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Od wydawcy
Mija drugi rok wydawania „KŁ”, biegnie on w realizacji jako rok prób i doświadczenia, kształtowania pisma, przede
wszystkim lokalnego. Pismo pozostaje lokalnym w swoim podstawowym założeniu, ale będziemy pisać o innych
ciekawszych zdarzeniach z ościennych gmin, powiatów, małych regionów, z obszarów lubuskiej tożsamości.
Chcemy dostrzegać współczesne zdarzenia, przemiany – rzeczywistość XX i XXI wieku. Będziemy sięgać do
materiałów opisujących lokalność niemiecką i polską, bo taka tutaj była i w okolicy opisywanej przez historyków
faktycznie była. Przychodziła i odchodziła, nie przez dziesięciolecia ale setki lat.
To obiektywizowanie prawdy, trudnej ciągle ale do pokazywania. Jeżeli napiszemy o polskim małym
kościele drewnianym, to go pokażemy, jeśli napiszemy o cmentarzach ewangelickich w tej choćby łagowskiej
gminie, to pokażemy niemoc dziesięciolecia i obecnych dni. Ciągle niedomówionych, wstrzymujących się obu
stron 2010 roku.
Chcemy pokazać Zamek Joannitów, ale nie tylko jako zdjęcie z zewnątrz, to może mieć każdy widokówką i
swoim aparatem robiony. My chcemy napisać w 2011 roku jak było, tłumacząc dostępne popularne teksty
niemieckie, pokazując np. wnętrze zamku i wieży dawniej i teraz fotografowane. A gdybyśmy mieli wspomnienie o
ostatnich obrządkach, pastorach, pastorówkach w okolicy – byłoby postępowo. Obiekty jeszcze stoją!
Odkurzymy z niepamięci i niechęci, przybliżymy to co zgromadzimy, uzyskamy, starając się, aby było tak
uczciwie – wszak żyjemy obok.
Jeśli napiszemy o Wzgórzach Poźrzadelskich, to tam idziemy, fotografujemy, oceniamy wysiłek i
zachowania przyrody. Jeżeli obejrzymy Toporów, to i pięknie jak wszędzie wokół Łagowa wyglądające okolice.
Okolice ciekawe i dalej do Niedźwiedzia, Kosobudza z jeziorami, stawami i jakże leśnymi, śródleśnymi małymi
osadami, przysiółkami, dawnymi folwarkami Toporek, Pasałka, Troszki, Zamęt i in.
A możemy pójść i pójdziemy rzeczką Łagowa, Pliszką, poszukamy rzeczki Konotop, resztek młynów
wodnych i tego, co pozostaje w lasach, o nadal puszczańskim charakterze, różnorodnym drzewostanie. W tym
obszarze możemy nadal widzieć czynną linię kolejową do Rzepina, mosty, wieś Drzewce w gm. Torzym –
krajobrazy, które przyciągały turystycznie przed 1945 rokiem, teraz mocno zaniedbane, opustoszałe. To tutaj były
leśniczówki. Teraz leśniczy, leśniczówka jest we wsi pod bokiem, kiedyś to były samotnie i ludzie tam w surowych,
codziennych obowiązkach żyli.
Krótka w swojej tradycji aktywność „Klimatów Łagowskich”, to racjonalne, aktywne działania,
przyglądanie się wszystkiemu co postępowe, warte opisania, zdjęć, rozmów, wspomnień aby pokazywać zmiany,
ale też tradycje i nowe osiągnięcia – przeszłość i teraźniejszość.
Pokolenie Łagowian, wszędzie przecież żyjąc, ma coraz więcej lat, zapomina jak było, nie wie jak było…
Łagowianie i szeroko pojęta okolica, to osiedleńcy z terenów wschodnich, ale i innych regionów Polski.
Dziesięciolecia cementowały i zacierały różnice, uczyły nowego. Udokumentujmy to, skąd przyszliśmy, co
zastaliśmy, jak zagospodarowano te tereny.
Nie bądź obojętny – piszesz o swojej lokalnej Ojczyźnie!
Piszesz dla Niej! Dla innych! Dawniej i obecnie.
Czekamy na wspomnienia po 65 latach spokojnego życia.
Wydawca
Ryszard Bryl
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Region z bliższej i dalszej okolicy - cz. III

Tyle pozostało!

Przeglądając materiały archiwum domowego
mojego rozmówcy Pana Mariana Tomczaka u niego w
domu w Myszęcinie, przejrzałem stare zeszyty z
podręcznym pismem żony – Anny Tomczak. Tam, ponad
setka wierszy napisanych w leśniczówce Gronów. Wiersze
głównie o rodzinie, przyrodzie, okolicy najbliższej. Nie
mogłem sobie odmówić aby nie poczytać, zapoznać się,
posmakować, a należę od dziesięcioleci do czytających.....
Miła, dostrzegalna łatwość pisania – niech wiersze
ujrzą światło dzienne w Klimatach...
Autorki nie poznałem, publikuję zdjęcie, zmarła niedawno.
W Myszęcinie, u mojego rozmówcy, leśniczego na
emeryturze, w przeszłości Pana na leśniczówce Gronów
przy rzeczce Łagowa, bardzo blisko końca jeziora
Łagowskiego. Rozmawialiśmy o początkach tworzenia
„państwa” obszarów leśnych zaraz po zakończeniu II wojny
światowej.
Żona p. M. Tomczaka zaraz po wojnie, była
nauczycielką przedszkola w Łagowie, tam się poznali i
zaczęła wędrówkę z mężem i córką po miejscach służby
leśnej w okolicy. O tym w rozmowie z M. T. w Nr 1/9/2011.

„Moje miasteczko”
Miasteczko nad wielkim jeziorem
z wieżą i zamkiem ogromnym
do dzisiaj otoczony murem obronnym
Dwie bramy pozostały po dawnym
ogromnym grodzie
Ślady odczytać możesz – po mieście, fosie, wodzie
Przy zamku park wspaniały
przeróżnych drzew urodzie
Przybysza mile zaprasza
Spocząć w cieniu przy wodzie
Widoki tu urocze, woda i lasy wokoło
objęły jak obręczą miasto i jezioro
Domyślasz się przechodniu, że obraz piórem malowany
to wspaniały nasz Łagów
Perłą Lubuską zwany.
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„Leśniczówka”
Dom, a przy nim lipay
rozłożyste, zielone
wystrzeliły wysoko
w południową stronę
Dom ten stary już bardzo
lecz z daleka się bieli
jakby wsparty o lipy
błyszczy w słońcu kąpieli
Widok to wspaniały, dla malarza wybrany
lipy pięknie wysokie
dom w krajobraz wplątany
( teraz już rozebrany)
Anna Tomczak

Łagówa - koło dawnej leśniczówki.

Łagowa 06.10.2010. na brzegu pomiędzy Gronowem
Poźrzadłem = w budowie autostrady...

