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Po słowie wstępnym w 2010 roku
Jak dotychczas będziemy pisać i fotografować w okolicy, jak dotychczas będziemy pokazywać
w kolejnych numerach Klimatów Łagowskich pod ogólnym tytułem „Brzydko – Ładnie w naszej gminie”
– to co jest sygnałem od czytelników i to co sami zobaczymy w terenie.
Pod głoszonym hasłem klimatów – Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość pokazywać będziemy
to, co było i co przybywa, dotrzemy do materiałów nowych, do tematów, które trzeba opisywać,
poruszać publicznie, przypominać i utrwalać lokalnie.
Będziemy rozmawiać, przypominać sobie i innym, że dobre jest dobrym, a złe, błędne musi być
pokazane, opisane, poddane krytyce. To nie będzie, no nie może być tendencyjne, złośliwe,
itp. pojmowane pisanie lokalne, ale będzie pokazywane jak było, jak jest, jak może być.
W tym numerze pokazujemy już dla przykładu to, co można było poprawić, zadbać, sprzedać
lepiej, nie dopuścić do dewastacji, sprzedane kontrolować, szukać, inwestować, posprzątać…
Już w tym numerze „KŁ” będziemy dołączać i pokazywać 1-2 załączniki – teksty sprzed lat nawet
30-tu, ze zbiorów R.B. – „KŁ”. Materiały te, zbierane okazjonalnie, z różnej prasy, tak lokalnej, jak
i centralnie wydawanej – ogólnokrajowe,j choćby „GL”, Nadodrza, Życia Warszawy, pochodzą od
różnych autorów, którym chciało się chcieć być w terenie i drążyć po dziennikarsku tematy.
Z przeglądu tych materiałów prasowych wynika, że na Ziemi Lubuskiej była Perła, Kurort,
i zakładano różne zadania do realizacji – głoszono i nie zrobiono, odstąpiono lub nawet zniszczono
kawałek dawnego starego Łagowa. Fakt, w czasach PRL – u, to i owo, czy centralnie zarządzając, czy
lokalnie decydując wykonywano – psuto, wyburzano, budowano lub poprawiano – niekiedy zawodowo
bezmyślnie i nieudolnie.
To wtedy m.in. w latach 1975-76 w Zielonej Górze w WRN rojono sobie planistycznie, duży
rozmach rozbudowy Łagowa (na obrzeżach), tworząc kurort leczniczo – sanatoryjny na 2 500 łóżek (to ile
by musiało być nowej, fachowej obsługi, budownictwa?) To wtedy byłby już zamach na Perłę – dobrze,
że do tego nie doszło, nie w tym miejscu, nie w takich założeniach. Pojawiłaby się jakaś wielka i nudna
przymusowo wielka płyta (brr), brak lokalnego smaku, zanieczyszczenia – ale byliby dyrektorzy
obiektów! Ale zdarzyło się inaczej – lokalnie upadły pomysły i to co było lokalne – PGR-y, GS-y, PKP,
tartak, tak, co było z subwencji państwa, tak działo się bliżej i dalej w Polsce. Zniknęły w Łagowie miejsca
pracy w masarni, piekarni, rozlewni wód gazowanych domach FWP i inne. Aby pamiętać, drukujemy
fakty prasowe
Ryszard Bryl
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Region z bliskiej i dalszej okolicy
– Toporów dawniej i dziś cz. I

Niedźwiedź

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Niedźwiedziu gm. Łagów, pow. świebodziński

Niewielka wieś Niedźwiedź położona jest przy lokalnej drodze prowadzącej z Toporowa do
Poźrzadła. Na skraju wsi, na lekkim wyniesieniu wzniesiono niewielki kościół. Teren przykościelny
wygrodzono drewnianym płotem.
Miejscowość Niedźwiedź istniała już w okresie średniowiecza. Niewiele jest jednak informacji na
temat jej losów, zapewne ze względu na położenie na uboczu, z dala od ważnych szlaków handlowych. Ze
źródeł można wnioskować, że kościół w Niedźwiedziu istniał już w XV w. Przesłanki te mówią również o
majątku rycerskim. Pierwszymi odnotowanymi właścicielami wsi byli przedstawiciele rodu von
Schlichting, wywodzących się z Saksonii, lecz od
czasów średniowiecznych osiadłych na Śląsku i w Wielkopolsce. Zasobna rodzina czyniła liczne fundacje
między innymi dla kościoła w Świebodzinie, jeszcze na początku XVI w, gdy probostwo sprawował Jan
Schade z Niedźwiedzia. Z nastaniem reformacji Schlichtingowie przejęli nową naukę a wraz z nimi cała
społeczność wiejska. Zmiany nastąpiły w 1654 r., kiedy to zarządzeniem cesarskim kościoły przywrócono
katolikom. Pastor Martin Roggius opuścił wieś a kościół w Niedźwiedziu stał się filią parafii katolickiej
w Mostkach.
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Wówczas to właścicielem dóbr w Niedźwiedziu była rodzina von Lossow. Pozostali przy protestantyzmie
mieszkańcy wsi chodzili na nabożeństwa do kościoła w miejscowości Stok. Ze względu na nikłe
zainteresowanie katolicyzmem, bo przewagę w Niedźwiedziu stanowili protestanci, budynek stopniowo
popadał w ruinę. Akcje rekatolizacyjne nie przynosiły rezultatów. W XVIII w. kościół rozebrano. Po roku
1740 Niedźwiedź przypisano parafii luterańskiej w Gryżynie. Na początku XIX w. w Niedźwiedziu
wzniesiono kościół protestancki, który w następnych latach znacznie przekształcono, W owym czasie
5

we wsi działała także szkoła protestancka. W 1850 r. całość feudalnych majątków, będących do tej pory
w różnych rękach, scalił Carl Rissmann. Od 1853 r. Niedźwiedź ponownie miał kilku właścicieli. Na
początku XX w. dziedzicem był von Kunów. W 1930 r. wzniesiono obecny kościół, prawdopodobnie
w wykorzystaniem wcześniejszej budowli. Wieś liczyła wówczas około 300 mieszkańców, z czego
zdecydowaną większość stanowili luteranie. Wzniesiony w konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem
ceglanym kościół założony jest na pianie prostokąta z czterobocznym prezbiterium od zachodu (jest
nieorientowany), z dużą przybudówką od południa mieszczącą zakrystię i schody na strych.
Rozczłonkowaną bryłę kościoła nakrywają dachy dwuspadowe o silnie wysuniętym okapie. Dach nad
częścią prezbiterialną jest nieco niższy niż nad korpusem. Dach przybudówki wzbogacono wystawką
i kominem. Nad całością dominuje posadowiona w kalenicy wieża, zwieńczona baniastym hełmem
z iglicą. Elewacje kościoła w większości wtórnie oszalowane. Wschodnią, frontową elewację kościoła
zakomponowano asymetrycznie. W części południowej wprowadzono podcień wsparty na trzech
profilowanych

słupach. Całość zwieńczono trójkątnym

szczytem częściowo

pozostawionym

z wyeksponowaną konstrukcją szkieletową. Na osi wprowadzono dwa otwory okienne umieszczone po
obu stronach środkowego słupa konstrukcji. Górną partię szczytu odeskowano w jodełkę. Odeskowaną
elewację południowo-zachodnią zakomponowano jako siedmioosiową prowadzając zgrupowane po trzy
okna o wykroju ostrołukowym oraz jedno niewielkie prostokątne okno w skrajnej południowej osi
elewacji. Elewację północno-zachodnią tworzą ściana korpusu nawowego, przesłonięta ścianą obecnego
prezbiterium, oraz znacznie wycofana ściana przybudówki. Elewacje prezbiterium i nawy pełne. Po
stronie północnej wprowadzono wejście do kościoła poprzedzone schodami. W elewacji przybudówki
wprowadzono jedno prostokątne okno tuż pod okapem dachu. Elewację północno-wschodnią tworzą
ściany korpusu nawowego oraz przybudówki. W elewację nawy przepruto grupą trzech analogicznych
do strony przeciwnej okien. Szczytową elewację przybudówki zakomponowano symetrycznie
wprowadzając w przyziemiu dwa prostokątne okna a w szczycie jedno, mniejsze, umieszczone na osi.
Odeskowane elewacje wieży przepruto prostokątnymi prześwitami
przesłoniętymi poziomymi drewnianymi żaluzjami. Do wnętrza
kościoła prowadzi szerokie wejście umieszczone pod podcieniem
w części południowej. Niewielką salową budowlę nakryto pozornym
sklepieniem przesłoniętym deskowaniem.
O powojennych losach budowli wiemy niewiele. 15 sierpnia
1945 r. poświęcono ją jako kościół filialny parafii w Toporowie.
Wnętrze przystosowano do potrzeb liturgii posoborowej. Po wojnie
położono

odeskowanie

na

zewnątrz

kościoła

i

częściowo

we wnętrzu. W roku 1993 przeprowadzono remont dachu.
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Kościół w Niedźwiedziu. Rzut przyziemia

SKARB Z TOPOROWA, GM. ŁAGÓW. OBIEG GROSZY
PRASKICH NA POGRANICZU BRANDENBURSKOBRANDENBURSKO-ŚLĄSKIM
(Niniejszy tekst stanowi skrót monografii skarbu z Toporowa, przeznaczonej do odrębnej publikacji)

