
£AGOWSKIE

Tradycja - TeraŸniejszoœæ - Przysz³oœæ 

KLIMATY

Projekt ok³adki: Marcelina Bocheñska, studentka politologii, UZ
Pomys³ i materia³y do ok³adki: Ryszard Bryl

£agów - ul. Toporowska - przystañ wodna p. R. Ordowskiego.

Wrzesieñ 2008 - j. Trzeœniowskie, chyba pierwsza ³agowska marina...

Rok II 
Nr 3/7/2010





Kwartalnik lokalny - Niezale¿ne pismo prywatne, bezp³atne

Spis treœci Nr 3/7/2010

1)   Region z bliskiej i dalszej okolicy - cz II oprac. - R. Bryl ......................................................
      - Toporów dawniej i dziœ - z kroniki szko³y podstawowej 1969/70 - 1974/75
      - Koœció³ pw. Zwiastowania Najœwiêtrzej Marii Panny w PoŸrzadle. 
2)   Lubuskie ma równie¿ swój szlak krzy¿y pokutnych cz I - J. Majorczyk ..............................
3)   £agów szachulcowy - za rogatkami cz. IV - R. Bryl ............................................................
4)   II-gie spotkanie polsko-niemieckie w £agowie - grupa dzia³ania
      z 26.10.2009 - R. Bryl (w j.pol i j.niem) ...............................................................................
5)   III-cie spotkanie polsko-niemieckie w £agowie w sprawie grupy dzia³ania
      z 16.06.2010  ...................................................................................................................... 
6)   £agowskie Klimaty - wiersz Grzegorza Rutkowskiego. ......................................................
7) Spotkanie autorskie z Jörgiem Lüderitzem - R. Bryl ............................................................
8) TeraŸniejszoœæ z ostatnich miesiêcy - R. Bryl ......................................................................
9) Swego nie znacie - cudze chwalicie - P. Biskup ...................................................................
10) Foto Day - Kolejowa atrakcja - R. Bryl, M. Fedorowicz, J. Ganecki ...................................
11) Nasza Klasa - Nasza Szko³a - LP Sulechów c.d. ...............................................................
      - ks. E Ciszewski - cz. I i II M. Kuszneruk 
12) Teksty sprzed lat - O £agowie ró¿nie, z archiwum R.B. .....................................................
      - Strefa Ciszy - Nadodrze R.Rowiñski
      - Towarzystwo na wymówienie - ¯ycie Warszawy H. Kowalik
      - Takie jest Lubuskie
      - Kajakiem przez Paklicê - M. Kowlonek
      - W œwiecie ciemnoœci - 

      - Z Pamiêci wspomnieñ

¯ycie Warszawy 
¯ycie Warszawy M. Kowlonek

      - Brzydko - ³adnie w gminie rodzimej

1

 2

11
12

15

19
21
22
23
24
28
30

32



Region z bliskiej i dalszej okolicy

Z kroniki szkolnej Szko³y Podstawowej w Toporowie
(lata 1969/70 do 1974/74)

W niedzielne dopo³udniowe godziny wyborczego dnia na nowego prezydenta, zg³êbia³em z 

du¿ym zaciekawieniem  czas opisany, czas nieodleg³y, który przemin¹³ czas twórczego dzia³ania 

lokalnej spo³ecznoœci.

I. Przesz³oœæ historyczna wsi Toporów

Historia rozwoju Toporowa wi¹¿e siê  œciœle z rozwojem Ziemi Lubuskiej. Nazwa Ziemi Lubuskiej 

pochodzi od grodu Lubusz po³o¿onego obecnie na lewym, niemieckim brzegu Odry. Tak¹ nazwê mia³o 

tak¿e plemiê s³owiañskie Lubuszan zamieszkuj¹ce te tereny. Zmiany przez wieki ró¿nie kszta³towa³y 

obszar i jêzyk oraz w³aœcicieli tych terenów. By³a wiêc dzielnica Polski Piastów, Ziemia Torzymska, 

Branderburgia, Nowa Marchia. Czas historyczny opisywany od 1249 roku to ekspansja na wschód aby 

zdobywaæ, kupowaæ ziemie polskie… Wieœ Toporów jest wsi¹ niew¹tpliwie star¹, od setek lat bieg³ 

têdy szlak handlowy z Poznania do Rzepina i Lubusza. Powstaj¹ca w XIX wieku linia kolejowa 

wytyczana by³a œladem tego szlaku.
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Pod panowaniem niemieckim wieœ nosi³a nazwê Topper wskazuj¹ca na s³owiañskie pochodzenie. 

Dane historyczne o wsi wskazuj¹, ¿e w XVI wieku zosta³ wybudowany drewniany koœció³. Obecnie 

murowana budowla zosta³a wzniesiona w 1870r. na miejscu drewnianego. Koœció³ zbudowany w stylu 

gotyckim, wnêtrze stylu mieszanego romañsko – bazylikowego. Na terenach przykoœcielnych stoi 

grobowiec w kszta³cie kaplicy. We wsi jest wzniesiony odrestaurowany, u¿ywany i zadbany Pa³ac 

Mauteuffla wraz z parkiem oraz dawnymi dobrami rycerskimi, po 1945r. ró¿nie zagospodarowanymi. 

Dobra szlachty – niemieckich rycerzy, grafów, baronów, hrabiów, margrabiów by³y terenami gdzie  by³o 

prawie wszystko we wsi i okolicy. W Polsce Ludowej by³y to najczêœciej obszary zajête pod 

gospodarowanie zbiorowe – Pañstwowe Gospodarstwa Rolne do 1990 roku i inne przeznaczenie, jak 

szko³y rolnicze, domy dziecka, mieszkania komunalne. Nie zawsze pa³ace, dwory by³y w³aœciwie 

chronione przez dziesiêciolecia tak przez bezpoœrednich u¿ytkowników jak i nadzór konserwatorski. W 

Toporowie, do pa³acu przylega³y dobra w³aœcicieli, którzy te¿ siê zmieniali - po II wojnie œwiatowej 

utworzono PGR.    

Do roku 1874 posiad³oœæ by³a w³asnoœci¹ rodu Rissmanów, nastêpnie przesz³a w rêce hrabiów z 

rodu Manteuffel. Znaczna czêœæ ludnoœci w takich sytuacjach pracowa³a jako si³a najemna, podstawowa 

we dworze i jego dobrach okolicznych. Toporów w XIX wieku mia³ ju¿ hutê szk³a, która zatrudnia³a wielu 

robotników, rozwój wsi to kolej i nowe zawody nierolnicze – kowal, murarz, tokarz, stelmach, szewc, 

rzeŸnik ale i ogrodnicy. Przed II wojn¹ œwiatow¹ w Toporowie by³o sporo zak³adów rzemieœlniczych i 

sklepów, zak³ad betoniarski, zak³ad bednarski, stolarski, malarski, kilka warsztatów szewskich, dwie 

kuŸnie. Wieœ mia³a cztery sklepy spo¿ywcze, dwa sklepy rzeŸnicze, rzeŸniê, gospodê, dwie piekarnie, 

ogrodnictwo z oran¿eri¹, skup grzybów, jagód  i In.

II. Osadnictwo po wojenne
Po 31.01.1945 roku, w œlad za posuwaj¹cym siê na zachód wojskami radzieckimi i oddzia³ami 

polskimi wyrusza³y na przejmowane tereny (Ziemi Odzyskane) ekipy ludzi, aby organizowaæ ¿ycie 

codzienne i administracyjne Polski jeszcze w oparciu o tymczasow¹ nadrzêdn¹ w³adzê wojskow¹.

Do Toporowa przyby³a z Poznania 20.04.1945r. grupa aktywistów w iloœci 17 osób wys³ana przez 

KWPPR, aby organizowaæ i uruchamiaæ w³adzê cywiln¹. Ekipa ta przejmowa³a w³adzê od wojsk 

radzieckich i zorganizowa³a wójtostwo. Jak zapisano w Kronice – w ci¹gu maja 1945 roku nie przyby³ 

¿aden osadnik, to czas niespokojny. Przewija³y siê grupy szabrowników i handlarzy. Nadal na tych 

obszarach dominowali ¿o³nierze radzieccy i ich , prawo czasu wojny. Domy by³y dla 

¿o³nierzy, cywili, resztki niemieckich mieszkañców bytowa³o w lasach, ogrodach, przylegaj¹cych du¿ych 

stajniach, stodo³ach.

