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Hier ist falsh – Das ist Blick vom Schloβ auf den Lagower – See… nich Tschetsch – See!      
              (R.B.) 
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Materiały nadesłała z Potsdam, była mieszkanka Łagowa Pani Christa Weidlich. W następnym numerze  
wydrukujemy tekst w j. pol. 
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Lubuska Kolej Regionalna w Łagowie 
 

*** 
Słynny łagowski wiadukt nad apteką –  
Pospinany jak beczka piwna – w obręcze, 
Łączy dwa wzniesienia, co są niedaleko. 
Pod wiaduktem samochodów mamy coraz więcej … 
 
Ale na wiadukcie ruch teraz … zamiera 
„Osobowe” już nie jeżdżą po szynach stalowych. 
Teraz nastała samochodowa era … 
Ach, gdzie te czasy podróży kolejowych? 

*** 

    *** 
Ospałe kształty duńskiej maszyny … 
LKR – marzenie mieszkańców Łagowa. 
Dziś nam rdzewieją kolejowe szyny 
Została nam … szosa! – do Toporowa. 
 
Po duńskim „cacku” słuch już zaginął … 
Tylko ta mała fotka kolorowa 
Pozwala się jeszcze zachwycić maszyną, 
Która jeździła do Toporowa; 
 
Zawiozła również do Międzyrzecza –  
Tylko podróżnych coraz ubywało. 
Jazda była długa – nie zaprzeczam, 
Ale za to – jak swobodnie się jechało … 

    *** 
     
 
              
  Lubuska Kolej Regionalna epizodyczny twór za czasów wojewody 
Barańczaka, który miał przynosić dochody w latach 1993-1994, ale się nie 
udało. Przewozy osobowe okazały się nadal niedochodowe i podobnie 
przewozy towarowe m. in. powodowane przez ówczesny kryzys i złe 
zarządzanie. Duńska kolej DSB jako dar przekazała 10 lokomotyw,  
20 wagonów osobowych I i II klasy oraz urządzania techniczne przekazując  je 
do Polski. Polska kolej nie poradziła sobie z wykorzystaniem darów, przewozy 
odbywały się na paru liniach kolejowych województwa w tym: Zielona Góra – 
Zbąszynek – Sulechów – Toporów – Łagów – Międzyrzecz. Nieudane 
wykorzystanie zakończyło się w 1994 pożarem pociągu w Zielonej Górze na 
bocznicy kolejowej, czym zakończył się pomysł z LKR.  (R. B.) 
 
  Wiersze: Barbara Kowalska, Łagów 
  Zdjęcia: Juliusz Ordowski, Łagów - lata 90-te 
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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. 
         Ch. Weidlich, H. Sommer 
 
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. 

poczt 

 

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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Tekst i zdjęcia 

Grzegorz Rutkowski 
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Poszukujemy – ustalamy. 
Jak było – jak może być! (cz. II) 

 
 Na początku XX w. Łagów liczył około 
400 mieszkańców, był miasteczkiem od 1727 
roku, powoli rozwijał się. Ludziom żyło się 
spokojnie i bezpiecznie. Było to miasteczko o 
zabudowie szachulcowej. 
 Zmarłych grzebano wówczas na starym 
cmentarzu na Sokolej Górze, gdy zaczęło tam 
brakować miejsca na pochówki (odbywały się tu 
jeszcze do II wojny światowej), na niewielkim 
wzniesieniu pokrytym lasem przy drodze do 
Sieniawy wzniesiono trzeci z kolei łagowski 
cmentarz. Prawie każda ówczesna wieś miała 
dwór, kościół, cmentarz i była mocno 
samodzielna. 
 Nekropolia ta należała do licznej grupy 

protestanckiej. Katolików było wtedy w Łagowie ok. 40 osób, po kilka rodzin katolickich, w tym polskich 
mieszkało też w innych wsiach koło Lagow. W 1929 r. na wschodniej części nowego cmentarza 
wybudowano neoromańską kaplicę. W tym samym czasie wybudowano w Łagów drewniany, mały kościół 
w pobliżu na wzniesieniu i nadal tam stoi. Był to kościół katolicki, do którego w niedzielę przybywali 
wierni. 
 Do kaplicy prowadzą trzy aleje cmentarne. Jest to budynek murowany z cegły i kamienia łupanego, 
na ceglano - kamiennych fundamentach. Założono go na planie prostokąta z umiejscowioną od  wschodu 
absydą (wewnątrz półkolista na zewnątrz pięciokątna). 
 Wejście do kaplicy znajduje się od strony zachodniej, w ceglanym portalu ukształtowanym na 
podobieństwo elewacji. Budynek posiada liczne zdobienia i detale architektoniczne, z których dominującą 
jest terakotowa płaskorzeźba ujęta w ceglane tondo, przedstawiająca popiersie św. Jana Chrzciciela . 
 Ciekawą elewację frontową z trójkątnym, ceglanym szczytem, zdobi ząbkowany gzyms z 
koronującymi narożnikowymi pilastrami. Budynek z zewnątrz jest nie otynkowany, wewnątrz ściany 
otynkowane na gładko i malowane. 

Kaplica jest budynkiem podpiwniczonym, wewnątrz pod ceglaną posadzką umieszczono grobowiec,  
w którym pochowano zmarłych związanych za życia z łagowskim zamkiem. Teraz w kaplicy odbywają się 
uroczystości mszalne bezpośrednio przed opuszczeniem trumny do grobu. 
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W kaplicy wmurowano w ściany tablice nagrobne: 
- Hugo Graf Wrfchowetz Sekerka v. Sedczicz zm.19 II 1889  
- Wilhelm Wurmb von Zink    
- Majoratsherr auf Witzschersdorf  
- Herr auf Lagow ur.16 nov. 1885  zm.2 feb. 1930,  
- Zaide von Schmeling Ehrenstiftsdame von Zedenick  
- Nichte das Grafen Hugo Wrschowetz ur.12 sept 1833 zm.24 oct 1919. 
 Ciekawostką jest, że tylko Wilhelm pochowany był w kaplicy pierwotnie, pozostali zostali 
przeniesieni. 
Czy chowano ich na starym cmentarzu....? Czy czasowo mieli inne miejsca pochówku i kto to był?   
Łagowski zamek nie posiadał wówczas  kaplicy, a w przy zamkowym kościele brak krypty grobowej. 
Baronowa Margot ostatnia właścicielka Zamku, zmarła 2 VIII 1948 r., pochowano ją w Burgfarrnbach koło 
Furth w Bawarii. 

 12 X 2012 r. wspólnie z Ryszardem Brylem otworzyliśmy kryptę, aby sprawdzić i udokumentować 
stan obecny. To co ujrzeliśmy nie napawa optymizmem. Zniszczone i wielokrotnie penetrowane cynowe 
trumny byłych mieszkańców Łagowa zdają się upominać o poszanowanie i zabezpieczenie ich przed 
barbarzyńcami. Dokumentację fotograficzną przesłano do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 P.S.1 Zbieram materiały o cmentarzu na Sokolej Górze, informacja o francuskich nagrobkach 
potwierdzona, najstarsze zachowane nagrobki to XVIII wiek. Czekam na ksero mapy tego cmentarza z 
początku XX wieku. Na grobowiec rodziny Blume spadło drzewo, będę interweniował u nadleśniczego. 
 P.S.2 W dniu 19.06.2013 r. w pensjonacie „Smreka” rozmawialiśmy kameralnie o podziemiu krypty 
w kaplicy cmentarnej i poszukiwaniu dobrego rozwiązania nowoczesnej Europy. 
 