Skarb został odkryty wiosną 1990 roku podczas zakładania kanalizacji , w parku przypałacowym
we wsi Toporów. Informacja o tym znalezisku dotarła do Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w
Gorzowie Wlkp. (wówczas Muzeum Okręgowe) drogą pośrednią rok później. Prace zabezpieczające
polegały na wykupywaniu monet rozproszonych przez uczestników odkrycia.
Kompletowanie depozytu doprowadziło do pozyskania przez gorzowskie Muzeum 41 monet, ale
zespół liczył co najmniej 60 sztuk. U jednej z oferentek, oprócz zakupionych egzemplarzy, autor widział
jeszcze 10 sztuk przeznaczonych do sprzedaży za granicą (perswazje w celu ich nabycia przez Muzeum w
Gorzowie Wlkp. okazały się nieskuteczne). Ponadto małżeństwo z Gorzowa Wlkp., które przyniosło
monetę ze skarbu toporowskiego do identyfikacji, oświadczyło, że kilka takich samych ma w domu (nie
dotrzymali obietnicy udostępnienia pozostałych sztuk oraz udzielenia dokładniejszych informacji
o odkryciu).
Prace nad rekonstruowaniem skarbu, przy wydatnej pomocy mgr. Stanisława Sinkowskiego
z Działu Archeologicznego .gorzowskiego Muzeum, trwały ponad pół roku. Pozwoliły one także ustalić,
że depozyt miał charakter groszowy, nie zawierał monet innego nominału i innej proweniencji niż czeska.
Jednakże nie udało się skontaktować z bezpośrednimi uczestnikami odkrycia, którymi byli najemni
robotnicy. Stąd poza informacją że skarb odkryto w parku przypałacowym, nic nie wiadomo na temat
zabezpieczenia monet i faktycznej wielkości znaleziska.
Grosze praskie z Toporowa wybite zostały pod stemplami dwóch królów czeskich z rodu
luksemburskiego: 17 egz. należy do Karola I (1346-1378), 24 egz. do Wacława IV (1378-1419). Dla
chronologii skarbu ważne jest wydatowanie emisji Wacława IV. Długie panowanie i immobilizacja
stempli nie ułatwiają tego zadania. Starano się je wykonać, przeprowadzając analizę metrologiczną
(wagową) oraz analizę ikonograficzną stempli.
Przeciętna waga groszy Wacława IV ze skarbu toporowskiego wynosi 2,715 g, co pozwala
przyjąć, że zostały wybite po reformie z roku 1384, polegającej na redukcji wagowej. Reforma ta
pociągnęła za sobą zmianę rachuby grosza praskiego z 12 denarów na 14 halerzy. Przeciętną wagę groszy
Wacława IV z Toporowa porównać można z przeciętnymi wagami groszy tegoż króla, np. ze skarbów
z Dmosina k. Łodzi (2,776 g), Mstowa k. Częstochowy (2,725 g), czy czeskich z depozytów
z Kosmonosów (2,743 g) i Uherców (2,708 g).
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Natomiast przeciętna waga groszy Karola I z Toporowa wynosi 2,697 g i jest jeszcze niższa niż
Wacława IV z tego samego znaleziska. Wynikać to może z faktu, że zdecydowaną przewagę mają
w naszym znalezisku emisje — według systematyki S. Veselego i V. Pinty - najmłodsze, bite w latach
siedemdziesiątych XIV wieku. Nie tłumaczy.to jednak niekorzystnej wagi emisji wcześniejszego władcy
wobec późniejszego. Badacze polscy, J. Kisielewski i J. Piniński, tłumaczą to zjawisko, obserwowane
w wielu skarbach groszowych, wyławianiem przez ludność cięższych sztuk. Emisje Karola I, jako
wcześniejsze, przebywały dłużej w obiegu od emisji następnego władcy, co umożliwiało zrównanie
wagowe poprzez taką selekcję (saigeroivanie). Upatrują oni zatem w depozytach groszowych
odzwierciedlenie działania prawa Kopernika-Greshama.
Klasyfikację typologiczną, groszy Wacława IV przeprowadził S. Vesely. Większość egzemplarzy
z zespołu toporowskiego nie da się jednoznacznie przypisać do określonych typów ze względu na słabą
czytelność ich stempli. Niemniej, przewagę mają typy IIA i IIB, wybite, według Veselego, po reformie
z 1384 roku, ale przed reformą" z roku 1407. Ważną wskazówką chronologiczną jest brak najmłodszego
typu III, datowanego na lata 1407-1419; tej najpóźniejszej emisji brak zresztą w depozytach ze Śląska
i Brandenburgii, a tylko akcydentalnie pojawia się ona na ziemiach ówczesnego Królestwa Polskiego
(skarb z Plęsów), choć jest pospolita w znaleziskach na terenie Czech.
Pewne światło na czas ukrycia skarbu z Toporowa rzuca proporcja pomiędzy emisjami Karola
I i Wacława IV, która wynosi 41,5% do 58,5%. Przewaga liczebna groszy drugiego władcy nie jest zatem
tak jednoznaczna, jak w znaleziskach datowanych na początek XV wieku, np. w skarbie z Bieli
i Kamiennej.
Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej fakty z zakresu typologii, metrologii oraz procentowego
udziału groszy Wacława IV, orientacyjną datę zdeponowania zespołu z Toporowa wyznaczyć można na
okres po 1390 roku.
Skarb z Toporowa ma cechy typowe dla zespołów śląskich. Składa się wyłącznie z groszy
praskich. Nie zawiera domieszek innych emisji, zwłaszcza o niższym nominale. Pomimo braku lepiej
udokumentowanych, analogicznych znalezisk z północno-zachodnich peryferii Śląska (Dolnego),
odrębna sfera wyłącznego deponowania groszy da się i tu wyróżnić. Podobne cechy do zespołu
toporowskiego mógł mieć zespół z okolic Zielonej Góry, z którego odnotowano 1 grosz Wacława II
(1278-1305), 3 grosze Karola I i 1 grosz Wacława IV. Jeszcze mniej wiadomości mamy o znaleziskach ze
Szprotawy, Szczepanowa k. Szprotawy czy Żar, ale wyłączna zawartość w nich groszy praskich wydaje
się nie budzić większych zastrzeżeń. Analogie do znaleziska toporowskiego stanowią trzy skarby
z nieodległego dolnołużyckiego Gubina, ale podobnie, jak przytoczone zespoły dolnośląskie, odnotowane
zostały bez specyfikacji emisji i władców czeskich.
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Na terenach Nowej Marchii skarby zawierające same grosze praskie są znacznie rzadsze.
We Frankfurcie nad Odrą znaleziono w nieokreślonych okolicznościach 4 grosze. W Reczu ujawniono
w ostatnich latach 10 groszy Wacława IV, znane mi wprawdzie z autopsji, ale wszelkie inne dane
pozostają niewiadome. Nie ma jednak pewności, że oba te zespoły faktycznie miały wyłącznie groszowy
skład.
W Brandenburgii, na zachód od Odry (Marchia Środkowa) jestem w sta-I nie wymienić trzy depozyty
groszy praskich. Z Brandenburga pochodzą dwa takie znaleziska, przy czym skarb dokładniej opisany
zawierał 80 egzemplarzy, z czego rozpoznano 1 grosz Karola I i 71 groszy Wacława IV. W Cossenblatt k.
Beeskow znaleziono ok. 2 000 groszy praskich, złożonych z emisji Karola I i Wacława IV. Wspomnieć
można skarb z Netzen k. Lehnin {Kr. Zauch-Belzig), złożony z ok. 1 200 groszy, w którym były grosze
praskie Karola I i Wacława IV oraz grosze miśnieńskie. Formę groszową miała część depozytu
z nowomarchijśkiego Myśliborza, datowanego na lata ok. 1425-1430. W wielkim skarbie liczącym ok.
20 000 monet, z których spisano 11 431 sztuk, jedno z dwóch naczyń zawierało wyselekcjonowane
grosze Karola I (33 egz.) i Wacława IV (849 egz.) oraz 1 grosz miśnieński Baltazara (1349-1406); drugie
naczynie zawierało drobną monetę, głównie denarową, w tym najwięcej tzw. Vinkenaugen proweniencji
zachodniopomorskiej, meklemburskiej i brandenburskiej.
Zwarte znaleziska groszy praskich z Brandenburgii są najdalej na północ wysuniętymi skarbami
tego typu w obrębie cesarstwa. Granica Brandenburgii i Pomorza Zachodniego stanowiła praktycznie
również północną granicę obiegu groszy praskich. Wprawdzie są one notowane w rękopiśmiennych
źródłach pomorskich od 1344 roku, ale w obiegu nie odegrały już znaczniejszej roli.
Skarby złożone wyłącznie z groszy praskich nie są zjawiskiem charakterystycznym wyłącznie dla
Śląska, choć występują tu najintensywniej. W znacznej liczbie znane są oczywiście z samych Czech
i Moraw. Często odnajduje się je również na terenie Małopolski i Wielkopolski.
Na obszarze Ziemi Torzymskiej (Land Sternberg) i Nowej Marchii występują również takie skarby,
w których grosze praskie stanowią tylko domieszkę. Skład groszowo-denarowy miał zespół z Gajca
k. Rzepina (po 1324 r.), zawierający nieokreśloną ale dużą liczbę groszy praskich Wacława II (12781305) i Jana Luksemburskiego (1310-1346). Skarb ze Strzelec Krajeńskich (po ok. 1410 r.) złożony
z ponad 2 500 pomorskich Vinkenaugen, miał w swym składzie również 8 groszy praskich Wacława IV.
Ćwiartka grosza Wacława IV wystąpiła w skarbie denarowo-wittenowym w Choszcznie (po 1455 r.).
(O skarbie z Myśliborza mówiliśmy wcześniej). Z pogranicza śląsko-marchijskiego pochodzi skarb
z Nowej Wioski k. Lubrzy, o chronologii — jak można przypuszczać — podobnej do znaleziska
z Toporowa. Przynajmniej do roku 1939 przechowywany był on w Markisches Museum w Berlinie,
z którego A. Suhle odnotował 700 g (czyli ok. 200 sztuk) nieokreślonych dokładniej groszy praskich
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i miśnieńsldch. Poza tym do zespołu należały 4 złote guldeny (dukaty) węgierskie Zygmunta (13871437).
Grosze praskie na Śląsku i w Brandenburgii pojawiają się ponownie w skarbach nowożytnych, co
związane było ze wznowieniem ich emisji po przerwie spowodowanej wojnami husyckimi. Depozyty
zawierające min. grosze praskie Władysława II (1471-1516) i Ferdynanda I (1526-1564) ujawniono
w Gorzowie Wlkp. (po 1624 r.) i Krośnie Odrzańskim (po 1683 r.).
Grosze praskie liczone były powszechnie na kopy (sexagena, Schock). j W Polsce rachuba na 60 groszy
pojawiła się dopiero w drugiej połowie XIV i wieku; wcześniej liczenie odbywało się na grzywnę 48groszową.
Waluta czeska przez długie lata była w Europie środkowej pieniądzem; obiegowym. Emitowana
była w latach 1300-1547, z przerwą w okresie wojen i husyckich. Zachowywała przez cały czas taki sam
wygląd stempli, na których-ważniejsze zmiany sprowadzały się do imienia władcy i umieszczania daty;
rocznej w czasach nowożytnych. Grosze praskie ulegały wprawdzie deprecjacji, ale znacznie wolniej niż
inny pieniądz srebrny niższego nominału. W nich rozliczano większe transakcje. Stanowiły miernik
wartości miejscowych monet, o czym mówią dość liczne zapiski dokumentalne o transakcjach
wyliczonych w groszach praskich, ale o wypłacie przeprowadzanej w innym, gorszym pieniądzu
miejscowym. Wtenczas zachodziła konieczność uskuteczniania opłat wyrównawczych do groszy,
tzw. adżio (additiones), aby zbilansować ich wartość z krajową monetą o gorszej próbie. Liczne depozyty
czysto groszowe świadczą o pełnieniu przez pieniądz czeski funkcji tezauryzacyjnych.
* Skarb z Toporowa w pewnym stopniu wypełnia lukę w stanie średniowiecznych źródeł numizmatycznych
z pogranicza Śląska (księstwo głogowskie) i .Marchii Brandenburskiej. Na pogranicze to docierały grosze
wszystkich władców czeskich, od Wacława II (1278-1305) do Wacława IV (1378-1419), a także
i późniejszych. Depozyt toporowski, podobnie jak wszystkie inne skarby śląskie, brandenburskie i polskie
(tu z jednym wyjątkiem), nie zawiera już groszy Wacława IV najmłodszego typu. Ukryty został
najprawdopodobniej po 1390 roku.
Literatura
R, Gródecki, Pojawienie są groszy czeskich w Polsce, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologi-czne"
18,1936-1937, s. 76-87.
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R. Kiersnowski, Wielka reforma monetarna XlIl-XIV w., cz. 1, Warszawa 1969.
J. Kisielewski, Siady działania prawa Kopernika-Greshama w metrologii groszy praskich, ze znalezisk
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PAŁAC W TOPOROWIE – PAŁAC MaNTEUFLA… I CO JESZCZE W PRL
(tłumaczenie z jęz niem. Anna Łukaszewicz)
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NASZA SZKOŁA – NASZA KLASA
SULECHÓW LP – WSPOMNIENIA SULECHOWIAN
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Sulechowskie Gimnazjum i miejsca kontynuujące jego tradycje
Od 16-18 czerwca 1978 r. świętuje
swoje 25-lecie założenia Szkoła Krzysztofa
(Christofa) w Oberurff Fritzlar.
Niektórzy stawiać będą pytania – jaki
związek
ma ta wiadomość z naszym
czasopismem i co maja Niemcy wschodni
wspólnego z tą szkołą w Hessen?
Odpowiedź jest prosta. Bardzo wiele.
Po przejęciu terenów niemieckich
przez Polskę w 1945 r., Szkoła i Wioska
Młodzieżowa w Oberurff
postanowiła
kontynuować przeszło 250-letnią tradycję
Sulechowskiego Pedagogium i Sierocińca.
Związek Sulechowa i Oberurff nie jest przypadkowy. W kontynuacji tego połączenia zasłużył się,
niedawno zmarły vice prezydent (KMN) prof. dr Friedrich Müller, który przez dłuższy czas był zatrudniony
w dawnym Królewskim Pedagogium w Sulechowie. To on zadecydował, że tradycje Sulechowskiego Gimnazjum
kontynuować będzie szkoła w Oberurff. Tutaj, co roku spotykają się dawni uczniowie i absolwenci
Sulechowskiego Pedagogium, tutaj znajduje się pokój, w którym przechowywane są dokumenty i pamiątki.
W tym miejscu podejmowane są różne
formy pielęgnowania tradycji, wyświetlanie
przeźroczy o Sulechowie, udział dawnych
sulechowskich uczniów w radzie Szkoły,
prawo zabierania głosu doradczego
i możliwość gromadzenia się w swojej
siedzibie, w miejscowym kościele wspólne
msze św. odprawia sulechowski pastor. Na
terenie szkoły znajduje się tablica
pamiątkowa z brązu zaprojektowana przez
sulechowskiego rzeźbiarza Bronischa. Dzieci
dawnych Sulechowian uczestniczą w tej
szkole, w nauce. Dawni absolwenci
Sulechowskiego Gimnazjum ufundowali
sprzęt techniczny i instrumenty muzyczne, a na cmentarzu w Oberrurff spoczywają zwłoki ostatniego dyrektora
z rodziny Steinbart-Hanow doktora Rudolfa Hanow.
Łączność tych dwóch szkół widać nie tylko na zewnątrz – korzenie tego pietyzmu leżą głęboko w historii
Niemiec, i bazują na wspólnocie chrześcijańskiego myślenia i działania. W tym miejscu należy uczynić krok
w historię tych dwóch pedagogicznych zakładów.
Syn sulechowskiego krawca Zygmunta Stemberta był z początkiem XVIII wieku uczniem Fundacji
Frankońskiej w Halle/Saale.
Podczas odwiedzin syna, ojciec był oczarowany opowiadaniem syna o wielkiej frankońskiej uczelni tak, że
postanowił założyć taką szkołę. W skarbonce dla sierot , zawieszonej przy jego domu znalazł pewnego dnia
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20 talarów. Ta suma była zaczątkiem kapitału fundacji, która 12.07.1719 r. została prawnie zatwierdzona przez
króla Friedericka Wilhelma I.
Wkrótce posypały się darowizny od bogatych właścicieli jak Freifrau von Derfflinger, kapitana von
Waldow – właściciela wielkiego majątku i okolicznych lasów. Wiele sierot i półsierot mogło otrzymać za darmo
miejsce w sierocińcu i szkole. Zakład ten otrzymuje w roku 1766 tytuł Königliche Pedagogium (Królewskie
Pedagogium), w 1881 r. został wybudowany nowy duży obiekt z czerwonej cegły – Alumnat (internat) dla
100 uczniów i mieszkania dla nauczycieli.
W 1911 r. wybudowano nowoczesną szkołę z aulą, klasami lekcyjnymi, salą ćwiczebną do wprawiania się
w wiosłowaniu na kajakach i innymi pomieszczeniami szkolnymi.
Ostatnimi dyrektorami byli: Dr Rudolf, Dr Arthur Krause, wyższy pracownik naukowy Stobbe oraz Dr
Weber.
Do uczniów należało wiele książąt Carolath, Książe Bernhard zur Lippe – Biesterfeld (Wojnowo), dwóch
wnuków prezydenta Eberta, potem wielu artystów i naukowców, berliński lekarz prof. dr Lähr, prawnik i senator
prof. dr Jürgen Baumann, teolog i lekarz dr Eberhard Grossmann, rzeźbiarz Paul Bronisch, mistrz organowy Max
Grischner – przyjaciel Alberta Schweitzera.
Należy również wymienić wielu oficerów jak: gen. Schulz, von Choltitz, Wewer i admirał Saalwachter.
To szczególnie humanistyczne wykształcenie wykorzystują rodzice z okolic Świebodzina i Sulechowa Kramska, Bojadł, Skąpego, Klępska, Kruszyny, Kij i innych. W tym zakładzie, żyli i uczyli się synowie, a po I wojnie
światowej, również córki arystokracji razem z dziećmi niższych klas społecznych i sierotami – w koleżeńskiej
atmosferze jak i dzisiaj w szkole w Oberurff.
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Historia Chrześcijańskiej Wioski Młodzieżowej (CJD)* rozpoczęła się 30 lat temu, w 1948 r. na
zniszczonym działaniami wojennymi dworcu w Stuttgarcie. Tam ksiądz Arnold Dannenmann (obecnie prezydent
CJD) zabrał dzieci błąkające się po zawierusze wojennej, sieroty i przetransportował je do zamku Kaltenstein w
powiecie Ludwigsburg. Tam stworzył dla nich pierwszy prawdziwy dom. Ten pałac stał się zaczątkiem „Wioski
Młodzieżowej” , która urosła dzisiaj do największego, prywatnego zakładu kształcenia i wychowania w NRF. Tak
też powstawały kolejne. Celem tych 100 zakładów z 2000 współpracowników, jest kształcenie i przygotowywanie
zawodowe młodych ludzi do samodzielności i dorosłego życia.
W tych różnych zakładach, które przygotowują do zawodów i matury prowadzi się też działalność
profilaktyczną dla dzieci upośledzonych, przesiedleńców, azylantów oraz opiekę nad różnymi zespołami
sportowymi. Stara i nowa historia, jej dalsza kontynuacja daje radość i siłę tworzenia. To dało się odczuć
w ubiegłym roku (1977) na spotkaniu „weteranów”, gdzie w Auli Szkoły Oberurff gratulowano nauczycielowi
Gimnazjum dr Gerhardowi Hentsche z okazji 90-tej rocznicy urodzin. Młody chór szkolny zaśpiewał stara
sulechowską pieśń żegnającą maturzystów, abiturientów.
Ten tekst pieśni napisał Hoffman v. Fallersleben, muzykę Mendelsohn – Bartholdy – „Najlepsze na
koniec”.
Po ponad 40 latach od ukończenia Sulechowskiej Szkoły mieli okazję usłyszeć tę pieśń jeszcze raz.
LP w Sulechowie zakończyło działalność w 1970 roku
Tekst
Lothar Meißner
Na prośbę redakcji „Klimaty Łagowskie”, wspólną naukę oraz pamięć o Sulechowie pedagogicznym, test
wyszukał, przetłumaczył i nadesłał prof. Liceum Pedagogicznego do 1970 roku Carl – Heinz Schablack.
Ryszard Bryl
Zielona Góra, marzec 2010 r.
Zdj. R. Bryl – VIII/2009r.
współczesne
* CDJ – Szkoła i Wioska Dziecięca w Oberurff – Christlichen Jugendorfwerkes Deutschlands – jedna z wielu
placówek opieki, wychowania i nauczania zawodu w Niemczech po 1945 r.
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Wspomnienia łagowskie i nie tylko – Niemcy z Łagowa
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Pierwsze odwiedziny w mojej starej Ojczyźnie.
(wyjątek z dziennika pana Helmuta Sommer z dnia 24.11.1992 r.)
W końcu urzeczywistniłem to po 30 stycznia 1945 r. i po raz pierwszy byłem w miejscowości, w której się
urodziłem – Łagowie. Od wielu lat przesuwałem mój zamiar z niewytłumaczonych powodów i obaw przed sobą.
Tego lata zamierzałem konkretnie to urzeczywistnić. Dziś postanowiłem to dokonać bez szczególnego powodu.
Ładna pogoda się zapowiada, a poza tym nic nie planowałem. Więc wyjechałem o godz. 8,15 po dowiezieniu
mojej żony do miejsca pracy w Dreilinden po prostu dalej w kierunku obwodnicy berlińskiej i poprzez autostradę
A-12 do Frankfurtu nad Odrą. Przy zjeździe z autostrady olbrzymi zator i dla mnie niezrozumiała zmiana kierunku
ruchu w kierunku przejścia granicznego, która bez moich zamiarów doprowadziła do miasta (Frankfurt/Oder).
Wiedziałem z gazet, że we Frankfurcie również istnieje przejście graniczne na Odrze dla małego ruchu
turystycznego. Znalazłem to przejście na końcu drogi B-5 stosunkowo szybko i po półgodzinnym odstaniu
w kolejce oraz kontroli dokumentów stanąłem po polskiej stronie mostu na Odrze o godz. 10,30. Droga krajowa
B-5 łączy się z przedłużeniem A-12 po drugiej stronie Odry jako droga europejska E-30 i polskiej drogi
N 2 i prowadzi stąd poprzez Poznań i Warszawę dalej aż do Moskwy.
Polską kartę drogową, którą specjalnie w tym celu kupiłem została w mieszkaniu, ale i tak sobie
poradziłem. W mojej głowie już w czasie jazdy – pełna wspomnień – i do tego doszły nazwy miejscowości.
Starałem się jeszcze z czasów dzieciństwa owe nazwy skojarzyć. I tak poznałem Rzepin=Reppen,
Boczów=Botschow, dalej Toporów=Topper. Następne miasto Świebodzin=Schwiebus. Do nazwy Torzym i Koryta
brakło wspomnień. Torzym dopiero po powrocie w domu mogłem jako Sternberg identyfikować, jako ta
miejscowość, która nadawała nazwę całej okolicy. Kraina, która wówczas miała dwa okręgi: „wschodnia
i zachodnia kraina torzymska”. 1 Nazwa Poźrzadło nie znalazła pomostu pamięciowego w moich wspomnieniach
do nazwy Spiegelberg2 lecz tutaj wzrokowo pamiętam tzw. „wzgórze poźrzadelskie” i pamiętam, że tutaj było
odgałęzienie drogi. Jednak wiele domów przy drodze nie zostawiły śladu w mojej pamięci.
Łagów – ta nazwa miejscowości pozostała, prawdopodobnie ze względu na długa historie zamku i zakonu
Joanitów, która obecnie przez dziedzinę turystycznej gospodarki jest korzystna. Następna niespodzianka, szosa
poźrzadelska, która obok drogi do Jemiołowa (dawna nazwa Petersdorf) była jedyną drogą asfaltowaną jaką
pamiętam. Okazała się jako wąska jednopasmowa jezdnia, obecnie też asfaltowana i wymagająca naprawy, która
przez 5 km przez przepiękny bukowy las prowadzi i aż nagle ukazuje się nazwa miejscowości Łagów. Jako dzieci
dojeżdżaliśmy do szosy rowerami, ponieważ tutaj – również jak na drodze do Jemiołowa z góry można było
korzystać zjeżdżając na wrotkach – na jedynych wrotkach w Łagowie, będących własnością mojego kuzyna Heinza
Räder z Berlina. Jako dzieci musieliśmy iść w tym kierunku „na jagody”, czynności, której nigdy nie lubiłem,
1

