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Od redakcji:  
 

 Publikujemy wspomnienia mieszkańca Łagowa i Świebodzina Pana Władysława Kudyby zmarłego VI 2013, był 

pierwszym kierownikiem Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego ZMS, pochodził z kresów wschodnich i to także opisał. 

Zdjęcia na okładce to obszar III-ej Parafii Kościoła Rzym Katolickiego; Sieniawa, Wielowieś - Zarzyń na terenie trzech gmin. 

 

Krótki opis do okładki: 
 

 Parafia rzymsko-katolicka w Sieniawie to trzecia parafia kościoła i jego administracji kościelnej w gminie Łagów. Cechą wyróżniającą 

tę parafię jest to, że w Sieniawie (niem. Schönow), tylko ten kościół jest w gminie Łagów. Dwa kościelne to kościoły filialne – w Wielowsi 

(niem. Langenphul) – to już gmina Sulęcin, a kościół filialny w Zarzyniu (niem. Seeren, to gmina Lubrza. 

  Kościół w Sieniawie był wzmiankowany jako drewniany na 1436 r. Nowy kościół, także drewniany zbudowano w 1740 r., którego 

wieża jest czynna do dnia dzisiejszego i dobudowano do niej kościół z cegły w stylu neoromańskim w 1901r, pw. Narodzenia Najświętszej 

Marii Panny. 

 Kościół w Wielowsi, neoromański z II połowy XIX w. – 1860 r. pw. Matki Boskiej Różańcowej (poprzednia budowla ryglowa, z 

wieżą drewnianą z 1694 r). Obecna budowla jest typowo neogotycka, salowa z kwadratową wieżą z cegły i trójbocznie zamkniętym 

prezbiterium od wschodu, ściany z kamienia łamanego. 

 Interesującym faktem przy bramie wejściowej są dwa obiekty zabytkowe, pozostałość po czasach niemieckich tzw. kamień pokutny i 

poniemiecki pomnik – płyta kamienno-cementowa poświęcona poległym żołnierzom w I wojnie światowej, pochodzącym z tej okolicy (z 

nazwiskami).  

 Kościół w Zarzyniu pw. NMP Matki Kościołw – wybudowany w Środku wsi, u stóp dawnego wzgórza kościelnego w latach 1989-

1992 podczas probostwa księdza Stanisława Pikota. Poprzedni kościół był konstrukcji szkieletowej. 
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Lagow 

Die Perle der Mark 

Und die kleinste Stadt Preußens 

--------------------------------------------------- 

Łagów 

Perła Marchii  

oraz najmniejsze miasto Prus 
 

Od redakcji: 

Publikujemy tłumaczenie niemieckiego tekstu z poprzedniego numeru: 3/19/2013 

 

STR.1. 

 

 Najpiękniejszą perłą w koronie 

pięknego regionu torzymskiego jest Łagów. 

Miasteczko leży na wąskim terenie 

pomiędzy dwoma jeziorami - Jeziorem 

Trześniowskim na północy i Jeziorem 

Łagowskim na południu. W obrębie 

pagórkowatego terenu pokrytego rozległymi 

lasami bukowymi i mieszanymi, ożywio-

nego samotnymi jeziorami, Łagów tworzy 

punkt centralny tego czarującego krajobrazu. 

 Dawne formy nazwy miejscowości 

to: Lagou, Lagaw, Logou oraz Montelagow. 

Nad miasteczkiem Łagów góruje Zamek Łagowski, który wznosi się na szczycie 

wzgórza u stóp którego leży sama miejscowość. Pierwszy dokument dotyczący Łagowa pochodzi z roku 

1251. Na mocy umowy granicznej pomiędzy 

 Grafem Marchii Brandenburskiej, Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżackiego oraz Polską obszar 

wokół Zamku Łagowskiego został podporządkowany Grafowi Askańskiemu. Można wyciągnąć z tego 

wniosek, że Zamek Łagowski istniał już w tamtych czasach. 

  

STR. 2. 

 

 Bez wątpienia najstarszym elementem Łagowa jest zamek z wieżą widoczną z daleka pomiędzy 

jeziorami, który powstał przypuszczalnie ok. 1150 roku, przy czym nie są znani ówcześni budowniczy 

zamku.  

 Pierwotna budowla mogła być zamkiem granicznym zarówno niemieckim, jak i słowiańskim. Nie 

sposób ustalić czy Templariusze, czy też Joannici często wspominani jako założyciele rzeczywiście nimi 

byli. 

 W roku 1241 Biskup Heinrich Lubuski zezwolił polskiemu hrabiemu Mrocho na zasiedlenie przez 

Niemców terenu Sulęcina - prawdopodobnie w tym samym czasie założono również miejscowość Łagów. 

W tym samym czasie do Ziemi Lubuskiej (łac. ferra lubusum) przybyli również Templariusze i Cystersi. 

Około roku 1270 Archidiecezja Magdeburska zaczęła rościć sobie prawa do Diecezji Lubuskiej, 

przynależącej do Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Dotyczyło to również terenu Łagowa Arcybiskup 

Magdeburski Konrad II, wywodzący się z Torzymia podjął w tym samym roku wspólnie z askańskim 

władcą wyprawę wojenną i wybudował na słowiańskim osiedlu Thorym zamek warowny. 

 

Jezioro Łagowskie z zamkiem oraz 

stołpem (rodzaj średniowiecznej wieży), 

jak również schronisko młodzieżowe (z 

lewej strony). Widokówka z 1940 roku.  

 

Łagów: Widok całościowy, pocztówka 

z roku 1899 

 

 
Łagów: Zamek z wieżą oraz Brama 

Marchijska, pocztówka z roku 1920 

 

 

Łagów: Część parku wraz z zamkiem, 

Jezioro Trześniowskie, pocztówka z 1935 
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STR. 3. 
 

Oraz założył liczne wsie - może również Łagów. Po ni miejsce nazwano Torzymiem, a Ziemię Lubuską – 

Ziemią Torzymską. A zatem możliwe jest, że Łagów został założony w przedziale czasowym pomiędzy 

rokiem 1241, a 1270. 

 Kolejna znacząca data to rok 1350, kiedy brandenburski hrabia marchijski Ludwig za 400 srebrnych 

Marek sprzedał zakonowi Joannitów zamek, miejscowość Łagów z przynależącymi wsiami, folwarkami i 

posiadłościami, przede wszystkim ze względu na znaczne zadłużenie hrabiego marchijskiego z domu 

Wittelsbach. Łagów szybko awansował do rangi komturii, w pewnym czasie był również siedzibą Mistrza 

całego Baliwatu Brandenburgia. Już we wczesnych latach panowania Zakonu Joannitów powstały 

przypuszczalnie w 14 lub 15 wieku częściowo zachowane do dziś mury miejskie pomiędzy jeziorami, jak 

również dwie bramy, z których jedna znana jest jako brama Polska lub Poznańską a druga jako Brama 

Marchijska lub Berlińska. 

STR. 4. 

 

 W wieku 16 oraz 17 miały miejsce trzy znaczące wydarzenia: około roku 1550 hrabia marchijski 

Johann Hans von Kustrin wprowadził reformację, tak jak wszędzie na terenie obu części Marchii 

Brandenburskiej, która w międzyczasie podniesiona została do rangi elektoratu. Dwa dziesięciolecia 

później, w roku 1569 wielki pożar zniszczył wszystkie domy miejskiego osiedla ... 

 Można przyjąć, że dopiero po tym pożarze wybudowano trzon miasta w dzisiejszej postaci, 

pomiędzy bramami, wewnątrz murów obronnych, w pobliżu zamku, podczas gdy do tamtej pory istniały 

jedynie budynki gospodarcze, stajnie i nieliczne budynki mieszkalne dla służby zamkowej. 

 Podczas Wojny 30-letniej Łagów przez krótki czas był we władaniu wojsk szwedzkich. Ze strony 

Szwedów zdarzały się również akty plądrowania i podpalenia. Prawdopodobnie stąd wzięły swoją nazwę 

znane „okopy szwedzkie" w ogrodzie zoologicznym. Próba odzyskania posiadania przez władcę 

elekcyjnego nie powiodła się prawdopodobnie ze względu na dobrze umocniony teren zamku i miasta. 

STR. 5. 

 
Łagów: Widok na Bramę Marchijska lub 

Berlińską, pocztówka z ok. 1920 roku 

 

 
Łagów: Widok na Bramę Polską lub 

Poznańską pocztówka z 1918 roku 

 

 

 
Łagów: Widok na zamek i gród przez Bramę 

Berlińską oraz na zakątek malarzy wewnątrz 

murów miejskich, pocztówka z 1920 roku 

 

 

 
Łagów: Widok na zamek i kościół z 

Jeziorem Trześniowskim, pocztówka z ok. 

1915 roku 

 

 
Łagów: Widok z wieży zamkowej na 

Jezioro Łagowskie i ulicę Joannitów,  

ok. 1925 roku 

Łagów: Widok na zamek, kościół i Jezioro 

Trześniowskie z przystanią dla łodzi, 

pocztówka z 1914 roku 

 

 
Łagów: Widok na zamek i gród z Jeziorem 

Łagowskim i ulicą Gronowską, pocztówka z 

1940 r 

 

 
Łagów: Widok z wieży zamkowej na ulice 

Joannitów oraz Jezioro Łagowskie, 

pocztówka z 1940 r 

 

 
Łagów: Widok na schronisko młodzieżowe, 

pocztówka z 1938 r 
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STR. 6. 

 

 Dobrych 150 lat później wojska napoleońskie nie tknęły Łagowa podczas swoich przemarszów. 

Wspomniany wcześniej hrabia Christian Ludwig zaordynował podczas swojego urzędowani budowę 

kościoła z cegły, na planie kwadratu, z drewnianą wieżą w miejsce dotychczasowego kościoła z muru 

pruskiego. Dopiero w roku 1876 wskutek dobudowania nawy poprzecznej i budowy wieży kościół uzyskał 

dzisiejszy kształt. 

 W tym samym czasie przez hrabiego o nazwisku Hugo Wrschowetz Sekerka von Sedcziz 

przebudowany został także zamek uzyskując formę, która można obserwować do dziś. W ogrodzie 

zoologicznym, na terenie łowieckim komturii, już w XVIII wieku wybudowano tzw. „schronisko hrabiego 

marchijnego", które 100 lat później stało się terenem strzeleckim. Inicjatorem tego faktu było założone w 

1858 roku „towarzystwo strzeleckie", poprzednik późniejszego „Łagowskiego Związku Strzeleckiego", 

które corocznie organizowało zawody oraz święto strzeleckie. 

STR. 7. 

 

 Trwające 460 panowanie Joannitów zakończyło się, kiedy na mocy rozkazu pruskiego króla 

Friedricha Wilhelma III. z 30.10. 1810 rozwiązano ten zakon i przejęto jego majątek. Łagów zachował 

prawa miejskie, a na mocy pruskiej reformy gminnej magistrat otrzymał herb miejski w postaci krzyża 

Joannitów. Posiadłości zakonu stały się własnością państwową, w późniejszym czasie często zmieniały 

właścicieli. Hrabia Hugo kazał w 1856 rozebrać wszystkie budynki gospodarcze i odbudować je na 

wschodnim obszarze folwarku, przez co później powstały tzw. „dobra rycerskie". 

 W 1893 roku zamek wraz z majątkiem odziedziczyła baronowa Wurmb von Zink, hrabina von 

Wylich und Lottum, prawnuczka księcia Maltę von Putbus auf Rugen i władała nim do 1945 roku. 

 W 1909 roku uruchomiono nową linię kolejowa pomiędzy Toporowem, a Międzyrzeczem, z 

dworcem w Łagowie, przy tej okazji przy ulicy Żelechowskiej powstał okazały wiadukt - drugi symbol 

Łagowa. W związku z pojawieniem się kolei ruch turystyczny w miejscowości znacznie się ożywił. 

STR. 10. 

 

 Spośród znanych osobistości pochodzących z Łagowa należy podkreślić zdobywcę Nagrody Nobla 

dr med. Gerharda Domagka, który urodził się 30.10.1895 jako syn łagowskiego nauczyciela. Ludzkość 

zawdzięcza mu wynalezienie lekarstw na infekcje bakteryjne, m.in. tuberkulozę. Znany był on daleko poza 

granicami Niemiec. 

 

Łagów: Schronisko młodzieżowe, widok 

południowy, pocztówka z ok. 1932 r 

 

 

Łagów: Schronisko młodzieżowe, widok 

wschodni, pocztówka z ok. 1930 r 

 

 

Łagów: Widok zamku i kościoła 

(wybudowany w 1876 roku), pocztówka z 

1932 r 

 

Łagów: Widok z wieży zamkowej na 

jezioro Trześniowskie, wiadukt kolejowy 

oraz majątek rycerski, pocztówka z 1932 r 

 

 

Łagów Wiadukt linii kolejowej Toporów - 

Międzyrzecz przy ul. Żelechowskiej, 

wybudowany w 1909 roku, pocztówka z 1920 r 

Łagów Ewangelicki dom dziecka ul. 

Żelechowska, wybudowany w 1914 roku, 

początkowo był to szpital wojskowy, 

później dom dziecka, pocztówka z 1918 r 
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 Prof. dr med. h. c. Gerhard Domagk Urodzony 30.10.1895 w Łagowie - zmarł 24.04.1964 w 

Burgbergu. 

 Przyznanie Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny było całkowicie słuszne, jako że Gerhard 

Domagk, patolog i bakteriolog, został określony mianem ojca chemioterapii, ponieważ w latach 30. Odkrył 

antybakteryjne działanie sulfonamidy. W czasach, gdy rozpoczął on swoje badania tysiące ludzi ginęły na 

zakażenie krwi, gorączkę poporodową, zapalenie płuc, tuberkulozę, zapalenie opon mózgowych i inne 

choroby. 

 Zasługą Gerharda Domagka było wynalezienie skutecznych leków na powyższe choroby. Za 

wprowadzenie sulfonamidy do chemioterapii otrzymał on Nagrodę Nobla w 1939 roku. W kolejnych latach 

swojej działalności całe siły zainwestował w poszukiwanie eksperymentalnych metod chemioterapeutycznej 

walki z rakiem. 

 

STR. 11. 

 

 

STR. 12. 

STR. 13. 

 

 

Łagów: Widok na zamek, pocztówka z 1940r 

 

Łagów: Zamek, sala rycerska, pocztówka z 

1940 r. 

 
Łagów: Zamek, dziedziniec, pocztówka z 

1938 roku 

 

 

Łagów N.-M. Zamek, wieża główna 

oraz kościół. Przed Jeziorem 

Trześniowskim, zdjęcie z 1925 roku 

 

 

Dojazd do zamku, w tle Brama Berlińska/marchijska 

oraz zakątek malarzy Pocztówka z 1930 roku 

 

 
Łagów: Brama berlińska (Brama Niemiecka 

zwana również Bramą Marchijską, z nowym 

przejściem dla pieszych (prawdopodobnie na 

pamiątkę 200-lecia istnienia miasta),  

Pocztówka z 1928 roku 

 
Łagów: Widok na miasto, Jezioro Łagowskie, 

ul. Gronowska Pocztówka z 1922 

 
Łagów: ul. Jeziorowa nad zaporą, w tle 

schronisko młodzieżowe Pocztówka z  

1940 roku 

 
Łagów: Jezioro Łagowskie z zamkiem, 

kościołem i hotelem „Deutsches Haus, 

pocztówka z 1935 r. 

 
Łagów: hotel, pocztówka z 1929 roku 

 

 
Prof. dr G. Domagk z mikroskopem typu LELTZ, z lewej 

strony: książka laboratoryjną strona protokolarna, 1932 
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STR. 14. 

 

 

STR. 15. 

STR. 16. 
 

