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Od Redakcji:

W 2010 roku, od pierwszego, zimą wydawanego numeru będziemy publikować teksty
tłumaczone z jęz. niemieckiego, z obszarów bliskich Ziemi Łagowskiej, Sulęcińskiej, Torzymskiej,
Pojezierza Łagowskiego tak rozumianych po 1945 roku – teraz obszarów coraz mniej rolniczych, a coraz
bardziej rekreacji i turystyce poświęconych. W porównaniu do obszarów czasów niemieckich do
1945 roku w mocno wtedy rolniczych i lokalnie prężnych i samodzielnych, na słabych uprawowo
ziemiach.
Geograficzne tereny te same, historycznie różnie opisane i niekiedy trochę sztucznie kreowane –
Bandenburgia, Nowa Marchia, Ziemia Torzymska (Oststernberg), Ziemia Lubuska, to wieki historycznych
przemian.
To tutaj płynie nadal rzeczka Pliszka, Łagowa, rzeka Odra, Warta Obra – w tych samych miejscach
posadowione od wieków są miasta Świebodzin, Sulęcin, Sulechów, Międzyrzecz, Lubsko, Żary, Gorzów,
Drezdenko itp.
Także nie inaczej, ale tutaj na tej ziemi, ojczyźnie dwu i więcej narodów są domy i cmentarze
dziadków, rodziców, dzieci, pomniki pamięci i wiekowe drzewa, pałace i dwory jeśli nie zostały
zniszczone…
Dobrze jeśli są nadal, i służą innym i będą służyć kolejnym pokoleniom, będą remontowane
i poddawane ochronie konserwatorskiej. O tym będzie można czytać w Klimatach, o tym będziemy pisać
starając się uzupełnić swoją wiedzę i wiedzę czytelników, z wiadomości także od czytelników…
Redakcja już wie, że dawni Łagowianie mieszkają nie tylko w obszarze państwa niemieckiego, ale
także dalej, w Austrii, Francji, Meksyku, USA i in. I podobnie Łagowianie urodzeni po 1945 roku, to teraz
mieszkańcy Sulęcina, Gorzowa, Warszawy, Międzyrzecza , Zielonej Góry i gdzieś w Europie i USA.
Nasze pismo liczy na głosy z terenu, ze świata, na wspomnienia, zdjęcia, ciekawostki z życia.
Już teraz dajemy przykłady wspomnień z Łagowa wtedy dzieci i młodych ludzi, którzy opuścili okolice
dzieciństwa lub przybyli do Łagowa aby tutaj już do końca zamieszkać. Warto przeczytać, że tak było,
warto pamiętać, bo będziemy drukować następne wspomnienia.

Wydawca
3

4

5

„Najczarniejszy dzień mojego życia”
Od Redakcji „Czołgi nadeszły do Jemiołowa”
Wspomnienie 13-letniej Christy Wiedlich z domu Zajonzek podczas wkraczania Armii Czerwonej 31.01.1945r. –
01.02.1945 do Łagowa.
Był to koniec stycznia i było bardzo zimno, my dzieci bawiliśmy się na naszym podwórku. Nagle
usłyszałam niesamowity krzyk oraz coś w rodzaju grzmotu. W miejscowości Trześniówek (Gross Kirsbaum)
znajdował się już od paru lat poligon wojskowy, a nam dzieciom zabroniono w tym kierunku chodzić. Z tego
kierunku pochodziły, owe krzyki, które brzmiały urra-urra. Jeszcze dziś brzmią one w moich uszach!
W tym czasie z domu wyszła nasza matka i wręczyła nam kartki żywnościowe, mieliśmy szybko pobiec do
sklepu pana Sommer, bowiem był to nasz sklep w którym dokonywaliśmy zakupów przydziałowych. Jeszcze sobie
przypominam, że wręczono nam Duzy kęs smalcu masłowego i nakazano szybko powrócić do domu.
Mieszkaliśmy na ulicy Tiergartenhöhe (dzis Os. Lecha 12) – zwanej flądra „Scholle”. Biegliśmy możliwe jak
najszybciej ulicą Peters – dorf Chousse (dziś ul. Sulęcińska) w kierunku naszego domu. Po drodze spotkaliśmy
dużo ludzi, którzy chcieli opuścić Lagow. Odgłosy trzasków, strzałów, wybuchów roznosiły się nad głowami
w powietrzu. Z różnych kierunków nadbiegały małe grupki lub pojedynczo żołnierzy niemieckich przez pola
i wzdłuż linii lasu, gdzie później znaleźliśmy sporo zabitych. W domu musieliśmy natychmiast skryć się do piwnicy.
W tym czasie przetoczyły się już pierwsze czołgi. Nasz dom stał przy ulicy. Każdy dom został skrupulatnie
przeszukany przez Rosjan za żołnierzami Wermachtu. Front stanął wówczas na Odrze i tam jeszcze walczono.
Dużo samochodów i czołgów przetaczało się ulicą tam i powrotem. Jako dzieciom, tłumaczono nam,
że transportowano amunicję i zaopatrzenie w kierunku frontu.
Moja matka i inne kobiety musiały gotować dla żołnierzy rosyjskich. Wszystko co przyniesiono,
musieliśmy razem z nimi spożywać, gdyż podejrzewali, że możemy ich otruć. Również wódkę musieliśmy z nimi
pić. Później musieliśmy nasz dom opuścić. Przebywaliśmy u sąsiadów nazwiskiem Göttel. Leżeliśmy na podłodze,
większe dziewczynki chowały matki pomiędzy dziećmi… Moja najstarsza siostra liczyła wtedy 16 lat, gwałcono
dziewczynki, kobiety w ciąży.
Pewnego dnia musieliśmy nasze osiedle opuścić ponieważ podejrzewano, że czeka nas ostrzał. Część
rodzin zakwaterowano się w centrum Lagow u piekarza Kathe (w Łagowie dom p. Thiel). Mój ojciec był jeszcze
przy nas, był też pan Baumgert i pan Kathe – oni byli jedynymi mężczyznami domu.
Popołudniem zatrzymał się czołg przed domem, żołnierze rosyjscy wdarli się do domu wskazując na
naszego ojca aby poszedł z nimi i wskazał drogę na Trześniówek. Moja matka płakała, było nas dziewięcioro
dzieci. W tym czasie pan Kathe, piekarz powiedział chwileczkę, wyszedł do innego pomieszczenia, powrócił
z nożem i na oczach wszystkich podciął sobie i żonie żyły u rąk. Żołnierze rosyjscy opuścili dom, a dzieci i kobiety
z krzykiem i płaczem uciekły na zaplecze domu, na ogród przy brzegu jeziora. Wtedy też wielu chciało się utopić,
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jednak moja matka i ojciec wstrzymali ich od tego zamiaru. Przebiegliśmy do sąsiedniego przedszkola aby nie
kręcić się po zmroku, bo opuszczenie domu groziło rozstrzeleniem. Przypominam sobie, że ojciec poszedł do
piekarni zobaczyć co się dzieje z małżeństwem Kathe. Musiał to być okropny widok, bowiem zażyli truciznę.
Później nadszedł najczarniejszy dzień mojego życia, trzeciego lutego zgoniono wszystkich mężczyzn do 60tego roku życia. Nawet nam nie pozwolono pożegnać się z ojcem. On powiedział nam – my się już nigdy nie
zobaczymy. Ojciec liczył 42 lata. Już nigdy nie otrzymaliśmy od niego jakiekolwiek znaku życia. Powracaliśmy
z matką do naszego domu na osiedlu, bez naszego ojca.
Do czasu, gdy latem, w czerwcu 1945 roku zmuszono nas do opuszczenia naszego domu, działo się
w Łagowie i okolicy wiele złych rzeczy i gwałtów, których nigdy nie zapomnę.
Wspomnieniem podzieliła się Christe Wiedlich zam. Postdam.
Tekst przetłumaczył Peter Glogowski zam. Łagów z Osternberger Hermatbrief.
Wybrał R. Bryl w rocznicę 65 lat po zakończeniu najtragiczniejszej z wojen…
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REGION – Z BLISKIEJ I DALSZEJ OKOLICY –
JEMIOŁÓW
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WIEŚ

Krystyna Mucha

Świat

Chciałabym

Żyję w świecie
szczęścia i szaleństw
szczęście - to rosa poranna
na trawie
i uśmiech letniego poranka
o brzasku ptaków radosne wstawanie
gonitwa i wróbli zabawa
to letnia przygoda
i śpiew słowika
to gwiazdy nocą
i kropla deszczu na szybie
to mrozu drzew malowanie.

Chciałabym by moje wiersze
pachniały wiosną
kwitły latem
by głosem człowieczym
przemówiły do ludzi czasem
pachniały łąką polem lasem
tatarakami kaczeńcami i trzcinami
i żeby były
jasne jak niebo
i radosne jak dzieci
i by zawsze w nich świeciło słońce
i myśl, co nad poziomy wzleci.

Szaleństwo – to wojen wciąż trwanie
i przyrody umieranie
to brak serca u ludzi
i wielkie zbrojenia.