„Jesienny las”
Jesienny las uroczy
pięknie pomalowany
w złoto, brąz i bursztyny
jakby dla odmiany

„ Wrzos”
Przyniosłeś mi gałązkę wrzosu
wiem, że z serca mi ją dałeś
Choć byłeś bratem mi przecie,
to wiem jak mnie kochałeś

Wiosenny urok lasu
zielony, soczysty, młody
nie jest tak przebogaty
choć nie brak mu wcale urody

Ten wrzos mam stale w pamięci
choć lat minęło nie mało
Ty dawno zeszłeś ze świata
a mnie cierpienie zostało

Lecz gdzież mu do jesieni
tej polskiej złotej jesieni
do tylu barw, odcieni
gdy słońce je w złoto przemieni

I tak to życie się toczy
z lat młodych niewiele zostało
Lecz ty i kwitnące wrzosy
w mej myśli wciąż pozostają

I mógłbyś tak bez końca
wpatrzony w ten las wspaniały
podziwiać jego urodę
a stwórcy oddawać chwały

„ Pliszka”
Płynie sobie rzeczka
Wartkim nurtem się toczy
jak błękitna wstążeczka
ten strumyczek uroczy
Woda w niej taka czysta
Po kamiennym dnie płynie
w słońcu błyszczy jak kryształ
w tej uroczej dolinie
Biegnie ona do Odry
Matki rzeki swej starej
urok rzeczki tak szczodry
zdobi łąki i jary
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Od Redakcji „KŁ”
Wynaleźliśmy w piśmie Harmatkreis Züllichau – Schwiebus, w jego dodatku do historii tych stron
do 1945r tekst z życia pisarza Fedora Von Zobeltitza z Poźrzadła (Spiegelberg do 1945r.).
Tak się dobrze składa, że piszemy teraz o tych ziemiach, szeroko pojmując jako Ziemia
Toporowska. Faktycznie to był po niemiecku – obszar ziemi krośnieńskiej, ale to już precyzje
historyków. Ród pisarzy, braci Fedora i Hansa Zobeltitzów, ród szlachty niemieckiej wpisuje się
więc w grono osób, o których trzeba pisać bo byli z tych stron jak Domagh, Pinecki i in. Mamy
materiały o w/w pisarzach tej bliskiej okolicy Łagowa. Będziemy tłumaczyć i wiedzieć. A byli też i
inni z tych stron i zaistnieli w swoim czasie. (c.d.n).
Wspomnienia czasów pobytu pisarza Fedora Zobeltitz w szkole chorążych w Sulechowie.
Pochodzący z naszego okręgu sąsiedzkiego Osternberg /Torzym/ pisarz Fedor von Zobeltitz
– urodzony – 1857 jako syn właściciela majątku ziemskiego w Poźrzadle (Spiegelberg) i zmarły w
1934 w Berlinie nie pozostawił tylko w swoim ścisłym otoczeniu ślady pamięci. Również
pozostawił niektóre z nich w świecie piszących powieści w Sulechowie. Tutaj był on w latach 1873
/ 74 jako chorąży wojsk, zanim swoją karierę kontynuował w szkole Nysie. Ten młody porucznik,
jak również jego o trzy lata starszy brat Hans zdjęli wkrótce swoje mundury, aby jako wolny
człowiek poświecić swoje życie sztuce pisania.
Pierwsze sukcesy osiągnął on już w czasie bycia podchorążym w Poczdamie jako twórca
artykułów w czasopiśmie „Gazeta podoficerska”. Jest nam wiadome, że F.v.Zobeltitz musiał jako
karę odsiedzieć 6 godzin w areszcie, bowiem w swoich pracach opisał „córkę rolnika posiadającą
balonowe piersi”. Czytając dzisiejsze czasopisma, można tylko westchnąć; - jak surowe były
wówczas zwyczaje!
Nie zamierzamy w naszym artykule dla gazety Heimatnachrichten (Wiadomości z naszej
Ojczyzny) całego życia pisarza Fedora von Zobeltitz opisywać, tylko ograniczymy się do czasu
pobytu i jego działalności jako chorążego w Sulechowie. Niestety tutaj występuje wielka przerwa
w dokumentacji, bowiem jego książka pt. „Z małego garnizonu” dawno już zniknęła. Owe
wydanie musiało być nieduże. Jednak niektóre zdarzenia tego młodego żołnierza w czasie pobytu
w naszym mieście możemy z pamięci wywołać.
W rocznicę śmierci pisarza, zmarłego w 1934r. – i w międzyczasie uhonorowanym
podniesieniem do stanu szlacheckiego okazały się w wydawnictwie Ullrich – Verlag kolejne
formy jego książek jak; „Chętnie żyłem”, „ Chorąży i porucznik”, „W mojej niespokojnej głowie”.
Z rozdziału „Chorąży i porucznik” możemy wyczytać sporo ciekawych wyjątków z jego
życia, w jego głowie nagromadzonych z pobytu w pułku wojsk stacjonujących w w Sulechowie.
Podobnie jak jego brat Hans, wydał również Fedor w pierwszym rzędzie powieści z życia
towarzyskiego szlachty oraz kręgów oficerskich, które często wystawiano na scenach teatrów np.
„Wielmożny Pan i parobek”, „Próba ubóstwa”, „Piasek marchijski”, „Trzy dziewczyny przy kole
przędzarskim”. Wiele jego dzieł tchnęło duchem rodzinnych pól, lasów. Spod jego pisarskiego
pióra wyszły również nowele, historie kryminalne, dramatyczne dzieła teatralne i komedie.
Należy wspomnieć, że wydano też zbiór dzieł wszystkich pisarza. Wiele serca i bolesnej tęsknoty
wypłynęło spod jego pióra.
W czasie pomiędzy zajęciami redakcyjnymi, a swobodnym pisaniem odbył ten
niespokojnego ducha autor, sporo empirycznych podróży miedzy innymi do Włoch i w daleki
Orient. W Berlinie poznał wielu artystów, ludzi sztuki i literatury np. Gerhard Hauptmann. Był też
25 lat przewodniczącym „Literatischen Gesellschaft (Towarzystwo Literackie).
Fedor von Zobeltitz objął po śmierci swoich rodziców majątek ziemski w Poźrzadle /
Spiegelberg i sprzedał go w 1934 roku, prawdopodobnie z powodu trudności finansowych. Jego
córka Hilde, z drugiego małżeństwa była przy nim gdy w roku 1934, w 77 roku życia zmarł w
Berlinie.
(Tekst przetłumaczył dla „KŁ” Peter Glogowski)
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IV – te spotkanie polsko – niemieckie w Łagowie –
w Urzędzie Gminy 06.08.2010
I był Łagów 06.08.2010 g. 1400, czwarte, umówione spotkanie w sprawie zaistnienia grupy działania,
działania i kolejnych ustaleń, tworzenia protokołu, konkretyzacji. I nie było tego…
Spotkaliśmy się w małym ciągle za małym gronie Łagowian, osób, które mogą pomóc i działać –
spotkaliśmy się w Sali Urzędu Gminy Łagów.
W spotkaniu udział wzięli:
1. Wójt gminy Łagów A.R. Oleszkiewicz
2. Jörg Lüderitz – Łagów, pisarz i wydawca
3. Annita Müller ur. Łagów, Stuttgart
4. Peter Glogowski – Łagów, Braunschweig, tłumacz
5. Bolesław Bernaczek – Zielona Góra, przedsiębiorca, Prezes Stowarzyszenia
Społ. – Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej, tłumacz – Zielona Góra
6. Marta Magdalena Błasik – Zielona Góra – S S - K M N, Zielona Góra
7. Helmut Sommer – ur. Łagów, Berlin,
8. Jarosław Guzowski – z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Świebodzin,
9. Danuta Dembińska – spec. ds. ochrony przyrody Nadleśnictwo Świebodzin
10. Bogusław Woźniak – Urząd Gminy Łagów, Biuro Promocji,
11. Ryszard Bryl, Mieczysław Fedorowicz – „Klimaty Łagowskie”.
Spotkanie otworzył wójt gminy Łagów Ryszard Oleszkiewicz informując o podjętych już czynnościach
do dnia spotkania, czyli wspólnej z Nadleśnictwem Świebodzin przymiarce do oczyszczenia ścieżki dojścia do
starego cmentarza ewangelickiego. Były to prace czyszczące z gałęzi odpadów, drzew przewróconych,
pochylonych, czym utrudniały wędrowanie. Te prace są tylko pierwszą fazą zaplanowanego sprzątania terenu
przyległego na Sokolej Górze i muszą być następne, w tym na obszarze samego cmentarza. Tylko takie
działania na rozległym obszarze, zaniedbanym od kilku lat mogą przynieść skutek i to czasowy, połowiczny jak
poprzednie z 2002 roku, tak w tej nekropolii jak i w innych wsiach – pozostałościach nie zagospodarowanych,
zależnych od sołtysa, grupy ludzi przychylnych, uczniów szkół, akcyjności czy wolontariuszy…
Tylko stały nadzór nad uporządkowanym terenem może trwale poprawić sytuację.
Strona niemiecka liczy, że będzie zadbana choćby główna ścieżka, resztki grobów, pomników, budowli
naziemnych.
Właścicielem terenu, na którym położony jest dawny cmentarz ewangelicki jest Skarb Państwa czyli w
terenie Nadleśnictwo Świebodzin – Lasy Państwowe. Teren leży na obszarach administracyjnych Urzędu Gminy
Łagów, czyli nikt nie jest samodzielnym i władnym dysponentem ziemi, to zawsze zakłóca podejmowanie decyzji i
dysponowanie jednoznaczne…
Aby wspólnie, mocno i ostatecznie dobrze zadecydować o przyszłości cmentarza, każdą ze stron w tym
strona niemiecka winny wyłożyć pieniądze, opracować plan przedsięwzięć, zakres prac itp. Każdy z w/w jest zbyt
ubogi aby tak się działo!
Ustalono, że niezbędne jest stworzenie projektu pt. ”Ocalić od zapomnienia” na Uniwersytecie
Zielonogórskim przez pracowników nauki zainteresowanego opisywanym tematem. O czym poinformował B.
Bernaczek.
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Innym, koniecznym działaniem jest konieczność protokołowania tego co niniejszym przedstawiamy, tego nie ma,
nie ma więc dokumentów na zapowiadaną realizację – są rozmowy i składane inicjatywy, sugestie i niemożność…
Aby móc w Łagowie, w centrum wsi letniskowej o cechach miasta, móc kierować się na zabytki, budowle,
ślady kultury materialnej niezbędnym jest oznaczenie tego co chcemy i należy pokazać. Koniecznie! Nadal tak nie
jest!
Potrzebny jest efektowny kierunkowskaz, opis, tablica, znak umowny kierujący nas, do obiektu wartego
zainteresowania…
Tak wskazany kierunek musi pokazać ścieżkę zadbaną, drogę oczyszczoną, pozamiataną, ściany czy cegły
uzupełnione i odświeżone. Rozległe zaniedbania, zaniechania i zniszczenia już istniejącego, powiększają tylko
koszty inicjatywy lokalnej. Całość przedsięwzięć to koszty – koszty na tym etapie nieuchronne, niemałe, nieznane,
bo nie wyliczone i nie omówione.
Całość przedsięwzięcia to 2011 – 2012 rok, to wyjście do strony niemieckiej i strony polskiej aby poczuły
się uczestnikami działań, jedno z przedsięwzięć Łagowa dla innych.
Cały zespół w/w uczestników spotkania udał się z UG na tereny cmentarza ewangelickiego na Sokolą
Górę/ Falkenberg, aby uczestnicząco obejrzeć co mamy, co pozostało, co można i należy zrobić! Cmentarze to
tematy, to wątpliwości, to problem do rozwiązania i pokazania że można.
Innym, drugim punktem spotkania omawianym w powyższym gronie było nadanie priorytetu działania i
tworzenia od nowa w Kurzej Stopce, małego, znowu tylko jednoizbowego „zaczątka” czyli Izby Muzealnej
Łagowa i okolicy. Na początku, z tradycyjnie braku pomieszczeń może być zbieranie i tworzenie mini muzeum, z
mini zbiorami (bo innych nie ma) ich trwałym, opisanym przechowywaniem aby przygotować do cykli
publicznych ekspozycji własnych i wypożyczonych. Aby pokazywać to, trzeba mieć eksponaty oryginalne, repliki,
dokumenty i dokumentacje oraz ewidencję wszystkiego co było, jest i może wpłynąć jako darowizna, zakup etc.
Takich zbiorów nie ma, pozbyto się, pozwolono na to, rozkradziono i wysprzedano tutaj i za granicą – tutaj i gdzieś
w Polsce…
Łagów przerabiał już wyżej wspomniane zachowania i decyzje administracyjno – partyjne oraz bezprawne.
Jest czas ale nie ma mocy, tak bym to aktualnie określił, a kwalifikuję tutaj, że na obszarze podzamcza
północnego - utraconego, tych 120 metrów, a 130 kroków, w wypuszczonych Bramach – Marchijskiej i Polskiej są
te metry poszukiwane i potrzebne, aby stanowiąc całość zwartą były Centrum Lokalnej Kultury, miejscem aby
pomieścić Izbę Muzealną, Informację Turystyczną, Wystawiennictwo Prac Malarskich i Fotografii itp. Dla takich
inicjatyw swoich i innych, potrzeba scalenia powierzchni sugerowanych obiektów. Dopiero ten obszar ponownie
przejęty, przejrzany, wyremontowany, zabezpieczony i dozorowany może być Centrum, w centrum Łagowa.
Przyjęto, że kolejne spotkanie odbędzie się pod koniec września 2010r.