 

 

 

Łagów: Plaża, Jezioro Łagowski, przy 

ulicy Gronowskiej, pocztówka z 1940r 

 
Łagów: Plaża, Jezioro Łagowski, widok na 

miasto, pocztówka z 1940 roku 

 

 

Łagów: Widok nad zamkiem z Jeziorem 

Łagowskim, pocztówka z 1940 roku 

 

Łagów: Widok z zamku na Jezioro 

Trześniowskie, pocztówka z 1938 r 

 
Łagów: Widok z zamku na Jezioro 

Trześniowskie, przystań dla łodzi, ulica 

Dworcowa, pocztówka z 1936 r  

Tu jest nieprawidłowo - to jest widok z 

zamku na Jezioro Łagowskie. nie na 

Jezioro Trześniowskie! (RB) 

 

 

Łagów: Dworek, pocztówka z 1936 r 

 
Łagów: Widok na miasto z zamkiem, 

kościół i Jezioro Łagowskie, z przodu 

Jezioro Trześniowskie i ul. Dworcową, 

pocztówka z 1912 r 

 

 
Gospodą pocztówka z 1936 r 

 

Łagów: Bukowy Młyn nad Jeziorem Trześniowskim, pocztówka z 1914 roku  

 

 

 

Tłumaczenie na j. polski Anna Łukasiewicz 

Szatę graficzną opracowało Ksero-Perfekt 
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latem. Nie wiem 
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KWARTALNIK ŁAGOWSKI – TAK ZACZYNALIŚMY 

 

„Lubuszanin” – Alfred Siatecki 
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Byliśmy tu, tam i tam jeszcze  

Nie od razu Polskę zbudowano 

 
Na Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa pt.: „Nie od razu Polskę zbudowano” w dniu 

27.09.2013 r. pojechaliśmy do Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. 

 

 Całością spotkania kierował dr Andrzej Kirmiel dyrektor Muzeum wraz z obecnymi na obchodach 

innymi organizatorami – dr Barbarą Bielinis-

Kopeć, Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków, Grzegorzem Gabryjelskim – Starostą 

Międzyrzeckim. Udział wzięli zaproszeni goście ze 

Straży Granicznej, starostowie, burmistrzowie 

kilku miast wraz z wicemarszałkiem województwa 

lubuskiego Maciejem Szykułą i senator H. Hatka. 

 Przy pełnej Sali spotkań, ozdobioną na 

ścianach historią tej ziemi sprzed wieków, 

mogliśmy wysłuchać trzech wystąpień referentów: 

1. „Początki państwa polskiego w świetle badań 

archeologicznych” – opowiedziane przez prof. dr 

hab. Hannę Koćko-Krenz z UAM Poznań. Tutaj 

przy pomocy środków do prezentacji multi-

medialnej oglądaliśmy czasy, gdy kształtowały się 

zręby państwa polskiego, spory i zmiany granic za 

czasów Mieszka I i B. Chrobrego. 

2. „Gemma z Międzyrzecza” w świetle ostatnich badań – temat opowiadał i zobrazował dr Arkadiusz 

Bednarczyk z UAM Poznań pokazując ciekawostkę czasów dawnych na naszym terenie. 

3. „Polichromie w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela” zreferował mgr Przemysław Gorek 

pokazując odkryte w kościelnym prezbiterium pod warstwami tynku ilustrację religijnych znaków. 

 Całość spotkania była w dalszej części spięta wystąpieniami na zamku grupy tradycji walk 

rycerskich, strzałami z armaty czasów dawniejszych, posiłkiem ze średniowiecznym rodowodem, czyli 

pieczony prosiak, kaszanka i kiełbaski + surówki i smaczny chleb z okolicy. 

 Dla usportowionych biesiadników było ścinanie główki kapusty mieczem mając zasłonięte oczy 

przepaską  - (różnie to było), oraz strzelanie do tarczy z łuku (tutaj też bywało różnie).  

 Uczestnicy dobrze więc wykorzystali czas podczas tego spotkania przybliżając sobie trochę wiedzy 

historycznej, wymieniając poglądy, przybywając w murach historycznego muzeum. 

 

Tekst i zdjęcia: Ryszard Bryl 
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Villa Schmeling 

 

Zur Information der Villa Schmeling! 

 

 Diese gehörte der Baronin Wurmb von Zink, geb: Reichsgräfin von Wylich und Lottum!  

Die Villa wurde von August Markwitz verwaltet. Er war ein Angestellter der Baronin und in der Villa seine 

Dienstwohnung hatte, mit Frau und Tochter. Er war gleichzeitig Kammerdiener beim Herrn Baron. Er 

versorgte auch Kutsche und die Pferde des Barons. Seine Frau Helene Markwitz war Köchin im Schloss. 

Die Tochter der Eheleute, Wanda wuchs quasi im Schloss auf. Herr August Markwitz starb im November 

1944, seine Ehefrau starb schon 1941 beide in Lagow. Die Villa Schmeling hat schon vor 1895 gestanden, 

denn die Tochter Wanda Markwitz wurde 1905 in der Villa geboren. In der Villa wohnte laut Aussage der 

Baronin Wurmb von Zink, in ihrer 

Ausführung von 1935, lange eine 

Verwandte namens Schmeling in der 

Villa. Es war eine Nichte des Grafen 

Schmeling, der oft zur Sommerfrische 

dort war. Von daher hat die Villa ihren 

Nahmen und hat gar nichts mit dem 

Boxer Max Schmeling zu tun.  

Ich hoffe das es damit geklärt ist. 

 Diese Informationen habe ich 

von der Enkeltochter der Eheleute 

August und Helene Markwitz. Ihre 

Mutter war Wanda Markwitz - 

Brunhilde Oestereich aus Brieselang. 

 

Christa Weidlich-Zajonzek 

 

(Materiały strony niemieckiej) 

 

 

 

Na temat informacji dotyczącej willi Schmelinga! 

 

 Należała ona do baronowej Wurmb von Zink, z domu Reichsgräfin von Wylich i Lottum.  

Willa ta zarządzana była przez Augusta Markwitza. Był on pracownikiem baronowej a w willi miał swoje 

mieszkanie służbowe, w którym mieszkał wraz z żona. i córką. Jednocześnie był on kamerdynerem u pana 

barona. Zajmował się także dorożką i końmi barona. Jego żona Helene Markwitz była kucharką w zamku. 

Córka owego małżeństwa dorastała niemal w zamku. Pan August Markwitz zmarł w listopadzie 1944r., jego 

żona zmarła już w 1941, oboje w Łagowie. Willa Schmelinga istniała już przed 1895r., ponieważ córka 

Wanda Markwitz urodziła się w willi w 1905r. W willi - według wypowiedzi baronowej Wurmb von Zink z 

jej wywodów z 1935r.- mieszkała długo krewna o nazwisku Schmeling. Była ona siostrzenicą/bratanicą 

hrabiego Schmelinga, który często był tam na letnisku. Stąd willa ma swoją nazwę i nie ma ona nic 

wspólnego z bokserem Maxem Schmelingiem.  

Mam nadzieję,  ze udało się to wyjaśnić. 

 Tę informację posiadam od wnuczki małżeństwa Augusta i Helene Markwitz. Jej mamą była Wanda 

Markwitz. Wnuczką tą była Brunhilde Oestereich z Brieselang. 

 

          Christa Weidlich-Zajonzek 

 

        Tłumaczenie na język polski:  

        Anna Łukasiewicz  

        Übersetung ins Polnische Anna Łukasiewicz 
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Udane poszukiwania! 
 Łagów z końca XIX wieku, to inny Łagów niż 

kilkanaście lat później np. ok. 1920 roku…  

Już wtedy z końcem XIX wieku powoli, ale do przodu Łagów 

rozwijał się, nie było ulicy Bahnhofstraße bo kolej otwarto w 

1909 roku, ale droga i to chyba piaskowa, zwykła prowadziła 

do Neu Lagow i tam można było dojść i dojechać konno, 

wozem czy bryczką i tak działo się, bo Neu Lagow  to nie był 

obszar nowy, ale od wieków leżący obok Łagowa ze swymi 

zadaniami, ludźmi, obszarami rolnymi. 

 Przy przyszłej Bahnhofstraße w ostatnich latach XIX 

wieku postawili duży dom, jeden z pierwszych albo i pierwszy 

w tej części Lagow. przedstawiciele rodu Wurmb von Zink w 

osobie właścicielki baronowej Margot, która związała się z 

Lagow od 1893 roku. Być może duży dom zwany przez lata Villa Schmeling postawił już przedostatni właściciel 

pojoannickiego zamku Hugo Graf Wrschowetz Sekerka v. Sedczicz, który zmarł tutaj w 1889 roku i tutaj ma w 

kaplicy cmentarza teraz czynnego i katolickiego swoje miejsce i płytę w ścianie. Oba rody były powiązane rodzinnie, 

znane w tamtym Lagow i trochę dla niego zrobiły, a to widać do tej pory. 

       Villa Schmeling licząc w XX wieku, w Lagow i mająca 

nazwę j. w., to dom przy Bahnhofstraße 1 do 1945 roku, do lutego, 

do wejścia Armii Radzieckiej – i wtedy uległa splądrowaniu i 

pożarowi i przestała istnieć. To w tej Villi Schmeling były 

wynajmowane pokoje dla letników tamtego czasu, tam też poczta 

niemiecka wynajmowała powierzchnię i była to Deutsche Post do 

1945 roku. Dom ten zamieszkiwała rodzina Markwitz z 

upoważnienia Margot Wurmb v. Zink i zarządzająca domem, 

dostępem do małej przystani z łodziami w zatoce j. 

Trześniowskiego i tym co jej zlecono. Do Villi Schmeling 

przyjeżdżał i tutaj bywał graf Schmeling i od tego nazwiska jest 

jej nazwa. Resztę objaśnia informacja strony niemieckiej jako 

odpowiedź na moje błędne twierdzenie i uprawdopodobnienie, że 

bywał tutaj w latach 30 – tych XX wieku znany bokser niemiecki 

Max Schmeling. Faktem jest, że Max Schmeling w tym czasie 

bywał w stosunkowo bliskiej odległości od Lagow, bo w Bad Saarrow. Tak więc sytuację jaką chciał opisać autor, 

zbierając materiały uznaję za wyjaśnione. Udało się dzięki tym poszukiwaniom włączyć aktywnie stronę niemiecką, 

zdobyć zdjęcie frontowe Villi Schmeling, które nie funkcjonowało w obiegu publicznym wraz z innymi zdjęciami 

przedstawiam. Ulica Bahnhofstraße 1, to po 1945 r. ul. Stalina, 22 Października, Pineckiego, 1 Lutego, podzielona na 

odcinki i inaczej nazywana. 

 

    

 

         Ryszard Bryl 

         zdj. archiwalne „KŁ” i strona niemiecka. 

 

 
Informację o poszukiwaniu, informację o M. Schmelingu ogłosiłem w j. pol. „KŁ” 1/9/2011 i w j. niem. Nr 2/10/2011. 

 
1. Fronton Villi Schmeling z 1929 r., potem do 1945 r. 

poczta niemiecka ul. Bahnhofstraße. 

 
2. Widok na Villę od j. Trześniowskiego – do 1945 r. 

 
3. Widok z Zamku Joannitów przed 1945 r. 

 
4. W tym miejscu była Villa Schmeling, teraz 

filia banku i sklepy ul. L. Pineckiego (zdj. R. Bryl) 
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Templariusze w Europie 

 

1). Zakon Ubodzy Rycerze Chrystusa i Strażnicy Świątyni 

– założony w 1119 r. w Jerozolimie. 

  

 W XIV wieku, po 1311/1312, wielu Templariuszy 

odchodziło, uciekało, zmieniało regułę zakonu aby móc 

funkcjonować nadal, gdy we Francji król Filip Piękny i 

wróg zakonników zakazał ich ścigania i likwidację. 

 Najwięcej mnichów i rycerzy przygarnęły Niemcy, 

Hiszpania i Portugalia. 

 Kasację Zakonu Templariuszy zatwierdził bullą 

papieską 6 maja 1312 roku papież Klemens V kasacja – jest 

nieodwołalna. Jeden z trzech zakonów – najbardziej 

tajemniczy zakon rycerski – Ubodzy Rycerze Chrystusa i 

Strażnicy Świątyni Salomona zwani templariuszami, mieli 

przez półtora wieku swoje struktury administracyjne (komandorie) także na ziemiach polskich. 

Niektóre obszary, obiekty, są znane do czasów współczesnych lub ustalone fakty, fragmenty dokumentów 

pokazują, że byli tutaj Templariusze, Zakony rycerskie miały w swoim składzie organizacyjnym jakby dwie 

części dziejących się obok siebie zachowań i celów – rycerzy i mnichów pod jednym zgromadzonym 

sztandarem. Byli połączeni ideałem pobożnego mnicha i walczącego o ideał rycerza, rycerza walczącego jak 

wtedy założono z każdym nieprzyjacielem wiary  chrześcijańskie. To był cel XI – go wieku, obrony i 

ochrony wiary – powołując zakony rycerskie, czyniąc wyprawy krzyżowe, budując zakony, komandorie 

także joannitów, krzyżaków i innych zakonów. 

 Jedno nie podlega dyskusji – historykom nie udało się dotychczas ustalić, skąd przybywali 

templariusze do Polski. Generalnie wiadomo, że z komandorii niemieckich na kształtujące się, ale też 

zmieniające się obszary Polski, gdyż były najbliżej granic. 

 Bez odpowiedzi nadal pozostaje pytanie o narodowość „polskich” rycerzy Zakonu Świątyni. Nie 

zbadano gruntownie narodowego pochodzenie templariuszy na świecie. Jest wiadome, że najwięcej 

pochodziło z dzisiejszej Francji i Wielkiej Brytanii, co potwierdza się  o stanie narodowym ogółu 

krzyżowców, bo do ówczesnych powstających innych najstarszych zakonów XI-XIV wieku wstępowali 

rycerze z całej Europy. 

 Ówcześnie, czasy były siermiężne, podróżowano konno, wolniej, pieszo, przez terytoria księstw i 

państw, aby wstąpić do tworzonych i powstających komandorii i zakonów z regułą chrześcijańską. 

 Mapa z połowy XIII wieku daje odpowiedź, że najwięcej komandorii Zakonu Świątyni ulokowanych 

było na ziemiach polskich, na styku trzech dużych księstw: śląskiego, pomorskiego i wielkopolskiego i były 

miejscem roszczeń do terenów na wschodzie, aby tworzyć obszary własne. Aby zmniejszyć zagrożenie, 

łączono do sporów autorytet papieski i ustanawiano nowych właścicieli, czyli Zakon Templariuszy 

potwierdzając bullą papieską z zapisem poprzedniego właściciela – dóbr przekazanych Zakonowi. 

 Opisanych zostało wiele takich darowizn, władania nimi i potwierdzania u kolejnych władców. 

Nadawania templariuszom ziem nadgranicznych powodowało także ich gospodarczy rozwój, ochronę, 

lokowanie nowych wsi i miast, budowanie dróg i mostów – przepraw na tamte czasy ważnych i pomocnych 

ludziom. Powstawały też karczmy, spichlerze, młyny oraz wprowadzali nowe podejście do uprawy ziemi. 

Tak można było znaleźć pierwsze zachowane zapisy o darowiznach, nadaniach dla Zakonu pochodzą z 

1225, ale prawdopodobnie byli oni tutaj jeszcze wcześniej, tworząc pierwsze grupy czyli komandorie 

rycerzy – zakonników. 

 Pierwszych templariuszy w białych płaszczach z czerwonym krzyżem już można datować w Polsce 

przed połową XII wieku, czyli około 1155 r., jako sprowadzonych przez księcia sandomierskiego  

i lubelskiego Henryka. Sprowadził ich do Polski gdy powracał z pielgrzymki do Jerozolimy i tam zapoznał 

się z ideą obrony chrześcijaństwa przed wyznawcami islamu i innymi niekatolickimi oraz ich wpływem w 

tworzącej się epoce chrześcijaństwa. 

 Przyjmuje się, że nadał im w Polsce, w swoich ziemiach Opatów z szesnastoma wioskami… 

 Inne spore opisy dotyczą tego, że najwięcej tworzących się mniejszych zakonów o podobnych celach 

powstawało na Ziemi Lubuskiej, a to ze względu na położenie granic.  
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 W ówczesnych opiniach, Zakon stawał się bardzo bogaty 

darowiznami i nadaniami świeckimi i katolickimi. To bogactwo, 

obok chwały obrońców krzyża i legendy o odwadze, determinacji 

templariuszy w boju, dawało podstawę rangi i znaczenia 

zakonników w ich świeckim życiu. 

 Przyjęto podczas rozwoju kolejnych wypraw, że wzrastał 

liczbowy udział polskiego rycerstwa w walkach na Ziemi Świętej i 

do Palestyny wyruszali kolejni templariusze. Każda komandoria 

musiała wysłać jednego templariusza wyposażonego w konia i 

zbroję aby wzmocnić szeregi rycerzy mnichów. Ten obowiązek 

był wymagany do czasu wyparcia Zakonu na Cypr.  

