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W styczniu ubieg³ego
roku gubeñski historyk
i regionalista Andreas
Peter wyst¹pi³ z inicja-
tyw¹ odtworzenia pomni-
ka Corony Schröter na
Wyspie Teatralnej.

Przypomnijmy. Po-
mnik tej znanej niemiec-
kiej aktorki i œpiewaczki
urodzonej w Guben po-
stawiono na wyspie w
1906 roku. Po zakoñcze-
niu dzia³añ wojennych
pomnik znikn¹³ i jego dalsze losy s¹ dziœ
nie znane. 66 lat póŸniej pojawi³a siê
inicjatywa powrotu pomnika na wyspê.

Na ostatnim zebraniu sprawozdaw-
czym Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej powo³ano czteroosobowy
zespó³ który ma za zadanie wspieranie
inicjatywy podjêtej przez A.Petersa. W
sk³ad zespo³u weszli: Janina Izdebska,
Zygfryd Gwizdalski, Jerzy Czabator i
Dieter Karpinski z Guben. Zespó³ odby³
kilka spotkañ w tym jedno z burmi-
strzem Bart³omiejem Bartczakiem. W
spotkaniu uczestniczy³ inicjator pomy-
s³u.

Dyskutowano o ewentualnych kosz-
tach. Wspominano tak¿e o mo¿liwoœci

pozyskania pieniêdzy z projektu. Zasta-
nawiano siê nad rodzajem materia³u z
jakiego powinien byæ wykonany po-
mnik. Przewa¿a³a opinia o popiersiu z
marmuru.

Burmistrz deklarowa³ daleko id¹c¹
pomoc. - Nale¿y rozeznaæ siê w kosz-
tach. Potem zastanowimy siê jakie pod-
j¹æ kolejne zadania. Wiemy czym ze-
spó³ dysponuje, wa¿ne, ¿e jest inicjaty-
wa i silna wola - powiedzia³ podczas
spotkania.

Na kolejnych spotkaniach w tym
temacie przybli¿ono ju¿ ewentualne
koszty odtworzenia popiersia. Mo¿e to
byæ oko³o 50 tys. z³otych. Wkrótce ko-
lejne dyskusje.  (sp)

Corona Schröter mo¿e
znowu stan¹æ na Wyspie
Teatralnej

Obraduje zespó³ ds. pomnika C.Schroter. Od prawej: K.Iz-
debska, J.Czabator i Z.Gwizdalski
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Przybywa cz³onków SPZG
O r g a n i z a c j a

pod koniec czerwca
liczy³a 62  cz³on-
ków. Ostatni¹ oso-
b¹, która wst¹pi³a
do Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej w czer-
wcu jest Olga Fic-
nerowska. Ka¿dy
rok to dodatni bi-
lans - wiêcej osób
zapisuje siê ni¿ tra-
ci cz³onkowstwo.
Dziœ organizacjê stanowi 26 kobiet i
36 mê¿czyzn, g³ównie emeryci, a
wœród nich kilkunastoosobowa ak-

Prezes SPZG Stefan Pilaczyñski wrêczy³ O.Ficnerowskiej legity-
macjê cz³onkowsk¹.

tywna grupa mieszkañców miasta,
którzy czynnie w³¹czaj¹ siê w dzia-
³alnoœæ na rzecz Ziemi Gubiñskiej.

(red)

Pamiêci Corony Schröter
W Euromieœcie Gubin-Guben pamiêta siê o wielkiej niemieckiej artystce

teatralnej i œpiewaczce. W Guben jest jej ulica, w Gubinie nagroda kultu-
ralna jej imieniem, zebrano ju¿ 4,5 tysi¹ca euro na odtworzenie jej pomnika
na Wyspie Teatralnej. Konkretnym spo³ecznym przedsiêwziêciem sta³o siê
ods³oniêcie, w s³oneczny czwartek, 23 sierpnia o godzinie 17.00,   tablicy
pami¹tkowej poœwiêconej Coronie Schröter. To zas³uga gubeñskiego histo-
ryka, w³aœciciela Dolno³u¿yckiego Wydawnictwa Andreasa Petera i Stefana
Pilaczyñskiego, prezesa zarz¹du Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñ-
skiej.

G³az z tablic¹ usytuowano na skwerze na "eurodeptaku" w pobli¿u przej-
œcia granicznego Gubin-Guben. W tym miejscu sta³a kamienica, wtedy Klo-
sterstrasse 12, gdzie 14 stycznia 1751 roku urodzi³a siê Corona. Zmar³a 23
sierpnia 1802 r., a wiêc w rocznicê œmierci zorganizowano ceremoniê.
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A. Peter
przedstawi³ syl-
wetki zacnych,
znanych gubi-
nian i barwnie
zaprezentowa³
biografiê Corony
Schröter. Pod-
kreœli³ miêdzy
innymi, ¿e hi-
storia wielkiego
n i e m i e c k i e g o
poety, uczonego
i polityka  Go-
ethego bez Coro-
ny jest nie do
pomyœlenia. Artystka znana by³a w krêgach elity Weimaru. To by³ Anio³,
który pokaza³ wy¿yny sztuki. Z Corony, jej serca pe³nego mi³oœci, emanowa-
³a cudowna elegancja. A. Peter zaakcentowa³: - My z Guben i Gubina jeste-
œmy odpowiedzialni za to, co tutaj jest. Nie tylko handel i przemys³, ale
kultura i sztuka. Podwójne miasto (Doppelstadt) niech bêdzie sztuk¹ w kul-
turze ze wzglêdu na swoje piêkno. Corona Schröter tutaj stoi -  to nie sen.

Wiceburmistrz  Gubina Justyna Karpisiak pochwali³a tê skuteczn¹,
oddoln¹ inicjatywê jako wynik bardzo dobrej wspó³pracy mieszkañców i sto-
warzyszeñ obu miast. Podziêkowa³a A. Peterowi i S. Pilaczyñskiemu. Han-
nelore Menzel z Wydzia³u Kultury i Sportu Urzêdu Miasta Guben tak¿e
wyrazi³a bardzo ciep³e, serdeczne s³owa uznania i podkreœli³a ten dzieñ jako
symboliczny.

Na uroczystoœci mi³o by³o witaæ i goœciæ dziesi¹tki mieszkañców Gubina
i Guben, w tym m.in. starostê Grzegorza Œwitalskiego, radnych obu miast,
szefów instytucji, organizacji spo³ecznych oraz przedstawiciela powiatu Spre-
wa-Nysa Hermanna Kostrewê. W roli t³umacza wyst¹pi³a Krystyna Kacz-
marek-Skóra.

Uroczystoœæ mog³a dojœæ do skutku dziêki pomocy technicznej udzielonej
przez Zdzis³awa Sobolewskiego, Czes³awa Janczurê i Marka Boryga z firmy
Zbigniewa Poniatowskiego. Wszystkim serdecznie dziêkujemy.

(w³)

Chwilê po uroczystym ods³oniêciu pami¹tkowej tablicy. Z lewej cz³o-
nek zarz¹du SPZG Urszula Kondracik i Andreas Peter w³aœciciel wy-
dawnictwa Niederlausitz Guben
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Zwyk³y dzieñ w SPZG...

Kolejne spotkanie sympatyków przywrócenia
Wzgórz Gubiñskich do dawnej swietnoœci.
Spotkanie prowadzi Jerzy Czabator.

Tym razem Baszta Ostrowska pos³u¿y³a za
miejsce szczególne. Mateusz Ho³oga popro-
si³ tu o rêkê Kasiê Kubaszewsk¹

Wzbogaci³y siê zbiory i
archiwa SPZG

Krzese³ku przywrócono pierwotny
blask i dziœ jest
ciekawym ekspo-
natem.

Tradycyjnie ju¿
kolejne pami¹tki
przekaza³ Bodo
Podlich.Tym ra-
zem to dwie ksi¹¿-
ki zakupione na

aukcji -  specjanie dla Izby Muzeal-
nej, tak¿e wierne kserokopie daw-
nych pocztówek.

Józefa Dolata, nauczycielka, by³a
miesz-
kanka
Staro-
siedla,
z a -
miesz-
k a ³ a

Od Witolda Rogatki otrzymali-
œmy „ksi¹¿eczkê pracy” na nazwi-
sko Otto Hanschke, który by³ za-
trudniony w C.G. Wilke Lohn-Ab-
teilung oraz ksi¹¿eczkê oszczêdno-
œciow¹ wystawion¹ przez Sparkas-
se des Landkreis Guben na nazwi-
sko Rudi Helm.W³aœciciel ksi¹¿eczki

dokona³ ostatniej wp³aty
30.01.1945 roku, a na kon-
cie mia³ 249,26 marek.
Ten sam ofiarodawca
przekaza³ nam przedwo-

jenne krze-
se³ko z
ogródka piw-
nego sygno-
wane nazw¹
b r o w a r u
H a s e l b a c h
G u b e n .
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Zwyk³y dzieñ w SPZG...

Liczni goœcie odwiedzaj¹ Izbê. Tym razem
goœciliœmy poznaniankê E.Kozaneck¹-Pora-
dê i A.Uœciñskiego

W rolê przewodniczki po Izbie Muzealnej tym
razem wcieli³a siê Krystyna Kaczmarek-Skó-
ra. Poradzi³a sobie znakomicie

obecnie w Ostrowie Wielkopolskim
przekaza³a poro¿e sarny. Trofeum
myœliwskie ma ponad 100 lat. Na
podstawce odnotowano "Amtitz 30.
Juni 1904" (Amtitz to Gêbice).
Przedmiot znaleziono w mieszkaniu
rodziców J. Dolaty w Starosiedlu,
którzy wprowadzili siê tam w roku
1946. W domu tym (wtedy miejsco-
woœæ Starzeddel) do czerwca 1945
mieszka³ pa³acowy ogrodnik.

Od Wies³awa Kaczmarka otrzy-
maliœmy tablicê o wymiarach 20x16
cm, z nu-
merem 25 z
b u d y n k u
na ul. Emi-
lii Plater.
Dawn¹ uli-
cê powia-
tow¹ E.
Plater, 5 lipca 1993 przemianowa-
no na ul. Miodow¹. Przedwojenna
nazwa Lindenstraße.

W  ramach tegorocznego XIV Lu-
buskiego Tygodnia  Seniora Regional-
ny Oœrodek Polityki Spo³ecznej og³a-
sza konkurs pod has³em "Wnuczko
opowiem Ci, Wnuczku, opowiem Ci ".

Poni¿ej publikujemy regulamin
konkursu zachêcaj¹c szanownych
Czytelników do wziêcia udzia³u.

Regulamin konkursu
§ 1. Organizatorem konkursu jest

Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecz-
nej w Zielonej Górze.

§ 2. Konkurs jest og³oszony w ra-
mach obchodów XIV Lubuskiego Ty-
godnia Seniora w dniach 8-13.10.2012
r.

§ 3. Celem konkursu jest:
- pobudzanie aktywnoœci spo³ecz-

nej seniorów;
- przekazanie wartoœci ¿yciowych,

Wnuczko opowiem
Ci, Wnuczku
opowiem Ci ...
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Po³owa lipca, a Izba w wodzie. Kolejny raz
musieliœmy zmierzyæ siê z powodzi¹ na III piê-
trze. Pani Janinka jak zwykle na posterunku

„Koloniœci” odwiedzili Izbê Muzealn¹. Inte-
resowali siê wszystkim, zadawali mnóstwo
pytañ. I po to jest to miejsce

moralnych, historycznych m³odemu pokoleniu;
- wzmocnienie wiêzi miêdzypokoleniowych;
- rozwijanie wyobraŸni i wra¿liwoœci seniorów;
- rozwijanie i promowanie uzdolnieñ artystycznych seniorów;
- promowanie i kszta³towanie twórczej postawy wobec literatury i sztuki.
§ 4.1. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ jednostki samorz¹du terytorialne-

go oraz ich jednostki organizacyjne, inne jednostki organizacyjne pomocy
spo³ecznej, osoby fizyczne oraz organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na tere-
nie województwa, typuj¹ce prace i nagrania osoby uczestnicz¹cej w konkur-
sie, jak równie¿ autorzy swoich prac w dwóch kategoriach:

- literackiej,
- nagranie na p³ycie CD pliku dŸwiêkowego w formacie WAV lub MP3.
2. W kategorii literackiej, przyjmowane bêd¹ prace przesy³ane w formie

wydruku maszynopisu, b¹dŸ zapisane pismem czytelnym, mieszcz¹ce siê do
5 stron maszynopisu w formacie A4,

3. W kategorii nagrania na p³ycie CD, przyjmowane bêd¹ nagrania za-
wieraj¹ce prace zapisane na p³ycie CD w postaci pliku dŸwiêkowego w for-
macie WAV lub MP3 do 5 min.

4. Zg³oszenia nale¿y dokonaæ na formularzu zg³oszeniowym, którego wzór
okreœla za³¹cznik do regulaminu.

5. Zg³oszenia nale¿y nadsy³aæ do 21 wrzeœnia 2012 r. na adres: Regional-
ny Oœrodek Polityki Spo³ecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodleg³oœci 36, 65-
042 Zielona Góra, z adnotacj¹ Konkurs "Wnuczko, opowiem Ci... Wnuczku,
opowiem Ci…"

§ 8. Og³oszenie wyników konkursu oraz wrêczenie nagród nast¹pi pod-
czas inauguracji XIV Lubuskiego Tygodnia Seniora. .
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Trzecim okiem

W naszym mieœcie mo¿na zaobser-
wowaæ ró¿ne sposoby parkowania po-
jazdów. Jedni parkuj¹ tam gdzie siê
da, inni parkuj¹ w³aœnie w tym miej-
scu (nie zawsze dozwolonym) bo in-
nego w pobli¿u nie ma, jeszcze inni
parkuj¹ w³aœnie w miejscu doœæ kon-
trowersyjnym choæ kilkanaœcie me-
trów dalej jest sporo miejsca na par-
kingu. Tych co parkuj¹ tam gdzie nie
ma innego miejsc - po czêœci rozu-
miem. O tych co parkuj¹ przy zna-

kach z zakazem myœlê jak o samo-
bójcach, choæ obie strony (kierowca i
stró¿ porz¹dku) przyzwyczai³y siê do
tego stanu rzeczy. Trudno mi wyt³u-
maczyæ to wszystko znajomym zza
Nysy. Pytaj¹, czy nie mo¿na czêœæ
znaków zlikwidowaæ skoro i tak nikt
ich nie respektuje.

Gubin staje siê coraz bardziej "roz-
je¿d¿ony". Ostanie miejsca z zakazem
padaj¹. Co dalej? Strach pomyœleæ o
mojej kochanej Ziemi Gubiñskiej.

Taki obrazek sta³ siê w naszym
mieœcie niemal norm¹. Znaki so-
bie, kierowcy sobie. A mo¿e nie-
które znaki stoj¹ bez potrzeby?
Mo¿e nie zawsze s¹ zasadne?

Sytuacja w³aœcicieli aut mieszkaj¹cych przy
ul. Roosevelta jest nie do pozazdroszcze-
nia. A parkowaæ gdzieœ musz¹...

Wspania³e rozwi¹zanie - kosztem skrawka
parku uda³o siê znaleŸæ kilkadziesi¹t miejsc
parkingowych w centrum
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Gubiñskie Towarzystwo Kultury organizuje
ju¿ po raz piêtnasty Konkurs Literacki im. Ta-
deusza Firleja o "Z³ote Pióro". Organizatorzy cze-
kaj¹ na utwory z dziedziny poezji, prozy oraz

szeroko rozumianej publicystyki (pamiêtniki,
wspomnienia, artyku³y, reporta¿e) o tema-
tyce dowolnej, szczególnie nawi¹zuj¹cej do
historii i wspó³czesnoœci Gubina oraz Ziem
Zachodnich. Teksty bêd¹ kwalifikowane w
dwóch grupach wiekowych autorów: do-
ros³ych i m³odzie¿y szkolnej (od lat dwu-
nastu do osiemnastu).

Z poezji nale¿y dostarczyæ zestaw do
trzech wierszy, z prozy - opowiadanie, no-

welkê do piêciu stron maszynopisu, z publi-
cystyki - materia³ do piêciu stron maszynopisu.

Mog¹ byæ równie¿ bardzo czytelne rêkopisy. Utwory (wczeœniej niepubliko-
wane, wydrukowane w trzech egzemplarzach; wskazane jest dostarczenie
tekstów równie¿ na noœniku elektronicznym) nale¿y podpisaæ god³em i za-
znaczyæ - "doros³y", "m³odzie¿". Do tekstów do³¹czyæ zaklejon¹ kopertê z imie-
niem, nazwiskiem i adresem autora.

Prace nale¿y przesy³aæ lub sk³adaæ pod adresem: Gubiñskie Towarzy-
stwo Kultury, 66-620 Gubin, ul. Westerplatte 14a (Miejska Biblioteka Pu-
bliczna); w terminie do 9 listopada 2012 roku.

Rozstrzygniêcie konkursu i wrêczenie nagród nast¹pi najpóŸniej do 15
grudnia 2012 roku, o czym laureaci zostan¹ powiadomieni. W tym roku
przewidziano atrakcyjne nagrody dla zwyciêzców w poszczególnych katego-
riach.

Konkurs literacki
„Z³ote Pióro”
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Od lewej stoj¹: B.Zaradzka (Zawadzka), K.Kozicz, J.Pukacki, L.Linda. I.Bukowska (Jo-
achimiak), M.Janowska (Doliñska), A.Tarabasz, R.Lechman, M.Kanios (Leczycka), H.Zub-
czyñska (Synytycz), R.Grzeœkowiak, Z.Piotrowski, R.£ukasiewicz, D.H³yñ (Karwowska),
Z.Romañski i na fotelu wychowawczyni K.Kêdzierska.

Na Ziemi Gubiñskiej

Niecodzienny  JUBILEUSZ

4 sierpnia 2012 r. uczniowie daw-
nej klasy Ic, którzy rozpoczynali po
raz pierwszy naukê w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Gubinie w 1967, a za-
tem 45 lat temu, zorganizowali  Ju-
bileuszow¹ uroczystoœæ nad jeziorem
w Kosarzynie. - Razem poznawaliœmy
siê i dorastaliœmy we wspomnieniach
- wypowiadali siê uczniowie.

Po ukoñczeniu szko³y podstawowej
drogi absolwentów siê rozesz³y. Jednak
pamiêæ ze szkolnych lat pozosta³a.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê przywi-

taniem i wrêczeniem bukietu kwia-
tów wychowawczyni pani Kazimierze
Kêdzierskiej. Na tê szczególn¹ uro-
czystoœæ przyby³o 17 absolwentów z
ró¿nych stron Polski: Wroc³awia, Cie-
szyna, Katowic, Zabrza, Kêpna. By³y
wspomnienia, muzyka i tañce, by³y
wspomnienia o dawnym Gubinie.
Mówiono te¿ o tym jak zmieni³o siê
nasze miast w minionych latach. Ra-
doœæ i uœmiech na twarzy integrowa³
52-latków.

K.K.
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Pod takim wymownym i przekonuj¹cym has³em w Starosiedlu odby³y
siê warsztaty historyczne zorganizowane przez Stowarzyszenia "Lokalna
Grupa Dzia³ania - Grupa £u¿ycka" z Lubska oraz gminê Gubin. Dzieci  i
m³odzie¿ przez ca³y tydzieñ zmaga³y siê z histori¹ swojego regionu.

Co w³aœciwie znaczy "poniemieckoœæ"? Warsztaty by³y prób¹ znalezienia
odpowiedzi na to pytanie. Niestety wiedza spo³ecznoœci lokalnej, zw³aszcza
m³odzie¿y, na temat historii swojego regionu jest znikoma. Wiele budyn-
ków, pomników i innych obiektów przed II wojn¹ œwiatow¹ pe³ni³o wa¿ne
funkcje. Dziœ czêsto nie ma po nich œladu, pozosta³y szcz¹tki, wspomnienia
i fotografie lub maj¹ czêsto zgo³a inne przeznaczenie. Uczestnicy projektu
podjêli wyzwanie odkrycia najciekawszych informacji o regionie, w którym
¿yj¹ i wychowuj¹ siê.

W ramach tygodniowego programu uczestnicy warsztatów odwiedzili
najciekawsze miejsca, wykonali fotografie, rysunki i makiety. Spotkali siê z

Niemieckie - poniemieckie
- nasze
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paniami Karolin¹ Olkowicz i Regin¹ Paw³owsk¹, mieszkankami Starosie-
dla. Panie odpowiada³y na wszystkie pytania uczestników warsztatów ba-
zuj¹c na wspomnieniach w³asnych i opowieœci swoich przodków. Goœæmi
warsztatów byli tak¿e regionaliœci z Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gu-
biñskiej. Panowie Stefan Pilaczyñski i Wies³aw £abêcki, którzy poprowa-
dzili wycieczkê szlakiem zabytkowych miejsc w Starosiedlu.

Kolejne dni by³y nie mniej pracowite. Wykonywano ramki ozdobne, logo
oraz makiety m³yna i koœcio³a. W konkursie zwyciê¿y³a makieta koœcio³a,
która bardziej podoba³a siê goœciom obecnym na zakoñczeniu warsztatów.

W ostatnim dniu mieszkañcy i uczestnicy warsztatów spotkali siê z go-
œciem specjalnym - Józef¹ Dolat¹ z Ostrowa Wlkp. Pani Józefa niegdyœ miesz-
kanka Starosiedla, dawno temu uleg³a urokowi wsi i chc¹c zachowaæ pa-
miêæ o przesz³oœci zaczê³a  gromadziæ cenne informacje na temat miejscowo-
œci  i jej mieszkañcach. Jej opowiadania o dawnym Starosiedlu by³y na tyle
ciekawe, ¿e mieszkañcy w³¹czyli siê do wspomnieñ o dawnych dziejach.
Byli pod wra¿eniem fotografii zebranych przez goœcia przedstawiaj¹cych
Starosiedle w przedwojennych i powojennych czasach. By³ tak¿e konkurs
zorganizowany przez przedstawicieli SPZG. Najwiêksz¹ wiedz¹ wykaza³a
siê Paulina Wolna i zajê³a tym samym pierwsze miejsce, natomiast drugie
miejsce przypad³o Julicie Marcinkowskiej - serdecznie gratulujemy.

Warsztaty i ich przebieg wykaza³y, ¿e wokó³ nas jeszcze tyle ciekawych
historii. O ka¿dej gubiñskiej wsi mo¿na by mówiæ godzinami. W ka¿dej
mieszkaj¹ ciekawi i pracowici mieszkañcy, w zakamarkach drzemi¹ pa-
mi¹tki, nie wszystkie zabytki popad³y w ruinê. Spróbujmy ocaliæ to od zapo-
mnienia. (sp)

Gubin. Nieistniej¹cy ju¿ (z lewej) budynek, na parterze którego przed
wielu laty mieœci³ siê sklep z pasmanteri¹
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£ucjan Dziubek- dzia³acz kultury, po-
eta, nauczyciel, urodzony 27 wrzeœnia 1925
r. w Zakrzewie powiat Wolsztyn. Ukoñczy³
filologiê polsk¹ na Uniwersytecie A. Mic-
kiewicza w Poznaniu. Pierwsz¹ pracê roz-
pocz¹³ w 1953 r. w Szkole Podstawowej w
Zielonej Górze. W 1955 r. osiedli³ siê w Gu-
binie, w którym to zamieszkuje do chwili
obecnej. Zosta³ zatrudniony w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym, uczy³ jêzyka polskiego i
niemieckiego. Niemieckiego nauczy³ siê
pracuj¹c ciê¿ko podczas okupacji w gospo-
darstwie u Niemca Jakubowskiego w Mo-

chach. Znajomoœæ niemieckiego by³a jedynym po¿ytkiem wynikaj¹cym z tej
pracy.

W póŸniejszych latach pracowa³ dodatkowo w innych szko³ach gubiñ-
skich ucz¹c równie¿ ³aciny.

Wspólnie z ¿on¹ Stefani¹ polonistk¹ LO, wychowali troje dzieci: Magda-
lenê (ukoñczy³a Politechnikê Gdañsk¹), Zofiê i Marcina ( ukoñczyli studia
na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu).

Po przejœciu w 1985 r. na emeryturê, przez 7 lat pracowa³ w niepe³nym
wymiarze godzin w Oœrodku Szkolno-Wychowawczym. Pracuj¹c z dzieæmi
niepe³nosprawnymi okaza³ siê bardzo troskliwy i opiekuñczy. Zawsze ak-
tywny w posiedzeniach rad pedagogicznych, uroczystoœciach szkolnych i
wspó³pracy ze szko³ami niemieckimi.

W latach szeœædziesi¹tych by³ czynnym cz³onkiem zespo³u muzycznego
"Gryf" dzia³aj¹cego w liceum. Aktywnie dzia³a³ w pracach Klubu Mi³oœni-
ków Literatury. By³ inicjatorem i wspó³za³o¿ycielem Gubiñskiego Towarzy-
stwa Kultury (1961), wchodz¹c w sk³ad jego Zarz¹du pe³ni³ funkcjê skarb-
nika.

Jako nauczyciel okaza³ siê aktywnym dzia³aczem w Zarz¹dzie Oddzia³u
ZNP w Gubinie, a w latach 1990-1994 przewodniczy³ Sekcji Emerytów i
Rencistów przy ZO ZNP w Gubinie.

W œrodowisku gubiñskim wyró¿nia³ siê jako poeta. Bacznie obserwowa³

W 87. rocznicê Urodzin
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wydarzenia spo³eczne w mieœcie, które uwieñcza³ w swojej twórczoœci. Two-
rzone i g³oszone przez Lucjana wiersze potrafi³y wprowadziæ s³uchaczy w
zadumê. Zawsze szczery i otwarty. Do dziœ nie brakuje mu poczucia humoru
i dowcipu sytuacyjnego.  Napisa³ niezliczon¹ iloœæ wierszy o Gubinie, nie-
które znalaz³y siê w "Almanachu poezji gubiñskiej". G³oszony w wierszach
patriotyzm regionalny integrowa³ spo³eczeñstwo gubiñskie i umacnia³ pol-
skoœæ na odzyskanej ziemi. Kilka jego wierszy stanowi¹ tekst do piosenek.

Fragment tekstu "Piosenka o Gubinie"
Jestem Gubin, polski Gubin,
prawnuk króla Piasta.
Dawne dzieje, ród mój uby³,
wypierany z miasta.
Krwawa wojna, jedna druga
wiele wody wysch³o.
Przyszli bracia z Kielc, zza Buga
Nysê brataæ z Wis³¹.
Refren:
Tam za Odr¹ i za Niemcz¹ od gór Nysa p³ynie.
Szemrz¹ fale, fale wieñcz¹ piosnkê o Gubinie.
Œpiewaj Nyso nasze pieœni
œpiewaj polskie dzieje.
Zbudujemy Gubin wczeœniej
Kraj nasz zajaœnieje.

Lucjan Dziubek nale¿y do Pionierów Kultury w œrodowisku gubiñskim.
Za swój wk³ad w jej rozwój zosta³ wyró¿niony wieloma odznakami i nagro-
dami miêdzy innymi Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹ Zas³u¿ony Dzia-
³acz Kultury, otrzyma³ równie¿ nagrodê "Z£OTY KASZTAN" za efektywne
zaprezentowanie siê w Euroregionalnym Konkursie Piosenki o Gubinie w
kategorii: autor tekstu (1998). Za ca³okszta³t dzia³añ kulturalnych promu-
j¹cych Ziemiê Gubiñsk¹ zosta³ w 2004 roku Laureatem Gubiñskiej Nagro-
dy Kulturalnej im. Corony Schröter.

Obecnie pan £ucjan odpoczywa na zas³u¿onej emeryturze.
W 87 rocznicê urodzin cz³onkowie SPZG, gubinianie ¿ycz¹ Panu zdro-

wia, szczêœcia i jeszcze d³ugich lat ¿ycia.
Kazimiera Kêdzierska
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Spo³ecznicy a m³odzie¿
W Gubinie, podobnie jak w innych miastach, gminach podczas spotkañ,

formalnych i nieformalnych, organizowanych przez stowarzyszenia, g³ów-
nie te zajmuj¹ce siê aktywnoœci¹ kulturaln¹, wywo³ywany jest temat zaan-
ga¿owania m³odzie¿y w dzia³alnoœæ na rzecz œrodowiska. Idzie o kontynu-
acjê tego, co robi¹ pasjonaci z dojrza³ego pokolenia. Najczêœciej takie rozmo-
wy maj¹ wydŸwiêk "narzekaniowy"; ¿e nie jest mo¿e fatalnie, ale nie jest
dobrze. Jakieœ pojedyncze, optymistyczne przyk³ady z regu³y nie rozjaœniaj¹
obrazu sytuacji.

