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Noc Muzeów w Euromieœcie
Gubin-Guben 2013

Sobotnie popo³udnie, 7 wrzeœnia, dla Zarz¹du i cz³onków Stowarzyszenia Przy-
jació³ Ziemi Gubiñskiej by³o bardzo pracowite. To ju¿ kolejna Noc Muzeów w
Gubinie. Ponad dziesi¹tka dzia³aczy ju¿ od po³udnia krz¹ta³a siê na dziedziñcu
Izby Muzealnej. Ustawiano sto³y i ³awki, aparaturê i mikrofony, no i wystawê
fotograficzn¹ GUBINIANIE. Do samej Izby Muzealnej te¿ nie w ka¿dej chwili
mo¿na siê by³o wcisn¹æ, bo zwiedzaj¹cych nie brakowa³o.

Od siedemnastej recital muzyczny tu¿ przed budynkiem stwarza³ romantyczn¹
atmosferê. Brzoskwinie i napoje na sto³ach podkreœla³y swojskoœæ imprezy. Od
osiemnastej rozpocz¹³ siê koncert Grupy Œpiewaczej gubeñskich seniorów, te¿ pod
batut¹ niezawodnej Danuty Kaczmarkowej.

Zdarza³y siê niezapomniane piosenki podchwytywane przez salê. Muzyka przy-
ci¹ga³a wci¹¿ nowych goœci. Niektórzy s³uchali koncertu na stoj¹co.

No i o dwudziestej rozpoczê³a siê prawdziwa biesiada, kiedy na stó³ wjecha³y
wspania³e szasz³yki przygotowane przez rodzinê Kurków z Markiem, jako g³ów-
nym gastronomem na czele. By³o wiêc zarówno dla ducha, jak i dla cia³a, i ka¿dy,
kto tylko przyszed³, móg³ tego zasmakowaæ. Taka swojska impreza bez oficjeli.
Prezes Stefan Pilaczyñski podkreœla³, ¿e to wszystko dziêki partnerskiemu pro-
jektowi zrealizowanemu z Funduszu Europejskiego przy wydatnej pomocy Euro-
regionu "Sprewa- Nysa- Bóbr".

Oleg Sanocki
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Dwie nowe wido-
kówki wyda³o w Gu-
ben Niederlausitzer
Verlag - Wydawnictwo
Dolno³u¿yckie - Pete-
ra Andreasa. Jedna
przedstawia fontannê
- ch³opczyka z rybami
w oryginalnej formie z
1913 roku, odrestau-
rowan¹ figurkê, która
od kilku tygodni pre-
zentowana jest w Cen-
trum Informacyjnym
gubeñskiego ratusza. Widokówka ma
dodatkowo wiersz Petera Andreasa.

Druga kartka poœwiêcona jest Co-
ronie Schröter, której 211 rocznica
œmierci przypad³a w sierpniu br.
Obok portretu artystki widniej¹ daty
wa¿ne w jej ¿yciorysie i fotografiê
domu w którym urodzi³a siê, oraz
kilka wersów z wierszy Goethego po-
œwiêconych C.Schröter.

Wraz z wydaniem tej pocztówki
przypomniano ideê o planowanym
wczeœniej odtworzeniu popiersia
C.Schröter, które przed wojn¹ sta³o
na Wyspie Teatralnej. By zrealizowaæ
ten pomys³ zorganizowano zbiórkê
pieniê¿n¹. - Do dnia dzisiejszego uda³o
siê zebraæ kwotê oko³o 5200 euro -
podkreœla P.Andreas. Ile pieniêdzy

Dwie nowe widokówki z
Guben

potrzeba, trudno dziœ powiedzieæ.
Trzeba bêdzie poczekaæ do czasu, kie-
dy koszty zostan¹ okreœlone w prze-
targu. Jest pomys³ by stworzyæ po-
piersie z ¿ywicy i pokryæ pow³ok¹ z
br¹zu. W miêdzyczasie uda³o siê uzy-
skaæ pozwolenie wnuka artysty, na
odtworzenie popiersia.

Obie pocztówki s¹ podobne co do
wielkoœci i mo¿na je nabyæ w Biurze
Informacji Turystycznej przy Frank-
furterstrasse. Kartka ze zdjêciem
C.Schröter kosztuje 65 centów, z
ch³opczykiem - fontann¹ - 1 euro.

Konto do wp³at:
Sparkasse konto: 3502000769

Gubener Rundschau z 21 sierpnia 2013,
t³um. ZG

Widokówka poœwiêcona Coronie Schröter
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Codziennie odkry-
wamy i zapisujemy
nowe fakty  z najnow-
szej historii miasta i
okolicy. Okazuje siê, ¿e
np. w najbli¿szym oto-
czeniu tzw. "Ruskiego
stawu" jest jeszcze spo-
ro do zbadania. Na po-
cz¹tku lipca 2013 Ta-
deusz Raczkiewicz po-
kaza³ mi pomiêdzy ul.
Ko³³¹taja, a "Ruskim
stawem" wysoki mur z
ceg³y. Wed³ug niego ogrodzenie jest pozosta³oœci¹ po "obozie przejœciowym" z
czasów II wojny œwiatowej. Na górze muru by³y osadzone szk³a butelkowe,
aby przeciwdzia³aæ przechodzeniu. S³ysz¹ca nasz¹ rozmowê, pracuj¹ca w
ogrodzie Danuta Piwowarczyk z d. Borejko stwierdzi³a, ¿e nie by³o tutaj
obozu lecz do roku 1945 stolarnia. S³upki ogrodzeniowe w kszta³cie szyn
kolejowych pochodz¹ z 1896 roku. Byæ mo¿e w czasie wojny Niemcy wyko-
rzystywali do pracy w stolarni robotników przymusowych lub osadzonych
w obozie. Ponadto dowiedzia³em siê, ¿e za murem w kierunku ul. Legnickiej
prowadzi³a ul. Krêta, a ko³o "Ruskiego stawu" w latach 50. XX wieku sk³a-
dowano gruz z terenu miasta. (w³)

Ogrodzenie obozu i stolarnia

Tadeusz Raczkiewicz pokazuje ogrodzenie "obozu" z II wojny
œwiatowej

Gubin i Guben widziane z Wyspy Teatralnej. Sierpieñ 2013
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S i e d z i b ê
SPZG dnia 27
sierpnia 2013
odwiedzi³ Diet-
mar Brose w to-
warzystwie wi-
ceprzewodnicz¹-
cego Rady Po-
wiatu Romana
Sikory.

Obaj pano-
wie poznali siê
jakby poprzez
"wspólne korze-
nie". Babcia
Dietmara pochodzi z Witaszkowa, gdzie póŸniej mieszka³ pan Roman. Obaj
znaj¹ siê od dzieciñstwa. Pan Dietmar jest teraz w³aœcicielem posesji w
Czarnowicach, gdzie do 1945 r. mieszkali jego rodzice. W Cottbus prowadzi
firmê budowlan¹. D. Brose ogl¹daj¹c publikacjê SPZG pt. „Wielotów i Wi-
taszkowo. Przyczynek do historii” na stronie 97. zauwa¿y³ zdjêcie nagrobku
mieszkañca Witaszkowa Karla Augusta Janke (1839-1912), czym bardzo
siê wzruszy³. Janke to rodzina Brose. (w³)

Dietmar Brose w SPZG

Stowarzyszenie Oficerów Pi¹tych Dywizji WP "Kresowiak" rozpoczê³o
realizacjê inicjatywy polegaj¹cej na fundowaniu tablic upamiêtniaj¹cych
funkcjonowanie jednostek wojskowych w poszczególnych kompleksach ko-
szarowych. Pierwsza tablica pojawi³a siê przy wjeŸdzie do koszar dawnego
27 pu³ku czo³gów œrednich im. Niemieckich Bojowników Antyfaszystow-
skich. Koszty wykonania pierwszej tablicy pokryli: pomys³odawca p³k Mi-
ros³aw Kamieniarz, p³k Jerzy Wróblewski, pp³k Józef Kuta i mjr Andrzej
Noga. Uroczystego ods³oniêcia tablicy dokonano 15 sierpnia 2013 w dniu
Œwiêta Wojska Polskiego.

Tablice pami¹tkowe
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Zwyk³y dzieñ w SPZG...

Dyrektor Muzeum Miasta i Przemys³u w Gu-
ben Heike Rochliz omawia³a z przesem SPZG
szczegó³y kolejnej Nocy Muzeów 2013. W spo-
tkaniu pomaga³a Ola Poraszka (w œrodku)

Grupa panów wyznaczy³a sobie spotkanie w
|zbie Muzealnej. O pracy dyrektora kopalni opo-
wiada³ Marek Zimol¹g, od paru lat regularnie,
latem, przebywaj¹cy w Gubinie

Kolejne tablice zostan¹ umieszczone na
obiektach, b¹dŸ bramach dawnych komplek-
sów koszarowych w Komorowie i koszarach
73 pu³ku zmechanizowanego U³anów Karpac-
kich "pod stacj¹".

W zwi¹zku z powy¿szym Stowarzyszenie
Oficerów "Kresowiak" zwraca siê z proœb¹ do
by³ych ¿o³nierzy zawodowych i pracowników
wojska o wsparcie tego wa¿nego dla historii
garnizonu przedsiêwziêcia. Mile widziane by-
³yby dobrowolne datki, które pokry³yby zwi¹-
zane z tym koszty.

Kontakt ze Stowarzyszeniem  w ka¿d¹ so-
botê w godz. 10.00 - 11.30. w siedzibie, która
mieœci siê w Przychodni Wojskowej (dawny
GPLek.) lub na telefon 600 162 786. (sp)

W biurze SPZG mo¿na nabyæ ksi¹¿ki o tematyce gubiñskiej. Propo-
nujemy: „Alfabet gubiskich ulic” wydanie dwujêzyczne - polsko-nie-
mieckie, „Ziemia Gubiñska 1939-1949 ...” autorstwa Zygmunta Traczy-
ka, Wies³awa £abêckiego „Wielotów i Wiatszkowo. Przyczynek do hi-
storii”,  „50. Wiosen nad Nys¹” - album fotograficzny, mapy Gubina,
kartki pocztowe, zak³adki do ksi¹¿ek.
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Zwyk³y dzieñ w SPZG...

Gubenianie: H.Schollmayer i D.Wolfgang z
zainteresowaniem ogl¹dali slajdy starego
Gubina. Towarzyszy³ i t³umaczy³ Zygfryd Gwiz-
dalski

Cz³onkowie Zwi¹zku ̄ o³nierzy WP odwiedzili
salkê wojskow¹ SPZG. Panowie z sentymen-
tem wspominali czasy s³u¿by wojskowej,
panie zainteresowa³y sie fotografiami

W po³owie
wrzeœnia, w pobli-
¿u pozosta³osci
muru obronnego,
stan¹³ tajemniczy
kamieñ. Kamieñ
jest pami¹tk¹
koncentracji ar-
mii saskiej w 1812
roku przed wy-
marszem na kam-
paniê rosyjsk¹ u
boku armii napo-
leoñskiej. Na pocz¹tku by³ usytuowany przy Sommerfelder Strasse (dziœ
ul. Legnicka) w miejscu, gdzie, najprawdopodobniej, w 1912 roku utonê-
³a w bagnie saska armata. Kamieñ sta³ do momentu, kiedy burzono za-
budowania przy ulicy Legnickiej (na ty³ach firmy Horex). Potem jakby
„znik³”. Okaza³o siê, ¿e w 2006 roku zosta³ zabezpieczony przez œp. Zbi-
gniewa Pankiewicza, a w 2012 roku ¿ona zmar³ego przekaza³o go Sto-
warzyszeniu Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Dziœ kamieñ stanowi jedyny
zachowany na terenie Gubina zabytek zwi¹zany z epok¹ napoleoñsk¹.
Projekt ekspozycji wykona³a œp. Jolanta Kucharska.

Pami¹tkowy kamieñ



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG     9

Marek Zimol¹g, kiedyœ górnik, dziœ gubinia-
nin przekaza³ dla Izby Muz. SPZG swój mun-
dur górniczy i czako górnicze. Moze kiedyœ
w mieœcie bêdzie muzeum kopalni?

Irmgard Schneider i H.Schollmeyer opowia-
dali w Izbie Muzealnej o przedwojennej hi-
storii Wzgórz Gubiñskich. Mo¿e wzgórza
kiedyœ bêd¹ chlub¹ naszego miasta?

Wiêzienie w mieœcie
W Muzeum Miasta i Przemys³u w Guben 2 maja otwarto wystawê berliñskiego

fotografa Larsa Wiedemanna dotycz¹ca wiezienia w Guben. Cz³onek Stowarzysze-
nia Ernst-Dieter Karpinski, mieszkaniec Guben uzupe³ni³ wystawê teczk¹-albu-
mem. Sparkasse Spree-Neiße wspomog³a finansowo.

Dawne wiêzienie znajduje siê blisko Haupteinkaufsstraße. Tylko kilku metrów
od gubeñskiego s¹du, wybudowane jako wiêzienie w 1899 roku (blisko naszej Wyspy
Teatralnej). Do 1952 wykorzystany jeszcze jako sta³e wiêzienie. W roku 1962 mury
opuœcili ostatni aresztanci, gdy "Untersuchungshaft Guben"  (areszt œledczy Guben)
zosta³ zamkniêty. Policja ludowa wykorzystywa³a do roku 1991 budynek jako sk³ad
materia³ów.

