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Żelechów
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Żelechowie gm.
Łagów Lubuski, pow. świebodziński
Żelechów położony jest na południowy-wschód od Łagowa Lubuskiego, w pobliżu drogi
krajowej prowadzącej przez Świebodzin. Założona na planie owalnicowym wieś zachowała
czytelność układu do dzisiaj. Świątynia wzniesiona została w północnej części wsi, po
przeciwnej stronie założenia pałacowo-folwarcznego stanowiącego dominantę w zabudowie
miejscowości. Kościół położony jest na niewielkim placu wydzielonym od pozostałej
zabudowy współczesnym ogrodzeniem. Na terenie działki kościelnej rośnie krąg
kilkusetletnich lip.

Kościół pw. św. Stanisława
Biskupa w Żelechowie

Wieś Żelechów założona została zapewne w XIII w..W roku .1421 została przejęta z
rąk właścicieli Trzemeszna Lubuskiego przez łagowską komandorię joanitów.
Prawdopodobnie w miejscowości istniał już wówczas kościół. W roku 1461 Żelechów stał
się własnością rodziny von Horn. W źródłach zachowała się krótka wzmianka o przejęciu
„instytucji na plebanię" w 1514 r. przez Jakuba Grosskopfa. W okresie reformacji kościół
przejęty został przez protestantów. W 1648 r. wzniesiono nową świątynię. Po roku 1657
osiedliła się w miejscowości kolonia arian polskich między innymi z gminy Bobowickiej,
wydalona z obszaru państwa polskiego. Miała ona zasadniczy wpływ na kształtowanie
poglądów religijnych nie tylko w Żelechowie, ale także w całym rejonie. Powstały w
połowie XVII w. kościół wzniesiony był w konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem gliną z
sieczką pierwotnie posiadał prostą bryłę, którą wzbogacono zapewne na początku XIX w. o
zakrystię dobudowaną od północy. Prowadząca do wnętrza kościoła kruchta także stanowi
element późniejszy.
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Kościół wzniesiony został w konstrukcji szkieletowej, na planie prostokąta
zamkniętego od wschodu trójbocznie. Zwartą bryłę nakryto dachem wielospadowym i
wzbogacono osadzoną w kalenicy drewnianą wieżą od strony zachodniej. Do korpusu
kościoła przylegają od strony północnej zakrystia, a od strony południowej kruchta, kryte
dachami dwuspadowymi. Ściany świątyni, wykonane w konstrukcji szkieletowej, osadzone
są na niewysokim cokole. Wypełnienie pól międzyryglowych ceglane, wtórnie pokryte
zostało tynkiem cementowym. Elewacja południowa pięcioosiowa, zakomponowana została
symetrycznie z prostokątnych pól utworzonych przez słupy i rygle konstrukcji dodatkowo
wzmocnionej zastrzałami. Część elewacji przesłania XIX-wieczna kruchta, także w
konstrukcji szkieletowej. Przez kruchtę wiedzie główne wejście do kościoła. Szczyt kruchty

Kościół pw. św. Stanisława
Biskupa w Żelechowie.
Widok w stronę ołtarza

przekryto deskowaniem. Po jej bokach, elewację wzbogacają po dwa prostokątne
sześciokwaterowe otwory okienne. Elewacja wschodnia utworzona została z trzech ścian
prezbiterialnych. Ścianę środkową, pełną, zakomponowano z regularnie rozstawionych
słupów połączonych ryglami tworzących kwadratowe pola. Ściany boczne przepruto
dodatkowo oknami analogicznymi do elewacji południowej. Elewacja północna utworzona
została analogicznie do południowej, jednak pojawiająca się na jej' osi zakrystia jest
znacznie wyższa niż kruchta i wchodzi w strefę dachu. W elewacji zakrystii wprowadzono
wejście. Zarówno stolarka okienna, jak i drzwiowa identyczna jak w elewacji południowej.
Dodatkowo w elewacjach bocznych kruchty wykonano nieco mniejsze okna dwuskrzydłowe,
sześciokwaterowe. Zachodnia elewacja wieżowa została całkowicie odeskowana. W
przyziemiu, na osi elewacji, wprowadzono wejście do wieży. Poziomy akcent na elewacji
wieży wprowadzony został w postaci gzymsu osłaniającego zakończenia belek konstrukcji
wewnętrznej. Wieżę zwieńczono szcześcioboczną iglicą przekrytą blachą cynkową.
Salowe wnętrze kościoła, przekryte nagim stropem belkowym, wzbogacone było
niegdyś biegnącymi wzdłuż ściany południowej, zachodniej i wschodniej, emporami
wspartymi na sześciu słupach. Obecnie zachowane są jedynie cztery słupy empory połączone
z konstrukcją stropu za pomocą nacinanych mieczy. Współczesną posadzkę kościoła
wykonano z kwadratowych płyt lastrykowych. W świątyni znajduje się ponadto skromny
ołtarz o charakterze ludowym.
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Kościół w Żelechowie.
Rzut przyziemia.

Powojenna historia kościoła nie została dobrze udokumentowana. Wiadomo, iż w
trakcie działań wojennych świątynia nie uległa zniszczeniu. W roku 1964 odnotowano tylko
nieznaczne „zużycie naturalne". W latach 70., zapewne ze względu na pogarszający się stan
budowli, przystąpiono do remontu kościoła. Prace te polegały na wymianie znaczącej ilości
drewnianych elementów konstrukcyjnych a także materiału wypełnienia ścian z szachulca na
cegłę. Wówczas też zmieniono wymiary niektórych otworów drzwiowych i okiennych.
Zrezygnowano także z odtworzenia części detali konstrukcyjnych. Największym
przekształceniom uległa dobudowana w XIX w. od północy zakrystia. W jej wnętrzu
zmieniono poziom stropów, a w konsekwencji zrezygnowano z odtwarzania otworów
okiennych. Prawdopodobnie wówczas też zlikwidowano częściowo empory wewnątrz
kościoła. Kolejne prace podejmowane przy obiekcie nie miały już tak znaczącego
charakteru. Pod koniec lat 70. XX w. we wnętrzu świątyni wykonano posadzkę lastrykową a
w roku 1994 przełożono dachówkę. Nie posiadamy informacji na temat ewentualnej daty
likwidacji kamiennego muru niegdyś otaczającego teren przykościelny.

foto R. Bryl – Żelechów / 20.04.2011
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Zabytek czeka na remont – Kościół w Żelechowie / 2009

Kościelna wieża uratowana / 2011
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Czy w Łagowie „konserwa” jest? – WOŚP w okolicy

Można nie lubić rosołu, zimy, nie lubić wcześnie wstawać, chodzić do kościoła, nie
lubić nauczycieli, brata czy siostry, kolegi…
Ja przyglądam się w Łagowie „nielubieniu” wstąpienia do wolontariatu WOŚP Jurka
Owsiaka.
Łagów, gmina Łagów, to 3 szkoły podstawowe,
jedno gimnazjum, to razem kilkuset zawsze uczniów,
to tysiące absolwentów i mieszkańców okolicy na co
dzień. I w każdy styczniowy dzień od 19-tu lat,
kolejny rok – a przyglądam się szczególniej od 3 lat
nie ma reakcji do przodu, startu, przychylności
działania.
Gorzej, gdy tutaj lokalnie, czynnych jest
kilkudziesięciu nauczycieli, może społeczników na
innej niwie, są trzy Parafie, działacze maltańscy,
harcerze, sportowcy itp. Są starsi, którzy byli kiedyś
młodsi, aktywniejsi. Upór jakiś czy inne objawy?
Konserwą pachnie i małością lokalną, a tak” udanie”
rok temu aktywną gdy były podchody pod stanowisko
wójta…
A może ruszy tutaj coś za czwartym podejściem w I/2012 roku za Ziemi Łagowskiej,
Ziemi Toporowskiej, na pięknym obszarze z nowymi samorządami wiejskimi w 12-tu
sołectwach! Przecież wiejska samodzielność,
tożsamość lokalna pojawi się w pracy dla
innych, aby zbierać grosiki na dobry cel.
19-ta WOŚP na konferencji prasowej w
pierwszej dekadzie marca podała, że „niestety”
ustanowiła nowy rekord zebranych pieniędzy –
47.28.415.05 złotych. Czy to normalne, że
zabrakło Łagowa?
Jak było, czytamy jeszcze raz w „GL”. Czy to normalne – przyglądam się tej
„stabilnej” polityce nieuczestniczenia. To dużo czasu na NIC, - to bardzo mało, że NIC.

