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Tak było – Pogmatwane losy
Bezpośrednim impulsem i przyczyna do napisania tego artykułu był oglądany przeze mnie film w
TVP „Anna German” – z wielką uwaga i olbrzymim zainteresowaniem śledzę losy i ciężkie przeżycia
bohaterki, Pani Irmy Berner matki Anny German. Dzięki temu filmowi poznaliśmy losy, genezę zmiany
nazwisk bohaterek – autentycznych ludzi, które przeżyły koszmar wojny i represjonowania ze względu na
pochodzenie. W jednym z odcinków filmu dowiedzieliśmy się jakim sposobem i dlaczego rozbita rodzina
Irmy Berner została skierowana do Wrocławia. Potwierdziły się fakty z lat 1945-1947, że świat nauki i
kultury naszej wschodniej Polski – Lwów – kierowane były do Wrocławia. Dotyczyło to również osób,
które jakimś cudem uszły z życiem, różnymi sposobami wydostały się z zsyłki i wyemigrowały z dalekich
terenów byłego Związku Radzieckiego. Był to okres zasiedlania i zagospodarowywania Ziem Zachodnich
Polski, które odzyskaliśmy w wyniku II wojny światowej.
Ale jaki wspólny mianownik łączy Irmę Berner matkę Anny German z Wrocławiem, Toporowem i
Janem Graczykiem? Otóż pragnę z wielką satysfakcja poinformować Państwa, że Pani Irma Berner
przyjeżdżała do Toporowa z Wrocławia i prowadziła zajęcia z języka rosyjskiego i języka niemieckiego w
Punkcie Konsultacyjnym w Toporowie – Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Posiadam wpis w moim
indeksie nr albumu 11586 na I roku studiów 1967/68, semestr I i pod datą 12 II 1968 r. w kolumnie
„Zaliczenie zajęć w szkole (laboratoria, ćwiczenia, seminaria)” ocenę +dost. (+3) z autentycznym osobistym
podpisem Pani lektor mgr Irmy Berner.
Nauka języka obcego na tym kierunku studiów trwała dwa lata, czyli cztery semestry, a kolejne
wpisy z zajęć i zaliczenia przedmiotu figurujące pod datami: II semestr –db. (-4) 8/VI 1968 r., III semestr
db. (4) 11.01.1969 r., IV semestr dob.- (-4) dnia 07.06.1969. Zaliczenie przedmiotu – ocena z egzaminów
figuruje pod datą 23.06.1969 (a więc w przeddzień moich imienin ) z wynikiem dob. (4). Wszystkie wpisy i
podpisy są osobiste, a w kolumnie „Nazwisko wykładającego” jest Pani mgr Irma Berner.
Moi koledzy z roku,
z
którymi
utrzymuję
kontakty, przyjaźnimy się,
tzn. Stanisław Suszycki, Jan
Konas również posiadają
takie same wpisy i podpisy
w swoich indeksach z
przedmiotu język rosyjski.
Inny kolega i mój przyjaciel
z roku studiów Ryszard
Lipiec wybrał i zaliczył u
Pani mgr Irmy Berner język
niemiecki.
Wszyscy
studenci rocznika studiów w
1967/68 – 1971/72 jesteśmy
dumni,
że
mieliśmy
zaszczyt uczestniczyć w
zajęciach z tak sławnymi Profesorami.
Prodziekanem Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu Studium Zaocznego
na Wydziale Rolniczym o kierunku Agronomia była Pani doc. dr hab. Zofia Jasińska. Jednocześnie z Panią
doc. mieliśmy zajęcia ze szczegółowej uprawy roślin na X semestrze. Przedmiot ten, ze względu na
kierunek studiów, był bardzo ważny i trwał kilka semestrów. Na IX semestrze studiowaliśmy ten przedmiot
pod kierownictwem doc. dr hab. Józefa Fatygi. Kolejny bardzo ważny przedmiot – ogólą uprawę roli i roślin
prowadził Pan doc. dr hab. B. Jabłoński. Egzamin z zoologii zdawaliśmy u prof. dr Stanisława Chudoby.
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Osobny rozdział Punktu Konsultacyjnego w Toporowie W. Sz. Rol. we Wrocławiu jest Osoba Prof.
dr Stanisława Tołpy. Tak, to właśnie w tej Katedrze już w latach 60 prowadzone były badania nad lekiem
rakobójczym pod kierunkiem prof. dr Stanisława Tołpy. Istotą tego leku było wypreparowanie z torfu
substancji czynnej, która przeciwdziałała rozwojowi komórek rakotwórczych. Oczywiście moja wiedza na
ten temat jest znikoma. Jednak pamiętam zajęcia terenowe z asystentem Pana prof. Tołpy jak robiliśmy
odkrywki przy jeziorze zwanym Dużym na torfowiskach w pobliskim Kosobudza. Mieliśmy już wówczas
informację z tak zwanej pierwszej ręki o badaniach, a następnie po latach dowiedziałam się o olbrzymim
zainteresowaniu lekarstwem – preparatem, który stanowił nadzieję dla ludzi dotkniętych tą straszną chorobą.
Posiadam w moim indeksie osobisty, oryginalny podpis Pana Prof. dr Stanisława Tołpy w kolumnie, ocena z
egzaminu z Botaniki w dniu 07.09.1968 r. z wynikiem dobry (4).
Korzystając z łam „Klimaty Łagowskie” zachęcam i proszę koleżanki i kolegów którzy studiowali w
Toporowie o włączenie się do tworzenia historii najnowszej miejscowości Toporów, Łagów. Proszę
podzielcie się swoimi przeżyciami z okresu swoich studiów, łączności z Toporowem. Na „Naszej Klasie”
prowadzę korespondencję z koleżankami i kolegami z młodszych roczników, którzy pracowali jako
wykształceni rolnicy w całym naszym kraju oraz za granicą. Były to ciężkie studia, bo trzeba było przerobić
dokładnie cały materiał zgodnie z programem zaocznie, jednocześnie pracując często na kierowniczych już
stanowiskach, oraz w wielu przypadkach prowadzić odpowiedzialnie rodzinę. Dla tej małej społeczności
Toporowa, Punkt Konsultacyjny w Toporowie wiele znaczył i korzystnie wpływał na rozwój wsi.
Począwszy od października do czerwca w każdy piątek, soboty i niedziele zjeżdżali się studenci na zajęcia
w ilości około 100 osób. Toporów tętnił życiem. Siedzibą był Pałac, sale + sypialnie.
Aby być przyjętym na I rok studiów WSRol we Wrocławiu – kierunek zaoczny, rolniczy –
zootechniczny, kandydat musiał spełniać następujące warunki:
1) Świadectwo maturalne technikum – liceum.
2) Minimum 1 rok stażu pracy w rolnictwie.
Wówczas studiowali pracownicy PGR-ów, administracji państwowej, Centrali Nasiennej,
Państwowych Zakładów Zborowych PZZ, zootechnicy, księgowi, agronomowie z kółek rolniczych,
Spółdzielni Produkcyjnych, nauczyciele Szkół Rolniczych i Przysposobienia Rolniczego oraz innych
organizacji związanych z rolnictwem, nasiennictwem, ochroną roślin (Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin,
Wojewódzkiej Stacji Chemii Rolniczej).
3) Skierowanie z zakładu pracy na te właśnie studia zaoczne.
4) Zdanie egzaminu wstępnego. Egzaminy wstępne obowiązywały z matematyki, biologii i były
poprzedzone dziesięciodniowym kurem przygotowawczym.
Zainteresowanie tym kierunkiem studiów było duże i w każdym roku rozpoczynało studia ponad
100-120 osób.
Kandydaci na studentów wywodzili się w 90-95% z dużego wówczas województwa
zielonogórskiego oraz z miejscowości woj. poznańskiego, szczecińskiego, wrocławskiego. Dojazd wówczas
był bardzo dogodny. Leżący na trasie Rzepin – Poznań Toporów PKP pociągi osobowe kursowały 7-8 razy
do i z Poznania. Większość studentów korzystała z tego środka lokomocji. Studenci z Gorzowa,
Skwierzyny, Międzyrzecza korzystali z połączenia Gorzów, Zamoście, Skwierzyna, Międzyrzecz, Toporów.
Obecnie trasa Międzyrzecz – Toporów przez Łagów jest nieczynna.
Tylko nieliczni studenci dojeżdżali samochodami, a jeśli już to dominowały Trabant, Wartburg,
Syrena, Skoda.
Zajęcia odbywały się 1 raz w miesiącu od października do czerwca przez 3 dni – Piątek, Sobota,
Niedziela. Egzaminy odbywały się też w Toporowie lub we Wrocławiu. W gmachu głównym Punktu
Konsultacyjnego w Toporowie była główna sala wykładowa, mogąca pomieścić około 100 osób. Była tam
biblioteka, pomieszczenia administracyjno-biurowe punktu, pomieszczenia dla wykładowców i inne
pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania Punktu. W Pałacu znajdowała się kuchnia, jadalnia,
gwarantująca śniadania, obiady, kolacje dla studentów, profesorów, asystentów. Zajęcia z chemii,
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biochemii, fizyki odbywały się w tzw. „baraku”. Były też zajęcia np. z gleboznawstwa w pomieszczeniach
przyległych do gorzelni rolniczej PGR Toporów.
W Pałacu były także pokoje dla studentów. Jednak ze względu na małą ich ilość, część studentów
nocowała – uczyła się po zajęciach w kwaterach prywatnych w Toporowie i pobliskim Łagowie, które sobie
wynajmowali.
Każdy student miał prawo do płatnego urlopu tzw. szkoleniowego, w ilości (jeśli dobrze pamiętam)
28 dni na zjazdy i egzaminy w ciągu roku. Z zakładu pracy, z którego uzyskał skierowanie – zezwolenie na
studiowanie zaoczne. Posiadał legitymację studencką upoważniającą do ulg np. PKP 33% zniżki.
Legitymacja ta, wspólnie z tzw. kartą biblioteczną upoważniała do korzystania z podręczników, skryptów i
innych opracowań niezbędnych do studiowania w Punkcie Konsultacyjnym oraz macierzystej uczelni we
Wrocławiu. Studenci, którzy zaliczyli semestr ze średnią oceną powyżej 4,0 mieli oprawo do dodatkowego
wynagrodzenia za dobre wyniki w nauce. Pamiętam, że w latacz 60. na liście płac w PGR-ach był rubryka
„dodatek do wynagrodzenia za posiadanie wyższego wykształcenia”. A więc Państwo stwarzało warunki do
kształcenia kadr dla rolnictwa, podwyższania kwalifikacji zawodowych aby wdrażać nowe technologie,
nowe odmiany, właściwe nawożenie w gospodarstwach.
Jak już wspomniałem były to ciężkie studia, bo musiało się połączyć naukę, pracę z niejednokrotnie
z już utrzymaniem rodziny.
Na naszym roku rozpoczęło około 110 studentów, a uzyskało dyplom inżyniera rolnictwa około 2628 osób. W czasie studiów pięcioletnich przybyło nam na roku z wyższych roczników kilku studentów.
Było to zjawisko naturalne, bo każdy oprócz pracy, nauki miał też inne problemy, których nie można było
pokonać jednocześnie.
Było kilka osób – mieszkańców Toporowa, którzy ukończyli studia w Toporowie. Pierwszą osobą –
wydaje mi się w pierwszym roku rozpoczęcia działalności Punktu Konsultacyjnego i ukończenia po 5 latach
była Pani Sosnowska. Pamiętam jeszcze, że ukończyli studia Jan Graczyk, Jerzy Kowalski, Zygmunt
Nitecki, jako toporowianie, przy czym Jan Graczyk i Jerzy Kowalski urodzili się w Toporowie – w Pałacu
uczyli się jako uczniowie podstawówki i w tym samym Pałacu kontynuowali naukę jako studenci i z
powodzeniem uzyskali tytuł inżyniera rolnictwa. Studiując pracowali jednocześnie w Toporowie.
Najwięcej osób „wykruszyło się” już na I roku studiów. Matematyka i fizyka była tego powodem.
Pamiętam zajęcia z matematyki z Panem dr Janem Anweilerem, który opierał swoją naukę i zajęcia ze
studentami na kilku podstawowych zasadach:
Panie zawsze mają pierwszeństwo, w tym również do odpowiedzi przy tablicy.
Powiedział, że będzie wymagał prostych, zdecydowanych odpowiedzi na zadawane pytania na zajęciach i
na egzaminie. Cytat: „Pytania i zadania z matematyki będą typu, czy ptasio ma dziubek, czy ptasio nie ma
dziubka. A jako, że powszechnie wiadomo, że ptasio ma dziubek więc trzeba odpowiedzieć, że ma.” –
koniec cytatu.
Niektóre osoby rozpoczynały studia zaoczne po kilku latach od zdania matury i nauki matematyki.
Więc argumentowały, że niektóre regułki i wzory mogły zapomnieć. Odpowiedź i reakcja Pana doktora była
taka: „Proszę Państwa, czyż te osoby, które uzyskały maturę 5 lub 10 lat temu miały tyle czasu do nauki
matematyki?! Co mają powiedzieć ci, co ukończyli rok temu? Kiedy i w jak krótkim czasie musieli się
nauczyć? Właśnie tym osobom należy współczuć!

