Tal aus, das noch heute den Lauf der
Wasser bestimmt. Auch ein eigenartiges Gebiet befindet sich in diesem Talzug nahe
Lagow, das Perschkenlauch. Man hat es zum Naturschutzgebiet erklärt. Es ist ein
kleines, abflußloses, rings ziemlich hoch geschlossenes Moor, in dessen Mitte ein
Weiher mit Seerosen liegt. Die Ränder des Perschkenlauchs zeigen Hochmoorbildung;
viele Vertreter der Hochmoorpflanzen sind hier anzutreffen. Auch sonst bietet die
Umgebung von Lagow zahlreiche eigenartige Naturschönheiten.
Das Städtchen Lagow wird überragt durch die Burg Lagow, die sic h auf dem
Bergkegel erhebt, an dessen Fuß das Städtchen liegt. Der Berg fällt steil ab zu den
Seen und dem Verbindungsfließ zwischen beiden. Hoch auf ragt auch heute noch die
Burg, eine rechte Trutzfeste, die wohl geeignet war, die an ihr vorüberführende
Straße zu schützen. Die Burg Lagow wird bereits 1258 erwähnt. Etwa 100 Jahre später
wird sie Ordensschloß des Johanniterordens, der hier eine Komturei errichtete. Einen
großartigen Anblick gewährt das hochragende Schloß. An seiner Ostseite erhebt sich
ein gewaltiger Rundturm auf wuchtigem Untergrund: der alles beherrschende
Bergfried.
Sehenswert ist das Innere des Schlosses, besonders der Rittersaal mit seinen
alten Rüstungen, Kettenhemden und Sturmhauben. Er diente als Versammlungsort
des Ordenskapitels. Die Wände werden von einer Anzahl alter Bildnisse geschmückt,
von denen eins den Götz von Berlichingen darstellen soll. Von den roten Rücken lehnen der Stühle leuchtet das weiße Johanniterkreuz. Das Burgverließ sowie tiefe
Keller sind ebenfalls noch zugänglich. Im Dreißigjährigen Krieg hatte Schloß Lagow
besonders stark zu leiden, während die Stadt bereits im Jahre 1569 völlig abbrannte.
Der Bergfried erhebt sich 35 Meter hoch. Von seinem Kranz bietet sich ein
überwältigend schöner Anblick auf die Stadt Lagow sowie auf die Landschaft mit ihren
Hügeln und Seen, ihren sich in die Ferne verlierenden Wäldern. Die Mark
Brandenburg bietet wenig so reizvolle Landschaftsbilder, wie hier an ihrer Ostgrenze.
Nichts wirkt störend in dem anmutigen Zusammenklang des Lands chaftsbildes. Sogar
der Eisenbahnviadukt, der in kühnem Bogen eine Schlucht überspannt, fügt sich dem
Ganzen völlig ein, eine prächtige Eingliederung des Menschenwerks in die von Haus
aus vorhandene Schönheit der Landschaft.

J. Charlit - OHB
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19. Leon Stanisław Pinecki – „Być i pozostać Polakiem” K. Parfionowicz
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Tekst ukaże się w internecie w j. polskim i j. niemieckim z Ein Buch der Heimat – wstęp - 1927
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