Pierwszym wójtem by³ cz³owiek spod Kalisza, jego krewni i znajomi byli te¿ pierwszymi 

osadnikami z Wielkopolski. Po paru tygodniach podró¿y do Toporowa - 09.06.1945r. przyby³ liczny 

transport repatriantów z kresów pó³nocno – wschodnich – spod Mo³odeczna i Oszmian. Sk³ada³ siê on z 56 

wagonów, którymi przyjecha³y 132 rodziny licz¹c ogó³em 480 osób. Kierownikiem tego transportu by³ 

Stanis³aw Pietraszak nastêpnie, wieloletni i aktywny mieszkaniec Toporowa.
Zapisy i przekazy mówi¹, ¿e osiedlaj¹cy dzieli siê na spo³ecznoœæ „Poznaniaków” i 

„Zabugowców” rodz¹c niekiedy spory, antagonizmy i k³ótnie trwaj¹ce przez lata. Pierwszy wójt 
zamieszka³ w opuszczonym pa³acu, a u wejœcia sta³ ¿o³nierz pod broni¹. W nastêpnych tygodniach 
przybywali kolejarze – repatrianci z dawnych kresów po³udniowo wschodnich z okolic Lwowa i 
Tarnopola, z g³êbi ZSRR oraz z dawnego woj. Nowogrodzkiego, z okolic Nieœwie¿a. W przypadku 
Toporowa, ludnoœæ nap³ywowa by³a z woj. Poznañskiego, g³ównie z pow. Kalisz co stanowi³o 54%, 
osadnicy zza Bugu i Sanu 45%, autochtoni maleñk¹ resztk¹.

komendantury
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W tym czasie osadnicy osiedlani byli na ró¿nych zasadach. Z centralnej Polski obejmowali 

gospodarstwa za oszacowan¹ op³at¹ dla w³adz pañstwowych, nap³ywowi repatrianci otrzymywali 

bezp³atnie budynki mieszkalne , gospodarcze oraz ziemiê zamiennie, równowa¿nie do tego co mieli w 

rodzinnych stronach. By³ oczywiœcie ca³y szereg ustêpstw, uchybieñ, upustów, darowizn i pomy³ek oraz 

oszustw ujawnianych i regulowanych w kolejnych latach. Jest to odrêbny etap stabilizacji tych ziem. 

Zasiewy ozime z 1944 r. niemieckie i jare 1945 zbierali czêœciowo osadnicy, wojska radzieckie siewy 

jesienne w 1945/1946 obs³ugiwali ju¿ nowi miejscowi, maj¹c przydzia³y ziarna siewnego i 

sprzedawanego na tzw. skrypty d³u¿ne. Regulacje administracji lokalnej, komasacje gruntów w 1947 

roku pozwalaj¹ normalniej gospodarowaæ. Do dnia 01.05.1948 roku w Toporowie by³o 565 

mieszkañców, a w tym 254 repatriantów ze wschodu, 308 z tzw. Polski centralnej oraz 3 autochtonów). 

Tak wiêc widaæ (podobnie by³o w innych wsiach i miastach), ¿e zetknê³y siê ze sob¹ i ¿y³y wspólnie grupy 

ludnoœci o ró¿nej kulturze, przesz³oœæ i poziomie cywilizacyjnym. Du¿e gospodarstwa jako pierwsi w 

Toporowie zajêli osiedleñcy z poznañskiego i przez lata górowali nad reszt¹ swoimi umiejêtnoœciami 

prowadzenia gospodarstwa rolnego – umieli obchodziæ siê z maszynami rolniczymi, stosowali nawozy 

sztuczne i metody agrotechniczne. By³y u nich w u¿yciu du¿e wozy drabiniaste na parê koni i ma³e wozy 

do przewo¿enia obornika. Mieli p³ugi tzw. skibowce, koleœne, brony talerzowe, kultywatory, siewniki, 

opielacze, m³ockarnie, kopaczki do ziemniaków. Sprzêt taki mieli z sob¹ lub zastawali na zajmowanych 

gospodarstwach oraz gromadzili etapami z niezajêtych gospodarstw. Inna by³a wtedy technika u 

repatriantów zza Buga. Osadnicy przywieŸli z sob¹ nie tylko byd³o i konie, ale te¿ u¿ywane do orki 

drewniane sochy dwupolicowe i brony smykowe. Stosowali wy³¹cznie siew rêczny, do sprzêtu zbó¿ 

u¿ywali sierpów, do m³ócenia cepów, a do  sieczenia trawy mieli kosy. Trwa³ jeszcze pogl¹d, ¿e praca 

maszynami powoduje du¿¹ utratê plonu. Podobnie, dopiero uczyli siê stosowania nawozów sztucznych 

przeorywania na zielono, ale stosowano obornik g³ównie.

Dawa³o siê dostrzegaæ postawy ma³ej aktywnoœci rolniczej i spo³ecznej oraz jakby oczekiwania, 

¿e bêdzie mo¿na powróciæ na swoje tereny wschodnie. Odwrotnie d¹¿yli osadnicy z centralnej Polski – 

dominowa³a pracowitoœæ i d¹¿enie do dorabiania siê, licznego inwentarza, zasobnej stodo³y, pary koni, 

bryczki, mocnego wozu gospodarczego.

III. Stabilizacja i rozwój wsi.
W czasie powojennym oœrodkiem oœwiaty i kultury jest w Toporowie Szko³a Podstawowa oraz 

Zawodowe Studium Zaoczne Wy¿szej Szko³y Rolniczej.
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Szko³a Podstawowa zosta³a uruchomiona w dniu 01.09.1945r. jej organizatorem i pierwszym 

nauczycielem by³ Boles³aw Laszuk, pierwsz¹ kobiet¹ nauczycielk¹  - Janina Chrzastkowska. 

Poniemiecki budynek zosta³ spalony podczas wojny. Szko³a polska mieœci³a siê w pomieszczeniach po 

by³ym nadleœnictwie niemieckim. Szko³a startuj¹c liczy³a 5 klas, z liczb¹ 54 uczniów. Ten budynek nie 

spe³nia³ roli szko³y, by³ ciasny, zagrzybiony, grozi³ zawaleniem. Z tego powodu decyzj¹ Wojewódzkiej 

Komisji Sanitarno – Epidemiologicznej zosta³ zamkniêty. Czasowo szko³ê umieszczono w pa³acu, który 

swoimi pomieszczeniami nie nadawa³ siê na klasy szkolne (sale ma³e o 16m2).

Wœród mieszkañców Toporowa narodzi³ siê pomys³ na projekt budowy nowego budynku szko³y 

czynem spo³ecznym. Powstaje we wsi Spo³eczny Komitet Budowy Szko³y  w Toporowie, przewodniczy 

jemu Stanis³aw Sosnowski, sekretarzem zostaje Stanis³aw Pietraszek, skarbnikiem jest Antoni Pocztowy. 

Mieszkañcy gromady Toporów sami, opodatkowali siê na Fundusz Budowy Szko³y, ceg³ê zyskano z 

rozbiórki dawnego browaru daj¹c od ka¿dej rodziny po 1000 sztuk oczyszczonej.

Tereny by³ego PGR Toporów

Miejscowy PGR Toporów – zak³ad opiekuñczy szko³y dostarcza³y ci¹gniki, które dowozi³y ceg³y 

na teren budowy szko³y. Budowê szko³y rozpoczêto z dniem 28.05.1958 roku. W nieca³e trzy miesi¹ce, bo 

20.08.1958, o 8 dni przed ustalonym terminem, szko³a budowana ze œrodków spo³ecznych zosta³a oddana 

do u¿ytku na nowy rok szkolny. Oddano do u¿ytku budynek o 4 du¿ych salach, z gabinetem fizyko – 

chemicznym. Ju¿ w 1959 roku zasta³a wybudowana dalsza czêœæ budynku. Szko³a posiada³a 5 du¿ych sal 

lekcyjnych, 4 mniejsze, salê gimnastyczn¹ i szatniê z natryskami. Utworzono te¿ na piêtrze wygodne 

mieszkanie dla nauczycieli. Oficjalnie otwarcie szko³y nowej odby³o siê 31.08.1959.
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Bez wzglêdu na codzienne k³opoty z budynkiem szkolnym, w ramach ogólnopolskiej akcji walki z 

analfabetyzmem w 1951 roku by³ organizowany kurs dla analfabetów, a w 1960 roku kursem dla 

doros³ych uregulowano ukoñczenie szko³y podstawowej na poziomie klasy 

VII – ej.

           Innym jakby prze³omowym etapem w dziejach kszta³towania siê kultury i oœwiaty we wsi by³o 

doposa¿enie szko³y  w pomoce szkolne, meble, sprzêt sportowy. W marcu 1964r. zakupiono dla szko³y 

telewizor i by³a to du¿a atrakcja nie tylko szkolna ale i ogólno wiejska. Szko³a prowadzi organizacje 

szkolne, uczniowskie, które ucz¹ wspólnego dzia³ania, opieki, oszczêdnoœci i s¹ to: PCK, ZHP, SKO i 

inne.

Dzieci s¹ wdra¿ane do wspó³pracy z doros³ymi, do czynów spo³ecznych, do organizowania i 

udzia³u w akademickich rocznicowych przedstawieniach. Bior¹c udzia³ w sadzeniu lasu, zbieraniu 

ziemniaków zarabiaj¹ na wycieczki po kraju, na paczki, akademie i pomoc dla innych, ucz¹ siê dzieci 

wspó³¿ycia spo³ecznego. ̄ ycie szko³y staje siê bogatsze.

