
K L I M A T Y
Ł A G O W S K I E

Tradycja – Teraźniejszość – Przeszłość
Tradition – Gegenwart – Vergangeheit

Bezpłatny, lokalny, prywatny

R O C Z N I K

Toporów - Łagów - Łagówek - Sieniawa - Żelechów - Gronów - Poźrzadło - Koryta - Niedźwiedź - Jemiołów - Kłodnica - Czyste - Kosobud
ki -

 Za
mę

t -
 Tr

os
zk

i - 
Ko

sob
udz - 

Rok X nr 28/2018



Zespół redakcyjny Klimatów Łagowskich:

Ryszard Bryl, Edward Dondalski (internet), Anna Gabryś, Gerard Wnorowski (internet), Zenon Musiałowski, 
Andrzej Mańkowski, Paweł Biskup, Jerzy Ganecki, dr Mieczysław Wojecki, Mieczysław Fedorowicz.

Wydawca i redaktor naczelny: Ryszard Bryl

Tłumaczenie tekstów z języka polskiego i języka niemieckiego

Jan Grzegorczyk, Anna Łukasiewicz, Peter Glogowski, Carl Heinz Schablack

Autorzy zdjęć i NN autorów z koperty płyty muzycznej niemieckiego Long Play, odkrytej przez  
pana Bolesława Bernaczka ze Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze,  
wykorzystane do tworzenia okładki „Klimatów Łagowskich”, Ryszard Bryl

Przedruki z innej prasy i innych autorów:

Jörg Lüderitz , „Dzień za dniem” , „Gazeta Lubuska” , „Newsweek” , „Łużyckie Zeszyty Naukowe” Żary  
nr 2/2006 , Andrzej Kirmiel, OHB 3/2007, OHB 3/2011, WHB Heft 40/02, WHB 56/2006,  Hermann Aurich, 

1. Skróty OHB – to Oststernberger Heimatbrief, 
2. WHB – Weststernberger Heimatbrief 

ISSN-2082-9404

Adres redakcji:
Klimaty Łagowskie 
ul. Kręta 41A/3
65-788 Zielona Góra
tel. 68-452-97-90, tel. kom. 535-201-950

Zawiadamiamy, że ustała możliwość bezpośredniego dostępu do zakupu płyt CD w firmie „Ksero-Perfekt”  
z uwagi zaprzestania działalności.
Nadal dostępność archiwalnych i bieżących numerów „Klimatów Łagowskich” jest możliwa na stronie 
internetowej klimatylagowskie.pl , gdzie w zakładce „Wydania” opublikowane są wszystkie edycje 
w formacie pdf.
W roku 2018 przekazujemy nowy, kolejny 28 numer specjalny – rocznik „Klimaty Łagowskie” z prognozą, że 
ukaże się także nr 29 w 2019 roku o lokalności obszarów Ziemi Łagowskiej i nie tylko, o zawartości do 1945 
roku i czasów obecnych.  

Pro memoria
W ostatnich trzech latach (2015-2018) odeszli do swoich Bliskich, byli mieszkańcy tych terenów do 1945 roku, 
Autorzy wspomnień, historii tych ziem, uczestnicy wycieczek do ziemi ojczystej i miejsc pochówków dziadków, 
do miejscowości zamieszkania, ludzie związani z tradycją młodości, gdzie żyli i wychowywali się w tradycji 
lokalnej – wypędzeni 24.06.1945 roku, rozproszeni po całych Niemczech, zamieszkali w USA, Kanadzie, 
Meksyku Francji i innych krajach. Łagowianie do ostatnich dni życia. Przyjaciele Polski, czytelnicy między 
innymi „Klimatów Łagowskich”:

– Jenny Terkovsky-Stein aus Topper – jetzt Königstein/Taunus,
– Helmut Sommer aus Lagow – jetzt Berlin,
– Eva Lattisch aus Selchow/Żelechów – jetzt Wüsterhausen,
– Ursula Trefny-Kathe aus Lagow – jetzt Saarbrücken,
– Heinz Bydolek aus Schönow/Sieniawa – jetzt Althischofen,
– Rudi Arnhold aus Lagow/Buchmühle – jetzt Kanada,
– Leonhard von Kalckreuth aus Górzyca, Kursk, Muchocin, – jetzt Bonn

Przygotowanie i wydruk:

PHU OMEGA Sp. j. Ćwilińscy
al Wojska Polskiego 49 B
65-762 Zielona Góra
www.omega.zgora.pl



SPIS TREŚCI

List do Jana Graczyka od H.J. Tessmera – w języku polskim i niemieckim ............. 4

Renata Zdanowicz – Praca dla Łagowa, to było całe jego życie .................................. 7

Andrzej Kirmiel – Z dziejów rodziny Kalckreuth w zachodniej Wielkopolsce ............ 8

Klaus Lutze – Kim był Martin Richter? Co łączyło go z Toporowem? ...................... 29

Hermann Aurich – Rittergut Lagow / Majątek rycerski Łagów ................................... 31

Ryszard Bryl – Pan wójt gminy Łagów milczy! ......................................................... 38

Ewa Bartkowiak – Z tradycji szpitalnictwa w dawnej w Polsce ............................... 39

Sławomir Milejski – Budowa autostrady Frankfurt nad Odrą – Poznań, 
na terenie powiatu świebodzińskiego1940-1942 ................................................. 50

Ryszard Oleszkiewicz – Nie zapominajmy o uzdrowisku i pijalni wód 
mineralnych ......................................................................................................... 64

Lubuskie: gmina Łagów nie chce być uzdrowiskiem ................................................ 67

Ryszard Bryl – Izba Pamięci Muzealnej i zbiorów wszelakich ................................. 68

Łagów – 01.AUGUST 2009, przedruk z Monatsblatt 2009 Grünberger – 
tłumaczenie – Bolesław Bernaczek ..................................................................... 69

Ryszard Bryl – W Toporowie po II wojnie światowej (30.09.2017) część II .............. 70

Von Karl-Ludwig Vollmar – Zur Geschichte von Langenpfuhl / O historii 
Wielowsi – OHB 3/2011 część I w języku polskim i niemieckim ....................... 76

Ursula Winkler, Bernhard Burde – An Pleiske und am Lagower Flieβ: 
Spiegelberg / Nad Pliszką i Łagówką: Poźrzadło ............................................... 85

Walltraud Kasch – Auszug aus Leichholz / Wycinek z Drzewc ................................ 90

Rocznik – wydanie specjalne – niezależne pismo prywatne, bezpłatne.



4 KLIMATY ŁAGOWSKIE  /  2018  /  nr 28



5KLIMATY ŁAGOWSKIE  / List do Jana Graczyka



6 KLIMATY ŁAGOWSKIE  /  2018  /  nr 28



7KLIMATY ŁAGOWSKIE  / Praca dla Łagowa, to było całe jego życie

Przedruk z tygodnika „Dzień za Dniem”, 18 X 2017

Od redakcji
Na pogrzebie byłego wójta byłem, fotografowałem, przyglądałem się uroczystości. Rzeczywistość przero-
sła moją codzienną ocenę małej, rodzinnej miejscowości. Byli licznie odprowadzający, lubiący lub nie swo-
jego wójta, sąsiada, mieszkańca. Mam pełne rozczarowanie lokalną władzą, Radą Gminy, samorządow-
cami, władzą ościenną wójtowską i powiatem. Nikogo nie było oficjalnie, nikt nie wystąpił nad grobem 
z mową pożegnalną, nawet ksiądz parafialny z posługą był z parafii Sieniawa i ładnie pożegnał zmarłego.