 Pierwszym, który podjął działania w imię obrony krzyża i 

krzewienia wiary był Bolesław Krzywousty dostrzegając w 

wyprawach istotne interesy państwa. Aby więc szybciej, ale i 

bliżej realizować i interpretować nakazy w obronie wiary, w 

Polsce zaczęto organizować krucjatę przeciwko pogańskim 

sąsiadom: Prusom Jadźwiginom, Litwinom, Pomorzanom czyli 

Słowianom Połabskim. Te walki o odpuszczenie grzechów, ich 

darowanie, dawały też korzyści wielorakie. 

 Kasacja Zakonu Templariuszy, legendy i dokonania jak i 

ich osiągnięcia np. wyprawy morskie, poszły na wiele wieków w 

zapomnienie, utratę zapisów, dokumentów historycznych i uległy 

zniszczeniu. Krucjata w obronie Ziemi Świętej – Bóg tak chce – zawołanie podczas każdej krucjaty, to 

trafne ziarno padające na podatny grunt i zwołujące rycerzy Europy do kolejnych walk, wypraw na 

niewiernych i obrony przed niewiernymi. Już II–ga krucjata, to udział Lechitów wraz z hufcami 

krzyżowców francuskich. Przyjmuje się, że dowodzić mógł nimi książę Władysław II Wygnaniec. 

 

     

Opracował: 

Ryszard Bryl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystano: 

Tajemnice polskich Templariuszy.  

Andrzej Zieliński 

Od redakcji: O Joannitach piszemy w każdym numerze „KŁ”. Namiastkowo, ogólnikowo, ale piszemy, o 

templariuszach trochę też trzeba napisać, napiszemy tez o trzecim zakonie tzw. krzyżakach, czyli Zakonie 

Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, założonym w 1199 roku. (R. B.) 
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zdj. R. Bryl 
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Bierzmowanie 25.05.2008 r. – Łagów 

Biskup Antoni Stankiewicz 

 

 
nadesłał ks. Kan. N. Nowak 
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Organizowałem Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy ZMS w Łagowie Lubuskim 

 

Władysław Kudyba 

 

 Lubił w rodzinie aby mówiono o nim DIDA – nie dziadek. 

 Urodził się 13.11.1929 r. w Borkach Dominikańskich  

w powiecie Brzuchowice pod Lwowem jako trzecie dziecko 

Michała Kudyby z Rudy Różanieckiej i Stefanii Radwańskiej 

 z Borem Dominikańskich. Miał 9-cioro rodzeństwa. 

 Służył w LWP m. in. w Zegrzu Pomorskim, Babimoście  

i Pile, współtworzył powojenną armię, był majorem W. P. Ojciec 

służył u gen. Hallera (błękitna armia). 

 Zmarł 11.06.2013 w szpitalu w Świebodzinie, pochowany 

na cmentarzu w Swarzędzu. 

 

 

 Do Łagowa Lubuskiego przyjechałem w czerwcu 1959 roku jako pierwszy kierownik i organizator 

Ośrodka Szkoleniowego ZMS, jednego z kilku na terenie całej Polski powstających decyzją K C ZMS 

nowej, ideologicznej organizacji młodzieży robotniczej. ZMS powstał w miejsce poprzednich organizacji 

jak ZMP i inne czasu stalinowskiego ich formowania i socjalizmu realnego. 

 Po opuszczeniu obiektu tzw. „Zameczka”, willi przedwojennego niemieckiego lekarza weterynarii, 

po wojnie zajmowanego dla potrzeb utworzonego PGR-u, obiekt od 1957 był do ponownego 

zagospodarowania przy ul. Sulęcińskiej. Pracownicy administracji PGR-u przenieśli się do obiektu tzn. 

Pałacu na obszarze Zakładu Rolnego przy Mostowej. 

 Jako nowo mianowany kierownik zamieszkałem, na terenie placówki wraz z żoną Marianną  

i dwiema córkami Wiesią l. 4 i Mirką l. 2. Na kierownika ZMS spadły nowe obowiązki do realizacji – byłem 

człowiekiem do wszystkiego – księgowym, kasjerem, magazynierem produktów kuchennych, 

gospodarczym, itp. Podobnie moja żona – prowadziła ewidencję i magazyn pościeli, kocy, produktów norm 

życia codziennego. 

 Przejęte pomieszczenia były zaniedbane, bez ujęcia 

wodnego, pomieszczeń kuchennych na planowane turnusy 14-

to dniowe z żywieniem całodobowym, spaniem, WC i obsługą 

toalety. Od razu organizacyjnie, przyjęto duży rozmach 

szkolenia letniego w obiekcie i na zewnątrz w otoczeniu lasów 

bukowych. Wykorzystano za zgodą Lasów Państwowych i 

decyzją KP PZPR w Świebodzinie oraz przychylności Wojska 

Polskiego tereny, na których ustawiano wojskowe, 

wieloosobowe namioty z żelaznymi łóżkami. Ilość namiotów 

narastała zajmując prywatną łąkę mieszkańca p. Perdziaka. W 

tym obszarze funkcjonowały doły śmietnikowe przy 

namiotach oraz pobliskie latryny na świeżym powietrzu – 

pomysł harcerski, obozowy i ZMS-owski (wykopano, 

zapełniono, zasypano, odjechano do domów). 

 Pomieszczenia Ośrodka były adaptowane na pokoje 

paroosobowe, wybudowano własne ujęcie wody pitnej, 

organizowano dostawy żywności furmanką, , konno przez 

pana Wiatra, mleko dostarczano z PGR-u, wodę dowoził w 

tzw. kanach p. Dudek. Dużym osiągnięciem było otrzymanie 

pick-up’a Warszawy, którą obsługiwał p. Zieliński. Kuchnię 

prowadziła p. Genowefa Kilian – w sezonie letnim pod 

chmurką w charakterystycznym dużym zagłębieniu koło 

Zameczka. Tam też na ławach, pod chmurką jedzono, 

wysłuchiwano wykładów, spotkań z ciekawymi ludźmi, 

prelegentami z KW i KC PZPR. Na terenie Łagowa 

wynajmowano też inne obiekty do spotkań i projekcji 
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filmowych. 

 W latach 1961-1962 wybudowano sporą 

przystań wodną ze sprzętem pływającym i 

wydzielonym obszarem 25 metrowego basenu 

kąpielowego otoczonego ze wszystkich stron 

pomostami i z ratownikiem w sezonie. Obiekty wodne 

po przebudowie i w latach późniejszych do dnia 

dzisiejszego, już w rękach prywatnych, nadal  istnieją 

i są funkcjonalne. Ciekawostką tamtych czasów jest 

fakt, że budowano sprawnie, nawet zimą, oraz z 

pomocą żołnierzy saperów Ludowego Wojska 

Polskiego, pracowników ZMS-u i innych. 

 Ideowe nastawienie w 14-to dniowych 

turnusach, to wypełniony czas uczestników, spotkania 

z ciekawymi ludźmi, prelekcje, wycieczki, sport, bale 

przebierańców, ogniska wieczorne, gawędy na które zapraszano miejscowych młodych ludzi. 

  

 Każdy turnus miał swojego kierownika m. in. byli to: Zb. Tać, J. Długosz, R. Bukartyk, Zdz. Cichy  

i inni. 

 Kolejną ciekawostką wartą wspomnienia jest fakt, że w tamtejszej rzeczywistości, największy turnus 

liczył 700 uczestników i był obozem młodzieży zakładów włókienniczych. Osobą od tzw. k-o teraz nazwaną 

animatorem był p. Uściński, uzdolniony muzycznie młody  działacz tamtych czasów. Dzięki niemu, tak w 

słoneczne i deszczowe dni było gwarno, wesoło, z humorem i muzycznie, było imprezowo, ale z 

utrzymaniem rygorów kultury… 

 Jak i obecnie można wspominać gdy są środki socjalne w zakładach pracy, były wyjazdy do opery, 

filharmonii, wypady na grzybobrania wrześniowe, odkrywanie przyrody i turystyka.  

 Pierwszymi przewodniczącymi ZW ZMS w Zielonej Górze byli: P. Stecko i Stefanowicz. Łagów 

przez lata rozbrzmiewał balami przebierańców, ogniskami dla wszystkich chętnych, pokazami 

sztukmistrzów w różnych punktach miejscowości, a także śpiewaniem pieśni patriotycznych i puszczaniem 

wianków na jeziorze łagowskim. 

 Kierownikiem Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego byłem w okresie 06.05.1959–01.01.1963, 

a następnie pracowałem w Świebodzinie, w aparacie PZPR-u Ośrodek ZMS-u został czasowo zamknięty, a 

następnie drugim kierownikiem został Czesław Reguła. 

 Przez cały czas byłem aktywnym działaczem społecznym na terenie Łagowa. Następnie pracowałem 

lata w Świebodzinie. Lubiłem i mieszkałem sezonowo w Łagowie.  

 

Zdjęcia z opracowania ZSMP;- XXV lat Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego ZSMP w Łagowie 

Lubuskim – 1959 – 1984. 

       Opracował R. Bryl 

       Na podstawie wspomnień Władysława Kudyby 

 

 

 
Campingi na ośrodku ZMS w Łagowie 
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       Byliśmy tu, tam i tam jeszcze 

 

Byliśmy na Buchmühle/Zamęcinie 

       Cz. III 

 

 Tej jesieni – 14.10.2013 r. wraz z pasażerem E. D. 

pojechaliśmy do Łagowa i dalej do Jemiołowa, aby jeszcze 

dalej jadąc coraz gorszymi drogami z kamieniem polnym 

dotrzeć do celu. Był to dawny obszar Buchmühle czyli 

teraz obszar Zamęcina. Ten obszar zapomniany, 

zaniedbany, nieczynny, choć nadal piękny krajobraz, bo 

takim go stworzyły czasy lodowców.  

 Tam na Zamęcinie wody jeziora Trześniawskiego 

zasilają  cieki czystej wody z okolicznych wzniesień, tam są 

ostępy leśne puszczańskiego charakteru. To tam także po 

starych poniemieckich drogach wypełnionych kamieniem, 

można dotrzeć do stawów rybnych,  m. in. młyna wodnego 

(jeszcze widocznego), dawnej restauracji i dawnego tartaku najpierw rodziny Nitschke, a potem Arnhold do 

1945 r. 

 Kto lubi takie ostępy, szlaki, drogi śródleśne, niewiadome, a ciekawe do zwiedzania z plecakiem, 

wędrówki wielogodzinne, ten tam może się wyprawiać i zapamiętywać to, co przyroda ustanowiła. Może iść 

na Długoszynek, Wielowieś, do Wędrzyna, nad jezioro Buszno i Buszenko i dalej i znowu ciekawe, będąc 

nadal w lasach mieszanych, ale głównie lasach bukowych. Stąd najnowsze ustalenia lasów i przyrodników – 

Rezerwat Łagowsko – Sulęciński, ostatnio tak nazwany i powiększony obszarowo o ponad 700 hektarów. 

 Już przed 1939 r. Niemcy ten przylegający obszar lasów 

nazywali Buchwald/Bukowy Las i wyróżniali go jako rezerwat 

właśnie, z gęstą siecią leśniczówek i gospodarstw leśnych ludzi 

tam żyjących i w lasach pracujących. Nie ma już w pobliskiej 

okolicy wsi Groß Kirschbaum czyli po 1945 r. Trześniówka, bo 

stawały się powiększanym obszarem polskiego poligonu 

Wędrzyn. Nie ma tam jeszcze dawnej, bo w XIX wieku osady 

leśnej Simonshöhe czyichś dóbr tamtych okolic i ówczesnej 

administracji pruskiej. Nikt już nie pamięta z najstarszych, a 

żyjących Niemców, gdzie też były znane placówki wytapiania 

potażu – Potaschütte teraz już technologii zaniechanej … (o tym 

w „KŁ” nr 3/19/2013 pisaliśmy). 

 To, co opisuję powyżej, to teraz na mapach góra Jemiołów, to resztki możliwości uprawiania 

turystyki i zapoznawania się z przyrodą i jej lokalnymi ciekawostkami, wartymi kilometrowych marszów. 

 Pozostawanie, powstawanie tzw. resztek, to brak zaangażowania się gmin, na których leży Rezerwat 

ze swoimi dobrami przyrody czyli Łagowa i Sulęcina. Niestety każdy osobno, każdy chcąc coś robić, nie 

zrobi sam wielu usprawnień nowoczesnej turystyki. 

 Co mamy na Zamęcinie teraz?! Tam jest iskierka życia – zamieszkuje tam właściciel poniemieckich 

stawów, hodowli ryb p. Adolf Kuczyński z rodziną. Na jego prywatnym obszarze, przy samym brzegu  

 
Można pływać łodzią po całym j. Trześniawskim 

 
Ostrożnie! Jedziemy od Jemiołowa na Buchmühle 

 
Pole caravaningowe do wiosny do jesieni 

 
Można wędkować, kąpać się! 
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j. Trześniowskiego poza łowieniem ryb, opalaniem się, 

placem caravaningowym, kilkoma prostymi 

zabudowaniami i stylem życia zbliżonym do 

farmerskiego – prostego i schludnego i nadal bez sieci 

energetycznej jest cisza, relaks, czyste wody, łodzie, 

krąg do ogniska, wędzenia świeżych ryb i grzybobrania. 

To ciągle jest coś! To coś warto odwiedzać, 

pomieszkać, poczuć przyrodę. 

 Kto powyższe zalety dostrzega, docenia, lubi ich 

zażywać, to droga tam z Łagowa, przez Łagówek jest 

dobra i prosta i już tam jesteśmy. Polecamy. 

 W zdjęciach z jesieni 2013 pokazujemy co tam 

jest do zapoznania z buta, gdy już opuścimy wygodny 

pojazd i chcemy prostoty, powietrza lasów bukowych, 

świerkowych, Rezerwatu Cisów, gór Bukowca i 

Gorajca, terenów do podziwiania. 

 

Samochodem i pieszo 

Zaliczali ten obszar turyści 

R. Bryl, E. Dondalski 

 

 Co tam już było, opiszą członkowie rodziny 

Arnhold. Mieszkali w Lagow i na Buchmühle do 

1945 r. Te opisy, wspomnienia, uzyskaliśmy z 

Kanady gdzie niektórzy członkowie rodziny 

zamieszkują i ukazały się w OHB/2013 r.  
 

Wydawca 

 

 

 

Stare i nowe – było ciekawie 

 

 
Tutaj chce rządzić Wojsko Polskie 

 

 
Niedokończone propozycje dla przyjezdnych turystów 
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Byliśmy tu, tam i tam jeszcze 

Spotkanie w Toporowie 

 
 Do Toporowa zostałem zaproszony w połowie roku 2013 listem od doktora Klausa Lutze, berlińczyka lat 86 

(ur. 1927 r.), osoby z rodu szlachty, ostatnich właścicieli dóbr 1913 – 1945 na ziemi powiatu krośnieńskiego (wg 

starego niemieckiego podziału). Ojciec wymienionego pan 

Martin Lutze jak inni mieszkańcy uciekał z Toporowa z 

końcem stycznia, gdy zbliżała się Armia Radziecka. Tak 

zakończył się rozdział życia właściciela dóbr ziemskich – 

ponad 2 tys. ha ziemi uprawnej i lasów oraz hodowli zwierząt. 

Ten obszar jest porównywalny z tym PRL-owskim, jaki 

stanowił dobry i duży PGR Toporów wraz z folwarkami. O 

tym być może wspomnieniem swoim napisze dr Klaus Lutze, 

a ze strony polskiej p. Jan Graczyk. 

 Do Toporowa K. Lutze przybył celem zgromadzenia 

wiadomości o pałacu Manteuffla, który był ich pałacem gdy 

kupili go od przedostatniego właściciela Müllera. 

 Aktualnie dr K. Lutze pisze tekst o Toporowie w 

ramach funkcjonowania grupy naukowej polsko-niemieckiej, historyków piszących „Zamki i Ogrody Nowej Marchii” 

– Schlösser u. Herrenhöuser Brauchen Freunde – Zamki i 

dwory potrzebują przyjaciół - opracuje broszurę, zeszyt tej 

serii o Toporowie. Fragmenty o Ziemi Toporowskiej można 

znajdować tak w „KŁ” jak i innych opracowaniach 

wydawanych wcześniej. Najwięcej prac budowlanych 

wykonano w XIX wieku i do 1945 budując i przebudowując 

pałac i inne budowle rolniczego przeznaczenia. 

