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Zaproszenie do działania
•
Nie będziemy wielkim ośrodkiem turystyki i wypoczynku, ale warto utrzymać to, co dała
natura, te walory miejscowe, jakich nie mają inne okolice, dbać rozsądnie i ulepszać je, aby służyły
mieszkańcom oraz odwiedzającym turystom z kraju i zagranicy
• Planujemy w 2009 roku reaktywować lub powołać silne, nowe w swojej działalności Stowarzyszenie
Tradycja i Przyszłość Łagowa i Gminy Łagów, Stowarzyszenie o szerokim profilu przedsięwzięć
i zainteresowań członków założycieli i osób, które będą się Łagowem interesować przez cały rok?
• Pragniemy też uporządkować dotychczasowe próby i fragmentaryczne działania poprzedników po
1998 roku, brak faktycznej ciągłości i aktywności, panujący chaos w ochronie dóbr historycznych
oraz planowania dni powszednich, turystycznych okolic Łagowa.
• Dlatego potrzebna jest nam- inicjatorom przedsięwzięcia przychylność byłych i obecnych
mieszkańców Łagowa i innych wsi gminy łagowskiej. Potrzebna jest nam także pamięć i pomoc tych
mieszkańców Łagowa, którzy juz rozproszeni nową drogą życiową zamieszkują w Polsce i poza nią,
tych co odwiedzają aktywnie i wspominają milo turystyczny i kurortowy Łagów.
• Ostatnie lata w Łagowie pokazały, że jest potrzebne nowe spojrzenie na ochronę utrzymania tradycji
i pamięci miejsc zamieszkania, pamięci gromadzonych zasobów historycznych przez lata życia
i pracy w Łagowie dzięki lek. med. Irenie Sinickiej- Szeja.
• Chcemy też pamiętać, znać i przybliżać wiedzę o tym. jak było w Lagov_niemieckim (do
31.01.1945) oraz powojennych latach PRL-ego Łagowa Lubuskiego. Zamierzamy opisywać
i utrwalać w fotografii przedsięwzięcia, pomysły i osiągnięcia dni powszednich w Łagowie- latem
i zimą.
• Chcemy zapisać zwykłe i sportowe wydarzenia, czas osiedlania się i budowania, wydarzenia lokalne
i nakazane święta państwowe PRL-u (1 Maja i 22 Lipca), podczas których działo się świątecznie
i sportowo. Interesują nas zachowane, okazjonalne zdjęcia lub filmy ruchome...
• Aby opisać tradycje i przeszłość musimy usystematyzować to, co uda się zgromadzić i otrzymać od
mieszkańców. Prosimy o informacje listowne, bezpośrednie rozmowy, wspomnienia o wszystkim, co
pamiętacie, co było ciekawym przeżyciem dnia powszedniego, gdy byliście młodsi, świątecznym
wydarzeniem, uroczystością z Waszym udziałem.
• Interesują nas;
Zapasy Leona Pineckiego- zdjęcia, wspomnienia.
Zawody motorowodne (ślizgacze) na j. łagowskim.
Zdjęcia przystani wodnych i sprzętu nawodnego- pływającego- motorówki FWP- Bajka,
Budowle przywodne- składy lodu, rybakówki, restauracje, Buhmuhle. Połowy ryb
z łodzi na jeziorach.
Wiatraki, młyny, leśniczówki, stadnina koni PGR Łagów, Toporów, bryczki, dokarty,
Zawody sportowe i parady- p. nożna, siatkówka k/kina Świteź, wyścigi kolarskie
i składy osobowe uczestników,
LZS- owskie zawody Klubów Sportowych kl. B, C, D, składy osobowe drużyn i ich
kariera....
Zespół ludowy muzyków, Big- Beat lat 70- tych, orkiestra dancingowa „Pod Basztą”,
Siedziba warsztatów i baz naprawczych URSUS- OTL. Tartaku, PKP, placówki konnej
PAGIET.
Dawnych samochodów typu DKW, Citroen, Skoda i motocykli – właściciele w Łagowie
Ciekawostki od 1969 Lub. Lata Filmowego, itp.
Wszystkie udostępnione dokumenty, opisy, zdjęcia, filmy zwracamy po ich obejrzeniu,
skanowaniu, powiększeniu czy też reperacji fotograficznej.
Chcemy zatroszczyć się o te zbiory i tradycje, do jakich zostaniemy dopuszczeni i jak duże
zainteresowanie wzbudzimy.
Za grupę inicjatywną:
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R. Bryl
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Wir werden kein Touristik- und Erholungszentrum, aber es ist wert, um das zu behalten, was uns die
Natur gab, und zwar die Sehenswürdigkeiten, die es sonst in der Gegend nicht gibt. Es ist wert, für sie
vernünftig zu sorgen und sie zu pflegen, damit sie den Bewohnern und den Besuchern aus dem In- und
Ausland dienen können.
Im Jahre 2009 planen wir eine stärkere bzw. eine neue Gesellschaft „Tradition und Zukunft von Lagow
und der Gemeinde Lagow" zu reaktivieren oder neu zu gründen. Wir könnten eine Gesellschaft mit
einem breiten Aktivitäts- und interessenspektrurn von Mitgliedern, Begründern und Personen
entwickeln, die sich das ganze Jahr lang für Łagów (Lagow) interessieren werden.
Wir möchten auch bisherige Versuche und Teilhandlungen der Vorgänger nach 1998 sowie fvlangei an
tatsächliche Kontinuität und Aktivität, herrschendes Chaos im Schutz historischer Güter und in der
Alltagsplanung, touristische Umgebungen von Łagów (Lagow) in Ordnung bringen.
Als Initiatoren dieses Unternehmens brauchen wir Wohlwollen der ehemaligen und heutigen Bewohner
von Łagów (Lagow) und anderen Dörfern der Gemeinde Lagow. Wir brauchen auch Erinnerungen und
Hilfe derjenigen, die schon von ihrem neuen Lebensweg zerstreut außerhalb Polens wohnen, auch
derenigen, die Łagów (Lagow) aktiv besuchen und sich gern an diesen touristische Kurort erinnern.
Dank der Ärztin Irena Sinicka-Szeja zeigten die letzten Jahre in Łagów (Lagow), dass man einen neuen
Blick auf die Tradition und Erinnerungen an Wohnorte sowie an alle historischen Güter während der
Lebens- und Arbeitsjahre in Łagów (Lagow) braucht.
Wir wollen auch das nicht vergessen, das kennen lernen sowie Wissen davon näher bringen, wie es im
deutschen Lagow (bis 31.01.1945) und in den Nachkriegsjahren in Łagów Lubuski in der Zeit der
Volksrepublik Polen war. Wir haben auch vor, Unternehmen, Ideen und Erfolge des Alltags in Łagów
(Lagow) sowohl in der Sommer- als auch in der Winterzeit zu fotografieren und zu beschreiben.
Wir wollen gewöhnliche Ereignisse und Sportfeste, die Zeit des Ansiedeins und Baus, lokale Erlebnisse
und von oben aufgeworfene Nationalfeste der Volksrepublik Polen (1. Mai und 22. Juli) aufnehmen,
während deren Festliches und Sportliches stattfanden. Wir interessieren uns für gut behaltene,
gelegentliche Fotos oder Filme.
Um die Tradition und Vergangenheit zu beschreiben, müssen wir das systematisieren, was es zu
sammeln und von den Bewohnern zu bekommen gelingt. Wir bitten um Briefinformationen, direkte
Gespräche, Erinnerungen daran, woran Sie sich erinnern können, was für Sie ein interessantes Erlebnis
aus dem Alltag, ein Festereignis, eine Feierlichkeit war, an denen sie teilnahmen, als sie jünger waren.
Wir interessieren uns für:
Ringen von Leon Piniecki- Fotos, Erinnerungen.
Motorbootwettkämpfe (Gleitboote) auf dem Łagów-See.
Fotos von Wasserhäfen, Wasser - und Schwimmgeräten, vom Motorboot FWP-Bajka,
am Wasser liegende Bauten - Eislager, (Fischerhäuschen), Restaurants, Buhmühien,
Fischfang vom Boot auf den Seen.
Windmühlen, Wassermühlen, Forsthäuser, Pferdegestüte PGR in Łagów (Lagow), Toporów
(Topper), Kaleschen, usw.
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Sportwettkämpfe und Paraden - Fußball, Volleyball am Kino „Świteź“, Radrennen und
Teilnehmerlisten,
Wettkämpfe der Sportvereine LZS B,C,D, Listen der Mannschaftsmitglieder und ihre
Karrieren...
Volksmusikgruppe, Big Beat aus den 70er Jahren,
Werkstatt - und Reparaturiagersitze von URSUS-OTL. Sägewerk, Polnische Staatsbahn,
Pferdeeinrichtung PAGIET.
Aite Autos wie D'KW, Citroen, Skoda und Motorräder
Interessante Einzelheiten seit 1969, die Lubuskie Lato Filmowe (Lebuser Filmsommer)
betreffen, u. a.
Alle zur Verfügung gestellten Dokumente, Beschreibungen, Fotos, Filme geben wir zurück, nachdem
wir sie gesehen, gescannt, vergrößert oder fotografisch korrigiert gemacht haben.
Wir möchten sich diese Sammlungen und Traditionen pflegen, zu denen wir zugelassen werden; wir sind auch
gespannt, wie großes Interesse wir erregen werden.
Um bestehen zu bleiben, zu schreiben und zu noch unbekannten Aufnahmen, Beschreibungen,
Erinnerungen, Pressenachrichten sowie Informationen von Opas, Omas, Lehrern usw. Zugang zu finden,
muss die Zeitschrift „Klimaty Łagowskie“ ständig auf der Suche sein.
Wir wenden uns an ehemalige deutsche Einwohner aus dem Gebiet von Lagow, Zielenzig, Sternberg,
Schwiebus und an alle, die lokale Zeitschriften lesen, mit der Bitte, auch an uns Informationen,
Beschreibungen usw. zu schicken.

Ryszard Bryl

Tłumaczyła
Dr Bogumiła Husak
Uniwersytet Zielonogórski
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Komunikaty w Nr 4/09 „KŁ”
Kierujemy po raz czwarty do czytelników „KŁ” Zaproszenie w języku polskim i niemieckim
o współpracę przy redagowaniu kwartalnika – na różne tematy.
Czy w styczniu 2010 tradycyjnie jak od lat podczas zbierania na WOŚP Jurka Owsiaka zaistnieje
Łagów i gmina Łagów choćby tam gdzie są domy kultury, szkoły i organizacje społeczne. Jesteśmy
ciekawi wizerunku gminy na rok 2010…
Czy w Łagowie i na okolicznych przejazdach, mostach, istnieje kontrola ale najpierw oznaczenia
udźwigu masy pojazdów wielkogabarytowych (przewóz drzewa z lasu, autobusów turystycznych,
tirów z pełnym obciążeniem). Pora oznaczyć wysokość dopuszczalną - wysokości i szerokości
Bramy Polskiej, Bramy Marchijskiej, mostka łączącego jeziora Łagowskie i Trześniowskie (już tak
było)
W minionym sezonie turystycznym 2009 nie pojawiły się jednak, bardzo potrzebne przecież
w znanej miejscowości turystycznej, tablice i znaki informujące o zabytkach Łagowa, kierunku gdzie
ich szukać, jak jechać, biwakować, czy iść pieszo. To okolice Łagowa poza centralnie położonym
Zamkiem Joanitów są i powinny być nowo opisywaną atrakcją. Zamek i jeziora są znane, każdy trafi,
zwiedzi, sfotografuje, popływa bo baza sprzętowa jest coraz liczniejsza i lepsza. Ale mamy szlaki
jezior poza Łagowem, okolice do przemierzania pod kierunkiem przewodnika. To są tematy do
realizacji w 2010.
Jezioro Czarne koło Łagówka, trasa na Buhmühle, jezioro Ciche (PGR – owskie), rynny tych jezior,
zwierzęta i ptaki, obserwacje zwierząt itp.
Pawski Ług, ale rozumiany szerzej, jeziorka, stawy, dawne suche całoroczne ślady po wodnych tego
terenu, obszary użytku ekologicznego Barcikowo, do którego można dojść przeróżnie.
Bukowa Góra, Gorajec, Wielowieś, Sieniawa z kopalnią odkrywkową czynną i terenami po
rekultywacji solidnie zrobionej, czyli piękne krajobrazy a zaraz też i Wielopole zapomniane.
Grodzisko XII wieku, jego reszta na Sokolej Górze – to zaledwie dwie (2) tablice informujące tylko
w pobliżu. I jeszcze i jeszcze do oznakowania, opisania. Wiele zrobiło Nadleśnictwo Świebodzin
i chyba nadal robi, ale ścieżki edukacyjne już się podstarzały, nowe wydać trzeba pieniądze
i oznaczać ciekawe tereny. Łagowska władza UG też się włączy.
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- Czytasz Klimaty Łagowskie i wiesz jak było, czytasz, myślisz, przypominasz sobie co mówili dziadkowie, rodzice,
co sam wiesz. I piszesz do nas aby wiedzieli inni. Wydrukujemy.
- Do współpracy zapraszamy środowiska wiejskie z gminy Łagów. Pochwalcie się sportem, szkołą, osiągnięciami na
szczeblu powiatu, ciekawostkami lokalnymi. Są imprezy lokalne, święta wsi, rocznice, jest OSP, harcerze,
stowarzyszenia, tworzenie tradycji. Można już uchwycić kształtowanie się nowych zachowań wspólnotowych –
jarmarki z KGW, imprezy historyczne, imprezy powtarzalne, przeglądy kultury… Opiszcie wydrukujemy, relacje
z aktywnych SKS-ów, UKS-ów, wspomnienia z osiedlania się -65 lat po zakończeniu II w. światowej. Czekamy na
aktywnych.
Redakcja

- Opisujemy rzeczywistość lokalną, prawdziwie polską i niemiecką, inaczej rozumianą po dziesięcioleciach, po 70 –
ciu latach od wybuchu II wojny światowej w 1939 roku, wcześniejszych – jakie możemy uzyskać od byłych
mieszkańców tych ziem, a znanych ich rodzicom i dziadkom, czyli czasom wiatraków, lamp naftowych i innych
trudnych zajść codzienności.
- Chcemy szerzej pisać o czasie 1939 – 1945, o katakliźmie nocy wojny i po 6 –ciu latach jej przebiegu – wszędzie
niosła tragizm, biedę , nacjonalizmy, nienawiść, żal…
- Piszemy wspomnienia, sięgamy do pamięci ludzi starszego pokolenia odchodzących z tego świata po 65 latach
spokoju, po innym ułożeniu granic.
- Wspominamy jeszcze raz czasy przemian, przeprowadzek , prac przymusowych, kształtowanie polskości.
Uwzględniamy czasy trudne dla obu narodów jak było w pierwszych latach wolności ale i biednej polskości na
wschodzie i na zachodzie Polski podczas osiedlenia się na ziemiach przejętych.
Wydawca R. Bryl

„Łagowskie Klimaty w n – rze 3/09 ogłosiły błyskawiczny konkurs – str 60, - Pod wezwaniem jakich świętych są
prezentowane na zdjęciach kościoły?
Innym sygnalnym, sugerowanym tematem była pamięć i wiedza o księdzu, o proboszczu łagowskim Pawle Biłyku,
i z gminy Łagów NIC – Czy nikt nic nie wie, nie pamięta, nie bywał w kościele, kościołach, na uroczystościach
(chrztu, komunii itp.). Chodzimy do kościoła i co dalej w codzienności?
Redakcja

Redakcja archiwizuje na płytach CD ROM wszystkie numery „KŁ” 1,2,3,4/09 i podobnie w 2010 roku. Całość na
płytach w kolorze, bezpłatna, dostępna dla zainteresowanych (w języku Word).
Co nam się udało?
W 2009 roku nie da się prawdopodobnie żadną siłą i inicjatywą ruszyć sprawy upamiętnienia tablicą, obeliskiem
miejsca życia i pracy Leona Stanisława Pineckiego…
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WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM W DNIU ICH ŚWIĘTA,
W DZIEŃ NAUCZYCIELA – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ – 14. 10. 2009
I KAŻDEGO ROKU.