Jednym z zaproszonych goœci wernisa¿u by³ wiêzieñ polityczny z czasów Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej Manfred Wulfert, mieszkaj¹cy obecnie w Cott-
bus. W 1952 r. przez 78 dni przetrzymywano go w gubeñskim wiêzieniu, nastêpnie
2 lata w celi w innym mieœcie (by³ skazany na 5 lat wiêzienia). PóŸniej, przez dwa
lata, mia³ przymus pracy w kopalni w Oelsnitz, ma³ym miasteczku w Saksonii.
Podobnie w Polsce w okresie stalinizmu, m³odych polskich patriotów z tzw. rodzin
"nieprawomyœlnych" w³adza skazywa³a na tzw. s³u¿bê wojskow¹ w kopalniach wê-
gla lub uranu, a do przysiêgi æwiczyli karabinami z drewna.  Pan Manfred za
przeœladowania ze strony komunistycznej w³adzy w NRD otrzymuje dodatek do
emerytury w wysokoœci 250 euro (ekstra renta). Bardzo mile wspomina swoje kon-
takty jakie utrzymuje w Gubinie m.in. z rodzin¹ zamieszka³¹ na ul. Œwierczew-
skiego. W rozmowie podkreœli³, w obecnoœci innych Niemców, ¿e uwa¿a Polaków za
cieplejszych, serdeczniejszych  i goœcinniejszych ludzi ni¿ swoich rodaków.

Wystawa bêdzie równie¿ czynna do koñca wrzeœnia 2013 roku,   W. £abêcki
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Zgodnie z
decyzj¹ zebra-
nia sprawoz-
d a w c z e g o
cz³onków Sto-
warzyszenia
Oficerów Pi¹-
tych Dywizji
"Kresowiak" w
Salce Wojsko-
wej SPZG uro-
czyœcie prze-
kazano w depo-
zyt replikê
sztandaru 5
Kresowej Dy-

wizji Piechoty, walcz¹cej na froncie zachodnim, pod dowództwem gen. bryg.
Nikodema Sulika.

Przypomnijmy. Sztandar otrzyma³ dowódca 5 Kresowej Dywizji Zme-
chanizowanej p³k dypl. Zbigniew Jab³oñski 15 wrzeœnia 1993 roku, kiedy to
dywizja przejê³a tradycje "Kresowe". Po rozwi¹zaniu dywizji tradycje i sztan-
dar przejê³a stacjonuj¹ca w Gubinie 5 Kresowa Brygada Zmechanizowana.
Gdy i ona zakoñczy³a ¿ywot, replikê decyzj¹ prze³o¿onych przekazano do
Krakowskiego Okrêgu Wojskowego. Ale i ten wkrótce zwin¹³ siê i sztandar
stan¹³ w Sali Tradycji 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie.  Wiosn¹
2013 roku Stowarzyszenie Oficerów "Kresowiak" zwróci³o siê do dowódcy
korpusu w Krakowie z proœb¹ o przekazanie do Gubina sztandaru. Pozy-
tywna decyzja sprawi³a, ¿e sztandar po dwudziestu latach od jego wrêcze-
nia wróci³ do Gubina.

Podczas uroczystego spotkania w Salce Wojskowej prezes Stowarzysze-
nia Oficerów "Kresowiak" p³k dypl. Lech Kamiñski przekaza³ sztandar pre-
zesowi SPZG Stefanowi Pilaczyñskiemu. Teraz wycieczki szkolne i doros³e
osoby zwiedzaj¹ce ekspozycjê Izby Muzealnej mog¹ obejrzeæ sztandar woj-
skowy, który dziœ jest jedynym symbolem stacjonowania w Gubinie garnizo-
nu Wojska Polskiego. (sp)

Sztandar wróci³ do Gubina

P³k Lech Kamiñski (z prawej) przekaza³  sztandar prezesowi SPZG
Stefanowi Pilaczyñskiemu
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Trzecim okiem
Obrazki, które szpec¹ nasze miasto

 Wiadomo, i¿ parking w pobli¿u
Baszty Ostrowskiej jest na trenie
prywatnym i niby "wara od pry-
watnego". Jednak problem w tym,
¿e zlokalizowany jest w centrum
miasta i to w jego najruchliwszym
miejscu. Stan nawierzchni - co
widaæ na fotografii - jest katastro-
falny i wystawia nie najlepsz¹
opiniê przede wszystkim nie w³a-
œcicielowi terenu, a miastu. Czy
naprawdê nikt nie jest w stanie
rozwi¹zaæ tego problemu?

W takim, jak na zdjêciu stanie,
szyld restauracji przy ul. D¹brow-
skiego trwa od kilku lat. W³aœci-
ciela nie razi, mieszkañców ju¿
tak, a przyjezdni maj¹ swoje nie-
najlepsze zdanie. O porz¹dkach
w mieœcie. Czy to kolejna prosta
sprawa, z któr¹ nikt sobie pora-
dziæ nie mo¿e? A mo¿e Stra¿ Miej-
ska poprosi w³aœciciela o upo-
rz¹dkowanie œciany?

Jedni czyni¹ dobro, inni staraj¹
siê nieœæ z³o. Komu przeszkadza³
powieszony na drzewie przez do-
brego cz³owieka w parku im.
A.Mickiewicza domek dla pta-
ków? Zauwa¿amy, ¿e tego typu
zachowania s¹ charakterystyczne
dla w¹skiej grupy ludzi, g³ównie
m³odych. Dlaczego kilkanaœcie
osób dyktuje prawa wiêkszoœci?
Czy to z³o nie ma koñca?
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Niedawno w Urzêdzie Miejskim w Guben mia³a miejsce niecodzienna
uroczystoœæ. W towarzystwie licznie przyby³ych goœci ods³oniêto fontannê
ch³opczyka z rybami.

- Jeszcze trzy lata temu uwa¿ano, ¿e figurka ch³opczyka - fontanny zagi-
nê³a bezpowrotnie.  Okaza³o siê, ¿e stoi ona w oknie wystawowym nowojor-
skiego domu aukcyjnego. Do powrotu figurki ch³opczyka trzymaj¹cego dwie
ryby tryskaj¹ce wod¹ doprowadzi³o ma³¿eñstwo Corneli i Petera Drei?ig,
gubeñskich przedsiêbiorców, w³aœcicieli sieci piekarni i sklepów.  Czy jest to
ten ch³opczyk, którego przed laty postawiony we wnêce obok wejœcia do
budynku dawnego Muzeum Miejskiego (potem WDT)?

Przypomnijmy. W 1913 roku gubeñski przemys³owiec, w³aœciciel fabry-
ki i producent sukna, Adolf Wolf podarowa³ miastu wykonany w br¹zie
pos¹¿ek ch³opczyka z rybami. Ch³opczyk zosta³ umieszczony we wnêce obok
wejœcia do nowo otwartego Muzeum Miejskiego i by³ dekoracj¹ - fontan¹
przez wiele lat. Autorem rzeŸby by³ Rudolf Henn i dziœ wiadomo, ¿e artysta
wykona³ kilka odlewów ch³opczyka. Zatem, na pewno, figurka odnaleziona
w Nowym Jorku, jest jedn¹ z czterech wykonanych przez rzeŸbiarza Hen-
na. Sk¹d wziê³a siê w USA? R.Henn z rodzin¹, w 1920 roku wywêdrowa³ do
USA. A¿ do œmierci w 1955 roku ¿y³ i pracowa³ w Nowym Jorku.

Gubiñska fontanna funkcjonowa³a do zakoñczenia wojny, póŸniejsze jej
losy s¹ nieznane. Mija³y lata, a ch³opczyk z rybami odchodzi³ w niepamiêæ.
Inicjatywa burmistrza Guben Freda Mahro, pomoc finansowa znanego gu-
beñskiego przedsiêbiorcy Petera Dreißiga, a tak¿e wsparcie historyka i re-
gionalisty Petera Andresa przynios³y zamierzony efekt. "Nagusek" - fontan-
na znowu stoi we wnêce, w rêkach trzyma ryby tryskaj¹ce wod¹. Identycz-
ny jak ten z 1913 roku. Szkoda, ¿e to nie wnêtrze obok wejœcia do dawnego
muzeum ale dobrze, ¿e w pobli¿u.

Peter Dreißig z ma³¿onk¹ Corneli¹, wzorem przedwojennych przedsiê-
biorców, podarowa³ miastu figurkê, która przy pomocy berliñskiej firmy
nabra³a dawnego blasku. W biurze obs³ugi klienta Urzêdu Miejskiego przy
Gasstrasse 6 wygospodarowano wnêkê, któr¹ przyozdobiono na identyczny

Kopia ch³opczyka z
fontann¹ w gubeñskim
urzêdzie

ß
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kszta³t, jak ta w dawnym muzeum, a w niej umieszczono ch³opczyka-fon-
tannê.

W uroczystoœci ods³oniêcia figurki-fontanny wziêli udzia³ liczni goœcie z
Guben i z Gubina. Na zaproszenie burmistrza Guben przyby³ m.in. amba-
sador RP w Berlinie Jerzy Margañski, który zabieraj¹c g³os wysoko oceni³
dzia³ania  zmierzaj¹ce do przywracania dawnej historii w miastach, które
³¹czy przesz³oœæ. Fundator P. Dreißig podziêkowa³ wszystkim, którzy wsparli
jego ideê i pomogli doprowadziæ pomys³ do koñca. Podkreœli³ ponadto, i¿
wa¿nym jest, ¿e rzeŸba wróci³a do swojego miasta. Byæ mo¿e kiedyœ wróci
na miejsce, na którym sta³a przez kilkadziesi¹t lat - doda³ na zakoñczenie.

Figurkê - fontannê ch³opczyka z rybami mo¿na ogl¹daæ w godzinach
funkcjonowania centrum obs³ugi Urzêdu Miejskiego w Guben. (sp)

Chwilê po ods³oniêciu figurki-fontanny. Stoj¹ od lewej: ambasador Jerzy Margañski, bur-
mistrz Gubina Bart³omiej Bartczak, Cornelia Dreißig, burmistrz Guben F.Mahro i P. Dreißig
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"¯eby zdzia³aæ coœ wartoœciowego, trzeba byæ kimœ wewnêtrznie... w coœ gor¹co
wierzyæ, czemuœ gor¹co s³u¿yæ - trzeba byæ sob¹."

M. Grzegorzewska

Te s³owa w pe³ni odnosz¹ siê do Laureata Gerharda Schulza, któremu
Miêdzynarodowa Kapitu³a Orderu Uœmiechu w 2013 roku przyzna³a to naj-
piêkniejsze dzieciêce odznaczenie. Pan Gerhard jest obywatelem Niemiec z
Eisenhuttenstadt, emerytowany nauczyciel i dyrektor szko³y w Funfeichen.
To cz³owiek o wielkim sercu, kochaj¹cy dzieci i nios¹cy pomoc potrzebuj¹cym.

Pocz¹tki jego wspó³pracy z SOSW siêgaj¹ 20 lat temu, kiedy to w pry-
watnej rozmowie z Waleri¹ Harasimczyk (naucz, religii) dowiedzia³ siê o
funkcjonowaniu Oœrodka, w którym ucz¹ siê i wychowuj¹ dzieci niepe³no-
sprawne intelektualnie. Postanowi³ odwiedziæ szko³ê i nawi¹zaæ wspó³pra-

Order Uœmiechu dla
Gerharda Schulza

Cz³onek Kapitu³y Orderu Uœmiechu Halina Sroczyñska wrêcza order Gerhardowi Schultzowi
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cê. Bêd¹c wówczas dyrektorem Oœrodka przyjê³am Pana Gerharda bardzo
serdecznie, przedstawiaj¹c krótk¹ charakterystykê szko³y i œrodowiska
wychowanków. Od tej pory Pan Gerhard by³ czêstym goœciem w szkole,
uczestniczy³ w wa¿niejszych wydarzeniach i œwiêtach Oœrodka. Do szko³y
przyje¿d¿a³ samochodem przywo¿¹c s³odycze, odzie¿, pomoce naukowe, pre-
zenty œwi¹teczne, sprzêt niezbêdny w internacie i szkole.

Za okazan¹ pomoc szkole w 1997 r. Kurator Oœwiaty podczas wojewódzkiej
uroczystoœci z okazji Dnia Nauczyciela wyró¿ni³ Pana Gerharda specjaln¹ pla-
kietk¹ "Przyjaciel Szko³y".

