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AGON 1
OSTATNIE ZAPASY
LEONA STANISŁAWA PINECKIEGO (1982-1949)
Łagów, powiat Sulęcin, województwo poznańskie, 25 lipca 1949 roku, poniedziałek. Leon Stanisław
Pinecki, urodzony 6 kwietnia 1892 roku, z zawodu restaurator – hotelarz, zamieszkały w Łagowie od 1930
roku, znany i sławny zapaśnik i siłacz, umówiony jeszcze w poprzednim tygodniu z Władysławem
Majchrzakiem 2, zamieszkałym w Łagowie od 10 maja 1945 roku, 44 – letnim różdżkarzem i studniarzem
rodem ze wsi Zbęchy (na południowy - wschód od Kościana w poznańskiem), jedzie z nim do Sulęcina.
Siedzą, z jeszcze kilku mężczyznami, na otwartej przyczepie ciągniętej przez traktor.
Pinecki udaje się do swojej żony Heleny, poślubionej 10 lutego 1948 roku w Sulęcinie, prowadzącej
w kamienicy Rynek 14 w Sulęcinie własną restaurację. Helena, z domu Piotrowska, urodzona w Warszawie
13 maja 1907 roku, była wcześniej zamężna z inżynierem Wacławem Sokołowskim (zmarł w Warszawie w
roku 1935).
W czasie okupacji hitlerowskiej działała w konspiracji. 21 grudnia 1942 roku została przez Niemców
aresztowana w Warszawie, przewieziona na komendę policji w Alei Szucha, następnie do więzienia na
Pawiaku, a stamtąd do kobiecego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück koło miasta Fürstenberg w
Brandenburgii, gdzie przebywała jako więźniarka do czasu oswobodzenia obozu przez Armię Czerwoną
29/30 kwietnia 1945 roku. Była poddawana pseudo-lekarskim eksperymentom medycznym powodującym
długotrwałą utratę przytomności, utratę sił, następnie pracowała jako więźniarka tego obozu, przy
karczowaniu drzew i przy robotach murarskich. Jej numer obozowy: 29961 3.
W Sulęcinie, gdzie wcześniej znalazł się jej brat Stanisław, zamieszkała 30 lipca 1945 roku i zaczęła
prowadzić punkt gastronomiczny, następnie przy ul. T. Kościuszki 24, restaurację, od stycznia 1947 roku
przeniesioną do kamienicy Rynek 14 4.
Leon Pinecki jedzie do Sulęcina, by ustalić z nią przeprowadzkę do Łagowa, do jego domu, w którym
prowadził ongiś restaurację i „Hotel am See” – Nad Jeziorem. Cieszył się, był radosny.
Umówił się z Majchrzakiem na wspólny powrót do Łagowa na jutro, na wtorek. „Tylko nie zapomnij!” –
powiedział do Władysława, z którym był po imieniu. W Sulęcinie przypomniał mu, że przeszli na „ty”, ale „nigdy
bruderszaftu 5 nie wypili”. I zaprosił go do restauracji swojej żony. Tam przepili do siebie ów bruderszaft.
Niespodziewanie okazało się, że Majchrzak jeszcze dziś musi wrócić do Łagowa. I pojechał.
Przeprowadzenie się Heleny do Łagowa, przeniesienie z Sulęcina koncesji na prowadzenie restauracji było
już w trakcie załatwiania: czekała na decyzję Wydziału Handlu Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego.
Tymczasem dzisiaj oświadczyła 6 Leonowi, że przemyślała tę sprawę jeszcze raz, że lokalu w Sulęcinie nie
zlikwiduje i do Łagowa nie pojedzie, bo tu ma ustabilizowaną sytuację, stałą klientelę, dobrą renomę. Leon był
załamany.
Wieczorem spotkał się z Damianem Witakowskim 7, mieszkającym w Rynku, obok, w kamienicy nr 12.
Poznali się w ubiegłym roku. Witakowski pochodził z Wielkopolski, urodził się w Śremie, w lipcu 1949 r. miał
niespełna 38 lat. W Sulęcinie osiadł 7 maja 1946 roku.
Leon zaprosił go do restauracji swej żony. Był przygnębiony tym, że Helena nie chce jechać do Łagowa.
Mówił Witakowskiemu, że z tego powodu doszło dzisiaj między nimi do ostatniej scysji. Był niezwykle
zdenerwowany. Powtarzał ciągle to swoje: „sa, pssa krew!”, „sa, pssa krew!” co mówił zawsze do siebie, kiedy był
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Agon – słowo greckie: walka, zapasy; od niego pochodzi słowo agonia: walka – zapasy ze śmiercią.
Następujący fragment tekstu został oparty na wspomnieniach Władysława Majchrzaka podczas rozmowy z Kazimierzem
Parfianowiczem w Łagowie Lubuskim, 10 listopada 1984 r.
3
Wiadomości z pisma Heleny Pineckiej z 1 marca 1968 r. od Powiatowego Zarządu ZBOWiD (Związek Bojowników o Wolność
i Demokrację w Świebodzinie (pismo w posiadaniu Amelii i Stanisława Piotrowskich z Warszawy).
4
Dokumenty w posiadaniu Amelii i Stanisława Piotrowskich w Warszawie
5
Bruderszaft – z języka niemieckiego: braterstwo; uroczysta ceremonia przejścia na „ty”, mówienia sobie po imieniu, związana z
wzajemnym toastem – wypiciem symbolicznym kieliszka alkoholu.
6
Ten fragment tekstu został oparty na wspomnieniach Stanisława Piotrowskiego, urodzonego w Warszawie, wiceburmistrza
Sulęcina w latach 1945 – 1948; w roku 1949 miał 34 lata (rozmowa z Kazimierzem Parfianowiczem w Warszawie, 26 września
1984 r.)
7
Ten fragment tekstu został oparty na wspomnieniach Damiana Witakowskiego podczas rozmowy z Kazimierzem
Parfianowiczem w Sulęcinie, 13 lutego 1985 r.
2
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bardzo wzburzony, a także w czasie walk na ringu, gdy nie mógł sobie od razu poradzić z przeciwnikiem. Żalił się
Damianowi. Postawił na stoliku dużą butelkę. Popili sobie „tęgo” i poszli – każdy do siebie.
Gdzieś po pół do pierwszej, Damiana obudziło walenie w okno i krzyk Heleny: „Wstańcie! Wstańcie! Leon
umarł!” Damian zerwał się z łóżka i pobiegł do Pineckich. W ich małym pokoiku-sypialni, Leon leżał w poprzek
łóżka, na wznak, biodra miał okryte koszulą. Helena już telefonowała do swojego brata Stanisława, który do
ubiegłego roku był wiceburmistrzem Sulęcina, oraz na posterunek milicji. Akurat, ściągnięty dramatycznymi
głosami, pojawił się, wracający do domu, Zygmunt Woźniakowski (jego brat był lekarzem dentystą). Stanisław
Piotrowski przybiegł po chwili ze swoim młodszym bratem Zygmuntem i we czwórkę podnieśli ciało Leona i
ułożyli na łóżku.
Milicja zawiadomiła doktora St. Komornickiego (był lekarzem powiatowym i kierownikiem Ośrodka
Zdrowia w Sulęcinie): pojawił się niemal natychmiast. Stwierdził zgon: atak serca.
Po popijawie z Damianem Witakowskim, gdy restaurację zamykano, Pinecki, już uspokojony i
złagodniony wódką, poszedł do Heleny. Helena też już złagodniała. Przypieczętowali zgodę najlepszym sposobem.
Małżeńskim. I nagle Leon znieruchomiał. Było około pół godziny po północy, wtorek, 26 lipca 1949 roku. 8
Wielka trumna z ciałem Leona Pineckiego była wystawiona w domu Rynek 14, w sali restauracyjnej
zamienionej na salę żałoby: dwa okna wychodzące na Rynek (między nimi jest dziś tablica pamiątkowa
poświęcona Leonowi) zostały zasłonięte czarnym materiałem. Pod trumną leżały wieńce i kwiaty.9
W czwartek, 28 lipca, po godzinie 17-tej, trumnę przeniesiono na duży, kilkutonowy amerykański
trzyosiowy ciężarowy samochód wojskowy marki Studebaker i położono ją na jego skrzyni na rozpostartym
dywanie.10
W Łagowie samochód na chwilę zatrzymał się przy domu Leona – jego dawnym „Hotelu nad Jeziorem”.
Przed Bramą Marchijską samochód stanął. Zdjęto trumnę, bo zdawało się, że Studebaker nie zmieści się pod nią.
Zmieścił się. Trumnę przeniesiono i za Bramą znów ustawiono na samochodzie.
Pogrzeb poprowadził ksiądz Paweł Biłyk. Leon Pinecki nie miał z Heleną ślubu kościelnego.11 Ksiądz
Biłyk nie potraktował tego jako przeszkody. Leon był wierzący, chodził do kościoła.
Na cmentarzu łagowskim odbyła się uroczystość pogrzebowa. Ksiądz Biłyk odprawił ceremonię, odmówił
modlitwy, wygłosił okolicznościową naukę, zaintonował pieśń „Serdeczna Matko, opiekunko ludzi”. Zabrzmiała
całą mocą hymnu: Boże, coś Polskę, śpiewanego na tę samą melodię.
Ludzi było bardzo dużo. Przemawiali zapaśnicy – koledzy Leona Pineckiego. Odczytano telegramy.
Żegnano go jako wielką postać zapaśnictwa polskiego i światowego, niezłomnego Polaka, reprezentującego na
ringach Europy i obu Ameryk barwy polskie 12. Był żegnany jako trzykrotny mistrz świata i pięciokrotny mistrz
Europy 13.
Syn Leona Pineckiego, Harry 14, mieszkający w Berlinie, nie przyjechał na pogrzeb ojca; nie otrzymał
odpowiednich zezwoleń.
Kilka dni po pogrzebie Helena Pinecka dostała z Poznania z Urzędu Wojewódzkiego zgodę z dnia 28 lipca
1949 roku „…na przeniesienie przedsiębiorstwa gastronomicznego prowadzonego w Sulęcinie Rynek 14 (…) do
lokalu w Łagowie, ul. Chrobrego 6”, z zachowaniem dotychczasowego zezwolenia, koncesji 15.
8

W „Akcie zejścia” Leona Pineckiego, w księdze zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Sulęcinie w roku 1949, w rubryce
„godzina zgonu” wpisano drugą, w rubryce „zawód” wpisano kupiec, w rubryce „dane dotyczące osoby zgłaszającej zgon”
wpisano Stanisław Piotrowski, w rubryce „zawód” wpisano ślusarz.
9
U Amelii i Stanisława Piotrowskich w Warszawie zachowały się fotografie z uroczystości pogrzebowych 28 lipca 1949 r. Jedno
ze zdjęć przedstawia otwartą trumnę z ciałem Leona Pineckiego w domu żałoby w Sulęcinie, Rynek 14: obok trumny stoi w
żałobnej czerni Helena Pinecka. Zachowała się też fotografia samochodu marki Studebaker z umieszczoną na nim trumną i
zdjęcia z pogrzebu w Łagowie.
10
Ten fragment tekstu i wspomnienie pogrzebu Leona Pineckiego w Łagowie został oparty na rozmowie Kazimierza
Parfianowicza z Andrzejem Wochanką, mającym w roku 1949 18 lat, urodzonym w Przemyślu, zamieszkałym w Łagowie od 2
czerwca 1949 r. (rozmowa w Łagowie, 14 września 1985 r.)
11
Wiadomość od Stanisława Piotrowskiego, Warszawa
12
Według wspomnień Andrzeja Wochanki, Łagów
13
Tak również żegnano go w prasie:
„Leon Pinecki nie żyje. W dniu 26 bm. zmarł w Sulęcinie trzykrotny mistrz świata i pięciokrotny mistrz Europy w walkach
zapaśniczych. Popularny „król nelsona” zamieszkiwał stale w Łagowie w pow. sulęcińskim. W dniu 25 bm. przyjechał do
krewnych do Sulęcina, gdzie zmarł w nocy na atak serca”. [ w tekście: karykatura – portret Leona Pineckiego, rysunek piórkiem,
tuszem sygnowany: Wac49; wycinek z nieokreślonej gazety w posiadaniu Amelii i Stanisława Piotrowskich, Warszawa]
Również Tadeusz Pietrzak, w pracy magisterskiej napisanej w 1965 r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie pod
kierunkiem dra Czesława Borejszy, pt. „Próba oceny działalności sportowej Leona Pineckiego” (maszynopis, egzemplarz u autora
w Świebodzinie), na s. 24 pisze o nim „…trzykrotny mistrz świata i kilkakrotny mistrz Europy Pinecki…”
14
Harry Pinetzki urodzony w Berlinie 18 stycznia 1922 r.
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Zamknęła interes w Sulęcinie i
przeniosła się do Łagowa, do domu Leona
w jego dawnym „Hotelu nad Jeziorem” i tu
prowadziła restaurację i miejsca noclegowe.
Umarła 12 marca 1979 roku w
wieku 72 lat. Pochowano ją obok Leona.
Na ich pomniku nagrobnym Stanisław
Piotrowski umieścił napis, po części
powtórzony z poprzedniego nagrobka 16,
postawionego przez Helenę:
Leon Pinecki
„Mistrz świata w zapasach, trzykrotny
i Europy pięciokrotny” 17.