Jeśli
A jeśli kiedyś
umrzeć mi przyjdzie
to tylko pośród
jęczmienia i żyta
niech wolno mi będzie
w ostatniej zorzy życia
spojrzeć na sady i pola
a gdy już oko nacieszę
martwą zakryję powiekę
ostatnim tchnieniem tej ziemi
pożegnam mą chatę w topolach.

Przerwijmy świata taniec szalony
podajmy ręce do zgody
a będzie nas codziennie budziło
słońce radosne i wciąż młode.

Biogram
Pani Krystyna Mucha z d. Biskup urodzona
i zamieszkała w Jemiołowie. Ukończyła Technikum
Łąkarskie w Słubicach. Po zamążpójściu wraz
z mężem
Stanisławem
prowadziła
duże
gospodarstwo rolne
w Jemiołowie. Od lat
interesowała się literaturą piękną, sama prowadziła
udane próby pisania i tworzenia poezji, publikując
w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, wydała tomik
wierszy. Pisząc o lokalnej rzeczywistości nie mogłem
nie odnaleźć dobrej poezji. Przedwczesna śmierć
przerwała poetycką refleksję…

***
I nikt im wiersza nie napisze
nikt nie zapłacze na ich grobie
tylko wielką miłość
pozostawią po sobie
tylko smutek i żal
pustkę, – której nikt nie wypełni
żadne z nas
bezimienni
bohaterowie
osadnicy.

Ryszard Bryl
Wybrała: Marcelina Bocheńska
11

Byliśmy tu, tam,
i tam jeszcze…
Nie było tego dnia tak, aby nie ruszyć
w teren – było i jeszcze ciepło jak na połowę
listopada, i dzień pogodny. Dojechaliśmy tym
razem po raz kolejny do znanego już nam
Jemiołowa.
We wrześniu 2008 też tutaj byliśmy aby
podziwiać jemiołuszka, dodanego do tablicy
z napisem miejscowości – świetnym pomysłem
lokalnym. Ale i wtedy w 2008 i teraz
w listopadzie 2009 zaskoczył nas Skansen, jego
rozrastająca się powierzchnia i ilość sprzętów,
a także chęć działania. Zaskoczył nas
pozytywnie też, pomysłodawca i kustosz
mieszkający w pobliżu, w swoim obejściu
poprawiający odkupione i podarowane, do
niedawna
używane
w rolnictwie
sprzęty. Tak
porozmawiali
śmy z Panem
Mirosławem
Chochołem,
mamy z tego
pobytu
zdjęcia, nowe
znajomości, widokówki…
Gdy w 2009 roku zawitaliśmy do
Jemiołowa, to jemiołuszek „siedzi sobie” już
na tablicach rejestracyjnych samochodów,
ma w Łagowie czytelne oznaczenie tablicą
turystyczną, jak oglądać i jechać do
Skansenu Maszyn Rolniczych. Sam Jemiołów
odświeżył obejścia, jakby wszędzie czysto,

pomalowane, tylko dojechać i dojść dobrymi
drogami.
W Skansenie, pod wiatą, naturalnej
wielkości, dwa konie w zaprzęgu przy wozie
do żniwowania gotowym plony zwozić.
Wizyta miła, gawędy sąsiedzkie, obszar
geograficzny znany, podłagowski, ciekawy.
Drogi we wsi i do innych wsi brukowane,
turystycznie sprawne dla pieszych, rowerowych
eskapad oraz samochodów. Nie zawsze można
bezkarnie i kiedy się chce jednak wędrować gdy
część poligonu do Wędrzyna już za Jemiołowem
leży - wojskowo zagospodarowana. To tutaj
można iść i jechać do nieistniejących wsi
Malutków/
Malkendorf
i Trześniówek/ Gross Kirschbaum
i podziwiać
krajobrazy
Ziemie
Torzymskiej, Ziemi Sulęcińskiej. To
tymi drogami, i także z tej strony
wędrując dotrzemy do początków
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j. Trześniowskiego,
do czynnych
stawów
rybnych, cieków wodnych, góry Bukowiec,
Gorajec, do obszarów znanych do 1945, do
Buchműhle, do pięknych lasów bukowych.
Ciekawostką w Jemiołowie, jest okrągła,
zabytkowa, zadbana, dawna wieża ciśnień, tutaj
też wyróżniają się domy – od zabytkowych
jakby skromnych konstrukcją, po gospodarskie
duże obejścia z pojemnymi stodołami na zbiory
z wielohektarowych pól, i po duże gospodarskie
domy mieszkalne.
Szkoda,
że
plony
w
polskiej
rzeczywistości, teraz, są jakby mniej potrzebne,
tańsze i uprawiających rolę znacznie mniej.
A i zwierząt we wsi tylko trochę pozostało,
a warunki pozwalały wypasać na poligonowych
przestrzeniach stada krów, cieląt, owiec.
Obecna, aktywna grupa inicjatywna we
wsi, pokazuje swoimi przedsięwzięciami, że jest
dynamiczna.

R. Bryl
M. Fedorowicz
M. Wojecki
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„Tak wspólnie zaczynali w Jemiołowie”

Ta myśl zrodziła się już ładnych parę lat temu w Jemiołowie, i tak rodził się pomysł na stałą
ekspozycje, – zbiór, Skansen Maszyn Rolniczych. Teraz to już znane miejsce Jemiołów, jemiołuszek na
miejscach pryncypialnych, jak tablice rejestracyjne aut, tablica z nazwą miejscowości, tablice
informacyjne w Łagowie.
Inicjatorem ekspozycji maszyn rolniczych nad brzegiem zadbanego stawu i łąki jest Pan Mirosław
Chochoł – mieszka obok, dba, ściąga i pielęgnuje sprzęt, cieszy się, że przybywa tych tradycyjnych
i praktycznych oraz pożądanych w niedalekiej przeszłości pomocników na roli.
Jako pierwsza na placu stanęła kopaczka do ziemniaków, dalej już wspólnymi siłami mieszkańcy
Jemiołowa i przy wsparciu mieszkańców ościennych wiosek gromadzili kolejne maszyny, sprzęty
nieczynne stojące po ogrodach, szopach, stodołach i leżące na strychach.
Część z nich pozyskano za symboliczną opłatą, niektóre musiały być remontowane. Wszystkie
prace wykonywano w mało lubianym już , ale znanym i potrzebnym niekiedy czynie społecznym.
Oficjalne otwarcie Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Jemiołowie nastąpiło latem,
w sierpniu 2006r. W ostatnich latach ożywienie życia społecznego w Jemiołowie widoczne jest w wielu
dziedzinach, są nowe pomysły, inicjatywy, które kończą się sukcesem.
W roku 2008 nastąpiły m.in. renowacja wnętrza wiejskiej świetlicy, pomalowanie wieży
kościelnej, przyjęcie herbu dla Jemiołowa, zakup strojów piłkarskich i wyposażenia, organizacja
zawodów piłkarskich i zabawy sylwestrowej. Siłą aktywności i sukcesów już w 2009 roku zostały wydane
foldery i widokówki o tematyce wsi Jemiołów i dawnego Petersdorf. Do Jemiołowa zaglądają też byli
jego mieszkańcy i cieszą się, że wieś pięknieje. We wsi wykonano remont dachu na świetlicy i małej
remizie strażackiej, pomalowano zabytkową już i długowieczną swoją pracą, wieżę ciśnień. Dzięki
aktywności i dużego zaangażowania mieszkańców, zostały zebrane pieniądze na pomalowanie kościoła
i ogrodzenia (byliśmy, widzieliśmy, jest ok), a także pobliskiego przystanku autobusowego. Aktualnie
w świetlicy, dwa razy w tygodniu organizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Także
z funduszy gminy zbudowano bezpieczny plac zabaw oraz posadzono w nim krzewy ozdobne.
Przez długi czas po wojnie w Jemiołowie była silna drużyna piłki nożnej „Mgła”, wtedy w latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, każda wieś organizowała się w lokalne OSP i LZS. Więcej było
młodzieży we wsiach. Należy podkreślić, że z Jemiołowa, a potem Łagowa, z Kolonii, pochodzi ks. Biskup
Antoni Stankiewicz – obecnie od lat w Rzymie, w Watykanie przy boku papieży – najdłużej u Jana Pawła
II, sędzia w Sądzie Apelacyjnym miasta Watykan. Pamiętając o korzeniach – 25 maja 2009r. biskup
Stankiewicz obchodził w Jemiołowie swoje 50-lecie kapłaństwa, odwiedził miejsca swojego dzieciństwa.
Od lat Jemiołów stał się siedzibą prężnej OSP, ma dobre warunki bazowania, bogaty sprzęt ppoż
i do ratowania ofiar wypadków drogowych. Jest silną placówką nie tylko lokalną, z ochotniczą
i zawodowym udziałem rodziny Mucha. Już chyba wszędzie silne stają się Rady Sołeckie, ciało
miejscowych aktywnych, i tak jest w Jemiołowie – co piszemy, wspominamy, widzimy wyniki, to ich
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aktywność dostrzegana przez Radę Gminy i wójta Gminy Łagów, są wspierania w realizacji nowych,
wartościowych pomysłów.
Podziękowania należą się także tym ludziom jak Pan Karol, chce pozostawać anonimowy, który
ufundował dzwon do kościoła – jest także pomocny przy innych lokalnych pracach na rzecz wsi.
Powracając do dużego już Skansenu, widać rozwój i przewidujemy rozwój, rozrost ilościowy –
ludzie dadzą następne… W 2008 r. Skansen wzbogacił się o model kuźni, budując ją Pan Mirosław
Chochoł nawiązał do żywych ciągle wspomnień o ojcu kowalu, mieszkańcu i rzemieślniku Jemiołowa
w latach 1948-1959. Część narzędzi i wyposażenia kuźni to oryginalne sprzęty po ojcu. Gdy się na nie
spojrzy to łezka kręci się w oku. Wtedy radykalnie, mocno i realnie wracają obrazy lat młodości, chwil
i lat spędzonych tutaj w tych stronach. Jednym z nich były stada krów, buhajków, owiec, wypasanych na
dostępnych obszarach poligonu wojskowego. Wieczorne powroty zwierząt do obór i na podwórka
swoich gospodarstw i tak przez lata. Teraz to także wspomnienie.
Tutaj w Skansenie, nowym kolejnym krokiem była budowa schronienia dla dwóch koni i wozu
konnego. Konie pełnowymiarowe ale z tworzywa sztucznego (jak dla krasnali). Dwie panie Roma i Stasia
podały pomysł i udało się – z datków mieszkańców nie tylko z Jemiołowa zakupiono figury koni,
zadaszono i wprzęgnięto je do wozu drabiniastego.
Całość Skansenu przyjmuje zarys dużej inicjatywy z bramą wejściową. Kolejną, jest inicjatywa we
wsi, aby ozdabiać Jemiołów w wielu miejscach elementami artystycznych ozdób, rzeźb, bajkowych
budek dla dzikich kaczek i innego ptactwa, które jest zasiedlane i żyje swoim dobrym rytmem.
Trzeba się pochwalić – Księga Gości w 2008r. odnotowała wpis ponad 3000 osób i to już piękne
jest.