Czy taka słaba lokalna władza to szczyt aktualnej lokalności w Łagowie?! Już podobnie tutaj bywało, 
gdy kłócono się o lokalne stołki władzy, była zawiść i odwet. Czy takie „poziomy” na łagowskiej łączce to 
od lat normalność?! Potrzeba młodszych do władzy!

Ryszard Bryl
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Kim był MARTIN RICHTER? Co łączyło go z Toporowem?

   
Martin Richter urodził się w roku 1869 w Glogau (obecnie polski Głogów) na Śląsku. 

Ojciec jego był wysokim urzędnikiem pruskim (radca tajny), który przez cesarza Niemiec Wilhelma 
I w roku 1887 mianowany został duszpasterzem Armii Pruskiej (Feldpropst), co wiązało się z przenie-
siem do Berlina.

Tutaj Martin Richter zakończył nauki szkolne maturą. Prawie wszystkie przedmioty zdał na „do-
bry”, matematykę i śpiew na „bardzo dobry”, jedynie z gimnastyki otrzymał ocenę „niedostateczną”. 
Po zdaniu matury studiował prawo w Tybindze, Lipsku, i Berlinie, skończył studia w roku 1891 eg-
zaminem naukowym, w roku 1892 uzyskał tytuł doktora prawą, a w roku 1897 zdał „Wielki Egzamin 
Państwowy” z oceną „dobry”.

Do roku 1910 przez krótkie okresy czasu zajmował stanowiska w służbie państwowej, m.in. jako ase-
sor rządowy w Ratzeburgu, 20 km na południe od Lubeki, przy prywatnej linii kolejowej Lubeck-Buchen.

Tutaj miało miejsce zdarzenie, które znacząco wpłynęło na jego dalsze losy. A mianowicie jego pra-
codawca, starosta powiatu, polecił mu, aby zwrócił się do Waltera Brechta, dyrektora prywatnej linii 
kolejowej Lubeck-Buchen w Lubece, ponieważ ten posiada w domu fortepian Blutchnera, jako że żona 
jego jest pianistką koncertową. Na tymże fortepianie Martin Richter

mógł sobie za pozwoleniem właściciela ćwiczyć. W latach 1898/99 jeździł więc Martin Richter re-
gularnie do Waltera Brechta, którego dzieci chętnie się przysłuchiwały jego ćwiczeniom. Kiedy grał 
pieśni Schuberta, to najstarsza córka Schuberta, osiemnastoletnia Editha, śpiewała do nich teksty. 
Pewnego dnia Richter zagrał pieśń z cyklu „Piękna młynarka” z następującym tekstem: nie pytam 
żadnych kwiatów, nie pytam żadnych gwiazd. Żadne z nich nie może mi powiedzieć, co tak bardzo 
chciałbym znać... chce tylko jedno z dwóch słów usłyszeć. Pierwsze z nich to “tak”. Drugie zaś to “nie”. 
W tych dwóch słowach zamyka się mój cały świat. – Editha powiedziała “tak”. Więc 3 stycznia 1900 
para zawarła związek małżeński. W grudniu tegoż roku przyszła na świat ich pierwsza córka, Ursula. 
O jej roli szczególnie dlaToporowa, mowa będzie poniżej. 

W roku 1910 urodziło sie ostatnie dziecko Martina i Edith Richterów, po jednym synie – czwarta 
córka. W tym samym roku ustabilzowało sie też życie zawodowe Martina Richtera, ponieważ został 
„radcą tajnym”, tj. radcą rządowym, później wyższym radcą rządowym w pruskim ministerstwie 
kultury, odpowiedzialnym za administrację pruskich uniwersytetów. Rodzina mieszkała w centrum 
Berlina-Zehlendorf. 

W roku 1917 Zarząd Gminy Zehlendorf wybrał Martina Richtera na członka Kuratorium do spraw 
szkół wyższych.

Zróbmy w tym miejscu skok w czasie i udajmy sie w czasy końca I Wojny Światowej do TOPORO-
WA. Jest 18 września 1918 roku.

Młoda Ursula Richter, w międzyczasie 17-letnia dziewczyna, oraz jej dokładnie o rok młodsza sio-
stra Hedwig – ojciec nazywa je tutaj „dwie urocze/bezużyteczne córki” – podpisują się w księdze gości 
właściciela majątku Martina Lutze pod dwustronicowym rymowanym wpisem, dokonanym przez ich 
ojca na rzecz gospodarza, „chłopca z Toporowa”. Znajduje się on na stronach 3 i 4 księgi gości. 

30-letni Martin Lutze, który został ranny na wojnie i miał sztywną prawą nogę, dopiero co objął we 
władanie odziedziczony majątek. Być może jest to pierwsza wizyta Martina Richtera w 

Toporowie. Jednakowoż obaj mężczyźni już się znają, są ze sobą spokrewnieni („spowinowaceni”), 
bo Editha Richter z domu Brecht oraz matka Martina Lutze, Ida z domu Brecht, to kuzynki). Martin 
Lutze jest więc siostrzeńcem drugiego stopnia Martina Richtera, a Ursula jest jego kuzynką drugiego 
stopnia. 

Poza tym,w tym samym roku Martin Lutze właśnie swojemu wujkowi zaproponował przejęcie 
stanowiska przewodniczącego trzyosobowego kuratorium Fideikomisu Nedlitz-Topper, tj. gremium 
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kontrolnego ordynacji rodowej sprawującej pieczę nad składającym się z dwóch majątków powiernic-
twem rodzinnym całego rodzeństwa. 

Będąc tajnym wyższym radcą rządowym Martin Richter spełniał wszelkie warunki do objęcia tego 
stanowiska. Obaj pozostali członkowie byli rolnikami z toporowskiego sąsiedztwa. Takim sposobem 
Martin Richter był związany z Toporowem nie tylko poprzez więzi rodzinne, ale również przez stosunki 
prawne.

Martin i Editha Richter co roku odwiedzają Toporów, przeważnie w towarzystwie młodszego 
rodzeństwa Ursuli. Sama Ursula natomiast od kwietnia 1918 roku uczy się gospodarstwa wiejskiego 
w Maiden-Schule, zdobywając wiedzę w takich dziedzinach, jak gospodarstwo domowe, ogrodnictwo, 
sadownictwo, uprawa warzyw, mleczarstwo, hodowla zwierząt małych i drobiu. 

W księdze gości w Toporowie ponownie dokonuje wpisu we wrześniu 1923 roku, znowu pod wierszem 
swojego ojca i pisze własnoręcznie, zwracając się bezpośrednio do gospodarza: „twoja dziewica panna 
młoda”. Ursula i Martin Lutze zaręczyli się w sierpniu na Pustaci Luneburskiej w czasie kwitnienia 
wrzosowisk. Zaślubiny mają miejsce 18 października „w kościele w Toporowie”. Wśród licznych gości 
biorą w nich udział i młodsze siostry Ursuli wraz ze swoimi partnerami: Hedwig, druga siostra, wy-
chodzi za mąż 12 grudnia tego samego roku za nauczyciela szkół średnich Detlefa Bohne. 

Trzecia siostra Gerta, wychodzi za mąż dopiero w roku 1926. Jej wybranek, prawnik Giinther 
Boehr, jest synem jednego z pracowników Martina Richtera a potem jego zastępcy w Izbie Klasztornej 
Hanoweru, urzędzie ds. posiadłości kościelnych i klasztornych (Kłosterkammer Hannover).

Jak właśnie wspomniałem, w życiu Martina Richtera i jego rodziny nastąpiła druga wielka zmia-
na, kiedy to w roku 1921 został mianowany prezesem Izby Klasztornej i przeniósł się wraz ze swoją 
liczną rodziną do Hanoweru. Izba ta,to wielka instytucja państwowa. 