Innym oœrodkiem i etapem rozwoju oœwiaty w Toporowie jest utworzenie Zawodowego Studium 

Zaocznego (in¿ynierskiego).

Wy¿szej Szko³y Rolniczej z Wroc³awia. Studium dzia³a od 1962 roku w pa³acu Manteuffel, który 

jest w tym czasie w Zarz¹dzie Wojewódzkiego Zrzeszenia PGR Zielona Góra. W pa³acu w Toporowie s¹ 

utworzone pracownie naukowe fizyki, chemii, biologii, gleboznawstwa, mechanizacji, rolnictwa. Baz¹ 

doœwiadczaln¹ , materialn¹, dla prowadzonej nauki s¹ PGR-y w regionie najbli¿szym i ich Zak³ady Rolne 

o ró¿nym profilu produkcji.

Otwarcie kszta³cenia rolniczego na poziomie wy¿szym w woj. Zielonogórskim pozwala³o podnoœcie 

poziom i przyœpieszaæ doskonalenie zawodowe i wyniki w rolnictwie.

IV. Kierownicy szko³y nauczyciele i uczniowie
Pierwszym kierownikiem szko³y by³ Boles³aw Leszuk, który w 1956 przechodzi na emeryturê. Po 

nim kieruje szko³¹ Józef £okieæ w latach 1956-1958. W latach 1958-1964 szko³¹ kieruje Jan Dremza, a  w 

latach 1964-1969 kierownikiem jest Czes³aw WoŸniak.

W roku szkolnym 1969/70 obowi¹zki kierownika pe³ni Maria Kucharczyk, a po niej szko³¹ kieruje 

Miko³aj Klementowicz do opisywanego 1974/75.

Najd³u¿ej uczy w Toporowskiej szkole Józefa Trzaskawka, bo od 1946r.
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Szko³a w Toporowie stawa³a siê szybko szko³a pe³n¹, najpierw siedmioklasow¹, a potem 

oœmioklasow¹ – wy¿ej zorganizowan¹. Tak, jak wzrasta³a w Toporowie iloœæ mieszkañców i 

pracowników, tak podobnie przybywa³o uczniów w szkole. Przybywa³o uczniów, nauczycieli i klas 

równoleg³ych.

Patrz¹c na tabelê zestawiaj¹c¹ lata, iloœæ nauczycieli, iloœæ uczniów  widaæ to wyraŸnie. Rok 

szkolny 1945/46, nauczycieli by³o 2, a uczniów 54. Najwiêcej nauczycieli by³o w roku szkolnym 1970/71 

bo 12, przy liczbie uczniów – 265.

Po ukoñczeniu budowy nowej szko³y, czynem spo³ecznym przebudowano stary budynek szkolny 

na Gromadzki Dom Kultury oddaj¹c do u¿ytku w 1960r. Tam mieœci³a siê biblioteka, sala widowiskowa i 

œwietlica wiejska. Aby ten obiekt kultury miejscowej zaistnia³, widoczne by³o aktywne dzia³anie 

Stanis³awa Sosnowskiego i Janiny Sosnowskiej. Dalszym osi¹gniêciem by³o tworzenie punktów 

filialnych, biblioteki, w Czystym, NiedŸwiedziu, Kosobudzu i PoŸrzadle. Ros³y zbiory biblioteczne i 

iloœæ czytelników. W œwietlicy przybywa³ sprzêt w postaci telewizora, bilardu sto³owego, sto³u do tenisa, 

radioli i mikrofonu. Na prze³omie 1969/70 w Toporowie by³o Pañstwowe Przedszkole w budynkach PGR 

i przy du¿ym udziale finansowym tej silnej, lokalnej instytucji pañstwowej. Tak¿e przy przedszkolu na 

placu ufundowano dzieciom plac zabaw. Dzieci mia³y 8 – godzinny pobyt i opiekê wraz z posi³kiem 

obiadowym. Kierowniczk¹ przedszkola by³a Stanis³awa £okieæ. Na terenie Toporowa istnia³a dru¿yna 

pi³ki no¿nej „B³êkitni” graj¹c w klasie „C”. Ros³o zainteresowanie sportem, potrzeb¹ posiadania lepszego 

boiska sportowego. Wieœ posiada³a posterunek MO, Punkt Felczewski 

obs³uguj¹cy okolicznych mieszkañców (p. Felczer Zofia Cielniak) i 4 szko³y w gromadzie Toporów. By³ 

t e ¿  w e  w s i  o d  1 9 6 2 r .  g a b i n e t  d e n t y s t y c z n y .

Pierwsza po³owa  lat 70 – tych, to mniej wiêcej ten sam prawie, stabilny stan osobowy uczniów, klas A, B, 

i iloœæ nauczycieli – 12. Potem zmniejsza³a siê iloœæ dzieci i nauczycieli. K o ñ c z ¹ c ,  n a l e ¿ y  

podsumowaæ tê obfitoœæ szkolnych inicjatyw dzieci, m³odzie¿y wtedy 8-klasowej i jej nauczycieli w 

du¿ej wsi z tradycjami i inicjatywami lokalnymi. Inn¹ rol¹ s¹ w tym opisywanym okresie zak³ady 

opiekuñcze dla szkó³, a s¹ nimi silne PGR-y, (ogrodnictwo, zak³ady drzewne, lasy pañstwowe i 

inne.)

 ,
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Do stabilnej kadry nauczycielskiej lat 70-tych nale¿eli 1969/70 – Kucharczyk Maria kier. Szko³y, 

Grabowska Zofia, Hutnik Janina, Kie³bowska Zofia, £okieæ Józef, Œwidkiewicz Maria, Przerwa Stefania, 

Pulikowska Maria, Puk Stanis³awa, Trzaskawka Józefa, Wocal Marcin. 1974-75 – Klementowicz 

Miko³aj – dyr. Szko³y, Bartosiewicz Tadeusz, Grabowska Zofia, Hutnik Janina, Konieczna Stefania, 

£okieæ Józefa, Nowak Daniela, Œwidkiewicz Msria, Trzaskawka Józefa, Puk Stanis³awa, Kliszcz 

Maria.

Wydawca bardzo serdecznie i mocno dziêkujê Pani dyrektor SP Toporów Ma³gorzacie 

Kozo³ubskiej, a czasowe udostêpnienie jednego z tomów dawniej kroniki Szko³y Podstawowej w 

Toporowie. 

Tekst napisano ku pamiêci tych co uczyli i ucz¹ codziennie i tych co byli nauczani w Toporowie i potem 

dalej jeszcze…

                                                                                    Tekst i zdjêcia

                                                                                                           Ryszard Bryl

P.S Autor wykorzysta³ zdjêcia i rysunki z przegl¹danej i przeczytanej Kroniki SP. Toporów

Szczególnie nale¿y podziêkowaæ Pani Józefie Trzaskawce, która najd³u¿ej uczy³a w Toporowie, to ona 

w³asnie prowadzi³a i opracowywa³a Kronikê...

redakcja: R. Bryl
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8



9



10



11



£agów  szachulcowy – za rogatkami (cz. IV)

Lata po 1945 roku na ziemiach polskich, to czas 
skoñczonej ju¿ tradycji budowy  nowych i 
zabudowy konstrukcjami o charakterze techniki 
budowlanej u Niemców, szachulcem zwanej. 

   Fachwerk, szachulec, budowa szkieletowa, mur 
pruski to zbli¿one konstrukcyjnie budynki – domy 
mieszkalne, spichlerze, stodo³y, szopy, dzwonnice, 
koœcio³y. Ta liczna, znana i popularna w poprzednich 
wiekach technika budowlana przetrwa³a i jest 
widoczna nadal choæ rzeczywiœcie uby³o jej i ubywa 
– zestarza³a siê konstrukcja, zaniedbano j¹, jest 
niepotrzebna i przeszkadza w obejœciu, planuje siê 
zmiany budowlane, otynkowano i przebudowano. 
To tylko te powody jakie mog³y ju¿ byæ przyczyn¹ 
zmian i likwidacji obiektów – czas ich przemin¹³, 
staj¹ siê ciekawostkami budownictwa, staj¹ siê 
chronione…
   Wieki, jak ¿ycie przemijaj¹, budownictwo te¿ 
rz¹dzi siê swoimi prawami, to nie jest wiek XVI-ty, 
XVII-XVIII czy XIX-ty. Mamy XXI wiek. 
Najgorsze co warto pamiêtaæ, poza koniecznoœci¹ 
w/w zmian, by³a ta, ¿e z du¿¹ premedytacj¹ 
zniszczono obiekty przydatne…
   Do dnia dzisiejszego, w prawie ka¿dej 
miejscowoœci tzw. Ziem Zachodnich i Pó³nocnych 
mo¿na bez trudu znaleŸæ i wyró¿niæ budowle 
szachulcowe – szkieletowe, ró¿nego przeznaczenia i 
ich wspó³czesnego wykorzystania.
   Kontynuuj¹c cykl £agów szachulcowy, poni¿ej 
przedstawiam zdjêcia ilustruj¹ce szachulec w 
okolicy £agowa…

PoŸrzad³o – Pastorówka (dawniej), Frankówka 
obecnie, w pobli¿u koœcio³a, teraz obiekt w rêkach 
prywatnych Jerzego Ludwikowskiego stanowi jeden 
z kilku budowli szachulcowych – turystycznie 
wykorzystywany

Koœció³ w NiedŸwiedziu – drewniano-murowany 
koœció³, poprzednio zbór protestancki, obecny 
wygl¹d od 1930 r. po przebudowie.