Ryszard Bryl
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Muller
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Das Treffen in Lagow
Am 06.08.2010 hat in Lagow ein Treffen mit ehemaligen Bewohnern dieses pittoresken Ortes stattgefunden. Man traf sich
im Tagesraum der Dorfgemeinde auf Initiative des Bürgermeisters von Lagow, Herrn Ryszard Oleszkiewicz. Wir,
woiwodschaftlicher Vorstand der Deutschen Minderheit in der Region Lubuskie, hatten auch die Ehre, an dem Treffen
teilnehmen zu können. Die ehemaligen Lagower wirken im Heimatkreis Oststernberg. Es ist schon das zweite Arbeitstreffen
gewesen (das erste wurde am 16.06.2010 veranstaltet). Es hatte zum Ziel, Aufgaben festzusetzen, die in der nächsten Zeit in
der Gemeinde Lagów/Lagow realisiert werden.
Das erste Problem, mit dem wir konfrontiert wurden, ist die Renovierung des altdeutschen evangelischen Friedhofs in Lagow
und die zweisprachige Beschilderung des Friedhofsweges. Das spielt eine besonders wichtige Rolle für die ehemaligen
Dorfbewohner, also die deutschsprachigen Lagower, denn auf dem Friedhof ruhen ihre Familienangehörigen. Der
Bürgermeister der Dorfgemeinde Łagów, Ryszard Oleszkiewicz, hat eine möglichst weitgehende Unterstützung und Hilfe bei
den Renovierungsarbeiten und der Wegbeschilderung versprochen. Auch die Vertreter der Oberforstverwaltung Świebodzin,
d.h. der stellvertretende Oberförster, Herr Jarosław Guzowski und Forstdienstspezialistin für Naturschutz, Frau Danuta
Dembińska, wirken aktiv und engagiert mit. Die von mir vertretene Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen Minderheit
in Grünberg (Schl.)/Zielona Góra hat sich verpflichtet, die deutsch-polnischen Informationsschilder zu gestalten und zu
finanzieren sowie eine historische Bearbeitung der Gedenkstätte zu verfassen. Mit der Letzteren wird sich unser SKGdDMMitglied, Historiker Piotr Kowalski, beschäftigen. Der zweite beim Treffen erörterte Schwerpunkt war eine von den
ehemaligen Lagowern gegebene Erklärung, Andenken und Bücher über Lagow, dem Lagower Ortsmuseum zu übergeben. An
diesem Gebäude wurde eine Gedenktafel zu Ehren des Nobelreisträgers Prof. Gerhard Domagk angebracht. Dieser deutsche
Wissenschaftler ist in Lagow zur Welt gekommen; die Gedenktafel hat unsere Gesellschaft gestiftet. Ich bin fest überzeugt,
dass diese gemeinsame Initiative erfolgreich zu Ende gebracht wird.
Bolesław Gustaw Bernaczek
Vorsitzender der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg (Schl.)/Zielona Góra
Spotkanie w Łagowie
Dnia 06.08.2010 r. odbyło się w Łagowie spotkanie z byłymi mieszkańcami tej urokliwej miejscowości. Spotkanie miało
miejsce w gminnej świetlicy i zainicjowane było przez wójta Łagowa pana Ryszarda Oleszkiewicza. Jako zarząd wojewódzki
Mniejszości Niemieckiej regionu lubuskiego mieliśmy zaszczyt także w nim uczestniczyć. Dawni niemieccy mieszkańcy
Łagowa skupieni są w związku Heimatkreis Oststernberg. Było to już drugie spotkanie robocze (pierwsze odbyło się
16.06.2010 r.). Miało ono na celu wyznaczenie sobie zadań, które w najbliższym czasie będą realizowane na terenie Gminy i
miejscowości Łagów. Podstawowym problemem z jakim przyszło się nam wspólnie zmierzyć to uporządkowanie starego
ewangelickiego cmentarza niemieckiego w Łagowie oraz oznakowanie dojścia do tego cmentarza w języku niemieckim i
polskim. Ma to szczególne znaczenie dla byłych mieszkańców Łagowa pochodzenia niemieckiego, gdyż mieszczą się tam
mogiły ich rodzin. Wójt Gminy Łagów pan Ryszard Oleszkiewicz obiecał daleko idącą pomoc w porządkowaniu tego
cmentarza oraz drogi prowadzącej do niego. Bardzo czynnie włączyli się do tej inicjatywy przedstawiciele Nadleśnictwa
Świebodzin, którzy byli także obecni, tj. Zastępca Nadleśniczego pan Jarosław Guzowski oraz Specjalista Służby Leśnej ds.
Ochrony Przyrody pani Danuta Dembińska. My, jako Towarzystwo Mniejszości Niemieckiej, które osobiście
reprezentowałem, zobowiązaliśmy się do sfinansowania i wykonania tablic informacyjnych w języku niemieckim i polskim
oraz do stworzenia opracowania historycznego tego miejsca, którym z ramienia naszego Towarzystwa zajmie się nasz
członek, historyk Piotr Kowalski. Drugim tego dnia poruszanym tematem była deklaracja przekazania przez byłych
mieszkańców pamiątek w postaci zdjęć i książek nt. Łagowa i okolic, które zasilą zbiory Izby Pamięci. Na tym budynku
umieszczona jest - ufundowana przez nasze Towarzystwo - tablica upamiętniająca niemieckiego noblistę prof. Gerharda
Domagk'a ur. w Łagowie. Jestem przekonany, że to wspólne działanie zakończy się powodzeniem.
Bolesław Gustaw Bernaczek Przewodniczący TSKMN
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Żydzi w Zielonej Górze
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Sieniawa – 60-cio lecie KWB 2010
29.05.2010, to duże pracownicze, świąteczne spotkanie z okazji 60-cio lecia istnienia kopalni odkrywkowej
w Sieniawie, po policzeniu, to znacznie ponad 100 - letnie istnienie i wydobycie do dni dzisiejszych – głębinowe i
odkrywkowe.
Przy tej okazji, przy rocznicy KWB Sieniawa, we wsi i okolicy było
świątecznie, imprezowo, muzycznie, pogodnie i tanecznie w swoim lokalnym
środowisku. Ta najmniejsza, czynna kopalnia odkrywkowa w Polsce, należy
dalej i po przejściach, do kilku nadal działających, wydobywających węgiel,
gdzie planują rozwój i dochody. Sieniawa od 29 – 30.05.10 miała w okolicy,
akademię uroczyście podsumowującą czas miniony w Filharmonii w Zielonej
Górze, dyplomy, odznaczenia.
Złoże Sieniawa, to najbardziej znane i najdłużej eksploatowane złoża węgla
brunatnego na ziemiach Polskich bo jego początki to połowa XIX wieku. W 1853
roku Cesarski Pruski Urząd Górniczy udzielił nadania górniczego na węgiel
brunatny pod nazwą „EMILIENSGLüCK” Eksploatację złoża rozpoczęto w
1873r., a od 1898 była jako „Veralnigte Emiliensglück” własnością miejscowej
rodziny junkierskiej von Bockelberg. Od 1918 roku przeszła we władanie spółki
Anhaltischen Kohlenwerke AG z siedzibą w Halle.
Rocznie osiągano do 80 tyś.
ton, do 1939 roku.
Zdewastowana i zniszczona
zimą 1944/45, ponownie
uruchomiona w 1950 roku, jako
polska, państwowa KWB
Sieniawa.
Rok 1950 to 8,6 tyś, ton i przy
rosnącej produkcji w 1958 było
już 137,5 ty. ton. Eksploatacja
filarowa, czyli taka, aby nie zejść
w złoża poniżej poziomu wód
podziemnych. Rosło nadal
wydobycie, osiągając w 1983r.
209,1 tyś. ton.
Koniec lat osiemdziesiątych, nastawianie się na nowe rodzaje paliwa, konstrukcje technologiczne
powoduje, że ta wtedy podziemna, głębinowa i najmniejsza kopalnia węgla brunatnego zmniejsza wydobycie,
zmniejsza zatrudnienie, sprzedaż i dochody…
Po kilku latach przestoju, odejściach ludzi z zawodu i do innych zawodów, lokalnych rozczarowaniach –
znaleźli się nowi inwestorzy. To wtedy też upada transport kolejowy i towarowy na trasie Toporów – Międzyrzecz,
też likwidacja miejsc pracy, mamy 1997r.
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Nowi inwestorzy, po uzyskaniu koncesji, jako nowa spółka z o. o. od X 2002 rusza z produkcją
odkrywkową zwiększając sprzedaż i wydobycie węgla brunatnego. Od marca 2008 po oczyszczeniu zarosłych
samosiewami drzew i krzewów starego torowiska Sieniawa – Łagów – Gronów – Toporów rusza transport
kolejowy z wydobywanym węglem brunatnym KWB Sieniawa.
Dodatkowo teraz, aby zainteresować spalaniem węgla brunatnego jest prowadzona sprzedaż
nowoczesnych kotłów na węgiel brunatny. Podobnie, dodatkowo wydobywane wraz z węglem są różnej wielkości
głazy i kamienie, do wykorzystania w tworzeniu architektury przestrzennej, pamięci itp. (obeliski, postacie w
kamieniu, pomniki ).