Ryszard Bryl
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„Kultura" Rok I
Nr 7 / 17.05.1985
Kino w Łagowie
Regina Dachówna
W sobotę lało, w niedzielę leje, pan Dybionka patrzy z okna na parking pod murami
zamku. Już zatrzymują się samochody reżyserów, aktorów, piętnasty raz z rzędu rozpoczyna się
Lubuskie Lato Filmowe - Łagów 85.
Nauczycielki z miejscowej szkoły podstawowej też nie zdążą na projekcję. Ostatnie dni czerwca,
kończy się rok szkolny, trzeba wypisać świadectwa. Nauczycielka w piątek dowiedziała się o imprezie
chociaż „Lato": trwa od niedzieli. Z trzydziestu osób w pokoju nauczycielskim zaledwie parę wiedziało.
Kiedyś rok szkolny kończył się wcześniej, nauczycielka chodziła do kina, do amfiteatru, nawet opalała się z
Mają Komorowską w ogrodzie. Ależ ta Komorowska miła, bezpośrednia, jaka w filmie taka w życiu.
Józef Jackiewicz, ten, który w „Godzinach nadziei" jako chłopak wskakiwał do beczki ma już
czterdzieści lat. Jest kierownikiem ośrodka wczasowego lasów państwowych. Ośrodek w budowie, Józef
myślał, że uda się skończyć roboty przed „Latem", może wtedy filmowcy zamieszkaliby tu właśnie.
W środku wszystkiego trzeba dopilnować, ale o jedenastej kierownik urywa się na godzinkę, pędzi
do kawiarni na dyskusję, wita się z Janem Rybkowskim. A potem zastanawia się - może i on byłby aktorem
gdyby matka zgodziła się oddać go do szkoły baletowej? Taka była propozycja po debiucie filmowym.
Jednak nie jest źle. Pan Józef wybudował dom, przyszykował pokoje gościnne dla aktorów. On
zresztą też uważany jest za miejscowego artystę. Co roku w sezonie dla wczasowiczów wyświetlane są
„Godziny nadziei". Kierownik kina zaprasza go wtedy na spotkanie z widzami.
- Wychodzę na scenę, ludzie pytają, odpowiadam, czuję się jak prawdziwy aktor.
Na ostatniej konferencji prasowej próba refleksji nad przyszłością Lubuskiego Lata Filmowego.
Program filmów przedpremierowych, a także brak zainteresowania reżyserów, aktorów jest dowodem
marazmu i inercji środowiska filmowego. Film polski jest rozbity. Ci, którzy tworzą filmy szybko jeden za
drugim nie robią tego dla sztuki. Ich nie interesują ani dyskusje ani Łagów. Więc może niech Lubuskie Lato
Filmowe stanie się miejscem prezentacji filmów telewizyjnych najmłodszych widzów?
W niedzielę zaświeciło słońce. Ostatni akcent „Lata", rozdanie „ Złotych Gron", odbywa się w
amfiteatrze przy pełnej widowni. Dorota Stalińska odczytuje werdykt jury: trzy równorzędne nagrody
przyznano - Stanisławowi Różewiczowi za całokształt dorobku filmowego, którego szczególną
wartością są walory poznawcze w sferze penetracji psychologicznej współczesnego bohatera; Henrykowi
Klubie za film „Słońce wschodzi raz na dzień", za walory języka filmowego tego utworu, niesłusznie
zapomnianego przez lata, a stanowiącego wybitne świadectwo ludowej mentalności oraz Janowi Kidawie Błońskiemu za debiut filmowy „Trzy stopy nad ziemią". Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych
ZSMP nagrodziły Krzysztofa Kieślowskiego za film „ Bez końca" a dystrybutorzy przyznali swoją nagrodę
Juliuszowi Machulskiemu za „Seksmisję" najbardziej kasowy film ubiegłego roku. Dorota Stalińska czyta, że
tytuły „Gwiazd Filmowego Sezonu" przypadły Grażynie Szapołowskiej i Piotrowi Fronczewskiemu.
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Mieczysław Dybionka w 1969 roku był przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej, właśnie
zjawiła się władza powiatowa ze Świebodzina! powiedziała - to będzie „Lato Filmowe", przyjadą artyści.
Pan Dybionka ucieszył się nawet, ale zaraz na początku zrodziły się kłopoty. Dzwonił komitet
powiatowy, dzwoniły wydziały kultury -trzeba to zrobić, trzeba tamto, dochodziło do tego, że jednego roku
cała gromadzka rada, cały aktyw po prostu musiał własnoręcznie ozdabiać Łagów biało-czerwonymi
flagami. Wszyscy żyli w napięciu, cztery sprzątaczki, które tworzyły załogę Zakładu Gospodarki Komunalnej
nie dawały rady, nie mogły wysprzątać całego Łagowa, chociaż mieszkańcy też robili porządki, każdy wokół
własnego domu malował płoty i elewacje, wtedy pan Dybionka poprosił o pomoc szkołę. Ludzie starali się
jak mogli, a mimo to na początku filmowcy grymasili. - Do wszystkiego się czepiali - opowiada pan Dybionka
- mówili, że papierki na ulicy wiec zmobilizowałem te cztery kobiety, żeby w niedzielę też polewały jezdnię i
sprzątały.
Po piętnastu latach z Łagowem oswoili się artyści a z artystami łagowianie. Dziś nikt się w gminie nie
trzęsie, nie denerwuje, nie ma przecież ani farb ani pieniędzy na nowe elewacje, biuro organizacyjne „Lata"
tak jak prosiło dostało od naczelnika dywan, dwa biurka, gmina ponadto ustawiła tablice z napisem parking, a poza tym jest spokój.
Urzędniczki zmartwione deszczem. W słoneczną pogodę poszłyby na projekcje do amfiteatru, do
kina nie pójdą, oglądać film w takim tłoku, cóż za przyjemność?
Widziały już na ulicy jedną aktorkę i aktora. Widok gwiazdy filmowej nie robił na nich wrażenia. O
świat filmu ocierają już się od piętnastu lat, a poza tym trzeba dodać, że ich rodzice, sąsiedzi jeszcze
wcześniej zetknęli się z filmowcami, i do dziś została im słabość do aktorów i reżyserów.
W 1954 roku Jan Rybkowski przyjechał do Łagowa z grupą studentów szkół plastycznych i
teatralnych, przywiózł także aktorów. Tu postanowił nakręcić film pt. „Godziny nadziei".
Z powodu filmu zmienił się rytm życia mieszkańców, oni bowiem również zostali zaangażowani. Pan
Dybionka na przykład i jego żona Helena odgrywali uciekinierów. Scena była taka - jechał czołg, ciągnął
karawan, za karawanem szedł pan Dybionka z psem -wilkiem sybirskim i ciągnął wózek. W czołgu siedzieli
towarzysze ze świebodzińskiego komitetu partii poprzebierani za Amerykanów, mówili - o'key, i od razu
wiadomo było kto to jest.
Pan Dybionka wiele razy oglądał ten film, zawsze z wielką ciekawością ale i z rozgoryczeniem. Bo
mnóstwo osób tam jest: stary Wiatr, który już nie żyje, stara Kozłowa -ona też zmarła, Józio Jackiewicz,
który tak wspaniale wskazuje do beczki podczas bombardowania, półtoraroczne dziecko pożyczone od
Zarębów drze się na ekranie tak jak powinno, tylko jego tam nie ma.
- Popatrz Helena - mówi ostatnio, kiedy film pokazywała telewizja - jedzie czołg, karawan, za
karawanem powinienem być a ja, a mnie nie ma. Wycięli. Dlaczego? Może pies nie pasował do karawanu?