        Andrzej Mańkowski, Łagów 
        zdj. Ryszard Bryl, Andrzej Mańkowski 
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FWP – Bajka III -  (d. Tiergartenhöhe – Jugendherberge do 1945) 
          cz. II 

 
 

 Już po 1945 r. Schronisko Młodzieżowe, szczęśliwie jak i 
inne obiekty poniemieckie ominęła zawierucha wojenna. Nie 
ominęło tej miejscowości plądrowanie polsko – rosyjskie, 
kradzież i podpalenia czasu powojennego – wymiany i 
wypędzenie ludności!  
 Decyzje powojenne, lokalne, ale i określone decyzjami 
centralnymi , to przeznaczenie bazy obiektów niemieckich na 
wypoczynkowe, całoroczne wykorzystanie dla klasy robotniczej 
człowieka pracy.  
 W Łagowie też ten trend zaczął obowiązywać, były to 
nowe tendencje równości socjalistycznej PRL-u. To chwytliwe, 
ale i prawdziwe w realizacji udostępnianie i szeroki dostęp do 
wczasów, dla nowego socjalistycznego człowieka, szedł od 
ZSRR… 
 Faktem stawały się pierwsze wyjazdy na wczasy, urlopy, 
obozy młodzieżowe ZMP, potem ZMS, ZMW, upowszechniano 
obozy sportowe, wędrowne, złazy turystyczne i rajdy 

młodzieżowe, szkoleniowo – wypoczynkowe. Wielu ówczesny młodych skorzystało!  
  W Łagowie obiektami wczasowymi stawały się prywatne wille doktora Krelle – Skarbowiec, 
Schronisko Młodzieżowe – Pocztowiec, Schwarzer Adler – Bajka I – dając przyzwoity 
wypoczynek, opiekę, wyżywienie i klimat lokalnych okolic z czystymi zawsze jeziorami. Już w 
powojennej rzeczywistości były kajaki, łodzie, żaglówki i motorówka spacerowa z silnikiem 
Lublin/Awtozawod. 
 Decyzjami Komisji Centralnej Związków Zawodowych przejęto na stan resortów i 
państwowy garnuszek w całym kraju, głównie obiekty poniemieckie o wyższym standardzie  - 
sanatoria, domy wczasowe, schroniska i inne, oczywiście na Ziemiach Północnych i Zachodnich. 
Było to udane posunięcie i zagospodarowanie obszarów wypoczynkowych. 

  

 

czasy FWP w Łagowie 

 

FWP lata 70-te 

 

obiekt niechciany po 1990 r. 
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 W 1947 roku powstał Fundusz Wczasów Pracowniczych, od czerwca 1949 roku Centralna 
Rada Związków Zawodowych jako organy centralne organizujące i odpowiedzialne za wypoczynek 
klasy robotniczej. 

 Od 1948 roku zgodnie z 
instrukcjami KCZZ pisano: 
„pierwszeństwo w korzystaniu z 
wczasów mają dzieci robotników, 
zarówno zamieszkałych w miastach jak 
i na wsiach, biedoty wiejskiej , mało i 
średniorolnych chłopów, inteligencji 
pracującej.” 
 Powstały FWP w Polsce, ciągle 
formalnie Rzeczpospolitej Polskiej do 
1952 roku (do czasów nowej 
Konstytucji), posługującej się bardzo 
często prawem przedwojennym 
uchwalił 13.01.1949 r. decyzję: 
„Organizując wypoczynek, zadaniem 
FWP jest równocześnie prowadzenie 
szerokiej, zakrojonej pracy kulturalno – 

oświatowej, dla podniesienia świadomości klasowej na wyższy poziom”.  
 FWP posiadał na własność i w początkowej fazie jego budowania w 1947 r. 7 domów 
wypoczynkowych, podczas gdy rosnące w siłę związki zawodowe, branżowe, zakłady pracy i inne 
instytucje miały łącznie już 607 obiektów. 
 W latach 60 – tych, domy wczasowe Skarbowiec, Pocztowiec, Bajka oznaczono jako Bajka I, 
Bajka II i  Bajka III. Największy budynek – Dom Wypoczynkowy FWP Bajka I przy ul. B. 
Chrobrego posiadał kuchnię i jadalnię, w której wczasujący spożywali posiłki, dokąd musieli 
dochodzić na ustalone godziny. Także w tej stołówce odbywały się wszelkie imprezy kulturalne z 
podwieczorkiem tanecznym włącznie; kino, motorówka, kajaki, plaża, leżakowanie, wycieczki, 
kąpiele w jeziorze, to dobrze zorganizowane dni dla wczasujących. Kierownikami DW FWP w 
Łagowie byli m. in. Wierzbicki, Bucha, Czeczot i inni. 
 Po 1990 roku i likwidacji CRZZ – FWP, obiekty wczasowe sprzedano w ręce prywatne czym 
zakończono wczasy dla klasy robotniczej w formie zorganizowanej, refundowanej zakładowym 
funduszem pracy, możliwościami składek, odpisów całorocznych. 
 
        
        Tekst i zdjęcia 
        Ryszard Bryl, archiwum „KŁ” 
        (wykorzystano: Historia PRL – cz. 3) 
 
 
Objaśnienia: 
 
Tiergartenhöhe – Osiedle Lecha 
FWP – Fundusz Wczasów Pracowniczych 
KCZZ – Komisja Centralna Związków Zawodowych 
CRZZ – Centralna Rada Związków Zawodowych 
  

 

dom wczasowy w rękach prywatnych 2011 r. (w remoncie) 
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Przytułek dla dzieci w Lagow – 1914 r. 
(Dwa dokumenty z Oddania budynku przytułku dla dzieci w Lagow – 28. września 1914 r.) 

 
I List baronowej Marot Wurmb von Zink 

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

    ur. hrabini von Wylich i Lottum 
    z domu Putthus 
 

 
II List mistrza budowlanego Albina Tanzbergera – Lagow 8 września 1914 r. 

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

 

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

Po 1914 2011 r.  
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Gospodarstwo Rolne Gronów – Stok 
 

 Lata 80 – te XX wieku to kolejna racjonalizacja i zmiany w gospodarstwach rolnych gdzie środki na 
działalność, rozwój i nadawanie kierunku pracy, rozwoju, profilu produkcji, dawało państwo. Jeszcze w 
latach 1984 – 1987 oficjalnie w dokumentacji PGR istniała nazwa Świebodziński Kombinat Rolny Gronów, 
to już lata osiemdziesiąte dają nowe nazwy – pojawia się Zakład Rolny Stok i był on zawsze w małym 
Stoku – (folwarku u Niemców) gospodarstwem rolnym. Gronów jako wieś nie stanowiła organizacji 
rolniczej lecz była samodzielną, małą wsią koło Łagowa i tak pozostaje. 
 Na mapie niemieckiej z 1933 r. jest tam oznaczona osada o nazwie STOCK z małym dworem (Gut) i 
obszarem ziemi prywatnej – Była ona usytuowana po lewej i prawej stronie głównej drogi do 1945 r. 
państwowej szosy niemieckiej nr 167. 
 Gospodarstwo STOK było bardzo podobne wielkością i sąsiedztwem do gospodarstwa rolnego w 

Łagowie. Niektóre pola uprawne łączyły się, graniczyły. W 
kierunku południowym od Łagowa położone było gospodarstwo 
państwowe STOK. Naturalną granicą była tam rozpoczęta w 
czasie II wojny światowej i budowana do połowy 1942 roku 
autostrada. Obszary tej budowli są widoczne do tej pory obok 
Bukowego Dworku, porośniętego przez samosiewy – teraz 
dorodne drzewa do wycinki na wyraźnie zaznaczonych nasypach 
ziemnych i z betonowymi elementami przygotowywanymi pod 
tą drogę. Nowy obecnie projekt i wykonanie autostrady A2 
został zmieniony ze względu na istniejący Park Krajobrazowy i 
jego walory. Tutaj do 1942 roku właśnie dla potrzeb budowanej 