Od czasu reformacji, tj. od 500 lat, klasztory i ich rozległe posiadłości oraz skarby w tamtejszych 
hrabstwach czy potem w byłym Królestwie Hanoweru, obecnie Kraj Związkowy Dolnej Saksonii, 
zarządzane były przez państwo – od Łaby przy Liineburgu na północy aż do Getyngi na południu. 
Konkretnie rzecz biorąc chodzi o 15 byłych klasztorów żeńskich i 33 kościoły (z tego 9 katolickich) 
oraz ich posiadłości, składające się z 37.200 ha ziemi, z tego 11.000 ha użytków rolnych i 24.500 ha 
powierzchni lasów.

Będąc prezesem Izby Martin Richter na wszelkie decyzje, szczególnie na te w zakresie finansów, 
musiał otrzymywać zgodę pruskiego ministra finansów oraz ministra spraw wewnętrznych. Jako 
bardzo charakterystyczny przykład warto przytoczyć tutaj sprawę wynagrodzeń dla księży, artystów 
i kalikancistów2 oraz leśniczych czy pracowników leśnych itd. w czasach inflacji 1921-23. Zarówno 
Landtag jak i prasa ostro krytykowały wtedy Richtera za to, że wraz z galopującą inflacją i spadkiem 
wartości pieniądza nie podnosił odpowiednio zarobków i uposażeń. Jednakowoż dopiero w lipcu 1923 
roku otrzymał zgodę obu ministerstw na podniesienie zarobków poprzez pomnożenie ich przez 400.

W roku 1925 Martin i Editha Richter obchodzą swoje srebrne wesele w Toporowie. W paździemiku/
listopadzie 1929, na krótko przed swoimi 60. urodzinami, Richter był tam po raz ostatni i zakończył 
swój wpis w księdze gości swoim niejako testamentem politycznym. Krótko później, 30 listopada tego 
samego roku, obchodził w Hanowerze swoje 60. urodziny w kręgu licznej rodziny. Ćwierć roku później, 
19 marca 1930 roku, tam też zmarł i zgodnie ze swoją wolą został pochowany w mauzoleum Roberta 
Mullera w parku zamkowym w Toporowie.

Wdowa po nim – Editha, w tym samym roku jeszcze cztery razy odwiedzała Toporów wpisując  
w księdze gości krótko i zwięźle:

„Nawet z grobu może emanować siła i radość życia.”
„Śpi mu się dobrze w Toporowie!”

          Opracował: 
          dr Klaus Lutze
          BERLIN
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Przedruk: „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2006, nr 2
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Przedruk: Militarne dziedzictwo Świebodzina i okolic, Międzyrzecz-Świebodzin2016, s. 91-107



64 KLIMATY ŁAGOWSKIE  /  2018  /  nr 28

To trzeba wiedzieć !!!

Nie zapominajmy o uzdrowisku i pijalni wód mineralnych

W rozmowie red. Czesława Wachnika z obecnym wójtem Gminy Łagów w GL z 2.04.2015 r. pt. „Łagów Zdrój? 
To jednak tylko mrzonki” oraz w innych wypowiedziach publicznych, ostatnio w obszernym opracowaniu 
w Gazecie Lubuskiej z 14/15.11.2015 r. pt. „To koniec marzeń o uzdrowisku”. 

O uzdrowisku trzeba zapomnieć !!!

Władza: „To nam się nie opłaca” wójt Czesław Kalbarczyk wprowadza w błąd opinię publiczną 
i działa na szkodę Łagowa, mieszkańców Gminy Łagów i regionu lubuskiego. Nie tylko w tych 
rozmowach, nie bacząc na dotychczas poniesione znaczne koszty, pokazuje swoją niekompetencję, 
połączoną ze złośliwą zawziętością w celu „uwalenia” strategicznego projektu rozwojowego 
gminy tylko dlatego, że prowadził go poprzedni wójt z Radą Gminy.

Równolegle w pozorowanych tzw. konsultacjach społecznych wyolbrzymia realne problemy tego projek-
tują prawie nic nie mówi o wielkich jego korzyściach. Ale po kolei. 

Lubuskie jest jednym z ostatnich województw w kraju bez uzdrowiska. Konieczność zmiany tej 
sytuacji widzą nasze wojewódzkie władze samorządowe, które w będącej rozwinięciem Strategii Rozwoju 
Woj. Lubuskiego 2020 Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 jako element środowiskowych 
uwarunkowań zdrowia oraz jako szansę lubuskiego systemu ochrony zdrowia, wskazuje też,,na uzyskanie 
przez Łagów statusu uzdrowiska. Jako podmioty wdrażające Strategię przywołane są m.in. samorządy 
gminne. Nie bez znaczenia jest fakt otwarcia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Lu-
buskie uzdrowisko jest też bardzo oczekiwane przez nasz Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej 
Górze, gdzie zapewniano o możliwości całorocznego obsadzenia przyszłych miejsc sanatoryjnych. W samym 
Łagowie o uzdrowisku mówi się od prawie 50 lat. Zadanie to jest także w dokumentach strategicznych gminy.

W tym stanie rzeczy władze gminy poprzedniej kadencji postanowiły zrealizować to zadanie – trudne, ale 
realne i z szansą wprowadzenia Łagowa do ekskluzywnego grona niespełna 50 uzdrowisk w Polsce - miejsc 
w większości pełnych kuracjuszy i turystów przez cały rok.

Na wniosek wójta – radni gminni przydzielali środki finansowe na niezbędne badania środowiskowe przez 
profesjonalne instytucje i na opracowanie podstawowego dokumentu tj. operatu uzdrowiskowego. Żadna to 
sensacja,gdyż każdy projekt, chociażby unijny wymaga nakładów przygotowawczych.

W trakcie realizacji projektu Instytut Geografii PAN, po stosownych badaniach, potwierdził bardzo do-
bre, lecznicze walory środowiskowe Łagowa.

Mocno zaawansowane było też opracowanie operatu uzdrowiskowego a prace z nim związane na bieżąco 
były konsultowane z Wydziałem Uzdrowisk Ministerstwa Zdrowia, którego przychylny projektowi naczelnik 
sobiście odwiedził Łagów w ubiegłym roku. Operat uzdrowiskowy jest dokumentem, na podstawie którego 
najpierw Min. Zdrowia, a później Rada Ministrów podejmuje decyzję o nadaniu statusu uzdrowiska. Ta 
procedura trwa około 2 lat. Stąd podawany wcześniej termin finalizacji projektu w roku 2016/2017.

Ostatnim, choć bardzo ważnym problemem w zamknięciu operatu,była lokalizacja tzw. stref ochrony 
uzdrowiskowej A, B i C, które wprowadzają pewne ograniczenia ze względu na leczniczo-zdrowotne wymogi 
miejsca. Zadanie nie jest łatwe, ale możliwe do rozwiązania,ponieważ istnieją warianty lokalizacji stref, 
zwłaszcza strefy A. Pierwszy to ten obejmujący m.in. centrum Łagowa. Drugi,to teren przy odwiercie wody 
mineralnej na północ od Łagowa, poza centrum.

Należy przeprowadzić rzetelną analizę tychy:o najmniej dwóch możliwości i podjąć optymalną decyzję.
Nieuczciwe jest mnożenie uciążliwości, zwłaszcza nieistniejących i straszenie nimi ludzi.
A oto opis spraw, które są przekłamane, niedopowiedziane i przez to zmanipulowane a także wielkich 

korzyścią których wójt i jego otoczenie nie mówią wcale.
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Niezbedne jest przywołanie ustawy z 28.07.2005 r.o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i ob-
szarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, która niemal w całości reguluje i objaśnia 
problem o którym mowa. Dalej ta ustawa będzie przywoływana skrótem „ustawa”.