dosłowne tłumaczenie przez tłumacza
uwaga tłumacza: rzeczownik poźrzadło w mowie morawsko-czeskiej lub staropolskiej oznacza lustro, a lustro po niemiecku
Spiegel: z rodzajnikiem określonym =der Spiegel= wywodzi się prawdopodobnie z mowy potocznej osiedlonych tam po
1945 r. ludzi
2
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ponieważ moja siostra co najmniej dwa razy tyle uzbierała co ja, w tym samym czasie, a nasza pomoc domowa
Gerda, trzy razy tyle.
Nie odkryłem odgałęzienia do tzw. pieca wapiennego, gdzie w 1940 r. przeżyłem pierwsze obozowisko.
Za to rozpoznałem torfowisko w lesie, które dzisiejsi leśnicy chcą powiększyć do 35 ha. Za tablicą Łagów
skręciłem w prawo w osiedle =Podgórna= obecnie zabudowane wieloma domami. Moje serce tutaj zaczęło
głośniej bić, gdy z tej górki zobaczyłem jezioro łagowskie, zamek i mój dom rodzinny. Ów dom stoi jeszcze w całej
okazałości. Zaraz za zakrętem przy drodze do Jemiołowa stoi w dobrym stanie willa radcy, w której moja matka
w roku 1926 jako pomoc domowa służyła. Tam poznała mojego ojca. Jako dzieci musieliśmy dwa razy w roku
zjawić się u radcy na tzw. „kawie”, ja w mundurku marynarskim, a „myszka” moja siostra ze wstążkami
we włosach - musieliśmy być szczególnie „wypucowani”. Stąd też był piękny widok na mój dom rodzinny.
Z terenu byłej zabudowy urzędu burmistrza również dobrze widać nasz dom. Jednak przy bliższym spojrzeniu,
stan substancji budowlanej okazał się zupełnie zaniedbany. Ów dom, który obecnie ma 65 lat, czyli o 3 lata
starszy jak ja, wygląda jednak, jakby pochodził z ubiegłego stulecia. Nie na również w nim sklepu, a sąsiednią
posesję z garażem rodziny Hausmann złączono w międzyczasie w jedną całość. Wąska ścieżka obok domu,
z której korzystaliśmy jako dojście do sklepu, znikła. Również hangar dla kajaków z bezpośrednim dojściem do
wody, znikł.
W tym miejscu następna niespodzianka. Wszystkie domy okazały się w moich oczach znacznie mniejsze,
drogi węższe, a odległości znacznie krótsze niż moje wspomnienia to chciały. Pomnik żołnierski przy 180° zniknął.
W tym miejscu wstawiono krzyż i kwiaty zapewnie rozsądniej niż kamień upamiętniający bohaterstwo. Jednak tak
ładny dom („szachulcowy”) – dom gościnny kurortu powietrznego Łagów stoi. Otynkowany i pomalowany,
brzydki i szpetny. Za nim była sala gimnastyczna klubu MTV-Łagów, przy której budowie, na końcu każdego
tygodnia wszyscy mieszkańcy pracowali. Obecnie kino, cośkolwiek zmieniono, a wolny plac na którym jako
„Hitlerjunge” musiałem wystąpić do zbiórki – rozpoznałem. W tym miejscu rozpoczyna się stroma droga
cmentarna – „nasz tor saneczkowy” wygląda tak samo jak przed 50 laty. Również droga prowadząca wzdłuż
Żabich Stawów do jeziora Trześniowskiego i droga prowadząca do „herbergi” (Dom wczasowy Bajka 2). Również
poznałem willę naszego nauczyciela Zetschke, hotel pani Johisch (prawdopodobnie Bajka 1) i Pinetzkiego „dom
nad jeziorem” również do tego domu należące pomosty na palach, jak również hangar dla łodzi na drugim brzegu
(ZMS) rozpoznałem, gdzie w sposób ukryty spaliłem mój pierwszy papieros. Również można rozpoznać mały
sklepik, gdzie kiedyś mnie jako małego chłopca ugryzł jamnik właściciela. W ogóle cała „ulica Joanitów” jest
prawie niezmieniona. Nasz dom nosi obecnie Nr 18, kiedyś Nr 9, a ulica nosi nazwę : ul. Chrobrego.
Zniknęło nadleśnictwo, a na jego miejscu zbudowano okazały ośrodek wypoczynkowy z parkiem
przybrzeżnym. W byłym banku mieści się obecnie poczta. Później centrum miasta, stare miasto Łagowa, które
myśmy nigdy tak nie nazywali. Tutaj zaparkowałem mój samochód i na piechotę przewędrowałem kilkakrotnie
park zamkowy aż do kościoła, dalej aż do wzgórza kolejowego, wiaduktu i do szkoły. Dom tzw. „pobożnych sióstr”
nasze byłe przedszkole wygląda zupełnie niezmienione. Obydwie bramy miejskie stoją jak dawniej i noszą nazwy:
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Polska i Marchijska. W bramie Marchijskiej, gdzie odbywały się nasze „wieczory ojczyźniane” znajduje się obecnie
mały sklep z upominkami. Między bramami domy przylegające do muru zamkowego z wyjątkiem jednego –
zburzono, a nasz „targ garnkowy” również zniknął. Od strony jeziora zabudowa pozostała jak dawniej i nawet
u fryzjera Greko jest obecnie również fryzjer. Na naszym byłym placu spotkań za polska bramą stoi duża
restauracja, a zabudowania rybackie braci Jentsch przy kowale łączącym zniknęły, a w sklepie państwa Knapie
znajduje się sklep z mizerną sprzedażą odzieży i butów. Następujące części miasta: knajpa Heisniks, rzeźnictwo
i dom rodzinny Räders, rolnika Pupe i mistrza kowalskiego Tell – wszystko jak dawniej – tylko kuźnia sama
zniknęła.
W dobrze utrzymanej szkole znajduje się biblioteka, a nasze podwórko szkolne, róg, zmieniono, ponieważ
drogi były za wąskie i tutaj zaczynają się drogi do Gronowa i Żelechowa.
Po nieudanym zamiarze dostania się do hotelu zamkowego (który obecnie remontowano) zdobyłem
prospekty w biurze turystycznym przy ul. Kościuszki 9 jedynym budynkiem prostym przy murze zamkowym.
Prowadziłem tam przyjemną rozmowę (w języku angielskim) może właścicielem panem, Józefem Zielińskim
(Łagów 253, lub 270) który mi oświadczył załatwić pokój w hotelu zamkowym jeśli na wiosnę lub latem powrócę.
On utrzymuje tam dla turystów tzw. „muzeum regionalne”, które niestety było zamknięte, i nad którym w czasie
mojej powrotnej podróży długo rozmyślałem. Tekst w prospekcie, moim zdaniem oparty jest o historyczne źródła
z zeszytu „700 lecie Łagowa” z roku 1927.
Następnie podjechałem pod „wzgórze dworcowe” zatrzymałem się przy cmentarzu i rozmyślałem tam
przy spacerze, o mojej pierwszej miłości i pierwszych pocałunkach. Dom państwa Tauzberger, gdzie mieszkała
moja pierwsza miłość jest utrzymany. Dworzec kolejowy wydawał się być opuszczony, częściowo rozebrany.
Odkryłem budynek spedycyjny, z którego dla naszego sklepu musiałem odbierać sery, również bocznicę, na której
nasi rolnicy załadowywali swoje bydło do wagonów. Tutaj przypomniało mi się zdarzenie z lat dziecinnych. Byk,
który nie chciał na wagon załadować się, a nawet i popychania i pociągania nie dały zadawalającego wyniku, to
wtedy ktoś z uczestników wpadł na pomysł, żeby przed nim wprowadzić krowę na rampę i o dziwo, on ruszył
zdecydowanie za nią na wagon. W owym czasie mnie to bardzo wzruszyło.
Później samochodem ruszyłem w kierunku Łagówka. Poznałem dom, w którym ciotka Elsa i wujek Alf von
Dufing mieszkali. Starszy kuzyn wujka Alfa gitary mnie uczył, a młodszy kontrabasu. Nawróciłem koło domu
rodziny Zipfers z powrotem , gdzie mieszkali „ojczulek i mamuśka”=Dufving – wszystko tam jeszcze stoi.
Następnie ruszyłem do osiedla Łagówek, dziś zwany Ostrówek Łagowski. Babci domek poznałem dopiero po
wielkich sosnach, które są okazalsze jak w mojej pamięci. Później zatrzymałem się przy cmentarzu w Łagówku,
gdzie według moich wspomnień groby moich pradziadków ze strony mojej matki się znajdowały. Z grobów byłych
niemieckich mieszkańców zniknęły wszystkie nagrobki, a dzisiaj znajduje się tam cmentarz polskich katolików.
Okres ponad pięćdziesięciu lat, to długi okres. Zupełnie inaczej jazda w kierunku „Buchmühle” i Beuschensee
(jezioro Buschno). Po drodze przy skraju jezdni poznałem znane mi krzaki głogu i tarniny, które jako dzieci
zbieraliśmy. A obok na polach wraz z moim dziadkiem braliśmy udział w polowaniach na zające. Jednak drogę do
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„Buchmühle”