państwowej, niemieckiej autostrady i wzdłuż jej planowanego przebiegu pracowali zgromadzeni w obozach 
pracy przymusowej jeńcy i robotnicy różnych narodowości, w tym robotnicy kierowani z Litzmannstadt 
(Łódź) Żydzi, Polacy i inni (Torzym/Sternberg, Gronów/ Grunow, Żelechów/Selchow i inne. 
 Powierzchnia gospodarstwa Stok, to 490 ha, Łagów 517, a ziemie rolniczo użytkowana – Stok 460 
ha, Łagów 450. Grunty rolne w obu gospodarstwach to lekkie gleby piaszczyste położone między lasami. 
Wskaźnik bonitacji gleby w Stoku wynosił 0.77 i było to gospodarstwo ubogich gleb, najsłabszych w 
kombinacie. Dla zachowania odpowiedniej kultury rolnej i urodzajności trzeba było stosować wysokie 
nawożenie mineralne i organiczne w postaci obornika z farm, obór oraz wysiewu poplonów.  
 Uprawiano zboża, a szczególnie żyto – 100 ha, pszenżyto – 80 ha, TRITIKALE jęczmienia 80 ha, 
rzepaku 70 ha, łubinu 30 – 35 ha, oraz obsiewano duże powierzchnie roślinami pastewnymi – lucerną, 
kukurydzą do 150 ha. Gospodarstwo to nie posiadało ani jednego hektara łąk i pastwisk naturalnych, dlatego 
też uprawiano dużo roślin paszowych. 
 Bydła było w Stoku w 1992 r. – 150 sztuk, w tym 90 krów dojnych, mlecznych z całym 
nowoczesnym oprzyrządowaniem do udoju, przechowywania i zbytu do przerobu… W Stoku, w 
gospodarstwie hodowano 250 sztuk trzody chlewnej, w tym 55 macior – była prowadzona dzięki temu 
zarodowa produkcja i hodowla loszek na handel dla innych gospodarstw. 
 W latach 1950 – 1970 w budynkach inwentarskich systemu barakowego z drewna, była prowadzona 
budowla i produkcja kur niosek selekcjonowana dla sprzedaży jaj do kolejnej kontrolowanej produkcji i 
hodowli w innych fermach pod nadzorem zootechników po Wyższych Szkołach Rolniczych. W latach 70 – 
tych XX wieku w miejscu starych baraków wybudowano nowe kurniki, technologicznie ulepszone z 
pomieszczeniami inwentarskimi do prowadzenia przemysłowego tuczu brojbra kurzego, a następnie 
indyczego. 
 Do produkcji, obsługi w cyklach całodobowych zatrudniano średnio 60 pracowników. Sezonowo, w 
okresie nasilenia prac przy zbiorze ziemniaków systemem ręcznym, po kopaczce, organizowano zasilenie 
usługami młodzieży szkół podstawowych i średnich, oraz żołnierzy Wojska Polskiego przeważnie na 
najtrudniejszych zakamienionych obszarach i w porach deszczowych. 
 Tutaj trzeba ponownie wspomnieć, że wieloletni pracownicy ówczesnych 
PGR – ów otrzymywali nieodpłatnie mieszkania, stopniowo wyposażane w sanitariaty, łazienki, ogrzewanie 
c. o., wodociągi – wszystko pokrywanie z pieniędzy państwa polskiego. 
 Przez lata, od lat 60-tych kierownikiem Zakładu Rolnego był Witold Karpiński. Przy obsłudze i 
kierowaniu hodowlą kurcząt, brojlerów, jaj spożywczych czuwała inż. Alicja Hedzielska. (zdj. w tekście) 
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 W przypadku Zakładu Rolnego Stok, budynki mieszkalne starej, poniemieckiej substancji do 1945 r. 
usytuowane były po lewej stronie drogi, w odległości500 – 800 m od chlewni, kurników i obór. Były one 
usytuowane przemyślnie na stronie południowej gdzie wiatry wieją rzadko z północy i nie nawiewają 
uciążliwych zapachów z obszarów zajętych pod hodowlę. Wiatry najczęściej zachodnie odwiewały zapachy 
na duże obszary leśne lasów iglastych na oddalone wsie typu fermy z dala od wsi. Takim przykładem były 
fermy – drobiu do 1970 roku, teraz już nieistniejące o nazwach Brzeźnica Mała (niem. Zobel) i Brzeźnica 
Duża (niem. Bucheneck) do hodowli bydła. Obie fermy, kolonie niemieckie lub tzw. folwarki już przestały 
istnieć – stały się ruiną po PRL-owską i trudno tam dawnymi drogami śródpolnymi dotrzeć, gdyż przecina 
je trasa A2, autostrady otwartej w listopadzie 2011 roku.  
 Stara zabudowa mieszkaniowa Stoku w latach 60 – tych i dalej, to do już istniejącej infrastruktury 
mieszkaniowej dobudowano kilka nowych budynków mieszkalnych z lepszymi standardami wyposażenia. 
W pobliżu Stoku jest przy starej drodze ruina dawnej Wytwórni Win Gronów – teraz obiekt nieczynny, w 
prywatnych rękach – poprzednio podlegająca Przedsiębiorstwu „LAS” w Zielonej Górze (produkcja 
niedrzewna). 
 Do wymienionych zakładów pracy lokalnej dojeżdżali pracownicy z Toporowa, Poźrzadła, 
Czystego, Łagowa, wsi Gronów. Dojeżdżający mogli podróżować do tych miejsc linią kolejową PKP (także 
po 1990 roku niepotrzebną, nieczynną, zaniechaną, kursy biegły 3 razy w dzień Toporów – Międzyrzecz i 
Międzyrzecz – Toporów. 
 Warto tutaj wspomnieć, że produkowane wina owocowe w Winiarni Gronów były głównie z jabłek, 
lokalnie hodowanych w Zakładzie Rolnym Sieniawa odległym o 13 km od przetwórni. Sady Sieniawa – 
PGR Sieniawa uprawiały owoce na obszarze 115 ha. Dzisiaj to niechlubne, kolejne zaniedbanie, zaniechanie 
i głupota rządzących… Innym pobliskim źródłem surowca były Sady Świebodzin gdzie prowadzono 
gospodarkę sadowniczą PGR-u Lubogóra na powierzchni 350 ha z przewagą sadu jabłoniowego. Tutaj 

bliskość źródeł owoców od Winiarni wynosiła ok. 23 km. 
Dodatkowym źródłem towaru do przerobu na wina, to sady 
przydomowe gospodarstw, od których skupowano towar – owoce 
jadalne, corocznie w sezonowych, wiejskich punktach skupu „Las”. 
Wspomniane obszary produkcji rolnej, sadowniczej, hodowlanej nie 
istnieją i nie ma szans na reaktywację, pracę, nowe przedsięwzięcia. 
Ten teren, to teraz obszary przecinane autostradą A2. 
 Ostatnim kierownikiem Zakładu Rolnego Stok był Pan 
Grzegorz Kędzia. Zakład zakończył pracę w 1990 roku. 
            

                     Jan Graczyk 
           Świebodzin 
Uzupełnienie 
 Pisząc gładkie słowa o czasie niedawno minionym, o Zakładach Rolnych, o rozwoju, dokształcaniu 
się kadry kierowniczej, wprowadzaniu nowych zasad uprawy, nawożenia, ochrony roślin, kolejnych 
generacji maszyn, uprawy ziemi i hodowli zwierząt oraz ptactwa, było szereg potknięć i porażek 
wstydliwych. Tutaj w hodowli oborowej, stadach hodowlanych, krów, bukatów, cieląt, owiec, prosiaków, 
świń, kaczek, kur, i kurcząt, występowało zagruźliczenie, białaczki, choroby kopyt, racic skóry i innych 
organów wewnętrznych skutkujących upadkami, chorobowymi często też wynikającymi z niedbałości. 
 Na tym tle, ówczesne niedociągnięcia powtarzają się u pseudo rolników - właścicieli stad koni, świń, 
krów. I znów choroby, upadki, zagłodzenia, niedbalstwo dnia codziennego, nieudaczników chcących zbijać 
tzw. kapitał na krzywdzie zwierząt i ludzi, pchając niepełnowartościowe mięso do przetwórstwa. 
 Tutaj tez trzeba napisać, że wówczas jak i teraz nad opieką zwierząt czuwali technicy i lekarze 
weterynarii z Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej (WIS), aby opieka, hodowla, ubój były poprawnie 
realizowane. Ale i tutaj były i są ślepe zachowania, przekupstwo, fałszerstwo dokumentów, też w 
transakcjach międzynarodowych. Oglądane telewizyjne przekazy mieszania, mięsa końskiego z wołowym, 
pokazują jakich mamy biznesmanów, a problem trwa i przeciwdziałania sanitarne i kontrolne są ułomne. 
 To też pokazuje, że Inspektoraty Sanitarne powinny czuwać i czuwać, gdyż w tym zakresie obróbki, 
przetwarzania, handlu, są nieustanne próby podmiany jakości.  
Jawi się slogan - człowiek nie świnia, zje wszystko. 
 
