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TREŚĆ DOKUMENTU W JĘZYKU POLSKIM
----------------------------------------------------------------------------------

Toporów dnia 12 listopada 1884 r.
Wieża pałacowa została zbudowana w roku tysiąc osiemset osiemdziesiątym
czwartym przez ekscelencję feldmarszałka wolnego pana Edwina Manteuffla i
nadburmistrza w Elzab – Lotaringia.
Budowlanymi byli: murarz Georg Lehmann, cieśla Gustaw Hartman i
pomocnicy: Gustaw Figur, August Hartmann, Wilhelm Muller
Uczniami byli: Wilhelm Schrounzer, Gustaw Hartmann
Wykończenie dokonał – Ruge
Kopułki i chorągiewki zostały zamontowane w dniu 12 listopada 1884 r.
Działo się w Toporowie w dniu 12 listopada 1884 r.
Robert Krejsner
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Toporów
gm. Łagów, pow. Świebodzin
Pałac w Toporowie, wraz z parkiem i założeniem folwarcznym, zlokalizowany został w południowowschodniej części wsi. Sam budynek pałacu znajduje się w na wschodnim krańcu parku krajobrazowego
i zwrócony jest fasadą w stronę ulicy. Opodal, po przeciwnej stronie ulicy, znajduje się XIX-wieczny kościół. Obecnie
w pałacu mieści się Państwowy Dom Pomocy Społecznej.
Ze źródeł pośrednich wynika, że Toporów (niem. Topper) posiada metrykę średniowieczną, chociaż pierwsze
wiadomości pisane pojawiają się dopiero w XV wieku,
kiedy był własnością rodu von Löben. Potem
przejściowo znalazł się w posiadaniu łagowskiej
komandorii joanitów. W 1558 roku dobra nabyła rodzina
von Zebeltitz, a od niej Knobelsdorffowie. Znany nam
dzisiaj pałac powstał jednak dopiero po roku 1870 roku,
kiedy to majątek przejął i scalił feldmarszałek Edwin
von Manteuffel. Wzniósł on obecny budynek na miejscu
wcześniejszego dworu o metryce siedemnastowiecznej.
Po śmierci fundatora rezydencji, jego dorobek szybko
przetrwonili spadkobiercy. Zadłużone dobra z pałacem i
parkiem kupił w 1893 roku, na licytacji, niejaki Robert
Muller. Po I wojnie światowej dobra toporowskie
odkupił od Müllerów Marcin Lutze, w którego
posiadaniu były one do czasów II wojny światowej.
Malowniczą bryłę pałacu tworzą zróżnicowane
formą i gabarytem trzy okazałe człony Środkowy - na
wysokim
podpiwniczeniu,
nakryty
jest
wielospadowym dachem przechodzącym w narożach
połaci w formę stożków. Przylegający od północy
segment, w rzucie prostopadły, podpiwniczony, parterowy, z dwuspadowym dachem, ma przy krótszym boku
czteroboczną w przyziemiu, cylindryczną w wyższych kondygnacjach wieżę zwieńczoną krenelażem oraz iglicą.
Trzeci - południowy trzon, na planie prostokąta z ryzalitem posiada dachy dwuspadowe, przenikające się połaciami.
Elewacje wszystkich segmentów opracowane zostały według zasady symetrii. Otwory okienne, w części prostokątne,
w części zamknięte łukiem odcinkowym, mają profilowane obramienia z nadprożami w postaci odcinków gzymsu.
Szczyt segmentu południowego zdobiony jest ostrołucznymi blendami. W elewacji zachodniej północnej części
znajduje się wejście ujęte skromnym portalem w postaci pilastrów, wspierających proste belkowanie. Okno nad
portalem ma trójkątne nadproże. Zróżnicowane detalem elewacje zespolone są obiegającymi całość wąskimi
gzymsami - nadcokołowym i kordonowym wydzielającym parter od piętra.
Pałac w Toporowie wzniesiony został na planie wydłużonego prostokąta, wzbogaconego licznymi
przylegającymi do boków aneksami i wykuszami. Bryłę budynku bardzo zróżnicowano, chociaż można wyróżnić trzy
zasadnicze części o różnym charakterze rozwiązań architektonicznych. Część centralną - wzniesioną na wysokość
dwóch kondygnacji, której nadano kostium neorenesansowy. Do niej od strony północnej przylega wysoka wieża o
neogotyckim detalu, wybudowana w 1884 roku. Po przeciwnej stronie wzniesiono masywną, trzykondygnacyjną bryłę
o zróżnicowanym charakterze - pojawiają się tutaj zarówno elementy o charakterze renesansowym, jak i blanki o
wycięciu ostrołukowym. W powojennych przebudowach najbardziej zmieniony został segment południowy, w którym
zlikwidowano część otworów okiennych, jak i znany dzisiaj tylko z ikonografii neogotycki wykusz. Nowym
elementem bryły jest ganek z tarasem, dobudowany do elewacji tylnej i podwyższony ostatnio o współczesną w
formie metalową konstrukcję zadaszenia.
Niestety, do dnia dzisiejszego niewiele pozostało oryginalnych elementów wyposażenia i wystroju pałacu.
Zostało ono rozgrabione przez stacjonujących w budynku po roku 1945 żołnierzy radzieckich.
W latach 1947-1955 pałac został wydzierżawiony przez Centralny Związek Spółdzielni „Społem". Następnie
Akademia Rolnicza we Wrocławiu otworzyła w nim swoją filię. Nie posiadamy jednak obecnie wiadomości o
zakresie i charakterze prac, jakie prowadzono w obiekcie od 1945 do 1988 roku. Po roku tym przeprowadzono remont
kapitalny obiektu. Niestety pałac posiadał wtedy już właściwie tylko mury obwodowe. Po pracach tych budynek
przejął Dom Pomocy Społecznej, który użytkuje go do dnia dzisiejszego. W 1992 roku przeprowadzono remont hełmu
wieży północnej i mniejszych wieżyczek. Wówczas to odnaleziono pochodzący z 1884 roku dokument dotyczący
fundatora budynku - von Manteuffla, wymieniający także nazwiska murarzy, cieśli i ich pomocników biorących
udział w pracach.
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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Łagów miał trzy dystrybutory paliwa

Jak napisała do „KŁ” Pani Jenny
Terkowsky-Stein z Niemiec, dawny mały
Lagow

miał

Znajdowały

trzy

się

dystrybutory

one

w

miejscach

paliw.
gdzie

właścicielami obiektów byli ślusarze i ówcześni
mechanicy – ludzie, którzy na co dzień już
naprawiali to, co było techniką lat 30-tych XX
wieku – maszyny rolnicze, pierwsze lokomobile,
traktory, motocykle i rowery. Podobnie jak
kowale przywracali lub wytwarzali sprzęt do
codziennej pracy i jej ułatwiania.
W Nr 2/14/2012 opublikowaliśmy tekst
J. T.-Stein str. 20. Przeglądając stare fotografie
tamtego okresu widzimy, że kowal, ślusarz,
mechanik byli osobami bardzo potrzebnymi
w środowisku – rozwijało się wojsko, leśnictwo,
wkraczała

technika.

Pierwsze

DKW,

WW

potrzebowały obsługi i paliwa! Jak udało się nam
ustalić także wieś Lindow, Schönow, Lagow, to
miejscowości,

wsie,

w

których

postawiono

dystrybutory. Miasta powiatowe też oczywiście
posiadały wcześniej wymienione dystrybutory.
W Łagowie przedwojennym, dystrybutory
paliwa stały przy ulicy Johaniterstrae 25, czyli
obecnie ul. Bolesława Chrobrego i poza brakiem
dystrybutora reszta pozostała bez zmian. Jest
i dom, gdzie mieszkała rodzina ARNHOLD
i warsztat, gdzie pracowali, – po II wojnie
światowej

zakład

stolarski.

zdjęcia pokazują stany faktyczne.
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Prezentowane

Przy

ul.

Października

Bahnhofstrae,
była

spora

teraz

22

powierzchnia

przydomowa i tam również mechanik – ślusarz
Paul Gritzbach posiadał dystrybutor paliw, smary i
części zamienne. Przy ul. Petersdorfstrae, teraz
Sulęcińska Karl Schulze prowadził warsztat
ślusarski, naprawy i dystrybucję paliw, sam też
mieszkał w pobliżu, przy ul. Waidendam 11 –
nieistniejącym domu przy jeziorze łagowskim.
Waidendam 11, to ciąg ul. Toporowskiej.
W pobliżu tych ulic, po II wojnie
światowej zbudowano

stację paliw Centrali

Przemysłu

wyburzając

Naftowego

parterowe

domy. Od 01.01.2009 stacja CPN – Orlen decyzją
centrali naftowej, zlikwidowana jako nierentowna,
a działka właścicielska została wystawiona w
przetargu publicznym na sprzedaż!
Dla

posiadaczy

wszelkich

pojazdów

mechanicznych w Łagowie wydłuża się droga po
paliwo

do

dystrybutorów

prywatnych

w Gronowie i Poźrzadle. Tak samo powstało
utrudnienie

dla

każdego

wczasującego

w Łagowie i okolicy, gdy przyjechał na resztkach
paliwa.

Lindow
Sulęcin

Tekst Ryszard Bryl
Zdjęcia Heimat Gruss Meseritz
Nr 185/ Juni 2008
Ryszard Bryl, archiwum „KŁ”
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PGR Łagów – Zakład Rolny – Folwark Czarne

Przedruk zdjęcia: Oststernberger Heimatbrief – dom mieszkalny
Zastane i przejmowane do zasiedlenia i zagospodarowania obszary były w czasie przejściowym i czasowo historycznie
niepewnym, w 1945 plądrowane, dewastowane i musiały mieć ochronę wojska i milicji.
Dotychczasowe obszary dóbr niemieckich stawały się terenami dostępnymi i pilnymi do zagospodarowania.
Jednym z terenów rolnych był niemiecki Hartte, folwark w pobliżu jeziora Czarne i tak w rzeczywistości polskiej
nazwany. Folwark Czarne – miejsce hodowli zwierząt – tzw. jałowizny – cielaków hodowlanych.
Kilka pierwszych powojennych lat, wymieniony folwark był porzucony, niezagospodarowany, nic się nie działo, ulegał
dewastacji…
Tereny zielone, uprawne, budynki mieszkalne dla robotników rolnych były do wzięcia!
Pomiędzy Łagowem a Sieniawą na starym szlaku handlowym z XV – XVII w. kontrolowanym przez rycerzy Zakonu
Joannitów na przełomie wieków XIX i XX powołano do życia folwark Hartte z hodowlą owiec i wołów dla ówczesnego Rittergut
baronowej Margot Wurnb von Zink i zięcia grafa Richarda Pückler und Limburg z żoną Wandą. Rittergut działał dobrze do 1945
roku, porzucony, do lat 50-tych nieczynny, ponownie remontowany był gospodarstwem rolnym do końca lat osiemdziesiątych XX
w. Jak u poprzednich właścicieli folwark
Czarne zajął się hodowlą młodego bydła
Nieczynna obora
(cieląt) hodowlanego i rzeźnego. Na tej
zielonej, urokliwej enklawie przyrody, w
pobliżu j. Czarnego były 2 budynki
mieszkalne, 2 stodoły, 2 obory, studnia i
in.
Budynki
mieszkalne
były
miejscem do życia rodzin, pracowników,
opiekunów stada hodowlanego w liczbie
45-50 sztuk. Zwierzęta hodowlane były
wypasane w okresie wiosenno – letnim,
doprowadzone z obiektów głównych –
obór przy ul. Mostowej. Tam też na
zimę, po połowie października każdego
roku były ponownie spędzane.
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Przy jałowiźnie pracował wyznaczony pracownik – oborowy z pełną odpowiedzialnością za żywienie, pojenie, obsługę w
wyznaczonych godzinach, w siedem dni tygodnia.
Przy ul. Mostowej, w porze jesienno – zimowej, po doprowadzeniu stada, oborowy dozorował już w budynku 60-70
sztuk bydła, w tym dorosłego, od których sprzedawano mleko do sklepu. Przykładowo, aby była zapewniona obsługa pracą
fizyczną, ciężką, jednoosobową, czas każdej doby wyglądał następująco; 430 – 800, 1100 – 1400, 1530 – 1800.
Dla przypomnienia należy podać, że dawne lata, w małych gospodarstwach rolnych, w starych zabudowaniach –
oborach, chlewach, cała obsługa była indywidualna – zadawanie pasz ręczne, dostarczanie trawy, siana, słomy, kiszonek na
taczkach. Podobnie transport obornika ze stajni, obór i chlewów na zbiorowe przechowywanie, tzw. gnojownik, aby potem
rozwozić na pola.
Podobnie fizycznie trudne były pierwsze lata sianokosów, żniw czy omłotów w stogach i stodołach, w polu…
Prace omłotowe były trudne – stogi zbóż w polu młócono za pomocą maszyny o silniku na ropę naftową, ciągniki z
przełożeniem koła i pasa transmisyjnego na młockarnię!
Dzienne wyniki z omłotów wynosiły 6 – 8 ton zbóż, przy udziale bezpośrednim 10 – 12 pracowników. Postęp
wprowadził kombajny i kombajnowanie bezpośrednio na polu i było po żniwach, wyniki koszonego i omłóconego zboża
wzrastały wielokrotnie na godzinę i dzień pracy, zmniejszało też wielokrotnie udział pracowników fizycznych.
Wypasanie zwierząt na folwarku Czarne, to obszar wygrodzony płotem żendkowym na kołkach akacjowych jako okulnik
(kupel) o obszarze 4 ha – podstawowe pastwisko dla zwierząt, to świeża trawa, woda, powietrze.
Pomimo codziennego dostępu do łąk i naturalnego wypasu, była też zabezpieczona dodatkowo i dowożona, koszona
bezpośrednio zielonka oraz podawana słoma z zapasów zgromadzonych nad każdą kwaterą w stodołach i oborach.
Przy pastwisku, w pobliżu domu mieszkalnego (w latach 80Studnia: teraz niezabezpieczony obiekt, przy niej
tych wyburzono 1 dom mieszkalny i stodołę) przy przebiegającej
Franciszek Konieczny
drodze Łagów – Sieniawa jest studnia z wodą gruntową, z której
czerpano wodę tradycyjnie bardzo – żurawiem do lat 60, następnie
pompą ręczną – wadliwie funkcjonującą i w ostatniej fazie istnienia
była to studnia z kołowrotem, okapem i korbą na łańcuch z wiadrem.
Woda była rozlewana do koryt betonowych o wysokości 80
cm i długości 5 m dając dobry dostęp szeregom zwierząt pijącym.
Woda gruntowa była czysta, dostępna zawsze i w
zapotrzebowaniu ok. 1000 litrów dziennie. Koryt, obudowy studni,
płatów, słupków, komórek gospodarczych już nie ma. Są szczątkowe
pozostałości silosów na kiszonki – ślad kroczącej nowoczesności w
PGR-ach…
W gorące suche lata trochę brakowało wody i była ona
dowożona w bekach na przyczepach traktorami z Mostowej, z jezior.
Hodowane cielęta, to młodzież od 3 m-cy – 1,5 roku, rasy nizinnej,
biało-czarnej. Woda w studni w kręgach betonowych miała 1 – 4 m
lustra wody.
Folwark do 1975 roku nie miał sieci energetycznej, tym
samym mieszkańcy nadal żyli przy zapachu i świetle lampy naftowej
w długie wieczory zimowe i krótkie noce letnie – najpewniej więcej
czasu przeznaczali na sen. Obecnie również energii elektrycznej już
nie ma – odeszła w przeszłość!
Tereny folwarku zamieszkiwali m. in.: Jan Szkudlara z
rodziną, emeryt Ignaszewski, pracownicy Zakładu przy Mostowej
Władysław Blumka i Czesław Jańczak, p. Kościukowa z dziećmi, a
ostatnim był emeryt Tadeusz Połuch – do 2007 r.
Pracownicy tam zamieszkujący mogli hodować na swoje rodzinne potrzeby kury, kaczki, króliki, świnkę, w tzw.
przydomowych komórkach.
Pracujący mieszkańcy folwarku, do pracy przy Mostowej wędrowali około pół godziny, zawsze najgorzej było zimą w
mroźne i śnieżne okresy pogodowe. Zawsze lepiej mieli tam posiadacze roweru lub motoroweru.
Do Łagowa, w dniu 13.05.1946 roku przybyła z kieleckiego Pani Stanisława Spurek (l. 85) z tzw. Polski B, jak sama
mówi. Jest ona jedną z najstarszych pracowników PGR Łagów.
Jak wspomina, były to dni, miesiące jeszcze niepewności i bałaganu, tymczasowości i braku kierownictwa na majątku.
Przyjęła się do pracy wszelakiej, jaką z dnia na dzień zlecano i dokąd wysyłano wg zapotrzebowania.
Jeszcze przez kilka następnych miesięcy, po jej przyjeździe pracowali „na majątku” autochtoni niemieccy, którzy w
Łagowie pozostawali. Do Łagowa i na majątek przybywali kolejnie osiedleńcy poszukujący pracy i mieszkania – inni wyjeżdżali
dalej, aby szukać i osiedlać się na stałe lub łączyć z odnalezionymi rodzinami.
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Kierowanie tzw. majątkiem było niełatwe i nietrwałe –
Trasa turystyczna - oznakowana
zmieniali się ludzie, którym powierzono organizację i
zarządzanie w tworzonym gospodarstwie. Jak pamięta Pani
Spurek, było 4- 6 „rządców” na majątku, często ich zmieniano.
Jeden z nich, Pan Kosowiak należał chyba do
kierowników niepiśmiennych, mało zorganizowanych… takie to
były czasy.
Czas ten nazywa nasza rozmówczyni „teczkowiczami”
ludźmi już wtedy będącymi u władzy z przypadku lub
najczęściej wyznaczanymi do kierowania z polecenia partyjnego
PPR-u lub wojskowego.
Lata pięćdziesiąte, to centralizacja i nadzór,
aktywizacja społeczeństwa do podnoszenia osiągnięć,
współzawodnictwa z polecenia – spółdzielczego i
indywidualnego. Do pomocy w pracach sezonowych
wymagających więcej rąk do pracy jak żniwa, wykopki,
przysyłano młodzież Służby Polsce i żołnierzy LWP oraz
studentów. Dla tej młodzieży stawiano namioty, kwaterowano i
żywiono we dworze (pałacu PGR-u).
Dopiero lata po 1956 trochę porządkują znowu
rolnictwo w Polsce. W Łagowie obowiązki kierownika obejmuje
Józef Wrzosek, kieruje zakładem do 1995 roku.
Folwark Czarne leży w odległości ok. 3 km od Łagowa,
od głównych obiektów Zakładu Rolnego przy Mostowej.
Aby dojechać do obszarów byłego folwarku, trzeba
pokonać różne odcinki dróg – polne, szutrowe, częściowo
brukowane kamieniem polnym i leśne. Ten szlak stanowi
pewien poziom trudności w przemieszczaniu się, ale jest też to
szlak turystyczny, rowerowy i oznakowany, pozwalający
atrakcyjnie wędrować.
Jedną z ciekawostek tamtych czasów, ale ważną i wymagającą zaangażowania było przepędzanie zwierząt w kwietniu z
obór przy Mostowej na folwark Czarne oraz przypędzanie w październiku z wypasu, na zimowe przebywanie w lepszych
oborach.
Aby było bezpiecznie, do współpracy i ochrony pędzonego stada zaangażowany musiał być cały zespół pracowników, po
biurowych włącznie. Drogę przepędzania, pobocza, dość licznie obstawiali pracownicy pomagając utrzymać kierunek wędrówki.
Te akcje były dość emocjonujące ale bezpieczne.
Co zastajemy obecnie w obszarze zwanym folwark Czarne? To co zastajemy pokazują zdjęcia – pozostałości obszaru
niepotrzebnego, rujnowanie zasobów, zagrożenie życia dla osób postronnych. Tylko przyroda się nie poddaje, jest nadal urokliwa,
a podjęte decyzje przechodzą w pamięci do niedobrze zapamiętanej historii. Szkoda!
Co było jeszcze przelotnie na
Tutaj do 2007 r. mieszkali ludzie
folwarku Czarne?!
W okresie zbliżającego się końca
działalności Zakładu Rolnego na przełomie
80/90 lat, w okresie 5-7 lat na tym obiekcie
w jego pomieszczeniach, po uzyskaniu
zgody Kombinatu Rolnego Świebodzin
były
sezonowo
hodowane
konie
wierzchowe p. Wrony z Wrocławia.
Hodowli jałowizny już nie prowadzono.
Konie, jak cielęta przebywały sezonowo od
wiosny do jesieni, na zielonym wypasie.