Za wspó³dzia³anie w realizacji programu edukacyjnego szko³y, dzieci pe³ne
wdziêcznoœci postanowi³y wynagrodziæ swojego wielkiego Przyjaciela wysy³aj¹c
wniosek o nadanie Orderu Uœmiechu do Miêdzynarodowej Kapitu³y Orderu
Uœmiechu. Spoœród wielu kandydatów Kapitu³a w dniu 5. kwietnia 2013 r.
wyró¿ni³a 8. Wœród nich znalaz³ siê Gerhard Schulz. Uczniowie i nauczyciele
postanowili przygotowaæ z tej okazji piêkn¹ uroczystoœæ w Gubiñskim Domu
Kultury. To niezwyk³e, niecodzienne wydarzenie odby³o siê 27. czerwca 2013 r.
Przyby³ych goœci powita³a dyr. Oœrodka H. Butkiewicz-£achowska. Wœród nich
wyró¿niony G. Schulz i jego najblizsza rodzina, v-ce Kanclerz Kapitu³y Orderu
Uœmiechu Halina Sroczyñska, Burmistrz Gminy Schlaubetal (sk¹d pochodzi
G. Schulz), v-ce Burmistrz Schlaubeta Vogelsenger, przewodnicz¹ca Zwi¹zku
Volksso³idaritat Domkê, v-ce Starosta Kroœnieñski W.Rogowski, v-ce Burmistrz
Gubina J.Karpisiak, Sekretarz Gminy Gubin W.£akoma, by³a Dyrektor Oœrodka
K.Kêdzierska, by³a Kierownik Internatu H G¹sior, Prezes Klubu Kobiet Nieza-
le¿nych J.Izdebska, przedstawiciel Euroregionu M.Kijewski.

W czasie uroczystoœci uczniowie opowiedzieli o historii Orderu Uœmiechu, o
panu Gerhardzie i Jego 20-letniej wspó³pracy, oraz czêœci¹ artystyczn¹ uczcili to
donios³e wydarzenie. Nastêpnie w rytmie poloneza pod szpalerem ró¿ uroczyœcie
wprowadzono Herolda z proporcem Kapitu³y, Pani¹ Kanclerz i Pana Gerharda.
Po odtañczeniu poloneza i wypiciu soku z czterech cytryn wrêczono uroczyœcie
Order Uœmiechu Panu Gerhardowi.

Mi³ym akcentem by³y podziêkowania i gratulacje sk³adane przez ka¿dego
ucznia wrêczaj¹cego czerwon¹ ró¿ê. By³y gratulacje ze strony rodziców i wszyst-
kich zaproszonych goœci. Wspania³a uroczystoœæ zakoñczy³a siê s³odkim poczê-
stunkiem- tortem ufundowanym przez cukierniê "Sikora", oraz tortem upieczo-
nym przez rodzica.

Tê niezwyk³¹ uroczystoœæ prowadzi³a Gabriela Jans przy du¿ym zaanga¿o-
waniu grona nauczycielskiego.

K.Kêdzierska
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W Wielotowie, wiosce na po³udniu gminy Gubin, Dorota Schewior w
sobotê, 3 sierpnia 2013 roku zorganizowa³a VI Piknik Malinowy. Pierwszy
festyn urz¹dzono 24 maja 2008.

Jak co roku z pogranicza polsko-niemieckiego przyby³o setki osób, aby
pobawiæ siê, porozmawiaæ, dobrze zjeœæ i napiæ siê w upalne lato.  Atrakcji dla
dzieci i doros³ych nie zbrak³o, a zabawa taneczna trwa³a do godziny 4.00 rano.

Dorota, kobieta z charakterem, bardzo du¿o pracuje, systematycznie roz-
wija swoje gospodarstwo. Dziêki niej sporo osób ma pracê. Obecnie D. Sche-
wior gospodaruje na 17 ha ziemi. Uprawia m.in. 2 ha malin, 7 ha truska-
wek (odmiany wczesne i póŸne), 0,5 ha wiœni, 3 ha szparagów. Mo¿na tam
podziwiaæ zwierzêta np. kozy, a na niektórych jeŸdziæ, jak np. na os³ach
zakupionych w Hiszpanii, Francji i Niemczech (przy okazji wspania³a tera-
pia).  Dba tak¿e o zachowanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego Ziemi
Gubiñskiej. Jest kreatorem tolerancji kultur na pograniczu polsko-niemiec-
kim. (w³)

VI. Piknik Malinowy

Gabriela Nazaruk, Katarzyna Siemi¹tkowska, Bartek Lenda, Micha³ Okrêglicki otrzymuj¹
nagrody ksi¹¿kowe od Wies³awa £abêckiego za udzia³ w konkursie historycznym
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Skarby Ziemi Gubiñskiej
Zabytkowe domy i obiekty w Gubinie (5)

Stanis³aw Kowalski w ksi¹¿ce "Zabytki województwa zielonogórskie-
go" (Zielona Góra 1987) napisa³: "W zabudowie ulic Ko³³¹taja, Legnickiej,
Lubelskiej, 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 archi-
tekturê posiada zabudowa ulic Kosynierów, Wysockiego, Zwyciêstwa oraz
¯wirki i Wigury. 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 Œl¹skiej 19

Obiekt wpisany do rejestru zabytków 19 lipca 1976 r., pod pozycj¹ 2338.
Budynek powsta³ pod koniec XIX wieku. Trzy kondygnacyjny. Na budyn-
ku, u góry by³a piêkna sztukateria obrazuj¹ca g³owy, jeszcze w latach 80.
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ubieg³ego stulecia. Jak jednak " z góry coœ" spad³o, blisko klientki zak³adu
fryzjerskiego, pracownicy firmy zajmuj¹cej siê zarz¹dem mieszkalnym str¹-
cili te ozdoby, gzymsy. Kto tam myœla³ o modernizacji, zabezpieczeniu!?

Budynkiem obecnie zarz¹dza Przedsiêbiorstwo Us³ug Miejskich. Miesz-
ka szeœæ rodzin. Na dole s¹ trzy lokale u¿ytkowe. Monta¿ okien Zdzis³awa
Pop³awskiego, zak³ad z³otniczo-zegarmistrzowski pañstwa Kwapichów oraz
najstarszy zak³ad fryzjerski. Jak poinformowa³a w³aœcicielka (od 1988 r.)
Iwona Sieracka-Kuœ obecnie zak³ad fryzjerski jest nieczynny, do sprzeda-
nia. Najstarszy zak³ad fryzjerski w Gubinie, funkcjonowa³ od 1953, gdzie
przez lata goli³ i strzyg³ mistrz Alfons Sieradzki. W czerwcu 2013 minê³o 47
lat od chwili, gdy zegarmistrz Stanis³aw Kwapich otrzyma³ pierwsze zlece-
nie naprawy zegarka w Gubinie.

Budynek przy ul. Legnickiej 1
Rok budowy -1910, co wy-

nika z Karty inwentaryzacyj-
nej budynków mieszkalnych.
Powierzchnia u¿ytkowa bu-
dynku 252,90 m?, kubatura 1
434 m?.

Budynek trzyrodzinny
wraz z dwoma lokalami u¿yt-
kowymi (24,1 i 37,6 m?). Œcia-
ny z ceg³y pe³nej, dach kon-
strukcji drewnianej krokwio-
wej, jednospadowy z deskowa-
niem pod papê, z wypustem
mansardowym pokrytym da-
chówk¹ ceramiczn¹. £awy fun-
damentowe z ceg³y. Œciany piw-
nic murowane z ceg³y pe³nej,
czêœciowo otynkowane.

Podczas rocznej kontroli
stanu technicznego w lipcu
2012 stwierdzono stan dobry:
pokrycia dachowego, obróbki
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blacharskiej, kominów i schodów zewnêtrznych. Stan niezadawalaj¹cy
m.in.: elewacji, gzymsów, coko³ów, elementów œciany, korytarzy, stolarki
okiennej i drzwiowej, instalacji wodnej i kanalizacyjnej, rynien, wiêŸby da-
chowej. Stropy na belkach stalowych ceramiczne wymienione w czasie re-
montu budynku w latach 60. XX wieku. Elewacja frontowa i boczna z ceg³y
klinkierowej licówki z pasami tynku. Elewacja tylna i boczna - œciana otyn-
kowana tynkiem cementowo-wapiennym typu baranek. Drzwi wejœciowe do
klatki drewniane z szyb¹ stare, nieszczelne.

W 1961 r. wartoœæ budynku oszacowano na 659 690 z³. Do kwietnia 2005
w zarz¹dzaniu Przedsiêbiorstwa Us³ug Miejskich. W³aœcicielem jest Wspól-
nota Mieszkaniowa, zarz¹dc¹ - Biuro Zarz¹dzania Nieruchomoœciami "Lo-
cum" z ul. Œl¹ska 25.

Gubin na starej fotografii

Guben - Lindenstrasse. Zdjêcie prawdopodobnie pochodzi z 1938-1939 roku. Po prawej
stronie fotografii widaæ s³upki (ogrodzenia?), dziœ jeszcze bardziej w prawo, jest boisko
przy ul. Miodowej. Z piêknych willi po lewej stronie ocala³a bodaj¿e jedna. Wg H.Scholl-
mayera z Guben, wille by³y zamieszka³e przez oficerów pu³ku na ul. Wyzwolenia, d. kosza-
ry Moltke Kaserne. W g³êbi, po prawej Wie¿a Bismarcka - dziœ tzw. Góra Œmierci
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Starosiedle po raz pierwszy wspomniane jako Storczedil w 1393 r. jest
zapewne o wiele starsze. Dowodz¹ tego wykopaliska podjête w 1923 r.
przez Muzeum Etnografii w Berlinie pod kierownictwem prof. Schuch-
hardta prowadzone na wzgórzu na po³udnie od m³ynów nad Lubic¹ (wzgó-
rze le¿y na ³¹ce Jana Durki. Kolejne badania podjêto w 2002 r. - przyp.
t³umaczki).

To wzgórze, zwane Baalshebbel okazuje siê wa³em zamkowym kultury
³u¿yckiej. Okres s³owiañski zacz¹³ siê tu ok. 600 lat po Chrystusie, za-
koñczy³ siê najpóŸniej wraz ze œredniowieczn¹ kolonizacj¹ ok. 1150/1200
roku. Z tego te¿ okresu pochodz¹ znalezione tu paleniska i naczynia gli-
niane. Od XIII w. nast¹pi³ okres germanizacji tych terenów. Jêzyk ³u¿yc-
ki utrzymywa³ siê jednak d³u¿ej, tak ¿e jeszcze w 1676 r. czterokrotnie w
roku g³oszone by³y tu kazania w tym jêzyku. Przez 267 lat nale¿a³y £u¿y-
ce do korony czeskiej. W roku 1635 przesz³y w rêce Saksonii. nast¹pi³o to
na skutek pokoju w Pradze, po kongresie wiedeñskim natomiast przesz³y
£u¿yce pod panowanie pruskie.

Najprawdopodobniej ju¿ w XI w. powsta³ Starosiedlu ma³y koœció³ek
katolicki, póŸniej zbudowano tu wiêkszy. Ten otrzyma³ w XV w. do dziœ
zachowan¹ wie¿ê kamienn¹, która pochodzi z tego samego okresu, co wie-
¿e koœcielne w Gubinie czy w Fürstenbergu nad Odr¹. W latach 1729-
1731 zbudowano obecny koœció³. W tym czasie protektorat sprawowa³a
rodzina von Dallwitz. To ona ofiarowa³a na wyposa¿enie wnêtrza koœcio³a
ambonê, ¿yrandol i chrzcielnicê, jak równie¿ o³tarz z drewnian¹ rzeŸb¹
zmartwychwsta³ego Chrystusa, który kieruje wiernych podniesion¹ pra-
wic¹ do Boga. Bóg przedstawiony jest jako S³oñce z napisem Jehova. O³-
tarz wyrzeŸbiony zosta³ przez braci Dreißigmark w ¯arach. Z ich warsz-
tatu pochodz¹ ponadto o³tarze w koœcio³ach w Kole i Brodach. Wszystko
wykonane zosta³o w stylu barokowym. Inskrypcja fundacyjna znajduje
siê z ty³u o³tarza.

Najmniejszy dzwon z br¹zu jest równie¿ darem Dallwitzów, dwa pozo-
sta³e dzwony nabyte w roku  1925, na miejsce zdjêtych w 1917 r., podczas
I wojny œwiatowej. Du¿y dzwon ze stali wa¿y 22 centnary, œredni z br¹zu
9 centnary.

W œredniowieczu corocznie, w drug¹ niedzielê wrzeœnia, odbywa³a siê
uroczysta pielgrzymka do Starosiedla, do pos¹gu œw. Margarety (œw. Ma³-

Z historii Starosiedla
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gorzaty), opiekunki kobiet ciê¿arnych. Figura œwiêtej sta³a przy o³tarzu.
Ten obrzêd rozwin¹³ siê a¿ do festynu ludowego z targiem odpustowym,
który by³ tu obchodzony jeszcze w XX w, choæ w okresie reformacji zaprze-
stano pielgrzymowaæ do figury œw. Margarety. Reformacja nast¹pi³a doœæ
wczeœnie w Starosiedlu. Pierwszy pastor nazywa³ siê Johannes Possius
(1546-1567). Zaœ po jego nastêpcy, Christophie Kunercie, zachowa³ siê jesz-
cze kamieñ nagrobny  inskrypcj¹.

Rodzina von Dallwitz panowa³a prawdopodobnie od po³owy XV w. do
1613 roku. Choæ by³o to w³adanie czêœciowe, gdy¿ wymienia siê te¿ innych
posiadaczy (von Heide, von List). Dopiero od 1613 r. dobra w Starosiedlu
przesz³y ca³kowicie na w³asnoœæ Dallwitzów.

W 1798 poprzez dziedziczenie dobra Starosiedla przejê³a rodzina von
Thermo. Wtedy to kazano zburzyæ stary zamek i w latach 1814-1815 zbu-
dowano nowy, który by³ raczej okaza³a budowl¹ magnack¹.