Na zdjęciach dawny dom i restauracja
– hotel „Am See” oraz jego widok obecny.

zbiorów
J. Ordowskiego
Nagła śmierć Ze
Leona
Pineckiego
zaskoczyła wszystkich. Pinecki był silny, w sile wieku, staczał również w
Sulęcinie i Łagowie zwycięskie pojedynki w organizowanych przez siebie walkach zapaśniczych. Uchodził za
okaz zdrowia.
I nagle ta śmierć. To wzbudziło domysły, a nawet podejrzenia. W Sulęcinie zaczęto plotkować, że to
niemożliwe żeby umarł ot tak, po prostu: ktoś musiał to spowodować – z pewnością został otruty18. Helena i jej
bracia zastanawiali się nawet czy złożyć wniosek o sekcję zwłok, by uciąć te plotki 19. W końcu zaniechali tego:
przyczyna śmierci nie ulegała żadnej wątpliwości.
Leon Stanisław Pinecki odszedł z tego świata przeżywszy 57 lat, 3 miesiące, 20 dni i początek dnia 21-ego.

Kazimierz Parfianowicz
Od redakcji:
Tekst napisany na prośbę „Klimatów Łagowskich” Kazimierz Parfianowicz z UMCS w Lublinie, Wydział Artystyczny
odszukał w latach 1984-1985-1986 osoby znające Leona Pineckiego i przeprowadził z nimi rozmowy. Pod jego kierunkiem
studenci ówczesnego Instytutu Wychowania Artystycznego (obecnie Wydział Artystyczny) wykonali prace plastyczne
poświęcone L. S. Pineckiemu, eksponowane w Izbie Pamięci L. S. Pineckiego w Stołuniu koło Pszczewa, w Łagowie
Lubuskim i okazjonalnie w Sulęcinie, a także tablicę pamiątkową (autor Jacek Michał Szpak) umieszczoną w kamienicy
Rynek 14 w Sulęcinie (tekst tablicy: Kazimierz Parfianowicz).
W lipcu 2014 r. minęła 65 rocznica śmierci Leona Pineckiego, a w Łagowie nic się nie wydarzyło
15

Pismo w posiadaniu Amelii i Stanisława Piotrowskich, Warszawa
Na tablicy nagrobnej postawionej przez Helenę Pinecką był napis:
„3. KR. MIST. ŚWIATA KILKAKR.MI.EUROPY”
[fotografia tej tablicy znajduje się na s. 54 jako załącznik nr 44 w: TADEUSZ PIETRZAK, „Próba oceny działalności sportowej
Leona Pineckiego” praca magisterska wykonana w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie pod kierunkiem dra
Czesława Borejszy, 1965, maszynopis, egzemplarz u autora w Świebodzinie, obecnie woj. lubuskie)
17
Byłem znanym, wielkim sportowcem ringowym. Zjeździłem Europę, Anglię, obie Ameryki Byłem 2-krotnym mistrzem świata
i 5-krotnym mistrzem Europy. Wszędzie występowałem w polskich barwach i reprezentowałem polskie interesy”.
(Są to słowa Leona Pineckiego w podaniu do Konsulatu Polskiego w Berlinie o zezwolenie na powrót do Polski i przyznanie
obywatelstwa polskiego. Berlin sierpień 1946 r.).
Tekst podania w języku niemieckim (Leon Pinecki mówił po polsku, ale wówczas znał język polski tylko w mowie). Cytowany
fragment w tłumaczeniu na język polski (przekład Eliza Szymula):
„Ich war ein bekannter, großer Sportsmann in Ringen, habe Europa, England, Nord – u [nd] Südamerika einige Mal bereist, war 2
mal Welt und 5 mal Europameister, habe überall die Polnische Farbe und die Polonischen Interessen vertreten“. [Kopia (przebitka
przez kalkę) maszynopisową tego podania w posiadaniu Amelii i Stanisława Piotrowskich z Warszawy].
18
Informacja Bolesława Nowickiego, w r. 1949 mającego 28 lat, urodzony w Wilkowie w powiecie Szamotuły w Wielkopolsce,
zamieszkałego w Łagowie od kwietnia 1949 r. (rozmowa z Kazimierzem Parfianowiczem w Łagowie, 14 września 1985 r.)
Plotkarskie domysły o otruciu Leona Pineckiego powtarzano także w Łagowie, o czym mówiły mi również inne osoby, z którymi
rozmawiałem w latach 1984-1985. Tym, być może, tłumaczy się sporządzenie urzędowego aktu zgonu dopiero następnego dnia
po śmierci (Urząd Stanu Cywilnego w Sulęcinie, Księga zgonów z roku 1949, nr aktu 34/49, Sulęcin, dnia 27 VII 1949 r.)
19
Informacja Bolesława Nowickiego, Łagów: O nagłej śmierci Leona Pineckiego, cytując wspomnienia Marcelego Szczęsnego,
ówczesnego starosty Sulęcińskiego, napisała Krystyna Kamińska (w odcinku III: „Zapomniany mistrz”): „Przyrzekłem matce , że
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Krótka historia Kopalni Węgla Brunatnego w Sieniawie
(niem. Schönow)
Wydobycie węgla brunatnego datuje się od roku 1872. Istniały tutaj trzy
kopalnie: Wilhelm, Friedrich i Emiliensglück. Te trzy kopalnie miały 6 szybów
wydobywczych, a na kopalni „Wilhelm” szyb miał wieżę wyciągową. Pozostałe
to tzw. upadowe czyli wyposażone w nachylenie w gruncie kopalnianym z
zamocowanymi szynami, po których wjeżdżały wózki z węglem.
Kopalnie „Friedrich”, „Emiliensglück” były małymi kopalniami z
niewielkimi złożami węgla i w efekcie funkcjonowały tylko do końca lat
dwudziestych XX wieku.
Kopalnia „Wilhelm” była lokalną pośród innych w okolicy, dużą
kopalnią, miała 2 duże szyby wydobywcze, z których wyjeżdżały wózki z
węglem ciągnięte przez łańcuchy do tzw. „podczepialni”. Był to obiekt
obudowany blachą falistą, z którego wychodziła kolejka linowa o długości 1 200
m z podczepianymi wózkami zwożącymi urobek do zasypowni. W układzie
przedwojennym wózki jechały napowietrznie na linach instalowanych na drewnianych wieżach.
Kopalnia była wyposażona w warsztat mechaniczny, kotłownię oraz własną łaźnię do kąpieli górników po
pracy, była też zasilana przez własną małą elektrownię.
Węgiel fedrowano kilofami i ładowano na wózki, które były przeciągane przez konie do wieży wyciągowej.
Górnicy byli rozliczani „po wózkach”, czyli po ilości załadowanych węglem, a rozliczał ich codziennie sztygar.
Tak więc każdy górnik wiedział, po skończonej pracy ile zarobił – dniówką, tygodniowo, miesięcznie. Mogli także
pracować w niedzielę. Pod ziemią, na przodkach, jako oświetlenie służyły lampy karbidowe. Właścicielem kopalni był
prawdopodobnie Niemiec o nazwisku Linke. Mieszkał on w okazałej willi na osiedlu górniczym, nie pozostały ślady po
niej, gdyż w 1945 roku prawdopodobnie uległ spaleniu. Linke posiadał liczną rodzinę, był zagorzałym nazistą i gdy II
wojna światowa dobiegła końca, zbliżali się Rosjanie wymordował prawie wszystkich członków rodziny, a sam popełnił
samobójstwo, strzelając do siebie. Poza domem przebywała tylko jego żona i dwuletnia córka na codziennym spacerze i
one przeżyły. W 1976 roku obie panie odwiedziły Sieniawę będąc na wczasach w Łagowie i opowiedziały o tragedii
rodzinnej z 1945 roku.
Dla potrzeb kopalni w okresie II wojny światowej był mały obóz pracy przymusowej z robotnikami w różnym
wieku i różnej narodowości – były 2 baraki, jeden zajmowali Francuzi, drugi Polacy i tak było do ich wyzwolenia. Po
przejściu frontu kopalnię jak i budynki mieszkalne sprawdzali wojskowi rosyjscy i funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa jako obiekty przydatne dla gospodarki państwowej na przyszłe lata. Kopalnię została przeszukana też
przez radziecką ekipę wojenna, by ustalić ukryte przez III Rzeszę skarby. Z ustaleń geologicznych to miejsce nie mogło
się nadawać na skrytki z uwagi na gromadzenie się wody podziemnej i wilgoci.
W pierwszych powojennych latach, jak opowiadano kopalnia była nieczynna, splądrowana, zastanawiano się
czy ją uruchomić. Były tez plany likwidacji wsi Wielowieś, Zarzyń, co było związane z powiększeniem poligonu
Wędrzyn, tez poniemieckiego obszaru ćwiczeń wojskowych. Jak wiemy
czasy zimnej wojny upadły, umarł Stalin i kopalnia wznowiła wydobycie
po remoncie.
Jednym z twórców kopalni powojennej stał się inż. chemik J.
Górski, który był w okresie wojny na robotach przymusowych w
Niemczech w podobnym zakładzie i przywiózł do Polski całą
technologię produkcji na kartkach papieru w kieszeni ubrania… Pomysł
wzbudził duże zainteresowanie w ministerstwie i tak powstała lokalna
„Fabryczka”. Zakład ten wybudowano od podstaw obok kolonii 4
domów jednorodzinnych jadąc z Sieniawy do Łagowa – wybudowano
kotłownię, laboratorium, suszarnię węgla, podręczną sortownię,
postawiono zbiorniki na benzol i spirytus. I był to nowy, dewizowy okres
pozyskiwania dewiz przez produkcje ze wsparciem ministerstwa
górnictwa i pod nadzorem UB jak wspominają najstarsi. Fabryczka
ruszyła 1 lutego 1950 roku, a zamknięto ją w 1960 roku. Pracowało w
niej 27-30 ludzi, załogi produkując wosk montanowy na eksport. W
okresie istnienia „Fabryczki” miała ona nazwę Zakład Ekstrakcji
Wosków Montanowych (ebonity). Ciekawostką tych czasów odbudowy i
(zasypownia)
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trudności materialnych dnia powszedniego była lokalizacja w Sieniawie, do której to przywożono koleją lepszej jakości
węgiel do produkcji w Zakładzie z KWB „Kaławsk”, woj. wrocławskim, k/Węglińca. Węgiel w Sieniawie był niedobrej
jakości. Zamknięcie kopalni w 1960 roku opisuje się, wypadkowością,
brakiem surowca, kosztami. Produkcję wosku montanowego przeniesiono
do zakładów chemicznych w Kędzierzynie-Koźlu.
W Sieniawie niedawno zmarł jeden z wtedy młodych pracowników
Edward Kozacki, także ojciec trzech synów, górników KWB Sieniawa –
Edwarda, Wiesława i Zbigniewa.
Warto tutaj nadmienić, że KWB Sieniawa w latach 1979 do 2002
prowadziła równolegle wydobycie głębinowe i eksploatację odkrywkową.
Obecnie od 2008 roku, w małej, prywatnej kopalni wydobywa się tylko
odkrywkowo.
We wspomnieniach rodzin pracowników pozostał jako obiekt
ogrodzony wysoką siatką, z pięcioma rzędami drutu kolczastego, z
wartownią, prawdopodobnie żołnierzy KBW. Dyrekcja kopalni mieściła się
w Ośnie Lubuskim, tam też podlegały kopalnie węgla i brykietownia
poniemiecka w Smogórach. Pierwszym dyrektorem został Zygmunt
Wieczorek będąc nim do 1953 roku. Kolejnym od marca 1954 roku został
inż. Paweł Matuła, a kierownikiem robót górniczych na terenie KWB
Sieniawa został technik górniczy Kazimierz Niedzielski. W kopalni
obowiązywał plan i normy wydobycia. Np. 100 ton na dobę, narzucony z
góry, najczęściej nie do wykonania. Warunki pracy podziemnej były trudne, brakowało wykwalifikowanej kadry
górniczej. Urządzenia i maszyny będące na stanie startującej kopalni nie były w stanie sprostać planom wydobycia,
ciągle się coś psuło, brakowało części zapasowych, przerwy w dostawach części, rwały się liny stalowe.
Wspomniana kolejka linowa na drewnianych wieżach także ulegała awariom i pod ciężarem wózków łamały
się, co spowodowało instalację wież betonowych dla transmisji
wózków. Z roku na rok sytuacja ulegała polepszeniu. W roku 1952
przybyła z nakazu pracy do Sieniawy grupa 40 górników ze szkół
Górnego Śląska. W 1957 zamknięto szyb wydobywczy na siodle
V, a powodem były duże podtopienia, na szybie III powstała nowa
upadowa. Dla pracowników zbudowano nową łaźnię z kotłownią,
nowy budynek z maszyną wyciągową i nową kolejkę linową o
długości 2 050 m, nową załadownię, warsztat elektryczny i kuźnię.
W 1957 roku zbudowano duży, piętrowy biurowiec, w
którym mieściły się biura kopalni i podobnie jest teraz. Tam też
mieścił się hotel robotniczy. Na terenie kopalni rozpoczęto budowę
10 budynków mieszkalnych – cztero rodzinnych, a w latach 19691970 wybudowano trzydziesto rodzinny blok mieszkalny dla
pracowników kopalni, w którym do dzisiaj zamieszkują dawni
górnicy, ich rodziny i osoby, które się tutaj wprowadziły, wykupiły
mieszkania itp. Lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte i następne
dziesięciolecia to rozwój górnictwa w Sieniawie i w Polsce. Tak
węgla brunatnego jak i kamiennego i porządkowanie spraw
technicznych, lokalnie i w Buczynie pobliskiej.
W tym czasie kopalni przybyło górników i zatrudniała 256
osób, kopalnia Smogóry k/Sulęcina 210 pracowników, a jej
brykietownia 59 osób (dane z 1956 roku). Wieś znacząco się
rozwijała, w szkole podstawowej przybywało uczniów. W roku
szkolnym 63/64, w siedmioklasowej szkole podstawowej był 253
Święta Barbara
uczniów. Rozwijał się sport szkolny i wiejski, turystyka i życie
przed budynkiem administracji KWB Sieniawa
kulturalne.
Jeszcze do roku 1960-tego używano do prac w kopalni siły pociągowej koni i powoli wprowadzano trakcje
elektryczną z wyposażeniem małych elektrowozów LD1, kolejkę linową i wiele innych trwałych udoskonaleń.
W 1958 roku na stanie kopalni były 4 samochody ciężarowe – dwa Stary i dwa Lubliny, które dowoziły do
pracy 225 osób, a w tym; 23 ze Świebodzina, 15 z Łagowa, 15 z Nowej Wioski, 30 z Lubrzy, 15 z Boryszyna, 18 z
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Zarzynia, 70 z Buczyny, 23 z Łagowa, 10 z Zagajów, 6 ze Staropola. Rozwiązywano sprawy transportowe - kupując
autobusy, mieszkaniowe – budując domy, a w tym osiedle domków jednorodzinnych w Łagowie. Lata 90 – te XX
wieku, to kłopoty ze zbytem węgla, poszukiwanie nowych odbiorców na składowany węgiel. W 2002 roku
Przedsiębiorstwo Państwowe KWB Sieniawa zakończyło działalność. Nadszedł czas na kopalnię prywatną,
odkrywkową z zatrudnieniem aż 34 osób, odsłania się siodła, wprowadza technikę.
Korzystano z:
„60 lat Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa”
W. Zdanowicz, (osobiste wspomnienia górników)