              Ryszard Bryl 
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STOK 2009 – 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STOK 2013 
 

 Trzeba tutaj wspomnieć z szacunkiem pracowników Zakładu Rolnego Stok za już miniony okres, 
ludzi coraz starszych, którzy chwalą sobie czasy pracy na roli, w fermie i żyli pełni zadowolenia, aż do 
czasów rozwiązania PGR-ów. Ostatnim kierownikiem Zakładu Rolnego był Grzegorz Kędzia, wieloletnim 
magazynierem był Tadeusz Wasilewski, pochodząca z Żelechowa Irena Mularczyk, mieszkaniec Łagowa 
konserwator Marek Dybionka, mieszkanka Mostek Bożena Tresa pracownica fermy drobiu i podobnie 
Marianna Lisowska, Danuta Gondek, Janina Wysocka, Halina Lolek, Maria Knap i innych. 
 Pośród mężczyzn fachowców rolnych byli m. in. Eugeniusz Urban – traktorzysta, Bolesław Krasuski 
– traktorzysta, Czesław Wolski – kombajnista, Stanisław Drzewicki – traktorzysta i inni. 

 
Zdjęcia R. Bryl i archiwum „KŁ” 

 
Ktoś obiecał, że będzie tutaj świetlica! No kto!?
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Czy zastój w Izbie Pamięci!? 
 
 To tylko Izba Pamięci choć w domyśle muzealna – sugerujemy się, że tak może być przy doskonaleniu form 
przekazu, gromadzenia eksponatów, wymiany ekspozycji tematycznych, a w szczególności posiadania większej 
powierzchni wystawienniczej i magazynowej. Czyli perspektywicznie licząc – aktywności i przedsięwzięć na co 
dzień, a na lato w szczególności. To jest możliwe – większe pomieszczenia, na parterze, centralnie położone i 
dostępne. Niewiele, ale w Łagowie trudne, po raz kolejny. Czy widać zastój w działaniu, stagnację – i czym to się 
objawia! Obawiam się, że tak się dzieje w 2013. 
 Oto budynek Kurza Stopka i zarazem Informacji Turystycznej w Łagowie, szczególnie ważne w okresie 
letnim są jakie są. Izba Pamięci na piętrze, to jeden pokój, jedno pomieszczenie wypełnione kolejny raz eksponatami 
przeszłości polsko-niemieckiej i teraźniejszości, która się działa i dzieje po 1945 roku, po zmianie granic, zachowań i 
tradycji pokoleń dawnych i osiedleńców od 1945 roku, w Łagowie i okolicy. 
 Okolica, obszary wiejskie gminy Łagów i 12-u sołectw, przysiółków i osad, to czas obecny, aby chcieć i 
umieć zaprezentować swój czas miniony, rodzinny, tradycje i obyczaje kresów. Czy myśli się w Łagowie o takiej 
choćby formule funkcjonowania Izby, jej dostępności aby była znana i zaciekawiała, uzupełniała wiedzę lokalną z 
przeszłości i czasu teraźniejszego. 
 Czy społeczność wiejska myśli o tym w Toporowie, Sieniawie, Żelechowie, Jemiołowie i innych. Czy tli się 
taka myśl?! Taka myśl i działania już winny oczekiwać w kolejce ekspozycji. 
 Czy kadry miejscowych szkół oraz dzieci i młodzież mogą i powinny bywać w Izbie Pamięci, zbiorowo do 
tematu lekcji i z rodzicem czy dzieckiem przy okazji pobytu w Łagowie. Odpowiedź nasuwa się sama. Już tutaj 
powinni być i sprawdzać się co wiedzą i czy coś wiedzą o swoim mini regionie, gdzie zamieszkują i będą nadal 
mieszkać! Rok 2013 i 2014 pokaże postęp w tej edukacyjnej części. 
 Czy dorośli z biznesu, leśnictwa, szkolnictwa, sołectwa chcą i mogą pomóc, odwiedzić, wspomóc? Mogą, ale 
czy robią? Właśnie teraz po zjawiskach, o których niżej jest szansa to zobaczyć. 

 Tegoroczne lato ciepłe, wietrzne, 
gorące, deszczowe, już zrobiło szkody w 
otoczonym opieką starym niemieckim 
cmentarzu na Sokolej Górze. Szkody do 
usunięcia jak wiatrołomy, wykoszenie 
ponowne ścieżek spacerowych, 
naprawienie zdewastowanej i 
ukradzionej poręczy drewnianej przy 
starych kamiennych schodach od strony 
jeziora Trześniowskiego, to konieczność. 
Już widać „ambasadorów” zachowań 

prostackich, pogięto tablicę informacyjną, dwujęzyczną, która oznajmia o miejscu i kierunku wędrówki. Co prawda 
pretekst znajdzie się zawsze i wszędzie – szkoda, że tutaj w Łagowie też się znalazł. Gorzej z naprawianiem i 
ustalaniem winnych. Trzeba podkreślić jednoznacznie, że stary Friedhof jest odwiedzany i fotografowany, zostaje 
zapamiętany. Jak poprzednio tak i obecnie należy liczyć, że znajdzie się przychylne postawy ludzi dobrej roboty, aby 
obszar cmentarza nie raził oczywistym zaniedbaniem, i udawaniem, że nic nie można, albo co gorsza – przecież 
pomogliśmy, robiliśmy. To nic nowego, takie myślenie uwstecznia – my idziemy naprzód! To już było! 
 A Izbę Pamięci trzeba powiększyć, a teraz i całe lato 2014 w dzień wietrzyć aby pomieszczenia nie trąciły 
zapachem stęchlizny i piwnicy w starym zaniedbanym domu bez gospodarza. Tutaj chcemy, aby było świeżo, był ruch 
osobowy, a pomieszczenia ekspozycji pachniały ożywczo codziennie. To jest możliwe, to jest konieczne. To, aby było 
widać przeszłość i żywo myślącego człowieka, który odwiedza istniejącą placówką kultury. 
 Myślę, że uda się to realizować. 
 Wszak lato przemija, ale nadejdzie kolejne lato 2014. 

Tekst i zdjęcia  
Ryszard Bryl 
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Obszar dawnej stacji PKP Łagów nadal udanie straszy całorocznie, i pomimo podziału działek na dwóch 
użytkowników i właścicieli w 2012 r. pokazują zdjęcia 2009 – 2013. Tradycyjny brak gospodarza i odpowiedzialnego 
administracyjnie, aby każdy obiekt był czyjś, służył dla kogoś! Już teraz? Czy już nigdy!? 

 
                   komentarz i zdjęcia: R. Bryl 
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Prezentowane budynki to obiekty pomocnicze – budynek główny uległ spaleniu w 1945 r. w lutym. 

Poszukujemy zdjęcia stacji do 1945 - bezskutecznie od 5 lat! 
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Opracował: ks. kan. Norbert Nowak, Łagów 
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Wizyta byłych mieszkańców Lindow- Lędow-Lipa 
 

 
 W dniu 22 lipca 2013r. Centrum Współpracy Polsko-
Niemieckiej odwiedzili dawni mieszkańcy Lindow/Lędowa, na 
czele z Przewodniczącym Związku Byłych Mieszkańców Powiatu 
Wschodniotorzymskiego/Oststernberger Heimatkreis, Heinzem 
Habermannem. Głównym punktem programu była przygotowywana 
od wielu miesięcy wizyta Niemców w Ośrodku Szkolenia 
Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Po spotkaniu na sali 
konferencyjnej goście w towarzystwie Jacka Cielucha i Wiesława 
Wilczaka udali się do Jednostki Wojskowej 1986 w Wędrzynie, 
gdzie już oczekiwał przedstawiciel Komendanta chor. Mariusz 
Stasiłowicz. Następnie kolumna samochodów udała się do Starego 

Wędrzyna (niem. Wandern), gdzie obejrzano pozostałości po niemieckim cmentarzu ewangelickim 
usytuowanym niedaleko rzeki Postomii. Kolejnym punktem programu był położony w centrum poligonu 
Lędów (niem. Lindow), główny cel podróży sentymentalnej niemieckich gości. W trakcie spaceru po 
nieistniejącej już miejscowości były mieszkaniec Lędowa p. Siegfried Hentschel odnalazł miejsce w którym 
jeszcze w roku 1939 stał jego  

 
 
rodzinny dom. Szczególne zainteresowanie zwiedzających wzbudziła stojąca jeszcze wieża kościoła oraz 
znajdujący się tuż obok były cmentarz ewangelicki. Z Lędowa grupa polsko - niemiecka udała się do byłej 
wsi Malutków (niem. Malkendorf), gdzie obejrzano pozostałości budynków oraz cmentarz ewangelicki. W 
drodze powrotnej ostatnim punktem godnym obejrzenia była tzw. „wodokaczka” znajdująca się po prawej 
strony przy drodze Malutków-Lędów, służąca w przeszłości prawdopodobnie jako punkt orientacyjny.  
Niedaleko JW 1986  Wędrzyn nastąpiło pożegnanie z przedstawicielem Komendy Poligonu, a grupa 
niemiecka ponownie znalazła się w Domu Joannitów, gdzie przy kawie i cieście  podzielono się wrażeniami 
z pobytu na poligonie wędrzyńskim (do 1945r. Truppenuebungsplatz Wandern). Około godz. 16:00 pełni 
wrażeń byli mieszkańcy Lindow/Lędowa udali się w drogę powrotną do Niemiec.  
 
