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Powszechna Szkoła w Żelechowie, powiat wschodniotorzymski, 1933/34
Nazwiska uczniów od góry od lewej na prawo: 1. rząd: G. Kroke, W. Stein, Schewisch, G. Siebenschuh, ?,?, Schlau, E. Band,
Jakobitz, Decker, E. Kroke, G. Klaus, E. Lukas; 2. rząd: E. Drabsch, L Matuschewitz, M. Baer,Werner, I. Jakobitz, G. Zillmann,
I. Zimmermann, L.Lukas, E. Werner, G. Zeise, E. Hoppe, I. Richtsteig, B. Pätzold, L Kroke; 3. rząd: G. Klaus, H. Otto, W. Lukas,
G. Fuchs, S. Herrmann, E. Lukas, E. Wähling, E. Werner, W. Hoppe, M. Hampel, A. Otto, E. Baer, Werner, A. Richtsteig, E.
Pätzold, von Carnowski, Drabsch; 4. rząd: U. Band, E. Otto, I. Otto, E. Baer, I. Matuschewitz, M. Kroke, H. Baer, E. Herrmann,
E. Siebenschuh, U. Fritsche, I. Otto, G. Baer, D. Baer, L. Hampel, I. Hahn, T. Hampel, E. Werner; 5 rząd: E. Nitschke, H. Baer,
A. Herrmann. A. von Carnowski, H. Schlau, E. einke, I. Röstel, L Dolling, E. Siebenschuh, G. Lukas, H. Fuchs, E, Wähling, E,
Zeise. Nauczyciel u góry po lewej pan Willi Zillmann.

Wiejska szkoła w Żelechowie
Do powyższego zdjęcia jeszcze kilka myśli
dotyczących naszej szkoły. Prawie jak we wszystkich
szkołach wiejskich naszego powiatu, wszyscy
uczniowie uczyli się w jednym pomieszczeniu. Klasv 3
i 4 miałv dwie pierwsze godziny, potem były klasy 1 i
2. Klasy wyższe od 5 do 8 swoje lekcje miały całe
przedpołudnie. Chociaż Żelechów był względnie małą
wsią było jednak wiele dzieci. Wiele rodzin miało 5
dzieci, które przydzielone były do różnych klas. Przez
pewien czas uczyli również młodzi nauczyciele jak np.
klasy pierwsze pan Selchow czy panna Bartsch w
starym Chausseehaus (dom przy szosie).
Nauczyciel, pan Zillmann, prowadził ostre rządy i nikt
nie odważył się szeptać; ale i tak znajdowały się
okazje by kogoś ukarać, stosując karę cielesną.
Chłopcy musieli wychodzić do przodu, pochylać się a
nauczyciel mocno bił. Gdy ktoś nie radził sobie przy
mapie albo przy tablicy, nauczyciel chwytał jego
głowę i uderzał nią o różne obiekty. Gdy był wściekły,
rzędami lał uczniów kijem po plecach. Dziewczyny
musiały wyciągać do przodu dłonie, a on mocno bił je
po rękach. To wszystko przyczyniło się do tego, że
strasznie byliśmy onieśmieleni. Straszne było też
patrzenie na własne rodzeństwo, dostawało lanie.
Tłumaczenie: Anna Łukasiewicz

Jednego wydarzenia nie zapomnę. Pewnego razu na
środek miała wyjść dziewczynka, żeby dostać lanie po
rękach. Gdy wyciągnęła drżące ręce do przodu
powiedziała: "Panie nauczycielu, zmoczyłam się!"
Wśród ryku całej szkoły, wypędził ją i oszczędził jej
lania. Ja prawie nie miałam problemów tego typu:
niemiecki i historia, geografia i przyroda,
wypracowanie i dyktando były moimi ulubionymi
przedmiotami. Liczenia i wf-u nie darzyłam zbytnią
sympatią.
Co wtedy było złe, to fakt, że oficjalnie wbijano nam
do głowy narodowy socjalizm. Miał on wpływ
praktycznie na cały czas szkolny. Cała struktura partii
od najmniejszych komórek aż po rząd, to wszystko
ciągle przedstawiano nam z najmniejszymi
szczegółami. Osiem lat towarzyszył nam ten temat,
więc nic dziwnego, że ostatecznie było się o tym
przekonanym. Kolejne lata uczyły nas czegoś całkiem
innego.
Przynajmniej połowa uczniów z tego zdjęcia już nie
żyje a żyjący jeszcze pewnie mogą potwierdzić te moje
słowa.
Eva Lattisch z domu Herrmann, dawny Selchow
Podkreśliłam siebie i moje rodzeństwo.
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Żelechów
gm. Łagów, pow. Świebodziński
Żelechów leży 5 km na wschód od Łagowa, przy bocznej drodze z Łagowa do wsi Bucze. Pałac wraz z folwarkiem
położony jest w południowo-wschodniej części wsi, założonej na planie owalnicowym. Całość założenia składała się z
trzech głównych podzespołów: rezydencjonalnego, gospodarczego i kolonii mieszkalnej. Najbardziej reprezentacyjny był
oczywiście kompleks złożony z parku i usytuowanego w jego północno-wschodnim narożniku pałacu. Obecnie budynek
jest nieużytkowany.
Żelechów, powstały najpewniej w XIII wieku, w 1421 roku został nadany joanitom z komandorii łagowskiej. Od
1510 roku dobra żelechowskie były w lennym posiadaniu Hansa Horna. W XVI wieku majątek uległ podziałowi, a
ówczesne przekazy źródłowe informują o trzech posiadłościach rycerskich w Żelechowie. W XVIII wieku były one już
scalone i znajdowały się w rękach rodziny Zabeltniss, a następnie rodziny Rissman, która przebywała tutaj od 1841 do 1945
roku. Obecny pałac pochodzi z 2. poł. XIX wieku i wzniesiony został zapewne staraniem Carla Rissmana, w dwóch
rozdzielonych krótkim okresem fazach. Za jego sprawą powstały także nowe obiekty gospodarcze, park krajobrazowy i
ogród owocowo-warzywny oraz położona w pobliżu kościoła kolonia mieszkalna pracowników folwarku.
Z analizy architektury wynika, że starsza część pierwotnie prosta w formie, uległa przebudowie pod koniec
stulecia, kiedy obiekt powiększono o nowy neorenesansowy segment.

Pałac w Żelechowie. Elewacja północna

Pałac w Żelechowie. Wejście północne

Złożony plan pałacu składa się obecnie z dwóch połączonych krótszymi bokami prostokątów. Do dłuższych boków
obu części przylegają różnej wielkości czworoboczne ryzality. Rozczłonkowana bryła obiektu składa się z kilku różnej
wielkości segmentów - parterowych i piętrowych, nakrytych dachami dwu- i wielospadowymi. Starsza część jest parterowa
z użytkowym poddaszem, nowsza - w niektórych segmentach parterowa, w innych piętrowa. Na styku dwóch ustawionych
prostopadle części pałacu, występuje wtopiona w bryłę czworoboczna wieżyczka, nakryta kopułą. Nie wychodzi ona ponad
połacie dachu.
Elementami zespalającymi stylowo całość są głębokie boniowania narożników oraz uformowane wolutowo szczyty
elewacji, ryzalitów i wystawek. Zróżnicowane są natomiast otwory okienne i drzwiowe - jedne prostokątne w płaskich
obramieniach z nadprożami w postaci odcinków profilowanego gzymsu, inne zamknięte półkoliście bądź łukiem
odcinkowym, z kluczem. Pomieszczenie z tarasem przy starszej części budowli ma wejście flankowane kolumnami. Fasadę
w detalu architektonicznym kształtowaną podobnie do innych elewacji, wyróżnia wysokość (dwie pełne kondygnacje) oraz
przesunięty z osi okazały ryzalit z tarasem.
Wnętrze pałacu w Żelechowie nie zachowało do dzisiaj wielu istotnych elementów dawnego wyposażenia i
wystroju. Z informacji starszych mieszkańców można wnioskować, że dawniej istniały w nim dębowe stropy oraz
wystawne piece i duże kominki.
Po wojnie - w latach 50. XX wieku - pałac odrestaurowano. Majątek należał wówczas do PNZ a następnie do PGR
Łagów. Brak jest informacji na temat prac przeprowadzonych przez kolejnego zarządcę - Inspektorat Świebodzin i
Kombinat PGR w Świebodzinie. Najprawdopodobniej były to tylko drobne naprawy. W latach 80. XX wieku remonty
obejmowały głównie budynki gospodarcze. Przez pewien czas w pałacu mieściła się szkoła. W roku 1993 założenie
przeszło w ręce Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obecnie, pomimo że pałac jest nieużytkowany,
przeprowadzane są w nim bieżące remonty - na przykład przełożenie dachu wraz z wymianą dachówki.