A kiedy minie czas i miną lata
i nie wiem ile lat upłynie
nawet,
gdy przyjdzie rozwiązać trudną
sprawę
wrócą do nas słowa
spośród ławek

Czesław Kunata

Pamięci wszystkich nauczycieli którzy nas uczyli

- Kwartalnik lokalny –
Niezależne pismo pry watne, be zpł atne
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− Informacja −
„Klimaty Lagowskie” od drugiego
numeru w 2009 r. nawiązały kontakt
w Zielonej Górze z wychodzącym tam
miesięcznikiem „Grünberger Monatsblatt”.
Pismo to jest wydawnictwem Towarzystwa
Społeczno – Kulturalnego Mniejszości
Niemieckiej w Zielonej Górze, redaktorem
naczelnym jest Prezes Towarzystwa –
Bolesław Bernaczek. Już w okazjonalnych rozmowach okazało się, że ustaliła się miła i przyjazna
atmosfera do dalszej współpracy, do realizowania wspólnie niektórych tematów.
Od tego roku Towarzystwo ma nową siedzibę przy ul. Żeromskiego 16 A (w głębokim zaułku
zaplecza kamienic) – blisko Filharmonii Zielonogórskiej. W tej nowej siedzibie do zimy 2009/2010 jest
wiele do zrobienia w zakresie remontowo – budowlanym. Ale praca już wre coraz silniej.
Z uwagi na sprzyjający klimat współpracy „KŁ” będą uczestniczyć i współuczestniczyć,
a przynajmniej korzystać z treści Grünberger Monatsblatt. W tym roku, 1.08.2009 r w Łagowie
Towarzystwo było fundatorem nowej, bardzo udanej tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci
łagowskiego noblisty Gerharda Domagha (ur. 1895 w Łagowie). Tablicę umocowano na ścianie frontowej
jednego z najstarszych istniejących budynków szlachcowych, otynkowanych, przy ul. T.Kościuszki na
podzamczu południowym.
Aktualnie budynek ten został przywrócony w 2009 do swojej poprzednio pełnionej roli –
Informacji Turystycznej – Izby Muzealnej.
Dzięki w/w współpracy redakcja „KŁ” korzysta z publikowanych, a interesujących artykułów jakie
są zamieszczone w miesięczniku Towarzystwa np. o arianach. Redakcja „KŁ” ma możność dzięki
uprzejmości red. Naczelnego „Grünberger Monatsblatt” być obecną ze swoimi numerami w Internecie.
Jesienią ub. roku mieliśmy przyjemność być w Jędrzychowicach w Pałacu baronowej Sigrun
Freifrau von Schlichting, rozmawiać i zwiedzać ten od lat remontowany i przywracany do życia
i użyteczności publicznej – turystycznej, duży rodowy obiekt. Publikowane zdjęcia i teksty miesięcznika
pokazują jednak etap najsmutniejszy, w lipcu po ciężkiej chorobie baronowa Sigrun von Schlichting
zmarła ( 19.08.1940 – 11.07.2009).
Wydawca
Ryszard Bryl

P.S Już w numerze 1/5/2010 przedstawimy szerzej tekst z relacją zamocowania tablicy i uroczystości
w dniu 01.08.2009 przez Towarzystwo Społeczno – Kulturowe Mniejszości Niemieckiej –
fundatora tablicy wraz z UG Łagów.
Ryszard Bryl
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ŁAGÓW SZACHULCOWY – OTYNKOWANY CZ. II
Łagów szachulcowy, otynkowany, to też ten Łagów
gdzie jeszcze odrobinę jest szachulec, jest odkryty,
chwilowo odkryty lub zatynkowany.
Jakby nie patrzeć, da się zauważyć budowle mniejsze,
uboższe w konstrukcji z tymi elementami jakie
prezentuje autor od pierwszego odcinka. Na zdjęciach
prezentujemy to co zostało od XVIII wieku – domek na

Poszukując prawdziwości tego co było i tego co jeszcze
pozostało, szukając czy ten budynek otynkowano,
choć swoim wyglądem wskazujący, że może być
o konstrukcji szachulcowej, zaglądałem do lokatorów,
właścicieli domów, na strychy i podwórka aby uniknąć
błędu.
I
udawało
się,
polowałem,
podglądałem,
fotografowałem lub prosiłem innych o to samo.
Patrząc inaczej na budownictwo lokalne, szachulcowe,
pruskie do początków XX wieku, po częściowo znanych
metrykach powstania domów – można je umownie
pogrupować.
I tak okolice podzamcza południowego i wschodniego
czyli okolice kościoła pw. Św. J. Chrzciciela do Bramy
Polskiej to jeden zespół szachulcowy, otynkowany
i w czystej postaci, ale częściowo już nie istniejący.
Okolice Bramy Marchijskiej, czyli podzamcze
południowo – zachodnie, to kolejny zespół budowli,
z których ostał się tylko po II wojnie światowej
otynkowany budynek zdjęcie nr 1 - ponownie od 2009
r. Informacja Turystyczna i Izba Muzealna.
Już za bramą Marchijską czyli na ul. Chrobrego, ulicy
bardzo długiej, to także po obu stronach szachulec
parterowy i w latach 20 – tych i 30 – tych zastąpiony
mocną budowlą np. niemiecki bank – obecnie Poczta
Polska. Niektóre domy były tynkowane od ulicy tylko

Łagów 2000 Budynek szachulcowy dawno
otynkowany… Obecnie Informacja
Turystyczna i Izba Muzealna

kurzej stopce, po domy i obejścia zespolone – dom,
podwórko, komórki, szopy. Te budowle znikały, były
tynkowane w Polsce Ludowej bo się ich czas istnienia
zakończył, powstawały nowe projekty. To co zostało
pokazujemy na zdjęciach, to już Łagów w innej
rzeczywistości
właścicielskiej,
państwowej,
ekonomicznej wreszcie. Obecny Łagów to obszar
turystyczny rozwijający się także budowlano.
Na szachulec i jego miejsce, nie tylko w Łagowie warto
patrzeć z perspektywy czasu minionego.

Ul. Chrobrego – od zawsze dom p. Jarzynów
Wszystkie budynki otynkowano po 1945 r.

np. p. Jarzyny, a pozostawały nietynkowane budynki
gospodarcze.
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oraz dwa obok siebie budynki szachulcowe (obok
domu p. Łużyńskich z datą 1926 r.)
Za b. stacją CPN – u, w kierunku Poźrzadła wzdłuż ul.
Toporowskiej nie w pełni potwierdzone, ale
prawdopodobnie 2 -3 domy szachulcowe, parterowe,
teraz na działkach prywatnych zabudowywane.
Aby pokazać jak Łagów przyjmował postać
zatynkowaną jest letni remont starego budynku przy
ul. T. Kościuszki ( dawniej dom
pastora niemieckiego) gdzie widzimy obie postacie
budowli.

Przedwojenne zdjęcie z wieży zamkowej ok.1925 r.,
wyżej Sokola Góra (Falkenberg)

Na łuku ulicy gdzie stały budynki leśnictwa, także były
obiekty szachulcowe, później tynkowane lub
wyburzane.
Odcinek kilkaset metrów dalej w kierunku kina
„Świteź” na kolejnym łuku ulicy B. Chrobrego znany
już duży budynek częściowo tynkowany

Ul. T.Kościuszki – lato 2009 – ten sam budynek z
tynkiem – do 1945 r. dom pastora
Foto: J. Ordowski

Budynek szachulcowy częściowo otynkowany,
ul . B. Chrobrego

Ul. T.Kościuszki – lato 2009 – chwilowo odbity tynk na
powrót zatynkowany – klasyczny szachulec, Fachwerk,
mur pruski, Foto: J. Ordowski
Łagów – B. Chrobrego do CPN –u. Oba budynki –
po lewej i prawej stronie lampy to szachulec
otynkowany
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Łagów, ul. Zamkowa dom p. Bielińskich dawniej, to
otynkowany szachulec

Dom szachulcowy jeszcze w latach 60 tych, dawniej
zam. przez p. Styczyńskich, obecnie otynkowany

Idąc dalej za Bramą Polską mamy trzy domy otynkowane, parterowe, ładnie wyglądające p. Styczyńskich p. Wiatrów
i p. Bielińskich – teraz w innych prywatnych rękach właścicielskich. Tynki położono po 1970 r. Ostatnią grupą domów
małych, szachulcowych, marnych konstrukcyjnie jest to, co pozostało przy ul. Prostej. Tylko konstrukcje stare,
burzone, upadające, szczytowe, odstające od siebie pokazują, że był to odcinek Łagowa szachulcowego.

Łagów – szachulec otynkowany, ul. Prosta

Tekst i zdjęcia (9)
Ryszard Bryl

ul. Zamkowa dom szachulcowy otynkowany w latach
70 - tych XX w p. Wiatrów
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Najciekawsze drzwi w Łagowie –
praca studenta ( wyszukał red. Mieczysław Wojecki)

Drzwi domu nr 9 na ulicy 1-go
Lutego

Warto obejrzeć (dlatego podjęliśmy taką decyzję) drzwi
w Łagowie na współczesnych zdjęciach. To tylko
rekonstrukcje, pomysły, repliki tego co pozostało lub
zostało wznowione, a wyszukała i utrwaliła pani Iwona
Drzwi do zamku Joanitów
- ulica Kościuszki 3
Cybulska z PWSZ Sulechów.
Warto obejrzeć oryginalne pomysły, rozwiązania, myślę że udane lokalnie, i na
miarę lokalności do dawnej sztuki i symboliki. Warto! Nie znajdziemy już prawie
nic, już oryginalnych drzwi, bram, wrót i furtek w Łagowie jak i pobliskiej okolicy
(choć chciałbym się mylić) wokół zamkowych przestrzeni ( kończyły swój żywot
najczęściej w latach 70 – tych).
Wydawca
Ryszard Bryl

Drzwi na dziedzińcu zamku
Joanitów - ulica Kościuszki

Drzwi domu nr 8 na ulicy
Kościuszki

Drzwi wejściowe do byłego
Domu Wczasowego Bajka II – ul.
Promenoda

Każdy powojenny remont, a takie były, pustoszył oryginalność tych pozyskanych bram, furt, drzwi, wystroju wnętrz,
aż do obecnego poziomu, braku kutych ozdób ręcznej roboty itp. Każdy „tfurca” jaki krzątał się (przy pozwoleniu
władz konserwatorskich) koło Łagowa i nie tylko, miał swoje spojrzenie (wizje) i tworzył ówczesne nie
perspektywiczne wizerunki, i takie oglądamy, i tak już musi być. Najgorzej, że wiele innych dóbr łagowskich i tylko
łagowskich do końca powinno tutaj być, jako przynależne kulturowo i w spadku, a trafiły do rąk popaprańców i NIC.
Od lat..

Drzwi do Kościoła pod
wezwaniem Jana
Chrzciciela

Drzwi do Ośrodka Leśnik

Drzwi wejściowe do Bramy Polskiej
z XV wieku
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Drzwi do recepcji na zamku
Joanitów - ulica Kościuszki 3

REGION Z BLISKIEJ I DALSZEJ OKOLICY
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Wynalezione jeszcze raz – wiersze wybrał M. Wojecki
Mięta i kwiat macierzanki.Niech jaśminy mnie narkotyzują
Zakwitną wiśnie, jabłonie i grusze
Trzmiele niech zabrzęcą
Na koniczynie i gryce.
Niech kołują bociany przed odlotem
A wiosną przylecą czajki
Niech nagle powróci
Ten świat dawny jak z bajki.
Niech w wodzie Czarnej
Pokażą się kiełbie i raki
A w rowach jak dawniej
Wiosną spokojne szczupaki.
W lasach zakwitną poziomki
Białe i czarne jagody
Żarnowiec i wrzosy
Borówkowe ogrody.
Niech zając wyskoczy spod miedzy
Kuropatwa skrzydłami zatrzepoce
A nad naszym rowem stanie
czapla i bociek.
Niech kartoflane poła
Zasnują się dymami I niech
mnie dzieci poczęstują
Pieczonymi w ognisku kartoflami.
Niech zmęczony oracz
Rękawami otrze pot z czoła
I głośno wio zawoła
Niech jastrząb nad polami zawiśnie
A sroka na płocie zaskrzeczy
Gołębie moje nad podwórzem zakołują
A ja pójdę do szkoły gdzie dzieci.
Nie chcę tylko powrotu wojny
Bo spać nie mogłem bez Mamy.
Lecących strasznych samolotów
Nad naszymi połami.
Nie chcę tych wystrzałów
Z bytowca niemieckiego z za stodoły
I tych warkotów
A chcę dni słonecznych, spokojnych, wesołych.