 Dzięki pełnej przychylności dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej czyli obecnej Katarzyny Patrzek – 

Lebiotkowskiej, pałac Rismana, Zobeltitzów, Manteuflów, 

Müllerów i Lutze był i jest obiektem zadbanym, 

funkcjonalnym, potrzebnym, choć adaptowanym 

budowlano pod potrzeby współczesnego przeznaczenia… 

 Pełne wykorzystanie, to przebudowa, plany, zmiany 

w planach budowlanych z czasów niemieckich. 

Skrupulatność p. dyrektor pozwoliła posiadać, 

przechowywać i zaprezentować materiały okresu adaptacji 

pałacu 1991-93. Przegląd zgromadzonych wykresów, 

mapek, planów pozwolił uzupełnić wiedzę syna ostatniego 

właściciela zamku Toporowa. 

 Radosną chwilą była wiadomość dla gościa, gdy 

został powiadomiony, że oglądane plany otrzyma na 

własność jako materiał do studiów i opracowań. Tę radość 

dokumentował piszący i wraz z Panią tłumacz Reginą 

Kucharską z Sulęcina i dyr. DPS osobiście oglądali.  

 Pan K. Lutze przybył do Toporowa i Łagowa z 

rodziną, jest w tym regionie kolejny raz  

i pomieszkiwali w Zamku Jemiołów, a jego wnukowie 

spotkali się z Białą Damą mając niezapomniane przeżycia z łagowskiej siedziby komturii dawnej. 

 

            Tekst i zdjęcia 

            Ryszard Bryl 
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W Sieniawie drogowe nic! Science Fiction. 

 Już było niby lepiej, prawie blisko realizacji. Już „gawędziarze” 

urzędowi roztaczali tzw. ułatwienia, bezpieczeństwo dzieci, że nareszcie, że za 

ich kadencji. I co? I nic! Bezpiecznie i dobrze to jest u nich na posesji, w 

kieszeni, na stole. W dużej wsi jest bardzo skromnie, z drogą niebezpieczną, 

zbyt wąską. A więc w perspektywie ze ciasno. Najgorsze ze spostrzeżeń, jest 

to, że trzeba fałszywy mit obietnic obnażyć, wskazać gawędziarzy i ich niemoc 

- ich kadencyjne czterolecie na i do 2014 roku – bo fakt, wiosną i latem 2014 

będą zlecać, robić, wytyczać przetargi, ogłaszać, aby utrzymać się na stolcu 

stolca … Szkoda mi ich !  

 

 25 września 2013 byłem w Sieniawie aby okiem i obiektywem aparatu 

ocenić postęp, realizację, wynik czasu jaki upłynął – zastałem nic! Drogowe 

nic – usunięto zwiezioną na paletach kostkę chodnikową, krawężniki, a 

widzimy nędzne resztki tego co już miało działać w interesie bezpiecznej wsi – 

Osiedle Górnicze – Sieniawa – wieś Sieniawa.  

 Gdy kilka lat temu w 2009 r. fotografowałem te okolice, już prawie 

zacząłem wierzyć, że samorządowcy się spełnią. A tutaj spaprali! Skąd my to 

znamy?! A są inne wsie i ich złe drogi. 

 Droga asfaltowa, to już odcinek ważnej drogi do Wielowsi, Zarzynia, 

do kopalni, do Sulęcina, wręcz i dalej! I co!? Jest źle! Należy oczekiwać, że 

nadchodzący, ponowny okres oceny nawierzchni drogi, jej przejezdności, 

przepustowości, obowiązkowo sugeruje, że będzie potraktowana lepiej, 

perspektywicznie! Co to znaczy? Ta droga musi być szersza, nie zawłaszczona, 

nie położonym chodnikiem, ona ma mieć należną szerokość, chodniki muszą i 

powinny być przesunięte do skrajnych krawędzi pól i rowów, a równocześnie  

zaistnieć, zaistnieć tutaj musi cały szereg regulacji tego, co było z 

gromadzeniem się i odpływem wód opadowych. Inna fuszerka, oszczędności  

będą pozostawać dużą fuszerką, zaniedbaniem i brakiem dbałości o 

miejscowych przejezdnych. 

 Panowie z samorządów lokalnych, radni i  „bogowie” – do roboty, bo 

wybory za rok! Znowu zapowiedzi, obietnice wręcz przysięgi, że będzie! Co 

będzie? 

       Tekst i zdjęcia 

Ryszard Bryl 
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Dzieje rolnicze Toporowa i najbliższych okolic 

(c.d.) 

 
 Kontynuując opisywanie przeszłości Toporowa dawniejszej i całkiem niedawnej, wspieramy się też wiedzą 

byłych mieszkańców Topper do 1945 r. - wtedy w powiecie Crossem (Krosno Odrzańskie – patrz mapka). Ponownie 

nawiązali z „KŁ” i z Toporowem łączność ostatni mieszkańcy tej duże wsi i możemy sięgać do ich wspomnień, 

opisów, zdjęć i szkiców, co pozwala tez publikować tematy w Klimatach Łagowskich. Żyjący i zaproszeni 

mieszkańcy Toporowa, Łagowa i okolic, mogą i chcą powracać jeszcze raz do miejsc swego dzieciństwa z tamtych 

lat! Łagów kontynuuje spotkania, Toporów i okolice tez mogą się tak zaangażować – także nieformalnie, luźno od 

okazji do okazji. Taką okazje wykorzystaliśmy w Toporowie 02.10.2013 r. spotykając się z dr Klausem Lutze w jego 

dawnym miejscu dzieciństwa i dorastania 1923 -1945 – pałacu Manteuffela, wtedy dobrami rodzinnymi Martina Lutze 

– ojca (teksty o tym, w tym numerze). Silną osobowością tych wspomnień jest pani Jenny Terkowsky – Stein, też 

dawniej mieszkanka Topper. 

 Toporów położony jest między rzekami Odrą, a Pliszką. Porównajmy zatem przeszłość i teraźniejszość 

Toporowa. 

 W 1985 roku Zakład Rolny Toporów wchodzący w skład Świebodzińskiego Kombinatu Rolnego 

gospodarował na obszarze 1 279 ha. Gruntów ornych było 1 076 ha, łąk 118 ha. Powierzchnia rolnicza rozciągała się 

wokół miejscowości: 

Toporów – Topper – Gut – siedziba gospodarstwa, 

Czyste – Topper – Grunwald – folwark, 

Brzeźnica Duża – Buchenek – folwark, 

Brzeźnica Mała – Zobel – folwark, 

Toporek / Pasałka – Bruch Vro – folwark. 

 Zboża uprawiano na powierzchni ponad 600 ha, 

ziemniaki na ponad 130 ha, łubin ok. 100 ha, rzepak ok. 100 

ha. Lasy to ok. 12 ha. W Toporowie w oborze uzyskiwano od 

ok. 120 szt. Krów mlecznych 453 tys. litrów mleka rocznie w 

najlepszej klasie A. W pozostałych obiektach inwentarskich 

znajdowało się jeszcze około 800 szt. Bydła – cieląt, jałówek i 

młodego bydła opasowego. No folwarku Toporek i Czyste 

były dobrze prosperujące bazy kontumacyjne                   

młodego bydła opasowego na eksport do Włoch. Spełniały one 

w latach 70-tych i 80-tych już wszystkie warunki 

zootechniczne, zoohigieniczne, zdrowotne, jakościowe do hodowli na sprzedaż w innych państwach.  

 Ówczesne zatrudnienie pracowników stałych kształtowało się w liczbie 120 – 140 osób o różnych 

umiejętnościach, wykształceniu, wieku życia i przydatności zawodowej. 

 W ramach gospodarstwa rolnego funkcjonowała i przynosiła dochody, lokalna gorzelnia rolnicza. Z 1860 

roku, których było wiele w dawnych dobrach niemieckich do 1945 roku. Rocznie gorzelnia PGR Toporów 

produkowała 195 tys. litrów spirytusu. Podstawowymi stolcami były ziemniaki, żyto, kukurydza (w załączeniu plany 

konstrukcji i działania tej gorzelni – dzięki Jenny Terkowsky – Stein). 

 Aktualnie w byłych pomieszczeniach inwentarskich nie prowadzi się żadnej hodowli inwentarza żywego. 

Obecnie decyzje właścicieli czyli Agencji Nieruchomości Rolnych idą w kierunku sprzedaży ziemi i uzyskania 

środków dla budżetu państwa, dzierżaw wieloletnich oraz wyprzedaży i  dzierżaw obiektów trwałych. Równolegle 

prowadzona jest pomoc dla obecnej sfery nowoczesnego rolnictwa wspierana mocno ze strony Unii Europejskiej.  

 Do końca II wojny światowej Toporów miał też cegielnię Abbau Sorge – Kłodnica, stawy rybne na ciekach 

wodnych oraz ważny obiekt, produkcję w miejscowym browarze, który już po 1945 roku ulegał dewastacji, nie 

wznowił produkcji i został rozebrany w latach 60-tych. Podobnie niepotrzebne stawały się młyny wodne na Pliszce, 

tartak i inne. Wiadomym więc jest i to trzeba przyznać, że wioski niemieckie były dobrze zorganizowane.  

 Po browarze Toporowskim pozostały odkopywane i znajdowane nalepki firmowe, kapsle, butelki jako 

pamiątki z przeszłości. Trzeba tutaj wspomnieć, że Topper miał dobrą wodę, bo miał lokalny browar, a podstawą 

produkcji dobrego piwa jest woda, słód i jęczmień oraz umiejętność ważenia piwa- specjalistów i rolników 

uprawiających dobry jęczmień. 

 Wspomnieć tez tutaj należy, że w latach 70-tych i 80-tych XX wieku gospodarstwa rolne Toporów, Łagów 

Stok, Żelechów, Sieniawa produkowały dobry jęczmień browarniany i był on sprzedawany do Poznania do firm 

piwowarskich Lecha i innych jakie były u schyłku PRL-u i powstawały nowe lub były sprzedawanie i łączone. 

 Długoletnimi kierownikami Gospodarstwa Rolnego byli: w Toporowie Pan Antoni Sitkowiak, a dyrektorem 

PGR w Toporowie był sp. Pan Bogdan Jankowski, długoletnim kierownikiem gorzelni był Władysław Czuczwara, 

ostatnim kierownikiem Waldemar Sitkowiak. 

  Nie ma w okolicy opisywanej zakładów przemysłowych, które miałyby wpływać niekorzystnie na 

środowisko lokalne. Stąd można wnioskować, że powrót Łagowa do koncepcji ubiegania się o pierwszy w 

 
Szkic dostarczony przez stronę niemiecką 

– Jenny Terkowsky - Stein 
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województwie lubuskim tytuł Łagów Zdrój, jako uzdrowisko o czystej wodzie, czystym powietrzu, środowisku o 

walorach zdrowotnych i turystycznych. 

Jan Graczyk 

zdj. Ryszard Bryl  

 

P.S. W rozmowie z 

ostatnim kierownikiem 

Zakładu Rolnego w 

Toporowie tutaj 

osiadłym od marca 1965 

roku, po przyjeździe z 

woj. poznańskiego, 

potwierdzają się w/w informacje o opisywanym obszarze, 

wymianie sprzętu rolniczego po 1965 roku na nowszy, tworzenie 

coraz lepszej bazy mieszkaniowej dla pracowników, dobrej 

dbałości o powierzone mienie, obiekty i zwierzęta. 

 Ciekawostka dla nas czytających jest trwałość obiektów 

hodowli zwierząt i ptactwa Toporek-Pasała niem. Bruch – Vro., 

teraz opuszczone obiekty, ale nadal mocno trwałe, zmierzające 

swym pustostanem do upadku. Obiekt oddalony od wsi, duży, do 

ponownego uruchomienia, teraz w rękach prywatnych. 

 Po hodowane tam bukaty przyjeżdżały zestawy 

samochodowe firm przewozów specjalistycznych transportując je 

do Włoch. Mieszkańcami obsługi tego folwarku były w budynku 

mieszkalnym 3 rodziny m. in. Sito, Grzelakowie. 

 W całym obszarze zakładu Rolnego Toporów i innych 

zakładów i folwarków było zatrudnionych około 200 osób. W 

tym czasie pracownicy rolni PGR-ów dostawali i mieli szereg 

przywilejów. 

 Do pracowników często wielozawodowych funkcji 

należeli traktorzyści a sezonowo, latem kombajniści: Gira Józef, 

Zgrzebny Stanisław, Juszczyk i inni. 

 Nieudanym, wcześnie zlikwidowanym przedsięwzięciem była likwidacja, 

bo już w latach 80-tych folwarku, farmy kur znanej jako Brzeźnica Duża 

(Buchenek) i Brzeźnica Mała (Zobel) ……. wraz z bazą mieszkaniową. Jak 

wspominają żyjący – tam już nic nie ma. 

R. Bryl 

 

 
Szkic dostarczony przez stronę niemiecką 

– Jenny Terkowsky - Stein 
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Kurza Stopka – Kurza Nóżka – Izba Pamięci – Łagów 2013-05-13 

 A może by tak odsłonić jeśli już samo odpadło – najstarszą budowlę szachulcową (mur pruski, 

fachwerk) z reszty tynku i nadać nowy, oryginalny sznyt w Rynku (Ring) na przestrzeni 120 metrów od 

Bramy Marchijskiej do Bramy Polskiej. Wszak mamy tam pięknie odrestaurowaną pastorówkę 

(Pastorenhaus). I pięknie by korespondowały te obiekty w codziennym użyciu – od wiosny do jesieni, a 

także całorocznie. 

      

Prezentowany stan budowli zaprzecza dbałości i trosce!!! Co wy na to Łagowianie? Niech dzieje się 

twórczo! Lokalnie i prawdziwie. 

 

Ten najstarszy dom szachulcowy z II połowy XVIII wieku, do 1945 r. 

Dom Szewca, to obiekt zabytkowy. Po II wojnie światowej pełnił ten obiekt 

różne funkcje lokalne, był PTTK, Agencją Turystyczną, niby Cepelią, już 

wcześniej Izbą Pamiątek oraz siedzibą Łagowskiego Parku Krajobrazowego. I 

mamy budynek do kapitalnego remontu! Oby tak się stało. 

tekst i zdjęcia 

R. Bryl 

 

Minął rok od maja do maja 2012 - 2013 
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Jenny Terkowsky-Stein 8 August 2012 
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O czym przypomina nam stary dom 
 
 Kiedy brandembursko - poznańska kolej zdecydowała się na przystanek w Toporowie, wysiadł Manteuffel w 

1874 r. na Toporowskim dworcu, krok w 20. wiek nie był do powstrzymania. Został wybudowany budynek kolejowy, 

w którym kupowali także mieszkańcy z otoczenia bilety. (Młoda generacja nazwała Toporowski dworzec: bramą do 

szerokiego świata.) 

Dodatkowe tory kolejowe i nastawnia umożliwiły rolnikom i rzemieślnikom załadować na powstający dworzec 

towarowy swoje produkty, które punktualnie docierały do miejsca przeznaczenia. 

Także firmy wykorzystywały drogę kolejową, żeby zamówione towary wysłać aż do Toporowskiego dworca. Wielkie 

ilości towarów były składowane aż do odebrania w do tego przeznaczonych pomieszczeniach towarowych. 

 W celu utrzymania ruchu kolejowego była też wykorzystywana telegrafia jako ważny środek przekazywania 

informacji. 

 Do tego potrzebny był także wyszkolony personel, który został delegowany do Toporowa. Wieś z 

możliwością robienia zakupów, szkołą, kościołem, gospodami, gminą, nadawał się jako miejsce zamieszkania dla 

rodzin urzędników kolei. 

Brakujące mieszkania i domy budowali bogaci przedsiębiorcy, którzy zagospodarowali na dziesiątki lat znaczny 

majątek wpływami za wynajem. Tak oto dobrowolnie sprzedawali Toporowscy właściciele ziem swoje piaszczyste 

kawałki ziemi zainteresowanym miejskim budowniczym. 

Tak wybudował kupiec Albert Kruger trzy budynki mieszkalne , które zostały zamieszkane przez rodziny personelu 

kolejowego. 