Małgorzata Szymańska-Dereń
Źródło: przedruk z Zamki, Dwory i Pałace woj. lubuskiego, wyd. Woj. Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – 2009, wyd. II poprawione i uzupełnione.
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Szkoła w Łagowie w latach 1945 – 1990 cz. II / III /
Podzieliłem sam fakt powstawania i tworzenia oraz działalności szkoły w Łagowie na cztery
zasadnicze części. W Nr 2/10/2011 było ogólnie o oświacie w okolicy i do takich opisów częściowych z
terenu będziemy powracać – to w szkołach od zawsze uczono, wychowywano bardzo młodych ludzi, na
dziesięciolecia przydatnych we wsi, powiecie, w Polsce, ale głównie na swoim podwórku, na łonie rodziny.
Tak jest w każdym narodzie. Jak jest u nas, to już prosta samoocena…
Pisząc o SP Łagów gromadzimy zdjęcia i wiedzę mówioną i pisaną o nauce w swojej szkole. To
siedzi w każdej młodej – starej głowie – niektórzy błędnie mówią - w sercu – serce to tylko pompa tłocząca
krew.
Przed nami, na koniec cyklu udana lub nie, relacja o oświacie lokalnej za 1990 – 2012 rok. To będą
najświeższe, jawne relacje najmłodszych dyrektorów czyli nauczycieli czynnych zawodowo…
Będziemy próbować i obiektywizować czas oświaty!
Jeśli zbierzemy wiadomości o oświacie ze szkół wokół Łagowa, ich namiastkę choćby – także
napiszemy. Bo cóż wiemy żyjąc o szkołach w Trześniówku / Groß Kirchbaum lub Malutkowie /
Malkendorf. Albo to był epizod, albo uczniów było mało, lub ich już nie ma, wysiedlani rodzice
wyprowadzili się gdzieś w inne okolice.
R. Bryl

Przenosiny do nowej szkoły! – 29.01.1965
Przenosiny i przymiarki ówczesne, czyli władz politycznych i oświatowych aby otworzyć szkołę w
nowym miejscu gdzie ją budowano nie w pełni się udały – powodem był głównie krótki okres budowy.
Tradycyjnie wtedy, w PRL-u otwarcie było prognozowane w jakąś rocznicę – tutaj 17.01.1965, czyli
zdobycia i wyzwolenia stolicy Polski – Warszawy.
Rok nauki szkolnej 1964/65 rozpoczął się jeszcze w starych obiektach przy ul. 22 Października,
podobnie jak w latach minionych. Była potrzeba przyspieszenia terminu oddania budynku nowej szkoły do
użytku i zrodziły się lokalne inicjatywy społeczne, pracownicze – zakładów pracy, uczniowskie i
nauczycielskie.
Na obiekcie budowanym przybywa robotników aby pomóc, porządkować (co będzie trwało jeszcze
parę lat) i uruchomić działalność placówki dydaktycznej w zawsze lokalnym, turystycznym, małym
Łagowie.
W Świebodzinie, w Łagowie, w Zielonej Górze podczas kolejnych rozmów ustalono, że 29.01.1965
będzie tym uroczystym dniem, kiedy stara szkoła z marszu przejdzie do nowej placówki i uroczyście będzie
otwarta, przekazana do użytku, płynnie ucząc z dnia na dzień. W dniu 17.01.1965 r. wieloosobowa komisja
dokonała odbioru obiektu.
29.01.1965 r. o godz. 1000 po raz ostatni zebrały się dzieci, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście
przed budynkiem, na boisku szkolnym, aby przejść w kolorowym, zimowym przemarszu do nowej szkoły.
Na czele pochodu, z orkiestrą LWP z Międzyrzecza, władzami politycznymi i gośćmi, przemaszerowano do
nowej placówki.
5
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07.12.1965 r. dla Szkoły Podstawowej w Łagowie, od Towarzystwa Kulturalnego
wpłynęła kwota 20 tyś. złotych na ufundowanie 2-ch stypendiów dla uczniów, absolwentów,
którzy w przyszłości będą na studiach uniwersyteckich. W wyniku niedociągnięć i braku
„spiritus movens‖ (red) – siły sprawczej – pieniądze wpłacono na szkolne SKO i nie było
realizacji…!?
W roku 1975, w dziesięć lat od zainstalowania się szkoły na Wzgórzu Szkolnym przy
ul. Szkolnej 1, rozpoczęto obchody jubileuszu jej 10-cio lecia i wyznaczono dzień na
17.01.1975 r.
Przez dwa miesiące w Łagowskiej szkolnej rzeczywistości pod przewodnictwem z-cy
Gminnego Dyrektora Szkół mgr Kazimierza Dębskiego trwały intensywne prace
przygotowawcze zmierzające do zakupu sztandaru, zbierania funduszy na ten cel, konkursy,
lekcje o sztandarze i jego roli, wystawy osiągnięć, itp.
W uroczystym dniu 17.01.1975 r. na ogólnej uroczystości szkolnej z udziałem władz i
fundatorów sztandaru – miejscowych zakładów pracy, dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej
Tadeusz Myszczyszyn podziękował za całość przedsięwzięcia budowę tradycji i nazwy
szkoły jako trwałej inicjatywy lokalnej, lokalnie ważnej dla każdego ucznia i absolwenta,
oraz utrwalenia zachowań przez składanie uroczystych ślubowań…
W tym opisywanym wspomnieniami czasie 1965-1975 r., tereny szkolne wymagały
dalszej pracy porządkującej. Po otwarciu szkoły, kontynuacji nauki, po 29.01.1965 r. szkoła
kroczkami „przyswajała‖ przynależny teren.
Czasowo szkoła nie posiadała boisk sportowych, drogi dojazdowej dobrej, chodników,
opłotowania, czy zewnętrznego oświetlenia terenu. Z miesiąca na miesiąc poprawiało się
otoczenie

szkoły.

W

październiku

1965

r.

wykonawca

budynku

Gorzowskie

Przedsiębiorstwo Budowlane wykonało drogę dojazdową od ulicy do bramy, a następnie do
budynku szkolnego i okolicy przyszkolnej, położono płytki na tarasie szkolnym i
dobudowano schody zejściowe z tarasu. Dowożenie uczniów do szkoły wymusiło kolejne
przebudowy drogi aby pojazdy większe mogły parkować, zawracać. Kuratorium w Zielonej
Górze czuwające nad oświatą dostrzegało potrzebę pomocy szkole łagowskiej i dosyłało
uczniów szkół średnich do dalszej pomocy w kształtowaniu okolic pobliskich szkole. Tak w
Łagowie sprawdzali swoje zawodowe umiejętności uczniowie Szkoły Rzemiosł Różnych z
Gorzowa, Liceum Pedagogicznego z Nowej Soli i in. Dzięki ich pracy i przerzuceniu ton
ziemi i kamieni powstały górne boiska wytyczając i wyrównując teren dla piłki ręcznej,
10

siatkowej, koszykówki oraz bieżnia, skocznia w dal i in. Niektóre miejsca trzeba było
tworzyć jako skarpy i murki oporowe. Miejscowa młodzież szkolna jako sportowa, harcerska
i na swoim terenie lepiła też przez swój udział, swoje tereny sportowe z nauczycielami klasy
i w-fu. I ciągle było tego działania za mało – ale w efekcie były już rodzące się wyniki
sportowe. Znaczące, duże i wieloletnie.