Franiczek Konieczny
Zdjęcia R. Bryl
OHB Niemcy
Od red.: O działaniu gorzelni z 1884 r. i hydropompy z tych lat napiszemy w numerze 4/16/2012.
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Tak nas odwiedzają! Warto dbać, warto znać!
Już kilka lat temu, w letnie dni weekendu majowego 01-03.05.2007, czyli podczas świątecznych,
wolnych dni, w pogodnej porze, studenci PWSZ Sulechów wykonali kawałek dobrej roboty – odnotowali po
rozmowach i rejestracjach pojazdów samochodowych kto – skąd przybył!
Biorąc pod uwagę czas Majówki 2007 oraz zmieniającą się porę dni, aury, nastawienia do
wypoczynku, podróży, odnotowano:
z Polski:
Miejscowość

Z zagranicy:
Ilość pojazdów

Miejscowość

Ilość pojazdów

Zielona Góra

3

Dąbrowa Górnicza

1

Spremberg

1

Międzyrzecz Wlkp.

5

Katowice

1

Berlin

4

Sulechów

3

Środa Wlkp.

1

Okręg Brandenburgia

1

Warszawa

4

Sieniawa

1

Frankfurt/ O.

2

Krosno Odrz.

3

Gronów k/Łagowa

1

Cottbus

1

Chorzów

2

Bolesławiec

2

Legnica

3

Piotrków Tryb.

2

Świebodzin

4

Szczecin

2

Kraków

3

Żary

2

Gorzów Wlkp.

4

Częstochowa

2

Wrocław

2

Lubsko

1

Poznań

4

Racula k/Z. Góry

1

Słupsk

1

Strzelce Kraj.

1

Lublin

1

Lubrza

1

Ostrów Wlkp.

1

Żagań

1

Rzeszów

1

Słubice

1

Kostrzyn/ O.

1

Szczecinek

1

Zgorzelec

1

Kalisz

1

Kruszyna k/ Sulechowa

1

Trzciel

1

Lublin

1

Bojadła k/Sulechowa

1

Rzepin

1

Leszno

2

Ten przegląd uczestników, odwiedzających, przyjezdnych rodzin, osób przejazdem w Łagowie, po
raz pierwszy czy kolejny… A przecież jeszcze byli wędrujący pieszo, rowerzyści w terenie pobliskim – to
spora liczba mierzalna ale też niemierzalna, pozwalająca przyjąć, że weekendowy Łagów to atrakcyjne
nadal miejsce, znana miejscowość, odwiedzana i zapamiętywana.
Łagów ma swoje walory, utrzymuje turystyczne walory lokalne, dar przyrody ukształtowanej
polodowcowo, jest polecany innym.
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Przyjmując co już jest zbadane, że 1 osoba odwiedzająca miejscowość, oglądająca zabytek, mająca
pozytywne przeżycia – może przekazać to dalej 3-5 osobom i ich zachęcić do aktywnego podróżowania,
odwiedzania miejsc dobrze zapamiętanych. Warto więc to pielęgnować i mieć na uwadze i pokazywać
Łagów czysty, zadbany, odremontowany, z dobrymi drogami, kulturą miejscową, kulturą i stylem bycia.
Warto pokazywać Łagów i trzeba pokazywać poukładany, lokalny Łagów całorocznie – czysty w środku i
na rogatkach. Tak go zapamiętają inni, jako szczególnie interesujące, lubuskie zjawisko turystyki,
wypoczynku,

rekreacji,

kultury

lokalnej

i

zjawisko przyrodnicze…

Grupa pracowała pod kier. dr Mieczysława
Wojeckiego z PWSZ Sulechów

Opracowanie i zdjęcia
Ryszard Bryl i studenci PWSZ Sulechów
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70 lat Schroniska
Młodzieżowego

szkolnictwem Brandenburgii, ale

Polsce,

też

turystyki

wczasowo-wypoczynkowy pod

południowych

nazwą Bajka III. Osiedle Lecha

rozwojem

zachodnich

Lagow/ Łagów
(zbudowane przez miasto

jako

wtedy

sieci schronisk.

rozbudowy lat 30-tych XX w.,

Schronisko

łagowskie

było przykładem planowanych
budowli

w

Rzepinie,

Lubuskim,

jako

w

planach

przewidziany

teren

mieszkalny, a nie turystyczny.

Ośnie

Kostrzynie/O,

było

dom

Niemiec, poprzez organizowanie

Frankfurt – po 1945 jako dom
wczasowy, Bajka FWP)

i

służy

Przed laty można było
z

łagowskiego

wschodniego

Od uroczystego otwarcia

Międzyrzeczu i Pile. Jednak w

brzegu jeziora zobaczyć okazałe

Schroniska Młodzieżowego w

urzeczywistnieniu tych planów

Schronisko, co pokazuje zdjęcie

Lagow upłynęło 19 czerwca

przeszkodziły czasy Hitlera i II

z 1940 roku. Dzisiaj chowa się ta

1997 roku 70 lat. Ta imponująca

wojny światowej.

budowa

jak na owe czasy budowla na

łagowskie miało powodzenie.

rozrastających się drzew.

Tiergartenhöhe /Osiedlu Lecha

Szczególnie nauczyciele terenu

Pierwszym

1/, w pobliżu jeziora, była

Brandenburgii

zaprojektowana i finansowana

kilkudniowe wycieczki klasowe.

Tiergartenhöhe 1 był August

przez Frankfurt n/Odrą. Z tego

Grupy uczniowskie z Frankfurtu

Busch. Schronisko Młodzieżowe

względu został wykuty z żelaza

n/Odrą

było drugim co do wielkości

herb nadodrzańskiej metropolii

nawet

i umieszczony nad wejściem

schroniska,

„największego

plac zabaw umożliwiały proces

i miało 152 łóżka z kocem…

wychowania, który odpowiadał

Największym w Brandenburgii

tendencjom

było wtedy tylko Lübben i miało

schroniska

wschodniej marchii.”
Rząd pruski i prowincja
Brandenburg

pomagały

w

finansowaniu

projektu,

ale

Schronisko

organizowali

przebywały
14

dni.

czasem

Wyposażenie

amfiteatr,

boisko,

pedagogiki

Republiki

Weimarskiej.

To

w

szefem

gąszczu

ojcem

Schroniska

obiektem

–
na

turystyki

młodzieżowej

180 łóżek z pościelą!

wydawało się zauważyć podczas

główny ciężar przejął Frankfurt

uroczystości

otwarcia

Wykorzystano artykuł z rocznika

(rejencja). W ciągu jednego roku

Schroniska 19 czerwca 1927

1997/98 Wydawnictwa Hansa Ulricha

budowa

roku,

według

projektu

na

który

złożyły

architekta Bernharda Brandesa

młodzieżowe

została

uświetniające imprezę.

zakończona.

miejskie

Zakłady

się

występy

Do Lagow – pociągiem

oświetlenie i linię elektryczną

specjalnym przybyło około 1000

bezpłatnie.

Szczególnym

młodych ludzi, do pięknej krainy

inicjatorem tej budowy był w

jezior i pagórków. Łagowskie

tym czasie kurator szkolny we

Schronisko przetrwało II wojnę

Frankfurcie, Otto Kretschmann.

światową jako obiekt turystyki

Zajmował się on nie tylko

młodzieżowej.

14

z

Soltau,

Wędrówki

południowo-wschodnią
Brandenburgią, wzdłuż granicy nad
Odrą i Nysą.

zainstalowały

Po

Wein

1945,

w

Wybrał R. Bryl
Tłumaczenie z j. niem.
Carl Heinz Schablack, Berlin
FWP = Fundusz Wczasów Pracowniczych

Literatur:
1. Jungherberge Lagow hatte 152
Betten mi Decke. Das ist
zweitgrote in Brandenburg nur
Lübben hatte 180 Bett und Decken
gröer. Herbergsvater Tiergarten –
höhe 1 – August Busch.
2. Wanderung durch
Südostbrandenburg an und jenseits
der Oder-Neie-Grenze. Jahrbuch
1997/98 – Verlag Hans – Ulrich
Wein, Soltau.
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Kamień Pamięci – Stary Friedhof w Łagowie
Pokój zmarłym
Pokój żywym

Fot. 1 Łagów – stary cmentarz ewangelicki, Kamień Pamięci, 22.05.2012 r.
Od lewej: A. Zajonzek-Müller, wójt Łagowa A. R. Oleszkiewicz, H. Sommer –
w geście wspólnoty

Takim napisem na kamieniu pobranym
z matki Ziemi, w kopalni odkrywkowej węgla
brunatnego Sieniawa, oznaczono symbolicznie wejście na
Fot. 2 Grupa uczestników polsko-niemieckich przy Kamieniu Pamięci
starą poniemiecką nekropolię…
Na dzień 22.05.2012 wyznaczono sobie spotkanie VIII-e, obu szanujących się i współpracujących stron
– dawnych Lagowers i obecnych mieszkańców Łagowa. Tak się dobrze układa od 2007 roku, że do Łagowa
przybywają dawni i chętni do współpracy Łagowianie – Lagow dawne, do 1945 r.
Spotkaniem 22.05.2012 poczyniono kolejny krok naprzód pomiędzy dawnymi a nowymi czasy… To
spotkanie, to odsłonięcie Kamienia Pamięci – pomnika ku czci zmarłych do lutego 1945, ale też i umierających do
24.06.1945, do dnia wypędzenia Niemców z tych terenów, zajętych przez Armię Radziecką, a po 9.05.1945
przejmowanych dla Polski, po zakończonej wojnie. Ten nowy czas, to patrząc teraz i obiektywizując, życie w pokoju
przez 67 lat, to był czas zacierania prawdy historii, niemczyzny tych terenów…
Uroczystości w Łagowie miały miejsce na dawnym ewangelickim cmentarzu datującym się pochówkiem z
XIX wieku na Falkenberg (Sokolej Górze), w części jeszcze zachowanym resztkowo. Miejsce pochówków,
ceremoniał, był tylko trochę inny niż u wyznania katolickiego, wszak wszyscy idą do tego samego Boga…
Łagów, jako zawsze mała miejscowość joannickiej rzeczywistości, joannickiego szlaku zamków,
kościołów, szpitalnictwa i rycerstwa, to miasteczko przez 200 lat, ale głównie wieś, tylko trochę większa od
innych okolicznych, ale znana bardzo mocno z komturii tutaj osiadłej i rządzącej. Łagów to miejscowość
zawsze ciekawa – dawniej i obecnie, w tej rzeczywistości. Łagów powojenny, polski, ze swoim cmentarzem
katolickim od 1945 roku zainstalował się na innym wzgórzu (jak to w Łagowie), przy ul. 22 Października – 1
Lutego, zajmując obszary małego, tworzonego od końca
XIX wieku także cmentarza przy kaplicy – czyli
cmentarza baronów, grafów gdy przyszedł czas
pochówku! Tam gdzie byli chowani herbowi właściciele
dóbr lokalnych, ziemianie herbowi, teraz on jest dla
wszystkich. Historia i przeznaczenie kaplicy
cmentarnej jest jeszcze do opisania.
22.05.2012 w wiosenny, gorący dzień stawiło
się na cmentarzu ewangelickim ponad 100 osób różnych
wyznań z tej i tamtej strony Odry – tych co wypędzono
za Odrę w głąb Niemiec, i tych, którzy zasiedlali Łagów.
Paradoksem dziejów, że Łagów to miejsce
wypędzonych z tych ziem i taka sama prawda –
osiedleńców – w 1945 roku wypędzanych z ziem
polskich, wschodnich, rosyjskich, ukraińskich,
Fot. 3 Kamieniarz Maciej Janiszewski odbiera podziękowania za
białoruskich. Jak to przebiegało, tylko to pokolenie
wykonanie napisu
pamięta! Jechali z Polski do Polski i osiedlali się na tych
terenach właśnie, na Ziemiach Zachodnich i Północnych, dla nich całkiem kulturowo nowych…
Dzień i spotkanie przy Kamieniu Pamięci, to etap wyższej współpracy polsko-niemieckiej. Goście z Niemiec
w ramach stowarzyszenia, w którym działają, sfinansowali tę inicjatywę, a już kilka lat temu mocno wsparli remont
organów w kościele p.w. J. Chrzciciela w Łagowie dodając składkowe EURO, gdy probostwem kierował ks. Norbert
Nowak (dzisiaj emeryt). W 2011 roku jesienią, podczas podobnego spotkania w Łagowie, ta grupa działania
sfinalizowała uzyskanie poręczy drewnianych przy starych schodach kamiennych na stary cmentarz. Tutaj tradycyjnie
dużą pomoc świadczy bezpośrednio Nadleśnictwo Świebodzin z Panem Jarosławem Guzowskim – z-cą nadl.
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Obecny, duży kamień z apolitycznym, chrześcijańskim napisem „Pokój żywym – Pokój zmarłym” jest
umiejscowiony od strony w/w schodów, od strony jeziora Trześniowskiego – od strony Zamku Joannitów i Kościoła
p.w. Jana Chrzciciela – kilkaset metrów od tych obiektów.
Jest wstydliwą prawdą, że na cmentarzu ewangelickim, na obszarze chronionym, obszarze kultu, aż tyle zła
uczynili żyjący, dla zmarłych. Mamy tutaj obrazki, których nie da się usunąć sprzed oczu gdy tam się przebywa – są
czytelne penetracje grobów, czyli wykopy za trumną, zwłokami, czyli w tzw. poszukiwaniu ewentualnych
kosztowności. Są tam przewrócone nagrobki, połamane nagrobki z napisami – inskrypcjami tamtych rodzinnych i
wyznaniowych czasów. Tam też, z dużego cmentarza niemieckiego, nie wykazując się nijaką kulturą, szacunkiem i
swoim pochodzeniem oraz wyznaniem, czyli wywyższając się, pokradziono prawie wszystko co metalowe, ozdobne,
tradycyjne u ewangelików…

Fot. 4 Duchowni: ks. prob. N. Nowak, Pastor H. D.
Winkler z Niemiec

Fot. 5 Pan Krzysztof Ristau z Łagowa pokazuje
swoje bogate zbiory pocztówek

Fot. 6 Siostry Annita Zajonzek-Müller, Christa
Zajonzek-Weidlich, Pastor H. D. Winkler