Oczywiœcie trudno tego rodzaju opinie kwestionowaæ. Wszyscy chyba
mamy na tym polu coœ wdziêcznego do zrobienia. Powodów do rozpaczy jed-
nakowo¿ nie ma. Prawda - na zebraniach doros³ych - nastoletnich uczestni-
ków nie widaæ; lecz i nieczêsto s¹ zapraszani. Raczej s³usznie, bo tematyka
zwykle nie ta… Do obecnoœci uczniów "na forum" trzeba siê odpowiednio
przygotowaæ, wiedzieæ, jak podaæ zagadnienie zbli¿one do zainteresowañ
m³odzie¿y, przewidzieæ z grubsza,  w jaki sposób dojrzewaj¹cy obywatele
sami ustosunkuj¹ siê do problemu, np. czasu wolnego. Albo poka¿¹ swój
dorobek (dokumenty, wyst¹pienie publiczne), którego nie wypada skwito-
waæ milczeniem.

Obecnoœæ uczniów powinna byæ stosownie zauwa¿ona. M³odzi zaprosze-
ni  - dobrze, gdyby odczuli wokó³ siebie serdeczn¹ atmosferê. I œwietnie, ¿e
tak zazwyczaj siê dzieje. Na jedno zebranie wystarczy³aby grupa trzech,
piêciu uczniów. Oni by potem "promieniowali" na otoczenie rówieœnicze.
Konieczny by³by, odpowiednio wczesny, kontakt z dyrektorem szko³y, z na-
uczycielem, bezpoœrednim opiekunem ma³olatów.

W Gubinie sporo siê ju¿ robi w tej kwestii. Oto przyk³ady "z marszu":
m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w czasie uroczystego podsu-
mowywania, organizowanego przez Gubiñskie Towarzystwo Kultury Kon-
kursu Literackiego im. Tadeusza Firleja O "Z³ote Pióro" czyta³a fragmenty
nagrodzonych prac (program przygotowany przez mgr Danutê Kuta, dyrek-
tor, wtedy, Biblioteki Pedagogicznej w Gubinie, teraz - ³awnik s¹dowy). Z
tej¿e szko³y  mgr Alicja Tyl i jej uczniowie uczestniczyli we wspomnianym
konkursie, zdobywaj¹c zreszt¹ najwy¿sze nagrody. Z tego samego œrodowi-
ska pedagogicznego wywodzi siê mgr Halina Wojnicz, orêdowniczka estety-
ki, sztuk plastycznych, fundatorka g³ównej nagrody w Konkursie Literac-
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kim im. T. Firleja O “Z³ote Pióro. Kieruje zespo³em szkó³  mgr Halina Boga-
tek. Bardzo wa¿nego dzie³a dokonuje systematycznie prezes Stowarzysze-
nia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej Stefan Pilaczyñski, na bazie Gubiñskiej
Izby Muzealnej, z zespo³em wspó³pracowników. Wydawniczo i poprzez udo-
stêpnianie Ÿróde³ zjednuje studentów i innych m³odych ludzi do popularyzo-
wania problematyki regionalnej, spo³eczno-gospodarczej.  Oryginalny spo-
sób zwracania uwagi na zaanga¿owanie w sprawy œrodowiskowe praktyku-
je cz³onek w³adz wielu organizacji spo³ecznych mgr W³odzimierz Rogowski.
Jako radny Powiatu Kroœnieñskiego jest fundatorem corocznej nagrody dla
najlepszego absolwenta Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego
w Gubinie. Dobrze na kartach harcerstwa zapisali siê dzia³acze Gubiñskie-
go Towarzystwa Kultury Jan Bakalarz (specjalista od spraw finansowych)
i Walenty Andrzej Robowski (pedagog, nie¿yj¹cy od roku 2003.). Poprzez
dzia³alnoœæ  kulturaln¹ i turystyczn¹ w ¿ycie spo³eczne miasta wprowadza³
m³odzie¿ legendarny Tadeusz Firlej (nie¿yj¹cy od roku 2006.). Uczniów do
obywatelskiego patrzenia na rzeczywistoœæ, m.in. poprzez organizowanie
przygotowanych odpowiednio wycieczek do Niemiec,  wprowadza mgr Jan
Skóra (pedagog, dzia³acz spo³eczny). Zupe³nie niestereotypowo troski o swo-
je otoczenie uczy m³odzie¿ mgr Zenona Adamska Dyrbusch. Do aktywnoœci
spo³ecznej, artystycznej przekona³a m³odych ludzi przez zorganizowanie w
Bie¿ycach  prywatnego Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego. M³odzie¿ z Ze-
spo³u Szkó³ Rolniczych (do niedawna; teraz - Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych), gdzie dyrektorem by³ mgr Józef Bartkowiak, obecnie radny Sejmiku
Województwa Lubuskiego (od niedawna dyrektorem ZSP jest mgr in¿.
Krzysztof Szymañski), wspiera³a - pod opiek¹ kadry pedagogicznej - organi-
zacyjnie i artystycznie liczne uroczystoœci miejskie i gminne. Wielostronnie
przygotowywa³a m³odzie¿ do tych popisów  niestrudzona  mgr Maria Bart-
kowiak. Od strony muzycznej dialog ze spo³ecznoœci¹ m³odzie¿ow¹ prowa-
dzi³, równie¿ nauczyciel wspomnianej placówki, mgr Marian Storto (nie¿y-
j¹cy od roku 2012.). Zespó³ Szkó³ im. Miko³aja Kopernika (dyrektorem wte-
dy by³a mgr Genowefa Barabasz, obecnie - mgr Dorota Grzelak) wspó³praco-
wa³ literacko z Gubiñskim Towarzystwem Kultury, przy bezpoœredniej opie-
ce nauczycielki mgr Ma³gorzaty Niparko. Sta³y partner artystyczny  wa¿-
nych spotkañ w mieœcie to m³odzie¿ Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stop-
nia im. Kazimierza Serockiego w Gubinie (poprzedni dyrektor - mgr Jaro-
s³aw Felkel, obecnie dyrektorem jest mgr Alicja Gil). Rzecz jasna - w ró¿ny
sposób - dyrektorzy, nauczyciele innych placówek szkolnych wprowadzaj¹
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Gubiñskie £u¿yczanki
najlepsze w Lubuskiem
i w Polsce!

m³odzie¿ w ¿ycie œrodowiska. Bardzo skutecznie, przy pomocy muzyki i
œpiewu, mosty miêdzypokoleniowe buduje nauczycielka, by³a dyrektor Gu-
biñskiego Domu Kultury, mgr Danuta Kaczmarek. Poprzez wiersze i recy-
tacje do m³odzie¿y szkolnej, w drodze spotkañ autorskich, dociera poetka
Ida Kaczanowska. Z m³odzie¿¹ kontakt nawi¹zywa³, równie¿ poprzez  spo-
tkania z czytelnikami, autor ksi¹¿ek wspomnieniowych Kazimierz Ostrow-
ski (nie¿yj¹cy  od roku 2008.).

W zakresie wdra¿ania m³odego pokolenia do aktywnoœci spo³ecznej i
kulturalnej w œrodowisku lokalnym najwiêksze, z natury rzeczy,  mo¿liwo-
œci  (i rezerwy) maj¹ szko³y, nauczyciele.

Zrozumia³e, i¿ czas wolny inaczej spêdzaj¹ doroœli, tym bardziej emeryci,
i inaczej czas wolny wykorzystuj¹ m³odzi ludzie. Zachêcanie do "dialogu" na
si³ê, nic lub niewiele by da³o.

Z nowym rokiem szkolnym, sezonem kulturalnym zapewne przyjd¹ jesz-
cze inne pomys³y satysfakcjonuj¹ce wszystkich.

 Stanis³aw Turowski
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Grupa œpiewacza "£u¿yczanki" od wielu lat jest "towarem eksportowym"
naszego miasta. Wielu Lubuszan kojarzy Gubin z £u¿yczankami i odwrot-
nie. Tak dzieje siê od lat, ¿e gdy panie rusz¹ siê poza miasto by wzi¹æ udzia³
w konkursie, wracaj¹ z nagrod¹. Tak by³o i tym razem. Wyjecha³y by zapre-
zentowaæ siê na XX. Jubileuszowym Ogólnopolskim Festiwalu Grup Œpie-
waczych "Ziemia i Pieœñ", który odby³ siê w dniach 6-8 lipca w Szprotawie.
I co? Otrzyma³y jedn¹ z g³ównych nagród. Ale po kolei.

Jubileuszowy festiwal odby³ siê pod honorowym patronatem El¿biety
Polak - Marsza³ek Województwa Lubuskiego, Józefa Rubacha burmistrza
Szprotawy, J.E. Ks. dr. Stefana Regmunta biskupa Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej. Patronat medialny objê³y: gazeta lokalna, Gazeta Lubuska,
Radio Zachód, TVP Gorzów Wielkopolski.

Festiwal trwa³ 3 dni, a uczestniczy³o w nim 45 zespo³ów - grup œpiewa-
czych i zespo³ów ludowych z 7 województw. Województwo lubuskie repre-
zentowa³  m.in. nasz Zespó³ Œpiewaczy "Gubiñskie £u¿yczanki".

- Jak dosz³o do waszego udzia³u w tym festiwalu - pytam Danutê Kacz-
marek za³o¿ycielkê i szefow¹ "£u¿yczanek". - Niby proste, a jednak nie tak
jakby wydawa³o siê. O festiwalu wiedzieliœmy z odpowiednim wyprzedze-
niem Warunkiem wstêpnym by³o przes³anie na rêce organizatora "demo"
12-minutowego programu, który chcemy zaprezentowaæ podczas koncertu
przegl¹dowego. Podczas jednej z prób otrzyma³yœmy z sekretariatu GDK
informacjê  i¿ jesteœmy zakwalifikowane do koncertu przegl¹dowego festi-
walu "Ziemia i Pieœñ" w Szprotawie.

- Czyli powód do radoœci wielki? - Radoœæ by³a niesamowita wœród œpie-
waj¹cych pañ, a ja stanê³am przed dylematem - wspomina D. Kaczmarek.
Kto pokryje koszty akredytacji, dojazdu, wy¿ywienia, noclegu? Negocjacje z
dyrektorem GDK Januszem Gajd¹ wskaza³y na to, ¿e nie by³o mo¿liwoœci
wynajêcia busa. Postanowi³yœmy jednak spróbowaæ wynegocjowaæ choæ jak¹œ
kwotê na dojazd w³asnymi samochodami. By³yœmy na tyle zdeterminowane,
¿e otrzyma³yœmy od dyrektora obietnicê pokrycia kosztów dojazdu trzema
prywatnymi samochodami. Zosta³a kwestia wy¿ywienia, noclegów i op³aty
akredytacyjnej za udzia³ w biesiadzie integracyjnej.

- Czyli po³owiczny sukces finansowy? - Ostatni¹ nadziej¹ jaka nam pozo-
sta³a by³ burmistrz Bartczak. Po próbie, z pismem w rêku, z Id¹ Kacza-
nowsk¹ i Leokadi¹ Ziêba uda³yœmy siê "po proœbie". Burmistrz czu³y na
tych co œpiewaj¹ dla Gubina, po nied³ugiej dyskusji przyzna³ 500 z³. No i
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pojecha³yœmy - nasza  "13" i  kierowcy. Przed wystêpem "przeœpiewa³yœmy"
nasze piosenki. By³o dobrze. Otrzyma³yœmy jedn¹ z g³ównych nagród - sta-
tuetkê "Bukowego Liœcia" przyznan¹  "za szczególne walory prezentacji" i
tytu³ laureata XX.  Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Œpiewaczych "Ziemia i
Pieœñ - Szprotawa 2012. Utwory zaœpiewa³yœmy w uk³adzie dwu i trzyg³oso-
wym z towarzyszeniem akordeonu. Nasz program  i wykonanie spodoba³ siê
nie tylko publicznoœci, ale równie¿ Radzie Artystycznej, która przys³uchi-
wa³a siê poszczególnym prezentacjom z wielu regionów. O przyznaniu nam
tak presti¿owej nagrody nie wiedzia³yœmy do niedzieli.

Natomiast w niedziele prawie wszystkie zespo³y uczestniczy³y w opra-
wie artystycznej podczas mszy œwiêtych w koœcio³ach, w promieniu 20 km
od Szprotawy. Nam w udziale przypad³ zaszczyt uczestniczenia w mszy z
udzia³em w³adz miasta w Szprotawie. Po mszy odby³ siê przemarsz uliczka-
mi miasta wszystkich grup festiwalowych, które zjecha³y z poszczególnych
miejscowoœci. Przemarsz z kapelami, œpiewem i w³adzami miasta wiód³ do
parku i Szprotawskiego Domu Kultury

Koncert galowy rozpocz¹³ siê o 15. Najpierw wyst¹pi³y wyró¿nione gru-
py œpiewacze i zespo³y, by³y laudacje dla zas³u¿onych przez 20 lat w Festi-
wal, dla wspieraj¹cych, dla sponsorów, dla pracowników kultury w³adz
wojewódzkich powiatowych i miejskich. Wszystko przeplatane kolejnymi
wystêpami.

Wreszcie laudacja dla nas. Ponownie zaœpiewa³yœmy najpiêkniej jak po-
trafimy. Otrzyma³yœmy nagrodê Zarz¹du Powiatu ¯agañskiego,  statuetkê
i dyplom laureata. By³yœmy wzruszone, szczêœliwe i spe³nione.

- Czyli "na skrzyd³ach" wraca³yœcie do Gubina? - Tak aby powiadomiæ
dyrektora GDK i burmistrza, ¿e nie zawiod³yœmy!. ¯e mo¿na na nas liczyæ i
chcemy, aby traktowano nas w przysz³oœci bardziej godnie. By nigdy ju¿ nie
zdarzy³o siê, ¿e emerytki - œpiewaj¹ce panie -  musia³y siêgaæ do swojego
portfela, aby pokryæ koszty œniadania, kolacji czy obiadu, wtedy gdy repre-
zentuj¹ swoje ukochane miasto, o którym œpiewaj¹ w autorskich piosen-
kach, promuj¹c swój region, swoj¹ "ma³¹ Ojczyznê".

PS. W poniedzia³ek laureatki z dyplomem i statuetk¹ posz³y do Urzêdu
Miasta, niestety nie zasta³y pana burmistrza, ale umówi³y siê na inny ter-
min. (sp)
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Stanis³aw Kowalski w ksi¹¿ce "Zabytki województwa zielonogórskiego"
(Zielona Góra 1987) napisa³: "W zabudowie ulic Ko³³¹taja, Legnickiej, Lu-
belskiej, Sikorskiego i Œl¹skiej przewa¿aj¹ budynki z trzeciej i czwartej
czêœci XIX wieku. Przy ulicach Piastowskiej, Piecka (obecnie Ró¿ana - W.£),
Rac³awickiej, Œwierczewskiego oraz Wojska Polskiego domy i wille pochodz¹
z koñca XIX b¹dŸ pocz¹tków XX w. Dwudziestowieczn¹ architekturê posia-
da zabudowa ulic Kosynierów, Wysockiego, Zwyciêstwa oraz ¯wirki i Wigu-
ry. Wiêkszoœæ budynków, g³ównie od strony fasad, posiada architektoniczny
wystrój, w wielu przypadkach bogaty, nawi¹zuj¹cy do stylów historycznych
(g³ównie do renesansu), ekletyczny i secesyjny".

Dom przy ulicy Jednoœci Robotniczej 6

Skarby Ziemi Gubiñskiej
Zabytkowe domy i obiekty w Gubinie (2)

Budynek mieszkalny zosta³ wpisany do rejestru zabytków 15 stycznia 1964, pod nr 716.
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Najstarszy dom mieszkalny w Gubinie, ma prawie 200 lat. Zbudowany
zosta³ w 1820 roku. Ustawiony szczytowo do drogi, za³o¿ony na rzucie pro-
stok¹ta, o osi pod³u¿nej wschód-zachód. Budynek typowy dla budownictwa
wiejskiego 1 po³owy XIX w. na terenie Œl¹ska, £u¿yc i Brandenburgii. Po-
dobny do tego typu zabudowy jest m.in. w rejonie Lwówka Œl¹skiego.

Budynek wolnostoj¹cy, dwukondygnacyjny, w czêœci parterowej muro-
wany, z czêœciowo mieszkalnym poddaszem, podpiwniczony w czêœci cen-
tralnej pojedynczym pomieszczeniem piwnicznym.

W drugiej kondygnacji szachulcowy, nakryty dachem dwuspadowym
naczó³kowym (naczó³ek od strony wschodniej). Izb mieszkalnych jest 7, in-
nych pomieszczeñ 4 i jedna piwnica. Bry³a budynku jest zniekszta³cona
dobudowanym wtórnie jednokondygnacyjnym gankiem do elewacji pó³noc-
nej, w jej zachodniej czêœci i zamurowaniem pierwotnego otworu wejœciowe-
go (lata 70/80 XX w.). Ganek jest nakryty dachem pulpitowym o ma³ym
k¹cie nachylenia po³aci.

Z "Karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa Oœrodka
Dokumentacji Zabytków w Warszawie" (paŸdziernik 2005) mo¿emy dowie-
dzieæ siê, ¿e œciany zewnêtrzne w przyziemiu murowane z cegly pe³nej, obu-
stronnie tynkowane; œciany piêtra w drewnianej konstrukcji szkieletowej,
szachulcowe, od wewn¹trz tynkowane, od zewn¹trz - z wype³nieniem obrzu-
conym glin¹, wymieszan¹ ze s³om¹. Œciana szczytowa zachodnia w ca³oœci
wymurowana z ceg³y w¹tku kowade³kowym, nie tynkowana. Œciany wtór-
nego ganku, murowane, tynkowane. Œciany wewnêtrzne murowane z ceg³y
pe³nej, tynkowane, w pomieszczeniach poddasza, w konstrukcji œcian i stro-
pów wykorzystane drewniane elementy wiêŸby dachowej. WiêŸba dachowa
jêtkowo-krokwiowa na podwójnej œcianie stolcowej z mieczami zastrzelona
w p³aszczyŸnie w kierunku kalenicowym. W kondygnacjach naziemnych
stropy drewniane belkowe z tynkowanymi podsufitkami. Po³acie dachowe
kryte ceramicznie, dachówk¹ karpiówk¹ podwójnie w koronkê. Nad gan-
kiem wspó³czesny dach eternitowy.

W czêœci pomieszczeñ kondygnacji naziemnych pod³ogi drewniane, de-
skowe, kryte wyk³adzinami, w niektórych pomieszczeniach posadzki beto-
nowe.

Otwory okienne zró¿nicowane w kszta³tach, wymiarach i konstrukcji
okien. W elewacji szczytowej od strony ulicy w doœæ regularnym uk³adzie,
ujednolicone w kondygnacjach: otwory przyziemia najwiêksze, w kszta³cie
prostok¹tów stoj¹cych, z podwójnymi oknami krosnowymi, dwuskrzyd³o-
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wymi, ze œlemieniem przechodz¹cym w krzy¿u pozornym; wewnêtrzne skrzy-
d³a okienne z podrzeŸbian¹ listw¹ przymykow¹. W drugiej kondygnacji mniejsze
okienka o zró¿nicowanych proporcjach; okno pd. 2-skrzydlowe krosnowe, dzie-
lone w skrzyd³ach pojedynczymi szczeblinami, pozosta³e okienka wê¿sze, jed-
noskrzyd³owe. W szczycie, przesuniête od osi œrodkowej ku pó³nocy, du¿e okno
krosnowe, dwuskrzyd³owe. Pozosta³e elewacje z nielicznymi ma³ymi okienka-
mi o zró¿nicowanych formach i nieregularnym uk³adzie. Elewacja p³d. - wsch.
Dwuskrzyd³owe okno krosnowe przyziemia w kszta³cie prostok¹ta le¿¹cego,
okno zach. piêtra w kszta³cie prostok¹ta stoj¹cego o krêpych proporcjach,
jednoskrzyd³owe, sta³e, dzielone szczeblinami krzy¿owymi. W elewacji pn.
dwa otwory okienne na piêtrze w czêœci zach. - krosnowe, dwuskrzyd³owe, ze
szeblinami pojedynczymi oraz wspó³czesne okna dwuskrzyd³owe zespolone w
œcianie wtórnie dobudowanego ganku i jednoskrzyd³owe ma³e okienko w przy-
ziemiu korpusu. W elewacji zach. osiowy prostok¹tny ma³y otwór okienny w
szczycie. W elewacjach widoczne œlady po zamurowanych otworach okien-
nych.

Wejœcie drzwiowe g³ówne wtórne, obudowane wspó³czesnym gankiem, w
kszta³cie prostok¹ta, z jednoskrzyd³owymi wspó³czesnymi drzwiami ramowo-
p³ycinowymi. Pierwotny otwór drzwiowy znajdowa³ siê obok, bli¿ej osi œrodko-
wej elewacji. Wszystkie otwory drzwiowe w kszta³cie prostok¹tów z prostymi
zamkniêciami, z jednoskrzydlowymi drzwiami.

Jak pisa³em kilka lat temu "Alfabet gubiñskich ulic" stwierdzi³em, ¿e na
strychu s¹ jeszcze zdrowe, ¿ywicowe bale. Mieszka³a tam jedna rodzina. Do
1945 r. w³aœcicielem domu by³ oficer policji niemieckiej, u którego robotnikiem
przymusowym by³ Polak, zamieszka³y nastêpnie w Zielonej Górze, poinformo-
wa³ mnie kilka lat temu Zbigniew Cieœlak, najstarszy syn w³aœciciela Jana.
Do posesji, przed wojn¹, nale¿a³a wylêgarnia kurcz¹t i le¿¹cy po drugiej stro-
nie tzw. "Ruski staw". Potomkowie w³aœciciela mieszkaj¹ w Brandenburgii.

J. Cieœlak znalaz³ siê w Gubinie przywieziony si³¹ z województwa poznañ-
skiego po 1945 r., zabrany z lotniska Krzesiny przez Armiê Radzieck¹, do
pracy na lotnisku gubiñskim. Oprócz domu w sk³ad posesji wchodz¹ dwa
murowane obiekty; stodo³a i budynek gospodarczy. Ca³oœæ, ze wspó³czesnym
ogrodzeniem tworzy czworoboczne podwórze gospodarcze. Dom ma powierzch-
niê 133 m2, kubatura 427 m3.

Nie zachowa³y siê ¿adne elementy pierwotnego wyposa¿enia.
Od stycznia 2009 r. w³aœcicielem nieruchomoœci jest Anna Maria Kary-

kowska.
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Przy okazji: - W niemieckim tygodniku „Der Märkische Bote” 17 grud-
nia 2012 opisano: "Typowy, charakterystyczny dom mieszczañski bogatego
rolnika, przy dawnej Pförtener Straße. W 1930 r. dom mia³ 217 numer na
tej gêstej zabudowie ulic miasta. Miejski Dom Pielêgnacyjny znajdowa³ siê
tak¿e przy tej ulicy (gdzie obecnie szpital), w którym robotnik Friedrich
Pieck, ojciec Wilhelma Piecka, spêdzi³ ostatnie dni swego ¿ycia". Na mapie
Guben z 1939 r. ulica opisana jako Kleine Pförtner Straße. Dane gazety
niemieckiej wydaj¹ siê ma³o precyzyjne, bo omawiany dom sta³ przy Kleine
Pförtner Str. a nie przy Pförtner Str., a tam numerów by³o chyba dziewiêæ.
Z kolei przy Pförtner Str. najwy¿szy numer (dom) koñczy³ siê przy 216,
gdzie mieszka³a pomocnica lekarza i urzêdnik pocztowy (wed³ug wykazu
mieszkañców z 1939). Numer 217 w przedwojennym mieœcie by³ tylko przy
Bösitzer Str. Powy¿sze wymaga jeszcze jednak uœciœlenia.

Henryk Stachowicz przekaza³, ¿e po wojnie ulica Jednoœci Robotniczej
nazywa³a siê Staroœciñska. Tak¹ nazwê dano ulicy, bo przy niej znajdowa³o
siê gospodarstwo rolne starostwa powiatowego (cztery domy dalej od oma-
wianego zabytku). £agodzono w ten sposób k³opoty aprowizacyjne i liczna
rodzina pana Henryka otrzyma³a w 1945 roku z tego gospodarstwa kozê
dojn¹. Bracia mieli po 2 i 4 lata, a mleko z kozy dla ma³ych dzieci by³o
rarytasem.

Wies³aw £abêcki

Uwagi do artyku³u „Dom przy ulicy Œl¹skiej 55” (Biuletyn

nr 2/2012)

Bracia Henryk (zamieszka³y w Kroœnie Odrzañskim)  i Tadeusz (z miej-
scowoœci Otrêbusy) Stachowicz podczas pobytu w siedzibie SPZG 3 lipca
2012, odnieœli siê do artyku³u cyklu Skarby Ziemi Gubiñskiej z naszego
biuletynu "Gubin i okolice" (nr 2 czerwiec 2012, s. 11-12). Panowie stwier-
dzili, ¿e omówiony budynek zabytkowy przy ulicy Œl¹skiej 55 zosta³ wybu-
dowany w po³owie XIX wieku, a nie w XVIII. W œcianie budynku (patrz¹c od
strony podwórka, w prawo od okna kuchennego) na kamieniu widaæ by³o
datê 1864 lub 1848. Kamieñ otynkowano i nie mo¿na odczytaæ daty budowy.
Studnia zapewne tak¿e pochodzi z XIX wieku.

W³aœcicielem budynku przy ul. Œl¹skiej 55 od sierpnia 1945 by³ Piotr
Stachowicz, nie Stanis³aw. Stanis³aw by³ jednym z wielu synów Stachowi-
cza.

Panów Henryka i Stanis³awa wys³ucha³ i podziêkowa³ - Wies³aw £abêcki
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¯o³nierze Armii Czerwonej zawitali do Gubina w lutym 1945 roku. Têdy
parli na zachód podczas II wojny œwiatowej. Pozostawili spalone i zniszczo-
ne miasto i wystraszonych mieszkañców. Gdy zakoñczy³a siê wojna, przez
czas jakiœ jeszcze patrzyli na rêce nowej polskiej w³adzy. Po kilku latach
fizycznie wynieœli siê i wygl¹da³o na to, ¿e na zawsze.

Jeszcze kilka lat póŸniej mundury Armii Radzieckiej pojawi³y siê znowu
w mieœcie. Dziœ ma³o kto o tym pamiêta, ma³o kto wie, sk¹d i dlaczego
Rosjanie znowu zaczêli goœciæ w Gubinie. Trudno dziœ precyzyjnie ustaliæ
który to by³ rok. Wiele wskazuje na to, ¿e by³ to prawdopodobnie rok 1956 i
data ta ³¹czy siê z powstaniem Uk³adu Warszawskiego. Tak przynajmniej
twierdzi Henryk Stachowicz (r.1933) przed laty mieszkaniec ulicy Œl¹skiej
(w pobli¿u tzw. "Ruskiego stawu"). Rok podawany przez H.Stachowicza nale¿y
przyj¹æ za poprawny,
powtarza siê w rela-
cjach innych mieszkañ-
ców.

Po co i za czym poja-
wili siê u nas Rosjanie?
Do stacjonowania i wy-
pe³niania zadañ specjal-
nych zostali skierowa-
ni tu ¿o³nierze wojsk
radiolokacyjnych. Do-
k³adnie - by³a to obsada
tzw. posterunku radio-
lokacyjnego. Wg by³ych
¿o³nierzy zawodowych
(mjr Jan Gortych, mjr Mieczys³aw Satko) w Gubinie móg³ stacjonowaæ po-
sterunek radiolokacyjny Armii Radzieckiej. Posterunek sk³ada³ siê z regu³y
z 25-30 ¿o³nierzy - w tym ¿o³nierze zawodowi z regu³y w liczbie do 10 osób.
Posterunki by³y wyposa¿one w stacje radiolokacyjne na samochodach lub
stacje by³y ci¹gniête przez samochód. Zasadniczym ich zadaniem by³o œle-
dzenie startów samolotów zachodnioniemieckich - w przypadku namiarów

Armia Radziecka drugi raz
w Gubinie

Pierwsz¹ lokalizacj¹ sprzêtu radiolokacyjnego Amii Radziec-
kiej by³ tzw. „Ruski staw”, którego nazwa wziê³a siê w³aœnie
od rosyjskiego „panowania” nad poniemieckim stawem
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prowadzonych z
Gubina dotyczy³o
samolotów startu-
j¹cych z lotnisk w
Berlinie Zachod-
nim.