Redaktor tygodnika „Dzień za dniem” ze Świebodzina, odważnie zebrał i opisał dzieje górników, ludzi
kopalni, jej rozwój, osiągnięcia i stan obecny. „60 lat Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa” to bardzo ciekawa
praca, wraz z ogromnym opisem, zdjęciami także ludzi kopalni, pracowników i tutejszych mieszkańców Ziemi
Łagowskiej. Nawet nie wiedzieliśmy, że tak było.
I było cool
Tekst i zdjęcia
Ryszard Bryl
Peter Glogowski
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Dla kogo te campingi – zamknięte w sezonie?!
I minął kolejny rok – odwiedziliśmy tereny przyszkolne, wokół szkoły w Łagowie ( jak to w
Łagowie, na wzgórzu ).
Ale po kolei. W Łagowie byliśmy także 01.08.09 gdy miały sie dziać atrakcje i coś było, w
100 - lecie otwarcia linii kolejowej, Toporów – Międzyrzecz czyli nawiązanie do 01.08.1909r.
Oto Koło Zespołu Szkół
Samorządowych – kolebki
edukacji w Łagowie, na
świetnym, obszernym terenie
przyszkolnym i chyba także
cudzym administracyjnie,
zastaliśmy obrazek realny- to, co
wywołało nasze zdumienie
ogromne i tak pozostaje.

