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Artykuł wstępny 

 

Redaktora naczelnego, doktora Mieczysława Wojeckiego regionalistę, geografa 

i politologa poznałem w 2008 roku. Podczas naszych wielokrotnych rozmów, koleżeńskich 

spotkań i wyjazdów turystyczno-krajoznawczych po Ziemi Lubuskiej i Ziemi Łagowskiej 

postanowiliśmy pisać lokalnie, pisać o tym co jest, co oglądamy zwiedzając kolejne obszary 

i prowadząc rozmowy z mieszkańcami. 

Przeglądając domowe archiwalia, zdjęcia w albumach, wycinki prasowe oraz 

ponownie penetrując okolice Lubuskiej, ciekawej turystycznie krainy, rzadko tak 

obdarowanej różnorodnością fauny i flory, cieszy nas to co jest, co się zachowało i to, co 

wiele ludzi także dostrzega i pielęgnuje – leśnicy, nauczyciele, entuzjaści, sympatycy 

z wyboru itp. Dobrzy mieszkańcy. O nich napiszemy. 

Nie można pomijać powstałych zaniedbań, niechęci do tego co poniemieckie i faktu, 

że przeminęło ponad sześćdziesiąt lat gdy w tradycji lokalnej władzy brakowało pieniędzy 

i dobrych decyzji aby ratować dobra kulturalne, materię już zastaną……. 

Nasze możliwości wydawnicze, na starcie bardzo skromne, będziemy doskonalić 

i rozwijać, tworzyć archiwum piśmiennicze, fotograficzne utrwalające zasoby przeszłości 

i teraźniejszości, tego co rodzić się będzie w rejonie nam najbliższym. 

Aby  trzymać się konwencji lokalnej, tradycji i przeszłości, nawiązaliśmy ponownie 

kontakt ze stroną niemiecką, ze stowarzyszeniem byłych mieszkańców aktywnie 

zwiedzających te same tereny co i my, i kiedyś jako dzieci i młodzież tutaj zamieszkującymi. 

To teraz są nostalgiczne przyjazdy do znajomych miejsc – każdy ma takie…….. 
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Od naszych starszych przyjaciół, dawnych Łagowian stowarzyszonych w Haimatkreis 

Oststenberg będziemy zasięgać wiedzy, aby drukowali u nas, pisali artykuły i podzielili się 

fotografią dawnego Lagov, Łagowa zapamiętanego ze szkolnych wycieczek, zwiedzania 

okolic, prac gospodarczych, zażywania kąpieli w jeziorach i innych atrakcji tamtych czasów. 

Od naszych przyjaciół poprosimy o fakty lat – 1939 – 45, to co było nocą okupacji w Europie, 

co znamy najmniej tutaj, co jest nadal wstydliwym tematem dla Niemców.  

Łagów administracyjnie do 1945 roku był inaczej umocowany w rzeczywistości 

niemieckiej i był związany z zarządzaniem z Sulęcina. Niemieckie stowarzyszenie właśnie 

tak jest skonstruowane i funkcjonuje wg w/w tradycji. 

Bardzo ciekawi nas okres wyzwolenia Łagowa i okolic, odpływu dotychczasowych 

mieszkańców oraz napływu nowej ludności, zewsząd, przez miesiące i lata, i losów tych 

odchodzących i przybywających. 

 

One nie były proste i jasne, szczególnie gdy toczyła się jeszcze wojna, Europa była 

wyniszczona pięcioletnią zawieruchą wojenną. 

Nie wiemy prawie nic o obszarach wysiedlonych i burzonych wokół Łagowa co stanowi teraz 

tereny wojskowe tzn. Poligonu Wędrzyn. 

Jak mówią przekazy, tam były 4 wsie niemieckie: Lindow, Malkendorf, Gross Kirschbaum, 

Klein Kirschbaum ale może i jedna więcej o nazwie polskiej Rościszewo.  

Już po 1935 roku gdy Niemcy zbroiły się potajemnie i rozbudowywały swój potencjał na 

przyszłą wojnę, zaczęto likwidować pierwsze wsie, po 1945 r. Polacy także dołożyli swoją 

cegiełkę aby poligon był większy. Były wokół Łagowa młyny wodne, wiatrowe, trasy 
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turystyczne, a po wodzie pływały motorówki z wypoczywającymi. To należy odkryć i opisać, 

po to jesteśmy. 

Czytajcie nas, piszcie do nas, nadsyłajcie szkice z terenu, zdjęcia, wypowiedzi 

wspomnieniowe jakie zostały w rodzinie. Opiszemy i wydrukujemy ciekawe informacje.  

 

       Ryszard Bryl     



 7 

 
 

Strona tytułowa lokalnego pisma, wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół 

Łagowa w latach 90-tych. Pismo było wydawane nieregularnie, przytaczane teksty są w 

oryginale zapożyczone z posiadanych, archiwalnych zbiorów autora i otrzymane od 

uprzejmych mieszkańców… 

        R. Bryl 
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Tekst kontrowersyjny 

 

Co nam zostało z tych lat 

 

Jeżeli przyjąć za datę założenia Towarzystwa Przyjaciół Łagowa rok 1953, to jest 

to już długa historia jego istnienia, inicjatyw i działalności. Za tą datą przemawiają 

dokumenty. 

 

Z wydawanego przez TPŁ Quo Vadis – w rytmie dziejów z 1997 roku wynotowałem 

m.in. TPŁ liczyło 60 członków, a jego założycielami i aktywnymi działaczami byli pierwsi 

po II wojnie światowej Łagowscy osadnicy, cywile i byli wojskowi, ludzie najczęściej 

młodzi, potem lokalni urzędnicy, rolnicy, leśnicy, lekarze,. W spisie ludzi aktywnych lokalnie 

znajdujemy nazwiska: Bobińscy, Wlęckowiczowie, lek. Wet. Skulski, nauczycielki 

J.Zielińska, N. Miara oraz St. Chęcińska, Ł. Grzybowska, A. Kunicka, inż. Br. Wochanka 

i inni. 

Pierwszym Prezesem był lek. Wet. Skulski, a po jego wyjeździe z Łagowa prezesował 

Bronisław Wochanka i następni… 

  

Z inicjatywy TPŁ pozostaje świetlica gromadzka, czytelnia, ognisko muzyczne 

im. ST. Wieniawskiego a instruktor muzyki p. Grafuder dojeżdżał z Poznania, z 

Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego. Powstała inicjatywa, aby wokół obu jezior tworzyć 

strefę lasów klimatycznych, co miało hamować wyrąb lasów jakie w PRL-u prowadzono, 
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niekiedy systemem rabunkowy, pod aktualne plany i zapotrzebowanie. Tym działaniem 

oszczędzono przez lata dziesiątki hektarów różnorodnych lasów, jako podstawę do powołania 

i wyznaczenia terenów rezerwatów… 

 Także z inicjatywy ówczesnego TPŁ kształtowano wokół jezior szlaki turystyczne. 

Inną ważną inicjatywą była współpraca przy organizacji pierwszego Lubuskiego Lata 

Filmowego, w 1969, które przez 37 lat do 2007 było atrakcją kulturalną na skalę 

ogólnopolską. 

 Przez lata istnienia i działania TPŁ wniosło inicjatywy opisane w przytoczonych 

tekstach z Quo Vadis w naszym Piśmie. Warto o tym przypomnieć i pamiętać, że TPŁ nie 

zawsze miało stałą siedzibę i przychylność gminnych władz. To spostrzeżenie jest aktualne 

do dzisiaj. Powstały inne stowarzyszenia w Łagowie i adres jest w domu prywatnym 

a dokumentacja w teczce. To jest niestety sytuacja nienormalna. W Łagowie brak jest 

dynamiki działania i przychylności do tworzenia atmosfery społecznego działania. W latach 

1995-97 były już konkretne przedsięwzięcia do podjęcia współpracy towarzystw kulturalnych 

na szczeblu lokalnym Niemiec i Polski – byłych mieszkańców Ziemi Łagowskiej, Ziemi 

Torzymskiej, Ziemi Sulęcińskiej. Do Łagowa przyjeżdżali byli mieszkańcy Sulęcina, 

Torzymia, Walewic, Jemiołowa, Łagowa, Sieniawy, Wielowsi i inni. Coraz starsi mieszkańcy 

Niemiec i Polski w nostalgicznych podróżach nadal turystycznie odwiedzają sobie znane 

tereny. Od lat w Łagowie jakby mając bazę zwiedzają Pojezierze Lubuskie. 

  

W 1990r. TPŁ otrzymało wreszcie niewielkie pomieszczenie na piętrze wraz z inną 

organizacją jak Parki Krajobrazowe. Tam też w białym domku przechowywano część tzw. 

Zbiorów muzealnych do prognozowanej ekspozycji. Lata istnienia TPŁ do 1998 to praca 

społeczna dr I. Sinickiej-Szeja, praca lekarska, jako już emerytowanej osoby. Najgorszym, 
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co powstało wcześniej i zostało przerwane śmiercią, to brak kontynuacji działania TPŁ, tego 

towarzystwa, które miało swoją twarz, siłę i przydatność lokalnego istnienia. 

Najsmutniejszym także jest i to, że nie powiodła się próba kontynuacji TPŁ, brak 

przedsięwzięć społecznych, gromadzonych akt, zbiorów oraz brak zainteresowania władz. 

Także inne przedsięwzięcia i tworzenie kolejnych stowarzyszeń w latach 1998 – 2008, nie są 

istotnym osiągnięciem w Łagowie. Wielka to szkoda jest. 

 

       Ryszard Bryl 
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Nie wysłany list 

Kilka lat temu dr Irena Sinicka-Szeja pokazała mi w łagowskim muzeum list z przeszłości, 

znaleziony podczas remontu szkoły. Nadawca włożył go do butelki razem z gazetą z 1912 r. 

W liście prosił potomnych by zadbali o pozostawioną schedę. Czy Pani Doktor również 

zostawiła jakiś list? 

Na krześle piętrzy się stos niemieckich książek, obok - wydawnictwa regionalne, Z kartonu 

wysypują się stare mapy Rezerwatu nad jez. Trześniowskim. 