Do czołgu przecież pasował.
Helena Dybiankowa przyjemnie wspomina pracę w filmie. Rano brało się kanapki, koc, herbatę,
auto po nich przyjeżdżało, rozkładali koc nad jeziorem, opalali się, opowiadali dowcipy, czekali na swój
moment a za czekanie też im płacili.
Pieniądze, które zarobili w filmie pani Dybiankowa przeznaczała na zakup solidnej torby dla męża,
żeby miał z czym jeździć na narady. Przyjemna jest praca w filmie ale i odpowiedzialna.
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Dybionkowie, zresztą nie tylko oni, zniechęcili się jednak do kina. Pani Helena od tamtego czasu nie
wierzy w żaden film. Wszystko to jednak wielka lipa, jedno udawanie. Przecież widziała, że kukły ubrane w
niemieckie mundury spadały do wody a potem wyszło, że to niby prawdziwi ludzie.
- Kobieto, gdyby tak chcieli kogoś zakopać do ziemi, albo trzeba by odciąć łeb, to kto by się na to
zgodził? - tłumaczy pan Dybianka, bezskutecznie jednak.
- Przedtem myślałam, że to wszystko prawda. Teraz wiem, że prawda jest wtedy kiedy kręcą z
książki.
Dybiankowie mieszkają nad restauracją „Pod Basztą". W tej restauracji pani Helena była bufetową
w okresie największego rozkwitu Lubuskiego Lata. Napatrzyła się na artystów, całą noce chcieli się bawić,
późno wracała do domu i wtedy mąż pytał: - Do której się pracuje? Do drugiej w nocy?
Oboje są już na emeryturze. Filmowców oglądają przez okna. Pan Dybianka ma jeszcze inne zajęcia.
Jest radnym w gminie i teraz nie czas chodzić do kina, kiedy trzeba zastanowić się nad wyborami. Jutro
właśnie w tej sprawie zbiera się aktyw gminy. Przyznać jednak musi, że dzięki festiwalowi widział na ulicy
wielu aktorów na przykład Olbrychskiego, Borynę, Kowalskiego - Kargula, a także aktorkę, która grała
Jagnę.
- Słuchaj Hela, a Gustlik też u nas był? Nie, chyba nie był.
Wczoraj zobaczył takiego starego aktora, gra w radzieckich filmach. - Chodź, zobacz Helenka - wołał
- ale żona gdzieś mu się wysmykła i poszła na dół.
Co roku przygląda się artystom, szczególnie artystkom. Artystki to wielka atrakcja dla Łagowa. Rano
patrzy, idzie kobieta, ktoś mógłby powiedzieć-straszydło. Ubrała sukienkę do kostek, na to włożyła jakiś
worek i jeszcze wlecze chustkę po ziemi. No, ale artystki muszą tak chodzić w Łodzi i Warszawie, gdyby nie
strój któż by je rozpoznał?
Dobrze, że jest Lato Filmowe. Dybionkowie co prawda nie chodzą na przeglądy, ale na imprezę
czekają cały rok. Coś się wreszcie w Łagowie dzieje.
W kinie „Świteź" inauguracja. Filmy przedpremierowe zapowiada Dorota Stalińska. Imprezę otwiera
wicewojewoda zielonogórski Krzysztof Kaszyński, a przy okazji mówi, że zamek przekazany zostanie
filmowcom na dom pracy twórczej. Widownia bije brawo, bo oznacza to, że filmowcy zadomowią się w
Łagowie na stałe.
Oglądamy pierwszy film przedpremierowy w reżyserii Andrzeja Barańskiego pod tytułem „ Kobieta z
prowincji". W roli głównej Ewa Dałkowska, która wychodzi na scenę, przedstawia się widzom.
Pomysł organizowania przeglądów filmów polskich zrodził się w Świebodzinie pod koniec lat
sześćdziesiątych. Gustaw Antonowicz ówczesny kierownik Wydziału Kultury Fizycznej w Świebodzinie, a
później burmistrz miasta powiada, że chodziło aktywizację turystyczną i kulturalną regionu, w tym głównie
Łagowa. Marazm i zniechęcenie miały wówczas charakter zjawiska społecznego. Widać to było szczególnie
w małych miasteczkach. Inicjatywą kulturalnym potrzebne były drożdże.
Festiwal filmowy miał więc charakter eksperymentu. Nieprzypadkowo wybór padł na Łagów.
Miejscowość śliczna, pośród lasów i czystych jezior, z zamkiem pośrodku.
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W pierwszych latach po wojnie w zamku odpoczywali i pracowali historycy sztuki, potem na
zaproszenie Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego muzycy z całej Polski. Wielkie
nazwiska. Przygotowywali się tu do konkursów, dawali koncerty w restauracji „ Pod Basztą" i w samym
zamku. W końcu przekazali zamek do remontu. Wówczas zapodziały się gdzieś i już nigdy nie wróciły
meble, obrazy, księgozbiory. Remont trwał latami, kończyło go przedsiębiorstwo turystyczne „Loubtur", już
w czasie trwania Lata Lubuskiego.
Idea organizowania przeglądu filmów zyskała sobie poparcie krytyków filmowych i działaczy w
Warszawie a także miejscowych animatorów życia kulturalnego.
Dopiero co założone Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świebodzińskiej wspierało tę ideę. W klubie :
Medyk" w Świebodzinie spotkali się wtedy redaktor Ryszard Koniczek, doktor Lech Wierusz, ówczesny
kierownik Wydziału Kultury PWRN Józef Prus, a także ówczesny sekretarz komitetu powiatowego
towarzysz Czestkowski. Sekretarz Czestkowski miał rozległe znajomości na dole i na górze, co nie było bez
znaczenia dla rozwoju imprezy.
W klubie „Medyk" rodził się kształt i formuła przeglądu. Od razu znaleźli się i przeciwnicy, głównie w
Warszawie. Nie ma hoteli - mówili - nie ma porządnego kina, nie ma miejsc noclegowych.
- Wszystko będzie - odpowiadał Gustaw Antonowicz i zaraz łagowianie przystąpili do budowy
amfiteatru.
Pierwsze „Lato" w 1969 roku dowiodło, że można zrobić imprezę ogólnopolską w tak zwanej
głębokiej prowincji. Kolejne zaś stały się wydarzeniem kulturalnym o randze krajowej, cenili sobie
uczestnictwo w imprezie najwybitniejsi twórcy i realizatorzy filmów.
Krzysztof Zanussi na przykład kręcił film w RFN, jechał cały dzień do Łagowa, by zdążyć na publiczną
dyskusję nad „Iluminacją". Andrzej Wajda pędził z Krakowa, odebrał nagrodę, wsiadł w samochód i zaraz
wracał, musiał zdążyć na wieczorny spektakl w Teatrze Starym. Miejscowi działacze pamiętają wyczyn
Daniela Olbrychskiego. Wpadł na chwilę z Opola, wrócił na festiwal, odśpiewał swoje, za dwa dni przyjechał
znowu do Łagowa.
W jednym skrzydle zamku jest wystawa fotograficzna Tomasza Gawałkiewicza. Opowiada
piętnastoletnią historię Filmowego Lata. Na zdjęciach wszyscy wybitni aktorzy i reżyserzy polscy. Jest
Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Kazimierz Kutz, Daniel Olbrychski, Wacław Kowalski, Franciszek Pieczka,
Jerzy Stuhr, są panie Beata Tyszkiewicz, Emilia Krakowska, Maja Komorowska, Barbara Brylska...
Od początku „Lato" miał charakter dyskusyjnego forum nad prezentowanymi filmami. Dyskusje
