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Szkoła Podstawowa w Łagowie w latach 1945 – 1990 

- cz. I SP Łagów 1945 – 1964 r. 

 

 Niemiecki Lagow zostaje zajęty 01.02.1945 r., i z trudem, miesiąc po miesiącu staje się 

administracyjnie, polskim Łagowem, wypełnia się polskimi mieszkańcami, osiedleńcami ze wschodu Polski 

i z głębi kraju. Wojna jeszcze trwa, Niemcy w części już w styczniu 1945 roku uciekali z terenów na wieść o 

zbliżającym się froncie i Rosjanach, także w 

okresie luty – czerwiec, ale powracają, aż do ich 

ostatecznego opuszczenia w dniu 24.06.1945 

marszem do Odry. 

 Na terenach zajętych przez Armię 

Radziecką trwa zasiedlanie wsi, gospodarstw 

rolnych, jest uruchamiany handel, 

spółdzielczość, produkcja różnorodna. Trwa 

ustalanie zasobów przemysłu na Ziemi 

Sulęcińskiej i szerzej rozumianej Ziemi 

Lubuskiej. 

 Po linii cywilnej, w terenie, poruszają się grupy 

operacyjne KERM i MP z Warszawy (Komitet Ekonomiczny 

Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu) oraz grupy 

polityczne KW PPR z Poznania (Komitet Wojewódzki Polskiej 

Partii Robotniczej) aby tworzyć bazę agitacji i tworzyć warunki 

rozwoju szkolnictwa, kultury itp.  

 W lokalnej wojennej oświacie niemieckiej, jeszcze też 

nie polskiej jest zastój – jest wiosna 1945, każdy dzień to 

powojenny chaos, bieda, głód i oczekiwanie co będzie dalej… 

 

 Od Redakcji: Materiał o SP Łagów drukujemy dzięki 

uprzejmości Pani Zofii Masalskiej i zasobów jej archiwum 

domowego, które w części udostępniła redakcji. Rozmowy o 

Łagowie, o Zamku Joannitów, o czasach następujących zmian, 

to bardzo cenny materiał uzupełniający wiedzę licząc od 1945 

r., dla bardzo wielu. Teksty o SP Łagów będą drukowane w kilku częściach w tzw. c.d.n. Bo i jest o czym 

pisać. 

 

          Ryszard Bryl 
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 Do Łagowa w lipcu 1945 roku przybywa nauczycielka szkolnictwa powszechnego Pani Helena 

Płonczyńska, repatriantka z terenów wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Obszarem administracji – 

politycznej i oświatowej jest do 1950 roku miasto – starostwo – powiat Sulęcin. Tam po załatwieniu 

najpilniejszych spraw osobistych i zawodowych Pani H. Płonczyńska przystępuje do organizacji podstaw 

nauki szkolnej – jej pierwszego roku istnienia, działania i regulacji prawnej. 

 Łagów w II połowie 1945 roku, to Łagów prawie bez Niemców ale też jeszcze i bez Polaków – jest 

wiele wolnych domów i mieszkań. W Toporowie, w centrum PUR (Państwowy Urząd Repatriacji) trwa 

przyjmowanie, otaczanie opieką i kierowanie do wolnych gospodarstw i domów, przyjeżdżających nowych 

transportów osadników. 

 Zajmowane tereny powoli oddają Polakom, stacjonujący żołnierze Armii Czerwonej, tak w 

Toporowie – pałac Manteuffla i zajęte budynki w Łagowie (potem i pobliskie) kolejowe, G.S.. 

 Poniemiecki budynek szkoły ludowej w Lagow/Łagowie jest zajmowany przez żołnierzy 

radzieckich, po opuszczeniu przez wojsko – staje się obiektem dla szkoły polskiej. Jest zniszczony, 

zanieczyszczony, brak szyb, zamków, okuć, pozbawiony urządzeń i inwentarza szkolnego, płotów. Jest 

rupieciarnią, po łuski i  niewypały włącznie – to widok opłakany a codzienny wtedy w wielu miejscach… 

 Brakuje ludzi chętnych do pracy oczyszczającej – Pani Płończyńska sama działa w nowo 

utworzonym Zarządzie Gminnym z  wójtem  Henrykiem Malinowskim, udziela się w pracach administracji 

w tworzonym naprzeciwko budynku MO (potem II-gim budynkiem SP) oraz przy administrowaniu obiektu 

gorzelni w poniemieckim Ritter Gut 

– dobrach poniemieckich (potem 

PGR). Kilka osób z własnej, dobrej 

woli i namów wójta pomaga 

oczyścić obszar szkoły i pobliski. 

Nowi osiedleńcy, panowie 

Stanisław Kubiaczyk (krawiec) i 

Stanisław Żurawski pobielili ściany 

klasowe, pan Jarosław Kruszelnicki 

dopomógł gromadzić tzw. meble do 

szkoły, aby urządzić pomieszczenie 

klas w stoły, krzesła ogrodowe, 

zbierane po okolicznych przystaniach  byłych lokali gastronomicznych niemieckich. Panowie Stanisław 

Kubiak i Władysław Majchrzak zadbali o zamki, klamki i klucze do drzwi, aby szkoła chroniła swoje nowe 

biedne zasoby… 

 Dni 28 i 29 sierpnia 1945 r. ogłoszono jako pierwsze zapisy do szkoły polskiej na rok szkolny 

1945/46. Dnia 1 września 1945 r. tradycyjnie rozpoczęto rok szkolny 1945/46. Zorganizowano 4 klasy dla 

zgłaszających się dzieci z Łagowa, Jemiołowa, Malutkowa – w liczbie 120. Faktem lokalnym w powiecie 

było także skromne, niepełne zorganizowanie władz szkolnych 1945 roku w Sulęcinie. 
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Do pracy w Łagowie jako druga siła pedagogiczna bez kwalifikacji zgłosiła się p. Oleandrzyńska Janina z 

tzw. małą maturą (odpow. gimnazjum przedwojennego) powracająca z Niemiec. Tworzone klasy nie były 

równe rocznikiem urodzenia, lecz w rozpiętości 5-7 roczników, a w klasie IV-ej do dziesięciu!? 