Tu stos literatury medycznej. Tam nie ruszone jeszcze albumy ze zdjęciami, na których 

można zobaczyć Świteź, ul. Narutowicza w Baranowiczach i Wolną, gdzie w 1938 roku 

mieściła się apteka Gabriela Sinickiego. Pani doktor interesowała się fotografią. Stąd komplet 

„Wiadomości Fotograficznych" z 1939 r. 

 

W szafie - pierwodruki polskich romantyków z ukochanym Mickiewiczem. Pod rozłożystym 

biurkiem -kartony z gazetami. Makulatura? 

Pierwszy z brzegu egzemplarz, „Gazeta Zielonogórska" z 1970 roku, opatrzona odręczną 

adnotacją „Ośr. Zdrowia Łagów" zdradza klucz do gromadzonych przez lata zbiorów. 

Łagowa jest pełno: na obrazach, które jeszcze wiszą, w dokumentach i na zdjęciach, 

w oknach przy biurku, przez które widać -na wprost jezioro, po lewej wiodącą w głąb-

Łagowa uliczkę. 

Telefon grzał się przy każdym wycinanym drzewie. Ludzie alarmowali. - No to chwyć 

za słuchawkę i dzwoń - czasem traciła cierpliwość, słuchając, dlaczego ktoś zadzwonić nie 

może. Ona może, skoro i tak zdążyła narobić sobie wrogów, skoro nie ma żadnych układów 

z władzą. 

Nie miała do końca. - Umarła w niedobrym czasie, powie jeden z łagowian. - Gdyby choć 

tydzień po wyborach... 

Kiedy radziecki czołg nie zmieścił się w Bramie Marchijskiej i podniósł ją do góry, wsiadła, 

chyba nawet w karetkę, i pognała do Zielonej Góry interweniować u konserwatora zabytków. 
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W radzie tymczasem sugerowano, by idąc śladem czołgu, rozebrać zabytkową bramę, 

w której nawet autobus się nie mieści. 

Kuźni już nie ma. Na placu po-stawiono supernowoczesny wtedy SAM. Barbara Szeja 

opuściła rodzinne kąty dwanaście lat temu. Kuźnię pamięta doskonale. O swoim dzieciństwie 

mówić nie chce. Zwłaszcza po śmierci nic wypada mówić o tym, co kiedyś strasznie bolało, 

i na co dziś jako młoda matka patrzy inaczej. 
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Początek lat 60. Dr Irena Sinicka - Szcja zostaje kierowniczką Ośrodka Zdrowia w Łagowie. 

Najpierw dojeżdża do pracy ze Świebodzina, gdzie tuż po studiach w 1954 roku zaczynała 

w szpitalu jako ordynator (i organizator) oddziału zakaźnego. 

Medycynę studiowała w Poznaniu. I choć nigdy nie był to lekki kierunek, obowiązkowo 

co sobotę meldowała się w domu z plecakiem, wypchanym lekami. W Aptece Kresowej, 

którą prowadził w Świebodzinie jej ojciec, Gabriel Sinicki, czekały receptury. Według nich 

przygotowywała zaordynowane pacjentom lekarstwa, pomagając w ten sposób w rodzinnym 

interesie, dopóki nie przejęło go państwo. Babcia Maria pracowała do końca życia jako lekarz 

zakładowy w Fabryce Mebli. 

Zmarła po krótkiej chorobie, mając lat trochę więcej niż siedemdziesiąt. Któż miał więc 

pomagać, jak nie córka? 

 

Barbara Szeja nigdy nie myślała o tym, żeby kontynuować rodzinne tradycje medyczne. 

- Pacjenta, który o dwunastej w nocy dzwonił do drzwi ze skaleczonym palcem, mama nie 

potrafiła odesłać. Potem się już nie dało. Bo wielka jest siła przyzwyczajenia. 

Długo była jedynym lekarzem w gminie. Jeździła do pacjentów w Sieniawie, Poźrzadlc 

i innych wsiach: najpierw furmanką, potem motocyklem. Po rozległym Łagowie biegała na 

piechotę. 

Każda dorastająca dziewczyna wic, jak trudno przebić się przez zmęczenie matki, która śpi  

3-4 godziny na dobę. Rozumem ogarniasz życiowe konieczności. Ale na bóle duszy rozum 

nie pomaga. Dzieciństwo Barbary upływało z babcią - nianią. 

- Zastanawiam się, czy lekarze nie powinni żyć w celibacie? -córka lekarki wie, ile kosztuje 

uprawianie tego zawodu z poświęceniem. 

Do dziś nie potrafi uporać się z obrazem, pełnym krzyży na ścianach - z jednej strony, 

i siostrami oddziału intensywnej terapii. Czy naprawdę musiały opróżniać szpitalną szafkę 

w takiej chwili? Czy na oddziale, który częściej od innych oswaja się ze śmiercią, powaga 

i spokój w ostatnich minutach życia muszą być zdeptane przez bezmyślną rutynę? 

Zapamiętała: jedynego lekarza, który uścisnął jej rękę. I obojętność tych, których mama 

znała, także z pracy w tym szpitalu. Zrozumiałaby rutynę u pracowników prosektorium. 
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Ale to oni zachowali się najgodniej. 

Strasznie trudno uwolnić się od bolesnych wspomnień w mieszkaniu przy ul. Toporowskiej, 

w którym stary kocur Antoni długo usiłował ignorować rzeczywistość, pilnując miejsca 

swojej pani. Mieszkanie jest służbowe. Urzędowe pismo z ZOZ-u nakazuje opróżnić je do 30 

listopada. 

Dwa pokoje z kuchnią i łazienką. Rodzinna oaza - przystań pełna kurzu i pamiątek, ważnych 

i mniej ważnych, które - nim się zdecyduje o ich losie - trzeba przejrzeć. Papier po papierze, 

książka po książce, szuflada po szufladzie. Dzieci Barbary dostały alergii po pierwszym 

przyjeździe z Berlina, gdzie mieszkają. I gdyby • nic zaprzyjaźniony z rodziną Piotr Harkawy, 

wrocławski literat dysponujący luksusem nienormowanego czasu pracy, nie dałaby sobie 

rady. 

To dzięki niemu książki wyszły z regałów, dzień po dniu, noc po nocy dzielone na fotele, 

kartony, jeszcze wolny kawałek podłogi. 

Najpierw czekała na jakiś sygnał, na gest z najbliższego otoczenia. Że ktoś spyta czy nie 

trzeba jej pomóc. Ktoś zatroszczy się o schedę po pani doktor. 

 

Dopytywano. O stary żyrandol, szafę, lampę. O coś do sprzedania. 

Co będzie z muzeum, które stworzyła, do końca zabiegając o zbiory? Co stanie się 

z pozostałymi pamiątkami? 

Jesień 1994 r. Pani doktor z dumą pokazuje dziennikarce najstarszy w muzealnych zbiorach 

dokument z 1742 roku, opowiadając jego historię: „Przed laty przyniósł go ktoś z pewnej 

leśniczówki. 

- Pani zbiera, to niech pani weźmie, bo spalimy..." 

„Pani doktor - jak już siedziba dla Muzeum nad Informacją Turystyczną została wydreptana -

chodziła tam od maja 1990 r. cztery razy w tygodniu. Żeby goście mogli te zbiory oglądać 

(i oglądają, co widać w „Kronice", i przynoszą, co kto ma). Ale nogi już jej posłuszeństwa 

odmawiają na stromych schodach. Ucieszyła się, znalazłszy młodą i chętną do pracy Alicję 

Padiasek, która od maja zagląda tu co dzień. (...) Gmina tłumaczy, że brak pieniędzy nawet na 

pół muzealnego etatu. Łagowianie zaś liczą, ilu w urzędzie przybyło urzędników. I ile 

złotówek zjadły wnętrza gminnej siedziby" - pisaliśmy cztery lata temu. 
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Listopadowej soboty roku 1998 drzwi do muzeum są zamknięte -odręczny napis flamastrem 

na tablicy głosi: „nieczynne do odwołania". 

Przez długie lata prowadziła Towarzystwo Przyjaciół Łagowa. Nawiązała kontakt 

z Towarzystwem Przyjaciół Łagowa na Ziemi Niemieckiej. Dzięki współpracy upamiętniono 

tablicą wywodzącego się z Łagowa prof. Gerharda Domagka, laureata nagrody Nobla za 

odkrycie sulfonamidów. 

 

Niektórzy oburzali się: jak to, Niemcom pomniki będziemy stawiać? 

„Dziewięć lat temu przeszła na emeryturę. Dziś jest wolnym lekarzem - mówiła dziennikarce 

„GL" w 1994 roku. „Wolny lekarz" raz w tygodniu zjawia się w Żelechowie, gdzie dogorywa 

PGR, ale ludzie jeszcze żyją, więc poprosili panią doktor, żeby się nimi zajęła. Pani doktor 

przyjmuje 30-40 pacjentów w gabinecie, od którego odcięto już światło". 

W jednym z zakurzonych kartonów leżą starannie przechowane karty pacjentów z Żelechowa. 

Komu je przekazać? A może nie zawracać sobie głowy papierami w pospiesznych 

porządkach? 

Biurko - jeszcze nie ruszone -zawiera pamiątki związane z ukochanym miejscem. 

Gromadzone pieczołowicie przez lata zbiory nie budzą takiego zainteresowania, jak rzeczy 

materialne. 

 

Komu je przekazać? Czy warto? 

Kiedy umiera ktoś bliski, przez jakiś czas możemy się łudzić: wróci z podróży, stanie za 

chwilę w drzwiach mieszkania, w którym nic się nie zmieniło poza tym, że nie ma Tej Osoby. 

Jakaś cząstka Jej świata trwa i będzie trwać nadal. 

Barbara usiłuje go zamknąć w paczkach i kartonach. Gdyby nawet chciała, nie pomieści go 

w małym berlińskim mieszkaniu. 

- Boli panią, że kilkadziesiąt lat pracy, wyrzeczeń, poświęceń ma się ot tak, rozfrunąć? 

- Boli mnie, że ktoś znowu będzie te buki czy dęby wycinał. W 1927 roku Niemcy obchodzili 

700-lecie Łagowa jako miasta. A co się stało z Łagowem przez powojenne lata? Wioska 

z bajorkami, kury się pasą na skwerkach. Jeśli to ma być rezerwat przyrody prawnie 
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chroniony, to nie mogą być świnie hodowane nad jeziorem, do którego spływają wszystkie 

nieczystości. Nie można ładować weneckich okien w stare kamieniczki. 