P i e r w s z y m
miejscem na któ-
rym ulokowali siê
Rosjanie by³ teren
stawu przy uli-
cach Œl¹skiej i
C h o d k i e w i c z a
(st¹d wziê³a siê
nazwa "Ruski
staw"). Stacjono-
wanie to pamiêta
wielu mieszkañców, szczególnie tych urodzonych tu¿ po wojnie, jak i nieco
starszej wówczas m³odzie¿y. Miejsce lokalizacji sprzêtu, ustawienia bia³ego
baraku na ceglanej podmurówce, bunkra o charakterze stanowiska obser-
wacyjnego wspominaj¹ m.in. Zbigniew Grabowicz (r. 1947) czy Jerzy Pog³o-
dziñski (r. 1948). O "Ruskim stawie" wspomnia³ J.Pog³odziñski w Biulety-
nie SPZG z marca 2011. O stawie pisa³ tak: Staw by³ terenem ogólnie do-
stêpnym i w ciep³e, s³oneczne dni têtni³ ¿yciem towarzyskim. Czêœci¹ nato-
miast zupe³nie niedostêpn¹ dla szwendaj¹cej siê publiki by³o wzniesienie w
czo³owej czêœci terenu. Uroku tamtemu pagórkowi dodawa³ piêkny, du¿y
poniemiecki budynek zbudowany w ciekawym stylu architektonicznym. Za-
jêty by³ przez miejscowego komendanta oddzia³u Armii Czerwonej. Armia
stacjonowa³a wtedy w Gubinie na terenie zamkniêtym pomiêdzy ul. Budzi-
szynsk¹, a wa³ami na Nysie oraz  ulic¹ Ko³³¹taja i zak³adem odzie¿owym.

Komandir oddzieli³ siê oczywiœcie od reszty "ludu stawowego" drutami
kolczastymi. Wystaj¹ce z kilku bunkrów lufy karabinów maszynowych, wy-
celowane prosto w nas, kilkuletnich zuchów gubiñskich, dawa³y wyraŸnie
do zrozumienia o "przyjacielskim" nastawieniu do nas i reszty "ludu stawo-
wego". Krasnoarmiejce, proœci wojacy, którzy strzegli ruskiego "gienera³a"
byli dosyæ przyjaŸni w stosunku do nas i chyba tylko dlatego uszli z ¿yciem.
Nudzili siê ci ruscy so³daci bardzo i prawdopodobnie dlatego postanowili

Jest to radziecka stacja radarowa typu P-10 bêd¹ca na wyposa¿eniu
wojsk radiotechnicznych w latach 50. Mo¿e takie urz¹dzenia sledzi-
³y niebo nad Gubinem? Stacja pracowa³a w zakresie fal metrowych
co zapewnia³o jej zasiêg w granicach do 200 km, wykrywaj¹c cele
na wysokoœciach do 10000 m. Stacja posiada³a uk³ady "swój - obcy".
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zaw³adn¹æ tak¿e
nasz¹ czêœci¹ sta-
wu. Zbudowali
du¿¹ tratwê, po-
stawili na niej sto-
lik z krzes³ami,
wziêli dwa drew-
niane dyle, czyli
d³ugie kije, i haj-
da wyp³ynêli w
sin¹ stawow¹
dal. I tak to ponie-
m i e c k o - p o l s k i
staw opanowali i
zosta³ on ruskim
stawem".

Wg Adama Ledy (r. 1939) w latach 50-tych w budynku z numerem 2 na
pocz¹tku ulicy Rodziewiczówny (tu¿ przy Legnickiej) mieszkali Rosjanie
obs³uguj¹cy aparaturê radiolokacyjn¹ postawion¹ na pobliskim stawie. Po-
twierdzaj¹ to dziœ niektórzy mieszkañcy ul. Rodziewiczówny. Powy¿sze usta-
lenia potwierdza tak¿e Bronis³aw Kaliciak (sekretarz Miejskiej Rady Naro-
dowej w latach 50-60.)

Jednak Rosjanie d³ugo nie zagrzali miejsca w okolicy stawu. Nastêpnym
miejscem by³ pobliski Gubinek. Tam (prawdopodobnie w 1959 roku) uloko-
wali siê na dzia³ce A.Kalinowskiego o czym wspomina Piotr Beœkiewicz (r.
1951). Kilkuletni pobyt Rosjan w Gubinku pamiêta tak¿e mieszkaniec wsi
Jerzy Falicki (r. 1951), który wspomina i¿ jako niemal dzieciê powadzi³ "han-
del" z ¿o³nierzami. Dzieciarnia przynosi³a niby wódkê (woda w butelce po
wódce), dostaj¹c w zamian b³yszcz¹ce i kolorowe odznaki. Czy ¿o³nierze da-
wali nabraæ siê na wodê w butelce? Kontakty z dzieciarni¹ traktowali jako
zabawê i nie z³oœcili siê. Pobyt w Gubinku móg³ trwaæ 6-7 lat. Dlaczego w
latach 60-tych nast¹pi³a przeprowadzka? Prawdopodobnie chodzi³o o popra-
wê zasiêgu stacji i st¹d realizowano pomys³ ulokowania siê na Wzgórzach
Gubiñskich.  Równie trudno dociec gdzie i w jakim czasie zamieszkiwali
¿o³nierze i kadra AR. Pewnym jest, ¿e jednym z miejsc stacjonowania ¿o³-
nierzy by³a du¿a willa przy Alejach £u¿yckich. Zdaniem Jerzego Czabatora
(r. 1936) Rosjanie zajêli spory kwarta³ pomiêdzy ulicami: Aleje £u¿yckie,

Tzw. wzgórza radarów - miejsce ostatnie stacjonowania radzieckich
stacji radiolokacyjnych. Foto z 2012 r.
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Ko³³¹taja i Budi-
szyñska.  Wg Le-
okadii Firlej i Je-
rzego Czabatora
kadra mieszka³a
m.in. przy ulicy
Piastowskiej, wg
Alicji Szy³kow-
skiej tak¿e przy
ulicy E.Plater
(dziœ Miodowa).
Wydaje siê, ¿e
kadra zmienia³a
(z nieznanych bli-
¿ej powodów)
miejsca zamieszkania. Rosjanie administrowali will¹ przy Alejach £u¿yc-
kich do ostatnich dni ich pobytu w Gubinie. St¹d zapewne gubinianie wy-
myœlili nazwê willi - "Kamczatka" (mo¿e dlatego, ¿e stoi trochê na uboczu?).
Trudno dziwiæ siê temu, ¿e Rosjanie "opanowali" willê jako, ¿e to obiekt
przepiêkny, z kilkunastoma pokojami, urz¹dzony nader bogato. Przed wojn¹
by³a prawdopodobnie w³asnoœci¹ rodziny Wolfów, w³aœcicieli pobliskiej fa-
bryki.

Doœæ powiedzieæ, ¿e willê po opuszczeniu miasta przez czerwonoarmiej-
ców, "gotow¹ do remontu", przejê³y zak³ady obuwia i by³ jej w³aœcicielem do
koñca swoich dni. Willa raz by³a mieszkaniem dla pracowników zak³adu,
hotelem robotniczym czy klubem zak³adowym. Organizowano  w willi szko-
lenia, narady, urz¹dzono tu m.in. bibliotekê zak³adow¹. W willi zamieszka³
jeden z pracowników zak³adu Hieronim Zandecki (rewident zak³adowy),
mieszka³a tak¿e w jakimœ czasie Zofia Jarosz (maszynistka, sekretarka
dyrektora).

O "dzia³alnoœci" gubiñskiej radiolokacji wspomniano 2 lipca 1956 r. w
"œciœle tajnym" meldunku zielonogórskiego Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bez-
pieczeñstwa skierowanym do organu nadrzêdnego w Warszawie (Informa-
cja nr 3 - O wypowiedziach w zwi¹zku z prowokacj¹ poznañsk¹) mo¿na
m.in. przeczytaæ:  "W nocy z dnia 30.VI. br. Kierownik Powiatowego Urzêdu
w Gubinie powiadomiony zosta³ przez stacjê radarow¹ o przesuwaj¹cym siê
z NRD na teren polski balonie rozmiarów od 8 - 16 m z aparatur¹ wzglêdnie

Rok 1974. S³nna willa przy Alejach £u¿yckich nazwana lokalnie „kam-
czatk¹”. Po remoncie czeka na nowych lokatorów.
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Dokument Ministra Gospodarki Komunalnej nakazuj¹cy przekazanie nieruchomoœci przy
ul. D³ugiej dla Armii Radzieckiej. Nale¿y domniemaæ, ¿e realizacja powy¿szej treœci - z
przyczyn nieznanych - nie dosz³a do skutku.
Dokument pochodzi z prywatych zbiorów Z.Traczyka IPN BU 1622/733
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z koszem, który znik³ w rejonie Cybinki pow. S³ubice. Informacje te potwier-
dzi³y równie¿ dwie inne stacje radarowe".

Zapis ten wskazuje na to i¿ ju¿ w roku 1956 funkcjonowa³ na terenie
Gubina radziecki namiar radiolokacyjny.

Powszechnie urz¹dzenia radzieckie stacjonuj¹ce na Wzgórzach Gubiñ-
skich spo³eczeñstwo Gubina nazywa³o radarami. Jedno z wzniesieñ do dziœ
nazywane jest "Gór¹ radarów". Czy by³y to radary? Bior¹c pod uwagê fakt,
i¿ ZSRR rozpocz¹³ prace nad budow¹ radaru pozahoryzontalnego pod koniec
lat 50. XX wieku, oraz ¿e dopiero w 1964 roku za jego pomoc¹ wykryto start
w³asnej rakiety z kosmodromu Bajkonur nale¿y byæ pewnym, ¿e w Gubinie
stacjonowa³y stacje radiolokacyjne. Radiolokacja za pomoc¹ fal elektroma-
gnetycznych umo¿liwia³a œledzenie oraz po³o¿enie obiektów powietrznych.
Radziecki urz¹dzenie radarowe wesz³y w ¿ycie dopiero w roku 1970 (Wiki-
pedia).

Przy okazji poruszanego tematu warto przytoczyæ wspomnienie H.Sta-
chowicza o jego s³u¿bie wojskowej. Otó¿ pe³ni³ j¹ w Wojskach Obrony Po-
wietrznej Kraju, a konkretnie by³ ¿o³nierzem Placówki Obserwacyjno-Mel-
dunkowej zajmuj¹cej siê wykrywaniem i rozpoznawaniem obcych samolo-
tów, maj¹c na wyposa¿eniu doœæ prymitywny sprzêt. Palcówka stacjonowa-
³a w Gubinie maj¹c trzy posterunki:  ul. Legnicka (obecnie nr 47), w kosza-
rach komorowskich  i w koszarowcu poniemieckiego lotniska. By³y to jakby
kórniki ulokowane na dachu budynku (oszklona skrzynia na³o¿ona na dach).
Mo¿na zak³adaæ, ¿e posterunki by³y protoplastami stacji radiolokacyjnych,
które potem przyby³y do Gubina z Armi¹ Radzieck¹.

Jak po latach wspomina siê pobyt ¿o³nierzy radzieckich w mieœcie? Tak
na dobr¹ sprawê ju¿ niewielu mieszkañców pamiêta Rosjan w Gubinie.
Oczywiœcie starsi mieszkañcy pamiêtaj¹, ¿e tu byli, przez kilkanaœcie lat.
Natomiast które to by³y lata - gorzej sobie przypomnieæ. Niektórzy pamiê-
taj¹ Rosjan z akademii okolicznoœciowych i zakrapianych suto kolacji po ich
zakoñczeniu. Czêœæ bardzo ju¿ starszej kadry zawodowej wojska pamiêta
spotkania z Rosjanami w klubie pod stacj¹. Rosjanie - g³ównie kadra zawo-
dowa - wpisali siê wówczas na tyle w krajobraz Gubina, i¿ nie wywo³ywali
swoj¹ bytnoœci¹ jakiejkolwiek sensacji. Zreszt¹ by³y to czasy, gdy mundur
radziecki widywa³o siê na polskich ulicach czêsto.

Czy pisz¹cy ten tekst pamiêta ¿o³nierzy radzieckich w Gubinie? - Znala-
z³em siê w garnizonie Gubin w paŸdzierniku 1967 roku.  Ja (z pozycji posia-
danego stopnia i stanowiska) pamiêtam, ¿e ¿ycie wojska polskiego w mieœcie



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG 31

toczy³o siê bez szerokiego kontaktu z kadr¹ i ¿o³nierzami radzieckimi. Mo¿e
pojedyncze przypadki, nieliczne prywatne znajomoœci, bo i radzieckich ¿o³-
nierzy zawodowych mog³o byæ kilku. Widywa³em ich przedstawicieli na ró¿-
nego rodzaju œwiêtach i akademiach. Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e pojawiali siê
tu te¿ przedstawiciele dywizji radzieckiej ze Œwiêtoszowa. Teren stacjono-
wania urz¹dzeñ na Wzgórzach Gubiñskich owiany by³ tajemnic¹ i przeciêt-
ny ¿o³nierz polski nie mia³ czego tam szukaæ. Widywa³em w centrum mia-
sta ¿o³nierzy radzieckich przemieszczaj¹cych siê ciê¿arowym zisem najczê-
œciej jad¹cych z ulicy Budziszyñskiej w kierunku ¯ymierskiego i dalej Ba-
talionów Ch³opskich na ulicê wówczas Armii Czerwonej (dziœ Podgórna) od
strony Jaromirowic. To asfaltowy odcinek  prowadz¹cy do wysypiska œmie-
ci. Przypomina sobie trochê niecodzienny obrazek: ciê¿arowy zis jedzie ulic¹
3 Maja - niedaleko baszty, na lewym, du¿ym b³otniku, le¿y ¿o³nierz w p³asz-
czu  i wlewa paliwo do jednego z elementów silnika (pompy?) a samochód
pêdzi w stronê mostu na Lubszy. Widok ten wzbudza³ uœmiech przechod-
niów ale tak¿e by³ uznaniem dla pomys³owoœci Rosjan. Ich technika z regu-
³y czasem ¿¹da³a wrêcz pomys³owoœci i uporu. Pamiêtam z opowiadañ, ¿e
ponoæ porucznik z dowództwa pododdzia³u bêd¹c czêstym goœciem kasyna
przy 73 pu³ku czo³gów, któregoœ razu przesadzi³ z iloœci¹ alkoholu i w drodze
powrotnej na Wzgórza gdzie sta³ sprzêt przykucn¹³ "w potrzebie" i zapo-
mnia³ za³o¿yæ pas z pistoletem. Oczywiœcie sprawa nie mia³a siê dobrze. Jak
siê skoñczy³a - nie wiem.

Kiedy Rosjanie zakoñczyli swoj¹ misjê w Gubinie? To kolejna, trudna
dziœ do ustalenia, data. Czy mo¿na j¹ z czymœ powi¹zaæ? Próbowa³em. Jedy-
ne co mi uda³o siê to ustalenie roku otrzymania mieszkania w "Kamczatce"
przez Hieronima Zandeckiego. Jak wczeœniej wspomnia³em, zak³ad obuwia
przej¹³ willê po jej opuszczeniu przez Rosjan. Willê poddano gruntownemu
remontowi i wykorzystywano na potrzeby zak³adu. St¹d kojarzyæ mo¿na
czas wyprowadzki z Gubina radzieckich wojsk radiotechnicznych. Zdaniem
H.Stachowicza powstanie nowoczesnej jednostki Wojsk Obrony Powietrz-
nej Kraju w Szczawnie "wyeliminowa³o" us³ugi Rosjan. Sprzêt jakim dyspo-
nowa³a polska jednostka radiotechniczna umo¿liwia³ wykonywanie dok³ad-
niejszych pomiarów ni¿ dotychczas i tym samym by³o to rozwi¹zaniem pro-
blemu œledzenia polskiego nieba na kierunku zachodnim.

opracowa³ S.Pilaczyñski z pomoc¹ A.Ledy
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Po przeczytaniu interesuj¹cego artyku³u w Biuletynie Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej Nr 2 z czerwca 2012 roku pt. "Oni tworzyli
szkolnictwo na Ziemi Gubiñskiej" zainspirowa³ on mnie do przekazania czy-
telnikom dalszej wiedzy na ten temat.

Do opracowania tematu wykorzysta³em posia-
dane notatki Walentego Robowskiego, d³ugoletnie-
go nauczyciela, wychowawcy m³odzie¿y oraz re-
gionalisty Ziemi Gubiñskiej. Pomocne by³y rów-
nie¿ materia³y Ÿród³owe z akt znajduj¹cych siê w
archiwum ówczesnego Inspektoratu Oœwiaty Pre-
zydium Powiatowej Rady Narodowej w Gubinie
oraz poszczególnych szkó³. Dla bardziej przejrzy-
stego zrozumienia tematu bêdê u¿ywa³ okreœle-
nia czasu roku szkolnego, a nie kalendarzowego.

Jednostk¹ kieruj¹c¹ dzia³alnoœci¹ szkolnictwa
podstawowego na terenie powiatu by³ w pierwszym
okresie powojennym Inspektorat Szkolny organi-
zacyjnie podlegaj¹cy Kuratorium Okrêgu Szkol-
nego w Poznaniu. Od roku szkolnego 1950/51 zo-
sta³ przemianowany na Wydzia³ Oœwiaty Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej, póŸniej w roku
szkolnym 1958/59 nazwa jego zosta³a zmieniona
na Inspektorat Oœwiaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Od roku
szkolnego 1950/51 organizacyjnie powiatowa w³adza oœwiatowa podlega³a
w³adzy wojewódzkiej w Zielonej Górze.

Najwiêksz¹ niezale¿noœæ w³adza szkolna posiada³a do roku 1950, gdy¿
administracyjnie i gospodarczo podlega³a Kuratorium. W³adze terenowe:
starostwo i rada narodowa by³y zobowi¹zane troszczyæ siê jedynie o zapew-
nienie w³aœciwej bazy materia³owej szkó³.

Rozwój szkolnictwa
podstawowego powiatu
gubiñskiego w latach
1945-1960

Walenty Andrzej Robowski
(1929-2003), dokumentalista,
pedagog, regionalista, redak-
tor „Wiadomoœci Gubiñskich”
i „Gazety Gubiñskiej”, autor
wielu opracowañ publicystycz-
nych, cz³onek zarz¹du GTK
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Od roku 1950, po przeprowadzonym ujednoliceniu w³adz i wprowadze-
niu w miejsce starostwa prezydium powiatowej rady narodowej, samodziel-
noœæ zosta³a ograniczona.

Po objêciu w³adzy administracyjnej w 1945 roku trudnoœci w realizacji
zadañ stoj¹cych przed szkolnictwem by³o wiele. Najwa¿niejsze z nich, to
brak kadry nauczycieli oraz dostosowanie budynków szkolnych pozbawio-
nych pomocy naukowych. Przy du¿ym wysi³ku spo³eczeñstwa przygotowa-
no budynki szkolne do zajêæ, usuniêto z nich œlady zniszczeñ wojennych.

We wrzeœniu 1945 roku rozpoczêto ju¿ naukê w Gubinie, Bieczu, Czar-
nowicach, Drzeñsku Wielkim, Niemaszchleba, Sêkowicach, Stargardzie
Gubiñskim i Ja³owicach, Do pó³rocza szkolnego 1945/46 czynnych by³o 9
szkó³, w tym 8 o jednym nauczycielu. Ogó³em do szkó³ uczêszcza³o 437 dzie-
ci. Do koñca roku szkolnego 1945/46 otworzono dalszych 13 szkó³. Nowe
szko³y uruchomiono w Bie¿ycach, Brzozowie, Grabicach, Grochowie, Jaro-
mirowicach, Komorowie, Kopcach, Kozowie, Markosicach, Polu, Przyboro-
wicach, Starosiedlu i Strzegowie. Z koñcem roku szkolnego iloœæ szkó³ wzro-
s³a do 22.

W nowo tworzonych szko³ach znalaz³o miejsce 415 dzieci. Brak danych z
koñca roku szkolnego uniemo¿liwia ustalenie dok³adnej iloœci dzieci w ostat-
nim dniu nauki.

Jednak mo¿na przypuszczaæ bior¹c za podstawê 437 dzieci z dnia
10.12.1945, do której doda siê iloœæ dzieci szkó³ otwartych po pó³roczu - 415,
oraz prawdopodobny dop³yw w szko³ach istniej¹cych od pocz¹tku roku, suma
oscyluje w granicach 900-1000 dzieci.

Rok szkolny 1945/46 by³ szczególnie trudny dla szkolnictwa w mieœcie
Gubin, gdy¿ jedyna dobrze wyposa¿ona w pomoce szkolne szko³a mieszcz¹ca
siê przy ul. Warszawskiej w budynku dawnego gimnazjum i liceum miej-
skiego zosta³a spalona. Pozyskanie nowego budynku szkolnego wymaga³o
interwencji u wojewody, gdy¿ wybrany lokal znajdowa³ siê w dyspozycji
Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego.

W roku szkolnym 1946/47 podniesiono stopnie organizacyjne szkó³ o jed-
nym nauczycielu, przydzielaj¹c drugi etat w: Bie¿ycach, Czarnowicach,
Mierkowie, Starosiedlu Strzegowie, a w Niemaszchleba utworzono szko³ê o
3 etatach nauczycielskich. W roku tym otworzono nowe szko³y z 1 nauczy-
cielem w £azach, Markosicach, Osieku, Polanowicach, Wêglinach, ¯ytowa-
niu.

Czynnych by³o 23 szkó³, z czego z 1 nauczycielem 21, z 2 nauczycielami
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5, z 3 nauczycielami 1, z wiêksz¹ iloœci¹ nauczycieli jedna szko³a.
Do szkó³ uczêszczano 1.326 dzieci (miasto 295, wieœ 1.031) z tego w szko-

³ach siedmioklasowych uczy³o siê 295 uczniów.
W roku szkolnym 1947/48 zwiêkszy³a siê liczba dzieci uczêszczaj¹cych

do szko³y do 1.831, z czego na miasto przypada³o 568, na wieœ 1.263. Po-
wsta³a potrzeba uruchomienia drugiej szko³y w mieœcie. W tym roku Gubin
posiada³ ju¿ dwie szko³y, jedn¹ przy ul. Rac³awickiej, drug¹ przy ul. Ró¿a-
nej.

Podniesiony zosta³ stopieñ organizacyjny szkó³ z 1 nauczycielem na 2 w
Jaromirowicach, Komorowie, Sêkowicach o 2 nauczycielach na 3 w Bie¿y-
cach, Czarnowicach, Starosiedlu i Strzegowie. Na 30 funkcjonuj¹cych szkó³
w 19 by³ 1 nauczyciel, 4 szko³y z 2 nauczycielami, 5 z 3 nauczycielami i 2 z
wiêksz¹ iloœci¹ nauczycieli.

Na ogóln¹ liczbê 1.831 uczniów, 532 uczêszcza³o do szkó³ siedmioklaso-
wych. Rok 1948/49 mo¿na w pewnym sensie uwa¿aæ za rok szczytowy szkol-
nictwa gubiñskiego, gdy¿ w roku tym funkcjonowa³a najwiêksza iloœæ czyn-
nych szkó³, bo a¿ 32. Do szkó³ uczêszcza³o 1.909 dzieci (miasto 531,wieœ
1.378) z tego w szko³ach siedmioklasowych by³o 804.

Podniesiony zosta³ stopieñ organizacyjny szkó³ z 1 nauczycielem na 2 w
Wa³owicach, z 2 nauczycieli na 3 w Sêkowicach, z 3 na 4 w Czarnowicach,
Niemaszchleba i Starosiedlu.

Z pocz¹tkiem roku szkolnego otworzone zosta³y kolejne szko³y z 1 na-
uczycielem w Kosarzynie i Wielotowie, a szko³ê z Przyborowic, z powodu
ma³ej iloœci dzieci, przeniesiono do Lubska. W zwi¹zku ze zmniejszaj¹c¹ siê
iloœci¹ dzieci w szkole w Bie¿ycach, jeden etat nauczycielski z tej szko³y
przeniesiono do Gubina.

Lata 1945 - 1946 charakteryzowa³y siê stale wzrastaj¹ca iloœci¹ szkó³.
Najwiêksze zadanie: objêcie nauczaniem na szczeblu podstawowym jak naj-
wiêkszej iloœci dzieci uda³o siê zrealizowaæ. Na 58 miejscowoœci w powiecie w
32 by³y czynne szko³y, z czego przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœæ stanowi³y szkody z 1
nauczycielem.

Przyst¹piono do stopniowego rozwoju szkó³, polegaj¹cym na podnosze-
niu stopnia organizacyjnego, stwarzaj¹c lepsze warunki nauczania i mo¿li-
woœæ ukoñczenia szko³y siedmioklasowej.

Przemiana ta z iloœci w jakoœæ odbywa³a siê ju¿ w latach 1946-1948. W
wielu wypadkach zmiany musia³y odbyæ kosztem zamkniêcia szkó³ z 1 na-
uczycielem i posiadaj¹cych zbyt ma³¹ iloœæ dzieci.
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W roku szkolnym 1949/50 zostaje podniesiony stopieñ organizacyjny
szko³y w £omach z 1 nauczycielem na 2, kosztem zamkniêcia szko³y w
Kosarzynie, w Wa³owicach z 2 na 3 nauczycieli kosztem szko³y w Drzeñsku
Ma³ym. Z koñcem roku szkolnego zamkniêto szko³ê w Kopcach. Podniesio-
ny zosta³ natomiast stopieñ organizacyjny szkó³ z 1 nauczycielem na 2 w
Bieczu, Grochowie, Wielotowie.

Jednak nie wszystkie projekty organizacyjne szkó³ da³y siê realizowaæ w
pe³ni z powodu braku nauczycieli. Musiano obni¿yæ stopieñ organizacyjny
szko³y w Niemaszchleba z 4 na 3 nauczycieli.

W zwi¹zku z reorganizacj¹ szkolnictwa, tj. utworzeniem szkó³ ogólno-
kszta³c¹cych stopnia licealnego i podstawowego (tzw. jedenastolatek) szko³a
powszechna zajmuj¹ca wspólne pomieszczenia z gimnazjum i liceum przy
ul. Œwierczewskiego w Gubinie (dawna Ró¿ana) zosta³a wy³¹czona ze szkó³
podleg³ych powiatowym w³adzom oœwiatowym i w³¹czona do 11 - latki podle-
g³ej Wydzia³owi Oœwiaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielo-
nej Górze. Dotychczasowe publiczne szko³y powszechne zaczê³y stosowaæ od
1950 roku nazwê szkó³ ogólnokszta³c¹cych stopnia podstawowego.

Wzrastaj¹ca iloœæ dzieci w wieku szkolnym w mieœcie stworzy³a koniecz-
noœæ uruchomienia trzeciej szko³y podstawowej w Gubinie. Liceum wraz ze
szko³¹ podstawowa zosta³o przeniesione do odbudowanego budynku przy
ulicy Piastowskiej, a w opuszczonym budynku przy ul. Œwierczewskiego
umieszczono Szko³ê Podstawow¹ nr 2.

W latach 1957-1960 widaæ by³o sta³e podnoszenie stopnia organizacyjne-
go szkó³ przy jednoczesnym utrzymaniu sta³ej prawie przez ca³y czas iloœci
24 szkó³. Dopiero w roku 1959/60 otwarta zosta³a 25 szko³a.

Iloœæ szkó³ siedmioklasowych wzros³a od 1957 do 1960 roku z 11 na 14, w
szko³ach tych zwiêkszy³a siê liczba uczniów z 1.786 do 3.554. W roku szkol-
nym 1959/60 ju¿ 89,2 % dzieci znalaz³o miejsce w szko³ach siedmioklaso-
wych. Du¿e zmiany nast¹pi³y w przygotowaniu bazy materialnej, zabezpie-
czaj¹cej w³aœciwe funkcjonowanie szkó³. Szereg szkó³ odnowiono. W Czar-
nowicach rozpoczêto budowê pierwszej Szko³y Tysi¹clecia w powiecie, której
ukoñczenie przewidziano na rok szkolny 1960/61.

Wiele wysi³ku szczególnie w pierwszym okresie w organizowaniu szkó³
w³o¿yli tacy nauczyciele jak Bronis³awa Abgarowicz w Stargardzie Gubiñ-
skim (1945), Franciszka Bizukojæ w Drzeñsku Wielkim (1945), Maria Paw-
³owska w Czarnowicach (1945), Emil Iranek w Niemaszchleba (1945), Ze-
non Œmigielski w Strzegowie (1945), Emilia Bizukojæ w Mierkowie (1946),
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Jan Karpowski w Wêglinach (1946), Maria Skura w Grabicach (1947), Ol-
gierd Dubowski w Bieczu (1947), Stanis³aw £oziñski w Gubinie (1945).

Dziœ ju¿ ma³o kto wie, ¿e nauczyciele pracuj¹cy w £omach, Kosarzynie,
£azach, Polu i Ka³ku do roku1950 nie mieli œwiat³a elektrycznego. W la-
tach 1949-1952 da³ siê zauwa¿yæ brak nauczycieli, co wi¹za³o siê z odej-
œciem wielu nauczycieli z powiatu oraz powo³aniem innych do czynnej s³u¿-
by wojskowej. W roku szkolnym 1949/50 do Gubina przyby³o czterech in-
struktorów harcerskich z Poznania, którzy widz¹c trudn¹ sytuacjê szkol-
nictwa, postanowili pozostaæ i zasiliæ kadrê nauczycielsk¹. Byli to: Maria
Grajkowska, Stanis³aw Mosadyñski, Walenty Robowski i Zdzis³aw Kozu-
bal.