 Praca nauczyciela jest niezwykle ciężka, trudna organizacyjnie i administracyjnie. Każde dziecko to 

inne zaniedbania, przeżycia wojenne, przedwczesna „dorosłość” itp. – nieustanny brak podręczników, 

papieru, pomocy, przyborów lekcyjnych, zeszytów. Cały rok kalendarzowy przybywa osiedleńców, 

repatriantów, łączących się rodzin, rodzeństwa, powrót do cywila byłych już żołnierzy i ich 

uprzywilejowane także osiedlenie. Przybywa dzieci z zapełniających się wiosek – Jemiołowa, Poźrzadła, 

Gronowa, Żelechowa, Sieniawy oraz odległych – Malutkowa i Trześniówka. Z pozostałych rodzin 

autochtonów też są uczniami dzieci niemieckojęzyczne. Codzienność, to nauka w szkole dwuzmianowa, w 

szkole dwuizbowej (i tak uczyli się Niemcy). Klasa III i IV to pierwsza zmiana, kl. I i II to druga zmiana. 

Rok szkolny prowadziły 2 nauczycielki i zakończono 26.06.1946 r. ze 100% promocją. 

 Historycznie patrząc, to znany nam, pokoleniom Łagowian budynek szkolny z 1912 roku, budowany 

na ówczesne potrzeby, i rozbudowany oraz adaptowany przez kolejne dziesięciolecia niemieckie i polskie. 

 Obok budynku uruchomianej szkoły były ślady, że nauczyciele niemieccy mieli ogród szkolny i 

boisko sportowe oraz w pobliżu dom dziecka z 1914 roku przy Mostowej z placem zabaw. Wszystkie te 

obszary były w kontynuacji nauki po 1945 r. i wykorzystywane pomysłowo przez rodziny nauczycielskie. 

 Od 1.09.1946/47 – drugiego roku szkolnego po polsku, podniesiono stopień organizacyjny o klasę 

V-tą, H. Płonczyńska była kierownikiem szkoły… 

 Klasy były liczne, roczniki 

rozciągnięte, umiejętności zaniedbane, 

zapał do nowej, spokojnej nauki wielki i 

widoczny. Dzieci do szkoły idą pieszo 

po kilka kilometrów, pojawiają się 

próby dożywiania przez Komitet 

Rodzicielski w porze zimowej w 

klasach. 

 W kolejnym, trzecim roku 

szkolnym 1946/47 powstają 

jednoklasowe szkoły w Sieniawie, Jemiołowie, Malutkowie, Żelechowie, a do szkoły w Łagowie 

uczęszczają z tych miejscowości tylko uczniowie klas V i VI.  

 W trzecim roku funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Łagowie kadrę nauczycielską stanowili: H. 

Płonczyńska, I. Zielińska, J. Jancewicz oraz Franciszek Filarowski – por. WP, zdemobilizowany oficer I 

Armii i Zygmunt Olejniczak, który od stycznia 1948 roku przemieszczony został do szkoły w Łagówku, 

utworzonej dla klas I-IV. 

 Ten czas, to konieczność organizowania nauki o skróconym programie szkoły VII-o klasowej, gdyż 

uczniowie byli na różnych poziomach nauki, przerwanych wojną klas podstawówki… 
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 To samo dotyczyło młodzieży i młodych dorosłych w miastach, po 1945 r. gdy pracując uczyli się, 

zawierali związki małżeńskie, kierowali samodzielnie zakładami pracy (wielokrotnie byli to 

zdemobilizowani żołnierze i partyzanci). 

 W 1947 roku egzaminy końcowe kl. VII-ej, o skróconym programie zdało 20 uczniów – 

absolwentów łagowskiej szkoły po raz pierwszy. 

 W latach 1948/49 – 1954/55 szkoła osiąga pełen stopień organizacyjny z klasami I-VII, a 

kierownikami szkoły byli: Michał Drela, Henryk Wachecki i powtórnie Helena Płonczyńska. 

 W szkole rozpoczęło działalność – Młodzieżowe Koło PCK, rozpoczął działalność sklepik szkolny, 

pod kierunkiem nauczycieli uczniowie realizują życie szkolne dla mieszkańców – rodziców. Organizowane 

są przedstawienia kukiełkowe, akademie świąt państwowych, zawody sportowe, zabawy noworoczne dla 

dzieci. Aktywny staje się Komitet Rodzicielski i poszczególni rodzice oraz sympatycy Łagowa. W 

prywatnych salach restauracji zapaśnika Leona Pineckiego odbywają się kilka razy w roku dodatkowe 

zabawy taneczne „kotyliony”, aby zebrane pieniądze z fantów przeznaczać na zakupy kolejnych, 

potrzebnych pomocy szkolnych – aparatu radiowego, głośników, narzędzi do zajęć praktycznych, 

podstawowego sprzętu sportowego. Zasilono pieniędzmi Komitetu Radzieckiego potrzebne zimowo-

wiosenne dożywianie oraz organizowano paczki pod zabawę choinkową u Pineckich i w gospodzie (potem 

„Pod Basztą). 

 Była kontynuowana dbałość o otoczenie wokół szkolne, boiska, ogródka uczniowskiego i 

nauczycielskiego, tworzono klomby kwiatowe i urządzano tzw. obiekty sportowe na świeżym powietrzu – 

skocznia – piaskownica w dal, wzwyż, równoważnia belkowa, drążek do podciągania ramion. Ta praca była 

konieczna i realizowana jako wdrażanie do działalności o mienie szkolne, o zagospodarowaniu otoczenia 

szkolnego, a w przyszłości własnych, prywatnych gospodarstw. 

 W terenie oświatowym, w sąsiednich wsiach ulega zmianie sieć szkół, do których uczęszczają dzieci. 

Powstaje Szkoła Podstawowa w Gronowie z kl. I-IV, Szkoła Podstawowa w Żelechowie z kl. I-V, SP 

Sieniawa z kl. I-VII, SP Toporów z kl. I-VII, SP Poźrzadło z kl. I-IV, SP Jemiołów z kl. I-VI, SP Łagówek z 

kl. I-III. W Łagowie powstaje przedszkole. 