Córka nieświadomie mówi słowami matki. Ma kontakt z byłymi mieszkańcami Łagowa, 

którzy żyją dziś w Niemczech. Wie, że chętnie by pomogli w restauracji miasteczka. Gdyby 

ktoś zabrał się do tego z głową. Gdyby ofiarodawcy wiedzieli, na co poszły już przekazane 

środki. 

 

Tak, boleją nad tym, co się dzieje z pejzażem ich dzieciństwa. 

- Kochają Łagów tak, jak kochała mama - rozżalona zastanawia się, czy pamiątki nie będą 

bezpieczniejsze w ich rękach. Skoro przez z górą pół wieku przechowali swoje. Skoro myśmy 

nie potrafili ocalić tego, co w Łagowie najcenniejsze? 

„Łagów dorobił się w ostatnich latach kilku „byłych wójtów" - pisała „GL" w 1994 r. Jeden 

kazał zdjąć z uliczki stare zabytkowe latarnie, bo się zepsuły, Kiedy postawiono takie, jak 

wszędzie, pani doktor podniosła alarm. Akurat zjawił się Niemiec - stary łagowianin gotów 

za darmo odnowić stare lampy. 

Nowy wójt rozłożył ręce: no nie wiadomo, gdzie się te latarnie podziały. Przepadły, jak 

kamień w wodę." 

 

DANUTA PIEKARSKA 

Fot. TOMASZ GAWAŁKIEWICZ 

i archiwum rodzinne i GL 
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Odczarować Stowarzyszenie … 

 

Tekst do sporu na łamach pisma. 

 

Kilkakrotnie usiłowałem dotrzeć w 2008 roku do dokumentów jakie powinny pozostać 

bo były wytwarzane do 1998, po Towarzystwie Przyjaciół Łagowa. Przez wiele lat do śmierci 

w 1998 prezesowała TPŁ dr Irena Sinicka – Szeja. 

Niestety tak w Łagowie, w UG, Bibliotece gminnej, Biurze Promocji Łagowa, 

Krajowym Rejestrze Sądowym – VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego 

w Zielonej Górze ani w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie nie ma dokumentów 

należnych, a mówiących o zakończeniu istnienia  TPŁ, zebraniu, protokołach itp. Nie ma też, 

to sprawdzałem telefonicznie w Archiwum w Zielonej Górze i Wilkowie śladu składania 

i przechowywania  dokumentacji końca TPŁ. 

Obawiam się, że ten brak dokumentów, to proste przełożenie faktu z 1998-2008, nikt, 

na żadnym uprawnionym poziomie organizacyjnym nie dokończył spraw ówcześnie 

dziejących się. To działanie, to dzianie się, to śmierć w listopadzie 1998 Prezes TPŁ, brak 

dalszej działalności statutowej, jakiegokolwiek przedsięwzięcia kontynuacji udanej 

a koniecznej, to szybki rozpad. 

Okazuje się po latach, że ta smutna sytuacja stała 

się powodem i okazją do grabieży nie ewidencjonowanego 

mienia jakie w dobrej wierze gromadziła w swoim 

mieszkaniu prywatnym w Łagowie przy Toporowskiej 11 

(Ośrodek Zdrowie) lekarz – prezes Towarzystwa. 

Nie ma nigdzie śladu z przedsięwzięć 

zmierzających do organizacyjnego zakończenia 

działalności TPŁ, ale są nieudane czynności aby 

kontynuować działalność jako nowe – stare TPŁ. 

Całość jest tragicznie nienormalna, nie ma zbiorów z dawnych lat i nie ma 

dokumentacji z działalności, czyli była ignorancja a może przestępstwo, którego nikt nie 

chciał zauważyć? To kuriozalne zachowanie, a to dlatego, że dotyczy pewnej liczby osób – 

członków tego TPŁ, nie ostatnie zresztą w dziejach tej turystycznej wsi. 

Towarzystwo Przyjaciół Łagowa to grupa osób znających się od lat, która realizowała 

z roku na rok planowe działania, była znana z aktywności i pozostały po niej lokalne efekty. 
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Do dzisiaj nie poznałem takiej osoby, która może powiedzieć jak to było, będąc członkiem 

TPŁ?! 

Podstawowy błąd członków TPŁ, to zaniechanie działalności, brak motywacji lub 

sposobu na przetrwanie.  

Komu zabrakło dobrej i silnej woli, inicjatywy do działania, do kontynuacji, przecież 

nie wszystkim naraz – to niemożliwe. Tak się nie zdarza pośród społeczników. 

Najgorsze w tym okresie było, a jest to przemilczany fakt, co spisywała Gazeta 

Lubuska – patrz tekst „Nie wysłany list”, że gromadzone zasoby archiwalne, mienie 

materialne, darowiznę, Prezenty dla Towarzystwa zaginęły, nie były ewidencjonowane, nie 

opisano ich w żadnym protokole przyjęcia na stan, nie wiadomo od kogo i dla kogo były. To 

nieodwracalny błąd Pani Prezes i jej zarządu, rady itp. Nie nasze przyjęto – więc dla kogo 

i czyje?  

Nieustannie od lat krąży usprawiedliwienie, że nie było 

lokalu, miejsca, Izby Pamięci, przychylności lokalnego wójta, 

zawiść rodaków niektórych i po polsku, a czas płynął i porządku 

nie było. Rosły stosy darowanych dóbr, tymczasowość 

przechowywania, że jakoś to będzie. To fakt, który trzeba 

publicznie napisać. 

 Czas płynął, dobra materialne łagowskie, cudze, nasze, 

niemieckie, prywatne leżały i nadszedł kres niespodziewany – 

śmierć Pani Prezes. Nie przeprowadzono ewidencji dóbr, albo ktoś skrzętnie pilnował aby tak 

było. Po śmierci I. Sinickiej – Szeja nie ma TPŁ, lokalnych poniemieckich obrazów, książek, 

mebli i innych sprzętów – a takie przedmioty udało się dziesiątki lat po II wojnie uchować 

w Łagowie. Nie ma mienia Towarzystwa Przyjaciół Łagowa.  

 W kartonie, w gminnej bibliotece są pozostałości tego mienia, wycinki prasowe 

z różnych gazet, z różnych lat, piszących o Łagowie, o L. Pineckim, trochę zdjęć i chyba 

to wszystko!! 

 Jeśli to było poprawnym i zamierzonym działaniem członków TPŁ, to było wielkim 

zaniedbaniem, nieporozumieniem oraz niezrozumieniem tamtego czasu i ludzi. Są przecież 

ustawowe zasady podejmowania decyzji, kończenia działalności, podejmowania nowych 

ustaleń Towarzystw, Stowarzyszeń, Fundacji, Zrzeszeń itp. 

 W lipcu, sierpniu i wrześniu 2008 roku przeglądałem zgromadzone dokumenty w KRS 

w Zielonej Górze oraz w październiku w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie o innych 
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powstałych w Łagowie społecznych organizacjach. Zapisy dotyczyły ostatniego 

dziesięciolecia 1998-2008. 

Co przeczytałem i obejrzałem, aby móc wypowiedzieć się dalej o przedsięwzięciach 

lub ich braku, wymieniam: 

• Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „INICJATOR”, 

• Stowarzyszenie Inicjatyw „In spe”, 

• Stowarzyszenie dla Rozwoju Ziemi Łagowskiej. 

Każda z tych inicjatyw zgodnie ze stworzonym statusem 

miała mieć dobre, solidne założenia, twórcze osiągnięcia, 

rozwój i sukcesy… 

Prawda okazała się pospolita, mała i nieefektywna. 

Stowarzyszenia zakładano, była inicjatywa, stosowny 

program i brak realizacji, zebrań składek, aktywności. 

Aktywność i cele do realizacji pozwalają przezwyciężyć 

słabość, wątpliwości, marazm i rozczarowanie. W każdym 

z w/w Stowarzyszeniu wystąpiły te same oznaki chorobowe 

i ten sam finał – likwidacja, zaniechanie działalności, brak 

twórczych pomysłów i inne rozczarowania i ograniczenia, 

także koniunkturalizm lokalny. Efekt – nikt prawie nie zna 

osób ze Stowarzyszeń, efektów działań lub okazjonalnych 

osiągnięć… 

 W Łagowie od trzech lat nie wykazuje aktywności Stowarzyszenie dla Rozwoju Ziemi 

Łagowskiej – nazwa trafna, aktywności twórczej zero, aż wstyd, że tak udanie wymyślono 

tylko nazwę nie wymyślając programu działań. Przecież jest co robić na Ziemi Łagowskiej! 

 Analizując materiały Stowarzyszeń, okazuje się, że TPŁ mogłoby działać, bo nie 

zamknięto jego działalności w 1998 roku, nie prowadzono czynności zmierzających do 

likwidacji. To daje do myślenia, do zrewidowania faktu niepowodzeń przy usiłowaniach 

kontynuacji TPŁ po 1998 roku i po pochopnej rezygnacji.  

 Stowarzyszenie dla Rozwoju Ziemi Łagowskiej jest w takim miejscu, że musi 

i powinno działać twórczo, ale także powinno przeprosić się w swoim gronie i zrozumieć co 

to jest wspólne działanie, po co tworzy się statut, dla kogo wyznacza się plan działania na 

każdy rok kalendarzowy, aby były w sprawozdawczości, pozytywne, prawdziwe zapisy 

zrealizowanych zadań. 
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W latach 1995-1998 TPŁ nawiązało kontakty z niemieckim odpowiednikiem Ziemi 

Łagowskiej – Heimatkreis Oststernberg e.v. z siedzibą w Chorin k/ Berlina. To 

stowarzyszenie skupiające byłych łagowian i mieszkańców z dalszych i bliższych 

miejscowości wysiedlonych w 1945 roku do Niemiec, to ludzie starsi teraz zamieszkujący 

w różnych miejscach niemieckich terenów. Śmierć I. Sinickiej – Szeja przerwała zbliżenie 

ustaleń obu towarzystw.  