i jeziora Buszenko nie znalazłem. Gdzieś w lesie nawróciłem, bo przez leśniczego zostałem

zatrzymany. Podejrzewał mnie z powodu znaków rejestracyjnych, czy nie przyjechałem tutaj po zakup drewna.
Zaprzeczyłem i tą samą drogą wróciłem do Łagowa. Przedłużyłem podróż w kierunku Gronowa. W terenie
poznałem nasze nowe kąpielisko, gdzie obecnie umiejscowiono wiele nowych budowli i stanowi to obecnie
dobrze urządzony plac kempingowy. Zabudowa rolnika rodziny Weidner, na których przy uroczystości mojej
konformacji pierwszy raz rausz alkoholowy w życiu doznałem, jeszcze istnieje, wygląda jednak bardzo
zaniedbany.
Nastał czas powrotu. Pospieszyłem się cośkolwiek, bowiem zaczęło szarzeć. Od znaku kończącego
zabudowy Łagowa do mojego obecnego miejsca zamieszkania Berlin-Spandau, jest dokładnie 198 km, więc trzy
godziny podróży samochodem, przy założeniu, że czas oczekiwania odprawy granicznej nie wypadnie zbyt długo.
Powziąłem decyzję ową wycieczkę powtórzyć. Następny raz prawdopodobnie z żoną lub dziećmi, którzy moje
rodzinne strony nie znają, lub z siostrą „myszką”, która od 1945 r. nigdy w rodzinnych stronach nie była 3.
Moje wątpliwości i obawy związane z podróżą po tak długim czasie nie wzruszyły i nie zakłóciły moje
wspomnienie beztroskiego dzieciństwa. Przeciwnie – stare wspomnienia odżyły i spotęgowały moją świadomość,
wyszły na wierzch i wzbudziły przyjemne uczucia. Mogę każdemu, który(a) jeszcze tego nie dokonał, taką „podróż
w przeszłość” polecić.
Helmut Sommer – syn właściciela sklepu spożywczego „Gustav” i matki Ema Sommer (Johanniter)
urodzony w Łagowie 27 czerwca 1930 roku przy pomocy położnej pani Luise Gänge, siostra Elfriede (myszka).
Szkoła podstawowa 1936-1940 w Łagowie, w szkole średniej im. Waltera Flex w Międzyrzeczu Wlkp. 1940-1945.
Wypadek narciarski w styczniu 1945 i szpital w Międzyrzeczu. Stąd przed wejściem Rosjan (Armii Czerwonej)
przeniesiony do Lübben (Spreewald), czterotygodniowy udział jako pomocnik armijny. Praca jako pomocnika
geodety i pracownik rolny w okolicach Lübben. W sierpniu przesiedlenie do Berlin-Mariendorf. Zakończenie
szkoły w zakresie średnim, praktykant na budowie i obok pracy - uczestnictwo w szkole zawodowej
z otrzymaniem dyplomu technika budowlanego.
Studia w zakresie pedagogiki zawodowej w zakresie techniki budowlanej, historii sztuki i sportu. 15 lat
doświadczenia i praktyki jako nauczyciel zawodu, 7 lat jako nauczyciel gimnazjalny i dalsze 15 lat praktyki jako
kierownik gimnazjum z internatem. Obok pracy zawodowej praca w klubie sportowym, związkach zawodowych –
wszystko w Berlinie.
Dwa razy żonaty, czworo dorosłych dzieci i do tego czasu trzech wnuków. Od 1992 r. w stanie spoczynku
w obrębie Berlina.
łumaczył: Peter Głogowski
Łagów, listopad 2009 r.

3

Później powtórzyłem podróż z siostrą i jej córką. Z tej podróży istnieje zapis dzienny, tym razem jako „dziennik
fotograficzny”. Trzeci raz w czerwcu spotkanie z rówieśnikami z okazji 50-lecia naszych konformacji w Łagowie. Niestety
jeden dzień później, jak większość.
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TEKSTY SPRZED LAT O ŁAGOWIE RÓŻ
ŻNIE –
Z DAWNEJ PRASY
Gazeta Lubuska Nr 77 (11.450) z 1,2
kwietnia 1989r.

Andrzej Brachmański, Czesław Gierlach,
Piotr Maksymczak

SPOSÓB NA ŁAGÓW

Dwa wspaniałe jeziora otoczone
unikalnym,
bukowym
lasem.
Na
przesmyku, między nimi – miejscowość pełna
zabytków. Nieopodal dzielnica uzdrowiskowa.
Basen, dom zdrojowy, kilka tysięcy łóżek
sanatoryjnych. Kuracjusze opijają się leczniczą
wodą, pławią się w borowinie i wydają pieniądze ku
zadowoleniu tubylców u na pożytek uzdrowiska.
Wszędzie czysto, schludnie. W sezonie tłumy. Także
obcokrajowców.
Wszyscy
chwalą
poziom
pensjonatów, gastronomii i nienaruszona przyrodę.
Chyba tak właśnie widzieli Łagów planiści
z lat siedemdziesiątych. Ich wizje sięgały do roku
1990.
Kurort Łagów był w roku 1975 sprawą
pewną. Miał nawet swego naczelnego lekarza
i zawarte w zielonkawych tekturowych teczkach, sny
o potędze. Nie miał: kompletnej kanalizacji,
wodociągu, oczyszczalni ścieków, bazy noclegowej.
Na początku 1989 roku Łagów jest ni to
wioską, ni miasteczkiem zapyziałym i brudnym.
Bezśnieżna zima obnaża każdą skazę dawnej „Perły
Ziemi Lubuskiej”. W wielu miejscach przed laty
wystarczyłby facet z młotkiem i kielnią. Zabrakło go
– potrzebne więc będą miliony. Sposobem
gospodarczym nie załata się potężnych wyrw
w murze okalającym zamek. Maźniecie pędzlem nie
zwalczy grzyba zżerającego dawną siedzibę
joannitów… A jest jeszcze zdewastowana zieleń na
skwerach, są pokryte liszajami odpadających tynków

– kamieniczki, dziurawy pomost, ruina pływającego
basenu przy przystani ZSMP…
Spacer po Łagowie nie rzuca turysty na
kolana. Dostarcza za to przykrej refleksji: prawie
wszystko co nowe w tej miejscowości obrócone jest
przeciwko jej charakterowi, atmosferze. Fachowcy,
których zabrakło gdzie indziej zbudowali
nowoczesną, pudełkowatą aptekę. Współgra tylko z
prostą bryłą remizy strażackiej i dwoma blokami
usytuowanymi tuż nad brzegiem jeziora. Cywilizacja
wdarła się na podzamcze. Położony tam asfalt
przykrywa bruk. Na razie, bo ma być odsłonięty …

HISTORIA, KTÓRA SIĘ POWTARZA.
W latach sześćdziesiątych Brama Polska raziła kogoś
murami z czerwonej cegły. W ramach poprawiania
estetyki otynkowano ją. Przed dwoma laty tynk
został skuty, po to by odsłonić piękno zabytkowej
czerwonej cegły. Nie wiadomo czy budynek
kiedykolwiek pozbędzie się szarego cementowego
nalotu. Nie wiadomo kiedy Łagów zmyje z siebie
szary kolor ubóstwa i zwykłego niechlujstwa.
- Z niepokojem patrzę na Łagów. Na jego ubożenie.
Widać jak sypie się w oczach. Jak coraz trudniej
wywiązać mu się nie tylko z funkcji miejscowości
wypoczynkowej, ale także sprostać potrzebom
stałym mieszkańcom. Ucieka stąd młodzież. W lecie
łagowianie złorzeczą na turystów ogałacających
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miejscowe sklepy. Turyści narzekają na coraz gorszą
jakość wypoczynku. Nie widać wspólnoty interesów.
Nie ma pomysłu na to, by Łagów żył i rozwijał się
z turystyki – mówi Wiesław Czeczot szefujący od
ponad 20 lat domowi wczasowemu „Bajka”.
Uroczystego otwarcia uzdrowiska
w najbliższym czasie nie będzie.
CZY BĘDZIE ŁAGÓW?

w

− Widzę tutaj kopalnię pieniędzy. Metoda jest
prosta – wpuszczać wszystkich, którzy chcą
inwestować. Gdy oferta będzie szeroka – zostaną
najlepsi.
Pomysły księżycowe mieszają się z małym
realizmem.
− Jest dobrze, tylko żeby zaopatrzenie było
lepsze i trochę więcej mieszkań budowali.
Ze strzępów wypowiedzi mieszkańców powoli
wyłania się coś na wzór rejestru braków i atutów.
Łagowowi potrzebne jest jednak coś więcej.