Prawdziwą groteską jest lansowana wytrwale przez wójta opowieść, która już w grudniu ub.r. tak brzmiała 
dosłownie: „Są pozytywne strony tego, że będziemy uzdrowiskiem. Ale  jest też dużo  negatywnych tematów 
np. jeżeli chodzi o opał – używanie opału – węgiel kamienny, węgiel brunatny, absolutnie, mieszkańcy tego 
nie wiedzące np. tych opałów nie będzie można używać”.

Jeden z radnych interpelował wnioskując o proste podanie podstawy prawnej tej odkrywczej opinii. Wójt 
odpowiedział zawile, ale prostego zacytowania wnioskowanego tekstu przepisu prawnego nie podał. 

A stało się tak dlatego, że zakazu palenia węglem czy drewnem nie ma! Takiego zakazu ustawa nie za-
wiera. Proponuję wójtowi by odwiedził teraz późną jesienią lub zimą któreś z naszych uzdrowisk, przekonał 
się jak tam jest naprawdę i by przestał już straszyć ludzi.

Oczywiście docelowo jest stan bez dymów z kominów w uzdrowisku byłby jak najbardziej pożądanym, 
ale to logiczna przyszłość i zapewne ukłoni się ustawa antysmogowa, którą nie kto inny jak wójt będzie 
mógł ,a nie musiał wdrażać.

Wójt nagłaśnia też, że bardzo martwi się iż z powodu uzdrowiska nie będzie możliwości inwestowania. 
A zamiary ma wielkie: chce tworzyć strefę – raz gospodarczą innym razem ekonomiczną. Nie jest precyzyj-
ny,a szkoda bo wypowiadając się publicznie powinien wiedzieć, że jeśli myśli o strefie ekonomicznej to takiej 
strefy nie stworzy, niezależnie od tego jak bajecznie brzmiałyby jego opowieści. Warunkiem jest wybudowa-
nie węzła autostradowego w Gronowie, a przecież wiadomo, że stanie się to za lat kilka, a raczej kilkanaście! 

Ponadto hossa stref ekonomicznych jest przeszłością. Przywileje podatkowe zostały radykalnie ograni-
czone. 

Horyzont czasowy ich funkcjonowania to 2026 rok, a więc nie ma czasu, ani pieniędzy na stworzenie 
kosztującej wiele milionów złotych infrastruktury technicznej. Nieruchomości nie są własnością gminną – 
funkcjonujące strefy dysponują setkami hektarów już gotowych do inwestowania działek w lokalizacjach 
zabezpieczających fachowych pracowników.

Zamiast opowiadać niedorzeczności o strefie ekonomicznej, wójt powinien lobbować za szybką budową 
węzła autostradowego co niestety mu nie wychodzi. Tylko tym zachęci inwestorów już czekających w blokach 
startowych i nie tęskniących wcale na strefę ekonomiczną.

I wbrew zmartwieniom oraz przekłamaniom wójtą, powstanie uzdrowiska w Łagowie wcale nie przesz-
kodzi zamiarom inwestorów ani w Gronowie ani w Łagowie,ani nigdzie indziej. Ustawa zabrania budowy 
tylko zakładów przemysłowych. Dosłownie produkcyjnych – zapewne z dymiącymi kominami, dużym 
hałasem, szkodliwymi odpadami itp. A w takie obiekty nikt tutaj nie miał i nie ma zamiaru inwestować. 
Nikt nie będzie budować tu fabryk. Każdy rozważny inwestor będzie myślał o specyfice regionu – o turystyce, 
usługach, logistyce i w przyszłości o inwestycjach uzdrowiskowych. Zresztą troska wójta o inwestorów nie 
jest szczera. Jego nieukrywana niechęć do uzdrowiska bardzo komplikuje sprawę właśnie inwestorowi, 
który wydał już ponad 1.3 mln zł na budowę wytwórni i pijalni wody mineralnej o pow. 800 m.kw. przy 
wybudowanym ponad 30 lat temu odwiercie leczniczej wody zakładając, że powstanie w Łagowie uzdrowisko. 

Inwestor stworzy też miejsca pracy, ale wójt pracą dla mieszkańców się nie przejmuje. Woli straszyć 
ludzi uzdrowiskiem !?

Inne lokalne strachy są głównie związane ze strefą „A” ochrony uzdrowiskowej, takie jak: brak możliwości 
budowy budynków mieszkalnych, garaży wolnostojących, dużych obiektów handlowych, stacji paliw, park-
ingów powyżej 30 miejsc, warsztatów samochodowych, wędzarni, garbarni itp., czy też organizacji rajdów 
motorowych i imprez masowych.

Jak wyżej wspomniano są dwie możliwości lokalizacji strefy „A”. Atrakcyjniejsza jest lokalizacja w cen-
trum Łagowa bo tylko tu można stworzyć „kurort z duszą”, z dzielnicą zdrojową ze zrewitalizowaną średnio-
wieczną starówką, z parkiem zdrojowym ze ścieżkami spacerowymi i z tężniami tworzącymi specyficzny 
mikroklimat uzdrowiskowy itp. Ustawowe ograniczenia nie są wcale tak istotne jeśli przyjąć, że omawiany 
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obszar jest już niemal finalnie zabudowany domami, parkingami i większymi obiektami handlowymi. 
A ponadto nie ma zakazu budowy pensjonatów jako obiektów charakterystycznych dla uzdrowiska. 

Stację paliw w Łagowie niedawno zlikwidowano ze względu na straty, inne są w ilości optymalnej. Im-
prezy masowe też można organizować, jeśli znajdą się one w harmonogramie imprez gminnych. Straszenie, 
że po dodaniu do nazwy miejscowości dodatku „Zdrój” trzeba będzie wymieniać dowody osobiste, prawa 
jazdy czy dowody rejestracyjne też jest przekłamaniem gdyż nie znajduje podstaw w obowiązującym prawie.

Przywoływany jest też brak zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Otóż na etapie opracowywania operatu 
uzdrowiskowego nie jest to warunek niezbędny. Wystarczą dane o planach w tym zakresie.

Od niedawna wójt dokonuje wrzutki mającej świadczyć o tym, że intensywnie myśli i trosz-
czy się o uzdrowiskową przyszłość Łagowa. Mówi o utworzeniu obszaru uzdrowiskowego. 
Niestety znowu coś usłyszał ale nie chciał doczytać ustawy. Ustawa mówi o obszarze ochrony 
uzdrowiskowej/ a warunki utworzenia takiego obszaru są niemal identyczne z utworzeniem 
uzdrowiska - różnią się tylko brakiem konieczności powstania zakładów lecznictwa uzdrowis-
kowego. Opowieści wójta są więc irracjonalne.

A więc strachy wójta należy odesłać do śmietnika. Utworzenie uzdrowiska w Łagowie,to nie mrzonki, ale 
realna, strategiczna szansa gminy,dająca ogromny prestiż i unikalną możliwość znalezienia się w ekskluzy-
wnym gronie niespełna 50 takich miejsc w Polscy a przez to znanych i sławnych w kraju i za granicą. Taka 
pozycja regionów pierwszym rzędzie w trybie mnożnikowym budzi zainteresowanie inwestorów, a przez 
to pobudza dynamiczny rozwój regionu. Powstają dziesiątki i setki nowych miejsc pracy - każde miejsce 
sanatoryjne generuje 6, a nawet 8 miejsc pracy w szeroko pojętej obsłudze kuracjuszy. Przede wszystkim 
region uzdrowiskowy zaczyna tętnić życiem cały rok,a nie 4 m-ce jak Łagów teraz. 