Charakteryzuj¹c ogólnie szkolnictwo powiatu gubiñskiego w latach 1945
- 1960 nale¿y podkreœliæ, ¿e w okresie 15 - lecia, na terenie powiatu gubiñ-
skiego zachodzi³y sta³e zmiany rozwojowe. Zwiêksza³a siê iloœæ mieszkañ-
ców, rozwija³o siê rolnictwo rozpocz¹³ siê rozwijaæ przemys³.

Zmienia³y siê tak¿e zadania stawiane przed szkolnictwem podstawowym.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e objêto ca³¹ m³odzie¿ w wieku szkolnym do naucza-
nia na szczeblu podstawowym, dokonano przygotowania m³odzie¿y do dal-
szej nauki w szkole œredniej.

Stale podnoszono poziom nauczania i wychowania.
W okresie powojennego 15-lecia szko³y powiatu gubiñskiego opuœci³o 1.763

absolwentów, z czego na miasto przypad³o 652, na wieœ 1.111 uczniów. Pierwsi
absolwenci gubiñskie szko³y opuœcili roku szkolnym 1946/47 - by³o ich 17.
W nastêpnych latach liczba ta stale wzrasta³a.

Nie sposób w jednym artykule przedstawiæ rozwój i dokonania szkolnic-
twa podstawowego powiatu gubiñskiego w latach 1945-1960. Przecie¿ szko-
³y te nie dzia³a³y w pró¿ni. W tym artykule skupi³em siê g³ównie na omówie-
niu sieci szkolnej, niewiele uwagi poœwiêci³em kadrze nauczycielskiej, ko-
mitetom rodzicielskim, dzia³alnoœci kulturalnej prowadzonej przy szko³ach,
dzia³alnoœci nauczycieli w organizacjach m³odzie¿owych.

Jestem przekonany, ¿e artyku³ ten zdopinguje Czytelników do kontynu-
acji tematu w naszym biuletynie.

Na podstawie notaek W.A.Robowskiego opracowa³ Jerzy Czabator
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Z Gubinem pod
rêkê

W cyklu przypominaj¹cym dawnych
mieszkañców miasta tym razem wspo-
mnienia Zenona Œmigielskiego. Przed
laty nale¿a³ do mieszkañców z „pierw-
szych stron gazet”. Jest Honorowym
Obywatelem Gubina, piszemy o tym na
str. 79.

Na wstêpie swoich wspomnieñ czyniê dwie uwagi. Wspomnienia  obej-
muj¹ lata 1946-60. Fakty, zdarzenia s¹ moimi osobistymi prze¿yciami. Wy-
mienieni obywatele, to ludzie których mam wci¹¿ w pamiêci. Zdaje mi siê,
¿e oni zas³u¿yli nie tylko na moje wspomnienia ale trwale zapisali siê w
historii Gubina w pierwszym pó³wieczu po II wojnie œwiatowej. Robili du¿o
wiêcej, nieprzeciêtni. Przepraszam, ¿e wiele pomin¹³em, ale moja pamiêæ
zawodzi. Teraz dopiero zacz¹³em doceniaæ historyków  czasów. Dotychczas
specjalistów z wiedzy najnowsz¹ szanowa³em nieco marginesowo za co prze-
praszam. Na przyk³ad nie piszê nic o PKP a wiem, ¿e kolejarze  spe³niali
ogromn¹  rolê gospodarcz¹ i spo³eczn¹.

W koñcu marca 1946 roku powojenna fala wyruszy³a na "rafê Polski" do
Gubina. Jak widaæ  nie by³o to moim celowym zamierzeniem. Skok do Gubi-
na by³ raczej dzie³em przypadku. Otó¿ Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu
skierowa³o mnie do pracy w szkolnictwie do niedawno utworzonego powiatu
gubiñskiego oczywiœcie nie bez mojej zgody. Zanim dosz³o do tej decyzji d³u-
go trwa³ dialog w Kuratorium, aby zgodziæ siê udaæ siê do Gubina. By³a
groŸba ale i argumenty, ¿e jestem m³ody, silnie zbudowany, a nawet jestem
³adny, ¿e obowi¹zkiem patriotycznym naszego pokolenia jest szybkie przy-
wrócenie Ziemiom Odzyskanym polskoœci, ¿e trzeba poœwiêciæ siê Polsce.
Patriotyzm powojenny by³ raczej autentyczny, nareszcie wolni u siebie. I
dlatego g³ównym motywem wyra¿enia zgody na wyjazd do Gubina by³ w³a-
œnie akcentem patriotycznym tej misji i co tu mówiæ bo oto s³ysza³em, ¿e
jestem ³adny i przystojny. W mojej ocenie te cechy jakoœ nie wystêpowa³y.
Stwierdzi³em, ¿e m³odym i du¿ym ch³opiskiem jestem.

Podró¿ poci¹giem do celu by³a wygodna i bez zak³óceñ, ale tylko do stacji
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Laski Gubiñskie. Od Sulechowa, Czerwieñska i Krosna pasa¿erowie sie-
dzieli pojedynczo, a nawet w wagonie.

W Laskach Gubiñskich w doœæ licznej grupie do rutynowej akcji wkro-
czy³o Wojsko Ochrony Pogranicza kontroluj¹c dokumenty. Moja obecnoœæ w
strefie nadgranicznej mog³a w nich budziæ jakieœ skojarzenia, ale w¹tpliwo-
œci rozwia³o okazane skierowanie w³adz oœwiatowych województwa poznañ-
skiego.

W Gubinie nasz poci¹g oczekiwany by³ przez szpaler WOP-istów, jak na
dostojnych goœci delegacji zagranicznej. Tu na stacji ponowna kontrola do-
kumentów, znów s³yszane wczeœniej pytania, typu sk¹d, dok¹d, po co, stan
cywilny, kto za granic¹ w koñcu pouczenie, ¿e nie wolno zbli¿aæ siê do Nysy,
pasa granicznego oraz, ¿e jutro mam zaraz zg³osiæ siê do inspektora szkolne-
go.

Po wyjœciu na ulicê zobaczy³em unikalny pojazd konny,  a w zaprzêgu
siwek. By³a to wieloosobowa doro¿ka w tym ciekawa, ¿e woŸnic¹ by³a kobie-
ta. Potem dowiedzia³em siê, ¿e to pani Stanis³awa Jab³oñska. By³a bardzo
gadatliwa. Wychwala³a Gubin. Stwierdzi³a, ¿e tu mieszka siê lepiej  ni¿ w
zburzonej Warszawie. PóŸniej czêœciej korzysta³em z tej komunikacji miej-
skiej ze œródmieœcia do stacji i odwrotnie. Po drodze dowiedzia³em siê, ¿e
siwek to Moryc. Bardzo interesuj¹co prowadzi³ Tadeusz Firlej dialog z Mo-
rycem i to ze skutkiem porozumiewawczym. Starzy mieszkañcy jeszcze dziœ
weso³o i pochlebnie mówi¹ o Tadeuszu Firleju.

W Inspektoracie  Szkolnym przy ul. Piastowskiej przyj¹³ mnie serdecz-
nie Józef Wieszczeczyñski ówczesny inspektor. Bez d³u¿szych wywodów
zaproponowa³ mi pracê w szkole podstawowej, potem  nr 1 w Gubinie.

Wyj¹tkowo barwnie przedstawi³ mi pracê i ¿ycie w Gubinie. W naszej
rozmowie uczestniczy³ Anatol Tomaszewski woŸny - dozorca Inspektoratu.
Gdy bli¿ej go pozna³em, by³ zacnym i uczciwym cz³owiekiem. W pewnej
chwili mnie przeprosi³ i poprosi³ inspektora na korytarz. Tam przekonywa³
go - co dobrze s³ysza³em - ¿e trzeba mnie skierowaæ do zorganizowania szko-
³y w Strzegowie, tam ludzie prosz¹ o nauczyciela. Wtedy po raz drugi us³y-
sza³em, ¿e jestem m³ody i silny. Bêdzie mnie staæ na przyjazd, a nawet na
przyjœcie na konferencje, narady nauczycielskie z odleg³ej o 24 km miejsco-
woœci do Gubina. Przyj¹³em tê ostatni¹ propozycjê. Pomyœla³em, jak ju¿
wpad³em do ka³u¿y, mogê siê tu sk¹paæ. Praca i pobyt w Strzegowie od
1.4.1946 do 1950 to odrêbna historia.

Pierwsze moje wra¿enie w Gubinie i o Gubinie.
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Na ulicach spotyka³o siê ma³o ludzi, czêœciej przechodz¹cych WOP-istów.
Ale widzia³em te¿ mê¿czyzn i kobiety naprawiaj¹cych dachy, okna, drzwi
domów, tak¿e pracuj¹cych w ogródkach przydomowych. Od mostu granicz-
nego w miasto sz³y tory tramwajowe dobrze wbudowane  w ulice. Jak sobie
przypominam wymontowali je robotnicy komunikacji miejskiej z Bydgosz-
czy. Budynków mieszkalnych w 1946 r. by³o du¿o, w œródmieœciu przewa¿-
nie wielokondygnacyjne, oddaj¹ce obraz piêknego miasta. Stopieñ zniszcze-
nia by³ ró¿ny. Ulice by³y wyraŸnie zarysowane. Oceniono i dziœ siê powta-
rza, ¿e Gubin podczas dzia³añ wojennych zosta³ zniszczony w 80%. Stwier-
dzono, ¿e by³ to szacunek pobie¿ny, bez inwentaryzacji. By³y wprawdzie
zburzone, wypalone kamienice do fundamentów, ale sta³o obok sporo budyn-
ków do zamieszkania po drobnych remontach. Gdyby by³o ³atwiej osiedlaæ
siê w Gubinie, na pewno sami osadnicy uratowaliby wiele zasobów miesz-
kalnych. Wed³ug mojego szacunku w 1946 roku zniszczonej substancji miesz-
kaniowej  by³o w granicach 50% i mo¿na by³o w ramach remontów bie¿¹-
cych doprowadziæ do stanu u¿ytkowego. W sumie jednak widok miasta dawa³
ponury obraz. Nie przemawia³, nie zachêca³ do osadnictwa i budowania tu
przysz³ego ¿ycia rodzinnego.

Wypada krótko wspomnieæ o "Górze Œmierci".
By³y i s¹ te wzgórza od strony Komorowa i Jaromirowic. Tam by³y sady

i poletka winogronowe. W czasie dzia³añ wojennych Niemcy zorganizowali
na nich zmasowan¹ obronê. Opuszczaj¹c je przed wojskami radzieckimi
zaminowali gêsto ca³e wzgórze. Wprawdzie zosta³o ono rozminowane przez
polskich i radzieckich saperów ale zdarza³y siê doœæ liczne wypadki okale-
czenia i œmierci.  St¹d  ta nazwa "Góra Œmierci".

Szczególnie chcê zaakcentowaæ, ¿e ujemne wra¿enie skutków wojny do-
starcza³y wypalony koœció³ i obok stoj¹cy ratusz ze wzglêdu na okaza³oœæ i
olbrzymi¹ kubaturê. Ratusz odbudowano i zagospodarowano. Koœció³ czeka
wci¹¿ na swoj¹ kolejkê. Mo¿e znajdzie siê sponsor zza Nysy i pomo¿e go
odbudowaæ, ale to jest rola Kurii Biskupiej w Zielonej Górze.

Gubinowi zaszkodzi³a mocno decyzja masowej rozbiórki w latach 1948/
9-1950. Wyda³a j¹ Pañstwowa Komisja Planu Gospodarczego, imiennie Hi-
lary Minc - jej przewodnicz¹cy. Mia³ oznajmiæ, ¿e teraz potrzebuje ceg³ê
stolica, a potem Gubin dostanie now¹. Decyzja ta wyrz¹dzi³a obopóln¹ szko-
dê. Do Warszawy zawieziono z ceg³¹ grzyba, a Gubin opóŸniono w odbudo-
wie. Skomasowanej rozbiórki dokona³ obóz wiêŸniów.

Wiem i twierdzê, ¿e do tej rozbiórki przyczynili siê czêœciowo, ale nie
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jedynie, dowódcy WOP wy¿szego szczebla. Czêsto naiwnie uzasadniali, ¿e w
tych gruzach, szkieletach, ruinach domów chroni¹ siê dywersanci, szpie-
dzy, którzy urz¹dzaj¹ tu w³asna bazê wypadow¹ i maj¹ u³atwiony kontakt
przez Nysê z imperialistami.

Wiem równie¿, ¿e ze strony w³adz miasta i powiatu sz³y odwo³ania, ale
wtedy nie by³o mocnych na uchylenie tej centralnej, z³o wró¿¹cej decyzji
rozbiórkowej.

Mimo tych zniszczeñ Gubin mia³ szczêœcie, ¿e ocala³y du¿e zak³ady prze-
mys³owe w dobrym stanie technicznym np. fabryka  sukna zwana Wolfa. W
niej zosta³y nowoczesne maszyny i urz¹dzenia oraz spore zapasy surowca.
Jednak w³adze radzieckie, nie bacz¹c na ustalenia Konferencji Poczdam-
skiej, ¿e prawobrze¿na ziemia nad Nys¹ i maj¹tek znajduj¹cy siê na nich
stanowi¹ integraln¹ czêœæ Polski, ¿e w Gubinie jest ju¿ administracja pol-
ska, i¿ trwa nap³yw osadników, postanowi³y zdemontowaæ wszystkie urz¹-
dzenia i wywieŸæ je do siebie. Nie liczyli siê z protestami w³adz gubiñskich.
Œwiadkowie mówili, ¿e transport zabieranych maszyn odbywa³ siê ze wska-
zaniem na wandalizm.

W latach 1946-50 by³ dla mnie Gubin miejscem narad kierowników szkó³,
a gdy dorobi³em siê roweru przyje¿d¿a³em te¿ na kole¿eñskie spotkania.

W 1950 r. awansowa³em z kierownika szko³y w Starosiedlu na zastêpcê
kierownika Wydzia³u Oœwiaty Prezydium PRN w Gubinie. W kwietniu 1950
r. powo³ano tzw. jednolite organa w³adzy administracyjnej  i wskutek tego
uleg³y likwidacji: Inspektorat Szkolny, Urz¹d Skarbowy, Urz¹d Ziemski,
Lekarz Powiatowy. W ich miejsce powsta³y wydzia³y: Oœwiaty, Finansowy,
Rolnictwa i Leœnictwa, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej. Zniesiono równie¿ funk-
cjê wójtów, burmistrzów, starostów, wojewodów. Mia³o to usprawniæ dzia³al-
noœæ administracji pañstwowej i j¹ zdemokratyzowaæ, By³a to reorganizacja
propagandowa.

Jako zastêpca kierownika Wydzia³u Oœwiaty zajmowa³em siê przede
wszystkim likwidacj¹ analfabetyzmu. By³a to akcja ogólnokrajowa o cha-
rakterze politycznym. Mówi siê o niej ró¿nie, nie ma te¿ jednoznacznej oce-
ny.

Osobiœcie mam liczne przyk³ady i znam ludzi, którzy do dziœ s¹ wdziêcz-
ni, ¿e mogli poznaæ sztukê czytania i pisania. By³y te¿ osoby nieprzychylnie
nastawione do tego sposobu nauczania. W sumie wiêksza czêœæ uczestników
kursów pocz¹tkowego nauczania przyjê³a to pozytywnie, z zadowoleniem, a
nawet entuzjazmem. W powiecie ukoñczy³o te kursy 565 osób.
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Tylko kilka miesiêcy by³em zastêpc¹ kierownika Wydzia³u Oœwiaty, gdy¿
odwo³ano ze stanowiska kierownika Wydzia³u Oœwiaty Franciszka Alek-
sandrzaka. Zarzucano mu antysemityzm w m³odoœci. Franciszek Aleksan-
drzak by³ najpierw podinspektorem, potem inspektorem. Pierwszego inspek-
tora szkolnego, wspomnianego ju¿ Józefa Wieszczeciñskiego zwolniono tak-
¿e, lecz z powodu przynale¿noœci do Stronnictwa Pracy, pod ¿enuj¹cym pre-
tekstem, ¿e to Stronnictwo w swoich szeregach skupia³o wrogów socjali-
zmu.

Moje zdanie o ww. prze³o¿onych.
Józef Wieszczeciñski by³ kompetentny, przygotowany do pracy facho-

wiec, dobry organizator, ¿yczliwy doradca m³odych nauczycieli, pracowity,
sprawiedliwy cz³owiek. Franciszek Aleksandrzak - oddany pedagog, zaan-
ga¿owany, zaradny dla oœwiaty, jako cz³owiek prostolinijny wyrozumia³y,
skromny, czu³y na potrzeby szkól i nauczycieli.

Ich odwo³anie by³o nie tylko ich osobista klêsk¹, ale krzywd¹ jako dla
prawych Polaków, obywateli, a du¿y uszczerbek dla szkolnictwa powiatu
gubiñskiego. Przecie¿ oni zbudowali podwaliny oœwiaty, zapewnili powszech-
noœæ nauczania, zjednali do powiatu du¿o dobrych nauczycieli, wychowaw-
ców. Zwolniono ich z powodu ideologicznych zagrywek.

Wspominaj¹c o swoich bezpoœrednich prze³o¿onych, czujê wewnêtrzn¹
potrzebê wymienienia te¿ nauczycieli z miasta, którzy wyró¿niali siê swoj¹
pioniersk¹, mistrzowsk¹, sumienn¹ prac¹ dydaktyczno - wychowawcz¹,
postaw¹ patriotyczn¹. M.in. Stanis³aw £oziñski - kierownik Szko³y Podsta-
wowej nr 1 w Gubinie. By³ jej organizatorem, wzorowym kierownikiem,
wychowawc¹ m³odych nauczycieli, przyk³adnym gospodarzem szko³y. Skrzyw-
dzony przez ludzi s³u¿b bezpieczeñstwa za synów, ¿o³nierzy Polskiej Armii
na Zachodzie, którzy odmówili powrotu do PRL. Musia³ te¿ opuœciæ Gubin.
Mieczys³aw Mierzyñski, najpierw zas³u¿ony oficer WP, potem organizator i
pierwszy dyrektor Miejskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego, wspania³y fizyk,
dobry matematyk, wizytator szkó³ œrednich, utalentowany aktor, œpie-
wak. Alicja Niezabitowska - wszechstronny pedagog, poliglota, troskliwa
wychowawczyni, Jan Brzózka, Józef Muzg - ofiarni i zaanga¿owani dyrek-
torzy liceum. Podnieœli poziom i wyniki nauczania, z ich inicjatywy odbudo-
wano zniszczon¹ szko³ê przy ul. Piastowskiej na funkcjonalny i okaza³y
obiekt szkolny.

Janusz Jans - nauczyciel liceum dobrze przygotowany zawodowo, pod-
niós³ nale¿n¹ rangê wychowaniu fizycznemu w szko³ach, Stosowa³ wzorco-
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we metody nauczania tego przedmiotu. Przyczyni³ siê do rozwoju sportu
szkolnego w ca³ym powiecie. Wykaza³ i udowodni³, ¿e rozwój umys³owy wi¹-
¿e siê œciœle z tê¿yzn¹ fizyczn¹ w kszta³towaniu osobowoœci i ducha dojrze-
waj¹cego cz³owieka, Walenty Robowski - nauczyciel szkó³ gubiñskich, za-
stêpca kierownika Wydzia³u Oœwiaty wyró¿ni³ siê w upowszechnianiu czy-
telnictwa wœród m³odzie¿y szkolnej, równie¿ w aktywnym dzia³aniu szkol-
nych dru¿yn harcerskich. Józef Bednarowicz zas³u¿y³ siê w kszta³ceniu
doros³ych, umo¿liwi³ wielu dobrym pracownikom uzupe³niæ wykszta³cenie.
Jadwiga Borysionek - kierowniczka Przedszkola Miejskiego nr 2  zaskarbi-
³a sobie szacunek u wychowanków i rodziców.

Zdajê sobie sprawê, ¿e moja s³aba pamiêæ nie utrwali³a wielu nauczycieli
- mistrzów w nauczaniu i wychowaniu. Pragnê, aby ktoœ z oœwiatowców
uzupe³ni³ tê listê przoduj¹cych pedagogów wtedy, tak¿e nauczycieli m³od-
szych, pracuj¹cych jeszcze d³ugo po 1960 roku.

Po opuszczeniu Gubina przez Franciszka Aleksandrzaka zosta³em po-
wo³any w 1951 roku, na kierownika Wydzia³u Oœwiaty. Funkcjê tê sprawo-
wa³em do 1953 r. Musia³em w pierwszej kolejnoœci uzupe³niæ stan zatrud-
nienia wspó³pracowników, bowiem w wydziale pozosta³em ja i Józefa Lasota
- sekretarka, mistrzyni maszynopisania. Stosunkowo szybko skompletowa-
³em pe³n¹ obsadê i uda³o mi siê dobraæ zdolnych, fachowych i odpowiedzial-
nych pracowników, Uwa¿am, ¿e spe³niliœmy swoje obowi¹zki nale¿ycie, ale
ocena nie nale¿y do mnie.

Z pracy w Wydziale Oœwiaty chcê przypomnieæ niezbyt przyjemne zda-
rzenia.

Jako cz³onek Prezydium PRN koordynowa³em te¿ zagadnieniami kultu-
ry. Kierownikiem Wydzia³u Kultury by³ Franciszek Daniel bardzo, dobry
znawca i organizator ¿ycia kulturalnego powiatu. W³aœnie do mnie zwróci³
siê dyrektor muzeum w Nowej Soli z decyzj¹ w³adz wojewódzkich ju¿ z Zie-
lonej Góry po zabranie eksponatów z naszego gubiñskiego muzeum. By³o
ono w obecnym domu towarowym, W decyzji upowa¿niaj¹cej zabranie dzie³
sztuki z naszego muzeum wyczyta³em, ¿e Gubin le¿y w strefie nadgranicz-
nej i z tego wzglêdu s¹ ograniczone mo¿liwoœci wykorzystywania Muzeum
Gubiñskiego. Denerwowa³em siê tym uzasadnieniem do tego stopnia, ¿e
chcia³em biæ tego dyrektora. Dobrze, ¿e by³ obecny przy tym ww. kierownik
wydzia³u. Powstrzyma³ mnie od tego niecnego zamiaru. Mimo to przepêdzi-
³em tego pana dyrektora. Jednak przewodnicz¹cy Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Zielonej Górze wymusi³ na nas przekazanie wszystkich
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eksponatów z gubiñskiego muzeum do Nowej Soli. O ile sobie przypominam,
by³y to wartoœciowe przedmioty, niektóre drogocenne i znacz¹ce dla potom-
nych.

Skoro podnoszê problematykê kultury czujê siê zobowi¹zany wymieniæ
zas³u¿onych pracowników, dzia³aczy spo³ecznych z tej dziedziny. Pionierk¹
w pracach Powiatowej Biblioteki Publicznej by³a Michalina Olszewska,
pierwsz¹ i zaanga¿owan¹ kierowniczk¹ by³a Jadwiga Marcolla, potem d³u-
goletni¹ i zaanga¿owan¹ kierowniczk¹ tej¿e biblioteki - Maria Ciesielska-
Sibiñska. Janina Hundert - Rebajn rozwija³a kulturê, wspó³organizowa³a
zespo³y muzyczno - teatralne na wsi. Pracowa³a w charakterze instruktora
Zarz¹du Powiatowego ZSH. Tadeusz Firlej pracownik Domu Kultury za-
s³u¿y³ siê jako animator spo³ecznego ruchu kulturalnego, w sporcie chwa-
lebnie zapisa³ siê Kazimierz Kowalski.

W latach 1953-56 sprawowa³em funkcjê przewodnicz¹cego Powiatowej
Komisji Planowania Gospodarczego. Powierzenie mi tego stanowiska wyni-
ka³o z zarz¹dzenia, ¿e przewodnicz¹cym tej¿e komisji musi byæ obligatoryj-
nie - cz³onek Prezydium PRN. Ja, zaœ od 1953 r. do1960 r., do chwili wyjaz-
du z Gubina, by³em przez wszystkie kadencje radnym Powiatowej Rady
Narodowej i cz³onkiem Prezydium. Spe³nia³em wiêc ten wymóg prawny.

Ze smutkiem opuszcza³em kolektyw Wydzia³u Oœwiaty. Wkrótce jednak
poch³onê³a mnie praca w Komisji. Mia³em znów szczêœcie, ¿e zasta³em w
niej te¿ ofiarnych, zdolnych, zgranych wspó³pracowników.

W zakres kompetencji Komisji wchodzi³o planowanie krótko i d³ugoter-
minowe, koordynacja przedsiêbiorstw planowanych i rozliczanych central-
nie, rejestracja zasobów gospodarczych, sporz¹dzanie bilansu si³y roboczej.

Po moim przyjœciu do Komisji skoncentrowaliœmy siê na zasadniczych
zagadnieniach jak: inwentaryzacja rezerw gospodarczych, sporz¹dzanie bi-
lansów bran¿y si³y roboczej, poszerzenie wspó³dzia³ania z jednostkami pla-
nu centralnego.

Wielkiej klasy specjalist¹ do opracowywania bilansów si³y roboczej by³
mój zastêpca Henryk Jakubowski, potem przewodnicz¹cy powiatowej Ko-
misji Planowania Gospodarczego i oddany przewodnicz¹cy Rady Narodowej
gminy Gubin.

On to robi³ wspaniale. Powiat i miasto Gubin w bilansach mia³y du¿o
zawy¿one nadwy¿ki si³y roboczej, jako argument do koniecznoœci przygoto-
wania miejsc pracy. Mieliœmy trudnoœci z inwentaryzacj¹ powierzchni prze-
mys³owych. Chodzi³o nam przede wszystkim o obiekty fabryczne wspomnia-
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nego ju¿ Wolfa. Tam znajdowa³y siê pañstwowe rezerwy zbo¿a, okryte ta-
jemnic¹. Nieoficjalnie uda³o nam siê zdobyæ wymiary poszczególnych hal,
piêter, magazynów. W materia³ach inwentaryzacyjnych dysponowaliœmy
szczegó³owymi danymi,

Wykazaliœmy, ¿e w Gubinie s¹ du¿e rezerwy ekonomiczne, Tak¿e po³o¿e-
nie miasta nad sam¹ granic¹ pañstwowa predysponowa³o je do przyspieszo-
nego rozwoju, o czym ka¿dorazowo pisaliœmy, mówiliœmy, dyskutowaliœmy.
Ponadto przy ka¿dej nadaj¹cej siê okazji wykazywaliœmy zaniedbania i ró¿-
nice w wygl¹dzie i gospodarce s¹siednich miast Gubina - Guben. Zdobyli-
œmy w Guben sprzymierzeñców odbudowy Gubina na wzór Guben, zwolen-
ników rozszerzania kontaktów na ró¿norodnych p³aszczyznach. W sukurs
przysz³a te¿ nam zmiana nazwy Guben na Wilhelm Pieck Stadt - Guben, ze
wzglêdu na miejsce urodzenia i m³odoœci tego dzia³acza, wtedy jeszcze na
fali, prezydenta NRD. Przypominaliœmy w³adzom miejskim Guben okolicz-
noœæ mieszkania i terminowania na stolarza po naszej stronie ich prezyden-
ta. Niemcy - koledzy Wilhelma wskazali nam dom w Gubinie przy ul. Ró¿a-
nej, gdzie on mieszka³, Zrodzi³ siê temat utworzenia w Gubinie muzeum
Wilhelma Piecka. Politycznie temat by³ lotny. Zainteresowa³y siê tym cen-
tralne w³adze w Polsce i NRD. Spodziewaliœmy siê, ¿e urz¹dzenie muzeum
bêdzie sprzyjaæ do przeprowadzenia robót remontowo porz¹dkowych w szer-
szej skali. Te oczekiwania w pewnym czasie spe³ni³y siê. Samo nag³oœnienie
tego przedsiêwziêcia w programach centralnych radia i w prasie ogólnokra-
jowej przys³u¿y³o siê pozytywnie Gubinowi. W du¿ej czêœci spo³eczeñstwo
polskie, a zw³aszcza w³adza krajowa, zainteresowa³y siê naszym miastem.

Rzecznikiem miasta sta³ siê równie¿ póŸniejszy s³awny profesor Jan Szcze-
pañski - socjolog. W latach 50 przeprowadza³ on w Gubinie badania asymi-
lacji osadników w rejonie przygranicznym, rekrutuj¹cych siê z ró¿nych krain
Polski. W naszych dyskusjach wypowiadaliœmy siê razem za koniecznoœci¹
uporz¹dkowania miasta, o¿ywienia w nim ¿ycia gospodarczego i kultural-
nego. Wyrobi³ sobie obraz o mieœcie i pozna³ potrzeby Gubina. Zobowi¹za³ siê
przekazaæ je odpowiednim czynnikom pañstwowym. Wierzê, ¿e to uczyni³.