 Handlarze Thomas, ojciec i syn Willi, którzy byli zatrudnieni na Toporowskim  dworcu towarowym,   

otrzymali  wiadomość,  że  dla Toporowa jako centrum okolicy będzie potrzebny budynek pocztowy z urzędem 

telegraficznym. Ponieważ handel paliwowy Thomasowi i jego synowi przynosił korzyści oraz opłacało się 

zaopatrywanie w węgiel brunatny, koks i brykiet, sprzedaż chłopskich produktów, widzieli w wybudowaniu budynku 

pocztowego zabezpieczenie swojej egzystencji jako budowniczych. 

 Między terenem piekarza Kerstena a rolnika Petschke kupili kawałek ziemi i na nim powstał dwupiętrowy 

budynek pocztowy. Niestety nie jest znany dokładny rok wybudowania Toporowskiej poczty. Czy był także dyliżans 

pocztowy jak sugeruje ten mały obrazek??? 

 Stara widokówka, napisana 28.05.1899 z Toporowa: z lewej strony zamek, posiadacz Manteuffel, z środku: 

Kościół i szkoła, z prawej strony okazały Toporowski budynek poczty z czterema oknami wychodzącymi na ulicę, 

dwupiętrowy. Nazwa: Cesarska Poczta. 

 W tym samym czasie nabyli handlarz Thomas i jego syn Willi dla siebie plac budowy bardzo blisko stodoły 

Peschki, która należała ze ścianą szczytową od ulicy do chłopskiego obejścia, które było kawałkiem ziemi o znacznej 

wielkości. Z cegieł, które zostały wyprodukowane w Toporowskiej cegielni, miał zostać wybudowany przestronny 

budynek mieszkalny. Jedno mieszkanie powstało równo z wyjściem na ulice. Zostało ono kupione przez rodzinę, 

której ojciec był stróżem granicznym brandembursko - poznańskiego odcinka kolejowego. Do głównego wejścia do 

domu, ze zwykłą altanką przed drzwiami domowymi, dostać się można za bramą ze sztachet na wybrukowanym z 

kamienia polnego wjazdu na dziedziniec. We wspomnieniach, kwadratowo od z tyłu położonego ogrodu znajdowały 

się do budynki stajenne i pralnie dziedzińca. Wiadomo, że Wili Thomas ożenił się z córką tutejszego rolnika. Tak 

mógł Willi Thomas swojej żonie Anie zaoferować cudowny dom. W roku 1914 urodził im się syn. Kiedy i dlaczego 

Thomas i syn nie mogli sprostać finansowym zobowiązaniom, jest niejasne. We Frankfurcie nad Odrą umarł Thomas, 

w szpitalu, znękany na ciele i na duszy, bo podejrzewano go o popełnienie morderstwa. Thomas i syn utracili swój 

cały majątek. Także dom, w pobliżu przejazdu kolejowego, został zlicytowany. 

 Hermann Feind, urodzony 25.11. 1861, ze Sternbergu, miał to kupić. Willi Thomas i jego żona Anna 

otrzymali na strychu pomieszczenie z wieczystym prawem użytkowania... przypuszczali mieszkańcy Toporowa 

 Wojna ze swoją potwornością dotarła także do Toporowa. Jeszcze w nocy spadł na Toporów Inferno. Domy 

paliły się, a ludzie tracili życie. Także dom Hermanna Feinda zastał umyślnie podpalony, jak następnych 35 

budynków we wsi. Hermann Feind, w 84 roku życia i jego syn Otto, który od urodzenia był niepełnosprawny i nie 

chodził, uciekli przez las do Toporowskiej Ochronki. Wielu mieszkańców Toporowa opuściło swoje domostwa i 

uciekło. Prawdopodobnie z mieszkańcami Toporowa został wysiedlony też Otto Feind, krawiec, 24 czerwca 1945 r., 

w niedzielę przez Polaków w cywilu i mundurach ... podczas letnich upałów w trzytygodniowym marszu do 

Frankfurtu nad Odrą, gdzie bezsilni starcy, kobiety i dzieci przekraczali Odrę jako wysiedleńcy. Otto Feind musiał 

pozostawić w Toporowskiej Ochronce swojego starego, schorowanego ojca. Jako datę jego śmieci podaje się 7 lipiec 

1945. Prawdopodobnie został on pochowany, jak wielu, którzy pomarli w Toporowskiej Ochronce, w pobliżu stawu 

Mullera. 

 O starym domu przypomina w roku 2012 stara butelka piwa i guzik z munduru żołnierza: 

...Bóg z nami ... 

 

Tłumaczenie z j. niem. Anna Łukasiewicz     Jenny Terkowky-Stein 
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Pierwsze wypędzenia, pierwsze ucieczki z Toporowa w roku 1945  

(fragmenty wspomnień) 

 Ojciec biegał po ogrodzie jak uwięzione zwierzę szukające wyjścia, dając mi do 

zrozumienia, że ten stan jest nie do zniesienia i musi się skończyć, albo spakujemy nieco rzeczy i 

uciekniemy do lasu, albo inna możliwość: „jego stary pistolet". Pomimo brutalności jaką musiałem 

znieść w poprzednich dniach, wezbrałem w sobie całą moją młodość: „chcę żyć" to była moja 

jedyna odpowiedź! Kilka dni później koniem z wozem na dwór zajechał żołnierz i zażądał owsa dla 

swoich zwierząt. Dla Iny i dla mnie miał sztuczny miód, który musieliśmy jeść na jego oczach, przy 

czym głaskał czułe rudoblond włosy Iny, dając nam do zrozumienia, że jego żona i dzieci zostali 

rozstrzeleni przez niemieckich żołnierzy. Zachowywaliśmy się bardzo nieufnie i nie wiedzieliśmy, 

czy możemy wierzyć jego słowom. Ojciec zabrał go do stajni Ericha Knispelsa, w której był 

również pokarm dla koni. Martwiliśmy się o niego i kamień spadł nam z serca, kiedy w końcu 

wrócił bez uszczerbku. 

 Pewnego poranka, była to sobota 17 lutego 1945, do pracy odebrano tylko mężczyzn. To 

niecodzienne posunięcie bardzo zaniepokoiło moją matkę czekającą do późnej godziny. Wszyscy 

położyli się już spać, gdy ktoś wszedł po schodach. Pewna kobieta szukała Pani Stein, od której 

męża rzekomo otrzymała pozdrowienia, a on musiał się oddalić. Opowiedziała ona, że na strychu 

domu Heinricha cały dzień przetrzymywano i brutalnie przesłuchiwano mężczyzn. W ciemnościach 

zostali oni odprowadzeni pod strażą. Mój ojciec rzekomo szepnął jej o swojej sprawie przy okazji. 

W tym momencie we mnie i mojej matce zgasła ostatnia iskra nadziei na powrót warunków życia 

do których przywykliśmy. Co wiedzieliśmy o reszcie świata - nic! Nie słyszeliśmy nigdy wcześniej 

żadnej kanonady, ani odgłosów wojennej zawieruchy tak jak teraz, podczas walk pod Warszawą, 

któż wiedział którędy przebiega front? Czy Rosjanie zostali zatrzymani w swym marszu do Berlina, 

czy może wszystko wraca w naszym kierunku - nie wiedzieliśmy nic. Strach i niepewność chwytały 

nas za gardło i szargały nerwy. 

 W niedzielę, 18 lutego 1945 wszyscy mieszkańcy, dom po domu, zostali pośpiesznie 

poinformowani przez żołnierzy, że mają opuścić miejsce zamieszkania i stawić się we wsi. Każdy 

kto nie zastosuje się do nakazu zostanie rozstrzelany. Matka załadowała na wózek ręczny walizkę, 

torbę podróżną oraz worek z kiełbasą i słoniną . Grubo ubrani, staliśmy w niepewności na podwórzu 

i szykowaliśmy się do drogi na wieś. Putzi, nasz pies, człapał oczywiście wokół nas i nie dał się 

przegonić. Krótko przed transformatornią mama zatrzymała się, i po raz ostatni obejrzała się ze 

słowami: „Miej się dobrze spokojny domu". 

 Na drodze głównej, przed domem burmistrza Mullera, duża masa ludzi ruszyła już w drogę, 

zostaliśmy wchłonięci i podążyliśmy w kierunku Poźrzadła. Powoli uformował się ciąg starszych 

mężczyzn, kobiet, matek z dziećmi, często w wózkach, na których jednocześnie transportowano 

bagaż - wszyscy strzeżeni byli przez żołnierzy. Smutne figury z wymalowanym na twarzy 

smutkiem poruszały się przez Toporów, Zagaje, Poźrzadło, w kierunku Łagowa. Wyznanie matki o 

tym, że została 21 razy zgwałcona przez Rosjan, tak bardzo mnie dotknęło, że nie dostrzegałem 

otoczenia. Tylko krótko przed miasteczkiem rzuciłem okiem na prawy róg ulicy. Wyżej na 

spłaszczonej grobli stały należycie ustawione trzy karabiny, a niemieccy żołnierze siedzieli obok na 

pniu starej sosny. Ten widok zapadł mi w pamięć. 

 W samym miasteczku, z okien zwisały prowizoryczne flagi z pościeli i inletu, poza tym 

domy sprawiały wrażenie opustoszałych. Kiedy kolumna znalazła się za łukiem bramy, uliczka 

prowadziła w lewo do zamku, wtedy nasi konwojenci oddali strzały w powietrze i nagle przepędzili 

nas z ulicy. Zostaliśmy wciągnięci przez drzwi wejściowe, z tyłu niewielki korytarz, sąsiednie 

mieszkanie zupełnie opustoszałe, spadziste drewniane schody do małego, jeszcze wysprzątanego 

pomieszczenia, z sąsiadującą, śmiesznie małą kuchnią. Zapadły ciemności, które zostały 

rozjaśnione wcześniej wygrzebaną świecą, wtedy chybotliwa poświata padła na dziesięć twarzy. 
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Pani Schneider z synami Rudim i Egonem, jak również córka Ełisabeth z synkiem, Pani Fuhrmann z 

synem Hannsem-Gunterem, mama, Ernst, który ciągle nie znalazł jeszcze swoich rodziców, i ja z 

psem - wszyscy w tym ciasnym mieszkaniu. W piwnicy znajdowały się ziemniaki, które w 

połączeniu z naszym workiem kiełbasy i słoniny były naszym jedynym źródłem pożywienia. Dni i 

noce wcale nie biegły tu spokojnie. 

 Usłyszawszy obce kroki na schodach pies zawarczał. Żołnierze zawsze musieli cos zwędzić 

podczas swoich kontroli. Państwo Fuhrmann początkowo trzymali cały dobytek w plecaku, później 

w poszewce, ciesząc się, że zawartość się uchowała. Wydobywszy obrus z walizki zacząłem go 

wyszywać, tak żeby się czymś zająć i stać się niezauważalnym, nie rzucać się w oczy, gdy wrogie 

spojrzenia omiatały obecnych i zadawały badawcze pytanie „wiek?" Tylko raz trzech Polaków w 

mundurach nie dało się zbić z tropu. Jeszcze nas schodach matka potrafiła ich przekonać. Kiedy 

wszedłem do mieszkania, wszyscy po cichu odmawiali modlitwę, co niestety nie pomogło mojej 

mamie. Ernst bez lewej ręki, którą - jak opowiadał - zawisł na kablu pod napięciem, kiedy 

wychodził za schronu przeciwlotniczego, odważył się wyjść na ulicę, zakładając, że ze względu na 

drobną budowę i niepełnosprawność, wzbudzi raczej współczucie u obcych żołnierzy. 

 Opowiadał o fatalnych rzeczach. Ludzie truli się i wieszali w minionych dniach i tygodniach, 

ponieważ nie mieli żadnej możliwości ratunku w sytuacji bez wyjścia. Kobiety i dziewczęta 

utopione pod roztrzaskanym lodem zamarzniętego jeziora. Były to też jednak czasy, kiedy ulice 

były mniej obserwowane, a stróżówki mniej restrykcyjnie pilnowały wyjść. Słońce słało ciepłe 

promienie z nieba, tak, że odważyłem się wystawić swoją pobladłą twarz na jego działanie, stojąc w 

bezpiecznym rogu sąsiedniego podwórka. Matka troszczyła się o dom i zajmowała kotnymi kozami. 

Wspólnie z rodzinami Hoppe i Kloppsche oraz wszystkimi obecnymi, zdecydowano o powrocie do 

domu następnego dnia, pewnie również dlatego, że skończyły się zapasy. 

 Na zewnątrz było zimno, czarny płaszcz, który wisiał na wieszaku prawdopodobnie nigdy 

więcej nie miałby okazji ogrzać swojej właścicielki, wobec tego Pani Fuhrmann, która była zbyt 

lekko ubrana, została uroczyście przymuszona do jego założenia. W okamgnieniu opuściliśmy dom, 

nie postrzeżeni dotarliśmy do dobrze znanej drogi wzdłuż jeziora, po czy podjęliśmy próbę dostania 

się do Toporowa - częściowo poprzez lód i śnieg. Z trudem posuwaliśmy się do przodu poprzez 

nieprzejezdne drogi, z wielka ostrożnością przemknęliśmy przez ulicę Gronowską, skąd dotarliśmy, 

częściej niosąc nasz wózek ręczny niż nim jadąc, do Poźrzadła, na oblodzone pole za lasem. Tu, na 

skraju lasu, gdzie znaleźliśmy się z lodowatymi i mokrymi stopami, złamało się drewniane łączenie 

dyszla z osią przednią. Dzięki Bogu, w kieszeniach chłopaków znalazły się duże gwoździe i defekt 

został prowizorycznie naprawiony. Kiedy późnym popołudniem dotarliśmy do osiedla, spotkało nas 

gorzkie rozczarowanie. 

 Mnóstwo owiec z grubą, kosmatą sierścią zgromadziło się wokół niewielkiej beczki na 

podwórku Zorna, wszystkie drzwi do stajni pootwierane, potratowane płoty, przez dom Dunsa lub 

Heinricha przedzierał się wrzeszcząc i krzycząc rozhulany Rosjanin, poza tym, wszystko jakby 

opustoszałe. Odważyliśmy się spojrzeć do środka domu , wyglądało tam strasznie, bombki 

świąteczne pływały w miednicy. Wyciągnęliśmy z szopy wózek dziecięcy dla wnuka Schneidera, a 

w piwnicy, pod kotłem do gotowania bielizny, wśród popiołu i sadzy znaleźliśmy szynkę ukrytą 

przez ojca, gdzie indziej z kolei - gliniany garnek. Rodzina Hoppe załadowała szynkę na ich wóz. 

Nasz dom nie miał już nic z bezpieczeństwa i ciepła, strach pchał nas do przodu. Dokąd? 

              

          Jenny Terkowsky – Stein 

           Konigstein/Taunus 

Tłumaczenie z j. niemieckiego 

Anna Łukasiewicz 
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Die ersted Vertreibungen, die erste Flucht aus Topper in Jahr 1945 (der Ausschnitt) 

 

 

 Vater lief wie ein auswegsuchendes eingesperrtes Tier im Garten auf und ab und gab mir zu 

verstehen, dass dieser Zustand unerträglich und ein Ende haben müssen, entweder wir packen ein paar 

Sachen und fliehen in den Wałd oder die andere Möglichkeit „seine alte Pistole". 

 Trotz der Gewalttätigkeit, die ich Tage zuvor erdulden musste, bäumte sich meine ganze Jugend in 

mir auf: „ich will leben" war meine einzige Antwort! Tage später fuhr ein Soldat mit Pferd und Wagen auf 

den Hof und verlangte Hafer für seine Tiere. Für Ina und mich hatte er Kunsthonig, den wir vor seinen 

Augen essen mussten, dabei streichelte er zärtlich Inas rotblonde lockigen Haare und machte uns 

verständlich, dass seine Frau und Kinder von deutschen Soldaten erschossen wurden. Wir verhielten uns 

sehr zurückhaltend und wussten nicht, ob wir seinen Worten trauen konnten. Vater brachte ihn zu Erich 

Knispels Stall, in dem auch Pferdefutter war. Schon in Sorge, fiel uns ein Stein vom Herzen ais er endlich 

unbeschadet zurück kam. 