Jan Graczyk
Toporów/Świebodzin
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Tak było – koniec wojny w Topper
W Lagow od 01.02.1945 przeważali do czerwca mieszkańcy niemieccy, wojna przecież trwała,
Armia Radziecka parła do przodu na Berlin.
Do Łagowa, Toporowa pojedynczo, skrycie, ukrywając się przed wojskiem radzieckim, które
potworzyło komórki okupacyjne w kilku punktach Łagowa, przybywali ci Niemcy, którzy bardzo chcieli i
mogli przybyć i ryzykować pobyt i przetrwanie u swoich.
Taka postawa unikania walki była niechętną do tolerowania pośród mieszkańców mocno
zindoktrynowanych nazistowską propagandą, ale też coraz mniej wierzącą w sukces, bo go nie było i być
już nie mogło.
Żołnierzowi bez przepustki, uciekinierowi, wątpiącemu, dezerterowi groził tylko sąd wojskowy lub i
bez tego kula w głowę albo powieszenie. Na nic więcej nie było już czasu.
Tak więc do Lagow i innych wsi i miast terenów, które zajmowali Rosjanie, a po 09.05.1945 r.
Polacy, nie mogli faktycznie powrócić spokojnie byli żołnierze Wehrmachtu i innych formacji, gdyż byli
wyłapywani, podejrzewani o grupy sabotażowe, bandy celowo pozostawione do Skan nieśmiertelnika
walki z tworzącą się z trudnościami
państwowością polską.
To stąd wiemy, że z żołnierza, potem
cywila po maju 1945 i po 24.06.1945
(wysiedlenie całkowite) gdzieś w Europie i
świecie znowu tworzyły się początki rodzin
niemieckich poszukujących siebie, osiedlające
się, łączące z sobą i urządzające życie osobiste.
Jak wiele innych narodowość…
Na tym tle piszemy i pokazujemy ciekawe
znalezisko z końca czasów II wojny światowej w
Toporowie. Tam w Toporowie, roku 2011
podczas remontu dachu w budynku mieszkalnym
(strychu) państwa Graczyków znaleziono
wojenny
znak
rozpoznawczy
żołnierza
Wehrmachtu, tak zwany nieśmiertelnik.
Dokonaliśmy odczytu zawartych tam liter
i cyfr oznaczających formację wojskową, do
której należał jakiś żołnierz, który czasowo
przebywał w budynku nr 67 wówczas należącym
do rolnika (bauera) o nazwisku Freier. Nie wiemy
czy nieśmiertelnik pozostał po żołnierzu rodziny
Freier, czy tylko tam przebrał się, uciekł,
zdezerterował mężczyzna nie widząc sensu walki,
może pochował oporządzenie wojskowego
wyposażenia, był ranny, chory i mógł zbyt łatwo
wpaść w ręce Rosjan.
Odrysowany i odczytany nieśmiertelnik
W dniach 22-24.06.1945 z okolicznych wsi, w ustalonej i
planowo realizowanej kolejności całą niemiecką mniejszość wysiedlono/wypędzono z nakazem kierunku do
Odry…
Z Toporowa wymarsz miał miejsce 24.06.1945 roku i trwał około trzech tygodni! Wsie niemieckie
zajmowane wiosną 1945 położone bliżej Odry wysiedlano od 22.06.1945 r., czym robiono miejsce do
nocnego odpoczynku na posesjach, gospodarstwach dla nadchodzących z 23-24.06.1945 roku.
Ten krótki tekst niech pokazuje jak było…
Taki sygnał może być też sprawą niewyjaśnioną, przerwaną historią czyjegoś życia w 1945 r. Takie
zdarzenia jak wiemy reguluje Niemiecki Czerwony Krzyż i inne niemieckie organizacje poszukiwawcze po
II wojnie światowej.
Te podstawowe wiadomości przekazałem w korespondencji „KŁ” dla naszej autorki tekstów z
Topper Pani Jenny Terkowsky-Stein.
Tekst i zdjęcia R. Bryl
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z OHB 1/96
- wyszukał i podał do druku R. Bryl
- tłumaczenie na j. pol. Anna Łukasiewicz
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CMENTARZ W TOPOROWIE DO 1945 – ŚMIERĆ POLAKA I NIEMCA
Aus dem Briefwechsel zwischen "KŁ" und Frau Jenny
Terkowsky-Stein (Ubersetzung ins Polnische Anna
Łukasiewicz) Z korespondencji pomiędzy "KŁ" a panią
Jenny Terkowsky-Stein (Tłumaczenie na język polski
Anna Łukasiewicz)
W Toporowie, w części poniemieckiego zaniedbanego
cmentarza pośród wysokich chwastów stoi od lat wielu
pomnik z tabliczką i podstawowymi danymi osoby zmarłej.
To nazwisko Polaka tragicznie zmarłego w dniu 01.09.1943
tutaj i wtedy w Topper, o którym poniżej.
Na czym polegała tragedia czasu wojny, Polaka – kim
był wtedy, dlaczego zmarł tragicznie, dlaczego do tej pory
ktoś dba o grób i stoją tam zawsze kwiaty i jest zadbany –
jedyny zadbany grób.
Skierowałem list z pytaniem i zdjęcia nagrobka do
dawnej mieszkanki Topper Pani Jenny Terkowsky-Stein, teraz
Königstein/Taunus.
Od Jenny Terkowsky-Stein otrzymałem sprawdzoną
odpowiedź i tłumaczenie z j. niemieckiego - było to tak
zapamiętane: Pani Jenny Terkowsky-Stein miała wówczas
dziecięce, ciekawskie 12 lat.
Była w Toporowie rodzina robotników przymusowych – Polaków. To dobrze, że wyjaśniliśmy sobie
ten przypadek z czasów wojny. Byli tez inni robotnicy
przymusowi we wsi, był też obóz…
A o grób, jego istnienie, wyróżnienie się w masie
zaniedbań dba ponoć przez lata kolejne pokolenie młodych – tak
powiedziała dyrektor Szkoły Podstawowej w Toporowie. Jakże by
było czytelnie i po europejsku, po chrześcijańsku, gdyby tak dbano
o całość – wszak całość to dopiero cmentarz i jego lustro ludzkich
zachowań. I o tym napiszemy w 2013 roku – czy cmentarz to musi
być ich i nasz, czy tak musi być, czy też jest tak i tak pozostanie.
Toporów to duża, historycznie ciekawa miejscowość!

Wydawca „KŁ”

1) "Nach dem Kriegsbeginn 1939, der alte Preuße, er war für die
Schweine auf dem Topperschen Gut verantwortlich, man nannte
ihn Schweine-Major (sein verh. Sohn auch für die Schweinezucht
zustandig, befand sich im Krieg) wurde altersbedingt, durch eine
polnische Familie ersetzt. Es war Familie Sosnowski, wie ich nun
weiß!
Aus wie vielen Personen sie bestand, konnte ich nicht erkennen.
Sie besuchten regelmäßig sonntags die katholische Kirche in
Lagow und der Amtmann des Gutshofes Franz Kramer hat
vielleicht sogar Familie Sosnowski in seinem Kutschwagen
mitgenommen, denn er war gläubiger Katholik, was in Topper
nicht öffentlich bekannt war.
Nach diesem sonntäglichen Gottesdienst in Lagow ereignete sich
am 1. September 1943 der bedauerliche Unfall: Janusz sprang zum
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Baden ins Wasser und ertrank... (Wie alt war Janusz?). 20 Jahre.
Ganz selbstverständlich erhielt er auf dem Topperschen Friedhof sein Grab und eine normale Beerdigung
nach katholischen Aktivitäten... Ich vermute in Anwesenheit von Amtmann Kramer und Gutsbesitzer Lutze.
Der Tod des Janusz's Sosnowski hat also keinen militarischen Hintergrund. Ein Held war er sicher nicht;
eher ein Pechvogel, dem Übermut das Leben kostete."
"Po rozpoczęciu wojny w 1939 stary Prusak, który odpowiedzialny był w toporowskim majątku za świnie i
nazywany był świńskim majorem (jego żonaty syn, który także był odpowiedzialny za hodowlę świń, był na
wojnie), został z uwagi na wiek zastąpiony przez polską rodzinę, To była rodzina Sosnowskich, jak teraz mi
wiadomo!
Z ilu osób ona się składała, nie dowiedziałam się. Chodzili regularnie w niedzielę do katolickiego kościoła
w Łagowie, a urzędnik majątku Franz Kramer zabierał nawet rodzinę Sosnowskich swoim wozem,
ponieważ był on wierzącym katolikiem, o czym w Topowie powszechnie nie było wiadomo.
Po tym niedzielnym nabożeństwie w Łagowie 1. września 1943 roku wydarzył się ten nieszczęsny wypadek:
Janusz skoczył do wody, żeby się wykąpać i utonął... (Ile on miał lat?). [ Miał 20 lat – R. B.]
Oczywiście miał on swój grób na toporowskim cmentarzu i normalny pochówek zgodnie z katolickim
obrządkiem... Przypuszczam w obecności urzędnika Kramera i właściciela majątku Lutze.
Śmierć Janusza Sosnowskiego nie ma więc nic wspólnego z wydarzeniami wojskowymi. Nie był on też
bohaterem, raczej pechowcem, którego lekkomyślność kosztowała życie."
2) "Das heute noch gepflegte Grab des ertrunkenen polnischen Jungen erinnert mich an ein Grab ganz in
seiner Nahe, das es nicht mehr gibt... In der Lagower Umgebung gab es ein Reichsarbeitsdienstlager, aus
dem ein deutscher Jungę desertierte, ein Fahnenfluchtiger. Er wurde mit Hunden gesucht und versteckte sich
im Schilfgürtel des Lagower Sees, wo er ais ertrunken gefunden wurde. Ihn beerdigten seine Eltern auf dem
Topperschen Friedhof. Nur wurde sein Grab mit einer sofaähnlichen Steinplatte abgedeckt, ohne Namen,
ohne Datum. Meine Gedanken sind auch bei ihm."
"Dziś jeszcze pielęgnowany grób polskiego chłopca, który się utopił, przypomina mi grób całkiem w
pobliżu, którego już nie ma... W okolicy Łagowa był niemiecki obóz pracy, z którego uciekł niemiecki
chłopak, dezerter. Szukano go przy pomocy psów, ukrył się w pasie trzciny łagowskiego jeziora, gdzie
znaleziono go utopionego. Jego rodzice pochowali go na toporowskim cmentarzu. Jego grób pokryto tylko
przypominającą sofę kamienną płytą, bez nazwiska, bez daty. Myślami jestem przy nim."
Jenny Terkowsky-Stein,
Topper/Königstein/Taunus
Zdj. R. Bryl
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Wycieczka dawnych Toporowian do swojej wsi…
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Zdj. Jenny-Terkowsky Stein

Ta stara leśniczówka – Koło Tomczaka
Z tą starą leśniczówką
całe życie związałam
tu mi minęła młodość
tutaj także babcią zostałam
A. Tomczak
Fragment wiersza i poprawiony
zapis – młodość/miłość

Leśniczówka M. Tomczaka w latach 80.

Tutaj były obozy harcerskie Hufca Wrocław

Maj 2010 – tereny po likwidacji leśniczówki

Tyle pozostało – można rozbić namioty za zgodą leśniczego

Zmieniły się czasy, młodzi lubią wygody, w wielu
szkołach nie ma harcerstwa, nie poznaje się terenu, piosenek, życia prostego, nie ma zainteresowania
biwakiem, spływem, obozem pod namiotami. Ale nadal warto wiedzieć jak było, co się działo, czy warto
było wtedy i czy warto żyć twórczo teraz!
Rozmowę z emerytowanym leśniczym Panem Marianem Tomczakiem przeprowadziłem w
jego mieszkaniu w Myszęcinie w 2010 r. („KŁ” nr 3/2010).
Tekst R. Bryl
Zdj. R. Bryl, M. Tomczak-Lipianin
13

14

15

Gronów – Gronowiec dawniej i dziś! Tam gdzie stał młyn i ruiny do 1974 r. jest restauracja LEŚNA – nieczynna. Reszty od 2010 – 2011 już nie ma.
zdj. OHB 2/02 – R. Bryl

OHB 2/02

Przytułek dla dzieci w Lagow – 1914 r.
(Dwa dokumenty z Oddania budynku przytułku dla dzieci w Lagow – 28. września 1914 r.)
I List baronowej Margot Wurmb von Zink
Dom ten mogłam w wierze bożej zbudować wiosną 1914 roku,
który w pierwszym postanowieniu miał służyć jako przytułek dla
dzieci zakładu „Blaukreuz” (Niebieski Krzyż) i służyć zrzeszeniu
młodych chłopców i dziewcząt.
Jednak pochmurne czasy, które roztoczyły się nad naszą
ojczyzną i cudownym zdarzeniu, że budowę domu zakończono
wcześniej, będzie on tymczasowo służyć musiał jako szpital polowy.
Wierny Bóg, który krok po kroku kierował mnie w kierunku tej
decyzji, prowadził i doprowadził do spełnienia jago słów; „On zawsze
okazuje nam przychylność i cuda, które on chce.”
Zamek w Lagow, dnia 8 września 1914 r.
Margot Wurmb von Zink
ur. hrabini von Wylich i Lottum
z domu Puttbus

Zdjęcie baronowej Margot Wurmb von Zink
z okładki jej książki Was ich mit Jesus erlebte.