Zofia Masalska
R Bryl
c.d.n.
Tekst powstał dzięki zapisom Pani Zofii Masalskiej
Słowniczek nazw:
GK – Gminny Komitet PZPR
KP PZPR – Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KW – Komitet Wojewódzki
GS SCH – Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
Wzgórza Szkolne – miejsce gdzie zbudowano szkołę – nazwa od redakcji

Uzupełnienia i poprawki do cz. I.
W tekście wymieniającym nazwiska nauczycieli brak jest przez przeoczenie nauczycieli Marii
Tyliszczak i Czesława Reguły.

zdj. R. Bryl – Archiwum „KŁ‖
Zdjęcia z uroczystości prezentujemy dzięki udostępnieniu ich przez dyrektora Zespołu Szkół Pana
Dariusza Rutkowskiego – Dziękujemy!
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Wmurowanie tablicy pamiątkowej, nadanie imienia i ofiarowanie sztandaru. - 24.06.1965 r.
W parę tygodni później gdy w nowym budynku trwały prace zagospodarowujące obszary
terenu wewnątrz i na zewnątrz szkoły jaki pozostawiły pojazdy budowlane i sprzęt zbliżał się
kolejny, wielce uroczysty moment. W połowie maja 1965 r. do Gdyni, statkiem szwedzkim „Hallar‖
przywieziono skrzynię z gablotami i okazami zwierząt, ptaków jako dar szkole przez Polskie
Towarzystwo Kulturalne z Południowej Afryki, patrona łagowskiej szkoły. Przedsięwzięciu
patronował kpt. lotnictwa J. B. Janik osiadły w Kapsztadzie.
Nadesłano 6 gablot z afrykańską sztuką ludową, strusie pióra, jaja strusie, zbiory
geologiczne, nasiona roślin, podręczniki i albumy o florze i faunie Afryki, rzeźby z drzew
afrykańskich. Do Łagowa miał przylecieć sam organizator p. J. B. Janik.
Zaplanowano oficjalną datę – 24.06.1965 koniec roku szkolnego na odsłonięcie tablicy
pamiątkowej z imieniem szkoły na frontonie gmachu szkolnego. Całość była uzgodniona z
ofiarodawcami z RAF i brzmiała: „Szkoła – Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Obrońców
Warszawy w Łagowie Lubuskim – 1965 r.
Ta uroczystość znowu zgromadziła przedstawicieli władz; Franciszek Siwicki – kier. Wydz.
Szkolnictwa KW PZPR Ziel. Góra, Józef Ziarnkowski – sekretarz Woj. Społecznego Komitetu
Funduszu Budowy Szkół, Władysław Kokociński – II sekr. KP PZPR, Kazimierz Pepliński – przew.
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Stanisław Kielich – Inspektor Oświaty PPRN
Świebodzin, Ignacy Cierlaczyk – sekr. GK PZPR Łagów, Władysław Dybionka – przewodniczący
Gromadzkiej Rady Narodowej Łagów. Całości uroczystości towarzyszyli rodzice, dzieci
członkowie Komitetu Rodzicielskiego, zakł. opiek. GS SCh Łagów.
Uroczystość prowadził kierownik szkoły p. Zygmunt Olejniczak, Kazimierz Pepliński
odsłonił tablicę po okolicznościowych przemówieniach. Była część artystyczna w wykonaniu
dzieci, nagrody książkowe , dyplomy i świadectwa szkolne – rozpoczęły się letnie wakacje.
Do Łagowa na uroczystość nie dotarł kpt. J. B. Janik ale nadesłał list, który odczytano w
całości podczas tej uroczystości cyt. fragment „Wy w Polsce, my na emigracji, należymy do
różnych organizacji, mamy różne poglądy, ocieramy się często o rzeczy nieistotne, ale kiedy
myślimy o naszej Ojczyźnie, o Jej przyszłości – to nasze serca biją zgodnym rytmem pragnień
wielkości naszego ukochanego i umiłowanego Kraju.‖ Kpt. Janik dotarł do Łagowa 08.08.1965,
odwiedził szkołę, zwiedził obszerny teren, klasy szkolne, zapoznał się z programem nauczania.
Ocenił całość przedsięwzięcia bardzo pozytywnie.
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Kadra kierownicza i nauczycielska szkoły
Kierownikami, a od 1973 r. dyrektorami szkoły byli:
1. Płonczyńska Helena

– organizatorka szkoły i kierowniczka w latach 1945 – 48 oraz
1952 – 1955 (6 lat)

2. Drela Michał

– kierownik szkoły w latach 1948 – 1950 r.

3. Wachecki Henryk

– kierownik szkoły w latach 1950 – 1952 r.

4. Miara Henryk

– kierownik szkoły w roku szkolnym 1955/56

5. Miara Natalia

– kierownik szkoły w latach 1956 – 1963 (7 lat)

6. Olejniczak Zygmunt

– kierownik szkoły w latach 1963 – 1969 (6 lat)

7. Myszczyszyn Tadeusz

– kierownik szkoły w latach 1969 – 1973 r.
Gminny Dyrektor Szkół i równocześnie dyrektor szkoły 1973 – 1981 (12 lat)

8. Masalska Zofia

– zastępca dyrektora szkoły w latach 1974 – 85 r.
dyrektor szkoły w latach 1985 – 1987 (13 lat)

9. Szutta – Thiel K.

– dyrektor szkoły w roku szkolnym 1984/85

10. Bohdan Mieczysław

– z-ca Gminnego Dyrektora Szkół w roku szkolnym 1974/1975

11. Dębski Kazimierz

– z-ca Gminnego Dyrektora Szkół w latach 1974 – 1976 (2 lata)

12. Gaweł Stefan

– z-ca Gminnego Dyrektora Szkół oraz 1,5 roku Gminny

(1 rok)

Dyrektor Szkół w latach 1976 – 1984.
w-ce dyrektor szkoły w roku szkolnym 1985/86 (9lat)
13. Żelengowski Aleksander – Gminny Dyrektor Szkół w latach 1982 – 1984 (2 lata)
Inspektor Oświaty i Wychowania w latach 1984 – 1987 (3 lata)
Inspektor Oświaty i Wychowania oraz dyrektor szkoły w latach 1987 – 1989
(2 lata)
14. Osos Irena

– w-ce dyrektor szkoły w latach 1986-1989
dyrektor szkoły od roku szkol. 1989/90

15. Machacka Grażyna

– w-ce dyrektor szkoły od roku szkolnego 1989/90.

Z. Masalska
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Archiwalna fotorelacja na potrzeby cz. II – tak było…
Z Albumu Szkoły Podstawowej w Łagowie 29. 01. 1965 i dalej…
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Łagów szachulcowy - imitacja, falsyfikaty, podróbki, resztki, (cz. V-ostatnia). (Co się udało wyszukać, wynaleźć, wypatrzeć).
Kończymy tym odcinkiem cykl
Łagów szachulcowy... Jest to lokalne
dotknięcie tego tematu, tego obszaru,
budownictwa
jakie
przestało
funkcjonować twórczo po 1945 roku na
terenach przejętych, i przesiedleniu
Niemców za Odrę. Zasiedlano tereny
Polakami ze wschodu, zza Buga, Sanu z
terenów
Polski
(Piłsudskiego),
z
tworzonego
„zamiennie"
obszaru
Ukraińskiej - SSR, białoruskiej SSR.
Wymieszanie się ludności, nowe
czasy i umiejętności lub ich brak zmieniły
trendy zabudowy i odbudowy. Oczywiście
zawsze epizodycznie może coś powstać tak tradycyjnego jak chaty na Polesiu,
ziemianki wschodnie do przechowywania
płodów rolnych - bo czasy się
utechniczniły - Szachulec odchodził na
bok, odeszli też jego budowniczowie.
Postęp wymuszał nowe budowle bez
strzech słomianych, chat drewnianych i
szachulcowych skromności.
Kończąc cykl o budownictwie
szachulcowym tych ziem przedstawiamy
ostatnie ciekawostki lokalne jako coś
ostatniego do zobaczenia i pamięci o tym
co i gdzie było...
Będziemy jednak nadal powracać
do prezentowania tamtego budownictwa
szkieletowego, drewnianego jak choćby
domy przysłupowe w Bogatyni i kościół
szachulcowy w Świdnicy Śląskiej,
kościoły, wieże, dzwonnice, północnej zachodniej Polski gdzie nadal jest wiele
tych zabytkowych budowli i dba się o nie
oraz użytkuje.