 W budynku poniemieckim (teraz Urząd Gminy) w 1945 r. utworzono Posterunek MO, i w kilka lat 

potem z uwagi na potrzeby szkolne (ciasnota pomieszczeń) zostaje przeniesiony na ul. Sulęcińską 3 i tak 

pozostaje do chwili obecnej. Szkoła Podstawowa w Łagowie posiada do 1965 r. dwa budynki dydaktyczne, 

co pozwala zwiększyć ilość klas i uzyskać mieszkania nauczycielskie, sport toczy się w terenie i na boisku 

szkolnym. 

 W SP Łagów kadrę nauczycielską stanowią już: Michał Drela, Helena Płończyńska, Irena Zielińska, 

Franciszek Filarowski, Maria Karkosz, Cecylia Łozińska, Henryk Wachecki, Edward Wręczycki, Kazimierz 

Ciszak, Maria Skierska, Józef Łokieć oraz uczący religii w szkole ks. prob. Paweł Biłyk. 

 Kolejny etap szkolnictwa podstawowego w Łagowie to lata 1955/56 – 1962/63 (8 lat) i kierowanie 

szkołą przez Henryka Miarę i Natalię Miarę. Kadrę nauczycielską w tych latach stanowili w różnych latach 

od 7 do 11 nauczycieli i są to najczęściej ludzie młodzi podejmujący pracę po Liceach Pedagogicznych, z 
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nowym spojrzeniem na kształcenie uczniów i działanie szkoły. Tak w 1956 roku w szkole łagowskiej 

zostały utworzone dwie drużyny harcerskie i drużyna zuchowa. Ich aktywnością kierowała nauczycielka 

Aniela Leśniak i mieszkający wtedy w Łagowie druh Edward Wierzbicki – kierownik domów FWP Bajki. 

Pamięć ludzka i zapisy kronikarskie informują, że przez kilka lat harcerstwo to było widoczne w szkole i 

środowisku – ogniska, wędrówki piesze w terenie Łagowa i okolic, biwaki, zabawy harcerskie, wieczornice, 

przemarsze przebierańców – topografia w terenie,  gry sportowe to obraz tamtego harcerstwa. 

 Szkoła Podstawowa w Łagowie nie miała hali sportowej ani takich korytarzy w budynku, aby tam 

uprawiać namiastkę gier zespołowych, aż do 

wybudowania nowego obiektu w 1965 r. Takie 

trudności nie przeszkodziły osiągnąć wyników 

sportowych na otwartej przestrzeni. Dwaj nauczyciele 

Władysław Leśniak i Tadeusz Myszczyszyn wraz z 

uczniami zaczęli uzyskiwać pierwsze liczące się 

rezultaty sportowe – 1961 roku mistrzostwo powiatu w 

piłce ręcznej, w 1962 uczeń kl. V-tej Krzysztof Ejchler 

– zwycięża w skoku w dal (12-14 lat) na spartakiadzie wojewódzkiej w Zielonej Górze. Na zimowym 

obszarze łagowskich wzniesień rozpoczęto saneczkarstwo, narciarstwo, a na zamarzniętych jeziorach 

wytyczono lodowiska i trwały jazdy i mecze hokejowe. U wielu uczniów pozostały zaszczepione nawyki do 

uprawiania sportu już jako dorośli.  

 W 1959 rozpoczynają działalność: Samorząd Szkolny, Liga Ochrony Przyrody, Szkolna Kasa 

Oszczędności, Szkolne Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Aktywność dzieci w szkole i Łagowie 

jest duża – zawody sportowe, imprezy klasowe ogólnoszkolne, udział w wycieczkach i wyjazdach w teren z 

LOP i opiekunem Stanisławem Przybyłowskim, uroczystościach państwowych, pokazują pracę i 

zaangażowanie nauczycieli tamtych lat. Aby zwiedzić Polskę, być nad Bałtykiem, w Poznaniu, Zakopanem, 

Krakowie, Wieliczce, Tatrach często jedyny, okazyjny raz w życiu – dzieci gromadzą pieniądze z akcji 

wykopkowych i sadzenia lasu, pomaga Komitet Rodzicielski, zakłady Opiekuńcze… 

 Przez płynące lata pracy i nauki, szkoła ma bardzo trudne warunki działania, jest zbyt ciasno 

lokalowo. Szkoła liczy na przełomie lat 50-tych i 60-tych od 8-11 oddziałów, są klasy równorzędne A i B. 

SP Jemiołów i SP Żelechów są samodzielne w stopniu organizacyjnym. SP Łagów corocznie zwiększa 

liczbę uczniów, od 235-344 w różnych latach. 

 Do SP Łagów, od 1958 r. uczęszczają dzieci z Łagowa, Łagówka od/do kl. IV-VII, Gronowa i Stoku 

od kl. V-VII, klasy są duże, przepełnione. Nauka odbywa się w 6 pomieszczeniach klasowych na 3 zmiany. 

Ostatnia zmiana, na którą przychodzili uczniowie z kl. I i II rozpoczynała naukę o godz. 16.00. 

 Aby poprawić warunki szkolnej nauki dzieciom, od 1961 roku publikuje się w prasie – Gazeta 

Zielonogórska – informację o przymiarkach do budowy nowej szkoły w Łagowie, jako szkoły na Ziemiach 

Zachodnich, nowej od podstaw. Początki są w 1959 r. w Warszawie, gdzie Towarzystwo Łączności z 

Zagranicą i Polonia Afrykańska w RPA ustala pomoc finansową takiej inicjatywy. W ramach osadników 
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wojskowych po 1945 r., Polaków osiadłych w różnych skupiskach państw afrykańskich, inicjatywa uzyskała 

akceptację i stała się motorem działania do gromadzenia pieniędzy i eksponatów przyrodniczych dla 

Łagowa. Na czele tej inicjatywy stał polski oficer RAF-u – Królewskich Sił Powietrznych Anglii kpt. J. B. 