II List mistrza budowlanego Albina Tanzbergera – Lagow 8 września 1914 r.
Z opatrzności i pomocy Bożej było mi zezwolono roboty budowlane przy przytułku dla dzieci (który
tymczasowo ma służyć jako szpital polowy) dla pani baronowej Wurmb von Zink, urodzona hrabini von Wylich i
Lottum – zakończyć.
Każdy rzemieślnik w pocie czoła wykonał zadania. Leśnik okręgowy pan Carl Matz prowadził nadzór nad
budowa. Z pełną gorliwością nadzorował prace i nie przepuścił niczego co niesolidnie czy niefachowo wykonano. Pan
Carl Matz z Lagow prowadził prace ciesielskie, jako pracownik mojego zakładu.
W czasie trwania prac budowlanych wypadków nie zanotowano. Tylko przy transporcie cegieł pracownik, pan
Gustaw Lück z Neu Lagow, złamał rękę, która wyleczono mu we Frankfurcie nad Odrą w szpitalu „Luterstift” i nadal
pracuje on w moim zakładzie.
Budowę domu rozpoczęliśmy w połowie marca, a prace budowlane zakończono w dniu dzisiejszym. Mała
architektura (zieleńce i chodniki) zostały wykonane pod nadzorem leśnika rejonowego pana Matz.
Tłumaczenie z artykułu pana Emila Schulza z roku 1989 – byłego mieszkańca Lagow do 1945 r. – ogłoszone
w Nr 1/1990 Osternberger Heimatsbrief.
Tekst za zgodą pana Helmuta Sommer umieszczono w „Klimatach Łagowskich” z opracowania Lagow in
Vergangenheit und Gegenwart Heft 1 – Von der Frühzeit bis zur Vertreibung 1945, w Nr 3/19/2013

z jęz. niemieckiego tłumaczył Peter Glogowski

Po 1914

2011 r.
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Obrazki z Buchmühle (Zamęcina teraz)!
Obszar końca jeziora Trześniowskiego teraz od lat
pustego i będącego w granicach administracyjnych Łagowa,
to do 1945 roku Buchmühle – Bukowy Młyn, wtedy
zagospodarowane miejsce rekreacji dla mieszkańców
okolicznych wsi i letników tam docierających indywidualnie
i zbiorowo w zorganizowanych grupach w czasie rozrywki
świątecznej, letniej, wodnej i turystyki pieszej.
Miejsce to, od początku XX wieku było już miejscem
znanym, odwiedzanym, a bite drogi wyłożone kamieniem
polnym pozwalały dojechać konno, furmanką, saniami i
pieszo, idąc tam, aby podziwiać okoliczne krajobrazy.
Tam też do lutego 1945 roku mieszkała rodzina
Arnhold prowadząca restaurację, hotel, młyn, małą przystań
wodną dla łodzi pływających po jeziorze, a także dwóch
dziesięcioosobowych łodzi motorowych pływających między
Lagow-Buchmühle-Grünower-Mühle
należących
do
mieszkańców Jenscha i Kobersteina z Lagow.
To wszystko stało się przeszłością, gdy w lutym 1945
roku przeszedł front, a jacyś czerwonoarmiści splądrowali
obejście, zamordowali właścicieli, niszcząc tradycję, obszary
upraw i perspektywę trwania.
Nowi osadnicy w okolicznych wsiach, już w
pokojowym czasie po 1945 roku dokończyli dzieła
zniszczenia i plądrowania – zabrano, rozebrano wszystko co
było trwałe w tamtym miejscu, resztę zrobił czas i
zaniechanie. Wojsko też nie interweniowało.
Drugą częścią rodziny Arnhold już w Lagow byli
właściciele warsztatu mechanicznego, prowadzący też
dystrybucję paliw. Niektórzy członkowie rodziny, wtedy
dzieci, mieszkają dziś w szerokim świecie – Kanada.
W roku 2012 i 2013 strona niemiecka grupy roboczej
spotykającej się corocznie w Łagowie jako pierwsza zaczęła
kontakt z dawniej zamieszkującymi tu członkami tej rodziny
i pan Helmut Sommer pilotuje opracowanie pisemne.
Także wydawca „KŁ” jest w kontakcie listowym z
tamtymi osobami, które już nadesłały do tłumaczenia
wspomnienia tamtych czasów i okolic. O tym też napiszemy.
W tym tekście pokazujemy zdjęcia – pocztówki z
obszaru Buchmühle jakie zgromadziliśmy w archiwum
„KŁ”.

Tekst R. Bryl
Zdj. Archiwum „KŁ”,
Pocztówki z Muzeum Regionalnego
w Świebodzinie,
Zbiory prywatne K. Ristau (Łagów/Berlin)
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5 ostatnich miesięcy w Łagowie (od 29. stycznia do 24. czerwca 1945)
29. stycznia 1945 roku Armia Czerwona wtargnęła do Łagowa, przebiegało to bez oporu, mimo to
kilka domów zostało podpalonych. Przybyły pierwsze czołgi, kontrolowano i szukano w domach wojska.
Żołnierze byli natychmiast rozstrzeliwani, również osoby cywilne, w domach których przebywali ukryci
niemieccy żołnierze. Czołgi jechały przez Łagów. Potem przyjechało wiele ciężarówek, opowiadano, że
wiozą one amunicję na front, nad Odrą toczyły się jeszcze ostre walki, aż do czasu, kiedy w marcu
skończyła się wojna. Łagów trafił pod panowanie Armii Czerwonej.
Ci Niemcy, którzy pozostali jeszcze w Łagowie, nie mieli łatwo w tym czasie, gdy front znajdował
się jeszcze nad Odrą. Wielu mieszkańców odebrało sobie życie (całe rodziny).
3. lutego 1945 roku wszyscy mężczyźni do 60. roku życia, którzy byli jeszcze w Łagowie i okolicy,
zostali deportowani przez Armię Czerwoną. Kobiety, dziewczęta i dzieci byli zdani na łaskę i niełaskę
rosyjskich żołnierzy, były gwałcone, kto się przeciwstawiał, powalano go na ziemię kolbą karabinu,
ponieważ niemiecka kobieta traktowana była jako łatwa zdobycz, do marca, potem zabroniono tego
żołnierzom Armii Czerwonej, ale gwałty zdarzały się ciągle, do czasu aż 24. czerwca zostaliśmy wygnani z
Łagowa. Tak około 8. marca 1945 roku wszystkie dziewczęta od 16. do 21. roku życia zostały również
deportowane, niewiele z nich widziało jeszcze potem swoją ojczyznę i rodzinę.
Łagów trafił pod administrację rosyjskiego komendanta, było bardzo źle mieszkańcom, nie było nic
do jedzenia. Mieliśmy szczęście, że mieliśmy naszego lekarza doktora Giesecke, który cały czas ukrywał się
w lesie, ponieważ świadczył on jeszcze wiele usług ludności łagowskiej. Urządził on w Łagowie, w dawnej
leśniczówce, obecnym hotelu „Leśnik" prowizoryczny szpital, tam przy pomocy niewielkiej ilości środków,
które mu pozostały, mógł pomagać kobietom, dziewczętom i dzieciom, panował tyfus i inne choroby.
Najgorszy był głód! My, dzieci, włóczyliśmy się po domach i sklepach i wspólnie szukaliśmy
czegoś, co dałoby się zjeść. Sklepy wewnątrz były porozbijane. Wszyscy właściciele sklepów uciekli przed
wmaszerowaniem Armii Czerwonej. Czasem dostawaliśmy także od rosyjskich żołnierzy komiśniak, byli
bowiem również żołnierze, którzy byli do nas przyjaźnie nastawieni. W Jemioło wie w domach rolników
znaleźliśmy jeszcze trochę rzeczy do jedzenia. Ale wkrótce zabroniona nam tego, gdyż Armia Czerwona
kontrolowała wszystko, zabrała bydło ze stajni, w ten sposób nie dostawaliśmy więcej mleka od żon
rolników, na czym ucierpiały dzieci i niemowlęta. Dwoje dzieci urodziło się w marcu na Scholle, ale nie
przeżyło, i pochowano je potem potajemnie na cmentarzu.
Wkrótce rosyjska administracja wezwała nas do pracy wszelkiego rodzaju np. do otwierania kopców
z ziemniakami, ziemniaki i buraki ładowane były na wozy. Martwi żołnierze i cywile chowani byli w
masowych grobach. Wiem o trzech grobach tego typu w Łagowie. Pewnego dnia wydano rozkaz, że pola i
ogrody muszą być uprawiane, ludność wypełniła ten rozkaz, gdyż ludzie chcieli też coś do jedzenia dla
swoich rodzin...
Nikt nie myślał, że zostaniemy wypędzeni z naszej ojczyzny.
Christa Weidlich z domu Zajonzek
Rocznik 1932 urodzona w Łagowie!
Napisane 10.02.2011 Ku pamięci!

Die letzten 5 Monate in Lagow. Vom 29. Januar bis 24. Juni 1945 Der unselige Krieg geht seinem
Ende entgegen. Ein Bericht von Christa Weidlich, geboren 1932 in Lagow (gekürzte Fassung)
Ende Januar 1945 drang die Rote Armee in Lagow ein. Der Einmarsch verlief ohne Widerstand. Trotzdem
wurden einige Häuser in Brand geschossen. Die ersten Panzer kamen. Die Panzersoldaten kontrollierten und
suchten in den Häusern nach deutschem Militär. Deutsche Soldaten wurden sofort erschossen. Auch
Zivilpersonen der Häuser, in denen sich die deutschen Soldaten versteckt hatten. Denn in vielen
Privathäusern wurden gegen Ende des Krieges verwundete deutsche Soldaten untergebracht.
Wir wohnten damals auf der Tiergartenhöhe. Unser Haus stand dicht an der Straße. Panzer und
Lastwagen fuhren durch Lagow.
Wir versteckten uns zuerst im Keller unseres Hauses. Später schlössen wir uns mit anderen Familien
zusammen. Unser Vater war noch bei uns. Wir lagerten in einem Raum auf Strohsäcken und Matratzen. Die
19

älteren Mädchen wurden zwischen den jüngeren Kindern versteckt, um sie vor dem Zugriff der russischen
Soldaten zu schützen. Nachts kamen dann auch schon die ersten Soldaten und holten sich, was sie
brauchten. Widerstand durfte sich niemand erlauben, es wurde sofort geschossen. Niemand traute sich nach
draußen.
Am nächsten Tag mussten alle Bewohner der Tiergartenhöhe runter in die Stadt, weil
Tieffliegerbeschuss drohte. Wir kamen zusammen mit einigen weiteren Familien in der Bäckerei Käthe
unter. Das Bäckerehepaar nahm sich das Leben. Wir flohen in den Kindergarten.
Am 3. Februar trieben die russischen Soldaten alle Männer zusammen und fuhren mit ihnen fort. Wir
sahen unseren Vater nie wieder.
Wir sollten unsere Häuser binnen einer halben Stunde verlassen und uns nur mit dem, was man
tragen konnte, auf dem Sammelplatz an der Spiegelberger Chaussee einfinden. Es brach eine große Panik
unter der deutschen Bevölkerung aus. Mutter musste für ihre neun Kinder sorgen - das jüngste ein Jahr und
acht Monate, das älteste sechzehn Jahre alt - Der stabile Handwagen, den unser Vater noch bauen ließ und
von dem er sagte, dass wir damit bis Potsdam laufen könnten, ohne zu ahnen, dass sich diese Aussage
bewahrheiten würde, wurde mit dem Wichtigsten beladen. Mein Bruder Werner dachte noch an die
Wagenschmiere und das Werkzeug. Die Kleinsten setzten wir in ihre Kinderwagen. Ich hatte die
Verantwortung für meine jüngste Schwester, meine Schwester Martha, damals vierzehn Jahre alt, schob die
dreijährige Erika in ihrem Sportwagen.
Immer mehr Menschen sammelten sich an. Sie weinten und waren verzweifelt. Alte und Kranke
mussten zurück bleiben. Es dauerte Stunden, bis sich der lange Treck in Bewegung setzte. Vier oder fünf
polnische Milizionäre führten den Treck. Sie wollten die Menschen vor Überfällen schützen, was aber oft
nicht gelang. Tagelang liefen wir in Richtung Frankfurt/Oder. Auf den Straßen herrschte ein wildes
Durcheinander. An den Straßenrändern lagen viele Gegenstände, tote Pferde, zerschossene Autos und
Militärfahrzeuge. Wir sahen auch tote Menschen. Ich weiß nicht mehr wie lange es dauerte, bis wir zur Oder
kamen. Wir hatten bis dahin oft unter freiem Himmel im Wald, in leeren Häusern und Ställen übernachten
müssen. Es ist wirklich ein Wunder, dass von uns keiner verloren ging. Unser Schutzengel hat uns nicht
verlassen. Unsere Mutter hat Großes geleistet und Gott stand ihr zur Seite. Die polnischen Milizionäre
brachten den langen Treck noch über die Oder, danach überließen sie uns unserem Schicksal.
Am 19. Juli, dem Geburtstag unseres Vaters, fanden wir endlich in einem kleinen Dorf bei Potsdam
eine neue Heimat und können doch die alte Heimat nicht vergessen. Nach einigen Tagen hatte unsere Mutter
ausgekundschaftet, dass die Häuser auf der Tiergartenhöhe leer standen. Wir kehrten also zurück in unser
Haus. Es war, wie alle anderen auch, ausgeplündert worden und sah sehr verwüstet aus. Nach und nach
wagten sich auch die anderen Bewohner wieder zurück in ihre Häuser. Für unsere Mütter und für die älteren
Mädchen begann eine schreckliche Zeit. Sie waren der Willkür und der Gewalt der Soldaten ausgesetzt. Wir
Kinder mussten die Vergewaltigungen unserer Mütter und älteren Schwestern mit ansehen.
Zum Glück war noch unser Arzt, Dr. Giesecke, in Lagow. Er richtete in der Försterei eine
Krankenstation ein und linderte die Not der Frauen und Mädchen. Manche von ihnen waren so zugerichtet
worden, dass sie starben.
Am 8. März wurden alle Mädchen im Alter von 16 bis 21 Jahren von den Sowjetsoldaten
eingesammelt und abtransportiert. Man sagte nicht, wohin und für wie lange. Nur wenige kehrten aus der
Gefangenschaft zurück.
Wir Kinder stromerten durch den Ort und suchten nach etwas Essbarem, denn der Hunger war groß.
Manchmal bekamen wir auch von russischen Soldaten ein Brot geschenkt.
Als dann im Mai der Krieg zu Ende war, bekam Lagow eine russische Verwaltung, die das Leben im
Ort kontrollierte. Wir Kinder wurden zu Aufräumarbeiten und anderen Hilfsdiensten herangezogen. Die
Frauen erhielten den Befehl, die Felder zu bestellen und in den Gärtnereien und Hausgärten Gemüse
anzubauen. Sie mussten für die russischen Soldaten auch kochen.
Die Rote Armee zog dann aus Lagow ab. Nun stand Lagow unter polnischer Verwaltung. Mehr und
mehr Polen kamen nach Lagow und richteten sich in den leer stehenden Häusern ein. Es gab immer wieder
Auseinandersetzungen und Gesetzesverletzungen, dennoch hofften wir, dass sich das Leben bald
normalisieren würde.
Dann kam der 24. Juni. Das für uns Unvorstellbare sollte geschehen.
Christa Weidlich - Potsdam
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Cmentarz na Sokolej Górze / Falkenberg
BEARBEITUNG:
Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grunberg
ul. Stefana Żeromskiego 16A, 65-066 Zielona Góra
Mag. Piotr Kowalski
OPRACOWANIE:
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze
ul. Stefana Żeromskiego 16A, 65-066 Zielona Góra
mgr Piotr Kowalski