Zenon Wojtunik
były górnik z Sieniawy
zdjęcia. Z. Wojtunik, R. Bryl

Trzy szkice przedstawiające KWB Sieniawa w przeszłości.

Sieniawa wrzesień 2011
– droga w kierunku na Wielowieś, transport z nowego siodła

9

Od redakcji: Aktualnie Jan Papina ukończył dzieła Rejtan – Przestroga, pracuje nad rzeźbą
Winobranie w Muzeum Etnograficznym w Ochli.
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Sieniawa to ma szczęście, Łagów także!
Czego to nie można zrobić, jak porozumieć się, pokazać,
ustalić, zbudować, a nawet odrobić obiecane zaległości, gdy za
parę tygodni są wybory
lokalne, samorządowe,
walka
posady,

o

władzę,
poparcie,

układy stare i nowe. I
wtedy robota pali się w
rękach, papierach, na
naradach, grzeją się komórki aparatów, rozwija się i
zwija wykonane roboty uliczne, drogowe, budowlane itp. etc. Ważne aby pokazać się! I tak
tu leci – Sieniawa chodnik, Łagów – „Biedronka”, parking, szkoła, skwer – ludzie widzą,
ludzie to kupią. I kupują, jak co cztery lata…
Sieniawa ma na poważnie i wreszcie i
ostatecznie chodnik dla pieszych łączących odległe
odcinki wsi, samochody też mają lepiej – jest po
prostu bezpieczniej! Dla wszystkich!
W Łagowie zbudowano solidny nowy mostek
na kanale łączącym oba jeziora, będzie jeszcze lepiej
gdy zostanie kanał w 2015 roku pogłębiony wg
obietnic, a będzie świetnie gdy zbudują plażę. Ale
robiąc mostek, robiąc jego projekt nie zrobiono
„rewolucji” – nie zrobiono drugiego chodnika - z
parkingu na parking, bezpiecznego dla trzeźwych i
po kielichu. Dlaczego nie powiało XXI wiekiem gdy
były pieniądze!
I tak patrząc perspektywicznie zapytuję, kiedy
wokół Łagowa znikną nawłocie żółte, odstraszające
wzrok i myślenie, że to okolice przyszłego, jedynego
kandydata na miano zdroju w województwie? A
może Lubniewice jednak wygrają z Łagowem. „Walka” się rozpoczęła. Co pokaże czerwiec 2015
roku!

Tekst i zdjęcia Ryszard Bryl
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Słynne osoby ze wschodniej BRANDERBURGII
Bracia von Zobeltitz – powieściopisarze z miejscowości Poźrzadło koło Toporowa
Zmierzwione włosy i na pozór niezrównoważony stoi na skraju lasu i wioski. Nigdy by sobie nie pozwoliła Róża
Szelagowska nazwać swojego męża pyrrusem. Kiedy ich w 1945 roku z terenu nad Bugiem nad Odrę przepędzono, stała właśnie na
swoim placu z drzewem w dzisiejszej miejscowości Drzewce niedaleko od Rzepina. “Dla mnie był i jest do dzisiaj nieudany rodzaj
gruszy” mówi siwa Polka patrząc na niedaleko niej i okna stojące drzewo.
Było ono dla niektórych byłych mieszkańców tych okolic prawie jak godło miejscowe.
Natomiast Hans von Zobeltitz, który był dumny z tego ,że służył czterem królom pruskim, znał ową gruszę bardzo
dokładnie. Przecież on był tutaj w swoich rodzinnych stronach “w Nowej Marchii”, w tym czasie niepodzielnym terenie wschodniotorzymskim, który on cośkolwiek ironicznie nazwał krainą knodelską”. W ten sposób potomek szlachty z Poźrzadła – tak nazywa się
od 50 lat ową miejscowość i opisuje drzewo-gruszę. “I kto owej nazwy nie zna” kontynuuje, kiedyś mężny gwardzista fizylierów z
pruskich koszar przy Berliner Cheusseststrasse w swoich wspomnieniach życiowych“ - temu się wyjaśnia-knodelki, to niezbyt
smaczny rodzaj gruszki, która rzekomo na tych piaszczystych ziemiach szczególnie dobrze dojrzewa. “Kraina knodelek” nazwa, która
w wielu książkach tego pruskiego oficera występuje. Urodził się 9 września 1853 roku w majątku swojego ojca i nazwa owej książki
była jego ulubioną. Nie była ona tylko wspomnieniem, lecz również większą częścią jego młodości z rodzinnych stron i również dla
nas, którzy już tak długo musimy przebywać poza krainą knodelek- posiada ta książka Hansa von Zobeltitz wiele wartościowych
wspomnień.
Zwykły styl życia w domu szlacheckim.
Następujące zdania uporządkują niektóre pomysłowe opisy na temat tzw. bujnego życia junkrów. “Tuż obok zwykłego,
jednak obszernego domu panów, przez okolicznych chłopów zwany zamkiem stał dom dla służby. W tym domu dla służby żyli moi
dziadkowie, zanim tzw. “zamek” został przez dziadka w 1830 roku zbudowany. Mój ojciec i jego rodzeństwo urodzili się w tym
domu.
Ów dom dla służby, kryty słomą, nie miał nawet drewnianej podłogi, a raczej polepę glinianą.
Nasze życie mi z tego powodu było tak zwyczajne, że nasze środki życiowe i warunki były tak skąpe...nie...bo funkcja
naszego domu odpowiadała z małymi wyjątkami zupełnie tym naszym sąsiednim dworkom.
Wszędzie panowała zasada, nie wspominając towarów kolonialnych, że wolno tylko spożywać to, co na majątku wyrosło i
dojrzewało. Przy używaniu towarów kolonialnych skąpiono ich (bo były drogie), cukier kostkowy bywał niezwykle mały, mocną
kawę uważano za wysoce niezdrową, a dzbanek z herbatą rzadko ktoś znał, lodowni (pomieszczenie do składania w zimie lodu na
potrzeby chłodzenia latem w gospodach, restauracjach) nie było prawie, podobnie urządzeń łazienkowych...”
Czterdzieści życiorysów niemieckich mężczyzn.
I jeszcze jedno zdarzenie owych czasów, które zniknęło dzisiejszym i przyszłym mieszkańcom Ziemi Torzymskiej z pamięci
opisał Hans von Zobeltitz. Ówczesny mieszkaniec tych ziem, który skończył gimnazjum w Berlinie , oraz kształcił się w szkole
kadetów, brał udział w wojnie francusko-pruskiej w latach 1870/1871 wykładał jako docent taktykę wojenną na akademii, zanim w
1890 roku jako żurnalista zdobywał swoje pierwsze ostrogi reportera.
“Jeszcze przeżyłem czasy jak budowano drogę z Frankfurtu nad Odrą przez Poźrzadło, dalej do Świebodzina, jak wyrastały
wysokie topole nad nią , a później budowę kolei żelaznej do Poznania przez Toporów , przy czym mój ojciec się udzielał.
Szosa oraz pocztowe przewozy na niej działające nigdy nie zapomnę. Prawie co wieczór “ - tak wspomina późniejszy pisarz
czasopisma “domowina” wydawnictwa Veltragen i Klosings Monatschefte, wychodziliśmy w kierunku szosy aby czekać na
pocztyliony i liczyliśmy ilości zaprzęgów. Już z daleka zgromadziły się pocztyliony przez grane sygnały, a następnie powożący
zrzucał z wysokiego kozła z wielkim zamachem swoje skórzane torby. Takie torby posiadało każde dominium, jak potocznie
określano gospodarstwo szlacheckie.
Klucze do owych toreb były dwa- jeden u szefa poczty w Torzymiu, drugi znajdował się w rękach mojej matki.
Cykl wspomnień starszego z braci Zobeltitz nie jest dziełem literatury światowej. Jest dziełem wspomnień stron ojczystych,
łatwe do czytania- przyjemnie do czytania, z małą dozą pokory. Zresztą w żądnym przypadku nie można do owych powieści stosować
krytyki lub wypowiedzi pana Schopenhauera, że należy z powodu renomy pisarza przeczytać.
Hans von Zobeltitz był zwykłym człowiekiem, dumnym mieszkańcem Marchii. I jeśli ktoś w jego stylu literackiego w tym
dziele nie lubi, może znaleźć upodobania w innym “Czterdzieści życiorysów”, opisujących mężczyzn nowszych czasów. Obok
“żelaznego kanclerza” Bismarcka zostały przedstawione w szerokim ujęciu charaktery Theodora Fontany, Fritza Reutera, Henryka
Schlimann-odkrywcy i poszukiwacza historii Troi przedstawiony obok egiptologa Karla Richarda Lepsiusa.
Pochodzący z Essen opisany został król armat Alfred Krupp i mistrz budownictwa Gotfried Semper, jak również “pomocnik
ślepych” Albrecht von Graefe zostali scharakteryzowani w jego wspomnieniach. Nie jest to dzieło wychwalające bohaterów, jednak
miało ono wzruszać serca i rozum czytelnika. Takie twierdzenie dał do zrozumienia autor w przedmowie.
W książce “Obrazy życia” pokazują autora w podsumowaniu jego zachowań i przeżyć.
Hans von Zobeltitz zmarł 4 kwietnia 1918 roku w Bad Oeyenhausen.
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Piszący brat pomiędzy obowiązkami i rodziną.
Częściej jak właściwie jego nazwisko i to już w czasie żywota padało w kręgach literatów pruskich imię o cztery lata
młodszego brata Fedora. “Tak lubiłem żyć” wyznawał on mężnie w swoich wspomnieniach. I to nie tylko na włościach
poźrzadelskich swojego ojca odległych o 5 km na południe od Łagowa, którym później jako letnią rezydencją rodzinną zarządzał. Nie
zamierzał jednak nigdy jako właściciel tam gospodarować.
“Jako gospodarz, rolnik mógłbym przejąć majątek rolny mojego ojca, tak pięknie się on prezentował, jednak nie dało się na
nim tkać jedwabiu” - pisał. Fedor von Zobeltitz wyprowadził się w szeroki świat. Ów świat nazywał się początkowo BERLIN, gdzie
redagował “Nowe wojskowe kartki”. Później szlifował swój zawód żurnalisty jako naczelny redaktor w berlińskiej “Gazeta dla
kobiet” i “Niemiecka karta rodzinna”. Jednak najbardziej lubił podróżować do krajów północno-afrykańskich, krajów takich jak
Algieria i Maroko lub krajów południowo-europejskich jak na przykład Italia.
Posiadał o niezmiernie wielką miłość do “nizin” i jak musiał się z nimi pożegnać wymusił w sobie spojrzenie do przodu
zamiast do tyłu.
Jednak tylko mieszkaniec miasta nigdy nie zarzucił bytu człowieka prowincjonalnego. Marthy von Zobeltitz, wieloletniej
drugiej małżonki Fedora.
Ścieżką nauki nazywał on (Fedor von Zobeltitz) swoje wycieczki w cudzie kultury, które zaostrzyły jego spojrzenie poza
kręgi prowincjonalne swojej wioski, przy czym nigdy nie zatracił socjalnego spojrzenia na otoczenie w kierunku Marchii.
Czytając obecnie jego książkę “Zdetronizowani” można odnieść wrażenie ,że Teodor von Zobeltitz nie myślał tylko o swoich
czasach i o swoim pokoleniu.
“Chodzi o coś znaczenie większego niż nieznośną walkę stronnictw partyjnych. Chodzi o to, by poczciwej pracy zwrócić
moc i pozwolić ją z kręgu indywidualnych samolubnych interesów. Tylko w tym optymizmie widzę owocne podłoże dla ewangelium
pracy, widzę dobrobyt Niemiec...”
Praca – ona była dla piszących braci tak święta jak i obowiązek. Gdy Hans von Zobeltitz w jednym ze swoich dzieł pod
nazwą “Praca” , drugi brat Fedor wydał w 1894 roku dwa tomy pod tytułem “Obowiązek w stosunku do siebie”. Jednak ów
“Obowiązek do siebie” nie charakteryzował się twardą zawziętością. Fedor von Zobeltitz był z natury wesoły, lubił humor i
rozwiązłość.
I nie bez powodu ujął swój humor w księdze o winach pod różnorakim i oryginalnym tytule “Wino, kobieta i śpiew”.
Równocześnie czuł się on dobrze w 'Złotym rogu” w Norymberdze, jak i w “Blütgericht” (“Sąd krwi”) lub “Lutter i Wegner” w
Berlinie.
Tęsknie życzył on sobie, aby jego dobre samopoczucie przeniosło się na wszystkich współżyjących ludzi, zarówno
zamożnych jak żyjących skromnie. Z tego życzenia, aczkolwiek utopijnego wyrosło dzieło literackie w postaci powieści pod tytułem
“Trzy dziewczyny przy kole przędzarskim”.
W ostatnich zdaniach tego dzieła pisze autor i mówi ustami Brőkelmilchmann - “agrarnik” z przemysłowym
doświadczeniem i znacznym duchem przedsiębiorcy – wnoszę toast dla Fedora von Zobeltitz – którzy zarówno szczęście biorą, jak
również szczęście rozdzielić potrafią...”To radosne bycie pozostało urodzonemu 05.10.1857 roku Karl Maria Fedor przez 77 lat życia.
Gdy 10 lutego 1934 roku śmierć w Berlinie pióro z ręki wytrąciła, pozostawił on jak jego starszy brat Hans kolorowy obraz
wspomnień Ziemi Torzymskiej. Jak wspomniał w swojej autobiografii Fedor von Zobeltitz o wspólnym miejscu urodzenia; “W
Niemczech, w których się urodziłem istnieje kilka miejscowości o nazwie Spiegelberg (Poźrzadło). To Poźrzadło, w którym ja się
urodziłem jest jednak najstarsze. Na mapie z roku 1350 zaznaczono ową miejscowość jako Spiegelberg i w tym też roku przypadła
Zakonowi Joannitów, który w pobliskim LAGOW (ŁAGOWIE) utworzył komandorię (konturię) w spadku po Zakonie Templariuszy.
Wtedy również Poźrzadło zostało jako ziemie lenne przydzielone rodzinie Zobeltitz – wtedy Zabeltiz, łącznie z
miejscowościami Toporów (Topper) i Żelechów (Selchow))”.
Fedor von Zobeltitz marzył nie tylko o swoim Poźrzadle, którą to wioskę nazwał - “pogodna wsią, leżącą w typowej krainie
Marchii, również okolicą, gdzie pogodne doliny mieszały się z otoczonymi lasami świerkowymi, wzgórzami, pośród których
rozprzestrzeniają się błękitne jeziora otoczone bukowymi lasami oraz życiodajnymi polami”.
Prawie wszystkie powieści jak “Murowany las”, “Lepiej panem jak parobkiem”, “Joannici” tchną duchem i klimatem
rodzinnych stron-pól, łąk i lasów.
Wiele ugorów i piasków otaczają dzisiaj pola i lasy obecnego Poźrzadła. Chłopów pracujących w pocie czoła na polach tych
okolic bracia von Zobeltitz nie ujrzeli prawdopodobnie. Dzisiaj dużo pól leży odłogiem , a pianie koguta zastępuje szczekanie psów.
“Pewnie istnieją na tym świecie urodzajniejsze okolice” - muszę przy pożegnaniu Poźrzadła słowami Hansa von Zobeltitz w swojej
powieści “Na Marchijskiej ziemi” , myśleć , a krainy , w których tak naprawdę mleko i miód płynie, okolice, które optycznie mocnej
wpadają w oko.
Marchia jednak przemawia do mojej duszy”.