STRONY RODZINNE
Przeżyłem pól wieku z okładem
Pożegnałem tam mych braci
Pamiętam kto był naszym sąsiadem
Bo pamięć ich nie zatraci.
Serce bije miarowo jak dawniej
Choć siwieje moja głowa
Wszystko chciałbym jak dawniej przeżyć
Lecz daleko rodzinna strona.
Ojciec i Mama patrzą na mnie z
zaświatów
I to wszystko co miałem dzieckiem
Naszego siwka l łaciate krowy
Te dawne psy l koty
Na naszym podwórku siedleckim.
Biły dzwony rano i w południe
Biły dzwony przed zmierzchem
A nad polami zawisnął księżyc
czerwony
Też pamiętam gdy byłem dzieckiem.
pamiętam was drogi polne
Co polskimi je dawniej zwali
Topole rosnące śródpolne
W które piorun w lecie walił.
Znajoma była każda miedza
Skrawek lasu i zagajnika
Gdzie rosła brzoza zielona
I wciąż drżąca osika.
Słyszę w południe pianie kogutów
Wieczorne spokojne rozmowy
Skrzypienie drewnianych wozów
I schodzące z pastwiska krowy.
Niech wszystko przeżyję od nowa
Co było dobre jak byłem dzieckiem
Niech przemówi moja Mama
A kolana uściśnie Ojciec
W naszym domu podlaskim-siedleckim.
Niech skowronek zawiśnie nad polem
Kukułka w sadzie zakukaj
A ja pójdę pieszo do Zakępia
Zacznie się moja nauka.
Niech rzeczka Czarna napełni się wodami
I ruszą dwa młyny wodne
Nad jej pięknymi brzegami.
Niech Mosiek i Ryfka przemówią
Polsko-żydowską mową
By wszystko było jak dawniej
Dziecinnie pięknie kolorowo.
Niech zawisną pod sufitem
Palmy i świecone wianki
Niech zapachnie bez w ogródku

Wac aw Matysek
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GOŚCINIEC DZIECIŃSTWA
Wacław Matysek (Braniewo)
Przyklękał gdy widział
Stary Krzyż przy drodze
Serokomski kościół
Znał też bardzo dobrze

Nie zapomnę nigdy
Gościńca dzieciństwa
Z Czarnej do Hordzieży
W blasku letniego słońca

Tą drogą jechały
Weselne furmanki
Panny strojne w wianki
Drużbanci, druhny, muzykanci

Licznych pięknych ptaków
Krasek, szpaków, dudków
Obudzony rankiem
W lipowym ogródku

Konie strojne piękne
Zaplatane grzywy
Ogony w kucyki
Frędzelki i dziwy

Lipy były piękne
Stare i dziuplaste
Pachniały z daleka
Miodowym wiejskim ciastem

Szły w takt muzyki
Bębna głuche tony
Zadzierały głowy
I piękne ogony

Spokojnie tu było
Nie było warkotu
W górze słońce lśniło
Wśród cienistych chłodów

A gdy ktoś odchodził
W wieczny sen ze świata
Wieziono go smutno
Żegnano w rogatkach

Zniknęła tamta droga
Tak dobra od święta
Pamiętana z dzieciństwa
Historyczna piękna

Pożegnanie było w domu
I przy drodze
Przy wioskowym krzyżu
Przy odkrytej głowie

Jeździły tamtą drogą
Dziedzice koniami
Chodził bosy chłopiec
Znał tu każdy kamień

Gościńcowe lipy
Widziały wiele
Miały w sobie kule
Wojenne szrapnele

Popasał krowinę
Łaciatą przy drodze
Potem gdzieś zaginął
Znalazł się nad morzem

Piękna jest ta ziemia
Piękna w czas zaklęta
Znana z kart historii
Cierpliwa i święta

Zapamiętał dobrze
Dawne stare lipy
Co je tak ukochał
Przypomina wszystkim
Szuka gdzieś w przestrzeni
Eiejskiej polnej miedzy
I cienistej gruszy
Dawnych swoich przeżyć
To tą drogą chodził
Z aniołem przy boku
By kościół odwiedził
W niedziele i odpust
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Z cyklu Nasza Szkoła – Nasza Klasa
Spotkania klasowe – zjazdy absolwentów
Już po raz szósty, w dniach 5-6-7.06.2009 w Sulechowie – Krężołach, w motelu „Alicja” odbyło się spotkanie
klasowe VI Zjazd Absolwentów Liceum Pedagogicznego Matura 69
Klasa V a.
Co pięć lat klasa koedukacyjna Liceum spotyka się w Sulechowie lub
w okolicy, w Kalsku ODR, aby powspominać lata szkoły średniej
pedagogicznej, naukę, miasto i życie w Internecie, pod nadzorem
czujnych nauczycieli, wychowawców. Było to oczywiście
przygotowanie nas do przyszłej pracy pedagogicznej w szkołach
podstawowych. Sulechowskie spotkania są już tradycją tej klasy,
znacznie wcześniej powołanej do istnienia niż Nasza Klasa… Tradycja
w Liceum, na wycieczce
spotkań, to seria pomysłów, ustaleń, kontaktów i dążeń do udanego Zjazdu i
wspólnych godzin jak kiedyś. Tegoroczne spotkanie to 40 lat po maturze, dla nas niektórych, to 40 lat pracy
pedagogicznej, kulturalnej, wychowawczej, administracyjnej. Najczęściej lądujemy już na emeryturach lub
rentach, kończy się faktyczny czas pracy i w innych wyuczonych zawodach. Każdy ówczesny rocznik LP, to potem
nauka w SN – ach, WSN – ach, WSP, Uniwersytetach i innych dziennych i zaocznych.
Sulechowskie spotkania, to wspomnienia, zdjęcia cz/b robione Druhem, Ami, Smieną lub Zorką, wywoływane
w szkolnej ciemni przy powiększalniku m – k „Krokus”. Aparat fotograficzny to była samodzielność jak też pierwsze
radioodbiorniki na baterie, a jeśli były zagraniczne!? A było to w II
połowie lat 60 – tych. Tak uwiecznialiśmy nasze młode cielęce lata
na 6x9. Teraz mamy kamery cyfrowe, aparaty cyfrowe i kolorowe
zdjęcia, że aż ciągnie do cz/b i sepii…, wtedy pierwszy kolor
dawała bibuła krepowa umiejętnie użyta. Czego to zbiorowość –
uczniowie i uczennice, których w LP zawsze było więcej nie
wyrabiali, gdy poczuli smak tzw. wolności, gdy wyfrunęli spod
opieki, kontroli i nadzoru rodzicielskiego, tamtych lat big – beatu
1964 – 1969.
Liceum Pedagogiczne to nie była szkoła zawodowa 2-3 letnia ale
Liceum Pedagogiczne do 1970,
5-cio letnie Liceum o rozbudowanej ilości wiedzy pedagogicznej
dalej Tech. Gosp. Wodnej do 1982r.
i psychologicznej w poszczególnych latach, praktykach
pedagogicznych w szkołach i sprawdzaniu się w zawodzie. Różnie bywało. Jak teraz wiemy, były to ostatnie lata
tych szkół, była już prawie ustabilizowana kadra szkół wiejskich i miejskich, szkoły ośmioklasowe, i Licea
odchodziły do przeszłości. Sulechowskie Liceum Pedagogiczne było jednym z 5 – ciu zakładów pedagogicznych (tak
mówiono a my się śmialiśmy) i ostatnią ulegającą likwidacji w 1970 r. i w całej Polsce.
Wcześniej zlikwidowano Ośno Lubuskie, Nową Sól, Lubsko, Zieloną Górę. Kończyła się także epoka SN-ów
dwuletnich – pomaturalnych (półwyższych jak mówiono).
Nowe władze po 1970 roku (pomożecie) ułatwiły start 3 – letnich WSN-ów (typu wyższe zawodowe), i już
w połowie lat 70 – tych, 4 – letnich magisterskich WSP. Świat – Polska się rozwijał. I znowu wielu uczących innych
uczyło się, uczyło siebie. Rozwinęły się studia dzienne, wieczorowe, zaoczne, powstawały pierwsze filie i punkty
zamiejscowe ( jak obecnie), a reforma państwa porywała nowych mgr – do nowych zadań w administracji
państwowej. Uzupełniano naukę w NURT-cie, po raz pierwszy na odległość czyli w Nauczycielskim Uniwersytecie
19

Radiowo – Telewizyjnym ( z wykładami w okienku i materiałem drukowanym jako wkładka do Głosu
Nauczycielskiego i in. Tak było! To była faktycznie nowość i nauka wielu chętnych.
To ta grupa społeczno – zawodowa, to pokolenie urodzone po wojnie, kształciła się intensywnie, aby kształcić
innych. I udawało się, były zniżki, urlopy płatne, pisanie prac. Nic nowego teraz – były słabe pensje ale i mundurki
szkolne, regulaminy i większy szacun. Tak było.
Sulechowskie spotkania dają wspomnienia życia klasy szkolnej,
rytmu i rygoru internatu – silencjum nauki własnej w grupie,
dzwonu na starej lipie, na dziedzińcu internatu, który wzywał
na 3 posiłki do dużej jadalni, o kontroli czasu wolnego uczniów
czyli wypełnieniu zajęciami w kółkach zainteresowań.
To w Sulechowie, w Liceum trzeba było działać w ZHP, ZMW,
ZMS, chodzić na koncerty Filharmonii Zielonogórskiej raz na
miesiąc w Auli. Tego trzeba było dotknąć aby zaraz potem
uczyć innych. Trzeba było zaliczyć szkolne i powiatowe akcenty
sportowe siatkówki, piłki ręcznej, „Politykusa”, pochody 1
Szkoła Ćwiczeń LP czyli Szkołą Podstawowa b. blisko LP...
potem SOSW, teraz w zasobach PWSZ
– Majowe, w Gorzowie i Zielonej Górze, capstrzyki
i poniedziałkowe prasówki, bo wojna w bratnim Wietnamie itp. spędy klasowe, całoszkolne, miejskich szkół
średnich. Na polecenie władz!
Nie da się zapomnieć wiosennych wyjazdów na sadzenie lasów i jesiennych na wykopki – tam gdzie PGR –y miały
swoje pola, jak Buków, Kalsk, Kije i in. W latach trwania szkoły zbierano pieniądze na własny szkolny autobus –
jeździliśmy corocznie na kilkudniowe wycieczki wiosną i jesienią PKP i PKS-em. Po latach, w 1967 roku stanął na
dziedzińcu szkoły San H – 100 lub też był H – 09, lekko nie pamiętamy. Dzięki rozwiniętej turystyce krajoznawczej
poznaliśmy Warszawę i okolice, Kraków z przyległościami aż do Zakopanego, Poznań i Wrocław z operetkami,
Gdańsk z Westerplatte i in. Dokształcaliśmy się, by kształcić.
Po 1970 roku autobus przejął ZNP. Szkoła pedagogiczna uczyła
nas młodzież 14 – 19 letnia, po 7 latach podstawówki, najczęściej
także wiejskich, wielu zachowań, funkcji publicznych aby być
samodzielnymi i takimi stawaliśmy się. Szkoła miała swojego
poprzednika, pedagogiczną królewską szkołę i sierociniec, zespół
nauczycieli i uczniów niemieckich już od 1719 roku – Pädagogium
und Waisenhaus założoną przez Sigmunda Steinberta, jego
rodzinę i prowadzoną, rozbudowaną do 1945 r. To po tej szkole
mieliśmy po 1945 r duże obiekty, duże internaty żeński i męski,
Dawny Sulechów z 1907 r., w tle już widoczny
dużą szkołę, park przyszkolny, obiekty sportowe, kino szkolne,
Kościół Królewskiego Pädagogium wybudowany
w 1759 r. Dla LP – internat i mieszkanie
sanki, łyżwy, narty… Teraz w tych obiektach ewolucyjnie zarządza
nauczyciela, pracownie prac ręcznych
i gospodaruje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, rozwijająca
się aż sięgając do rolniczych obiektów ODR w Kalsku. Sulechów miasto miało basen, sale gimnastyczne w innych
szkołach i było silne pedagogicznie podobnie jak wojskowo. Za każdym razem, teraz od V spotkania, od 2005 roku,
robimy na początku uroczystości, klasową mszę ku pamięci zmarłych już nauczycieli i uczniów, czasu nauki
szkolnej. Jako uczestnicy spotkania oglądamy nasze miasto, klasy szkolne w dwóch różnych potem szkołach
LPdWP i TGW a obecnie PWSZ, pomieszczenia, po których biegaliśmy ale i przeróżne oceny łapaliśmy.
Na spotkania zapraszamy dawną kadrę nauczycielską. Byli u nas - nauczyciel fizyki Pan Tadeusz Krumplewski
specjalista od trzymania nas w szachu metoda oceny - plus, pół punktu, minus, za nasze skromne umiejętności.
Bywało różnie. A jeszcze zabezpieczenie datą dnia, podpisem, atramentem niby specjalnym. Nie szło łatwo
podrobić, a jeszcze zapisywanie tych ocen w kapowniku, o którym długo nie wiedzieliśmy a noszonym w kieszeni
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profesorskiej marynarki. Była u nas na spotkaniu nr V
doc. dr Stanisława Łapkowska – Wacowska, wówczas
w 1967 roku nowy, pierwszy psycholog kobieta, nas
wtedy ucząca (zm. 26.05.2008). Prawdziwy przyjaciel
naszych rozedrganych, dorastających osobowości
formowanych, nauczyciel WSN – u i WSP w Zielonej
Górze.
Na nasze klasowe spotkania zapraszamy obowiązkowo
wychowawczynię Panią Wandę Szablak biologa i Pana
Kazimierza Szablaka – germanistę. W. Szablak już nie
żyje, prof. K. Szablak odwiedza nas, teraz już z Berlina
Zdjęcie zjazdowiczów z 1994 (III zjazd)
i zawsze jest to dla niego ogromne przeżycie. To
widzimy, mówi o tym nam i to wiemy – to oni męczyli się z nami w szkole i po Polsce pokazując Rzeczpospolitą lat
60 – tych i to było piękne, bo byliśmy bardzo młodzi. Pokazywali nam praktycznie to, co nas w samodzielności
czekało przez długie lata. To jest bezcenne.
Sulechów jak już wiemy to takie pedagogiczne kiedyś miasto; Königliche Pädagogium Und Waisenhaus do 1945;
Liceum Pedagogiczne 1945 – 1970 oraz bratnie dziewczęce wręcz Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń,
Przedszkoli też już nie istniejące, pełne dużych i mniejszych dziewcząt także uczących się 5 lat. Miło było. Aby
chłopców był jakiś znaczący procent na zabawach klasowych i szkolnych, zasilało te imprezy wojsko i tzw. miasto…
W tym przemijającym okresie 40 lecia odeszli już do pedagogicznej przeszłości m.in. n/w profesorowie, bo tak
obowiązkowo ich tytułowaliśmy i nie było żadnych obiekcji.
Pan Edmund Ciesielski dyr. (zm. 1980 r. w Wołowie)
Stanisław Andrian – jęz. rosyjski
Henryk Połukord – P. wojskowe
Wacław Gęba – wychowanie muzyczne, gra na instrumencie
Bolesław Hajduk – wychowanie fizyczne i sport
Janina Połukord – matematyka (zm. VI.2009)
P – wo Furmanowie – matematyka, pedagogika
P – wo Jastrzębscy – j. polski, astronomia, geografia
doc. dr. Stanisława Łapkowska – psychologia, pedagogika (zm.
"Dyro" E. Ciesielski na pedagogicznych
26.V.2008)Oczywiście są i ciekawostki spotkań i zjazdów –
gadułach z kadrą.
dotąd jeszcze kilku koleżeństwa nie dojechało od 1969 r. do nas
na wysłane zaproszenia…
Aktualnie Sulechowskie Towarzystwo Historyczne z Prezesem Panem Markiem Maćkowiakiem bratankiem
pierwszego dyrektora ( 1945 – 1946) Antoniego Maćkowiaka gromadzi archiwalia o Liceum Pedagogicznym,
o ciekawostkach tam zachodzących, wspomnienia, wypowiedzi, zdjęcia. Jak mówi, z obowiązku rodzinnego
i wykształcenia historycznego oraz pracy w promocji miasta Sulechowa „musi to robić” . Dodam – należy to
gromadzić i opisywać szerzej.
- Panu Prezesowi STH Markowi Maćkowiakowi „Klimaty Łagowskie” serdecznie dziękują za udostępnione już
materiały ze swoich zbiorów.