Położenie cmentarza przedstawia mapa, gdzie umiejscowiono
cmentarz w zestawieniu z pozostałą częścią Sokolej Góry. Cmentarz
otoczony szpalerem zieleni wpisuje się w formie półkola w
zagospodarowanie urbanistyczne miejscowości. Uniemożliwia to dalszy
rozwój nekropolii, ponieważ istnieje ograniczenie : z zachodu poprzez
jezioro i zabudowania miejskie, z południa poprzez zabudowania i tereny
rolnicze , zaś od północy poprzez nachylenie terenu.
Friedhofslage stellt obige Kartę dar. Seine Lagę ist in Verbindung
mit dem uebrigen Teil des Falkenberges gezeigt. Friedhofen ist mit
Gruenspailer in der Form des Halbkreises umgeben
Opis cmentarza
Cmentarz rozplanowano na rzucie zbliżonym do prostokąta. Do
wyznaczenia granic nekropolii wykorzystano szpalery grobowe. Do
określenia układu cmentarza niezbędna była jego czytelność. Według
karty Konserwatora Ochrony Zabytków całość cmentarza ma charakter
czytelny, kwatery zostały uznane za nieczytelne, mogiły mają
rzędowy układ. Cmentarz został założony jako ewangelicki w XIX
wieku. Powierzchnia ogólna wynosi 0,96 ha, wolna wynosi 0,65 ha.
Wolna powierzchnia wynosi 68 %. Tak więc strefa zagospodarowana
wynosi 32%. To mała część całego systemu parkowo-cmentarnego i
świadczy o konieczności jego zagospodarowania.
Friedhof ist nach dem rechteckigen Riss organisiert. Zur
Bestimmung der Friedhofsgrenzen wurden
Grabspailer gebraucht. Zur Bestimmung des Friedhofsaufbaufs war
seine Lesbarkeit unentbehrlich. Laut Karte von Korserwator des
Denkmalschutzes ist das Ganze des Friedhofs lesbar, Quartiere gelten
ais unlesbar. Grabstaetten sind laut der Reihenordnung gesetzt.
Friedhof wurge ais ewangelisch im XIX Jahre gegruendet.
Gesamtflaeche betraegt 0,96 ha, leer davon 0,65 ha. Freie Flache
betraegt also 68%. Wie es davon herausgeht, betraegt eingerichtete
Zonę 32%. Das ist nur der Teil des ganzen Park- und
Friedhofssystems und zeugt ueber die Notwendigkeit dessen
Einrichtung.
Kolejnym założeniem były badania stanu cmentarza. Jeżeli chodzi o zachowanie nagrobków to
można je podzielić na bardzo zniszczone lub zachowane w stopniu dobrym. Istnieje więc konieczność
wybudowania nieistniejących lub renowacji istniejących nagrobków. Wymaga to odpowiednich zabiegów
konserwatorskich i renowacyjnych. Kolejnym ważnym zasobem cmentarza jest system parkowy.
Drzewostan i jego stan zachowania obrazuje jak dużą wagę do parkowego otoczenia. I tak:
Lipa- 13 sztuk, obwód w pniu 97-490, stan zachowania dość dobry,
Kasztanowiec- 1 sztuka, obwód w pniu 200, stan zachowania dobry,
Jesion (młode drzewa) - 2 sztuki, obwód w pniu 82-95, stan zachowania dobry,
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Grab- 105 sztuk, obwód w pniu 20- 205, stan zachowania dość dobry,
Daglezja- 7 sztuk, obwód w pniu 90- 205, stan zachowania dobry,
Wiąz- 2 sztuki, obwód w pniu 105-120, stan zachowania dobry.
Naechste Voraussetzung war die Untersuchung in bezug auf den Friedhofszustand. Wenn es um die
Erhaltung der Graebe geht, koennen się ais ais sehr zerstoert oder erhalten in gutem Stand eingestuft werden.
Es besteht Notwendigkeit des Wiederaufbaufs der nicht mehr existirenden Graebe und Renowierung der
noch bestehenden. Es nimmt in Anspruch zahlreiche knoserwatorische und Renowierungsmassnahmen. Der
naechste wichtige Teil des Friedhofs ist Parksystem. Baumstamm und dessen Erhaltungszustand weist auf
die Wichtigkeit der Parkumgebung hin. Und wie folgt:
Linde- 13 Stueck, Stammumfang 97-490, Erhaltungszustand ziemlich gut,
Rosskastanie - 1 Stueck, Stammumfang 200, Erhaltungszustand gut,
Esche (junge Baueme) - 2 Stueck, Stammumfang 82-95, Erhaltungszustand,
Weissbuche- 105 Stueck, Stammumfang 20-205, Erhaltungszustand gut,
Daglezja - 7 Stueck, Stammumfang 90- 205, Erhaltungszustand,
Ulme - 2 Stueck, Stammumfang 105 - 120, Erhaltungszustand.
Ocenie poddano także stan zachowania zieleni na cmentarzu. Zachowały się fragmenty szpalerów
grabowych wyznaczających granice cmentarza oraz fragment alei lipowej. Cmentarz ma wybitne walory
przyrodniczo- krajobrazowe: położony jest na wzgórzu, otoczony lasem bukowym, prowadzi do niego
specjalna droga z centrum wsi. Występuje bluszcz, także kwitnący.
Der Beurteilung stellte auch den Erhaltungszustand der Gruenanlagen im Friedhof. Erhalten sind
auch Weissbuchespailer, die Friedhofsgrenzen bestimmten und ein Teil der Lindenallee. Friedhof erhaelt
hervorragende Natur- und Landschaftsvorzuede: auf einem Huegel gelegen, umgeben mit Buchenwald, zu
dem Friedhof fuehrt spezieller Weg aus Dorfzentrum. Es ist Efeu (Bluszcz), auch der bluehende vorhanden.
Friedhofsteile wurden laut Kartę des Denkmalschutzkonserwators gegliedert, laut dieser Gliederung wurden
der einzelnen Zeitperioden zugeordnet.
Elementy cmentarza według karty Konserwatora Ochrony Zabytków zostały podzielone według tego
podziału zostały przypisane poszczególnym okresom czasowym:
Mur ogrodzeniowy- nie istnieje
Brama - nie istnieje
Kościół/ Kaplica - nie istnieje
Nagrobki wolnostojące- z drugiej połowy XIX wieku - 62, z pierwszej połowy XX wieku - 32,
Nagrobki przyścienne- nie istnieją,
Nagrobki płyty- pierwsza połowa XX wieku - 4,elementy
Mogiły- z drugiej połowy XIX wieku- 21,
Inne elementy- płotki żelazne- nieliczne, nie spisane elementy.
Aussenmauer - besteht nicht mehr
Tor - besteht nicht mehr
Friedhofskapelle - besteht nicht mehr
Alleinstehende Grabsteine - zweite Haelfte des XIX Jahrhunderts - 62, aus der ersten Haelfte des XX
Jahrhunderts 32
Wandgrabsteine - bestehen nicht mehr
Plattengrabsteine - erste Haelfte des XX Jahrhunderts - 4 St, Teile
Gtrabstaette - aus der zweiten Haelfte des XIX Jahrhunderts - 21 St.
Andere Teile - unzahlreicher Eisenzaun, unbeschriebene Teile.
Według planu Cmentarz w Łagowie można podzielić na:
5 kwater nagrobków w tym:
49 nagrobków po stronie zachodniej
15 nagrobków po stronie północnej
34 nagrobków po stronie wschodniej.
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Laut Plan kann man den Friedhof in Logau wie folgt einteilen:
5 Cjuartiere der Grabsteine und darunter:
49 Grabsteine auf der Westseite
15 Grabsteine auf derNordseite
34 Grabsteine auf der Ostseite.
Nagrobków znajduje się łącznie 98. Mogił
bez nagrobków 21. Stan grobów z nagrobkami
wynosi więc 79%. Jak na tak stary cmentarz to
bardzo wysoki udział pełnych grobów.
Insgesamt gibt es 98 Grabsteine.
Grabstaette ohne Grabsteine 21. Prozentanteil der
Grabstaetten mit Grabsteinen betraegt 79. Unter
Beruecksichtigung des so alten Friedhofes
besteht der hohe Anteil von kompletten
Grabsteinen.
W założeniu należy
przedstawić
umiejscowienie
cmentarza wobec pozostałych
budynków na Sokolej Górze.
Zaletę lokalizacji stanowi
wzgórze
dominujące
nad
otoczeniem. Wadę zaś stanowi
utrudnione dojście z terenów
turystycznych i z terenów
zamieszkałych
przez
większość
mieszkańców
Łagowa. Brak jest możliwości
rozbudowy ze względu na
istnienie
grodziska
prehistorycznego, duże spadki
terenu oraz duże koszty utrzymania komunikacji.
Nie bez znaczenia dla położenia cmentarza jest wyżej omawiany stan powierzchni zielonych i
pozostałych elementów infrastruktury. W założeniu przestrzennym wygląda to następująco:
Od północy cmentarz otoczony jest lasem mieszanym, gdzie największe znaczenie mają szpalery grabowe
poprzeplatane . Od południa znajduje się pas zieleni, murawa i małe drzewka.
Niezidentyfikowane nagrobki na
terenie cmentarza w Łagowie

Pochowani są pod nim
Johan Stellich
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Anonimowy nagrobek,
prawdopodobnie ktoś z rodziny Stellich

Północna część / Nord Teil - stan
2010
1. Johann Lubtel/ Lubtel 2. 3. Friedrich Schein4. 5. 6. Otto Heine
7. Ambrosius Leiffeld
8. Briggite Leiffeld
9. Dorothea Leiffeld
10. Eva Rosler / Rosi er
11. Anne Muller 12.13.14. Lothar Ei?????ser
15.West- Teil
16.17.18. Emilie Schulze /Schultz
19.20. Philipp Paul Sonnenberg
21.GottliebReuberg
22. Bertha Schmidt
23. Erie Lothar ??????
24. Felix Volk

25.26.27.28. Peter Einer????
29. Paul Kleiner
30. Julius Lommer
31. Karl Schmidt
32.33.34. Annę Lotter
35. Peter Einermann
36. Leo Mol???? ge
37. Peter Schmielke
38. Erie Schreiber
39. Max Mulltke
40. Kaspar ?????? 41.42.43.44.45.46. Maria Lukatschek
47. Peter Kolber
48. Walter Weller?????
49. Otto Schultze
50. Olaf Feurerberg
51.52.-

53.PaulNiller????
54.55.East Teil
56.57.58.59.60.61.62. Leo Schultze
63. Marie Schultze
64. Walter Schultze
65. Lukas Volter
66. Annę Volter
67. Marie Wolter
68.69.70.71. Salomon Eilerdorff????
72.EvaEilerdorff?????
73.74.75.76.-

Pozostałe mogiły ustalono, iż istniały, jednak nie można określić ich położenia, lub położenie nagrobków
jest niezgodne ze stanem faktycznych. Zaleca się badanie gleby w celu ustalenia aktualnego układu
cmentarza.
Red.
Tekst napisany na zlecenie Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej
Górze opublikowany za zgodą prezesa B. Bernaczka.

Piotr Kowalski

Wrócę tu jeszcze
Łażę po tym Łagowie jak struty,
właśnie, jak struty po Łagowie
z powodu, że pejzaż deszczem zasnuty
i myśl co chodzi po głowie…
Wrócę tu z tobą jeszcze.

W legendzie o rycerzu Lohengrinie
on miłość przyrzeka,
nie na łabędziu odpłyniejeziorem, gdzie zamczysko złowieszcze…
Wrócę tu z Tobą jeszcze.

Za oknem zamek, las, jeziora.
Myśl, co powraca jak zmowa
i ten pejzaż zasnuty deszczem…
Wrócę tu z Tobą jeszcze.

Jeśli zmieszczę się w czasie i złość minie
może w legendę o Lohengrinie,
legendę o rycerzu i dziewczynie.
może, jeśli w czasie się zmieszczę…
Wrócę tu z Tobą jeszcze.