Na opisywanym cmentarzu odbyły się modlitwy, mowy, śpiewy, podkreślające wartość i znaczenie spotkania.
Poza tłumem uczestników z różnych stron Niemiec, z Łagowa i z Polski, na cmentarzu przy kamieniu służbę
wypełniali harcerze z miejscowego Zespołu Edukacyjnego czyli szkół w Łagowie. Nad cmentarzem i zgromadzonymi
unosił się chyba duch wspólnoty i tego, co zawsze jest ostatnią drogą człowieka – zadumy i smutku…
W spotkaniu brali udział inicjatorzy idei odsłonięcia kamienia – Pan Helmut Sommer z Berlina (d. Lagow),
Pani Annita Zajonzek-Müller (d. Lagow), Pani Christa Zajonzek-Weidlich (d. Lagow), Pastor H. D. Winkler,
proboszczowie Parafii Łagów – R. Nowak i ks. A. Oczachowski, z-ca nad. Jarosław Guzowski. Całości patronował
wójt gminy Łagów A. R. Oleszkiewicz, wygłaszając mowy, wkopując dąb pamięci, przecinając wstęgę na Kamieniu!
Dużą pomocą przy pracach doprowadzających do finału wykazały się panie B. Woźniak i A. Gabryś z Biura Promocji
UG Łagów. Napis umocował na kamieniu, zawodowo pracujący przy nich Pan Maciej Janiszewski – łagowianin.
Widocznym momentem pośród zgromadzonych, szczególnie b. mieszkańców Niemiec było wzruszenie …. To tutaj
leżą na tym cmentarzu ich dziadkowie i pradziadkowie jak ze wzruszeniem opowiadał Helmut Sommer!
Przyjeżdżali do Łagowa i będą przyjeżdżać – dopóki mogą cieszyć się sprawnością i znosić trudy podróży. Do
Łagowa jadą od lat 60-tych pierwsi, po dużych NRD-owskich staraniach i od lat 70-tych gdy „uchylono” granice
państwa socjalistycznego. Towarzystwo mniejszości niemieckiej w Polsce reprezentował pan Uwe Adam.
Na cmentarzu w Łagowie, na uroczystości opisywanej, głos zabrali też przedstawiciele szkoły partnerskiej z
Berlina, Robert Jung Oberschule – Panie Genowefa Kmita i Ruth Garstka, które wysoko oceniały postępy współpracy
polsko-niemieckiej.
Po uroczystości na cmentarzu odbyła się dalsza część kawowa spotkania grupy Łagowian w pobliskim, ciągle
nowym Amfiteatrze na podzamczu zachodnim, w części parku zamkowego. Teraz, kiedy niewiele zostało na
cmentarzu , kiedy dziesięciolecia zaniedbań i zniszczeń panoszyły się w okolicy pozostaje ważnym – trzeba dbać o to,
co uratowano, zadbano, oczyszczono, co można pokazać publicznie w Izbie Pamięci, teraz i w następnych latach w
Łagowie. Zapewne można prognozując, pozytywnie przyjąć, że niemiecki cmentarz ewangelicki nie będzie
zaniedbaniem wstydził! Wszystkich! Teraz jest inaczej.
Dnia następnego – 23.05.2012 w DEFCE u Pani G. Sztobskiej, dawnym lokalu zapaśnika międzynarodowej
sławy – Leona Pineckiego było kolejne, udane spotkanie grupy polsko-niemieckiej, podczas którego omówiono
aktualny stan współpracy oraz programy na 2012 – 2013 rok, aby skutecznie i efektywnie wykorzystać obiekty Bramy
Marchijskiej na powiększenie powierzchni Izby Pamięci. Następne spotkanie ma odbyć się pod koniec lata 2012 roku.
Tekst i zdjęcia Ryszard Bryl
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Komunikat „KŁ” – Poszukujemy nadal!

Redakcja Klimatów Łagowskich poszukuje osób, ich wspomnień, archiwalnych zdjęć domowych do niżej
wymienionych tematów jakie będą opisywane w przyszłości a mają związek z Łagowem/Lagow i okolicą.
Wypożyczone zdjęcia zwracamy, przegrywamy na CD, poprawiamy wg życzenia.

1. W Lagow, w latach 30-tych XX wieku przy ulicy Bahnhofstrasse teraz L. Pineckiego stała duża, wielka - Villa
Maxa Schmelinga najlepszego boksera tamtych czasów, który walczył w wadze ciężkiej z czarnoskórym Joe
Luisem. Ten budynek uległ zniszczeniu po 01.02.1945. Był też pocztą niemiecką do 1945 r. Posiadamy zdjęcia
od strony j. Trześniowskiego, brak zdjęcia od ulicy i szczegółowych wspomnień...W Bad Sarrow za Odrą jest
czynna i odrestaurowana Villa Schmeling.
2. Ponownie będziemy pisać o życiu sportowym zapaśnika ze Stołunia potem Lagow i Zielenzig, Leona
Pineckiego miał domy i restauracje z żoną, udzielał się w środowisku Łagowa i Sulęcina do 1949r.
Gromadzimy dalsze wspomnienia. Pisaliśmy w KŁ Nr 3/2009.
3. Gromadzimy
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gastronomicznego i skąd byli, o Buchmühle z lat 1900 – 1945 r. Trudno. Mamy zdjęcia różne. I co było dalej
do jezior Bechensee/ Buszno/ Buszenko.
4. Nadal prowadzimy starania w celu gromadzenia informacji nt. „Zajęcie Lagow w dniu 01.02.1945 – tak od
obywateli Polski, a głównie dawnych mieszkańców Lagow – dzieci i młodzieży tamtych czasów – teraz lat 80
i więcej mających…
5. Podobnie gromadzimy nadal i z wielkim trudem, informacje o dniu 24.06.1945 pt. „Wysiedlenie – wypędzenie
ludności niemieckiej z Łagowa i okolic. Było to duże, poprzedzone rozkazem wojskowym 5 Dyw. Piechoty
Woj. Pol. przemieszczenie ludzi za Odrę… Prosimy o osobiste relacje, wspomnienia z tego okresu –
wspomnienia rodziców i dziadków – jaki obraz został Wam przekazany. W przyszłości tekst opisujący w/w
zdarzenia opublikują Klimaty Łagowskie.
6. Nadal też poszukujemy do ostatecznej publikacji w „KŁ” wiadomości o pobytach okresowych – turystyczno –
letniskowych niemieckiego boksera światowej sławy w latach 30-tych XX w. Maxa Schmelinga. Także nie
możemy uzyskać pełnego zdjęcia stacji kolejowej – budynków do 01.02.1945 r., do czasu pożaru budynku
głównego po wkroczeniu Rosjan.
7. Od pierwszych mieszkańców Lagow w II-III-IV-V-VI 1945 i ostatnich odchodzących mieszkańców do
24.06.1945 prosimy o informacje o dniach i tygodniach życia w tych okolicach – do czasu wysiedlenia z
Łagowa.
8. Pomiędzy Łagowem, drogą na Poźrzadło, blisko rezerwatu Pawski Ług, na poboczu znajduje się duży kamień
z datą 1928. Co on upamiętnia – czy wykonanie drogi, remont, zdarzenie!?
9. Chcielibyśmy znać, a warto i trzeba, historię Ziemi Łagowskiej – Ziemi Torzymskiej – czyli aby najtrafniej
opisywać zjawiska tutaj dziejące się. Włączyliśmy też do przybliżenia tych obszarów Ziemię Toporowską.
10. Jest jeszcze ostatnia szansa, aby wspomnieć, że pojawiał się prąd elektryczny, studnie podwórkowe, pompy
uliczne ogólnodostępne, kanalizacja lub jej brak na czasy 100 lat wstecz, ale były wtedy też wiatraki i młyny
wodne, których już nie ma. Szansą jest wskazanie opisem gdzie stała leśniczówka, gajówka – jak się nazywał
sołtys – wójt wsi niemieckiej i jak była organizowana działalność lokalnej podstawowej administracji pracy
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ludzi, bezrobocia, czasu wolnego wpływów i nacisków czasu „nazi” czyli do 1933, 1934-1939 i 1939-1945.
Taki podział faktycznie był, byli ludzie u władzy i starający się tą władzą chełpić – upajać – być władczym nad
innymi… A byli też baronowie, hrabiowie – właściciele rodowi dóbr i podwładności – zależności stosunku
pracy – bogaci i biedni Niemcy… Że był rozwój Lagow w XX wieku do 1945 r. to fakt, nawet przy zjawisku
roku 1932, gdy znów stał się wsią… W Lagow budowano, tworzyła się turystyka i zorganizowany
wypoczynek, kwitło lokalne rybołówstwo, leśnictwo, przetwarzano w tartakach drewno na potrzeby kopalni i
budownictwa…
11. Idziemy z trudem dawnym szlakiem działania młyna elektrycznego, niemieckiego do 1945 r. pod Jemiołowem,
potem należącego do Zespołu Młynów Gospodarczych – czynnych na Ziemiach Zachodnich, potem GS –
owskiego, teraz od lat nieczynnym wraz z przyległościami.
12. Zapytamy jak wyglądało Barcikowo – enklawa pośród pól uprawnych k. Jemiołowa (niem. Petershal). Dawno
temu mieszkał tam leśniczy Heder znany z hodowli psów rasowych. Czy ktoś jeszcze to pamięta!?
13. Dawno temu, bo na początku XX wieku było w Lagow sanatorium lub szpital dziecięcy przy Fuweg, czyli
Bajka II – dom wczasowy przy ul. Promenada. Teraz budynek w rękach prywatnych i w remoncie. Kto
pamięta jak było dawniej gdy lekarzem, właścicielem był dr Krelle Herman?
14. Istniała pijalnia wód leczniczych Kurhaus w pierwszym ćwierćwieczu XX wieku w Lagow (dom pod
sosnami), prowadzony przez dra Ahlenfelda Fritz, obecnie budynek wielorodzinny, komunalny koło kina
Świteź.
15. Także dawno temu przed 1930 rokiem, gdy Leo Pinetzki nie był Łagowianinem – lokal gastronomiczny i hotel
„Am See” był własnością Bruno Weiss. Na początku XX wieku w pobliżu tego lokalu był mały browar!
16. Do dnia dzisiejszego – patrząc wstecz, od 1893 roku do 1945 Zamek Joannitów był własnością rodziny
baronowej Margot Wurmb v. Zink geb. Reichsgrafin von Wylich und Lottum wdowa z dwoma córkami i
synem (Margot, Wandą i Wilhelmem). Wilhelm Wolf zmarł w 1930 r. i był pochowany na cmentarzu w
kaplicy (teraz cmentarz komunalny Łagowa), jest tam tablica nagrobna w ścianie.
17. Obszarem nazywanym Rittergut jako dzierżawca był Graf v. Pückler u. Limburg, Richard – zmarły w Lagow
20.04.1942 r. Grafin v. Pückler u. Limburg, Wanda, żona Richarda wraz z dziećmi Hans-Ludwig, WilhelmHenrich. Chcielibyśmy opisywać takie fakty, wspomnienia, zdarzenia z tych miejsc i polskich okolic do 1945
r. Dotychczas o właścicielu Zamku Joannitów, który był tutaj ponad pół wieku 1893-1945 nic nowego nie
mamy do napisania. Prawdopodobnie redakcyjnie poszukując wstępnie coś wspólnego mamy z Bad Muskau.
Może książę Hermann Ludwig Heinrich von Pückler – Muskau (1785-1871) był tym Pücklerem i gałęzią rodu
grafa Pückler u. Limburg… Tutaj nic nie wiemy!

Redakcja KŁ
Opracował w j. polskim R. Bryl
Tłumaczenie w j. niemieckim Anna Łukasiewicz

* Obszary Ziemi Toporowskiej do 1945 r., teraz gminy Łagów były w innych granicach administracyjnych
niemieckich – powiatu krośnieńskiego i świebodzińsko-sulechowskiego. Stąd warto znać jak tutaj było, za
miedzą, w krajobrazie terenów puszczańskich.
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Mitteilung von „KŁ” - immer noch auf der Suche!

Die Redaktion von Klimaty Lagowskie sucht nach Personen, ihren Erinnerungen und Archivfotos zu den unten
genannten Themen, die in Zukunft beschrieben werden und sich auf Lagow und seine Umgebung beziehen. Die ausgeliehenen
Fotos geben wir natürlich zurück, wir lassen sie digitalisieren und auf Wunsch verbessern und korrigieren.

1.

In Lagow, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts stand in der Bahnhofstraße, jetzt ist das die L.-Pinecki-Straße, eine große,
eine riesige Villa von Max Schmeling, dem besten Boxer damaliger Zeiten, der in dem Schwergewicht mit Joe Luis kämpfte.
Dieses Gebäude wurde nach dem 01.02.1945 zerstört. Das war auch Gebäude der Deutschen Post bis 1945. Wir besitzen die
Fotos dieses Gebäudes von der Seite der Tschesch See, es gibt aber kein Foto von der Seite der Straße und es fehlt auch an
ausfuhrliche Erinnerungen daran... In Bad Saarow hinter der Oder gibt es eine restaurierte Villa Schmeling.

2.

Wieder werden wir über das Sportleben des Ringers aus Stohin/Schönfelde, der später auch in Lagow und Zielenzig wohnte,
Leon Pinecki. Er hatte dort Häuser und Restaurants. Zusammen mit seiner Frau beteiligte er sich aktiv am Leben des Lagower
und Zielenziger Milieu bis 1949. Wir sammeln andere Erinnerungen zu diesem Thema. Darüber haben wir schon in der Nr.
3/2009 von "KL" geschrieben.

3.

Wir sammeln Fotos (nicht einfach ist es mit den Erinnerungen), die Namen der Einwohner, der Besitzer der Gaststätte und
Informationen darüber, woher sie gekommen sind, über die Buchmühle in den Jahren 1900 - 1945. Wir haben verschiedene
Fotos. Wir wollen aber wissen, was es weiter bis zu den Bechenseen gab.

4.

Immer noch bemühen wir uns, die Informationen zum Thema „Die Besetzung Lagows am 01.02.1945" zu sammeln - sowohl
von den polnischen Bürger als auch von den Deutschen, den ehemaligen Einwohner Lagows, die damals Kinder und
Jugendliche waren - heute sind sie gegen 80 und mehr....

5.

Mit großer Mühe sammeln wir auch Informationen über den 24.06.1945 zum Thema „Aussiedlung - Vertreibung der
deutschen Bevölkerung aus Lagow und aus der Umgebung. Das war eine große durch einen militärischen Befehl der fünften
Infanterie-Division der polnischen Armee vorangegangene Vertreibung der Bevölkerung hinter die Oder... Wir bitten um
persönliche Berichte, Erinnerungen aus dieser Zeit - Erinnerungen der Eltern und der Großeltern - was für ein Bild wurde
Euch übergeben. In der Zukunft wird ein Text, der oben genannte Ereignisse beschreibt, in den "Klimaty Lagowskie"
veröffentlicht.

6.

Um den Text zu vervollständigen und in "Klimaty Lagowskie" veröffentlichen zu körnten, suchen wir immer noch
Informationen über die vorläufigen Ferienaufenthalte des deutschen und in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts
weltberühmten Boxer Max Schmeling. Wir können auch das vollständige Foto des Bahnhofs, von Gebäuden bis zum
01.02.1945 also bis zum Brand des Hauptgebäudes nach dem Einmarsch der Russen, finden.

7.

Die ersten Einwohner Lagows im II-III-IV-V-VI 1945 und die, die als Letzte Lagow bis zum 24.06.1945 verlassen haben,
bitten wir um Informationen über Tage und Wochen des Lebens in dieser Gegend bis zur Zeit der Vertreibung aus Lagow.

8.

Zwischen Lagow und dem Weg nach Pozrzadlo/Spiegelberg, in der Nähe des Naturschutzgebietes Pawski Lug, befindet sich
am Straßenrand ein großer Stein mit dem Datum 1928. Woran erinnert er? Den Straßenbau oder -reparatur oder ein anderes
Ereignis?

9.