W 1812 r. zniesiono poddañstwo ch³opów.
Od po³owy XIX w. drewniane cha³upy na wsi zast¹piono murowanymi.

W 1849 r. Thermo sprzeda³ dobra ziemskie rodzinie von Heldreich, a ta z
kolei odsprzeda³a je hrabiemu Reventlow. Od niego w 1876 naby³ je ksi¹¿ê
von Schönaich-Carolath z Gêbic. W 1920 r. odziedziczy³a je jego zona,
wdowa po ksiêciu. Nakaza³a ona odnowiæ zamek i zamieszkiwa³a go od
1923.

Szczególne  wydarzenia z dziejów Starosiedla:
W 1613 r. przyby³ ze Œl¹ska do Starosiedla Wallenstein ze swoim woj-

skiem i urz¹dzi³ tu sobie g³ówn¹ kwaterê. Tej samej zimy zakwaterowane
tu zosta³y 2 pu³ki chorwackich ¿o³nierzy.

30 XII 1630 Friedrich Ringewald z nieznanych przyczyn zasztyletowa³
w domu burmistrza Gubina Franka, syna pastora ze Starosiedla.

6 VI 1645 wojska saksoñskie wypêdzi³y st¹d oddzia³ pu³kownika szwedz-
kiego Petera Andersona. Podczas nocnej walki zniszczono prawie ca³a wieœ.

Wykorzysta³em tekst otrzymany od Józefy Dolaty, by³ej nauczycielki ze
Starosiedla. Jest to fragment artyku³u autorstwa pastora Krumrey, opu-
blikowanego w Kalendarzu Gubeñskim w 1927 roku i jego streszczenie
przez Alfreda Böhme z uzupe³nieniami dr. hab. Heinza Dietera Krauscha
z 1985 roku.

Wies³aw £abêcki
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Paul Johannes Oskar Tillich (1886 - 1965)
by³ niemiecko-amerykañskim teologiem i chrze-
œcijañskim filozofem egzystencjalizmu. Mogê te¿
napisaæ, co nie bêdzie b³êdem; by³ wybitnym
niemieckim filozofem i teologiem protestanckim,
pochodz¹cym z Ziemi Gubiñskiej.

P. J. Tillich by³, wraz z jemu wspó³czesny-
mi (Rudolf Bultmann - Niemcy, Karl Barth -
Szwajcaria i Karl Paul Niebuhr Reinhold - Sta-
ny Zjednoczone Ameryki), jednym z czterech
najbardziej wp³ywowych protestanckich teolo-
gów dwudziestego wieku. Wœród ogólnych, po-
pularnych dzie³ do najbardziej znanych s¹ zali-
czane dwie:  The Courage to Be (1952) i Dyna-
mice of Faith (1957), które przedstawi³y zagad-

nienia teologii i nowoczesnej kultury. Teologicznie, to jest on najbardziej zna-
ny ze swojej g³ównej trzytomowej pracy Systematic Theology (1951 - 63), w
którym rozwin¹³ swoj¹ "metodê korelacji - podejœcie odkrywaj¹ce symbole chrze-
œcijañskie, jako odpowiedzi do problemów ludzkiego istnienia podnoszone przez
wspó³czesn¹ egzystencjaln¹ filozoficzn¹ analizê.

¯ycie Paula Tillicha by³o udokumentowane w biografii, czêœciowo biogra-
ficznej ksi¹¿ce (Hopper, 1968), autobiograficznym szkicu (On the Boundary) i
dwóch autobiograficznych esejach (Kegley i My Serach for Absolutes).

Paul J.O. Tillich urodzi³ siê 20 sierpnia 1886, we wsi Starzeddel w prowin-
cji Brandenburgia we wschodnich Niemczech (obecnie Starosiedle).  By³ naj-
starszy z trojga dzieci, z dwiema siostrami: Johanna (1888-1920) i Elisabeth
(1893). Ojciec Tillicha by³ konserwatywnym luterañskim pastorem; jego mat-
ka pochodzi³a znad Renu i by³a bardziej liberalna. Tillich sam o sobie mówi³,
¿e jest cz³owiekiem pogranicza, które to wpisane by³o w historiê jego ¿ycia
oraz póŸniej ukszta³towa³o go jako filozofa i teologa. Uwa¿a³, ¿e pogranicze
nosi³ w sobie ju¿ choæby z tej racji, ¿e by³ dzieckiem rodziców pochodz¹cych z
ró¿nych stron Niemiec, czym t³umaczy³ ich odmienne temperamenty. Ojciec

Paul Tillich - wybitny syn
Starosiedla
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jego, surowy pastor pruski, reprezentowa³ tradycje wschodnich Niemiec, za-
znaczone sk³onnoœci¹ do nostalgii, silnym poczuciem obowi¹zku, œwiadomo-
œci¹ winy. Matka, urodzona w Nadrenii w pamiêci jego pozosta³a jako uosobie-
nie ruchliwoœci, smakowania i czerpania radoœci z ¿ycia. P. Tillich by³ bardzo
wra¿liwy na przyrodê, wielkim prze¿yciem by³y dla niego coroczne wyjazdy
nad  Morze Ba³tyckie, które wp³ynê³y na ukszta³towanie jego wyobraŸni i pod
wp³ywem których ukszta³towany zosta³ jêzyk symboli, jakim pos³ugiwa³ siê
póŸniej w swoich pismach. Kiedy pisa³ o granicy miêdzy skoñczonym i nie-
skoñczonym, odwo³ywa³ siê do obrazu z dzieciñstwa: granicy miêdzy skoñczo-
nym l¹dem i nieskoñczonoœci¹ morza.

Kiedy Tillich mia³ cztery lata, jego ojciec zosta³ dyrektorem diecezji w
Schönfliess, w trzytysiêcznym mieœcie, gdzie Tillich zacz¹³ szko³ê podstawow¹.
W 1898 r. Tillich zosta³ wys³any do Königsberg (obecnie Kaliningrad), gdzie
rozpocz¹³ gimnazjum (zasadniczo równowa¿n¹ amerykañskim szko³om œred-
nim). W Königsberg ¿y³ w pensjonacie i doœwiadczy³ samotnoœci, któr¹ poko-
nywa³ przez czytanie Biblii. Równoczeœnie prezentowa³ humanistyczne idee w
szkole.

W 1900 r. ojciec Tillicha zosta³ przeniesiony do Berlina, rok póŸniej zabra³
Paula do szko³y berliñskiej, któr¹ ukoñczy³ w 1904. Jego matka umar³a na
raka we wrzeœniu 1903, kiedy Tillich mia³ 17 lat. Paul, wczeœnie osierocony
przez matkê, dorasta³ pod opiek¹ ojca, w sporach z którym kszta³towa³a siê
jego postawa intelektualna i etyczna. Kiedy wyjecha³ do Berlina, aby podj¹æ
naukê w gimnazjum klasycznym, zafascynowany by³ miastem, jego gwarem,
tempem ¿ycia. Pozostaj¹c do koñca ¿ycia mieszkañcem wielkich metropolii,
zawsze nosi³ w sobie têsknotê za zapachem wsi, który zapamiêta³ z dzieciñ-
stwa. Lata spêdzone w gimnazjum zaowocowa³y nie tylko znajomoœci¹ staro-
¿ytnych jêzyków, ale te¿ umi³owaniem kultury antycznej i ca³ej tradycji hu-
manistycznej.

W 1904 r. rozpocz¹³ studia filozoficzne i teologoiczne studiuj¹c kolejno w
Berlinie, Tybindze (1905), Halle (1905-07). W 1911 r. otrzyma³ doktorat z filo-
zofii na Uniwersytecie we Wroc³awiu i licencjat z teologii na Uniwersytecie
Halle w 1912 r. Du¿o w tym czasie czyta³, g³ównie klasycznych filozofów nie-
mieckich: Kanta, Fichtego, Hegla, Schleiermachera. Jak ca³e ówczesne poko-
lenie m³odych pastorów by³ pod wielkim wp³ywem myœli Kierkegaarda. Naj-
wiêksze jednak znaczenie dla jego formacji duchowej mia³y pogl¹dy religijne
póŸnego Schellinga, które by³y przedmiotem zarówno jego pracy doktorskiej z
filozofii, jak i rozpoczêtych bezpoœrednio po obronie studiów licencjackich z
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teologii.
W roku 1912 Tillich zosta³ wyœwiêcony jako luterañski minister w pro-

wincji Brandenburgii. We wrzeœniu 1914 poœlubi³ Margarethe ("Grethi") We-
ver i w paŸdzierniku  do³¹czy³ siê do niemieckiej armii jako kapelan. Grethi
opuœci³a Tillicha w 1919 r. po skandalu (romansie); rozwiedli siê. Przez dwa
lata by³ pastorem w robotniczej dzielnicy Berlina, a zetkniêcie siê ze œrodowi-
skiem raczej obojêtnym wobec zagadnieñ religijnych by³o dla niego szokiem.
Kiedy wybuch³a wojna, Tillich, wychowanek pruskiej szko³y, zg³osi³ siê na
ochotnika. Zosta³ kaznodziej¹ polowym. W armii s³u¿y³ od 1914 do 1919 roku,
okrucieñstwo wojny pozosta³o dla niego na zawsze traumatycznym doœwiad-
czeniem.

Naukowa kariera P. Tillicha zaczê³a siê po I wojnie œwiatowej na Uniwer-
sytecie Berliñskim. W marcu 1924, o¿eni³ siê z  Hannah Werner Gottswchow;
to by³o drugie ma³¿eñstwo dla nich obojga.

W roku 1924-25 by³ profesorem teologii na Uniwersytecie Marburg, gdzie
rozpocz¹³ rozwijaæ systematyczn¹ teologiê. Od 1925 do 1929 r.  by³ profesorem
teologii na Uniwersytecie w DreŸnie i Uniwersytecie w  Lipsku. Tak¹ sam¹
posadê mia³ na Uniwersytecie we Frankfurcie w latach 1929-33.

We Frankfurcie Tillich zaprezentowa³ takie publiczne wyk³ady i przemó-
wienia, które doprowadzi³y do konfliktu z nazistowskim ruchem. Kiedy Adolf
Hitler sta³ siê niemieckim kanclerzem w 1933 r., Tillich zosta³ zwolniony ze
stanowiska. Zafascynowanym pismami Tillicha by³ amerykanski teolog pro-
testancki Karl Paul Niebuhr Reinhold (1892-1971), który odwiedzi³ Niemcy
latem 1933 r. Niebuhr namówi³ Tillicha, aby do³¹czy³ do Zwi¹zku Teologiczne-
go w Nowym Jorku. W wieku 47 lat  Tillich przeprowadzi³ siê z rodzin¹ do
Ameryki. To znaczy³o uczenie siê angielskiego, jêzyka, w który Tillich móg³
ewentualnie publikowaæ prace jak Systematic Theology. Od 1933 do 1955
uczy³, gdy zosta³ inspektorem - profesorem z filozofii i religii. W latach 1933-34
by³ te¿  inspektorem wyk³adowc¹ filozofii w Uniwersytecie Columbia. Tillich
w 1940 r. zosta³ awansowany na profesora filozoficznej teologii i sta³ siê ame-
rykañskim obywatelem.

W Zwi¹zku Teologicznym Tillich "zarobi³" na swoj¹  reputacjê, publikuj¹c
seriê ksi¹¿ek, które podkreœla³y jego szczególn¹ syntezê protestanckiej chrze-
œcijañskiej teologii i egzystencjalnej filozofii. Opublikowa³ On the Boundary w
1936; The Protestant Era, zbiór esejów w 1948 r.; i The Shaking of the Foun-
dations, pierwszego z trzech tomów jego kazañ, tak¿e w 1948 r. Zbiory kazañ
chcia³ Tillich udostêpniaæ szerokiej publicznoœci, czego póŸniej sam doœwiad-
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czy³.
Wœród jego wielu osi¹gniêæ by³y publikacja w 1951 r. tomu pierwszego

Systematic Theology, która przynios³a Tillichowi naukowe uznanie i w 1952
r. publikacja The Courage to Be.  Pierwszy tom serii systematyki teologicznej
zaowocowa³ zaproszeniem do presti¿owych wyk³adów Gifford podczas 1953 -
54 roku w Uniwersytecie Aberdeen. PóŸniejsza ksi¹¿ka The Courage to Be
zwana by³a "jego arcydzie³em".

Te prace prowadzi³y do spotkania w Harvard Divinity School w 1955 r.,
gdzie naukowiec sta³ siê jednym z piêciu uniwersyteckich profesorów uczelni
- piêciu najwy¿szych profesorów Harvardu. Kariera Tillicha w Harvardzie
trwa³a do 1962 r. Podczas tego okresu opublikowa³ tom 2 Systematic Theolo-
gy, jak równie¿ opublikowa³ popularn¹ ksi¹¿kê Dynamics of Faith (1957).