Opowiadał w Jemiołowie przy domu
i Skansenie Maszyn Rolniczych
Mirosław Chochoł

Wysłuchał:
Ryszard Bryl

Do całości opracowania zdjęcia różne, stare reprinty i nowe podał Mirosław Chochoł i Ryszard Bryl.
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Winiaki polskie, koniaki niemieckie
Oto 28.08.09 na terenie nieczynnej od wiosny, zielonogórskiej (drugiej i ostatniej) fabryki wódek,
na placu wewnętrznym dokonano prezentacji dla zainteresowanych zgromadzonych, używanych
wcześniej i teraz niepotrzebnych – beczek, kadzi, kuf. To sprzęt, który odchodzi w przeszłość jak inne
dziedziny - octownie,
marmoladziarnie,

1

2

musztardziarnie,
winiarnie. To były
fabryczki dawnej
Zielonej Góry, miasta
z kominami,

3

4

z budynkami nawet dla
laika pokazującymi,
że tutaj coś
produkowano.
Podczas prezentacji przy
ul. Sulechowskiej a B.
Chrobrego część beczek

1. Projekt jak będzie w przyszłości… Foto – Day 12.09.09 Foto: R. Bryl
2. Nieczynna od III/09 fabryka koniaków – winiaków Raetscha w Z. Górze, po Polmosie,
w innych także zarządach finansowo – właścicielskich
3. Dziedziniec fabryki winiaków
4. Foto – Day – pobyt 12.09.09 w dawnej fabryce koniaków/winiaków Raetscha przy
ul. Sulechowskiej – B. Chrobrego – koniec fabryki

była oglądana, zapisywano
chętnych, przyszłych,
nowych winiarzy –
winiarstwa

podzielonogórskiego i z dalszych terenów.
Zainteresowanie było znaczne – beczki i beki po 1000 zł
mogą pojechać do innych właścicieli, są rejestrowane
jako zabytki nawety i 100 – letnie, ciekawostki do
nadzoru konserwatora… Prezentowane wstępnie beczki
drewniane średnie i wielkie – do 20.000 litrów ozdobią
winnice,

sady,

działki

użytkowników,

hobbystów,
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pasjonatów łączących stare i nowe, plantatorów krzewów winnych i przyszłych winiarzy, a tacy będą.
Ponad 10 lat temu nie ustrzeżono się podstawowych błędów źle sprzedając dużą jak na lokalne
możliwości winiarnię przy ul. Moniuszki. Nic nie zostało z tradycji, teraz sprzedaje się tam piwo.
Produkcja wina z owoców była na kraj i na eksport. Tak było!
W sobotę 12.09.09 o godz 1000 na zaproszenie „GL” i za przychylnością nowego właściciela
dawnej fabryki koniaków Raetscha, przez dziesięciolecia także polskiej wytwórni wódek, a obecnie
nowego właściciela firmy DASA odwiedziliśmy tereny produkcji zamkniętej.
Fabrykę koniaków zbudowano szybko w 1894 – 1895
w Zielonej Górze wtedy przy winnicach, z boku małej miejscowości.
Budynki bliźniaczo do siebie podobne tzw. lustrzane odbicie budował
Henrich Raetsch, rozbudowali synowie Carl i Curt w latach
dwudziestych XX wieku, i prowadzili produkcję do 1945 roku.
Foto – Day, bo tak nazywała się impreza w fabryce alkoholi,
mieści się przy ul. B. Chrobrego – Sulechowskiej. Foto – Day, dzień do
fotografowania tego co pozostało, co można obejrzeć, co będzie
sprzedawane co udostępniono oglądającym masowo, po raz ostatni. A
w Zielonej Górze trwał tydzień Winobrania. I było co oglądać!
Na przeglądzie beczek w fabryce
koniaków
Raetscha
(ostatniej
czynnej) w Z. Górze

Wędrowaliśmy po placu wewnętrznym z bekami oznaczonymi do
sprzedaży, po rampie załadowczej, po halach i piwnicach.

To była II- ga część fabryki wódek – jej jeszcze większa część, to fabryka przy ul. Jedności
i Wandy. Kiedyś to „Polmos” całą gębą, teraz w innych powiązaniach…
To Zielona Góra miała, i ma spore podziemia, piwnice na produkowane i przechowywane alkohole
i dojrzewanie win. W beczkach, bekach, kufach, kadziach. Podziemia wódek i win choć dostępne,
opisane, ale niedostępne do publicznego turystycznego otwarcia ( i zarabiania).To w Zielonej Górze jest
nadal potrzeba, pokazania podziemi tradycji winiarskiej, jej dawnej kultury uprawy i przechowalnictwa.
To przecież edukacja i tradycja idąca w parze.
Przez fabrykę przewinęło się 12.09.09 mnóstwo ludzi z aparatami. Przyszli aby zobaczyć jak było,
co było, jak chroniono produkcję i gospodarowano w okolicach.
I było co oglądać – fabryczne laboratorium tworzące nowe smaki i gatunki na rynki zbytu czyli do
handlu i spożycia – wydobywanie smaków, zapachów, aromatów.
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Gabinet dyrektorski w drewnie, sala zebrań, sprzęty
i moda rozwoju lat 70 – tych XX wieku. Sprzęty codziennej
ciężkiej pracy. Beczki drewniane do 20.000 litrów pojemności
– to towar do sprzedania ale pod kontrolą konserwatora gdy
zmienia właścicieli, to beczki o konstrukcji niekiedy 100 –
letniej.
Podczas tego spotkania rodziły się pomysły jak i gdzie
będą beczki stały, już na małych i większych winnicach i lada
rok winiarskich – jak u Czechów, Słowaków, Austriaków. Przy
domowym legalnym wytwarzaniu.
A

jeszcze

młody

plantator

i

winiarz

Jarosław

Lewandowski z Proczek k/Zaboru częstował już swoim winem
czerwonym i białym. I byli starsi pracownicy, ale było im tego
końca żal. Ostatków, ostatniej prawdziwej tradycji całkiem

Kufa i beka w piwnicach fabryki koniaków,
winiaków przy ul. B. Chrobrego –
Sulechowskiej, Fot: R. Bryl

odchodzącej z fabryki w przeszłość.
Dla cierpliwych i niezmęczonych był pokaz multimedialny, nad którym czuwał red. Tomasz
Czyżniewski badacz historii Zielonej Góry pokazując winiarstwo dawne.
Przyszłe zmiany jakie wystąpią po wyprzedaży nadwyżek zasobów sprzętów, na powierzchniach fabryki,
omówił architekt p. Piotr Kochański pokazując wizualizacje w opracowaniu i do ostatecznego
wykorzystania w przyszłości przez firmę właścicielską DASA. I było cool.