Gubin prze¿y³ ogólnokrajow¹ uroczystoœæ o zasiêgu miêdzynarodowym z
udzia³em Czes³awa Wycecha - marsza³ka Sejmu, przedstawicieli rz¹du, du¿ej
grupy Niemców z w³adzami centralnymi NRD, ambasadorów i konsulów
pañstw demokracji ludowej. By³o to 26 maja 1956 r. przed Szko³¹ Podsta-
wow¹ nr 1. Uroczystoœæ prowadzi³ przewodnicz¹cy Powiatowego Komitetu
Frontu Jednoœci. Narodu (FJN). Wykorzystaliœmy obecnoœæ marsza³ka Sej-
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mu i te¿ na jego rêce z³o¿yliœmy projekt planu aktywizacji Gubina.
O Gubinie by³o g³oœno jak ju¿ wspomina³em.
Wreszcie punktem kulminacyjnym sta³a siê uchwa³a rz¹dowa o aktywi-

zacji miast przygranicznych Gubina i S³ubic. W Warszawie powo³ano spe-
cjalny zespó³ pod przewodnictwem prof. dr Adama Wanga, zastêpcy prze-
wodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Planowania Gospodarczego. W jego sk³ad
wchodzili przedstawiciele ministerstw: finansów, przemys³u lekkiego, go-
spodarki komunalnej i mieszkaniowej, drobnej wytwórczoœci, Centralnego
Zwi¹zku Spó³dzielczoœci Pracy, Prezydium WRN w Zielonej Górze oraz I
sekretarz KP PZPR ze S³ubic i ja z pe³nomocnictwem przewodnicz¹cego
Prezydium PRN Józefa Zarzyckiego, przewodnicz¹cego Prezydium MRN
Baltazara Zakrzewskiego - inwalidy wojennego i Bronis³awa Matusiewicza
- I sekretarza KP PZPR w Gubinie. Upowa¿nienie to zobowi¹zywa³o mnie
do czynnego dzia³ania na forum tego zespo³u.

Muszê oœwiadczyæ, ¿e urzêdnicy prezydiów rad narodowych, dyrektorzy,
prezesi, kierownicy instytucji, zak³adów pracy, spó³dzielni czynili wszyst-
ko, co by³o w ich mocy, ¿eby przychylnoœæ w³adz krajowych i wojewódzkich
oraz zaistnia³¹ koniunkturê jak najowocniej spo¿ytkowaæ dla dobra miesz-
kañców i Gubina.

Posiedzenia w Warszawie w gabinecie Adama Wanga odbywa³y siê na
pocz¹tku co kwarta³, póŸniej co pó³ roku. Przypominam sobie, ¿e by³o ich
osiem. Przygotowaliœmy Gubiñski Program Aktywizacji i muszê stwierdziæ,
¿e zosta³ zaakceptowany przez ten zespó³. Nasz program lepiej przypad³ do
gustu ni¿ s³ubicki. Ja dodatkowo wnios³em proœbê o z³agodzenie przepisów
do osiedlania siê w Gubinie i o ruchu w strefie nadgranicznej. Proœba by³a
dyskutowana na dwóch kolejnych posiedzeniach zespo³u. Uczestnicz¹cy w
nich dwaj pu³kownicy nie mogli, a moim zdanie nie chcieli znaleŸæ w tym
wzglêdzie odpowiedniego ³agodz¹cego rozwi¹zania prawnego. Adam Wang
powo³uj¹c siê na uchwa³ê rz¹dow¹ za¿¹da³ pewnej tolerancji. Ja te¿ nie
ustêpowa³em w tej proœbie. Przecie¿ aktywizacja gospodarcza mia³a s³u¿yæ
ludziom i przez ludzi byæ realizowana. Ludzie musieli w koñcu poczuæ siê
pewnie, a potrzebni fachowcy z zewn¹trz musieli bez bojaŸni i spokojnie
przybywaæ do Gubina.

Jestem przekonany, ¿e WOP i SB chc¹c wykazaæ siê prac¹  i pryncypial-
noœci¹ nie raz fabrykowa³y dokumenty na zamieszka³ych ju¿ tu Polaków i
ni st¹d ni zow¹d, nie znaj¹c przyczyny, wartoœciowi gubinianie musieli opu-
œciæ miasto.
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Znam te¿ niespójne zarz¹dzenia dowódców stra¿nic. Jeden zezwala³ na
uprawê nad wa³em ochronnym Nysy, drugi to wyklucza³. Imiennie chcê
wymieniæ wopistê pp³k Zygmunta Steina.  Jako wopista czêsto nadgorliwie
poleca³ wykonywaæ przepisy o strefie nadgranicznej. Potem, gdy przeszed³
do cywila i pracowa³ w miejskim PGKiM (przedsiêbiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Miejskiej - dop. red.) sam postulowa³ o z³agodzenie niektórych
rozporz¹dzeñ. Muszê te¿ oddaæ, ¿e jako zastêpca dyrektora odda³ siê pracy
zawodowej i spo³ecznej, zas³u¿y³ na uznanie i wyró¿nienie.

Wg mnie dobrymi dowódcami WOP byli: póŸniejszy - pp³k Mieczys³aw
Zakrzewski i zastêpca pp³k Józef Dombrzalski. Potrafili zabezpieczyæ grani-
cê i nie stwarzali udrêki mieszkañcom pogranicza.

W tym miejscu pragnê siê odnieœæ z uznanie do pionierów, pierwszych
osadników, d³ugoletnich mieszkañców Gubina, bowiem oni byli silniejsi od
stosowanych tu wypaczeñ, represji i przepisów przygranicznych. Byli od-
porni na propagandê tymczasowoœci granicy Polski na Nysie. Przetrwali
uci¹¿liwe ograniczenia strefy niedostatki, trudnoœci. Wroœli w tê ziemiê,
oddali dla niej swoj¹ m³odoœæ si³y, zdrowi. Byli i s¹ bezimiennymi bohatera-
mi, bez których nie osta³by siê Gubin i nie by³oby jego aktywizacji.

Na poparcie tych dowodów chcê podaæ tylko jeden argument. Liczba miesz-
kañców w latach 50-tych by³a p³ynna. W jednym roku przybywa³o, w na-
stêpnym ubywa³o. Czêœciowo wyje¿d¿ali z nakazu, ale wiêcej z braku wiary
i nadziei, ¿e to miasto do¿yje swego rozkwitu.

Wracaj¹c do pocz¹tków szeroko zakrojonej odbudowy miasta, wypowiem
siê, ¿e w³aœnie Adam Wang pomaga³ nam ³amaæ i usuwaæ przeszkody ha-
muj¹ce aktywizacjê. Na jednym z posiedzeñ w Warszawie przedstawiciel
pe³nomocnika rz¹du ds. rezerw pañstwowych k³ama³ bezczelnie, ¿e zbo¿e z
fabryki "Wolfa" jest ju¿ zabrane, ¿e mo¿na ju¿ przyst¹piæ do adaptacji tych
obiektów na zak³ady obuwnicze i odzie¿owe. Ten obiekt przekazano Mini-
sterstwu Przemys³u Lekkiego. Sam minister Eugeniusz Stawiñski by³ przy-
chylnie ustosunkowany do uruchomienia tych¿e zak³adów. Nie da³ sobie
powiedzieæ ów przedstawiciel pe³nomocnika ds. rezerw, ¿e k³amie. Doprowa-
dzi³ mnie do ³ez. Widz¹c to Adam Wang skwitowa³ to zdecydowanie, ¿e moje
³zy potwierdzaj¹ tego pana k³amstwo. Wtedy bez odwo³ania i przed³u¿enia
terminu wywozu zbó¿ powiedzia³, ¿e nie wolno dalej odwlekaæ terminów
opró¿niania. Po posiedzeniu ten pan na korytarzu nazwa³ mnie "ch...m".

Na innym posiedzeniu w Warszawie mia³ miejsce inny szczególny fakt.
Ministerstwo Finansów odmówi³o inwestycji na za³o¿enie sadów, które mia-
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³y dostarczaæ surowiec na produkcje win. Powód - z³a dokumentacja. Wi-
dzia³em j¹, sk³ada³a siê z kilku tomów. Wa¿y³a kilka kilogramów. Sam nie
jestem specjalist¹ w tym zakresie. Podawa³em tylko iloœæ tomów i ich wagê.
Adam Wang zadzwoni³ do ministra finansów, a by³ nim dr Tadeusz Ditrych,
¿e ministerstwo to wstrzymuje za³o¿enia sadów, w konsekwencji opóŸni siê
zbiór owoców. Rezultatem tej rozmowy telefonicznej by³o przybycie na posie-
dzenie zespo³u osobiœcie ministra Tadeusza Ditrycha. Wtedy Wang zagadn¹³
- ty jesteœ doktor, ja profesor, na ekonomice siê znamy, przyst¹pmy wiêc do
sporz¹dzenia takiej dokumentacji. W zagospodarowanie wchodzi³o 120 ha.
Adam Wang zacz¹³ wyliczaæ po kolei koszty ka¿dej operacji sadowniczej.
Wymienia³: orka 120 ha - koszt taki, zakup drzewek, sadzenie, ka¿da pozy-
cja mia³a nak³ady i iloœæ, w koñcu podsumowano wszystkie koszty. Pada
pytanie Wanga do ministra finansów - Czy taka dokumentacja odpowiada?
- nast¹pi³o potwierdzenie. W efekcie za trzy dni by³y œrodki inwestycyjne.

Inwestycja ta by³a chybiona. Po pierwsze w kompleksie gruntów sadow-
niczych znajdowa³y siê kawa³ki gruntów rolników, którym bezprawnie je
zabrano. Po drugie urz¹dzeniem sadu zajêli siê ludzie niedoœwiadczeni. W
1956 r. po zachwianiu siê uspó³dzielczania rolnictwa w Polsce rolnicy s³usz-
nie odebrali swoje pola. Szkoda tylko, ¿e nikt nie kontynuowa³ dalszych
nasadzeñ i pielêgnacji ju¿ zasadzonych drzewek. W ten sposób sad nie do-
prowadzono do celu. Przy tym nadmieniam, ¿e w przysz³oœci miano za³o¿yæ
winnicê na Górze Œmierci jako, ¿e nasi poprzednicy uprawiali na niej wino-
grona. Z programu winiarsko - sadowniczego tylko winiarnia zosta³a zmo-
dernizowana i zwiêkszono w niej produkcjê.

Z planu aktywizacji skorzysta³y du¿o Gubiñskie Zak³ady Przemys³u
Terenowego. Rozwinê³y siê one do nowoczesnych zak³adów i nale¿a³y one do
jednych z wiêkszych w resorcie drobnej wytwórczoœci. Na ich egzystencji
zawis³ "topór", gdy zlikwidowano powiat. Przesta³y byæ one samodzielne.
"O¿eniono" je z zak³adami "Diana" w Sulechowie, a wiadomo gdzie siedziba
dyrekcji, tam wszystko w pierwszej kolejnoœci. Zamierzona szansa nie zo-
sta³a uwieñczona koñcowym efektem. Przeto gubiñski "Kamatex" wy³onio-
ny z tych zak³adów nie sta³ siê w pe³ni jednym z czynników miastotwór-
czych.

Przekazanie obiektów przemys³owych "Wolfa" w gestiê ministerstwa
przemys³u lekkiego nast¹pi³o niezw³ocznie po ww. naradzie u Adama Wan-
ga w Warszawie, o czym telefonicznie powiadomi³em Wanga. Podziêkowa³
mi i powiedzia³ - "Teraz czeœæ pracy".
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Ministerstwo przemys³u lekkiego niezw³ocznie zleci³o pracowni projek-
tów w Krakowie opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej na
zak³ady obuwnicze i odzie¿owe. Biuro to specjalizowa³o siê w tym przemyœle
i bardzo prêdko sporz¹dzi³o potrzebn¹ dokumentacjê. Minister przemys³u
lekkiego powo³a³ od zaraz Dyrekcjê Gubiñskich Zak³adów Obuwia i Odzie¿y
w Budowie. Dyrektorem zosta³ m³ody Œl¹zak Henryk Gusman - specjalista
obuwnik. Bardzo dobry organizator oddany temu przedsiêwziêciu. Roboty
postêpowa³y szybko. Czêsto spotyka³em siê z dyrektorem Gusmanem i kie-
rownictwem wykonawstwa. Henryk Gusman mia³ zamiar zamieszkaæ na
sta³e z rodzin¹ w Gubinie. Mia³ zapewnienie z ministerstwa, ¿e po zakoñ-
czeniu inwestycji bêdzie dyrektorem Zak³adów Obuwniczych. Pewnego dnia
zaskoczy³a mnie wiadomoœæ o aresztowaniu Gusmana. Nigdy nie dowiedzia-
³em sie co by³o powodem aresztowania. Nie zna³em równie¿ jego póŸniej-
szych losów.

Na jego miejsce skierowano Kazimierza Wachowiaka, który jako pierw-
szy otrzyma³ mianowanie na dyrektora Gubiñskich Zak³adów Obuwia.

Ju¿ jak pisa³em tempo robót, wyposa¿enia w sprzêt by³o du¿e. Po trzech
latach zlikwidowano Dyrekcjê Gubiñskich Zak³adów Obuwia i Odzie¿y w
Budowie, a minister przemys³u lekkiego ustali³ dwa odrêbne zak³ady obu-
wia i odzie¿y i dwie samodzielne dyrekcje. Godne zaznaczenia jest to, ¿e te
zak³ady w toku prowadzenia robót budowlano - inwestycyjnych uruchomia-
³y produkcjê, która systematycznie wzrasta³a. Organizacj¹ odzie¿ówki zajê-
³y siê ¯arskie Zak³ady Przemys³u Odzie¿owego organizuj¹c tu swój oddzia³.

Do tych zak³adów zwerbowano podstawowych fachowców - do obuwni-
czych z Otmêtu i Che³mka, do odzie¿owych z ¯ar i Œl¹ska, absolwentów z
Technikum Odzie¿owego w Krakowie oraz przekwalifikowanych oficerów
WP, na techników odzie¿owych.

Zak³ady te, w ci¹gu trzech lat samodzielnoœci osi¹gnê³y zatrudnienie w
granicach 3000 osób, przeszkalaj¹c nowo zatrudnionych w systemie warsz-
tatowym. Mimo du¿ego przyrostu mieszkañców Gubina, miasto nie by³o w
stanie zaspokoiæ wzrastaj¹cych potrzeb zatrudnienia w tych zak³adach.
Dlatego uzupe³niano zatrudnienie pracownikami, przede wszystkim kobie-
tami z powiatów: gubiñskiego, kroœnieñskiego i lubskiego.

Deficyt si³y roboczej w Gubinie zahamowa³ tempo dalszego rozwoju mia-
sta. Wysz³o na jaw, ¿e sporz¹dzane bilanse si³y roboczej by³y naci¹gane, ale
wysz³o to na dobre Gubinowi.

Program aktywizacji miasta by³ opracowany kompleksowo. Równocze-
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œnie z rozwojem przemys³u nast¹pi³a odbudowa ocala³ych budynków miesz-
kalnych, rozbudowano stacjê ujêcia wody, wymieniono na nowe rury sporo
odcinków wodoci¹gu i kanalizacji, doprowadzono w kooperacji  gaz z Wil-
helm Pieck Stadt Guben w zamian za wodê, otwarto Technikum i Zasad-
nicz¹ Szko³ê Zawodowa obuwniczo - odzie¿ow¹.

Œrodki i materia³y na te zadania przyzna³ zespó³ rz¹dowy, w tym osobi-
sta zas³uga Adama Wanga, którego nazwisko winno znaleŸæ siê w kronice-
historii Gubina.

Przychylny stosunek zespo³u rz¹dowego, w³adz woj. zielonogórskiego,
specjalne fundusze nie by³y jedynymi czynnikami pomyœlnej realizacji pro-
gramu rozwoju miasta.

Skutecznoœæ w wykonywaniu poszczególnych przedsiêwziêæ programo-
wych zale¿a³a tak¿e w du¿ym stopniu od zaanga¿owania, zdolnoœci, uczci-
woœci przewodnicz¹cych, prezesów, dyrektorów, kierowników miejscowych
urzêdów, przedsiêbiorstw, spó³dzielni, szkó³, placówek s³u¿by zdrowia itp.

Oprócz ju¿ wymienionych przeze mnie obywateli nie mogê pomin¹æ lu-
dzi, których wci¹¿ pamiêtam, odczuwam ich ofiarnoœæ, pomys³owoœæ, su-
miennoœæ. Oni dali Gubinowi wiêcej z siebie, ni¿ skorzystali dla swoich ro-
dzin.

Muszê tu wymieniæ w gwoli sprawiedliwoœci i uznania Stefana Chlebne-
go. Stefan Chlebny najpierw wzorowy, odwa¿ny ¿o³nierz. potem ofiarny i
sumienny pracownik bankowy, wyró¿niaj¹cy siê student, d³ugoletni z wszel-
kimi walorami ekonomicznymi dyrektor Narodowego Banku Polskiego. Na
co dzieñ s³u¿y³ radami przy podejmowaniu przedsiêwziêæ ekonomiczno - so-
cjalnych w zak³adach pracy. Chêtnie dzieli³ siê swoimi doœwiadczeniami i
wiedz¹ gospodarcz¹. By³ animatorem spo³ecznego ruchu kulturalnego i po-
znania kraju z plecakiem i lask¹ turystyczn¹.

Chwalebnie wpisali siê w pejza¿ miasta jego poprzednicy - dyrektorzy
NBP: Ludwik Ko³odziejski i Wac³aw Branny, a tak¿e Florian Tomaszewski
organizator i kierownik Banku Spó³dzielczego.

W pierwszych latach na Ziemiach Odzyskanych licz¹c¹ funkcje osad-
nicz¹ spe³nia³ Powiatowy Urz¹d Repatriacyjny, który mieœci³ siê przy ul.
Œwierczewskiego, obecnie Szko³a nr 2 i to za przyczyn¹ Tadeusza Koniecz-
nego - kierownika urzêdu. By³ zaanga¿owanym, uczciwym, uprzejmym pra-
cownikiem z dykcj¹ basow¹. Tempo osadnictwa zale¿a³o od sprawnego dzia-
³ania tego urzêdu. Gubiñski urz¹d stan¹³ na wysokoœci swoich zadañ. Przy
tym nale¿y wspomnieæ, ¿e powiat gubiñski by³ przeznaczony przede wszyst-
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kim dla osadników wojskowych. St¹d te¿ taki du¿y do Gubina nap³yw i
odp³yw ¿o³nierzy ze wszystkich frontów II wojny œwiatowej, gdzie ¿o³nierze
polscy ws³awili siê bohaterskimi bojami m.in. W³adys³aw £êgiewicz - ¿o³-
nierz spod Monte Cassino ze swoj¹ ¿on¹ - urocz¹ w³oszk¹.

W kompleksie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej du¿e zas³ugi mia³
Julian Garecki - kierownik Wydzia³u GMiR, ¿o³nierz AK bez jednego p³uca.
Nadwyrê¿a³ swoje zdrowie, nie szczêdzi³ si³. Doprowadzenie gazu do Gubina
to przede wszystkim jego zas³uga w umiejêtnym prowadzeniu rozmów z
Niemcami.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej wyró¿niali siê te¿
swoj¹ sumiennoœci¹: Feliks Dobek, Antoni Domañ i Antoni Wiktarski.

Problemami budownictwa ¿y³ Artur Motylewski- kierownik Wydzia³u
Budownictwa Prezydium PRN - architekt powiatowy. Wg mnie do 1960 r.
by³ on najbardziej zaanga¿owany spoœród architektów powiatu w odbudowê
substancji mieszkaniowych, zak³adów przemys³owych i podniesienia este-
tyki w Gubinie. Wykona³ sam bezinteresownie, bezp³atnie sporo dokumen-
tacji urbanistyczno - budówlanych.

Bez dobrze zorganizowanej Spó³dzielni Budowlanej "Nowa Era" nie uda-
³oby siê w mieœcie uratowaæ i odbudowaæ wielu domów i obiektów u¿ytko-
wych. Mózgiem tej Spó³dzielni by³ Stanis³aw B³a¿ewicz - prezes i Edward
Mroziñski - kierownik techniczny.

W spó³dzielczoœci zaopatrzenia i zbytu dzia³a³a du¿a grupa aktywnych,
przedsiêbiorczych, oddanych prezesów i pracowników. W mojej pamiêci utrwa-
lili siê Mieczys³aw Horoszkiewicz - prezes PZGS , przedtem pe³nomocnik
skupu produktów rolnych, sekretarz Prezydium Powiatowej Rady Narodo-
wej W³adys³aw Mucha - wiceprezes Spó³dzielni Spo¿ywców  "Spo³em".

Sercem i duchem Spó³dzielni Inwalidów (winiarni) by³ Józef Bohatkie-
wicz - d³ugoletni prezes. Nie od rzeczy bêdzie przytoczyæ zabawny epizod z
nim. Odbyliœmy wspólnie s³u¿bow¹ podró¿ do Centralnego Zwi¹zku Spó³-
dzielczoœci Pracy w Warszawie. Celem wyjazdu by³o zdobycie dodatkowych
funduszy. Nasza misja powiod³a siê, ale decyzjê na piœmie mogliœmy odebraæ
nastêpnego dnia. Wolnych miejsc w hotelach nie by³o. Mimo to postanowili-
œmy czekaæ do nastêpnego dnia by do r¹k dostaæ pismo. Poszliœmy na czê-
œciowo odbudowany dworzec - Warszawa G³ówna. Miejsca siedz¹ce by³y tyl-
ko na sali konsumpcyjnej. Po zjedzeniu kolacji przyszed³ kelner i oznajmi³,
¿e miejsca na tej sali  s¹ tylko dla jedz¹cych. My na to: dwie herbaty. Po
wypiciu ta sama czynnoœæ kelnera, my wtedy znów dwie herbaty. To by³o
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ju¿ ponad stan, poszliœmy na poczekalniê, pan Józef kupi³ sobie plik gazet,
roz³o¿y³ je na pod³odze i po³o¿y³ siê, by³ starszy ode mnie. Ja chodz¹c  prze-
czeka³em do godziny 8.00. Ten trud nie poszed³ na marne. Pozytywn¹ decy-
zjê przywieŸliœmy do Gubina.

Dalej Mieczys³aw Piosik - organizator i pierwszy prezes S¹du Powiato-
wego, Leokadia Soko³owska protokolantka - sekretarka S¹du o wzorowej
postawie obywatelskiej,

Eugeniusz £abiszewski - d³ugoletni Komendant Powiatowej Komendy
Stra¿y Po¿arnej, jego dewiz¹ ¿ycia by³o zabezpieczenie przeciwpo¿arowe i
organizowanie jednostek Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w mie-
œcie i powiecie.

Antoni Wiemann, Jan Data byli nie tylko przyk³adnymi pracownikami
placówki Urzêdu Celnego, ale w³¹czali siê w wir ¿ycia gospodarczego i spo-
³ecznego miasta. Wspierali czynnie rozwój miasta.

Pocztowcy dali siê poznaæ jako zakochani w Gubinie. Przypominam so-
bie Kazimierza Sobolewskiego - technika telekomunikacji i Jana ¯aka -
dorêczyciela. Ka¿demu otrzymuj¹cemu korespondencjê mówi³: - Proszê siê
nie obawiaæ, bo ja dorêczam tylko dobre wieœci. To by³o mile przyjmowane.

Systematyczne dostawy energii elektrycznej sprzyja³y aktywizacji. Du¿a
osobista zas³uga W³odzimierza Adamskiego - kierownika Posterunku Ener-
getycznego w Gubinie. Fachowiec wysokiej klasy. Zadba³ w porê o sprawne
dzia³anie wszystkich urz¹dzeñ.

Tadeusz Przeworski - w³aœciciel ogrodnictwa pierwszy postanowi³ inwe-
stowaæ w rozbudowê i ulepszenie szklarni w Gubinie. Na owe czasu by³a to
odwaga, przede wszystkim pewnoœæ przynale¿enia miasta do Polski. Hiero-
nim Ogrodniczek instruktor Spó³dzielni - Ogrodniczo - Pszczelarskiej rów-
nie¿ ogrodnik, popularyzowa³ nowoczesnoœæ w uprawach, pielêgnacji w sa-
dach i ogrodach. By³ przyk³adem produkcji zdrowych warzyw i owoców.
Józef Wilczek by³ organizatorem i pierwszym dyrektorem wspomnianego
ju¿ Technikum i ZSZ o profilu obuwniczo - odzie¿owym. Szko³a ta bardzo
konstruktywnie wspó³pracowa³a z Gubiñskimi Zak³adami Obuwia i Gubiñ-
skimi Zak³adami Przemys³u Odzie¿owego.

W planie aktywizacji uwzglêdniono te¿ zadania w zakresie poprawy ochro-
ny zdrowia. Czêœciowo zmodernizowano Szpital Powiatowy, zwiêkszono licz-
bê ³ó¿ek, a najwiêkszym sukcesem by³o pozyskanie wielu lekarzy i persone-
lu œredniego. W pierwszych latach w Gubinie pracowali: nieod¿a³owany,
ceniony powszechnie doktor Tadeusz Kunicki, technik dentystyczny W³o-
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dzimierz Dubowik i po³o¿na Wanda Matuszczak, póŸniej doktor Wincenty
Dyduch - dyrektor szpitala. Byli to ludzie s³u¿by zdrowia z powo³ania, ca³-
kowicie poœwiêcili siê niesieniu pomocy chorym w mieœcie i powiecie. Szcze-
gólnie zas³u¿y³ na uznanie i szacunek dr Tadeusz Kunicki. Nazwanie ulicy
w Gubinie jego imieniem to dowód wdziêcznoœci. Czêsto z sob¹ rozmawiali-
œmy, pomaga³ nam redagowaæ lokalna gazetkê "Echo Gubiñskie". Zamie-
rzam przypomnieæ krótko jego wypowiedŸ na sesji PRN  gdy odznaczano go
Krzy¿em Komandorskim OOP. By³a charakterystyczna - odtwarzam z pa-
miêci: "Panie, Panowie, trochê nale¿y siê mi to odznaczenie. Znacie pani¹
Wiktoriê Sawronkê. Chcieli j¹ aresztowaæ za rzekomo wymuszone poronie-
nie. W rzeczywistoœci nast¹pi³o ono z powodu bardzo ciê¿kiej roboty. Praco-
wa³a przy rozbiórce domów. Udowodni³em panu Zbigniewowi Fibakowi -
prezesowi S¹du, ¿e z przyczyny nadwyrê¿enia fizycznego. Szukano pretek-
stu, chcieli ja zamkn¹æ za wrogie wypowiedzi o Zwi¹zku Radzieckim. S¹d
uniewinni³ w koñcu Sawronkê. Dzieci mia³y matkê w domu a rozbiórka
pracowit¹ robotnicê. Zg³osi³a siê do mnie pacjentka z bólami ¿o³¹dka. By³a
to 15 - 16 letnia dziewczynka. Po zbadaniu stwierdzi³em, ¿e jest w ci¹¿y.
Wypyta³em siê jej kto do niej przychodzi. Dowiedzia³em siê nazwisko i ad-
res. Pojecha³em do tego pana. Otworzy³ mi drzwi pan z dwiema belkami i
gwiazdk¹ na pagonie. Oœwiadczy³em mu, ¿e bêdzie ojcem. Wtedy, on wydar³
siê na mnie. Ale ja przy sobie  mia³em Kodeks Karny. Przeczyta³em mu
paragraf o karze za zap³odnienie ma³oletniej. Zastanowi³ siê i wkrótce wziêli
œlub. Dobrze z sob¹ ¿yj¹ a dziecko ma ojca w domu, kobieta prawego mê¿a.
Powiedzcie mi czy nie jest to du¿a zas³uga. Dziœ nie bêdê ju¿ d³u¿ej przema-
wia³ bo czekaj¹ na mnie pacjenci".

Zdj¹³ Krzy¿ z szyi, zabra³ kwiaty i wyszed³ z sali obrad.
Wœród m³odych lekarzy wyró¿niali siê doktor Józef Hadada lekarz sto-

matolog i Zygfryd Gwizdalski - specjalista ginekolog - po³o¿nik. W s³u¿bie
weterynarii du¿e zas³ugi mia³ Alfred Kuczera lekarz powiatowy weteryna-
rii. Przez parê lat by³ sam. By³ bardzo pracowity. Troszczy³ siê zw³aszcza o
rozród zwierz¹t domowych, sprzeda¿ zdrowego miêsa. Zwerbowa³ potrzeb-
nych lekarzy, uruchomi³ w Gubinie lecznicê zwierz¹t.

Nale¿y tutaj wspomnieæ postaæ ksiêdza Szymona Stolmana, proboszcza
parafii rzymsko - katolickiej w Gubinie. Swoja postaw¹ i aparycj¹ zjedna³
wiernych przez co mia³ wp³yw na integracjê Gubina z Macierz¹. Ju¿ wtedy
na zasadach ekumenizmu gromadzi³ wokó³ Koœcio³a wszystkich mieszkañ-
ców miasta. Za³o¿y³ pierwsz¹ polsk¹ dokumentacjê parafialn¹.