PoŸrzad³o – koœció³ z 1760 r., obecnie s³u¿¹cy 
dwu wyznaniom we wsi – obrz¹dkowi 
prawos³awnemu i rzymsko – katolickiemu (wie¿a 
z 1859r., na miejscu starej). Parafia Toporów, 
koœcio³y filialne.
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£agówek – nieczynny, ma³y obiekt po wiejskiej 
OSP, kiedyœ z uwagi na drewnian¹ zabudowê, 
s³omiane dachy, stra¿ stara³a siê mieæ ka¿da wieœ, 
podobnie wiejski staw z wod¹ dla byd³a i gaszenia 
po¿arów i in. czynnoœci

Sieniawa – zabytkowa stodo³a na terenach 
przypa³acowych do 1945 r. – dobrach rycerskich, 
hrabiowskich, potem do 1990 r. tereny PGR-u

¯elechów – koœció³ szachulcowy, filialny - parafia £agów. Koœció³ z 1648 roku z drewnian¹ wie¿¹ 
wymagaj¹c¹ remontu. Tak¿e klasycznie zabudowana z najprostszych, dostêpnych materia³ów stodo³a 
gospodarcza

£agów – na koñcu jeziora Trzeœniowskiego – dawny m³yn wodny, hotel (Buchmühle) Bukowy M³yn i 
restauracja o konstrukcji szachulcowej…
(obiekty zniszczono po 1945 r.)

13



Leœniczówka Gronów – „u Tomczaka” nie istnieje – nakrêcano tam film „Nie bêdê ciê kochaæ” re¿.  
Janusza Nasfetera w 1973 roku, z Tadeuszem Janczarem w roli g³ównej. Po³o¿enie  - na koñcu jeziora 
£agowskiego z biegiem pocz¹tkowym rzeczki £agowy do Pliszki. Teraz dobre tereny pod nadzorowane 
biwaki.

Tekst 
Ryszard Bryl

Zdjêcia: Ryszard Bryl, archiwum „Klimaty £agowskie”, 
zbiory niemieckie, zbiory widokówek Muzeum 

Regionalnego w Œwiebodzinie.
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III-cie spotkanie polsko-niemieckie w £agowie 

w sprawie grupy dzia³ania z 16.06.2010

Nie zobaczy³em na spotkaniu innych, kolejnych, obecnych mieszkañców £agowa, którzy tutaj 

powinni byæ, tworzyæ szersze grono osób zainteresowanych! Czy siê nie interesuj¹, czy nie 

poinformowano ich, czy tak robiono aby nie zaprosiæ?! 

Co na to dzia³anie jeœli by³o - inni? Tego mi zabrak³o. Ja by³em po raz trzeci.
00I by³ £agów 16.06.2010 godz. 15  – trzecie spotkanie, miêdzynarodowe polsko – niemieckie o 

£agowie dawnym i obecnym.

W spotkaniu udzia³ wziêli:

- ks. Prob. Norbert Nowak, £agów,

- wójt gminy £agów - Ryszard Oleszkiewicz,                                            

- p – wo  i Andre Camer – pensjonat SMREKA £agów,           

- pan Jörg Lüderitz – £¹gów, pisarz,

- pan Peter Glogowski £agów – , Niemcy, t³umacz,

- pan Boles³aw Bernaczek, przedsiêbiorca i Prezes Stowarzyszenia Spo³eczno – Kulturalnego

   Mniejszoœci Niemieckiej – Zielona Góra,

- Ryszard Bryl i Mieczys³aw Fedorowicz – dziennikarze obywatelscy – „Klimaty

   £agowskie”.

- Christa Wiedlich –  –Niemcy, dawna mieszkanka £agowa,

- Annita Urlich – ur. w £agowie, Stuttgart,

- Helmut Sommer, Berlin – Niemcy, dawny, £agowianin,

- pastor Paul Urlich Stuttgart, Niemcy,

- pastor Hans – Dieter Winkler – Chorin, przewodnicz¹cy Heimatkreis Oststernberge. V.,

- grupa by³ych £agowian z ró¿nych czêœci Niemiec,

- t³umacz Stefan Wiernowolski

Miros³awa

Braunsweig

Potsdam

Od lewej strony: 
Jörg Lüderitz, 
Christa Weidlich, 
Paul Urlich, 
Helmut Sommer,
 Annita Urlich, 
Boles³aw Bernaczek,  
Mieczys³aw Fedorowicz, 
Peter Glogowski, 
Stefan Wiernowolski
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Celem tego  spotkania by³a kolejna próba twórczego rozruszania i wspó³pracy  polsko – niemieckiej w £agowie  i 

okolicy.

Od 1998 roku, po œmierci dr Ireny Sinickiej – Szeja i rozpadzie Towarzystwa Przyjació³ £agowa, wszelkie inne 

próby dalszej pracy, istnienia, kontynuacji nie zaistnia³y trwale, podobnie, jak nie osta³y siê zasoby po w/w 

Towarzystwie!?

Up³ynê³o 12 lat, rozmawialiœmy o tym samym – wybierzmy chêtnych doi dzia³ania, do wspó³pracy, do praw 

poruszanych (nie protoko³owanych), chroñmy od zapomnienia to co pozosta³o, twórzmy nowe, wyeksponujmy to 

co pozosta³o w otwartej Izbie Muzealnej, pomieszczeniu na piêtrze Informacji Turystycznej. Oczywiœcie to 

dobrze, ¿e rozmawialiœmy, ¿e siê spotkaliœmy i wypowiedziano obietnice i podziêkowania na 2010 rok a nawet 

awansem na lata nastêpne.

W £agowie wspomnieniowym, w Izbie Muzealnej = 1 pomieszczenie, nie da siê wiele zrobiæ ani 

wspominaj¹c stare, ani chwal¹c i propaguj¹c nowe. Przyczyna i  przeszkoda ta sama od wielu lat. £agów nie ma 

pomieszczenia na ekspozycje, na okresowe, tematyczne pokazywanie tego co ma, zgromadzi³, wymieni³ z innymi. 

Pilnym staje siê odzyskanie ka¿dego metra powierzchni w obu Bramach – Marchijskiej i Polskiej. Razem te 

powierzchnie mog¹ daæ tak potrzebn¹ przestrzeñ. Ta pozyskana przestrzeñ, tak potrzebna, to znowu zabranie 

atrakcji wêdkarzom, silnemu ko³u PZ Wêdkarskiemu. Ale to trzeba rozwa¿yæ.

Obie strony rozmówców apelowa³y o ponowne gromadzenie tego co by³o na tych ziemiach i co 

zgromadzono do 1998 roku i czego znowu nie ma. Jeœli wiêc coœ siê znajdzie, to widzê jedyn¹ drogê.  Protokó³ 

przekazania, odbiorca, miejsce przechowywania, nazwisko dobroczyñcy i cel przeznaczenia X 3 kopie. O tym 

bêdziemy rozmawiaæ w sierpniu 2010 na kolejnym j/w spotkaniu w £agowie. (Magazyn przyj¹³ magazyn wyda³, 

podpis, osoba towarzysz¹ca jako œwiadek). Tylko tak mo¿na uchroniæ dobra materialne w £agowie i wszêdzie 

dalej. Inaczej postêpowanie prokuratorskie!

Jest szansa co wynika z przebiegu rozmów, ¿e w sierpniu 2010 nabior¹ konkretów ustalenia.

Innym powracaj¹cym tematem do konferencji jest stan, i stary cmentarz ewangelicki na Sokolej Górze – 

podobnie te¿ pilnie do rozpatrzenia, odwa¿nych decyzji, wypowiedzenia siê i upamiêtnienia lokalnym 

LAPIDARIUM.

Takie obiekty siê sprawdzaj¹, maj¹ swoich opiekunów np. Witnica – Zbigniew Czarnuch, Ko¿uchów - Zdzis³aw 

Szukie³owicz. Podstawow¹ spraw¹ jest aktywnoœæ obu stron i odwaga w przedsiêwziêciach organizacyjnych.

Skromni niemieccy goœcie ciesz¹ siê z tego …… ¿e pojawi³a siê tablica informacyjna w j. niemieckim, ¿e 

przetrwa³ g³az, s³up, obelisk, dom. To fakt, przetrwa³y niektóre dobra materialne, lokalna  historia, opar³a siê ona 

dziwnym niekiedy decyzjom.