Wir möchten die Geschichte des Lagower und Sternberger Landes kennen lernen, weil es sich lohnt und man muss sie
kennen, um die Ereignisse, die sich hier abgespielt haben, am genauesten beschreiben zu können. Wir haben zu diesem
Beschreiben auch das Toppersche Land einbezogen.
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10. Es gibt noch die letzte Chance, um sich daran zu erinnern, dass und wann Elektrizität, Hofbrunnen, allgemein zugängliche
Straßenpumpen, Wasserleitung (oder Mangel daran) in den letzten 100 Jahren erschienen sind. Aber es gab auch
Windmühlen, die nicht mehr da sind. Es gibt noch die Chance, zu zeigen, wo sich die Försterei, die Hegerhütte befand, wie
der Ortsvorsteher - Gemeindevorsteher des deutschen Dorfes hieß und wie die Tätigkeit der lokalen Grund Verwaltung der
Arbeit, der Arbeitslosigkeit, der Freizeit organisiert war und die Nazizeit bis 1933, 1934-1939 und 1939-1945. Solche
Einteilung gab es tatsächlich, es waren Leute an der Macht, die diese Macht ausnutzen wollten, die über den anderen
standen.... Und es waren auch Baronen, Grafen - Gutsbesitzer und es gab auch Unterordnungsverhältnisse - es waren reiche
und arme Deutsche... Es ist die Tatsache, dass sich Lagow im 20. Jh. bis 1945 entwickelte, sogar im Jahr 1932, als es wieder
zum Dorf wurde... In Lagow wurde gebaut, es wurde Tourismus und organisierte Erholung erstellt, es entwickelte sich die
lokale Fischerei und Forstwirtschaft, in den Sägewerken w,urde das Holz für Bergbau und Bauwesen verarbeitet...
11. Mit großer Mühe versuchen wir auch die Informationen über die Zeit des Betriebs der elektrischen deutschen Mühle bis 1945
bei Jemiolöw/Petersdorf zu finden, die später zum Komplex der Wirtschaftsmühlen gehörte, die auf dem westlichen Gebiet
im Betrieb waren, dann noch der GS (Gemeindegenossenschaft), die jetzt mit den Nebengrundstücken außer Betrieb ist.
12. Wir möchten auch danach fragen, wie Barcikowo (dt. Petershal) - Enklave unter den Ackern bei Jemiolöw ausgesehen hat.
Vor langer Zeit lebte dort Förster Heder der mit der Zucht der Rassenhunde bekannt war. Erinnert sich jemand daran!?
13. Vor langer Zeit, denn Anfang des 20. Jahrhunderts, gab es in Lagow ein Sanatorium oder ein Krankenhaus für Kinder in der
Straße Fußweg, also dort, wo sich jetzt Bajka II - Ferienhaus in der Straße Promenada befindet. Dieses Gebäude ist jetzt in
den privaten Händen und wird renoviert. Wer erinnert sich daran, wie es früher war, als Dr. Herman Krelle Arzt und Besitzer
war?
14. Es gab eine Trinkhalle der heilenden Wasser Kurhaus im ersten Vierteljahrhundert des 20. Jahrhunderts in Lagow (Haus
unter den Kiefern), die vom Dr. Fritz Ahlenfeld geführt war, heutzutage ist das ein kommunales Mehrfamilienhaus, bei dem
Kino Switez.
15. Auch vor langer Zeit, vor dem Jahr 1930, als Leo Pinetzki nicht in Lagow wohnte - gehörte die Gaststätte und das Hotel „Am
See" Bruno Weiss. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in der Nähe dieses Lokals eine kleine Brauerei!
16. Von 1893 bis 1945 war die Johanniterburg das Eigentum der Familie der Gräfin Margot Wurmb v. Zink geb. Reichsgräfin
von Wylich und Lotrum - eine Witwe mit zwei Töchtern und einem Sohn (Margot, Wanda und Wilhelm). Wilhelm Wolf
starb 1930 und wurde auf dem Friedhof in der Kapelle (jetzt Lagower kommunaler Friedhof) begraben, dort gibt es einen
Grabstein an der Wand.
17. Der Pächter des Rittergutes war Graf v. Pückler u. Limburg, Richard - gestorben in Lagow am 20.04.1942. Gräfin v. Pückler
u. Limburg, Wanda, Ehefrau von Richard hatte Kinder: Hans-Ludwig, Wilhelm-Henrich. Wir möchten diese Fakten
beschreiben, Erinnerungen, Ereignisse von diesen Orten und polnischen Gegenden bis 1945. Zurzeit haben wir über den
Besitzer der Johanniterburg, der hier über ein halbes Jahrhundert 1893-1945 war, nichts Neues zu schreiben. Wir haben etwas
gesucht und vermuten, dass hier etwas Gemeinsames mit Bad Muskau sein kann. Vielleicht war Fürst Hermann Ludwig
Heinrich von Pückler - Muskau (1785-1871) aus dem Zweig der Familie des Grafen Pückler u. Limburg... Hier wissen wir
leider nichts!

Redaktion von KL
Bearbeitet in der polnischen Sprache von R. Bryl
Übersetzt ins Deutsche von Anna Lukasiewicz

* Das Gebiet des Topperschen Landes bis 1945, jetzt Gemeinde Lagow, war in anderen deutschen Verwaltungsgrenzen - Kreis
Crossen und Schwiebus-Züllichau. Deswegen lohnt es sich zu wissen, wie es in der Nachbarschaft, in der Heidelandschaft war.
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Immer noch und wieder über das ehemalige Schönow.
Lieber Herr Bryl!
Betreff Pfarrer Diebelius aus Schönow, ich bin mir nicht sicher, ob. Dieser mit dem Pfarrer
Diebelius, der nach dem Krieg im Western als Bischof tätig war, identisch ist. Ich weiß es nicht. In
Schönow wohnten 4 oder 5 katholische Familien, diese gingen immer an den Sonntagen auf der
Bahnlinie nach Lagow (den kürzesten Weg) zum katholischen Gottesdienst.
Betreff Sägewerk Dolling, da ist es so wie Sie es schildern. Ja. Wie mir eine Cousine mitteilte ist die
Autobahn Frankfurt-Posen fertig. Diese wurde ja schon während des Krieges geplant und zum Teil
waren die Erdarbeiten schon bis Wutschdorf fertig. Wir bekamen beim Sägewerk Fröhlich in Lagow
1943 ja 20 Juden zugeteilt, die auf der Autobahn vorher gearbeitet hatten. Diese waren in Grunow in
Baracken untergebracht. Nun zurück nach Lagow, in Lagow war eine Autowerkstatt, dies hieß
Schulz und war links an der Straße nach Petersdorf, rechts war damals die Turnhalle, heute wohl ein
Kino. In dieser Werkstatt wurden die beiden Zugmaschinen vom Sägewerk Deutz und Bussing von
Diesel auf Holzgas langebaut. Ich hätte noch etwas zu der Ansichtskarte von Schönow zu sagen.
Auf der rechten Seite dieser Karte ist ein Bild, großes Haus hinter einem Teich, dieses gehört nicht
nach Schönow, es ist mir vollkommen fremd, ich wüsste nicht, wo es gestanden hätte. Noch etwas
zu den Tankstellen, es gab ja in Schönow auch eine, diese war in der Dorfmitte vor dem Gasthof
Potschin, dieser war vor der Willa von Gut in der die Elise wohnte. Diese Elise gehörte zum Gut
Schönow. Sie war wohl mit dem Besitzer vom Gut von Bockelberg gut bekannt oder verwandt und
Wohltäterin der Gemeinde Schönow. Die Buchmühle sowie die Fiseherhütte war früher ein sehr
beliebtes Ausflugsziel, da fuhren wir die ganze Familie mit dem Fahrrad öfter hin. Da kamen wir
zur Königin Luisen Linde und dem Oblasser-Stein, diese waren im Buchwald an 2
Straßenkreuzungen, aber ich weiß nicht mehr, wo. In der Nähe vom ehemaligen Gasthof Potschin
steht ja auch heute noch das kleine Spritzenhaus. In diesem Spritzenhaus war die Feuerwehrspritze
und Gefängniszelle. Da wurden vor dem Krieg die Bettler eingesperrt. Die 1. und 2. Klasse der
Volksschule war neben der Gastwirtschaft ein längeres Gebäude, das dem Gut gehörte. Diesel Haus
war an der Straße zum Winkel wie man früher sagte. In der Mittagspause kam immer der
Gemeindediener und brachte dem Bettler das Essen. Wir Kinder sahen von weiten zu. In der Schule
neben der Kirche waren 2 große Klassenräume, für die 3-4-5 und 6-7-8 Klasse, auch wohnte der
Hauptlehrer Krüger in der Schule. Nun weiß ich nichts mehr.
Seien Sie recht herzlich gegrüßt von Heinz Bydolek.

Heinz Bydolek
Niemcy
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Vom Herausgeber
Ich lese immer mit großer Freude die Briefe von Herrn H. Bydolek aus dem ehemaligen Schönow/Sieniawa. Er verließ seine Heimat 1944,
wurde Soldat der Wehrmacht, er nahm an dem Westfeldzug in Frankreich teil und nach dem Zweiten Weltkrieg wohnte weit von Lagow
entfernt. Dann führte er seine detaillierte Aufzeichnungen aus der Front, er hatte sehr gutes Gedächtnis für Fakten. Ähnlich ist es jetzt bei
den erwähnten Briefen, wenn er seine Erinnerungen aus der Jugendzeit teilt. Ich schätze hoch solche Persönlichkeiten...
Heute der nächste Abschnitt über die Gebiete, die er aus seiner Jugendzeit kannte - über Vorwerke, Windmühle, Schönow, Lagow - die
Beschreibung der Menschen, Gebäude, Landwirtschaft, Zucht.
Die beschriebenen Gebiete hatten in dieser Zeit verschiedene Besitzer; Schönow - von Bockelberg, Lagow - von Pückler und Limburg, das
waren Güter der Deutschen.

Übersetzung aus dem Polnischen ins Deutsche: Anna Łukasiewicz
Tłumaczenie z polskiego na niemiecki: Anna Łukasiewicz
Albishofen, 25.5.12
Sehr geehrter Herr Bryl!
Ich möchte kurz zu dem Thema Vorwerk schreiben. Wenn man von Schönow nach Selchow fährt, kommt nach den Einfamilienhäusern nichts,
dann ein Wohnhaus darin wohnte damals eine Familie Markgraf, diese war in der Ziegelei beschäftigt, die dann kommt. Die Abbauhalle ist
sicher noch da. Nach dieser Ziegelei kommt der Weg zum Schweinevorwerk. Ich war vor ca. 10 Jahren mal dort. Früher wohnte dort eine
Familie Linke, die für die Ochsen zuständig war. Diese es waren ca. 10-15 Ochsen zuständig. Diese Ochsen wurden eingespannt a. 3 Stück und
mussten arbeiten. Dann war eine Familie Kirchner, diese war
für die Schweine zuständig. Wie viel, weiß ich nicht, aber es
waren sehr viel. Im Herbst, wenn die Kartoffelfelder
abgeerntet waren, zog der Schweinehirt mit Hund und
Schweine über die Felder, da suchten diese die übrigen
Kartoffeln. In dem Schweinevorwerk sind auf der linken Seite
noch die Außenmauern von der riesigen Scheune, das
Wohnhaus rechts ist neu. Hinter dem Schweinestall war eine
große Koppel mit Teich, wo die Schweine Auslauf hatten. An
diesem Teich ging ein Weg, dieser endete beim ehemaligen
Totenlang-Teich, wo das Wasser vom Bergwerk rein geleitet
wurde, das war nach der Verladestation, wo jetzt die neue
Siedlung ist, die zur Grube führt. Von da führte ja der Weg zur
Hinteren Siedlung und weiter zum schwarzen See und dann
zur Harte. Dieser Weg zur Harte gehörte aber zum Gut Lagow.
Nun zurück zu Straße nach Selchow. Nach ein paar 100 Meter
ging eine Straße auf der linken Seite ab. Diese führte dann
zum Schafvorwerk. Dort war der Schäffer mit vielen Schafen
daheim. Von dem Schafvorwerk ging ein Weg nach Liebenau.
Es war kein öffentlicher aber der über Lugau nach Schweibus.
Wenn man größere Geschäfte und Einkäufe machen wollte,
fuhr man mit dem Fahrrad nach Schwiebus. Obwohl Zielenzig
die Kreisstadt vom Kreis Oststernberg war, hatte man wenig in
Zielenzig zu tun.
(Nebenbei wie Zielenzig zu seinem Namen kam. Man hatte
keinen Namen für diesen Ort. So wurde von der Gemeinde
beschlossen, der Ort heißt so, wie der Erste, der durch das
Stadttor in der Frühe kommt. Als Erster war ein Bauer mit
seinem Ochsen, dieser hieß Lenz. Als er einfuhr, sagte der
Bauer: zieh Lenz zieh, das heißt, der Ochse sollte den Wagen
ziehen, daher der Name Zielenzig.) Dieses nur nebenbei
bemerkt.
Nun noch kurz zum Foto mit Dorfteich. Der Schönower
Dorfteich grenzte wohl an den Park vom Schloss an, aber bis
zum Schloss waren es wohl noch mehr als 100 Meter. Ich kann
mit diesem Bild nichts anfangen. Nun zum Thema Mühle. In
Schönow war ja auch einmal eine Windmühle. Diese stand auf
der Anhöhe. Von Kaufhaus Herrmann, auf der anderen
Straßenseite war die Fleischerei Neumann und dahinter war
die Motormühle Schulz. Dahinter auf der Anhöhe war die
Windmühle. Diese wurde von meiner Zeit vom Sturm
Pilger – Wanderkarte Jakobswege im pleutsch – polnische Grenzraum
umgeblasen, sie wurde nicht mehr aufgebaut, sondern im Dorf
als Motormühle weiter betrieben. Sie wurde während der Russenzeit, von meinem Onkel Otto Menze wieder in Betrieb genommen. Auch
musste mein Vater Anto Bydolek während der Russenzeit für die Russen in der Fleischerei Spiegel, diese war im Winkel, so sage man zu der
Straße, die vom Feuerwehrhaus rauf ging, schlachten. Zuletzt wurden auch beide von den Russen nach Sibirien verschleppt.
Hiermit die besten Grüße von H. Bydolek
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Sieniawa i okolice
Od Wydawcy
Zawsze z dużą przyjemnością czytam listy od p. H. Bydolek z dawnego Schönow/Sieniawa. Swoje rodzinne strony opuścił w 1944 roku,
zostając żołnierzem Wermachtu, przeszedł kampanię we Francji i osiadł po wojnie dalej od okolic Łagowa. Wtedy też prowadził swoje
szczegółowe zapiski frontowe, miał dobrą pamięć do faktów. Tak teraz jest przy wspomnianych listach, gdy dzieli się wspomnieniami
czasów młodości. Cenię takie osobowości...
Dzisiaj kolejny fragment o okolicach, które znał z młodości - o folwarkach, młynie wiatrowym, Sieniawie, Łagowie - opis ludzi, budynków,
rolnictwa, hodowli.
Opisywane obszary należały w tym czasie do różnych właścicieli; Sieniawa - von Bockelberg, Łagów - von Pückler i Limburg, to dobra
Niemców.
Albishofen, 25.5.12
Szanowny Panie Bryl! Wielopole, Wielopole = Wilhelmsfelde…
Chciałbym krótko napisać na temat folwarku. Gdy jedzie się z Sieniawy do Żelechowa, po domkach jednorodzinnych nic nie ma, potem jest
dom, w nim mieszkała kiedyś rodzina Markgraf, która była zatrudniona w cegielni, która pojawia się jako następna. Hala wydobywcza z
pewnością jest tam jeszcze. Za tą cegielnia idzie droga do folwarku, w którym hodowano świnie. Byłem tam raz około 10 lat temu. Dawniej
mieszkała tam rodzina Linke, która odpowiedzialna była za woły. Było ich ok. 10-15. Te woły były zaprzęgana po 3 sztuki i musiały pracować.
Potem była rodzina Kirchner, która była odpowiedzialna za świnie. Ile, nie wiem, ale było ich bardzo dużo. Jesienią, gdy na polach ziemniaki
były już zebrane, świniopas szedł z psem i świniami przez
pola, świnie szukały pozostałych ziemniaków. W folwarku
świńskim są jeszcze po lewej stronie mury zewnętrzne
wielkiej stodoły, dom mieszkalny po prawej jest nowy. Za
chlewem był duży wybieg ze stawem, gdzie świnie miały swój
wybieg. Nad tym stawem szła droga, która kończyła się przy
dawnym stawie Totenlang-Teich, gdzie odprowadzano wodę z
kopalni, to było za stacją przeładunkową, gdzie teraz jest
nowe osiedle, które prowadzi do kopalni. Stamtąd droga
prowadziła do Tylnego Osiedla i dalej do Czarnego Stawu a
dalej do Harte. Ta droga do Harte należała jednak do majątku
Łagów.
Teraz z powrotem do drogi na Sieniawę. Po kilkuset metrach
droga odchodziła w lewo. Ta prowadziła potem do folwarku,
gdzie hodowano owce. Tam znajdował się owczarz z wieloma
owcami. Od folwarku owiec droga prowadziła do Lubrzy. To
nie była droga publiczna lecz prowadząca przez Ługów do
Świebodzina. Gdy ktoś chciał załatwić jakiś większy interes lub
zrobić większe zakupy, jechał rowerem do Świebodzina.
Chociaż Sulęcin był miastem powiatowym powiatu
Oststernberg, nie było za wiele do roboty w Sulęcinie.
(Swoją drogą, jak Sulęcin (Zielenzig) otrzymał swoją nazwę.
Nie było nazwy dla tej miejscowości. Gmina więc postanowiła,
że miejscowość będzie się tak nazywać, jak pierwsza osoba,
która przejdzie przez bramę miasta wczesnym rankiem. Jako
pierwszy przeszedł rolnik ze swoim wołem, który nazywał się
Lenz. Gdy wjechał, rolnik powiedział: "zieh Lenz zieh", co
oznaczało, że wół powinien ciągnąć wóz, stąd nazwa
Zielenzig.) To tylko tak na marginesie.
Teraz krótko na temat zdjęcia ze stawem Dorfteich.
Sieniawski staw Dorfteich graniczył chyba z parkiem zamku,
ale do zamku było jeszcze chyba ze 100 metrów. Praktycznie
nic nie mogę powiedzieć na temat tego zdjęcia. Teraz na
temat młyna. W Sieniawie był kiedyś wiatrak. Stał na wzgórzu.
Od sklepu Herrmann, po drugiej stronie ulicy była rzeźnia
Neumann a z tyłu był młyn z napędem silnikowym Schulz. Z
tylu na wzniesieniu był wiatrak. Za moich czasów burza
przewróciła ten wiatrak i nie został on już odbudowany, lecz
we wsi wykorzystano go potem jako młyn z napędem
silnikowym. Za czasów Rosjan został on ponownie
Fragment z mapy Pielgrzymkowo-Wędrówkowej Drogi św. Jakuba na
uruchomiony przez mojego wujka Otto Menze. Również mój
pograniczu pol. – niem.
ojciec Anto Bydolek w okresie rosyjskim musiał szlachtować
dla Rosjan w rzeźni Spiegel, ona była na winklu, tak mówiono o ulicy, która od remizy szła do góry. Ostatecznie obaj Rosjanie zostali wywiezieni
na Syberię.
Niniejszym najlepsze pozdrowienia od H. Bydolek
Tłumaczenie z niemieckiego na polski: Anna Łukasiewicz
Übersetzung aus dem Deutschen ins Polnische: Anna Łukasiewicz
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FERIE NA SPORTOWO
w SSP i OP W Sieniawie
Dnia 13.02.2012r. w SSP i OP w Sieniawie w ramach ferii zimowych odbył się
konkurs skoku wzwyż. W konkursie brały udział dzieci od II klasy szkoły podstawowej
do III klasy gimnazjum. Wyniki:
Szkoła podstawowa dzieci młodsze: Damian Juszyński – 115cm
Szkoła podstawowa dzieci starsze: Dorota Nadybał 105cm i Marcin Wójcik 105cm
Gimnazjum: Eryk Herbut – 170cm
Nad trzema wynikami chciałbym się „pochylić”. Eryk Herbut, skok wzwyż
trenuje od IV klasy szkoły podstawowej. Rozkwit formy odnotował w zeszłym roku w
Finale Wojewódzkim gdzie
zdobył srebrny medal. Jest
osobową zdyscyplinowaną i
konsekwentną, więc jestem
spokojny o jego przyszłość.
Wynik
170cm
jest
fantastyczny biorąc pod
uwagę
nasze
skromne
warunki. Tak trzymaj Eryk.
Mateusz Piguła zajął
II miejsce skacząc 155cm.
Od dwóch lat Mateusz
ociera
się
o
strefę
medalową na zawodach
wojewódzkich.
Najbliżej
medalu był kończąc szkołę
podstawową, zajął wtedy IV
miejsce, skoczył 145cm, tyle co zwycięzca ale miał ale miał gorszy bilans strąceń.
Mateusz jest bardzo zmotywowany i konsekwentny. Ten rok powinien należeć do
niego.
Damian Juszyński skoczył 115cm, (na treningach zaliczył już 122cm). Jak na III
klasę szkoły podstawowej jest to wynikiem wręcz kosmicznym. Podejrzewam, że
chłopiec ten poprawi stary rekord szkoły Patryka Kozackiego 155cm. Ma na to ponad
trzy lata, więc zostaje tylko praca. Dziecko to jest wulkanem energii, od natury dostał
nieprawdopodobną motorykę. Szybkość, skoczność i wytrzymałość u tego chłopca jest
na poziomie VI klasy szkoły podstawowej.
Zwycięzcom gratuluje wyników i zachęcam do dalszej pracy nad sobą na
zajęciach SKS w SSP i OP w Sieniawie. Ze sportowym pozdrowieniem Paweł Biskup.
Zawody przeprowadził
i sprawozdanie spisał
Paweł Biskup
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Góra Grosza 2011 w Sieniawie
W listopadzie i grudniu 2011 roku dzieci SSP i OP w Sieniawie zbierały „grosiki”
w ramach akcji Góra Grosza 2011. W akcję zaangażowało się dwoje uczniów : Marcin
Wójcik, który zajmował się zbieraniem pieniędzy i szkolna „księgowa” Martyna
Kmieciak, która profesjonalnie podliczyła i zaksięgowała przychody. Udało się zebrać
46zł. W roku 2012 uzbierane pieniądze zasilą budżety rodzinnych domów dziecka,
rodzin zastępczych i pogotowi rodzinnych. Dziękujemy wszystkim którzy dorzucili
swoje „trzy grosze” do akcji i zapraszamy za rok.
Opiekun akcji Paweł Biskup