Kuracjusze żyją w obiektach sanatoryjnych ale zwiedzają okolice, chodzą do lokali, sklepów, do bibliotek 
i na imprezy kulturalne. 

Do kuracjuszy przyjeżdżają krewni i znajomi, którzy nocują w hotelikach I pensjonatach jakich w Łagowie 
i okolicy jest wiele. Należy wezwać właścicieli hoteli i hotelików, lokali gastronomicznych, obiektów handlow-
ych, właścicieli firm usługowych i oferujących drobne usługi turystyczne, producentów rolnych i wszystkich 
mieszkańców do sprzeciwu szkodzących ich interesom-działaniom obecnego wójta gminy.

Jak wspomniano na wstępie, utworzenie uzdrowiska w Łagowie jest też zadaniem samorządo-
wych władz województwa. Nie mogą one stać obojętnie wobec tego, co wyrabia obecny wójt Łagowa.

Wójtowie się zmieniają. Po Panu Czesławie Kalbarczyku przyjdzie przecież wójt kompetentny, am-
bitniejszy i chętny do ciężkiej pracy za pieniądze podatników i zrealizuje to wielkie zadanie, jakim jest 
utworzenie uzdrowiska Łagów Zdrój.

Antoni Ryszard Oleszkiewicz
Łagów 2015

Od Redakcji „Klimatów Łagowskich”

Autor był trzykrotnie Wójtem Łagowa i wniósł najwięcej w rozwój tej miejscowości ( 2 x niepełne kadencje, 
1 x pełną ).
Ryszard Oleszkiewicz w porównaniu, okazał się twórczą osobowością, aktywną przez lata, ambitnie walcząc 
o nowe i nowe przedsięwzięcia i z szansą na status miejski ŁAGOWA i miejscowośc sanatoryjną, całorocznie 
leczącą wodami, mogącą być lokalnie pierwszym uzdrowiskiem w województwie lubuskim. 
Śmierć Ryszarda Oleszkiewicz w październiku 2017 roku zabrała szanse, przymiarki i możliwości Łago-
wa do grobu. 
Łagów przegrał dążenia do zaistnienia w kraju. 
O innych niepowodzeniach Łagowa w latach 2014-2018 w najbliższym numerze „Klimatów Łagowskich”.

         Ryszard Bryl



67KLIMATY ŁAGOWSKIE  / Lubuskie: gmina Łagów nie chce być uzdrowiskiem

Lubuskie: gmina Łagów nie chce być uzdrowiskiem 

Gmina Łagów (Lubuskie) najprawdopodobniej zrezygnuje za starań o uzyskanie 
statusu uzdrowiska. Zdaniem jej nowych władz jego otrzymanie zahamowałoby rozwój 
nie tylko Łagowa.

Wielkim zwolennikiem Łagowa Zdroju był poprzedni wójt Ryszard Oleszkiewicz. Ale władza się 
zmieniła. Obecny wójt Czesław Kalbarczyk jeszcze wiosną obiecywał, że aby przeciąć spór między 
zwolennikami a przeciwnikami utworzenia w Łagowie uzdrowiska, przeprowadzi referendum. 
Tak się nie stało. Na pytanie o przyczynę wójt odpowiada, że w tym czasie były ważniejsze sprawy 
dla gminy.

Dodaje, że również w przyszłości nie przewiduje ogłoszenia referendum, natomiast na sesji 
rady, być może na początku przyszłego roku, przedstawi projekt utworzenia w Łagowie nie 
uzdrowiska, ale obszaru uzdrowiskowego.

Kalbarczyk tłumaczy, że gdyby gmina otrzymała status uzdrowiska, nie byłoby możliwości 
inwestowania w niej. Dodatkowo gmina na posiada ośrodka sanatoryjnego, a źródła wody 
mineralnej znajdują się na terenach będących w prywatnych rękach.

Autor: Gazeta Lubuska/Rynek Seniora 16 listopada 2015
http://www.rynekseniora.pl/zdrowie/116/lubuskie_gmina_lagow_nie_chce_byc_uzdrowiskiem
Więcej: www.gazetalubuska.pl

Łagów lata 30. XX w., fot. pocztówki niemieckiej
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Przedruk: „Klimaty Łagowskie” 2014, nr 2(22)
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To warto wiedzieć !!!

W TOPOROWIE po II Wojnie Światowej (część II)
30-09-2017 r.

Tak jak pisaliśmy w części I-ej w „Klimatach Łagowskich” nr 27/2017 nadal dążyliśmy 
do pomocy i uregulowania tematu Mauzoleum Müllerów w TOPOROWIE, poświęcenie 
krzyża przeniesionego spod Mauzoleum, naprawiania ogrodzenia ceglanego cmenta-
rza  dawnego niemieckiego, a teraz polskiego, do pokazania aktywności mieszkańców.

Okazało się, że można zgromadzić zezwolenia, zgody urzędowe, znaleźć przepisy 
i zgromadzić się w dniu 30.09.2017 r. przy kościele w Toporowie, z księdzem probosz-
czem Januszem Jóźwiakowskim, przy zachowanych nagrobkach rodziny Manteuffel. 
Można nawet po dziesięcioleciach zaniedbań pochylić się we wspólnym przedsięwzięciu. 

Na dzień 30.09.2017 roku (było pogodnie) umówiliśmy się ze stroną niemiecką, byłych, a te-
raz najstarszych wiekiem, ostatnich Niemców, byłych mieszkańców TOPPER do 31.01.1945 roku 
i ich młodszymi członkami rodziny na spotkanie poświęcone Martinowi Richterowi, mauzoleum, 
rodzinie Müllerów i Lutze – ostatnich właścicieli dóbr Toppers. Te zadbane i unowocześnione ob-
szary Gut niemieckiego było także dobrze prowadzone w Polsce jako duży obszar wielokierunko-
wego Państwowego Gospodarstwa Rolnego do 1991 roku. 

Takie spotkanie podkreślało udanie pamięć przodków, szacunek i dbałość o miejsca dzieciń-
stwa, urodzenia i pochówku…

Do tego spotkania przygotowywały się obie strony – niemiecka z dr Klausem Lutze, jego siostrą 
Waltraud, ostatnimi żyjącymi dziećmi Martina Lutze, ostatniego właściciela dóbr, pałacu Man-
teuffla , folwarków, gorzelni i innych. 

Ci już teraz bardzo wie-
kowi, bo ponad 90-cio let-
ni ludzie byli dorastają-
cą młodzieżą, gdy trwała 
wojna i tak jak ojciec zbio-
rowo zmuszeni do uciecz-
ki z miejsca zamieszka-
nia z TOPPER, z miejsca 
beztroskiego dzieciństwa, 
tradycji rodzinnych, zna-
jomych i bliskich. 

Wizyta w TOPOROWIE 30.09.2017
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Obecnie do TOPOROWA przyjechali w towarzystwie członków rodziny w liczbie 15-tu osób uro-
dzonych już w Niemczech, teraz zaproszonych na poświęcenie krzyża.

Spotkanie planowane w pałacu nie mogło się odbyć z uwagi na także tam prowadzoną uroczy-
stość dzieci niepełnosprawnych z rodzinami, a udanie przeniesione do miejscowej szkoły podsta-

wowej, do świetlicy szkol-
nej. W pałacu Domu Pomo-
cy Społecznej nad całością 
czuwała dyrektor Katarzy-
na Patrzek-Lebiotkowska. 

Spotkanie w szkole w TOPOROWIE 30.09.2017

Na spotkanie przybyła Pani Małgorzata Kozołubska, była dyrektor szkoły, Toporowianka od 
urodzenia, pan leśniczy Dariusz Jakubiak z Leśnictwa TOPORÓW, tłumacze Pani Regina Ku-
charska  i Pan Piotr Głogowski, Wójt Gminy Łagów Czesław Kalbarczyk, pracownik Urzędu Gmi-

ny Łagów, Biura Promocji 
pani Bogusława Woźniak, 
wydawca i redaktor cza-
sopisma „Klimaty Łagow-
skie” Ryszard Bryl.