 Dann wurde eines morgens, es war der Sonnabend, 17. Februar 1945 diesmal nur Manner, zur Arbeit 

abgeholt. Diese Massnahme, nicht alltäglich, beunruhigte nach langem Warten meine Mutter zu später 

Stunde sehr. Alle lagen schon zum Schlafen nieder, ais jemand die Treppe herauf kam. Eine Frau suchte 

Frau Stein von dereń Mann solle sie Grüsse bestellen und er hatte fort gemusst. Sie erzahlte, dass Männer 

den ganzen Tag auf dem Dachboden von Heinrichs Haus gefangen gehalten und brutal verhort worden sein. 
Bei Dunkelheit seien sie bewacht abgeführt worden. 

 Ihr habe mein Vater im vorbeigehen sein Anliegen zugeflüstert. In dieser Stunde ist bei Mutter und 

mir jener Lebensfunken, der auf die Wiederkehr gewohnter Lebensbedingungen hoffen liess, erloschen.  

 Was wussten wir von der übrigen Welt, — nichts! Wir horten keinen Kanonendonner und 

Kriegsgrollen, wie zurzeit ais bei Warschau gekämpft wurde, wer wusste wo die Front verlief? Ob die 

Russen auf dem Marsch nach Berlin aufgehalten worden waren, oder alles wieder über uns zurück rollte, --

nichts! Angst und Ungewissheit sassen uns im Nacken und frassen an den Nerven! 

 Am Sonntag, 18. Februar 1945 wurde uns von Haus zu Haus eilenden Soldaten mitgeteilt, alle 

Bewohner hatten in kurzer Zeit ihr Haus zu verlassen und sich im Dorf einzufinden. Wer der Anweisung 

nicht folgę, wird erschossen. 

 Mutter lud auf unseren Handwagen einen Koffer, eine Reisetasche und einen Sack mit Würsten und 

Speck. Dick angezogen, Nagels standen noch unschlüssig im Hof, machten wir uns auf den Weg ins Dorf. 

Putzi, unser Hund trottete wie selbstverständlich neben uns her und liess sich nicht abweisen. 

 Kurz vor dem Transformatorenhäuschen blieb Mutter stehen und schaute sich mit den Worten: "So 

leb denn wohl du stilles Haus" ein letztes Mal um. Auf der Hauptstrasse, vor Bürgermeister Müllers Haus 

war schon eine Menschenmasse in Bewegung, die uns aufsog und in Richtung Spiegelberg schob. Langsam 

formierte sich ein langer Zug von alten Männern und Frauen, Müttern mit Kindern, oft im Kinderwagen, auf 

dem gleichzeitig alles Gepäck transportiert wurde, bewacht von Soldaten. Traurige Gestalten mit von Leid 

gezeichneten Gesichter bewegen sich durch Topper-Grunewald, Spiegelberg in Richtung Lagow. Mutters 

Geständnis   21-mal von Russen vergewaltigt worden zu sein, beschäftigt mich wohl so sehr, dass ich die 

Umwelt nicht war nahm. Nur kurz vor dem Städtchen fiel mein Blick auf den rechten erhöhten Strassenrand. 
Oben auf dem abgeflachten Damm standen ordentlich zusammengestellt drei Gewehre, die deutschen 

Soldaten dazu sassen an den Stämmen alter Kiefern tot daneben. Dieser Anblick hat sich mir eingeprägt. 

 Im Städtchen selbst hingen provisorisch angefertigte Fahnen aus Bettzeug und Inlett aus den 

Fenstern, sonst wirkten die Häuser wie ausgestorben. Als wir uns im Treck hinter dem Torbogenhäuschen 

befanden, links führt eine Gasse zur Burg, schössen unsere Begleiter in die Luft und trieben uns urplötzlich 

von der Strasse. Uns verschluckte die Haustür im Torbogenhäuschen, dahinter ein kleiner Flur, die 

angrenzende Wohnung total verwüstet, mit steiler Holztreppe zu einem noch aufgeräumten Stübchen mit 

anschliessend winzigkleinen Küche. 

 Als die hereingebrochene Dunkelheit von einer hervor gekramten Kerze aufgehellt wurde, fiel der 

flackernde Schein auf zehn Gesichter. Frau Schneider mit Söhnen Rudi und Egon, sowie Tochter Elisabeth 

mit Söhnchen, Frau Fuhrmann mit Sohn Hanns-Günter, Mutter, Ernst, der seine Eltern immer noch nicht 
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gefunden und ich mit Hund in dieser engen Wohnung. Im Keller gabs Kartoffeln, die mit unserem Sack 

Wurst und Speck die einzige Nahrungsquelle für uns alle war. Ruhige Tage und Nächte gab es auch hier 

nicht. Knurrend warnte der Hund fremde Schritte auf der Treppe. Irgendetwas Hessen die Soldaten bei ihren 

Kontrollen immer mitgehen. Fuhrmanns hatten ihre ganze Habe bei der Ankunft in einem Rucksack, später 

in einem Kopf kissenbezug und noch froh, dass ihnen der Inhalt erhalten geblieben war.  Ich hatte mir eine 

Decke zum Sticken aus dem Koffer genommen, tat immer sehr beschäftigt und machte mich ganz klein, um 

nur nicht aufzufallen wenn die feindlichen Blicke taxierend über die Anwesenden glitten und die forschende 

Frage „wie alt" mit zwölf möglichst glaubhaft wirkte. Nur einmal Hessen sich drei Polen in Uniform nicht 

irritieren. Auf der Treppe konnte meine Mutter sie noch umstimmen. Als ich allein in die Wohnung kam, 

beteten alle leise vor sich hin, was meiner Mutter leider nicht half. 

 Ernst, dem der linke Unterarm fehlte, mit dem er, wie er erzählte beim Verlassen des  

Luftschutzkellers an einem stromführenden Kabel hängen geblieben war, traute sich, weil etwas 

kleinwüchsig und durch sein Armstumpf bei den fremden Soldaten eher Mitleid erregend, mutig auf die 

Strasse. Er berichtete von schlimmen Sachen. Menschen hatten sich in den vergangenen Tagen und Wochen 

vergiftet oder erhängt, weil ihnen keine andere Möglichkeit blieb, sich aus ausweglosen Situationen zu 

retten; Frauen und Mädchen waren unter das Eis des zugefrorenen Sees gekrochen und ertrunken, aber auch 

zu welche Zeiten die Strassen unbeobachtet seien oder die Posten ihren Platz an den Ausgängen weniger 

streng bewachten.  

 Die Sonne schickte jetzt schon ihre wärmenden Strahlen vom Himmel, dass ich es wagte, ihr mein 

blasses Gesicht in einem geschützten Winkel des angrenzenden Hofes entgegen zu halten. Mutter machte 

sich Sorgen um unser Haus und die trächtigen Ziegen. Mit Hoppes, - Kloppsches und allen Anwesenden 

wurde für den nächsten Tag die Heimkehr beschlossen, vielleicht auch weil die Vorräte aufgebraucht waren. 

Draussen war es kalt und ein schwarzer Mantel, der am Kleiderhaken hing und seine Eigentümerin 

voraussichtlich nie mehr wärmen würde, musste Frau Fuhrmann, die nur leicht bekleidet war, förmlich 

aufgezwungen werden.  

 Im günstigen Augenblick verliessen wir das Haus, erreichten unbemerkt den altbekannten Weg am 

See entlang und versuchten , hier teilweise noch bei Eis und Schnee, Topper zu erreichen. Wir kamen nur 

mühsam voran, niedergefahrene Wege, huschten unter grösster Vorsicht über die Grunower Strasse, wo wir 

endlich mit unserem Handwagen mehr getragen als gefahren das vereiste Feld hinter dem Wald Spiegelberg 

er Strasse erreichten. Hier am Waldrand, eiskalte und nasse Füsse, brach der hölzerne  Splint, der 

Wagendeichsel und Vorderachse verbinden. Gott sei Dank befanden sich in den Taschen der Jungs grosse 

Nägel und der Schaden wurde, notdürftig behoben. Als wir am Spätnachmittag die Siedlung erreichten, 

waren wir bitter enttäuscht. Viele Ziegen mit dickem zottigen Fell standen um eine Kleietonne auf Zorns 

Hof, alle Stalltüren offen, niedergetretene Zäune und von Dunses oder Heinrichs Haus drang Gejohle und 

Gegröle zechender Russen, sonst wie ausgestorben. Wenn wir entdeckt würden, unsere Situation nicht 

auszudenken. Wir wagten einen Blick ins Haus, wo es fürchterlich aussah, die Weihnachts kuge1n 

schwammen in der Waschschussel. 

 Aus dem Schuppen holten wir für Schneiders Enkel Prellers Kinderwagen und im Keller unter dem 

Waschkessel in Russ und Asche fanden wir unseren vom Vater versteckten Schinken und wo anders einen 

Schmalztopf. Den Schinken luden Hoppes auf ihren Wagen. Unser Zuhause hatte nichts mehr von 

Geborgenheit und Wärme, die Angst trieb uns fort. Wohin ? 

 

 

           Jenny Terkowsky – Stein 

           Konigstein/Taunus 

 

Tłumaczenie z j. niemieckiego 

Anna Łukasiewicz 
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Czego jeszcze nie wiemy o Leonie Pinetzkim ! 

 Z Puław do red. „KŁ” 24.09.2013 zadzwonił Pan Kazimierz Parfinowicz 

informując, że w czerwcu jego syn Justyn udał się na Ziemię Lubuską z trzema 

tablicami – odlewem postaci L. Pinetzkiego wykonanym w drewnie, a odlewy w 

sztucznym marmurze. Podróż Justyna miała nadrzędny cel, aby odlewy przekazać i tak 

się stało, w miejscach gdzie L. Pinetzki miał kontakt osobisty. W Stołuniu gmina 

Pszczew otrzymała go Maria Czernianin – społeczna opiekunka Sali L. Pineckiego. W 

Łagowie w UG przekazał podobiznę atlety dla pracowników UG oraz w Sulęcinie 

przekazał odlew dla Pana Stefana Wiernowskiego, z założeniem iż będą czynione 

dalsze kroki pokazania postaci atlety w miejscach publicznych, związanych ze sportem, 

pamięcią,  ulicą, domem mistrza. Przekazane przedmioty nie były kwitowane 

odbiorem, podpisem, nie zarejestrowano ich przyjęcia co jest błędem kardynalnym. 

 Projekt i autor koncepcji (jak wielu innych) był artysta K. Parfinowicz. Rzeźbę 

w latach 90-tych XX wieku wykonał w drewnie Jerzy Jankowski absolwent UMCS-u 

Lublin – Instytut Wychowania Artystycznego. 

 Także w latach 90-tych przekazano wykonany przez żonę K. Parfinowicza obraz postaci L. Pinetzkiego w 

podkoszulku z szarfą na piersi z przeznaczeniem eksponowania w Muzeum lub sali sportowej w Świebodzinie (gdzie 

jest teraz i czy istnieje?). 

 Mam zapewnienie Pana K. Parfinowicza, że napisze dla „KŁ” wiadomości z życia atlety jakie dostał z 

kwerend wykonywanych w latach 1985-1986 w Łagowie, Sulęcinie, Stołuniu – ciekawostek uzyskanych od dr Ireny 

Sinieckiej-Szeja, która leczyła ostatnią żonę mistrza Helenę Sokołowską. 

 Pan K. Parfinowicz, ówczesny „spirytus movens”, poszukując wiadomości o wielkim sportowcu przeszukał 

zapiski archiwum domowego, aby przybliżyć postać zapaśnika, a przecież jest jeszcze sporo nieznanych kart z lat 

życia Leona Pinetzkiego w Niemczech i w Polsce. 

 O tym gdzie zostaną pokazane odlewy postaci w przyszłości na Ziemi Torzymskiej i Międzyrzeckiej postaram 

się napisać, a dobrym prognostykiem byłaby realizacja w znanych już miejscach pobytu i życia L. Pinetzkiego.  

 Jak pisał do mnie nieżyjący już Heinz Bydolek z Albishofen-Lachen, gdy był w Lagow do 1942, to pamięta 

syna Harry’ego Pinetzkiego, także o postaci wielkiego chłopaka z podstawówki na zawodach sportowych. Pamięta też 

spokojną, przyjemną w kontaktach i drobną, ówczesną żonę mistrza…  

 Harry Pinetzki nie mógł pójść w ślady ojca pomimo prób, posiadał jako olbrzym, zagrożenie chorób serca. 

 

Ryszard Bryl (2) 

Zdj. G. Rutkowski (1)  

Izba pamięci Łagów 

 
Jeszcze o L. Pineckim 

Rozmawiałem telefonicznie z Panią Marią Czernianin w Stołuniu i 

potwierdziła mi, że otrzymany w czerwcu odlew w tworzywie L. Pineckiego 

już jest pokazywany w miejscu stałej ekspozycji, w miejscowej świetlicy 

wiejskiej, czyli Izbie poświęconej pamięci Leona Pineckiego. 

Trzeba znowu podkreślić, że Stołuń jest wioską tradycyjnie dbającą o swojego stołunianina, wyprzedza o parę 

długości Sulęcin i Łagów i tak trwa. 

O tym czy jest bardziej do przodu w temacie wyżej poruszonym, napiszemy w nr 2/22/14 gdy odwiedzimy 

wymienione miejscowości po zimowym śnie… 

Sugerowałbym, że jeśli można mówić, że Łagów jest jeden i swego rodzaju ciekawostką, to powinien nadążać 

teraz, aby lato nie kończyło się 31.08 każdego roku… Dbałość o tradycję, to oznaczenie tego co było i gdzie było, to często 

jest jeszcze czytelne i uchwytne i do pokazania spacerującym.  

Jeśli od czerwca 2013r. przywiezione do Sulęcina i Łagowa odlewy postaci L. Pineckiego i zapisy tam zawarte nie 

zmotywowały lokalnych – to co oczekiwać po sezonie! 

Czego można oczekiwać od lokalnej władzy? Oczywiście aktywnego 

działania.  

W styczniowe dni 2014 jak co roku, Łagów będzie kwestował na 

WOŚP Jurka Owsiaka i to już po raz trzeci. Tutaj może zaistnieć okazja 

ogłoszenia faktu posiadania odlewu L. Pineckiego i ogłoszenia gdzie będzie 

eksponowana całorocznie: (UG?), (Izba Pamięci?), (Defka?). 

A jak dobrze policzymy, to rok 2014, to kolejna rocznica 

 – 65 lat od śmierci L. Pineckiego… 

 

R. Bryl 

 

 

 

22 finał WOŚP odbędzie się 12 stycznia 2014r. 
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„ Spotkania z ciekawymi ludźmi” 

Z domu Joannitów Sulęcin ciekawe wieści 

 

 W dniu 13 listopada 2013r. w Centrum Współpracy Polsko-

Niemieckiej w ramach formuły „ Spotkania z ciekawymi ludźmi” gościł  

p. Zygmunt Koziara, były Dyrektor Zakładów Mechanicznych „ Ursus”  

w Sulęcinie, a także Prezes klubu żużlowego Stal Gorzów.  

Zygmunt Koziara urodził się 12 grudnia 1936r. w Woli Żelichowskiej w 

pow. Dąbrowa Tarnowska w Małopolsce. Rodzice prowadzili kilku hektarowe gospodarstwo, a rodzina była 

dość liczna, gdyż p. Zygmunt posiadał jeszcze cztery siostry i dwóch braci. Naukę w Szkole Podstawowej 

rozpoczął jeszcze w czasie okupacji niemieckiej, a skończył już w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 

Trwała ona w latach 1943-50. W okresie lat 1951 – 55 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w 

Dąbrowie Tarnowskiej, które ukończył egzaminem maturalnym w 1955r. Następnie podjął studia w 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, po czym zamienił uczelnię na politechnikę w Częstochowie, 

którą ukończył w październiku 1960r. na wydziale metalurgicznym.  