Sieniawa 10.01.2012r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w Sieniawie
Dnia 8.01.2012r o godzinie 1100 w Sieniawie, po raz pierwszy z udziałem SSP i
OP
w Sieniawie, rozpoczęto zbiórkę pieniędzy w ramach działalności Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W zbiórce na terenie Sieniawy brało udział
pięć osób. Opiekunowie: Bogusław Szewczyk i Paweł Biskup, uczniowie SSP i OP w
Sieniawie: Martyna Kmieciak i Marcin Wójcik oraz uczennica gimnazjum w Łagowie
Marlena Wójcik. W trakcie kwestowania byliśmy bardzo zaskoczeni pozytywnym
odbiorem naszych działań. Patronat Jurka Owsiaka sprawił, że na palcach jednej ręki
wyliczyć
można
sytuacja,
w
których spotkaliśmy się z odmową
wsparcia akcji. Warunki pogodowe
nie rozpieszczały nas, podobnie
jak 120 000 wolontariuszy w
całym kraju. Padający deszcz
zniechęcał mieszkańców wsi do
spacerów, zmusiło to nas do
pukania do drzwi. W wielu
miejscach odstraszały nas psy lub
brak dzwonka przy furtce. Mimo
tego,
przemoczeni
przemaszerowaliśmy przez całe,
imponujące 3km 700m Sieniawy.
Finałem było uzbieranie 794zł.
Suma
ta
przerosła
nasze
najszczersze oczekiwania. Przy okazji, razem z resztą wolontariuszy pragniemy
podziękować wszystkim dobrym ludziom, którzy przyłączyli się do akcji.
Przypominam, że w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zakupi aparaturę
do podtrzymania życia noworodków oraz pompy insulinowe dla kobiet w cięży
chorych na cukrzycę. Cel szczytny, z pewnością nasza praca pozwoli niejednej małej
istocie cieszyć się życiem. Do zobaczenia za rok!
Paweł Biskup
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Byliśmy tu, tam i tam jeszcze.
Zlot Obywateli Rzeczypospolitej Ptasiej
-28.04.2012 r.
I znowu jak to u
regionalistów bywa, od
słowa do słowa i już
urodziła się informacja o
kolejnym
zlocie
w
Słońsku.
To
zloty
całodzienne, coroczne,
wiosenną
porą
jak
rodząca się zieleń, jak
przyloty ptaków do ponownego zajmowania swoich kwater
Autor w rozmowie z wójtem J. Krzyśków
i koniecznych, nowych dla nowego życia…
Tegoroczny Zlot Obywateli Rzeczypospolitej Ptasiej był XI z kolei w Słońsku i tutaj bywa zawsze
na placu przy dawnym baliwacie – Zamku Joannitów, ruiny budowlanej od 1975 roku po pożarze.
Spróbujemy o Słońsku, baliwacie, Joannitach do 1810 roku napisać, to ciekawy czas i historia, która
przeminęła. Czasy obiektu Zamku to też kawałek tamtej
rzeczywistości, obiekt przeżył wojenne działania, ale
wykorzystanie czasów PRL-u było nijakie na
ukształtowanym szlaku Joannitów i Templariuszy, na Ziemi
Wschodnio-Torzymskiej (Oststernberg).
Ten jedenasty Zlot Rzeczypospolitej Ptasiej miał
miejsce na innym placu, lepiej pasującym do takich
wielogodzinnych
imprez i chyba tak
P. Trzęsimiech, M. Wojecki
pozostanie. I to była
rejestrują swój przyjazd
niespodzianka!
Na spotkaniu, pobycie,
przeglądzie
imprez,
możemy potwierdzić jego
wartość w lokalnej
rzeczywistości
i
ukształtowanej tradycji.
Jest w Słońsku czas na
przyjazd
uczniów
P. Trzęsimiech, R. Bryl, Prezydent
z nauczycielami, studentów i
klasycznych
Rzeczypospolitej Ptasiej Henryk
rowerzystów
i
grup
zorganizowanych,
Radowski, M. Wojecki
samochodziarzy z całymi
rodzinami
z bliskiej i dalszej okolicy. I jak to na takich masowych imprezach było jedzenie, ciasto, kawa, napoje,
grille, zupy i sosy. I nie było drogo! Były też spotkania, konkursy, wystawy rysunków, tańce i zabawy dla
dzieci. A rok ten ogłoszono rokiem Remiza (ptaszka).
Dla nas, uczestników Zlotu było tez miłe spotkanie z Panem Januszem Krzyśków, Wójtem Słońska.
To spotkanie zaowocowało wymianą wiedzy o tym obszarze, zamierzeniach i planowanych imprezach
w Słońsku, także polsko-niemieckiej. I jest to nowe przeżycie w obszarze turystyki i krajoznawstwa, nowe
i jeszcze dalej, bo poza Sulęcin sięgające na interesujące tereny, ważne w tym co opisujemy w Klimatach.
I było cooll!
Tekst i zdjęcia Ryszard Bryl oraz
M. Wojecki, P. Trzęsimiech, J. Kwiatkowski
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Zielony mosteczek ugina się (niebezpiecznie!?)
(czyli mostek na kanale w Łagowie bez drugiego chodnika)

Mostek nad kanałem łączącym oba jeziora w Łagowie ma swoją małą historię. Dawniej do 1902
roku wystarczał Niemcom bród, kładka, potem i do teraz, to już budowla do dźwigania wielotonowych
pojazdów. Tak jest od dziesięcioleci – mostek spełniał i spełnia swoją rolę, nieoznakowany tabliczką o
faktycznym udźwigu, dopuszczalnej wyporności – po prostu był i jest. Czas płynie, poprawiany
i

sztukowany

istnieje –

ponoć

w

roku niekiedy

1945

pojechał

po nim tank
rosyjskiego

wojska.

Jest to dość

wątpliwe

ale człowiek

radziecki

mógł to potrafić! Wtedy!

Upływający czas, ilość

pojazdów,

konstrukcja

sygnalizująca potrzebę jego

przebudowy,

wybudowania drugiej nitki

bezpiecznego i potrzebnego

chodnika dla pieszych, którzy

codziennie i całorocznie idą,

pchają wózki z dziećmi, chcą

być bezpieczni na mostku.

Na dzień dzisiejszy

wznowienia,

potrzebny jest nowy mostek,

nowy projekt, dobry pomysł i lepsze rozwiązanie techniczne. Czy tak będzie?! W Łagowie występuje pilna i
niezbędna potrzeba, aby zaistniał obustronny, porządny chodnik z bezpiecznymi barierkami, ale też z lepiej
uformowaną jezdnią, wąskim gardłem przy Bramie Polskiej.
Do tej pory nie znamy opisu budowy mostka, przeprawy przez wąski, inaczej przebiegający kanał łączący
jeziora, był on sztucznie przekopany i dostosowany do potrzeb mieszkańców. Obustronny chodnik to
zwiększenie bezpieczeństwa, głównie od strony baru „Pod Lipami”, gdy idą obywatele po piwie!

Tekst i zdjęcia Ryszard Bryl

30

IX OGÓLNOPOLSKI ZLOT MIŁOŚNIKÓW MUZYKI

CZESŁAWA NIEMENA
ŁAGÓW LUBUSKI
15-17 czerwca 2012 r.
W piątek wieczorem do Łagowa zaczynają przybywać
uczestnicy IX Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Muzyki
Czesława Niemena. Przybył także do Łagowa organizator zlotu
prezes Stowarzyszenia Pamięci Czesława Niemena Jan Edward
Czachor wraz ze sporą grupą zlotowiczów ze Świebodzina, (w tym
działacze Stowarzyszenia sekretarz, skarbnik, dyrektor ŚDK
Stanisław Mosiejko). Z rodziny Niemena do Łagowa w tym roku
przybyli tylko ze Świebodzina bracia stryjeczni Jerzy z żoną Marią
i Jan Wydrzyccy. W sumie w zlocie uczestniczyło -30 osób.
Po przywitaniu prezes zaprasza zlotowiczów do sali
konferencyjnej, by powspominać o tym, co wydarzyło się w
Stowarzyszeniu od ostatniego zlotu. Dużo uwagi na spotkaniu

przed bramą zamku, podczas pobytu w Łagowie

poświecono wizycie w Świebodzinie Faridy, która dała specjalny
koncert głównie dla mieszkańców Świebodzina. Pobyt Faridy był
częściowo zarejestrowany, dlatego zlotowicze z całego kraju mogli
teraz obejrzeć i wysłuchać wspaniałego śpiewu Faridy jak również
rozmów piosenkarki kierowanych wtedy do słuchaczy (jak to
powiedziała) jej ulubionego miasta Świebodzina. Obejrzeliśmy na
DVD zarówno koncert jak również pobyt Faridy przy ławeczce
Niemena.
Oglądaliśmy w ten piątkowy wieczór także różne
ciekawe nagrania Czesława Niemena, które pomimo że już dobrze
znane: zawsze cieszą się uznaniem i są z przyjemnością słuchane i
oglądane.
Prezes Jan Edward Czachor poinformował też zebranych,
że wysyła do Sejmu, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury
pismo, by rok 2014 (10 rocznica śmierci Czesława Niemena)
uczynić w Polsce „Rokiem Twórczości Czesława Niemena".
Zebrani uczestnicy podpisali napisane pismo.

W spotkaniu brał też udział dziennikarz z Radia Zachód
Donat Linkowski. który przysłuchiwał się wypowiedziom
uczestników zlotu. Wypowiedzi niektórych nagrywał, by
przygotować materiał o zlocie dla Radia Zachód. Wieczorem
dotarli do Łagowa zlotowicze z Warszawy. Kiedy zrobiło się już
późno Zosia Karwasińska z córką Olą wpadły na pomysł, by
poprzez internet połączyć się z mężem Krzysztofem, który od
pewnego czasu przebywa za granicą w Stanach Zjednoczonych i
dlatego nie przyjechał na zlot. Corocznie będąc na zlotach
Krzysztof Karwasiński użyczał swojego prywatnego sprzętu do
oglądania i słuchania nagrań z repertuaru Czesława Niemena. Po
połączeniu się Krzysztof obejrzał fragment Kroniki o Niemenie,
którą przywiózł na zlot „nowy” zlotowicz Andrzej Jankowski z
Pabianic, porozmawiał z kilkoma zlotowiczami. Bardzo ucieszyło
Go, jak również przybyłych na zlot to. że chociaż lak można się
zobaczyć i wymienić ciekawe spostrzeżenia.
Od rana w sobotę uczestnicy zlotu mieli czas wolny dla
siebie. Na własną rękę zlotowicze spędzali przyjemnie czas przy
pięknej słonecznej pogodzie. Niektórzy zwiedzali Łagów Lubuski
spacerując oglądali uroki tego pięknego miasteczka, chodzili
szlakami, które przemierzał Czesław Niemen, kiedy przebywał w
tej miejscowości, a gościł w Łagowie kilka razy. Inni żeglowali a
jeszcze inni wybrali rower wodny na łagowskim jeziorze.
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duży sentyment do motocykli, a kiedy pani Czesława Walicka
zaproponowała, żeby Wydrzycki posługiwał się pseudonimem
Niemen. Czesław uśmiechnął się na tą propozycję, więc może
rzeczywiście coś w tym było...
Andrzej Jankowski, który przybył na zlot z Pabianic jak
już wcześniej napisałem przywiózł 1 tom swojej wspaniale
zrobionej kroniki (w domu ma jeszcze więcej materiałów o

Wieczorem wszyscy zlotowicze spotkali się na
zorganizowanym grillu, by podczas spożywania kiełbasek
wysłuchać wspomnień pani Ireny Saneckiej wdowy po Marianie
Saneckim, którzy byli osobistymi fotografami Czesława Niemena.
Pani Irena wspominała jak to wykonywała zdjęcia naszego artysty
na różnych występach. Informowała, że ma wiele unikatowych
zdjęć Niemena i ma do nich pełne prawa autorskie. Pani Irena
mówiła bardzo żywiołowo, zrobiła swoim występem niezwykłe
widowisko, które części widowni bardzo się spodobało.
Szkoda, że nie przyjechał na zlot do Łagowa Dariusz
Michalski, który to obiecał, ale nie mógł dotrzymać obiecanego
słowa. Jako autor dwóch książek o Czesławie Niemenie „Niemen o
sobie” i „Czy go jeszcze pamiętasz?” miałby zapewne wiele do
powiedzenia, ale niestety już drugi raz zarówno w 2005 roku jak i
w tym roku nie przyjechał na zlot do Łagowa.