Absolwent Liceum Pedagogicznego
Ryszard Bryl
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Taki sobie żart
(nieoptymistyczny)

Kiedy ogłoszono zakończenie konkursu
Wybieramy cuda natury Ziemi Lubuskiej,
a patronowała konkursowi Gazeta Lubuska już
wiedzieliśmy, że:
Nasze
wcześniejsze
zgłoszenia
konkursowe na drukowanych kuponach
pokazało jak mało Łagowa brało udział
w zabawie, podobnie jak Lubuszan – pomimo,
że tak wielu korzysta, bywa w pięknej okolicy.
Niestety – Łagowski Park Krajobrazowy
to 10 miejsce na 20 pretendentów, to 89
głosów czyli kuponów i SMS - ów. To mało, to
bardzo mało, to małe zainteresowanie.
Napisałem powyższe gdyż 45 kuponów
przesłaliśmy we dwójkę z kolegą…
Ile zostało, łatwo policzyć zainteresowanie.
Niestety nikłe, stąd takie miejsce.

…

Ryszard Bryl
Mieczysław Fedrowicz

Redakcja zakłada, że będzie lepiej w Łagowie,
Będzie aktywniej na paru frontach codzienności,
Codzienności do wypełniania przedsiębiorczością choćby szerzej jeszcze turystyczną. Aby po 15.09
każdego roku nie było smutno…
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BYLIśMY TAM, TAM I TAM JESZCZE…
Świdnica – kolejny Foto -Day organizowany udanie przez Gazetę Lubuską, Muzeum Archeologiczne
Środkowego Nadodrza, UG oraz księdza proboszcza Andrzeja Pomietło z kościoła pw. św. Marcina.

Renesansowe płyty nagrobne Anny z
domu Berge żony Henryka Zedlitza, zm.
5.01.1591 r. i Małgorzaty z domu
Kittlitz żony Krzysztofa Rieme ur. 1537
r. zm. 6.01.1590 r.

Epitafium Henryka Zedlitza ur. 1540
r., zm.2.06.1606 r. z płaskorzeźbą
wyobrażającą zmarłego

Chrzcielnica XVIII w.

Jest wieczór, dziewiątego października 2009, po dziewiętnastej, bardzo dużo ludzi cierpliwie
siedzących i stojących w małym kościele z tajemnicami dawnych, bogatych ludzi tych okolicZedlitzów. Chodzi o legendę sprzed 400 lat, o Baltazara von Zedlitz ur. 1540 r., zm. 02.06.1606 r.,
i mającego swoją płaskorzeźbę wyobrażającą zmarłego.
Legenda mówi, że pod posadzką był pochowany
w srebrnej zbroi ów Baltazar. Płaskorzeźba jest, są
także inne ciekawostki ale Baltazara szukać trzeba
nadal…
Dwa lata temu, pod posadzką znaleziono
szczątki 40 osób i 6 trumien rodowych – to wzbudziło
ciekawość i tak pozostaje, a ksiądz zapowiada dalsze
poszukiwania, badanie obszaru kościelnego. Może
być ciekawie.
A przecież kościół ma płyty nagrobne,
ołtarz barokowy boczny z 1736 r., z gotycką rzeźbą
Madonny i inne. To bardzo dużo dawności, w naszym czasie, po przejściach, wojnach, chorobach,
sporach i zmianach terenów historycznie różnych. Jakoś się uchowało. Ksiądz proboszcz i red. Tomasz
Czyżniewski opowiadali, dali nastrój, pokaz multimedialny, przestrzegali przed trudami krótkiego
zwiedzania i ruszyło.
Kościół św. Marcina

Barokowy ołtarz boczny z
1736 r. z gotycką rzeźbą
Madonny
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Pod posadzką były i są krypty,
pod zachrystią, gdzieś jeszcze da się
teraz tam wejść z latarką, pooglądać
i pofotografować oraz pooddychać
zatęchłą, (ale przewietrzoną) atmosferą
podziemi i dawności…
Kolejka
była
gigantyczna,
posłuszna, sprawnie przesuwała się do
przodu, do krypty i z powrotem. Jeszcze
na dworze, druga kolejka, aby przez
małe okienko jeszcze raz pozezować, co się już widziało lub zobaczy. Takie to ludzkie!
Ciekawostka spotkania było, że Świdniczanie w większości chyba nie wiedzieli, co mają lub już
zapomnieli o podziemiach odkrytych 2 lata temu i o szykującej się możliwości przeżycia
niecodziennych chwil. Szukanie trwać będzie nadal – szuka się legendy, może prawdy o Baltazarze.
Już podczas tego gromadnego pobytu młodszych i starszych czułem, że Baltazar gdzieś tutaj
był i jest.
I było cool.
Tekst Ryszard Bryl

Wykorzystano zdjęcia:
- B. Świtała w opracowaniu reklamowym „Muzeum Archelogiczne Środkowego Nadodrza w
Świdnicy”.
- P. Janczaruk „GL” – Foto Day z Baltazarem
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Nadal ciekawy – Festiwal Piosenki Rosyjskiej
Sobotnim wieczorem 11.07.2009 w zasadzie do północy (potem padało) we wspaniałej muzycznej
atmosferze i przy pełnym amfiteatrze im. Anny German odbywał się II Festiwal Piosenki Rosyjskiej. Zielona
Góra od lat dawnych z piosenką rosyjską związana, kontynuowała tradycję tej muzyki i piosenki – Festiwali
Piosenki Radzieckiej.
Festiwal
otworzył
i
przywitał
zgromadzonych Prezydent miasta
Janusz Kubicki. Jak się okazało, po
pewnych perturbacjach finansowych
i decyzyjnych Festiwal się odbył, jest
ciekawym wypełnieniem kulturalnym,
wakacyjnym w Zielonej Górze.
Choć to już inne czasy to sentyment do
wysłuchania muzyki, piosenki, pieśni
i zabawy pozostał.
W I części Festiwalu po wykonaniu
piosenek konkursowych ogłoszono
Rozdanie nagród na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej
wyniki wręczając zwyciężczyni Agnieszce
Konarskiej tradycyjny Zloty Samowar i 7.500 zł nagrody. Zwyciężczyni była na pierwszym Festiwalu w 2008
roku zdobywając wówczas III miejsce. Srebrny samowar i 5.000 zł wyśpiewała Małgorzata Główka,
a brązowy – duet, rodzeństwo Emils i Sabine. Wyróżnienie otrzymał Litwin Montevydas Donatas.
Drugą część Festiwalu rozpoczął zespół GORAD 312 potem dynamiczni chłopcy zawodowcy IVANUSHKI
INTERNATIONAL – grając, śpiewając,
tańcząc i chwaląc Zieloną Górę. Dalej
zespół LUBE i dalej występował znany
pieśniarz lat 70 –tych Lew Leszczenko –
ciągle młody siłą głosu, sylwetką
i podejściem z estrady do słuchaczy.
Festiwal upiększyła i ubarwiła „rosyjska
Madonna” – Valerii. Po północy, po
deszczyku Amfiteatr pustoszał a muzyka
grała dalej. Tylko szkoda mi tych
„wrogów” wszystkiego co dobre, lepsze
i złe – zawsze nawet jak nie oglądają, nie
przeżywają bo ruskie. Szkoda mi tych
postaci w Zielonej Górze – oni wiedzą
Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze – jednodniowy, wieczorny, udany „najlepiej” nie wiedząc nic. Koncert
show dla kultury
prowadził aktor zielonogórski Artur Beling
wraz z partnerką i szło im po rosyjsku.
R. Bryl
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Nie krakowskie a łagowskie
Wielopole
Wielopole
Dojechaliśmy tutaj w południe, w piękny
dzień, pierwszego sierpnia 2009 roku, po raz
pierwszy, i od razu zachwyciliśmy się okolicą
podłagowską, podsieniawską – pomiędzy
Żelechowem a Sieniawą. Tak, tutaj jeszcze nie
byliśmy, a więc oglądamy i fotografujemy. Co
tutaj było, co tutaj jest, co tutaj pozostanie…
Jeszcze w granicach gminy Łagów jest coś
małego, przysiółek albo osada, może mniej – to Wielopole jest. Jak było nie wiemy obaj, nie byliśmy tutaj,
nie znamy historii, zdarzeń, pracowitości, ni też przeznaczenia. Jak jest, pokazują zdjęcia z tej wizyty, nie
pytamy za pierwszym razem miejscowych, nie szukamy starszego mieszkańca aby nam opowiedział o tym
co było ( będziemy pytać jesienią 2009) jak było i do kiedy – widać, że twórczo i rozwojowo. Teraz już tylko
schyłkowo, ale ekologicznie, piękne obszary
pagórkowate, nadal obsiane, zboże już do zbioru
pod kombajny, czyli wiosną porządnie obsiane.
Ważne, że nie ma odłogów i oby kolejny rok
rolniczy, dzierżawny, był realnie w uprawie.
Musiało być tutaj ludniej, w PRL-owskiej
rzeczywistości, pięknej, bogaciej, głośniej. Mała
miejscowość- zabudowa poniemiecka z cegły,
drewna i kamienia ale widoczne elementy budowli
współczesnych (60 – 70 lat) czyli obory, stodoły
typowo rolnicze i poniemieckie kiedyś, pełne
hodowlanego inwentarza – kiedyś było tutaj głośno i żywotnie. Całość prawdopodobnie podlegała pod PGR
Sieniawa lub podobnie organizacyjnie. Obecnie
obiekty idą w rujnację, są zdewastowane
(szczerbate) od postoju, zapomnienia i tej polskiej
niepotrzebności chorej… Jest prąd, ujęcie wody.
Teraz Ci co zostali, parę domów mieszkalnych z
ogródkami warzywnymi i drzewami owocowymi
ale i niszczejące budynki inwentarzowe,
magazynowe, przechowalnicze.
Dużo tego w tej miejscowości. Teren zarasta
samosiewami z pomocą ptactwa i wiatru
„przybyły” dziczki jabłoni, bzów czarnych, róży
dzikiej i jeżyny, a pomiędzy murami żółcą się
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i różowieją dojrzewające mirabelki.
Teraz obeszliśmy małe Wielkopole i nie zauważyliśmy
tutaj dużego i małego inwentarza, może coś tam
hoduje się w zagrodach podwórkowych. Chyba nie
przeoczyliśmy tego. Szkoda, że to po PRL-owskie
( popeerelowskie) gospodarowanie. Cóż, nie tylko
tutaj i teraz tak jest, podobnie w wielu innych
miejscach w Polsce. Czyż więc mamy schyłek
normalności małych ale własnych gospodarstw,
upraw i hodowli aby móc i mieć gdzie sprzedawać
nadwyżki produkcji. Aby gospodarować trzeba
inwestować w ziemię, sprzęt, budynki, kupować i
wydawać na utrzymanie i rozwój nie mając gwarancji, że będą realne dochody. Inaczej przegrywamy
startując - w czymkolwiek. Czym było, czym pozostało Wielopole dzisiaj, będziemy poszukiwać w 2010
odpowiedzi.
Ryszard Bryl
Krzysztof Fedorowicz

REDAKCJA „KŁ” NADAL NIC NIE WIE:
o pobycie, probostwie i zamieszkiwaniu w Łagowie w latach 40 – 50 – tych ks.
prob. Pawła Biłyka;
nadal wiemy niewiele o zabytkowym, nieczynnym od dziesięcioleci, drugim we wsi,
w Chociulach gm. Świebodzin – kościele, który chyli się ku upadkowi