Nie starzejąca się szkoła, nie duże obiekty wołające o pomoc i remont, nic innego nie mogło nas
zasmucić. Wokół letnio i wczasowo, klimatycznie, piękne widoki, zadbane domki (bez oznaczeń ),
letniego mieszkania i domki drewniane – 10-sztuk zamknięte na głucho, widać, że minął martwy
rok 2008 – 2009. Trwa 2010 i i też nic.
Campingi czyjeś, widać, że nie stare, że służyły dopiero kilka lat i widzimy klęskę. Nic się
nie dzieje, ktoś tu wykonał krecią robotę, jakieś spory kompetencyjne, brak organizacji,
współpracy, wykorzystanie tego co jest! Czyli nie ma „Życia” letniego, wykorzystania,
służebności innym.
To stwierdzenie; - Schodzimy po schodkach betonowych, niżej, do ściany lasu mieszanego,
bliżej jeziora Trześniowskiego. Dziewięć drewnianych domków, przestronnych, widać, że były
zadbane, służyły innym, ale kiedy!? Może jeszcze w 2008 roku...
Na dróżce liście opadłe z jesiennych drzew, liście na dachu... Nikogo nie ma, nikt nie dozoruje
tego dobra, 2-3 osobowych kwater z en. elektryczną, wyposażeniem!
Niebieska tablica objaśnia nam - Stowarzyszenie-na Rzecz Pomocy i Bezpieczeństwa
Dzieci i Młodzieży w Gorzowie - 095-721-31-91. Dziwne, niewykorzystana baza, latem, który rok
z rzędu, publiczna szkoła ze stołówką, gdzie latami były kolonie, gdzie we fragmencie 1973 roku
kręcono film J. Nasfetera „Nie będę cię kochać”, gdzie czysta woda i trawa zielona....
Dziwimy się, fotografujemy, obchodzimy teren. Dlaczego tutaj nic się nie dzieje na Rzecz
Pomocy i Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Gdzie te dzieci i młodzież z Ośrodków
Kuratorskich, Domów Dziecka, Pogotowia Opieki, Ośrodków Socjalizacji... Gdzie pomoc,
rozum, a gdzie taktyka, spory, zawiść i brak jedności. W Łagowie, czy w grupie osób chciwych i
spieszących do przejęcia obiektu?
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Pytamy w Łagowie! ..... A to stara
sprawa, tam się sądzą i kłócą od paru lat!
Wracamy do Zielonej Góry – nie
można tego tak zostawić, to chore
zjawisko, chore zachowanie, głupie i
głupio będzie pozostawać tak dalej!
Co robić – wymyśliliśmy, że „
pójdziemy” po telefonie!
10.08.2009 dzwonię do Gorzowa na
telefon z niebieskiej tablicy do... zgłasza
się Ośrodek Adopcyjny i Pani Beata
Grzywna, która ma finansową pieczę nad
Stowarzyszeniem na Rzecz...
Coś niecoś wie Pani Grzywna. Jako redakcji „KŁ” podaje nam, że w Łagowie pusto jest, bo faktycznie były
procesy sądowe o własność rządzenia, podległość i „urodził” się zastój, bezczynność, brak właściciela, środków
finansowych, programu, więc w Łagowie, w sezonie tak właśnie jest!
Z rozmowy wynika, że Stowarzyszenie w przeszłości skutecznie prowadziło działalność wychowawczą na rzecz
dzieci zmarginalizowanych. Były tutaj kolonie, obozy, zajęcia sportowe. W połowie 2005 / 06 KOIW Gorzów
Wielkopolski wyremontowało obiekty i jako instytucja nadzoru i wychowania przekazała te obiekty dla starostwa
powiatowego w Świebodzinie. Był rok 2007.
To wtedy powstał spór i sprawa stanęła na drodze sądowej w I / 08 w Zielonej Górze. Ponoć postanowiono
w Sądzie Okręgowym, ze dotychczasowy użytkownik ma odstąpić od zarządzania obiektami i przekazać campingi
starostwu, zwrócić koszty remontu jakie KOIW wcześniej wyłożyło...
Lato 2008 to całkowity pat, brak działalności, zastój wychowania młodzieży, spory lokalne.
Starostwo nie nadało biegu w 2009 roku sprawom wykonania otrzymanych kompetencji, dobrego działania.
Czy zapomniano, kto był odpowiedzialny, dlaczego tak „prosto” postąpiono. I był teraz 2010 rok, i juz jest po
sezonie i znowu nic się nie działo! Dlaczego?!
CDN.