Na koniec spotkania przy grillu przybyli motocykliści
Joanna i Tomasz Witak. którzy niedawno na motorze odwiedzili
Stare Wasiliszki i muzeum Niemena, opowiedzieli o swojej
wizycie jak również opowiedzieli ciekawostkę o tym skąd
prawdopodobnie może wywodzić sic pseudonim Niemena. Otóż
według nich być może od motocykla, który do drugiej wojny
światowej był produkowany w stronach z których wywodzi się
artysta. Czesław lubił w swoich młodych latach motocykle a ten,
który był wtedy tam produkowany nazywał się właśnie Niemen.
Opowiadając o tym Tomek stwierdził: że nie jest to pewne na sto
procent, ale powiedział, że Czesław szczególnie w młodości czul

Niemenie). Jego Kronika obejmuje zarówno artykuły prasowe o
Czesławie Niemenie, liczne zdjęcia, okładki wielu płyt w tym
unikatów winylowych, autografy artysty dedykowane twórcy
kroniki i wiele innych ciekawostek. Andrzej jest introligatorem, nic
więc dziwnego, że jego kronika jest tak wspaniale wykonana.
Andrzej Krypel ze Słupska przywiózł swoją kronikę w
której oprócz artykułów prasowych jest też wiele unikatowych
zdjęć jak również obrazów namalowanych przez Niemena, są też
unikatowe wiersze, artykuły, felietony, polemiki i wspomnienia
ozdobione reprodukcjami własnych prac plastycznych, które
Czesław Niemen specjalnie pisał i zamieszczał w „Tylko Rock” a
później w „Teraz Rock”. Andrzej ma też w swojej kronice nuty i
teksty kilku utworów z repertuaru Czesława.
Zlotowicze z przyjemnością oglądali te ciekawie
zrobione kroniki. Na zlocie można było obejrzeć też kronikę
opracowywaną przez Stowarzyszenie Pamięci Czesława Niemena
w której jest wiele zdjęć z czasów kiedy żył jeszcze nasz artysta jak
również wiele zdjęć i informacji o tym co się wydarzyło po śmierci
Niemena. Liczne zdjęcia o tym co dzieje się w sprawie Niemena w
samym Świebodzinie np. o osłonięciu pomnika „ławeczki
Czesława Niemena”, nadaniu szkole w Świebodzinie imię
Czesława Niemena, pobycie pani Małgorzaty Niemen w
Świebodzinie itp.
Na zlot do Łagowa wybierała się też siostra Niemena p.
Jadwiga Bortkiewicz-Wydrzycka wraz z mężem Kazimierzem.
Miała ich przywieź pierwsza córka Niemena Maria Gutowska, ale
ze względu na to że jej córka Julia miała w tym czasie egzaminy w
szkole, więc nie mogły przyjechać na zlot do Łagowa. Każdego
razu, kiedy pani Jadwiga była na zlocie, było naprawdę ciekawie.
Mogliśmy zawsze dowiedzieć się czegoś ciekawego o Czesławie.
Siostra Niemena potrafi zawsze ciekawie i niepowtarzalnie mówić
o życiu i twórczości swojego brata podając wiele szczegółów
szczególnie z lat młodości i pobycie w Starych Wasiliszkach.
pomimo że ma już dzisiaj ponad 80 lat. No cóż nie udało się tym
razem powitać ją na zlocie. Zubożyło to znacznie tegoroczny zlot.
Szkoda, że w tym roku zlot miał luźny charakter bez
dokładnego programu. Szkoda też, że nie udało się nikogo nakłonić
do koncertu piosenek z repertuaru Czesława Niemena. Na każdym
poprzednim zlocie zawsze ktoś śpiewał piosenki Czesława
Niemena. W tym roku nie udało się to doprowadzić do skutku. Jan
Edward Czachor próbował namówić wszystkich zlotowiczów do
śpiewania, rozdał nawet przygotowany tekst „Sympatycy
Niemena” przygotowany specjalnie na tą okazję przez Danutę
Antkowiak, ale większość ze zlotowiczów nic ma zdolności
wokalnych, wiec nic ze śpiewania przy grillu nie wyszło.
W niedzielę rano uczestnicy udali się do Świebodzina, by
zrobić sobie na koniec pamiątkowe zdjęcie przy ławeczce Niemena
i na tym zakończył się IX Zlot Sympatyków Muzyki Czesława
Niemena.
W Nr 2/14/2012 zniekształcono nazwisko jednego z
autorów spotkania Wojciecha Cenajek, pisząc Jenajek.
Uczestnik zlotu: Zenon Musiałowski
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Łagów- Perła Ziemi Lubuskiej

Gmina Łagów jest jednym z najpiękniejszych zakątków Ziemi Lubuskiej. Zaskakuje przybyszów urokami krajobrazów,
lasów, jezior, zabytków historycznych i architektury.
Do Łagowa przylgnęło określenie „Perła Ziemi Lubuskiej", ponieważ perłą jest sama miejscowość a także jej
otoczenie, niezwykle malownicze, z licznymi występującymi tu jeziorami rynnowymi. Dzięki swojemu położeniu,
sąsiedztwu wód i lasów, Łagów ma stosunkowo łagodny klimat. Cechuje go duża czystość powietrza i znaczne
nasłonecznienie. Odkrycie źródeł wód leczniczych i złóż borowin, spowodował nadanie miejscowości statusu uzdrowiska.
Łagowski mikroklimat nadaje się do leczenia chorób górnych dróg oddechowych, układu krążenia i układu nerwowego.
Bardzo dobrze wpływa na regenerację sił i rekonwalescencję.
Od końca XIX wieku Łagów zdobywał sobie sławę kurortu i stawał się znanym miejscem wypoczynku. W dużej mierze
zaczął się rozwijać pod wpływem linii kolejowej (od 1909 r), która bardzo ułatwiła dojazd do miejscowości. Wówczas jak i dziś
proponuje się wczasowiczom dziewiczą przyrodę i spokój niezmącony zdobyczami współczesnej cywilizacji.
Gmina Łagów położona jest w środkowej części województwa lubuskiego i jest obszarem turystyczno - rolniczym,
objęty rejonem turystycznym kategorii I. Na terenie gminy istnieje 37 obiektów turystycznych, które dysponują 1629 miejscami
noclegowymi (w tym 1293 całorocznymi). Najwięcej turystów zagranicznych przyjeżdża z Niemiec: natomiast polscy turyści są z
województwa dolnośląskiego i lubuskiego.
Gmina Łagów posiada 12 sołectw i 22 miejscowości. Według danych z 2008 roku, Gmina Łagów liczy 5235
mieszkańców, a sam Łagów - 1645 z czego czynnych zawodowo jest – 564 (34%), a bezrobotnych zarejestrowanych - 242 osoby
(14%). Stosunek kobiet do mężczyzn wyn. 99/100.
Z uwagi na duże zalesienie gminy (59,2%) i wysoki odsetek nieużytków (9,0%), gęstość zaludnienia kształtowała się w
granicach (26 osób/km), a saldo migracji było ujemne (-26 osób).
Gmina Łagów ma szansę stać się regionem turystycznym w pełnym tego słowa znaczeniu. W ostatnich latach powstał
duży Park Rekreacyjny „Mundi – Recra” na miejscu campingu „Promyk", liczy 200 miejsc noclegowych w nowych domkach.
Obiekt posiada i restaurację „La Vie" mogącą pomieścić 60 osób i dodatkowo 40 na tarasie (tylko kiedy jest ciepło). W maju
został otwarty Ośrodek „Spa-Morena" liczący 96 miejsc noclegowych. Hotel posiada restaurację, sale szkoleniowe i basen oraz
gabinety odnowy biologicznej. W gminie Łagów znajduje się osiem gospodarstw agroturystycznych. Najważniejszą obecnie
sprawą jest budowa nowej, ekologicznej oczyszczalni ścieków, stworzenie terenów rekreacyjno-sportowych, placu zabaw i
reaktywacja Gminnego Ośrodka Kultury.
Typ usług oferowanych wczasowiczom
Łagów - siedziba władz gminy, położony jest na wąskim Przemyku pomiędzy jeziorem Trześniowskim (Ciecz) i
Łagowskim, w odległości 5 km od drogi krajowej E-30, 48km od przejścia granicznego w Świecku, 63 km od Zielonej Góry i ok.
160 km od Berlina. W II połowie XIII wieku Łagów przeszedł pod panowanie margrabiów brandenburskich. W 1347 roku stał się
własnością joannitow, którzy utworzyli tu swoją komandorię i wkrótce wznieśli zamek. Osadę obwarowali dwoma bramami, tj.
Marchijską (od zachodu) i Polską (od wschodu). W latach 1809-1932 Łagów był miastem.
Przyroda nie poskąpiła Łagowowi i jego okolicy swych obfitych darów. Rynna jezior łagowskich zalicza się do
najpiękniejszych w Polsce. Wokół dorodne lasy, pełne grzybów i jagód, z dużym fragmentem lasu naturalnego.
Łagów był i jest ulubionym miejscem pobytu wielu ludzi ze świata nauki, kultury i sztuki, którzy nad okrzyczane, zbyt
ludne i hałaśliwe kurorty przekładają wypoczynek w ścisłym obcowaniu z przyrodą, ciszą i spokojem. Turyści i wczasowicze
przybywając tutaj, mają do dyspozycji zabytki kultury materialnej i organizowane ciekawe, różnorodne imprezy, wycieczki
piesze, rowerowe i samochodowe;
1. Zamek z XIV w. oraz inne dobrze zachowane zabytki architektoniczne świadczą o bogatej i ciekawej przeszłości
historycznej Łagowa, który był najmniejszym miastem Europy. Jego ulica o długości 120m, zbudowana była
jednostronnie na 16 posesjach. Cały ten układ miejski, zamknięty dwoma bramami przetrwał, bez większych zmian do
dziś. Tylko domy są inne, bo na miejscu drewnianych, spłonęły w 1842r. - wybudowane murowane, większe pokryte
dachówką. Potem zabudowa wyszła poza bramy, narastając stopniowo wzdłuż dróg wylotowych do Świebodzina,
Międzyrzecza i Rzepina.
Zamek jest prostokątną, dwukondygnacyjną, czteroskrzydłową budowlą z wewnętrznym dziedzińcem. Na południowowschodnim narożniku wznosi się 35-cio metrowa wieża. Od niedawna na Zamku rezyduje Bractwo Rycerskie „Komturia
Lubuska". Często więc na dziedzińcu zamkowym i na podzamczu zobaczyć można walczących rycerzy i giermków.

33

2. Kościół parafialny z 1726 r. p. w. Św. Jana Chrzciciela, przebudowany w 1887 r., i drewniany kościółek z 1929 r.
zbudowany przez ówczesną grupę katolików i Polaków w Łagowie (pośród Niemców) ul. 22 Października, blisko
cmentarza komunalnego, pw. Ścięcia J. Chrzciciela.
3. Rezerwaty przyrody;
a) Rezerwat Krajobrazowo-leśny „Nad jeziorem Trześniowskim", utworzony w 1965 r., o pow. 47,73 ha,
b) Rezerwat leśny „Buczyna Łagowska" o pow. 115,86 ha na pograniczu z. zielonogórskiego i gorzowskiego (od
1999 r. lubuskie) w odległości 5km od Łagowa, na północ j. Trześniowskiego pow. 6.771,02ha obszar Buczyny
Łagowsko - Sulęcińskie. W tym 4.178,48ha na terenie Nadl. Sulęcin.
c) Rezerwat leśny „Pawski Ług" utworzony w 1970r. na terenie bezodpływowej, głębokiej niecki wypełnionej
wodą o pow. 34 ha (poprzednio do 2002 r., tylko 3,67 ha). Znany już i opisany przed 1945r. Tereny
torfowiskowe, mchy, mszary z charakterystyczną im roślinnością.
4. Łagowski Park Krajobrazowy, utworzony w 1985 r., w podłużnej rynnie polodowcowej i obejmuje powierzchnię 4.929
ha. Obszar parku charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu - deniwelacje dochodzą do 120 m. Park cechuje się dużą
lesistością (65%) i ochroną unikalnych na tym obszarze walorów przyrodniczo - leśnych.
5. Park Zamkowy - założony w połowie XIX wieku pomiędzy wzgórzem zamkowym a j. Trześniowskim (podzamcze
północne), z wieloma istniejącymi drzewami chronionymi; teraz pomnikami przyrody- pod starym dębem tajemnicza
piwnica o sklepieniu żebrowo - łukowym - jak w kawiarni zamkowej od lat nieczynna i niewykorzystana!?
6. Pomniki przyrody; Kłodnica (dąb-654cm obwodu), Żelechów (lipa 530cm), Toporów (dąb-770cm), Łagów
(tulipanowiec-345cm sprzed około 180 lat).
7. Szlaki turystyczne:
a) Zielony (76km) - ze Świebodzina przez Niesulice – Buczę – Łagów – Sieniawę – Gościkowo - Skoki Międzyrzecza,
b) Czarny (ok. 12km), z Łagowa do Torzymia,
c) Szlak rowerowy (42 km), z Łagowa (przez centralną część Poj. Lubuskiego) przez Poźrzadło, Łagów, Sieniawę do
Międzyrzecza, wstęp na teren poligonu i przejazd dozwolony tylko za zgodą Komendanta Poligonu / Ośrodek
Szkolenia w Wędrzynie (dzwonić, sprawdzać, uzyskać zgodę na obecność poligonową - można w soboty i
niedziele...),
d) Szlak kajakowy - rzeką Pliszka, która uchodzi do Odry, - początek przy Osadzie Zamęt z ruinami dawnej elektrowni
wodnej.
e) Łagów na Sokolą Górę (Falkenberg) pieszy, 500m od Zamku, ze śladami grodziska z XII w. z widocznymi wałami i
starą fosą. W obrębie Sokolej Góry, resztki niszczejącego cmentarza ewangelickiego, na którym z roku na rok
ubywa widocznych śladów należnych nekropolii, brak trwałej opieki i pielęgnacji, (są przesłanki na poprawę
wizerunku),
f) Trasa pieszo - rowerowa wokół j. Trześniowskiego (14km), wysokie brzegi poprzecinane mrocznymi poprzecznymi
wąwozami, zarośnięte naturalnym drzewostanem bukowym, utrudnienia drogowe.
g) Trasa pieszo - rowerowa wokół j. Łagowskiego (8,5km), liczne zatoki i półwyspy, dostępna dla każdego-od 2010
ponownie poprawiona i wytyczona przez aktywne Łagowskie Stowarzyszenie Turystyki Pieszej i Rowerowej z
Prezesem Henrykiem Łyskawą,
h) Spacer wzdłuż Ścieżki Przyrodniczej w Łagowskim Parku Krajobrazowym, na obszarze między J. Łagowskim, a
rezerwatem „Pawski Ług". Trasa liczy 4,5 km a czas wędrówki 2-3 godziny, opracowany z dużym udziałem
Nadleśnictwa Świebodzin,
i) Trasa piesza. Łagów - Żelechów - Sieniawa. W Żelechowie znalazła schronienie kolonia Arian Polskich (i
pobliskich wsiach), i tutaj w 1661r. zmarł ich wybitny przywódca i pisarz, wykładowca Akademii w Rakowie Jonasz
Szllichtyng.
W Sieniawie od II połowy XIX wieku istniała już jedyna kopalnia węgla brunatnego aż do czasów obecnych, czyli
mająca ponad 150 lat. Urobek węglowy pobierany był z kopalni głębinowej i metodą odkrywkową oraz
transportowany teraz ponownie zestawami kolejowymi przez 9 mostów z Sieniawy do Toporowa i dalej do
odbiorców, (od 2008r.). Tą decyzją pracy kopalni węgla brunatnego, ożyła zamknięta w 1997 r. trasa kolejowa
Toporów – Łagów – Sieniawa - jakkolwiek dalej - Staropole, Kaława, Gościkowo, Nietoperek, Międzyrzecz
pozostała nieczynna,
j) Trasa piesza Łagów - Jemiołów - celem obejrzenia masztu i wieży (300m i 80m) w Centrum RadiowoTelewizyjnym oraz Skansenu Maszyn Rolniczych i Kuźni u p. M. Chochoła i młyna elektrycznego u p. Z.
Urbańskiego,
k) Trasa pieszej wycieczki - szlakiem najsłynniejszych Łagowian - cmentarz katolicki komunalny z miejscem
pochówku Leona Pineckiego (1892-1949) mistrza świata i Europy w zapasach - najlepszy chwyt to podwójny
Nelson. Pamiątkowy kamień przy UG Łagów, poświęcony prof. Gerhardowi Domagkowi (1895-1964) twórcy leku
antybakteryjnego Prontosil, nagrodzony Noblem w 1939r. Wędrówka na stary ewangelicki cmentarz na Sokolą
Górę. Informacja Turystyczna - domek szachulcowy-tablica ku pamięci G. Domagka.
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Trasa rowerowa w dolinę rzeki Pliszki (3,5km) pomiędzy dawną kolonią i leśniczówką Raków, a Poźrzadłem, lasami
do pomnika - kamienia, miejsca upadku helikoptera i śmierci pilota USA Michaela Recce podczas ćwiczeń Victory
Strike w dn. 9.10.2001.
Trasa rowerowo - samochodowa - do obszaru bunkrów w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym (MRU) i do
Paradyża. MRU budowano w latach międzywojennych, z przerwami i był oceniany jako największy i najsilniejszy
system fortyfikacji XX w Europie. Obecnie bunkry są jednym z największych europejskich siedlisk i rezerwatów
nietoperzy (ok. 30tyś.). W Paradyżu - Gościkowie znajduje się duży, pocysterski zespół klasztorny z XIII wieku
(drugie miejsce w rankingu "GL" w 2008 r). W XIX wieku, po rozwiązaniu Cystersów działało tam Königlische
Schullehrer – Seminar - Królewskie Seminarium Nauczycielskie, a obecnie Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji
Zielonogórsko - Gorzowskiej.
Łagów - Lubuskie Lato Filmowe - pierwsza edycja w 1969r jako Festiwal Filmów Polskich (dwukrotnie w 1982stan wojenny, 2008- brak funduszy na organizację - nie odbył się), jest najstarszym przeglądem filmów fabularnych
w Polsce. Tutaj w letnim Amfiteatrze (udanie przebudowanym w 2010 r. i otwartym 17.11.2010) odbywały się i
powinny nadal, ciekawe imprezy towarzyszące - Letnie Muzykowanie, Lato w Euroregionie i inne.
Łagów to miejsce plenerów trzech (3) filmów fabularnych, „Godziny nadziei -1954 reż. J. Rybkowskiego z młodym
Stanisławem Mikulskim, „Nie będę cię kochać" - 1973 reż. J. Nasfetera z T. Janczarem, oraz „Pensjonat Słoneczko"
z T. Łomnickim z 1989 r. – reż. Filip Bajon.
Izba Muzealna - Izba Pamięci w Łagowie - powrót do podtrzymania tradycji i pamięci przez stworzenie powierzchni
wystawienniczej w tzw. „Kurzej Stopce”, która jest też czynną Informacją Turystyczną na Podzamczu Południowym
(do 1945r budynek nazywany Domem Szewca i szewc tam mieszał i miał sklep). Kurza Stopka, to jedyny obiekt
podzamcza, jaki pozostał z grupy domków szachulcowych, wyburzonych po 1945 do lat 60-tych XX w. w Łagowie.
Wspomniany budynek z tradycjami, jest zbyt mały na w/w przedsięwzięcia, a był już wykorzystywany jako
Informacja Turystyczna, Izba Muzealna, siedziba lokalna Parków Krajobrazowych, obecnie j. w.
Podzamcze-Brama Marchijska i Brama Polska z XV i XVI w., obecnie wykorzystywane po porządnym remoncie i
adaptacji Pol. Związku Wędkarskiego w 1999 r. na hotele - stanice wędkarskie z dobrym standardem dla
wynajmujących. Blisko do jeziora, Amfiteatru, Zamku i pożądanych spacerów do pomostów dla wędkujących, do
lokali gastronomicznych.