Zabierzcie głos, pokażcie swoje zainteresowanie i wiedzę o przeszłości
Do tematów już sygnalizowanych „KŁ” powrócą w 2010r.
WYDAWCA
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Dr hab. Bogumiła Burda -UZ Zielona Góra. Towarzystwo Społeczno Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze

Szlichtyngowa i jej tradycje historyczne.
Znani SchIichting'owie.
Samo miasto Szlichtyngowa związane jest z rodziną Schlichting i jej założycielem Janem Jerzym Schlichting'iem.
Założenie miasta bardzo mocne jest związane z wydarzeniami wojny trzydziestoletniej na Dolnym Śląsku i edyktem z 1628
roku dla mieszkańców Księstwa Głogowskiego.
Korzenie samego rodu Schlichting'ów wywodzą się z północnej Danii. Najstarsze przekazy historyczne
wspominają, iż ród ten znany jest od 1069 roku; Schlichting'owie byli spokrewnieni ze wszystkimi rodami królewskimi
Europy. Założycielem rodów Schlichting'ów zamieszkujących Polskę był Kasper, dziedzic wsi Jeziory (Jechser)
w okolicach Świebodzina. Miał on dwóch synów Ambrożego i Filipa. Ambroży był panem (dziedzicem) Jezior, Rzeczycy
i Przytoczny. Zmarł około 1569-1572. Był on trzy razy żonaty, pierwszy raz z Jadwigą Leszczyńską, następnie z Heleną
Glaubiczówną, trzeci raz z Jadwigą Gołczówną. Ambroży Schlichting doczekał się trzech synów. Byli to: Bartłomiej,
Melchior i Henryk. Bartłomiej Schlichting, był po ojcu dziedzicem Rzeczycy koło Paradyża, dodatkowo nabył wsie:
Bukowiec i Łagowiec. Wieś Bukowiec należała do Bukowieckich. Obie rodziny łączy wyznanie kalwińskie. Stało się to pod
wpływem braci czeskich, którzy od 1548 r. przybywali do Wielkopolski (po wygnaniu z Czech przez Ferdynanda I). Bracia
czescy byli odłamem husytyzmu, który oddzielił się w połowie XV w i przybrał nazwę Jednoty Braterskiej. W 1553 roku
wybitny ich kaznodzieja Jerzy Izrael znalazł wsparcie u jednego z najznakomitszych ..rodzin magnackich Jakuba Ostroroga starosty generalnego wielkopolskiego rodów najznakomitszych, w podobne ślady Ostroroga poszło wiele rodzin zamożnej
i średniej szlachty. Oprócz Bukowieckich najważniejsi z nich to: Broniewscy, Bronikowscy, Gajewscy, Grodziccy, Grudzińscy,
Kurnatowscy, Marszewscy, Mieleccy, Suchorzewscy, i Schlichting'owie. Portrety trumienne wspomnianych rodzin
znajdują się w zbiorach muzeum w Międzyrzeczu i Muzeum Narodowym w Poznaniu1. W roku 1578 Franciszek Bukowiecki
sprzedał część swoich udziałów w wiosce Bartłomiejowi Schlichting'owi, od tego roku rodzina Schlichting'ów zaczęła
dodawać sobie do nazwiska przydomek "z Bukowca". Przydomka tego używali wszyscy żyjący po nim Schlichting'owie.
Kasper, drugi z kolei syn Bartłomieja, dziedzic Bukowca, pozostawił z żony Marianny Haugwitz bardzo liczne
potomstwo (trzy córki i pięciu synów). Jednym z nich był Jan Jerzy Schlichting, założyciel miasta Szlichtyngowa.
Historycy bardzo często wymieniają Jana Jerzego, sędziego ziemskiego wschowskiego, który założył miasto
Szlichtyngowa2. Jan Jerzy Schlichting był administratorem dóbr leszczyńskich, wszelkimi sobie danymi sposobami
ułatwiał osiedlanie się Ślązaków w Wielkopolsce. Miało to miejsce po edykcie z końca 1628 roku nakazującym
protestantom w ciągu 6 tygodni opuszczenia księstwa głogowskiego3. Schlichting, mimo protestu Leszczynian, nadawał
ziemie nowym przybyszom. W dzierżawionym przez siebie Obrzycku przedłożył rozwój gospodarczy nad interesy
współwyznawców, a w swoich dobrach dziedzicznych założył dla śląskich uchodźców wspomniane miasteczko
Szlichtyngowa i erygował tam kościół ewangelicki.
Losy Jana Jerzego Schlichtinga (lub Schlichting, ur. w 1597, zm. w 1658) są bardzo ciekawe. Był sędzią ziemskim
we Wschowie, posłem na Sejm, a zarazem ariańskim działaczem reformacyjnym w Polsce, i założycielem miasta
Szlichtyngowa. Był pochodzenia niemieckiego. Przeniósł się do Polski z powodu doznanych represji (ze względu na
wyznawany antytrynitaryzm). Działał w zborach Braci Polskich. Swoja karierę rozpoczął od urzędu sędziego surrogatora
grodzkiego wschowskiego w roku 1625, ale już w 1632 roku otrzymał nominację na sędziego ziemskiego wschowskiego.
Posłował w 1632 roku na sejm konwokacyjny, podpisał z województwem poznańskim obiór Władysława IV, następnie
został mianowany z sejmu koronacyjnego deputatem na Trybunał Skarbowy Radomski i komisarzem do taksowania
przewożonych przez Poznań z zagranicy towarów. Wchodził w skład różnych komisji. Łącznie był jako poseł na

1

Zob. Zbiory muzeum w Międzyrzeczu i Muzeum Narodowe w Poznaniu
Jako ciekawostkę można tu dodać, że sędzia wschowski Schlichting jest również wspomniany w trylogii Henryka Sienkiewicza
3
J. Dworzaczkowa, Bracia Czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, Warszawa 1997, s. 110 i 111.
2
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dwadzieścia sześć sejmów, co świadczy o zaufaniu, jakim go darzyli jego współobywatele. Został obrany w kwietniu
1655 roku marszałka sejmiku generalnego województw wielkopolskich w Środzie.
Był bardzo dobrym ekonomista. Specjalizował się w kupowaniu i sprzedawaniu dóbr. Przeszły przez jego ręce:
rodzinny Bukowiec, który skupił od rodzeństwa, Pieski Wielkie, Wielkie Krzycko i Nowawieś, Charbielino, części
w Przybyszewie, Woźniki. Janowi to właśnie miasteczko Szlichtyngowa zawdzięcza swe powstanie. W 1654 roku
Bukowiec przeszedł w ręce rodziny Unrugów.
Był jednym z wykładowców Akademii Rakowskiej, teologiem ariańskim i biblistą, napisał komentarze do Nowego
Testamentu. W latach 1634-1643 wykupił majątek ziemski na południe od Wschowy z myślą o osadzeniu tam
protestantów, prześladowanych na Śląsku. 20 lipca 1644 otrzymał od króla Władysława pozwolenie na założenie miasta,
nazwanego Szlichtyngowa od nazwiska założyciela. W mieście osiedlili się głównie niemieccy luteranie, którym
Schlichting w przywileju lokacyjnym zagwarantował wolność wyznania4. W 1645 wzniósł tam kościół ewangelicki.
Schlichting mieszkał wraz z żoną w pobliskiej Górczynie. Dwór Schlichting’a był traktowany jako ostoja języka i kultury
polskiej w przeciwieństwie do w większości niemieckiej Szlichtyngowej. W latach potopu Jan, Jerzy poparł Szwedów
widząc w nich obrońców polskich protestantów. Bogusław Leszczyński, pod pozorem choroby, przekazał obowiązki
obrony Leszna Schlichting’owi. Na podstawie niejasnych i sprzecznych relacji trudno ustalić, jaką rolę sędzia wschowski
odegrał w rokowaniach pod Ujściem. Jego sytuację skomplikował fakt, że razem z wojskami szwedzkimi do polski
wjeżdżał Hieronim radziejowski, śmiertelny wróg Leszczyńskich. Schlichting odżegnywał się później od udziału
w kapitulacji, na mocy której wojska szwedzkie miały zająć nie tylko miasta królewskie: Poznań, Kalisz i Międzyrzecz,
ale i Leszno. Stanął w obronie Leszna przed wojskami polskimi, miał je poddać, ale uchodził za zwolennika władzy
szwedzkich rządów. Potajemnie opuścił miasto, które także opuścili w większości mieszkańcy. Już pod koniec 1656 r.
Schlichting ponownie nawiązał stosunki ze swym protektorem Janem, Leszczyńskim, by zerwał ze Szwedami. Szlichtyng
już w 1657 r. ponownie występuje jako pełnoprawny właściciel Szlichtyngowej, którą sprzedał swemu bratankowi
Samuelowi, zachowując sobie dożywocie Zmarł 4 stycznia 1658 roku bezpotomnie i został pochowany w kościele
w Szlichtyngowej. Żoną Samuela była Krystyna z Gruszczyc Kośmidrówna.
Drugim znanym z rodziny Schlichting był Jonasz Schlichting wybitny pisarz i myśliciel ariański żyjący
w pierwszej połowie XVIII w. Wszystkie swoje prace podpisywał de Bucowieiz (z Bukowca). Jonasz Schlichting5 magnum
ecclesiae ornamentum, wywodził się z rodzinnego Bukowca (Bukowiec (niem. Bauchwitź) - wieś w Polsce położona
w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz), mimo niemieckiego nazwiska był
strojący się w polski strój szlachecki, stały mieszkaniec Rakowa, jako minister, wybitny działacz ariański. urodził się około
1592 r. , po ukończeniu szkoły w Rakowie w latach 1615-1621 pełnił na zachodzie, czyli w miastach Amsterdamie,
Lejdzie, Paryżu, funkcję mentora polskich synów szlacheckich. Współpracował z Braćmi Polskimi, arianami
i remonstrantami w Altdorfle, Holandii i Francji, miedzy innymi z Hugonem Grotiusem, Mersennem. Po powrocie do
kraju pełnił różne funkcje kościelne, wizytacyjne szkół i zborów. Był mocno zaangażowany w sprawy wiary, był pastorem
w Rakowie, a potem w Lusławicach. Skazany wyrokiem sejmu warszawskiego w 1647 za rozsiewanie bezbożnych
dogmatów na wygnanie z kraju (opublikował książkę o zwykłym wykładzie ideologii ariańskiej, nie stawił się
przezornie na sąd)6, krył się długo po domach przychylnej sobie szlachty, następnie wyniósł się do Holandii, gdzie był
nauczycielem Zbigniewa Sienińskiego, pobierającego tam nauki. W czasie najazdu Szwedów powrócił chwilowo do
Krakowa, po ich jednak ustąpieniu zmuszony był znowu kraj opuścić. W 1659 roku przebywając w Szczecinie wraz ze
Stanisławem Lubienieckim przygotowywał memoriał w obronie wygania arian z Polski na kongres w Oliwie dla Karola
Gustawa. Zmarł w Żelechowie na pograniczu Śląska. Najważniejsze prace: "Odpowiedź na script X. D. Clementinusa"
(Raków 1625), "Questiones duae" (Raków 1636), "De ss. Trinitate" (Raków 1637), "Confessio fidei Christiane etc"
(1642 - dzieło spalone publicznie ręką kata, a następnie przełożone na niemiecki, francuski i holenderski).

4

Zob. T. Jaworski, Wojna. Pokój i religia a ruchy ludnościowe na pograniczu zachodnim w XVII i na początku XVIII
wieku, Zielona Góra 1998, s. 61, 72, 83 i n.
5

S. Tync, Wyższa Szkoła Braci Polskich w Rakowie. Zarys jej dziejów (1602-1638), [w:] Studia nad arianizmem, pod red. L. Chmaja,
Warszawa 1959, s. 365 i n.
6