W roku 2008 podczas okazjonalnych rozmów, 

rozpoczętych 25.11.2007 przy okazji spotkania 

w Łagowie w Kościele pw. Jana Chrzciciela i OW. Leśnik 

poruszono możliwość i potrzebę ponowienia współpracy. 

Stąd wymiana korespondencji i spotkanie w Łagowie 

w dniu 18.06.2008 w Urzędzie Gminy. Omówiono na 

spotkaniu polsko – niemieckim tych zagadnień jakie były już 10 lat wstecz poruszane 

w Łagowie i o Łagowie co obrazuje przytaczana kopia jednego z listów. 

Strona niemiecka podczas spotkania w UG zaproponowała stworzenie grupy roboczej 

aby jeszcze w 2008 roku mogła omówić ustalenia na posiedzeniach zarządu i podjąć decyzje 

dalszej współpracy i nowych propozycji. 

Strona polska, pan wójt R. Oleszkiewicz z dużą aprobatą ocenił propozycje strony 

niemieckiej i objaśnił, że osobiście przygląda się każdej nowej inicjatywie i możliwości jakie 

tworzą się w Łagowie i mogą zależeć od samorządowej administracji gminnej. 

Trzymamy za słowa panie Wójcie, Łagów czeka i wymaga aktywności. 

 

 

Wykorzystano zdjęcia z GL      Ryszard Bryl 

T. Gawałkiewicz 
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Można inaczej 

W dniu 24.11.2007 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela 

w Łagowie odbyły się uroczystości kościelne związane z ponownym uruchomieniem po 

remoncie organów, oraz ich przekazaniu do użytkowania podczas mszy parafialnych. 

O godzinie 1700- tej, po powitaniu przez proboszcza Parafii ks. Norberta Nowaka 

i w obecności księdza kanonika, dziekana Dziekanatu Świebodzińskiego Benedykta Pacygi 

(zm. 02.08.2008) wszystkich uczestników, wyrażeniu podziękowań darczyńcom miejscowym 

i z zagranicy jak Holandia, Niemcy, Kanada, USA odbył się koncert muzyki kościelnej. 

W koncercie wystąpiła Pani Małgorzata Ilowska sopran oraz baryton, organista 

i konserwator łagowskich organów Sven Kiljan z Farnkfurtu nad Odrą. We Farnkfurcie przez 

kilka miesięcy czyszczono i konserwowano poszczególne elementy i piszczałki organów 

przywracając im poprzednią świetność. Uroczystości kościelne były zakończeniem prawie 8-

letnich starań i przedsięwzięć organizatorskich w Parafii i szeroko dalej, aby gromadzić 

środki finansowe na konto remontowe. Jak poinformował ksiądz proboszcz, podczas 

trwającego ok.4 miesiące remontu znaleziono w organach zwój starej prasy niemieckiej 

z 1875 roku, czyli sprzed 130 lat. Ówcześnie wydawane gazety będą ciekawostką 

historyczną dla polskiej i niemieckiej strony w badaniach regionu. 

Do Łagowa przybyli na dzień 24-25.11.2007 na te 

uroczystości, wycieczką autokarową do OW „Leśnik" byli 

mieszkańcy Łagowa, obecnie starsze osoby, które w 1945 roku 

opuszczały tereny jako dzieci i młodzież swojego, ówczesnego 

miejsca zamieszkania, wtedy ze swoimi już obecnie 

nieżyjącymi rodzicami, dziadkami i podręcznym dobytkiem. 

Skarbnik Helmut Sommer, były łagowianin, stowarzyszony 

w Heimat Oststerberg e.V. (Stowarzyszenie Ziemi 

Wschodniotorzymskiej) wręczając zebrane Euro w obecności 

Przewodniczącego Heimatverains Urlicha Wilhelma był bardzo 

zadowolony z przedsięwzięcia księdza N. Nowaka. 

Przyjezdni goście, byli łagowianie przekazali wsparcie finansowe dla Parafii, dla 

Kościoła i wspólnie modlili się o dobro Europy katolickiej, ewangelickiej, pozostając 

w swoich wspomnieniach, nostalgii i sentymencie do tradycji historycznej oraz szacunku 

i utrwalaniu normalności pomiędzy tymi co byli i co są obecnie mieszkańcami Łagowa oraz 

gminy Łagów. 
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Goście z Niemiec wraz z osobami z Łagowa i okolicznych wsi, brali także udział 

w wieczornym balu Charytatywnym w znanej od dziesięcioleci restauracji „Pod Basztą". Pod 

Basztą, to miejsce znane wszystkim łagowianom gdy lokal był dostępny wszystkim i zawsze, 

gdzie kwitło życie towarzyskie, taneczne, artystyczne, a przebywali w nim uczestnicy LLF od 

1969 r. licząc: aktorzy, plastycy, muzycy, ministrowie i inni. Z pewnym smutkiem 

i rozczarowaniem oceniano brak oficjalnego, aktywnego uczestnictwa lokalnej organizacji 

społecznej jaką do 1998 było Towarzystwo Przyjaciół Łagowa prowadzone przez lek. med. 

Irenę Sinicką-Szeja. Jej śmierć w 1998 roku spowodowała rozpad Towarzystwa, a skromne 

usiłowania kontynuacji okazały się nieudane, nietrwałe i luka jaka powstała wówczas, 

występuje do dnia dzisiejszego, co potwierdzili goście z Niemiec. 

Ryszard Bryl 
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Trzeba znaleźć wykonawcę 

 

Ryszard Bryl 

Mirosław Fedorowicz 

 

Jak to po sezonie, a przed nowym sezonem turystycznym, udaliśmy się na spacer po Łagowie 

i okolicy aby jeszcze w 2008 roku w grudniu podpowiedzieć władzą lokalnym, że trzeba i 

należy zadbać o 2009 choćby o modernizację małego i jedynego mostka na kanale łączącym 

jeziora Trześniowskie i Łagowskie. 

 

 
 
Jak pokazują zdjęcia wykonane w X i XI 2008 roku najwyższa pora zbudować drugi chodnik 

dla pieszych od strony parkingu samochodowego i lokalu gastronomicznego aby zapewnić 

pełne bezpieczeństwo pieszym i zmotoryzowanym. Jest to szczególnie ważny i pilny 

problem, że w okresie letnim zagrożenie kilkakrotnie wzrasta z powodu ilości pojazdów i 

pieszych zmuszonych do pojawienia się w tym i tylko w tym miejscu. Innego nie ma. W 

pobliżu jest mały parking przy lokalu gastronomicznym, zabytkowa brama którą może 

przejechać tylko jeden pojazd i to przy stosowanym regulatorze świetlnym. 

Takie zgromadzenie problemów w ruchu drogowym na krótkim odcinku ciasnych ulic 

wymaga pilnego planowego usprawnienia, a także zakrycia przebiegających instalacji – 
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ważnych dla lokalnej infrastruktury. Całość tego problemu wymaga także kontroli 

miejscowych policjantów przy widocznym pojawianiu się w centrum Łagowa ponad 

gabarytowych pojazdów dowożących gości, wycieczki, kolonie i in. do lokali 

gastronomicznych i na imprezy. 

Taka samowola może zakończyć się tragedią na mostku, w bramie i na ciasnej ulicy gdzie z 

trudem się na co dzień prowadzi pojazdy, nie mówiąc o cofaniu, wymijaniu, omijaniu. 

 
       Foto R. Bryl 
 

 
     Foto R. Bryl XI 
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Materiały – przedruki z piśmiennictwa innych lokalnych pism w 
gminach i powiatach – M. Wojecki, R. Bryl 
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Maj ąc na uwadze troskę o dobro i przyszłość młodych ludzi, zdobywanie wiedzy 

oraz naukę zawodów praktycznych cytujemy wypowiedź pracownika Lubuskiej 

Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Zielonej Górze ul. 

Wazów 1 

  Poniższa wypowiedź to przykład jeden z wielu gdy osoby uczące się, bezrobotni i 

zainteresowani nowymi zawodami mogą zdobywać kolejne umiejętności. 

         Redakcja 

 

 

OHP - radzi Halina Chomiak, 

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy 

Modzieży  

 

 

Młodociani pracownicy 

 
Z dniem 15 listopada 2008 r. upływa termin do kiedy pracodawcy, którzy 

zatrudniaj ą młodocianych pracowników w celu przygotowania ich do wykonywania 

określonego zawodu, mogą składać wnioski o refundację kosztów wynagrodzeń. 

 Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się w formie 

nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Nauka zawodu obejmuje 

praktyczną naukę zawodu u pracodawcy i ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy 

w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika. Przyuczenie go do 

wykonywania określonej pracy może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu 

i ma na celu przygotowanie młodocianych do prac w charakterze przyuczonego robotnika. 

 28 czerwca 2008 roku ukazało się nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki 

społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych 

młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 112 poz. 716), których pracodawca przygotowuje do 

wykonywania określonego zawodu. 

 Rozporządzenie to w sposób szczegółowy opisuje warunki i tryby ubiegania się przez 

pracodawców o zwrot poniesionych nakładów na wynagrodzenia oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń wypłacanych młodocianym. 

 Aby pracodawca mógł się starać o refundację powinien spełnić następujące warunki: 
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• Zatrudniać na czas nieokreślony młodocianych w zawodzie umieszczonym 

w wykazie zawodów (Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego) oraz 

• Osobiście lub za pomocą osoby prowadzącej zakład w jego imieniu albo 

osoby u niego zatrudnionej realizować praktyczną naukę w tym, że 

w każdym przypadku taka osoba musi posiadać kwalifikacje wymagane od 

instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń młodocianym między 

wojewódzkim komendantem OHP a pracodawcą. 

Po spełnieniu w/w warunków pracodawca może złożyć wniosek dotyczący zawarcia 

umowy o refundację do jednostki OHP o nazwie „Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży” 

(w naszym województwie w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze) właściwego ze względu na 

miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego (wniosek ten można 

również składać za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców). Do wniosku, 

którego wzór jest załączony do rozporządzenia, należy dołączyć: 

1. kopię umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania młodocianego, 

2. kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane od instruktorów 

praktycznej nauki zawodu (dokumenty należy poświadczyć za zgodnością 

z oryginałem) 

Jeżeli pracodawca kształci młodocianego uczęszczającego do zasadniczej szkoły 

zawodowej lub gimnazjum (tzn. kształcenie w formach szkolnych) wtedy wniosek 

o zawarcie umowy powinien zostać złożony do dnia 15 listopada w każdym roku. 