toczyły się i toczą w kawiarni „ Zamkowa". Następnego dnia po projekcji. Za stołem a raczej ławą
prezydialną (ławy i krzesła są dziełem rzeźbiarza Bolesława Marschalla z Reszla, który przez sympatię do
Łagowa za małe pieniądze wyposażył kawiarnię zasiadają twórcy( autorzy scenariuszy) i realizatorzy
(reżyserzy, aktorzy). Stroną atakującą są krytyce filmowi a także przypadkowi widzowie, oraz działacze DKF.
Dyskusja 85 o „Kobiecie z prowincji". Nie ma reżysera, a taki otwiera Ewa Dałkowska. Czy prowincja
jest rzeczywiście taka szara jak na ekranie chociaż film kolorowy? Film jest opowieścią o zwyczajnym, nie
efektownym życiu na prowincji, broni się jedynie świetną kreacją aktorki. Padają zarzuty - za dużo w nim
wątków, za dużo epizodów, które zabijają fabułę. Film znajduje również obrońców.
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W tym roku dyskusje toczyły się tylko w Łagowie, chociaż do tradycji należą spotkania aktorów i
reżyserów z mieszkańcami Gorzowa, Zielonej Góry - Głogowa oraz okolicznych miast.
Podobno zabrakło benzyny i nie było czym rozwieźć filmowców po okolicy. Zresztą nie bardzo kogo
byłoby wozić. Nie obrażając gości „Lata" trzeba powiedzieć, że tak zwane sławy zlekceważyły widzów i
swoją imprezę. Dorota Stalińska, pierwszy raz w Łagowie, była zaskoczona nieobecnością kolegów.
Zabrakło jej tu wybitnych filmów i wybitnych ludzi filmów. Może tych wybitnych filmów nie ma!
W kinie „Świteź" widzowie obejrzeli siedem filmów przedpremierowych, filmy DKF w cyklu „Młode
kino polskie" oraz filmy stare ułożone w cykle, które miały stanowić ilustracje do tematu tegorocznej
imprezy „Film fabularny jako zapis współczesnej polskiej mentalności".
O polskiej mentalności dałoby się wiele powiedzieć słuchając dyskusji w kawiarni. Przez pięć dni, po
obejrzeniu pięciu filmów przedpremierowych, ochoty wielkiej do wspierania się o wartości artystyczne a
także etyczne (których wyrazicielami mieli być bohaterowie na ekranie) nie mieli ani krytycy ani twórcy. Nie
bardzo było o czym mówić. Dopiero „ Diabelskie szczęście" w reżyserii Franciszka Trzeciaka, z reżyserem w
roli głównej wywołało burzę. Posypały się gromy. Franciszek Trzeciak tłumaczył, że posługują się konwencją
kina jarmarcznego chciał zrobić film jasny, klarowny o człowieku pochodzenia wiejskiego, który nie może
zaakceptować siebie w środowisku miejskich nowobogackich. Film jest kolorowy, na ekranie widzimy
dorodne dziewczyny, ładne samochody, przestronne, nowe wille z basenami, w których zabawiają się
zdemoralizowani nowobogaccy.
Kicz, tandeta, film o niczym, szkoda taśmy - wołali krytycy. Reżyser bronił się rozpaczliwie,
odwoływał do serialu o Izaurze i kiedy wydawało się, że już naprawdę nie sposób czegokolwiek bronić,
wstał młody człowiek i powiedział: Przyjeżdżam do Łagowa z namiotem od lat, zawsze chodzę na przeglądy.
Nie jestem fachowcem, znawcą, jestem zwykłym widzem. Wysłuchałem krytyków i nie zgadzam się z nimi.
Mnie się film podoba. Lubię kolory, lubię patrzeć na przestrzenne mieszkania, na ładne dziewczyny i ładne
samochody. W kinie przez dwie godziny chcą widzieć to czego nie mam, na co dzień. I w tym filmie to
wszystko zobaczyłem.
Krytycy zaniemówili.
Niejako na uboczu programu (ale jednak w programie) pokazany został „Wielki bieg" w reżyserii
Jerzego Domaradzkiego. Fabuła osadzona w realiach lat pięćdziesiątych mówi o wartościach
uniwersalnych, ponadczasowych - o godności, uczciwości, a także o zeszmaceniu się człowieka z własnej
woli dla iluzorycznej kariery.
Filmów w tym roku nie oglądała Maria Kryś, łagowianka od 1946 roku. Z okazji „Lata" pani Krysiowa
przygotowała pokoje gościnne. Zawsze u niej ktoś mieszkał, na początku zadomowił się Bruno Oy'a.
Wysoki, przez okno zajrzał do kuchni, chociaż normalnie pani Krysiowa musiałaby sobie stołek podstawić
żeby dostać do parapetu. Wieczorami przygotowywał się do jakieś roli, grał na lecie, wczasowiczki siadały
na schodach i słuchały. Potem przyjeżdżał pan Janicki ze „Starego kina", a kilka lat temu pokój wynajął
Feliks Falk a po drugiej stronie zamieszkał Wodzirej.
Pani Krysiowa chodziła kiedyś na filmy historyczne, cały Łagów chciał na przykład zobaczyć
Binczyckiego z „Nocy i dni". Ciekawa też była niektórych artystek. Kiedyś długo szła za panią Chojnacką ,
żeby zobaczyć jak jest ubrana.
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W 1974 roku była wstrząśnięta. Poszła z mężem na film, patrzy, pod kinem, oparty o ścianę stoi
wieniec laurowy, taki pogrzebowy a na nim napis-Tu był kiedyś Festiwal Filmów Polskich, cześć jego
pamięci.
Wtedy Festiwal podkradł Gdańsk, impreza w Łagowie zmieniła charakter i nazwę na Lubuskie Lato
Filmowe.
Pani Krysiowa spieszy się dzisiaj. Musi dopilnować stada baranów, napalić w piecu a potem jeszcze
biec do ośrodka wczasowego, gdzie jest kierowniczką.
- Wie pani dlaczego wzięłam posadę w ośrodku? Boję się starości. Nigdy nie pracowałam, a będę
przecież stara.
Laureatów w amfiteatrze nie ma, nagrody odbierają za nich koledzy. Obiecują dowieźć i przekazać.
Lubuskiemu Latu towarzyszył trzeci Ogólnopolskich Plener Plastyków - Scenografów. Ślady
obecności plastyków widać było z daleka. Na murach zamku i na budynku kina zawisły duże, płócienne,
białe dłonie. Ktoś zastanawiał się głośno na ulicy czy są to czyste ręce artystów czy robotników, bo przed
amfiteatrem plastycy umieścili dwa manekiny ubrane w robocze kombinezony, obok powiesili butelki a po
przeciwnej stronie umieścili na sztorc kajak.
Po kilku dniach deszcze starły biel ze sztucznych dłoni, ręce zrobiły się szare.
Pani Aniela, rolniczka, sześćdziesiąt pięć lat, przechodziła rano ulicą obejrzała zwisające ręce, butelki
a potem zobaczyła artystę. Komicznie była ubrana, w cudacznym kapeluszu sprzed czterdziestu lat. Ale to
jeszcze nic. Zaraz wyszła druga. Głowa nastroszona; czerwona jak muchomor, włosy rozczapierzone, pani
Aniela mówi: Cudak jak trza.
Chciało się jej śmiać, bo buty też były cudaczne, ze sprzączkami na boku. Artystka szła sobie z gracją.
Człowiek nie może śmiać się sam do siebie w dodatku na ulicy. Na szczęście spotkała sąsiada
Węglowskiego.
- Panie Węglowski, widział pan tego cudaka - zapytała i już mogli pośmiać się swobodnie we dwoje.
Ale niech będzie to Lato Filmowe niech będzie dla młodych.