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG 53

Nie wiod³o siê mi wszystko pomyœlnie, s³onecznie. By³em te¿ przewodni-
cz¹cym Spo³ecznego Komitetu Odbudowy Domu Kultury w Gubinie - tej
czêœci od ulicy Rycerskiej. Pewnego dnia wezwano mnie do Prokuratury
Powiatowej. Przes³ucha³ mnie Stanis³aw Kaczmarek - prokurator. Postawi³
mi zarzut naruszania dyscypliny bud¿etowej, Odbudowê nasz Komitet za-
kwalifikowa³ do remontu kapitalnego, nie do inwestycji. Dawniej by³y takie
kwalifikacje. Protokó³ przes³uchania podpisa³em. S¹dzi³em, ¿e moje wyja-
œnienia pozwol¹ na oddalenie sprawy. A tu ku mojemu zaskoczeniu, na dru-
gi dzieñ wezwano mnie ponownie do Prokuratury, gdzie  Florian Konwiñski
- szef prokuratury oznajmi³ mi, ¿e moje wyjaœnienia w tej sprawie daj¹
podstawê do zaaresztowania jeszcze przed rozpraw¹ s¹dow¹. To mnie wzru-
szy³o. Florian Konwiñski po zakomunikowaniu powiedzia³, ¿e on jeszcze raz
mnie przes³ucha w ten sposób, i¿ on bêdzie zadawa³ pytania, sam bêdzie na
nie odpowiada³ i pisa³ te odpowiedzi. Po skoñczeniu pisania protoko³u prze-
s³uchania podpisa³em i zosta³em zwolniony. Za kilka dni otrzyma³em tylko
pouczenie i uwagê, by przestrzegaæ przepisów bud¿etowych.

Po raz drugi przes³ucha³a mnie Prokuratura Wojskowa w Zielonej Gó-
rze. By³em redaktorem plakatu z imprezami i uroczystoœciami œwiêta 22
Lipca. W tym czasie by³o czczone. W jednym punkcie napisa³em, ¿e o pew-
nej godzinie odbêdzie siê mecz pi³ki no¿nej Gubiñskiej Dru¿yny Cywilnej z
dru¿yn¹ Jednostek Wojska Polskiego w Gubinie. Postawiono mi zarzut, ¿e
ujawni³em tajemnicê o stacjonowaniu Wojska Polskiego w Gubinie. PóŸniej
dopiero podano do wiadomoœci, ¿e w Gubinie jest pu³k Wojska Polskiego im.
Antyfaszystów Niemieckich. Zrobiono z tego ogromne wykroczenie, chocia¿
w niedzielê wiêcej spacerowa³o ¿o³nierzy w mieœcie ni¿ cywilów. Na pocz¹t-
ku by³o ich wiêcej ni¿ osób cywilnych. Przes³uchiwano mnie dwukrotnie do
po³udnia i po po³udniu. Po kilkunastu dniach dosta³em powiadomienie, ¿e
sprawê umarzono ze wzglêdu na ma³¹ szkodliwoœæ spo³eczn¹ i z uwag¹, ¿e
nie mo¿e siê to powtórzyæ.

Skoro wypowiadam siê o wojsku chcê siê odnieœæ do 4 Dywizji Strzelców
Kresowych. Da³a przede wszystkim poczucie bezpieczeñstwa i pewnoœæ gra-
nicy Polski na Nysie. Rozbudzi³a patriotyczne postawy wœród osiad³ych gu-
biniaków. O¿ywi³a trochê gospodarczo i kulturalnie miasto. Wojsko odbudo-
wa³o i rozbudowa³o swoj¹ bazê, spor¹ liczb¹ budynków mieszkalnych, za-
trudniono pewn¹ grupê cywilnych pracowników, sponsorowa³o budowê Szko³y
Podstawowej nr 3. Klub i kino wojskowe spopularyzowa³y wiele cenionych
filmów i na wysokim poziomie zespo³ów teatralno - estradowych. Mieszkañ-
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cy Gubina s¹ dumni, ¿e 4 Dywizja jest "wylêgarni¹" genera³ów i wysokich
dowódców sztabowych. Bior¹c pod uwagê mo¿liwoœci przerobowe i technicz-
ne gubiñskiego wojska, muszê stwierdziæ, ¿e wtedy w stopniu niedostatecz-
nym wyra¿a³o zainteresowanie rozwojem œrodowiska i miasta. Ale bywa
czêsto tak, ¿e dobrze przygotowany i wyszkolony ¿o³nierz nie zawsze jest
aktywnym spo³ecznikiem. Jest te¿ powiedzenie, ¿e wojsko, szko³a i ksi¹dz
okreœlaj¹ kraj. To powiedzenie mia³o i ma w Gubinie potwierdzenie w ca³ej
donios³oœci.

Na zakoñczenie trochê jeszcze o sobie. W 1958 r. zosta³em powo³any na
dyrektora Gubiñskich Zak³adów Przemys³u Odzie¿owego i od tego roku za-
k³ady te sta³y siê samodzielne. By³em ich dyrektorem do 1960 roku. Ten
awans to rzekomo nagroda za aktywizacjê. W³adze wojewódzkie zapropono-
wa³y mi stanowisko przewodnicz¹cego Prezydium PRN w Strzelcach Kra-
jeñskich. Niechêtnie przyjmowa³em tê funkcjê. Wydawa³o siê mi, ¿e mam
mir wœród za³ogi, spo³eczeñstwa gubiñskiego, miejscowych w³adz, mia³em
te¿ wielu kolegów i przyjació³, cieszê siê, ¿e mam ich nadal. Moja rodzina
czu³a siê tak¿e mi³o, ¿ona mia³a pracê w szkole nr 1. W Gubinie urodzi³o siê
nam troje dzieci. To ich miasto rodzinne. Po drugie powiat strzelecko - kra-
jeñski by³ du¿y, miasto powiatowe ma³e i równie¿ zniszczone. W Zielonej
Górze powszechnie mówiono na ten powiat Korea - ujemnie. Ale wtedy oso-
bista wola niewiele znaczy³a. Musia³em wyraziæ zgodê - liczy³em naiwnie, ¿e
PRN mo¿e mnie nie wybraæ, bo by³em kandydatem z tzw. "teczki", podrzut-
kiem. Wybory na sesji nie spe³ni³y mojej nadziei, bo z 63 radnych w tajnym
g³osowaniu odda³o na mnie g³os 62. Nogi pode mn¹ siê ugiê³y, nie mog³em
wyg³osiæ expose. Sta³o siê. Do dziœ mieszkam w Strzelcach Krajeñskich.
Mam tam te¿ teraz kolegów, serdecznych s¹siadów. Mogê z nimi konie kraœæ,
ale z Gubinem czujê siê wci¹¿ zwi¹zany, za pan brat. Muszê co roku ogl¹d-
n¹æ miasto, odwiedziæ znajomych z pionierskich zmagañ, z m³odych lat, z
którymi z¿y³em siê na dobre i z³a.

Ka¿dy sukces Gubina mnie cieszy. Widzê du¿¹ jego rozwojowa perspek-
tywê. Po³o¿enie przygraniczne  nie jest ju¿ udrêk¹, ciê¿arem, strachem.
Jest szans¹ do rozkwitu ekonomicznego i spo³ecznego. Jestem zadowolony,
¿e Zak³ady Odzie¿owe "Goflan" przystosowa³y siê do nowych warunków
ekonomiczno - rynkowych, tym bardziej, ¿e Jan Chrobak - dyrektor i Broni-
s³aw Kalinowski  g³ówny ksiêgowy to absolwenci szko³y w Strzegowie, przo-
duj¹cy uczniowie, potem po dalszej edukacji byli moimi   wspó³pracownika-
mi. Teraz ju¿ doœwiadczeni, samodzielni, sprawni  kieruj¹ zak³adami z po-
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¿ytkiem dla za³ogi i miasta.
Pocieszaj¹ mnie równie¿ rezultaty siatkarzy "Cariny". W moich 1at po-

bytu w Gubinie dobrze spisywa³a siê. "Gubinianka", dru¿yna pi³ki no¿nej, a
w niej m.in. Ryszard Kruk, Jan i Czes³aw Patrzyk¹towie, ¿o³nierz "Tata" -
pseudonim pi³karski.

Smucê siê trudnoœciami zbytu Zak³adów Obuwia. Mam nadziejê i ¿yczê
im i innym przedsiêbiorstwom z tamtych lat i nowo powsta³ym zak³adom,
spó³kom, warsztatom, by siê rozwija³y w postêpie arytmetycznym.

Obecny Rz¹d RP zapowiedzia³ powrót powiatów - od 1.01.997 r. St¹d te¿
z  myœl¹ ustanowienia powiatu gubiñskiego wspomnê o jego likwidacji w
1961 r. Likwidacjê nale¿y przypisaæ obojêtnoœci w³adz politycznych i admi-
nistracyjnych województwa zielonogórskiego. Bez uzasadnienia powo³ano
powiat Lubsko, z gubiñskiego w³¹czono do niego gminê Biecz. W ten sposób
powiat Gubin sta³ siê bardzo ma³y. W³adze powiatu gubiñskiego nie cieszy³y
siê wtedy zaufaniem w województwie. Dlatego ich odwo³ania, sprzeciwy nie
by³y wspierane przez województwo.

Aktualnie widzê mo¿liwoœæ przywrócenia powiatu w Gubinie. Za tym
przemawia po³o¿enie, wzglêdy historyczne, du¿y potencja³ gospodarczy mia-
sta, jednostki typu powiatowego. ¯yczê tego z ca³ego serca!!!

Zenon Œmigielski 66-500 Strzelce Krajeñskie  24.04.1995 r.

Gubin, lata 70- te.
Baszta i stoj¹cy w
pobli¿u budynek
Wiejskiego Domu
Towarowego. O
budowie banku
jeszcze nikt nie
myœla³
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Pomiêdzy rokiem 1869 a 1934 na terytorium dzisiejszych Niemiec,
Francji, Czech, Polski, Rosji, Austrii, Kamerunu i Chile wybudowano
240 wie¿ poœwiêconych Bismarckowi. Do dziœ stoj¹ jeszcze  172 wie¿e.
Pozosta³e 68 budowli (m.in. w Dani, Papui - Nowej Gwinei i Tanzanii) nie
zachowa³o siê do dnia dzisiejszego.

40. wie¿ znalaz³o siê na terenie dzisiejszej Polski. Do dziœ zachowa³o siê
jeszcze 17. Na Ziemi Lubuskiej wybudowano 9 wie¿: (Gubin, Miêdzyrzecz,
Oœno Lubuskie, S³ubice, Œwiebodzin, Zielona Góra, Wschowa, ¯agañ, ¯ary)
zachowa³y siê 2 (Œwiebodzin i Zielona Góra). Po wielu wie¿ach nie pozosta³
prawie ¿aden œlad (np. Gubin, Miêdzyrzecz, Oœno Lubuskie) inne s¹ w sta-
nie totalnej ruiny. W³aœciciel tej w Œwiebodzinie poszukuje sponsora, zaœ
np. w miejscu wie¿y we Wschowie, pod koniec lat 70-tych, postawiono po-
mnik byka Ilona, który da³ podwaliny pod now¹ rasê hodowlan¹ krów w
Pañstwowym Oœrodku Hodowli Zarodowej w Osowej Sieni ko³o Wschowy.

Jaki by³ powód budowy wie¿ Bismarcka?
Wie¿e stawiano by oddaæ ho³d kanclerzowi za jego zas³ugi w budowie

Rzeszy Niemieckiej. Prawie ka¿da wie¿a na
szczycie mia³a tzw. "misê ogniow¹" co spra-
wia³o, ¿e wie¿e "p³onê³y" przy okazji roczni-
cy urodzin czy te¿ œmierci kanclerza.

Opisywanie wszystkich istniej¹cych
przed laty wie¿ na Ziemi Lubuskiej zajê³oby
zbyt wiele miejsca. Zatem kilka zdañ o gu-
biñskiej Wie¿y Bismarcka i kilku innych w
najbli¿szej okolicy.

Wie¿a Bismarcka w Gubinie
Budowê wie¿y w przedwojennym Guben

zainicjowa³ Albert Koenig w³aœciciel drukar-
ni i wydawca ksi¹¿ek oraz lokalnej gazety.
By³ marzec 1905 rok. Funkcjonuj¹cy w mie-
œcie Zwi¹zek Upiêkszania w³¹czy³ siê do re-
alizacji tego projektu. Rozpisano konkurs by

40. wie¿ Bismarcka w Polsce
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wybraæ naj³adniejszy projekt. W³adze zainteresowane pomys³em przekaza³o
bezp³atnie teren pod budowê. By³ to fragment Wzgórz Gubiñskich przy ów-
czesnej Finstere Gasse (dziœ ul. Tobruk). Wybrano projekt architekta Frit-
za Beyera z Schoneberg ko³o Berlina. Jednak wykonanie by³o lokalne i dzie-
³a tego podj¹³ siê mistrz murarski Bruno Schneider z Gubina. Po ponad
trzech latach wie¿a by³a gotowa. Uroczyste jej otwarcie zaplanowano na 2
wrzeœnia 1908r. Budowa wie¿y kosztowa³a 49 tys. ówczesnych marek (bilet
tramwajowy w 1904 roku kosztowa³ 10 marek).

Do budowy wie¿y u¿yto granitu i czerwonej palonej ceg³y. Mia³a 26,7 m
wysokoœci. Nad ³ukiem pó³kolistym portalu wejœciowego umieszczono herb
Bismarcka i napis "BISMARCK". Na platformê widokow¹ o kwadratowej
powierzchni (12x12m) prowadzi³y schody wewnêtrzne. Na czterech szero-
kich ³ukach nadbudowano okr¹g³¹ platformê widokow¹ z balustrad¹ na
której umieszczono misê ogniow¹. Misê tê usuniêto jednak po kilku latach.

W nastêpnych latach wnêtrze wie¿y ozdobiono m.in. fotografiami Bi-
smarcka. Wie¿ê wysadzono w 1945 r. Ogl¹daj¹c wiele fotografii ³atwo za-
uwa¿yæ, ¿e wizerunek wie¿y na przestrzeni lat ulega³ zmianie. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e wie¿ê modernizowano. Na pocz¹tku lutego 1945 roku wie¿a
mia³a siê jeszcze dobrze. Jednak w kierunku Guben nadci¹ga³y wojska ra-
dzieckie. ¯o³nierze niemieccy broni¹cy miasta, w obawie i¿ wie¿a mo¿e zo-
staæ wykorzystana jak punkt obserwacyjny
przeciwnika, wie¿ê wysadzili.

Dziœ w tym miejscu mo¿na znaleŸæ szcz¹t-
ki po Wie¿y Bismarcka. Niewiele ju¿ tego zo-
sta³o. Gdzie podzia³a siê reszta? Trudno po
latach dociec.

Wie¿a Bismarcka w Zielonej Górze
Niedaleko gubiñskiej, kolejn¹ wie¿ê zbu-

dowano w Zielonej Górze. Ulokowano j¹ na
Górce Wilkanowskiej, najwy¿szym wzniesie-
niu okolicy. By³a ni¿sza od gubiñskiej i mia³a
20 metrów. Otwarto j¹ uroczyœcie po kilku
miesi¹cach od rozpoczêcia budowy 23 sierp-
nia 1902 roku.

Nad wejœciem do wie¿y umieszczono napis
"Erbaut 1902/ Gewerbe- und Gartenbau-/Ve-
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rein zu Grunberg" ("Rok budowy 1902/Zwi¹zek Rzemios³a i Ogrodnictwa w
Zielonej Górze"), który znajduje siê tam do dziœ. Obecnie wie¿a spe³nia³a
rolê wie¿y przeciwpo¿arowej. W tym celu na platformie widokowej postawio-
no oszklon¹ przybudówkê. Dla zwiedzaj¹cych dostêpna jest jedynie za uprzej-
mym zezwoleniem pe³ni¹cych w niej dy¿ur stra¿ników.

Wie¿a Bismarcka w ̄ aganiu
Wiosn¹ 1904 roku podjêto decyzjê o

postawieniu wie¿y w mieœcie. Stosunkowo
póŸno, bo po kilku latach 30 lipca 1908 roku
wmurowano kamieñ wêgielny pod wie¿ê.
Postawiono j¹ na Wzgórzu Zamkowym po
wschodniej stronie miasta. Do budowy
u¿yto g³azów narzutowych z okolic ¯aga-
nia oraz granitu z kamienio³omów z Gniew-
kowa  ko³o Bolkowa. G³owica wie¿y wyko-
nana zosta³a z granitu œl¹skiego. Wie¿a
mia³a 22 metry wysokoœci, misa ogniowa
na szczycie wie¿y wykonana by³a z kute-
go metalu (miedzi) mia³a œrednicê 2,8m i
wa¿y³a 850 kg. Do podtrzymania ognia
u¿ywano drewna nas¹czonego naft¹.

Wie¿ê uroczyœcie otwarto 27 czerwca 1909 roku. W dniu otwarcia wie¿a
by³a dostêpna dla goœci. Wieczorem na g³owicy rozpalono ogieñ.

Po 1990 roku wie¿a spe³nia³a rolê wie¿y
ciœnieñ. Jednak przeciekaj¹ca z rur woda
wsi¹ka³a w mury, które uleg³y rozsadzeniu
podczas mrozów. Dziœ jest obiektem wymaga-
j¹ca remontu, poroœniêta czêœciowo drzewa-
mi i krzakami.

Wie¿a Bismarcka w ̄ arach
Pierwsze spotkanie w sprawie budowy

Wie¿y Bismarcka w ¯arach odby³o siê w li-
stopadzie 1911 roku. Œrodki na budowê wie¿y
pochodzi³y ze spadku (30.000 marek) po zmar-
³ym fabrykancie Teodorze Frenzelu, które
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przekaza³ jego syn. Ca³kowity koszt budowy wynosi³ szacunkowo ok. 50.000 ma-
rek (wg innego Ÿród³a 140.000 marek). W czerwcu 1914 prace przy budowie wie¿y
usta³y z powodu strajku murarzy i cieœli. Ze wzglêdu na wybuch I wojny œwiato-
wej w 1914 roku wie¿a wybudowana by³a do wysokoœci 25 m (projekt przewidywa³
wysokoœæ 42 m lub 48 m.). Wysoka na 25m budowla planowana by³a pierwotnie
jako wie¿a widokowa z instalacj¹ ogniow¹ i nie zosta³a nigdy ukoñczona.

Po 1 sierpnia1914 budowla pozostawa³a w stanie niedokoñczonym. Wie¿a po-
zostawa³a niezadaszona, przez co przez wiele dziesiêcioleci by³a bezpoœrednio nara-
¿ona na wp³yw warun-ków atmosferycznych.

W 1945 wyrwano granitowe kamienie ze schodów zewnêtrznych, w latach 70
- tych by³a wie¿¹ obserwacji ppo¿., w 2011 roku budowla by³a w stanie ca³kowitej
ruiny.

na podstawie www.bismarcktuerme.de oprac. sp

To Gubin
Jak piêkne nasze góry, krakowski rynek- cud
i pe³ne kras Mazury, co wabi¹ do swych wód.
Stolica ma mój Olimp i nad nim milion gwiazd.
Zgadnijcie, które wolê z tych najpiêkniejszych miast?

To Gubin, zachodni s³ychaæ wiew, têsknisz…
twój gwar rozgrzewa krew.
Gubin kochane miasto, tu rzeki dwie wci¹¿ pieszcz¹ Ciê.
To Gubin lubuski stary gród, Gubin z histori¹ los nas splót³.
Wiwat niech roœnie piêkny skroœ naszym snom ojczysty DOM.

Warszawa ma Syrenkê, a Pary¿ s³ynny £uk.
W mym sercu jest Irenka, co mieszka w³aœnie tu.
Biegniemy hen na Wzgórza pe³ne bzów, a st¹d na Wyspê
wró¿yæ , czy skarb znajdziemy znów.
To Gubin…

Spod Baszty trasa bie¿y do Fary- piêkny trakt,
pêdzimy na szczyt wie¿y, by ujrzeæ miasta dal.
To gród nasz graniczny, kolory jak we snach,
a wszystko takie œliczne, ¿e godne gromkich Braw.
To GUBIN.

Janusz Jans
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Kszta³towanie siê œrodowiska twórczego w powojennym Gubinie
zosta³o przedstawione w publikacji autorstwa Tadeusza Firleja "Zarys
historii Gubiñskiego Towarzystwa Kultury" wydanej w 1997 roku z okazji
jubileuszu 40-lecia powstania Gubiñskiego Towarzystwa Kultury. Poni-
¿ej fragment owej publikacji bêd¹cy szkicem obrazuj¹cym dzia³ania
gubinian w kierunku zintegrowania œrodowiska twórczej inteligencji i
o¿ywienia kultury w zrujnowanym wojn¹ mieœcie.

Pierwsze kroki
Miejsce wczorajszych butnych zwy-

ciêzców Europy zajêli inni zwyciêzcy -
zwani w owym czasie wyzwolicielami.
Miliony ludzi nie z w³asnej woli szukaj¹
miejsca lub opuszczaj¹ swoje miejsce
bytu z przyczyn wojny. Up³ynie pó³ wie-
ku, a mo¿e ca³y, resztkami ¿ycia bêd¹
siê pytaæ, co siê sta³o z Kultur¹? Na kon-
to wojny przez wiele lat ksiêgowi bêd¹
dopisywaæ: spalony teatr na Wyspie
Strzeleckiej, spalone gimnazjum, roze-
brane dwa domy handlowe, zlikwidowa-
ne muzeum, rozebrany hotel, zrzucone
na makulaturê ca³e biblioteki, palone w
piecach dzie³a Goethego, Schillera, Szek-
spira, encyklopedie, bia³e kruki.

- "Przecie¿ po cywilizowanych barba-
rzyñcach nie mo¿e byæ œladu" - g³osili nowi
barbarzyñcy.

Na z³om posz³y ujêcia wodne ogrodów. Rury o³owiane by³y przecie¿ w
cenie. Nawet trumny o³owiane wieziono na z³om. Z woli wojny wydawano
wyroki: "Te domy na przemia³". Pustosza³y ulice, a z czasem na resztkach
zgruzowanego miasta zakwit³a lebioda. Poeta napisze "£¹ki umieraj¹cego
miasta". Apokalipsa wojny wros³a w to miasto, ludziom kaza³a czekaæ na
walizkach do jutra. Tymczasem ktoœ chcia³ uprawiaæ ziemiê na wzgórzach,
a dzieci bawi³y siê w poszukiwanie arsena³ów wojny. Wszyscy oni zap³acili
¿yciem. I tak powsta³y nowe okreœlenia: "Góra Œmierci", "ten zza Buga", "ta
pyra", "on góral", "to Œl¹zak", "on jest swój", czyli mo¿na mu zaufaæ, i dalej

Tadeusz Firlej 1926 - 2006
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"andersowiec", "pepeesiak". Czy¿by te okreœlenia by³y symbolem tworz¹cej
siê kultury? Ten wielki aglomerat ludzki z ró¿nych stron œwiata wyniós³ z
wojny doœwiadczenia - nie byæ pierwszym w natarciu. By³ to czas rozpozna-
wania siê, "obw¹chiwania", coœ ty za jeden, i by³o w tym du¿o racji.

Pierwsze powojenne lata 1945-1950 ¿ycia w Gubinie nie zapisa³y siê wiel-
kimi zg³oskami. Walka o w³adzê, nieudolnoœæ w³adzy, partyjnoœæ w³adzy
oraz arogancja w³adzy by³y dokuczliwe dla wszelkiego bycia. Przyk³adem
mo¿e byæ zmiana nazwy wsi Niemaszchleba na Chlebowo (w socjalizmie nie
mog³o brakowaæ chleba), czy osady Niemcza na Polanowice (historycznoœæ
nazwy pokonana zosta³a przez koniecznoœæ podkreœlenia polskoœci na tych
ziemiach). Mimo to ludzie w miarê czasu nabierali wprawy "ostania siê" za
wszelk¹ cenê. Dziœ ich okreœlamy pionierami.

A jak wygl¹da³ obraz miasta, jego panorama, szczególnie noc¹? Oczodo³y
pustych domów, gdzieniegdzie s³abe ogniki œwiate³, jak œwieczki na opusto-
sza³ym cmentarzu i modlitewna cisza, w której tylko przyroda szmerem
odmawia³a ró¿aniec za tych i tamtych. Do krajobrazu miasta zaliczyæ te¿
nale¿y fenomen Mamy Jab³oñskiej, nazwanej przez Mariana Brandysa Muter
Courage, która wraz z koniem Morycem i ci¹gnion¹ przez niego platform¹
wozi³a ludzi ze stacji kolejowej do miasta i z miasta na stacjê. Stanowi³a ona
nie lada atrakcjê dla przyje¿d¿aj¹cych tu literatów i dziennikarzy.

Naprzeciw tym czasom wychodzi ma³a grupa inteligencji, skupiona przy
ludziach pióra, jakimi na owe czasy byli Tadeusz Firlej, dr Tadeusz Kunic-
ki, £ucjan Dziubek oraz ksiêgarz Witold Wawrzyniak, a tak¿e Stefan Chlebny
i Wiktor Wawrzonek. Czêstym miejscem spotkañ by³y Wzgórza Gubiñskie
zwane Gór¹ Œmierci. Przestrzeñ i daleki horyzont by³ szczególnym bodŸcem
do prowadzenia rozmów na temat przysz³oœci miasta i jego kultury. Odby³o
siê wiele rozmów i dyskusji, jak o¿ywiæ kulturê w tym mieœcie. Powstaj¹cy
Dom Kultury stworzy³ oficjalne ramy dzia³alnoœci kulturalnej w sekcjach:
literackiej, szachowo-bryd¿owej i turystycznej. Zachowa³o siê pismo z Wy-
dzia³u Kultury Rady Narodowej z dnia 3 wrzeœnia 1957 r. zapraszaj¹ce
Tadeusza Firleja na zebranie, które mia³o powo³aæ Gubiñskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury. By³ to pierwszy oficjalny krok w³adz w stworzeniu
podstaw do rozwoju ¿ycia kulturalnego. I tak, w dniu 20 grudnia 1957 r.
dotychczasowe wolne grupki dzia³aj¹ce w sekcjach postanowi³y zorganizo-
waæ klub inteligencji o nazwie "Lubuszanin". W³adze tego¿ klubu ukonsty-
tuowa³y siê w sk³adzie: W³adys³aw Gumiñski - prezes; Julian Mat³acki -
wiceprezes; Jerzy Brzeziñski - sekretarz; Marian Florczyk - skarbnik; Ste-
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fan Chlebny - cz³onek; Wiktor Wawrzonek - cz³onek. Do komisji rewizyjnej
weszli: Boles³aw Pop³oñski, £ucjan Dziubek, Henryk Orzeszko, Tadeusz
Firlej, Ludwika Jutrzenka. Nazwa klubu by³a nazw¹ posi³kow¹, pod której
szyldem mog³oby istnieæ i dzia³aæ Gubiñskie Towarzystwo Kultury. By³o to
na owe czasy pozytywnym rozwi¹zaniem i dopiero w póŸniejszych latach
u¿yto oficjalnie nazwy Gubiñskie Towarzystwo Kultury. Na potwierdzenie
ju¿ ukszta³towanej dzia³alnoœci mo¿na poleciæ lekturê Mariana Brandysa,
pierwszego pisarza z Warszawy, który w reporta¿u "Na granicy" barwnie
opisa³ poczynania wspomnianego towarzystwa.

Zainteresowanie towarzystwem wynika³o z potrzeby o¿ywienia kultury
w Gubinie. Po prostu ludzie szukali mo¿liwoœci zaistnienia. Ukonstytuowa-
nie siê formalnego zarz¹du w myœl statutu by³o poprzedzone trzyletni¹ dys-
kusj¹ i rozmowami. Spotkania literackie organizowane przez Tadeusza Fir-
leja, pracownika Domu Kultury, mia³y charakter kameralny, bo na owe
czasy nie mog³y byæ na wskroœ publiczne. Do "salonu literackiego" móg³
przyjœæ ka¿dy; filozof, in¿ynier, muzyk... Tote¿ spotkania urozmaicane obec-
noœci¹ pisarzy z zewn¹trz uatrakcyjnia³y wieczorne dyskusje. Jednym z
uczestników spotkañ by³ tak¿e dr Tadeusz Kunicki, który ze swoj¹ twórczo-
œci¹ literack¹ ukrywa³ siê, a tylko poznanym i zaufanym mówi³, ¿e pisze do
"Nowej Kultury" i innych czasopism warszawskich.