        Tekst: Jacek Cieluch 
        Zdjęcia: Wiesław Wilczak 
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Dom na Osiedlu Lecha 
 

 

 

 

 

 
 

 

przekład Basia i Andrzej Klimczykowie 

 

 

dla Krystyny i Ryszarda 

 

 

Matka usadowiła się na tylnym siedzeniu motocykla Wernera, swego syna. Celem podróży był położony 

około sześćdziesięciu kilometrów na wschód od Frankfurtu, na szlaku do Poznania, Łagów — Łagów z 

zamkiem, położony nad wodą, otoczony lasami zapraszającymi do grzybobrania. Tu matka spędziła 

najpiękniejsze lata swojego życia. 

Oboje odczuwali niepokój, gdy myśleli o swoim 

przedsięwzięciu. Mogło się udać. Mogło się jednak też 

nie udać. Nie mieli z Polski zaproszeń. Utwierdzani 

jednak w 

tym, że 

obywatele 

NRD chętnie są widziani w bratnim socjalistycznym państwie, 

odważyli się na tę podróż. W 1964 roku trudno było ocenić, czy 

sytuacja polityczna pozwala na tak spontaniczne 

przedsięwzięcia W roku 1958 wymagano od obywateli NRD 

osobistych zaproszeń. Tak było, gdy wówczas matka z dwoma 

najmłodszymi córkami chciała pojechać do Opola na ślub jednej 

z siostrzenic. 
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Stali co prawda w długiej kolejce, ale przekroczenie granicy odbyło się bez kłopotów. Teraz już nic nie 

mogło stanąć na przeszkodzie Drogę znali 

jeszcze sprzed 1945 roku. Niebawem 

ukazała się tablica z nazwą Łagów. 

Skierowali się na Petersdorf, to dawna 

nazwa części miasta, i na wzniesieniu 

ukazały się pierwsze budynki Osiedla 

Lecha. Dom, który chcieli zobaczyć, 

zbudował ojciec w 1939 roku. Bliźniak dla 

wielodzietnych rodzin, skromny ale ze 

sporym ogrodem. Nie widzieli go od czasu „przesiedlenia" Niemców z Łagowa dwudziestego czwartego 

czerwca 1945. Matka miała wtedy prawie trzydzieści pięć lat, 

Werner dwanaście, starsze córki szesnaście, piętnaście i 

trzynaście, młodsze dziewięć, osiem i trzy i pół, najmłodsza 

miała półtora roczku. Cała dziewiątka była powodem dumy 

rodziców. Ojcu nie dane było towarzyszyć wzrastaniu swoich 

dzieci. W 1945. roku dostał się do niewoli, czerwonoarmiści 

wysłali go do Rosji. Słuch po nim zaginął, próby zdobycia 

przez Czerwony Krzyż wiadomości o jego losach spełzły na 

niczym. 

Oto matka i syn stoją na ulicy i spoglądają ku domowi. Werner nie jest w stanie wykrztusić ani słowa. 

— Trudno mi sobie wyobrazić, o czym w owej chwili myśleli i co czuli... 

Wtem, nieoczekiwanie, otwiera się okno kuchenne. Wychylona zeń kobieta zapytuje przyjaźnie po 

niemiecku, czy kogoś szukają i czy mogłaby im pomóc. Matka musiała się przemóc wobec osoby, która 

zamieszkiwała przecież jej dom. Gdy wyjaśniła, że mieszkała tu z dziećmi do 1945 roku, została zaproszona 

do środka. 

Na kaflowym piecu, na j e j  piecu, coś parowało. 

Zauważyła, ze czajnik i stół stały na tym samym miejscu, 

co dawniej. Obie kobiety poczuły od razu wzajemne 

zaufanie i zaczęły opowiadać o swoich przeżyciach. 

Matka dowiedziała się, że jej rozmówczyni została 

wysłana przez nazistów na roboty przymusowe do 

Quedlinburga, gdzie poznała swojego przyszłego męża, 

który również był na robotach Po wojnie wrócili do swej 

polskiej ojczyzny Osiedlili się w Łagowie, gdzie 

pozwolono im zamieszkać w tym właśnie domu. 
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Na początku musieli spłacać czynsz w 

naturaliach, potem dom kupili. Gmina, 

powiedziała kobieta, przydzieliła im jeszcze 

kawałek ziemi, no i teraz żyją z gospodarstwa. 

 

Jest rzeczą szczególną, że osoba, która spędziła 

kilka lat na robotach, nie tylko gotowa była 

rozmawiać z Niemcami, ale także zaprosiła ich 

do siebie do domu. Tak oto dwie kobiety, które 

przeżyły wiele ciężkich chwil, obdarzyły się 

wzajemnym zrozumieniem. Nie mówiono o winie ani o zwycięstwie, mówiono o sprawach osobistych. 

Mąż wrócił z pola, matka i syn pożegnali się z nowymi właścicielami. Słowa kobiety „jak przyjedziecie 

następnym razem, to dom będzie już otynkowany, będzie piękniej", stały się kamieniem węgielnym 

długoletniej przyjaźni. Po pierwszym spotkaniu po latach ze skibą, jak matka kiedyś nazywała swój kawałek 

ziemi, nastąpiło wiele następnych. Matka nie szczędziła odwagi i trudu — tak długo, jak to było możliwe, 

nawet jeśli do Łagowa trzeba było jechać pociągiem. Także dzieci poznały na nowo swój dom rodzinny I 

każde z nich witane było przez jego mieszkańców z równą serdecznością. 

 

 

Stuttgart, we wrześniu 2012 
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        Stuttgart 
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Das Haus auf der Tiergartenhöhe 
Von 

Annita Zajonzek-Müller 
 
 

 
 
 
Die Mutter setzte sich auf den Sozius des Motorrades ihres Sohnes Werner. Ihr Ziel war Lagow, das 
etwa 60 km östlich von Frankfurt/ Oder in Richtung Poznan liegt. 
Beide verspürten eine pochende Unruhe, wenn sie an ihr Vorhaben dachten. 
Es konnte gelingen oder auch nicht. Sie hatten von polnischer Seite keine Einladung zu ihrem 
Besuch. Überzeugt davon, dass sie als DDR-Bürger doch gewiss im sozialistischen Bruderland 
willkommen sein würden, wagten sie die Fahrt. Im Jahr 1964 war man nie sicher, ob die politischen 
Verhältnisse eine spontane Reise erlaubten. 1958 benötigten auch Personen aus der DDR noch eine 
persönliche Einladung. Damals war es so, als die Mutter mit ihren zwei jüngsten Töchtern zur 
Hochzeit einer Nichte nach Opole fahren wollte. 
 
Der Grenzübertritt verlief reibungslos. Nun konnte nichts mehr schief gehen und die Strecke 
kannten sie ja noch aus der Zeit vor 1945. 
 
Bald entdeckten sie das Ortsschild von Lagow. Nun mussten sie nur noch die Straße Richtung 
Petersdorf nehmen und schon sahen sie auf der Anhöhe die ersten Häuser der Siedlung. Das Haus, 
welches sie anschauen wollten, hatte der Vater 1939 gebaut. Ein bescheidenes Doppelhaus für 
kinderreiche Familien mit großem Gartengrundstück. 
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Seit der „Umsiedlung" der Deutschen aus Lagow hatten sie es nicht mehr gesehen. Die Mutter war 
damals fast 35 Jahre alt, der Sohn 12, der andere Sohn 10, die drei ältesten Töchter knapp 16, 15 
und 13 und die jüngsten Töchter 9, 8 1/2, 3 1/2 und 1 1/2. Die neun Kinder waren der ganze Stolz 
der Eltern. Dem Vater war es nicht vergönnt, seine Kinder alle wachsen zu sehen und zu erleben, 
wie sie sich zu erwachsenen jungen Menschen entwickelten. Er wurde beim Einmarsch der Roten 
Armee gefangen genommen und verschleppt. Nie wieder hat die Familie etwas von ihm gehört, 
trotz intensiver Suche durch das Internationale Rote Kreuz. 
 