Spotkanie w szkole w TOPOROWIE 30.09.2017
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Kościół katolicki reprezentował ksiądz proboszcz parafii w Toporowie Janusz Jóźwiakowski, 
który celebrował należne obrządki. Nad całością czuwał tak zwany „spiritus movens” tego spotka-
nia, były Toporowianin i osiedleniec z rodziną Jan Graczyk, prowadzący spotkanie, korespondują-
cy w latach 2015–2017 z Klausem Lutze celem ustalenia i możliwości przedsięwzięć ! Korespondu-
je także z ostatnimi byłymi mieszkańcami okolic, już nie podróżującymi do krainy dzieciństwa...

Na godzinę 14:00 przyjęto porę rozpoczęcia spotkania, już będąc po spacerach i indywidualnym 
oglądzie wsi i okolic Toporowa. 

Szkoła podstawowa w Toporowie to miejsce nauki dla dzieci i młodzieży z miejscowości takich 
jak Kosobudz, Niedźwiedź oraz przysiółków rozrzuconych w pobliskich lasach, to teraz mała szko-
ła z porządnym boiskiem sportowym. 

Spotkanie było miejscem dyskusji i omówienia przedsięwzięcia rodzinnego, przeniesienie krzyża 
z ruin mauzoleum  Müllerów – dawnego oktagonu, do małego cmentarza Manteufflów przy kościele.

Kościół w TOPOROWIE (widok obecny)

Jak wiemy - w mauzoleum był też pochowany Martin Richter – członek rodziny R.  Müllera, 
czytaj „Kim był Martin Richter i co go łączyło z TOPPER ( obecnym TOPOROWEM ) ?”) Klima-
ty Łagowskie nr 28/2018.

Kontynuując, podczas spotkania, gdy na stołach królowało ciasto, kawa i herbata, dokonano 
prezentacji członków rodziny oraz sprawy programowe dnia. 
Prowadzący pan Jan Graczyk opowiedział o działaniach w uzyskiwaniu zgody w Lasach Pań-

stwowych, w Urzędzie Gminy Łagów, w kościele. 
Każde działanie to zapis w mapach, opisach lokalnych, oznaczeniach szczegółowych, o czym 

mówił Pan leśniczy.
Pan Klaus Lutze zapoznał zebranych z drogą życiową Martina Richtera. 
Kolejnym etapem był kościół i jego okolice, gdzie odmówiono stosowna modlitwę, poświęco-

no krzyż, a indywidualnie zwiedzono wnętrze kościelne i przylegający teren, inny do 1945 roku. 
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Poświęcenie krzyża w TOPOROWIE

Poświęcenie krzyża w TOPOROWIE

Tutaj także kolejny raz rozmawiano o historii tej wsi od kilku wieków i dniu powszednim oraz 
wykonywano pamiątkowe zdjęcia fotograficzne. 

Zgromadzeni z różnych stron Niemiec członkowie rodziny Lutze indywidualnie i grupkami uda-
li się do pobliskiego ŁAGOWA i GRONOWA na rodzinną kolację i nocleg i zwiedzanie zabytków.
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Przed kościołem w TOPOROWIE

Zebranych poinformowano, że w 2018 roku staraniem grupy inicjatywnej z Janem Graczykiem 
na czele, będą realizowane działania, aby wydać opracowanie książkowe w języku polskim oraz 
w języku niemieckim – jako zbiorem zdjęć i tekstów w obu językach o TOPOROWIE do 1945 roku 
i aktualnym życiu wsi, życiu osiedleńców ze Wschodu.

Zasugerowano także w obecności Wójta Gminy ŁAGÓW Czesława Kalbarczyka, aby w 2018 
roku, w sezonie letnim, w ŁAGOWIE, w Izbie Pamięci zaprezentować lokalność Toporowa do 
1945 roku i po czasy współczesne. Są zebrane teksty i zdjęcia w obu językach. Toporów od wiosny 
1945 roku, kiedy jako sta-
cja kolejowa w biegu wojny  
i przydatna do transpor-
towania wojska w kierun-
ku na Berlin, był już wów-
czas siedzibą Państwowe-
go Urzędu Repatriacyjnego 
(PUR), skąd kierowano lu-
dzi z transportów przesie-
dleńców do poniemieckich, 
już opuszczonych wsi. 

Tutaj też w pałacu sta-
cjonowali żołnierze Armii 
Czerwonej, będąc placów-
ką terenowa, trzymającą 
porządek na zajętych te-
renach.

Pałac w TOPOROWIE (widok obecny)
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Do 1954 roku TOPORÓW był też siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej, Ośrodka Zdrowia ,fi-
lii Wyższej Szkoły Rolniczej , jest szkoła i leśnictwo…

Miejscowość TOPORÓW może i powinna zaprezentować się szerszemu gronu, przy aktywno-
ści Biura Promocji Urzędu Gminy w ŁAGOWIE szerszej grupie osób interesujących się historią 
lokalną i historią w ogóle.

         Tekst  i  zdjęcia
           Ryszard Bryl 
 

Początek współpracy w Toporowie 

Foto z 02.10.2013 r. – K. Lutze i R. Bryl.

Foto ze spotkania pokoleniowego: ( od prawej ) wójt gm. Łagów Cz. Kalbar-
czyk, radny U. G. Łagów A. Graczyk, spirytus movens całości spotkań Jan 
Graczyk i strona niemiecka – obok K. Lutze, tłumacz Peter Glogowski Łagów.
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Współczesne portrety miejscowości wokół Torzymia

Nad Pliszką i Łagówką: Poźrzadło
Zniszczenia wywołane niemieckim atakiem lotniczym w 1945 r. –  

upadek miast o historyczno-literackiej tradycji

Poniższy artykuł opiera się w zasadzie na pewnym sprawozdaniu, które nasz rodak Bernhard Burdę, obec-
nie mieszkający w 5230 Altenkirchen, ul. Lohmühlenweg 30, po podjętej w 1984 r. podróży do rodzinnych 
stron, sporządził dla swych znajomych. Uzupełniające doniesienia napisała Pani Ursula Winkler, mieszka-
jąca teraz w 3360 Osterode, ul. Groschenbrink 10.

Tam, gdzie nadmiar wody z łańcucha jezior łagow-
skich wlewa się do młodej Pliszki, tam na południo-
wym skraju Ziemi Torzymskiej leży miejscowość Spie-
gelberg, przez Polaków ochrzczona na Poźrzadło. Po 
raz pierwszy miejscowość ta wymieniona jest w roku 
1350 w wykazie, obejmującym posiadanie Joannitów. 
Do końca XVI w. posiadała ona prawo organizowa-
nia targów i zaliczana była do miast. Lasy sosnowe 
i wzgórza otaczały pola i łąki tej w następnym cza-
sie powabnej łąkowej wsi. Piaszczysta gleba dawała 
stale tylko niewielkie plony. Ale niemiecka ludność 
przeważnie żyła z rolnictwa. Oni uprawiali w płodo-
zmianie żyto, owies, kartofle, seradelę i buraki. Owo-
ce i warzywa dostarczały im ich duże ogrody. Łąki 
nad Pliszką i Łagówka zapewniały paszę dla bydła.