 W Sulęcinie po raz pierwszy pojawił się w znaczącym dla historii Polski roku 1956. Początkowo 

pracował w różnych przedsiębiorstwach, po czym przeniósł się do Zakładów Mechanicznych w Gorzowie 

będąc ich pracownikiem w latach 1963-75.  Rok 1975 to początek pracy w Sulęcinie w Zakładach 

Mechanicznych „ Ursus” wchodzących w skład Zrzeszenia Przemysłu Ciągnikowego z siedzibą w 

Warszawie na stanowisku Dyrektora zakładu. Funkcję Dyrektora w „ Ursusie” w Sulęcinie pełnił przez 

okres 14 lat, tj. od czerwca 1975r. do 30 listopada 1989r.. Należy dodać, iż jeszcze w trakcie, gdy był 

zatrudniony w Gorzowie związał się z klubem żużlowym Stal Gorzów, gdzie sprawował społecznie funkcję 

Prezesa. Wówczas - a były to lata 70-te - Stal Gorzów osiągała największe sukcesy sportowe w historii 

klubu z tytułami mistrza Polski włącznie. W trakcie pracy w Stali Gorzów miał możliwość poznać wiele 

znanych ówcześnie postaci, jak na przykład: słynny komentator sportowy Jan Ciszewski, znany polski 

kierowca rajdowy Adam Smolrawiński, piosenkarz i rajdowiec Andrzej Dąbrowski oraz wielu innych. Na 

codzień miał do czynienia z ówczesnymi świetnymi żużlowcami z całej Polski, a ze Stali Gorzów m.in. z 

 Bogusławem Nowakiem, Jerzym Rembasem, Zenonem Plechem, czy Edwardem Jancarzem, którzy 

w latach 70-tych należeli do ścisłej czołówki polskiego, a także 

światowego żużla. 

 W trakcie spotkania, które okazało się najdłuższym w historii 

prowadzonej od kilku lat w Domu Joannitów formuły „ Spotkania z 

ciekawymi ludźmi” nasz gość w sposób obszerny omówił historię swoich 

stron rodzinnych leżących w Małopolsce. W dalszej części opowiedział o 

losach swojej rodziny, kolejnych szczeblach zdobywanego wykształcenia, 

co w efekcie doprowadziło go najpierw do Zakładów Mechanicznych w 

Gorzowie, a finalnie do objęcia stanowiska Dyrektora Zakładów 

Mechaniczncyh „ Ursus” w Sulęcinie, które piastował do końca listopada 

1989r. Swoje wystąpienie nasz gość bogato zilustrował materiałem zdjęciowym i faktograficznym. 

Prezentacja p. Zygmunta Koziary spotkała się z bardzo żywiołowym, a przy tym życzliwym przyjęciem 

zgromadzonej w sali konferencyjnej publiczności.W trwającym od godziny 16:30 do 19:00 spotkaniu 

uczestniczyło około 30 mieszkańców Sulęcina w tym Przewodniczący Rady Miejskiej p. Leon Szczepański. 

 

Tekst: Jacek Cieluch 

Zdjęcia: Wiesław Wilczak 
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Kiedyś odjeżdżały stad pociągi 

 

 Publikujemy kilka zdjęć archiwalnych stacji PKP Łagów i wiaduktu z czasów do 1945 r. oraz plan 

rozkładu jazdy na trasie Topper-Meseritz. Była to i jest 42,5 km trasa, już w PRL-u uważana jako 

nierozwojowa, drugorzędna, przeznaczona prędzej czy później do likwidacji, co stało się faktem po 1990 r.

 Otwarcie stacji Lagow 01.08.1909 r. było czymś innym – to było dla każdej wsi gdzie biegły tory 

kolejowe – okno na świat. Wówczas kolejnictwo i transport się rozwijały, rosły przewozy pasażerskie  

i towarowe. Planowano po Topper nowe rozwiązania stacji 

rozrządowej w Międzyrzeczu i Skwierzynie. 

R. Bryl 

 

zdjęcia: NN, R. Bryl, 

strona niemiecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. S. A na zdjęciach współczesnych co tam pozostaje!? 

A przecież w obiektach po PKP mogłyby zafunkcjonować  

lokalne instytucje. 

 

Rozkład jazdy pociągów 

 
Łagów – stacja PKP w latach 80 – tych  XX wieku 

 
Łagów koniec stacji PKP 
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Historia Jemiołowa/Petersdorf 

Historia Jemiołowa z niemieckiej książki ,,Das Sternberger Land’’ 

 

 

 

 PETRSSDORF – starsze formy pisowni: PETERSZDROP , PETERBDORFF, PETRSDORFF. 

Położenie małej miejscowości gospodarczej o nazwie ,,PETERSDORF” określane było w roku 1250 jako  

na granicy pomiędzy arcybiskupstwem a terenem należącym do niemieckiego rodu. 

 Przypuszcza się, że właśnie margrafowie byli właścicielami ziemi przez dłuższy czas, na których 

znajdował się Petersdorf. Do roku 1350 wieś należała do rodu von KLEPZIG, a następnie przeszła pod 

opiekę Zakonu Joanitów. Kolonizacja miejscowości została przeprowadzona do roku 1287. Jak większości 

wiosek Petersdorf szczycił się wówczas 64 podwórzami gospodarczymi, cztery z nich zajmowali lennicy 

oraz księża. W roku 1300 markgraf Otto IV oddał w opiekę miejscowość swojemu wasalowi Albertowi von 

Klepzig, ale pierwsze dokumenty zapisane dotyczące osady odnajdujemy dopiero w księgach zakonu 

Joanitów z roku 1350. Według ksiąg biskupstwa lubuskiego z roku 1405, wspólnota parafialna Petrsdorf 

wchodziła już wówczas w skład diecezji i płaciła składki w wysokości czterech talentów. Były to tak zwane 

,,składki katedralne”. Przypuszczalnie już wtedy w miejscowości znajdował się kościół, jednak rozpoczęcie 

budowy świątyni datuje się na rok 1749. Do roku 1461 nie odnotowuje się w zapiskach żadnych większych 

zmian dotyczących wioski. Petersdorf szczycił się nadal 64 gospodarstwami rolniczymi, które w zasadzie 

utrzymywały się przez długi okres czasu. Wędrówki chłopów w wieku 13 i 14 nie zostawiły w miejscowości 

trwałych śladów. Wręcz przeciwnie, od roku 1461 liczba gospodarstw zmniejsza się do 62, od każdego 

gospodarstwa odprowadzany był podatek tzw. Lenno, pomimo tego mieszkańcy wioski bogacili się, wiele z 

nich było właścicielami majątków ziemskich Po wojnie trzydziestoletniej liczba gospodarstw zmniejszyła 

się do 29, z czego jedno należało do księdza i jedno do lennika, gospodarstwa zaczęły pustoszeć. W 1715 r. 

żył w wiosce jeden wasal i 29 rolników, oraz 15 ogrodników. Siedem lat później wasal nie jest już 

wymieniany, natomiast wszystkie gospodarstwa zostają ponownie zasiedlone. Sprawnie rozwijająca się i 

silnie gospodarczo miejscowość nie ulega licznym nieszczęścia oraz ich następstwom. Tuż przed pierwszą 

wojną światową do wioski należało 1470 ha gruntów rolnych. W miejscowości znajdowała się kuźnia i 

owczarnia. Liczba mieszkańców wzrosła z 254 w roku 1800- do 377 w roku 1939. Obecnie Jemiołów liczy 

309 mieszkańców. 

Tłumaczenie wykonała Pani Monika Gwizd. 

Z ostatnich wiadomości od niemieckiego świadka. Mogiły znajdujące się na zakręcie do przeprawy 

(kanał) i na jeziorko Kłaka z ustaleń naocznego świadka to mieszkańcy najprawdopodobniej 

Jemiołowa czyli Peterzdorf, którzy ewakuowali się do Słubic podczas ofensywy styczniowej wojsk 

radzieckich. Radziecki samolot zrzucił bombę, która zabiła kilka osób. Kierunek ewakuacji na 

Raków/Kalkofen na Koryta i Torzym… 

 

Od wydawcy: Nadszedł czas aby w „KŁ” pokazać, zbierać okruchy jakie są do okazania we wsi Petersdorf 

do 1945 r. i Jemiołów od 1945 roku. Pan Cezary Mucha teraz w Świebodzinie jest dobrym duchem, który 

już cos zebrał, wyszukał, ogłosił w Internecie, poszukuje nadal. Inni z Jemiołowa już pomagają, będą nawet 

treści, coś odszukamy, wygrzebiemy i przybędzie zagubionej wiedzy.  

 

Słowniczek: 

Kłak – nazwisko, rolnik, mieszkaniec Jemiołowa 

Ogrodnik/zagrodnik – uprawiający rolę, rolnik 

 

 

Klimaty Łagowskie 
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Herb Jemiołowa. Nasza droga do herbu 

 
 Prace nad herbem rozpoczęły się z inicjatywy aktywnego 

mieszkańca naszej wsi Cezarego Muchy, który wystąpił do naszej 

społeczności z takim pomysłem na zebraniu wiejskim i stronie 

internetowej. Idea ta spotkała się z zainteresowaniem byłej 

mieszkanki Jemiołowa Pani Ryszardy Adamowicz, która 

zadeklarowała, iż herb który stworzy będzie darem dla wsi 

Jemiołów i jej mieszkańców. Pani Adamowicz  z domu 

Sobolewska posiada zdolności manualno-plastyczne. Jej prace 

zawsze zdobywały nagradzane miejsca. My mieszkańcy 

Jemiołowa mogliśmy podziwiać jej obrazy na wystawie letniej, 

które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 

 Tworzenie herbu było bardzo złożone, cechy herbu miały 

łączyć tradycję z teraźniejszością nawiązywać do patriotyzmu 

lokalnego i państwowego a także ukazywać rolniczy charakter wsi, współpracę i przyjaźń międzyludzką. Propozycji 

przedstawiających nasze logo i namalowanych przez Panią Adamowicz było wiele jednakże przy współpracy, 

wskazówkach i pod czujnym okiem Pana profesora doktora habilitowanego Wojciecha Strzyżewskiego doszliśmy do 

konsensusu i obowiązujący herb jest następujący: 

 tarcza u dołu zaokrąglona nawiązująca do starego planu zabudowy wsi Owalnicy o barwie zielonej, w 

centralnym miejscu wizerunek jemiołuszki siedzącej na czarnej gałązce jemioły, 

 zielone pole herbowe reprezentuje położenie wsi wśród łąk, pól, lasów i jezior (Trześniowskie, Malcz, Buszno) 

Buchmili, Bukowca w otulinie Łagowskiego Parku Krajobrazowego i Ziemi Lubuskiej, 

 wizerunek jemiołuszki w herbie odnosi się do nazwy wsi, ubarwienie ptaka w tonacjach brązu informuje o tym, 

że wieś była, jest i będzie wsią rolniczą, biało-czerwone ubarwienie lotek określa barwy narodowe naszego 

kraju, żółty kolor oznacza lipy rosnące na terenie naszej miejscowości, 

 czarna gałązka jemioły symbolizuje ziemię, rolę, nieśmiertelność(rośnie bez korzeni, wiecznie zielona), 

płodności -ziemia i rolnictwo są ponadczasowym symbolem ludzkości jej pracy i życia, przetrwania, walki, 

rozwoju, mimo klęsk i niepowodzeń, 

 jemioła oznacza skruchę, zgodę, przebaczenie, pojednanie, przyjaźń pomoc między sąsiedzką, jest również 

ważnym elementem tradycji bożonarodzeniowej przystrojenie domu jemiołą, a całowanie się pod gałązką 

przynosi szczęście, dobrobyt i bogactwo oraz spełnia ludzkie marzenia i życzenia a wszystkie zatargi i niesnaski 

idą precz. 

 Na zebraniu wiejskim dnia 17.06.2008r  w opisanej postaci herb został przedstawiony mieszkańcom 

Jemiołowa i jednogłośnie zatwierdzony. Dnia 28.06.2008r odbył się festyn wiejski na którym uroczyście odsłonięto i 

przekazano na ręce sołtysa wsi Pana Muchy Stanisława nasz herb. Odsłony dokonała autorka i promotorka Pani 

Ryszarda Adamowicz. 

  Głównym celem 

stworzenia herbu jest 

promocja naszej wsi gdyż 

przyszłość również wiążemy 

z agroturystyką .Nasze ma-

lownicze tereny położone są 

blisko Łagowa zachęcają 

turystów do uprawiania tury-

styki aktywnej i spędzenie 

wolnego czasu w otoczeniu 

przyrody i spokoju. 

 

Bernadetta Wasilewska 

 

Od Wydawcy: 
Okolicy i samej wsi 

Jemiołów poświęcimy kolejne teksty w „KŁ”. Barwna okolicy, pobliskie Buchmühle (czytaj o tym w tym numerze), 

pobliskie Barcikowo (dwie gospodarki, potocznie nazywany ten obszar), dawny Malutków/Malkendorf, stawy, bagna, 

użytek ekologiczny Barcikowo, cieki wodne, obszary leśne, siedliska ptaków i zwierzyny myśliwskiej to okolice 

Jemiołowa. A mamy tam także prywatny Skansen Maszyn Rolniczych. A są tutaj także – oryginalna wieża ciśnień, 

duże domy dobrych rolników i wielkie charakterystyczne stodoły poniemieckie (nie było tutaj Gut). Napiszemy o 

tradycji obecnej jaka panuje we wsi…  
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Wiersze mojej Mamy – Krystyny Muchy - Jemiołów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cezary Mucha 

 

 
*** 

Jesień zagląda 

w oczy sadom 

malowane jabłka 

strząsa z drzew 

mgły mleczne 

na szare pola 

kładzie 

niby siwą brodą 

starca 

szron 

 

 

jesień niepewna 

zostaje czy odejdzie 
 

liść klonu 

do mych stóp spada 

złotym puchem 

na ścieżce się ścieli 

ptasie orkiestry 

brodzą w rannej 

rosie 

zmówiny czynią. 

 
 

 
 

 

Często  

 

O jakże często w życiu 

mym powodzi 

chodziłam w pola  

cieszyć me oczy 

z owadzich skrzydeł  

zbierałam barwy  

by malować nimi 

wieśniacze wiersze  

ogrodowe malwy. 

 

Poezja  

 

Poezja to muzyka duszy 

to wołanie pól i lasów  

ukryta w słodkim zapachu 

jaśminów bzów maków  

 

i zawsze jest wesoła  

jak uśmiech małego 

dziecka  

tuli się w skrzydłach 

ptaków  

zrywających się do lotu 

 

 

 

w naręczach polnych 

kwiatów  

w srebrzystych kropelkach 

rosy 

macierzankach złotych 

w majestatycznie płynących 

obłokach 

i... 

     i jak tu jej nie kochać. 

 
 

 

Chciałabym 

 

Chciałabym by moje wiersze 

pachniały wiosną  

kwitły latem 

by głosem człowieczym  

przemówiły do ludzi czasem 

pachniały łąką polem lasem 

tatarakami kaczeńcami i trzcinami 

i żeby były  

jasne jak niebo 

i radosne jak dzieci 

i by zawsze w nich świeciło słońce 

i myśl, co nad poziomy wzleci. 
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Bank Spółdzielczy Łagów - w latach  1960 – 2000 

 Łagowski Bank Spółdzielczy został zarejestrowany w 

Sądzie Powiatowym w Zielonej Górze pod pierwotną nazwą 

„Kasa Spółdzielcza w Łagowie” w dniu 01.IX.1960r, a 

rozpoczął swą działalność z dniem 0l października 1960r. 

Placówka ta powstała na bazie dotychczasowego Punktu 

Kasowego podległego Kasie Spółdzielczej w Świebodzinie  

 Zmiany nazwy z ..Kasa Spółdzielcza w Łagowie" na 

„Bank Spółdzielczy w Łagowie” dokonano na podstawie 

uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 12.03.1961r, w oparciu 

o którą Sąd Powiatowy w Zielonej Górze wydal w dniu 

30.07.1961r odpowiednie postanowienie. Wraz z przyjęciem 

dumnej nazwy „Bank Spółdzielczy” przydzielono nam talon na 

zakup pierwszej maszyny do pisania. Niestety, takie były wtedy 

czasy, że maszyn do pisania w sklepach na półkach nie było. 

Trzeba było wybrać się do Szczecina i tam, gdzieś na ul. 

Wojska Polskiego był magazyn z maszynami do pisania, 

Należało oddać talon i wylegitymować się dowodem osobistym oraz druczkiem delegacji służbowej - nie pamiętam 

już czy płatność była gotówkowa czy w formie przelewu. Po maszynę wybrałam się osobiście pociągiem z Łagowa - 

wówczas pociągi w Łagowie jeszcze kursowały.  