Regina Dachówna
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Atrakcyjność wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych na Ziemi
Lubuskiej
Postępujące przemiany ekonomiczne, zmniejszająca się opłacalność produkcji rolnej, szczególnie w
gospodarstwach o małej towarowości, zmusza się rolników do poszukiwania nowych form zarobkowania.
Jedną z nich może być turystyka w gospodarstwie rolnym. Szczególnie chętnie z wypoczynku na wsi
korzystają mieszkańcy dużych miast, które są coraz mniej przyjazne dla człowieka – hałas, przeludnienie,
zanieczyszczenia, różnorodne patologie społeczne…
Coraz więcej osób zwraca uwagę także na to co zjada, szczególnie w okresie wakacyjnym. Turyści
odwiedzający gospodarstwo, chcą mieć pewność, iż żywność przez nich spożywana pozbawiona jest chemii.
Dlatego coraz częściej decydują się na przyjazdy do atestowanych gospodarstw ekologicznych, do
gospodarstw ekoturystycznych i agroturystycznych. Pobyty na ich terenie mają również istotny aspekt
edukacyjny. Wypoczynek w gospodarstwie rolnym jest nauką jak powstaje żywność, na czym polega więź i
współpraca pomiędzy człowiekiem i przyrodą i dlatego jest ona taka ważna.
Okolice Lubska i Jasienia posiadają doskonale walory rekreacyjne. Małe uprzemysłowienie, piękne
krajobrazy, obszary chronione, ciekawa historia oraz tradycja - to są nasze atuty. Niestety często zdarza się,
iż ta uroda jest niedostrzegana, szczególnie przez samych mieszkańców wsi.
Przygotowują się do prowadzenia lub już prowadząc działalność turystyczną warto dokładnej poznać
walory turystyczne i kulturowe otoczenia, gospodarstwa i całego regionu. Wiedzą tą należy dzielić się z
turystami, aby ich pobyt był ciekawy.
Atrakcje turystyczne można podzielić na dwie główne grupy:
1. środowisko przyrodnicze, w ramach którego wyróżniamy
• klimat to jest nasłonecznienie, pokrywa śnieżna, czystość powietrza;
• rzeźba terenu – rodzaj rzeźby, jej urozmaicenie, osobliwości rzeźby, ( grupy skał), cieki
wodne;
• fauna (wiele gatunków ptaków jest związanych ze środowiskiem rolniczym, np.
przepiórki, bociany białe, jaskółki);
• flora (różnorodność grup roślinnych i ich przydatność dla różnych form rekreacji,
wielkości danych zbiorowisk, wielość gatunków i częstotliwość ich występowania);
• różnego rodzaju formy ochrony przyrody (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty
leśne – wodne – ornitologiczne, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, obszary
chronionego krajobrazu).
2. środowisko kulturowe, czyli:
• historia (ważne daty, osoby związane z regionem, miejsca pamięci oraz pobytu znanych
osób w okolicy);
• architektura (tradycyjne budownictwo ludowe, to jest chałupy, zabudowania gospodarcze
oraz ich wnętrza, zabytki sakralne, dwory, pałace tzw. Mała architektura, to jest kapliczki,
krzyże przydrożne);
• rzemiosło ( stare lub zanikające zawody, tradycyjne zajęcia, np. kowalstwo, pasterstwo,
sztuka ludowa – wyroby malarstwa – garncarstwa, rzeźby, pracownie współczesnych
twórców ludowych, tradycje);
• obrzędy religijne i świeckie, muzyka i tańce, stroje regionalne, legendy i opowieści,
kuchnie regionalne;
• muzea (etnograficzne, rolnictwa, izby regionalne, skanseny, różnego typu izby pamięci).
W zależności od tego jak duża jest różnorodność wymienionych części składowych, tym dany
krajobraz jest ciekawszy. Warto w chwilach wolnych sporządzić listę atrakcji turystycznych regionu na
podstawie powyższego planu. Pozwoli to nam lepiej poznać okolicę oraz dotować ofertę na różnego typu
gości. Dla osób zmęczonych hałasem, zanieczyszczeniami, widokiem brzydkich budynków miast,
tęskniących za terenami zielonymi, wieś to doskonałe miejsce aby wypocząć.
Najbardziej interesujące są zróżnicowane krajobrazy, gdzie przyroda sama zadbała o zaspokojenie
zmysłu, estetyki. Jednakże wieś to nie tylko przyroda. To także wspomniane środowisko kulturowe, czyli
zabudowa wsi, przydrożne krzyże i kapliczki, cmentarze, parki, dwory. Należy zadbać by one nie niszczały,
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lecz stały się atrakcją, która przyciągnie niejednego turystę. Zaangażowania lokalnej ludności i władz w ich
ochronę zabytki te bezpowrotnie giną.