Ruch turystyczny w Łagowie oddziaływuje na życie gospodarcze, społeczne i kulturalne, daje duże korzyści
mieszkańcom Łagowa. Coraz częściej korzystają z pobytu w Łagowie turyści zagraniczni (głównie z Niemiec, Belgii, Holandii)
zostawiając twardą walutę. Łagów dzięki oczyszczającemu działaniu roślinności i odległemu położeniu od ośrodków emisji
zanieczyszczeń, oferuje doskonałe powietrze, ciszę i spokój. Może więc być doskonałym lekarstwem na rozliczne choroby serca,
stany stresowe, zatrucie metalami ciężkimi. Można tu aktywnie korzystać z walorów ofiarowanych nam przez naturę, a więc z
licznych wycieczek pieszych i rowerowych, wypraw kajakowych, przejażdżek konno i bryczkami.
Duże nadzieje, jeśli chodzi o turystów z Zachodu, wiąże się m.in. z międzynarodowym „Szlakiem Cystersów”, który
wiedzie z Hiszpanii, przez Francję, Niemcy, do Polski. Jest też nadzieja z „Turystyczną Koleją Parową”, która na początek
oplotłaby gminy leżące w trójkącie Wolsztyn - Gubin - Międzyrzecz. Przyciągnęłaby nie tylko Niemców, którzy przyjadą z
sentymentu czy z fascynacji parowym kotłem, ale i też Polaków.
Wszechstronna i właściwa promocja gminy na zewnątrz np. na targach turystycznych w Poznaniu i Berlinie,
Drzonkowie, Frankfurcie n/Odrą, jest istotnym czynnikiem warunkującym rozwój bieżący gminy, jak i perspektywiczny. Celem
działań promocyjnych jest głównie przyciąganie kapitału rodzinnego i obcego (przykładem tego jest modernizacja w Łagowie
domu wczasowego Bajka III przez Amerykanina z Chicago). Możliwości kulturowe, przyrodnicze i szeroko rozumiany potencjał
gminy traktowany jest jako swoisty towar, który można jak najlepiej sprzedać.
Aktualnie, dawna Bajka II ul. Promenada także w rozbudowie, dawna Bajka III ul. Oś. Lecha ponownie po latach zastoju
pod działaniami budowniczych i przymiarek prywatnych właścicieli do nowych funkcji.
Opracowano: W Instytucie Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem dr M. Wojeckiego PWSZ Sulechów
Wykorzystano:
Informacje zawarte w materiałach; J. Stanisławczyk, Łagowski Park Krajobrazowy LOP 1990, L. Jerzak, B. NajberPrzyroda woj. Zielonogórskiego - LOP 1996, M. Czerwiński, M. Bonisławski - Informator turystyczny woj. Zielonogórskiego PT Kraj. Z. Góra 1997, Łagów Lubuski - LTN 1976, i in.
Aktualizacja R. B.
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Łagów – Oglądałem projekt Magla!
O co chodzi?
A nawet gdyby to był hotel (-ik), pralnia,
szwalnia czy marmoladziarnia, to teren opisywany –
Magiel Łagowski powinien już stawać się czynny,
przydatny, wybudowany, zagospodarowany. Czy to źle –
czy musi być nieustawny, narastający spór, opór, ukryta
lub jawna niechęć, podgrzewanie atmosfery, która nie
prowadzi (od 2009) do zgody i pójścia do przodu. Rok 2009, potem 2010, następnie 2011 pokazał, że nie ma postępu,
że czas biegnie jałowo…
Miejsce Magla, przy głównej ulicy, to miejsce jedno z ostatnich wolnych – miejsce atrakcyjne, walka o to
widoczna i trwa. Nie da się tego nie widzieć!
To tak jest, że w Łagowie, centralnie jest już wszystko zajęte, wokół Łagowa chytrze, wkupione, ale też
niestety bardziej zaniedbane czyli nie przynoszące chluby tak potrzebnej, miejscowej, całorocznej wsi kurortowej i jej
wizerunku lokalnego.
Przyzwoitość wymaga i oczekuje się w takiej niewiejsko zbudowanej i zabudowanej miejscowości, by było
rozumniej, aktywniej i twórczo. Czy tak będzie?
Ałła Trofimejkowa – Herrman jest ciekawostką w Łagowie ostatnich lat, od paru ładnych lat – jest i
„problemem”, czy nie wydumanym!?
Artystka międzynarodowa, aktywnie działająca na rzecz, – Ukrainka z urodzenia, mieszkanka Łagowa i nie
tylko, praktyk artysta, twórca – stwarza problem dla tych co nie chcą zmian przy ul. B. Chrobrego.
Dom Sztuki w Łagowie mógłby
już być, stać, działać, a działalnością
swoją

całoroczną

śmiem

twierdzić

propagować, przyciągać i pokazywać to
co piękne, przydatne, a w Łagowie nadal
czasowo

jest

wrzodem

na…

rzeczywistości i skostnieniu, a raczej
pazerności niektórych – paru osób wokół
niechęci do Magla, który może być
ponadgminnym,

ponadregionalnym

unikatem.
Łagowski Magiel, niepozorny
budyneczek od czasów niemieckich stał
tam i stoi – był podręcznym składem na węgiel do kuchni, na drewno, magazynkiem i rupieciarnią kilku rodzin. Typ
zabudowy Łagowa wymagał takich budyneczków gdy nie opalano domów, mieszkań nowocześniej! Magiel, to
miejsce, to kilkadziesiąt metrów kwadratowych dla okolicznych mieszkańców po 1945 roku, przypisanych
meldunkiem do ulicy, komórki gospodarczej, linii brzegowej swobodnego dostępu do wody jeziora łagowskiego,
wędkowania, z budowanych gospodarczym sposobem pomostów i pływania łodziami. Tak przy dostępie do wody jest
prawie wszędzie. Co jest teraz i trwa?!
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Teraz w/w miejscu trwa spór, właściwie walka o to, kto kogo – kto zachowa status quo, aby nie ustąpić
innemu, omówić możliwości budowlane, wygrodzenia obszaru, innego, ale wspólnego przecież dostępu do tego co
jest i będzie na kawałku ziemi.
Pora już aby ustąpić drugiemu, spojrzeć inaczej do istniejącej zgody na budowę, a więc spełnione warunki do
budowy obiektu służącemu lokalności teraz (gdy zbudują) i potem, gdy będzie łagowski np. po obiecanych 10-ciu
latach…
Słowo magiel, ma trochę pospolite, różnoznaczne brzmienie – to nie tylko sprzęt do maglowania upranej
materii rodzinnej, to także różne zachowania, przepytywanie, obgadywanie – maglowanie słowem i zachowaniem, i to
się w mikroświatku lokalnym dzieje. To takie nieładne, niepotrzebne zachowanie tych co, stanowią maleńką przecież
grupkę okolicznego domu.
Realnie! Ałła ma gdzie mieszkać, ma coś, co pozwala jej być obywatelem świata, a Europy zapewne! Czy Ala
jak pozwala sobie mówić, wraz z kimś teraz się kamuflującym, anonimem z ludzką twarzą chce skrzywdzić Łagów,
łagowian, wszystkich innych, teraz uzyskując przychylność władzy gminnej i miejscowych ludzi? Otóż nie może tak
robić, a wcześniej to przygotowując, nawet myśleć – nie może tego zrobić – obiecywać, budować, kłamać, zabierać

mieć szansę oszukania Łagowa. Tej szansy nie ma! Ta inicjatywa nie może okazać się kłamstwem, fałszem,
zachłannością, dążeniem niegodziwym w Łagowie!
To co piszę byłoby przegraną wiarą w prawdę i dobro – sam piszący byłby pierwszym przegranym,
pierwszym naiwnym! Ale byłbym też pierwszym odszczekującym wiarę w ludzi, w kolejnych ludzi tego świata. I
pierwszym, którym byłby nieprzyjemnym…
Realnie też, przeciwnicy tego pomysłu, realizacji ciekawej inicjatywy, wydania pieniędzy, ale też
popularyzacji sztuki w kilku jej formach głoszą, że nie ma zgody, nic się nie da zrobić – jakby już wiedzieli, że tak
czy tak oszuka ich – Łagów, UG, okolicę łagowską.
Oczywistym finałem, zabezpieczeniem prawnym, poprawnie opracowanym musi być pełne, jasne i dobre
uzasadnienie stron, że chcą tylko dobrego działania dobra wyższego nad tym co mówią maluczcy.
Ten strachliwy zastój, politykowanie, podgrzewanie złej atmosfery można i trzeba obłożyć aneksem – zgodą
na działanie, zabezpieczeniem przed lokalnym przegraniem, bezpiecznym i prawidłowym budowaniem w granicach
prawa – aby strony nie powiedziały kiedyś, że nie wiedziały.
Tutaj w Łagowie nie może być kolejnego błędu oszustwa, kradzieży, jednostronnego stosowania prawa, ale
też koniunkturalnego blokowania toczącej się aktywności bo imię tego zatrzymania, hamowania będzie niestety
jawne!
Zdjęcia R. Bryl, Biuletyn Gminy Łagów – Numer pilotażowy XII/2009, projekt budowy Magla przy ul. B.
Chrobrego.
Tekst i zdjęcia / archiwum
R. Bryl
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ALE DUSZĘ MAM SŁOWIAŃSKĄ
Rozmowa z malarką ALLĄ TROFIMENKOWĄHERRMANN, która od 10 lat mieszka i tworzy w
Łagowie

- Kim pani jest? Ukrainką, Niemką, czy może już
Polką...
- Rosjanką, ale także trochę Ukrainką i trochę Polką.
Najmniej we mnie Niemki. Jestem Rosjanką, bo
urodziłam się i wychowałam w niewielkiej osadzie
koło Pskowa. Później chodziłam do liceum
plastycznego w Leningradzie, czyli w obecnym
Petersburgu. Kolejny epizod mojego życiorysu to
Ukraina, a konkretnie Lwów, gdzie studiowałam na
Akademii Sztuk Pięknych, a później mieszkałam tam
przez kilkanaście lat i byłam wykładowcą
akademickim. W tym czasie rozpadł się Związek
Radziecki, a Ukraina ogłosiła niepodległość. Stąd mój
ukraiński paszport. A polska karta stałego pobytu
wzięła się stąd, że od 10 lat mieszkam i maluję w
Łagowie.
- A niemiecki paszport skąd?
- Podczas jednej z wystaw we Frankfurcie nad Odrą
poznałam niemieckiego ekonomistę Lothara. Pomógł
mi przewieźć obrazy przez granicę. To wspaniały
człowiek. Coś zaiskrzyło między nami i teraz jest
moim mężem. Mam niemieckie obywatelstwo i
niemiecki paszport, ale Niemką jakoś się nie czuję. Za
duża różnica temperamentów i mentalności. Niemcy
są powściągliwi i raczej chłodni. A ja naturę mam
otwartą, słowiańską.
- Jak pani trafiła do Polski i na Ziemię Lubuską?
Byłam wykładowcą na lwowskiej akademii. W 1991
r. w ramach wymiany między uczelniami
przyjechałam na plener malarski w okolice Rzeszowa,
gdzie poznałam polskich artystów. Kilka lat później
Andrzej Owczarek z Głogowa zaprosił mnie na plener
do Międzyrzecza. Organizowało go wojsko, wiec

byłam przekonana, że będziemy malować jakieś
czołgi albo armaty. Nic z tego. To był normalny
plener, choć część artystów była związana z
wojskiem. Malowaliśmy lasy, jeziora i zabytki. A
wieczorami integrowaliśmy się przy ognisku.
Przyjechałam z jednodniowym poślizgiem, bo wpierw
wylądowałam w Międzyrzecu Podlaskim.
- Mhmmm?
- Moi znajomi z Przemyśla i Rzeszowa nigdy nie
słyszeli o Międzyrzeczu. Skierowali mnie do
Międzyrzeca Podlaskiego, a tam nikt nie słyszał ani o
plenerze, ani nawet o klubie garnizonowym, który go
organizował. Dopiero tam się dowiedziałam, że gdzieś
nad granicą z Niemcami jest jeszcze Międzyrzecz.
Prawie 500 kilometrów na zachód. Zbytnio się tym nie
przejęłam, bo w porównaniu z ukraińskimi kresami,
taka odległość to przysłowiowy rzut kamieniem.
Później trafiłam do Kostrzyna na plener „Sztuka na
granicy", który organizował Zdzisław Garncarek. A w
1998 roku razem z Lotharem kupiliśmy domek w
Łagowie. Początkowo mieliśmy w nim mieszkać tylko
latem i w czasie weekendów, ale teraz spędzamy w
nim większość czasu.
- Dlaczego akurat Łagów?
- To urokliwa miejscowość. Od razu się w niej
zakochałam. W dodatku mieszka tam sporo
obcokrajowców, nikogo więc nie dziwi język
niemiecki, angielski czy rosyjski. To wymarzone
miejsce dla artystów. W naszym domku często
gościmy różnych malarzy, organizujemy plener
Niebo w Zieleni. Jego nazwa nawiązuje do odbicia
nieba w łagowskich jeziorach. I przy pomocy władz i
mieszkańców tworzymy tam galerię.
- Ostatnio gościła pani na plenerze w Pszczewie.
Jakie wrażenia?
- Pszczew ma wiele wspólnego z Łagowem. Wieś
otaczają lasy i jeziora. I ma niepowtarzalny klimat.
Na pewno jeszcze tutaj wrócę.
- Dyrektorka domu kultury Wanda Żaguń
stwierdziła, że dopiero na pani obrazie zobaczyła,
jak urokliwy jest pszczewski rynek...
- Tylko go namalowałam. Wpierw musiałam odkryć
jego duszę. I miejsce, z którego najlepiej ją widać.
Znalazłam je przy domu szewca, który bez wątpienia
odgrywa tam pierwszoplanową rolę. Często
codziennie mijamy jakiś budynek, czy skwer i tak się
przyzwyczailiśmy do tego widoku, że nie widzimy
jego piękna. Żeby je zauważyć i wydobyć należy na
przykład zmienić kąt patrzenia, perspektywę.
Niekiedy wystarczy promień zachodzącego słońca,
który go oświetli na moment. Albo trzeba na niego
spojrzeć oczami innej osoby.
- Dziękuję.
DARIUSZ BROŻEK
095 742 1683
dbrozek@gazetalubuska.pl
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Cmentarze w gminie Łagów – ale i gdzieś indziej! (cz. I)
Objaśnienie Ewangelicy, to Kościół Ewangelicko-Augsburski (luterański),
Ewangelicko-Reformowany (protestanci). Ich miejscem kultu w zależności od liczby wyznawców były zbory –
kościoły…
Dobra kościelne na ziemiach zachodnich i północnych zaczęła przejmować od 15.X.1945 r. polska administracja
Kościoła Katolickiego – wkraczała i stabilizowała obszary mogące być nadal potrzebne w Kościele Katolickim. Obszary teraz
polskie należało zagospodarować, policzyć, otoczyć opieką i realizować zadania wiary rzymsko-katolickiej po 1945 roku.
Prymas August Hlond spowodował zmiany dla
Żelechów – resztki cmentarza poniemieckiego
polskiego wyznania po Konferencji Poczdamskiej (17.0702.08.1945 r.), które nie były w tym czasie uznawane z
Watykanu przez papieża Piusa XII. Na Ziemiach Zachodnich i
Północnych właścicielem dóbr Kościoła Ewangelickiego stał się
Skarb Państwa. Dekretem z 31.10.1944 r., a ustawą z 04.12.1947
r. ostatecznie rozdzielono dobra kościoła ewangelickiego na
różne związki wyznaniowe. Kolejne zmiany nastąpiły w polskim
kościele katolickim po 1957 roku.
W gminie Łagów są wspólne najczęściej cmentarze z
rodowodem niemieckim do 1945 r., kontynuacją ich do chwili
obecnej jako katolickich, w tych samych obrysach murów, bram,
ziemi wyznaczonej pod te nekropolie już dawniej. Obecne
nekropolie są pod opieką władz samorządowych ich zakładów
budżetowych np. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w gminie.
Łagów ma dwa miejsca pochówku – dawny nieczynny Friedhof po 1945 r. na Sokolej Górze, ewangelicką zaniedbaną
nekropolię, bo po 1945 w przeszłości rozszabrowany i
dewastowany, a pięknie położony, i kontynuację
poniemieckiej małej nekropolii do 1945 przy ul. 1 Lutego.
Teraz właśnie obiekt zadbany i komunalny z kaplicą z drugiej
połowy XIX wieku. To ciekawostki tego terenu, rodów
hrabiowskich tutaj władających swoimi dobrami, tutaj
zakładającymi swoje małe, rodowe grobowce.
O cmentarzach więc pisać będziemy w liczbie
mnogiej o tych na wspólnym kawałku ziemi – zadbanych i
zaniedbanych nieustannie przez lata!
Wspólna ścieżka, droga, brama, ogrodzenie mur,
schody, kaplica cmentarna, a takie różnice! Na cmentarzach
Łagów – pozostałości dużej nekropolii niemieckiej
składali swoje kości i Niemcy i Polacy teraz – nie ma innego
miejsca jak dla wiernych – cmentarze, jako miejsca ostatniej
drogi po życiu doczesnym.
A przecież gdzieś w całym świecie mamy symbole, że cmentarze były, że spełniły swoją rolę, że przestały istnieć, że
zostały postawione w stan likwidacji zapomnienia po zmianie
granic, wojen, przysposobienia terenów pod inną działalność!
I tak powtarzają się widoki, sceny, obrazy pamięci i
zapomnienia.
A to przecież Castrum Dolores – miejsce pochówku
bliskich ale i nieznanych, w wiele lat po śmierci, ale odwiedzane
– to miejsce dbałości lub przemijania, a więc świadomej niechęci
i zaniedbywania. Jeśli tak – to zamiast ładniej, schludniej, z
pamięcią – jest odwrotnie ale współcześnie. Czy tak musi być?
Oczywiście piszę tak dla przemijającej pamięci, bo to
fakt – już nie odwróci się tych kart niechcianej historii, tak
Łagów – J. Lüderitz, B. Bernaczek,
zachowanej, ale tak się działo! Tylko tyle.
B. Woźniak, H. Sommer na nekropolii niemieckiej
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Cmentarz ewangelicki z XIX wieku w Łagowie, na
Sokolej Górze gdzie trwały pochówki do 1939 r. lub do 1945 r.
był już cmentarzem zapełnionym grobami, zadbanym, ze swoją
historią.
Jego
dziewiętnastowieczny
początek
(jakiś
dawniejszy czas pochówków też musiał istnieć w Łagowie?)
mógł być datowany od znanych nazwisk właścicieli dóbr. Od
1834 roku zaczął się tworzyć początek dóbr (gut) własności
rycerskich i rodowych – nadanych dla zasłużonych osób w
bitwach, wojnach, połączeniach rodów, kupnie i sprzedaży.
Wzgórze przy drodze do Żelechowa otrzymał gen. Barfuss
Falkenberg w 1839 wraz z Zamkiem Joannitów od króla
pruskiego Fryderyka Wilhelma III. I był Gut Falkenberg i
rozpoczęto tworzyć także cmentarz na Sokolej Górze (również
Falkenberg), w pobliżu Zamku, starego grodziska, blisko kościoła komturowego – przyzamkowego.
Na przełomie XIX i XX w. panujące na Zamku rody dla siebie jako kategorii wyższej, bogatej i na prawie niemieckim
wybudowały kaplicę cmentarną z kamienia i cegły. I tam
składano pierwsze ciała lokalnych grafów i baronów z woli
rodzin panujących, właścicieli tych dóbr. Tak powstał zaczątek
nowego, rodowego cmentarza ewangelickiego, a po 1945,
komunalnego i istnieje do teraz.
Jeszcze nie wiemy jak i ile było pochówków osób
zmarłych w latach 1939-1945 i w okresie po wejściu Rosjan w II
– VI 1945 r., a przecież ludzie umierali ze starości, chorób,
głodu, strachu popełniali samobójstwa i byli niestety
mordowani.
W Łagowie istnieje kilka zapamiętanych przez wtedy
Stare schody na nekropolię
dzieci i opowiedzianych przez rodziców mogił ciągle nie
z nową poręczą od 11.10.2011 r.
ekshumowanych.
Tak się tragicznie działo, a smutno kontynuowało, że
po 1945, do lat siedemdziesiątych XX wieku, cmentarze niemieckie poza wyjątkami traciły wszystko, co tam było ich atrybutem
niemieckości. Zacierano ślady, niszczono, rozkopywano, okradano z części ogrodzeń metalowych i ozdób ceramiki cmentarnej i
kościelnej. Pomimo trudnej wtedy polityki międzynarodowej pomiędzy PRL – NRF, nekropolie niemieckie trwały.
Rozwój budownictwa indywidualnego i nowobogackie spojrzenia ponownie rozbudziły falę grabieży i zbieractwa
handlowego nie swoim mieniem – ulegały kolejnemu etapowi dewastacji groby i płyty nagrobne, a materiały z cmentarzy stawały
się podbudową dróg gruntowych, wzmocnieniem obrzeży stawów wiejskich i in. Tak upłynęło 67 lat – do dzisiaj.
Łagów – kaplica z II połowy XIX
wieku – teraz cmentarz komunalny