Opracował:
Karl-Heinz Schneider
Tekst wyszukał Ryszard Bryl
w Weststernberger Heimatbrief Heft 20/97
Tłumaczenie na język polski:
Peter Glogowski
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Relacja księdza Rudolfa Meiera z okresu zimowego 1939/40 z parafii katolickiej
w Sulęcinie i Ośnie (Zielenzig, Drossen)
Dotyczy budowy kapliczki – kościółka drewnianego w Lagow / Łagowie.
W Łagowie i przyległych miejscowościach przyrost ludności wyznania katolickiego w latach dwudziestych
zaczęła

stosunkowo

wzrastać.

Ponieważ

Lagów

jest

„powietrznym

kurortem”/Luftkurort, panuje tutaj w lecie
żywo rozwijająca się turystyka. Trudności
w

podążaniu

chrześcijańskimi

za

obowiązkami

katolickiej

miejscowej

ludności lub tylko czasowo przebywającym
katolikom

były

wielkie,

ponieważ

najbliższe kościoły katolickie znajdowały
się w Świebodzinie, Lubrzy lub Sulęcinie..
W tych miejscowościach odbywały się
msze święte. W związku z tym nastała
konieczność

zabudowania

kościoła

katolickiego.
W dniu 05.09.1925 roku zawarto
umowę katolicką pomiędzy mistrzem krawieckim Bernardem Schmelter i jego
żoną, z radą kościelną w Sulęcinie. W tej umowie mistrz krawiecki Bernard
Schmelter daruje kościołowi rzymsko – katolickiemu w Sulęcinie mieszkania dla
17

księdza katolickiego, posesję do zabudowania kościoła katolickiego oraz jego
urządzenia. Owa posesja leży obok dworca kolejowego wraz z pasmem pola
wzdłuż skarpy drogi o szerokości 22 metrów. Umowa została zawarta pod
warunkiem, że nabywca zobowiązuje się licząc czas od 01.10.1925 r. zbudować
kościół na w/w posesji, a jej wartość to 150 złotych marek.
Starania w tym kierunku rozpoczęły się 15.07.1926 roku. Pan kardynał
wrocławski udzielił zezwolenia i wezwał wiernych do udzielenia pomocy w
formie

ofiar.

potrzebami

Żeby

ludności

nadążyć
w

za

zakresie

odprawiania niedzielnej mszy, mistrz
piekarski

Heidrowski

udostępnił

w

Łagowie, w swoim domu na I piętrze
pokój. Pierwszą msze odprawiono dnia
04.11.1928.

Ilość

uczestniczących

pierwszej mszy liczyła 42 osoby. W dniu Wniebowstąpienia Pańskiego wzrosła
do 90 dusz. Msze święte odprawiano w Łagowie w tym czasie tylko raz w
miesiącu i przyjeżdżał ksiądz katolicki z Sulęcina. W dniu 07.07.1929 Rada
Kościelna w Sulęcinie postanowiła zbudować kościół w Łagowie. Plan budowy
został sporządzony przez radcę rządowego Dr. Berge – Schäfer i zlecono firmie
Dolling z Łagówka / Neu Lagow.
W dniu 08.08.1929
został

ksiądz

proboszcz

Pan Machunze z Sulęcina upoważniony przez kardynała Bertrama
do złożenia kamienia węgielnego pod kościół katolicki w Łagowie.
Poświęcenie nowego kościoła nastąpiło w dniu 29.09.1929 r. o
godzinie przedpołudniowej – 1000.
W roku 1930 proboszcz z Kaławy/Calau przekazuje w darze
dla nowego kościoła w Łagowie dzwon, odlew w brązie o średnicy
30cm.

Opracowanie przybliżył Ryszard Bryl
Od redakcji:
Łagów zamiennie pisany Lagow
Kaława/ Calau, Kalau,
Sulęcin/ Zielenzig,
Ośno Lubuskie/ Drossen
Wrocław / Breslau
Lagow – Luftkurort / miejscowość lecząca zdrowym powietrzem
Zdjęcia przedstawiają drewniany kościółek w budowie.
Tłumaczenie z j. niemieckiego
Peter Glogowski – Łagów
Opracował Ryszard Bryl na podstawie maszynopisu otrzymanego od mieszkańca tych ziem do 1945r.
Pastora H.D. Winklera. Pt. „Chronik der katholischen Pfarrei Zielenzig-Drossen”. Wszystkie zdjęcia w tym
artykule są publikowane po raz pierwszy.
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Zdjęcia kolorowe z OHB 3/2002
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Wieś Malkendorf do 1945 / Malutków do 1949
Teraz poligon Wojska Polskiego w Wędrzynie
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tłumaczenie z języka niemieckiego:
Anna Łukasiewicz
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Ostatni Tannenbaum (złamany świerk)
W Łagowie, w grudniu 2013 roku, podczas wyjątkowo silnej wichury złamał się
ostatni

z

trzech

rosnących

przedwojennych

świerków,

stojących

tam
w

historycznym miejscu budowli szachulcowej
częściowo tynkowanej.
Ten budynek do 1945 roku to
Kurhaus, to u. Joaniterstraße, obecnie
B. Chrobrego.
Właścicielem

domu

w

latach

trzydziestych XX wieku był dr Ahlefeld
otwierając tzw. Kurhaus – dom dla kuracjuszy
wtedy już w
Kurhaus

licznie odwiedzanym

Lagow.

to

dom

zdrojowy,

usługi

balneologiczne

oraz

potrzebna

wtedy

informacja turystyczna o okolicy. Kurhaus
powstał w 1932 roku i był potrzebny.
Te okolice już od 1920 roku stały się
zabudowywane, co pokazują daty odciśnięte na
budynkach.
Kriegdenkmal

Tak

powstał

w

1920

roku

- pomnik postawiony jak w

każdej wsi poległym żołnierzom w I w.
światowej, to tutaj klub pływacki uzyskał zgodę,
miejsce

i pieniądze na salę gimnastyczną do

ćwiczeń zimą (teraz nieczynne kino Świteź).
Także w tej okolicy w 1927 roku budowali
Niemcy

Schronisko

Młodzieżowe

–

Jugendherberge po 1945 Bajka III. Trochę
dalej wydzielono plac sportowy na boisko
sportowe – które było jedynym miejscem do
gry w piłkę nożną do 2010 roku. Ten
Sportplatz

malowniczo

położony

na

jednym ze wzniesień nad j. Trześniowskim
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ulega zapomnieniu, zniszczeniu ulegają bramki,
nie jest koszona płyta i nie jest wykorzystywany, a
powinien!
Niektórych obiektów już nie ma, Kurhaus
to dom w zasobach komunalnych gminy Łagów
leżący
przy
nieudanie i nadal niewykorzystanym placu, który już
od lat winien być przestronnym parkingiem dla
wszelkich pojazdów – dużych i małych. Nieużywane,
niepotrzebne i sprzedane kino, brak perspektyw to
aktualna

rzeczywistość.

Dawny

Kurhaus,

to
interesujące miejsce na gospodę po
staremu, Dom Wycieczkowy i podobne
inicjatywy aby razem z dawnym kinem,
odremontowaną

Bajką

III

teraz

w

Październik 2014

prywatnych

rękach

mogą

być

czymś

przyciągającym do Łagowa najbliższych lat. Komu
się to uda? Dobry gospodarz samorządny powinien
to realizować!
To teraz i w przyszłości, ten stary
budynek Domu Zdrojowego mógłby pełnić rolę,
o której już pisałem – tradycyjnej całorocznej gospody ze smacznym jadłem, pokojami
gościnnymi za niewielkie pieniądze, pomieszczeniami na potrzebną Izbę Pamięci
umieszczoną na parterze ale o większej powierzchni i magazynkiem na przechowywanie
zbiorów (gdzie są dotychczas podarowane i jak przechowane?).
To tutaj każda nowa władza samorządowa powinna wykonać potrzebny parking
dla wszelkich pojazdów, a nie tylko wyprzedawać mienie – patrz informacja o kinie
Świteź. To nie będzie Łagów Zdrój, bo go nie ma. Wątpię czy będzie – już nie zakreślam,
bo nie mam prawa roić sobie kiedy to będzie!

Tekst: R. Bryl; Zdjęcia: R. Bryl, J. Ordowski, H. Sommer,
Od autora - Kurhaus – Dom Zdrojowy pod świerkami
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To warto wiedzieć
Łagowskie Bramy
Łagów jako Castrum Lagowe, podgrodzie, gród z X wieku, jeszcze nie w pełni
opisany obszar tworzenia i początków powstawania ma do dzisiaj swoje charakterystyczne
budowle.
Brama Marchijska (do 1945 nazywana Berliner Tor, Branderburgische Tor,
Branderburska, Berlińska), to wielowiekowa budowla obronna wówczas w czasie budowy
czyli z XVI wieku, tuż obok nieistniejącej już fosy (podmokły teren amfiteatru) stanowiąc
utrudnienie
dla
atakujących
Zamek
Joannitów, a takie się zdarzały…
Fosa sprzed VII-miu wieków, gdy
musiała być jako jedną z form obronnych
pobliskiego Falkenberg – Sokolej Góry w XII
– XIV wieku, tracąca swoje znaczenie gdy
powstawał duży mocny zamek obronny.