Tekst i zdjęcia
Ryszard Bryl
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„Działkowiec” Nr 2/87, mgr Jadwiga Sękowska AR Poznań

Up raw a w in orośl i c z . V
Uprawa winorośli w gruncie udaje się w zachodnich, południowych, środkowych i południowowschodnich rejonach Polski. Odmiany z grupy wcześniej dojrzewających można uprawiać na terenie
całej Polski z wyjątkiem miejscowości nadmorskich i górskich. Dla wszystkich odmian winorośli
nieodpowiednie są wyżyny otwarte dla wiatrów północnych, północno-wschodnich i północnozachodnich, wąwozy, niziny z natury zimne i wilgotne, kotliny mało przewiewne, północne zbocza
wzgórz i miejscowości położone w pasach
gradowych. Winorośl bardzo dobrze rośnie przy
ścianach budynków i altan o wystawie
południowej,
południowo-zachodniej
i południowo-wschodniej oraz na trejażach
i pergolach.
Budowa krzewu i pielęgnacja. Winorośl
spotykana w uprawie jest krzewem pnącym.
Część podziemna (system korzeniowy) składa
się
z
trzech
rodzajów
korzeni:
powierzchniowych,
poziomu
średniego
i podstawowych, tzn. stopowych. Wieloletnią
Łagów kierunek na Jemiołów XI.2009 Foto: R. Bryl, mała winnica
winogron przerobowych
łodygę tworzącą podstawę krzewu nazywamy
pniem. W naszym klimacie krzewy winorośli
europejskiej wymagają przykrycia na zimę , dlatego wskazane jest, aby pień był niski. Kora na pniu
charakterystycznie się łuszczy. Z pnia wyrastają pędy szkieletowe. Pędy owoconośne pojawiają się na
pędach zeszłorocznych (łozach). Pędy, które wybiły ze starych gałęzi są mniej płodne. Gałęzie 5-6 letnie
wydają pędy bezpłodne albo dające niewielki plon. Łozy długie, grube o długich międzywęźlach też są
bezpłodne. Kora na łozie jest gładka, brązowo zabarwiona. Pęd jednoroczny – latorośl – jest zielony.
Na pędach jednorocznych z pąków w katach liści wyrastają niekiedy pędy boczne zwane pasierbami.
Nadmiar pasierbów osłania owocowanie i rozwój całej rośliny. Gdy pasierb zaczyna formować trzeci liść
uszczykujemy go.
U winorośli spotykamy trzy rodzaje pąków: normalnie wykształcone (silne), przynasadowe –
rozwijające się przy bardzo krótkim cięciu (słabe) i ukryte, czyli uśpione – umieszczone pod korą, które
wydają pędy bezpłodne (rozwijają się zwykle po uszkodzeniu dwóch pierwszych rodzajów pąków).
Przeważnie naprzeciw 4-5 liścia licząc od nasady pędu pojawiają się wąsy służące do czepiania się
podpór. Zjawienie się wąsa na pędzie owocującym powyżej kwiatostanu wskazuje na to, że pęd nie
wyda już więcej kwiatostanów.
Kwitnienie odmian uprawiających na terenie Polski rozpoczyna się zwykle około połowy czerwca
i trwa mniej więcej dwa tygodnie przy średniej temperaturze ok. 17°C (optymalna temperatura wynosi
27°C).
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Masowe opadanie zawiązków jest spowodowane niedostatecznym ich odżywieniem. Zapobiega
się temu poprzez przecinanie pędów, umiarkowanie nawożenie, a pośrednio także przez nawadnianie,
oczyszczanie z chwastów konkurujących o wodę i składniki odżywcze oraz przez wzruszanie
zaskorupiałej powierzchni gleby. Pędy owoconośne przycinamy ponad 6-10 liściem od ostatniego
kwiatostanu lub grona.
Przycinanie pędów zastępczych, gdy osiągną 1,5-2 m oraz nawożenie roślin roztworem soli
potasowych przyspiesza drewnienie pędów i ułatwia dojrzewanie owoców.
Przygotowanie gleby i nawożenie. Aby winorośl dobrze owocowała podłoże powinno być
próchnicze, zasobne w składniki pokarmowe. Odmiany winorośli europejskiej wymagają gleb bardzo
ciepłych i suchych, o pH ok. 6,5 a odmiany mieszańców amerykańskich – gleb wilgotniejszych (ale nie
podmokłych) o pH 5,5-6,0. Gleby torfowe nie nadają się do uprawy winorośli.
Łubin i saradela przyorana na nawóz przed posadzeniem krzewów mają nie mniejszą wartość
nawozową niż pełne nawożenie obornikiem (tj. 4-5 kg/m²). Poza tym korzenie roślin motylkowatych,
sięgające głęboko (4-5 m), wpływają korzystnie na strukturę i poprawiają warunki powietrzne gleby.
Co 2-3 lata stosujemy nawożenie organiczne w dawce 3-6 kg/m² obornika lub 5-8 kg/m² torfu
niskiego, lub 4-5 kg/m² kompostu oraz (w razie potrzeby) 1-2 kg/m² węglanu wapnia. Nawozy podajemy
na głębokość 5—60 cm w bruzdę środkową międzyrzędzia lub 30-40 cm w bruzdę boczną (bliżej
krzewu). Na 1 m² „plantacji” daje się 5-7 g N w formir saletrzaku (28% N), saletry wapniowej (14% N) lub
saletry sodowej (15% N), 6-12 g K w formie siarczanu potasu (41,5% K) oraz 3-5 g P w formie
superfosfatu potrójnego (20% P).
Od redakcji: przypominamy sposób przeliczania dawki czystego składnika na zalecaną dawkę
nawozu (patrz wzór):

Cały azot dostarczamy na wiosnę, a w czasie dojrzewania jagód tylko potas i fosfor w jednej lub
kilku dawkach. Krzewy prowadzone pod ścianami poleca się podlewać gnojowicą przefermentowaną
(rozcieńczoną wodą w stosunku 1:10) w ilości ok. 10l roztworu na krzew, na 2 tygodni przed
kwitnieniem, tj. w połowie czerwca.
Sadzenie. W zależności od zasobności podłoża rośliny sadzimy w rozstawie 1,0-1,5 x 1,5-2,0 m.
Winorośl uprawiana bez formowania w szpaler, przy ścianach budynków, sadzi się co 3-4 m, a jeżeli są
drzwi lub okna to pomiędzy nimi po jednym krzewie.
Przed sadzeniem winorośli należy wykopać dołki o szerokości 40-50 cm i głębokości o 10-15 cm
większej niż długość sadzonki. Przy dołkach wbija się paliki. Na dno dołka sypie się warstwę ziemi żyznej
(doprawionej), sadzonkę umieszcza się w dołku i zasypuje ziemią mniej żyzną. Potem należy obficie
podlać i wokół krzewów usypać koczyki wysokości ok. 20-40 cm. Sadząc rośliny zakupione
w pojemnikach należy dbać, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. U sadzonek z nagim systemem
korzeniowym należy skracać korzenie uszkodzone. Nie zaleca się zaprawiania dołków gruzem
wapiennym ani tynkiem wbrew opinii niektórych praktyków.
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Jeżeli winorośl sadzimy przy altanie dołki powinny być usytuowane w odległości 40-50 cm od
ściany. Sadzonki umieszcza się w nich lekko skośnie, z oczkiem skierowanym ku ścianie.
Kopczyki rozgarniamy na wiosnę, gdy krzewy maja 5-6 listków. Wokół rośliny należy wtedy
uformować misę do podlewania. Na przedwiośniu każdy nowo posadzony krzew przecinamy ukośnie
2-3 cm nad ostatnim oczkiem tak, aby miał on 2-3 dobrze wykształcone pąki nie licząc oczek
przynasadowych. Na początku czerwca usuwamy wszystkie słabe pędy, pozostawiając 2 lub 3
najsilniejsze. Chroniąc pędy przed wyłamywaniem przywiązujemy je do palików na tzw. ósemkę. W
końcu sierpnia końce pędów uszczykujemy w celu przyspieszenia drewnienia. W tym czasie też stosuje
się słabe nawożenie potasem. Jesienią, przed mrozami, odwiązujemy pędy od palików, przyginamy
i przykrywamy 30-40 cm warstwa ziemi.
Przywiązywanie krzewów, uszczykiwanie ich wierzchołków, zwalczanie chorób grzybowych
i przykrywanie na zimę wykonuje się w następnych latach tak samo, jak w pierwszym roku. Kilkuletnich
pędów odmian odpornych na mrozy nie trzeba przykrywać ziemią.
Cięcie i formowanie krzewów. Winorośl owocuje na pędach tegorocznych, wyrosłych na łozie
zeszłorocznej z czopów lub dwuletnich ramion. Łozy owocujące tworzą więcej kwiatów i owoców gdy
kierunek ich wzrostu jest bardziej poziomy dlatego pędom zastępczym nadaje się kierunek pionowy.
Silny wzrost osłabia owocowanie, więc krzewy silne tnie się słabiej (pozostawiając dłuższe pędy), by nie
pobudzać ich do wzrostu, zaś słabsze tniemy silniej (pozostawiając krótsze pędy). Im niej jest winogron
na krzewie, tym są one dorodniejsze i wcześniej dojrzewają. W Polsce cięcie winorośli przeprowadza się
zwykle w dwóch terminach: jesienią cięcie wstępne i wiosna właściwe. Ciąć należy albo przed ruszeniem
wegetacji, by nie dopuścić do tzw. płaczu winorośli tj. długotrwałego wypływania soków z rany, albo na
początku czerwca, gdy płacz winorośli ustaje.
Najlepiej wykorzystuje nasłonecznienie forma szpalerowa. Na mury i ściany najlepiej nadaje się
stały sznur pionowy.
Formowanie winorośli na tzw. głowę z czopkami stosuje się głównie w uprawie przy słupkach
lub przy drutach. Przez pierwsze 3-4 lata wycina się pędy bardzo krótko zostawiając tylko oczka
przynasadowe. W ten sposób formuje się tzw. głowę. W 4 lub 5 roku na wiosnę wybiera się 4-6 łóz
i przycina na czopki 2-oczkowe (nie licząc tzw. pąków przynasadowych). Wszystkie pozostałe wycina się.
Po owocowaniu w roku następnym wycina się wszystkie górne łozy, a dolne przycina się na czopki 2oczkowe. W lecie wycina się pędy wybijające z oczek uśpionych.
Poziome sznury Guyota stosowane są w uprawie przy drutach lub wzdłuż płotów i niskich
murów. Mogą być jedno lub dwuramienne. Ramiona odmładza się co roku. Wśród 3 wybranych łóz
jedną wycina się zupełnie, drugą przycina się na ok. 7 oczek, a trzecią na czopek zastępczy o 2-3
oczkach. Łozę owocującą przygina się na wiosnę poziomo o przywiązuje do drutu. Następnego roku po
odkryciu wycina się zbędne łozy, które w poprzednim roku owocowały, a z 2 zastępczych górną
silniejszą przycina się jak poprzednio na owocowanie, a dolną na 2-3 oczka zastępcze. Jeżeli ramię
chcemy zostawić na stałe to jednoroczne łozy przycinamy na 2 oczka – górne oczko na owocowanie,
dolne na pęd zastępczy.
Odmiany winorośli, w zależności od charakteru wzrostu i owocowania, tnie się krótko (2-3
oczka), średniodługo (4-5 oczek) i długo (6-7 oczek) licząc tylko oczka dobrze rozwinięte.
mgr J. Sękowska
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Dziur więcej niż asfaltu!
- Żółwiem czy tygrysem? Cz. II
Od kilku lat pytałem pisemnie starostwo powiatowe w Świebodzinie o realne branie pod uwagę
poważnej decyzji naprawy dróg powiatowych Łagów – Jemiołów i Żelechów – Łagów. A przecież jeszcze
pozostaje Toporów. Oczywistym jest, że problem był i pozostaje – dróg nie naprawiono,
nie przebudowano, czas upływa, zagrożenie i śmierć w wypadkach drogowych stała się faktem.
Nadal oczywistym jest, że muszą się znaleźć środki finansowe w budżecie, dotacje, prognozy - ale
tak jest każdego roku wszędzie. Nie jest niczym nowym stwierdzenie, że propozycji i oczekiwań jest
więcej niż pomiędzy w budżecie, że inni też czekają…
Pierwszą częścią i najkrótszą,
już