Łagowie

Przemierzając miejscowość wzdłuż i w szerz
szukamy odpowiedzi na to pytanie. W rozmowach
z różnymi ludźmi widać jak wiele odmiennych
oczekiwań, aspiracji i wyobrażeń ujawnia ogólnie
sformułowany problem…

Pomysł na tą miejscowość, ten z roku 1975,
urealniony podpisaniem porozumienia przez
wojewodę Jana Lembasa i naczelnego dyrektora
„Uzdrowisk Polskich” dra Zdzisława Szymborskiego
– ma dzisiaj jedynie wartość formalną.
Skrupulatny urzędnik może odnotować:
w kwitach wszystko jest w porządku, miejscowość
ma obowiązujący plan! A że rozmija się z obecnymi
warunkami, nie liczy się z obecnością Parku
Krajobrazowego? Nic nie szkodzi! Jest atrapa służąca
za
zasłonę
chaotycznych,
tylko
pozornie
usprawiedliwionych kryzysem działań.

− Dla mnie Łagowa już praktycznie nie ma –
twierdzi młody, może trzydziestoletni człowiek.
Wyjeżdżam stąd jak najprędzej. Mam dość
mieszkania w jednym pokoju z rodziną, dziesięć
miesięcy nudy w roku i smętnych sobotnich
wieczorów z kumplami przy wódce. Myślę, że gdzieś
indziej też można żyć…
− Łagów… Łagów mógłby być gdyby miał
gospodarzy z prawdziwego zdarzenia. Po obecnym
towarzystwie wzajemnej adoracji nie spodziewam
się niczego. Sami swoi. Były naczelnik podpadł
poszedł na sekretarza. Po okresie bezkrólewia
nastało nowe – oczywiście ze starego układu.
Kontrkandydatem był podobno prezes GS-u, chyba
najdłużej urzędujący na Ziemiach Zachodnich. Też
nie zrobiłby pierestrojki.
Nasza rozmówczyni
personalnie.

ujmuje

problem,

W różnych gabinetach pytamy czym Łagów
ma być w przyszłości? Nikt nie potrafi dać
konkretnej odpowiedzi. Wiadomo tylko, iż turystyka
jest jego szansą. Na temat ilu turystów może przyjąć
miejscowość bez uszczerbku dla środowiska –
głucho. A to przecież punkt wyjścia. Bo chodzi
o Łagów
spełniający
różne
funkcje,
ale
z zachowanym całym naturalnym bogactwem.
Dzisiaj niby – plany rodzą na niby – turystykę, na
niby – handel, na niby – rozwój …

hmm,

− Dla mnie tutaj liczy się przyroda – to już głos
innego „odpytywanego”. – Tę trzeba ocalić i chronić
więc oczywiste, że Łagów nie może się rozrastać się
w nieskończoność. Nie trzeba nam tutaj żadnych
nowych ośrodków wypoczynkowych, kolejnych
tabunów turystów. Nie jest też powiedziane, że
każdy z miejscowych kto chce się budować –
powinien robić to właśnie tutaj. Jest Gronów, są
Poźrzadła. Jeżeli nadal urząd będzie szafował tak
parcelami budowlanymi, to niedługo zabetonujemy
brzegi obydwu jezior. Już przecież stoi osiedle
mieszkaniowe niezgodne z prawem – praktycznie
w Parku Krajobrazowym.

W ubiegłym roku w czasie wakacji Łagów
przeżywał sądne dni. Na miejsce w restauracji „Pod
Basztą” czekało się mnóstwo czasu. Sprzęt
pływający zdobywali tylko nieliczni szczęśliwcy.
Ośrodek „Lubtouru”, który powinien przyjmować
400 gości przyjmował dziennie 1.200. Mała
gastronomia działała jak chciała. Smażalnia ryb
ruszyła w środku sezonu – 22 lipca.
Szansa wykorzystywana po partyzancku.
− - Aby uratować Zamek należy poddać go
kapitalnemu remontowi – mówi zastępca kierownika
obiektu – Teresa Wójcik.

Radykalizm w Łagowie nie jedno ma imię:
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Korzyści, i to spore, można wyciągnąć także ze
ślimaczego tempa robót. Za dwa – trzy lata, w tym
samym miejscu trzeba będzie prowadzić wodociągi.
Gdyby prace były wykonane jednocześnie, koszt obu
inwestycji okazałby się o 50 procent niższy. Sęk
w tym, że kanalizacja to inwestycja budżetu,
a wodociąg to przedsięwzięcie społecznego
komitetu, który zwyczajnie nie nadąża. Gdyby dziś
społeczny komitet miał kapitał zamożnego
prywatnego przedsiębiorcy – 50 milionów złotych,
to mógłby położyć swoje rury obok rur kolektora. Za
trzy lata tych milionów będzie potrzebnych sto. Nie
uwzględniając inflacji.
Dla miejscowości o unikalnych walorach
turystycznych wydatek równy kapitałowi bardziej
zasobnego przedsiębiorcy prywatnego powinien
być drobiazgiem. Jednak tak nie jest.

KTÓRY TO JUŻ RAZ W ZAMKU GRZEBIĄ FACHOWCY?
O to spierają się najstarsi łagowscy górale. Drobnych
remontów nikt nie liczy. Z generalnych ten będzie
chyba trzeci albo czwarty. Tym razem przeprowadza
go Świebodziński Rejon Dróg Publicznych. Potrwa
kilka lat.
Trzeba wymienić instalacje wodne, kanalizacyjne
i elektryczne, zmodernizować część gastronomiczną.
Wyliczanka robót jest naprawdę długa.

CZY ZAMEK PO REMONCIE ZAROBI NA SIEBIE?
− Jedynie pod warunkiem zwiększenia ilości
miejsc noclegowych do 100. Dziś może przyjąć 42
gości.

Łagów wymienia się we wszystkich poważnych
przewodnikach. Wszystkie omawiają jego naturalne
bogactwa. Łagów z turystyki ma grosze.

Prace już trwają. Robotnicy zerwali m.in. podłogi
i rozpoczęli prawdziwe rycie w ziemi. Po co? Aby
wybudować dodatkową podziemną , powierzchnię
magazynowo-socjalną…

− Wpłaty do budżetu gminnego od
wczasowiczów wyniosły w ubiegłym roku 1 milion
200 tysięcy złotych – mówi naczelnik Stanisław
Maślak. Utrzymanie zieleni kosztowało około miliona
złotych.

Na powierzchni pada akurat deszcz. Woda
swobodnie ścieka po murach zamku. Z dachu
zwisają kikuty rynien…

SEDNO PROBLEMU?
ALE NIE CAŁOŚCI.

Cel inwestycji: założenie kolektora ściekowego
pod nawierzchnią ulicy. Wykonawca: „Energopol” –
dawne Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych. Koszt: nie do obliczenia. Tempo:
ślimacze.

MOŻE JEDNEGO BARDZO POWAŻNEGO,

Naczelnik, nowy człowiek na tym stanowisku,
przyznaje, że w wielu miejscach Łagowowi brak po
prostu gospodarza. Jego program na najbliższe
miesiące to wyeliminowanie tej wady. Miejscowość
ma być czysta, schludna. Oczywiście nie załatwi się
tego apelami. Ideałem byłoby własne, łagowskie
przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. Po drodze
do tego celu tę funkcję przejmie prywatna firma.
Chyba, że świebodzińska centrala inaczej spojrzy na
potrzeby Łagowa. Sporo też zależeć będzie od
samych mieszkańców i gości. Niekoniecznie tylko
tych wakacyjnych.

Koparka zrywa kostkę brukową. Oficjalnie
gromadzona jest na zapleczu budowy. Wysoce
nieoficjalnie ustalona cena kursu ciężarówki z tym
świetnym budulcem – pięć tysięcy złotych. Ilość
wywiezionych w ten sposób ciężarówek jest już
chyba nie do ustalenia.
W dwa miesiące po rozpoczęciu prac
Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji nie wiedziała
jeszcze jaka nawierzchnia pokryje rozkopaną ulicę.
Zdaniem
przewodniczącego
Gminnej
Rady
Narodowej w Łagowie – Bogusza Barszcza sprawa
jest przesądzona, asfalt. Po prostu w całej Polsce
nie można znaleźć brukarza. Może to i dobrze bo
w Łagowie i o bruk coraz trudniej.

Sklepienie Bramy Marchijskiej od pewnego czasu
„zdobią” głębokie, wyrzeźbione w drewnie rysy.
Kilka miesięcy temu w bramie uwzięła wojskowa
ciężarówka. Trzeba było spuścić powietrze by mogła
odjechać. Rysy pozostały. Przejazd ciężkich
wojskowych pojazdów Łagów przeżywa kilka razy
w roku.
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Latem
za
wjechanie
samochodem w leśną drogę
surowo każe się turystów.
Słusznie. Jesienią i zimą w tych
samych miejscach stacjonują
całe kolumny.
KTÓRY TO Z PARADOKSÓW, W JAKIE
UWIKŁANY JEST ŁAGÓW?
− W tej chwili możemy
jedynie rozsupływać mozolnie,
po kolei, te wszystkie węzły –
mówi B. Barszcz. Na to nas
łagowian, stać.
Pytanie czy Łagów jest sprawą
samych tylko łagowian –
mogłoby stanowić retoryczne
zakończenie
tego
tekstu.
Mogłoby, ale faktyczne pytanie
na które należałobyy odpowiedzieć inaczej brzmi:
z czego będzie żyć Łagów? Jak zapewnić tej
miejscowości środki, które sama jest przecież zdolna
wypracować. Wracamy
camy do punktu wyjścia: do
pomysłu na Łagów.

Andrzej Brachmański
Czesław Gierlach
Piotr Maksymczuk
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Wycieczka rowerowa Zielona Góra - Łagów
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PRZEWODNIK WYCIECZKOWY

Trasa biegnie z Zielonej Góry w kierunku północnym: najpierw drogą lokalną do Sulechowa, potem
drogą główną nr 3 (E 65). Urozmaicona krajobrazowo. Po zejściu z Wału Zielonogórskiego przecina
obniżenie Doliny Środkowej Odry, by w rejonie Sulechowa wejść na teren Pojezierza Łagowskiego.

ZIELONA GÓRA - 0 km
Wyjazd z centrum na północ, ulicą Sulechowską, za skrzyżowaniem z Trasą Północną - ulicą Poznańską
(kierunek: Cigacice).

ZAWADA - 7 km
Wieś w dolinie Odry. Zapiski historyczne podają, iż zniszczyły ją wielkie powodzie w 1495 i 1501 roku.
Koryto rzeki przebiegało wówczas w pobliżu wsi. Od 1569 roku stanowiła własność miasta Zielona
Góra.

CIGACICE - 13 km
Wieś na prawym brzegu Odry, u ujścia doń Obrzycy. Dwa mosty drogowe na Odrze. Port rzeczny.
Nowoczesna fabryka wełny mineralnej.
Obecne koryto Odry utworzono w 1 774 roku, likwidując istniejące tu poprzednio trzy wielkie zakola.
Do 1854 roku Odra tworzyła w Cigacicach dwa ramiona, z których północne odprowadzało jej wody
przez dolinę odrzańską do Warty.

SKRZYŻOWANIE z DROGĄ NR 3 (E 65) - 17 km omijającą Sulechów od strony zachodniej.

SULECHÓW - 19 km
Miasto liczące 18 325 (1994) mieszkańców, położone w małej niecce na otwartej, lekko falistej
wysoczyźnie. Powstało w miejscu, gdzie przecinały się dwa szlaki handlowe. Jeden wiodący z Poznania
do Krosna i dalej na Łużyce, drugi wiódł ze Śląska na północ przez Świebodzin na Pomorze.
Współcześnie Sulechów leży na dawnym „szlaku swiebodzinskim", a dziś przy bardzo ruchliwej,
tranzytowej drodze E 65, która stwarza mu perspektywy dalszego rozwoju.