W 1962 r.  Tillich przeprowadzi³ siê na Uniwersytet  Chicago, gdzie by³
profesorem teologii a¿ do œmierci w Chicago w 1965 roku. Tom 3 Systematycz-
nej Teologii zosta³ opublikowany w 1963 roku. W 1964 r. Tillich sta³ siê pierw-
szym teologiem, którego uhonorowano w Kegley and Bretall's Library of Li-
ving Theology. Napisano wtedy o nim: "Przymiotnik Wspania³y, w naszej
opinii mo¿e byæ zastosowany do bardzo ma³ej iloœci myœlicieli naszych czasów,
a nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Tillich jest wœród nich"(Kegley i Bretall, 1964, s.ix-
x). Szeroko zacytowana krytyczna ocena jego znaczenia by³a komentarzem
Georgia  Harkness "Kim Whitehead by³ dla amerykañskiej filozofii, tym Til-
lich by³ dla amerykañskiej teologii".

Tillich umar³ 22 paŸdziernika 1965, dziesiêæ dni po zawale serca. W 1966
r. jego popio³y zosta³y pochowane w Paul Tillich Park w New Hormony, w
stanie Indiana.

Cytaty:
* Byæ cz³owiekiem znaczy mieæ utopie.
* Czas jest naszym losem, czas jest nasz¹ nadzieja, czas jest naszym zw¹t-

pieniem
* Elementem twórczym sprawiedliwoœci jest mi³oœæ.
* Jeœli religia jest wy³¹cznie uczuciem, to jest nieszkodliwa.
* Jêzykiem wiary jest symbol.
* Nie jest ³atwo g³osiæ Boga dzieciom i poganom, sceptykom i ateistom, i

równoczeœnie t³umaczyæ im, ¿e my sami Boga nie posiadamy, ¿e my tak samo
na Niego czekamy.

* Tam gdzie jest wiara, jest i œwiadomoœæ œwiêtoœci.
* Wiara jest stanem najwy¿szego zatroskania. (•ród³o: Dynamika wiary).

Wies³aw £abêcki
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1. Bednarczyk Stanis³aw (1914-1989) - uczestnik kompanii wrzeœnio-
wej, potem obóz jeniecki, do Gubina przyby³ z Niemiec w 1946 r., d³ugoletni
cywilny pracownik WOP, rodzinne strony - pow. Przasnysz

2. B³aszczyk Jan (1897-1974) - powstaniec wielkopolski, jeden z pierw-
szych milicjantów w mieœcie.

3. Bobrowska W³adys³awa (1919-2003) - przyby³a z rodzin¹ z Pomorza w
1946 r., pracownik administracji pañstwowej, sekretarz miasta, Honorowy
Obywatel Miasta Gubina.

4. Bohatyrewicz Stanis³aw (1916-2008) - uczestnik
kampanii wrzeœniowej, potem w niewoli, przymusowe
roboty w Niemczech, powrót w 1946 r., murarz, jeden z
za³o¿ycieli Spó³dzielni Pracy Remontowo Budowlanej
"Nowa Era".

5. Danek Edward (1926) - urodzony na Bukowinie,
po zawirowaniach wojennych przyjecha³ na Ziemiê
Gubiñsk¹ w grudniu 1946r., d³ugoletni pracownik (elek-
tryk) Spó³dzielni Pracy "Nowa Era".

6. Edward D¹browski (1914- 2007) - jeden z pierw-
szych kolejarzy, przyby³ z Wielkopolski.

7. Domañ Antoni (1914-1966) przyby³ z powiatu opatowskiego w 1945 r.,
pracowa³ w Fabryce Poñczoch i Skarpet, dzia³acz ruchu robotniczego.

7. Gella Rozalia (1891-?) - w okresie miêdzywojennym aktorka
teatrów we Lwowie i Poznaniu, podczas okupacji zatrudnia³a siê przy

ró¿nych pracach, do Gubina przyjecha³a w listopadzie 1945r., pracowa³a
m.in. w Pañstwowym Przedsiêbiorstwie Traktorów i Maszyn Rolniczych,
od 195l r. w Fabryce Poñczoch i Skarpet.

8. Fiet Pelagia, po mê¿u Radecka (1929) - do Gubina dotar³a w kwietniu
1945r., pochodzi z Warszawy, pocz¹tkowo ¿y³a z szabru, póŸniej pracowa³a
w s³u¿bie zdrowia, a od 1961 r. do emerytury w kombinacie chemicznym w
Guben.

9. Fiet W³adys³aw (1895-1961) - ojciec w/w, przyjecha³ w maju 1945 na
wezwanie córki, otworzy³ pierwszy sklep masarski z miêsem i wyrobami
koñskimi, przy ul. 3 Maja.

10. Fr¹ckowiak Stanis³aw (1910-1965) - przyby³ z poznañskiego w czerw-
cu 1945 r. z grup¹ sokistów (SOK) do zabezpieczenia obiektów kolejowych,

Pionierzy Ziemi Gubiñskiej cz.II

S.Bohatyrewicz
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póŸniej zosta³ kasjerem na stacji PKP
Gubin.

11. Iczkowska Tatiana (1913-1985) - w
przyjecha³a z m. Dobrzyce, w latach 1945-
1950 burmistrz Gubina.

12. Jakubowski Henryk (1926-2007) -
syn Antoniego, przyby³ w 1945r., strony
rodzinne - pow.  Dubno w woj. wo³yñskim,
pracownik administracji pañstwowej,
Honorowy Obywatel Miasta Gubina.

13. Jurewicz Zofia (1912-2005) - przy-
by³a w 1946r., z córk¹ Barbar¹, by³a hi-
gienistk¹ w Szkole Podstawowej nr 2 przy
ul. Œwierczewskiego, d³ugoletnia kierow-
niczka przedszkola przy ul. dr.  T. Kunic-
kiego, rodzinne strony - Oszomiany.

14. Jutrzenka Ludwika (1906-1986) -
w 1946 r. przyjecha³a z synami z Syberii -
m¹¿ Jan (1899-1975) dotar³ póŸniej - w³aœcicielka restauracji "Zacisze" przy
ul. Gen. ¯ymierskiego, póŸniej bufetowa w restauracji PSS "Maleñka".

15. Kuprewicz Jan (1916-2002) - uczestnik II Wojny Œwiatowej (15 pu³k
piechoty 5 DP), osiad³ w Sêkowicach w 1945 r., wzorowy gospodarz, dzia³acz
spo³eczny, rodzinne strony to pow. Wilejka.

16. Lisiak Józef (1894-1974 ) - pochodzi³ z Œrody Wlkp., podczas I Wojn)
Œwiatowej wcielony zosta³ do armii niemieckiej, w okresie miêdzy wojen-
nym by³ celnikiem, podczas okupacji ima³ siê ró¿nych prac, w 1945 r. wróci³
do s³u¿by celnej otrzymuj¹c przydzia³ do Gubina.

17. £êgiewicz W³adys³aw  (1919-1997) - uczestnik kampanii wrzeœnio-
wej, ¿o³nierz Si³ Zbrojnych na Zachodzie, do kraju wróci³ w 1947 r. z ¿on¹
W³oszk¹, kierowca i mechanik samochodowy, kierownik warsztatów GS
"Samopomoc Ch³opska", wyk³adowca i bieg³y s¹dowy w tej dziedzinie.

18. Maksymowicz Antoni (1917-1990) - uczestnik kampanii wrzeœnio-
wej, jeniec wojenny, pracowa³ u bauera, w 1946 r. osiedli³ siê z rodzicami w
Jaromirowicach, d³ugoletni sanitariusz Pogotowia Ratunkowego w Gubi-
nie, rodzinna miejscowoœæ to Hruszniew w pow. siedleckim.

19. Melerowicz Nikodem (1919-2011) - jeden z pierwszych kolejarzy w
1945 r., rodzinne strony - Koœcian, Honorowy Obywatel Miasta Gubin.

Pelagia Radecka (pierwsza z lewej) z
kole¿ankami
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20. M³odzianowski Tadeusz - pe³nomocnik rz¹du RP tworz¹cy admini-
stracjê polsk¹ w Gubinie, starosta pow. gubiñskiego w 1945r., cz³onek PPS.

21. Nowicki Franciszek (1906-1972 ) - pochodzi³ z Piotrowa k/Poznania,
uczestnik kampanii wrzeœniowej, potem pobyt w obozie jenieckim, na Ziemi
Gubiñskiej od 1945r., zosta³ leœniczym w Zarz¹dzie Lasów Miejskich, zasie-
dlaj¹c leœniczówkê w Dzikowie. Po upañstwowieniu lasów komunalnych,
do emerytury pracowa³ w Nadleœnictwie Gubin.

22. Œmigielski Zenon (1921-2013) - gubinianin w latach 1945-1960, pod-
czas okupacji przymusowy robotnik, po wyzwoleniu nauczyciel, dzia³acz
spo³eczny i gospodarczy, Honorowy Obywatel Miasta Gubina, pochodzi³ z
poznañskiego.

23. Wierzbicki Szymon (1898-1956) - w okresie miêdzywojennym s³u¿y³
w formacjach granicznych jako funkcjonariusz sanitarny, przyby³ do Gubi-
na z Kresów Wschodnich w 1945r., mia³ uprawnienia felczera, by³ kierow-
nikiem apteki szpitalnej.

24. Zakrzewski Baltazar (1910-1987) - uczestnik kampanii wrzeœniowej,
jeniec obozu jenieckiego, w latach 1956-1960  przewodnicz¹cy Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej.

Nie s¹dzi³em, ¿e opracowana przeze mnie Lista Pionierów, opublikowa-
na w Biuletynie SPZG Nr 1/2013 spowoduje napisanie przez Wies³awa £abêc-
kiego artyku³u (Biuletyn Nr 2/2013), po przeczytaniu którego zastanawiam
siê, co te¿ ona mo¿e mieæ wspólnego z kumoterstwem, czy te¿ w co siê przez
ni¹ mo¿na uwik³aæ. Gwoli wyjaœnienia, to do sporz¹dzenia takiej listy na-
mówi³ mnie Stefan Pilaczyñski. Mia³em na uwadze by by³y na niej osoby
(osadnicy) przyby³e na Ziemiê Gubiñsk¹ w latach 1945-1947, a dane przy
nich by³y krótkie. Taki telegraficzny styl zak³ada³em od pocz¹tku, gdy¿
umo¿liwia³ on publikacjê wiêkszej liczby nazwisk z tamtych lat, które nie
powinny ulec zapomnieniu. Nie by³o moim zamiarem ocenianie tych ludzi,
niezale¿nie od tego kim byli i co robili. To oni tworzyli ¿ycie na Ziemi Gubiñ-
skiej i za to im chwa³a. Autor pewnie Ÿle zrozumia³ mój apel o uzupe³nienie
listy, gdy¿ jego tekst niewiele ma wspólnego z list¹, bo s¹ to raczej notki
biograficzne, a takich, znajduj¹cych siê w archiwum Stowarzyszenia Gu-
biñskich Pionierów, starczy³oby na ksi¹¿kê. A mnie przecie¿ nie o to chodzi-
³o!

Od autora Listy Pionierów ...
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Do niektórych nazwisk z artyku³u W.£abêckiego pozwoli³em sobie mieæ
uwagi i poczyniæ uzupe³nienia. Oto one:

Tadeusz Banaszkiewicz - ur. 5.10.1924 r. w Poznaniu, zmar³ 14.09.2004
r., bra³ udzia³ w walkach o Cytadelê Poznañsk¹ w lutym 1945 r., w Gubinie
by³ m.in. komendantem jednego z posterunków MO. Po o¿enku z Niemk¹
musia³ zrezygnowaæ z pracy w milicji. Od 1956 r. do czasu przejœcia na emery-
turê pracowa³ w LZPS "CARINA". Jego nazwisko wczeœniej od Czes³awa Osê-
kowskiego dostrzeg³ Hieronim Szczegó³a - Zeszyty Lubuskie nr 11.

J.Masiubañski - imiê Jan ur. 25.12.1891 r. zm.4.05.1968 r. Sklep - gale-
riê mia³ przy ul. Rycerskiej. Nie mo¿na go uwa¿aæ za pioniera, gdy¿ do
Gubina przyby³ przy koñcu lat piêædziesi¹tych ub. wieku - w tym czasie
by³o ju¿ w Gubinie kilku "szafarzy sztuk piêknych" m.in. plastyczka z praw-
dziwego zdarzenia (po studiach) pani Paprocka i m³ody amator Cezary Iwasz-
kiewicz.

Ks. Stefan Dobrzañski - ur. l895 r.,duchowny obrz¹dku wschodniego,
pos³ugê w koœciele katolickim Niemaszchleba (dzisiejsze Chlebowo) spe³nia³
za zezwoleniem Prymasa Polski, parafiê obj¹³ w 1947 r, zmar³ w Gubinie w
1950 r. na atak serca.

Pelagia Radecka - jej wypowiedzi w ró¿nych publikacjach nale¿a³oby
zweryfikowaæ i takie podawaæ Czytelnikom, a nie wk³adaæ w jej usta s³ów,
których byæ mo¿e nigdy nie wypowiedzia³a np." ja prekursor" .

Stefan Rogoziñski - pionier jak najbardziej, nie by³ jednak jeñcem nie-
mieckim, a polskim w niemieckim obozie. Fotografiê kwitu wp³aty - w³aœci-
wie do koñca nie wiadomo za co - móg³ sobie autor odpuœciæ, a przedstawiæ
dyplom mistrzowski z 1946 r, (który mia³ udostêpniony) potwierdzaj¹cy "pio-
nierstwo szewskie" Stefana Rogoziñskiego.