Powyższy termin nie obowiązuje, gdy z przyczyn niezależnych od młodocianego, 

zmuszony jest on do kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy. Dotyczy to 

trzech przypadków: 

1. młodociany otrzymuje orzeczenie lekarskie zawierające przeciwwskazania do 

wykonywania danego zawodu. 

2. nastąpiła reorganizacja zakładu uniemożliwiająca kontynuowanie nauki 

zawodu. 

3. nastąpiło ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. 

Jeżeli młodociany kształci się w formach pozaszkolnych (np. w systemie kursowym) 

wniosek o zawarcie umowy o refundację może być składany w innych terminach tj. do 20 

dnia każdego miesiąca. 
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Weryfikacja wniosku 

Dostarczony do CEiPM wniosek o zawarcie umowy o refundację zostaje poddany weryfikacji 

pod względem spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych. W przypadku 

stwierdzenia braków formalnych pracodawca wzywany jest do ich uzupełnienia. 

W przypadku stwierdzenia innych błędów lub niezgodności pracownik CEiPM obowiązany 

jest do ich wyjaśnienia z zainteresowanym. CEiPM zobowiązane jest także do sporządzenia 

opinii o wniosku i przekazania jej właściwemu wojewódzkiemu komendantowi OHP. 

Na jaką pomoc finansową może liczyć pracodawca zatrudniający młodocianego 

pracownika? 

Przyjmując młodocianych, pracodawcy mogą liczyć na refundację ich wynagrodzeń 

i składek ZUS w pierwszym roku nauki 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

(na dzień dzisiejszy jest to 118,05 zł), a w drugim 5% (147,57 zł), w trzecim 6% (177,08 

zł). Wniosek o taką refundację składa firma do OHP. 

Pracodawcy przysługuje też dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego. Gdy 

trwa ona dwa lata, ma szanse na 4578 zł, a jeżeli 36 miesięcy – nawet na 7645 zł. 

Firma, która zaangażowała młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy może zyskać 240 zł za każdy pełen miesiąc tego kształcenia. 

Wniosek o wypłatę dofinansowania należy złożyć do urzędu gminy w ciągu od trzech 

miesięcy od daty, kiedy nastąpiło uzyskanie kwalifikacji zawodowych (data wystawienia 

dyplomu). Wcześniej pracodawca musi jeszcze zadbać o to, by młodociany zdał egzamin 

przed komisją oceniającą jego zawodowe kwalifikacje.     

 
 

Bliższych informacji udzielają: 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wlkp., 

 ul. Podmiejska 23 

 tel/fax 095 732 65 44 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze, 

Ul. Zamenhofa 1 

Tel 068 328 48 86 

Oraz na stronie www.lubuska.ohp.pl 
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Paweł Biskup  

 

„Śladem Strugi Jeziornej” 

 
Na terenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego występuje naturalny twór 
wodny zwany Rynną Łagowską. Rynnę tworzą: Struga Jeziorna, jezioro Buszno, 
jezioro Buszenko, stawy Bochenek, jezioro Ciecz (Trześniowskie), jezioro 
Łagowskie i rzeka Łagowa. Wg aktualnych ustaleń powstała ona kilkanaście 
tysięcy lat temu po przejściu lodowca. Jest to bardzo malowniczy obszar z 
niespotykana rzeźbą terenu, gdzie głębokie jeziora o niezwykle czystej wodzie 
otoczone są stromymi morenowymi wzgórzami. 

 

 

 

Struga Jeziorna 

W połowie drogi pomiędzy Wielowsią aTemplewem leżą stawy z których wypływa 

Struga Jeziorna. Rzeczka ta wije się przez „ostoje dzikiej zwierzyny" leżącą w północnej 

części Łagowskiego Parku Krajobrazowego. Wielka atrakcją tych leśnych ostępów jest orzeł 

bielik i jego gniazda. Jednak tylko nieliczni znają ich położenie. 

 



 50 

Jezioro Buszno 

Jeziorna wpływa do Buszna, urokliwego jeziora w gminie Sulęcin. Powierzchnia 

0.587 km2 , głębokość max 36m. Jezioro to otoczone jest pięknym lasem buczynowym. Na 

wędrówkę piesza bądź rowerowa polecam zachodni brzeg, jest przejezdny na całej długości 

i posiada więcej walorów turystycznych od brzegu przeciwległego. 

Jezioro Buszenko 

Z Buszna, Jeziorna wpływa do Buszenka. Pozostałością po gospodarzu niemieckim 

jest przedwojenna konstrukcja przypominająca wojenne bunkry. Jej zadaniem było 

regulowanie poziomu wody pomiędzy oboma jeziorami. Buszenko jest jeziorem dzikim, 

próżno szukać tu wielu śladów ingerencji człowieka. Powierzchnia 0.279 km2, głębokość max 

20m. Wędrując wschodnim brzegiem Buszenka, w jego południowej części napotkamy górę 

Gorajec, po Bukowcu najwyższe wzniesienie Ziemi Lubuskiej 225m n.p.m. Prawdziwym 

wyzwaniem dla wszystkich turystów jest zdobycie tego wzniesienia, kilku śmiałkom udało się 

wbiec na szczyt Gorajca zachodnim stokiem, co jest bardzo rzadkim wyczynem. Wysiłek 

wspinaczki opłaca się jednak stokrotnie, gdyż stojąc na szczycie Gorajca, zapominamy 

w jakiej części kraju jesteśmy. Tereny te, wraz z morenami jeziora Trzesniowskiego często 

nazywane są Łagowskimi Bieszczadami. 

 

Jezioro Ciecz 

Wędrując nad rybnymi stawy Bochenek docieramy do jeziora Trzesniowskiego. Jest 

to najpiękniejsze i najgłębsze jezioro Ziemi Lubuskiej. Głębokość maksymalna 58.5m, 
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długość 4770m, powierzchnia 1.86km2. Jezioro to jest prawdziwym rajem dla amatorów 

wędkowania, pływania, turystyki wodnej (kajaki, rowery wodne, łodzie) oraz płetwonurków, 

których przyciągają głębiny i niezwykle czysta woda. Linia brzegowa jest bardzo 

urozmaicona i wymagająca dla wszystkich turystów. 

 

Jezioro Łagowskie 

Kanałem wodnym jezioro Trześniowskie wpływa do jeziora Łagowskiego. Kanał 

będący dziełem ludzkich rąk otoczony jest turystyczną miejscowością znaną jako Łagów 

Lubuski. Wschodni brzeg jeziora idealnie nadaje się do pieszych wędrówek. W porównaniu 

do dzikich i wymagających ścieżek jezior Buszno, Buszenko i Ciecz szlak turystyczny na 

jeziorem Łagowskim jest wręcz komfortowy i polecam go całym rodzinom. 

Z jeziora Łagowskiego wypływa mała rzeczka Łagowa i jest to koniec naszej 

wędrówki. Długość trasy to ok. 17km i wszyscy chętni do poznania Rynny Łagowskiej 

muszą zarezerwować cały dzień na tę wyprawę. Zabrać należy wygodne turystyczne buty, 

plecak wypełniony prowiantem i wodą oraz aparat fotograficzny. Każdy kto zdecyduje się na 

tą wycieczkę, na jeden dzień przeniesie się w świat niepowtarzalnej przyrody. Zapraszam 
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Ryszard Bryl 

 

Próba dalszej współpracy 

 

- W 1998 roku zakończyła się pierwsza część podjętych działań współpracy ze strony polsko 

– niemieckiej i niemiecko – polskiej w Łagowie pomiędzy Towarzystwem Przyjaciół Łagowa 

i Zrzeszeniem Heimatkreis Oststemberg z siedzibą w Choris koło Berlina – wydającym 

czteromiesięcznik „Osternberger Heimatbrief”  

 

- oba te stowarzyszenia podjęły w latach 1995 -  1998 współpracę mającą na celu 

przywrócenie miejscowości Łagów jej należnych walorów turystycznych i krajobrazowych, 

wspólnej, planowanej współpracy kulturowej, szeroko i całorocznie realizowanej. Wszystko 

to, aby dawni mieszkańcy Łagowa i okolicznych wsi czuli wspólnotę upływającego czasu, 

więź z terenami gdzie dorastali, oraz aby odwiedzając Polskę pamiętali jej historię. Nad 

całością opisanych przedsięwzięć czuwali, Prezes TPŁ Irena Sinicka – Szeja oraz ze strony 

niemieckiej były   mieszkaniec Łagowa Helmut Sommer, wiceprzewodniczący i skarbnik 

Zrzeszenia. Śmierć I. Sinickiej – Szeja przerwała realizowane, wstępnie ustalenia. Czytaj 

materiały w tym piśmie -  „Można inaczej”, „Nie wysłany list”, „Referat Pani dr Sinickiej – 

Szeja z 02.12.1995 r. w j. niemieckim”. 

 

 

- w ramach minionego 10-cio lecia niewiele się 

zmieniło w w/w próbie współpracy. Odeszła 

dr Sinicka – Szeja, upadło TPŁ, resztę znamy 

   

- W ostatnich latach przebywając częściej w Łagowie, 

przyglądając się jak turystycznie stoi w miejscu 

Łagów, zainteresowałem się kilkoma tematami, 

w których można podjąć próby lepszego wizerunku 

miejscowości, pracy na miejscu, walki z bezrobociem 

czy też lepszą, lokalną turystyką i krajoznawstwem. 
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Łagów jest skazany na turystykę w dobrym tego słowa znaczeniu. Że tak jest, będziemy 

udowadniać w wielu tekstach 2009 roku. 

 

- Przez Łagów przewijało się i tak będzie, wiele wycieczek polskich i zagranicznych, byli 

i będą turyści weekendowi, dłużej oraz wielokrotnie powracający do Łagowa, tutaj 

przebywający najchętniej. Do Łagowa przybywają wycieczkowicze dawnej Ziemi 

Sulęcińskiej, Ziemi Torzymskiej, Ziemi Łagowskiej i ościennych. To tutaj w OW. Leśnik 

i innych placówkach wypoczynkowych zakładają swoje bazy turyści niemieccy 

i nostalgicznie zwiedzają, podróżują, dają zarobić miejscowym. Tak powinno być, nie 

przeszkadzajmy, bądźmy spolegliwi. 