Istotnie, pisa³, przedstawiaj¹c problemy szkó³, biednych, niedo¿ywionych
dzieci. Jak¿e ubolewa³, ¿e w mieœcie jest tyle fortepianów, a nie ma ogniska
muzycznego, ¿e nie ma kto uczyæ Janków-muzykantów. To on by³ sumie-
niem, to on wiedzia³ i rozumia³, ile jest cierpi¹cych i potrzebuj¹cych. W dniu
28 maja 1958r., w godzinach wieczornych zmar³ nasz doktor na skutek
odniesionych jeszcze na wojnie ran. Jego pogrzeb zgromadzi³ niezliczone
rzesze ludzi, nie tylko jego pacjentów. Cz³onkowie sekcji literackiej: Tade-
usz Firlej, £ucjan Dziubek, Stefan Chlebny i Wiktor Wawrzonek, bêd¹cy w
owym czasie radnym, wyst¹pili z wnioskiem do Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Gubinie za poœrednictwem W.Wawrzonka o upamiêtnienie
zas³ug dr. Tadeusza Kunickiego poprzez nadanie ulicy Wiejskiej jego imie-
nia. Powiatowa Rada podjê³a uchwa³ê, akceptuj¹c wniosek. Drug¹ sekcj¹
by³ Klub Mi³oœników Sztuki pod kierownictwem Micha³a Œwitalskiego i
opiek¹ zawodowego plastyka Czes³awy Misztalskiej. Dzia³a³ na pe³nych ob-
rotach. W klubie, który mieœci³ siê przy ul. Œl¹skiej w suterenie (obecnie
Zak³ad Gazowniczy), wybudowano dwa piece do wypalania ceramiki w sty-
lu greckim i ³u¿yckim. Lepiono maszkarony, malowano, a jak dyskutowa-
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no! Jednym s³owem by³a to gubiñska cyganeria na wzór paryski. W jej
krêgu dzia³ali: Józef Osóbka, Cezary Iwaszkiewicz, Adam Jarosz, Jerzy
Buczek, Witold Rymkiewicz, Kornel Kolasiñski, Tadeusz Tchórzelski oraz
ca³e grono m³odzie¿y, które stawia³o pierwsze kroki w kszta³towaniu umie-
jêtnoœci plastycznych. Duchowym opiekunem i inspiratorem Klubu by³ ar-
chitekt powiatowy in¿. Artur Motylewski. Dzia³a³a równie¿ sekcja histo-
ryczna pod kierownictwem Walentego Robowskiego, która m.in. wspiera³a
poczynania Klubu Mi³oœników Sztuki w ustalaniu historycznych form le-
pionej i wypalanej ceramiki. Sekcja mia³a w planie wydanie monografii o
Gubinie lub przewodnika historycznego, lecz projekt ten upad³ z braku fun-
duszy.

Du¿¹ frekwencj¹, szczególnie wœród m³odzie¿y, cieszy³ siê Klub Filmo-
wo-Fotograficzny, kierowany przez Tadeusza Firleja. Dawa³ on mo¿liwoœæ
stania siê aktorem i re¿yserem jednoczeœnie, a tak¿e bycia animatorem sztuki
fotograficznej.

By³a te¿ muzyka... Preludium do marzeñ o ognisku muzycznym, które-
go pomys³odawc¹ by³ Tadeusz Kunicki, a realizatorem maestro Antoni Sala-
bura, by³a Pi¹ta Symfonia Beethovena, któr¹ maestro zaaran¿owa³ na jed-
nym z wieczorów w Domu Kultury z odtwarzanej p³yty analogowej. Pilnuj¹-
ce wejœcia do piekie³ka (klub w Domu Kultury) namalowane diab³y z wra¿e-
nia opuœci³y wid³y. Atrakcyjnoœæ miejsca i serwowanych sztuk by³a na owe
czasy wyj¹tkowa. Wystarczy³o has³o - dziœ Szymanowski - "Harnasie" i sala
nape³nia³a siê po same brzegi; "Koty" architekta A.Motylewskiego; "Obcy"
Alberta Camus; dyskusja filozoficzna "Czy Arab musi mieæ nó¿ w zêbach?".
By³a to aluzja do ówczesnej polityki, co nale¿y t³umaczyæ: "rozmawiamy, ale
nó¿ trzymamy w zêbach - na wszelki wypadek".

Tak w przybli¿eniu przedstawia³ siê obraz tworzonych w trudnych po-
wojennych czasach podwalin kulturalnej dzia³alnoœci, z któr¹ ³¹cz¹ siê na-
zwiska wielu ludzi, rekrutuj¹cych siê z miejscowej inteligencji. Artur Dzie-
wia³towski - kierownik Wydzia³u Kultury Rady Powiatowej w Gubinie,
akceptuj¹cy z urzêdu poczynania dzia³aczy; Tadeusz Firlej - pracownik Domu
Kultury w Gubinie, organizator sekcji literackiej, fotograficzno-filmowej oraz
turystycznej; £ucjan Dziubek - nauczyciel Liceum Ogólnokszta³c¹cego, po-
eta; Walenty Robowski - nauczyciel, z zami³owania historyk; Stefan Chleb-
ny - wspó³organizator sekcji literackiej, bryd¿owo-szachowej, turystycznej,
œwietny erudyta; Micha³ Œwitalski - organizator Klubu Mi³oœników Sztuki,
plastyk; Wiktor Wawrzonek - kierownik Domu Kultury, wspó³twórca sek-
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cji literackiej; Tadeusz Mankiewicz - kierownik Domu Kultury; Ryszard
Pantkowski - twórca zespo³u muzycznego przy LO, plastyk, historyk; Wi-
told Wawrzyniak - ksiêgarz; Jan Walczak - sêdzia; Jerzy Brzeziñski - na-
uczyciel, sekretarz Klubu "Lubuszanin"; W³adys³aw Gumiñski - adwokat,
prezes Klubu "Lubuszanin"; Julian Mat³acki - ksiêgowy, wiceprezes Klubu;
Marian Florczak - nauczyciel, skarbnik Klubu; Zbigniew Pawlikowski -
prawnik, cz³onek sekcji literackiej; Zdzis³aw Pawlak - in¿ynier, cz³onek
sekcji literackiej; Wac³aw Branny - dyrektor banku, cz³onek sekcji literac-
kiej; Artur Motylewski - architekt powiatowy, inspirator dzia³alnoœci pla-
stycznej i literackiej; Irena i Tadeusz Kowalscy - in¿ynierowie, cz³onkowie
sekcji literackiej; Henryk Lenartowicz - oficer WP, cz³onek sekcji literac-
kiej; Maria Sibiñska - kierownik biblioteki miejskiej; Joanna i Zygfryd
Gwizdalscy - lekarze; Maria Grabowska - lekarz; Tadeusz Szczekod - lekarz
weterynarii; Józef Hadada - lekarz dentysta; Stanis³aw Chmielewski - mu-
zyk; Czes³aw Œwi¹tkowski - nauczyciel; Józef Osóbka, Cezary Iwaszkie-
wicz, Czes³awa Misztalska, Adam Jarosz, Jerzy Buczek, Witold Rymkie-
wicz, Kornel Kolasiñski - plastycy; Zygmunt ¯ó³kiewski - dzia³acz ZHP;
Tadeusz Tchórzelski - lekarz. Wymienione osoby odegra³y znacz¹c¹ rolê w
pobudzaniu dzia³añ, kszta³towaniu, szerzeniu i propagowaniu kultury w jej
szerokim znaczeniu, pocz¹wszy od literatury, poprzez muzykê, plastykê,
film i fotografiê, koñcz¹c na turystyce.

Tadeusz Firlej

Kto jeszcze pamiêta taki obrazek g³ównego skrzy¿owania w mieœcie?
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Poni¿szy tekst napisano w 2001 roku, kiedy to likwidacja garnizonu
Gubin by³a ju¿ przes¹dzona. W po³owie 2002 roku garnizon przesta³
istnieæ. Jako ostatni z pok³adu zszed³ kapelan o. Edward Olech. Miê³o
10 lat od tamtej pory. Warto po latach przypomnieæ niektóre fakty.

W temacie likwidacji gu-
biñskiego garnizonu mo¿na
rzec, i¿ koœci zosta³y rzuco-
ne. Za kilka miesiêcy wojsko
w Gubinie przejdzie do histo-
rii. Coœ kiedyœ ma swój po-
cz¹tek, ma i koniec. I w za-
sadzie mo¿na by nad tym
przejœæ do porz¹dku dzienne-
go, gdyby nie... No w³aœnie.
PrzeœledŸmy rozwój wyda-
rzeñ ostatnich miesiêcy.

Pierwsze nieœmia³e, trak-
towane pó³ ¿artem, pó³ serio plotki, zaczê³y kr¹¿yæ oko³o listopada ubieg³ego
roku. Ma³o kto traktowa³ je powa¿nie. Likwidacja wojska w Gubinie? Prze-
cie¿ niedawno - we wrzeœniu - otrzymali nowy sztandar, brygadzie "w³os z
g³owy nie spadnie" - zapewniali prze³o¿eni, niedawno zlikwidowano dywi-
zjê... Nie, to niemo¿liwe.

Pierwsza „farbe puœci³a”
Gazeta Lubuska. 28 grudnia
Dariusz Chajewski w arty-
kule "Zielonym do do³u" na-
pisa³: Jak dowiedzieliœmy siê
nieoficjalnie, wed³ug wstêp-
nych planów zaciskania woj-
skowego pasa zlikwidowana
ma zostaæ 4. Dywizja Zme-
chanizowana. Z map zniknie
kilka lubuskich garnizonów.
Panika, jaka zapanowa³a w

K³amano do koñca

Dowódca dywizji p³k Leon Komornicki sk³ada gratulacje
dowódcy 5 brem pp³k. Ryszardowi KuŸniackiemu. Z lewj
pp³k Lucjan Cieœlak, z prawej mjr Perdek

Dowództwo dywizji. Drugi z prawej p³k Tadeusz Wilecki
(1984-1986), p³k W.Oko³ów, pp³k A.Muth,  p³k J.Kar-
wata, pp³k M.Goszczycki
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Gubinie, Kroœnie Odrzañskim, Miêdzyrzeczu by³a jak najbardziej uzasad-
niona. Wojskowi usadowieni najwy¿ej twierdzili: Warszawa trzyma wszyst-
ko w sekrecie, ¿eby nie by³o stosu petycji od w³adz wojewódzkich, miejskich,
samorz¹dów i organizacji
spo³ecznych. Zaœ zastêpuj¹-
cy rzecznika ministra obro-
ny narodowej stwierdzi³, i¿
jego zdaniem ludzie s¹ prze-
czuleni, nadwra¿liwi.

Minister obrony Broni-
s³aw Komorowski w wywia-
dzie dla Trybuny 22 grud-
nia 2000 roku powiedzia³
m.in.: "Kadrze chcia³bym
¿yczyæ, by od przysz³ego
roku wiedzia³a, jaki los j¹
czeka, które garnizony
bêd¹ likwidowane, a które bêd¹ trwa³y i siê rozwija³y".

Prasa, ju¿ nie tylko lubuska, zaczê³a publikowaæ kolejne artyku³y o
maj¹cych nast¹piæ w wojsku ciêciach. Jednak wojskowi - kandydaci do
wyciêcia - dalej nie wiedzieli
nic. Atmosfera gêstnia³a z
dnia na dzieñ. Prze³o¿eni
bez skrupu³ów informowa-
li prasê o tym, i¿ wojskowi
w zasadzie wszystko
wiedz¹. Kto, kiedy, gdzie;
wojskowi informowali pra-
sê, ¿e dalej nic nie wiedz¹.

23 stycznia mieszkañcy
Gubina, g³ównie wojskowi,
spotkali siê z grup¹ parla-
mentarzystów. Pose³ Brach-
mañski bêdzie siê stara³ o
przyjazd ministra. Jeœli nie przyjedzie, to znaczy, ¿e nas olewa - mówi³.
Chyba wykraka³. Jednak nas ola³. Pose³ Fiedorowicz zaskoczony rozwojem
wydarzeñ pisze do prezydenta, ministra: Panie Ministrze raz jeszcze proszê

Dowództwo 27 pcz. Od lewej: kpt. M.Polkowski, mjr H.
Kuczyñski, pp³k R.Buchta (dowódca pu³ku), mjr K.Iwa-
nowicz, mjr M.Kamieniarz, kpt. R.Suwa³a

Rok 1991. Biskup polowy gen. S³awoj L.G³ódŸ z wizyt¹ w
dywizji. Wszystko wskazuje na to, ¿e jest b.dobrze, wi-
daæ (jeszcze) œwietlan¹ przysz³oœæ dywizji
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o opamiêtanie siê, natychmiastowe wycofanie siê z tej z³ej decyzji i publiczne
og³oszenie, ¿e proces restrukturyzacji bêdzie przebiegaæ w czasie, a w przy-
sz³oœci bêd¹ podejmowane tylko skonsultowane, rozs¹dne, uzgodnione spo-
³ecznie decyzje; szefa sztabu generalnego: Panie Generale, gdzie tu sens,
logika, gdzie honor wojska. Dlaczego szargana jest tradycja orê¿a polskiego,
po có¿ by³o przekazywaæ tradycje 5-tych Kresowych, po co sztandar wrêcza-
ny pod koniec ubieg³ego roku, po co ówczesne upewnienia Dowódcy Œl¹skie-
go Okrêgu Wojskowego, przedstawiciela Sztabu Generalnego, podsekreta-
rza stanu w Kancelarii Prezydenta o tym, jak wspania³a jest 5 Brygada i ¿e
"w³os jej z g³owy nie spadnie" - a po kilku miesi¹cach Pan Genera³ mówi o
likwidacji wojska w Gubinie. Gdyby Pan Genera³ by³ oficerem przys³anym
przez NATO z Hiszpanii czy Francji, to by³oby to czêœciowo uzasadnione -
ale przecie¿ Pan Genera³ s³u¿y³ tutaj i zna wartoœæ tego wojska".

Styczeñ siê ma ku koñcowi, wojskowi dalej wiedz¹ tyle ile wiedzieli - w
Gubinie prawdopodobnie ma nie byæ wojska. Niektórym puszczaj¹ nerwy i
zaczynaj¹ szukaæ pracy na w³asn¹ rêkê.

Dowódca 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. Zbigniew Szura,
w wywiadzie udzielonym "G³osowi Powiatu Kroœnieñskiego" podkreœla - ¿e
rozumie te decyzje, ale likwidacja niektórych garnizonów powinna byæ od³o-
¿ona w czasie. Nie za³atwia siê takich problemów w ci¹gu roku, czy nawet
dwóch. Potrzebne s¹ co najmniej trzy albo i wiêcej lat - po to, ¿eby kadra, jej
rodziny, pracownicy cywilni mieli szansê znaleŸæ sobie miejsca pracy. Ina-
czej ka¿dy zostanie postawiony pod murem i rozegraj¹ siê tragedie ¿yciowe.
Problem w tym, ¿e gen. Szura pochodzi z linii, zna ¿ycie, a decyzje zapadaj¹
gdzie indziej. Czy ma na nie wp³yw - wychodzi na to, ¿e nie.

W stronê Warszawy p³yn¹ listy, proœby, petycje. Czy ktoœ je czyta? Mo¿e
i tak. Nap³ywaj¹ odpowiedzi na niektóre. W zasadzie w stylu - wiecie, rozu-
miecie. Wojskowi dalej wiedz¹ tyle, ile- na pocz¹tku. Prze³o¿eni na szczy-
tach wojskowej w³adzy w hipokryzji osi¹gaj¹ szczyty.

Chajewski w kolejnym artykule na ³amach Gazety Lubuskiej 28 stycz-
nia informuje: - Gdy przed kilkoma tygodniami pisaliœmy o przymiarkach
do likwidacji lubuskich garnizonów i jednostek twierdzono, ¿e jest to sianie
przys³owiowej paniki. Niestety, nasze czarnowidztwo sprawdza siê i to w
najbardziej pesymistycznej wersji.

Na wszelkich szczeblach zapewnia siê wojskowych, ¿e armia nie porzuci
swoich ¿o³nierzy. Jednak w wiêkszoœci przypadków uwa¿aj¹ oni, ¿e postê-
puje siê zgodnie z zasad¹ "Murzyn zrobi³ swoje..." Rzecznik prasowy MON,
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Eugeniusz Mleczak zapewnia, ¿e armia przygotowa³a siê znacznie wcze-
œniej na rewolucjê i gotowe s¹ zarówno programy dochodzenia do po¿¹danej
liczebnoœci i struktury, jak i pomocy wojskowym, dla których nie wystarczy
miejsca w szeregach. Woj-
skowi zapewniaj¹ równie¿
o tym, ¿e armia zrobi
wszystko co mo¿liwe, ¿eby
oszczêdziæ problemów spo-
³ecznoœci lokalnej.

Jak sceptycznie twier-
dzi Lech Kiertyczak, bur-
mistrz doœwiadczonego ju¿
wczeœniej przez demilitary-
zacjê Gubina, w podobne
deklaracje nie wierzy.

Wojskowi, przynaj-
mniej w Gubinie, o ¿ad-
nych zapewnieniach nie
s³yszeli. Wiedz¹ tyle samo, ile na pocz¹tku.

Jedyne Ÿród³o informacji gubiñskich ¿o³nierzy, Gazeta Lubuska, 2 lute-
go w artykule "Likwidacja nieunikniona" pisze: - O tym, które garnizony i
kiedy bêd¹ zlikwidowane
zdecyduje dowódca Wojsk
L¹dowych. Decyzjê poprze-
dzi spotkanie dowódcy gen.
Edwarda Pietrzyka z lubu-
skimi parlamentarzystami
w po³owie lutego.

Po³owa lutego za nami
dawno. Jak znam ¿ycie,
gen. Pietrzyk nie spotka siê
z lubuskimi parlamentarzy-
stami, a wojskowi dalej
wiedz¹ niewiele.

31 stycznia Rada Mini-
strów przyjê³a "Program przebudowy i modernizacji technicznej Si³ Zbroj-
nych RP w latach 2001-2006". W minionym dziesiêcioleciu to kolejny pro-

1998 rok. Ostani apel 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowa-
nej im. Króla B.Chrobrego przed likwidacj¹. Na apel sta-
wi³ siê m.in. dowódca dywizji gen. Z.G³uszczyk (1976-
1980) z ¿on¹ Ró¿¹ i p³k Z. Sobecki.

Jesieñ 1988 r. Ostatni dowódca 5 KDZ p³k L.Kamiñski
¿egna ostatnie szeregi kadry zawodowej. Potem z³o¿y
meldunek o rozwi¹zaniu dywizji.
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gram. Zdaniem ministra doskona³y. Poprzednie, zdaniem ich twórców, te¿
by³y doskona³e. Efekty po 10 latach? Np. 6 samolotów dostosowanych do
potrzeb NATO, archaiczna ³¹cznoœæ i totalna bieda w szeregach wojska. Do
miejskiej kasy stawia siê coraz to d³u¿sza kolejka mundurowych. Czy ten
program uzdrowi polsk¹ armiê? Jego realizacja ju¿ na starcie ka¿e w¹tpiæ.
Jesieni¹ oka¿e siê, ¿e program wymaga powa¿nej korekty.

Jedno z praw Finglesa mówi: Je¿eli jakaœ praca zosta³a od pocz¹tku Ÿle
wykonana, to bardzo prawdopodobne jest, i¿ wszelkie próby jej poprawienia
jeszcze j¹ pogarszaj¹. Czy¿by Fingles przewidzia³ restrukturyzacjê polskiej
armii?

Minister Komorowski w swoich stwierdzeniach publikowanych w woj-
skowej prasie w zasadzie nie widzi wiêkszych problemów. W Polsce Zbrojnej
nr 6 z lutego 2001 pisze: Dla pracowników wojska, w tym równie¿ dla zwal-
nianych ¿o³nierzy zawodowych, przewidziano oko³o 60 tys. stanowisk w
administracji, szkolnictwie oraz w jednostkach obs³uguj¹cych i zabezpie-
czaj¹cych. Zaœ rzecznik prasowy ministra dodaje: - Do czasu podpisania
przez ministra ostatecznego planu wszystkie niepokoj¹ce kadrê pog³oski
nale¿y traktowaæ ostro¿nie. Równolegle z list¹ garnizonów pojawi¹ siê pla-
ny rozszerzonej rekonwersji kadry, wzbogacone liczniejsze ni¿ dot¹d oferty,
nakierowane g³ównie na zmianê garnizonu i kursy u³atwiaj¹ce start w cy-
wilu. Minister ma pieni¹dze na ten cel.

W Polsce Zbrojnej nr 7 minister Komorowski pytany, czy kadra z garni-
zonów, które bêd¹ likwidowane, mo¿e siê spodziewaæ zapowiadanego od wie-
lu lat programu os³onowego, odpowiada: - System os³ony socjalnej dla kadry
zwalnianej z wojska istnieje. Zalicza do niego: mo¿liwoœæ uzyskania upraw-
nieñ emerytalnych po 15 latach s³u¿by, bez osi¹gania pe³nego wieku emery-
talnego. Przyzwoite rozstawanie siê wojska z ludŸmi umo¿liwia ³¹czenie
emerytury wojskowej z zarobkowaniem w cywilu przez emeryta wojskowe-
go. Kolejnym korzystnym dla kadry elementem s¹ odprawy wyp³acane ¿o³-
nierzom odchodz¹cym do rezerwy. Nastêpnym nadzwyczaj cennym elemen-
tem jest mo¿liwoœæ odchodzenia z wojska bez koniecznoœci zwalniania miesz-
kania - ³¹czy nie z mo¿liwoœci¹ wykupienia go na korzystnych warunkach.
Tworzenie wra¿enia, czy rozdawanie obietnic, ¿e za jakiœ czas powstan¹
dodatkowe os³ony szczególnie o wymiarze finansowym, w moim przekona-
niu by³y nieuczciwe.

Z góry by³o wiadomo, ¿e dodatkowych pieniêdzy nie bêdzie. Zreszt¹ wsku-
tek pustych obietnic kadra, zachowuj¹c siê absolutnie racjonalnie, przesta-
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³a z armii odchodziæ. Czeka³a z odejœciem na obiecane, wiêksze pieni¹dze z
tytu³u odpraw. W efekcie, mimo za³o¿eñ, armia siê nie zmniejsza³a, ale zwiêk-
sza³a. Przyby³o ok. 1500 ¿o³nierzy zawodowych. Chcia³em, wiêc uczciwie
powiedzieæ, ¿e ¿adnych dodatkowych pieniêdzy na odprawy nie bêdzie, bo
ich po prostu nie ma w bud¿ecie - powiedzia³ minister Komorowski.

To wiêc jak? S¹ pieni¹dze, czy ich nie ma? Nic dodaæ, nic uj¹æ.
Na apel burmistrza odpowiedzia³a kancelaria Prezydenta RP. W War-

szawie 5 lutego spotka³ siê z samorz¹dowcami minister Œmietanko. Pisz¹cy
by³ jednym z uczestników spotkania, z którego szczerze mówi¹c niewiele
wynika³o. Odnios³em wra¿enie, ¿e minister myœlami by³ gdzie indziej. Tam
po raz pierwszy burmistrz Gubina L.Kiertyczak i cz³onkowie delegacji us³y-
szeli: brygada w Gubinie jest nie do uratowania.

Na dodatek: przedstawiciele szefa sztabu generalnego nie dostali zgody
na udzia³ w spotkaniu, minister obrony zaprosi³ burmistrzów Gubina i Kro-
sna Odrz., potem siê rozchorowa³ i w planowanym terminie spotkanie nie
dosz³o do skutku.

15 wrzeœnia 2001. Na dzisiejszym placu Jana Paw³a II dowódca 5 Kresowej Brygady
Zmechanizowanej p³k Zbigniew Smok ¿egna sztandar. Taki by³ koniec wojska w naszym
mieœcie. Garnizon Gubin przeszed³ do historii. Pozosta³ ¿al do decydentów, ¿e nie potrafili
stan¹æ oko w oko z podw³adnymi i powiedzieæ prawdê o likwidacji. Mijali siê z ni¹ do koñca.
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Luty dobiega koñca, a wojskowi dalej oficjalnie nie wiedz¹ prawie nic.
Nieoficjalnie mówi siê, ¿e do koñca roku brygada zostanie zlikwidowana.
Prawdopodobnie.

T¹  relacj¹ z przebiegu wydarzeñ chcia³bym uzmys³owiæ Czytelnikowi
szacunek w³adzy dla tzw. "do³ów". Mo¿na œmia³o domyœlaæ siê, ¿e podobnie
traktowane s¹ wszystkie inne nasze problemy. Choæby bezrobocie. Umiecie
sobie radziæ - radŸcie sobie sami.

Stowarzyszenie Oficerów Pi¹tych Dywizji Wojska Polskiego "Kresowiak"
w Gubinie przypomnia³o ministrowi Komorowskiemu sposób, w jaki kilka
lat temu zosta³a rozwi¹zana 5 Kresowa Dywizja Piechoty: "Wielokrotne
wizyty prze³o¿onych z ró¿nych szczebli dowodzenia utwierdzi³y nas w prze-
konaniu, ¿e dywizja jest dobrym zwi¹zkiem taktycznym, posiada doskona³¹
bazê szkoleniow¹ i warunki bytowania, a brakiem rozs¹dku wg prze³o¿o-
nych by³aby jej likwidacja" - napisa³ prezes Lech Kamiñski. Mimo to zosta-
³a zlikwidowana. Byli wojskowi gubinianie podkreœlaj¹, ¿e na zawsze zapa-
miêtaj¹ "styl i klasê, w jakim dokonano likwidacji". Pisz¹c ten list chc¹
"zapobiec kolejnym nieudanym eksperymentom w wojsku". Niebawem "praw-
dziwego wojska trzeba bêdzie ze œwiec¹ szukaæ" - dodaj¹ w liœcie.

I na marginesie. W Bundeswehrze te¿ rozpocz¹³ siê proces restruktury-
zacji. Zaraz po og³oszeniu jej programu, na oficjalnej stronie internetowej
niemieckiej armii ukaza³a siê ogólnodostêpna informacja o zmianach w woj-
sku. Publikacja liczy kilkadziesi¹t stron. Zawiera dok³adne wykazy, termi-
ny, tabele i mapki. Nie tylko ¿o³nierze, ale. ka¿dy obywatel mo¿e dowiedzieæ
siê, jaka bêdzie struktura Bundeswehry i dyslokacja za rok czy za dwa lata.
W podanej do publicznej wiadomoœci informacji nie ma ¿adnych niedomó-
wieñ. S¹ za to konkrety. ¯o³nierze s¹ za restrukturyzacj¹ i chyba przede
wszystkim nie w pieni¹dzach rzecz, ale w zdolnoœci podejmowania przeko-
nuj¹cych decyzji i ich publicznego og³aszania.

A gubiñscy ¿o³nierze powoli sposobi¹ siê do roli ¿o³nierza-tu³acza. Cze-
kaj¹ na kolejne informacje w Gazecie Lubuskiej. Mo¿e z jej ³amów dowiedz¹
siê o szczegó³ach "Programu przebudowy i modernizacji technicznej Si³ Zbroj-
nych RP"?

sp - Gazeta Gubiñska nr 7/2001 z 27.03.2001
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Niniejszym przedstawiamy nasze sprawozdanie z posiedzenia  Rady Miasta
w roku 1863, które rozpoczêliœmy w ostatnim numerze Dodatku OjczyŸnia-
nego. Tym razem chodzi o posiedzenie z 18 grudnia 1863 r. Ówczesny spra-
wozdawca pisze:

Posiedzenie by³o w wysokim stopniu interesuj¹ce. Zosta³y podjête uchwa³y
wielkiej wa¿noœci. Skutki poszczególnych uchwa³ bêd¹ przez d³u¿szy czas
dobrze  wp³ywaæ na dobro wspólne. Spróbujemy niektóre uchwa³y omówiæ
bardziej szczegó³owo.

Najpierw omówiono sprawê dotycz¹c¹ sporu g³ównej gminy koœcielnej z
patronem (dawn. fundatorem koœcio³a odpowiedzialnym za utrzymanie -
przyp. t³um.) w sprawie d³ugów koœcio³a. Wiadomo, ¿e nasza fara ma swój
maj¹tek. Ma³e wp³ywy nie wystarczaj¹ na pokrycie g³ównych wydatków.
Przed ok. 20 laty koœció³ zosta³ odrestaurowany. Wówczas nie zastanawiano
siê, sk¹d wzi¹æ pieni¹dze na odrestaurowanie. Znalaz³o siê jednak dosyæ
ludzi, którzy po¿yczyli konieczny kapita³. Po¿yczki nigdy nie zosta³y praw-
nie potwierdzone, poniewa¿ zaniechano wówczas uzyskania wymaganego
zezwolenia. Nie zastanawiano siê wówczas tak¿e, w jaki sposób zaci¹gniête
d³ugi maj¹ zostaæ sp³acone. Wp³ywy koœcio³a nie wystarcza³y na pokrycie
odsetek od tych d³ugów. Rozwi¹zano to w ten sposób, ¿e brakuj¹ce kwoty
brano z kasy miejskiej. W ten sposób d³ugi, zamiast zostaæ sp³acone, ci¹gle
ros³y. Ten niepo¿¹dany stan musia³ zostaæ zdecydowanie usuniêty. W tym
celu odby³a siê konferencja wybranych cz³onków magistratu, Rady Miej-
skiej i Rady Parafii Koœcielnej. W toku tych negocjacji magistrat sporz¹dzi³
12 punktów:

1. Nie uznaje siê, ¿e w stosunku do budowy i napraw tutejszej fary
obowi¹zuj¹ szczególne prawa zwyczajowe (regu³y).

2 . W zamierzonym sporze zastosowanie znajduj¹ dlatego postanowienia
ogólnego prawa krajowego.