L.Skusa - Ludwik Skuza - zastêpca pe³nomocnika rz¹du RP, w 1945r.
cz³onek Komitetu Powiatowego PPR, wyró¿ni³ siê w pracach zwi¹zanych z
referendum w 1946 r., mieszka³ w Bie¿ycach.

Wac³aw Sztukowski (1917-1994), rodzinne strony to Suwalszczyzna, z
rodzin¹ wywieziony na Syberiê, po œmierci rodziców wychowywa³ braci Bro-
nis³awa i Antoniego. W 1946 r. wraz z ¿on¹ Stanis³aw¹ i pasierbami Nin¹ i
Micha³em Graczew oraz braæmi, wróci³ do Polski osiedlaj¹c siê w Gubinie.

Julian ¯ywicki (1890-1975r.) - osiedli³ siê w Jaromirowicach (a nie w
Gubinie), ¿ona Stefania zmar³a na Syberii, z nim przyjecha³y dzieci: Adela,
Aleksandra, Leonarda i Julian. Niezale¿nie od pracy dró¿nika uprawia³ z
pomoc¹ rodziny gospodarstwo rolne. Ostatnio pracowa³ w LZPS "CARINA".
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Nazwisko Kierownika w Rejonie Dróg to Polaszyk, a nie Polaszek.
Ks. Aleksander Dobrucki (1914-1993) - jest postaci¹ ze wszech miar godn¹

uwagi i w jakiœ sposób zas³u¿on¹ dla Gubina, ale na litoœæ Bosk¹, nie mo¿na
o nim pisaæ, jako o "pionierze katolicyzmu". Autorytatywne zaliczanie Go do
Pionierów, zakrawa na kpinê, podobnie jak niemieckiego ksiêdza Reinholda
Stolla, który pozostaj¹c po wojnie w Gubinie, œwiadczy³ pos³ugi religijne, ale
nie przyby³ tu z zewn¹trz, a czeka³ na powrót Niemców.

A. Leda

Kargul i Pawlak ¿yli w Wielotowie
Obok Mieczys³awa i Olgi Rodziewiczów mieszka³ Micha³ Skokowski z

¿on¹ Mari¹. Obaj panowie znali siê jeszcze jako kawalerowie, od dzieciñ-
stwa. Mieszkali bowiem blisko siebie ko³o G³êbokiego, powiat Dzisna, woj.
Wilno. Obaj byli w Wojsku Polskim i osiedlili siê w Wielotowie. Trafili
znowu na siebie. Mogli byæ wzorem Kargula i Pawlaka. Swoimi zachowa-
niami mogli ubarwiæ i tak wspania³¹ ju¿ polsk¹ komediê "Sami swoi".
S¹siadowali przez drewniany p³ot. Razem grali w zespole muzycznym (obaj
na akordeonach, póŸniej M. Skokowski na perkusji). Zawsze jednak mieli
do siebie pretensje. Na przyk³ad: o miedzê, pszczo³y, kury i czêsto robili
sobie na z³oœæ. Gdy Mieczys³aw w roku 1961 kupi³ jako pierwszy we wsi
samochód to Micha³ musia³ kupiæ jako drugi. Rodziewicz kupi³ w Polmo-
zbycie Poznañ  garbusa "Warszawê", Skokowski - u¿ywan¹ star¹ "Skodê"
czesk¹. Mieczys³aw wyje¿d¿a³ do koœcio³a do Starosiedla, Micha³ szybko
odpala³ "Skodê", pierwszy wyje¿d¿a³ i blokowa³ drogê.

Kura przesz³a na podwórko s¹siada, to by³a przyniesiona, ale ju¿
zabita, do p³otu. "Mietek, eta twaja kurica". Bierij!". Drugi czeka³ tylko
na okazjê i nied³ugo by³ rewan¿. Mieczys³aw kupi³ m³ocarniê, to co "Mie-
czyk lepszy?". Podobnie by³o ze snopowi¹za³k¹. Nawet ka¿de ich spotka-
nie np. podczas gry w szachy czy w karty, z pocz¹tku przyjacielskie,
koñczy³o siê awantur¹. Czy to tylko taka "uroda" ludzi z Kresów Rzeczy-
pospolitej?

Przy okazji podam, ¿e trzeci pojazd w Wielotowie, tym razem moto-
cykl, polski "Junak" z boczn¹ przyczepk¹ zakupi³ Stanis³aw Kury³o-
wicz. ¯ona jego Leokadia to siostra Olgi Rodziewicz (obie z d. Kowalew-
skie).

Fragment ze szkicu historycznego "Wielotów i Witaszkowo. Przyczynek do historii",
który mo¿na nabyæ w SPZG (w³)
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Otwarcie mostu na Lubicy
Dwudziestego czwartego listopada 1912 roku otwarto nowy most na

Lubicy udostêpniony dla ruchu, poda³a "Gubener Zeitung" ponad 100 lat
temu.

Fakt ten zwraca uwagê na spokojn¹ rzeczkê, o¿ywiaj¹c¹ wschodni¹ czêœæ
miasta, bogat¹ w atrakcje œrodowiskowe. Przed setkami lat wody rzeki by³y
bardziej czyste, a ich otoczenie bardziej spokojne. Przed laty mia³a swojego
piewcê, poetê. By³ nim gubeñski burmistrz Johann Franck, znany twórca
tekstów pieœni koœcielnych, o czym g³osi tablica na murze po³udniowej œcia-
ny koœcio³a farnego. Jego pieœñ "Do Lubicy" ukaza³a siê wœród wierszy Nie-
miec, Guben 1674 - d¹¿y³ w tym czasie do promowania i doskonalenia sztuki
przez graj¹cych artystów, nagradzaj¹c wszystkimi tytu³ami - opiewaj¹cych
Lubicê z uzasadnieniem: Ty Lubico, o¿ywiasz nas czysta wod¹ i kolorowymi
brzegami, dlatego pozwalam sobie powiedzieæ, nazywamy Ciebie Lubic¹ dla-
tego, ¿e nasz pocieszasz i brzegami witasz. Ty Lubica, ¿yjesz dla nas, o¿y-
wiasz nasze grunty, poisz je i ca³ujesz, szumi¹ cicho i spokojnie. Dlaczego
wiêc nie mam Ciê chwaliæ pieœni¹. Ty Lubica chwalisz siê sama, dlatego
wielbi Ciê ka¿dy, kto Ciê widzi. Dlatego wszem wiadom¹ prawd¹ jest, ¿e nie
trzeba wielu s³ów. Ty sama siê chwalisz, ¿yjesz i kochasz i wielbisz. Lubica,
lubi¹ Ciê.

Przet³umaczy³ Z. Gwizdalski

Lubica, Lubsza - rzeka o d³ugoœci 66,4 km. •ród³o w Olbrachtowie kolo
¯ar 180 m n.p.m., ujœcie do Nysy £uzyckiej w Gubinie 46 m n.p.m. W roku
1435 wzmiankowana jako Lobischa od ³u¿yckiego wyrazu luby - mi³y. Nazwa
ewaluowa³a: Lubost, Lubist, Lubst. Uregulowana w latach czterdziestych
XIX wieku, przy okazji budowy jednej z pierwszych linii kolejowych w Niem-
czech (stolica Prus Berlin - stolica Dolnego Œl¹ska Wroc³aw). Niepozorna
rzeka powodowa³a groŸne powodzie m.in. w latach 1595, 1609, 1613, 1625,
1654, 1675, 1713, 1749, 1785, 1894, 1926, 1930, 1948, 1957, 1971, 1974. W
Starosiedlu na Lubicy znajduje siê elektrownia wodna (w budynkach daw-
nego m³yna i tartaku) której w³aœcicielem jest Krzysztof Urbaniak z Pozna-
nia. W Starosiedlu od lat przedwojennych istnia³ m³yn i tartak napêdzany
energi¹ spiêtrzonej wody. Podobne m³yny dzia³a³y równie¿ w s¹siednich
miejscowoœciach le¿¹cych nad Lubic¹, miêdzy innymi w Ja³owicach, Gêbi-
cach, Stargardzie Gubiñskim i Czarnowicach.

Oprac. W.£.
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     Rok 1957 to narodziny 5 Saskiej Dywizji Pancernej. Z niedoinwe-
stowanej 19 Dywizji Zmechanizowanej stawa³a siê ona sztandarowym
zwi¹zkiem taktycznym Wojska Polskiego. ¯o³nierze byli dumni, ¿e s³u¿¹
w gubiñskiej dywizji. Zielone garnizony têtni³y ¿yciem, a na poligonach
i placach æwiczeñ nie milk³y strza³y i odg³osy czo³gowych silników. Pi-
sz¹cy te s³owa u¿ywa³ czêsto na zajêciach w Akademii Sztabu General-
nego stwierdzenia "tak to robimy w 5 Dywizji Pancernej". By³ to zazwy-
czaj argument koñcz¹cy dyskusje toczone na tematy taktyczne b¹dŸ
szkoleniowe. Pod t¹ nazw¹ nasza dywizja osi¹gnê³a apogeum swojego
rozwoju organizacyjnego.

 N A S Z A  D Y W I Z J A
19 Dywizja Zmechanizowana - 19 Dywizja Pancerna

5 Saska Dywizja Pancerna
im. gen. bryg. Aleksandra Waszkiewicza

5 Kresowa Dywizja Zmechanizowana
im. Króla Boles³awa Chrobrego

Zawsze Jednostka Wojskowa 1606

Trudnoœci ekonomiczne Polski, których drastycznym uzewnêtrznieniem
by³y wydarzenia w Poznaniu, zmusi³y w³adze partyjno-pañstwowe PRL do
weryfikacji planu na lata 1956-1960. Po dokonaniu uzgodnieñ z dowódz-
twem Uk³adu Warszawskiego, w marcu 1957 roku podjêto decyzjê o kolejnej
redukcji wojsk. W wojskach pancernych i zmechanizowanych przewidywa-
no rezygnacjê ze szczebla korpusu.

     W terminie do 15 sierpnia 1957 roku rozformowano sulêciñsk¹ 5 Sask¹
Dywizjê Piechoty1, a gubiñsk¹ 19 Dywizjê Pancern¹ przemianowano na 5
Sask¹ Dywizjê Pancern¹.

     W tym te¿ czasie rozwi¹zano kostrzyñski 69 pu³k czo³gów i 8 szkolny
batalion czo³gów ze S³ubic. W sk³ad naszej dywizji w³¹czono 22 pu³k czo³-
gów z ¯agania, a na bazie 13 batalionu czo³gów i artylerii pancernej sformo-
wano 26 pu³k czo³gów œrednich w Komorowie.

Struktura organizacyjna 5 Dywizji Pancernej w 1957 i 1959 roku

Struktura etatowa dywizji z 1957 roku przetrwa³a tylko rok. W termi-
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nie do 1 grudnia 1958 roku, na podstawie rozkazu MON nr 0010/Org. z 2
paŸdziernika 1958 roku, dokonano przeformowania oddzia³ów dywizji. Struk-
tura organizacyjna pozosta³a niezmieniona, ale jednostki otrzyma³y nowe
etaty.

Zarz¹dzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 077/Org. z 19 wrzeœnia
1960 roku przeformowano 3 dywizjon artylerii przeciwlotniczej na nowy
etat nr 5/258.

W 1961 roku przyjêto plan rozwoju Wojska Polskiego na lata 1961-1965.
By³ on kontynuacj¹ procesu rozbudowy wojsk pancernych i zmechanizowa-
nych oraz podnoszenia poziomu ich gotowoœci bojowej. Przewidywano w nim
unowoczeœnianie zasadniczego uzbrojenia. Dzia³ania te podyktowane by³y
dynamicznym rozwojem armii pañstw NATO.

W tym celu rozpoczêto przenoszenie wszystkich dywizji pancernych na
etaty wojenno-pokojowe. Etaty te przewidywa³y wy¿sze stany osobowe oraz
wiêksz¹ iloœæ podstawowego uzbrojenia. W lipcu 1961 roku etaty takie otrzy-
ma³a 5 Saska Dywizja Pancerna.

W terminie do 1 listopada 1961 roku nast¹pi³y kolejne przeformowania
oddzia³ów dywizji.6 W czasie tej reorganizacji rozformowano 51 szkoln¹ ba-
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teriê artylerii w Komorowie
Na podstawie zarz¹dzenia szefa Sztabu SOW nr 030/org. z 27 lipca 1961

roku, 2 batalion rozpoznawczy przeformowano na 58 kompaniê rozpoznawcz¹.
Zosta³a ona dyslokowana transportem kolejowym do garnizonu Gubin i roz-
mieszczona w kompleksie koszarowym w Komorowie.  Jesieni¹ 1963 roku
kompania rozpoznawcza przeniesiona zosta³a do kompleksu koszarowego
„przy stacji”7.

Struktura organizacyjna 5 Dywizji Pancernej w 1962 roku

W maju 1962 przeformowano 24 dywizjon artylerii rakietowej w Sule-
chowie na 24 dywizjon artylerii i przekazano go w podporz¹dkowanie do-
wódcy 5 DPanc8. W rzeczywistoœci by³ to pierwszy w Wojsku Polskim dywi-
zjon rakiet taktycznych uzbrojony w wyrzutnie z rakietami typu R-30. Nie-
d³ugo potem ze sk³adu dywizji wy³¹czono 12 dywizjon artylerii rakietowej i
przekazano go dowódcy 4 Dywizji Zmechanizowanej9.