Kłodnica – ściana pseudo szachulcowa

Poźrzadło – szkielet stodoły szachulcowej

Łagów – ul. Sulęcińska, ul. B. Chrobrego, budynki pseudo szachulcowe zewnętrznie odeskowane
Tekst i zdj.
Ryszard Bryl
„KŁ‖ – Łagów szachulcowy – pisaliśmy: Nr 3/2009, Nr 4/2009, Nr 1/5/2010, Nr 3/7/2010.
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Otwarto Izbę Muzealną
11.10.2011
r.
w
Łagowie już kolejny raz „KŁ‖
liczą, że VII-ty, odbyło się
spotkanie
grupy
roboczej
polsko-niemieckiej, w sprawie
reaktywacji
Izby
PamięciMuzealnej oraz opieki nad
starym cmentarzem niemieckich
ewangelików na Sokolej Górze.
Trzeba
przyznać
zawiadamiając czytelników, że
działanie realizuje się, jest
oczekiwany postęp – rozmowy konkretyzujące kolejne kroki ustaleń odbyły
się w świetlicy – sali posiedzeń UG Łagów z udziałem obu stron – prowadził
spotkanie wójt A. R. Oleszkiewicz.
W tym dniu gotowa już była salka Izby Muzealnej przy ul. B.
Chrobrego 9., I p. (Kurza Stopka), a w niej nowa wystawa o rodzinach i
dzieciach dawnych Niemiec do 1945 r. i rodzin z dziećmi zasiedlającymi te
obszary po II w. światowej. Na ekspozycję złożyły się zgromadzone już
zbiory z założeniem słusznie optymistycznym, że ich będzie przybywać…
Swoją dużą przychylnością wykazało się Nadleśnictwo
Świebodzin, które swoimi działaniami zbudowało nareszcie poręcze
drewniane, z drewna sosnowego przy schodach na stary cmentarz. To
udogodnienie, to pierwszy krok do poprawienia drogi odwiedzin tego
wołającego o dbałość zabytku / nekropolii, na których wszyscy spoczną w
jakiejś kolejności własnej…
Wiosną potrzebne są dalsze prace i łączniki z drewna instalowane
na połowie wysokości konstrukcji jako faktyczne udogodnienie chwytne dla
rąk. To postęp! Jeszcze
wyregulowanie
starych
schodów, wypełnienie ubytków
i można być zadowolonym.
Konieczne
jest
opisanie,
umocowanie w kalendarzu
miejsc wartych odwiedzin i
zadumy w Łagowie. Rozmowy
pokazały możliwości realizacji i
postępu. Ze strony niemieckiej
przebywali: Helmut Sommer z
żoną Brygidą oraz Annita
Zajązek-Müller z mężem Paulem, pilotujący te realizacje. Strony są bardzo
zadowolone osiągniętym etapem postępu.
Jako ciekawostka pozostają dalsze nieformalne rozmowy o czasach
dawnych, nowych i do realizacji. Już obecnie ustalono, że inne wsie gminy
Łagów, a w szczególności społeczność zorganizowana w Jemiołowie może
przygotować się do ekspozycji opisowej zdjęciowej i. in. w Izbie Muzealnej.
Tej części patronuje Pani Irena Łużyńska. W Łagowskiej części aktywnie
pracowali Józef Jackiewicz, Anna Gabryś, Bogumiła Woźniak, Alicja
Padiasek i. in.

A jeszcze w pracach jest do wykonania napis na kamieniu pamięci – też
nowość do publicznego otwarcia i poświęcenia w maju 2012 r. Kamień już
przywieziono…
Tekst i zdjęcia
R. Bryl
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Merkblatt über die Aufnahme in das Alumnat des
Pädagogiums und Waisenhauses bei Züllichau
1942
Im Schülerheim sind 108 Plätze, davon 20 für Waisen. Die Waisenstellen sind
völlige Freistellen. Die Jahres-Pensionspreise für die andoren 88 Plätze sind folgendermassen
gestaffelt: 960,-RM; 720,-RM; 600,-RM; 480,-RM-, 360,-RM. Die Zahl der billigen Stellen
ist im Etat beschränkt. Sie werden durch den Anstaltsleiter bei Bewährung unter
Berücksichtigung der jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnisse verliehen, sowei sie zur
Verfügung stehen.
Hinzu kommt das Schulgeld, das - wie an allen öffentlichen höheren Schulen
monatlich 20,-RM für ein Alleinkind beträgt. Sind mehrere Geschwister vorhanden, gelten die üblichen Geschwisterermässigungen. Zur
Bestreitung der persönlichen Ausgaben (z.B. Schulbücher, Hefte, Schuhreparaturen, Zahnpasta u.a.m.) ist ein sogenannter „eiserner
Bestand― erforderlich, dessen Höhe sich nach den persönlichen Bedürfnissen des einzelnen richtet und meist 120,- bis 150,-RM im Jahr
beträgt. Voraussetzungen für die Aufnahme im Alumnat sind:
1) Körperliche Gesundheit
2) Vorläge ordentlicher Zeugnisse
3) die arische Abkunft des Bewerbers.
Die Aufnahme selbst ist während des ersten halben Jahres als eine probeweise anzusehen. Will ein Heimschüler die Anstalt
verlassen, so hat die Abmeldung durch den Erziehungsberechtigten ¼ Jahr vorher zu erfolgen. Das ist deshalb notwendig, weil die
freiwerdenden Stollen sonst nicht wieder besetzt werden können. Bei Nichteinhaltung dieser Bedingung ist die Anstalt berechtigt,
Pensionsgeld für mindestens 1 Monat noch zu fordern.
Bleiben die Zahlungen länger als ¼ Jahr aus, so wird der Schüler entlassen. Kommt. ein Junge von der
Grundschule oder Hauptschule oder einer nicht öffentlichen Anstalt, so muss – er eine Aufnahmeprüfung machen, deren
Termin rechtzeitig bekannt gegeben wird. Der Aufnahmevorgang verkauft folgendermaßen:
1)

Nach Fühlungnahme der Erziehungsberechtigten mit dem Anstaltsleiter werden die zugesandten Fragebogen, diesem
wiedergeschickt Ausserdem.
a)

die beiden letzten Zeugnisse der bisher besuchten Anstalt,

b)

Angabo der Anschrift der zuletzt besuchten Schule,

c)

Geburtsschein

d)

gegebenenfalls Taufschein

e)

Impfschein (Bei bereits erfolgter Wiederholungsimpfung ausserdem der 2. Impfschein).

2)

Der Schüller wird zur Aufnahme vom Anstaltsleiter vorgemerkt.

3)

Die Erziehungsberechtigten erhalten Nachricht über den Termin der Aufnahmeprüfung oder, falls eine solche nicht
erforderlich (nämlich wenn der Schüler bereits eine öffentliche höhere Schule besucht hat), die Mitteilung über den
Anreisetag.

4)

Es sind bei der Anreise mitzubringen:
a)

ein Oberbett nebst Kopfkissen,

b)

eine doppelte Garnitur Bettwäsche,

c)

Handtücher; Mundtücher

d)

ein Wäschebeutel

e)

wenn verhanden; Trainingsanzug,

f)

Schuhputzzeug, Kleiderbürste, Nähzeug

g)

polizeiliche Abmeldung

h)

Abmeldung betr. Lebensmittelkarton, Seifenkarte: usw.