Przy grobach poniemieckich – Łagów – Cmentarz poniemiecki
Gmina Łagów ma 12 sołectw i trochę mniej czynnych cmentarzy komunalnych i poniemieckich. Odwiedzimy te
nekropolie w 2012/2013 pokazując jak było, jak jest, jak może być! To pokażą nekropolie i ludzie!

Tekst i zdjęcia
Ryszard Bryl
(2 zdjęcia - studenci PWSZ Sulechów)
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Krzyż maltański w herbie
Biały krzyż o ośmiu rogach, zwany także krzyżem cnoty, oznaczał w symbolice średniowiecznej
osiem cnót rycerskich. Po dzień dzisiejszy zachowany jest na wielu budowlach sakralnych i świeckich
Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego. Od połowy 14 wieku biały ośmioramienny krzyż
- godło zakonu joannitów - związany jest z dziejami lubuskiego Łagowa. W roku 1808 miasteczko przyjęło
joannicki znak jako swój herb. I tak pozostało do dziś.
W zasadzie rozgłos swój Łagów zawdzięcza joannitom. Kiedy w roku 1374 stał się siedzibą
komandorii, w obrębie murów mieściło się zaledwie kilkanaście domów, a liczba mieszkańców nie
przekraczała setki. Wkrótce wyrosły na przesmyku między dwoma jeziorami mury dumnego zamku siedziby joannickich komturów.
Rycerze św. Jana Chrzciciela przybyli na tę ziemię z Palestyny, gdzie bronili chrześcijańskiego
Królestwa Jerozolimskiego przed atakami Turków. Po upadku Jerozolimy rycerze w czarnych płaszczach z
białym krzyżem po lewej stronie przenieśli się na Cypr, potem na wyspę Rodos, aby w końcu osiedlić się na
Malcie. W międzyczasie w wielu krajach europejskich zaczęły pojawiać się ich zastępy. Do Polski przybyli
w połowie 12 stulecia za sprawą Henryka Sandomierskiego.
Na Ziemię Lubuską sprowadził ich możnowładca śląski, Mroczek z Pogorzeli. Obdarowani licznymi
przywilejami i nadaniami stali się wkrótce znaczną potęgą polityczną i gospodarczą. Ich dobra sięgały od
Słońska po Sulęcin, Torzym i Łagów, obejmując tysiące hektarów lasu, pól uprawnych; dziesiątki wsi i setki
dusz. W majętnościach swoich trwali do początku 19 wieku. W roku 1810 zakon uległ kasacji, a dobra
przejął skarb pruski. Jednakże już dwa lata później odrodził się jako „brandenburski zakon joannitów", nie
mający nic wspólnego z restytuowanym w Rzymie katolickim zakonem rycerzy maltańskich. Siedzibą
władz tego „odrodzonego” zakonu stał się Słońsk. Łagów przeszedł drogą kupna najpierw w posiadanie
rodziny von Waldów, a następnie starego saskiego rodu von Wurmb, który majętność łagowską dzierżył do
połowy lat dwudziestych naszego stulecia. Na mocy ustawy o wywłaszczeniu majątków rycerskich z 1927
roku dobra ziemskie Wurmbów przejęte zostały przez skarb państwa i w kolejnych latach rozparcelowane.
Miasteczko po raz pierwszy w swojej długoletniej historii otrzymało własny samorząd.
Łagów jest jedną z najlepiej zachowanych siedzib komturów joannickich w tej części Europy.
Malowniczo położony pomiędzy dwoma jeziorami, otoczony wzgórzami pokrytymi bukami, schodzącymi
wprost do wód jeziora, pojawia się w dokumencie już w roku 1299 jako gród warowny rodziny Klepiczów.
Po wybudowaniu zamku wzrosła na podgrodziu jednolicowa osada rzemieślnicza, zamknięta murem i
dwoma bramami - Marchijską od zachodu i Polską od południa. Tędy, na południe, wiódł trakt do Polski.
Przez Bramę Polską szły z łagowskiego zamku nie tylko misje pokojowe. Dochodziło do poważnych
zatargów z kasztelanią międzyrzecką. Przedmiotem sporu były polskie wsie Boryszyn, Zarzyń i Wielowieś.
Joannici wielokrotnie przekraczali granicę, uprawiając najnormalniejszy rozbój. Za popełnione na granicy
gwałty rządzący w Łagowie w latach 1514-1542 komtur von Thuemen wezwany został przed sąd papieski i
skazany na duże odszkodowanie na rzecz korony polskiej.
Średniowieczny układ miasteczka z bramami i fragmentami murów, z monumentalną bryłą zamku,
zachował się niemal w niezmienionej postaci do dziś.
Komturia łagowska uległa wielokrotnej przebudowie. Najpoważniejsza z nich miała miejsce w
drugiej połowie 17 stulecia. Na polecenie prowincjała zakonu, księcia Maurycego de Nassau, holenderski
architekt, Pietra Posta, dokonał przebudowy zamku, nadając mu wystrój barokowy. Tylko wieża i sklepiona
sala na parterze są jedynymi pozostałościami gotyckiej, średniowiecznej warowni.
Łagów był niegdyś miastem. Wprawdzie niedane mu było cieszyć się pełnią swobód magdeburskich
praw, nigdy mu takich nie dano, otrzymał natomiast na mocy pruskiej ustawy o miastach z roku 1808 status
osady miejskiej.
Wyjątkowo piękne położenie, wybitne walory klimatyczne i występowanie wód leczniczych
spowodowało, że poważnie rozważano w latach pięćdziesiątych 19 wieku podniesienie Łagowa do rangi
uzdrowiska. Idea przekształcenia miasteczka w Bad Lagow (Łagów Zdrój) nie wyszła nigdy poza sferę
pobożnych życzeń.
PS. Taką wiedzę przekazał nam o Łagowie… Jerzy Piotr Majchrzak
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- Z pamięci i wspomnień Lindow – odwiedziny współcześnie! HBO 3/2008
Pan Gerhard Wald, były mieszkaniec wsi Lindow, odwiedził w 1994 roku swoje miejsce
zamieszkania, miejsce dzieciństwa. Zastał tam tylko zapamiętane wspomnienie, tylko wieżę kościelną
i wspomniał o swoich miejscach zamieszkania.
W 1994 w kwietniu był pierwszy raz od 1939
roku w Polsce, na terenach dla niego wówczas
niemieckich. W Tursku/ niem. Tauerzig odwiedził
dawne tereny i tam też przez przypadek spotkał
Niemców podróżujących jak on po okolicy i
przypominali te strony i czasy.
Już w 1939 roku wieś Lindow (Lipa, Lędów,
Lipowo) była wysiedlona decyzją władz niemieckich
pod przyszłe pole ćwiczeń wojskowych –
Trüppenübungsplatz – skończyły się pięknie
zapamiętane, wolne dni dziecięcych swobód, trzeba
było się wyprowadzić (mieszkał 1928-1939).
W pamięci pozostał obraz, że wieś była
piękna, miała stawy z wodą, w okolicy jeziora, a tam, pływały kaczki, gęsi. Zimy były długie, zimne i
ciężkie z dnia na dzień. Lindow miał duży park, dobra ziemskie, zamek, kościół, szkołę. Ostatnim pastorem
był pastor Volmar, właścicielem dóbr (Gut) był Lindenberg. Okolica też była urocza, bogata w jeziora i lasy,
pełno było tam jagód, malin, grzybów, które zbierano i sprzedawano dalej na handel do Sulęcina.
Wieś Lindow miała 330 mieszkańców, teraz już nic nie ma… Na zdjęciu jest wujek (1911-1994)
Oskar Wald. G. Wald mieszkał następnie w Drossen /Ośno Lubuskie/. W Niemczech – Ahaus. Redakcja
„Klimatów Łagowskich” realizując założenia programowe pokazuje w swoich tekstach to, co było ciekawe
zdj. z oprac. RDLP w Szczecinie Nadleśnictwo Sulęcin.
wokół Łagowa, czyli okolice do 1945 r. na Ziemi Torzymskiej
Wkładka do GL Kościół w Lędowie / Lipa / Lipowo /
Lindow = tereny poligonu Wędrzyn

Opracowanie R. Bryl
Zdjęcia HBO 3/2008
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Poniżej następujący artykuł opisuje miejscowość Poźrzadło (dawniej Spiegelberg), ze swoją historią do roku
1945 i przedstawia zdjęcia jako to kiedyś było. Jest on częścią pracy albumu pod tytułem „Niezapomniana ojczyzna”
z okręgu Torzym (Sternberg, „Unvorgessene Heimat”). Zdjęcia przeszłych dni, wspomnienie historyczne.

Poźrzadło – Spiegelberg – trochę historii XIX i XX w. – Bracia Zobeltitz – pisarze z Poźrzadła
Tam, gdzie nadwyżki wody jezior łągowskich wpływają do młodej Pliszki (Pleiske), leży na południowym
skraju ziemi torzymskiej, miejscowość Poźrzadło. Starsze nazwy Spiegelberg, Spigilberg itd. Ta nazwa wywodzi się z
miejsca Sadow. Słowo Spregel (zwierciadło lub z morawskiego – zdadło – w pełnym sensie wskazuje na sens
przepisów towarzyskich i prawnych. Poźrzadło należało do majątków rodziny Klepzig, którzy w roku 1350 nabyli
owe ziemie od Zakonu Johanitów i w ten sposób poprzez umowę nabycia pierwszy raz zanotowano historyczne
istnienie. W historii Zamku z 1461 roku opisano Poźrzadło jako „targowisko” i utrzymywało ono do końca 16 wieku
prawo targowe i zaliczono do miejscowości Torzym. W roku 1552 ówczesny Commendator Łagowa Andrzej z rodu
Schlieben podarował Georgowi Brening za zasługi wasalne miejscowości Poźrzadło. Jego syn sprzedał w roku 1596
owe włości Christophowi von Rothenburg. W roku 1608 włączono wieś Poźrzadło w obszar Zamku Łagowskiego.
Poprzez potomstwo Christopha v. Rothenburg majątek ziemski Poźrzadła z końcem 17 wieku wraz z pałacem
przeszedł w posiadanie rodziny Zobeltitz. Posiadłość pozostała w posiadaniu rodziny. Poprzez wnuka Hansa
Friedricha Gottlob w roku 1839 pozostał ów majątek w rodzinie Zobeltitz.
Majątek lenny Poźrzadło należy zróżnicować z majątkiem rodziny Herrendorf, który w potocznej umowie
nazwano majątkiem diabła (Teufel) z powodu krótkoczasowego wejścia w posiadanie Ernsta Düwel (davel –
angielskie określenie diabła). Po rozwiązaniu komendatury łagowskiej w 1918 Poźrzadło stało się domeną, a w roku
1819 przekazano w posiadanie państwa pruskiego.
Lekkie wzgórza i lasy sosnowe otaczają ziemię orną, także liczne łąki otaczają miejscowość w tych czasach.
Poźrzadło stało się słynne przez braci Hansa i Fedora von Zobeltitz. Całe swoje życie wychwalali oni swoją
rodzinną miejscowość jako pisarze. Wydrukowano i wydano ich liczne dzieła, a między innymi „Między morzami”
(dotyczy kanału pomiędzy Bałtykiem a Morzem Północnym), „Zwyciężony kamień” (budowa kanału Simplon w
Alpach), „Praca”, „Wieczna narzeczona”, Dziewoja generała”, „Dziennik damy dworu” i „Zgorzkniała Hrabini” są
między innymi dziełami starszego brata Hannsa. Również wydali dzieła o charakterze rozrywkowym.
Nieco z życiorysów braci Hannsa i Fedora von Zobeltitz kiedyś żyjących w Poźrzadle w obrębie wschodniotorzymskim: Hanns von Zobeltitz urodzony 9 września 1853 r. w Poźrzadle zmarł 4. kwietnia 1918 r. w Bad
Oeynhausen. Był oficerem. Od 1890 pisał dla czasopisma „Daheim” („Tam w domu”) i czasopisma „Velhagen und
Klassings Monatsheften” (wydawnictwo Velhage i klasyczne miesięczniki). Pisał powieści o charakterze
rozrywkowym, nowele oraz wspomnienia swego życia „Im Knödellundchen und anderswo” („W krainie klusek oraz
gdzie indziej”) – 1916 r.
Fedor von Zobeltitz urodzony 5 października 1857 w Poźrzadle (na Poźrzadle). Zmarł 10 lutego 1934 r. W
latach 1897-1909 był wydawcą czasopisma „Przyjaciele książek”. Pisał opowieści towarzyskie o sferach szlacheckich
oraz z życia oficerskiego, opowieści historyczne, komedie, opowieści młodzieżowe, oraz wspomnienia z własnego
życia „Ich hab., so gern gelebt” („Tak lubiłem żyć”), 1934, która to książka została ponownie wydana po 2. wojnie
światowej i ukazała się na półkach księgarskich. „Pan i sługa”, „Próba ubóstwa” i „Piasek marchijski” pochodzą spod
pióra Fedora v. Zobeltitz. Nowele, opowieści ze świata kryminalnego, humoreski oraz dramat pt. „Żelazna Korona”
wyszły też spod jego pióra. Jego dzieła charakteryzowały i odzwierciedlały stosunki światowe i towarzyskie.
Poźrzadło jako wieś była zwartą zabudową. Jednonawowy kościół typu szachulcowego zbudowany w 1673 r.
ze swoimi z trzech stron dobudowanymi sieniami i trójskrzydłowym ołtarzem stał na terenie cmentarza. W
bezpośredniej odległości znajdowała się zabudowa domu parafialnego również o konstrukcji szachulcowej. W roku
1939 liczono w Poźrzadle 203 mieszkańców.
Tekst wyszukał R. Bryl
w Osternberger Heimatbrief Nr 1/2003,
„KŁ” pisały w Nr 4/8/2010 o Fedorze v Zobeltitz.
Tłumaczył z j. niem. Piotr Glogowski
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