Jak każda budowla, tego przez setek lat
grodu i podzamcze, twierdza obronna, musiała
być budowlą strategiczną czyli lokalnie
siedzibą grupy rycerzy aby mogli kontrolować
(i to robili) szlaki handlowe, kupieckie oraz
ścigać rzezimieszków. Jak każda budowla,
taka brama wraz z murami obronnymi
zamykała podzamcze od strony wschodniej
wówczas, (zachodniej po 1945 r).
Brama Marchijska przez setki lat
zmieniła swoja przeznaczenie z obronnej, strategicznej, niższej i surowej jak dawniejszy
Zamek, do lepiej wykorzystanej, wyższej o piętro szachulcowe – ceglano – szachulcowej,
zamieszkiwanej w XX wieku, do 1945 r. Nazwa bramy w oczywisty sposób zaświadcza, że
prowadziła w głąb Niemiec, w przeciwieństwie do Bramy Polskiej (niem. Polnische Tor,
Posener Tor - Poznańska Brama). Obszary wokół bram Niemcy oznaczali na mapach i w
potocznym
nazewnictwie
Przedmieściem
Marchijskim i Przedmieściem Polskim (dalej patrząc
na wschód, w głąb Polski).
Brama Marchijska, to u podstaw mocna
budowla z cegły o dwóch przejściach – większym
jedynym do 1927 r. dla ówczesnych karet, wozów,
przemarszów kolumn zwartych, dla pieszych i
pierwszych pojazdów mechanicznych i rowerów.
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Widok bramy do 1945r.
Od
1927
roku
w
Bramie
Marchijskiej przebito mniejsze przejście z
chodnikiem dla pieszych i tak pozostaje do
dnia
dzisiejszego.
Wytworzenie
bezpiecznego i potrzebnego przejścia dla
pieszych wiązało się z 200-tu leciem
uroczystości w Lagow posiadania praw
miejskich,
rozwojem
Lagow,
bezpieczeństwem lokalnym pieszych. Do
dnia dzisiejszego obraz zewnętrzny Bramy
Marchijskiej pozostaje ten sam – piętro
szachulcowej konstrukcji, dach kryty, dachówką z tzw. bawolim okiem okiennym i różnie
wykorzystywaną po 1945 r. w czasach PRL-u. Tak więc Brama Marchijska należy do bram
piętrowych, owalna w swoim wykończeniu, kilka razy przebudowywana pod potrzeby Zamku
i przeznaczenia. Wyposażenie piętra było ceglano belkowe z poddaszem, z czasem
zabudowane
do
zamieszkania.
W
ostatnich
Widok bramy do 1945r.
dziesięcioleciach Brama Marchijska była
jako proste Schronisko Młodzieżowe o
kilkunastu łóżkach PTTK-u, pokoje
gościnne, Cepelia, księgarnia, pokoje
hotelowe, od 1998 ZO PZ Wędk., który
wydzierżawił obie Bramy i solidnie
wyremontował dysponując nimi do 2011
roku.

Pomieszczenia
w
Bramie
Marchijskiej, to pełne wykorzystanie
każdego metra, zabezpieczenie wiązań
drewnianych, starych belek konstrukcji dachu, jego wiązań drewnianych. Brama z pokojami
wypoczynkowymi zabezpieczonymi przed chłodem jesiennym i wiosennym, z siecią
elektryczną, wodą bieżącą, lodówkami, kuchenkami gazowymi, TV, tapczanami do spania,
pościelą, szafkami i stolikami do całodobowego wypoczynku, to dobre miejsce w Łagowie.
Obie Bramy mają mocne bezpieczne schody, drewniane i ceglane.
Do 2011 roku (w latach 1998 2011) kierownikiem placówki terenowej ZO
PZW był Łagowianin pan Zbigniew
Ziółkowski,
miejscowy
amator
wędkowania. W tych obu bramach są więc
aneksy kuchenne, małe-czyste pokoje, WC,
czyli obiekty do pobytów wielodniowych,
do wczasów i rekreacji po linii wędkarskiej.
Miejsca w obu Bramach są cenione
przez
odwiedzających,
przyjezdnych
wędkarzy, wielokrotnie tych samych –
ceniących sobie klimat, okolicę, wody i
ryby,
koleżeństwo
i
dobrze
wykorzystywany czas. Obie Bramy są obiektami blisko obu jezior, z widokiem na wody i
obszary nadbrzeżne.
Ta Brama Marchijska była też w okresie nazi-systemu wykorzystywana ideologicznie
jako miejsce pracy kół młodzieży Hitlerjugend.
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Brama Polska – to budowla na
Przedmieściu Polskim – brama obronna, w
odległości od siebie obu bram 120 metrów –
130 kroków, na Podzamczu czyli niem. Ring,
polskiej ulicy Kościuszki.
Brama Polska, to brama piętrowa
zamieszkiwana do 1945 roku przez rodziny
niemieckie. Brama ta, to łącznik z miejskimi
murami obronnymi Zamku zamykająca ul. Ring
i Schlostraβe / Zamkowa, od strony południowo – wschodniej i jeziorem Trześniowskim.
Ta
Brama,
to
budowla
ceglana,
przebudowywana, z piętrem szachulcowym z XV
w., z jednym ostrołukowym przejazdem, a chodnik
dla pieszych przylega do murów bramy od strony
j. Łagowskiego i prywatnych ogrodów i budowli.
Stare
zdjęcia
niemieckie
pokazują
jednoznacznie, że Brama Polska była otynkowana
i to już w XVII wieku, a tynk odkuto w Polsce
Ludowej w 1958 roku.
Tak
więc,
jest
to
budynek
dwukondygnacyjny, z cegły, z dachem naczółkowym, kryty dachówką – przynajmniej w
XVIII i XIX wieku przebudowywana. Na wysokości konstrukcji dachowej występują
połączenia cegły z elementami zabudowy szachulcowej.
Brama Polska w latach 90-tych XX wieku gruntownie remontowana, dostosowana
pomieszczeniami do całorocznego wykorzystania do 2013 jako hotelik Zarz. Okręgu Pol. Zw.
Wędkarskiego. Wcześniej służyła Brama Polska jako siedziba Łagowskiego Gminnego Domu
Kultury, kierowanym przez Panią Irenę Łużyńską, przez pewien czas niezagospodarowana.
Czas remontu pozwolił po badaniach
konserwatorskich pozostawić drewniane
stropy wiązań belkowych, a wykonać nowe
klatki schodowe, sieć energetyczną, wodną i
kanalizacyjną.
Ten
remont
pozwala
funkcjonować obiektowi zabytkowemu w
nowoczesnej formule, jako dobre miejsce dla
noclegów amatorów wędkarstwa na obfitujące
w smaczną rybę lokalnych jeziorach. Trzeba
też dodać, że łagowscy wędkarze są
stowarzyszeni w kilku kołach lokalnych i
posiadają przy ul. I. Paderewskiego stanicę wędkarską z łodziami, pomostem i 2 domkami
wczasów sezonowych.
Bramy Polska i Marchijska, to bramy dawniej obronne od pierwszych dni ich
powstania, przez kolejne wieki zmieniające swoje przeznaczenie i po to przebudowywane,
podobnie jak Zamek Joannitów, w zależności jak ulegała funkcja obronna na rzecz
mieszkalno – rodowej, włącznie do 1945 r. Przy Bramie Polskiej była i zachowała się
Pastorówka konstrukcji szachulcowej z XIX w., teraz restauracja od 2012 r. Był tam spory
obszar gospodarstwa domowego w obejściu murów obronnych, blisko kościoła i ogrodnictwa
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przyzamkowego rodu Margot Wurmb v. Zink
wraz z małym folwarkiem. Ciekawostką zimy
– wiosny 1945 roku, po wkroczeniu Armii
Radzieckiej jest fakt, że w bramach stał
posterunek żołnierski legitymując pieszych i
pojazdy, a droga była jedyna…
Inną cywilną też ciekawostką lat
powojennych 1945 – 47 było wyburzenie
budynków szachulcowych przylegających do
murów zamkowych – obronnych i przy
Bramie Marchijskiej i do tej pory nie znamy
powodów wyburzenia gdyż przetrwały do 1945 r. i mogły być nadal…
Kolejną ciekawostką był fakt wyburzenia wielorodzinnego budynku piętrowego na
wprost restauracji „Pod Basztą (teraz parking) w roku 1954 na potrzeby realizacji filmu
fabularnego „Godziny nadziei” – w reżyserii
Jana Rybkowskiego. Czyli znowu napiszę
prawdę tamtych czasów – ani Rosjanie, ani
Niemcy nie zniszczyli budynków, a zrobili to
Polacy w latach 1945 – 1955.
Jeszcze kolejną ciekawostką, to
umownie przyjęte pozostałości tzw. murów
obronnych, to rekonstrukcje powojenne
wypełniające przestrzenie po ruinach i
wyburzeniach. Oryginału murów obronnych
pozostało niewiele.

Tekst i zdjęcia:
Ryszard Bryl
Od redakcji:
- Brama Polska – wyjeżdżano na polskie tereny,
- Brama Marchijska – jadąc docierano w głąb obszarów niemieckich,
- Zdjęcia współczesne RB / archiwum „KŁ”,
- Brama Marchijska zbudowana wg informacji niemieckich w XVI wieku.
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O starej tradycji
O starej Zielonej Górze (niem. Grünberg do 1945r.) było już wiele napisane, więc
tylko trochę o teraźniejszości przybyło lub odremontowano dążąc do nowoczesności
bibliotekę im. C.K. Norwida, zbudowano
Archiwum
Państwowe
na
obszarach
Uniwersytety Zielonogórskiego, itp. itd.
Ale władze miasta nie umiały
uporządkować
tak
nieskomplikowanej
rzeczywistości jak Tradycja Winiarska i
rokowania są mało wartościowe niestety…
Nie jest tradycja winiarska, tradycją
gdy jest
udawana,
marna, aby nie
powiedzieć mizerna. Dlaczego tak piszę?
Otóż zobaczcie sami, pokazują tylko jedno
miejsce, siedzibę Rady Miejskiej, czyli tutaj
Ratusz! I co mamy – mamy trzyletnie zaniedbania w tym samym miejscu, na budynku
obiektu o dużej kulturze w pryncypialnym, zagospodarowanym
miejscu. brak gospodarskiego oka winoogrodnika. A przecież
nie jest to żadna filozofia, aby na ostatnich krzewach wisiały we
wrześniu na tzw. Winobraniu (tradycji) dorodne konsumpcyjnie
fioletowe i różowe grona. Ostatnio wisiały tam zdrowe w 2011
roku, dalej przez trzy lata wiszą
mumie z chorobą grzybową i tak to
trwa.
A jestem po rozmowie z
dyżurującym w GL – Gazetą Lubuska
w 2014 roku Dyrektorem ZGKMu W.
Janką, któremu jako winogrodnik
wypomniałem
zaniedbania,
podpowiedziałem, co czynić, aby było
choćby
względnie,
odebrałem
informację o staraniach i klops
ponowny.
Jest jesień, jest brzydko i brzydko będzie, bo tutaj jest
udawana tradycja. Ten stan ohydztwa na 2015 roku już teraz
zasłużył u mnie na telewizyjne pokazanie zaniedbań, improwizacji i
braku zrozumienia co to jest TRADYCJA! A przecież można
lepiej i w 2015 zobaczę to lepiej, bo przecież miasto i władze nie
będą mi udowadniać, że zniszczą i pokażą, że nie ma problemu.
Myślę, że pokażą dbałość!
A więc do letniej pory 2015, gdy trzeba przeprowadzić
wielokrotne opryski na chorobę grzybową.
A co z innymi nieudanymi posadzeniami - nasadzeniami w
różnych punktach – ulicach Z. Góry: Kto posprząta? Tradycja
udawana, pozorowana czy faktyczna? A gdzie szlak piwnic
dawnych winiarni, produkcji wódek i koniaków?