Janik. Zebrano wiele tysięcy funtów szterlingów (z Capetown / Kapsztad). 

 Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Łagowie ruszyła wiosną 1963 r. z także innych środków 

społecznych – sprzedaży cegiełek (udział uczniów sprzedawców) i wpłat społeczeństwa woj. 

zielonogórskiego popierającego 

hasło „1000 szkół na Tysiąclecie”, 

na rocznicę 1966 r. – Tysiąclecie 

Państwa Polskiego. Wykonawcą 

był Gorzowskie Przedsiębiorstwo 

Budowlane i planowano budowę 

zakończyć na sierpień 1964, co się 

nie udało, i otwarcie nastąpiło 

29.01.1965 r. tradycyjnie na 

wybraną rocznicę wyzwolenia 

Warszawy i nadania imienia po 

wybraniu „Obrońców Warszawy”. Tę działalność organizacyjną przeniesienia szkół opiszemy w kolejnej 

części. 

 Kończąca się aktywność nauczycieli, uczniów i rodziców w starej szkole, w obu budynkach to 

koniec palenia w piecach, polerowania podłóg w klasach olejem silnikowym z soboty na poniedziałek przez 

woźną p. Kiersznowską tam też zamieszkującą, stawała się faktem. Kończyła się zmianowość nauki, 

okienka nauczycieli w rozkładzie zajęć, przynoszenie wody do klasy do kącika czystości, pilnowania 

czystości miednicy i taboretu, braku bieżącej wody, wędrowania do magazynku po pomoce szkolne i ich 

odnoszenie i wiele innych czynności. Choćby picie wody ze szkolnej pompy pod lipą (szkoda, że wycięta) i 

tam też doprowadzania do porządku odzieży wierzchniej wodą, od plam, trawy i błota, pobranych podczas 

w-fu i zabaw na przerwach. Kończyły swoją potrzebną obecność i przydatność codzienną, drewniane 

„oczka” w drewnianych latrynach obu budynków z drzwiami, a jakże bez haczyków i zasuwek, aby było 

”bezpiecznie”. To się kończyło w starej szkole. Ale była szkolna, mała biblioteka. Już była! Etat, pensum 

tygodniowy nauczyciela wynosił 36 godzin. W omawianym okresie niektórzy nauczyciele byli epizodycznie 

w Łagowie i frunęli dalej, awansowali, odchodzili z zawodu, wielu pozostało już w Łagowie, są, uczą, lub 

liczą emerytalne przychody za pracę pedagogiczną, zaangażowanie w działalności pozaszkolnej, 

pozalekcyjnej i dla innych… 

 Innym epizodem ogólnopolskim, więc ważnym i realizowanym także w Łagowie była walka z 

analfabetyzmem, nauczanie wieczorowe i sukces – obywatel pisze i czyta. Także w tych obu budynkach 

szkolnych istniała, bo było to też ogólnopolskie zawołanie – Szkoła Rolnicza – także usługa oświatowa dla 

tych co osiedlili się, nie mieli wiedzy i umiejętności rolniczych, byli w różnym wieku, uprawiali ziemię, 
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wyniki osiągane były zapewne nienajlepsze na nowej gospodarce. Szkoła dawała porcję wiedzy i dokument 

jej ukończenia w latach 1958-1967. 

 Kończąc I cz. opisu szkolnej rzeczywistości za lata 1945-1964 należy wymienić kadry oświatowe 

tutaj uczące, mieszkające w wynajętych pokojach – panie wychodzące za mąż i nauczycieli stabilizujących 

życie rodzinne. Wymieńmy wszystkich. W Szkole Podstawowej uczyli: Helena Płonczyńska, Janina 

Oleandrzyńska, Zielińska Irena, Jancewicz Janina, Olejniczak Zygmunt, Filarowski Franciszek, Drela 

Michał, Wachecki Henryk, Wręczycki Edward, Łozińska Cecylia, Ciszak Kazimiera, Skierska Maria, Miara 

Henryk, Miara Natalia, Karkosz Maria, Drozd Franciszka, Myszczyszyn Tadeusz, Leśniak Aniela, Leśniak 

Władysław, Adam Jarosław, Matuk Melania, Przybyłowski Stanisław, Masalska Zofia, Reguła Teresa, Kras 

Danuta, Daniłkiewicz Helena, Kucharczyk Zdzisław, Łokieć Józef, Stawicki Józef, Urbańska Stefania, 

Łużyńska Maria, Wiącek Genowefa, Urban Franciszek, Urban Halina, Krupińska Teresa, Łapacz Maria, 

Lucyna Piróg. 

 W 1963 roku, od września dyrektorem został Pan Zygmunt Olejniczak i był nim do 1969 roku, 

następnie Tadeusz Myszczyszyn. W tym czasie do 1965 roku w starej szkole, obu budynkach, mieszkają 

dwie rodziny – kierownik szkoły Natalia Miara i pracownik gospodarczy szkoły Pani Kiersznowska. Łagów 

powoli rozrastał się, powoli ale systematycznie, stawał się Lubuski. 

 Trzeba tutaj zaznaczyć, że w pierwszych latach funkcjonowania szkoły podstawowej w Łagowie, 

nauka religii odbywała się w klasach lekcyjnych do 1949/50 r. i ponownie od 1957 do 1960, a także w obu 

kościołach, które spełniały rolę miejsca nauki, modlitwy i ceremonii kościelnych. 

Chętnie opublikujemy wspomnienia z tego okresu nauki w Łagowie, podobnie mile widzimy zdjęcia 

szkolne… 

 

 

Zofia Masalska 

Ryszard Bryl 

c.d.n. 

Zdjęcia archiwum KŁ / RB 

 

 

 W ostatnich dniach Lipca 2011 roku w Zielonej Górze zmarł nauczyciel szkół 

podstawowych w Łagowie i Toporowie Pan Józef Łokieć. 