W 1963 roku, zarz¹dzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 057/Org.
z 8 kwietnia 1963 roku wykonano nastêpuj¹ce zmiany organizacyjne:

- 38 pu³k zmechanizowany w Ko¿uchowie wy³¹czono ze sk³adu 11 Dywi-
zji Pancernej i w³¹czono w sk³ad 5 DPanc

- 22 Drezdeñski pu³k czo³gów w ¯aganiu wy³¹czono ze sk³adu 5 DPanc i
w³¹czono w sk³ad 11 DPanc
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- 73 pu³k zmechanizowany przeformowano na 73 pu³k czo³gów

     W planie zamierzeñ organizacyjnych na lata 1966-1970 skoncentro-
wano siê miedzy innymi na podniesieniu gotowoœci bojowej dywizji I rzutu
operacyjnego poprzez wprowadzenie nowych etatów wojenno-pokojowych o
wy¿szych stanach osobowych. W 1966 roku na uzbrojenie pododdzia³ów roz-
poznawczych dywizji pancernych rozpoczêto wprowadzaæ opancerzone sa-
mochody rozpoznawcze BRDM-2. W 1967 roku do pu³ków zmechanizowa-
nych i czo³gów rozpoczêto wprowadzanie uzbrojonej wersji transportera opan-
cerzonego SKOT-2A.

W 1967 roku nast¹pi³y w 5 Dywizji Pancernej znaczne zmiany organi-
zacyjne.

- na bazie 20 Ruchomego Warsztatu Naprawy Czo³gów w S³ubicach, 27
Ruchomego Warsztatu Naprawy Samochodów i 29 Dywizyjnego Warsztatu
Uzbrojenia w Komorowie sformowano now¹ jednostkê logistyczn¹ - 5 bata-
lion remontowy10

- zgodnie z rozkazem nr 07/MON z 4 maja 1967 roku, w sprawie przeka-
zania jednostkom wojskowym historycznych nazw i numerów oddzia³ów fron-
towych oraz ustanowienia dorocznych œwi¹t jednostek, 26 Pu³k Czo³gów
im. Niemieckich Bojowników Antyfaszystowskich przyj¹³ bojowe tradycje
27 Sudeckiego pu³ku artylerii pancernej i zosta³ przemianowany na 27 Su-
decki Pu³k Czo³gów Œrednich im. Niemieckich Bojowników Antyfaszystow-
skich11

- zgodnie z rozkazem nr 025/MON z 30 wrzeœnia 1967 roku, w sprawie
przekazania jednostkom wojskowym historycznych nazw i numerów oraz
ustanowienia dorocznych œwi¹t jednostek, 38 pu³k zmechanizowany z Ko-
¿uchowa przyj¹³ bojowe tradycje 13 pu³ku piechoty 5 Saskiej Dywizji Pie-
choty i zosta³ przemianowany na 13 pu³k zmechanizowany12 .

- w terminie do 30 listopada, na bazie 3 dywizjonu artylerii przeciwlotni-
czej, utworzono 5 pu³k artylerii przeciwlotniczej13 .

- ze sk³adu 5 DPanc wy³¹czono 24 dywizjon rakiet taktycznych i przeka-
zano go dowódcy 4 Dywizji Zmechanizowanej

- z 4 Dywizji Zmechanizowanej do sk³adu 5 DPanc w³¹czono 18 dywizjon
artylerii14 w Kostrzynie.
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Praska wiosna 1968
W 1968 dywizja czêœci¹ si³ (27 pcz i 5 paplot), wziê³a udzia³ w akcji

zbrojnej w Czechos³o-
wacji. Jednostki te
stanowi³y wzmocnie-
nie innych zwi¹zków
taktycznych Œl¹skie-
go Okrêgu Wojskowe-
go.

We wrzeœniu 1968
roku przeformowywa-
no 58 kompaniê roz-
poznawcz¹ w 2 bata-
lion rozpoznawczy.

W 1968 roku prze-
formowano dywizjê
na nowy etat.

Jej podstawowa  struktura po przeformowaniu by³a nastêpuj¹ca:

Jesieni¹ 1969 roku sformowano w sk³adzie dywizji 28 kompaniê radio-
techniczn¹ w Gubinie wg etatu nr 30/088. W 1973 roku przeformowano 28
kompaniê radiotechniczn¹ na 28 bateriê dowodzenia Szefa OPL wg etatu nr
30/17815 .

Kpt. Jan Szymonik (z lewej) w Melniku
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Grudzieñ 1970
18 grudnia 1970 roku o 17: 00 dywizja rozpoczê³a marsz w kierunku

Warszawy. Mia³a osi¹gn¹æ rejon Konin, Œrem, Pleszew, Turek. Jednostki
artyleryjskie wysz³y bez sprzêtu ciê¿kiego. W tym dniu "w polu" jej poten-
cja³ wynosi³: 5230 ¿o³nierzy, 192 czo³gi, 111 transporterów opancerzonych i
1030 samochodów. Na lotnisku w £asku, do dyspozycji dowódcy 5 DPanc,
stacjonowa³y dwa Mi-2. 19 grudnia o 8:00 dywizja osi¹gnê³a nakazany re-
jon.

21 grudnia 1970 o 21: 00 dowódca Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego naka-
za³ dowódcy 5 DPanc powrót do macierzystych garnizonów sposobem kom-
binowanym. W okresie od 9: 00 22 grudnia do 6: 00 23 grudnia marsz rozpo-
czyna³y poszczególne kolumny rzutu ko³owego. Dociera³y one do miejsc sta-
³ej dyslokacji w godzinach od 20: 00 do 14: 30 23 grudnia. 24 grudnia si³y
g³ówne dywizji by³y ju¿ w garnizonach. OpóŸnione transporty kolejowe przy-
by³y w godzinach przedpo³udniowych 25 grudnia. Do 8: 00 28 grudnia pe³-
niono jeszcze dy¿ury grup operacyjnych w sztabie zwi¹zku taktycznego.

W perspektywicznym dwudziestoletnim planie rozwoju si³ zbrojnych na
lata 1966-1985, od 1971 roku zak³adano jedynie doskonalenie organizacyjne
istniej¹cych dywizji oraz kontynuacjê procesu przezbrajania ich w nowe
typy broni. Do dywizji rozwiniêtych wprowadzono nowe etaty zwiêkszaj¹ce
stany osobowe dywizji pancernych do 10 000 ¿o³nierzy, zwiêkszono iloœci
œrodków przeciwpancernych, a zw³aszcza przeciwpancernych pocisków kie-
rowanych i ciê¿kich granatników przeciwpancernych oraz zwiêkszono ilo-
œci samobie¿nych dzia³ przeciwlotniczych ZSU-23-4 "Szy³ka" w ka¿dym pu³-
ku czo³gów i zmechanizowanym. Osobnym torem wprowadzano na wyposa-
¿enie wojsk bojowe wozy piechoty - BWP-1

30 paŸdziernika
1974 roku, w uznaniu
zas³ug dla Si³ Zbrojnych
PRL, Minister Obrony
Narodowej nada³ 5 Sa-
skiej Dywizji Pancernej
medal pami¹tkowy "Za
osi¹gniêcia w s³u¿bie
wojskowej"  (foto obok).

5 maja tego roku ¿o³nierze gubiñskiego garnizonu w ramach czynu spo-
³ecznego zakoñczyli budowê amfiteatru przy ul. Piastowskiej.
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W 1977 roku przemianowano 66 batalion saperów w Kostrzynie na
14 batalion saperów16 .

W latach 1976-1980 g³ównymi kierunkami rozwoju dywizji mia³a byæ
gruntowna modernizacja podstawowych rodzajów uzbrojenia, a zw³asz-
cza czo³gów i transporterów opancerzonych. Rozpoczêto wymianê czo³-
gów T-54 na nowsze.  Stan osobowy dywizji mia³ zostaæ zwiêkszony do 11
500 ¿o³nierzy. W pododdzia³ach piechoty zmotoryzowanej zrezygnowano
z systemu "dwójkowego" i zwiêkszono liczbê dru¿yn w plutonach z dwóch
do trzech. W batalionie rozpoznawczym utworzono pluton technicznego
rozpoznania pola walki. W dywizjonie artylerii rakietowej wyrzutnie
BM-14 zamieniono wyrzutniami BM-21. Wzmocniono obronê przeciwlot-
nicz¹ poprzez sformowanie w pu³kach czo³gów i pu³ku zmechanizowa-
nym baterii artylerii przeciwlotniczej uzbrojonych w dzia³a samobie¿ne
ZSU-23-4 "Szy³ka". W drugiej po³owie lat 70. w dywizjonie rakiet tak-
tycznych zwiêkszono liczbê wyrzutni £una M z trzech do czterech.

W grudniu 1981
W jednostkach wojskowych dywizji o 4: 00 wprowadzono "stan za-

gro¿enia wojennego w miejscu sta³ej dyslokacji". Po 5: 00 5 DPanc bez

Sztab 5 Dywizji Pancernej w 1976 roku. Okazj¹ do pami¹tkowego zdjêcia by³ awans do-
wódcy dywizji Zbigniewa Mazieja (w pierwszym rzêdzie, w srodku) do stopnia genera³a
brygady.



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG     39

"ko¿uchowskiego" 13 pu³ku zmechanizowanego17  z "gorzowskim" 12 pz
z 4 Dywizji Zmechanizowanej rozpoczê³a marsz w kierunku Poznania.

27 pu³k czo³gów zeœrodkowa³ siê w Buku, 73 pu³k czo³gów w Mosinie,
2 batalion rozpoznawczy w Czerwonaku na Dziewiczej Górze, 59 bata-
lion ³¹cznoœci w Biedrusku, natomiast sztab dywizji w koszarach 3 Bry-
gady Rakiet Operacyjno-Taktycznych w Biedrusku. W rejonie Poznania
zeœrodkowa³y siê te¿ pozosta³e jednostki.  Tempo przegrupowania by³o
niskie, a 5 DPanc nie osi¹gnê³a w nakazanym terminie wyznaczonych
rejonów18 . Pozosta³oœci¹ garnizonu Gubin dowodzi³ pp³k Jan Szymonik.

¯o³nierze dywizji pocz¹tkowo pe³nili s³u¿bê na posterunkach zaporo-
wych wokó³ Poznania. W styczniu 1982 roku wiêkszoœæ oddzia³ów, w
tym sprzêt ciê¿ki, wróci³a do garnizonu. W Biedrusku utworzono grupê
operacyjn¹ celem pe³nienia s³u¿by patrolowej na terenie Poznania. Or-
ganizowana by³a na bazie jednego z pu³ków. Typowy patrol pieszy sk³a-
da³ siê z oœmiu osób. Szeœciu ¿o³nierzy zasadniczej s³u¿by wojskowej,
jednego milicjanta i dowódcy patrolu, zazwyczaj oficera-dowódcy pluto-
nu. Trzej ¿o³nierze ZSW w magazynkach posiadali amunicjê ostr¹, pozo-
stali amunicjê œlep¹. Odwód stanowi³a kompania wyposa¿ona w trans-
portery opancerzone typu SKOT. Grupa operacyjna. Jednostki pe³ni³y
s³u¿bê rotacyjnie.

Plany rozwoju wojsk l¹dowych na lata 1981 -1985 ukierunkowane
zosta³y przede wszystkim na zwiêkszenie manewrowoœci, si³y uderze-
niowej i skutecznoœci obrony przeciwlotniczej. Nowe typy uzbrojenia sta-
nowiæ mia³y skok technologiczny w rozwoju wojsk pancernych i zme-
chanizowanych, zapewniaj¹c im mo¿liwoœæ prowadzenia skutecznych
dzia³añ bojowych w ka¿dych warunkach.

- W 27 pu³k czo³gów wprowadzono do uzbrojenia nowe czo³gi typu T-
72. Wraz z przezbrojeniem dokonano zmiany struktury organizacyjnej z
kompanijnej na batalionow¹19 . Zamiast dotychczasowych piêciu kom-
panii czo³gów w pu³ku sformowano trzy bataliony czo³gów, w ka¿dym
trzy kompanie czo³gów.

- W dywizjonie artylerii rakietowej zwiêkszono liczbê wyrzutni BM-
21 do 18 sztuk.

- W pu³ku zmechanizowanym przeformowano bateriê haubic na dy-
wizjon artylerii z jednoczesnym przezbrojeniem go na haubice 2S1 GoŸ-
dzik.
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Struktura organizacyjna  5 DPanc w latach 80.

We wrzeœniu 1984 roku ukaza³ siê pierwszy numer gazety 5 Saskiej
Dywizji Pancernej "Pancerniak". 7 paŸdziernika tego¿ roku odby³ siê Ogól-
nopolski Zjazd ¯o³nierzy 5 Saskiej Dywizji Pancernej. ¯o³nierze dywizji go-
œcili miêdzy innymi swojego pierwszego dowódcê p³k. Mateusza Lacha.