zrobioną

poziomie

tej

na

dobrym

powiatowej

drogi Łagów – Jemiołów, to
ok. 300 metrowy odcinek od
Posterunku

Policji

Sulęcińskiej,

do

ulicy
siedziby

Parafii Łagów ks. proboszcza
N. Nowaka. Ten
ulicy

już

poprawiany,
7 lamp

odcinek

kilka
na

razy
poboczu

świecących

nocą,

jednostronny, równy, dobry

Tutaj wszystko widać – czego zabrakło, decyzji, asfaltu, kamienia a może rury – to „kawał”
Os. Lecha dla wszystkich, Foto: R. Bryl IX/09

chodnik za linią drzew pobocza, porządna, szeroko uformowana nawierzchnia asfaltowa, studzienki
odbierające nadmiar wody opadowej i z wiosennych roztopów. Dalej do Jemiołowa brak wszystkiego co
wyżej napisano. A mamy przecież XXI wiek, przybyło i przybywa ludzi, mieszkańców, użytkowników tej
drogi, pojazdów pieszych i dzieci w różnym wieku. Przybyło przede wszystkim domów, przybędzie ich
jeszcze, jest więc potrzeba zabezpieczenia i rozdzielenia ruchu drogowego i pieszych, poprzez
stworzenie jezdni i chodnika… Chodnika, poboczy drogi uporządkowanej, drogi rowerowej jako czegoś
normalnego dla całorocznego bezpiecznego poruszania się, oświetlenia tego obszaru zabudowanego do
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tablicy z napisem Łagów, a nawet dalej, do budowanego zespołu boisk sportowych. To tak trzeba
widzieć przyszłość i realny plan drogowych zmian – postępu lokalnego.
Jakaż inna może być stara nawierzchnia drogi, gdy będzie kolejna inwestycja sportowa, kolejne
nasilanie pojazdami, gdyby nic nie zrobiono w 2010 - pozostałaby ohydna droga powiatowa 1963 –
2010. Wówczas w pierwszych latach lat 60 –tych kładziono dotychczasową nitkę asfaltu, gdy kładziono
podwaliny pod wieże radiowo – telewizyjne k/Jemiołowa, a na słupach drewnianych świeciły lampy
pokazujące drogę.
Nową istotą tego rozważania publicznego jest to, że oświetlenie po nowemu trzeba uruchomić,
drogę zbudować, przebudowując pobocza, poszerzając ją, ustalając ostatecznie w projekcie co jest
potrzebne, a co zbędne przy drodze (zakrzaczenia, nasypy, nawisy piasku zawężające pożądaną
szerokość).
Najbliższe 900 – 1000 metrów licząc od Plebani, to odcinek najbardziej nachylony, z największą
ilością zakrętów zawartych w pięknej alei
starych dębów. To na tym odcinku jest
najwięcej do zrobienia

- do zrobienia jest

wszystko od nowa, to tutaj na tym odcinku
i dużym nachyleniu były rowy odbierające
nadmiar wody i ich nie ma teraz. Pozostałości
rowów

są

wieloletnio

zaniedbane

i nieprawidłowo wykorzystane?! W rowach
położono

„nowe”

coś,

uznając

chyba

przedwcześnie, że opady lecą do góry i się
dematerializują, a one zawsze w dół płynąć
będą, szczególnie gdy będą obfite…
Za linią drzew alei dębów na całym
kilkusetmetrowym
możliwość

na

odcinku
budowanie

jest

duża

samodzielnej,

bezpiecznej ścieżki rowerowej, czy rowerowo –
chodnikowej.
Tylko

niedokończenie

lokalnych,
Zjazd stromy do rynny j. Czarnej Wody od strony Łagowa
- j. Czarne – j. Małe, kierunek Żelechów

gminnych inwestycji może być powodem
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zwlekania, odkładania potrzebnych prac i ich realizacji 2009 – 2010 aby bezpiecznie porządkować temat
dróg. Pieniądze powinny się ostatecznie znaleźć!
Wspomniana droga powiatowa, to wstydliwe w sezonie letnim, w turystyce samochodowej,
rowerowej, pieszej, miejsce nasilonej wędrówki do obiektów Centrum Radiowo – Telewizyjnego, do
użytku ekologicznego Barcikowo, do Jemiołowa tylko, i do terenów poligonowych za Jemiołowem,
to także dotarcie do początków źródeł jeziora Trześniowskiego, góry Bukowiec i Gorajec etc., Itp.
Droga gminna Łagów – Łagówek na obiecanym odcinku, już po zakończeniu budowy, niezwłocznie
przejmie zadania ulicy i drogi bezpiecznej z chodnikiem ułatwiając docieranie całoroczne do nowo
zbudowanych działek budowlanych, prywatnych. Tutaj też przybywa mieszkańców, wzmaga się ruch
pojazdów i pieszych.
Tereny PKP – nieczynnej od ponad 10 –ciu lat,
to szpetny kolejowy teren. Tutaj dotąd nie ma
szczęścia Łagów u monopolisty jakim jest
ciężkawe PKP.
Może złożone razem walory uzdrowiskowe,
wody

lecznicze,

ukształtowanie

terenu,

naturalnie czyste jeziora, duże tereny leśne
to rozwój okolicy. Może tak będzie. Oby to co
Wyjechaliśmy na prostą z Łagowa do Żelechowa, ostatnie żywe drzewa
alei jabłoniowej, b. zaniedbane. Dużo tutaj do roboty fachowej jest!
Foto: R.Bryl XII/09

opisuje, dało się powoli realizować. Otóż
Łagów 2010 staje przed kolejnym sezonem

turystycznym, zapewne trochę innym niż 2009, 2008, 2007. Jaki to będzie rok, jaka realizacja lokalnych
możliwości, pokaże czas. Łagów 2010, do czerwca widzę czytelny, oznakowany po europejsku i choć
to nadal wieś, to tablice, napisy są już w 2-3 językach, ludzie pogodni, mający choćby pracę sezonową.
To fakt, że robi się sporo w Łagowie i okolicy, ale to ciągła walka – gdzieś zwalniają, aby w innym miejscu
przyjmować. Mieszkańcy muszą cały czas wiedzieć, co robić, czy samemu być przedsiębiorcą, czy łączyć
się z nową, napływającą inicjatywą finansową. Gdyby był zastój, to byłoby kurczenie się lokalne
miejscowości – tak nie jest. I to dobrze. Odcinek drogi powiatowej Łagów – Jemiołów, od boiska
sportowego w kierunku do Jemiołowa to rzeczywiście lepsza już nawierzchnia, już poprawiona, ale
nadal wąska, do przebudowy i może być wykonana w latach następnych, ale przy założeniu i fakcie,
iż nie na wszystko wystarcza w jednym roku. Stąd oczekujemy na decyzje i podział środków finansowych
w budżecie 2010 roku.
Tekst i zdjęcia: Ryszard Bryl
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NASZA SZKOŁA – NASZA KLASA – ROCZNICA SZKÓŁ

28

29

30

31

O K N O Ż Y C I A w Gorzowie i Zielonej Górze

Okno Życia w Gorzowie
otwarto 15.10.2009r.. poświecił
to

miejsce

ks.