 

 

P.S. Aż wierzyć się nie chce, że Malutków i Trześniówek mógł docierać = dążyć do nauki w 

Łagowie. (po 1949 r. wsie uległy likwidacji i tworzono Poligon Wędrzyn) 



19 

 



20 

 

GAZETA LUBUSKA czwartek 14 kwietnia 2011 

 

 

Z kroniki rodzinnej - Pliszka 

 

Pliszka, to mała osada w tzw. 

„Puszczy Rzepińskiej" w województwie 

lubuskiem, położona na szlaku kolejowym 

Zielona Góra - Kostrzyn. 7 listopada 1955 

roku przeprowadziliśmy się tam (a ściśle do 

oddalonej o cztery kilometry od stacji 

kolejowej leśniczówki). Zamieszkaliśmy 

tam, gdzie oprócz lasu i zwierząt leśnych w 

promieniu kilometra nie było żadnego 

sąsiada. W promieniu wielu kilometrów nie 

było tam żadnego sklepu, poczty itp. Po 

chleb i inne artykuły spożywcze musieliśmy 

dojeżdżać do Dębrznicy, Budachowa, 

Gądkowa czy Torzymia pokonując rowerem 

kilka, a nawet kilkanaście kilometrów. Przyjechałem tam z rodzicami i rodzeństwem. Ojciec objął tam stanowisko gajowego, a 

przez pewien czas pełnił też obowiązki leśniczego. Najstarszy z rodzeństwa - Bernard, miał wtedy nieco ponad 6 lat, Leszek - 

półtora roku. Ja miałem wówczas trzy lata i siedem miesięcy i dzisiaj pamiętam zaledwie mały szczegół z tego wydarzenia. 

Pamiętam poranek w dniu przeprowadzki. Mieszkaliśmy wtedy w Budachowie, gdzie był prąd elektryczny. Natomiast tam gdzie 

wyjeżdżaliśmy nie było światła. Mimo, że byłem wtedy malcem - słyszałem wcześniej rozmowy o tym wszystkim i pamiętam, jak 

rano po obudzeniu długo wpatrywałem się 

w lampę elektryczną wiszącą nad łóżkiem. 

Zastanawiałem się, jak to będzie na nowym 

miejscu bez tego oświetlenia. Nie 

wyobrażałem sobie wtedy, jak wygląda 

lampa naftowa. Zrozumiałem to dopiero, 

gdy poszedłem do szkoły i przez kilka lat 

musieliśmy uczyć się przy takim 

oświetleniu. Prąd doprowadzono do naszej 

leśniczówki dopiero jesienią 1961 roku. (...) 

W styczniu 1959 roku powitaliśmy w naszej 

rodzinie kolejnego brata, Zdzisława. Na 

siostrę musieliśmy czekać wiele lat i 

dopiero jesienią 1965 roku rodzina nasza 

powiększyła się o Alicję.  

W 1959 roku rozpocząłem naukę w Szkole Podstawowej. Do szkoły musiałem chodzić pieszo przez las do Dębrznicy 

oddalonej od nas prawie o trzy kilometry. Pamiętam, jak pewnego dnia dopadło mnie w drodze do szkoły kilka psów myśliwskich 

i dotkliwie pogryzło, a przede wszystkim mocno wystraszyło. W Dębrznicy nie było pełnej podstawówki, dlatego do klas 

wyższych (VII i VIII) musieliśmy dojeżdżać jeszcze dalej, do Budachowa lub Gądkowa Wielkiego. Do szkół 

ponadpodstawowych trzeba było dojeżdżać do Zielonej Góry (oddalonej o 4 km od stacji kolejowej i 50 km pociągiem). 
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Najstarszy z nas, Bernard ukończył zawodówkę dojeżdżając właśnie do Zielonej Góry i zdobywając zawód stolarza. Leszek też 

ukończył stolarską szkołę zawodową, mieszkając w internacie w Trzcielu. Ja, jako że od marca 1962 roku chorowałem na 

cukrzycę i mieszkając w takim oddaleniu, miałem trudności ze zdobyciem wykształcenia podstawowego. Ojciec doszedł do 

wniosku, że mogę zarabiać na życie pracując w lesie. W tym celu 26 listopada 1968 roku w Drzewicach kupił konia, aby nam 

pomógł zarabiać na życie. Jednak po kilku 

latach pracy w lesie doszedłem do wniosku, 

że absolutnie nie jest to zajęcie dla mnie. 

Zacząłem szukać innego, ale nie mając 

żadnego zawodu trudno mi było 

gdziekolwiek znaleźć pracę. Próbowałem 

różnych innych prac leśnych, także 

wyplatania koszyków z wikliny, latem 

zbierania grzybów i runa leśnego, ale 

wszystko to nie dawało mi zabezpieczenia 

na przyszłość. Dopiero po wielu wysiłkach 

znalazłem inne, jedyne rozwiązanie mojej 

sytuacji. Musiałem po prostu zdobyć 

odpowiedni do mojego stanu zdrowia 

zawód. W tym celu wyjechałem w 1973 

roku do Wrocławia, gdzie po czterech 

latach ukończyłem szkołę średnią z 

zawodem elektromechanika urządzeń 

przemysłowych. W Pliszce nie było 

również perspektyw życia dla pozostałego 

rodzeństwa. Bernard po zdobyciu zawodu 

również wyjechał z Pliszki, Leszek z 

zawodem stolarza też nie zamierzał tam 

pozostawać. Zdzisław również chciał 

ułożyć sobie jakoś życie, a dla małej 

wówczas Ali nie było żadnych perspektyw. 

Kiedy ja uczyłem się jeszcze we Wrocławiu, rodzicie postanowili opuścić Pliszkę, w której przeżyliśmy blisko dwadzieścia lat. 19 

maja 1973 roku, jak odnotował w swoim kalendarzu nasz ojciec, sprzedaliśmy konia; później inne rzeczy i 4 lutego 1975 roku 

zamieszkaliśmy w Zielonej Górze. I tak się skończył nasz pobyt w tej malowniczo położonej wśród lasów, jezior i rzeki, 

leśniczówce Pliszka. 