Jetzt standen Mutter und Sohn auf der Straße und schauten unentwegt hinüber zum Haus. Der Sohn 
brachte kein Wort über die Lippen. Ich will mir nicht vorstellen, was beide in diesem Augenblick 
wohl gefühlt haben. 
Sie schauten und schauten. Plötzlich öffnete sich das Küchenfenster. Eine Frau fragte mit 
freundlicher Stimme auf Deutsch, ob sie jemanden suchten und ob sie helfen könne. 
Die Mutter überwand ihre Scheu und fasste augenblicklich Vertrauen zu der fremden Frau, die nun 
hier zu Hause war. Als Mutter ihr sagte, sie habe mit ihren Kindern hier im Hause vor 1945 gelebt, 
bat die Frau sie, einzutreten. In der Küche dampfte auf dem immer noch hellblau gekachelten Herd, 
auf dem die Mutter schon gekocht hatte, der Wasserkessel und der Tisch stand ebenfalls an der 
gleichen Stelle. Die beiden Frauen scheuten sich nicht, über ihr zurückliegendes Leben zu sprechen. 
Die Mutter erfuhr, dass die Frau von den Nazis zur Zwangsarbeit in der Landwirtschaft nach 
Quedlinburg verpflichtet wurde, dass sie dort ihren Mann kennen gelernt habe, der ebenfalls 
Zwangsarbeiter war. Nach Kriegsende durften sie wieder in ihre polnische Heimat zurückkehren. 
Sie ließen sich hier in Lagow nieder und durften in diesem Haus leben. 
Anfangs mussten sie der nunmehr polnischen Gemeinde die Miete in Naturalien abzahlen, später 
konnten sie das Haus erwerben. Sie hätten von der Gemeinde noch Ackerland zugewiesen 
bekommen, erzählte die Frau, und von der Landwirtschaft würden sie nun leben. 
 
Es ist sehr bemerkenswert, dass diese Frau als ehemalige polnische Zwangsarbeiterin, überhaupt 
bereit war, mit einer Deutschen zu sprechen, geschweige denn, sie ins Haus zu bitten. 
 
Zwei Frauen, die durch den Krieg Schweres erfahren mussten, hatten Verständnis füreinander. Man 
sprach nicht von Schuld und Sieg, sondern s£h jeweils die persönliche Situation. 
Als dann der Mann vom Feld heim kam, verabschiedeten sich Mutter und Sohn von den neuen 
Hausbesitzern und als die Frau dann noch zu Mutter und Sohn sagte: "Wenn Sie wiederkommen, 
dann ist Haus verputzt, dann ist alles schön" war der Grundstein einer langjährigen Freundschaft 
gelegt. 
Dem ersten Wiedersehen mit der Scholle, wie die Mutter ihr Grundstück immer nannte, folgten 
noch viele. Die Mutter scheute nicht Müh noch Aufwand, sooft sie es ermöglichen konnte, und 
wenn es mit der Bahn war, nach Lagow zu fahren. Elternhaus wieder. Jeder war bei den neuen 
Hausbewohnern Herzlich willkommen Auch ihre Kinder sahen das 
 
 

Für Krystina und Rychard 
Z j. niem. tłumaczyła A. Łukasiewicz 
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Z Domu Joannitów Sulęcin nowe wieści/E. Diłanian plastyka, wizyta żołnierzy 

Edward Diłanian 

 W dniu 8 maja 2013r. w salach wystawowych Domu Joannitów odbyło się spotkanie autorskie  
z Eduardem Diłanianem. W spotkaniu tym udział wzięli uczniowie sulęcińskiego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II wraz z opiekunem p. Jolantą Kaczmarek. Pan Eduard w interesujący sposób opowiedział młodzieży 
o wspólnych zainteresowaniach malarskich swoich oraz żony. Omówił młodzieży niemalże każdy obraz, 
technikę jaka została wykorzystana przy powstawaniu obrazów. Gimnazjaliści aktywnie uczestniczyli  
w spotkaniu, zadając artyście różnorakie pytania dotyczące malarstwa. Na zakończenie  artysta otrzymał 
pamiątkowy prezent, a na tle pełnych ekspresji obrazów wykonano wspólną pamiątkową fotografię. Kolejne 
spotkanie z p. Eduardem odbędzie się 22 maja 2013r. Wszystkich zainteresowanych we wzięciu udziału w 
spotkaniu z artystą serdecznie zapraszamy na godz. 13:45. 
 
Tekst i zdjęcia: Maria Szpilewska 

 W dniu 22 maja 2013r. w salach wystawowych Domu Joannitów odbyło się kolejne już spotkanie 
autorskie z Eduardem Diłanianem. W spotkaniu tym udział wzięli uczniowie klasy I „c” sulęcińskiego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II wraz z opiekunem p. Jolantą Kaczmarek. Pan Eduard, który przybył do 
Sulęcina wraz z żoną Erną z Armenii już w młodości odkrył zainteresowanie plastyką i dużo malował, 
dzięki czemu wypracował swój styl w malarstwie. Żona Erna ukończyła Akademię Sztuk Pięknych na 
wydziale dekoracyjnym i ceramiki. Przez 18 lat pracowała w Centrum Wychowania Estetycznego dla 
młodzieży, współtworzyła w Erewaniu Galerię Twórczości Dziecięcej, miała również autorskie wystawy. 
Wspólne zainteresowania małżonków pozwoliły stworzyć piękny cykl kolorystycznych, emanujących 
energią i młodością obrazów, dzięki czemu powstała wystawa pt. „ Muzyka, taniec, karnawał”. Artysta 
omawiając obrazy, tłumaczył młodzieży w jaki sposób zostały one namalowane i skąd biorą się pomysły na 
tworzenie czegoś ciekawego, niepowtarzalnego. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu zadając  
p. Diłanianowi pytania, na które chętnie odpowiadał.  
 
Tekst: Maria Szpilewska, Zdjęcia: Wiesław Wilczak 
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Z Domu Joannitów Sulęcin nowe wieści/E. Diłanian plastyka, wizyta żołnierzy 
 

Młodzież wojskowa dowiedziała się! Nareszcie! 
 
 

 
 W dniu 14 maja 2013r. Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej odwiedzili żołnierze 12 batalionu 
dowodzenia stacjonującego w Szczecinie. Goście przybyli do Domu Joannitów w ramach podróży 
historyczno-geograficznej zorganizowanej przez dowódcę jednostki. W pierwszej części wizyty wojskowi 
podziwiali wystawę czasową pt. „Muzyka, taniec, karnawał” prezentującą twórczość sulęcińskiego 
małżeństwa artystów, Państwa Erny i Eduarda Diłanian. Następnie na życzenie gości Kierownik Domu 
Joannitów Jacek Cieluch wygłosił wykład pt. „Tajemnica radzieckiej bazy atomowej w okolicach jeziora 
Buszno”. Prelekcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród żołnierzy, gdyż nie sądzili oni, iż w pobliżu 
Sulęcina przez wiele lat znajdował się tak niebezpieczny obiekt, nad którym Polacy nie posiadali żadnej 
kontroli. Po trwającym godzinę wykładzie żołnierze ze Szczecina udali się do Łagowa, który był kolejnym 
etapem ich podróży historyczno-geograficznej. 
 
Tekst: Jacek Cieluch  
Zdjęcia: Gabriel Stasiłowicz, Maria Szpilewska 
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Okruchy z życia L. Pinetzkiego 

 
Leo Pinetzki – Polak i Niemiec 

 
 Podczas jednej z podróży do mojej starej Ojczyzny, odkryłem w 1987 roku w Sulęcinie, na fasadzie domu 
byłego browaru rodziny Müller (za byłym ratuszem) tablicę pamiątkową ku czci zawodowego zapaśnika Leo Pinetzki 
czasów międzywojennych. 
 W Sulęcinie L. Pinetzki był sławny poprzez organizowanie turniejów zapaśniczych, walk pokazowych w 
domu gościnnym (gościńcu) rodziny Ferdynanda Kupke – pod nazwą – „do starego Zieta”, przy którym światowej 
sławy zapaśnicy uczestniczyli. Jeszcze bardziej L. Pinecki był znany łagowianom, gdzie od 1930 roku posiadał „Hotel 
nad jeziorem” („Am See”), obecnie hotel i restauracja FWP, Defka i w rękach prywatnych. 
 Przy pomocy redakcji sportowej „Berlner Morgenpost” (berliński dziennik poranny) można było odtworzyć 
życiorys i osiągnięcia sportowe Leona Pinieckiego. 