3. D³ugi fary uznaje siê w wysokoœci 18.833 talarów 25 srebrnych gro-
szy  11 fenigów (W Prusach do 1873 r. 1 talar = 30 srebrnych groszy = 360
fenigów - przyp. t³um.).

4 . Z d³ugów tych wy³¹cza siê nastêpuj¹ce pozycje, które nie zosta³y zu-
¿yte na budowê lub naprawy: a) 66 talarów 20 srebrnych groszy na kasê

Posiedzenie Rady Miasta
w roku 1863
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gimnazjaln¹; b) 174 talary na prymariat; c) 562 talary 3 srebrne grosze 5
fenigów na prymariat; d) 2000 talarów d³ugu za kupno winnicy "Würkscher
Weinberg".

5. Pozostaj¹ zatem z d³ugów, które ma przej¹æ patron, 16 031 talarów 2
srebrne grosze 6 fenigów.

6. Cmentarze, zarówno stary jak i nowy, s¹ w³asnoœci¹ koœcio³a.
7. Budynek koœcio³a jest równie¿ w³asnoœci¹ koœcio³a.
8. Wie¿a koœcielna jest w³asnoœci¹ miasta, ma jednak na ¿yczenie ko-

œcio³a zostaæ mu przekazana na w³asnoœæ.
9. Cztery dzwony s³u¿¹ce do celów koœcielnych s¹ w³asnoœci¹ koœcio³a.
10.Dzwony s³u¿¹ce do celów miejskich s¹ w³asnoœci¹ miasta.
11. W przypadku, gdy koœció³ bêdzie chcia³ przej¹æ wie¿ê koœcieln¹ na

w³asnoœæ, musi przekazaæ miastu obecne mieszkanie hejnalisty (dzwonni-
ka) za czynsz w wysokoœci 30 talarów rocznie. Dzwon zainstalowany dla
celów miejskich oraz wszelkie utensilia hejnalisty (dzwonnika) miasto bê-
dzie utrzymywa³o samo.

12.Jeœli parafia nie bêdzie chcia³a przej¹æ wie¿y na w³asnoœæ, to zezwala
siê jej posiadaæ, jak dot¹d, cztery dzwony w wie¿y. Koœció³ musi jednak sam
utrzymywaæ dzwony wraz z belkowaniem.

Rada zgodzi³a siê na punkty sporz¹dzone przez magistrat i by³a gotowa
przej¹æ wiêksz¹ czêœæ d³ugów, ni¿ jest zobowi¹zana, jeœli parafia wyraŸnie
zadeklaruje siê, ¿e pozwoli na swoich cmentarzach chowaæ ludzi obcych
wyznañ zgodnie z ich obrz¹dkiem.

Zwolnione œmierci¹ kantora Holtscha (zm. 25 wrzeœnia 1863 r. - znany
jeszcze dziœ wielu mieszkañcom Guben) urzêdy koœcielne i szkolne magi-
strat nie bêdzie obsadza³ innymi osobami. Magistrat jest raczej zdania, ¿e
nale¿y te urzêdy rozdzieliæ. Nale¿y poszukaæ kantora, który oprócz swojej
s³u¿by koœcielnej, bêdzie co najwy¿ej dawa³ lekcje œpiewu w gimnazjum.
Magistrat chce przy wyborze uwzglêdniaæ tylko takie osoby, które maj¹
solidne muzyczne wykszta³cenie, tak ¿e bêd¹ mogli wspieraæ równie¿ œpiew
pozakoœcielny.

Na zarz¹dzenie Rz¹du Królewskiego we Frankfurcie nad Odr¹ magi-
strat opracowa³ latem 1861 r. regulacjê (przepis) odnoœnie do wykorzystania
podœció³ki przez mieszkañców Guben. Regulacja ta bazowa³a bez wyj¹tku
na postanowieniach rozporz¹dzenia z 5 marca 1843 r. Koœci¹ niezgody we
wczeœniejszej regulacji by³o, ¿e podœció³ka zgodnie z ustawowymi postano-
wieniami mia³a byæ zbierana przez szeœæ miesiêcy zimowych. Magistrat wyrazi³
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w propozycji nowej regulacji zgodê na odejœcie od tego wymogu. Tak¿e Rada
ust¹pi³a i by³a gotowa przyj¹æ now¹ regulacjê, jeœli zezwoli siê ludziom na gra-
bienie œció³ki przez dziewiêæ miesiêcy w roku. Jeœli magistrat zgodzi siê na tê
regulacjê i Rz¹d Królewski zechce j¹ potwierdziæ, chocia¿ odbiega ona znacznie
od regulacji ustawowych, to wejdzie w ¿ycie uchwa³a, która bêdzie dla miasta
wielkim b³ogos³awieñstwem.

Ju¿ od lat planuje siê wprowadziæ reorganizacjê tutejszych szkó³. Latem
obecny by³ u nas radca szkolny dr Tschirmer, który wizytowa³ szko³y i wyda³
obszern¹ opiniê podczas wspólnej konferencji z cz³onkami magistratu i zarz¹-
dem Rady Miasta. Na podstawie tej opinii postanowiono póŸniej, ¿e powinna
zostaæ utworzona tutaj szko³a realna pierwszego stopnia, jednak¿e tylko w po³¹-
czeniu z gimnazjum. Podjêto stosowane przygotowania, tak ¿e na Wielkanoc
1864 r. ma zostaæ otworzona tymczasowa kwarta realna (poziom 10-12-latków -
przyp. t³um.). Prowincjonalne Kolegium Szkolne zestawi³o wszystkie punkty,
które musz¹ zostaæ spe³nione, jeœli planowana placówka ma zostaæ uznana jako
szko³a realna pierwszego stopnia. Rada za¿¹da³a, aby odnoœnie udzielenia œrod-
ków podj¹æ prawnie wi¹¿¹c¹ uchwa³ê. Tak te¿ uczyniono.

Rachunek kasowy skarbnika miejskiego za rok 1853 ci¹gle nie zosta³ jesz-
cze ca³kowicie zatwierdzony. Zosta³o ono wraz z  innymi zrewidowane dopiero w
roku 1859. Skarbnik May z³o¿y³ swój rachunek zgodnie z ksiêgami. Ówczesny
burmistrz Uhlemann nie uwa¿a³ jednak tego za w³aœciwie, dlatego zmieni³ ra-
chunki, kaza³ te zmienione rachunki uznaæ za w³aœciwe i za¿¹da³ od skarbnika,
aby ten wiele lat póŸniej zmieni³ odpowiednio ksiêgi kasowe. W tak zmienionych
rachunkach za 1853 r. znajduje siê pozycja 55 talarów wyp³aconych policjanto-
wi Müller. Skarbnik nie uj¹³ tego wydatku w pierwotnym zapisie, poniewa¿
takiego zgodnie z jego ksiêgami nie by³o, a nawet nie mog³o byæ, poniewa¿ poli-
cjant Müller w ogóle nie istnia³. Pan Uhlemann w³asnorêcznie dopisa³ póŸniej tê
pozycjê do ksi¹g rachunkowych. Poniewa¿ skarbnik nie móg³ uzyskaæ pokwito-
wania od nieistniej¹cego Müllera, sprawa pozosta³a nierozstrzygniêta. Rada
postanowi³a teraz poprosiæ pana Uhlemanna o informacjê w tej sprawie.

Na tym koñczê swoje sprawozdanie, które - mam nadziejê - dostarczy³o czy-
telnikom "Gubener Zeitung" godnych poznania informacji. Widzimy, ¿e nasi
rajcy miejscy ju¿ przed 70 laty mieli wiele spraw do za³atwienia.

Oby tak¿e w najbli¿szym czasie z posiedzeñ Rady wynika³y tylko dobre rze-
czy dla dobra naszej ojczyzny i naszego kochanego rodzinnego miasta Guben.

„Gubener Zeitung 1933 r.” T³umaczenie: Jerzy Bielerzewski
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Poni¿ej publikujemy fragment ksi¹¿ki napisanej przez Urszulê Du-
dziak, œwiatowej s³awy wokalistkê jazzow¹. Artystka w dzieciñstwie
spêdzi³a w Gubinie ponad dwa lata. Czêsto goœci w naszym mieœcie,
jest Honorowym Obywatelem Miasta. Ksi¹¿kê mo¿na wypo¿yczyæ w
Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Gubin. Mam
cztery lata, jest wie-
czór wigilijny, le¿ê
w ³ó¿ku chora na
szkarlatynê. Do po-
koju wchodz¹ rodzi-
ce. Tatuœ niesie
piêknie zapakowa-
ne pud³o. Mama po-
maga mu je otwo-
rzyæ. Nagle moim
oczom ukazuje siê
klejnot wyj¹tkowej
urody. Czerwony
oœmiobasowy akor-
deon z bia³ymi jak
œnieg klawiszami. Podaj¹ mi to cudo. Dotykam lœni¹cych klawiszy, szukam
basów i gram ze s³uchu "Wœród nocnej ciszy". Rodzice stoj¹ zdumieni. Tatuœ
mówi do mamy: "Go³¹beczku (tak mówili do siebie przez ca³e wspólne, pra-
wie szeœædziesiêcioletnie ma³¿eñstwo), mamy zdoln¹ córkê". Od tego czasu
robi³am za gwiazdê. Poniewa¿ w tym okresie w Gubinie stacjonowa³o du¿o
wojska, a by³ to rok 1947, co jakiœ czas odbywa³y siê akademie, uroczysto-
œci, ró¿nego rodzaju celebracje. ¯adna z nich nie obesz³a siê beze mnie.

Mia³am piêkne blond loki, a na czubku g³owy wywi¹zan¹ du¿¹ lœni¹c¹
bia³¹ kokardê. Nazywano mnie gubiñsk¹ Shirley Tempie. Wywija³am na
akordeonie polki, pieœni patriotyczne, partyzanckie, ówczesne szlagiery. Mój
brat Leszek, cztery lata ode mnie starszy, recytowa³ dowcipne monologi.
Byliœmy s³ynnym na ca³e miasto, piêknie wygl¹daj¹cym, utalentowanym
duetem. Ros³am jak na dro¿d¿ach, ale traci³am na urodzie. Jako czternasto-

Wyœpiewam Wam wszystko

Rdzice U.Dudziak i brat. Zdjêcie z  czasów gubiñskich. Fotografia
pochodzi z ksi¹¿ki „Wyœpiewam Wam Wszystko”.
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latka by³am chud¹ tyczk¹ (mówiono na mnie Duda lub Tyczka), mia³am
krzywe zêby (wada zgryzu), d³ugi nos (a nie piêkny i malutki jak u Bardot-
ki), a na twarzy kilka czarnych pieprzyków (wtedy wed³ug mnie znamiona
w¹tpliwej urody), poza tym mêcz¹ce zajady w k¹cikach ust, liszaje na po-
wiekach, przegubach r¹k i pod kolanami (egzema klej¹ca siê do mnie lata-
mi).

Mija³y lata, egzema rozp³ynê³a siê jak mg³a, z pieprzykami poradzi³a
sobie kosmetyczka, zosta³y natomiast krzywe zêby i d³ugi nos. Z tego wszyst-
kiego myœla³am ci¹gle, ¿e jestem szkarad¹. Kiedy wchodzi³am na scenê,
mia³am w g³owie: "Muszê szybko coœ zaœpiewaæ, ¿eby uzasadniæ moj¹ obec-
noœæ na scenie i poprawiæ wizerunek z nieatrakcyjnego na jako taki". Mój
brat Leszek ³apa³ mnie czêsto za nos i przypomina³: "Ale ty masz tê truska-
wê!". Kiedyœ ostudzi³ moje sceniczne zapêdy, konstatuj¹c: "Ty nigdy nie zro-
bisz kariery, bo nie masz aparycji". Ale przecie¿ mam talent, szepta³am w
myœli. Nie wiedzia³am jeszcze, co w moim towarzystwie na temat talentu
powie Janusz G³owacki.

Nowy Jork, lata dziewiêædziesi¹te. Jest impreza organizowana przez
"Nowy Dziennik". Idê z Januszem œrodkiem sali, podchodzi do nas znana
poetka Anna Frajlich. Przed ni¹ idzie jej wielki biust. Witamy siê, a Janusz
mówi: "O rany, jakie piersi". Anna na to: "Ale mam te¿ talent". "Talent to
ma ka¿dy" - odpowiedzia³. Mój pierwszy m¹¿ Micha³ nie by³ moj¹ urod¹
zachwycony, nie pamiêtam, ¿eby mi powiedzia³: "Jesteœ ³adna". Przypomi-
na³ mi raczej, ¿e mam p³ask¹ twarz, jakby mi tramwaj przez ni¹ przejecha³.
Ale wracam do Nowego Jorku. Jest z kolei rok 1989, restauracja Jeana
Lafittea na 58. ulicy przy 6. alei. Naprzeciwko mnie siedzi Jerzy Kosiñski.
Mówi: "Uleñko, masz najpiêkniejsz¹ szerok¹ twarz na œwiecie" Jak to? -
dopowiadam w myœlach, przecie¿ wszystkie wiza¿ystki wyczulone na nie-
w³aœciwe proporcje twarzy przyciemniaj¹ mi okolice ¿uchwy, zwê¿aj¹c tym
posuniêciem moj¹ za szerok¹ twarz. Jerzy delikatnie dotyka mojej twarzy i
mówi: "Moja tycjanowska piêknoœæ". Przygl¹dam mu siê uwa¿nie. Wiem, ¿e
nie musi siê ju¿ staraæ, kocham go i wierzê, ¿e jest autentycznie zachwyco-
ny moj¹ urod¹. Musia³am czekaæ czterdzieœci dwa lata, ¿eby siê znowu po-
czuæ jak Shirley Tempie.

fragment ksi¹¿ki autorstwa Urszuli Dudziak pt. "Wyœpiewam Wam wszystko"
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Zdjêcie wykonano z miejsca przed Kreissparkasse - dziœ Bank BZ WBK
przy ulicy Piastowskiej, na której g³ównie mieszkali bogaci gubinianie. W
g³êbi, po lewej stronie widaæ Hotel Parkowy - przed Mostem Dziewicy bie-
gn¹cym przez Lubszê. Otto Schulze, gubienianin, urodzi³ siê i mieszka³
przed wojn¹ blisko miejsca widocznego na fotografii. Wed³ug niego zdjêcie
zosta³o wykonane w 1939 roku. W g³êbi po stronie lewej widaæ zarys piekar-
ni, której w³aœcicielem by³ Kieschke. Hotel Parkowy przy Grüne Wiese 4 to
elegancki lokal z 44 miejscami do spania. W pokojach by³y ³azienki z bie-
¿¹c¹ wod¹.

Po prawej stronie zdjêcia, na pocz¹tku zabudowy swój zak³ad mia³ foto-
graf Rosenthal (od autora oprac.: inne fotografie tej czêœci przedwojennego
Gubina pokazuj¹ z lewej strony hotelu du¿y budynek z reklam¹ zak³adu
fotograficznego Rosenthala. Na fotografiach wykonanych póŸniej nie widaæ
ju¿ tego budynku, a hotel zosta³ rozbudowany, powsta³ nowy budynek, foto-
graf - tak mo¿na siê domyœlaæ - przeniós³ swój zak³ad fotograficzny na drug¹
stronê ulicy). Dalej mieœci³o siê schronisko "Betel" - Piastowska 3 (to budy-

Róg Piastowskiej
i Grunwaldzkiej
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nek na wprost wyjazdu z ulicy Grunwaldzkiej na Piastowsk¹). W³aœcicie-
lem by³ Ernst-Wilhelm Ropke. W tym domu, w czêœci z osobnym wejœciem,
mieszka³ w 1939 r. skrzypek i wiolonczelista z gubeñskiego teatru. U niego
m³ody Otto Schulze pobiera³ naukê gry na skrzypcach, p³ac¹c 5 marek za
godzinê. W ten sposób podnosi³ umiejêtnoœæ gry i wystêpowa³ w teatrze szkol-
nym gubeñskiego gimnazjum. Na murze schroniska widnia³ napis wykona-
ny wielkimi literami: "Nie lêkaj siê, wierz we mnie, bêdziesz bez skazy, jak
Chrystus by³, a Bóg bêdzie przy tych, którzy go wo³aj¹".

Wolfgang Ruby tak opowiada historiê swojej rodziny: moi rodzice miesz-
kali przy Haagstrasse 15 (ul. Grunwaldzka) - przy niej widaæ sklep. Tam
by³a piekarnia niejakiego Kieschke. Pan Kieschke ze wzglêdu na wiek w
1937 r. przekaza³ sklep moim rodzicom. Ju¿ w 1939 r. ojciec dosta³ powo³a-
nie do wojska i matka prowadzi³a interes dalej z siostr¹. Gdy wkrótce otrzy-
ma³a wiadomoœæ, ¿e jej m¹¿ zgin¹³ w Rosji - zamknê³a sklep. Po stronie
prawej - od okna wystawowego - dwa bia³e okna to nasza sypialnia, w której
siê urodzi³em. Jasne pasy na tynku po obu stronach drzwi spowodowa³y
rowery, które stawiano przed wejœciem do sklepu. Po prawej stronie przy
bramie pracownia fotograficzna Herberta Rosenthala - ¯yda. Z opowiadañ
mojej matki wynika³o, ¿e Rosenthal w obawie przed nazistami odebra³ sobie
¿ycie.

Pani Bärbel Koszak wyjaœni³a, ¿e domy za piekarni¹ w stronê mostu to
ówczesne numery 4 i 2. Nr 4 - to hotel, w³aœcicielami którego byli Heinz i
Wilhelm Temm. Dom z numerem 2 nale¿a³ do kupca Paula Wolfa. W budyn-
ku mieszkali tacy notable, jak m.in. burmistrz do 1933 roku Hermann Sach-
se i lekarze - Paul Lohl i ¯yd Ernst Kaplan.

Na podstawie: "Der Märkische Bote" (Goniec Brandenburski) z 8 paŸdziernika 2011,
t³umaczenie Z.Gwizdalski opracowanie sp
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Pan Jerzy Urbanowicz -
Kossak w Mini 3D

Któ¿ z nas, bêd¹c ch³opcem, nie
zbiera³ o³owianych lub plastikowych
figurek ¿o³nierzyków, by toczyæ nimi
batalie na stole czy na dywanie. Wiêk-
szoœæ z tego wyros³a, a jedynie u nie-
wielkiej czêœci pozosta³a ¿y³ka kolek-
cjonerska, objawiaj¹ca siê przewa¿nie
poprzez nabywanie gotowych, poma-
lowanych figurek. Ale niektórzy od-
daj¹ siê tej pasji w ambitniejszy spo-
sób. I takiego cz³owieka chcia³bym dziœ
Pañstwu przedstawiæ.

Jerzy Urbanowicz jest emerytowa-
nym oficerem i mieszkañcem Gubina
(dok¹d przygna³a go, jak wielu z nas,
s³u¿ba wojskowa) od niemal trzydzie-
stu lat. Odk¹d go znam, a trwa to ju¿
ponad dwadzieœcia lat, zawsze intere-
sowa³ siê wojnami napoleoñskimi i kolekcjonowa³ figurki ¿o³nierzyków zwi¹-
zanych z t¹ epok¹. Jednak nie zbiera tzw. figurek kolekcjonerskich, czyli
pomalowanych i nadaj¹cych siê jedynie do eksponowania w gablocie, ale
nabywa figurki niemalowane, oferowane w zestawach licz¹cych od kilkuna-
stu do kilkudziesiêciu sztuk i samodzielnie je maluje. Wymaga to nie tylko
zrêcznoœci i pewnej rêki przy malowaniu, ale te¿ niebywa³ej wiedzy o epoce
i umundurowaniu poszczególnych armii. A przez lata Jerzy posiad³ napraw-
dê olbrzymi¹ wiedzê umo¿liwiaj¹c¹ mu pomalowanie figurki w barwach
dowolnej ówczesnej armii, jeœli tylko pozwalaj¹ na to cechy umundurowa-
nia. Jeœli do tego dodaæ, ¿e wiêkszoœæ figurek wykonana jest w skali 1:72,
czyli ich wysokoœæ nie przekracza jednego cala (ok. 24 mm), to mo¿emy sobie
wyobraziæ, ¿e ka¿da figurka z kolekcji Jurka jest efektem niemal benedyk-
tyñskiej pracy.

Jerzy jednak nie koñczy swej pracy jedynie na pomalowaniu figurek. Tu
dochodzimy do sensu czêœci tytu³u odnosz¹cej siê do nazwiska s³ynnych
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malarzy-batalistów. Otó¿ fi-
gurki nie l¹duj¹ w pude³ku,
by zostaæ wyeksponowane
przy okazji jakiejœ wystawy,
ale po umieszczeniu na pod-
stawce z imitacj¹ terenu
nabieraj¹ nowej wartoœci
jako dioramy (przez Jurka
najczêœciej nazywane "scen-
kami"). Scenki te niekiedy
wzorowane s¹ na obrazach
batalistycznych, jednak naj-
czêœciej s¹ pomys³ami Jur-
ka, przy czym po³¹czenie
wielobarwnoœci i dynamiki
figurek oraz pomys³owoœci
naszego twórcy nadaj¹ scenkom dramaturgii, dziêki czemu uwa¿am, ¿e Je-
rzy w pe³ni zas³u¿y³ na miano zawarte w tytule.

Warto nadmieniæ, ¿e Jurek przy konstruowaniu terenu rzadko korzysta
z gotowych elementów oferowanych przez sklepy modelarskie. Najczêœciej
wykorzystuje to, co znajdzie w pobli¿u domu czyli drobne roœliny , ga³¹zki
itp. Uzupe³nia to niekiedy nadmorskim piaskiem, a za podk³ad s³u¿y mu
przewa¿nie zwyk³a plastelina.

Tematyka napoleoñska nie jest jedyn¹ epok¹ mieszcz¹c¹ siê w jego krê-
gu zainteresowañ. Wœród jego prac przewija siê te¿ wiek XVII i XVIII, czyli
wojny kozackie, Wiedeñ, Wojna Pó³nocna i Wojna Siedmioletnia. Stanowi¹
one rozszerzenie jego zainteresowañ, a jego znajomoœæ tych zagadnieñ nie
ustêpuje jego wiedzy o czasach napoleoñskich. Jurek nie trzyma siê te¿
kurczowo skali 1:72. W jego zbiorach znajdziemy te¿ wcale pokaŸn¹ iloœæ
figurek w innych skalach (do 1:16 w³¹cznie).

Jerzy ma na swoim koncie dziesi¹tki prac, które od roku mo¿na podzi-
wiaæ na jego stronie internetowej www.modelarz.linuxpl.info. Zaintereso-
wanych odsy³am do ww. strony. Równie¿ na stronie znajdzie Czytelnik in-
formacje na temat akcji "Husaria Przed Pa³ac", której Jurek sta³ siê gor¹-
cym orêdownikiem.

(ps)
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Na tej cyklicznie ukazuj¹cej siê stronie naszego Biuletynu SPZG sta-
ramy siê Szanownym Czytelnikom przybli¿yæ osoby niezwyczajne. Czê-
sto ma³o znane, ale tak wiele znacz¹ce kiedyœ w ¿yciu miasta. Goœci³y
na tej stronie osoby powszechnie znane nie tylko w Gubinie, ale i w
kraju, urodzone lub zwi¹zane z Ziemi¹ Gubiñsk¹.

Do grona osób niezwyczajnych mo¿na œmia³o zaliczyæ Honorowych Oby-
wateli Gubina. Pierwszy tytu³ Rada Miejska nada³a 19 grudnia 1991 roku
Horstowi Lecke, burmistrzowi Laatzen. Przez 20 lat nadano ten tytu³ osiem-
nastu obywatelom nie tylko Gubina. Poniewa¿ nigdzie nie publikowano ich
¿yciorysów, chcielibyœmy w ten sposób przybli¿yæ te postacie i dokonania.

O kolejnoœci decyduj¹ mo¿liwoœci pozyskania materia³ów. Dziœ Honoro-
wy Obywatel Gubina

Zenon Œmigielski
Œmigielski Zenon urodzi³ siê 19 kwiet-

nia 1921 roku we wsi L¹d nad Wart¹, w
rodzinie ch³opskiej, z rodziców Micha³a i
Heleny z domu Rychlewska, jako jeden z
trojga rodzeñstwa.

Po ukoñczeniu szko³y powszechnej roz-
pocz¹³ naukê w Ma³ym Seminarium Du-
chownym ksiê¿y Salezjanów, póŸniej ukoñ-
czy³ gimnazjum w S³upcy. W latach 1940 -
1945 wywieziony na przymusowe roboty,
pocz¹tkowo pracowa³ u bauerów w okolicach
Cottbus, nastêpnie na kolei niemieckiej
(Deutsche Reichbahn).

Zakwaterowany w wagonach kolejowych
objecha³ prawie ca³e Niemcy pracuj¹c przy
naprawie torów kolejowych. W tym czasie
pozna³ ró¿nych Niemców, zatwardzia³ych nazistów, jak i ludzi przyzwoitych.

Po powrocie do Polski otrzyma³ z Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu skie-
rowanie do pracy w szkolnictwie w nowo utworzonym powiecie gubiñskim.
Tutaj Inspektorat Oœwiaty powierzy³ mu organizacjê Publicznej Szko³y Po-
wszechnej w Strzegowie, której zosta³ kierownikiem. Nastêpnie przeniesio-
no go na takie samo stanowisko w szkole w Starosiedlu. W drodze awansu
zosta³ zastêpc¹ kierownika Wydzia³u Oœwiaty Prezydium Powiatowej Rady
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Narodowej w Gubinie, zajmuj¹c siê g³ównie likwidacj¹ analfabetyzmu. Po
kilku miesi¹cach zosta³ kierownikiem tego wydzia³u.

W latach 1953-1958 sprawowa³ funkcjê przewodnicz¹cego Powiatowej
Komisji Planowania Gospodarczego. By³ pe³nomocnikiem w³adz powiatowych
ds. aktywizacji, tocz¹c w Warszawie "boje" o przychylny stosunek do zamie-
rzeñ gospodarczych w³adz Gubina. W ramach aktywizacji powsta³y m.in.
Gubiñskie Zak³ady Obuwia i Gubiñskie Zak³ady Przemys³u Odzie¿owego,
których zosta³ dyrektorem.

Dzia³aj¹c spo³ecznie doprowadzi³ m.in. do utworzenia w 1946 roku jed-
nostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Strzegowie, która istnieje do dzisiaj.
O jego dzia³alnoœci w OSP niech œwiadcz¹ funkcje jakie pe³ni³: naczelnik
jednostki w Strzegowie, cz³onek Zarz¹dów Powiatowych w Gubinie, i Strzel-
cach Krajeñskich, wiceprezes Zarz¹du Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
cz³onek Zarz¹du G³ównego. Aktualnie jest cz³onkiem honorowym jednostki
OSP w Bronowicach, w powiecie strzelecko-krajeñskim. Bakcylem po¿ar-
nictwa zarazi³ siê ju¿ jako dziecko - jak pisze w swoich wspomnieniach - od
czasu, gdy jego rodzinn¹ wieœ nawiedzi³y dwa du¿e po¿ary.

Za zas³ugi dla po¿arnictwa zosta³ odznaczony Z³otym Znakiem Zwi¹zku
OSP. Z pañstwowych odznaczeñ posiada Krzy¿e: Komandorski Orderu Od-
rodzenia Polski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Z innych wyró¿-
nieñ i medali bardzo wysoko sobie ceni (tak pisze) tytu³ Honorowego Obywa-
tela Gubina, który otrzyma³ Uchwal¹ Rady Miejskiej nr XII/66/95 z dnia 25
kwietnia 1995r.

Powracaj¹c do czasów strzegowskich, to: w 1948 roku o¿eni³ siê z Halin¹
Ro¿yñsk¹, póŸniej d³ugoletni¹ nauczycielk¹ Szko³y Podstawowej nr 1 w
Gubinie. Urodzi³a im siê trójka dzieci: syn Micha³ (1948-2003),  zmar³ w
USA i tam zosta³ pochowany maj¹c w grobie grudkê Ziemi Gubiñskiej za-
wiezionej przez ojca, syn Andrzej i córka Alicja po mê¿u Bruska - mieszkaj¹
i pracuj¹ w województwie lubuskim.

Gubiñski ¿yciorys Zenona Œmigielskiego koñczy siê na roku 1960, kiedy
to przenosi siê Strzelec Krajeñskich, gdzie zostaje przewodnicz¹cym Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej, pe³ni¹c tê funkcjê do 1972 roku.

Zenon Œmigielski ma 91 lat i aktualnie mieszka w Strzelcach Krajeñ-
skich. W 1995 roku napisa³ interesuj¹ce wspomnienia z czasów, gdy miesz-
ka³ i pracowa³ w Gubinie, uzupe³niaj¹c je w tym roku.

opracowa³ A. Leda
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