Mumie na winoroślach przechowują
choroby grzybowe z roku na rok.
Tekst i zdjęcia.
Winoogrodnik 2013/14
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To warto wiedzieć

Spotkanie w Bibliotece C.K. Norwida w Zielonej Górze
Perła drewnianej architektury w Klępsku
Prawie rok temu, bo 29. XI. 2013 roku
pojechaliśmy na zaproszenie ks. prob. Olgierda Banasia
do kościoła w Klępsku gm. Sulechów (patrz „KŁ” Nr
1/21/2013) - Kościółek w Klępsku.
W tym roku, już w 25-lecie posługi w Klępsku w
Parafii Łęgowo-Sulechowskie spotkaliśmy się w
Zielonej Górze, aby wysłuchać wiadomości jakie są
opisane i pokazywane w tej sakralnej architekturze. Już
wiemy, że renowacja i ratowanie zabytku,
zabezpieczenie techniczne, to efekty pomocy
finansowej: Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony
Zabytków Kultury (patrz w KŁ plakat).
Tegoroczne spotkanie
w Bibliotece C.K. Norwida w
Zielonej Górze, kolejny raz
zgromadziło ludzi kultury,
regionalistów i in. ciekawych
tego, jak dzieje się w ochronie
zabytków na Ziemi Lubuskiej.
Okazją było także wydanie
przez DIApress Pani dr Ewy
Lukas-Janowskiej
albumu
Kościół w Klępsku – Pamięć,
Biblia, Sztuka.
Ten ponad 90-cio stronicowy album ze zdjęciami Grzegorza
Smolarskiego i Ryszarda Janowskiego jest świetnym opisem,
powiększeniem i przybliżeniem pamięci i wiedzy o tym zabytku obu
narodów, tutaj od wieków zamieszkujących. To bardzo dobre uzupełnienie wiedzy z tych
terenów i wskazówka o opiekę nad innymi, które czyni Woj. Urząd Ochrony Zabytków z
Zielone Góry.
Temat spotkania bezpośrednio omawiali ks. prob. O. Banaś, dr E. Lukas – Janowska,
G. Smolarski. Uczestnicy otrzymali nową szczegółową wiedzę o zabytkach w kościele, album
opisany w trzech językach pokazuje harmonię całości wystroju artystycznego wnętrza kultu
ewangelickiego i katolickiego.
Ryszard Bryl, Edward Dondalski
Zdjęcia R. Bryl / archiwum „KŁ”

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Życie katolickie na Ziemi Sulęcińskiej
Poprzez Stefana Wiernowolskiego z Sulęcina ukazało się sprawozdanie z zakresu działalności zespołu parafii
Sulęcina i Ośna. To sprawozdanie zostało sporządzone przez kapłana Rudolfa Meiera (Sulęcin) po przejrzeniu w roku
1940 czterdziestu sześciu stronic maszynopisu. W tym sprawozdaniu przedstawiono historię Ziemi Sulęcińskiej przed 12tym stuleciem, do którego dołączono z czasem fotografie, wyciągi z protokołów, teksty i nawoływania do udzielania i
składania ofiar. W XII wieku Ziemia Sulecińska należała jurystycznie, kościelnie do biskupstwa Lebus, a politycznie
podlegała pod władze księdza Księstwa Śląskiego. W Polowie XIII wieku, polski książę Mroczek sprowadza osadników
niemieckich i podarował w 1244 Ziemię Sulęcińską wraz z miastem Sulęcin Zakonowi Joannitów. Joannici przejęli od
Templariuszy, a Hrabowie brandenburscy stali się władcami tej ziemi. Po śmierci księcia Johanna w roku 1536, władzę
obejmuje Jan z Kostrzyna jeden z jego synów nad Ziemia Sulęcińską położoną na wschód od Odry. Nowy władca
wprowadza reformację i dla katolików zaczyna się uciążliwość życia w swojej wierze. W tym czasie notowano w tej
okolicy pojedyncze osoby i rodziny katolickie. Przeważnie byli to ludzie wędrujący, przesiedlający się – czas mijał. W
pierwszej połowie XIX wieku np. w Ośnie, przyjezdny duchowny z klasztoru w Neuzelle odprawiał mszę świętą dwa
razy w roku w kaplicy cmentarnej. Od 1852 roku kapłan, który pochodził z miejscowości Matschdorf odprawiał co
czwarty tydzień mszę świętą w Ośnie. W końcu za urzędowym zezwoleniem otwarto prywatną szkołę katolicką (około 40
uczniów), którą w następnych latach z różnych powodów zamknięto w 1874 (tylko 12 osób, brak nauczyciela). W roku
1855 urządzono w Ośnie parafię w formie misjonarskiej, która obejmowała miejscowości Ośno, Sulęcin i Rzepin.
Zbudowano nawet kościół i poświęcono go w 1857 w Ośnie. W roku 1874 przeniesiono siedzibę z Ośna do Sulęcina.
Tam odbywały się msze święte w prywatnym mieszkaniu mistrza stolarskiego, a później w starym kościele
ewangelickim. Nie było to rozwiązaniem na przyszłość, więc zdecydowano budowę nowej świątyni z uwzględnieniem
także budowy domu parafialnego w sąsiedztwie kościoła. Dnia 23 listopada 1862 roku zbudowany kościół poświęcono
pod wezwaniem świętego Henryka. Jednak w dalszym ciągu msze odbywały się co cztery tygodnie, a w święta w drugi
dzień świąteczny, ponieważ ksiądz mieszkał jeszcze w Ośnie.
Czasowo probostwo było bez kapłana . Od 1892 ksiądz proboszcz mieszkał w Sulęcinie w mieszkaniu vis a vis
kościoła w ciężkich warunkach finansowych. W roku 1897 rozbudowano dom parafialny, ponieważ wzrosło znaczenie
parafii Sulęcin – Ośno. Z parafii sulęcińskiej wyszła pomoc i opieka dla małych gromad katolickich w Torzymiu,
Łagowie i Lubniewicach. W roku 1913 wynajęto przy ul. Świebodzińskiej 55 pomieszczenia celem odprawiania mszy i
nauki wiary katolickiej. W roku 1924 otrzymuje gmina wyznaniowa w formie podarunku działkę ziemi pod budowę
kościoła. Budowę i poświecenie kościoła zakończono we wrześniu 1925 r. W Lubniewicach od lat dwudziestych
odprawiano msze w Sali ratuszowej. W 1921 roku na włościach Hohentannen opodal Lubniewic urządzono kapliczkę, a
dla odprawienia obrzędów religijnych został zaangażowany od 1924 r. kapłan katolicki. W roku 1927 ksiądz proboszcz
w Sulęcinie został zobowiązany przez urząd biskupa z siedzibą we Wrocławiu do zakupu posesji w celu zbudowania
nowej świątyni. Ponieważ dobra w miejscowości „Hohentannen” zostały wraz z kapliczką sprzedane, postanowiono w
1928 roku postawić w Lubniewicach kościół drewniany. Msze w międzyczasie odprawiano w sali tanecznej restauracji
„jeziorowej”. W sierpniu 1931 r. poświęcono kaplicę pod wezwaniem Serca Jezusowego. Również w Łagowie, wraz ze
wzrostem mieszkańców oraz wzrastającą ilością odwiedzających miejscowość wzrosła konieczność urządzenia domu
bożego. Odległości miejscowości, w których odprawiano msze święte były zbyt duże. Tymczasowo odprawiano msze
święte w domu mistrza piekarskiego Heidrowskiego. Poświęcenie nowo zbudowanego kościółka w pobliżu dworca
kolejowego w Lagowie nastąpiło w 1929 r. Zatem od wprowadzenia reformacji w roku 1940 mieszkańcy Sulęcina i
okolic byli katolikami. To się zmieniło poprzez wieki. W połowie XIX wieku w Sulęcinie, Ośnie, Torzymiu nie istniała
żadna gmina katolicka. Zmieniło się to przez industrializację miasta Sulęcina co w następstwie doprowadziło wzrostu
ludności przez nowe osiedlanie się. Zostają zbudowane nowe kościoły katolickie w Ośnie, Sulęcinie, Torzymiu, Łagowie,
Lubniewicach. Owe gminy wyznaniowe katolicka zostają otoczone opieką duszpasterską z siedziby parafii Sulęcińsko –
Ośniańskiej.
Z 1945 rokiem zmieniła się sytuacja kościoła katolickiego w Sulęcinie i w kraju, który po wschodniej stronie
Odry został przejęty jak i ziemie przez państwo polskie. W tym czasie, teraz, obywatele wyznania ewangelickiego
znajdujący się w mniejszości (inaczej niż katolicy do 1945) powinni organizować się w swoim życiu religijnym.

Hans Dieter Winkler
Tekst w j. niemieckim
Publikowały KŁ w nr 2/22/2014 str. 39
Tłumaczenie z jęz. niemieckiego P. Glogowski
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Osadzenie Zakonu Krzyżackiego w Ziemi Chełmińskiej
Krzyżacy przybyli, ale ani Konrad, ani biskup Chrystian nie byli świadomi z jakimi zamiarami przybywali
faktycznie. Dotychczasowe doświadczenia z joannitami i templariuszami, którzy już u schyłku XII w. założyli na
ziemiach polskich i na Pomorzu Zachodnim swoje pierwsze kolonie, a także świeże doświadczenia z zakonem rycerzy
Chrystusowych w Dobrzyniu i kalatrawersami w Tymawie na Pomorzu Gdańskim, nie dawały powodu do obaw, iż
nowi przybysze bardziej gorliwie zabiorą się do dzieła niż ich poprzednicy.
Obu dostojnikom wydawało się, że Krzyżacy będą powolnym narzędziem w ich rękach i ze z ich pomocą nie
tylko poskromią pogan, lecz przy umiejętnym postępowaniu opanują całe Prusy. Stąd płynęły ich szczodre dla
Krzyżaków nadania w samej Ziemi Chełmińskiej oraz jeszcze bardziej szczodre obietnice w podziale przyszłych
zdobyczy. Szczególnie biskup Chrystian zdawał się wierzyć, iż ma nieodwołalne pełnomocnictwo Stolicy Apostolskiej
do kierowania misją w Prusach.
Obaj pomylili się w swoich rachubach.
Jednakże ani książę Konrad, ani biskup Chrystian nie podjęli decyzji sami, zgodzili się z nią i poparli wszyscy
ówcześni wielmoże mazowieccy i kujawscy, tak duchowni jak i świeccy.
W osobach wielkiego mistrza Zakonu Hermana von Salzy (od 1209), a także jego bezpośredniego zastępcy na
terenie ziemi chełmińskiej i Prus, Hermana von Balka, i legata papieskiego Wilhelma, biskupa Modeny, w latach 1222
– 1234, w końcu 1224 legat papieski na Inflanty i Prusy oraz na Rugię, Bornholm, Gotlandię i Holsztyn, a później na
Norwegię, Szwecję. Zadaniem legata było umacnianie wpływów papiestwa na terenach objętych wówczas akcją
misyjną poprzez wprowadzenie i rozbudowywanie organizacji diecezjalnej Kościoła. Drugim ważnym zdarzeniem do
realizacji było osłanianie tych samych terenów przed toczącą się ekspansją ich zawłaszczenia przez Włochów
świeckich, w tym cesarstwa. W tym samym czasie sporo kłopotów nastręczyła legatowi rywalizacja samych instytucji
kościelnych, biskupów między sobą, metropolitów z biskupami, a także biskupów z działającymi już tutaj zakonami
rycerskimi, kontemplacyjnymi i kaznodziejskimi. Rozpatrywał spory pomiędzy książętami oraz pomiędzy książętami a
Kościołem na terenie całej Europy środkowej.
Pierwsza grupa Krzyżaków, która przybyła do Polski w roku 1228, liczyła 3 rycerzy zakonników, pod
przywództwem Filipa z Halle, zajęła gródek zwany w tradycji Vogelsang, leżący przy przeprawie wiślanej naprzeciw
grodu Postolsko, na terenie dzisiejszego Torunia.
W roku 1230 przybyła druga , liczniejsza grupa pod dowództwem Hermana von Balka, która zajęła oddany im
przez księcia Konrada większy gród w Nieszawie, naprzeciw pierwotnego Torunia. W roku 1231 przekroczyła ona
przez istniejącą w tym miejscu drugą przeprawę przez Wisłę i odbudowała istniejący tu dawniej gród z istniejącym
wielkim rozłożystym dębem.
Jak piszą autorzy książki, z tego grodu, już załoga krzyżacka, zapewne wzmacniana siłami księcia Konrada
podejmowała akcje zbrojne wypierania z ziemi chełmińskiej mieszkających wokół Prusów, obejmowanie grodów,
budowanie nowych i umacnianie swej potęgi, pomimo, że główne gniazdo oporu ludności pruskiej było pruską ziemią.
Trwały bitwy, utrwalano pozycje krzyżackie, obsadzono obozy, grody i toczono walki podjazdowe. Te zachowania
walk, zdobyczy, ekspansji terytorialnych, oszustw i kłamstw utrwalania zasobów i bogactw szybko przyćmiły to, co
było myślą założycielską, potrzebą wieku XI – XII i następnych.
Zakony rycerskie były zakładane przede wszystkim z myślą o posługach opiekuńczych i szpitalnych.
Dotyczyło to przede wszystkim zakonu szpitalników czyli joannitów, za których przykładem i pod których
protektoratem, tworzył i rozwijał są działalność zakon niemiecki NM. Panny w Jerozolimie.
Założenie Zakonu Niemieckiego pod Aksonem (Akrą) w 1190 r. i szybkie przechodzenie na rycerską
działalność może dziwić, ale tak samo jak i innych powstających wtedy zakonów. Działalność pomocy, odnowy i
działalności szpitalnej tamtych czasów, podobne reguły, statuty, nazwy urzędów; balliwet, komturia, komtur, rycerz
itp. to echa tamtej państwowości stanów duchownych i świeckich.
Trzeba oddać sprawiedliwie zakonom, że ich istnienie w sensie organizacji, gospodarowania, kultury dawało
nowe światło i sygnały dobrego działania głównie w budownictwie sakralnym i trwałych już budowli twierdz, zamków
obronnych, murów obronnych i konstrukcji przepraw, mostów i in. rezydencji. To wtedy buduje się zamki w Malborku,
Gniewie, Braniewie, Brodnicy, Toruniu, Świeciu, Bytowie, i in.
Także w okresie 1190 – 1525 i dalej zabudowano to, co na dawnych ziemiach Warmii i Mazur było
krzyżackie, zakonne, stoi do dnia dzisiejszego, ozdabiało kościoły, muzea, cmentarze przykościelne, bramy i katedry.
Budowle często były nawiązaniem do już istniejących rozwiązań budownictwa kościelnego Europy i Niemiec.
Symboliką Niemieckiego Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny – Krzyżaków był biały płaszcz z
czarnym krzyżem.
Opracował:
R. Bryl
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Zakon Krzyżacki potem, po 1525 r, współcześnie w Europie
Hołd pruski, walki wewnętrzne, zmiany monarchów ziem na których działał zakon krzyżacki, starzenie się idei
zakonnych składało się na jego mniejszą rolę.
Postępy reformacji XVI-go wieku stawiały pod znakiem zapytania możliwość istnienia katolickiego tylko
Zakonu w podzielonych religijnie Niemczech. Rezultatem stała się konfiskata większości dóbr Zakonu w Saksonii i
Turyngii przez tamtejszych luterańskich władców. Tylko nieliczna grupka rycerzy zakonnych przyjęła obrządek
luterański wegetowała aż do początków XIX stulecia, a w baliwacie Utrechtu reszta braci zakonnych przyjęła
kalwinizm. W baliwacie heskim współtworzyły, aż trzy grupy wyznaniowe luterańska, kalwińska i katolicka. Siedem
tylko baliwatów pozostało przy katolickim obrządku; Biesen, Koblencja, Lotaryngia, Alzacja, Frankonia, Austria i
Adyga. Aż do 1809 r. trzon posiadłości i działania Zakonu koncentrowały się w południowo – zachodniej części
Niemiec, a główną rolę odgrywała rezydencja w Mergenthein i nadal mistrz niemiecki jako wielki mistrz musiał być
katolikiem.
Pierwszym Habsburgiem zwierzchnikiem Zakonu został arcyksiążę Maksymilian i tak trwała seria habsburska
wielkich mistrzów do 1923 roku.
W czasie tym trwały walki z najazdów Turków Np. pod Wiedniem 1683 walki ze Szwedami w wojnie
trzydziestoletniej, 1618 – 1648 i tam swój udział zaznaczyli rycerze zakonni.
Koniec XVIII stulecia, to postępy w rewolucji Francji, to walka i likwidacja starych instytucji kościelnych,
Zakon traci sporo posiadłości na lewym brzegu Renu – baliwaty Alzacja, Lotaryngia, Biesen, Koblencja. Czas
Napoleona w początkach XIX w., przegrana Austrii pomniejsza dobra Zakonu aż do jego likwidacji. Ocalałe konwenty
Zakonu egzystują tylko w Austrii, a Wiedeń od 1809 roku staje się siedzibą wielkiego mistrza. Tam też przeniesiono
część archiwum i skarbca Zakonu. W ten sposób cesarz Franciszek I miał przychód na istnienie zakonu, obieralność
władz i funkcjonowanie (od 1839).
Przywrócony został w pełni katolicki charakter organizacji zakonnej, nazwa brzmiała - Der Deutsche
Ritterorden – Niemiecki Zakon Rycerski. Przywrócono reformując ten zakon, jego powrót do działalności
charytatywnej jak z początków istnienia Zakonu. Przywrócono instytucję sióstr zakonnych, które działały w
szpitalnictwie i szkolnictwie. Założono też osobne konwenty dla księży i seminaria duchowne.
Rycerscy bracia zakonni zajęli się odtąd przede wszystkich służbą sanitarną w armii. Austriackiej przez
tworzenie ruchomych szpitali polowych. Dla zapewnienia Zakonowi środków materialnych powołana została w 1866
instytucja honorowych rycerzy, a w roku 1871 tzw. Marianów, którzy wspierali go materialnie. W I wojnie światowej
działały w armii austriackiej cztery szpitale polowe Niemieckiego Zakonu Rycerskiego.
W tym samym czasie na terenie państwa pruskiego nastąpiła pełna rehabilitacja przeszłości średniowiecznego Zakonu
zwłaszcza w Prusach i Inflantach. Tym samym powstała obfita literatura niemiecko – pruska.
Upadek monarchii habsburskiej w 1918 zagroził dalszemu istnieniu Niemieckiego Zakonu Rycerskiego i po
perturbacjach w latach 1927 – 1929 oraz ustalaniu nowej reguły (bez nazwy bracia – rycerze) z funkcjonowaniem
społecznym braci duchownych (księży), sióstr zakonnych, przedsięwzięć charytatywnych działał dalej. Wielcy
mistrzowie, teraz wybierani Opaci rezydowali nadal w Wiedniu.
Czas „mądrości” totalitaryzmu niemieckiego do 1945 roku ponownie zaburzyły funkcjonowanie w pracy dla
ludzi potrzebujących.
Po klęsce Niemiec w 1945 r. nastąpiło odnowienie działalności Zakonu głównie w Austrii i Italii, a dalej na
terenie Niemiec Zachodnich, tak sióstr, jak i braci zakonnych – Bawaria, Nadrenia, Darmstadt, Frankfurt –
Sachsenhausen. Zakon odcinał się od czasów narodowego socjalizmu 1933 – 1945.
Aktualnie Zakon Niemiecki jest inną instytucją niż jego średniowieczny poprzednik, dając pożyteczny i
przydatny obraz swojej działalności. Pozostało jednak zbyt bezkrytyczne przejmowanie symboliki czyli godło Zakonu –
czarny krzyż na białym polu.