Również tych niewielu miejscowych robotników 
(murarze, cieśle, robotnicy leśni) uprawiali nieco 
gruntu. Ponadto pomagali oni tym nielicznym chło-
pom wielkorolnym i trzem „posiadaczom ziemskim” 
przy żniwach. Jedna gospoda, jedna masarnia, jed-
na piekarnia, dwa małe sklepy spożywcze, dwaj szew-
cy, jeden stelmach, jeden kowal i jeden dekarz czyni-
li tę gminę prawie samowystarczalną. Proboszcz ob-
sługiwał też sąsiednie wsie Koryta i Toporów. Dzieci 
z tych części miejscowości, gdzie było leśnictwo Fol-
wark Diabła (Koryta), oraz Zielony Las (Toporów) cho-
dziły do szkoły w Poźrzadle. Dzieci z Zielonego Lasu 
w drodze do szkoły przekraczały dwukrotnie dziennie 
granicę powiatu, gdyż Łagówka, oraz Pliszka przed 
swym ujściem, były ciekami rozdzielającymi Powiat 
Torzymski od Krośnieńskiego.

Do życia niczego w tej wiejskiej idylli nie brakowa-
ło. Niedaleko północnego cypla łąki pulsował, i pulsu-
je ciągle jeszcze, ruch kołowy na trasie zachód-wschód 
od Berlina przez Frankfurt, Poznań do Warszawy. 
Trasa ta niedaleko Poźrzadła przecina drogowe po-

łączenie od południa na północ: od Krosna przez To-
porów do Łagowa.

Jądrem tej gminy były i są zagrody i publiczne 
budowle przy łące. „Rozbudowy” leżały i leżą przy 
w/w trasie i bezpośrednio na północ od skrzyżowania 
z drogą do Jemiołowa i Łagowa. Leśnictwo Folwark 
Diabła od zachodu, a majątek Zielony Las od połu-
dnia, można śmiało było (i można nadal) zaliczać do 
„przestrzeni życiowej” mieszkańców Poźrzadła.

Osoba obeznana z miejscowością która dzisiaj od-
wiedza Poźrzadło, na pierwszy rzut oka uznaje, iż od-
nalazł wieś, która w czasie Drugiej Wojny Światowej 
w zasadzie nie została uszkodzona. Osoba ta napotka 
na śliczny kościół, na niemniej dobrze utrzymany dom 
parafialny, na szkołę i dwa nowo wybudowane przez 
Polaków domy na południu łąki, na kiosk oraz na dom 
spotkań gminnych. Jeżeli osoba ta pozwoli się opro-
wadzić przez kogoś obeznanego z miejscowością to się 
dowie, że Poźrzadło się skurczyło i w sposób widocz-
ny kurczy się nadal, a od początku 1945 r. niektóre 
rzeczy uległy zmianie - nie zawsze na korzyść gminy.

Wyraźnie da się to stwierdzić zaraz po opuszcze-
niu trasy przelotowej na północnym skraju łąki. Po 
dawnym tzw. lennym gospodarstwie, czyli historycz-
nym dworze sołtysa, na którym na końcu gospoda-
rowała rodzina Wiencke, pozostały tylko resztki po 
oborze i podwórzowa lipa. Również dwie na granicy 
od północy i od południa leżące zagrody (należące do 
Kretschmann’a i Kranig’a) zniknęły. Ta grupa do-
mów zniszczona została w lutym 1945 r. przez nie-
miecki nalot. Podczas tego ataku zginęło wielu rosyj-
skich żołnierzy. W akcie zemsty za ten atak sowieci 
rozstrzelali w dniu 5 lutego 1945 r. tych mieszkań-
ców, którzy nie uciekli: Pawła Müller’a, Adolfa Dom-
ke’go i Pawła Burde’go.
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Pójdą współcześni odwiedzający dalej na południe 
to zobaczą że kuźnia na łące Kramms’a przebudowana 
została na budynek mieszkalny, oraz że trzy zagrody 
leżące na wschód od drogi, które należały do Domke-
’go, Parschke’go i Promnnitz’a pozostały utrzymane. 
Na cmentarzu po prawej, gdzie stoi kościół, chwasty 
osiągają wysokość zielonego płotu. Wzgórków grobów 
nie da się już rozeznać. Nic nie przypomina o tym, że 
w 1918 r. pochowany tu został obok swoich przodków 
pisarz Hanns von Zobeltitz. Szczyt wieży kościoła zie-
leni się pokryciem z blachy miedzianej. Wiele pięk-
nych lip i akacji na wielkim placu wiejskim, który 
dawniej na południu łączył się z łąką a na którym 
wiejskie dzieci szalały podczas przerw, musiało ustą-
pić miejsca nowemu, masywnemu Domowi Wspólno-
ty Wiejskiej.

Pomiędzy placem wiejskim a drogą wiejską Topo-
rów–Łagów brakuje domu robotników (rodzina Ver-
worner), który wcześniej należał do majątku lenne-
go, a kryty był słomianym dachem, oraz dalszej za-
grody (dawniej należącej do Wilke’go), która też po-
padła w ruinę. Tylko dom przyległy do szosy (daw-
niej należącej do stelmacha Knospe’go) jest zamiesz-
kały. Jeżeli zwiedzający zwrócą się teraz na zachód, 
to znajdą na południe wiejskiego placu trzy posiadło-
ści, kiedyś należące do Burde’go, Leibner’a i Schne-
ider’a w znośnym porządku. W wielu przypadkach 
przy wejściach do budynków polscy mieszkańcy wy-
konali przed zachowanymi drzwiami domu drewnia-
ne, na zielono pomalowane przybudówki, zapewne 
jako ochronę przed wiatrem i deszczem.

Po rzucie okiem na następny zrujnowany dom 
(dawniej należącej do Schindler’a) natrafią ci space-
rowicze po majdanie Poźrzadła na miejsca literatu-
rowo i historycznie ważne, czyli do dawnej siedziby 
miejscowej szlachty. Rodzina Zobeltitz’ów pozyskała 
ją pod koniec XVII lub z początkiem XVIII w. od Kom-
turii Joannitów. Rodzina ta wydzierżawiła tę posia-
dłość już pod koniec XIX w., ale dom mieszkalny użyt-
kowała jeszcze do 1920 r., kiedy to młodszy z braci pi-
sarzy, Fedor, całość zbył. Następnie – do roku 1945 
– aż pięciu zmieniających się posiadaczy próbowało 
z większym, a głównie z mniejszym szczęściem uzy-
skać tu jakiś sukces gospodarczy. Jednakże obydwaj 
pisarze w swych powieściach obyczajowych stale na-
wiązywali do swego miejsca urodzenia i w ten spo-
sób stało się Poźrzadło w krajach niemieckojęzycz-
nych lekko sławne.

Z tą główną budowlą z połowy ubiegłego wieku, 
w której ci dwaj redaktorzy felietonów niejedną kar-
tę mogli zapisać, oraz z tym z tyłu leżącym parkiem, 
w którym na podeście wbudowanym w koronę jakie-
goś dębu „wierszować” miał Fedor, teraz już nie da 
się nic porządnego zrobić. Zamieszkałym tu Polakom 
utrzymanie obiektu tej wielkości jest w sposób widocz-
ny nie do udźwignięcia. Oni pozostawili ten dom już 
od wielu lat pusty. Dom stoi – ale jak długo jeszcze? 
Całkowicie zniknął już stojący przedtem na prawo od 
wjazdu dawniejszy dom właściciela majątku, będą-
cy później domem robotników (Ruschke’go), a w któ-
rym mieszkał jeszcze dziadek obydwu braci-pisarzy. 
Zachowany jest inny dom robotników (Timm’a), po-
łożony na lewo od dawniejszego przydomowego ogro-
du z wjazdem; teraz na całości rośnie żyto.