J. Tazbir, Bracia polscy w latach potopu, [w:] Studia nad arianizmem, pod red. L. Chmaja, Warszawa 1959, s. 451 i n.
42

Jonasz Schlichting
Następny znany ze Schlichting'ów to: Krzysztof Schlichting (ur. po 1620, zm. po 1684),
kaznodzieja ariański, teolog i pastor zboru Braci Polskich. Krzysztof Schlichting był synem Jonasza
Schlichting'a, szlachcica polskiego i teologa braci polskich oraz Anny Lubienieckiej (córka Jana).
(Jego krewną była Marianna Lehndorff ze Schlichting'ów w Sztynorcie.). Kształcił się w
szkołach ariańskich w Rakowie i Lusławicach oraz na uniwersytecie we Frankfurcie i
przypuszczalnie w Lejdzie. Krzysztof Schlichting był kaznodzieją braci polskich w Prusach, a po
śmierci Krzysztofa Crella- Spinowskiego od 1680 był ministrem zboru w Kosinowie, gdzie też przez
kilka lat był rektorem miejscowej szkoły. Syn Krzysztofa dwojga imion Krzysztofy, Jonasz
Schlichting po studiach na Albertynie i we Frankfurcie również był kaznodzieją.
Szlichtyngowa powstała w końcu lat trzydziestych XVII wieku jako ważny ośrodek celny i targowy na szlaku
wiodącym ze Śląska w głąb Wielkopolski. T. Jaworski w swej pracy pisze, iż „żyła przede wszystkim z przemytu"7.
W wyniku wojny trzydziestoletniej znaczna część niekatolickiej ludności Śląska i Czech została zmuszona do schronienia
się na terytorium Rzeczypospolitej. Wykorzystując poszczególne fale emigracyjne i geograficzne położenie swych dóbr
Jan Jerzy Schlichting utworzył osadę dla uchodźców na gruntach wsi Górczyna i Puszcza. W kilka lat później nadał jej
prawa miejskie według wzorów magdeburskich i nazwę Szlichtyngowa. Przywilej lokacyjny zatwierdził 20 czerwca
1644 roku król polski Władysław IV. Lokacja Szlichtyngowej była rezultatem celowej polityki gospodarczej Schlichting.
Podniosła znaczenie rodu i pozwoliła na osiąganie znacznych korzyści finansowych. Zgodnie z ówczesnym statusem
miast prywatnych Szlichtyngowa otrzymała ograniczone prawa samorządowe. Osadnicy posiadali prawo do dzierżawy
wieczystej oraz lokalne władze administracyjne, reprezentowane przez burmistrza i radę oraz sądowe w osobie wójta
i ławy. Wójt był formalnie panem miasta, jednakże prawo magdeburskie dopuszczało swobodny rozwój miejskiej
władzy sądowniczej. Rada miejska liczyła 5 osób wybieranych spośród mieszczan. Jej skład był jednak zatwierdzany
przez właściciela. Faktyczną władzę sprawował burmistrz, który cieszył się zaufaniem właściciela. Rada miejska posiadała
kompetencje władzy uchwałodawczej i wykonawczej na terenie miasta. Otrzymała prawo decydowania o sprawach
miejskich, głównie w zakresie pilnowania miar i wag, utrzymywania budynków miejskich, zbiórek publicznych,
przestrzegania przepisów policyjnych i przyjmowania do prawa miejskiego. Ponadto rozdzielała obciążenia finansowe na
poszczególnych członków gminy miejskiej i pośredniczyła w wybieraniu podatków. Z jej funduszy utrzymywano kościół
luterański i szpital miejski. Nie posiadała natomiast praw nadzoru nad działalnością cechów, które należały do
właściciela. Schlichting'owie kontrolowali także budżet miejski oraz mogli zgłaszać veto wobec ustaleń rady
sprzecznych z ich interesami. Bardziej stabilnym organem władz miejskich była ława. Sądziła ona sprawy karne,
z zastrzeżeniem, iż w przypadkach ciężkich przewinień wymagana jest obecność właściciela. Ilość ławników nie
przekraczała 6 osób. Wójt sprawował władzę sądowniczą w sprawach spornych. W 1777 roku, wraz
z wprowadzeniem na Ziemi Wschowskiej nowego modelu sądownictwa, działalność ławy została poważnie
ograniczona. Władzę w sprawach karnych sprawował wójt, z zastrzeżeniem, iż sprawy kryminalne będą sądzone we
Wschowie. Aż do 1793 roku prowadzono wspólny zarząd finansowy dla miasta Szlichtyngowa i majątków: Górczyna,
Wilkowo i Puszcza. W wyniku II rozbioru miasto zostało wcielone w skład państwa pruskiego. W latach 1807-1815
Szlichtyngowa znalazła się w ramach Księstwa Warszawskiego8.
Najciekawsza jednak historia dotycząca tego rodu pochodzi z czasów króla Zygmunta Augusta. Jak głosi legenda,
pewnego dnia, król w towarzystwie świty dworskiej wyruszył na polowanie. Tam został napadnięty przez okolicznych
zbójców. Większość towarzyszących mu osób rozpierzchło się w popłochu, a u boku króla pozostał tylko jeden
człowiek -Ambroży Schlichting (Ambrosius von Schlichting). Zadął on natychmiast swój róg myśliwski przywołując
okolicznych chłopów. Tym sposobem ocalił życie królowi, który w podzięce nadał Schlichting'owi prawo do używania
herbu z czerwonym rogiem. Legenda głosiła też, że ilekroć róg Schlichting'ów będzie słyszalny/będą to dla Polski
dobre czasy, dlatego też kolejny polscy królowie starali się, aby w ich świecie znajdował się ktoś tego rodu9.
7

T. Jaworski, Wojna. Pokój i religia a ruchy ludnościowe na pograniczu zachodnim w XVII i na początku XVIII wieku, Zielona Góra 1998 , s. 83.
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie, Akta miasta Szlichtyngowa, nr zespołu: 361/0 Karta: A, lata 16371941.
9
Poniższy fragment został przygotowany o szkic genealogiczno-historyczny autorstwa Włodzimierza Dworzaczka z roku 1938 „Schlichting'owie
w Polsce" i zbiory Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, siedziba w Starym Kisielinie. Wykorzystano również prace: T. Jaworskiego, J.
Tazbira, S. Tyńca, J. Dworzaczkowej oraz dostępne na stronach internetowych Szlichtyngowej, Wschowy i Arian w Polsce.
8
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Stygmaty – Wspólne działanie – zwierciadło władzy – „Puls” – Mieczysław Jerzy
Bonisławski (Polskie Tow. Krajoznawcze Zielona Góra)
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WIĘCEJ

DZIUR NIŻ ASFALTU

To dobrze, że rok 2009, jak pisano, miał więcej pieniędzy na drogi – na remonty, wszelkie decyzje. Jak zapisałem
sobie kilka miesięcy temu wzrost był istotny z 2,1 mln do 13 mln na
całoroczne planowanie, na dobre skuteczne planowanie…
Jeśli starostwo powiatowe w Świebodzinie zarządza 416-ma
kilometrami dróg powiatowych, to widać już, że różne były i będą
priorytety teraz i na dalsze lata (przy takich lub większych pieniądzach).
Z prognoz podawanych do budżetu 2009 roku są realizowane
przedsięwzięcia i trwanie przy obietnicach – rok się kończy, obyśmy
Ile tutaj trzeba odrobić zaległości, droga Żelechów Łagów powiatowa a czas
jakby się zatrzymał - jest V/2009 r.

nie otrzymali wiadomości, że nie było sprzętu, że nie udało się, bo coś
tam…
Drogi do Rokitnicy, Węgrzynic, Niedźwiedzia licząc od
Świebodzina już nie wytrzymują. Droga Łagów – Łagówek, Łagów –
Jemiołów, Łagów – Żelechów do dużego, pełnego opracowania, czyli
odbudowy, przebudowy, czyli położenia na lata nawierzchni,
pociągnięcia ścieżki np. chodnikowo-rowerowej, bo czasy są takie,
że tylko

Jedziemy do Jemiołowa, pod górę, obok osiedla
Lecha, ul. Sulęcińska od 6 lat do poważnej
całościowej przebudowy…

przybywa

pojazdów, nasila się
gęstość przejazdów,

prędkości i przy wieloletnich zaniedbaniach poboczy, nawierzchni,
zakrzaczeniu, zawężaniu się szerokości. Modne staje się pojęcie
drogi alternatywne, czyli dodatkowo dobre, boczne, pomocnicze
dla tych głównych w przypadku ich „zakorkowania” kolizjami,
tragediami wypadków i braku przejezdności, a także czasu
Ul. Sulęcińska – do Jemiołowa – „remont” pozorny
plackami asfaltu

bieżącego – budowania odcinków autostrad.
Już prawie każda droga prowadząca do Łagowa – do znanej
miejscowości wypoczynkowej jest dobra, ale nie jest tak dobrze,
aby chwalić. Od 2006-2009 nie udało się zrealizować pomimo
obietnic (naprawa, budowa, przebudowa) drogi Łagów - Łagówek
– nie udaje się umocować w budżecie starostwa powiatowego
realizacji drogi do Jemiołowa. Obie z Żelechowem można nazwać
ostatnimi, jakie są do bardzo poważnej inwestycji – nadal są, i
zobaczymy, co nam powie Świebodzin na rok 2010.
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Tak wygląda jedna z najbardziej zaniedbanych dróg
powiatowych w gminie Łagów, który kurortem
chce być! Tutaj trzeba dużo zrobić, gdy się nie
robiło przez lata…

Weź Pan i napisz – mówią napotykani mieszkańcy Łagowa,
Jemiołowa, Żelechowa widząc, że fotografuję, przyglądam się tym
śmiesznym, nieporadnym, nieskutecznym straszliwie tzw. „plackom
krowim”, jakie doraźnie pokrywają ubytki w asfalcie.
To zaniedbanie zbyt długo trwa, to już niemoc realizacyjna
trwająca kolejny sezon, w Łagowie, to sezon na turystów. Tak się
składa, że droga na wspomnianym odcinku to najbardziej wrażliwy
Ileż tutaj miejsca na dobrą drogę powiatową, na ścieżkę
rowerową lub chodnik do tablicy miejscowości

teraz temat, i aktualny. Od Łagowa do Jemiołowa tak się dzieje,
jadą samochody, w tym bardzo duże i ciężkie z drzewem
tartacznym. To przy tej drodze mamy Osiedle Lecha – ulicę
z wzrastającą ilością mieszkańców i nadal ze złą drogą powiatową.
To na tej drodze jest najgorszy asfalt do już realizowanej budowy
k/młyna zespołu boisk sportowych. To tam będą zmierzać kibice,
sportowcy, osoby i grupy trenujące w zasadzie cały rok, to tam będą
także organizowane gminne imprezy skupiające i słusznie,

Z boiskiem gminnym już coś się robi

oglądających. Ale droga nadal jest z asfaltem z pierwszej połowy

lat 60-tych, gdy budowano Centrum Radiowo-Telewizyjne. Nie da się utrzymać tego stanu drogi powiatowej np.
twierdząc, że nie ujęto w planie, zbyt małe obciążenie, może poczekać, są inne potrzeby, posiadamy zbyt małe środki
finansowe i musimy odłożyć na lata dalsze. Jakie dalsze, obciążenie pojazdami to stała wzrostu zagrożenia życia
ludzkiego, to stała wzrostowa (chyba, że nadal życie ludzkie jest tak mało warte).

Jedziemy z Żelechowa do Łagowa (PGR)

Świetna powiatowa droga z
Żelechowa, przed Łagowem widać,
że można poszerzać pobocze, że
trzeba drzewa jabłoni pielęgnować
lub wyciąć, że nawierzchnia to pożal
się Bogu…

Na wyżej sygnalizowanym odcinku są szerokie, oczywiście mocno zaniedbane pobocza z murawą, zbędnym piaskiem,
z ostrymi zakrętami, z dużym nachyleniem procentowym wzniesienia. Jeśli to jest mało, to mamy też możliwość
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profilowania bezpiecznego chodnika lub połączonego chodnika-ścieżki rowerowej, która zapewni bezpieczeństwo
pieszym użytkownikom w różnym wieku po niej się poruszającym. To już konieczność wyboru i realizacji. Zawsze w
pewnych sytuacjach jesteśmy piechurami. Idziemy do lekarza, po zakupy, do kościoła, do szkoły, na pole, na grzyby,
itp. I tak będzie.
Co pozostaje? Należy siłami lokalnymi ludzi naciskać na władze,
to obowiązek i wymóg zapewniania sobie bezpieczeństwa na co
dzień, także oświetlenia, ławki do wypoczynku, wygody
wreszcie.
Pozostaje także dążyć, wymagać, dawać do zrozumienia, aby
realizacja chodnika, ścieżki rowerowej była sensowna, mądra,
uchowała starych dębów, wymusiła odnowę drzew zielonych,
ich pielęgnację, czyli – zostawić stare i zaniedbane drzewa
owocowe, jabłonie, dbać o ich istnienie kontrolowane i ładne –
czy wyciąć i „hodować” zaniedbane odrosty i samosiewy

Droga do Łagowa – szerokie pobocze do bezpiecznego
tworzenia ścieżki rowerowej, chodnika do granic
miejscowości i trochę dalej, gdy już się buduje zespół
boisk – powiedzmy, że porządny może stadion?!