Der Oberstudiendirektor
Dr Weber
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Heimatbrief Westernberg Heft 34/2000 r.
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Instrukcja przyjęcia do Alumnatu i Sierocińca
w Züllichau / Sulechowie – Lic. Pedagog. do 1970 r.
Alumnat (internat) posiada 108 miejsc, z tego 20 dla sierot –
miejsca dla sierot są bezpłatne.
Roczna opłata dla innych (88 miejsc) jest zróżnicowana: 960
Marek, 720 M, 600 M, 460 M, 360 M.
Liczba tanich miejsc jest ograniczona i jest zależna od sytuacji gospodarczej.
Do rocznej opłaty dochodzi miesięczna opłata 20 Marek na tzw. wydatki szkolne, tak jak we
wszystkich szkołach publicznych. Dla rodzeństwa są zniżki.
Zastrzeżenie są co do tzw. podstawowego wyposażenia i indywidualnych potrzeb (np. podręczniki,
zeszyty, reperacje butów, pasta do zębów itp.). Wynosi to rocznie 120-150 Marek.

Warunkiem przyjęcia jest:
1. Dobre zdrowie
2. Odpowiednie świadectwa i zaświadczenia
3. Aryjskie pochodzenie
Przyjęcie próbne (pół roku).
Wystąpienie ze szkoły należy zgłosić 3 miesiące wcześniej przez opiekuna, a to dlatego, że wolne
miejsca nie będą od zaraz obsadzone.
W przypadku nie płacenia należności przez 3 miesiące, zostaje uczeń skreślony z listy.
Kandydat, który przychodzi ze szkoły prywatnej, musi się poddać egzaminowi wstępnemu. Termin
takiego egzaminu będzie podany.

Zdjęcia – Archiwum „KŁ‖ / RB – dostępne w zbiorach prywatnych i Internecie.
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Przebieg egzaminu wstępnego.
1. Uczeń musi wypełnić arkusz pytań i przesłać do szkoły.
a) przedłożyć świadectwo ostatniej szkoły,
b) adres szkoły, do której uczęszczał,
c) świadectwo urodzenia,
d) świadectwo chrztu,
e) świadectwa szczepień.
2. Uczeń otrzyma termin egzaminu od dyrekcji.
3. Wychowawcy otrzymują termin egzaminu albo przyjazdu kandydata.
4. Przyjęty kandydat musi przywieźć ze sobą:
a) kołdrę i poduszkę,
b) pościel 2 szt.,
c) ręczniki, chusteczki,
d) przybornik toaletowy,
e) dres sportowy,
f) przybory do czyszczenia butów, szczotka ubraniowa, przybornik do szycia,
g) zameldowanie policyjne,
h) wymeldowanie dotyczące kartek żywnościowych, przydziału mydła itp.

Dr Weber
Dla „Klimatów Łagowskich‖ i informacji – jak bywało na tych terenach, podał do druku R. Bryl,
otrzymał od prof. C. H. Schablack.
Tłumaczenia na potrzeby „KŁ‖ dokonał prof. LP i LPdWP, Sulechów K. Szablak.
- LP - Liceum Pedagogiczne
- LPdWP – Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli

Foto: R. Bryl – 2009, budynki Sali gimnastycznej i internatu w użytkowaniu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Sulechowie.
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KLIMATY ŁAGOWSKIE
Znowu w Sulęcinie
Spotkaniem w Domu Joannitów w dniu 14 września 2011 r. rozpoczęto nowy, kolejny
rok działalności tej placówki. Na ciekawego człowieka Ziemi Sulęcińskiej - Łagowskiej
wybrano Pana Ryszarda Bryla - wydawcę Klimatów Łagowskich. Temat: - Tworzenie
prywatnego, niezależnego pisma oraz Łagów 2009-2011 (zdj. poniżej).

Na spotkanie przyszło wielu ludzi, zarówno z samego Sulęcina, jak również z okolic.
Wszyscy, którzy przybyli na to spotkanie byli żywo zainteresowani tematem dawnego i
współczesnego Łagowa, mieli sporą wiedzę na ten temat, zabierali często głos w dyskusji,
zadawali też mnóstwo konkretnych pytań.
Spotkanie udane, mówca ciekawie pokazał czas budowania pisma w przekazie
prezentacji zdjęć i widokówek Łagowa współczesnego, w nawiązaniu do zbiorów i
prezentacji Łagowa niemieckiego do1945 r.
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Całość

spotkania

90

minutowego była dynamiczna,
przeplatana z marszu rozmowami
uczestników

spotkania.

nawiązaniu

do

łagowskiego

miałem

uzupełnieniu

W

tematu

wykładu

w
pana

Ryszard Bryla opowiedzieć w
kilku

słowach

o

ciekawym

człowieku jakim bez wątpienia
był

Czesław

Niemen,

który

wielokrotnie przebywał w tym uroczym zakątku Ziemi Lubuskiej. Po jego śmierci dwa razy
w 2005 i 2011 roku odbyły się OGÓLNOPOLSKIE ZLOTY MIŁOŚNIKÓW MUZYKI
CZESŁAWA NIEMENA. Przywiozłem ze sobą materiały o tym artyście jak również o
odbywających się Zlotach, ale mówca spotkania tak ciekawie przedstawiał materiał o
Łagowie, że nie starczyło już czasu, by nawet wspomnieć o Czesławie Niemenie. Gdyby
zaistniała taka potrzeba, to mogę innym razem przedstawić wspomniany materiał.
Jadąc z Zielonej Góry do
Sulęcina na spotkanie, jechaliśmy z
zapasem

czasowym

aby

oglądać

przyrodę Ziemi Sulęcińskiej, która w
Wielowsi, Wędrzynie i okolicach ma
interesujące walory. Wracając przez
Tursk, Torzym, Koryta ponownie
mogliśmy

podziwiać

okolice

i

trwającą budowę autostrady.
A w Domu Joannitów w salach
galeryjnych – wystawa prac malarskich uczniów gimnazjów szkół sulęcińskich. Na parterze
stała wystawa gromadzonych zbiorów regionalnych.
Zenon Musiałowski
Zdjęcia Dom Joannitów Sulęcin
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„Latarnia dziadka‖ – ukaże się w Nr 1/13/2012
29

„Groβraters Leuchtturm‖ Nr 1/13/2012

30

Der in „KŁ" in der deutschen und polnischen Sprache veröffentlichte Text wurde
gelegentlich im Jahr 2010 in der deutschen Grenzpresse von unserem Mitarbeiter Peter Glogowski
ausgesucht. Er ist jetzt ein europäischer Bürger - er wohnt in Braunschweig und in Łagów.
Der untere Text und der weitere ist eine „Entdeckung", dass in Łagów in Siedlung Osiedle
Lecha, als diese Straße und diese Siedlung in den 30er Jahren des 20. Jh. entstanden ist, der
zukünftige deutsche Schriftsteller Siegfried Schumacher wohnte. Dieser ältere Mann hat das heutige
Łagów verlassen und ist weit nach Deutschland gezogen.
In dem veröffentlichten Text, auf eine für ihn spezifische Art und Weise, schreibt er über
einen am Haus gelegenen Garten und über einen dort wachsenden Birnbaum. Und dieses Haus
gehörte seinem Opa.
Der veröffentlichte Text und seine ehrenamtliche Übersetzung von Peter Glogowski und die
Kontaktknüpfung sind ein weiterer Beweis, dass die Bürger Deutschlands unterschiedlich waren gut und zeitlich böse, in den Jahren 1933-1945 für Übermenschen, Besatzungsmacht, Mörder und
andere böse Menschen indoktriniert. Aber ein Volk besteht doch immer aus vielen Bürgern,
unterschiedlichen natürlich, so ist es doch in allen Nationen. Der Einwohner Lagows, Schriftsteller,
der Mensch, der immer noch Lagow besucht, ist sehr wichtig, um sich an das alte Lagow
zurückzuerinnern, d.h. daran, wie es war, wie man gelebt hat, wer hier gewohnt hat, wer von hier
aus weggefahren ist, wer hier gelernt hat. KŁ" streben danach, von dem ehemaligen Lagow die
heutigen Menschen zu informieren. Wir suchen nach solchen Beispielen. Wir versuchen auch
Kontakt mit den bekannten oder vergessenen Personen aus dem ehemaligen Lagow aufzunehmen egal wie sie sind...
Herausgeber
Übersetzung: Anna Łukasiewicz / Tłumaczenie: Anna Łukasiewicz