Autor nieznany „KŁ”
Tekst z Wydania Jubileuszowego
„Quo vadis” z 1997 r.
pisma Towarzystwa Przyjaciół Łagowa
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Pierwszy cmentarz i budowle sakralne w Łagowie cz. I.
Śladów pierwotnego cmentarzyska łagowskiego należy
upatrywać na Sokolej Górze -miejscu usadowienia osady kultury
łużyckiej ( IV-V w. p.n.e.) oraz wczesnośredniowiecznego grodziska.
Na wzgórzu tym już przed X wiekiem istniał warowny gród broniący
Lubuszan przed ekspansją Polan. Drugą w kolejności łagowską
nekropolią był istniejący do XVIII wieku cmentarz przykościelny u
stóp joannickiego zamku. Jego likwidację należy wiązać z rozbiórką
wcześniejszego znajdującego się w „ciężkim stanie" kościółka.
Pierwsza wzmianka o tej kaplicy usadowionej na wcześniejszym placu
urzędowania pochodzi z 1451 r. W dokumencie z 31 stycznia 1451 r.
znajdujemy zapis o ufundowaniu ołtarza ku czci Marii Panny i Trzech
Króli. W kolejnym dokumencie Inwentarium z 1575 r. czytamy o tym, iż u stóp zamku „murowano świątynię przy
zamku i upiększono ją".
Przypuszcza się, że świątynia ta była budowlą szachulcową o ceglanych wypełnieniach i dębowych
podwalinach, gdyż tak opisują ją dokumenty pochodzące z 1715 r. Kościółek ten służył mieszkańcom grodu i
okalających go wiosek, komandor i załoga kasztelu mieli do dyspozycji kaplicę zamkowa.
Budynek ten przetrwał do początku XVIII wieku, kiedy to w 1725 r. ówczesny komtur łagowskiego zamku
Chrystian Ludwig von Brandenburg-Schwedt, syn Wielkiego Elektora polecił zastąpić go nowym budynkiem
istniejącym do dziś. W kościele tym, wmurowane są płyty nagrobne z XVI i XVII wieku, pochodzące z rozebranej
wcześniej szachulcowej budowli.
Na południowej ścianie transeptu dzisiejszego kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela znajdujemy
wykonaną z piaskowca płytę nagrobną komtura łagowskiego zamku w latach 1529-1569 Andreasa von Schlieben,
oraz jego przedwcześnie zmarłego syna (w wieku 22 lat), również Andreasa.
Płyty przedstawiają w wyobrażeniu całopostaciowym, w bogato zdobionej zbroi w przypadku komtura i
hiszpańskim stroju dworskim, w przypadku płyty młodszego Andreasa von Schlieben.
W przeciwległej ścianie północnej transeptu, w kościele, wmurowane są płyty nagrobne z postaciami dzieci;
niemowlęcia i dwóch dziewczynek zmarłych w 1608 r. – Sabiny i Margarethy Hedwig.
W południowej ścianie wieży wmurowana jest kamienna tablica przestawiająca mężczyznę w postaci
frontalnej, prawdopodobnie kapelana zamkowego o nieustalonym nazwisku.
„Wspomnieć tutaj także trzeba, że na utrzymanie kościoła zamkowego i kapelana musiał płacić kościół w
Łagówku ponieważ kościół zamkowy nie posiadał żadnych dochodów, i nie posiadał beneficjenta – notatka
kronikarska mówi, że kapelan zamkowy w średniowieczu zwany był jako „klecha zamkowy” i otrzymywał żywność
od pana komentatora (komtura) na zamku”.
Tekst i zdjęcia
Andrzej Mańkowski
Łagów
Literatura:
BLHA Potsdam, rep. 9 B (Johanniterorden), U 270; Gahlbeck Ch., Schuman D., Lagow, Berlin 2009; Garbacz K., Przewodnik po
zabytkach województwa lubuskiego, Zielona Góra 2011; Hein D., Zamki joannitów w Polsce, Poznań 2009; Przybył M., O zamku
joannitów w Łagowie, Poznań 2004; Rutkowski P.( red.), Wędrówki między Odrą a Drawą, Freiburg 2012.

Komtur w Lagow
w latach 1529-1569

Syn komtura (1546-1568)
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Płyta nagrobna dzieci – Sabiny i Margarity Hedwig

Byliśmy tu, tam i tam jeszcze!

Znani Polacy i Niemcy, mieszkańcy Sulęcina/Zielenzig
Na dzień 05.04.2013 otrzymaliśmy zaproszenie do centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej Dom
Joannitów.
Do Sulęcina, do pojoannickiej, odrestaurowanej budowli sprzed wieków przy ul. Młyńskiej 1,
przyjechaliśmy kolejny raz, aby wysłuchać wystąpień referentów tej sesji. Po drodze mijaliśmy ponadto
wiele innych pojoannickich obiektów. Była to V-ta sesja polsko-niemiecka.
Trochę szkoda, że jeszcze nie ma pełnej, ocenionej, ustalonej i opisanej drogi Joannitów, ich
budowli, własności, zajęć i walk na tym tylko obszarze – miejscu zamieszkania różnych narodów.
Pierwszą porcję wiedzy podała zgromadzonym w
największej sali – zawsze pełnej ciekawych słuchaczy,
zaproszonych gości – ciekawie referując dr Krystyna Kamińska –
„Leon Pinecki – prawda i legenda”.
Leon Stanisław Pinecki dla Polaków, Leo Stanislaus
Pinetzki dla Niemców do 1945 roku, to człowiek obojga narodów i
tak można powiedzieć do dzisiaj. Leon Pinecki miał wiele mniej
lub bardziej skomplikowanych wydarzeń w swoim prywatnym,
sportowym i, mówiąc współczesnym językiem, biznesowym
życiu. Wędrował on i jego rodzice wcześniej z małego Sołunia
(Stalun) koło Pszczewa do Berlina,
Poznania,
Międzyrzecza
i
Świebodzina, Poczdamu i Łagowa.
Były to różne rozdziały czasu, życia i sportu – sukcesów międzynarodowych na
turniejach zapaśniczych w stylu francuskim wówczas obowiązującym (nie było
stylu wolnego i klasycznego), odbywających się aż po USA, gdzie w latach 30tych XX wieku przebywał trzykrotnie. Są też pogmatwane losy Leo Pinetzkiego
gdy walczył w I wojnie światowej pod Verdun, uzyskując stopień sierżanta.
Leo Pinetzki walczył też o swoją rodzinę – trzykrotnie żonaty, ostatni raz
z Heleną Sokołowską, po wojnie kształtując swoje życie w Sulęcinie i Łagowie.
Ten Leon Pinecki raz będąc Polakiem i mówiący trochę niezrozumiale,
kiedy indziej nie lubiący Polaków, bo piwa im nie sprzedał (wszak zakaz
obowiązywał) i choćby na
pokaz i zewnętrznie, raz
kiedyś trzeba było pokazać. A może było inaczej?
Z wystąpienia dr K. Kamińskiej widzimy jak
wielki udział w odszukiwaniu zapomnianego
Pineckiego miał lublinianin – artysta plastyk
Kazimierz Parfianowicz gdy w latach 80-tych ustalił
szereg faktów, utrwalił ze studentami oblicze siłacza
w medalach, medalionach i rysunkach, malarstwie.
Miejscowości zamieszkania, ulice, uzyskały
imiona Leona Pineckiego, tablice pamiątkowe,
opracowania albumowe.
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Trzeba przyznać obiektywnie, że tutaj
najmniej wykazał się – i tak trwa – Łagów. Poza
krótką ulicą Leona Pineckiego nie ma nic i nie ma
przesłanek, że będzie lepiej, a teraz jest już rok
2013. I co? I Nic!.
Doktor Joanna Ziembińska, nauczycielka i
poetka z Sulęcina zapoznała nas swoim referatem
„Stefan Brunne jako artysta” ze skomplikowanym
życiem artysty Stefana Brunne, którego kawałek
życia miał miejsce w Sulęcinie, ale żył, tworzył i
pracował w Muzeum Narodowym w Warszawie,
w USA i tam zmarł. Jego smutną drogę życiową,
zapomnienie i niedocenianie twórczości w
szczegółach przedstawiła referentka. Stefan Brunne dużo tworzył, mało pozostało, uległo spaleniu w
pożarze, rozproszeniu i nie ujrzało światła dziennego należnego artyście.
Tutaj trochę analogii – po Leonie Pineckim i Stefanie Brunne, niewiele zostało z ich osobistych
sukcesów, dyplomów, medali, odznaczeń, pucharów, książek, obrazów, nagród przeróżnych – ktoś nie
docenił, ktoś ukradł, ktoś sprzedał, spaliło się.
Niemiecki referent tematu „Karl Kaiser – działalność urodzonego w Glisnie fabrykanta” pan Heinz
Haberman, szefujący aktualnie Stowarzyszeniu Byłych Mieszkańców Ziemi Torzymskiej. Opowiedział on
nam o prostym człowieku, który dorobił się bogactwa wtedy i
tworzył nowoczesność w dziedzinie silników elektrycznych,
tak potrzebnych w rozwijającym się przemyśle niemieckim i
nie tylko, w pierwszej połowie XX wieku.
Karl Kaiser ur. 21.06.1888, zm. w 1946 r., był
dynamicznym młodym człowiekiem z Glisna (Gleisen), który
chłonął wiedzę i umiał ją wykorzystać, zastosować i
rozwinąć. Jego maszyny elektryczne, wkład w rozwój
elektrotechniki ale i handlu skórą (fabryka w Ośnie Lubskim
/Drossen) to budowanie, handel, rozwój ale i szacunek dla
pracowników tam zatrudnionych. Fabryki w Sulęcinie,
Berlinie i in. to też opieka socjalna, mało niekiedy znana.
Stworzył zapomogi i pomoce dla robotników fabryk, opiekę
medyczną, basen kąpielowy, kolonie dla dzieci, oraz budował
osiedla mieszkaniowe dla robotników i ich rodzin, czym
wiązał ich z miejscem pracy i miejscowością. Był znanym
handlowcem.
Czas zakończenia wojny, to okres tragiczny, Karl
Kaiser zginął (i jest kilka wersji na ten temat) gdzieś w ZSRR
lub całkiem bliżej jako NN.
Ciekawostką tego miejsca życia i produkcji silników fabryk K. Kaisera jest epizod związany z
Łagowem. Wyszabrowany zawieruchą wojenną 1945 r. młyn elektryczny Blumego koło Jemiołowa
uruchomili dwaj powracający z robót przymusowych w Lebus mieszkańcy i osiedleńcy Łagowa – J.
Chęciński i J. Będkowski. Poszukując możliwości uruchomienia młyna, podróżując do Sulęcina, znaleźli w
rowie koło Ostrowa (tam też była fabryka K. Kaisera) jego produkcji silnik elektryczny – przywieźli,
dokonali przeglądu, uruchomienia i młyn mełł zboże na mąkę!
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Świetny gawędziarz i fotografik, regionalista tych obszarów, pan
Stefan Wiernowolski przedstawił nam temat „Erich Albrecht – lotnik z
Sulęcina”.
Mieliśmy możliwość wysłuchać opowieści o lotniku niemieckiej
silnej już przedwojenną świetnością firmy przewozowej Lufthansy –
mocnej w przewozach lokalnych i tworzących się lotach
transoceanicznych – z Europy do Ameryki.
Erich Albrecht był lotnikiem cywilnym, starał się dokonywać i
udoskonalać też dla historii i dla firmy lotniczej nowe rekordy przelotów,
czas przelotów, badać warunki atmosferyczne, lotniska i
międzylądowania. W 1929
roku lotnik z Sulęcina,
wtedy Zielenzig, nie dal rady. Zimą, wieczorową porą, w
grudniu, podczas niepogody i śnieżycy w Neuruppin w
Niemczech wracając z oblotów w świecie, z Wysp
Kanaryjskich, był zbyt nisko nad płytą lotniska i zahaczając
skrzydłem o ziemię rozbił maszynę. Był pierwszym pilotem,
który dla Lufthansy wylatał 1 mln km. Był 19.12.1929 r.
Prezentowane zdjęcie należy do jednych z ostatnich.
Autor zaprezentował władzom miasta ciekawe umocowanie pamięci
o lotniku z Sulęcina i trwa to od lat…
Nad całością sesji naukowej czuwał i nadzorował jej przebieg jak
zwykle kierownik Domu Joannitów Jacek Cieluch z obecnym zawsze w
takich uroczystościach zastępcą burmistrza miasta, Zbigniewem Grucą.
Ponadto w uroczystości brali udział: Burmistrz Sulęcina Michał Deptuch,
Przewodniczący Rady Miejskiej Leon Szczepański, radna Jadwiga SurudoSzymczak, Komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych
w Wędrzynie ppłk Przemysław Mikołajczak, Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sulęcinie Andrzej Żelechowski, a także uczniowie
Gimnazjum im. Jana Pawła II z Sulęcina z opiekunką Panią Ewą Krynicką. Stronę niemiecką
reprezentowali: Heinz Haberman Przewodniczący Związku Byłych Mieszkańców Powiatu
Wschodniotorzymskiego z małżonką, były przewodniczący Związku Ulrich Wilhelm z małżonką, sekretarz
Związku pastor Hans Dieter Winkler oraz działacz z tych stron, dr Helmut Munkow z małżonką.
Tłumaczem symultanicznym był p. Grzegorz Załoga z Gorzowa Wielkopolskiego. Uczestnicy w pełni
satysfakcji udawali się do domów, a w tym spora grupa młodzieży szkolnej, która wytrwała do końca. Było
więc interesująco i dla nich. A może to zasługa Domu Joannitów, szkoły średniej, atmosfery i przerwy na
kawę i ciasto. I było cool!
Tekst i zdjęcia
Ryszard Bryl
Zdj. do 1945 Stefan Wiernowolski
P.S. Na tym spotkaniu referentka o L. Pineckim zaprezentowała ruchomy, kilkunastosekundowy film, na
którym L. Pinecki przewraca swoją siłą słonicę, jak triumfalnie siedzi na niej. Może uda się pokazać parę
zdjęć w przyszłości.
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„Klimaty Łagowskie” w Gazecie Lubuskiej z 04.02.2013 r. znalazły tekst „Zamach na nasze
parowozy”. Jest to jeden z kilku już wcześniej publikowanych tekstów o nieczynnej linii kolejowej z lat 90tych na trasie Międzyrzecz-Toporów i z powrotem, o długości 42,5 km. Ta linia, ta trasa, pasażerskich i
towarowych przewozów przez dziesięciolecia po 1945 roku jako polska rzeczywistość, już przeszła do
niebytu przewozów, ale tkwi w pamięci, rozważa się lokalnie co można teraz zrobić, aby nie przepadła
całkiem ta linia z leżącymi w ziemi przekładniami i szynami, stacjami kolejowymi, teraz już sprzedanymi
dla rodzin dawniej kolejarskich, a więc budynkami prywatnymi.
Lagow/Łagów, od chwili jej zbudowania w 1909 r. był linią kolejową drugorzędną, jakkolwiek
wówczas też oknem na świat i pomocy w przewozach pasażerskich i towarowych. Pozostaje faktem, że była
szansa utrzymania linii kolejowej w latach 90-tych XX wieku, ale koszty te szanse zmniejszały do zera. Już
wówczas tworząc nowe województwo lubuskie w 1999 r. nie dostrzegano roli przewozów pasażerskich i
towarowych zajmowanych dynamiką rozwoju transportu samochodowego. Likwidacja, to ekonomia lat 90tych to niemożność dokładania do nierentownych przewozów lokalnych, które przestawały istnieć tak samo,
jak lokalne firmy – Gminna Spółdzielnia, tartak, PGR-y, Kółka Rolnicze i in. Dla garstki podróżnych nikt
nie dopłaci, nie ma takiej opcji do realizacji. To, że tutaj wokół była i jest kraina turystyczna jakoś
zapomniano, licząc, opisując i prognozując przyszłość tego obszaru. I tak zniknęła jedna z niewielkich szans
atrakcji i ciekawostek podróży koleją parowozową, o ciągle możliwym i na ciągle trwającym powiązanymi
torami szlaku lokalnych zabytków, turystycznych atrakcji, wędrówek, złazów i odkryć. To pozostało, ale
jest niestety „obok torów” blisko i nie zaprogramowane, na wyciągnięcie ręki, na wyjście z pociągu –
zwiedzanie, powrót, przejazd dalej. I tak by można snuć, że utracono dostęp z wagonu kolejowego –
pociągu retro, do Łagowa i okolic, Trzemeszna Lubuskiego, Wędrzyna, Międzyrzecza, Rokitna, Sulęcina ze
szlakami Templariuszy i Joannitów nie w pełni opisanych. Utracono szansę chyba bezpowrotnie, bo kto
dojedzie torami kolejowymi do Gościkowa-Paradyża aby obejrzeć tamte tereny z pocysterskim Wyższym
Seminarium Duchownym, obszary jezior Kęszycy, gdzie stacjonowali od 1935 r. niemieccy żołnierze,
polscy wojacy i Rosjanie do 1993 r. jako łącznościowcy, a wokół przechowywano w lasach tajemnicze
„cygara” w silosach ziemnych na „zgniły imperializm”…
Pociąg zawiózłby, postój gwarantowany, innych pilnych przewozów brak i byłoby bardzo
interesująco. I nie ma tej szansy – nie przewidziano. Takie podróże, przemarsze turystyczne są oczywiście w
organizacji turystyki samochodowej, ale inaczej ułożono drogi obu przewoźników. Rodzący się lokalny głos
– utrzymać linię, odtworzyć linię jako retro – ale pytanie kto to zrobi, za czyje pieniądze, kto będzie czuwał
nad całością, jaki przyniesie dochód i czy się utrzyma?
Różne głosy z przeszłości twierdzące, że linia ta już jest zlikwidowana okazują się nieprawdą. Jaka
ona jest każdy widzi – jest nieczynna, niedrożna, trochę rozkradziona, ale zawieszona. Jest ona nadal o
znaczeniu państwowym, czyli np. W.P.! Popatrzmy i uświadommy sobie, że w Gronowie nad powstałą A2
wybudowano most, pomimo, że trasa nieczynna. To coś znaczy! To jest ciągłość i trwałość tej linii. To
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rozwiązanie może się przydać, dać zarobić w transportach, przy istniejących tu i ówdzie bocznicach. To
ciągle jest szansa lokalna…
Oczywiście, że trwa dekapitalizacja, dewastacja i tym samym przepada podstawowa przydatność. A
jak widzimy jej renowację, utrzymanie, aby każdy rodzaj zestawu pociągowego mógł pokonać trasę i
historyczny wiadukt w Łagowie, który właśnie też wyremontowano?! Jak wyremontowano, to ma służyć
czemuś! Na tym odcinku choćby przewozom węgla brunatnego z Sieniawy do Toporowa. To trasa
sprawdzona do przejezdności – ten odcinek tez kosztuje. Ten odcinek, po jego jeszcze lepszym
uporządkowaniu mógłby być trasą atrakcji jazdy drezyną! Drezyna, zestaw, turyści, baza przechowywania –
lato, to jest możliwe, i to też kosztuje. Kto zainwestuje? Kto okazał zainteresowanie? Chyba nikt!
Używanie kolei wolsztyńskiej, tej jedynej prawnej, parowej, to też koszty, zastosowanie w
parowozach i przejazdach turystycznych ale w 2013 słychać tam, w Wolsztynie, też może być finansowo
krucho! Więc kto?
A przystanek dawnej PKP Łagów, której już nie ma, trzeba do wiosny 2013 gruntownie posprzątać,
wytyczyć co przekazano samorządowi Gminy i co z tego będzie! Choćby opisać tablicą informacyjną –
czasowo! To obecnie w tzw. Perle – najbrzydszy kawałek Łagowa i od lat pozostający w tym stadium –
bałagan, graciarnia, masa gruzu, porzucenia i tymczasowości. Czy nadal, w 2013 będzie tak utrwalony
widok w oczach turystów odbywających tam wędrówki, o co jest łatwo, bo drogi lokalne prowadzą do stacji
jak kiedyś!?
Wielu rzeczy nie odtworzymy, klientów nie pozyskamy nawet latem, przy innym kierunku ogólnym
turystyki w Polsce. Pasjonaci, indywidualiści nie wystarczą. Ale pocieszmy się czasowo – nikt linii nie
likwiduje, zlikwidowano przewozy. Przy likwidacji zrywa się tory, szyny, podkłady, słupy i… robi kolejną
ścieżkę rowerową. To jeszcze nie ten etap. Obym nie wykrakał, aby to była dobra wiadomość dla lokalnej
turystyki do realizacji. Może ruszy lokomotywa turystyki krajoznawczej, dostępnej, czynnej, uzdrawiającej
ciało i ducha turystów… Może w części tych niechcianych czterdziestu dwóch kilometrów. A może należy
spróbować, choćby spróbować z ciekawostką po torach – z przewozami drezyną, atrakcją lokalną, kolejową
w ciekawym krajobrazie, pośród jezior czystych i trwałych, tętniących życiem zabytków – Toporów –
Międzyrzecz.