 

Zenon Musiałowski 

 

zdjęcia R. Bryl z 10.06.2011 

 

 
P.S.  Na zdjęciu 3, wykonanym z mostu drogowego, widać w oddali bazę hodowli pstrąga rzecznego potokowego na czystym 

biegu rzeki Pliszki. 
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Arch KŁ / RB (2 zdj.) 
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Sulęcin 10.06.2011 r. 

Byliśmy tu, tam i tam jeszcze!  

 

 Już po raz drugi w tym roku, w Centrum 

Współpracy Polsko-Niemieckiej Dom Joannitów 

spotkała się grupa ludzi zainteresowana tym, co było 

historycznie niedawno na Ziemi Torzymskiej, w 

czasach nieodległych, ale innych historycznie, 

ideologicznie i jak to się działo. To, co od 66 lat jest 

Ziemią Lubuską, województwem wielkopolskim-

poznańskim do 1950, zielonogórskim i ponownie 

lubuskim, - do 1945 r. było terenem niemieckim z 

jego bogatym, ludzkim obszarem życia, gospodarowania, tworzenia.  

 Na bazie własnych regionalnych zainteresowań, wspomnień osobistych oraz literatury już napisanej, 

wspomniane spotkania są warte kontynuacji i wzbogacenia wiedzy i wiedzą innych, po przeżyciach… 

             

 W I spotkaniu 25.02.2011, gdy Dom Joannitów zaprosił do uczestnictwa w cyklu spotkań w sesji 

popularno-naukowej po raz pierwszy, tematem było „Zajęcie Ziemi Sulęcińskiej przez wojska radzieckie na 

przełomie stycznia i lutego 1945 roku”. 

 Dla przypomnienia podajemy poruszane tematy: 

 

Temat Prowadzący 

Zajęcie Sulęcina przez wojska radzieckie w dniu 

02.02.1945 r. 

Jacek Cieluch – kierownik Domu Joannitów w 

Sulęcinie 

Zajęcie Łagowa przez Rosjan w dniu 1 lutego 

1945 r. 

Ryszard Bryl, redaktor naczelny, wydawca 

Klimatów Łagowskich 

System obronny Międzyrzeckiego Rejonu 

Umocnionego 

Łukasz Bednarek – dokumentalista Muzeum 

Regionalnego w Międzyrzeczu 

 

Tekst i zdjęcia  

Ryszard Bryl 

Mieczysław Fedorowicz 
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Sołtysi i Rady sołeckie 

 

Trzeba podkreślić, że „KŁ” publikują po raz pierwszy cały zbiór osób – społeczników, jacy podjęli 

się pracy publicznej w lokalnej społeczności, swoich wsiach, miejscach zamieszkania na rzecz innych. 

Trzeba przyjąć z góry, że ci społecznicy wybrani na 5 lat potwierdzą to, wykażą aktywność 

ponadprzeciętną, lokalną, widoczną przez innych. Jest dla kogo pracować w gminnych, wiejskich realiach – 

głównie lokalnie ale i szerzej. Jeśli będzie aktywność, będą postępy, osiągnięcia, rosnący indywidualny 

dobrobyt i zadowolenie. 

Każde sołectwo, nowe środki finansowe otrzymywane do zagospodarowania, to ładniejszy obszar 

wspólnoty sołeckiej – aktywność jej członków, mieszkańców, dzieci i młodzieży. 

W toczącej się rzeczywistości będziemy zaglądać i odwiedzać gospodarzy wsi, aktywne wiejskie 

przedsięwzięcia… porównywać co było – co przybyło. 

Szczególnie ważne jest to, że gospodarze wsi, to już praktycy, więcej niż jedna kadencja aktywności 

i zmian. I to cieszy, że chcieli działać dalej. 

„KLIMATY ŁAGOWSKIE” życzą dobrego działania! Podany wykaz powinien ułatwiać pracę i 

kontakt wszystkim – chętnym z kraju i zagranicy do odwiedzin Ziemi Łagowskiej. 

 

          Wydawca 
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Informacje Klimatów Łagowskich 
 
 

Rozwijająca się aktywnośd „KŁ" powoduje, że obejmujemy swoim bardzo lokalnym 

obszarem istnienia i działania, kolejne małe okolice, i tam oraz stamtąd pobieramy i tak 

chcemy, informacje aby móc więcej wiedzied oraz ciekawie pokazywad właśnie sprawy z 

okolicy-dawnej i obecnej rzeczywistości. 

Obecnie, pismo nasze otrzymywali i otrzymują, sołtysi, urzędy, stowarzyszenia 

lokalne, szkoły z obszaru gminy oraz czytelnicy indywidualni w swojej większości. Jest 

faktem, że nie w każdy kwartał „KŁ" otrzymują ci wszyscy co już je otrzymywali - stosujemy 

rodzaj rotacji - ten czytelnik miał, ale teraz otrzymał ktoś inny. Podobnie - ktoś miał 

doręczone „KŁ" czarno - białe, innym razem otrzymał nieoczekiwanie w kolorze, na CD, lub 

tylko z kolorową okładką (najczęściej). Jest to powód małego nakładu, małej ilości 

wydawanego pisma, i tak to wygląda realnie. Oczywiście produkt na CD jest w kolorze, 

jednostkowo dostępny bezpłatnie i indywidualnie. 

Jak dotychczas i jeden dzieo dłużej, chcemy byd i jesteśmy pismem niezależnym, non-

profit, nie dotowanym, bo i przez kogo? Jesteśmy ponad układami, ponad lokalnymi 

działaniami, chod o nich piszemy i pisad będziemy. Należy pisad! Chcemy byd ciekawym 

pismem, tak jak dotychczas, przedrukowywad innych ciekawie piszących i wydających 

lokalnie i trochę spoza regionu. Chcemy aby „Klimaty Łagowskie" mogły byd tez widziane 

jako „Klimaty Lubuskie" - ale to może kiedyś? 

Aktualnie „Klimaty Łagowskie" otrzymują także; 

PTTK Z. Góra, Bibl. Wojew. Z. Góra, Gazeta Lubuska, Dzieo za dniem, -Świebodzin, UG 

Łagów, Bibl. Gminna Łagów, SOSKiR Sulęcin - Dom Joannitów, Stów. Ziemi Gubioskiej, Pol. - 

Niem. Tow. Społ.-Kult. Mniejszości Niemieckiej, Sulechowskie Towarzystwo Historyczne i In. 