Publikowany w ,,KŁ' tekst w j. niemieckim i języku polskim jest tekstem wyszukanym
okazjonalnie w 2010 w prasie niemieckiej przygranicznej przez naszego współpracownika Petera
Głogowskiego. Jest on teraz mieszkańcem Europy - Braunschweigu i Łagowa.
Poniższy tekst i następny, to „wykrycie", wyczytanie, że w Łagowie, na Osiedlu Lecha gdy
powstawała ta ulica i to Osiedle w latach 30 - tych XX wieku mieszkał przyszły pisarz niemiecki
Siegfrid Schumacher. Ten starszy Pan wyjechał z ówczesnego Lagow, dalej w głąb Niemiec.
W przytoczonym tekście, w sobie przyjętej formule pisze o ogrodzie przydomowym i tam
rosnącej gruszy, a dom ten należał do dziadka.
Tak więc, drukowany tekst i społeczne jego przetłumaczenie przez Petera Głogowskiego oraz
nawiązanie kontaktu, jest kolejnym poświadczeniem, że obywatele Niemiec byli różni - dobrzy i
czasowo źli, indoktrynowani w latach 1933 - 1945 na nadludzi, zaborców, zabójców itp. złych
ludzi. Wszak naród to zawsze ogół obywateli, oczywiście różnych, tak bywa w każdym narodzie.
Łagowianin, pisarz, człowiek odwiedzający nadal Łagów, to coś ważnego, to sięgnięcie pamięcią
do tego odcinka starego Lagow - czyli jak było, jak się żyło, kto tutaj żył, wyjeżdżał, uczył się! To
kolejne dążenie „KŁ" aby o Łagowie dawnym wiedziano więcej teraz, współcześnie. Szukamy dalej
takich udanych przypadków. Sięgamy też do znanych i zapomnianych osób z dawnego Lagow jacy by oni nie byli...

Wydawca
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Byliśmy tu, tam i tam jeszcze (Kożuchów/ Freystadt)

W dniach 16-17.09.2011 miasto Kożuchów wraz z Towarzystwem Ziemi Kożuchowskiej i in.
zorganizowało imprezę – spotkanie międzynarodowe z udziałem obywateli Niemiec.
W spotkaniu cały dzień aktywnie uczestniczył tak w Zamku, kościele, sesji do godzin wieczornej
kolacji, burmistrz miasta Pan Andrzej Ogrodnik.
Tytuł spotkania: Polsko-Niemiecka Sesja Naukowa – Kościół w Kożuchowie w świetle najnowszych
badań – Architektura i rękodzielnictwo.
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Temat sesji to badanie i opisywanie kościoła przez setki lat jego istnienia w Kożuchowie – Kościoła
pw. Najświętszej Marii Panny, badanie i porównanie faktów dawnych i dzisiaj.
Dla
uczestników
wręczono
wydawnictwo
TPZK
z
materiałami
konferencji wygłaszanymi w trakcie jej
trwania. Swoje mowy wygłosili: dr St.
Kowalski – Kościół parafialny pw.
Oczyszczenia NMP w Kożuchowie – zarys
budowy i rozbudowy; dr W. Brylla –
Organy Ludwiga Hartiga w kościele
parafialnym pw. NMP w Kożuchowie; ks.
dr H. Gerlic – Mansjonaria Męki Pańskiej w
Kożuchowie. Swoje wystąpienia wygłosili
też pracownicy UZ: J. Karczewska, A.
Górski, A. Kozieł, E. Kłoda.
Każde z wystąpień, to poszerzenie
badaniami dotychczasowej wiedzy o
Kożuchowie,
okolicy,
działalności
lokalnych domów i rodzin, fundatorów,
księży, organistów, budowniczych i czasów historii tych ziem.
Zbiór materiałów, to nowe, kolejne źródło wiedzy o czasach historycznie już odległych, a nadal
ważnych, trwałych i ciekawych i po nowemu analizowanych.
Nad całością spotkania czuwał prezes TPZK Zdzisław Szukiełowicz – „spiritus movens" wielu
przedsięwzięć w mieście Kożuchowie i grupa współpracowników. I było cool!

Na organach Hartiga z XIX wieku grali – organista, wydawca Merkuriusza Regionalnego – Dwór w
Szybie – Wojciech Jachimowicz oraz gość organista z Niemiec, Dirk Redies.
Zdj. Z. Szukiełowicz
R. Bryl

Ryszard Bryl
Paweł Trzęsimiech
Mieczysław Fedorowicz
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Pieszo w Buczynach Łagowskich
(2.10.2011)
(w małych
Bieszczadach)

Już jakby tradycyjnie, bo kolejny raz, grupa aktywnych Łagowian i nie tylko (ok. 30 osób), wyruszyła do
wędrówki pieszej po ścieżkach i drogach śródleśnych w Rezerwacie Przyrody. Początek zbiórki w
Amfiteatrze o godz. 12.00.

Także kolejny raz grupę prowadził sprawny piechur i wytrawny znawca tych obszarów – z-ca nadl.
Świebodzin Pan Jacek Guzowski.
Poznawany obszar to pagórki, doliny, serpentyny, krajobrazy lasów bukowych – kwaśnych. Buczyny
już z dojrzałymi owocami – bukwami licznie leżały na ziemi, będąc przez trudne zimowe dni pożywieniem
dla zwierzyny i ptactwa tych lasów. Przepiękne smukłe, wysoko sięgające nieba buki, to kraina do
podziwiania. Tam też można by pojeździć sobie na nartach i sankach, ale znając tereny z lata i drogi
dojazdowe i mając pojazdy 4x4.
Ileż w rezerwatach jest do obejrzenia, kontemplowania (lipa Luizy na rozdrożu do różnych
miejscowości) jest już obszarem leśnictwa i gminy Sulęcin- do wsi Długoszynek, Wielowsi, Sieniawy
Łagowskiej, a w oddali Łagowa i Łagówka. Od
wiosny do wiosny każdy, ale odważny, może tam
iść, jechać „badać‖ las i otoczenie czy to od
Jemiołowa do dawnego Buchmühle, czyli
Zamęcina, po wędrówki na górę Gorajec i
Bukowiec.
A trzeba też wiedzieć, że blisko stąd
drogami śródleśnymi, utwardzonymi kamieniem
polnym ponad pół wieku temu do jezior Buszno i
Buszenko z czystymi wodami, jak jeziora
łagowskie, z terenami pięknie przez leśników
dozorowanymi, z legendami czasów niemieckich, o
przemarszu wojsk napoleońskich i niestety
dokonanych obszarowo szerzej po 1945 r. zniszczeń
przez nowych osiedleńców Polaków – niestety.
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To tutaj, w okolicach początku j. Trześniowskiego, w lasach, funkcjonują stawy rybne – od zawsze,
ale nie ma Buchmühle. Nie ma już młyna wodnego u brzegu jeziora, nie ma hotelu dla przyjeżdżających
drogami leśnymi, nie ma śladu po innych budowlach jak tartak, budynki gospodarcze, nie uświadczymy od
dziesięcioleci gospody pod lipami z początków XX
wieku i do 1945 r. Tutaj już nikt nie zagospodarował
zatoczki jeziora, aby bezpiecznie dobijały łodzie i
rowery wodne (bo motorówek tu brak i nie wolno
nimi pływać). Wspomniane, niedzielne wędrowanie
było samą przyjemnością, w pogodny, słoneczny
dzień, łatwo pokonywało się kilkukilometrową trasę.
Maszerując znajdowaliśmy w poszyciu leśnym
najszlachetniejsze grzyby – prawdziwki…