 Pierwsze gminne zebranie członków Kasy Spółdzielczej w Łagowie odbyło się w dniu 10.05.1960r. Na 

zebraniu tym wybrano delegatów na Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 29 czerwca l960r. i podjęło m.in. 

uchwałę o utworzeniu samodzielnej Kasy Spółdzielczej w Łagowie z jednoczesnym określeniem jej terenu działania 

oraz dokonało wyboru członków Rady i zatwierdzenia Statutu. Rada Kasy Spółdzielczej bezpośrednio po zakończeniu 

Walnego Zgromadzenia zebrała się na swym pierwszym posiedzeniu i dokonała spośród siebie wyboru Prezydium 

Rady tj.: Przewodniczący - Antoni Pupin. Z-ca Przewodniczącego - Jarosław Kruszelnicki. Sekretarz Rady - Stanisław 

Stochel. Natomiast Zarząd Kasy Spółdzielczej w Łagowie został powołany przez Radę na jej drugim posiedzeniu. 

które odbyło się w dniu 03 lipca I960r,  

 

W skład Zarządu weszli: 

 Stefan Nowak - Prezes Zarządu, 

 Marian Kosmowski - Członek Zarządu, 

 Leon Pigla - Członek Zarządu. 

 Zarząd Kasy Spółdzielczej na swym pierwszym 

posiedzeniu w dniu 22.09.1960r omówił tematy 

związane z organizacją placówki i zatrudnieniem 

personelu.  

Pierwotnie personel Kasy Spółdzielczej składał się 3-

ech osób: 

Stefan Nowak - Kierownik, 

Barbara Hensoldt (po mężu: Kowalska) - gł. 

księgowy, 

Anastazja Słota - kasjer. 

Poza czynnym włączeniem się Rady i Zarządu w 

organizację Kasy Spółdzielczej. duży wkład włożyli: 

1. Halina Grela-księgowa Oddziału Woj. Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w 

Zielonej Górze (późniejszy BGŻ), 

2. Leon Wawrzyniak - Kierownik Kasy Spółdzielczej w Świebodzinie,  

3. Ewalda Chorążyczewska - gł. księgowa Kasy Spółdzielczej w Świebodzinie. 

 Wymienione osoby przyczyniły się nie tylko do organizacji placówki, ale też do merytorycznego jej działania 

- pomagając w zorganizowaniu prawidłowej ewidencji księgowej i systemu obsługi kasowej. Pierwotnie siedzibą 

Kasy Spółdzielczej w Łagowie były dwa pomieszczenia na parterze Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. w 

Łagowie. Placówka była bardzo skromnie wyposażona. Wyposażenie to składało się z kasy pancernej, jednego biurka, 

dwóch stołów, dwóch liczydeł i pięciu krzeseł. Wówczas jeszcze nie posiadaliśmy żadnej maszyny do pisania, ani do 

liczenia. Obciążenie pracą, z uwagi na obsługę kasową GS Łagów było dość duże. gdyż od poniedziałku do soboty 

sklepy (wówczas soboty były pracujące) GS-owskie odprowadzały - po godzinach obsługi sklepowej - swoje utargi do 

naszej Kasy Spółdzielczej. Zatem pracownice Kasy musiały drugi raz udawać się do pracy, aby w godzinach - już 

prawie wieczornych - przyjąć utargi sklepowe. Ponadto raz w tygodniu odbywał się skup żywca w Toporowie. gdzie 

należało pojechać z gotówką, by rolnikom wypłacić należności za dostarczony żywiec.  

 

 
Pierwsza siedziba Banku Spółdzielczego przy 

ul. Dworcowej, w GS SCH. Teraz własność prywatna. 

 

 
 

 

 
Pierwsza kadra Banku Spółdzielczego z dziećmi  

w drugiej siedzibie – Łagów lata 60-te XX wieku ul. Dworcowa 
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 Z uwagi na tak dużą pracochłonność starano się o zgodę na zwiększenie zatrudnienia. Jednak dopiero po 3. 

łatach udało się otrzymać od jednostki nadrzędnej  zgodę na 4-ty etat.  Rozwiązywało to po części kłopoty kadrowe, 

ale ciasnota lokalowa bardzo utrudniała pracę i obsługę klientów. Zaczęto więc czynić starania nad pozyskaniem 

nowego lokalu. Po wielu miesiącach starań uzyskano pozwolenie na adaptację budynku gospodarczego przy ul 

Dworcowej 5. Z uwagi na stan techniczny obiektu adaptacja trwała ponad pól roku. Wymieniono wówczas okna, 

założono kraty i naprawiono rozwalający się narożnik budynku od strony północno-zachodniej. Wywieziono kilka 

wozów obornika i innych nieczystości, założono podłogi, a na przeciekający dach kryty papą położono następną, 

świeżą warstwę papy. Ponadto przerobiono przylegające stare małe pomieszczenie gospodarcze na kotłownię co i 

założono instalację centralnego ogrzewania na parterze budynku. Wybudowano też szambo i ogrodzono granice 

posesji siatką.  

 Znaczną część parteru przystosowano dla potrzeb obsługi klientów poprzez postawienie boksu kasowego i 

usytuowanie lady dla obsługi klientów. Ponadto wydzielono oddzielne pokoje dla Kierownika i gł. Księgowej. Od 

strony północnej wygospodarowano na parterze małe 2-pokojowe mieszkanie (bez łazienki i WC), wynajmując je 

Głównej Księgowej – Barbarze Kowalskiej. Natomiast na piętrze wygospodarowano 4-ry pokoje z kuchnią i łazienką 

(w tym trzy pokoje przeznaczono na potrzeby O/Woj. CZSOP w Zielonej Górze, a jeden wynajęto kasjerce.- Anastazji 

Słota. W siedzibie przy ul. Dworcowej 5 rozpoczęto działalność w sierpniu l964r. i prowadzono ją do czerwca 1987r.  

 Po czym Bank został przeniesiony do nowo wybudowanego obiektu przy ul Chopina l. Inwestorem nowego 

obiektu był BGŻ Zielona Góra, ale od momentu opracowywania dokumentacji, aż do technicznego odbioru obiektu, 

wiele prac organizacyjnych (i nie tylko) spoczywało na barkach Kierownictwa miejscowego BS, co znacznie 

utrudniało i komplikowało bieżącą pracę.  

 Czas opracowań dokumentacyjno lokalizacyjnych i czas budowy nowego obiektu bankowo-szkoleniowego 

przypadł na końcowe lata mego kierowania placówką. Trudno mi było wówczas pogodzić bieżącą pracę z 

załatwianiem wielu  formalności związanych z uzyskaniem urzędowych zezwoleń i zaświadczeń. Natomiast w okresie 

trwania budowy, z uwagi na znaczną odległość inwestora (Oddział Woj, BGŻ) od miejsca budowy, byłam 

zobowiązana przez jednostkę nadrzędną do nadzoru i składania telefonicznych informacji nie tylko o postępie robót, 

ale nawet w temacie, czy ktoś czasem nie wynosi materiałów budowlanych z placu budowy i... czy na bieżąco 

prowadzony jest dziennik budowy. Ale trudy dawały też radość, bo coś rosło, powstawało – dla nas, dla środowiska – 

wszak miał to być pierwszy w Łagowie Bank z prawdziwego zdarzenia – w całości podpiwniczony, z prawdziwym 

skarbcem oraz tzw. wrzutnią do zewnętrznego wrzucania zamykanych portfeli z utargami sklepowymi. Wrzutnia 

umożliwiała pracownikom miejscowych sklepów o dowolnej porze odprowadzać utargi do banku.  

 Bank, na przestrzeni lat 1960 – 2000 przechodził wiele reorganizacji – zarówno w zakresie terenu swej 

działalności, charakteru i zakresu obsługi finansowej ludności, jak też doposażenia technicznego. W roku 1962 

otrzymaliśmy drugi talon na maszynę do pisania, a za pół roku był już pierwszy kalkulatorek na korbkę, który 

wzajemnie wyrywałyśmy sobie z rąk, bo liczydła były już bardzo wysłużone. Do czerwca 1975r tut. Bank obejmował 

obsługą finansową jedynie rolnictwo indywidualne z dość wąskim zakresem jego kredytowania - tylko kredyty 

kontraktacyjne i zakup nawozów sztucznych. Natomiast kredytowaniem zakupu materiału hodowlanego, 

budownictwa gospodarczego i zakupu nieruchomości  rolnych zajmowały się do czerwca 1975r Banki Rolne. W 

czerwcu 1975r Banki Rolne zlikwidowano, a od 1 lipca 1975r ich rolę przejęły Banki Spółdzielcze, którym dołożono 

również obsługę finansowo-kredytową miejscowego rzemiosła. Ranga BS-ów bardzo wzrosła, ale niewiele wzrosło 

doposażenie i do etatowanie. BS Łagów otrzymał wówczas 1 nowy etat i zgodę na zakup kalkulatora Ascota z taśmą 

kontrolnego wydruku  poszczególnych pozycji. 

 Z dniem l października 1975r. nastąpiła zmiana terenu obsługi tutejszego Banku. Polegało to na tym, że 

Sołectwa Wielowieś i  Zarzyń, dotychczas obsługiwane przez BS Łagów, zostały przekazane do obsługi Bankowi 

Spółdzielczemu w Sulęcinie. Natomiast z BS Sulęcin  przejęto do obsługi całą gminę Torzym.  Druga zmiana terenu 

obsługi tutejszego Banku nastąpiła z dniem l kwietnia 1976r.. kiedy to z. BS Cybinka przejęliśmy do obsługi gminy 

Boczów i Gądków Wielki. 

 Do chwili przejęcia do obsługi Gminy Torzym tut. Bank nie posiadał żadnej placówki terenowej. Po przejęciu 

gminy Torzym. a następnie gmin Boczów i Gądków Wielki struktura organizacyjna banku znacznie się poszerzyła –  

Łagowskiemu Bankowi przybył Oddział w Torzymiu wraz z dwoma punktami kasowymi – w Boczowie i Gądkowie 

Wielkim. 

 Rada Nadzorcza BS Łagów na swym listopadowym posiedzeniu w 1976r. podjęła Uchwałę o zakupie 

budynku mieszkalnego w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego nr 28 od państwa Heleny i Stefana Juralewiczów za 

cenę 403.156,- zł. Budynek ten przeznaczono na potrzeby Oddziału, wygospodarowując przy okazji – dwa małe 

mieszkania na piętrze budynku z przeznaczeniem dla pracowników Oddziału.  

 Punkty Kasowe w Boczowie i Gądkowie Wielkim działały w lokalach wynajmowanych od Gminnej 

Spółdzielni Łagów do dnia 3l sierpnia l991r, kiedy to z przyczyn ekonomicznych i dość dużego spadku 

dokonywanych tam operacji kasowych - samorząd Banku za zgodą Oddziału Woj. BGŻ w Zielonej Gorze zdecydował 

o ich likwidacji.  

 W początkach lat 90-tych rozpoczęła się wielka przygoda Banku z informatyką  komputerową. W marcu 

1991r pojawiły się na biurkach pierwsze komputery, które pracowały na programie MINISOB, później we wrześniu 
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1993 r. wprowadzono już bardziej ambitny program o 

wdzięcznej nazwie „SABA". Transformacja ustrojowa - jaką 

przeszedł nasz kraj na przełomie lat osiemdziesiątych i 

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku - zaowocowała m.in. 

większą swobodą w prowadzeniu bankowej działalności 

finansowej i gospodarczej. Obsługa finansowa (w tym 

kredyty i lokaty) nie ograniczała się już tylko i wyłącznie do 

miejscowej ludności – kredytować i przyjmować lokaty 

można było niezależnie od miejsca zamieszkania klienta.  

 W owym czasie wiele Banków Spółdzielczych 

zachłysnęło się tą swobodą działania i jak historia pokazała, 

wiele z nich wykruszyło się z bankowej „mapy”. Jedną z 

przyczyn stała się wolna konkurencja – duże banki 

wchłaniały te mniejsze, które nie były w stanie utrzymać się na powierzchni  Ponadto wymóg dość wysokiego pułapu 

funduszy własnych, jaki dla Banków Spółdzielczych ustaliły władze Banku Centralnego, stał się koniecznością wielu 

fuzji bankowych. Tutejszy Bank, mimo dużej konkurencji na rynku usług finansowych, w początkowym okresie 

transformacji starał się dzielnie trwać, ale wymogom rygorystycznych przepisów - odnośnie dość wysokiego pułapu 

funduszy własnych - nie był w stanie sprostać.  

 Nowe wymagania, jakie stawiano Bankom Spółdzielczym w końcówce lat 90-tych, nie dawały szans na 

przetrwanie placówkom, które nie posiadały odpowiednio wysokich funduszy własnych. Spowodowało to, że w dniu 

28 listopada l998r  Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli BS Łagów podjęło Uchwałę o połączeniu się naszego 

Banku z Bankiem Spółdzielczym w Krośnie Odrzańskim. Datę połączenia  ustalono na dzień l października 2000r. 

Niestety, fuzja okazała się manewrem nieuniknionym. Dziś, dawny Bank Spółdzielczy Łagów jest tylko Filią Banku 

Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim. Jednak dobre i to – spadła co prawda ranga placówki, ale ludność nie utraciła 

możliwości bezpiecznego lokowania swych oszczędności, dość szybkiego uzyskania kredytu oraz załatwienia wiele 

formalności płatniczych, a ponadto... mamy tu teraz jedyny bankomat w Łagowie, co tak bardzo ułatwia nam 

wszystkich podejmowanie gotówki z konta bez względu na czas i rodzaj dnia (niedziela, święto). 

 Na przestrzeni 40-letniej historii Banku, jego najwyższa miejscowa władza, czyli Walne Zgromadzenia 

kilkakrotnie dokonywały wyboru nowego składu Rady. Po zgonie pierwszego Przewodniczącego Rady pana 

Antoniego Pupina powołano na to stanowisko panią Stanisławę Chęcińską. która piastowała: tę funkcję przez długi 

czas -  aż do marca l996r. Od kwietnia l996r do 01.X.2000r – tj. do dnia włączenia BS Łagów do BS Krosno 

Odrzańskie, funkcję Przewodniczącej Rady BS pełniła pani Zofia Okuszko. 

 Również na przestrzeni 40 lal zmieniał się skład Zarządu. Po odejściu na emeryturę w dniu 30  września 1978r 

dotychczasowego Prezesa Zarządu - Stefana Nowka, prezesem Zarządu został pan Marian Kosmowski, który pełnił tę 

funkcję aż do śmierci  tj. do 22.XII.l984r. Następnie na stanowisko Prezesa Zarządu Rada powołała pana Jana Sodela, 

który pełnił tę funkcję do dnia 30.X.l987r. Po czym funkcję Prezesa Zarządu Rada powierzyła Pani Marii Rybarczyk. 

Od dnia 3l marca l990r. do chwili połączenia się Banków funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Marek Sodel. 

 Kierownictwo Banku: 

I Kierownicy i Dyrektorzy: 

1. Stefan Nowak - kierował Bankiem od 01.IX.1960 do  

  30.1X.l 978r. tj. do dnia przejścia na emeryturę,  

2. Barbara Kowalska - kierowała Bankiem od 01.XI.. 1978r do 

30.lX.l985r, 

3. Maria Rybarczyk - kierowała Bankiem od 0l..X. I985r do 

30.JX.J989r, 

4. Marek Sodel – kierował Bankiem od dnia 01.03.1990r do 

30.IX.2000r. tj. do chwili połączenia obu Banków  

(BS Łagów i BS Krosno Odrz.) 

II. . Główni księgowi: 
l. Barbara (Hensoldt) Kowalska - w okresie od 18.X.l960r. do 31.X. 1978r. 

2. Anna Mrozińska - w okresie od 0l.Xl.l978r. do 3l.X.l985r. 

3. Antonina Gaweł - w okresie od 0l.Xl.l985r. do 30.XI.l986r. 

4. Helena Królikowska - w okresie od 04.XII.l986r. do 3l.V.l989r. 

5. Barbara Kowalska - w okresie od 01.VI.J989r. do 3l.0l.l996r tj. do dnia przejścia na emeryturę, 

 Po moim odejściu na emeryturę z dniem 01.02.1996r. obowiązki głównego księgowego Banku przejął pan  Piotr Szarek 

ze Świebodzina, a następnie pani Halina Wiercińska z Jemiołowa. Nie dysponuję jednak danymi co do okresów pełnienia przez 

wyżej podane osoby wspomnianej funkcji.  

 

Opracowanie - Barbara Kowalska 

zdj. B. Kowalska (1) 

R. Bryl (3) 

 
Trzecia w kolejności siedziba Banku 

Spółdzielczego i ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy 

w latach 80/90-tych XX wieku, obecnie SPA 

Ostatnia siedziba Banku – aktualna po 2000 r.  

– po połączeniu z Krosnem Odrzańskim 
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