Na cmentarzu w  Kownatach (Kemnath) pewien Niemiec powiedzia³, co opisano w HBO 205.

„Wie Gut, dass ereintrift Polens, in die EU leben Und eine friedliche Zukunft fur die Enkelkinder eihafften 

durfte”… „ Jak dobrze, ¿e Polacy zostali przyjêci do Unii Europejskiej…

S³owa te przytaczam, aby siê dzia³o tak¿e w £agowie, bo nie zadowalaj¹ mnie obietnice na lata nastêpne 

(gdy ju¿ poprzednie minê³y), a co w 2009, co teraz, w 2010 zrobiono!?

To utracone inicjatywy, bo wybory samorz¹dowe, bo wyœcig o posadê, o elektorat, lokalne koneksje, 

przychylnoœæ. I  wtedy mamy jedynie s³uszne zachowania ale oby nie wychyliæ siê za bardzo…

A maj¹c zadbane, ³adne, lokalne cmentarze katolickie mo¿na zadbaæ i o przesz³oœæ innego wyznania – 

ponoæ jest jeden Bóg i wszystko widzi i pamiêta. Wiêc mo¿e warto zrobiæ pamiêæ, pracê, wspólne budowanie – 

dzia³aj¹c.”Ju¿ teraz 2010 – 2011 rok.

A przecie¿ jest jeszcze komu pokazaæ, ¿e jest ³adniej, ¿e zadbano, ¿e umiemy uszanowaæ i wznieœæ siê 

ponad wszystko po 65 latach. I ¿e zrobiliœmy to, z lokalnej inicjatywy.

Tekst i zdjêcia: Ryszard Bryl

….. s
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£agowskie Klimaty - wiersz Grzegorza Rutkowskiego

Dr¿¹ce me serce z zachwytu nad cudem bytu
Z dala od syfu, miejskiego kiczu
To jak Hawaje, czas tutaj staje
Riwiera ³agowska-zachodnia polska
Dziœ wiem na pewno, ¿e chcê tu zostaæ
Lasy, jeziora, ³¹ki i pola
Nie wyje¿d¿aj¹c st¹d móg³bym ¿yæ sto lat!
Najwiêksze piêkno ja mam pod rêk¹
Jeden dzieñ w mieœcie jest dla mnie mêk¹
Nie chcê ujmowaæ nic innym miejscom,
Ale chce ¿yæ tu jak nie to wcale
Jedyne miejsce, najlepsze, wspania³e,
Tu jest mi dobrze-œrodkowe Nadodrze!

A co to za NiedŸwiedŸ, co ma dar mówienia
A jego gawra to ³agowska ziemia?
Tu ¿y³em jako szczeniak, m³odzieniec i teraz!
Mi³oœæ prawdziwa, to mi³oœæ szczera
To mówi¹ wszystkim, którzy maj¹ na wzglêdzie
Jak w £agowie dziœ jest i jak trudno bêdzie.
Nie mów mi, ¿e jest jak wszêdzie bo jesteœ w b³êdzie
Nie mów,  ¿e jest dobrze bo promujesz nêdzê
£agów to wspania³e miejsce,
Dla wielu z nas najpiêkniejsze, serce najbli¿sze i 
najcenniejsze
¯yj¹c wœród piêkna: przyrody, historii jesteœmy 
œwiadkami agonii
Czas, który uciek³ nale¿y dogoniæ
Wspóln¹ energie zebraæ nie trwoniæ 
Bo naprawdê wiele mo¿na tu zrobiæ
Ozdobiæ per³ê, daæ jej koronê z ber³em
To nie demagogia bo tu naprawdê mo¿na
Problemom sprostaæ £agów to wierzch wydostaæ 
Daæ mu nale¿n¹, szlachetn¹ postaæ
Bo to jak jest teraz to chyba obciach???

£agowskie brzmienie niepowtarzalne, ³agowskie 
brzmienie jest oryginalne.
Rytmika, liryka, mikrofon i styka
Klikasz na play, tu niedŸwiedŸ – hej
£agowski poeta, ok.??
Mniej wiêcej raper, coœ tam potrafiê, chcesz wiedzieæ 
wiêcej to sprawdŸ na mapie.
Gdzie przy E-30 us³yszysz me pieœni,
jeœli w czasie siê zmieœcisz wieczornej imprezy
w cieniu zamkowej wie¿y.
To ³agowskie lato i co Ty na to?
Szukasz klimatu to miejsce ma go!
£agów lubuski, przed wojn¹ Lagow!
Oaza spokoju, dla duszy nastroju,
bajecznych pejza¿y w rocznym przekroju
Tu jest najlepiej, tu jest najgorêcej,
Nie by³eœ w £agowie? to przyjedŸ czym prêdzej!

 

 W rytmy przyrody mój rytm w³o¿ony i utrwalony na 
p³ycie
S³oñce w zenicie, tonê w zachwycie,
Kocham swe Zycie, subtelne zrycie,
Tego mnie nigdy nie pozbawicie,
£agowskie lasy, ³agowskie wody,
Tu dorasta³em , tu jestem m³ody,
Tu chcê doczekaæ staroœci kresu…..
Wiesz??........W przemijaniu nie ma nonsensu,
Cz¹stka energii, ziarnko energii,
Dzisiaj ich nie ma, a wczoraj biegli,
Lecz nie dotarli, tryby zatarli, umarli
…… zgaœnie te¿ œwiat³o mojej latarni….
le¿ê na darii – stokrotki, paprotki
…brak mi pomys³u na skoñczenie zwrotki

Wyszuka³ i poda³ 

do druku  M. Wojecki

£agów 8.05.2008

Grzegorz Rutkowski
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– Informacja Turystyczna.



Spotkanie autorskie 

z Jörgiem Lüderitzem
       W ramach imprez £agów 2010, jakie 
codziennie odbywaj¹ siê dla szerokiego grona 
uczestników , 17 kwietnia odby³o siê spotkanie 
autorskie  z obywatelem œwiata, od 5-ciu lat 
mieszkañcem £agowa – Jörgiem Lüderitzem - 
pisarzem, ksiêgarzem, przewodnikiem 
turystyki kwalifikowanej.

W spotkaniu uczestniczy³y 22 osoby 
zainteresowane tym co ju¿ napisa³ autor, co 
przet³umaczono na jêzyk polski. Tym razem w 
£agowie J. Lüderitz prezentowa³ najnowsz¹ 
pracê – Z Nowej Marchii do Nowej Marchii 
prezentuj¹c¹ ¿ycie autora (ur. 1935) ze wsi 
Rostin/Roœcin w powiecie Soldin/Myœlibórz, do 
czasu ¿ycia w NRD, modelowanym na pañstwo 
dobrobytu. Chyba w obu przypadkach nie by³o 
to szczêœcie najwy¿sze – trzeba o tym 
przeczytaæ. Nie by³o ono ³atwe dla autora, syna 
nauczyciela. Autor, sam najpierw ksiêgarz, 
humanista, niepokorny i niespokojny duch 
codziennoœci NRD-owskiej wpad³ w oko Stasi i 
by³ na indeksie opozycjonisty – tak go 
postrzegano.

W ³agowskiej œwietlicy mogliœmy 
obejrzeæ wydanych kilkanaœcie pozycji 
ksi¹¿kowych Teraz £gowianina, turysty, 
przewodnika po interesuj¹cych trasach 
pieszych i rowerowych.

Spotkaniu towarzyszyli jako t³umacze: 
Pani Mirka Camer, Pan Peter G³ogowski z 
£agowa.

Po spotkaniu nie  skorzysta ³  z  
podwiezienia autem – zapakowa³ prezentowane 
ksi¹zki do plecaka i pojecha³ do domu 
jednoœladem.

Zapozna³em siê z ksi¹¿k¹! 
Warto przeczytaæ!

                         Tekst i zdjêcia: Ryszard Bryl
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TeraŸniejszoœæ z ostatnich miesiêcy

Spisa³o siê nareszcie Starostwo Powiatowe w 
Œwiebodzinie, jego Wydzia³ Dróg z naczelnikiem p. 
Olendrem – mamy przyzwoit¹, szerok¹ (obawia³em 
siê, ¿e bêdzie wê¿szy) asfaltow¹ drogê powiatow¹ 
£agów – Jemio³ów. Choæ jeszcze nie jest to ca³a 
d³ugoœæ, to jest dobry pocz¹tek. Choæ chwaliæ 
bêdziemy w „K£” za rok lub póŸniej – musz¹ 
przemin¹æ 4 pory roku, aby uchwyciæ dobre 
wykonanie .  To marcowo –  kwietn iowe 
przedsiêwziêcie by³o wykonane sprawnie, dobrze 
organizacyjnie, z dobrym sprzêtem i sprawnie 
uwijaj¹cymi siê fachowcami…

Jest lepsza, obiecana droga pomiêdzy 
miejscowoœciami, jest postêp, dotrzymanie 
obietnicy.