Na Bukowcu (227 m n.p.m.) z nową wiatą
zbudowaną przez zakład stolarski Tomasza
Zdanowicza z Łagówka, wędrowcy mogli odpocząć i
wpisać się do okolicznościowej księgi i pieczętować
pieczęcią okrągłą Stowarzyszenia swoje kilometry.
Góra Bukowiec, pomimo że najwyższa w
lubuskim, ma swój szczyt zalesiony wysokimi
bukami jak cała okolica i tylko brakuje widoków w
dół ponad wierzchołkami drzew na otaczającą
przyrodę Sieniawy, Wielowsi, Wędrzyna i in. Jakże
pięknie by było, choćby w przyszłości leśnego,
parkowego i krajobrazowego planowania, że
przyjeżdżamy, przychodzimy a stoi tutaj dostrzegalnia ogólnodostępna, drewniana, dla turystów z platformą
właśnie widokową o wysokości 20-30 m. To prognoza pozytywna, ale realna, podobnie ciekawie mogło być
na Wzgórzach Poźrzadelskich, w tym samym Nadleśnictwie Świebodzin. Czekamy więc dalej! A w tych
rejonach świat zwierząt i roślin jest bardzo ciekawy, obfity, okazjonalny i różnorodny. Tylko tutaj bywać!
Realnie, w niedzielę jak od ponad dwóch lat nad całością kolejnego terenowego pobytu i
wędrowania czuwał Prezes Henryk Łyskawa usilnie zwalczający swoją nadwagę, znaczący z grupą
aktywnych nowe szlaki, ścieżki i budując wypoczynkowe po trasie ławeczki przystankowo-odpoczynkowe.
Widać pracę członków tego aktywnego Stowarzyszenia, a w kronice przybywa opisów, zdjęć i nazwisk
uczestników. Czytelnie oznaczone trasy to pomoc dla tej
części turystów, którzy poruszają się indywidualnie, po
raz pierwszy, tylko rodzinnie…
Tradycyjnie w restauracji „Pod Lipami‖ przy ul.
Kościuszki, na świeżym powietrzu uczestnicy zakończyli
spotkanie posilając się udanie ugotowaną grochówką z
wkładką + sporą kiełbaską pieczoną z dodatkami. I
znowu były stare lipy Łagowskie, woda i wielu
weekendowiczów wokół. Gośćmi byli – szefowa LOTUR
Pani Jadwiga Błoch, wójt Łagowa A. R. Oleszkiewicz i
wójt Lubrzy R. Skonieczek oraz goście z Niemiec. I było
cool.
Wędrował, spożywał smaki Łagowskie i fotografował
Ryszard Bryl
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O jeden most więcej k/Łagowa i nowe działania
To nowy most kolejowy w Gronowie,
właściwie koło starej stacji Gronów, starej,
dawnej nieczynnej winiarni, czyli po torach,
w kierunku Toporowa.
Czasowo trasa kolejowa nieczynna –
nieczynna od przewozów węgla brunatnego
do Toporowa ze stacji Sieniawa, z tam
działającej kopalni odkrywkowej.
Czy most kolejowy, dlaczego tam – to
proste – tam biegnie nowa trasa w budowie
autostrady

do

granic

Rzeczypospolitej:

Poznań-Świecko.
Kto tam był, czy pojedzie oglądać,
będzie

mógł

zobaczyć

autostradę

w

zaawansowanej budowie, już trwają prace
osiatkowania skraju lasu przed wybiegającą
leśną

zwierzyną.

Trasa

autostrady

już

uformowana, dopieszczana, zbliża się czas
jej otwarcia przed końcem 2011 roku na tym
oglądanym odcinku i A-2 będzie coraz
sprawniejsza.
R. Bryl
Zdj. R. Bryl
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Pliszka – śladami rodzinnych wspomnień
W niedzielę 17 kwietnia o 6:31 wsiadam z bratem do pociągu relacji Zielona Góra-Rzepin, by odwiedzić
swoje rodzinne strony, gdzie spędziliśmy blisko 20 lat naszego dzieciństwa. Po godzinie podróży jesteśmy na
stacji Pliszka.
Razem z nami wysiada kilku wędkarzy, którzy
przyjechali tutaj na ryby. Kiedyś była to mała, ale urocza
stacja kolejowa; teraz budynek stacji wygląda jak ruina;
pozabijane deskami zarówno okna, jak i wszystkie drzwi.
Jest tak dlatego, gdyż teraz nikt tutaj nie pracuje;
nie ma żadnego zawiadowcy stacji. Kiedyś można było
tutaj kupić bilet, poczekać na pociąg w schludnej
poczekalni. Był nawet czas, kiedy stacja Pliszka należała
do jednych z najlepiej zadbanych stacji kolejowych w
dawnym województwie zielonogórskim. Była ona wtedy
czynna przez całą dobę, a pracowano tutaj na zmiany,
pracę na stacji znajdowało wielu ludzi; nie tylko
mieszkańców Pliszki, ale również z okolic. Pamięć jest
zawodna, ale jeszcze do dzisiaj pamiętam, że pracowali
tutaj m. in. Tadeusz Chochenza z Budachowa, Stanisław
Dębski z Dobrosułowia, pani Zofia Lewandowska,
panowie: Pakuła i Sabat z Pliszki i wielu, wielu innych,
których nazwisk niestety nie mogę już dzisiaj wymienić z
pamięci. Mieszkający tutaj ludzie, też ich już nie
pamiętają a ci, którzy teraz mieszkają nie mają pracy nie
Fot.1 Zenon Musiałowski na moście rzeki Pliszka,
tylko na kolei, ale w ogóle nigdzie.
1973 r. (granica powiatu Krosno Odrzańskie-Słubice)
Idąc wzdłuż szosy, dość często mijają nas
samochody (w latach naszej młodości samochód pojawiał się na tej drodze bardzo rzadko). Po godzinie jesteśmy
na miejscu, gdzie przez 20 lat mieszkaliśmy. Kiedy dotarliśmy na miejsce długo zastanawiamy się , gdzie stał
nasz dom; nasza leśniczówka? Po domu nie ma teraz żadnego śladu, podobnie nie ma śladu po stodole, oborze,
stajni, szopie czy innych mniejszych zabudowaniach. Na terenie, gdzie kiedyś mieszkaliśmy i wypasaliśmy
krowy jest teraz hodowla pstrągów. Przedstawiamy się i rozmawiamy chwilę z właścicielem posesji.
Informujemy pana o tym, że w latach 19551975 mieszkaliśmy tutaj.
Obecny właściciel mówi, że znał
naszego ojca. Pamięta, że kiedy on zaczynał
swój biznes z pstrągami, nasz ojciec
przyjeżdżał nieraz i obchodził teren, gdzie
kiedyś pracował jako gajowy. Często
widywał go na drodze kępińskiej, czy w
innym miejscu Pliszki. Od nas dowiedział
się, że od 1995 roku już nie żyje.
Kiedy powiedzieliśmy, że idziemy
do Dębrznicy, odwiedzić miejscowość gdzie
chodziliśmy do szkoły — nasz rozmówca
stwierdził, że pójdzie z nami, to sobie w
czasie drogi jeszcze porozmawiamy. I tak
rzeczywiście uczynił. Po chwili idziemy w
Fot.2 Zenon Musiałowski przy leśniczówce, 1973 r.
trójkę i rozmawiamy o różnych sprawach.
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W pewnej chwili dzwoni do mnie telefon komórkowy z sygnałem piosenki „Jamais" Czesława Niemena. Po tym
telefonie rozmowa nasza zaczyna się na temat Czesława Niemena. Rozmówca stwierdza, że pamięta jak
przyjechał kiedyś w te okolice Roman Wydrzycki - projektant statków (jak go określił) i jeszcze pewien
mężczyzna mu towarzyszył. Czy był to Czesław Niemen? Tego pan nie wiedział. Mówię, że znam pana Romka
Wydrzyckiego, mam nawet telefon do niego i po chwili rozmawiamy już z Romkiem Wydrzyckim.
W Dębrznicy spotkałem się z Edkiem - kolegą z którym chodziłem do szkoły. Obecnie jest On osobą
niepełnosprawną, ma za sobą bardzo ciężką operację. Potrzebowałby rehabilitacji, kontaktu z ludźmi, ale jego
dawni koledzy spędzają czas przy piwku, a On nie może teraz pić, więc jest im niepotrzebny. Jego Matka mówi,
że nieraz nakłaniali go do picia, co odbijało się ze szkodą dla jego zdrowia. Nie mając zaś kontaktu z ludźmi cofa
się w rozwoju. W mieście to takie niepełnosprawne osoby uczestniczą w różnych zajęciach. Przebywają w
towarzystwie podobnych osób; nawiązują się przyjaźnie, często nawet sympatie. I dlatego ich życie ma sens.
Edward, który teraz przebywa w domu tylko z rodzicami nie może się rozwijać. Mówi, że mnie pamięta, ale nie
wiem co tak naprawdę jest w Jego głowie. Nie znajduję wspólnych tematów do rozmowy. Kiedy my
rozmawiamy, on przysłuchuje się, ale co myśli? Spędziliśmy wspólnie ponad godzinę, teraz musimy wracać 7
km na stację. Gospodarz proponuje nam, że nas może odwieść, ale przyjechaliśmy tutaj aby spacerować a nie
jeździć samochodem. Powietrze jest tutaj wyjątkowe. Oddychamy pełną piersią i obserwując przyrodę, robimy
często zdjęcia. Będzie pamiątka z naszego pobytu. Wracając z Dębrznicy spoglądamy jeszcze na szkołę, której
już w rzeczywistości nie ma, bo budynek co prawda stoi, ale przerobiony jest na mieszkania. Nie widać w
Dębrznicy prawie wcale młodzieży i małych dzieci. Nasi dawni koledzy z czasów szkolnych też wyjechali stąd
do Zielonej Góry, czy innych miejscowości. Pozostali tylko ci, którym w życiu nie bardzo się ułożyło, i teraz
wegetują tutaj.
Kiedy mijamy znowu Pliszkę, wstępujemy jeszcze raz na chwilę do gospodarza posesji. W czasie drogi
wspominał, że ma w domu unikatowe zdjęcia tej miejscowości z okresu przedwojennego. Oglądamy ksero
budynków z tamtego okresu, trudno uzmysłowić nam sobie , gdzie stał dany budynek. Z podpisu wiemy, że było
to np. przedszkole, fabryka, ale budynki mieszkalne? Nie wiemy nawet, gdzie one stały; kto w nich mieszkał,
czym się wtedy zajmował i w ogóle jak przebiegało życie w tamtych przedwojennych czasach. Jedną podwójną
stronę ksero z trzema zdjęciami otrzymuję na pamiątkę. Po powrocie do domu znalazła się ta kartka w mojej
kronice rodzinnej. Może zdobędę kiedyś jeszcze inne widoki tej ciekawej miejscowości?
Kiedy my mieszkaliśmy na Pliszce był wtedy tam
dobrze utrzymany niemiecki cmentarz. Obecnie nie ma
po nim najmniejszego śladu. Teraz, kiedy jesteśmy w
Unii Europejskiej - ludzie z drugiej strony Odry mogą
swobodnie odwiedzać swoje rodzinne strony (a raczej
ojcowiznę swoich ojców i dziadków) i co widzą? Nie
pozostało zupełnie nic z tej pięknie zadbanej, ciekawie
zbudowanej wioski, gdzie była fabryka lemieszy,
elektrownia, młyn, przedszkole, sklep, poczta i wiele
innych budynków. Podobno mieszkało wtedy w tej
miejscowości ponad 40 rodzin. Tak podała jedna pani z
Niemiec, która niedawno odwiedziła Pliszkę. Na
miejscowym cmentarzu pochowanych zostało wielu jej
mieszkańców. Dzisiaj z dawnego cmentarza nie ma już
dosłownie nic. Turyści, którzy odwiedzają te strony
nawet nie zdają sobie sprawy, że w tym miejscu na
wzgórzu przy rzece był kiedyś cmentarz. Życie w
tamtych latach toczyło się ciekawie i radośnie. Wszyscy
mieli na miejscu pracę, wypoczynek nad czystą, piękną
rzeką. Wioskę otaczał wspaniały las, oraz rosło też wiele
drzew owocowych, które owocowały jeszcze w czasach
powojennych. W Dębrznicy stał wspaniały pałac, a wokół
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Fot.3 Józef Musiałowski z żoną Urszulą (droga za mostem
w kierunku Dębrznicy), 4.11.1973 r.