 

W 2007 roku, pod koniec listopada gdy po remoncie 

uruchomiono organy w kościele p.w. J. Chrzciciela 

w Łagowie byli dawni mieszkańcy , były ich emeryckie 

pieniądze, były wspomnienia. 

    W tym roku, 18.06.2008 w Łagowie była także duża grupa 

niemieckich turystów, ludzi starszych, byłych mieszkańców 

dawnego Łagowa i powiatu sulęcińskiego, którzy tradycyjnie 

zamieszkali w OW „Leśnik” i pensjonacie „Daga”. Dzięki 

wcześniejszym kontaktom można było doprowadzić do 

przerwanych rozmów z lat 1995 – 1998, można było podjąć 

kształtowanie wizerunku Łagowa, zacieśnienia współpracy 

i kontaktów. 

 

 Do pensjonatu „Daga” , a następnie do Sali obrad Urzędu Gminy jako moderator 

spotkania zaprosiłem n/w osoby: 

− Pana wójta gminy Ryszarda Oleszkiewicza jako gospodarza samorządowego 

w Łagowie, 

− Byłego prezesa Stowarzyszenia dla Rozwoju Ziemi Łagowskiej Bronisława 

Dornagałę, 

− Jako tłumaczy z j. niemieckiego – Monikę Bryl ze Stuttgartu oraz Piotra 

Głogowskiego – obecnie mieszkańca Łagowa, 
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− Byłych Łagowian, teraz z Niemiec: wiceprezesa i redaktora Zrzeszenia 

Heimatkreis e.V. Oststernberg oraz Chistę Weindlich obecnie mieszkających 

w Berlinie i Poczdamie. Nie zdążył przybyć były mieszkaniec Niemiec teraz 

Łagowa Jörg Lüderitz, historyk, dziennikarz i archiwista, autor książek 

o regionie gdzie zamieszkujemy, człowiek ogromnej wiedzy i skromności, 

uczący się   j. polskiego. 

Na spotkaniu z pomocą tłumaczy omówiono wspólnie to, co już wcześniej i więcej niż 

raz omawiano o Łagowie, jego dobrach kulturowych, turystycznych, krajobrazowych 

i przyszłościowych. 

Obecnie trzeba sprecyzować i określić nowe, realne czynności, nowe propozycje we wspólnej 

Europie, przyjąć na posiedzeniach Rady Gminy, naszych małych samodzielnych 

„republikach” to co poprawia ich wizerunek i pokazuje postęp. 

 W Łagowie mogą to być czytelne informacje turystyczne, kierunki dla zwiedzających 

okolice – zapisy już w 3 językach: niemieckim, polskim, angielskim – to już standard 

w turystyce. Także w Łagowie trzeba określić, czy pozostałości cmentarza ewangelickiego to 

zawsze zaniedbany obszar, nadal zubożony z tam pozostałego mienia, obszar teraz już 

wspomnieniowy, tradycja dla obywateli Niemiec. Ten obszar, to trudno dostępny teren, brak 

opisu na podzamczu, brak kierunku i brak głównie przecież dla starszych poręczy choćby 

najprostszych, trwałych i odnowionych dawnych solidnych schodów, nie powiemy że brak 

kamienia, cegły i drewna występuje w Łagowie. Choćby tyle. 

 

 

        Ryszard Bryl  
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Czy hydropompa zabytkowa! 
 

 

Wywołałem na przełomie X i XI 2008 roku temat zabezpieczenia wejścia do 

hydropompy – budowli nieczynnej, stojącej przy brzegu jeziora łagowskiego w Łagowie. 

To była konieczność aby uniknąć grożącego nieszczęśliwego wypadku w każdy kolejny 

dzień. 

Stało się faktem, że interwencyjnie „Gazeta Lubuska” podjęła temat i słusznie, przez co 

udało się z red. Krzysztofem Fedorowiczem ustalić następne przybliżone dane, lokalnie 

ważne, porządkuj ące i znane, starszym mieszkańcom w Łagowie. 

Teraz, kiedy jestem już po pierwszych rozmowach z niektórymi mieszkańcami gminy 

Łagów opisuję trochę celniej to, co i jak spełniała i służyła hydropompa i trafostacja w 

jednym. Później snuję swoje oby korzystne sceny na przyszłość 
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Nie jest to ostatnia zapewne wypowiedz GL o Łagowie i jego niewykorzystaniu 

turystycznym rok w rok , bo taki jak Łagów, wiejski 

z naznaczenia administracyjnego i małomiasteczkowy 

z życia ludzi, zabytków, walorów turystyczno – 

krajoznawczych, choćby tylko z tych powodów 

i zdarzeń trzeba pisać i pomagać. 

 W dniu 18.11.2008 ukazał się w GL artykuł 

interwencyjny red. K. Fedorowicza o ratowaniu 

trafostacj – hydropompy mieszczącej się przy 

ul. 1 Lutego. 

 Pan red. K. Fedorowicz nie ustrzegł się jednak 

błędu powierzchniowości o w/w obiekcie, jak było 

faktycznie należy dociekać dalej… 

 W jednym zapewne, już potwierdzonym jest, 

że trzeba ratować obiekt, bo Łagów nie miał i nie ma 

nadwyżek powierzchni mieszkalnych, komunalnych, w których coś użytecznego może 

zafundować i zafunkcjonować z pożytkiem dla lokalnej, małej społeczności gminnej, 

a życzymy sobie i trochę dalej. Nie można nawet myśleć, że nie wiemy co zrobić z budowlą, 

na co ją przeznaczyć itp. Broń Boże nie dbać dalej, nie wiedzieć co możemy i jak 

wykorzystać, do czego może służyć. Niedopuszczalne.  

 W Łagowie, przez dziesięciolecia zniszczono dosyć, budowano tam gdzie nie należy, 

wyburzano to co powinno stać i otynkowano te budowle, które pokazywały Łagów 

mediatowy, inny pośród innych, historycznie oczywiście patrząc. 

 Tak zniknęła przystań FWP, rybakówka, leśniczówka, otynkowano budynki 

szachulcowe itp. Zarazem nie ustrzeżono się zaniedbań i nie dopilnowano, i tak pozostaje 

kradzieży elementów zabytkowych w kilku miejscowościach, przydatności do dalszego 

wykorzystania postacyjnych budynków PKP w Łagowie, Gronowie i Sieniawie, pałacu po 

PGR w Żelechowie itp. itd. Prawdopodobnie znajdę ich niedługo więcej… 

 Idąc dalej, trzeba oczekiwać na mądre decyzje samorządowej władzy, dbałość z dnia 

na dzień we współpracy z szeroko pojmowanym społeczeństwem lokalnym. 
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Mądre podejście władz samorządowych UG Łagów musi zaistnieć, bo to są fakty 

medialne, błędy, to klęska lokalnych decydentów. 

 Tak się stało, że znana z wyglądu i miejsca posadowienia od dziesięcioleci 

interesująca budowla i jej pierwotne przeznaczenie to już ostateczna historia przeznaczenia 

i wykorzystania technicznego. To znamy i jest zgodne z użytkowaniem w łagowskim PGR 

i znajdującą się tam małą gorzelnią wytwarzającą tzw. surówkę spirytusową. 

 Nie znamy paru faktów o tym obiekcie, ale obecny jego wygląd z sugerowanego 

wykorzystania to: 

− Nie mógł być ten obiekt wieżą widokową choć tak pozornie wygląda, gdyż 

jest wieża posadowiona najniżej i najbliżej linii brzegowej jeziora, a to 

z powodu przeznaczenia i zainstalowania urządzeń filtruj ących, 

− Pomimo, że budowla ma kilkanaście metrów wysokości, jest za niska, 

przedwojenne zdjęcia niemieckie pokazują obszar wokół, bez zadrzewienia – 

wieża była widoczna z jeziora i mogła pozwalać widzieć więcej i dalej, 

− Pobliski półwysep z obecnymi domkami Schroniska Młodzieżowego był też 

wolny od dzikiego zadrzewienia 

− Hydropompa nie mogła być i służyć za obiekt, na którym można przebywać 

na dachu, gdyż zawsze konstrukcyjnie był słaby, a wejście drabinkami 

metalowymi z zewnątrz i wewnątrz były techniczno-służbowym, czyli 

wykorzystywane podczas działań naprawczych… 
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Jak mówią emerytowani elektrycy, mechanicy, mający dostęp do hydropompy 

w latach remontów lat 70-tych XX wieku, obiekt był pod prądem co równa się, że nie mógł 

być udostępniony inaczej. 

Jeśli obiekt był pod napięciem, pracował, miał doprowadzone przewody energetyczne 

to udowodniliśmy (cbd. u), że pracował systemem zamkniętym, pod nadzorem i wg prawideł 

BHP. 

Patrząc z innej strony na hydropompę czasu obecnego, to po wycięciu kilku drzew 

olchowych – samosiewów, może powstawać ciekawostka widokowa, nowa sytuacja 

ekspozycji tego obszaru krajoznawczego przy 

jeziorze łagowskim ze wzmocnionego dachu 

wieży. Ta sytuacja może być prawdziwa 

i korzystna dla Łagowskiej turystyki tylko 

wówczas, gdy obiekt byłby wyremontowany 

i miał duszę. 

Oczywiście wybiegam pozytywistycznie 

naprzód, wierząc, iż ciekawa budowla po 

pierwsze się faktycznie ostanie, zostanie 

zauważona jej przydatność, znajdą się pieniądze 

najpierw na zabezpieczenie a następnie pełny 

remont, a ostatecznie, przystosowanie do funkcji 

publicznej… Można tak zrobić ale po fachowych 

badaniach budowlanych 

Problem budowli hydropompy, to już nie 

jest lokalny problem, sztuczne nagłośnienie, ale temat do przyjęcia ustaleń aby go rozwiązać 

czy to siłami miejscowymi, pomocą UG i zdobyciem pomocy finansowej z zewnątrz. Musi 

się stać jasne, aby wiadomym było, że właściciel, dzierżawca, jest zainteresowany pomocą, 

czy czeka tylko aby problemu się pozbyć. Obiekt to zapewne zabytkowy i wymagający 

ochrony. 