KALSK- 25 km
Duża wieś. Siedziba wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Kościół późnogotycki z pocz.
XVI wieku, drewniana wieża nadbudowana w 1 826 roku. Murowany z kamienia i cegły, jednonawowy,
z wieżą od zachodu, kryty dachem gontowym. Pałac eklektyczny z 2 połowy XIX wieku.
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ROSIN - 32 km
Wieś położona w lekko falistej okolicy. Dwór z końca XVIII lub początku XIX wieku, rozbudowany
około 1 900 roku. Przy nim park (2,2 ha), w nim dąb o obwodzie 490 cm.
ŚWIEBODZIN - 41 km

Miasto (22 700 mieszkańców) położone wśród malowniczych wzgórz morenowych, na skrzyżowaniu
międzynarodowych szos E 30 i E 65, przy linii kolejowej Warszawa Berlin. Szosa E 30 szerokim łukiem omija miasto od północy, a szosa
E 65 - od wschodu. Ważny ośrodek przemysłowy (min. Lubuskie
Fabryki Mebli, Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Parys",Lubuskie
Zakłady Drobiarskie „Eldrób"). Miasto zachowało średniowieczne
rozplanowanie, którego centrum stanowi rynek (plac Obrońców
Pokoju). Pośrodku niego ratusz, pierwotnie gotycki, z XIV wieku,
odbudowany po pożarze w 1 541 w stylu renesansowym. W ratuszu znajduje się skromne Muzeum
Regionalne.
OŚRODEK TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWY - „ŚWIATOWID" - 45,5 km
Położony jest nad Jeziorem Wilkowskim, o pow. 130 ha, które ze względu na sporą powierzchnię,
posiada dobre warunki do uprawiania sportów wodnych i wędkowania. Strzeżone kąpielisko z
pomostami oraz czysta woda (1 klasa czystości) gwarantują przyjemny wypoczynek. Ośrodek może
przyjąć jednorazowo około 200 turystów na polu namiotowym i caravaningowym oraz dysponuje 40
miejscami w domkach turystycznych.
WILKOWO - 46 km
Wieś letniskowa, położona u północnego brzegu owalnego Jeziora Wilkowskiego (131 ha). Pałac
wzniesiony około 1550 w stylu renesansowym. Przebudowany po pożarze w 1840 roku, obecnie
siedziba archiwum państwowego.
MOSTKI - 52 km
Wieś, we wsi stacja paliw, sklepy różnych branż. Wieś leży w obniżeniu Paklicy, której odcinek
dochodzący do drogi głównej E 30 był kanałem fortyfikacyjnym zespołu umocnień militarnych. W 1657
roku osiedlili się tu polscy arianie. W 1945 roku wieś stanowiła silny niemiecki punkt oporu leżący na
linii obronnej Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Przy drodze po lewej stronie, wśród drzew
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i zarośli widoczne są dwie wieże działowe dużego bunkra, tzw. „Panzerwerk" - wchodzącej w skład
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.
DROGA LOKALNA na południe do wsi letniskowej Przełazy (4 km) i nad Jezioro Niesłysz. – 53 km.
Stacja kolejowa BUCZĘ, za przejazdem parking i pole biwakowe. - 57 km.
GRONÓW - 60 km
Wieś, na północ odgałęzienie drogi do Łagowa (4 km), przy którym stoi zajazd i motel „Bukowy
Dworek", świadczący wszechstronne usługi turystyczne.
ŁAGÓW - 64 km
ŁAGÓW I OKOLICE
Duża wieś letniskowa, znana szeroko w całym kraju jako „perła Ziemi Lubuskiej". Leży na przesmyku pomiędzy
malowniczymi, rynnowymi jeziorami: Łagowskim od południa (82 ha) i Trześniowskim od północy (186 ha),
wśród lesistych wzgórz morenowych. Siedziba Urzędu Gminy.
Zachował się średniowieczny układ przestrzenny osady, zamkniętej z dwóch
stron bramami i fragmentami murów. Ponad zabudową wznosi się
monumentalny zamek, zabudowany przez joannitów w 2 połowie XIV wieku
na

sztucznie

usypanym

wzniesieniu.

Rozbudowany

i

przebudowany

w następnych wiekach, dziś o cechach gotyckich i barokowych. Założony
w planie czworoboku z czterema skrzydłami i dziedzińcem, ma wysoką - 35metrową, narożnikową wieżę, z której roztacza się piękny widok na okolicę.
Wewnątrz zamku gotycka sala nakryta sklepieniem krzyżowo-żebrowym,
wspartym na filarze. W sali rycerskiej barokowy, bogato zdobiony kominek
z około 1740 roku. W latach 1966-1971 adaptowano zamek na hotel. Zamek
otoczony jest murami obronnymi z 2 połowy XIV
wieku (podwyższonymi w XVI wieku do wysokości 9
m);

stanowią

zabezpieczający
zamkowego).

one

jednocześnie

przed
Przy

mur

usuwaniem
zamku,

nad

oporowy

się

zbocza
Jeziorem

Trześniowskim, park krajobrazowy (1,5 ha) z XVIII
wieku z pomnikowymi drzewami i amfiteatrem z 1969
roku,

zbudowanym

z

okazji

Lubuskiego

Lata

Filmowego, które się tutaj odbywa co roku. Niedaleko
zamku kościół neoklasyczny z 1726 roku, gruntownie
przebudowany i rozbudowany o wieżę i transept
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w 1887 roku Z pierwotnych obwarowań zachowały się dwa odcinki murów obronnych z XV wieku, pochodząca
z tegoż wieku gotycka, ceglana Brama Polska i XVI-wieczna Brama Marchijska, w części dolnej murowana,
w górnej - szachulcowa. Bramy zamykają dolne podzamcze krótką, 120-metrową uliczką, przy której zachowały
się zabytkowe domy z 1 polowy XIX wieku
Przy ulicy 22 Października, na tzw. wzgórzu
kolejowym, drewniany kościółek z 1929 roku, a na
pobliskim cmentarzu grób Leona Pineckiego i jego
żony Heleny. Nad jeziorami ośrodki wypoczynkowe
z kąpieliskami. Chcąc zachować piękno krajobrazu
i przyrody okolic Łagowa, w 1985 utworzono
Łagowski Park Krajobrazowy. Położony na granicy
byłych województw zielonogórskiego i gorzowskiego,
obejmuje obszar 4 500 ha, z czego 65% powierzchni
stanowią lasy, a blisko 7% - jeziora Na terenie parku
znajdują się 3 rezerwaty przyrody: na zachodnim brzegu Jeziora Trześniowskiego - „Nad Jeziorem
Trześniowskim" (49,93 ha) i na północnym krańcu tegoż jeziora - „Buczyny Łagowskie" (116,63 ha),
utworzone dla ochrony fragmentów naturalnego lasu bukowego, porastającego obszar wzniesień morenowych
oraz „Pawski Ług" (34,52 ha) przy południowo-zachodnim skraju Jeziora Łagowskiego - chroni zbiorowisko
roślinności bagiennej i torfowiskowej.

'

WALORY KRAJOBRAZOWE ŁAGOWA
Położony wśród wzgórz morenowych, w głębokiej rynnie, na przesmyku jeziornym, już we wczesnym
średniowieczu posiadał Łagów (po raz pierwszy wzmiankowany w 1 299 roku) doskonale warunki obronne, czego
widocznym śladem jest grodzisko z XII wieku. Od 1347 roku siedziba komandorii zakonu rycerskiego Joannitow, którzy w połowie XIV wieku zbudowali tu zamek. W tym samym czasie osada o jednej uliczce,
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biegnącej między wzgórzem zamkowym a brzegiem jeziora,
zostaje obwarowana. Przesmyk zamknięto murami obronnymi
z bramą zwaną Polską od wschodu i Marchijska od zachodu.
W 1808 roku osada otrzymała prawa miejskie, lecz już od 1932
stalą się wsią. W czasach współczesnych, Łagów dzięki
wybitnym

walorom

miejscowością

środowiska

naturalnego

turystyczno-wypoczynkową,

stal

się

a w najbliższej

przyszłości uzdrowiskową.

ZABYTKI:

− Dobrze zachowane grodzisko na Sokolej Górze, wzmiankowane w 1299 roku (około 500 m na północ od
zamku),
− Średniowieczny układ przestrzenny miasteczka zamknięty bramami i fragmentami obwarowań miejskich,
− Zamek zbudowany przez Joannitow w II połowie XIV wieku, w obecnej postaci posiada cechy gotyckie
i barokowe, założony na rzucie czworoboku z dziedzińcem pośrodku i cylindrycznym stołpem w północnowschodnim narożniku. Częściowo zachował się zabytkowy wystrój architektoniczny i reprezentuje go
gotycka sala nakryta krzyżowo-żebrowym sklepieniem, zamieniona obecnie na kawiarnię. Zamek otaczają
mury obronne z XIV wieku, konserwowane w latach 1968 - 69. W najbliższym sąsiedztwie zamku (od
północy i zachodu) park krajobrazowy założony w XVIII wieku, w nim amfiteatr,
−

Brama Polska, gotycka z XV wieku, z cegły, założona na planie prostokąta,

−

Kościół parafialny z roku 1 726, budowla neoklasycystyczna;

−

Zabytkowe domy z końca XVIII wieku i pierwszej połowy XIX wieku, przy ulicy Chrobrego 8, 21 i ulicy
Kościuszki 1, 5, 6 - przeważnie konstrukcji szachulcowej o dachach naczółkowych.

Okolice Łagowa należą do najpiękniejszych zakątków Pojezierza Lubuskiego. Łagów leży na wysokości 1 08-1 20
m n.p.m.
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Quo vadis Łagów?
I tak jak dawniej lato znów
zapachem traw skoszonych burzy
i mgłą prześnionych dawno snów
nieznaną przyszłość wróży –
w potokach słońca skrzy się świat,
blaskami tęczy prószy
i woła echem tamtych lat,
zbłąkanym w leśnej głuszy –
Jeziora brzegiem możesz iść,
gdzie twoich stóp są ślady tam,
gdzie czeremchy białej kiść
przesłania księżyc blady.
Pamiętasz ten magnolii kwiat
w cieniu kościelnej wieży?
nie został po nim nawet ślad,
dziś tylko gruz tam leży.
Jak niezbadane są wyroki
urbanistycznej dłoni,
cóż znaczy Łagów i - uroki
nikt nad tym łzy nie roni.
kolejkę stawia pan z - budowy w Basztowej, tuż pod wieżą,
wnet chyba stanie zamek nowy,
bo w stary już nie wierzą.
Wiekowy czar łagowskich
Bram pokrywa zapomnienie,
za rok, za dwa znów będą tam
też gruzy i kamienie...
I tak jak dawniej lato znów,
zapachem traw skoszonych burzy,
a co się ziści z naszych snów cyganka niech wywróży –

Dr Irena Sinicka-Szeja
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Łagowa
Łagów, 26 VI1970
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SŁAWNI ŁAGOWIANIE
1. Gerhard Domagk - łagowski noblista (i 895-1964)

Dotychczas uważano, że ze Środkowego Nadodrza nie pochodził żaden noblista. Tego przekonania nie
zmieniał fakt, zamieszkiwania w latach 1 922-1 941 w Niwicy pod Żarami W. H. Nernsta (noblisty z 1 920 roku).
Był bowiem przybyszem.
Czas weryfikuje dotychczasową wiedzę. Ostatnie poszukiwania pozwoliły obalić powyższe twierdzenie.
Środkowe Nadodrze ma swojego noblistę! Jest nim Gerhard Domagk, który część swojego życia związał
z Łagowem i Lubskiem.
Przyszły noblista urodził się 30 października 1895 roku w rodzinie nauczyciela i organisty,
w pojoannickim Łagowie Spędził tam wraz z młodszą o dwa lata siostrą Charlottą, beztroski okres dzieciństwa.
W roku 1900, ojciec Paul Domagk, mając na uwadze przyszłość dzieci, przeprowadził się do Lubska, gdzie
szkolnictwo stało na wyższym poziomie niż w Łagowie. Wiązał się z tym także jego awans na konrektora
(wicedyrektora) szkoły.
W rodzinnym domu nad Lubicą dużo muzykowano. Stąd i młody Gerhard posiadł, dzięki ojcu muzykowi,
umiejętność gry na fortepianie, organach i lutni, która była jego umiłowanym instrumentem. Zabrał ją nawet na
poniewierkę I Wojny Światowej.
Gerhard Domagk opuścił Lubsko w 1914 roku, aby kontynuować naukę w Legnicy. Zdał tam maturę.
Podjęte w Kilonii (Kieł) studia medyczne przerwała I Wojna Światowa Został żołnierzem kompanii sanitarnej.
Koniec wojny umożliwił mu kontynuację studiów, które przy wielkich wyrzeczeniach ukończył w 1921 roku.
Pracował na uniwersytetach w Gryfii (Greifswaldzie) i Monastyrze (Munster), gdzie też publikował wiele swoich
prac.
W roku 1927, już jako profesor, rozpoczął pracę badawczą w fabryce Elberfelder Bayer Werke
I. G. Farbenindustrie. Prace prowadzone wespół z chemikami we wspaniale urządzonym laboratorium
doprowadziły w 1934 roku do odkrycia przeciwbakteryjnego działania sulfonamidów. Opracowane nowe
lekarstwo szybko znalazło się we wszystkich aptekach. Za „Prontosil" - pierwszy specyfik prof. Domagka Bayer
Werke otrzymały „Grand Prix" na Wystawie Światowej w Paryżu w 1 937 roku.
Pionierskie odkrycia i opracowania zostały nagrodzone w 1939 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie
medycyny. Przyznana nagroda została wręczona dopiero w 1947 roku, gdyż władze nazistowskie kategorycznie
zabroniły jej przyjęcia.
Po wojnie prof. Domagk dalej pracował nad lekami przeciwbakteryjnymi. Opracował m.in. rewelacyjny
„Neoteben" - lek przeciwgruźliczy, który uratował życie tysiącom ludzi.
W stan spoczynku prof. G. Domagk przeszedł w roku 1960, po powołaniu do życia dwóch fundacji
wspierających badania naukowe.
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Zmarł 23 kwietnia 1964 roku Biirgerg-Kónigsfeld w Szwarcwaldzie. 23 października 1995 r.
zorganizowano w Lubsku uroczystą sesję (w 100-tną rocznicę urodzin noblisty) oraz odsłonięto tablicę
pamiątkową na ścianie lubskiego ratusza, ku czci Gerharda Domagka. Podobną tablicę odsłonięto również
w Łagowie (obelisk naprzeciw Urzędu Gminy).