dziczek krzewiących się na poboczach. Fakt, zadbane pobocza, jarzębiny, dzikie róże, gruszki, śliwy, podkrzesane jak
drzewo, to sama piękność. A to dlatego, że naturalne, zadbane i inni by to widzieli. Nie tylko „For Sale”. Do tematu
Łagów sprzedany- będziemy uparcie wracać!
Redakcja w następnym numerze przytoczy obywatelską korespondencję na wyżej wymieniony temat, gdy zarząd
dróg powiatowych w Świebodzinie odpowiada, iż nie może więcej zrobić, ubolewając – brak pieniędzy
i pracowników! Kpina!
Tekst i zdjęcia Ryszard Bryl
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TAK BYŁO!
Rozmowa z porucznikiem w ST. Spoczynku Wojska Polskiego, Panem Janem Andrusikiem zam. Łagów. W Wielki
Piątek 10.04.09r., w bardzo ciepły kwietniowy dzień wiosenny, na ławeczce przed domem umówiliśmy się
wstępnie na rozmowę o dawnych czasach, o bitwie pod Lenino w październiku 1943 roku. Rozmowa z 27.04.2009 –
w Łagowie Kolonii
RB: Nie widziałem dotychczas, że był Pan żołnierzem II wojny światowej w ZSRR i w Polsce, że szczęśliwie doszedł
do Berlina, że jest Pan przyzwoitego zdrowia, samodzielny…
J.A.: W Łagowie, to ja jestem od kilkunastu lat, moja droga do tej miejscowości była długa i trudna, wręcz bolesna.
Doszedłem tutaj i dojechałem pokonując tysiące kilometrów i widząc tragedie i niejedną śmierć innych. Niestety.
R.B.: Na wschodzie jak było?
Jestem z rodziny Polaków, która zamieszkała na terenach dawnej Polski, na Kresach, w Kolonii Kupczyńce pow. I woj.
Tarnopol. Naokoło była większość wsi ukraińskich, ale w latach 1922 – 1939 żyliśmy wspólnie, obok siebie i było
spokojnie, pracowaliśmy głównie na roli. Jeszcze nie była podsycana potem wrogość, ukrywana i jawna niechęć, nie
głoszono ostrych nacjonalistycznych haseł o samodzielnej Ukrainie.
R.B.: Jakie były zachowania Ukraińców w 1939 – 40 roku?
Moi rodzice mieli wiejski sklep, żyliśmy dostatnio i spokojnie choć sklep był mały. Już w 1939 r. niektórzy Ukraińcy
srożyli się na Polaków, odgrażali się za zachowania Piłsudskiego i jego wojska, za osiedlanie ziem osadnikami
wojskowymi, za zabranie ziem ukraińskiej.
Do tej pory musi Pan wiedzieć, nie powiedziano całej trudnej prawdy o czasach osadnictwa o zachowaniach ludzi, ale
my Polacy tam też nie zawsze byliśmy w porządku…
Tak w październiku 1939, w nocy była pierwsza groźna awantura Ukraińców z bronią na Polaków – ja miałem wtedy
17 lat. W nocy, biciem w dzwony oznajmiono, że jest zagrożenie, że trzeba ubierać się i uciekać, że napadli na nas.
Uciekaliśmy w pola, do wsi Hudaczków, polskiej wsi. Były pobicia i strzały, jeszcze u nas nikt nie zginął – zastraszano
nas.
Coraz
częściej
widziano
cywilnych obcych ludzi, jawnie
z bronią długą, coś tworzyli,
gromadzili się, organizowali
system państwa ukraińskiego,
oceniali przeciwnika – Polaków,
Rosjan. Formalnie jak wiemy był
to teren po 17.09.1939r.
włączony do ZSRR. Jakoś my –
ojciec i matka oraz nas sześcioro
dzieci (3 siostry i 3 braci) nadal
żyliśmy w Kolonii, a dodam, że
ojciec osiadł tam od 1920 roku
kupując ziemię, a był z Krakowa.
To może Pan sobie wyobrazić,
pasowaliśmy na obcych!
Lubrza – Pomnik Bohaterom II wojny światowej, Foto. R. Bryl
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Wędrówka; Początek gehenny wojennej.
10.II. 1940, nocą wpadli do mieszkania, wojskowi, Rosjanie i dając 20 min. czasu nakazali szykować się do drogi, w
podróż, wsiadać na podstawione sanie i jazda na stacje kolejową do pociągu – jak się okazało w niewolę rosyjską.
Zdążyliśmy zabić 58 kur i do worka, aby potem było co jeść – jechaliśmy pociągiem w mrozie rosyjskim w głąb Rosji,
aż do 04.03.1940r. Tak dojechaliśmy do Krasnojarskiego Kraju w tajgę, w bezkresne obszary, do pracy.
Dostali miejsce w domach z drewnianych bali, już zbudowanych, mocno osadzonych w ziemi. Dom na 7 rodzin, z
piecykiem do gotowania strawy, ogrzewania, suszenia mokrej bielizny i odzieży, do życia przy nim gdy płonie ogień i
daje pożądane ciepło życia…
R.B.: Jak było na początku w mrozach Rosji, w nowym miejscu, pośród nowych ludzi, biedy i strachu?
Pobyt stał się przymusowy, przydzielono nam pracę w lesie przy wyrębie drzew, spławianiu ich rzeką Jenisiej. Do
najbliższej stacji kolejowej było 86 km. Pośród ludzi w różnym wieku były choroby, załamania psychiczne, próby
ucieczek – śmierć. Ciągle drżeliśmy o rodzinę, obawa o rozłąkę była motorem działania, do życia, pracy, walki o byt,
przetrwanie.
Ucieka jednak przez tajgę i Jenisiej, aby dotrzeć do stacji kolejowej, chciał dotrzeć do Krasnojarska, ale to 500 km.
Idzie pieszo lasami, bocznymi drogami, jest głodny, słaby, ludzi aby nie wydali, słabnie. Wtedy w lesie spotkał
starszego, brodatego człowieka – opowiedział co zrobi, co chce zrobić. Okazało się, że był to syn dawnego zesłańca w
Rosji carskiej. Ten Rosjanin miał syna milicjanta, przyobiecał i kazał zaufać, że pomogą, pogada z synem i coś ustalą,
teraz aby jeszcze siedział dobę w lesie, potem go zabiorą. Rzeczywiście tak się stało, nie było zdrady, chęci zarobku na
uciekinierze – pomogli. Wymyślili, że milicjant będzie udawał, że konwojuje Polaka jako aresztanta do Krasnojarska i
tam się rozstali. Nie miał wyboru, był słaby, chorowity, nie wiedział co dalej robić – zgłosił się w komendzie milicji
sam. Został zatrzymany jako podejrzany o szpiegostwo, osadzony w dużym więzieniu, w jednoosobowej celi i siedział
3 miesiące będąc często przesłuchiwanym (nie bili). Następnie bez wyroku i dokumentów sądowych został
przewieziony do drugiego więzienia, siedząc w celi z 45 osobami, podobnie uwięzionymi, Rosjanami z różnych
republik. Naród był karany i podejrzewany za byle co i żył w biedzie i zastraszeniu.
W więzieniu ciężko zachorował na malarię (400), było ciężko, zabrano go do szpitala i tam od Polaka z Tarnopola
(ziem laka) dowiedział się, iż rodzina żyje. Chciał się wypisać z leczenia, pisał pisma, był niestety słabej kondycji aby
pracować dalej i wracać do tajgi. Wtedy dostał wyrok – 10 lat więzienia za szpiegostwo ( 11 zarzutów). Nie wie
dlaczego do dziś, ale po paru miesiącach dostaje pismo (bunagę), że jest wolny, niewinny i może sobie powracać do
rodziny. Należy przyjąć, że to co opowiedział w śledztwie, zostało sprawdzone, nie kłamał i nie był szpiegiem.
Popłynął statkiem rzeką Jenisiej i dopłynął do pracującej nadal w tajdze rodziny – nadal byli wszyscy razem – 3
siostry, brat, ojciec, matka, i pracował w lesie…

Do Armii Andersa!
R.B.: Jak kwalifikowano do nowej armii polskiej, co mówiono?
Rozchodziły się wieści, że w Rosji gen. Anders tworzy polskie wojsko, armię, która ma pomóc ZSRR w walce z
Niemcami, a było akurat Rosjanom bardzo ciężko. Rozgłaszano, że można się zgłaszać, że Rosjanie są przychylni, dają
wolność, szkolą, karmią, leczą i ubierają – liczą na wspólną walkę z Niemcami. Było to już w 1942, po ciężkich walkach
w Rosji, Niemcy zajęli wielkie obszary ZSRR. Do Armii Andersa szli lepiej wykształceni, samotni, ochotnicy, nie musieli
się martwić o utrzymanie rodzin. U Rosjan ciągle brano kolejnych cywilów do wojska, zaczynało brakować rąk do
pracy w kołchozach i sowchozach m.in. w Minisińsku, wieś Bietera. Do tajgi zaczęli przyjeżdżać tzw. werbownicy aby
nas zachęcać do pracy w kołchozach bo tam jest lepiej żyć. Niektórzy szli, próbowali pracy kołchozowej, ale sytuacja
w całej Rosji była ciężka żywieniowo. Armia Radziecka brała zboża, mięso – nic się nie poprawiło…
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Do Armii Kościuszkowskiej – jak było?
Potem w V/1943 r. zabrali mnie i innych mężczyzn do Sielec, do wojska polskiego, do tworzących się oddziałów.
Wtedy, zmarł nam ojciec na serce, w tym kołchozie…Ja i brat Stanisław l. 22 szkoliliśmy się na żołnierzy wojska
polskiego, budowaliśmy od podstaw obóz wojskowy z namiotów i domy drewniane - tak powstawała I Dywizja im. T.
Kościuszki. Ćwiczyliśmy każdy dzień po kilka godzin, większość mężczyzn była bez jakiegokolwiek przeszkolenia
wojskowego, inni wcześniej odeszli z gen. Andersem. Ludzie byli z kołchozów, tajgi, obozów pracy, zesłań, więzień. I
znowu było bardzo ciężko i głodno. Dostawaliśmy czarny chleb o gliniastej konsystencji, kasza w zupie, kasza na
drugie – bieda a jeść się dalej chciało. Kapral – dowódca 10 – cio osobowej drużyny dzielił pożywienie krojąc chleb
w porcje, kaszę do menażek. Przygotowanie nowego wojska było przyśpieszone, nie wiedzieliśmy kiedy zakończymy
szkolenie, przysięgę i wymarszem na front. Jak to w wojsku, był cały system nagród i kar, do sądów doraźnych
rozstrzeliwania, włącznie.
W tym czasie dochodziły do nas wieści i listy, że na Wołyniu i Polesiu Ukraińcy w 1943 już jawnie, mocno, w dzień i
noc palą wsie i mordują ludzi, Polaków od dzieci po starców…

Walka – Lenino 12.10.1943 r.
10.10.1943 byliśmy blisko frontu, linii walk, okopaliśmy się i trwali w pogotowiu w okopach. Niemcy samolotami
zwiadowczymi śledzili nasze pozycje i zaznaczali cele artylerii dymem gdzie ostrzeliwać nas.
Przez swoje gigantofony „powitali” nas po polsku propagandą wojskową i po rosyjsku głosząc „cześć żołnierzom
walczącym za 400 gram czarnego chleba, gdy w tajgach od ciężkiej pracy umierają wasze matki i siostry, przechodźcie
na naszą stronę” itp. Oczywiście strona radziecka także Niemcom przykładała jako germańcom, którzy wojnę
przegrają.
Wieś Lenino leżała na wzniesieniu, wyżej, i tam usadowieni i umocnieni, były oddziały niemieckie, niżej były oddziały
polskie i radzieckie, były dobrze widoczne…
Bitwa była wielogodzinna, ciężka z artylerią i samolotami, z Rosjanami z lewej i prawej strony, na odkrytym terenie
pod górę do Niemców wstrzeliwujących się łatwo w nasze oddziały, zresztą nieobyte w walkach. Żołnierz musiał iść
wg taktyki walki 1943 – wyprostowany z bagnetem na karabinie, w tyralierze…
Już na początku bitwy, w walce, od kuli niemieckiej zginął starszy brat Stanisław, na oczach innych, sam Jan ranny w
dłoń, poił umierającego wodą z pobliskiej rzeczki Miereji, a krew z dłoni barwiła wodę podawaną bratu przez brata.
Obrazek Matki Boskiej i dokumenty w menażce przypiął agrafką do munduru zmarłego i już sam wymagał pomocy
medycznej i trafił do lazaretu polowego.
Po walce, po szpitalnym leczeniu powrócił do dywizji, do Smoleńska i poszli dalej na Berlin – ludzie ginęli, zostawali
inwalidami, umierali, były uzupełnienia nowym żołnierzem i walki trwały dalej i dalej. Wyzwali Rosję, Polskę. Już w
1944 r. został wybrany jako młody, sprawny, odważny żołnierz do kolejnej, tworzonej grupy desantowej (zrzutków),
aby zdobywać przyczółki, być w zwiadzie przed główną armią, zaskakiwać wroga, zdobywać języka, walczyć w mieście
i współpracować z partyzantką itp. Ćwiczył znowu w Sielcach. Niestety już wtedy dała o sobie znać choroba złego
odżywiania, choroba żołądka, wycieńczająca organizm, nie pozwalająca na dalszą niepewność w terenach
nieznanych. Lekarze wycofali go z formacji specjalnej. Wojnę zakończył w Berlinie.

Zaraz po wojnie
Zwycięzcy powoli, w luźny, żołnierskim szyku wracali do Polski, do kraju o który walczyli. Wracali też inni –
furmankami, rowerami zdobycznymi, marszem i . Do Polski wracali oprócz żołnierzy – robotnicy przymusowi, z
obozów pracy i koncentracyjnych, drogi były zatłoczone ale spokojne.
Jednostka naszego bohatera wracała do Warszawy do Rembertowa, potem na Śląsk do Zabrza, a dalej do
Tarnowskich Gór, gdzie tworzono garnizony stałe. Wojsko Polskie ochraniało obiekty państwowe, strategiczne –
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fabryki, miasta, kopalnie, magazyny żywności, paliw itp. Gdy zaistniała możliwość demobilizacji, powrotu do cywila,
zwalnia się jesienią 1947 r. ze służby i powraca do rodziny.

Znowu szuka rodziny
Wojna się skończyła kraj mozolnie dźwigał się z ruin i klęsk 1939 – 45, był czas odbudowy. Kanałami jeszcze
wojskowymi, poprzez rodzinę w Krakowie odnalazł najstarszego brata Kazimierza, który już w 1939 r. brał udział w
obronie Polski przed najeźdźcą, a następnie był w niewoli niemieckiej. To brat zajął i wybrał gospodarkę poniemiecką
w podłagowskim Jemiołowie i tam się spotkali. Z ZSRR powróciła matka i siostry, brat Kazimierz już miał rodzinę.

Na zachodzie nowej Polski
Ożeniłem się w grudniu 1948 r., ślub był w Łagowie, wielu ludzi zawierało nowe związki, rodziły się dzieci. Wokół
stabilizowały się osiedlenia wsi, rolnictwo i zakłady pracy.
W Łagowie, w kościele ślub dawał proboszcz Paweł Brłyk. Matka po powrocie z Rosji dostała 8 ha ziemi i zamieszkała
z Kazimierzem w Jemiołowie, wspólnie gospodarowali w starych budynkach poniemieckich.
Razem było nam trochę ciasno i postanowiłem jako przyszły samodzielny rolnik szukać swojego gospodarstwa.
Wyjechałem na Dolny Śląsk, osiadłem we wsi Maciejowice k/Jeleniej Góry. Ponownie odnawia się choroba żołądka,
nie czuł się dobrze na tamtych ziemiach (wyobcowany), powraca jeszcze raz do Jemiołowa, a następnie znajduje
gospodarstwo rolne w Wielowsi i przez 19 lat jest rolnikiem na 10 ha własnej ziemi rolniczej. Najlepiej ma się w
latach 70 –tych gdy uprawia len. W Wielowsi stał się rencistą po wypadku drogowym, gdy wioząc len szosą najechał
na jego zaprzęg, z drogi podporządkowanej, „fachowiec” kierowca ciągnika.
Pobliskie wsie powiatu Sulęcin były skazane na zamieszkanie przez nowych gospodarzy . Tereny zachodniej Polski to
tereny przejęte, powojskowe, poligonowe do tej pory. Pomagano znaleźć domy, gospodarstwa, sprzęt rolniczy,
potem przydzielano nawet pieniądze na zagospodarowanie, pod zasiewy. Lata 50 –te, 60 –te, to pogorszenie sytuacji
rolników poprzez dostawy obowiązkowe, gorzej opłacane.