Widok resztek domostwa rodziny von Zobeltitz nie 
zatrzyma na dłużej również osoby zainteresowanej 
tematyką historii literatury. Osoba ta wędrując da-
lej na północ ucieszy się pozostałą nienaruszoną czę-
ścią Poźrzadła. Chodzi tu o szkołę, o piękny, wybu-
dowany z muru pruskiego dom parafialny i trzy po-
siadłości też leżące na zachód od majdanu (należące 
kiedyś do Giebefa, P6lke’go i Schulz’a). Dalej brakują 
jednak dwie zagrody (Grobleben’a i Linke’go). Dopie-
ro naprzeciw lennego gospodarstwa, niedaleko trasy 
przelotowej, zdaje się świat – na dawnym gospodar-
stwie Knospe’go, włącznie z domem robotników - być 
niejako w porządku.

Turystom jadącym do rodzinnych stron coś inte-
resującego zaoferuje też wędrówka po okręgach leżą-
cych poza Poźrzadłem. Najlepiej powinni oni postępo-
wać najpierw tą dobrze rozbudowaną szosą z Topo-
rowa do Łagowa wzgl. Jemiołowa. Na wschód od tej 
łąkowej wsi brak wprawdzie tej pojedynczej zagro-
dy Grobleben’a, przedtem położonej przy skrzyżowa-
niu z trasą przelotową ale na północ od tego miejsca 
jest zachowana cała grupa sześciu posiadłości. Jeże-
li zwiedzający pójdzie drogą do Jemiołowa, to odnaj-
dzie krajobraz praktycznie niezmieniony w porówna-
niu z tym, jaki tu istniał przed 1945 r. Tu jednak 90 
mórg pola Burdes’a zostało zalesionych.

Wędrowcy zwiedzą na pewno jezioro Bobrze, nad 
którym natkną się zapewne na jednego czy drugiego 
wędkarza. Mogą też dostrzec resztki po budowie Au-
tostrady Rzeszy, takie jak nasypy, betonowe elemen-
ty, czy przełożenie Pliszki. Wypływ Pliszki umocniony 
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jest teraz kamieniami i zaopatrzony w most. Wcze-
śniej był tu teren bagnisty.

Droga do nieistniejącej już miejscowości Malken-
dorf, biegnąca po zachodniej stronie tej rzeczki ma 
głębokie dziury. W miejscu, gdzie ona łączy się z tra-
są przelotową brakuje dawniej tu istniejącego gospo-
darstwa (Mobus’a). To samo dotyczy położonego stąd 
na wschód stosunkowo dużego gospodarstwa, które 
w latach przed rokiem 1945 należało do gospodarstwa 
lennego Wiencke’go, a gdzie znajdowało się gniaz-
do bocianów z Poźrzadła. Natomiast zachodnia for-
poczta gminy, czyli posiadłość Riβmann’a wraz z do-
mem robotników, jest zamieszkała i dobrze utrzy-
mana. Pomiędzy tym gospodarstwem, a lasem, po-
stawiono kolejne budynki, prawdopodobnie obory. 
Dalej stąd w kierunku do łąkowej wsi posadzono la-
sek. Dalej z tyłu stoi kolejny nowy budynek, zapew-
ne kurnik dla niosek.

Jeżeli osoby obeznane z tą miejscowością postępo-
wać będą tą dziurawą szeroko rozjeżdżoną drogą do 

Leśnictwa Folwark Diabła, to będą mogły pławić się 
trochę we wspomnieniach. Ale domy robotników le-
śnych i leśnictwa od 1945 r. prawie się nie zmieniły.

A na koniec zwiedzających mógłby skusić prze-
skok przez historyczną granicę powiatu do Toporo-
wa - Zielonego Lasu, położonego na południe od tej 
łąkowej wsi. Przybywszy tam zarejestrują że również 
trzeci dom właścicieli majątku, w obrębie przestrze-
ni życiowej Poźrzadła, stoi pusty i popada w ruinę, 
a może już został zburzony - informacje do tego arty-
kułu pochodzą przecież z roku 1984 – dokładnie tak 
jak pierwotna siedziba rodu von Zobeltitz. Wszystkie 
inne budynki z Zielonego Lasu są jednak zamieszka-
łe i użytkowane. A o tym, że od czasów niemieckich 
minęło już ponad cztery dziesiątki lat, o tym osta-
tecznie zaświadczą wędrowcowi znającemu tę miej-
scowość topole, rosnące przy drodze aż do Poźrzadła. 
Wyrosły bardzo wysoko, a średnice pni mają teraz 
ponad półmetrowe.

Podpis pod zdjęciami na str. 1 artykułu w wersji niemieckiej
Dom parafialny w Poźrzadle (zdjęcie po lewej), z przodu otoczony pomalowanym różnokolorowymi farbami pło-
tem, prezentuje się w ostatnich latach zwiedzającym jako zadbany. Dom został zbudowany z muru pruskiego 
w roku 1818 po pożarze wsi i ma dach naczółkowy i luk nietoperzowy. Powabny, jednonawowy kościół (zdjęcie 
prawe), również z muru pruskiego, z bocznymi przedsionkami i trójstronnym otoczeniem ołtarza też jest dobrze 
utrzymany. Ten Dom Boży, wybudowany na planie krzyża, zastąpił w latach 1660/70 wcześniej istniejącą tu bu-
dowlę. Dotychczas nikt z zachodnioniemieckich zwiedzających nie dostarczył żadnych informacji, jak dzisiaj 
wygląda wnętrze kościoła i domu parafialnego. Ten typowo ewangelicki ołtarz ambonowy z dwoma kolumnami 
połączony belką polscy katolicy zapewne usunęli lub przeinaczyli. Częściami ozdobnymi mieszkania proboszcza 
były do 1945 r. rowkowane drzwi oraz trzy piece kaflowe z błyszczących rzeźbionych lub pomalowanych fryzy.

Podpis pod zdjęciami na str. 2 artykułu w wersji niemieckiej
W roku 1984 jeszcze istnieje, ale już chyli się ku upadkowi, (czego dowodzi wówczas pstryknięte zdjęcie u góry 
po lewej) dom właścicieli majątku, który rodzina von Zobeltitz w połowie XIX w. kazała sobie wybudować. Jest 
to miejsce o historyczno-literackim znaczeniu, gdyż tu wyrastali literaci Hanns i Fedor von Zobeltiz, i którzy 
tu później spędzali wakacje. Zachodnioniemieccy zwiedzający odnajdywali ten dom już w 1964 r. jako nieza-
mieszkały. W 1984 r. dwuspadowy dach był już w bardzo złym stanie, a na wcześniejszych założeniach parko-
wych przed tą siedzibą marchijskiej szlachty rosło żyto. Obecnie w należytym stanie są natomiast działki poło-
żone na północno-wschodnim skraju Poźrzadła, przy drodze do Jemiołowa i Łagowa, które kiedyś należały do 
niemieckich rodzin Bäckert Gillert, Promnitz i Knospe (Zdjęcie u góry po prawej).

Autorzy: Bernhard Burdę, Ursula Winkler
Tłumaczenie z niemieckiego: Jan Grzegorczyk, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne  
Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze

Od Redakcji
Wykorzystano artykuł w OHB Nr 3/2011
Grünewald – Zielony Las, teraz Czyste
Lagower FlieB/ Łagówka, rzeczka Łagowa,wypływa z jeziora Łagowskiego niedaleko dawnej leśniczówki 
„U Tomczaka”, łączy się za Czystem, pośród pól, koło mostu, z Pliszką i dalej płynie jako Pliszka
Teufelsvorwerk – Diabelski Folwark, to zabudowania za Czystem, przetrwały do dzisiaj, wraz z byłą leśniczówką
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Auszug aus Leichholz
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