1.

Nasza codzienność – egzotyką dla turystów

Turysta przyjeżdża na wieś nie po to by się przespać i zjeść, ale po to, aby atrakcyjnie spędzić czas,
wypocząć, mieć kontakt z przyrodą i jednocześnie poznać historię i kulturę.
Gospodarstwa agroturystyczne powinny szukać takich pomysłów na uatrakcyjnienie pobytu swoich
gości, których nie znajdą oni ani w miastach ani w miejscowościach typowo wczasowych.
Nie starajmy się wprowadzić kosztownych inwestycji zmieniających wiejskich charakter naszej
miejscowości, ale zachowajmy i utrwalmy to co już mamy dodając do tego szeroki wachlarz imprez
kulturowych. Atrakcyjne imprezy argumentem handlowym każdej oferty turystycznej.
Turyści chcą wiedzieć z wyprzedzeniem o imprezach w danej miejscowości lub regionu (kalendarz
imprez wydrukować przed rozpoczęciem sezonu rezerwacji miejsc).
Poniżej prezentuję przykłady zaczerpnięte z różnorodnych opracowań oraz własnych doświadczeń
zdobytych na wyjazdach, które należy dopasować do możliwości istniejących na danym terenie.
OFERTA KULTURALNA:
1. zwiedzanie zabytków, wiejskich, kościołów, skansenów, muzea, izb regionalnych, młynów,
ruin zabytków budowli itp.
2. udział w wydarzeniach lokalnych, świeckich i sakralnych (procesje, odpusty, festyny, dożynki,
jarmarki, wystawy rolnicze);
3. organizacja plenerów malarskich, fotograficznych z udziałem miejscowych artystów
(bezpośrednio na plantacjach, np. lnu, zbóż, słonecznika);
4. obserwacja pracy rzemieślników i twórców ludowych (haftowanie, wyszywanie, ceramika),
rękodzieła i zakup wyrobów;
5. opowieści, legendy, gawędziarstwo;
6. wino na wolnym powietrzu
7. wieczory autorskie – spotkania z ciekawymi ludźmi.
OFERTA REKREACYJNA:
Należy wziąć pod uwagę także formy, które nie wymagają od uczestników specjalistycznych
umiejętności i sprzętu.
1. spacery po najbliższej okolicy (wytyczne ścieżki spacerowe)
2. pływanie łódką lub tratwą, kajakiem
3. wycieczki terenowe; piesze, rowerowe, bryczka, wozem
4. jazdę konną
5. wędkarstwo
6. biegi na orientację
7. biegi z przeszkodami
8. pływanie (pod nadzorem ratownika)
OFERTA AGROTURYSTYCZNA
Gospodarstwo rolne, które prowadzi produkcje czy przetwórstwo rolno- spożywcze i dodatkowo
przyjmuje gości powinno zadbać o szeroki wachlarz takich usług i atrakcji, jakich turysta nie dostanie w
żadnym innym miejscu. Do atrakcji w gospodarstwie agroturystycznym należy zaliczyć:
1. obserwacja prac w gospodarstwie
2. uczestnictwo w niektórych (bezpiecznych) pracach (sianokosy, żniwa, wykopki, zbiór owoców i
warzyw, itp.)
3. obserwacja zwierząt hodowlanych i niektórych czynności (ubój, zadawanie pasz)
4. fotografowanie zwierząt i prac w gospodarstwie
5. rozmowy o rolnictwie
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6. pokaz technik i maszyn rolniczych
7. przejażdżka traktorem, kombajnem ( z zachowaniem BHP)
8. pokazy technik przetwórstwa produktów rolnych (np. zbóż „od ziarenka do bochenka”, czyli jak
powstaje chleb, przetwórstwo mleka z degustacją serów, świniobicie).
9. specjalna działka z uprawami warzyw, ziół i kwiatów do dyspozycji gości (pokazy układania
kompozycji kwiatowych, robienia przetworów, mieszanek ziołowych)
10. własnoręczny zbiór kwiatów (kojarzony z polską wsią, malwy, nasturcje, słoneczniki, rumianki) ziół,
owoców i innych płodów rolnych
11. konkursy dla dzieci związane ze wsią i rolnictwem
12. święto pieczonego ziarenka, święto miodu, święto kwiatów, itp.
13. obserwacja i nauka sporządzania regionalnych potraw (pieczenie chleba sękaczy i innych ciast,
wyrób wędlin, sporządzanie przetworów).
14. degustacje potraw regionalnych (białe biesiady, biesiady mięsne, rybne, itp.)
Bądźmy innowacyjnymi i kreatywnymi tworząc wyjątkowe, niezwykłe i ciekawe przedsięwzięcia.
Często coś, co jest dla nas codzienne i oczywiste, obok czego przechodzimy nie zwracając uwagi na to,
może wzbudzić zainteresowanie osób z miasta. Goście oczekują odmiennego typu wypoczynku i rozrywki,
więc naszym zadaniem jest tę odmienność zagwarantować.
A ponieważ interesuje ich wiejskość w każdym wymiarze, jest szansa na to, by dzięki turystyce
zachować kulturową tradycję polskiej wsi i jej bogactwo kulturowe.
Decydując się na przyjmowanie turystów warto poznać motywy, które skłaniają turystów do
odwiedzenia naszych gospodarstw. Dlaczego ludzie wyjeżdżają na wieś? Do najważniejszych motywów
zaliczyć można:
1. oderwanie się od miejskiego trybu życia ( od zgiełku, miejskiego hałasu)
2. spędzanie czasu z inną osobą, poza tym miejscem stałego zamieszkania, np. z rodziną, z ukochanym,
z przyjaciółmi ( w mieście ciągle jesteśmy zapracowani, nie mamy czasu dla rodziny)
3. chęć zawarcia znajomości zarówno z innymi turystami jak i gospodarzami
4. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych i estetycznych ( obcowanie z pięknem natury, bliski kontakt z
innymi ludźmi, ich kulturą, sztuką, obyczajowością)
5. zaspokojenie potrzeb biologicznych (regeneracja sił i poprawa zdrowia)
6. poznania zmian środowiska przyrodniczego
7. zmiana rytmu życia.

2. Charakterystyka turystów różnej narodowości
NIEMCY - cenią przyrodę, walory kulturowe, rozrywki. Zwracają szczególną uwagę na informacje,
które uzyskują przed przyjazdem. Szukają wysokiej jakości zakwaterowania.
BELGOWIE - kochają przyrodę, wolą zakwaterowanie wyższego standardu, zostają na dłużej, lubią
dobrą kuchnię, uczestniczą w życiu gospodarczym.
BRYTYCZYJCY - cenią nieskażoną przyrodę, dobrego standardu zakwaterowania walory
kulturowe, rodzinną atmosferę.
HOLENDRZY- uwielbiają przyrodę, ważne są dla nich możliwości uprawiania różnych sportów
(rowery, kajaki, itp.). Szczególnie istotne jest uczestnictwo w życiu gospodarstwa.
Nie istotny jest dla nich standard zakwaterowania, przeważnie nocują w namiocie
lub przyczepie kempingowej, często zmieniając miejsce wypoczynku.