Za rok ocenimy ca³oœciowo – jeœli znajd¹ siê 
pieni¹dze na dokoñczenie odcinka, regulacje 
poboczy, przyjêcie do widomoœci i realizacji 
chodnika, oœwietlenia – przywrócenia choæby 
czêœciowego rowów odprowadzaj¹cych nadmiar 
wód opadowych, to chcemy chwaliæ.

Teraz œledziæ bêdziemy inne, dobre wykonanie 
dróg w powiecie i gminie £agów. Szczególnie 
uporz¹dkowanie – zagospodarowanie poboczy 
remontowanej drogi do Jemio³owa. To nie sztuka 
zebraæ maszyny i robotników – teraz, teraz 
porz¹dkuj¹ remontuj¹cy lub z zasobów pieniêdzy 
gminnych s³ynne grupy bezrobotnych. Maja 
pracê, s¹ zajêci i zarabiaj¹. Czy tak bêdzie?
Byliœmy, widzieliœmy – jest lepiej.

               

                                        
                                        Tekst i zdjêcia: Ryszard Bryl
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Gmina £agów oferuje 
w i e l e  a t r a k c y j n y c h  
turystycznie obiektów. 
Wspólnie z klas¹ pi¹t¹ 
Samorz¹dowej Szko³y 
Podstawowej i Oddzia³u 
P r z e d s z k o l n e g o ,  
chcia³bym zaproponowaæ 
wycieczkê w dzikie i 
zachwycaj¹ce zak¹tki 
£ a g o w s k i e g o  P a r k u  
Krajobrazowego.

Wystartowaliœmy spod sklepu pani Marii Tyliszczak. Silna ekipa w sk³adzie: 
Zuzanna Chmielewska, Karolina Kozie³, Paulina Przybysz, Hubert Silny, Patrycja 
Rutkowska, Patrycja Kamiñska, Dominika Szatraj, Przemek Tyliszczak, ksi¹dz Grzegorz 
Janusz oraz wychowawca klasy Pawe³ Biskup (fot 1). Pierwszym punktem naszej 
wyprawy, by³y tereny starej odkrywki Kopalni Wêgla Brunatnego Sieniawa. Krajobraz 
bardziej przypomina teren poligonu lub powierzchniê ksiê¿yca ni¿ naturalne pagórki. 
Tworzy jednak g³êbokie kratery o stromych zboczach zalane wod¹, co samo w sobie 
stanowi osobliwy widok. Tubylcy nazywaj¹ to miejsce jeziorkiem „Mu³owatym” (fot 2).

Cudze chwalicie…

fot. 1

fot. 2
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Dalej prowadzi nas Hubert (fot 3), tylko on 
zna drogê. Jest zapalonym wêdkarzem wiêc zna 
doskonale miejsce bêd¹ce naszym nastêpnym 
celem. Jeziorko Ciche (fot 4.5) powsta³o na 
prze³omie wieku w miejscu dawnego wyrobiska. 
Po zakoñczeniu eksploatacji wêgla brunatnego, 
powsta³e wyrobisko zosta³o zalane wod¹. 
Powsta³o niezwykle malownicze i urokliwe 
jeziorko. Przyroda bardzo szybko zaadaptowa³a 
zbiornik, obecnie nie widaæ œladów dzia³alnoœci 
cz³owieka. Wodne oczko zachwyca kolorem 
g³êbokiej zieleni, wtulone w strome zbocza 
zachêca do wêdkowania lub biwakowania. Mam 
nadz ie je ,  ¿e  n ie  zos tan ie  ska¿one  
wszechobecnymi œmieciami, którymi nasi 
rodacy bez wyobraŸni, w okresie wiosenno-
letnim zwykli szczodrze „zdobiæ” naturê.     fot. 3

fot. 4

fot. 5
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Koniec postoju, przejechaliœmy 4km i 600m. Naszym nastêpnym punktem docelowym jest 
góra Bukowiec. Jad¹c tam mijamy pomnik postawiony w miejscu tragicznej œmierci Mariusza 
Winnika, leœniczego zabitego przez drzewo spadaj¹ce przy wyrêbie (fot 6). Bukowiec 227m 
n.p.m. (fot 7) jest najwy¿szym wzniesieniem Ziemi Lubuskiej. Strome zbocze góry nie sprawi³o 
nam wiêkszych problemów, zdobyliœmy je szybko i mogliœmy wpisaæ siê do pami¹tkowego 
zeszytu. Jest to bardzo sympatyczna lokalna tradycja. Bêd¹c na szczycie zerknijmy na 
wszystkie strony, nie znajdziemy w promieniu kilkudziesiêciu kilometrów wy¿szego miejsca. 
Zbocza poroœniête „Buczyna £agowsk¹” szybko opadaj¹ w dó³, stromoœci¹ konkuruj¹ z innym 
„skarbem Ziemi £agowskiej” gór¹ Gorajec 225m n.p.m. która znajduje siê ok. 3km od miejsca w 
którym jesteœmy. Licznik pokazuje 6.5km.

Ruszamy „serpentyn¹ £agowsk¹” stromo w dó³ w kierunku jeziora Trzeœniowskiego. 1km 
600m z rêk¹ na hamulcu krêtym brukiem w dó³ . Przeje¿d¿amy obok stawów Bochenek i 
docieramy do Ÿróde³ka jeziora Trzeœniowskiego (fot 8). Bez obaw pij¹c wodê s¹cz¹c¹ siê ze 
stromego wzgórza myœlimy o dalszej podró¿y. Czeka nas 6.5km trudnej i wymagaj¹cej drogi 
zachodni¹ lini¹ brzegow¹  jeziora Ciecz

fot. 6

fot. 7

fot. 8
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(Trzeœniowskiego) (fot 9). Przed 
ka¿dym rowerzyst¹ decyduj¹cym siê na 
jazdê brzegiem jeziora nie lada 
wyzwanie. Trasa jest krêta, usiana 
korzeniami i skupiskami b³ota. W wielu 
miejscach jedziemy w bezpoœredniej 
bliskoœci wody by po chwili wspinaæ siê 
stromym podjazdem na skraju urwiska, 
w dole lœni tafla wody. Postój. 
Zachwycamy siê niesamowitym 
w idok iem s i edz¹c  na  b rzegu  
najp iêkn ie jszego jez iora  woj .  
Lubuskiego. Jezioro Ciecz ma 4770m 
d³ugoœci i 13km linii brzegowej. W 
Polsce tylko dziewiêæ jezior jest 
g³êbszych. 58m przemawia do 
wyobraŸni, na fot 10 najg³êbsze miejsce 
znajduje siê ok. 200m za dzieæmi 
stoj¹cymi na k³adce. Nie mog³o obyæ siê 
bez moczenia nóg (fot 10), woda jest 
ciep³a i niezwykle czysta. Posiada I 
klasê czystoœci. Jeziora polodowcowe 
s¹ niezwykle malowniczo po³o¿one. 
Krête wody przypominaj¹ce rzekê 
wbijaj¹ siê w g³êboka „Rynnê 
£agowska”. Otulone s¹ stromymi 
wzgórzami morenowymi. Na kilka 
godzin przenieœliœmy siê w bajkowy 
œwiat. 

Jest to nasz skarb, korzystajmy z niego szanuj¹c go. Pierwotna przyroda 
£agowskiego Parku Krajobrazowego powinna pozostaæ nienaruszona. Nie niszczmy 
tego, nie œmieæmy, nie palmy ognisk i grilli, nie zostawiajmy plastików, szk³a i puszek 
na brzegach jeziora. Pi³karze lokalnego klubu pi³ki no¿nej, zabierajcie ze sob¹ puste 
butelki plastikowe po wodzie po skoñczonym treningu. B¹dŸcie przyk³adem, 
trenerzy dopilnujcie tego, upominajcie, b¹dŸcie mentorami i wychowawcami. 

Dotarliœmy do £agowa, krótki odpoczynek i ostatni odcinek drog¹ asfaltow¹ do 
Sieniawy. Nasza trasa wynios³a 23km. Jestem dumny ze swojej klasy. Dzieciaki 
daliœmy rade. Przed nami jeszcze niejedna wycieczka.  

                                                                                Autor: Pawe³ Biskup
  Zdjêcia: Pawe³ Biskup       

                                                         oraz dzieci uczestnicz¹ce 
w wycieczce z SP Sieniawa

fot. 9 

fot. 10
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Foto Day - Kolejowa atrakcja
   Pozwoli³em sobie zapo¿yczyæ nazwê od 
„Gazety Lubuskiej” – od dobrze zaplanowanych i 
realizowanych spotkañ fotograficznych wraz z 
omówieniem wydarzenia  w terenie lubuskim.
   Za taki uzna³em przejazdy lokomotywy Tr 5 65 z 
Wolsztyñskiej Lokomotywowni – Muzeum do 
£agowa i Sienawy.