 

Aneks 
Idąc dalej w tym przedmiocie – klika lat temu zaniedbaną poniemiecką, dużą wieżę ciśnień 
stojącą w Jasieniu przy ul. Wilczej 1 wyremontowali członkowie Koła PTTK „Włóczęga” 
obchodzący w tym roku 50-lecie aktywnego działania. To dynamiczne koło PTTK ma obecnie 
znakomite miejsce całoroczne do spotkań, dyskusji planowania kolejnych przedsięwzięć 
turystycznych. Czy Łagów potrafi?? 
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Wspomnienia, listy, rozmowy… 

 

Sentymentalny powrót po latach 
 

Pierwsze moje spotkanie z Łagowem, Perłą Ziemi Lubuskiej  to rok 1960. Pobyt był  

związany z uczestnictwem w zgrupowaniu kadry juniorów w piłce 

nożnej województwa zielonogórskiego. Bezpośrednio po tym 

letnim zgrupowaniu – trwały wakacje, pozostałym na kolejnym 

zgrupowaniu mojego klubu „LUBUSZANKA” Zielona Góra. 

Pierwsze zgrupowanie to sala Szkoły Podstawowej (dziś 

Biblioteka Gminy Łagów). Zajęcia odbywały się na miejscowym 

boisku tamtejszego LZS-u w przepięknym terenie pofałdowanych 

wzniesień, pagórków i dolin, wokół czyste wody jezior… Kąpieli 

zażywaliśmy dużo na ogólnodostępnym kąpielisku i plaży 

„PROMYK”. Ówczesne nasze kierownictwo zgrupowania – 

p. Józef Markiewicz oraz trenerzy p. Władysław Szeja, 

p. Bolesław Raba – już nieżyjący dbali nie tylko o nasze wyszkolenie, nowe umiejętności, 

obycie, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ale też wypełniało nam czas wolny wycieczkami po 

okolicy. W tym wieku (ur. 1944) byłem zauroczony miejscowością, jeziorami, przyrodą. 

Drugie zgrupowanie klubowe to baza Ośrodka Wypoczynkowego „PROMYK”, 

wyżywienie w ośrodku ZMS- u dokąd codziennie spacerkiem przemierzaliśmy i łapaliśmy 

treningowe doskonalenie wytrzymałościowe, od porannego spaceru wśród jeziora 

Łagowskiego poczynając… Brzegi jeziora dostępne, niezabudowane, naturalnie 

ukształtowane ścieżki, bez ingerencji naprawiaczy… Gdzie te czasy?? 

  Moja nieobecność w Łagowie to 

z różnych przyczyn trwała do roku 2006. Od 

tego roku za namową przyjaciela odwiedzam 

Łagów bardzo często w rytmie 

zmieniających się pór roku. Znam chyba 

znacząco miejscowość, okolice, historię 

miejscowości, przeszedłem z kolegą 

krajoznawczo to co otacza Łagów i okolice 

jak Pawski Ług, Buhmülle i inne ciekawostki jakie są w tej gminie. To chwile 
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niezapomniane, góra Bukowiec, trudny Gorajec, lasy przepięknych buczyn łagowsko– 

sulęcińskich itp. Poznałem miejscowych ludzi, ich ciekawe opowiadania, ciekawe 

wspomnienia okresu zasiedleń po 1945 roku. To jest wspaniałe i piękne, ale są ludzie 

obojętni, obojętni na zmiany, postęp, potrzebę nowego wizerunku, „tradycyjnie” nie mając 

czasu na aktywność co najgorsze – przecież w swoich miejscowościach najbliższych! 

Doszedłem do wniosku, że są to ludzie bez przyszłości, żyją z dnia na dzień – w mojej 

subiektywnej ocenie. 

 Perła blednie, jej mankamenty to: 

a) Zabudowywana, chyba bezprawnie linia brzegowa jezior, 

b) Brak ogólnodostępnego uporządkowanego przy linii brzegowej głębokiej kąpieliska 

c) Ciągle fatalny stan nawierzchni dróg wylotowych, łączących jako drogi powiatowe 

z Jemiołowem i Żelechowem, 

d) Brak porządku i dbałości o poewangelicki, poniemiecki cmentarz (schody w rozsypce, 

brak bezpiecznych poręczy dla odwiedzających), 

e) Niepokoi stan obecny Tysiąclatki – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Obrońców 

Warszawy otwartej historycznie ponad 40 lat temu. 

 

 

 

 

 

 

To tylko kilka spostrzeżeń widocznych, dostępnych dla oka i aparatu fotograficznego, oby 

następowała zauważalna, stopniowa poprawa wizerunku – jak czytałem II – ligowego 

Łagowa. Pora aspirować ponownie do I - szej ligi mówiąc po sportowemu. Jaki koń to widać 

dokąd pokieruje ciągnąc ładunek problemów to rola woźnicy. 

Wszystkim mieszkańcom życzę aby spełniły się ich wybory obiecane przez wybranych… 

Czytałem nr 44 tygodnika „Dzień za dniem” – smutek wieje z artykułu o sukcesach UG. 

 

        M. W. 

        Zielona Góra 
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Zawsze można mieć swoje winogrona 

 

Zawsze można spróbować mieć na swoje potrzeby krzewy winne, winogrona, wytwarzać 

wino, soki, a choćby objadać się kolorowymi winogronami, do pierwszych 

przymrozków. 

 

 Zmienia się na korzyść czas i klimat dla winiarzy i osób, które mogą i chcą nasadzić, 

hodować i uprawiać winorośl przy domu, na działce, czy tworzyć udane małe winnice (ponad 

200 sztuk). 

Ten rok, to po raz pierwszy w Polsce od lat, chyba od powojennego okresu, sytuacja 

nowa, korzystniejsza ustawowo, decyzja Sejmu, że w Polsce można mieć rejestrowaną 

winnicę, wyznaczono limity hektolitrów wina i inne normalne zasady. 

Polska nigdy nie była istotnym producentem wina, trochę zawsze produkowano tego 

owocowego, ale nie nazwiemy winem soków wzmacnianych alkoholem, winopodobnych 

jako tradycyjne dobre, smaczne wino ze szczepów, bo tego prawnie nie było, Polska też teraz 

nie będzie konkurentem tradycyjnych producentów z wielowiekowymi, rodzinnymi 

obszarami winnic, przechowalni, handlu winami. Tymi producentami są państwa bardziej 

śródziemnomorskie, w lepszym 

ciepłym klimacie o większej ilości dni 

letnich, cieplejszych. 

W Polsce już od 20 – 25 lat 

rozpoczęto hodować winogrona 

szlachetne, deserowe w szklarniach, 

pod folią i okazało się to bardziej 

dochodowe od pomidorów czy 

kwiatów. 

Powoli, ale systematycznie 

następowały w Polsce zmiany na 

lepsze. W kilku regionach kraju od Jasła, gdzie jest znana winnica „GOLESZE” Romana 

Myśliwca, po Dolny Śląsk – winnica Władysława Deptuły, po okolice Zielonej Góry czyli w 

Starym Kisielinie, Mozowie k/Sulechowa, Łazie i Proczkach w gminie Zabór tworzy się 

nowe nasadzenia i będzie dostępne wino gronowe. Wino w 2009 roku i ze zbiorów 2008-go 

roku, dotychczas pitego jako poczęstunek bo obowiązywała chora norma zakazu sprzedaży. 
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Myślę, że w Zielonej Górze od 2009 roku „piwobranie” powracać będzie do tradycji 

winobraniowej. Aktualnie mamy znaczny, duży postęp w prowadzeniu krzewów, odmian, 

sposobów cięcia i nawożenia, tutaj także można sadzić i dosadzać cały rok, jeśli mamy 

miejsce przygotowane przy domu, czy tworzyć winnicę. Ukorzenione sadzonki 

w doniczkach, tulejach plastikowych i papierowo-kartonowych pozwalają na dobór odmian, 

transport i nasadzanie letnie. 

Wybierając odmiany deserowe i tworząc im poprawne warunki ochrony mamy taki 

owoc jak w sklepie, jakie podziwiamy w skrzynkach z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Francji, 

Turcji. 

Tradycja upraw i zastosowanie, dzieli krzewy winogron i ich rodziny na deserowe 

i przemysłowo-przerobowe. 

To co dotychczas napisałem jest skromnym tekstem inicjującym informacje o uprawie 

winorośli, do posiadania winnych krzewów i zdrowego i konsumowania. W tym tekście chcę 

zasugerować, że tereny Ziemi Łagowskiej, Łagowa to stoki, wzniesienia, pagórki, gdzie 

naturalne nasłonecznienie jest istotną wartością do wykorzystania i ostatecznego uzyskania  

barwy, słodkości i wielkości owocu i grona na krzewie. 

Aby już jesienią i wiosną można było kupować sadzonki, proponuję ich nazwy, kolor 

owocu, czas dojrzewania, kraj pochodzenia: 

� Deserowe z Mołdawii: 

Muskat Letni, żółty, duże grona, owoce owalne w VII, IX w m-cu  

Kodrianka, granatowa, duże grona, duże owoce owalne w IX 

Arkadia, żółty, duże grona, owalne w VIII 

� Z Węgier: 

Prim, żółty, duże grona, VIII, IX 

Nero, granatowy, duże grona, VIII 

Junior, żółto-zielony, grona do dużych IX 

� Z USA: 

Alden, ciemny fiolet, duże grona, IX 

� Przerobowo-przemysłowe: 

to więcej gron na krzewie, drobniejsze owoce i mniejsze grona, najlepsze na soki i wina, 

Leon Millet, ciemne, wczesne,  
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Pionet Noir, ciemne, śr-późne, 

Müller Turgau, jasne, wczesne 

Sylvaner, jasne, późne 

Rislingi, Rulander, Elbling – białe 

Krzewy zawsze sadzimy ok. 1,5 m od 

drugiego, aby w przyszłości mieć 

zawsze dostęp do rozrastającego się 

krzaka, móc go swobodnie formować, 

obrywać, podwiązywać i aby słońce 

i wiatr mogły pomagać w rozwoju, osuszaniu, co skutkuje sukcesem w mokre lata. 