Bp

Stefan

Regmunt – Ordynariusz naszej
Diecezji

zielonogórsko-

gorzowskiej. Jest to miejsce,
gdzie można zostawić niechcianego noworodka. Okno jest otwierane na zewnątrz przez oddawczynię,
po otwarciu rozlegnie się dyskretny sygnał, że ktoś z niego korzysta. Wówczas dyżurna siostra zakonna
zabierze noworodka i nim się zajmie, powiadomi też niezwłocznie pogotowie lekarskie, aby ocenić
faktyczny stan zdrowia. Do dyspozycji nowego obywatela, aby zabezpieczać życie jest pod ręką
inkubator.
Okno życia jest uruchomione w Domu Generalnym Sióstr Miłosierdzia Bożego przy
ul. Wyszyńskiego 169.
W Zielonej Górze, okno życia jest już otwarte od kilku miesięcy i mieści się u Sióstr Elżbietanek
przy Placu Wielkopolskim 4.
Redakcja „KŁ”
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„Wspomnienia Łagowskie”
Myśli/Rozważania przy obrazie
utraconej Ojczyzny
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Tłumaczenie
Nasz rodak Albert Giesecke, dawniej zamieszkały w Łagowie, obecnie Schleusenweg 76, 14532
Kleinmachnow wiąże swoje wspomnienia dotyczące zdjęcia swego domu rodzinnego, które wciąż go
skłania, aby myślami powrócić do swego dzieciństwa.
Pisze nam „Łagów jest miejscem poetycznym, które w każdym szczególe przed moje oczy
powraca. Jednak czas stworzył cos jednorazowe. Mój ojciec przebywał pół roku u Polaków w 1945r. Ja
osobiście ostatni raz widziałem Łagów w 1943r., również moja matka. Ten czas minął i tylko
wspomnienia pozostały.”
Od Redakcji Heimatbrief Osternberg – proponujemy przeczytać jego wspomnienia i myśli
kształtujące obraz jego utraconej Ojczyzny.
W moim pokoju wisi obraz, który mój dziadek malował w latach 30-tych, w czasie gościnnego
pobytu w Łagowie. Przedstawia on nasz ogród domowy Ring 6, teraz T. Kościuszki, dom w którym
w roku 1921 przyszedłem na świat. Oglądając ów obraz, pojawiają się przed moimi oczami młode lata,
bowiem wiele lat mojego życia tutaj spędziłem
Posesja pani Hausmann była jedna z trzech między bramami (polską i brandenburska), które
miały dojście do jeziora łagowskiego. Posesja dzieliła się na dom, podwórko i ogród. W domu, ojciec mój
lekarz, miał mieszkanie na I i II piętrze oraz gabinet lekarski. Na parterze mieszkała pani Hausmann. Na
podwórze prowadziły schody. Tam znajdowały się chlewiki, ubikacje jak również pompy. Między
chlewikami znajdował się drewniany chodnik prowadzący do altanki. Poprzez drewniane schody można
było dojść do ogródka. Spoglądając na obraz mam w oczach (widzę) altankę przed sobą. Za nią wystaje
mur pomieszczeń gospodarczych, nad nim okno pierwszego pietra domu. Stąd rozprzestrzeniał się
wspaniały widok. Było to okno naszego pokoju mieszkalnego, z którego widać było jezioro i przylegające
okolice nabrzeży.
Z prawej strony domu widać dach salonu fryzjerskiego państwa Greko, a za tym dachem, dom
sklepu pani Thiermann. Te domy miały tylko jedne podwórko. Lewy szczyt należał do sklepu pani Seidel,
których posesja rozciągała się do bramy i nabrzeża jeziora. Nad tym obrazem dominowała wieża
zamkowa. Tyle do tła krajobrazu malowidła.
Na pierwszym planie obrazu widzimy ogród. Schody drewniane prowadziły wzdłuż muru w dół
do chodników posypanych żwirem. Duże krzaki bzu i żywopłotów rzucały w lecie sporo cienia w tylnej
części ogrodu, gdzie znajdowała się róża wysokopienna. Wzdłuż granic do sąsiednich posesji znajdowały
się długie grządki aż do brzegu jeziora zakończone rzędem polnych kamieni. Zakończenie grządek
stanowiły drewniane barierki z podestem do jeziora. Dostęp do jeziora był zamknięty drewniana furtką.
Tyle opisu z miejscowego wspomnienia.
Owa przestrzeń została wypełniona życiem przez nas dzieci oraz codziennym życiem wszystkich.
Idyllicznie zostawała ożywiona owa przestrzeń w lecie poprzez licznych gości, którzy w ogrodzie
sąsiednim siedzieli na pomoście jeziora należącego do lokalu „Deutsche Haus” (dzisiaj „Pod Basztą”) i do
rodziny Heinrich, popijając kawę. Jedli także posiłki czekając na łódź motorową, która kursowała do
Buchmühle (bukowy młyn) przy końcu jeziora Trześniowskiego. Jedną łódź miał rybak nazwiskiem
Jensch, a druga pan Koberstein. Były to łodzie dla wielu osób podróżujących.
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Na zdjęciu z prawej strony, obok altanki, widoczna jest drewniana ściana piwnicy lodowej. Tutaj
w zimie składano i przechowywano w powłoce z trocin, wycięte z czystej tafli jeziora, bryły lodu. Ta
piwnica należała do hotelu rodziny Heinrich. Jeszcze do dziś pamiętam jak okazałe gniazda szerszeni tam
między deskami się zagnieździły. Jest zrozumiałe, że jako dzieci największą uwagę poświęcaliśmy
piaskownicy. Jak wszędzie łopatki i foremki. Później drewniane koniki i wozy, a piasek rozprzestrzeniał
się wszędzie dookoła. W czasie przerw zabawowych biegaliśmy do nabrzeży jeziora przyglądając się
rybakowi przy stawianiu sieci, bowiem w naszej zatoce było dużo ryb, które pod wielkim pomostem
sąsiedniej posesji szukały schronienia.
Gdyśmy podrośli, zaczęliśmy wędkować, ku radości naszych kotów, które sobie owe rybki, a były
to przeważnie uklejki, wyciągały z wiadra. Dużo radosnych chwil spędzaliśmy w altance. Tam, w czasie
lata jedliśmy kolacje, później serwowano „Bowle” (kruszon) oraz piwo słodowe – ciemne. Równie często
jedliśmy lody, które były sprzedawane przez handlarzy obwoźnych (latających handlarzy), którzy swoje
pojawienie się na ulicy ogłaszali odgłosem dzwonka. Wtedy wszyscy wylegali na ulicę z dzbankami
i szklankami aby robić zakupy.
Romantycznie przebiegały wieczory przy lampionach, które były rozwieszone na sznurach
w altance.
Praktyczne też było sąsiedztwo restauracji hotelowej, gdyż nasze zamówienia można było
dokonać dosłownie przez ogrodzenie. Specjalność, to „Berliner Weiße mit Schüß” (piwo jasne
z dodatkiem soku malinowego).
Szkoda, że takowe godziny były rzadkością, gdyż mój ojciec będąc lekarzem, często był
niespodziewanie wołany do chorego i tak przerywano nasze wspólne, radosne chwile!
To tyle z niektórych wspomnień mojego dzieciństwa, które mogę z owego obrazu wyczytać. Jest
to naturalnie mały wycinek moich wspomnień i przeżyć jakie wiążą mnie z owym obrazem. Kiedy
odwiedziłem w latach 70-tych Łagów, owej altanki już nie było. Została pusta ściana. Z jednego nowych
zdjęć wykonanych z wieży zamkowej widać, że dom został odrestaurowany i wyglądał przyzwoicie.
Może w międzyczasie odtworzono (odrodzono) altankę – tak bardzo bym jej tego życzył.
Wspomnienie przedstawił
dawny mieszkaniec Łagowa
Albert Giesecke
Tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski dokonał Pan Peter Głogowski zam. Łagów.
Tekst wyszukał w HB 2/07 Ryszard Bryl i do tłumaczenia podał. W tłumaczeniu j.w. znajdują się inne ciekawostki z dawnego Łagowa.