„Klimaty Łagowskie" otrzymują też proboszczowie Parafii Rzym.-Katolickich z Łagowa, 

Toporowa i Sieniawy. Chcemy też w przyszłości pojedyncze egzemplarze przekazywad dla 

mieszkaoców przysiółków i osad gminy Łagów. Od mieszkaoców takich miejscowości 

chcielibyśmy otrzymywad listy, teksty wspomnieo jak było, gdy się osiedlali po II w. św, jak 

żyli, pracowali i jak jest teraz postrzegana rzeczywistośd lokalna. Każdy ma swoją ocenę i 

możliwośd wypowiedzenia się! 
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Pośród osób indywidualnych spoza gminy Łagów, „KŁ" otrzymują czytelnicy w 

Trzebiechowie, Myszęcinie, Stołuniu, Międzyrzeczu Wielk., Nowym Kramsku, i in. 

Pojedyncze egzemplarze trafiają w opracowaniu CD lub wydaniu papierowym także do 

Niemiec, USA, Francji lub są „mnożone" nowoczesnymi technikami. 

Rozpoczęliśmy trzeci rok istnienia i wydawania lokalnych „KŁ", od początku istnienia 

zapraszamy zaś do współpracy, pisania wspomnieo, udostępniania ciekawych zdjęd 

(oddajemy) oraz dzielenia się lokalnością istnienia. To takie ciekawe... 

Tę wiedzę i domowe archiwum zdjęd posiada chyba każdy. Sami także szukamy 

tematów (one są liczne ciągle), obiektów wartych fotografowania, zmian jakie tworzyły się 

wokół nas, tematów do opisania, będących w ludzkiej pamięci. 

Tematów do wspominania, wspomnienia, opisywania aby młodsi wiedzieli po 66 

latach zamieszkiwania jest moc wielka, wielka ilośd - tuż za oknem, na sąsiedniej ulicy, w 

każdej miejscowości - babcia o tym mówiła, tato opowiadał... - FWP, PGR-y, PAGIET, 

łowiectwo i myślistwo, leśnictwo lokalne a piękne, rolnictwo indywidualne, obiekty kultury 

w terenie, kolejnictwo, którego już nie ma, Spółdzielczośd Kółek Rolniczych, RSP, Spółdz. 

Rolniczych (SKR) plaża „Promyk", półwysep turystyki campingowej p. Szarka - 

niezniszczalnego szefa od lat ze Świebodzina itp., etc. 

A przecież to nie koniec możliwości, bo każdy żyje i żył własnym rytmem pracy - był i 

jest Zamek Joannitow z łagowskimi pracownikami, tartak, lokalne rybołówstwo na 

jeziorach, sport LZS - owski i szkolny z rozdziałem koszykówki p. Dębskiego, aktywnośd i 

upadek lub likwidacja GS-u, ale też działanie lub brak aktywności organizacji młodzieżowych 

w terenie. 

Każdy prawie gdzieś zapisywał się, był aktywny, coś robił; tak mijał nasz czas. Tradycje 

Kościoła, uroczystości i zabytki sakralne w okolicy (a są tutaj), działania lokalne przy 

istniejących Parafiach - ludzie stąd np. ks.bp. Antoni Stankiewicz, ks. Prob. P. Biłyk jedyny, 

który tutaj posługę miał i tutaj ma swoje miejsca na komunalnym cmentarzu Łagowskim. 

Minęły dwa lata wydawania „KŁ". Zapraszamy! 

 

- Informujemy czytelników, że „Klimaty Łagowskie" są wydawane z prywatnych 

środków finansowych wydawcy, (emerytalnych). 

 

Ryszard Bryl. 
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BAZA NURKOWANIA – FAJNIE JEST W ŁAGOWIE NA WODZIE! 

 

Łagów to woda czysta i trawa zielona i tak trzymać, tak ma być, i dbać  

i sprzątać cały rok. Okolice pobliskie również, drogi wędrówek wokół doglądać, 

pamiętać, że niektórzy „koneserzy” tam śmieci wywożą, jakby pieniędzy nie mieli – wille 

mając, domy i mieszkania…  

 

 To miejsce do życia, zamieszkania i zarabiania, lecz bywa, że sezon otwierany jest, a nieczystości z 

ubiegłego roku leżą i w zatoczkach jezior pływają na wodzie. To jedno z najciekawszych miejsc Ziemi 

Lubuskiej, ale trzeba o to dobro dbać nieustannie – nie zadeptać, nie zajeździć, nie zasiedzieć i nie 

„przewrócić” zabytków chociażby… 

 Łagów to różnorodne, częste, sezonowe i cykliczne powtarzalne imprezy, uroczystości, tradycje, 

pokazy, itp. Jedną, powtarzalną i sezonową jest kwalifikowane, bezpieczne nurkowanie, możliwość nauki, 

ćwiczeń, zdobywania doświadczeń wodnych, podwodnych, na obszarach jezior łagowskich i innych w 

pobliżu. 

 Sezon letni na to pozwala – pozwala dla odważnych realizować swoje zainteresowania – 01.05.2010 

powstała nowa baza nurkowa koło Zamku Joannitów na podzamczu północnym, przy nowym, małym 

pomoście, zielony pawilon bazy pod drzewami. Baza Nurkowa Zamek. 

 W tej lokalnej bazie sezonowej mogą się odbywać letnie kursy specjalistyczne oraz szkolenia 

nurków technicznych. Zespół płetwonurków uczy podstaw nurkowania w pakiecie godzin do zrealizowania, 

dysponuje sprzętem nowoczesnym nowej generacji oraz cichymi, szybkimi motorówkami typu pontony z 

zawieszanymi silnikami do przewożenia sprzętu i ludzi do miejsc ustalonych, wybranych, oznaczonych jako 

pole ćwiczeń. 
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 Jeziora Łagowskie i Trześniowskie-Ciecz 

pozwalają na szerokie działania, eksperymenty i 

doskonalenie się tych, co chcą nurkować i 

zgłębiać podwodne obszary. 