   I tak siê sta³o i tak by³o, poci¹giem z wagonami 
PKP, ¿elazn¹ drog¹ poœród ciekawskich, przez 
kolejne stacje kolejowe jechali jej wielbiciele – 
stowarzyszone i skrzykniête bractwo w ró¿nym 
wieku aby fotografowaæ, polowaæ na zdjêcia, 
prze¿ywaæ historiê w terenie. Na niektórych 
odcinkach jedni podró¿owali poci¹giem, inna 
grupa, gdzie drogi biegn¹ przy torach 
wyprzedza³a i czatowa³a – na jeszcze lepsze 
zdjêcia. Tak by³o! 
   By³o tak – 05.12.2009r. w jesiennej aurze, i 
06.02.2010r. w zimowej, wielkiej otulinie 
œniegowej byliœmy przy torach.

   Nawet siê nie spodziewaliœmy, towarzysz¹c 
samochodem i piechotka spieszon¹ jak inni, ¿e 
takie s¹ emocje, takie zainteresowanie, takie 
oczekiwanie wielogodzinnego pobytu.
   A poci¹g , a lokomotywa nadjecha³, puszcza³ 
parê, gwizda³, zapowiada³ siê, ¿e nadje¿d¿a, ¿e 
rusza, ¿e jest.  Cofa³ siê, od³¹czono lokomotywê, 
przypinano, odpinano zestaw 4 wagonów, gdzie 
wielu uczestników mia³o coœ wiêcej ni¿ twarde 
³awki…
   To by³o wielogodzinne widowisko – œwietny 
Foto Day w plenerze dworców i stacji kolejowych. 
Trzeba to by³o widzieæ.

   A tak niedawno przecie¿ to widowisko ogl¹dane 
by³o codziennoœci¹ dla obecnych 40-latków i 
trochê jeszcze starszych. Tak codziennie, 
poci¹giem doje¿d¿a³o siê do pracy, do szko³y, 
rodzice jechali „do powiatu” sprawy urzêdowe 
za³atwiaæ, do lekarza. Tak jecha³o siê do 
Œwiebodzina, Miêdzyrzecza, Sulechowa lub dalej 
przez te miasta, koniecznie przez wêze³ kolejowy 
Toporów, Zb¹szynek…
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   I by³o jak dawniej w te w/w dni – jak dawniej, gdy pamiêtamy, ¿e poci¹gi dawa³y po³¹czenie ze œwiatem 
bli¿szym i tym dalszym, i by³o tak do lat 90-tych  XX wieku.
   I komu to przeszkadza³o? A co widzimy? Obudzon¹ têsknotê i ¿al za t¹ form¹ podró¿owania lokalnego,  
tak¿e wykonywania transportu towarów, a dochodzi potrzeba przejazdów spokojnych, udanych, 
turystycznych. I tego nie ma, tutaj nie powróci. Pozostaje têskniæ za tym co by³o, wspominaæ. Ponoæ trasa 
od 7,50 – 18,20 kosztowa³a 100z³, z posi³kiem organizacyjnym. I jak nie têsknic? „Napstrykaliœmy” 89 
zdjêæ w Zb¹szynku, £agowie i Sieniawie. I by³o cool.

zdjêcia i tekst;

Ryszard Bryl
Mieczys³aw Fedorowicz

Jerzy Ganecki
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P.S. “Klimaty £agowskie” bardzo dziêkuj¹ za “bia³e” zdjêcia z 06.02.2010, 
bo same nie dowiedzi³y £agowa. 
Dziêkuj¹ red. naczelnemu “Dzieñ za dniem” - Œwiebodzin, Panu Wies³awowi Zdanowiczowi.



Nasza Klasa - Nasza Szko³a - LP Sulechów c.d.
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Teksty sprzed lat - O £agowie ró¿nie
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Brzydko – £adnie w gminie rodzimej, cz. 1.

A jest i bêdzie co pokazywaæ, nie ¿eby oœmieszaæ lokalne obszary, dawn¹ w³adzê, czy nowych zarz¹dców, 
prezesów i w³aœcicieli! Nie! – pokazujemy i poka¿emy to, co w Polsce dalej te¿ jest i bêdzie. Nie wszêdzie czas na 
zmiany, u niektórych i przez niektórych czas siê zatrzyma³. Czêsto fa³szywie, aby nie celowo. Jak jest, jak by³o, 
wiedz¹ miejscowi… 

 – nieczynna stacja CPN-Orlenod 01.01.2009r. To nie tak panowie, nie tak… Minê³y cztery pory roku w 

£agowie… (15.07.2010r.)

ul. 1 Lutego – kwiecieñ 2010 – brudno i brzydko, choæ to 

prywatny teren i blisko dawnej, komunalnej pla¿y POSTIW, 

“PROMYK” – teraz Mundi Recra…

£agów 14.03.2009r. jedyne boisko sportowe, trzeba po sobie 

lub po kimœ posprz¹taæ…

£agów 06.2010 - g³ówna ulica, odpada tynk z kamienicy
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„ Z pamiêci wspomnieñ ”

   Korzystam z prawa prywatnego decydowania o posiadanej, interesuj¹cej korespondencji ze starszym 
pokoleniem Niemców – dawnych £agowian. Przytaczam fragmenty opisu dawnych czasów (do 1945r.) 
wokó³ £agowa  >¯elechów i okolice<  (t³umaczy³: Peter G³ogowski)

Pani Ewa Lattisch  z d. Herman tak wspomina:
… Ucieszy³am siê niesamowicie i nie mo¿e Pan sobie wyobraziæ ile radoœci sprawi³y mi zdjêcia z 
¯elechowa przedstawiaj¹ce Koœció³, w którym zosta³am ochrzczona i otrzyma³am b³ogos³awieñstwa. 
Ka¿d¹ sobotê wraz z rodzicami braliœmy udzia³ w nabo¿eñstwie, no i pa³ac (zamek) Pana dr Vollman. 
Najwiêksza radoœæ polega³a na tym, ¿e na jednym ze zdjêæ ujrza³am mój dom rodzinny. Pojawi³y siê ³zy, 
wspomnienia.
   Tam gdzie obecnie stoi kamieñ pami¹tkowy Jonasza Szlichtynga sta³ pomnik ku czci poleg³ych w 
wojnach mieszkañców naszej wsi – tak bywa³o za naszych czasów w ka¿dej wsi.
   Przed naszym domem, na placu czêsto odprawiano festyny – ustawiano karuzele, huœtawki, budki ze 
s³odyczami i by³o weso³o, a dzieci mia³y uciechê …
 … Pod koniec wojny na naszym podwórku ukrywa³am siê wraz z cioci¹ na sianie nad chlewami przed 
gwa³tami Rosjan…
… Szanowny Panie Bryl, wytacza pan wiele pytañ, a ja siê postaram w ramach moich mo¿liwoœci na nie 
odpowiedzieæ. Ju¿ jest trochê za póŸno, moje pokolenie, a ja skoñczy³am 87 lat, które to wszystko boleœnie 
prze¿y³o – wymiera.
   Moje dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzi³am w dostatku, jednak nie cechowa³ tego okresu nadmiarem 
dobrobytu. Powiadam, a raczej mówi³am, ¿e moje ¿ycie przewinê³o siê w 3 etapach:

1) dzieciñstwo i m³ode lata w narodowym socjalizmie, który zosta³ nam w szkole wpojony do g³owy,
2) ca³e moje Zycie zawodowe po 1945r. – jako sprzedawczyni w „demokratycznym” Socjalizmie (w 