„Bowle” dawniej – to napój sporządzony z wina, wina musującego z dodatkiem oranżady i sporej ilości
owoców truskawki, czereśni, porzeczki itp.
Od Redakcji:
W Łagowie, kto tutaj mieszkał, chodził uliczkami jak opisuje to dawny mieszkaniec, można odnaleźć
w pamięci jeszcze 2-3 takie zatoki z rybami, przystaniami, ogródkami, altankami, werandami na
podwórkach przy jeziorze. Przynajmniej tak było do 80-tych lat…
Ryszard Bryl
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Łagów szachulcowy – którego już nie ma. Cz III.
Dawnego Łagowa już niema, czasy się zmieniają, to już 65 lat, gdy
nastąpiły przesiedlenia i zasiedlenie tych obszarów.
Podobnie zniknęły jak ludzie ich charakterystyczne budowle,
budownictwo poprzednich wieków – Fachwerk – nie zawsze budownictwo
mocne, trwałe, najwyższej jakości…
Łagów i okolice to miejsca gdzie także było wiele budynków
o konstrukcji szachulcowej. Jak było pokazują zachowane zdjęcia, części
tych budowli nie udało się zgromadzić w czystym fotograficznym ujęciu.
Trzeba zaznaczyć, że obok
kościoła, zamku i domu pastora
były przynajmniej dwie budowle szachulcowe – mieszkalna
i gospodarcza.
Na terenie obecnego Ośrodka Wczasowego „Leśnik”
była przynajmniej jedna budowla o konstrukcji szachulcowej
– budynek gospodarczy – to były tereny Oberförsterei Lagow
(nadleśnictwa).
Na przełomie lat 1980-81 jako ostatni został
wyburzony
pod
potrzeby
nowego
budownictwa
dwurodzinny dom szachulcowy, który zamieszkiwali p. M. Szczepaniak i państwo Chlebowscy przy
ul. B. Chrobrego (brak zdjęcia)
Zamieszczone zdjęcia pokazują gdzie był szachulec –
domy prostej konstrukcji, bez wody i kanalizacji. Zdjęcia pokazują
stan zabudowy z przełomu XIX i XX wieku do czasu ich
wyburzenia – ok. 1952 r. To tutaj na odcinku 120 m obecnej ul. T.
Kościuszki d. Ring, zamieszkiwała rodzina noblisty G. Domagka.
Albo było to przy Bramie Marchijskiej – w nieistniejącej grupie
domków
szachulcowych
nazywanych Zaułkiem Malarzy (niem.), albo kilkadziesiąt
kroków dalej w długim budynku z cegły (ob. parkingu) na
wprost restauracji „Pod basztą”, albo też na wspomnianych
już obszarach za domem pastora, bliżej jeziora i kościoła,
gdzie też były budynki szachulcowe. Władze polskie swoimi
decyzjami zarządziły likwidację szachulca w w/w miejscu w
latach 1947 – 1954 i efekt ten oglądamy do dzisiaj –
budownictwa tego nie ma lub pozostawione – otynkowano…
Tekst i zdjęcia: Ryszard Bryl
Korzystano ze zbiorów zdjęć niemieckich posiadanych w archiwum „KŁ”
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Błękitni Toporów – dobra IV liga
w gminie Łagów
Błękitni Toporów – rok założenia 1961, barwy błękitne, boisko do treningów – tereny obok Szkoły Podstawowej
w Toporowie, ul. Szkolna 11.
prezes Piotr Kozubski – Członkowie Zarządu: Alfred Graczyk, Jan Hipp, Jan Drobek, Ryszard Kowalski –
kierownik drużyny.
Trener – Marian Fiodorowicz (od 2004r.)
Sukcesy – kolejny rok w IV lidze, środek tabeli…
Sekcja piłki nożnej została reaktywowana w 1993r. za sprawą wielkiego miłośnika, nieżyjącego już Andrzeja
Graczyka. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu w w/w roku drużyna
przystąpiła do rozgrywek w klasie „C”. Po roku awansowała do klasy
„B” a po 2-ch latach do klasy „A”. W klasie „A” drużyna Błękitnych
grała 4 sezony piłkarskie. W roku 2001, dzięki dobrej grze awansuje
i gra w klasie okręgowej. Od 2004 roku zatrudniono trenera Mariana
Fiodowicza i drużyna walczy o kolejne sukcesy. Rok 2004/2005 liga
okręgowa – 2 miejsce. 30 55 (61:26).
Baraże o udział w IV lidze po dwumeczu; Błękitni T. – Toromą
Torzym 0:0 oraz Toroma Torzym – Błękitni Toporów 1:6. Mecz odbył
się na naturalnym boisku w Lubrzy, uzyskano historyczny awans małego klubu z niezbyt wielkiej wsi do IV ligi.
Sukces awansu nie był przypadkowy, nie jednoroczny, nie okazjonalny i koniunkturalny, ale jest trwały w tej lidze
drużyna gra do dnia dzisiejszego.
Aby uświadomić jak kształtowały się wyniki gry za poszczególne lata podaje miejsca tabeli końcowej:
- sezon 1005/2006 – 13 m. 34 42 (42:49), walki barażowe o pozostanie
w IV lidze, dwumecz Syrena Cybinka – Błękitni Toporów 1:1 i 1:3.
Ostatecznym sukcesem jest dalszy pobyt w IV lidze.
- sezon 2006/2007 – 12 m. 30 30 (36:52),
- sezon 2007/2008 – 10 m. 30 37 (55:58),
- sezon 2008/2009 – 9 m. 30 41 (62:48)
- sezon jesienny 2009/2010 – 7 m. 15 21 (34:21).
Aby zasygnalizować, że w gminie Łagów w powiecie Świebodzin
jest piłkarska wieś, zainteresowanie sportem piłkarskim i innymi
dyscyplinami, Klimaty Łagowskie spotkały się z członkiem Zarządu Klubu
Sportowego, Panem Alfredem Graczykiem w jego miejscu pracy.
Redaktorzy obejrzeli tereny wsi Toporów, boisko sportowe, zaplecze przy
SP Toporów, ocenili wstępnie drogi i bezdroża tej ciekawej wsi i terenów
przyległych – jak to w gminie Łagów pełnej atrakcji turystycznych
i ciekawostek, o czym będziemy pisać odrębnie.
Część zbiorów piłkarskich trofeów
Pan A. Graczyk opowiadał o działalności klubu, dniu codziennym,
Błękitnych Toporów.
problemach i zamierzeniach grupy działaczy, zawodników, trudnościach
w realizacji przedsięwzięcia. Z uwagą wysłuchaliśmy, że to co robi Zarząd jest robione i planowane z myślą
o lokalnym społeczeństwie, o miejscu gdzie żyją, mieszkają, mają swoje rodziny i tutaj będą mieszkać. A Graczyk
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podkreślił, że jest bardzo dobra współpraca z dyrekcją miejscowej szkoły podstawowej i nauczycielami. Szkoła
udostępnia swoje pomieszczenia na szatnie podczas treningów na przyległym boisku i salę gimnastyczna do
treningów jesienno – zimowych.
Sprawy zabezpieczenia imprez sportowych, ochrony,
transportu są wspierane społecznie i z zaangażowaniem
miejscowych i z pobliskich wsi. Imprezy piłkarskie, wstęp na
rozgrywki jest bezpłatny. Rosną koszty obsługi, transportu
zawodników, opieki trenerskiej, wychowywania następców
do zasilenia drużyny. Budżetem trzeba gospodarować
rozsądnie, liczyć każdą złotówkę.
W zespole seniorów występują zawodnicy
Szkoła Podstawowa w Toporowie.
z Toporowa, ale też innych miejscowości jak Lubrza, Mostek,
Ciborza, Świebodzina.
Bardzo dużo pomocy i zaangażowania jest ze strony nauczyciela w-fiz. w SP Toporów Pana Andrzeja Topolskiego
jako trenera juniorów – znowu uczniów Toporowa i pobliskich małych miejscowości. Tutaj ważna współpraca jest
z rodzicami tych małych sportowców, którzy godzą się na dojazdy, powroty do domu, szkoły i na boiska sportowe.
To planuje Zarząd, opłaca transport, zatrudnia byłych zawodników w firmie drzewnej A. Graczyka, chodzi o więź
z miejscowością, sportem, klubem, potem grą w Toporowie w Błękitnych lub innych klubach sportowych po
otrzymaniu podstaw treningowych. Dotychczas nie było kłopotów w przejściach z klubu do klubu, gdy sytuacje
życiowe lub sportowe się zmieniają lokalnie.
Należy i warto podkreślić lokalność tego sportu, tego klubu i jego sportowej atmosfery. Już byli
zawodnicy, pracownicy, tatusiowie pamiętają gdzie grali, co im dał sport, kto pomagał, kierował i troszczył się
o nich, gdy byli młodzieżą dorastającą i zaraz potem.
Podczas spotkań jest uśmiech, szacunek dla
działaczy, trenerów zagospodarowujących im
czas i pokazujących wartość i uroki sportu
piłkarskiego, a przecież nie tylko piłki nożnej.
Jak się okazuje, nie dostaliśmy porcji
narzekań na niesfornych, niechętnych grze,
destrukcyjnych w klubie, pracy i okolicy
wiejskiej. Aż nie chce się w tych czasach wierzyć,
że byli tutaj i są zawodowcy nie przynoszący
kłopotów, wstydu – podobnie, a będziemy to
sprawdzać może jest i u innych!
„Klimaty Łagowskie” z całego społeczno
– obywatelskiego dziennikarstwa życzą dalszych
Red. Mieczysław Fedorowicz omawia siłę piłki nożnej Błękitnych
sukcesów, silniejszego budżetu w klubie,
Toporów z panem Alfredem Graczykiem.
przychylnego podziału środków w UG Łagów
i zapowiadają się wstępnie w chyba także ambitnych klubach amatorskich Łagowa i Sieniawy.
A gdyby tak III liga się zdarzyła?! Co to by było gdy nie ma!