Myślę, że dla wybrańców, czyli płacących ekstra, 

płetwonurkowie mogą „wywieźć” ciekawskich, 

zainteresowanych światem podwodnym do 

pobliskich, innych akwenów, jak J. Czarne, Ciche, 

Bobrze, Malcz, Buszno – różnorodność doznań 

gwarantowana. Patrząc przez wodę na drugą stronę dostrzegamy bazę straży zawodowej (PSP) gdzie 

okresowo ćwiczą z kolegami z Niemiec, strażacy – grupy nurkowe. Kadrę dotychczas stanowili studenci i 

inni zawodowcy z AWF Poznań i Klubu Płetwonurków LOK „ORKA Poznań”. W Łagowie są też inne 

okazjonalne bazy nurkowe, m.in. „SHARK”. 

 Czyste wody, obfitość fauny i flory, występowanie zatok, głęboczków, półwyspów, roślinności 

wodnej, ścianek podwodnych o różnej głębokości stwarzają możliwość i zagrożenie dla ćwiczących sporty 

podwodne, ale to jest atrakcją dla adeptów z całej Polski, będących w Łagowie, a także z zagranicy. 

 

Ceny w 2010 r.: 

 

Wypożyczenie butli, ubrania – jacketu, 

pianki na dobę – koszt 20 zł, 

Cały komplet to 90 zł doba, 

Ładowanie butli tlenem – 1zł/1l, 

 

 

 

 

Dla turysty, wczasowicza, krajoznawcy pozostaje ruszać się, bywać tam gdzie jest ciekawie, pływać, 

nurkować w jeziorach łagowskich.  

 

Wykorzystano m.in. K. Najdek, „Praca licencjacka. Rozwój turystyki w Łagowie w latach 2000-2010.” 

 

Opracował Ryszard Bryl 

Zdjęcia R. Bryl – 2009-2010  
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„Kriegskinder 45” – cz. II – „Dzieci wojny”. 
Heimatbrief 29/99. M. Seiring-Sandow/Sądów. 

 
W nocy z 31 stycznia, na 1 luty 1945 byliśmy w domu u naszych dziadków. 

Ktoś nagle zawołał – Rosjanie idą. Jeszcze dokładnie pamiętam, że moja babcia 

wyszła z domu, aby się osobiście przekonać. Przed nią stał żołnierz z karabinem w 

rękach. Ona obróciła się spokojnie i weszła do domu i powiedziała: 

„przyprowadziłam wam pierwszego Rosjanina”. Ten, rzeczywiście wszedł za babcią 

do naszego pokoju. Wyglądał żałośnie, jego mundur był całkowicie zmięty, zużyty, a 

nogi miał owinięte szmatami. Moja ciężarna ciotka, która również przebywała u 

moich dziadków, pozostawiła swoje buty w przedpokoju. Owe buty próbował 

Rosjanin ubrać, jednak były dla niego stanowczo za małe. Zniknął nie wypowiadając 

ani słowa. Zamknęliśmy za nim drzwi na klucz. Jednak na dworze zrobiło się 

bardzo głośno, słyszeliśmy krzyki, a czołgi przetaczały się obok domu i krótko po 

tym głośno zastukano… 

Moja babcia była osobą przewidującą i powiedziała – zanim nam wszystko 

rozbiją, idę i otworzę im drzwi. Pozostali: dziadek, moja matka i ciocia ustawiliśmy 

się w śmiertelnym strachu pośrodku pokoju w oczekiwaniu na rozstrzelanie. 

Żołnierze wdarli się do pokoju i nie patrząc na nas przeszukali cały dom. 

Prawdopodobnie chcieli co do jedzenia, odzież i buty, bo było bardzo zimno i 

wszyscy wyglądali żałośnie, podobnie jak pierwszy Rosjanin, którego przed tym 

widzieliśmy. Znaleźli kiełbasy i szynki, bowiem krótko wcześniej było u nas 

świniobicie. To było widocznie nasze szczęście, bowiem na nas nie zwrócili 

najmniejszej uwagi. Następnego dnia wyglądałam przez okno i odkryłam na 

przeciwległej stronie ulicy, w śniegu nieżyjącego prawdopodobnie niemieckiego 

żołnierza. Jeszcze dziś pamiętam, że każdy przechodzący obok niego Rosjanin, 

kopał leżącego. Po krótkim czasie ten nieboszczyk zniknął. 
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Dziś mogę zrozumieć, że dużo rosyjskich żołnierzy musiało oglądać w swojej 

ojczyźnie straszne rzeczy, bestialstwo dokonywane ze strony niemieckiej. Nie może 

to jednak być usprawiedliwieniem tego co tutaj się zdarzyło. 

Po częściowym uspokojeniu sytuacji, chcieliśmy się dowiedzieć, co w naszym 

domu i sklepie się zdarzyło, i tam się wybraliśmy. Poszliśmy tam – dziadkowie i 

moja ciotka w kierunku naszego domu. Okazało się, że Rosjanie odkryli już, że u 

nas istnieje zupełnie sprawna piekarnia i wkrótce zaczęto wypiekać chleb. Ponieważ 

moja matka schowała kilka worków mąki jako żelazną rezerwę, to natychmiast ją 

uruchomiono. 

Rosjanie ustawili w naszym ogrodzie jeszcze trzy piece polowe i uruchomili 

swoją piekarnię wojskową .Jak się okazało, że  matka moja jest właścicielką piekarni, 

musiała ona od tej pory piec chleb dla Rosjan. Nie było to takie złe, ponieważ nasz 

teren stał się chronionym terenem wojskowym, w którym myśmy mieszkali. W 

międzyczasie uświadomiliśmy sobie, że Rosjanie nie wszędzie tak pogodnie i 

spokojnie zachowywali się, jak u nas. 

Marianne Seiring 
tłumaczył Peter Głogowski XII 2009 

cz. I „KŁ” Nr 4/8/2010 
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