niego był piękny park. Pałac ten jeszcze przez wiele lat
po wojnie służył jako hotel, dla dzieci, które przyjeżdżały
na wakacje z Łodzi, gdyż był on w posiadaniu zakładów
włókienniczych.
Teraz jest w rękach prywatnych i co? Park
całkowicie zarósł, a pałac popada w całkowitą ruinę. Tak
ludzie kapitalizmu gospodarzą w naszym kraju. Wielu
ludzi nie ma teraz pracy, bo wszystko; to co zostało po
dawnym ustroju trzeba było koniecznie zniszczyć,
zrujnować. Zlikwidowano PGR-y ludzi pozbawiono
pracy. Sprawiono, żeby mieszkańcy wyzbyli się swoich
marzeń, dążeń. Żeby myśleli jak najgorzej o tym co było
za rządów polityków w tamtych latach. Teraz mamy
„wspaniały kapitalizm ze wspaniałymi politykami".
Teraz nawet Prezydent może pisać z błędami
ortograficznymi. Politycy zapraszają się na „obiat" Żyje
nam się „wspaniale", nie musimy pracować. Mamy
zasiłki, chyba że ktoś nie ma żadnego źródła utrzymania,
ponieważ tak mu się w życiu ułożyło. Był i jest
człowiekiem mało przebojowym, jak go się dzisiaj
nazywa. A tak naprawdę są to ludzie, którzy nie chcą
kraść, rozpychać się łokciami, dlatego wegetują, a z
każdym rokiem życie ich będzie coraz gorsze.
W tych ciekawych czasach, w których przyszło
nam żyć - robi się naprawdę tragicznie. Ludzi nie stać
nawet na skromne życie, obecnie ludzie nie czytają
Fot.4 Zenon Musiałowski z ojcem Józefem,
grudzień 1973 r.
książek ani nawet gazet. Wielu ludzi obecnie żyjących
nie ma żadnych zainteresowań. Nie kupują książek, płyt,
nie chodzą na żadne imprezy rozrywkowe. Jedyna impreza, która się odbywa w tamtych okolicach to święto
ziemniaka, które raz w roku odbywa się w Dobrosułowie. Mój rozmówca wspomina koncert jaki dał wtedy
Maciek Wróblewski. Podobała mu się interpretacja piosenek z repertuaru Czesława Niemena. Ja mieszkając w
Zielonej Górze, gdy nie stać mnie również na kupowanie płyt mogę je wypożyczyć do posłuchania w Bibliotece
im. Norwida a mieszkańcy wiosek? Mam też okazje być czasami na koncertach, chociaż też nie mogę ze
względów finansowych być na wielu ciekawych imprezach. I nie zanosi się na to aby w najbliższym czasie było
lepiej. Ostatnia podwyżka jaką dostałem od ZUS to 70 groszy/dziennie. Nie starczy mi nawet na codzienne
kupienie Gazety Lubuskiej, która kosztuje 1.70zł.
Idąc tak, powoli dochodzimy do stacji kolejowej, a właściwie do ruin, które kiedyś były stacją. Na
pniakach przy torach siedzą już wędkarze, którzy rano przyjechali z nami do Pliszki. Mówią, że mają udany
połów i warto było przyjechać tutaj na ryby.
Po chwili czekania przyjechał pociąg i po godzinie z minutami jesteśmy w naszym mieście. Mijamy
Zakłady Mięsne w Przylepie, kiedyś chluba Zielonej Góry - a dzisiaj? Jadąc dalej widzimy miasto, które się
rozwija, pięknieje, ale takie zielonogórskie zakłady jak: Zastal, Polska Wełna, Lumel i inne to już tylko
wspomnienie.

Zenon Musiałowski
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