 
Życie sportowe i osiągnięcia. 
 Zawodowy zapaśnik, Leo Pinetzki należał w latach 
dwudziestych i trzydziestych XX wieku do najsławniejszych w 
swoim fachu. Urodzony 6 kwietnia 1892 r. w miejscowości 
Stalun/Stołuń, w dystrykcie poznańskim, jako syn murarza. Po 
pierwszej wojnie światowej i tworzeniu Rzeczpospolitej 
Polskiej (1921/1922) okolice jego miejsca urodzenia znalazły 
się w niemieckim terenie przygranicznym. Z tego też powodu 
startował on na terenie Rzeszy jak Niemiec, za granicą 
natomiast jako Polak.  
 L. Pinecki rozpoczął swoją karierę zawodową w 1920 
r. w Hamburgu jako członek Berlińskiego Klubu Atletów. 
Pośród zawodowych zapaśników w krótkim czasie osiągnął 
pozycję na szczycie. Jego specjalnością w zapasach był tzw. 

„podwójny nelson”, co można zrozumieć uwzględniając jego wymiary ciała; wzrost 203 cm, waga ciała 128 kg, 
rozpiętość ramion 2,48 cm. To pod tą nazwą został sławny i nazywany królem podwójnego nelsona. 
L. Pineckiego można było spotkać na matach zapaśniczych Niemiec, Polski, na Bałkanach, w Turcji. Jego pobyt w 
USA, w latach 1931 – do czerwca 1933 cechował się wielką ilością zwycięstw w walkach zapaśniczych. Niewielką 
ilość porażek zadali jemu tacy zawodnicy jak; Ed Strengler Lewis, Hans Stein, Ed Don George, Jim Browning – 
większość z nich osiągnęła tytuły mistrzowskie. Jako Polak, osiągnął w USA wielką popularność, gdyż polska 
polonijna prasa często o nim pisała w swoich relacjach. 
 W europejskich zawodach zapaśniczych często zostawał zwycięzcą turniejów i często też był na czołowych 
pozycjach. W roku 1931 został mistrzem Europy, w 1927 wicemistrzem Europy w Warszawie i wicemistrzem Europy 
w Berlinie – wyliczanie jego sukcesów zajęłoby sporo miejsca. Najsłynniejszym osiągnięciem było w 1934 roku w 
Hamburgu zwycięstwo nad mistrzami świata – Aleksandrem Garkowienko (Polska), Hans Schwarz (Monachium), 
Fitz Kley (Berlin), Aleksander Peterson (Estonia), Peter Ferestanoff (Bułgaria). L. Pinecki w czasie I-szej wojny 
światowej w armii niemieckiej i w stopniu sierżanta był trzykrotnie ranny pod Verdun we Francji.  
 W roku 1946 przebywał w Berlinie, gdzie brał kilkakrotnie udział w zawodach zapaśniczych. We wrześniu 
1946 r. wniósł o udzielenie jemu obywatelstwa polskiego. Po jego uzyskaniu wrócił w 1947 r. do Łagowa i tam 
zwrócono jemu hotel wraz z większością dorobku sportowego jak; dyplomy, wyróżnienia, medale i 17 wielkich 
albumów ze zdjęciami…  
 Komitet Polskiej Partii Robotniczej przekazał Pineckiemu kwotę 10 000 złotych i to umożliwiło jemu 
zorganizowanie zawodów zapaśniczych, byłych przedwojennych zawodników. Zawody odbyły się w Zielonej Górze, 
Legnicy, Olsztynie i Bydgoszczy. Mieszkał w Łagowie i Sulęcinie. Zmarł 26 czerwca 1949 roku w Sulęcinie na 
skutek zawału serca. Pochowany na cmentarzu w Łagowie. 
 Jego spuścizna zapaśnicza znajduje się w Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie przy Uniwersytecie 
Lubelskim. Zainteresowane kręgi miłośników z Polski poczyniły starania, aby wspomnienia po tak słynnym atlecie 
utrzymać. To trudne zadanie, ponieważ zapasy zawodowe nie są w Polsce uprawiane. 
 W Sulęcinie, na ścianie domu, w którym żył i zmarł Leon Pinecki umiejscowiono tablicę pamiątkową, którą 
udostępniono dnia 15 listopada 1986 roku. 
 
Opracował Hans Boese 
(wykorzystano zasoby archiwalne o zapaśnikach zawodowych przechowywanie w miejscowości Salzgitter – Niemcy). 
Tekst z j. niemieckiego na j. polski przetłumaczył P. Glogowski.  
Wyszukała w OHB2/1989 i nadesłała do „KŁ” 
Christa Weidlich – Potsdam                                                 Hans Boese           

 

str. 20 OHB3/02 – wyszukał R. Bryl  
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Minął rok – minęły dwa lata! 

 
Sugerujemy aby zadbano, aby szanowano, aby dbano przez całe lata – tutaj i teraz. 

 

 
 

Przy użyciu grafiki komputerowej sugerujemy jak można oznaczyć Kurzą Stopkę. Jest miejscem zbiorów 
udostępnianych czyli Izbą Pamięci. Pora najwyższa, aby odwiedzający wiedzieli co tam jest, dla kogo są 
zgromadzone zbiory, jak było w Lagow i Łagowie. Do pokazania i zrozumienia jest sporo materiałów w 
tematach, które Łagów powinien pokazać! Czy będzie aktywny w 2013-2014. Rodzą się wątpliwości… 
              
             R. Bryl 
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WIELCY MISTRZOWIE ZAKONU TEMPLARIUSZY 
 
   CHRONOLOGIA 

1099  zdobycie Jerozolimy przez uczestników pierwszej wyprawy 
krzyżowej 

ok.  1119  powstanie zakonu templariuszy 
1129  synod w Troyes. Spisanie łacińskiej Reguły zakonu 

1130—1136    św. Bernard z ClairvauK pisze De laude nowe mUitiae 
1135  synod w Pizie 

1136—1137  templariusze zakładają przyczółki na pograniczu amańskim 
1139  bulla Omne datum optimum 
1144  Milites Templi (prawdopodobnie napisana ok. 1.135 roku) 
1145  bulla Militia Dei 

 1148—1149  druga wyprawa krzyżowa 
1149—1150  templariusze otrzymują w darze Gazę 

1153  zdobycie Askalonu przez Franków 
ok.1165  Reguła wzbogacona o statuty organizacyjne, czyli 

LesBetraits 
ok. 1169  Reguła wzbogacona o statuty dotyczące życia codziennego, 

kapituł i pokut 
1173  zamordowanie posła asasynów przez templariuszy 
1187  bitwa pod Hittinem. Upadek Jerozolimy 

1189—1192  trzecia wyprawa krzyżowa 
1191  templariusze przenoszą kwaterę główną do Akki 

1191-1192  zajęcie Cypru przez templariuszy 
1191—1216  przerywana wojna między templariuszami a królem Armenii 

Leonem o pogranicze amańskie 
1217—1221  budowa Atlitu 

 1218—1221    piata wyprawa krzyżowa 
1228—1229    krucjata cesarza Fryderyka II 
1239—1240  krucjata hrabiego Szampanii Tybalda IV 
1240—1241    krucjata hrabiego Konwalii Ryszarda 

1240  rozpoczęcie odbudowy twierdzy Safad 
  1244  bitwa pod La Forbie 

1248—1254  krucjata św. Ludwika 
1250  bitwa o Al-Mansurę 

1257—1267  Reguła poszerzona o dodatkowe przepisy pokutne 
1266  zdobycie Safadu przez mameluków 

po 1268  katalońska Reguła templariuszy 
1271—1272  krucjata królewicza angielskiego Edwarda 1274 — sobór w 

Lyonie 
1277  Maria Antiocheńska odstępuje prawa do tronu Jerozolimy 

Karolowi Andegaweńskiemu 
1291  zdobycie Akki przez mameluków. Ewakuacja Tortosy i 

Atlitu przez templariuszy 
1302  utrata Ruadu i masakra tamtejszego garnizonu 
1307  masowe aresztowania templariuszy we Francji 
1310  spalenie na stosie pod Paryżem 54 templariuszy 