Łagów 2009 i 2010 –
specjalne przejazdy grupy
ciekawskich osób
stowarzyszonych, w
składzie
międzynarodowym.

Ale to już było! I stoimy w miejscu, a czas płynie i płynie… Nawet na stacji nie stoi lokomotywa!
Tekst
Ryszard Bryl
Zdj. R. Bryl, P. Biskup
P.S. W innych odcinkach z tych kolejowych torów pokażemy co pozostało, co jest, czego już nie ma na
kolejnych stacjach – teraz budynkach z rodzinami byłych kolejarzy. Pójdziemy po torach!
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Hydropompa w Łagowie
Na gorzelni w nieczynnym już PGR – Zakładzie Rolnym w Łagowie jest czytelna tabliczka na murze
z datą 1884, podająca datę jej zbudowania. Był to czas niemieckiej – pruskiej aktywności XIX wieku, a
właścicielem był Hugo Wrschowetz Sekerka graf/szlachcic tych dóbr w okolicy a także pojoannickiego
zamku. Jeżeli gorzelnia, uprawy lokalne, hodowla, to w gorzelni była praca, produkcja surówki, alkoholu
lub podobne przedsięwzięcia produkcyjne przy ówczesnej technice.
Nie wiemy jeszcze czy Łagów miał wtedy doprowadzoną już sieć energetyczną, wszak to wówczas
energię pozyskiwano z wód rzecznych sprytnie wykorzystywanych do napędu maszyn, wiatraki, czyli siłę
wiatru i życie miało swój bieg.

Tak było do 1945 roku w Lagow

Położenie Ritter Gut na wzniesieniu, a czerpaniu wody z jeziora łagowskiego położonego w dole w
odległości ponad 300 metrów, to dotychczasowa niewiadoma! Jaką techniką i czy od 1884 roku czerpano
wodę z jeziora i tłoczono w górę aby proces technologii wytwarzania produkcji gorzelnianej były
realizowane. Może hydropompa powstał później, może w pobliżu obiektu gorzelni była wykopana i sprawna
duża studnia, a całość napędzała nowość techniki dziewiętnastowiecznej – maszyna parowa (lokomobila)
lub maszyna na olej – ropę naftową. Bo przecież jakieś technika urządzeń była i rozwój, praca była faktem.
Ta droga na plażę zbudowana w 1934/35 r. była już zagospodarowana, otoczenie czyste, zadbane a
Grunowerstrasse przechadzali się letnicy. I wyjeżdżali z zapamiętanym obrazem okolicy.
Co wiemy aktualnie
Jak głosi przekaz – pierwszym kierownikiem gorzelni po II wojnie światowej w Łagowie był pan
Kozicki (1945-1975) – wieloletni fachowiec w tej branży, a po jego śmierci pan Jan Skiba (1975-1997),
który przybył do Łagowa i tutaj zamieszkał. W latach 70-tych (1974/75) był generalny remont hydropompy
– obiektu z poniemieckimi maszynami napędowymi do poboru i
tłoczenia wody do gorzelni, do jej zbiorników i innych obiektów tzw.
folwarku na potrzeby przemysłowe. Tam na obiekcie jest inne ujęcie
wody głębinowej dla potrzeb mieszkańców bloków mieszkalnych z
1966 r.
Wodę pobieraną z jeziora łagowskiego specjalnym ujęciem
zainstalowanym w podziemiu hydropompy (napiszemy w piwnicy)
układ silnika elektrycznego, kół i pasów transmisyjnych pobierał
rurami i tłoczył jednym ciągiem rur kamionkowych łączonych z sobą
na wpusty, szczelnych i zabezpieczonych „okółkiem” ołowianym na
szczelność do góry. Powrót wody zużytej, brudnej, niepotrzebnej
następował innym ciągiem rur z góry, z gorzelni do wód jeziora.
Remont 1974/75 pokazał jak było!
Jak mówił pan Jan Skiba – wieloletni kierownik gorzelni – do
1974 roku, do czasu generalnego remontu hydropompy, stała tam
jeszcze oryginalna maszyna elektryczna z 1901 r. napędzająca cały
układ elektryczny tłoczący wodę do jeziora. Może firmy Kaiser z
Sulęcina! Tej maszyny oczywiście już nie ma. Nie ma też silnika
sprawnego do czasu zaprzestania pracy gorzelni. No ale, przy takiej
dbałości nie mogło być inaczej…
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Tak wygląda obiekt wewnątrz i na zewnątrz – widomy znak, że nie zrobiono nic w ochronie i dbałości o obiekt i jego wykorzystanie

Budynek hydropompy był duży, typu wieża zamkowa z jakby zębatym
wykończeniem obszaru płaskiego dachu. Wnętrze kwadratowego w swych
wymiarach budynku wypełniają niewidoczne rury w podziemiu i 2-3 piętra
poziome z wówczas pracującymi urządzeniami.
Hydropompa dzisiaj
Jesienią 2008 roku w nieczynnej, niepotrzebnej, podupadającej
hydropompie przy ul. 1. Lutego, która jest ulicą łączącą centrum Łagowa z
szeregiem ośrodków wczasowych jak: Mundi Recra (d. Promyk), Ośr.
Wczasowym „Zacisze”, Schron. Młodzieżowym, bazy campingowej „Pod
Brzozami”. Dało się zauważyć więc zaniedbania, włamanie do obiektu i
bezczynność, co sugerowało, że brak dbałości jest faktem w lokalnej,
samorządowej rzeczywistości. Ten niepotrzebny budynek widmo stawał się
zawalidrogą, obiektem, do którego trzeba dołożyć pieniądze i mieć pomysł jak i co
zrobić aby go wykorzystać.
Tak się składa przez lata 90-te i obecnie, że utracono obiekty zabytkowe,
ciekawe materialne dobra historii tych ziem. Zamknięcie zakładu zwanego
tartakiem i porzucenie sprawnej starej maszyny parowej – lokomobili, która w
przeszłości była siłą działania dla wielu pił i tarcz tnących w obiekcie tartacznym –
jest tego przykładem. Lokomobilę zniszczono w latach 2004-2006 i ślad po niej
zaginął…
Budynek hydropompy obecnie stoi, bo się nie
rozpadł, zabezpieczony po interwencjach Gazety
Lubuskiej w 2008, obecnie w kwietniu 2013
ponownie ze zniszczonymi drzwiami wejściowymi i
podstawą do powstania wypadku, uszkodzenia ciał,
utopienia się, upadku z wysokości. „Pełna”
dostępność do dewastacji.
Jeżeli dbamy, a powinniśmy dbać o każdy
obiekt, obiekt do przejęcia, zagospodarowania i
dobrego wykorzystania, to tutaj nie zrobiono przez 4
lata nic. Biegnie rok piąty. To nie jest dobre
rokowanie na solidne gospodarowanie…
Teraz, w kwietniu 2013 roku, widzimy, że hydropompa w Łagowie nadal nie jest potrzebna,
przeszkadza, nie wiadomo co z tym obiektem robić. A prawdziwy fakt Łagowa to brak pomieszczeń –
wszelkich! Więc co jest grane!? Dlaczego nie ma tutaj siły sprawczej – spiritus movens. Dlaczego tak długo
nie ma?! Czy lokalne władze wypięły się na ten obiekt?
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Co można zasugerować lokalnym? Otóż wewnątrz jest trochę wyposażenia, a w Jemiołowie jest
skansen techniki, która już przeminęła i tam proponuję złożyć resztki z opisem. Chyba pan Chochoł,
właściciel, przyjmie ten zabytek, marne resztki.
Hydropompa wymaga dwóch rzeczy ludzkiego zachowania. Fachowej oceny technicznej – czy ma
pozostać i być i służyć innym, czy też udawać, że jej nie ma, nie ma odpowiedzialnych i nie ma potrzeb
lokalnych. Brr – aż ziąb bije gdyby to była prawda.