Opracował:
R. Bryl
Źródło: wyd. II 1988 r.
Zakon Krzyżacki w Prusach
Marian Biskup, Gerard Labuda
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Izba Pamięci
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Obrazki artystyczne z Lagow

Oryginalny widok na majątek i młyn z
1930 roku widziany z Zamku.
Oryginal 1930 mit Gut u. Mühle vom
Schloß aus gesehen.

Wejścia na kąpielisko w Łagowie 1939 r.
Państwo Markwitz z córką Wandą i wnuczką
Brunhildą w dziecięcym wózku.
Eingang Badeanstalt 1939 Lagow. Herr u.
Frau Markwitz mit Tochter Wanda u.
Enklein Brunhilde im Kinderwagen.

Widok ulicy wraz ze skrzynkami
pocztowymi rok 1940 (VillaSchmeling)
Ul. Dworcowa 1 / Bahnhofstraße 1
Straßenansicht mit Postkasten 1940
Święto strzeleckie w Łagowie 1925 r
Schützenfest 1925 in Lagow.
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Obrazki artystyczne z Lagow
Związek gimnastyczny w Łagowie – luty 1926 r.
Der Turnverain Lagow – Februar 1926

Grupa tańca ludowego z Łagowa w 1928 roku
Volkstanzgruper Lagow 1928

Rok 1965
Siedzą – hrabina Pückler oraz córka
baronowej, stoją w środku baronówna
Margot Wurmb v. Zink, druga córka
baronowej
Sitzend grafin Pückler (Tochter der
Baronin), stehend in der Mitte Barones
Margot Wurmb von Zink, zweite
Tochter Baronin.
Święto strzeleckie w Łagowie, w dniach 9 -11 lipiec 1927
Schutzenfest Lagow 9-11 Juli 1927
Zdjęcia strona niemiecka – Christa Weidlich, Wanda Markwitz, Brunhilde Oestereich
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GRONOWIE – DUMĄ GMINY LAGÓW

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GRONOWIE – DUMĄ GMINY ŁAGÓW

Oddana do użytku oczyszczalnia ścieków w Gronowie we wrześniu 2011 r., o przepustowości Q dśr. =900 m3/dobę jest
bardzo nowoczesną oczyszczalnią na miarę XXI wieku. Oczyszczalnia ta usuwa biogeny (azot, fosfor), co ma bardzo
duży wpływ na ochronę wód powierzchniowych. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do rzeki Łagowy a następnie
do rzeki Pliszki. Jak wiemy, rzeka Pliszka jest jedną z najczyszczych rzek w naszym województwie. Skutek
oczyszczania ścieków tej oczyszczalni jest tak wysoki, że odprowadzane wody pościekowe poprawiają stan czystości
w tych rzekach, gdyż redukcja fosforu na dopływie wynosi < 0,1 mg/dm3, a redukcja azotu < 1,0 mg/dm3.
Mieszkańcy Łagowa, Gronowa są bardzo wdzięczni Panu Wójtowi mgr Ryszardowi Oleszkiewiczowi oraz
Radnym Gminy Łagów, że wybrali innowacyjną technologię BIOPAX PL do realizacji tego zadania. Oczyszczalnia
ta nie tylko charakteryzuje się wysoką jakością oczyszczania ścieków, ale ma także bardzo niskie koszty
eksploatacyjne, co powoduje, że mieszkańcy płacą najniższe stawki za oczyszczanie ścieków w naszym
województwie i jedne z najniższych w kraju. Do tego sukcesu przyczynił się także Uniwersytet Zielonogórski Instytut
Inżynierii Środowiska pod kierunkiem pani prof. dr hab. inż. Zofii Sadeckiej oraz dr inż. Sylwii Myszograj, które
czuwały nad stroną merytoryczną tego projektu. Projektodawcą i wykonawcą technologii tej oczyszczalni była firma
BIOPAX PL Sp. z o.o. pod kierownictwem PREZESA BIOPAX PL inż. Bolesława Gustawa Bernaczek. Należy tu
podkreślić także doskonałą pracę eksploatacyjną pod kierownictwem inżynierów - kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej pana Mirosława Kabzy i technologa oczyszczalni ścieków w Gronowie pani Kaliny
Gryszun. Technologia oczyszczania, która daje tak wspaniałe wyniki, na pewno przyczyni się m.in. do uzyskania
przez Gminę Łagów statusu Uzdrowiska. Ta innowacyjna i tania w eksploatacji technologia wzbudza bardzo duże
zainteresowanie w kraju i zagranicą. JEST TO WIELKI SUKCES, że w naszej gminie powstał tak proekologiczny
projekt. Wiele gmin i miast, które odwiedzają naszą oczyszczalnię decyduje się na zastosowanie technologii BIOPAX
w swoich oczyszczalniach, gdyż firma BIOPAX PL może także oprócz budowy nowych, modernizować stare
oczyszczalnie i uzyskiwać takie dobre wyniki jak u nas. Przyjeżdża do nas bardzo dużo wycieczek z całej Polski i
zagranicy oglądać naszą oczyszczalnię, gdyż wyniki oczyszczania i technologia są ponadczasowe. Z zagranicy
mieliśmy wycieczki z: Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Niemiec, Wietnamu a nawet z Brazylii. Jesteśmy dumni, że
taki ekologiczny obiekt powstał u nas.
Ta oczyszczalnia odznacza się pięcioma istotnymi zaletami w stosunku do innych oczyszczalni
biologicznych:
- cała instalacja umieszczona jest pod jednym dachem i tym samym oddzielona jest od świata zewnętrznego. Zerowa
strefa ochrony sanitarnej,
- potrzebna powierzchnia do budowy oczyszczalni wynosi ok. jednej czwartej w porównaniu z tradycyjną
oczyszczalnią biologiczną,
- zapotrzebowanie oczyszczalni na energię elektryczną wynosi ok. połowę w porównaniu z tradycją oczyszczalnią,
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- dzięki zwartej i modułowej konstrukcji niskie są koszty inwestycyjne,