1311—1312  synod w Vienne 
1312  bulla Voxinexceko przypieczętowuje kasatę zakonu. Na mocy 

bulli Adprovidam majątek templariuszy przechodzi na 
własność szpitalników 
 

1314  spalenie na stosie Jakuba z Molay i Gotfryda z Charney 
1571  zniszczenie archiwów zakonu na Cyprze przez Turków 

osmańskich 

Regine PERNAUD - „Templariusze” „Wielcy mistrzowie Zakonu Templariuszy” 

1. Hugon z Payns   1119—ok. 1136 
2. Robert z Craon   ok. 1136—1149 
3. Ewerard z Les Barres   1149—1152 
4. Bernard z Tremelay   1153 
5. Andrzej z Montbard   1154-1156 
6. Bertrand z Blancfort   1156—1169 
7. Filip z Milly    1169—1171 
8. Odon z Saint-Amand   ok. 1171—1179 
9. Arnold z La Tour   1181—1184 
10. Gerard z Ridefort   1185—1189 
11. Robert z Sablć   1191—1193 
12. Gilbert Erail  1194—1200 
13. Filip z Le Plessis 1201—1209 
14. Wilhelm z Chartres 1210—1219 
15. Piotr z Montaigu 1219—1232 
16. Armand z Pśrigord ok. 1232—1244 
17. Wilhelm z Sonnac ok. 1247—1250 
18. Renald z Vichiers  1250—1265 
19. Tomasz Berard 1256—1273 
20. Wilhelm z Beaujeu 1273—1291 
21. Tybald Gaudin 1291—1293 
22. Jakub z Molay ok. 1293—1314 
 

 

 

 

Zdjęcia: R. Bryl 

wyk. w Domu Joanitów w Sulęcinie 
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Z Niemiec pisze do nas H. Bydolek 

 
 

Przetłumaczyła z j. niemieckiego A. Łukasiewicz 
 

Ze smutkiem informujemy, że w maju, w Niemczech zmarł nasz niemiecki korespondent, dawny 
mieszkaniec Ziemi Torzymskiej – Schönow/Sieniawa do 1945 r. 
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Na Zamęcinie teraz (Buchmühle dawniej) 
cz. II 

 
 

 Tekst w KŁ nr 2/18/2013 o 
Buchmühle zwanym teraz Zamęcinem 
pokazał kilkoma niemieckimi pocztówkami 
jak było. W tym krótkim tekście, teraz 
pokazujemy to, co pozostało, co jest, co 
widać w tej okolicy gdzie ze strumyka 
czystej wody rozpoczynało się jezioro 
Trześniowskie duże, głębokie, 
polodowcowe, czyste wodami. Tutaj w 
polskiej rzeczywistości po 1945 roku 
zrujnowano wszystko, dokładnie całość i co 
zastano, zajmując tereny dla Polski 
zachodniej. Inaczej patrząc, to wszystko co 

zastano mogło być wykorzystane i rozwijane już z dziesięciolecia temu wstecz – niestety nic, 
takiego nie zaistniało. Buchmühle – Bukowy Młyn, Buchwald – Bukowy Las – nazwy znane, las 
pozostał, już od 1937 roku u Niemców ustanowiony obszarem rezerwatu prawnie chronionym. 
Teraz to obszary „Buczyn Łagowsko-Sulęcińskich, a Rezerwat Przyrody „Buczyna Łagowska” 
ustanawiany w 1968 roku. 
 Jak pięknie mogłoby tutaj być, jaka kontynuacja i postęp, ale tak się nie zamarzyło nikomu, 
czas zrobił swoje, brak kontynuacji. 
 I mamy rok 2013 przed sezonem letnim, w sezonie letnim kolejnym, czy po lecie. I jak 
mamy – tylko ogólnie turystycznie, jest teren do wędrówek pieszych, złazów i przejazdów, bo są 
utrzymywane jakoś drogi lokalne, którymi rowerzyści, samochodziarze, piechurzy wszelkiej maści 
mogą przemierzać te obszary. I tak odwiedzić można górę, jak nie górę Bukowiec, górę Gorajec, 
dotrzeć do lasu cisów, do Sieniawy i terenów dawnej kopalni w tej części nieczynnych, do 
Wielowsi przez Długoszynek, do Trzemeszna Lubuskiego czy kontrolowanych wojskowo terenów 
Wędrzyna z poligonowymi ciekawostkami, do jeziora Buszno i Buszmenko, tak czystych jak j. 
Trześniowskie. Ale tam już Żandarmeria Wojskowa legitymuje intruzów. A jeszcze pobliskie tam 
tereny kiedyś tajne Armii Radzieckiej czujnej za swoimi „cygarami”, byłyby do oglądania 
historycznego. Niestety już zniszczono ten obszar, budowle pewnie aby ciekawscy nie „zadeptali” 
lasów!?   
 Dojazd, dokładnie do Zamęcina 
(Buchmühle) był i jest łatwy, dostępny 
czyli jak do 1945 roku – tym samym 
jeziorem, tymi samymi drogami lasów 
bukowych i to z kilku kierunków. Drogami 
wyłożonymi kamieniem polnym, prawie w 
całości będącymi ułatwieniem w jeździe i 
pieszej wędrówce. Można docierać z 
Łagowa przed Łagówek do dawnego 
miejsca rekreacji turystycznej. Tak samo z 
Łagowa przez wieś Jemiołów kierując się 
na dawna nieistniejącą wieś Groß 
Kirschbaum (Trześniów) oglądamy tereny 
opuszczone z nakazu wojska niemieckiego 
i po 1945 polskiego zajmowanego pod 
poligon ćwiczeń wojskowych. Tak trwa do 
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teraz, a obszary przyrodnicze są pod specjalnym nadzorem. Lasów Państwowych i dowództwa 
wojskowego w pobliskim Wędrzynie. Gdzieś tutaj także, idąc dalej i kierując się na południowy – 
wschód była osada o 12 domach i 124 mieszkańcach leśnych, po której nie ma już od ok. 100 lat 
śladu. To było Simonshöhe (wzgórze Simona), teraz na mapie widniejące jako góra Jemiołów. Z 
tych dróg, ścieżek, szlaków oznaczonych i całorocznie widocznych, można dotrzeć do Buchmühle, 
do tego co pozostało, do ruin tylko, do śladów ostatnich, choć czyste wody płyną i płyną. Z tamtych 

dróg kierować się można na Wielowieś, Długoszynek, Wędrzyn, 
do Sulęcina, Templewa i tam gdzie chcemy być.  
 Tam na Buchmühle tętniło życie, tak daleko, a tak blisko 
faktycznie – gdy było lato, pogoda, ówcześni letnicy. Tam 
gospodarze i mieszkańcy tej okolicy prowadzili lokalną 
całoroczna gospodarkę, turystykę, pokoje hotelowe, hodowlę ryb 
w stawach itp. Okoliczne wtedy niemieckie wsie, jej mieszkańcy 
też stawali się uczestnikami dostępu do lokalnego folkloru i do 
Lagow, Lagowa międzywojennego do 1945 r. 
 Łagów do 1945 roku był trochę większy od innych wsi, 
miał tradycje pojoannickie, zabudowę miejską, siedzibę władz 
gminnych, dbał o kulturę i życie mieszkańców, oraz 
przyjezdnych. 
 W ramach lokalnych 
poszukiwań i porównań na 
starych mapach niemieckich, 
istniejąca tam kolonia lub 
folwark miejscowość 
Simonshöhe, która była chyba 

osadą leśną, rolniczą i utrwalono ten czas na karcie pocztowej 
Gruß aus Simonshöhe”. Jest ten obszar jeszcze nam nieznany, na 
razie „nie odkryty” także przez ostatnie pokolenie żyjących 
Niemców, którzy spotykają się w Łagowie, berlińskim Tegel i 
innych grupach dawnych mieszkańców. Gdzieś tam byli 
mieszkańcy lasów, leśnictwa tamtych czasów, pracując przy 
Potaschhütte. Kiedy zakończyło się działanie, praca i 
zamieszkanie na Simonshöhe – chcielibyśmy to opisać i utrwalić 
w pamięci?! 
 
 
 
Tekst i zdjęcia 
Ryszard Bryl, archiwum „KŁ” i Muzeum Regionalne w Świebodzinie 

 

 

 



56 
 

 