2.

Leon Stanisław Pinecki (1892-1949)

Był synem murarza wiejskiego ze Stołunia pod Pszczewem, tj. z terenów polskich, które wówczas
wchodziły w skład państwa niemieckiego. Zapewne między 1887 a 1895 r. rodzice jego przebywali na emigracji
zarobkowej w głębi Niemiec i tam 6 kwietnia 1 892 r. urodził się Leon Pinecki. W wieku 3 lat powrócił
z rodzicami do rodzinnego Stołunia, który był wówczas dużą wsią położoną w pobliżu granicy z Wielkim
Księstwem Poznańskim.
Uprawianie zapasów rozpoczął w 1919 r. W rok później w Hamburgu wystąpił po raz pierwszy jako
zawodowiec. Był silny jak tur. Miał 2,03 m wzrostu. Ważył do 143 kg, a obwód jego klatki piersiowej wynosił
132 cm. Był „królem podwójnego nelsona", trzykrotnym mistrzem świata i pięciokrotnym mistrzem Europy.
W 1930 roku kupił pensjonat w Łagowie, który sam prowadził nie przerywając dalszych walk
zapaśniczych.
W 1945 r., władze miejscowe odesłały go -jako obywatela niemieckiego - z powrotem do Niemiec.
W 1948 r. ożenił się z Heleną Sokołowską i zamieszkał u niej w Sulęcinie, gdzie założył szkółkę zapaśniczą.
Zmarł w Sulęcinie 26 lipca 1949 r. na atak serca. Pochowany został w Łagowie, do którego przeniosła się jego
żona, mieszkała do śmierci w 1 979 r.

3.

Jonasz Szlichtyng (1592-1661)
Pisarz ariański, który w okolicach Świebodzina posiadał liczne wsie. Był wykładowcą (1619-1638)

w słynnej szkole ariańskiej w Rakowie i autorem wielu dzieł teologicznych. Pochodził ze starego
spolonizowanego rodu saksońskiego. W 1642 r. opublikował „Wyznanie wiary zborów tych, które w Polszcze
Christańskim tytułem pieczętują", za które skazano go zaocznie na karę śmierci.
Zmarł w 1661 r. w Żelechowie (wieś położona 4 km na pd. wsch. od Łagowa Lubuskiego). W XVII wieku
znalazła tu schronienie kolonia polskich arian po wysiedleniu ich w 1657 r. z Polski.
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POZNAJEMY OKOLICE ŁAGOWA
SIENIAWA
Wieś o rodowodzie Xlll-wiecznym, przekazana w 1 350 r. joannitom w Łagowie.

SIENIAWA - KOPALNIA
Osada górnicza uruchomiona w 1873 i do dnia dzisiejszego czynna, będąc jednocześnie jedyną w Polsce kopalnią
głębinowo-odkrywkową tego surowca, teraz tylko odkrywka

ŁAGÓWEK
Wieś - owalnica położona po prawej stronie drogi. Klasycystyczny kościół szachulcowy z 1 767, obmurowany
w 1 połowie XIX w., z drewnianą wieżyczką z latarnią. 4 km na pn. od wsi położony jest Bukowiec (227 m
n.p.m.) - najwyższe wzniesienie Pojezierza Łagowskiego.

JORDANOWO
Wieś nad Paklicą, lewym dopływem Obry. Kościół wzniesiony przez cystersów z Gościkowa na początku XVI w.,
rozbudowany w 1882, z wieżą drewnianą z 1697 i kruchtą z XVIII w. Część starsza - późnogotycka, nowsza neogotycka. Jednonawowy z transperem. Barokowy wystój wnętrza.

GOŚCIKOWO
Wieś nad Paklicą, zwana dawniej Paradyżem. Miejscowość o bogatej historii i starych tradycjach polskich.
W 1230 wojewoda poznański Bronisz osadził tu zakon cystersów, oddając im wieś, aby założyli nowe opactwo.
Wkrótce klasztor stał się właścicielem pokaźnych dóbr ziemskich. Od XVI w. opatami byli wyłącznie Polacy.
Klasztor odegrał dużą rolę w utrzymaniu polskości na zachodnich rubieżach Wielkopolski. Stąd pochodził Jakub
z Paradyża (zm. 1464) - reformator, profesor Akademii Krakowskiej i rektor Uniwersytetu w Erfurcie, znany
z licznych traktatów z dziedziny teologii moralnej i prawa kanonicznego. Po rozbiorach Polski rząd pruski w 1810
upaństwowił dobra opactwa, a w 1834 zlikwidował klasztor. W 1836-1926 czynne było tu katolickie seminarium
nauczycielskie, które dzięki patriotycznej postawie wielu polskich nauczycieli i młodzieży stało się ośrodkiem
polskości na zachodnich krańcach Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Obecnie mieści się tu Wyższe Seminarium
Duchowne.
Zabudowania pocysterskiego zespołu klasztornego są cennym zabytkiem architektury. Kościół - w zrębach
wczesnogotycki - jest budowlą bazylikową, trójnawową, zbudowaną na planie prostokąta, z kolistymi kaplicami
i kruchtą. Dwuwieżowa, barokowa fasada zach.; na wieżach hełmy z latarniami. Nad dachem korpusu trzecia
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wieża zwieńczona również hełmem z latarnią. Wewnątrz wczesnogotyckie sklepienie krzyżowo-żebrowe.
Wyposażenie barokowe i klasycystyczne.
Ołtarz główny z 1 739 z rzeźbami figurami i obrazem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Na dziedzińcu
przed kościołem rokokowa figura Matki Boskiej w otoczeniu świętych z 1755 Ponadto w otaczającym klasztor
ogrodzie z XVI-XIX w. (8,5 ha) znajduje się kilka kamiennych figur z XVIII w.

KAŁAWA
Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1257 jako własność klasztoru cystersów w Gościkowie. W nocy z 29/30
stycznia 1 945 niedaleko wsi przełamano niemieckie umocnienia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Kościół
barokowy zbudowany w 1668-1699 na fundamentach starszej świątyni. Na przykościelnym dziedzińcu rośnie lipa
o obwodzie 340 cm. We wsi znajduje się wystawa nietoperzy występujących w rezerwacie „Nietoperek".
2 km na zach., przy drodze do Wysokiej, Pniewo (d. PGR Kaława). Przy zabudowaniach tzw. „zęby
smoka" - żelbetowe zapory przeciwczołgowe. W sąsiedztwie niewielka plenerowa wystawa sprzętu
bojowego z lat II Wojny Światowej. Na betonowym odłamie tablica (1975) upamiętniająca przełamanie
przez I brygadę I Armii Pancernej gen Katukowa pasa umocnień niemieckich. Obok potężny bunkier
z 3 stalowymi kopułami pancernymi.
Międzyrzecki Rejon Umocniony (MRU) zbudowany przez Niemców w

okresie międzywojennym

wzdłuż granicy z Polską, należał do najsilniej ufortyfikowanych umocnień w całej Europie Wschodniej
i Środkowej, przewyższając swym ogromem i potęgą umocnienia Wału Pomorskiego. Porównywany był
do słynnej francuskiej linii Maginota. Wykorzystując dogodne warunki (rzeki, kanały, jeziora, lasy)
Niemcy rozbudowali tu potężny pas umocnień, który tworzył samodzielny obszar obronny o głębokości 80
km.
Mimo swej potęgi MRU - podobnie jak linia Maginota - nie odegrał większej roli w działaniach
wojennych. Zdobyty został atakiem „z marszu", zanim obsadzono go wojskiem.
Znaczna część umocnień została wysadzona w powietrze po 1945. Zwiedzanie części podziemnych
fortyfikacji do niedawna połączone było z pewnym niebezpieczeństwem. Dziś wytyczona podziemna trasa
jest odpowiednio zabezpieczona i udostępniona turystom.
Podziemia MRU obrały sobie za zimowe schronienie nietoperze, których występuje tu 12 gatunków, także
bardzo rzadkich. Zadecydowało to o utworzeniu w 1980 w części podziemnych umocnień (zamkniętych
dla turystów) rezerwatu przyrody „Nietoperek" (2,5 ha). Rezerwat tego rodzaju jest pierwszym
w Polsce, a jednym z nielicznych w Europie.
NIETOPEREK
Wieś na skraju dużego kompleksu leśnego otaczającego Międzyrzecz. Dawna własność królewska, wchodząca w
skład starostwa międzyrzeckiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1452. Kościół z 1984.
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JEMIOŁÓW
Z masztem nadawczym wysokości 328 m i 80-metrową wieżą przekaźnikową Radiowo-Telewizyjnego Centrum
Nadawczego z Poznania. Kościół klasycystyczny z końca XVIII w., z wieżą w górnej kondygnacji drewnianą.
Wewnątrz ołtarz z 1 730.

LUBRZA
Duża wieś letniskowa, położona wśród lesistych wzgórz i jezior: Lubrza (7 ha), Goszcza (45 ha) i Lubie (28 ha),
w obniżeniu rzeki Paklicy. Siedziba Urzędu Gminy.
Po zniszczeniu w wojnie trzydziestoletniej (w XVII wieku) Lubrza utraciła prawa miejskie. Ponowny rozwój
miejscowości nastąpił w 1 połowie XIX wieku, kiedy w okolicy uruchomiono kopalnię węgla brunatnego. Dzięki
temu w 1857 roku Lubrza odzyskała prawa miejskie, które miała do 1945 roku. W końcu stycznia 1945 pod
Lubrzą nastąpiło ostateczne przełamanie w głównej linii obronnej Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.

POŹRZADŁO
Po staropolsku nazwa oznacza zwierciadło. Wieś ulicowo-placowa, wzmiankowana w 1 249 roku. Od 1350 roku
aż do kasacji zakonu w 1 810 roku w posiadaniu joannitów.

TOPORÓW
Wieś o rodowodzie średniowiecznym (owalnica) rozwinięta przestrzennie w XIX i XX wieku. Neogotycki kościół
powstał około połowy XIX wieku, pałac z przełomu X1X-XX wieku o architekturze nawiązującej do
romantycznych założeń zamkowych.