DIE KLÄRANLAGE IN GRUNOW – EIN STOLZ DER GEMEINDE LAGOW
Die im September 2011 in Betrieb übergebene Kläranlage in Grunow mit einem Durchsatzvermögen von Qdmittl.
=900 m3/Tag ist eine sehr moderne Kläranlage dem 21. Jahrhundert gemäß. Die Kläranlage beseitigt Biogene
(Stickstoff. Phosphor), was einen großen Einfluss auf den Schutz von Oberflächengewässern hat. Die gereinigten
Abwässer werden dem Fluss Łagowa und weiter dem Fluss Pliszka zugeführt. Wie wir wissen, ist der Fluss
Pliszka einer der saubersten Flüsse in unserem Bezirk. Der Reinigungseffekt dieser Kläranlage ist so hoch, dass
das abgeführte, gereinigte Abwasser den Sauberkeitszustand in diesen Flüssen verbessert, weil die
Phosphorreduzierung am Zulauf < 0,1 mg/dm3 und die Stickstoffreduzierung < 1,0 mg/dm3 beträgt.
Die Einwohner von Lagow, Grunow sind dem Gemeindevorsteher Herrn Mag. Ryszard Oleszkiewicz und den
Ratsmitgliedern der Gemeinde Lagow dankbar, dass sie die innovative Technologie der Firma BIOPAX PL zur
Realisierung dieser Aufgabe gewählt haben. Die Kläranlage zeichnet sich nicht nur durch hohe
Reinigungseffektivität sondern auch durch sehr niedrige Betriebskosten aus, was zur Folge hat, dass die
Einwohner die niedrigste Gebühren für die Abwasserreinigung in unserem Bezirk und eine der niedrigsten im
Landesmaßstab zahlen. Zu dem Erfolg trug auch die Universität zu Zielona Góra Institut der Umweltengineering
unter der Leitung von Frau Prof. hab. Ing. Zofia Sadecka sowie Frau Dr. Ing. Sylwia Myszograj bei, die die
sachlichen Belange des Projekts überwachten. Der Projektentwickler und Ausführer der Technologie für diese
Kläranlage war die Firma BIOPAX PL Sp. z o.o. unter der Leitung ihres Geschäftsführers Dipl.-Ing. Bolesław
Gustaw Bernaczek. Es ist auch die hervorragende Betriebs-führung unter der Leitung der Ingenieure – Leiter
des Kommunal- und Wohnungsbetriebes Herrn Mirosław Kabza und des Technologen der Kläranlage in Grunow
Frau Kalina Gryszun hervorzuheben. Die Reinigungstechnologie, die solche enormen Ergebnisse liefert, wird
sicherlich dazu beitragen, dass die Gemeinde Lagow den Status eines Kurortes erhält. Diese innovative und mit
niedrigen Betriebskosten verbundene Technologie erweckt großes Interesse im In- und Ausland. ES IST EIN
GROSSER ERFOLG, dass in unserer Gemeinde ein solches proökologisches Projekt entstanden ist. Viele
Gemeinden und Städte, die unsere Kläranlage besuchen, entscheiden sich, die BIOPAX-Technologie in ihren
Kläranlagen anzuwenden, weil die Firma BIOPAX PL außer Neubauten der Kläranlagen auch alte Kläranlagen
modernisiert und die solche Ergebnisse wie bei uns erzielen. Sehr viele Exkursionen aus Polen und dem Ausland
kommen unsere Kläranlage zu besichtigen, weil die Reinigungseffekte und die Technologie zeitlos sind. Aus dem
Ausland hatten wir Exkursionen aus Weißrussland, Ukraine, Kasachstan, Deutschland, Vietnam und sogar aus
Brasilien. Wir sind stolz, dass so ein ökologisches Projekt bei uns entstanden ist.
Diese Kläranlage zeichnet sich durch fünf wesentliche Vorteile im Vergleich mit anderen biologischen
Kläranlagen aus:
- Die ganze Anlage befindet sich unter einem Dach und ist somit von der Außenwelt abgetrennt. Keine
Sanitärschutzzone.
- Die erforderliche Fläche zum Bau der Kläranlage beträgt ein Viertel der Fläche im Vergleich zu herkömmlicher
biologischer Kläranlagen.
- Der Strombedarf beträgt ca. die Hälfte im Vergleich mit einer herkömmlichen Kläranlage.
- Dank kompakter und modulartiger Bauweise, sind die Investitionskosten niedrig.
- Der verwendete Bio-Reaktor hat eine außerordentliche Fähigkeit, biogene Stoffe aus dem Abwasser zu
entfernen. Der Prozess ist völlig geruchlos.
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EIN INNOVATIVES BIOPAX SYSTEM-KLÄRANLAGE

d opływ ścieków
z I stopn ia o czyszczania
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INNOWACYJNA TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA

REAKTOR CYRKULACYJNY
Z INTEGROWANYMOSADNIKIEMWTÓRNYM
(II STOPIEŃ OCZYSZCZANIA)

Sercem w tej biologicznej oczyszczalni jest hybrydowy, cyrkulacyjny reaktor biologiczny. Reaktor działa w sposób
samosterowny przy ciągłym przepływie ścieków. Przestrzeń reaktora podzielona jest na strefy funkcjonalne
(beztlenowa, niedotleniona i tlenowe) ażurowymi ścianami zbudowanymi z zanurzonych w ściekach złóż
przepływowych.
Das Kernstück dieser Kläranlage ist ein zirkulierender Hybrid-Bio-Reaktor. Der Reaktor arbeitet selbststeuernd
bei ständigem Abwasserdurchfluss. Der Reaktorraum ist in funktionelle Zonen (sauer-stofffrei, sauerstoffarm und
sauerstoffreich) durch durchlässige Wände eingeteilt, die aus Körper eingetaucht im durchfließenden Abwasser
bestehen.
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W strefach tlenowych zainstalowane są aeratory strumieniowe denne. Stosowane są 2 typy aeratorów:
1. do mieszania i napowietrzania profilu pionowego,
2. do napowietrzania i transportu ścieków w systemie cyrkulacyjnym reaktora.
Kernstück in den sauerstoffreichen Zonen des Reaktors ist das Belüftungssystem, welches aus
Gasstrahlpumpen (ASD) besteht. Dabei kommen zwei Typen dieser Lüfter zum Einsatz:
1. die Gasstrahlpumpe zur Mischung des Wassers und zur Verteilung des Sauerstoffes
2. sowie die Gasstrahlpumpe zum radialen Transport der Abwässer.

Gasstrahlpumpen (ASD) - Belüftungssystem

SPRĘŻONE POWIETRZE

AERATORY STRUMIENIOWE DENNE

ASD-R

ASD
ASD-K
ASD-RZ
ASDS-RZ

ASD-K

ASD-RZ

- aerator rozpraszający
- aerator kierunkowy
- aerator rozpraszająco - zawracający
- aerator głębokiego ssania
rozpraszająco - zawracający
- dysza rozdrabniająca pęcherzyki
powietrza
ASDS-RZ
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LAGUNA HYDROPONICZNA, III. STOPIEŃ
OCZYSZCZANIA

PREZES ZARZĄDU BIOPAX PL Sp. z o.o.
inż. Bolesław, Gustaw Bernaczek
GESCHÄFTSFÜHRER BIOPAX PL GmbH

HYDROPONISCHE LAGUNE, III. KLÄRSTUFE
Dipl. Ing. Bolesław, Gustaw Bernaczek

Trzeci stopień oczyszczania - sztuczna rzeka - symuluje w zintensyfikowanej postaci procesy samo-czynnego
oczyszczania, jakie występują w rzekach naturalnych.
Za pomocą zasiedlenia wybranymi roślinami wodnymi osiąga się taki efekt, że pozostałe jeszcze w wodzie
zanieczyszczenia redukowane są dalej. Jeszcze bardziej redukowany jest udział zawiesin a zawartość tlenu w wodzie
znacznie się zwiększa. Równocześnie żyjące tu rośliny, ryby i ślimaki są prostym i ważnym indykatorem jakości wody
wypływającej z oczyszczalni.
Die dritte Stufe simuliert in einer intensivierten Form die in den Flüssen verlaufenden Prozesse der selbständigen
Reinigung.
Mittels Ansiedlung ausgesuchter Pflanzen wird erreicht, dass sich im Wasser noch befindliche Verunreinigungen
weiter reduziert werden, der Schwebstoffanteil im Wasser sich noch weiter reduziert und der Sauerstoffgehalt im
Wasser wesentlich erhöht wird.
Gleichzeitig gelten die Pflanzen als einfacher und wichtiger Indikator für die Qualität des Wassers.
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Zastosowane metody oczyszczania są na najwyższym poziomie technicznym i są chronione przez firmę BIOPAX
patentami. Pierwsza z dotychczasowych 25 oczyszczalni pracuje od 1999 roku (Paczków, woj. opolskie) do
dzisiaj bez zakłóceń.

Die angewendeten Reinigungsverfahren sind auf technisch höchstem Niveau und patentrechtlich von der Firma
BIOPAX geschützt. Die erste von bisher über 25 Anlagen ging 1999 in Betrieb (Patschkau, Woiwodschaft
Oppeln) und läuft bis heute störungsfrei.

Sp. z o.o.

65-001 Zielona Góra
ul. Naftowa 1

tel. +48 68 321 34 88
fax: + 48 68 411 42 68
mobil: + 48 668 045 110
e-mail: info@biopax.pl
www.biopax.pl
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„Lekcja historii w Domu Joannitów”
W dniu 10 września 2014r. w
Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej
w ramach formuły „Lekcja historii w
Domu Joannitów” odbył się wykład pt.
„Niezwykłe dzieje Kapitan Dutkowskiej
(1900-1949),

Damy

Virtuti

Militari,

pionierki Gorzowa”. Wygłosił go p. Jerzy
Zysnarski,

obecnie

dziennikarz

niezależny, prezes Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w
Gorzowie, a przede wszystkim jeden

z najbardziej znanych regionalistów w woj.
lubuskim.

Kiedyś

tygodnika

redaktor

„Ziemia

naczelny

Gorzowska”,

niezapomniany felietonista Gambrinus w
Diariuszu Gorzowskim i autor Słownika
Gorzowskiego

przy

współpracy

ze

Zbigniewem Milerem. Ponadto twórca
wielu publikacji książkowych na temat
historii regionalnej, m.in. „Czarownice z
Kobylej Góry”, „Encyklopedia Gorzowa”, „Słownik Gorzowski”, czy „Kłodawahistoria pewnej wsi”.
Elżbieta Dutkowska z d. Cmela urodziła się 5 listopada 1900r. w
Sandomierzu. Ojciec Piotr z zawodu był kolejarzem, a mama również Elżbieta
zajmowała się gospodarstwem domowym.
Młoda Ela uczęszczała do Szkoły
Powszechnej w Rzeszowie, a następnie do
gimnazjum.

Po

ukończeniu

seminarium

nauczycielskiego przeniosła się z rodzicami w
roku 1920 do Poznania. Pracowała w
placówkach

oświatowych

w

Starołęce,

Biadku i Pobiedziskach. W latach 30-tych
XXw.

była

mocno

zaangażowana

w

działalność harcerską.
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Po napadzie Niemiec na Polskę w
1939r. została członkiem Armii Krajowej,
używając taki pseudonimów jak: Piotr,
Jarosław,

Tytus.

Jej

działalność

konspiracyjna była niezwykle bogata, brała
udział w Powstaniu Warszawskim walcząc
na Mokotowie i Starym Mieście, za co
została odznaczona Krzyżem Srebrnym
Orderu Virtuti Militari. Prawdopodobnie w
roku 1946r.
gdzie

znalazła się w Gorzowie,

podjęła

pracę

w

cukierni

poniemieckiej przy ul. Chrobrego 26.
Wstąpiła do PPS, została radną Rady
Miejskiej i angażowała się w działalność
wielu stowarzyszeń i organizacji. Zmarła
w Gorzowie w listopadzie 1949r. i
spoczęła w Krypcie Zasłużonych na cmentarzu w Poznaniu-Starołęce. Najciekawsze
jest jednak to, że mimo wcześniejszej przynależności do AK udało jej się uniknąć
represji i prześladowań, co do roku 1956 było na porządku dziennym w Polsce
Ludowej.
W trwającym ponad godzinę wykładzie wzięło udział ponad 40-u
mieszkańców Sulęcina, w tym m.in. Zastępca Burmistrza Zbigniew Gruca i Radny
Rady Miejskiej Adam Miglujewicz.
Tekst: Jacek Cieluch
Zdjęcia: Wiesław Wilczak

66

Andrzej Chmielewski ponownie w sulęcińskim Domu Joannitów
W dniu 24 września 2014r. w
Centrum
Współpracy
PolskoNiemieckiej w ramach formuły „Lekcja
historii w Domu Joannitów” odbył się
wykład pt. „Bledzew 1945 - zapomniana
bitwa”.
Wygłosił
go
Andrzej
Chmielewski międzyrzecki regionalista i
właściciel wydawnictwa „Literat”. Nasz
gość od lat zbiera i publikuje relacje
świadków wydarzeń w regionie z
końcowego okresu II wojny światowej.
Praca, którą wykonuje jest nie do
przecenienia, ponieważ aktualnie mamy niestety do czynienia z ostatnimi już
naocznymi świadkami tamtych tragicznych wydarzeń. Jest pomysłodawcą serii pn.
„Germania” w ramach której wydane zostały książki pt. „Widziałem Gomorę w
Rokitnie”, „Policko 1945- krwawa
pułapka”, a ostatnio „Bledzew 1945zapomniana bitwa”. W przygotowaniu
znajdują się „Koniec miasta Meseritz”
oraz „1945. Przełamanie MRU”.
Wydawnictwo o zapomnianej bitwie o
Bledzew- tak, jak poprzednie- oparte
zostało na wspomnieniach świadków,
co
jest
charakterystyczne
dla
konwencji
pisarskiej
A.
Chmielewskiego. Nowością natomiast
jest to, iż książka oparta została na
relacjach nie tylko polskich, ale także
niemieckich uczestników wojennych wydarzeń. 29 stycznia 1945r. w ówczesnym
Blesen znajdowało się nie więcej jak kilkuset żołnierzy niemieckich uzbrojonych
głównie w broń przeciwpancerną krótkiego zasięgu. W godzinach południowych po
zajęciu przygotowanej przez Niemców
do wysadzenia elektrowni, Rosjanie
przypuścili atak na miasteczko w sile
około kompanii czołgów. Próba
zdobycia Bledzewa z marszu nie
powiodła się i sowieci po stracie kilku
czołgów byli zmuszeni wycofać się.
Od
tego
momentu
prowadzili
intensywny
ostrzał
artyleryjski
miejscowości, który trwał do godzin
wieczornych. Następnie pod osłoną
ciemności wykorzystując zamarzniętą
Obrę i kanał piechota radziecka
przeniknęła do miasta. Pod naporem przeważających sił wroga Niemcy opuścili swoje
pozycje i wycofali się z Blesen (Bledzewa) w ogólnym kierunku na Kostrzyn.
A. Chmielewski zilustrował swoje wystąpienie niezwykle bogatym
materiałem zdjęciowym wraz ze szkicami sytuacyjnymi. Na wykład do sali
konferencyjnej Domu Joannitów przybyło około 40-tu mieszkańców Sulęcina.
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