Każde nasadzenie, to przygotowanie mieszanki dobrej ziemi w dołki, z nawozami 

mineralnymi oraz masą humusu organicznego – to wieloletnia baza dobrych plonów. 

Stosujemy praktykę, aby jesienią (po 15.11) przyciąć i przywiązać górę pędów, gdyż są słabe, 

niezdrewniałe, zmarzną i jest ich za dużo. Nowe nasadzenia przez pierwsze lata okrywamy 

agrowłókniną, papierem, usypujemy kopczyk ziemi na korzeniach i tak pozostawiamy do 

marca. 

Wiosną odkrywamy, sprawdzamy pędy, trochę przycinamy, posypujemy nawozem i czekamy 

na rozwój. 

O uprawie śródrocznej, ochronie przed szkodnikami i chorobami grzybowymi w 2009 r. 

        

 

 

 

Ryszard Bryl 
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Zapowiedzi, kontynuacje 
 

 

Kiedyś odjeżdżały stąd pociągi! 

był dworzec PKP w Łagowie 
 

Będzie bardzo krótko tekstem, będzie więcej fotografii 2006 – 2008 – brak zmian, 

mogło się tylko pogorszyć. Dlaczego? 

 

Dlaczego polskie PKP są takie uparte, dlaczego brak 

normalności, aby przekazywać zasoby kolejowe okolicznym 

wsiom, miasteczkom i miastom, gdzie czas kolei się skończył, 

albo „skończono” przedwcześnie z koleją?! 
 

W latach transformacji kończono dziwnie z RSP, PGR-ami, kopalniami, hutami, 

transportem kolejowym – obciążając nadmiernie drogi publiczne i nie budując autostrad, tak 

jak się obiecuje, obiecuje. A czasy się zmieniają… 

Jak jest z lokalną koleją pokażą zdjęcia. 

W 2009 roku napiszemy obszerniej o lokalnej, zaniedbanej, niepotrzebnie i 

bezmyślnie kolei lokalnej. 

 

Łagów miał światowej sławy zapaśnika, pozostał na cmentarzu 

ślad… 

W 2009 roku mija 60 lat od śmierci, czy w domu gdzie mieszkał i 

prowadził restaurację budujemy tablicę pamiątkową Leona 

Pineckiego? 
 

    
 

• Redakcja ogłasza konkurs na opis, wspomnienie, zdjęcia, dotyczące budowli 

drewnianych, drewniano- murowych (tzw. muru pruskiego), których w Łagowie  i 

okolicy było więcej niż widać i jest (rozebrane, zburzone, otynkowane). 

• Wyniki ogłosimy w nr 2/09 

• Nagrodami są: DVD, płyty muzyczne, płyty filmy DVD, zegarki naręczne, budziki, 

albumy do zdjęć. 
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W 2009 roku spróbujemy być, widzieć i opisać. 

 

 

Będziemy pisać o tym co zobaczyliśmy i zobaczymy to czego już nie widać gdyż przeminął 

czas i ludzie, co było i jest a jakby nie pamiętamy i nie zauważamy przy zabieganiu XXI 

wieku 

 

•  Pokażemy mieszkańcom starszym i młodszym, turystom, że w Łagowie i okolicy jest 

więcej niż 2 jeziora i są do nich dość dobre, dostępne pojazdom wszelakim drogi do 

wody, do udanego wędkowania do pieszych krajoznawczych eskapad dalej niż sam 

kurort… 

•  Zajrzymy na stację PKP Łagów – której już nie ma, (w 2009 roku 100 lecie otwarcia 

linii kolejowej Toporów – Łagów – Międzyrzecz) 

• Co się dzieje z budowlami i ziemią wykupioną w grudniu… 

• Opiszemy, oby ciekawie, to co było i jest na wzniesieniu – czyli był sobie dobry PGR 

i gorzelnia, 

• Jak żyje się pensjonariuszom w Toporowie, 

• Czy w gminie są boiska sportowe dla tych co grali i grają, chcą grać w piłkę nożną – 

pokolenia się zmieniają a piłka nadal jest okrągła, 

• Jaki jest „prawie fenomen” piłki nożnej w Toporowie, 

• Jak to ze Skansenem w Jemiołowie jest, 

• Co myślą w Niedźwiedziu każdej wiosny i co tam za inicjatywy są do propagowania, 

• Interesujący i tajemniczy Kosobudz i okolice, 

• Dlaczego z ul. Promenada jest jak jest… 

• Małe gospodarstwa (jakby Ponderosy) w plenerze podłagowskim, przysiółki i osady 

wiejskie. 

• Patrzeć będziemy oczywiście, jak zmienia się Łagów przed sezonem turystycznym, 

jaki jest w sezonie, co pozostaje po sezonie… 

• Spoglądać będziemy także na przydatność i aktywność pracy UG… 

• Bardzo chętnie opublikujemy relacje z odbytych wycieczek wokół Łagowa, Lubrzy, 

Skąpego, Krosna Odrzańskiego, Sulęcina gdzie jest również mnóstwo przyrodniczych 

ciekawostek i piękne krajobrazowo do przybliżenia, 
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• To dzięki Waszym fotografiom i pisemnym relacjom przybliżymy nowym 

pokoleniom turystów obszary znane od dawna ale tylko niewielu…, 

• Jeżeli sygnalizowane formy turystyki będą się realizować, to mamy same plusy 

zdrowotne, krajoznawcze, regionalne i będziemy mniej ważyć, 

• Próbujmy w 2009 roku 

 

 

 

Redakcja 

 

 

 

Jako numer próbny, mamy szereg obaw jak zostaniemy przyjęci jako pismo lokalne w gminie 

Łagów. Treść tego wydania powtórzymy latem 2009 łącząc z nr 2-3/09. 
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- Planujemy w 2009 roku reaktywować lub powołać silne, nowe w swojej działalności 

Stowarzyszenie Tradycja i Przyszłość Łagowa i Gminy Łagów, Stowarzyszenie o szerokim 

profilu przedsięwzięć i zainteresowań członków założycieli i osób, którzy będą się Łagowem 

interesować przez cały rok. 

- Pragniemy też uporządkować dotychczasowe próby i fragmentaryczne działania 

poprzedników po 1998 roku, brak faktycznej ciągłości i aktywności, panujący chaos 

w ochronie dóbr historycznych oraz planowania dni powszednich, turystycznych okolic 

Łagowa. 

- Nie będziemy wielkim ośrodkiem turystyki i wypoczynku, ale warto utrzymać to, co dała 

natura, te walory miejscowe, jakich nie mają inne okolice, dbać rozsądnie i ulepszać je aby 

służyły mieszkańcom oraz odwiedzającym turystom z kraju i zagranicy 

- Ostatnie lata w Łagowie pokazały, że jest potrzebne nowe spojrzenie na ochronę 

utrzymania tradycji i pamięci miejsc zamieszkania, pamięci gromadzonych zasobów 

historycznych przez lata życia i pracy w Łagowie dzięki lek. med. Irenie Sinickiej- Szeja. 

- Dlatego potrzebna jest nam- inicjatorom przedsięwzięcia przychylność byłych i obecnych 

mieszkańców Łagowa i innych wsi gminy łagowskiej. Potrzebna jest nam także pamięć 

i pomoc tych mieszkańców Łagowa, którzy juz rozproszeni nową drogą życiową zamieszkują 

w Polsce i poza nią, tych co odwiedzają aktywnie i wspominają miło turystyczny i kurortowy 

Łagów. 

- Chcemy też pamiętać, znać i przybliżać wiedzę o tym, jak było w Lagov_niemieckim 

(do 31.01.1945) oraz powojennych latach PRL-owskiego Łagowa Lubuskiego. Zamierzamy 

opisywać i utrwalać w fotografii przedsięwzięcia, pomysły i osiągnięcia dni powszednich 

w Łagowie- latem i zimą. 

- Chcemy zapisać zwykłe i sportowe wydarzenia, czas osiedlania się i budowania, 

wydarzenia lokalne i nakazane święta państwowe PRL-u (1 Maja i 22 Lipca), podczas 

których działo się świątecznie i sportowo. Interesują nas zachowane, okazjonalne zdjęcia lub 

filmy ruchome... 

- Aby opisać tradycje i przeszłość musimy usystematyzować to co uda się zgromadzić 

i otrzymać od mieszkańców. Prosimy o informacje listowne, bezpośrednie rozmowy, 

wspomnienia o wszystkim co pamiętacie, co było ciekawym przeżyciem dnia powszedniego 

gdy byliście młodsi, świątecznym wydarzeniem, uroczystością z Waszym udziałem. 

- Interesują nas; 
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- zapasy Leona Pineckiego- zdjęcia, wspomnienia, 

- zawody motorowodne (ślizgacze) na j. łagowskim, 

- zdjęcia przystani wodnych i sprzętu nawodnego-pływającego- motorówki FWP- 

Bajka, 

- budowle przy wodne- składy lodu, rybakówki, restauracje, Buhmuhle, połowy ryb 

z łodzi na jeziorach, 

- wiatraki, młyny, leśniczówki, stadnina koni PGR Łagów, Toporów, bryczki, 

dokarty, 

- zawody sportowe i parady- p. nożna, siatkówka k/kina Świteź, wyścigi kolarskie 

i składy osobowe uczestników, 

- LZS- owskie zawody Klubów Sportowych ki. B, C, D, składy osobowe drużyn i ich 

kariera..., 

- zespół ludowy muzyków, big- beat lat 70- tych, 

- siedziba warsztatów i baz naprawczych URSUS- OTL, tartaku, PKP, placówki 

konnej PAGIET, 

- dawnych samochodów typu DKW, Citroen, Skoda i motocykli 

- ciekawostki od 1969 Lub. Lata Filmowego, itp. 

 

Wszystkie udostępnione dokumenty, opisy, zdjęcia, filmy zwracamy po ich obejrzeniu, 

skanowaniu, powiększeniu czy też reperacji fotograficznej. 

Chcemy zatroszczyć się o te zbiory i tradycje do jakich zostaniemy dopuszczeni i jak duże 

zainteresowanie wzbudzimy. 

 

Za grupę inicjatywną; 

 

 

 



 