NRD),
   3)   Na  staroœæ, jako emerytka powodzi mi siê nienajlepiej.
   Wszystkie te systemy mo¿na krytykowaæ. Najgorzej by³o za Hitlera – wszyscy cierpieli, Rosjanie, 
Polacy, Niemcy i wiele narodów.
… Tak, pan doktor Giesecke w £agowie by³ zawsze naszym lekarzem domowym. Nie by³o to ³atwe 
dojechaæ, pokonaæ drogê £agów-¯elechów-£agów. Rozpoczyna³a siê od £agowa, od pokonania 
„czerwonego zag³êbienia” (ok. PGR-u), a póŸniej rozci¹ga³a siê droga polna. Tê przestrzeñ 
pokonywaliœmy wówczas rowerem.
   RzeŸnik, lekarz, dentysta, bank spó³dzielczy znajdowa³y siê w £agowie. Prawie wszystkie wycieczki 
szkolne odbywa³y siê pieszo do £agowa. K¹pielisko oraz zwiedzanie zamku by³y g³ównym celem tych 
wycieczek. Mieliœmy bardzo wymagaj¹cego nauczyciela, który by³ dla nas wymagaj¹cy – nazywa³ siê 
Willi Tillmann.
   Wspomnienia z obyczajów i obchodzonych œwi¹t zatar³y siê w mojej pamiêci. W ¯elechowie 
obchodzono corocznie tzw. „œwiêto strzelca”. Miejscem obchodów by³ ma³y lasek przy drodze polnej w 
kierunku Gronowa. To miejsce dla nas dzieciaków by³o ogromn¹ radoœci¹; powierzchnia taneczna z 
orkiestr¹, budki ze s³odkoœciami, karuzele…
   Ten wspomniany lasek by³ przy koñcu wojny, gdy nas wypêdzano z rodzinnych stron, by³ tym miejscem 
gdzie nas obrabowano z ostatnich rzeczy jakie mieliœmy przy sobie.
… Przy rozpoczêciu wojny 1939, nie obchodzono w wiosce ¿adnych uroczystoœci. My, jako m³odzi, 
jeŸdziliœmy wówczas na rowerach czêsto do kina w Œwiebodzinie. W ̄ elechowie, wówczas mieliœmy jako 
so³tysa p. Huberta Röstela, by³ on gorliwym nacjonalist¹ tamtych czasów. I on, i wielu innych starszych z 
naszej wsi i mój ojciec zostali powo³ani do Volksturmu, do obsadzenia bunkrów Ostwall (MRU). Nikt z 
nich nigdy nie wróci³ – œlad po nich zagin¹³.
… Ca³y okres wojny, to smutny okres. Wszyscy martwili siê o cz³onków rodzin. Moi bracia w 1939r. mieli 
13 i 15 lat, nikt nie przepuszcza³, ¿e obaj z koniecznoœci zostan¹ ¿o³nierzami Wermachtu, bêd¹ jeszcze 
walczyæ. Jeden straci³ w czasie wojny nogê, ale prze¿y³, drugi straci³ ¿ycie.
   Ja musia³am w 1943r. iœæ do pracy, a póŸniej na pó³ roku do s³u¿by pomocniczej kobiet przy produkcji 
czêœci samolotowych w fabryce w Rzepinie.
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   Kto by³ wówczas w³aœcicielem  Zamku w £agowie – nie wiem, prawie wszystkie wioski dooko³a 
posiada³y zamki, pa³ace, których w³aœciciele ziemscy od ludnoœci wiejskiej siê odseparowali , ¿yli w 
swoich krêgach. By³y inspektor dóbr w ¯elechowie podobno  Ÿle traktowa³ pracowników 
cudzoziemskich. Nie byli to tylko Polacy, ale równie¿ ca³e rodziny dobrze usytuowanych Rosjan. 
Poznaliœmy ich, gdy odwiedzali nasz ma³y wiejski sklepik. Moja matka czêsto ich obs³ugiwa³a. Po 
wkroczeniu Armii Czerwonej, owi pracownicy (przymusowi – u gospodarzy i przy budowie autostrady 
pañstwowej) bezlitoœnie zamordowali tego inspektora. Równie¿ dom so³tysa spalili.
   Muszê Panu powiedzieæ (wyznaæ), ¿e w DDR po 1945 r. zosta³o du¿o przekrêcone i przemilczane faktów 
historycznych. Tak wiêc nakazano nam milczeæ. Nie wolno by³o mówiæ i wspominaæ z tytu³u mordów, 
gwa³tów, podpaleñ niewinnej ludnoœci cywilnej. Nie wolno nam by³o mówiæ wypêdzony, przepêdzony ale 
okreœlaæ siê jako przesiedleniec. Ja, pod nazw¹ przesiedleñca rozumiem cos innego.
… Na pañskie pytanie, czy bokser Max Schmeling posiada³ dom wypoczynkowy w £agowie – nie wiemy 
nic konkretnego. Mój brat wspomina³, ¿e cos takiego s³ysza³, jednak dok³adnie nic nie wie.
   Niewiele te¿ pamiêtam o osobie Leo Pinezki, byliœmy zbyt ma³ymi dzieæmi…
… Lata 30-te, rozwój hitlerowskich Niemiec, a na wsiach, ulicach pojawiali siê biedacy, bezrobotni, 
¿ebrz¹cy. Nie dziwota, ¿e Hitler przez swoje obietnice tyle g³osów zyska³, co póŸniej z³udzeniem siê 
okaza³o. My sami musieliœmy sprzedaæ wtedy samochód, bo sta³ siê za drogi w utrzymaniu, sklepik by³ tez 
tym ma³o dochodowym zak³adem pracy. Zak³ad malarski mojego ojca nie notowa³ nadmiernych 
dochodów.
   W ̄ elechowie mieliœmy du¿o krewnych – wiêkszoœæ ju¿ zmar³a lub osi¹ga 90-te lata swojego ¿ycia, od 
nich nie mo¿na siê niczego spodziewaæ z pamiêci wspomnieñ!

- serdecznie dziêkujê Panu za zaproszenie na Ziemie £agowsk¹ do polski, dok¹d teraz przyje¿d¿aj¹ 
wycieczki turystów.
   Ja ju¿ nie mogê podró¿owaæ i zakoñczy³am okres wspomnieñ mojej ojczyzny po kilku odwiedzinach. 
Powsta³y trudnoœci w poruszaniu siê, pogorszy³ siê wzrok.
… Wspomnê tylko dla sprawiedliwoœci ludzkiej, jak by³o w 1966r. podczas moich pierwszych odwiedzin.
   Pierwsze nasze odwiedziny w 1966r. pozostawi³y smutne wra¿enia. Wszystko zaniedbane, a 
mieszkañcy, w naszym dawnym domu nie chcieli nas wpuœciæ i za¿¹dali od nas ¿ebyœmy wskazali miejsca 
gdzie zakopaliœmy nasz dobytek. Po tych odwiedzinach zachorowa³am psychicznie. Jak mielismy w 
styczniu 1945r. przy - 20°C coœ zakopaæ!?
   Drugie odwiedziny w 1996 r. pojedna³y mnie. Mi³a rodzina, która nas przyjê³a przyjaŸnie i ugoœci³a. Od 
tego czasu koñcz¹ siê moje wspomnienia o OjczyŸnie. Myœlê, ¿e owi ludzie tam jeszcze mieszkaj¹. Dom i 
posesja by³y zadbane.
   Tak wiêc panie Bryl koñczê moje wywody i jeœli mia³by Pan dalsze pytania – proszê daæ mi znaæ.
   Specjalne pozdrowienia przesy³am Panu G³ogowskiemu i mam nadziejê, ¿e przet³umaczenie mojego 
listu go nie nadwyrê¿y. 
   Podziwiam ludzi, ¿e coœ takiego potrafi¹.

   Od Red: Pytania bêd¹, w za³o¿eniu pisma jest poznawanie i przybli¿anie tego co nas wspólnie dawniej i 
dziœ ³¹czy³o, ³¹czy i po³¹czy³o. Tego nie da siê omin¹æ, zapomnieæ, zakazaæ, nie pisaæ. Powinniœmy o tym 
pamiêtaæ. Jest o czym.

                                                                                                       Ryszard  Bryl
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Powy¿szy tekst w j.niemieckim i j.polskim, to ta czêœæ zbiorów Towarzystwa Przyjació³ £agowa, ju¿ znana
do 1998 r. lub bêd¹ca zgromadzona za pieni¹dze i darowane dla szefowej TP£. Jak i gdzie winno siê teraz
znajdowaæ - Klimaty £agowskie pisa³y w Nr 1/2009. Jak jest wiemy, post¹piono nieuczciwie, nie tak jak 
g³osi³ statut TP£ i jak winni dbaæ o “wspólnie” gromadzone i poddane opiece mienie.
To teraz, próbuj¹c ponownie tworzyæ grupê dzia³ania nachalnie wrêcz wskazujê drogê zabezpieczenia 
czegokolwiek co staje siê zbiorem wspólnym, powierzonym, do opieki, skatalogowanym. 
Na to trzeba tworzyæ dokumenty...
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Ciekawostki:

Redakcja informuje, ze tradycyjnie ju¿ posiada i gromadzi 
na CD zapisem cyfrowym poszczególne numery
 Klimatów £agowskich oraz bezp³atnie wysy³a zamawiaj¹cym 
w kraju i za granic¹.

Ni¿ej publikujemy informacjê (rewers i awers karty), ¿e staliœmy
siê pismem mile widzianym i rejestrowanym w Bibliotece
Narodowej w Warszawie.

Zapraszamy do wspó³pracy z redakcj¹ "K£" - przyjmujemy 
odrêcznie pisane teksty, maszynopisy i komputerowe, 
a oczywiœcie ca³kowicie opracowane na CD.
Opracowujemy, zwracamy teksty i zdjêcia wypo¿yczone!
Tylko uwierzyæ!
                                                           Ryszard Bryl



Aleja Lipowa do boiska sportowego i j. Trzeœniowskiego.


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36
	Strona 37
	Strona 38
	Strona 39
	Strona 40
	Strona 41
	Strona 42
	Strona 43
	Strona 44
	Strona 45
	Strona 46
	Strona 47
	Strona 48
	Strona 49
	Strona 50
	Strona 51
	Strona 52