Stan aktualny 2013 r.
Hydropompa nie figuruje w zapisach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków jako obiekt objęty
ochroną konserwatorską i nie jest obiektem wg norm ustawy, ani też ewidencji UG Łagów.
Dlaczego piszę z rozczarowaniem i
niewiarą w to, że Łagów w tym temacie stanie
na wysokości zadania, czyli zadba, uratuje
obiekt i wykorzysta lokalnie? Czy tak może
być? Czy powtarzające się obrazki zaniedbań,
obrazki
śmieci
nieuprzątniętych
z
poprzedniego roku, zaśmiecenie wielu miejsc
wokół Łagowa, zatok jeziornych pełnych
plastikowych butelek, wysypisk nielegalnego
śmiecia domków jednorodzinnych, to dbałość
i szacunek, czy nawyki przedwojennych
brudnych podwórkowych wspólnot gdzieś w
Polsce.
Pisząc o hydropompie i otoczeniu,
zastanawiam się, co musi się tutaj stać gdy
niepotrzebny jest obiekt, gdy nie ma na
zainwestowanie i chęć do wykorzystania wolnych kilkudziesięciu metrów kwadratowych! Jak było, a jak
jest pokazują zdjęcia. Czy będzie ładniej, czysto i zapobiegliwie tutaj lokalnie na lato 2013!? Będziemy to
sprawdzać!
Tekst i zdjęcia

Ryszard Bryl, archiwum „KŁ”,
A. Mańkowski
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Leon Stanisław Pinecki – Okruchy życia
Leon Stanisław Pinecki
Urodzony

1892
Stołuń, Niemcy
(ob. Polska)

Zmarł

1949 Sulęcin, Polska

Leon Stanisław Pinecki (ur. 1892 w Stołuniu zm. 26 lipca 1949 w Sulęcinie) - w
latach 20. i 30. był jednym z czołowych zapaśników, 3-krotnym mistrzem świata i 5krotnym mistrzem Europy w tej dyscyplinie.
Ojciec Jan Pinecki był murarzem i pochodził z pobliskiego Kuligowa. Leon posiadał
szczególne warunki fizyczne, predysponujące go do zapasów. Mierzył 2,03 m
wzrostu przy 128 kg wagi, a rozpiętość jego ramion wynosiła 2,45 m; z uwagi na to
prasa nadała mu przydomki „Polskiego Mastodonta” lub „Olbrzyma z Wielkopolski.
Grób Leona Pineckiego i jego żony na cmentarzu w Łagowie

L. Pinecki sportową karierę rozpoczął w karczmie w Stołuniu, skąd pochodził.
Pokonał tam zapaśnika, który przyjechał z trupą wędrownych cyrkowców. Walczył

w Europie i w Ameryce w barwach Niemiec i Polski. W latach 30. zapaśnik musiał zmienić nazwisko na Leo Pinetzki.
Nie chciał jednak dalej wałczyć w niemieckich barwach, dlatego zrezygnował ze sportowej kariery. Ślubował umierającej matce, że nigdy się
nie wyprze polskich korzeni. I słowa dotrzymał. Kupił hotel w Łagowie Lubuskim, gdzie od 1930 roku zamieszkał. W okresie przedwojennym
(i później) był właścicielem hotelu Am See położonego nad Jeziorem Łagowskim (obecnie ośrodek Defka). Wciąż podkreślał polskie
pochodzenie, co nie było w smak hitlerowskim władzom. Dobrze poznał policyjne areszty w Schweibus (obecnie Świebiodzin) i w Zielenzig
(Sulęcin). W czasie wojny został wywieziony do karnego obozu pod Poczdamem. Wrócił po wojnie i... musiał się tłumaczyć przed bezpieką, że
jest Polakiem i nie kolaborował z faszystowskim reżimem!
Zmarł w 1949 roku w Sulęcinie, pochowany został na łagowskim cmentarzu. Jedna z ulic w Sulęcinie i Łagowie nazwana jest jego imieniem.

Źródło
Dariusz Brożek, Leon Pinecki to był chłop na schwał!IU Gazeta Lubuska, 27 września 2008, 0:01

Przypisy
http//www.gazetalubu.ska.pi/app.s/pbc.s.dll/artide?AID=/20080927/POWlAT0S/S10Jt9618

Autor zdjęć Juliusz Ordowski – Joanniterstrasse/B. Chrobrego teraz, z albumu – „Łagów wczoraj i dziś”.
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Tekst wyszukała i nadesłała Ch. Weidlich - Potsdam
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WOŚP 21 w Samorządowej Szkole Podstawowej
i Oddziale Przedszkolnym w Sieniawie

W akcji udział brali: Martyna Kmieciak, Marcin Wójcik, Agata Kamińska i uczennica SP w Łagowie
Klaudia Gryko. Opiekunami byli Bogusław Szewczyk i Paweł Biskup. W tym roku zebrane pieniądze
wspomóc mają leczenie najmłodszych i najstarszych, czyli dziadków i wnuków. Podobnie jak w roku
ubiegłym
przez

zostaliśmy

mieszkańców

przyjęci
Sieniawy

bardzo serdecznie. W imieniu
wolontariuszy
szczerze

i

dziękuję.

opiekunów
Dziękujemy

również szefowi sztabu WOŚP w
Łagowie

panu

Dolatowskiemu

Sebastianowi
za

pomoc

i

gratuluje altruistycznej postawy,
gdyby nie on WOŚP w Łagowie
by nie było.

Wyniki kwesty:
Agata Kamińska - 208.20zł
Martyna Kmieciak - 227.56zł
Marcin Wójcik - 255.94zł
Klaudia Gryko - 152.76zł

Przekazano dla Sztabu Gminnego WOŚP
w Łagowie kwotę 844,46 zł. Ogółem zebrano
w drugiej gminnej zbiórce WOŚP kwotę
przekraczającą 7 tys. złotych.

Tekst i zdjęcia Paweł Biskup
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Powstanie i rozwój Radiowo Telewizyjnego Centrum Nadawczego
w Jemiołowie od 1962 r. (cz. I)

Jest prawdą, że z końcem lat 50-tych brano pod uwagę i badano okolice wokół Łagowa pod
kątem budowy RTCN z możliwością najtrafniejszego jego usytuowania. Jednym z miejsc były
Wzgórza Poźrzadelskie (178 m n. p. m.) czy Górę Bukowiec (227 m n. p. m.) za wsią Łagówek na
końcu obszaru leśnego jeziora Trześniowskiego i terenów wyrobisk węgla brunatnego. Tak
poszukując, badając i wyliczając możliwości gleby, piasku i głębszych warstw usadowiono bazę
nadawczą koło Jemiołowa. Najpierw była budowa, zwożenie materiałów, fachowcy z Mostostalu i
dociągnięcie wieży stalowej do wysokości 297 m, oprzyrządowanie antenami, wyposażenie budynku
technicznego w niezbędne narzędzia, urządzenia i nadszedł grudzień 1962 r.
______________________________________________________________________________________
W dniu 24.12.1962 roku po pracach
przygotowawczych, przyłączach energii, okablowaniu i zakończeniu prac budowlanych i montażowych przez fachowców z Mostostalu Zabrzańskiego
otwarto uroczyście Radiowo Telewizyjne Centrum
Nadawcze w Jemiołowie. Był to początek, ale i
rozwój telewizji czarno-białej w Polsce i silna
potrzeba powiększenia obszaru zasięgu programu
telewizji, jej sygnału nadawczego i przekazywanego
na Ziemiach Zachodnich i Północnych – od Szczecina
po Wrocław.
Pierwszym kierownikiem budowy Centrum
zwanego też lokalnie Ośrodkiem był od początku inż.
Czesław Furman i trwał na tym stanowisku do 2000ego roku, przechodząc na emeryturę. W tym czasie
czuwał przez dziesiątki lat nad działaniem, rozwojem
Pierwsi pracownicy po 1962 r.
i modernizacją Centrum, dbając o kadry techników i
Od lewej: Grzegorz Ciernioch, Ignacy Cierlaczyk, Marek
inżynierów, warunki bytowe ludzi zatrudnionych, o
Manuszak, Stefan Walter, Izabela Szambor, Czesław Furman
szkolenia, awanse oraz całość rozwijającej się
– szef RTCN-u, Jerzy Jałoszyński, Jerzy Grużewski,
instytucji. Pierwszymi zastępcami po uruchomieniu
Stanisław Piechowski, Stanisław Przegaliński, Czesław
Męcikalski
RTCN byli mgr inż. Jerzy Jałoszyński i mgr inż.
Kornel Chamryk.
Załogę w tamtych czasach lat 60-tych, ale też stale się powiększającą oraz miejscowo stabilizującą
zawodowo, stanowili głównie młodzi technicy, elektrycy i elektronicy po PST – 2,5 letnich pomaturalnych
szkołach technicznych, oraz inżynierowie po ówczesnych kierunkach elektrotechnicznych i elektroniki z
Politechnik. W Łagowie byli też przelotnie, 1-2 lata pracy i odchodząc dalej, niektórzy inni pracownicy
poszukujący swojej stabilizacji, swojego miejsca w życiu. Innym regulatorem samodzielności wówczas była
też służba wojskowa i wybór dalszej pracy zawodowej gdzieś w Polsce. W pracy zawodowej pojawiały się
także utechnicznione panie. Załogę RTCN-u stanowiły 28-32 osoby kadry inżynieryjno-technicznej,
ochrony obiektu i pomocniczo – magazynowej. Całość była otoczona znaczną wówczas strefą tajemnicy
zawodowej – pilnie przestrzeganej i kontrolowanej.
W latach 1962-1969 i później pracowali m. in. Cz. Męcikalski, S. Piechocki, H. Wójcik,
M. Manuszak, K. Jaskółka, S. Walter, Maciej i Lidia Mikołajczykowie, J. Grużewski, W. Rybczyński,
G. Ciernioch, M. Rebeś, T. Bogucki, Maria Chamryk, J. Bejnar, H. Ostrowski, St. Libera, R. Gierczyk,
Z. Jaworski, Stanisława Sondej-Lipska, J. Podlipniak, J. Kaszewski, T. Barylski, J. Waluszyński,
J. Biełoszabski, Elżbieta Lisowska, M. Rybczyński, W. Robowski, M. Ziąber, J. Brauner, Elżbieta
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i Włodzimierz Stanek, W. Ciernioch, J. Paul, M. Płochocki, M.
Kuźniak,
R.
Rydliński,
J
Dawidowicz,
P. Orchowski, W. Płochocki, M. Kuźniak, P. Orchowski, W
Lipski, B. Gular, B. Barszcz, Z. Nawrocki.
W miarę upływających lat, sekretariatem kierowały: Izabela
Szambor, Krystyna Szulczewska, Lidia Męcikalska, Helena
Krey.
Pracowników do pracy przez lata dowozili Nysą przynależną
PTSŁ (Przedsiębiorstwa Transportowo – Samochodowego
Łączności) z Łagowa, z zespołu wybudowanych bloków
mieszkalnych przy ul. Paderewskiego kierowcy: Przegaliński,
Przybysz, J. Połuch, a także czasowo A. Krey, B. Gular.
Z początkowych ustaleń wynika, że pierwszym magazynierem
w bazie RTCN-u był pan Ignacy Cierlaczyk. Grupę
porządkowo-magazynową stanowiły panie: Z. Ciertaczyk, L.
Łużyńska, Borecka, G. Czarnecka pracujące nad utrzymaniem
czystości w pomieszczeniach nadajnika (wieża).
Koniecznie trzeba tutaj zaznaczyć, że najpierw czyli od 1962 r. uruchamiano i pracował nadajnik
stalowy – wieża o wysokości 297 metrów połączony z budynkiem urządzeń technicznych. W budynku
oprócz pomieszczeń techniki były też pomocnicze typu pokoje gościnne dla nowo przyjętych pracowników,
odwiedzających fachowców itp.
Ochronę obiektu stanowili na bramie i obiekcie, mężczyźni po odbytej służbie wojskowej, teraz
zamieszkujący okoliczne wsie, dawni żołnierze Wojska Polskiego, II Armii - potem osadnicy – teraz
najczęściej rolnicy. Ludzie ci byli obeznani z bronią krótką i długą jaką mieli na wyposażeniu. Potem do
służby ochronnej przyjmowano rezerwistów roczników powojennych jako Straż Ochrony Przemysłowej, jak
ogólnie ją nazywano. Pierwszym dowódcą był por. Franciszek Filarowski, dawniej nauczyciel szkoły
podstawowej w Jemiołowie. Strażnikami byli m. in. Ostrowski, Dolatowski, Korytek (duży), Korytek
(mały), K. Chmura, Boroński, J. Olejniczek, Czaja. Tutaj także z biegiem lat następowały zmiany
personalne – kolejnym dowódcą ochrony był Konstanty Samoluk.
Pierwszym sprzętem na wyposażeniu RTCN-u był
nadajnik TVP1 produkcji czechosłowackiej TESLA (30kW),
przesył sygnału był z Poznania przez kolejne stacje: Piątkowo –
Bolewice – Jemiołów. Równocześnie urządzeniem przesyłowym
nadawczo odbiorczym (w obie strony) była BECHA (wiosna)
produkcji radzieckiej.
Nadajnik UKF AB prod. ZARAT Warszawa (5kW) to
przesyłanie
programu
linią
radiową
RVG
z Zielonej Góry, ze studia radiowego przy ulicy Kukułczej. Linie
radiowe TV BECHA (R 600) wysokiej częstotliwości nadawczo
- odbiorcze przekazywały sygnał w obie strony wg. ówczesnych
potrzeb np. z kierunku Bolewice – Jemiołów – Myślibórz –
Szczecin, gdzie już był również zainstalowany obiekt nadajnika,
czy też ze Szczecina – Frankfurtu/O do Poznania i innych. Aby
nie było komplikacji, czy przerw w przekazie sygnału (a były) –
„Przepraszamy za usterki” – były w gotowości urządzenie tzw.
gorącej rezerwy itp.
W 1972 roku, na wieży latem, została wymieniona
aparatura radziecka BECHA (wiosna), na nowszą generację
japońskiej produkcji z osobistym pobytem inżynierów w
Łagowie, gdzie czuli się bardzo dobrze i byli ugoszczeni po
polsku.
S. Lipska przy linii nadawczo
Na obiekcie w lipcu 1976 roku, zainstalowano II program odbiorczej R600 WIOSNA – 1977 r.
TVP na sprzęcie o mocy 40 kW już produkcji japońskiej i
przeszkoleniu pracowników.
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Duży maszt telewizyjny – stalowy, czynna wieża od 24.12.1976 roku, o trójkątnym kształcie i
wysokości 297 m., powiększyła się o kolejne 20 m wysokości gdy zainstalowano już z pomocą śmigłowca,
wielotonową, metalową nadstawkę w biało – czerwonych barwach. To tuleja z zamontowanym wewnątrz
urządzeniami. Tym samym cała wieża, ma wysokość 317 metrów. O małej wieży betonowej 80-cio
metrowej, zbudowanej trochę później, jej przydatności oraz dalszych pracach w RTCN, pomniejszaniu
załogi po 1990 i dniu dzisiejszym napiszemy w części drugiej, w sierpniu 2013 roku NR 3/19/2013.
Wieża jako obiekt wysoki, jest oznakowana czerwonym, ostrzegawczym oświetleniem lampowym dla
przelatujących samolotów i oznaczona na mapach specjalnych.
Opracował
Ryszard Bryl