Mieczysław Fedorowicz
Zdj. R.B + archiwum Klubu…
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Rozmowa z Panem Franciszkiem Roguszko,
emerytem rolnym z Żelechowa.
Upatrzyłem sobie w Żelechowie starszego Pana na rozmówcę, jako kogoś, kto pewnie zaraz po II wojnie
przybył na tereny zajmowane przez Polaków.
Ta rozmowa jest częścią dawnych śladów tej wsi i okolic, do już pisanych i gromadzonych tekstów
i fotografii. Trzeba napisać tak: Jest w każdej wsi ktoś,
paru ludzi, sporo spośród wielu, którzy żyjąc, żyli
ciekawie, ciężko pracując, widząc zmiany w otoczeniu,
w pracy, na wsi swojej lub wsiach okolicznych,
u współmieszkańców.

Lata

biegły,

wychowywano

dzieci, rosło nowe pokolenie, przyszłość dla siebie i dla
kraju.
Roguszkowie przyjechali do Żelechowa w 1948
roku, do stacji Bucze pociągiem, a

potem konno,

wozem do pobliskiej wsi i tak mieszkają od 60 lat.
Roguszkowie pochodzili z Pomorza, od Żnina. Czas wojny spędzali jako robotnicy przymusowi pośród
innych Polaków w dużym gospodarstwie u Niemca Kolbe.
Już jesienią 1944 bauer Kolbe ucieka w głąb Niemiec, uwożąc swoje dobra najważniejsze w dwóch głębokich
wozach (kistach, kastach). Przymusowi nadal trzymali się pracy na roli i w gospodarstwie Kolbego oczekując
ostatecznej klęski Niemiec hitlerowskich i sposobili się do powrotów do swoich regionów w Polsce i do innych
krajów.
W 1948 roku i następnych były już zorganizowane dyrekcje PGR-ów, zespołów rolnych aby trwała
kontynuacja upraw ziem po bogatych Niemcach, właścicielach do 1945 r.
W Łagowie przy ul. Sulęcińskiej w ciekawym architektonicznie pałacyku poniemieckim była już czynna
siedziba terenowych władz PGR, kierownictwo – Inspektorat był w Świebodzinie. I tak było do końca lat 50 – tych,
kiedy zmieniały się decyzje polityczne…
W pałacyku zagościła organizacja masowa – ZMS, odbywały się szkolenia, kursy i wypoczynek pod namiotami
w pobliskim lesie bukowym. Otoczenie pałacyku także uległo zmianom.
Początki w PGR-ach były ciężkie – ludzie z różnych stron Polski w różnym wieku o małych
umiejętnościach, ale integrujący się i urzędowo integrowani we wspólnoty, poprzez prace, poprawę warunków
mieszkaniowych, warunków życia, zabawami ludowymi pod chmurką. Prawie każda wieś miała PGR, Zakład Rolny,
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specjalizację rolną – hodowlana lub uprawy. Każdy rok pokazywał wzrost wyników pracy gospodarstw rolnych lub
wymagały one pomocy – dotacji państwowych przy złym gospodarowaniu, bo i tak bywało.
Ziemię uprawiano końmi w PGR Żelechów było 8 zaprzęgów – 2 lub 3 konnych. Za taki zaprzęg
odpowiadał fornal, polowy brygadzista. Konie ciągały duże platformy – wozy do wszystkiego, całoroczne. Wożono
nawozy sztuczne, obornik na pola, ziemniaki z pól, do kopców i magazynów, do gaz dni w Łagowie. Zwożono
snopy z pola i zboże wiosną i jesienią w workach do wysiewu. Zaprzęgi konne ciągnęły siewniki, brony, pługi,
snopowiązałki i tzw. garściówki – kosiarki kładące pokos do ręcznego wiązania snopów.
Przez lata, a szczególnie w latach 70-tych XX wieku następowała poprawa warunków życia pracowników
i wymiana sprzętu obsługi rolnictwa. To wtedy w pobliżu siedziby PGR-u, koło pałacu zbudowano silosy na
przechowywanie ziarna, czynne do tej pory i nadal dzierżawione przez uprawiających okoliczne pola, nie widać
nieużytków i to cieszy.
Żelechów PGR miał 540 ha ziemi ornej, ok. 32 ha łąk, hodowlę, budynki gospodarcze i mieszkalne.
Poniemiecki pałac Rissmana był miejscem pracy administracji, sezonowo miał też kuchnie, gdy przysłano tam jak
do wielu innych PGR-ów „zasilenie”, czyli junaków Służby Polsce, Związku Młodzieży Polskiej, żołnierzy LWP
służby zasadniczej. Jeśli była potrzeba budowano miasteczka namiotowe – czy to w Buczynie gm. Lubrza, czy
Wielopolu, Sieniawie, Stoku. Wszędzie były pola uprawne, farmy, magazyny zbożowe. Pomoc organizacji
młodzieżowym, szkół rolniczych, studentów WS Rol trwała do lat 80 – tych.
Konkurencyjnym i wzorowym PGR – em dla Żelechowa był prężnie działający PGR Łagów przez lata kierowany
przez Józefa Wrzoska. Innym dużym Zakładem Rolnym był PGR Toporów z przyległymi hodowlami i obszarami
upraw rolnych.
Do osób pełniących funkcje kierownicze PGR Żelechów należeli
panowie Ausfeld, Krajewski, Cerba, Moszczyński, Roguszko,
Szulczewski, Jaworski.
Lata 70 – te, to likwidacja PGR – ów, upadek hodowli
zwierzęcej i zasiewów. Zaniechano opieki nad pracownikami
rolnymi. Żelechów jest jednym z przykładów upadku tej opieki.
Przy drodze w kierunku Sieniawy lata 80 – te, to jeszcze budowa mieszkań dla pracowników. To 2 x 18
mieszkaniowe bloki i 1 x 24 mieszkaniowy. Rok 2010 i stan faktyczny jak lata poprzednie. Zaniedbania,
zaniechania, brak perspektyw. Tak przyszło nowe i nie skutkuje sukcesami.
Ustawa z 19.10.1991 „O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa” miała być mądra,
perspektywiczna, dawać przemyślane decyzje – prace. Wynik – wystarczy w jednej gminie objechać byłe
placówki.

Serdecznie dziękuję za spotkanie.
Wysłuchał i starał się opisać tamte czasy – Ryszard Bryl., zdjęcia: R.B
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Komunikat!
W 2010 roku (w czerwcu) minie 40 lat od zakończenia działalności Liceum Pedagogicznego
w Sulechowie.
Grupa zainteresowanych – red. „Klimaty

Łagowskie” oraz Sulechowskie Towarzystwo

Historyczne zwracają się z prośbą o nadsyłanie osobistych wspomnień z czasów pobytu w Sulechowie,
w internacie, z nauki szkolnej 3-4-5-letniej. Interesuje nas wszystko to, co działo się w szkole
i internacie, na wycieczkach, capstrzykach, kolejnych maturach, kółkach zainteresowań, sportowej
rywalizacji i na wagarach…
Interesują nas też współczesne, kultywowane przez niektóre klasy maturalne spotkania
absolwentów.
Wraz z Prezesem STH panem Markiem Maćkowiakiem (wnukiem pierwszego dyrektora
Antoniego Maćkowiaka) gromadzimy i opublikujemy teksty i zdjęcia o czasach Liceów Pedagogicznych,
które zakończyły ogólnopolska działalność w 1970 roku. W woj. zielonogórskim było wówczas
przynajmniej 5 (zakładów kształcenia nauczycieli – tak mówiono oficjalnie) Liceów Pedagogicznych –
w Zielonej Górze, Sulechowie, Nowej Soli, Lubsku i Ośnie Lubuskim. Były one likwidowane w kolejności
takiej: Ośno Lubuskie, Lubsko, Nowa Sól, Zielona Góra, Sulechów. Równolegle w Sulechowie istniało
duże Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli. O tej grupie nauczycieli przedszkola i nauczania
początkowego chętnie napiszemy. Było nas wielu i sporo jest jeszcze czynnych zawodowo. Gdzieś
jesteśmy – bliżej lub dalej. Aby zachęcić – „KŁ”: i STH publikują pierwsze wspomnienia z naszej budy…

P.S. Jak wynika z kolejnych ustaleń, Liceum Pedagogiczne było także w Gorzowie Wlkp. i tam także było
Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli. Czy to prawda?
Gdzie jeszcze były szkoły pedagogiczne – Myślibórz, Choszczno, Drezdenko, Międzychód?!
Redakcja informuje, że w numerze 4/2009 w przedruku tekstów błędnie oceniła czas pracy
(dyrektorowania) Pana Antoniego Maćkowiaka. Był dyrektorem Liceum Pedagogicznego w Sulechowie
w latach 1946 – 1950, następnie pracował na UAM w Poznaniu. Po A. Maćkowiaku, drugim i ostatnim
dyrektorem był Pan Edmund Ciesielski – do 1970 r.

Redakcja
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„KŁ”
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