Mieczysław Wojecki
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Annita Zajonzek-Müller
Lindenstr. 25
D 73760 Ostfildern
Liebe ehemalige und heutige Bewohner Lagows!
Mit diesem Schreiben wende ich mich an Sie, um Ihnen unser Projekt vorzustellen, das in Gesprächen
entstand, die zwischen Herrn Helmut Sommer (wohnhaft in Lagow bis 1945) vom „Heimatkreis
Oststernberg" und mir (geboren 1943 in Lagow) stattfanden.
Es geht um das Heimatmuseum in Lagow.
Wir haben eine deutsch/polnische Arbeitsgruppe gebildet, der auch ich angehöre und die schon 3x in
Lagow getagt hat.
Wir erhielten die volle Unterstützung von Seiten der Gemeinde Lagows, vertreten durch den Bürgermeister
Herr R. OIeszkiewicz und die Gemeindeinspektorin Frau B. Wozniak, was wir sehr zu schätzen wissen.
Auch hat der Vorsitzende der „Sozial - Kulturellen Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg" Herr
Bernaczek uns seine Mithilfe zugesagt, sowie der Redakteur von „Klimaty Lagowskie" Herr Bryl.
Nach unserer letzten Besprechung am 27. 09. 2010, Herr Sommer wird berichten, hatten wir
Gelegenheit, den Raum zu besichtigen.
Ein kleiner Raum im mittleren Stock des einzigen noch an der Mauer sich befindenden kleinen
Fachwerkhauses.
Diesen Raum möchte ich „Raum des Erinnerns" nennen.
Er soll Menschen die Möglichkeit bieten, ihre Erfahrungen, die mit Lagow in Verbindung stehen, in Text und
Bild darzustellen, um sie einem interessierten Publikum aufzeigen zu können.
Er soll aus der Vergangenheit in die Gegenwart führen und ein Forum sein für einen regen
Gedankenaustausch zwischen Deutschen und Polen.
Wir möchten beginnen mit dem Thema:
„Kinder in Lagow - Gestern und heute"
Weitere Themen könnten sein:
„Geschichte deutscher und polnischer Familien vor und nach 1945"
„Lagow im Wandel der Zeit"
„Die Geschichte der Johanniter- Burg"...
Wir benötigen dafür nun Bilder und Texte der ehemaligen und jetzigen Bewohner Lagows.
Jedes Bild sollte mit einer kurzen Beschreibung versehen sein.
Einige Bilder haben wir schon gesammelt.
Es existieren auch schon schriftliche Lebenserinnerungen von ehemaligen deutschen Bewohnern Lagows.
Alle uns zur Verfügung gestellten Originale werden sorgsam behandelt, für die Ausstellung aufbereitet und
dann wieder an Sie zurückgeschickt.
Alle Ihre Unterlagen übergeben Sie bitte Frau Boguslawa Wozniak ul. Lutego 7, Lagow Bitte unterstützen
Sie unser Projekt.

Mit freundlichem Gruß
Annita Zajonzek-Müller
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Aktualny wykaz bazy noclegowej w Łagowie – stan z 2009 r.
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Źródło: Praca licencjacka napisana w PWSZ Sulechów w 2010 roku przez
Krzysztofa Najdek pt. „Rozwój turystyki w Łagowie w latach 2000 – 2010” pod
kier. dr Mieczysława Wojeckiego
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Będzie boisko - Czy będzie bezpiecznie? - Żółwiem czy tygrysem!? (cz. III)
Szykuje się wreszcie, że gminny Łagów ulepi i to swoimi siłami boisko sportowe albo i trochę więcej.
Może to będzie zespół boisk sportowych i rodzaj centrum sportu z zapleczem z prawdziwego i
oczekiwanego zdarzenia. Takie oczekiwane centrum sportu i rekreacji to przyszłościowe, fajne miejsce dla
dużej grupy ćwiczących, ćwiczących różne dyscypliny sportowe. To oczekiwanie i życzenie realnego postępu
w Łagowie, ale dla bardzo szerokiego grona młodych i starszych - na 2,77 ha. To byłoby i będzie coś -jeśli
zostanie zrealizowane. Bo Łagów, to w rzeczywistości gminnej, ostatni bastion bez nowoczesnego boiska, z
zapleczem przy nim, tak potrzebnym ćwiczącym. To wszak gmina pewnej aktywności sportowej, a
piłkarskiej w szczególności.
Nie ujmując nic obecnym młodym ludziom, w Łagowie nie było dużej piłki, wszystko zamykało się i
rozmywało w literach klas sportowych C, B, D. To wszystko i to z przerwami, było grą zawodników Łagowa
w sąsiednich drużynach, łączeniu do silniejszych lub zastój. Tak się złożyło przez znaczący upływ czasu, że
dawni LZS - owcy, to starsi panowie, niektórzy już na wiecznej zielonej murawie...
Innym może powodem było boisko, dostęp do niego, położenie, objazdy, dbałość w ostatnich latach
o płytę. Poniemieckie boisko leży w kontrolowanej, chronionej strefie przyrodniczej i parku leśnym,
buczynach łagowskich. Współczesność Łagowa, to praca lub jej brak, to upadek zakładów, stałej
państwowej pracy, świadomość, że o pracę trzeba walczyć lub jej poszukiwać dalej, poza Łagowem. Tylko w
sezonie letnim, wczasowym, słonecznym, jest najlepiej...
Zakładanie na początek lata 2010 otwarcie obiektu, do dobry czas dla lokalnego sportu,
kibicowania, organizowania imprez i festynów o charakterze masowym, spotkań o zasięgu gminnym i
szerszym.
Porządnie i przyszłościowo wykonane obiekty będą zapewne służyć lata miejscowym i okolicznym
wioskom, ich mieszkańcom, i wchodzącym w sportowy wiek dzieciom i młodzieży - będą najlepsze,
najnowsze i największe. I tak powinno się stać.
Szkoda jednak, że w tym samym czasie odstąpiono w łagowskiej, szkolnej i administracyjnej
rzeczywistości, od budowania ORLIKA. Równoczesne dbanie o szkolne obiekty, o gminne obiekty
sportowe
w Łagowie,
stanowiłyby silny akcent
postępu, utrzymania przyznanych środków
finansowych i dbałości rzeczywistej, a zarazem tworzącej miejsca pracy...
Nowe, budowane boisko sportowe położone jest przy drodze powiatowej Łagów -Jemiołów, jednej
z dotychczas najgorszych w gminie. Wiosenne prace 2010 przy tej drodze przyznane pieniądze, pomoc
starostwa zniwelowały wieloletni problem prawie do zera.
W 2011 i 2012, po upływie kilku pór roku będziemy mogli ocenić całość przedsięwzięcia, a dróg i
boisk w szczególności - gdy pobocza, rowy, zakręty, będą miały należną na tej pochyłości drogowej, dalsze
czytelne dla użytkownika dopracowania, a więc regulacje. Podstawowym, nowoczesnym zjawiskiem
regulacji i regionalnego podejścia obróbki dróg, poboczy, rowów jest dostrzeżenie potrzeby ułożenia
chodnika - ścieżki rowerowej na tym odcinku, lub ujęcie w nowym projekcie. Szczególnie odcinki
największego nachylenia, Plebania - tablica z oznaczeniem miejscowości Łagów.
Patrząc znowu szerzej - tylko droga powiatowa Łagów - Żelechów równa się wspomnianymi
wieloletnimi zaniedbaniami i kolejnymi latami odkładanego gruntownego remontu - przebudowy całości,
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tylko wtedy zakrzaczone samosiewami pobocza, nierówności drogowe pobocza wąskiego i resztkowego
asfaltu, pozwolą użytkownikom drogi poruszać się bezpiecznie.
Ta droga powiatowa, o także krętej, nierównej nawierzchni o dużym i rozległym nachyleniu zjazdu podjazdu tzw. czerwonej przepaści jak określali Niemcy i nazywanej współcześnie rynną dwu jezior,
wymaga środków i pracy. O tym, że i do 1945 roku i do 2011 roku gdy pojawią się wielkie opady, a tak było
2009-2010 i 2010-2011 w porze zimowej użytkownicy drogi jadą przez Sieniawę lub Buczę nadkładając
kilometrów przejazdu do zaplanowanego celu. A już przecież trzeba pilnie walczyć o plany i środki
pieniężne, rezerwować ich sumy dla dróg i ulic w Toporowie, Jemiołowie, Łagówku - i to jest znowu po
czasie, znowu pilne, niezbędne, czyli na wczoraj, gdy niby były pieniądze do zabezpieczenia. Przykład, to
ciągnąca się obietnica drogowej normalności Sieniawy! Te dni ostatniej zimy pokazały, że były długie,
mroźne, śnieżne, dolegliwe i mogą się powtarzać, nawet dość często, nawet każdego roku, także z
dolegliwą wówczas dużą ilością śniegu.
Jedynym zasadnym stwierdzeniem jest to, że drogi należy robić zawsze solidnie, wytrzymałe, z
niezbędnym teraz chodnikiem czy też z bezpieczną ścieżką rowerową (ona wtedy jest i dla pieszych,
spacerowiczów, uczniów, dla matek z dziećmi w wózkach itp.), bez administracyjnie - bo narzuconej groźnej kolejnej oszczędności, która nagle przewraca ustalenia, plany i staje się najbardziej trwała - nic się
nie dzieje lokalnie - bo kolejna „bida" w kraju...
To solidne, to na lata dobrze wykonane i realizowane utrzymanie jakie już wymieniałem - rowy,
pobocza, mostki, przepusty odwadniające (a takie były, zaniedbano po 1945 i można je jeszcze wskazać),
spady i nachylenia, odcieki i odpływy wody zebraniowej -jak 2010, w maju i czerwcu pokazał błędy i
zaniedbania, źle pojmowane oszczędności, drobnej kanalizacji lokalnej w wielu miejscowościach Polski.
Dobre drogi, a teraz tego należy tylko oczekiwać, przy danych długoletnich zaniedbaniach, przy
narastającym i nasilającym się ruchu pojazdów-to powtórzmy, lepsze i konieczne bezpieczeństwo w ruchu
drogowym, i to codziennie i całodobowo.
W 2011 roku, w gminie, mamy jak co roku piłkarskie drużyny w kilku wsiach, które będą zmagać się
w rozgrywkach klas niższych - w Łagowie kolejny zaklęty obieg B- klasowej drużyny. Ale dobre i to, że klub,
drużyna istnieje, że mogą mieć już nową, lepszą na lata, wymaganą w regulaminach płytę boiskową i boiska
pomocnicze - przykład gmina i wieś Świdnica k. Zielonej Góry.
Rozgrywki ruszyły, budowa boiska trwa, drogi obiecane są robione według planów starostwa w
Świebodzinie. Oby te przedsięwzięcia ziściły się w 2010-2011 w całości!
Tekst powstał w 2010 / 11 - z myślą że na prognozie boiska (-sk) gminnego i roku wyborczego w
gminie się uda. I? I nie udało się - szkoda sezonu kolejnych obietnic - szkoda, że listopadowe zamocowania
bramek udają zakończoną płytę boiskową ale nie gotową! Czekamy więc dalej! Także na finał drogi i
chodnika w Sieniawie...
I to nie jest cool!