Widok z wieży na teren obiektów RTCN – 1977 r.

Konserwacja diplexera 1978 r. –
M. Kuźniak, S. Sondej - Lipska

Aby powstał powyższy tekst, korzystałem z wiadomości byłych pracowników RTCN: Stanisławy
Lipskiej, Stanisława Libery, Czesława Jaworskiego, Marianny Chamryk oraz Alicji Furman.
Zdjęcia do okładki oraz tekstu pochodzą od A. Furman, R. Bryla, S. Lipskiej. Wszystkim wymienionym
bardzo serdecznie dziękuję za aktywne opisywanie lokalności.
P. S. Tak ukształtowało się Radiowo Telewizyjne Centrum Nadawcze, Stacje Radiowe i Telewizyjne
w Poznaniu z ówczesnym dyrektorem Malewskim. Więź, podległość, decyzyjność z Poznania trwa. RTCN
Jemiołów był jednym z pierwszych i największych w tamtym okresie obiektem.

Od lewej stoją: R. Rydliński, J. Waluszyński, M. Chamryk, M. Samól,
W. Rybczyński, J. Podlipniak, S. Libera, Szef – Cz. Furman,
S. Lipska, R. Gierczyk, W. Ciernioch
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Słońsk
gm. loco, pow. Sulęciński
Miejscowość założona została na południowej terasie nadzalewowej rzeki Warty, 14 km na wschód od granicznego
miasta Kostrzyna, przy drodze krajowej z Poznania przez Skwierzynę do przejścia granicznego. Najstarsza część wsi
rozlokowana jest wzdłuż południkowo przebiegających ulic, która z czasem rozszerzyła swoje terytorium na północny
zachód tworząc przyległą miejscowość Przyborów. Na północno-wschodnim skraju średniowiecznego założenia wsi, w
zakolu rzeczki, stanowiącej dopływ Warty, stoi zamek. Usytuowany na osi północ-południe, wejściem skierowany jest na
rozległy dziedziniec po stronie zachodniej. Z drugiej strony zlokalizowany był park, który zachował się w formie
szczątkowej.
Pierwsza wzmianka o Słońsku (niem. Sonnenburg) pochodzi z1341 roku. Występuje w pozwoleniu wydanym
przez margrabiego Ludwika Wittelsbacha rycerzom Henningowi i Arnoldowi z Krzywnicy na budowę castrum sed
municionem, prawdopodobnie przy istniejącej osadzie targowej. Warownia zmieniała właścicieli, a powstała przy niej
osada rozrastała się. Nadaniem z 1426 roku została przekazana w zastaw zakonowi rycerskiemu joannitów. W dokumencie
tym Słońsk określono jako miasto (civitas). Odtąd aż do 1945 roku Słońsk bvł związany z historią joannitów będąc
siedzibą balliwa branderburskiego.

Zamek w Słońsku. Stan z 1915 roku

Zamek w Słońsku. Widok od strony zachodniej

Obecny obiekt wzniesiono na zrębach gotyckiego zamku z XIV wieku. W latach 1662-1668 zamek przebudowano
na zlecenie księcia Jana Maurycego von Nassau, według projektu niderlandzkiego architekta Petera Posta z Hagi. Budowę
nadzorował mistrz budowlany Cornelius Ryckwaert. Zamek utrzymany jest w stylu barokowym i stanowi jedyny w tej
części Europy przykład niderlandzkiej architektury zamkowej z połowy XVII wieku. Przebudowę zamku rozpoczęto od
założenia parku, przekopania kanałów i regulacji koryta rzeki. Rzut odbudowanego zamku był kwadratowy, z czego część
stanowił dziedziniec przed zamkiem. Zamek od północy, południa i wschodu był trzykondygnacyjny, a od zachodu poprzez
podwyższenie poziomu terenu dwukondygnacyjny. Budowlę otaczała fosa, oddzielona szerokim wałem od równolegle
płynącego koryta rzeki. Dostęp do zamku prowadził poprzez mosty na fosie od wschodu i zachodu. Bryłę nakrywał
pogrążony dach czworokątny, kryty dachówką barwioną na kolor błękitny. Nieotynkowane ściany zamku były malowane
na biało i ozdobione oszczędnym detalem architektonicznym w postaci portali drzwiowych i festonów pod oknami w części
środkowej elewacji głównej. Wybrukowany dziedziniec przed zamkiem otaczał mur przedpiersiowy o wys. 1,2 m z dwoma
jednokondygnacyjnymi pawilonami w zachodnich narożach. W jednym z nich było więzienie, w drugim pomieszczenie dla
strażnika. Obok pawilonu strażnika była studnia z wodą źródlaną. W 1731 roku balliw Albrecht Fryderyk przeniósł
siedzibę balliwatu do Berlina. Podczas wojny siedmioletniej i następujących po niej pożarów Słońska zniszczono folwark
zamkowy oraz mosty nad rzeką i fosą. W 1783 roku August Ferdynand usunął fortyfikacje przy zamku, przez co
dwukondygnacyjna fasada stała się trzykondygnacyjna. Dawną piwnicę przekształcono w parter i przed pierwotnym
portalem umieszczono balkonik, a dawne wejście do piwnicy poszerzono i powiększono. Również w nowym parterze
fasady wykuto otwory okienne. W 1810 r. po sekularyzacji przez Państwo Pruskie majątku balliwatu, zamek adaptowano
na więzienie. Potem, po 1833 roku, członkowie arystokracji brandenburskiej, odwołując się do tradycji rycerskiego zakonu,
powołali elitarne stowarzyszenie o nazwie Zakon Joannitów Królestwa Pruskiego. Do 1918 roku tytuł wielkiego mistrza
sprawowali członkowie królewskiej rodziny Hohenzollernów z siedzibą w Słońsku. Aby przystosować obiekt do celów
reprezentacyjnych w latach 1872-1884 wyremontowano wnętrze, zgodnie z projektem Wolffa, Mullera i Ruske oraz
przebudowano dach. Zamek pełnił funkcje reprezentacyjno-muzealne, dlatego nie unowocześniano go, nie skanalizowano,
a zelektryfikowano dopiero w 1906 roku. W 1926 roku obchodzono uroczyście 500-lecie pobytu Joannitów w Słońsku,
wtedy odnowiono elewację. W zamku gromadzono materiały archiwalne dotyczące wszystkich posiadłości joannitów w
Królestwie Pruskim. W salach ściany pokrywały portrety oraz tarcze herbowe balliwów i komendantów.
Po 1945 roku wyposażenie zamku zostało usunięte i wywiezione w niewiadomym kierunku, zaś archiwalia
przewieziono do Archiwum Państwowego w Starym Kisielinie. W budynku zamku urządzono najpierw miejscowy Dom
Kultury, potem magazyn Prezydium GRN. Pod koniec lat 60. rozważano możliwość utworzenia w zamku muzeum. Plany
jednak nie zostały zrealizowane, a obecnie, po pożarze w 1975 roku, zamek popada w ruinę. Po roku 1989 zabytkiem
ponownie zainteresował się Zakon Joannitów w Brandenburgii, którego przedstawiciele corocznie przyjeżdżają do Słońska.
Bożena Grabowska, Teresa Witkowska
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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Jugendherberge do 1945 – cz. I
Pisaliśmy już tekst o otwarciu w 1927 r. w
Lagow Schroniska Młodzieżowego KŁ Nr
3/15/2012. Teraz kontynuując ten tekst i te tereny
opisując, pokazujemy zdjęcia, pocztówki tamtych
czasów jakie wykonano i sprzedawano w
Niemczech do 1945 r. Jugendherberge –
Tiergartenhöhe 1, wraz z dwoma budynkami
pomocniczymi stały i stoją tam w pobliżu i są
wykorzystywane po remontach i adaptacjach.
Przetrwały i były wykorzystywane gdy istniała
Bajka III – Dom Wczasowy FWP. Trzeba
przyznać, że ówczesny Lagow był mocno
obfotografowany z wielu stron i przez lata
rozpoznawalny w głębi Niemiec.
Jest faktem, patrząc po wydawcach, zakładach produkcji kart pocztowych i rozpowszechnianiu, że
dla zarobku podejmowali się tego zajęcia zawodowi fotografowie tamtych czasów, ale także kupcy,
handlowcy różnych profesji, artyści inwestując swoje pieniądze.
Wiek XX, jego początek pozwalał rozwijać nowe techniki
produkcji, fotografowania, kolorowania. Lagow odwiedzali fotografujący
z Cottbus, Guben, Meseritz i in. W produkcji kart pocztowych Lagow ma
ponad 1000 ujęć pocztówkowych jak pisze dyrektor Muzeum
Regionalnego w Świebodzinie Marek Nowacki, duży znawca tego
filokartystycznego tematu (zbierania kart pocztówkowych). Oglądając
zbiory dawnych kart pocztowych, widzimy też modę tamtych czasów
czyli opisywanie słowem wszystkich przestrzeni na kartach –
obustronnie, kierując je do adresata.
Inną ciekawostką było kolorowanie kart w tamtych czasach oraz
tworzenie kart z kilku ujęć np. widok szkoły, kościoła, pałacu, stawu
wiejskiego, stacji kolejowej, drogi przez wieś czy miasto, alei drogowej, pojazdu tamtych czasów itp.
W latach 1926-1927 na Wzgórzu Zwierząt/Tiergartenhöhe, wybudowano jako pierwszy obiekt,
wspomniane już Schronisko, rozpoczynając jego zabudowę w następnych latach. Tak powstawało osiedle
domków jednorodzinnych z kilkunastoma nowymi ogrodami przydomowymi. Jednym z pierwszych domów
był duży obiekt pastora kościoła ewangelickiego obszaru parafii Lagow Fridricha Müllera z rodziną, który
zmarł w 1934 roku. Jego dom został splądrowany i spalony w lutym 1945 roku, a mieszkały tam dwie
starsze siostry pastora, po których nie pozostały wiadomości żadne.
W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, pomimo że Lagow decyzjami administracyjnymi
powrócił do statusu wsi – Lagow rozwija się, nie stał w miejscu. Kontynuowano osiedlanie się ludności,
budowę nowych domów w różnych częściach miasteczka, nowych
potrzebnych ludzi z zawodowymi umiejętnościami. W tym czasie 192526 i 1927-28 wybudowano i oznaczono kamieniem z datą drogi do
Lagow-Petersdorf i Lagow-Spiegelberg obsadzając pobocza drzewami
owocowymi – czereśniami, jabłoniami, gruszami, a także tworzono
obowiązkowe aleje lipowe, akacjowe czy dębowe, kasztanowe i in.
Lagow stawał się coraz bardziej turystyczny – po jeziorach pływały 2
łodzie Jenscha i Kobersteina, każda na 10 osób, przewożąc turystycznie
letników do Buchmühle i Grünower Mühle. Obie trasy i gospody dla
turystów przestały istnieć po 1945 r. O tym piszemy w „KŁ”.
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