Za krew ostatnią!
Jestem kawalerem Krzyża Orderu Odrodzenia Polski i innych odznaczeń i odznak czasu wojny. Za prezydentury
Aleksandra Kwaśniewskiego bardziej o nas kombatantach pamiętano (może po raz ostatni) o walce o Polskę przy
boku Armii Czerwonej. Były awanse, spotkania wymierającego już pokolenia z młodzieżą. Kancelaria Prezydenta
Kwaśniewskiego organizowała wyjazd do Smoleńska i na pola walki – pod Lenino, wyjazd pociągiem, aby po raz
ostatni obejrzeć ten tragiczny a konieczny obszar walk nad Miereją. Tam na tablicy pamiątkowej, odczytałem w
kolumnach nazwisk poległych żołnierzy 12.X.1943r. nazwisko nieco starszego brata Stanisława Andrusika – kaprala
W.P l. 22. W 60 – cio lecie bitwy w 2003 roku było też uroczyste spotkanie w koszarach obecnej jednostki W.P
w Rembertowie, oficerski obiad, obejrzenie sprzętu wojskowego w największym Muzeum Wojskowym w Warszawie.
Rozmawiał
Ryszard Bryl
Bardzo dziękuję za opowieść o trudach, tamtych biednych, nieprzyjemnych ludziom czasach z Pana młodości.
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Kraina dębów
Gryżyna jest miejscowością oddaloną od Łagowa
o ok. 26km. Jest to wieś w gminie Bytnica, powiat
Krośnieński. Liczy sobie ok. 140 mieszkańców. Aby
tam dojechać z Łagowa, należy kierować się na
Krosno Odrzańskie mijając kolejno Poźrzadło,
Toporów, Niedźwiedź i Węgrzynice. Gryżyna jest
miejscowością bardzo mało znaną, jednak
wyjątkowe ukształtowanie terenu okalającego
Gryżynę, czyni ją niezwykle atrakcyjną turystycznie
i przyrodniczo. Walory niezwykłego krajobrazu
polodowcowego doceniono tworząc w 1996 roku
Rozporządzeniem Wojewody Zielonogórskiego
Gryżyński Park Krajobrazowy .
Jest on jednym z najmniejszych parków
krajobrazowych w Polsce. Jego niezwykłe bogactwo
rzeźby terenu, park zawdzięcza działalności lodowca.
Gryżyński Park Krajobrazowy, swoim kształtem
i mnogością różnych form ukształtowania terenu,
mocno kontrastuje z równinami sandru Ołoboku.
Występują tu wąwozy, wzgórza morenowe, jeziora,

woda jeziora Kałek, zachęca do kąpieli. Idealnym
miejscem do kąpieli, jest plaża na terenie ośrodka
wczasowego Gryżyna. Robi
ona niesamowite wrażenie
opadając półkolem w dół, ku
wodom jeziora. Klimatem
kąpielisko
przypomina
nadmorską plaże, ma jednak
tę przewagę nad Bałtykiem,
że
wody
jeziora
są
zdecydowanie
bardziej
czyste. Latem, w promieniach
słońca
woda
nabiera
odcieniu błękitu. Kąpielisko
jest bezpieczne dla dzieci,
piaszczyste dno i spory
obszar płytkiej wody pozwala
maluchom
cieszyć
się
kąpielami.
Nurkując
w wodach jeziora Kałek,
zachwycać
się
można
czystością wody i bogactwem świata podwodnego.
Wędkarze, nie mogą tu narzekać, na brak urodzaju
ryb. Najgłębsze jezioro parku, drugie po jeziorze
Ciecz na Ziemi Lubuskiej, jezioro Jelito ( 36,6m ) jest
również znane z bogatego rybostanu. Występują tu
karaś, płoć, szczupak, lin, okoń, leszcz, amury
(dorastające nawet do kilkunastu kilogramów) oraz

stawy, cieki wodne, strumienie, rozlewiska, moczary,
torfowiska i rzeki. Czyni to Gryżynę atrakcyjną dla
miłośników sportów wodnych, wędkarzy oraz osób
ceniących sobie bliski kontakt z przyrodą i wędrówki
piesze.
Osoby lubiące spędzać czas nad wodą, nie będą
zawiedzione przyjeżdżając w te strony. Bardzo czysta
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tołpygę pstrą, której osobniki dorastają nawet do
25kg.
Piechurom polecam wycieczkę ścieżką przyrodniczą,
która zaczyna się przy ośrodku wczasowym Gryżyna.
Ścieżka jest doskonale
oznaczona, co pozwala
bez przeszkód wędrować
Gryżyńskim
Parkiem
Krajobrazowym.
Dodatkowo, wiele tablic
informacyjnych, przybliża
bogaty świat przyrody.
A jest co podziwiać.
Niezwykle
okazały
Wąwóz Gryżyński robi
niezwykłe wrażenie i do
złudzenia przypomina wąwozy będące atrakcją
Łagowskiego Parku Krajobrazowego. Jego zbocza są
porośnięte buczyną, co sprawia, że jego stromości są
doskonale widoczne. Ścieżka prowadzi nas krętym
szlakiem. Wielokrotnie pokonywać trzeba bystre
strumienie.
Pomocne w tym są wysłużone, ale stabilne kładki,
pod którymi przelewa się krystalicznie czysta woda.

na terenie całego parku. Ślady ich bytności widać
szczególnie w okolicy
rzeki i stawów. Brzegi
„zdobią” tam stojące
martwe,
olbrzymy
dębów. Noszą one
ślady zębów bobra,
okazały się jednak zbyt
potężne
dla
tych
ssaków. Spowodowało to jednak śmierć wielu
dostojnych okazów. Drzewa te, wydają się być
charakterystyczne
dla
krajobrazu
Gryżyny.
Występują tu w dużej ilości. Są to w większości
okazy, mające status pomników przyrody. Ich
rozmiary robią wrażenie, większość z nich ma ok.
25m wysokości i 4
m obwodu. Ich
wiek
szacowany
jest na ok. 200 lat.
Tworzą one cztery
przepiękne aleje.
Najpiękniejsza
prowadzi z Gryżyny
do wsi Kosobudz. Aleja prowadzi przez pola, które
porastają pospolite w tych stronach lasy sosnowe.
Majestat
dębów,
kontrastuje
pospolitością
okolicznych pól uprawnych. Szczególne wrażenie,
drzewni arystokraci robią we wsi, gdzie wspólnie
z leciwymi stodołami tworzą sentymentalny klimat,
przez który przebija wspomnienie minionych
wieków.
Dla wszystkich ceniących sobie rodzimą faunę i florę,
rozumiejących zasadność powiedzenia „ cudze
chwalicie a swojego nie znacie” polecam wycieczkę
do Gryżyny. Nie będziecie zawiedzeni.

Skojarzenie z krajobrazem górskim jest uderzające.
Uważne i dyskretne osoby, podczas wędrówki
napotkać mogą całe bogactwo świata ptaków
i ssaków. Występują tu czaple, kormorany, perkoz
dwuczuby, zimorodki, łabędzie nieme, oraz dostojne
orły bieliki i rybołowy. Dzikimi ostępami przemykają
sarny, jelenie, dziki, lisy i jenoty. W większości jest to
teren podmokły, który w posiadanie wzięły bobry.
Te płochliwe i bardzo rzadkie ssaki wpuszczone
zostały do rzeki Gryżynki i doskonale się zadomowiły
Tekst i zdjęcia
Paweł Biskup
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KOPALNIA W SIENIAWIE

KWB Sieniawa dzisiaj
Gmina Łagów ma sporo atutów na swoim
atrakcyjnym obszarze. Począwszy od swoich znanych
i czystych jezior, różnorodności losów, szlaków
turystycznych i zabytków. Kopalnia jest i była, choć
nie wszyscy tak uważają, ekologicznie prowadzona
odkrywkowa, nieduża leżąca na obrzeżach wsi
Sieniawa – kopalnia węgla brunatnego. Tylko część
miejscowych w tym byłych pracowników mają dalej
do czynienia z węglem i kurzem letnim mówi
krytycznie, że im przeszkadza.

KW Brunatnego Sieniawa odkrywka, trwa
wydobycie urobku i sprzedaż

Jak zawsze są zadowoleni ludzie, bo pracują,
wydobywają, zarabiają i są Ci co już renty
i emerytury mają – właśnie tutaj wypracowane,
tradycją, Świętem Górnika, tradycją Barbórki,
ekwiwalentami
górniczymi,
zdobywanymi
mieszkaniami, Osiedlem Górniczym, medalami
za pracę.
To też wiedzą i pamiętają. Bywało różnie, ale tylko
rozwój daje perspektywy, sens życia i pobytu.
Okolica Sieniawy, Wielowsi i pobliskie tereny, to od
ponad 100 lat zbadane, opisane i kontynuowane
kopalnictwo. Teraz nie może być inaczej, jak
kontrolowane, regulowane, wszak wokół jeziora, lasy
i Łagowski Park Krajobrazowy – unikalny jakby Park
Narodowy…

Sieniawa to wieś w Polsce, położona w województwie lubuskim,
w powiecie świebodzińskim, w gminie Łagów. Funkcjonuje tu
niewielka kopalnia węgla brunatnego, jedyna w Polsce,
eksploatująca swe złoża metodą podziemną i jedna z najdłużej
eksploatowanych na ziemiach polskich (od 1853 roku).
W ostatnim roku II wojny światowej została zniszczona
i zdewastowana. Ponownie uruchomiona została w 1950 roku.
W latach 1951-1962 została połączona z Kopalnią Węgla
Brunatnego (KWB) „Smogóry" i działała jako KWB „SmogórySieniawa". W roku 1974 została na krótko złączona z KWB
„Przyjaźń Narodów". Później działała ponownie jako KWB
„Sieniawa", z siedzibą w Sieniawie. Eksploatację prowadzono
systemem filarowym, wydobywając węgiel w partiach złoża
leżących powyżej poziomu wód podziemnych. Osiągano dość
dobry
wskaźnik
wykorzystania
bilansowych
zasobów
geologicznych złoża rzędu 20-40%. w roku 1983 wydobycie
osiągnęło maksymalną w historii kopalni wartość - 209,1 tys ton.
Ze względu na kłopoty ze zbytem węgla kopalnię postawiono
w stan likwidacji. Likwidację ostatniej w Polsce podziemnej kopalni
węgla brunatnego rozpoczęto w 1997 roku i zakończono w 2001
roku. Należy żałować, że nie zachowano dla celów turystycznych
i dydaktycznych
choćby
niewielkich
fragmentów
tego
historycznego obiektu techniki i sztuki górniczej.
W 2002 roku powstało prywatne przedsiębiorstwo, które
rozpoczęło działalność pod nazwą KWB Sieniawa SP z.o.o.
W czerwcu, na bazie sprzętu zakupionego ze zlikwidowanej
państwowej kopalni rozpoczęto organizację i uruchamianie
nowego zakładu górniczego. Równolegle z prowadzonymi
działaniami formalnymi, przeprowadzono kapitalne remonty
przejętych maszyn, zakupiono grunty i prowadzono uzbrajanie
terenu w niezbędne media - linia energetyczna, stacja
transformatorowa, drogi dojazdowe. W końcu uzyskano koncesję
na eksploatację do 2025 roku. Lata 2003-2004 to dalszy ciąg
budowy kopalni z równoczesnym wzrostem wydobycia i sprzedaży
węgla. W ubiegłym roku zakończono fazę budowy wkopu
udostępniającego, dochodząc do planowanej głębokości
wyrobiska (średnio 40 m poniżej powierzchni terenu).

poszukiwaniach wody, czyli gdy drążono studnie. Od
1853 roku są datowane dokumenty – nadanie
górnicze od Cesarskiego Pruskiego Urzędu, aby
ruszyć z pracami, które pozwalają od 1873 roku
wydobywać legalnie węgiel brunatny. Ostatnie
ćwierćwiecze XIX wieku w tej części państwa
pruskiego to rozwój także tej gałęzi wydobywczej,

Trochę historii…
Zapisy dawniejsze mówią, że pierwsze złoża węgla
odkryto w 1826 roku, także niedaleko stąd w Lubrzy
podczas potrzebnych w gospodarstwach domowych
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rozwój kolejnictwa, maszyn i transportu co znowu
wpływało na osadnictwo, rolnictwo i in. To wtedy
powstaje wiele domów, folwarków, fabryk
dachówek, cegielni, odkrywki, to glina, piasek, żwir
itp. Kopalnia w Sieniawie otrzymuje nazwę
„Emilbenglück” i prowadzi wydobycie do końca
II wojny światowej, jej wydobycie to miejscowe
paliwo dla lokalnego i dalej leżącego przemysłu oraz
ludności miejscowej. W XX wieku w Smogórach,
Wielowsi, Długoszynie w okolicach Sulęcina
funkcjonowały kopalnie małe, odkrywki in.

To tutaj i teraz, przyglądają się i tak musi być ludzie
lasu – leśnicy, ekolodzy, przyrodnicy a wszystkich ich
mamy wokoło. Nie może być błędu, zaniedbania gdy

Sieniawa – kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego

Sytuacja aktualna
Na czas XXI wieku, w dobie dążenia do działań
ekologicznych, do pozyskiwania paliw lokalnych,
wiatrowych – kopalnia w Sieniawie lokuje się dobrze.
Dalej w strefie zachodniej Polski mamy też dążenie
do powstania dużych nowych kopalń odkrywkowych
– Gubin i okolice, Porody i okolice – tereny mogące
zająć obszary swoją odkrywkową na dziesiątki
kilometrów z potrzebą wysiedleń ludzi zasiedziałych
z propozycjami nowych zamieszkań gdzieś w Polsce
od nowa, z wypłacanymi rekompensatami
finansowymi. Sieniawa ze swoją odkrywką ok. 4 ha,
to enklawa pracy i zarobku, rekultywacji terenów do
normalności, to pilnowanie aby nie popsuć drogę..
Psując trzeba przewidzieć, że będą srogie kary – nie

patrzą fachowcy Nadleśnictwa Sulęcin i Świebodzin...
Od
2002
roku
kopalnia
to
prywatne
przedsiębiorstwo KWB Sieniawa SP z o o. To ta firma
wykupuje pozostający po upadku w 2001 roku sprzęt
techniczny i tworzy od nowa podstawy do zakładu co
się udaje. Od marca 2008 roku, po pracach na
zaniedbanych torach kolejowych także nieczynnej
lini kolejowej Międzyrzecz – Toporów jeździ
wagonami do odbiorów węgiel brunatny. Skromnie,
b. skromnie, ale odcinek kolejowy trasy Sieniawa –
Łagów – Gronów – Toporów jako sprawny, żyje
kolejowo, przewozy trwają, zamówienia są, praca
górnicza trwa..
Tekst i zdjęcia
Ryszard Bryl

inaczej.
Czynna kopalnia węgla brunatnego w Sieniewie
k/Łagowa - trwa wydobycie

Tutaj i teraz nie może być zjawiska i planów
oszukania okolicy, gminy, działań pazernych i zjawisk
gospodarki rabunkowej (po nas może być wszystko).
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