Tekst i zdjęcia
Ryszard Bryl
Mieczysław Fedorowicz
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Odsłonięcie kamienia pamięci
w Trzemesznie Lubuskim 29.05. 2010r.
W godzinach dopołudniowych – 29.05.2010 odbyło się spotkanie byłych i obecnych
mieszkańców tych ziemi do 1945 roku. Do spotkania, wspólnego nabożeństwa, wspomnień,
spacerów oraz uroczystego biesiadowania w Trzemesznie do godzin wieczornych zapraszał
burmistrz Sulęcina.
Zaproszono ludzi dawnego i obecnego Trzemeszna (niem.) Schermeisel i Grochowa,(niem.)
Grochow.
Uroczystość zaplanowana na kilka godzin, miała
swoje centrum dziania się w Trzemesznie – w
pięknej szkole podstawowej, w zadbanym kościele o
tradycjach sprzed wieków, na miejscowym placu w
pobliżu szkoły oraz dawnym miejscu gdzie stał dom
modlitw – synagoga miejscowych Żydów do 1945r.
Uroczystość rozpoczęła msza święta o godz. 11:00
w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej
Polski - nabożeństwem ekumenicznym. Tam w
obecności księdza proboszcza Adama
Wijatkowskiego i pastora Hansa Dietera Winklera
( ur. 1923r w Schermeisel ) teraz w Niemczech.
Całość w j. niemieckim i j. polskim z tłumaczeniem
i obudowaną wiedzą historyczną tamtych czasów.
Kościół pełen był wiernych z Niemiec ( b.
mieszkańców ) przybyłych specjalną wycieczką na
tą uroczystość. Była a też skromna grupa osób
pochodzenia żydowskiego oraz przedstawiciele
gminy Żydowskiej z Żar z Panią Alicją Skowrońską.
Jak wynikało z wykładu historycznego dyrektora
Muzeum Regionalnego w Międzyrzeczu Andrzeja
Kirmiela nt. „ Żydzi w Trzemesznie”. Było ich
znacznie więcej w XVII, XVIII, XIX wieku.
Po mszy w kościele, było odsłonięcie kamienia
pamięci z napisem w j. polskim i niemieckim w
miejscu po spalonej i rozebranej synagodze. W
miejscowej szkole czynna była wystawa zdjęć
dawnego Trzemeszna/Schermeisel, dzieci
miejscowej szkoły dały występy artystyczne,
przyjezdni odbywali spacery po obu wsiach
wspominając tamte czasy młodości i ówczesnych
wydarzeń.
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Orkiestra OSP dała popisy umiejętności muzycznych, a goście spożyli lokalne poczęstunki i
posiłek obiadowy. Całość spotkania okazała się potrzebna historycznie i bardzo udana.
Tekst i zdjęcia
R. Bryl
Peter Glogowski
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List z przeszłości odnaleziono podczas, remontu miejscowej szkoły: nadawca włożył go do
butelki razem z gazetą z 1912 roku i umieścił w murach odnawianego wówczas budynku.
Nauczyciel z Łagowa wspomina w liście o przyjacielu z Nowego Łagówka. I prosi, by
następcy dołożyli wszelkich starań o szkolną siedzibę….
Jaki świat jest mały – nie może się nadziwić dr Irena Sinicka - Szeja, pochylając się nad
muzealną gablotą, w której list leży. – Pani wie? Ten przyjaciel zjawił się w Łagowie. Mieszka
niedaleko stąd, w Berlinie…. Tu świętował swoje urodziny.
BEZNADZIEJNA MIŁOŚĆ
Ona również ma za sobą powrót do kraju dzieciństwa, który opuściła, mając 24 lata. Kilka
lat emu, po raz pierwszy od pośpiesznego wyjazdu, wysiadła w Wolnej -25 km od Baranowicz,
gdzie kończyła gimnazjum.
Szukała wzrokiem rodzinnego domu z apteką. W znajomym miejscu stał baraczek z
napisem „apteka”. Chciała zajrzeć do środka, czy choć meble przetrwały. Te same, których
dotykała, pomagając ojcu w aptece. W drzwiach zobaczyła kartkę: „Zakryta. Ujechała za
tawarom”.
Jej ukochana Wolna – wśród pagórków, lasów i jezior, które podobne są do łagowskich–
tamtej jesieni byłą szara, jak ten barak. I nijaka, jak rzeka, którą melioranci przerobili na ohydny
rów.
Naprawdę, pani doktor nie musi sobie wyobrażać, co czują dawni mieszkańcy Łagowa,
którzy dziś wracają do kraju swojego dzieciństwa. Po prostu: wie. Wie także, co czuje człowiek,
który Wolną zamienił na Łagów.
Dziewięć lat temu przeszła na emeryturę. Dziś jest wolnym lekarzem, jak mówi. „Wolny
lekarz” raz w tygodniu zjawia się w Żelechowie, gdzie dogorywa PGR, ale ludzie jeszcze żyją,
więc poprosili panią doktor, żeby się nimi zajęła. Pani doktor przyjmuje 30-40 pacjentów w
gabinecie, od którego odcięto już światło. Przy świeczce? Nie. Jak dzień się trafi szary, pani doktor
przyjeżdża później. I nie jest tak ciemno.
Przecież nawet przy największej szarudze widać, ze z bloków, do których już, już mieli się
przenieść ludzie, znów zniknęło kolejne okno, a i drzwi się gdzieś zapodziały..
Z pałacyku, w którym kiedyś mieszkał przywódca polskich Arian – Janusz Szlichtyng,
niewiele jest już do wyniesienia. Obrazek z dawnymi właścicielami, uwiecznionymi w 1901 roku
na schodach pięknej budowli, pani doktor wyprosiła dla muzeum w Łagowie. Wisi na honorowym
miejscu. Żeby tak jeszcze ten stary wieszak, który stoi w opustoszałych pałacowych murach… Możecie mi nie płacić – dla wieszaka chciała zrezygnować z 300tys., które co miesiąc dostaje za
przyjmowanie pacjentów. Nie zgodzili się. Na razie.
Najstarszy w muzealnych zbiorach dokument pochodzi z 1742 roku. Przed laty przyniósł go
ktoś z pewnej leśniczówki. – Pani zbiera, to niech pani weźmie, bo spalimy…
Tarczę honorową Gildii Strzeleckiej Łagowa z 1929 r. z nazwiskami miejscowych rodzin
przyniósł ktoś inny. Napierśnik zbroi rycerskiej z przełomu 17-18 wieku znalazła w piwnicy, tuż
po przeprowadzce do Łagowa.
Czyli z górą 30 lat temu. Ile lat przewodniczy Towarzystwu Przyjaciół Łagowa, dokładnie
nie pamięta. To musiało być chyba niedługo po śmierci inż. Wochanki, nadleśniczego i
współzałożyciela towarzystwa.
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Inż. Wochanka nigdy by nie pozwolił na to, co się teraz w łagowskich lasach dzieje.
A dzieje się rabunek – cichcem i głośno, na potrzeby prywatnych tartaczków i domowych
pieców, do których nie ma za co węgla kupić, a drewno może być darmowe.
W wydanym na 40-lecie towarzystwa „Quo Vadis Łagów” są reprodukcje zdjęć. Na jednym
z nich widać dwie ustawione na skraju tablice, „Prace zrębowe – wstęp wzbroniony” – głosi jedna.
Druga - w tle – nawołuje do ochrony parku krajobrazowego.
W tych tablicach, uwieczniony ręką pani doktor, jest całą synteza losu łagowskiej perły.
Decyzja o wpisaniu zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Łagowa do rejestru zabytków
nosi datę 26 lutego 1974 roku. O decyzji niby wszyscy wiedzą. Ale o tym, co ona – konkretnie – oznacza, po 20
latach nie pamiętają, albo pamiętać nie chcą.
A oznacza, że uzgodnień z konserwatorem wymagają „wszelkie prace o charakterze urbanistycznym
(lokalizację nowych obiektów, wyburzenia, drogi, latarnie , itp.), budowlanych (architektura nowych obiektów,
przebudowy), remontowym (elewacje), prace związane z kształtowaniem przestrzeni (drogi, ogrodzenia, zieleńce,
klomby, posadzki), wszelka działalność o charakterze plastycznym, jak reklamy, szyldy, wystawy sklepowe,
wszelkie dekoracje, napisy oraz „nowe lokalizacje oraz roboty mające wpływ na zmianę krajobrazu”.
W centrum Łagowa, tuż przy drodze na Zamek widać świeżutki pawilonik, doklejony do budynku starej
plebanii, wykupionej przez byłego wójta. Nie wiadomo , czy miał być to butik, czy knajpka. Knajpka chyba nie. Bo
były wójt wykupił też „Basztową” naprzeciw. Nieczynną poza dyskotekami dwa razy w tygodniu, od których
trzęsą się pobliskie kamieniczki.
Łagów dorobił się w ostatnich latach kilku „byłych wójtów”.
Jeden kazał zdjąć z uliczki stare zabytkowe latarnie, bo się zepsuły. Kiedy postawiono takie, jak wszędzie,
pani doktor podniosła alarm. Akurat zjawił się Niemiec – stary łagowianin gotów za darmo odnowić stare lampy.
Nowy wójt rozłożył ręce: no nie wiadomo, gdzie się te latarnie podziały. Przepadły, jak kamień w wodę.
Przy głównej uliczce stoją dziś latarnie stylizowane na stare….
W ogrodzie pięknej, liczącej sobie sto lat siedziby Ośrodka Zdrowia, która zawsze służyła lekarzom i
pacjentom, kilka lat temu wykopano fundamenty pod wille. Szczęśliwie ZOZ- owi zabrakło pieniędzy na
dokończenie inwestycji. Od niedawna teren ma nowego właściciela. Ponoć z Nowej Soli. Jeszcze nie wiadomo,
jaka inwestycja podkopie korzenie starych czerwonych buków i modrzewia.
Drzewo, które rosło na tle posterunku Policji, zniknęło w latach 70. Tak samo, jak to przy Urzędzie Gminy. I
jak buk przy starym dworku przebudowanym na Hotel Nadleśnictwa, którego to dworku nie zdążył uratować
konserwator przed modernizacyjnymi zakusami , choć pani doktor alarmowała. Drzewa, jak i wykonaną w latach
70., modnym wówczas czynie społecznym, trasę spacerową podziwiać można tylko na zdjęciach. Gdyby ścieżki
nie zarosły, wczasowicze mogli by dziś podziwiać szamba tuż przy brzegu jeziora.
Kiedyś, dawno, dawno temu podziwiali zamkowe wnętrza, pełne mebli, obrazów i rozmaitego sprzętu.
Gdzie się to wszystko podziało? – pytali coraz częściej łagowianie. Ostatnim prawdziwym zamku
gospodarzem był Franciszek Masalski, nazywany jego kasztelanem.
Pani doktor dotarła do przechowanego w archiwum wykazu przedmiotów przejętych z Zamku przez
Muzeum Narodowe w Poznaniu i Zielonej Górze. Na liście figurują 234 pozycje – od osiemnastowiecznej
„Alegorii sławy”, przez fotel tronowy z 1530 r. i lichtarze, po „malowidło drewniane” z 1841r.
Towarzystwo Przyjaciół Łagowa zwróciło się do Wojewódzkiego Konserwatora, Zabytków o pomoc w
ustaleniu, co się z zamkowym majątkiem stało. Odpowiedzi na razie brak.
W sprawie choćby małego etatu dla opiekuna muzealnych zbiorów też się na razie nic wskórać nie udało.
Pani doktor – jak już siedziba dla Muzeum nad Informacją Turystyczną została wydreptana – chodziła tam od maja
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1990r. cztery razy w tygodniu. Żeby goście mogli te zbiory oglądać (i oglądają, co widać w „Kronice”, i
przynoszą, co kto ma). Ale nogi już jej posłuszeństwa odmawiają na stromych schodach. Ucieszyła się, znalazłszy
młodą i chętną do pracy Alicję Padiasek, która od maja zagląda tu co dzień. To ona zrobiła generalny porządek. I na
zimno, które odciska się śladami na położonych kartach druku, specjalnie nie narzeka.
Gmina tłumaczy, że brak pieniędzy nawet na pół muzealnego etatu. Łagowianie zaś liczą, ilu w urzędzie
przybyło urzędników. I ile złotówek zjadły wnętrza gminnej siedziby.
Mieszkańcy osiedla Podgórna mieli do tych rachunków powody szczególne. Domy rosły, jak grzyby po
deszczu, wśród nich także – planowane z myślą o gościach pensjonaty. Dojechać do osiedla nie było jak. Buty w
błocie zostawały po najmniejszym deszczu.
- Z tego gadania między sobą nic nie będzie – orzekła Maria Kulakowa z „ Patio „. Komitet Osiedlowy
Podgórna przy Towarzystwie Przyjaciół Łagowa rozpętał wojnę z kolejnymi wójtami o drogę właśnie.
Dziś droga jest. I krawężnik. Na więcej ponoć gminy nie stać. Na całe osiedle w roku 1993 – tylko 9
milionów - usłyszeli.
Jeden gość z osiedla, bezrobotny akurat, gotów był za te 9 mln zrobić zejście do jeziora. Jest przecież
faszyna, gałęzie drobne jakieś, kamienie polne; można było zrobić piękne podestowe zejście do jeziora. Żeby ci
goście nie musieli z dziećmi przez cały Łagów na Promyk latać. Nie dało się!
Wzdłuż jeziora nie ma żadnej ławeczki. A wiatrołomy z lasu się wywozi. Jak by to zwieźć w jedno miejsce,
pilarza wziąć, ludzie by pomogli… Nie da się.
Nowy wójt – pan Rutkowski – trzy dni po wyborach zaproponował komitetowi spotkanie. Wyciągnęli
wszystkie zaległe sprawy. Z kąpieliskiem i dojściem na czele. Już było podzielone, co kto zrobi: jeden pan miał
nawieść piasku, Rybczyński, Cybulski i ktoś jeszcze zaoferowali się z pomostami. Pan Popek z urzędu, co
wszystkich wójtów przetrwał, następnego dnia miał jechać po różne uzgodnienia do Zielonej Góry.
Minęło półtora miesiąca i nic. Kulakowa zadzwoniła do wójta. Że zima przecież idzie, a pomosty przy
lodzie trzeba zabijać. Wójt na to, żeby pismo najlepiej dać…
Napisała. Przy okazji zamawiając pieczątkę. Dla komitetu. Z kieszeni ubyło w prawdzie 220 tys. ale …. Coś
jej mówi, że pieczątka może się przydać…
Towarzystwo wymyśliło np., że jak już przyjeżdżają do Łagowa płetwonurkowie najlepsi z całego kraju, to
niech coś dla tych jezior zrobią. Opłynęli brzegi, sprawdzili, kto i co spuszcza do wody. Materiały trafiły do gminy.
I-cisza. Może trzeba będzie – na piśmie i z pieczątką – spytać, co się z nimi stało?
-Mówią na nas – mnie, Irenę i Gretę Celną: trzy białe Baby – Jagi… - śmieje się Kulakowa.- Wie pani, ja się
nie zniechęcam. Ale czasem się już mówić nie chce…
Pani doktor machinalnie gładzi leżący na muzealnym biurku błyszczący folder.
Na kolorowych zajęciach Łagów jest prawie tak piękny, jak kiedyś Wolna. Czy to nie beznadziejna miłość
każe jej ciągle wierzyć, że Łagów może być taki, jak na zdjęciach, naprawdę?
Pani doktor zamyka gablotę z listem od nauczyciela, który 82 lata temu śnił o tym samym Łagowie.
Danuta Piekarska
Gazeta Lubuska – Magazyn Nr 259
Od Redakcji „ KŁ „.
Powoli docieramy do tych czynów i wyczynów w Łagowie, mamy już wykaz przedmiotów
przejętych i „wziętych „ z Zamku, mamy stare zdjęcia tego co było i co ciągle płynie i przez lata „wychodziło” do
ludzi, na sprzedaż.
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Z pamięci wspomnień
„Gazeta Lubuska” 08.05.2007r.