Tekst i zdjęcia
R. Bryl
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Wracamy do tematu po 2-ch latach…

Łagów, most na kanale – brak porządnego chodnika XI /
08

Nieszczelna, nieczynna, zdewastowana
hydropompa dawnego PGR-u – gorzelni z
1884 r.

Nieczynna hydropompa, kiedyś w zasobach PGR Łagów
Obiekt do pilnego zagospodarowania

Droga k/j Małego do PGR…

Nieczynny, niepotrzebny pawilon handlowy
na ul. Chopina – Łagów

Teksty i zdjęcia R. Bryl
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Und so soll es geschehen!
Die Redaktion von „KL" stellt in ihrer neuen Nummer 1/9/2011 zwei neue Tätigkeitsvorschläge der
deutsch-polnischen Arbeitsgruppe (der ehemaligen und heutigen Einwohner Lagows) aus dem Jahr 2010
dar schon nach dem Vorentwurf dessen, was gemacht werden soll, in welcher Reihenfolge. Wir appelieren
auch und möchten, dass die Leser und wohlwollend gegeüberstehen und sich der Zusammenarbeit
anschließen.
Zurzeit werden von der Gruppe zwei Maßnahmen im Bereich der Beschreibung, der Ordnung und
Bezeichnung des alten evangelischen Friedhofs auf dem Falkenberg aber auch im Rahmen der Sammlung
und Ordnung der ehemaligen Bestände des Freundenkreises Lagows durchgeführt. Nach dem Jahr 1998
wurde die Tätigkeit des Freundenkreises Lagows eingestellt und zugleich sind die jahrelang gesammelten
Bestände in Form von Texten, Einträgen, Erinnerungen, Fotos, Bildern, Zeichnungen und anderen
materiellen und im Freundenkreis nicht registrierten Gütern verschwunden. Beide Vorschläge lassen uns
annehmen, dass den Worten Taten folgen und zur konkreten Form werden. Das ist auch ein Signal, dass
es deutlicher, aktiver und mehr europäischer sein kann. Hier in Lagow und in seiner Umgebung muss man
dringend im Jahr 2011 oder spätestens 2012 eine Ausstellungsfläche für die gesammelten Güter finden,
deren Zahl, ich nehme optimistisch an, noch zunimmt. Frau Annita Zajonzek-Müller - geb. Lagow, jetzt
Ostfildern und Herr Helmut Sommer - Lagower Einwohner, jetzt Berlin arbeiten aktiv von den ersten
Gesprächen, damit Lagow interessant ist. Ununterbrochen, schon seit vielen Jahren ist an den Lagower
Angelegenheiten Christa Zajonzek-Weidlich aus Potsdam interessiert. Sie schreibt interessante
Erinnerungen aus der Zeit des Lebens in Lagow. Wir laden alle diesseits und jenseits der Oder zur
Zusammenarbeit ein.

Ryszard Bryl

Bekanntmachung von „KL"
Die Redaktion von „Klimaty Lagowskie" sucht Personen, deren Erinnerungen, Archivfotos bei den unten
angegebenen Themen, die in Zukunft bearbeitet werden und sich auf Lagow und seine Umgebung
beziehen, behilflich sein können. Die ausgeliehenen Fotos geben wir zurück, speichern auf einer CD und
verbessern nach dem Wunsch.
1/ In Lagow stand in den 30er Jahren des 20. Jhs in der Bahnhofstraße (jetzt die L. Pinecki-Straße) eine
rießengroße Villa von Max Schmeling, von dem besten Boxer damaliger Zeit, der im Schwergewicht mit
dem dunkelhäutigen Joe Luise kämpfte. Dieses Gebäude wurde nach dem 01.02.1945 zerstört. Es war
auch bis 1945 das Amt der Deutschen Post. Wir besitzen Fotos von der Seite des Tschetsch Sees, wir
haben aber keine von der Seite der Straße und es fehlt auch an detaillierte Erinnerungen...
2/ Noch einmal werden wir über das Leben des Ringkämpfers aus Stotuh bei Lagow und aus Zielenzig
Leon Pinecki schreiben - er hatte mit seiner Frau Häuser und Restaurants, er nahm am öffentlichen Leben
in Lagow und in Zielenzig bis 1949 teil. Wir sammeln weitere Erinnerungen. Darüber haben wir in der Nr.
3/2009 geschrieben.
3/ Wir sammeln Fotos (mir den Erinnerungen ist es viel schwerer), die Namen der Einwohner, der Besitzer
des Gasthauses und Informationen, woher sie stammten, Infos über Buchmühle aus der Zeitspanne 19001945. Wir haben verschiedene Fotos. Wir brauchen auch Infos, was es sich weiter bis zum Bechensee
befand.
Redaktion
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SZKOŁA PODSTAWOWA DO 1965 r. W ŁAGOWIE