Opracował:
Dr Mieczysław Wojecki
Uniwersytet Zielonogórski

Źródła:
1. Kucharski B.. Maluśkiewicz P., Ziemia Lubuska. Przewodnik. Sport i Turystyka, Warszawa
1996
2. Wojecki M., Lubuskie rodowody. Gubin - Zielona Góra 1 996
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Rozmowa z Panią Bronisławą Horodko, emerytowaną nauczycielką w Sieniawie –
tam rozpoczynającą karierę w oświacie szkolnictwa podstawowego i tam ją kończąc.
Pani Horodko
o prawie od początku powojennej oświaty polskiej była zainteresowana pracą z dziećmi,
pracą w szkole – chciała być nauczycielką
elką i tak też się spełniło w jej życiu – niosła kaganek oświaty…
Niczego nie żałuje, ani czasu dorastania, ani startu zawodowego – czas był trudny, powojenny, biedny,
niespokojny, ale tak jak wszyscy kroczyła
odważnie w nowe i często nieznane…
Z Tarnopolskiego – ziem wschodniej Polski, na
Ziemie Zachodnie na nowe i nieznane
Jak wielu Polaków na terenach
wschodniej Polski, przeszła piekło i strach,
szaleństwo, wrogość, nacjonalizm, bandyckich
zbrodniczych zachowań UPA, ludzi niechętnych
Polsce i Polakom, brutalnych Ukraińców czasu
wojny – choć nie wszyscy tak się zachowywali.
Tak było, gdy wokół trwała jeszcze
codzienna niepewność dnia i nocy, wojna
niemiecka i rosyjska okupacja, prawie na
przemian. W 1945 r. wyjechała pierwszym
transportem
ortem z miasta powiatowego
powia
Brzeżany
poprzez stację kolejową Potatory do Polski. Jadąc 6 tygodni , z oczekiwaniem na stacjach, długich postojach,
postojach gdy
nadal ważniejsze były transporty wojskowe. Wojska radzieckie wracały do ZSRR, w głąb części azjatyckiej Rosji,
gdyż wojna trwała nadal.
Transportem kolejowym, w ciasnych wagonach, w prymitywnych warunkach, dojechali w lipcu 1945 r. do
stacji PKP Świebodzin. Wozami konnymi, jeszcze niemieckich okolicznych mieszkańców wsi, w zarządzie polskim,
byli rozwożeni grupami, rodzinami dawnych
dawnych wsi wschodnich do opuszczonych gospodarstw poniemieckich,
ponownie je zagospodarowując.
Polaków z Szybalina rozmieszczono w Skąpem, Rudgerzowicach, Ołoboku, Lubrzy, Buczy i nowo przybyli
obejmowali w posiadanie domy i obejścia rolne, najczęściej po 2 rodziny
rodziny na 1 dom z zabudowaniami
gospodarczymi. Gdzieniegdzie jeszcze byli Niemcy szykując się do ostatecznego wyjazdu.
Niemcy byli pod wojskowym dozorem Rosjan, musieli pracować na codzienne wyżywienie (jakby na wzór
kołchozów).
Od IX.1945 r. ruszają pierwsze
sze polskie szkoły w Świebodzinie, w którym uczył religii ksiądz Janik, który
przybył wraz z innymi mieszkańcami z Szybalina. W Świebodzinie powstało 3-letnie
3 letnie Gimnazjum i 2-letnie
2
Liceum
Ogólnokształcące, a ich pierwszym dyrektorem został p. Żarnowski.
Pani
ni Bronisława, rodzina i szkoła pedagogiczna
Rodzina Cieplickich zamieszkała w Skąpem, umiera ojciec, Bronisława trafiła do II klasy gimnazjum będąc
po 6 klasie 10-cio
cio letniej szkoły rosyjskiej i zamieszkała w internacie w Świebodzinie. Potem też jako,
jak półsierota
do Domu Młodzieży przy ul. Łużyckiej (obecny PDDz.)
.) i była na stanie opieki państwowej, finansującej
finans
jej pobyt
(internat i wyżywienie).
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Tęskniła za domem w Skąpem, za tym co przemijało dawniej i teraz. Wtedy podjęła kolejną samodzielną
decyzję o nauce
uce w powstałym w Ośnie Lubuskim (Drossen) Liceum Pedagogicznym o 2-letnim
2
cyklu nauczania,
kończącym się maturą oraz podjęciem pierwszej pracy oświatowej. Liceum Pedagogiczne na terenie Ośna
zajmowało duże budynki i internat po średniej szkole budowlanej – niemieckiej do 1945 r. Internat, to życie
zbiorowe różnych roczników uczącej się młodzieży, młodych adeptów przyszłego zawodu nauczycielskiego. Lata
powojenne, to skromne żywienie, pościel z domu, metalowe łóżka, koce, wspólne toalety.
Pierwszym dyrektorem
em LP w Ośnie był Pan Bakowiec. Matura i powroty do domów, wyjazdy do pierwszej
samodzielnej pracy – z urzędowym nakazem pracy i miejsca jej podjęcia. Absolwenci szkoły to osoby od 18-tu
18 do
22 lat życia, byli dorośli, doświadczeni życiowo ale surowi pedagogicznie.
pedagogicznie. Mieli nieść na tereny wiejskie i miejskie
oświatę i kulturę (kaganek oświaty), być ludźmi przydatnymi nowej władzy, nowymi Judymami… I byli nimi,
nimi ucząc
innych, ciągle uczyli się sami przez lata – byli przydatni w życiu społecznym, kulturalnym, pełnieniu
peł
obowiązków
kierowniczych. Podwyższano
no kwalifikacje nauczycieli w Studium Nauczycielskim – 2 letnich stacjonarnych
i zaocznych 3-letnich ZSN-ach, lata 70--te XX wieku, to Wyższe Szkoły Nauczycielskie – 3 letnie, WSP – 4 letnie,
NURT- system kształcenia radiowo-telewizyjnego
telewizyjnego itp.
Po rozmowie kwalifikacyjnej w Sulęcinie z nakazem pracy osiedla się Pani Bronisława w Sieniawie,
Sien
aby
uczyć. Były też dwie inne propozycje i możliwości – uczyć gdzieś indziej w jednoklasówce i tworzyć podstawy
rozbudowy szkolnictwa
twa lub kierować od razu wskazaną szkołę wiejską.
Rozwój nowej Polski – w Sieniawie
Pracę rozpoczyna we wrześniu 1950 roku w Sieniawie jako 18-to
18 to latka. Oświata nie ma własnego
własn
budynku,
nauka
odbywa
się
w pomieszczeniach wynajętych. We wsi stoi
pałac po niemieckich właścicielach dóbr
ziemskich, inne pozostałe i niezniszczone
budynki
dające
samodzielność
oraz
samowystarczalność wsiom do 1945 r. –
piekarnia, kuźnia, stolarnia.
Organizatorem
nizatorem oświaty, jak wynika
z zapisów i zdjęć domowego archiwum
pedagogicznego był p. Stankiewicz i jego żona,
oni uczyli od początków oświaty polskiej
w Sieniawie,
byli
bez
przygotowania
pedagogicznego ale uczyli udanie, i przybywały
przecież
nowe
kadry
pedagogiczne
przedwojennego
ego i powojennego
p
kształcenia
w oświacie. Na początku dzieci z Sieniawy
dojeżdżały do SP w Gościkowie.
W budynku gdzie był niemiecki sklep,
był magazyn zbożowy. Rodzice opróżniają
budynek usuwając zboże. W ten sposób szkoła uzyskuje 3 izby lekcyjne i pokój nauczycielski
nauczy
z kancelarią. Szkoła
na początku liczyła 78 dzieci i 5 klas, klas łączonych – do uczących dołączył ksiądz M. Kubacki dojeżdżając z Lubrzy.
W Sieniawie, od 1948 r. był nauczycielem Mieczysław Horodko, po kursie
kursie pedagogicznym w Drezdenku
i został kierownikiem
rownikiem szkoły. Do grona uczących dołącza p. Jadwiga Radosz.
We wsi, w Sieniawie i na osiedlu górniczym przybywa osadników, górników, pracowników PGR, władze
oświatowe podnoszą w roku szkolnym 1948/49 stopień organizacyjny na 6 klas, powstaje kolejny problem
pro
ilości
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pomieszczeń klasowych, których brakuje. Inspektorat w Sulęcinie decyduje się na odbudowę pałacu, który był
zniszczony przez Rosjan, aby tam umieścić szkołę. Mieszkańcy podejmują czyn społeczny, odgruzowują,
odbudowują…
W ramach zmian administracyjnych
cyjnych powstają zmiany decyzyjne co do przydatności pałacu na szkołę.
Sieniawa wchodzi do powiatu Świebodzin. Pałac jak wiele innych poniemieckich budowli, niepotrzebnie zostaje
rozebrany, a cegły przewieziono na odbudowę stolicy.
Szkoła jestt włączona w realizację walki
z analfabetyzmem
i koniecznym dokształcaniem
społeczeństwa w zakresie szkoły podstawowej – jest rok
1949/50/51.
Codzienność pierwszych lat, to brak energii
elektrycznej, wieczory, nauka lekcyjna, to lampa
naftowa. Trwa elektryfikacja Polski,
Pol
energia dociera do
Sieniawy ok. 1951 roku.
Rok 1950-ty
ty i następne, to rozwój wsi i kopalni
węgla brunatnego, wszędzie przybywa pracowników.
Rok 1953/54, to już czterech uczących
nauczycieli w Sieniawie i 103 dzieci. I znowu pojawia się problem – brak i potrzeba nowych pomieszczeń dla
powiększających się klas w szkole 7 klasowej o klasach łączonych 1-2,
1 2, 3 z 4, 5 z 6, klasa 7 samodzielna,
samodzielna bo to
ostatni rok przed ukończeniem i pójściem do szkół średnich.
Brak pomieszczeń rozwiązuje pozyskanie
budynku od p. Piotra
otra Mickiewicza, który będąc
w podeszłym wieku oddaje go na Skarb Państwa.
W szkole tętni życie sportowe, przy pałacu
w parku jest boisko do piłki siatkowej, tutaj na
wolnych terenach odbywają się wiejskie imprezy
masowe, Dzień Dziecka itp.
Trwa silnaa sportowa rywalizacja szkół
wiejskich i miejskich na szczeblu rozgrywek
powiatowych i wojewódzkich. Przy sporcie uwijał
się przez te powojenne lata kierownik
ownik szkoły
M. Horodko osiągając z młodzieżą wiele sukcesów
– piłka ręczna, dwa ognie, gra w palanta. Szkoła
udanie rywalizowała
ła o punkty, dyplomy, nagrody
i wyróżnienia…
W roku szkolnym 1963/64, w Sieniawie jest już 253
uczniów w 7-klasowej
klasowej szkole podstawowej, już bez klas
łączonych, a są po dwie równoległe klasy A i B.
Wieś rozrastając się miała coraz więcej
w
dzieci,
uzyskany budynek po p. Mickiewiczu był znowu zbyt
ciasny…
`
Mieszkańcy wsi na zebraniu wiejskim podejmują
kolejny (teraz nielubiane) czyn społeczny - budowę szkoły.
Powstaje Społeczny Komitet Budowy Szkoły – ludzie pracą
fizyczną i finansowym
m opodatkowaniem się osiągają cel.
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Budują przez 6 lat szkołę we wsi, budynek stoi do tej pory, szkoła działa, dzieci maja blisko, codziennie i u siebie.
siebie
Jest to jeden z trwałych sukcesów tej wsi.
Rozwój małej Polski trwa nadal
We wsi rozwija się Osiedle Górnicze przy stacji PKP,
wzrasta wydobycie i transport węgla brunatnego z kopalni
głębinowej i odkrywek, wzrasta tez dobrobyt ludzi tam
pracujących i mieszkających. Do pracy dojeżdżają i są dowożeni
pracownicy
z
Łagowa,
Lubrzy, Wielowsi, Staropola.
Budynki szkolne
w Sieniawie

Silna kopalnia, to pomoc
finansowa dla szkoły, gdzie uczą
się dzieci – to organizacja kuligów
zimą, choinki, Mikołajkowych paczek, dopłat do obozów i kolonii
letnich…
Podobnie silnym ośrodkiem lokalnym jest prężny PGR – jest
hodowla
owla zwierząt, produkcja roślinna, duże sieniawskie sady – były
liczne stanowiska pracy.
We wsi do lat 60-tych,
tych, była czynna „Fabryczka” produkcja
wosku montażowego, w sztabach, utwardzana z węgla brunatnego, potrzebnego w radiotechnice…
W 1979 r. nagle umiera przedwcześnie p. Mieczysław Horodko, serce odmawia posłuszeństwa, szkoła
traci aktywnego nauczyciela i działacza społecznego. Był szanowanym i odznaczanym wielokrotnie działaczem
lokalnej aktywnej społeczności i takim pozostał w pamięci,
pami
będąc wszędzie tam gdzie się coś musiało dziać.
Za swoja przydatną, efektywną i doceniana,
doceniana u władz pracę był odznaczony m.in. dwukrotnie Złotym
Krzyżem Zasługi, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 1000-lecia
1000 lecia Państwa Polskiego, Zasłużonym dla
woj. Zielonogórskiego i in.
Emerytura w Sieniawie - dzisiaj
Od dziesięcioleci Pani Bronisława Horodko zamieszkuje w Sieniawie, w starym budynku szkolnym. Tutaj
rozpoczynała pracę pedagogiczną, tutaj wyszła za mąż, urodziła dzieci i tutaj w 1988 roku przeszła
przes na emeryturę,
po 38 latach nielekkiej, nauczycielskiej pracy. Odeszła ze stanowiska kierownika szkoły.
Obecnie w szkole, w roku szkolnym 2009/2010 uczy się 52 uczniów, znowu jest trudno o samodzielność
organizacyjną szkoły – jej być albo nie być. Jest jeszcze oddział przedszkolny i 18 dzieci, jest mała biblioteka dla
wszystkich kto chce czytać jeszcze.
I życie płynie normalnie, choć w szkole nie ma kuchni i posiłki dla dzieci trzeba dowozić. I w tej szkole
także pracowała córka Pani Bronisławy, która w 2009 r. przeszła na emeryturę. Ale ten czas szkolny i Sieniawy
opiszemy w innym tekście.
Ryszard Bryl
Spisano rozmowę IX.2009 r., zdjęcia R. Bryl, archiwum „KŁ” i Bronisławy Horodko.
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Co nam się nie udało!
Komunikaty!
Red. „KŁ” w swoim opracowaniu Nr 1/5/2010 na stronie 40 - 41przeinaczyła imię i nazwisko rozmówcy –
było Franciszkiem Roguszko, ma być Tadeusz Roguszko, z którym rozmawiałem w Żelechowie;

Z uwagi na natłok tekstów do druku, nie zamieścił się tytuł Łagów szachulcowy. Będzie w Nr 3/7/10,
podobnie tekst o kolejowej atrakcji z 05.12.09 i 06.02.2010…

Nie udało się nam także pomieścić zdjęć do cyklu Brzydko – Ładnie…

Z uwagi na czas wakacji – wypoczynku umieściliśmy więcej treści o Łagowie i okolicy – różnie!

Jakkolwiek nie jesteśmy pismem masowym i nie będziemy, nie jesteśmy też pismem opiniotwórczym i nie
aspirujemy – to jednak zawsze zależy nam na wspólnym dobru – Łagowa, okolic, ludzi dawniej i dziś
żyjących – twórczo lub wegetujących oraz na tym by żyło i rozumiano się lepiej – w dni powszednie i od
święta…

Wydawca serdecznie dziękuje za zainteresowanie kolejnymi numerami „KŁ”, prezentowaną tematyką.
Dziękuje również za pomoc w tłumaczeniu tekstów z j.pol i j.niem w czynie społecznym, bezpłatnie,
z utratą swojego czasu wolnego…
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