Najkrwawsza z wojen
8 maja 1945r. umilkły działa i karabiny, ale tylko w Europie. Tego dnia w Berlinie Trzecia
Rzesza Niemiecka podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji ( dzień wcześniej to samo zrobiła w
Reims wobec aliantów, a dzień później w Berlinie – wobec Rosjan ). Na świecie wojna jeszcze
trwałą, jeszcze Amerykanie nie zrzucili bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki. Dopiero 15
sierpnia skapitulowała Japonia. 2 wrześnie 1945r. – to dzień zakończenia drugiej wojny
światowej, największego konfliktu zbrojnego w dziejach cywilizacji ziemskiej.
W trwających sześć lat działaniach wojennych zginęło 23 mln żołnierzy i 32 mln cywilów.
Niemcy założyli obozy koncentracyjne i zdecydowali o zniszczeniu jednej nacji – Żydów, a
Słowian traktowali jak podludzi. To w wyniku przegranej nastąpiło przemieszczenie Niemców
zza Odry i Nysy, z Sudetów oraz podział państwa na cztery strefy wpływów państw zwycięskich.
To także przesiedlenie milionów Polaków z Kresów wschodnich wbrew ich woli.
Wojnę wywołała Trzecia Rzesza Niemiecka 1 września 1939 agresją na Polskę. 17 września
wojska radzieckie zajęły polskie Podole, Wołyń, Polesie. 8 października Niemcy wcielili ziemie
polskie do swego kraju, a cztery dni później utworzyli Generalne Gubernatorstwo. Polską po raz
czwarty podzielili się dwaj sąsiedzi. Dopiero po sześciu latach walki zbrojnej Rzeczpospolita
wróciła na mapę świata.
Einen weiteren Schwerpunkt zum Zeitraum der 60 Jahre
Nachkriegsgeschichte blide in diesem Heimatblatt
Berichte vom 30 Januar 2005 dem „ Tag des Gedenkens
Und der Erinnerung „ Wie er von Deutschen Und Polen
gemeinsam begangen wurde. In der Gorzower Presse
erschienen zu diesem Tage, wie schon im vergangenen
Jahr, Artikel, die deutsche Geschichte der Stadt Und ihrer
Menschen betreffend. Vielleicht ist auch das ein Trost
uber den Verlust, dass sich besonders die junge Generation
In Gorzów fur die deutsche Geschichte der Stadt
interessiert Und Man die Erinnerung zu bewahren
versucht. So hoffe ich jedenfalls. Und Nun, Liege
Landsleute, heute ist der 7. Mai, der Tag, an dem 1945 die
Urkunde der bedin-gungslosen Kapitulation Deutschlands unterschrieben kurde. Der Tag, an dem unser neues
Leben begann. Wenn Sie dieses Heft lesen, ist
Fruhsommer, hoffentlich voller Sonne, Bluten und Dufte,
voller Leben.
Ich gruβe Sie Herzlach Ihre Ursula Hasse-Dresing.
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Walczyli po drugiej stronie
Ostatni ekshumowano wiele wojennych mogił niemieckich. Pisaliśmy o ekshumacji m.in. w
Gubinie i Międzyrzeczu. W naszym regionie zajmowała się tym Fundacja Pamięci. Według jej
szacunków od początku lat 90. w Polsce ekshumowano i przeniesiono na cmentarze wojenne
szczątki ponad 160 tyś. żołnierzy niemieckich. Z niemieckich dokumentów wynika, że na polskich
ziemiach zginęło ich około trzykrotnie więcej, ponad 500 tyś. Szczątki trafiają na zbiorowe
cmentarze w : Siemianowicach, Bartoszach koło Ełku, Nadolicach Wielkich, koło Starego
Czarnowa (Zachodniopomorskie) oraz w pobliżu Puław, a pozostałe w Warszawie (Cmentarz
północny), Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Przemyślu, Mławce (Warmińsko-Mazurskie), Glinnej,
Modlinie oraz Joachimowie-Mogiłach (Mazowieckie).
Niemieccy żołnierze pochowani są w bardzo różnych, często przypadkowych miejscach – w
lasach, na polach, a nawet na terenie prywatnych posesji. Po ekshumacji każdorazowo następuje
próba identyfikacji szczątków. W szczególnych przypadkach, na życzenie rodziny, możliwe jest
pogrzebanie ekshumowanych szczątków w Niemczech. Zdarza się to jednak bardzo rzadko. Koszt
budowy cmentarzy, ekshumacji i pochówków pokrywa strona niemiecka.
- lub inaczej –
Czas wojny dla żołnierza gdy ubierze mundur jest światem odmiennym, przysięgał ojczyźnie,
władzy, partii jakie by to nie były czasy. Musi potem jako przeszkolony iść i walczyć-także ginie,
po obu stronach, ucieka, poddaje się do niewoli, płacze, popełnia samobójstwo, popada w choroby
psychiczne, zostaje inwalidą. Po wojnie, jeśli przeżył, to żaden bohater, nawet jeśli napiszą inaczej
i gdy ma zbiór odznaczeń. Starzeje się, gorzknieje, żałuje tego co robił źle, brutalnie zabijał..... Tak
zawsze było! Ale gineli też cywile, tam gdzie były działania wojenne. Tak jest zawsze, pomimo
podpisywanych umów, traktatów, oświadczeń i zobowiązań w warunkach pokojowych - pomiędzy
wojnami. Tak było zawsze...
R. Bryl
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Anna Gabryś

Co dalej – dlaczego nie będzie stacji paliw w Łagowie!?
„Pięknie trafiłem” – 28.08.2010 trafiłem kolejny raz do Łagowa i... właśnie sypał się tradycyjnie nazywany
CPN – choć to już był od lat Orlen. Fotografowałem okolicę już wcześniej, ale teraz był widoczny smutny finał.
Było wszystkim blisko do zatankowania i pomnę dodatki paliwowo – smarownicze w mechanice samochodowej –
był tutaj bowiem sklepik z art. różnymi, a w ostatnich latach nawet prasa i inna drobna spożywka.
Minęło 20 miesięcy (od 01.01.2009) jak Orlen zamknął stację w Łagowie – ponoć się nie opłacało...
Łagowianom i innym przyzwyczajonym do stacji paliw było po drodze, poręcznie i blisko od lat. Podobnie ludziom
innym z okolicznych wsi, a pojazdów przybywa i wczasowiczów zmotoryzowanych. Teraz najblizej po 4-5 km w
jedną stronę, do stacji w Gronowie i i Poźrzadle. Ot postęp w Łagowie?
Co zrobiono lokalnie przez 20 miesięcy w Łagowie, w samorządzie, czy coś zrobiono?
Ponoć do 1945 roku, gdy przybywało „samochodów” Niemców – paliwo można było nabyć w 3-ch
miejscach w Łagowie. Czy to możliwe? Sprawdzamy...!
Serwis zdjęciowy pokazuje miejsce stacji paliw i dokumenty redakcyjne wytworzone w tej sprawie. Czy i komu to
przeszkadzało, komu nie zależało na tym by walczyć o utrzymanie stacji Paliw!?

Tekst i zdjęcia
Ryszard bryl
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Kościół filialny w Kosobudzu, Parafia Toporów