Rozkazem MON nr Pf-5/MON z 7 marca 1985 roku dywizja otrzyma³a
imiê gen. bryg. Aleksandra Waszkiewicza

W przyjêtym w drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych planie rozwoju si³
zbrojnych na lata 1986-1990 g³ównym za³o¿eniem zmian organizacyjnych
by³o wzmocnienie dywizji I rzutu. Planowano dalsze zwiêkszenie mo¿liwo-
œci ogniowych i manewrowych dywizji oraz ich odpornoœci na œrodki ra¿enia
przeciwnika, co praktycznie by³o kontynuacj¹ zamierzeñ z poprzedniej piê-
ciolatki. Wkrótce, w wyniku rozmów na szczycie Gorbaczow-Reagan, które
zapocz¹tkowa³y odprê¿enie w stosunkach miêdzynarodowych, przyjêto nowy,
dwuletni plan reorganizacji wojska na lata 1989-1990. Za³o¿ono restruktu-
ryzacjê jednostek poprzez wprowadzenie uniwersalnej struktury organiza-
cyjnej, odpowiadaj¹cej potrzebom wspó³czesnych dzia³añ obronnych.

Realizuj¹c przyjête plany pocz¹tkowo kontynuowano zamierzenia rozpo-
czête w poprzedniej piêciolatce. Polega³y one na dalszym przezbrajaniu pu³-
ków czo³gów œrednich w czo³gi T-72 i bojowe wozy piechoty BWP-1, z jedno-
czesn¹ zmian¹ ich struktury organizacyjnej z kompanijnej na batalionow¹.
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W 1989 roku, po przeobra¿eniach ustrojowych w kraju, nast¹pi³a re-
orientacja zmian restrukturyzacyjnych i przyœpieszenie redukcji si³ zbroj-
nych.  W grudniu 1989 roku 5 Sask¹ Dywizjê Pancern¹ przeformowano na
zmechanizowany zwi¹zek taktyczny i utworzono 5 Dywizjê Zmechanizo-
wan¹. Rozwi¹zano 23 pu³k czo³gów w S³ubicach, a pozosta³e pu³ki ogólno-
wojskowe przekszta³cono w pu³ki zmechanizowane20.

Nasza dywizja sta³a siê 5 Dywizj¹ Zmechanizowan¹

Dowódcy 5 Dywizji Pancernej:
p³k dypl. Mateusz Lach (do 1962)
gen. bryg. Stanis³aw Antos  (1962 - 1964)
p³k dypl. Bronis³aw Zduñczyk  (1964 - 1965)
p³k dypl. Henryk Rapacewicz  (1965 - 1967)
gen. bryg. W³adys³aw Szym³owski  (1967 - 1973)
gen. bryg. Zbigniew Maziej  (1973 - 1976)
gen. bryg. Zdzis³aw G³uszczyk  (1976 - 1980)
p³k dypl. Julian Lewiñski (1980 - 1984)
p³k dypl. Tadeusz Wilecki (1984 - 1986)
p³k dypl. Leon Komornicki (1986 - 1988)
p³k dypl. Zbigniew Jab³oñski (1989 - 1990)

CDN…

Autorami tekstu s¹ redaktorzy pisz¹cy artyku³y o tematyce wojskowej na
wikipedia.pl. W rzeczywistoœci pod nickami ukrywaj¹ siê gubinianie: Miros³aw

Szy³kowski i Jerzy Chamienia oraz warszawiak: Wojciech Kosmala. Pierwszy z nich
s³u¿y³ w latach 80. w 2 br i 27 pcz, drugi w 2/6 br i 5 bzaop. Ten trzeci to typowy

cywil - in¿ynier, który zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ odby³ w 21 plrt.
Ich celem nie jest napisanie kompendium gubiñskiej dywizji. To jedynie tworzenie

szkieletu do ewentualnej przysz³ej monografii o gubiñskim garnizonie. Podstawowy
cel to sprowokowanie "kolegów po fachu" do siêgniêcia "po pióro" i podzielenia siê

swoimi spostrze¿eniami z lat minionych, kiedy to Gubin wojskiem sta³. Trzeba
wiedzieæ, ¿e s³owo pisane to potêga. Pamiêæ, niestety jest zawodna.

Artyku³ opracowano na podstawie:
- Wikipedia pl. (edycje Kerim44, Jurek281, Lonio17).
- Jerzy Kajetanowicz, "Polskie wojska l¹dowe w latach 1945-1960". Eu-

ropejskie Centrum Edukacyjne. Toruñ 2004. ISBN  83-88089-67-6
- Edward Paw³owski, "5 Dywizja Piechoty w dziejach orê¿a polskiego".
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"Oficyna Wydawnicza Ajaks", Pruszków 1997. ISBN 83-87103-20-9
- Jerzy Kajetanowicz, "Polskie wojska pancerne i zmechanizowane w

latach 1955-1880".  Poligon 3/2010.
- Jerzy Kajetanowicz, "Polskie wojska l¹dowe 1985-2000". Przegl¹d Wojsk

L¹dowych 2000, nr 9.
- "To nie mia³a byæ wojna"; wspomnienia gen. Franciszka Pucha³y. Woj-

skowa Agencja Wydawnicza. Warszawa 2011.  ISBN978-83-933017-0-6
- Wspomnieñ Alicji i Piotra Szy³kowskich
- Wspomnieñ Stefana Pilaczyñskiego

Przypisy
1 Rozkaz MON nr 0025/org. z 2 kwietnia 1957roku
2 Sformowana na bazie plutonu dowodzenia
3 Sformowany na bazie 20 RBRCz
4 Sformowany na bazie 27 RWRS
5 Sformowany na bazie 29 RWNSArt
6 Zarz¹dzenie szefa Sztabu Generalnego WP nr 059/Org. z 15 lipca 1961
roku
7 Rozkaz dowódcy SOW nr 089 z 21 wrzeœnia 1963 roku
8 Zarz¹dzenie Szefa Sztabu Generalnego WP nr 030/Org. z 23 marca 1962
roku
9 Zarz¹dzenie Szefa Sztabu Generalnego WP nr 055/Org. z 21 maja 1962
roku
10 Zarz¹dzenie szefa Sztabu Generalnego WP nr 038/Org. z 14 marca 1967
roku oraz zarz¹dzenie szefa Sztabu 5 DPanc nr 078 z 7 lipca 1967 roku
11 Dziennik Rozkazów Tajnych MON nr 5, poz. 21
12 Dziennik Rozkazów Tajnych MON nr 10, poz. 53
13 Zarz¹dzenie szefa Sztabu Generalnego WP nr 0133/Org. z 12 wrzeœnia
1967 roku
14 18 dywizjon rakiet taktycznych
15 Zarz¹dzenie szefa Sztabu Generalnego WP nr 023/Org. z 24 lutego 1973
roku
16 Rozkaz nr Pf-12/MON z 28 lipca 1977 roku
17 13 pu³k zmechanizowany, wyposa¿ony w BWP-1, od 11 grudnia 1981
maszerowa³ w kierunku Warszawy
18 "To nie mia³a byæ wojna"; wspomnienia gen. Franciszka Pucha³y s. 43
19 Zgodnie z rekomendacjami Uk³adu Warszawskiego
20 Pu³ki zunifikowane
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W 1948 roku dowódca Samodzielnego Batalionu Ochrony Pogranicza nr
32 mjr Stanis³aw Pachla meldowa³:

W  kwietniu:
Ludnoœæ powiatu gubiñskiego nie  przejawia wiêkszego zainteresowania

polityk¹. M³odzie¿ dyskutuje  na temat obowi¹zkowej  s³u¿bie  w organizacji
"S³u¿ba Polsce". Cz³onkowie Partii Pracy opuszczaj¹ jej szeregi. Ceny koni
s¹ bardzo wysokie. Cena konia z przydzia³ów UNRA siêga do 110.000 z³

W maju:
W czasie obchodów œwiêta ludowego 16 maja 1948 roku,  przedstawiciel

Wojewódzkiego Stronnictwa Ludowego nawo³ywa³ do stworzenia wspólnego
frontu robotniczo- ch³opskiego.

Wzros³y ceny miêsa. Istnieje przeypuszczenie ¿e t³uszcze, których dotych-
czas nie brakowa³o, zosta³y ukryte z zamiarem przemycenia go do Niemiec.
Dotychczas w tej sprawie nic nie wykryto. Spad³y natomiast ceny jaj mleka i
mas³a.

W mieœcie powsta³ komitet odbudowy Gubina oraz za³o¿ono spó³kê bu-
dowlan¹ "Nysa".Najwiêksz¹ przestêpczoœæ graniczn¹ zanotowano na odcin-
ku 27 stra¿nicy. Pewien osobnik o nieustalonym nazwisku z Gros Gastrose
przekazuje przemytników stró¿owi dozoruj¹cemu tamê w m. Griessen, a
ten przemyca ich na stronê polsk¹. Recydywist¹ jest Jakubas Richard s.
Maksa, który ju¿ po raz trzeci przekroczy³ nielegalnie granicê. Za powód
poda³, ¿e po stronie niemieckiej panuje trudny do opisania g³ód, a on musi
wy¿ywiæ rodzinê. Przekazywany na stronê niemieck¹, unika kary i nadal
przekracza granicê.

W czerwcu i lipcu:
PPR i PPS d¹¿¹ do zjednoczenia. Ruch m³odzie¿owy ju¿ siê zjednoczy³.

W zwi¹zku z niedostatecznymi warunkami zakwaterowania  34 stra¿nicy
(¯ytowañ-przyp.aut.), istnieje projekt przeniesienia jej do Kosarzyna.W lip-
cu ujêto oœmiu przestêpców granicznych.

We wrzeœniu:
Obywatel  Czajka Marian s. Jana z ¯ytowania schwyta³ zaobr¹czkowa-

nego go³êbia pocztowego.  Poinformowa³  w³adze,  ¿e ob. £apkowski Kazi-
mierz s. Micha³a posiada te¿ zaobr¹czkowanego go³êbia. Ptaki przekazano

Z archiwum Wojsk Ochrony Pogranicza

Pos³usznie meldujê



44 Gubin i okolice - Biuletyn SPZG

do 7 sekcji 10 Brygady  Obrony Pogranicza.
21 wrzeœnia 1948 roku dzieci pas¹ce krowy na p³d. wsch. od Gubina

powiadomi³y o l¹duj¹cym skoczku spadochronowym. Na miejsce przyby³
kierownik 7 referatu  z psem. Poza nim zjawili siê: szef powiatowego UB
i miejscowy komendant MO. Pies podj¹³ œlad i prowadzi³ ok.5 km w
kierunku drogi Gubin-Czarnowice. Tu œlad zgubi³.

W paŸdzierniku:
Partie PPS i PPR oczyszcza³y swoje szeregi. Usuniêto element sza-

browniczy, defraudantów, pijaków i kapitalistów. W trakcie czystki
stwierdzono, ¿e wœród cz³onków partii zajmuj¹cych powa¿ne stanowi-
ska znajduj¹ siê byli volksdeutsche, ¿o³nierze armii niemieckiej oraz
ludzie o antyludowej przesz³oœci.

W paŸdzierniku pod czas nielegalnego przekraczania granicy ujêto 7
przestêpców i 7 nieletnich. Wiêkszoœæ przekracza³a granice do Polski.

6 paŸdziernika obserwator kpr. Boles³aw Wilk, bêd¹cy na posterun-
ku obserwacyjnym ko³o Mielna, zastrzeli³ barana. Zwierzê przekroczy³o
granicê z Niemiec do Polski. Zabitego barana przekazano stronie nie-
mieckiej.

Przemyt w listopadzie stanowi³: 1233 ampu³ki zastrzyków "Petein",
1 litr spirytusu, 2 termosy, 10 kg s³oniny, 1 zegarek, dwa pierœcionki, 2
obr¹czki, 1para kolczyków z³otych.

W listopadzie
W powiecie gubiñskim jest 487 analfabetów, 143 pó³analfabetów i 70

powtórnych analfabetów. Ludnoœæ obawia siê, ¿e po po³¹czeniu PPR z
PPS zniknie ca³kowicie w³asnoœæ prywatna i powstan¹ ko³chozy. W Strze-
gowie repatrianci z tarnopolskiego i wileñskiego pozostaj¹ pod wp³ywem
miejscowego ksiêdza i opowiadaj¹ siê przeciw Spó³dzielni. Na jednym z
wieców przemawiaj¹cy oficer KBW  zaatakowa³ "bogacza wiejskiego" ob.
Pacno³ka. Wywo³a³o to oburzenie ca³ej spo³ecznoœci wiejskiej. Dezerter z
Wojska Polskiego, by³y cz³onek Armii Krajowej ob. XY  posiada w Cen-
tralnej Polsce maj¹tek, a mimo to otrzyma³ 8 ha ziemi w PóŸnie. Ww.
publicznie powiedzia³: …gdyby by³o dobrze, sprzeda³bym tamt¹ ziemiê i
pozosta³ na Zachodzie. Ale jak trzeba wspólnie pracowaæ w ko³chozie,
bêdê zmuszony wyjechaæ do Centralnej Polski. Tam kolektywizacja im
siê nie uda.

W powiecie kr¹¿¹ pog³oski, ze wy³¹czenia pr¹du nastêpuj¹ przede
wszystkim w godzinach nadawania komunikatów BBC w jêzyku pol-
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skim.
W Gubinie mówi siê jakoby ksi¹dz Stoltzman zosta³ aresztowany za

nazwanie swego psa imieniem "Bierut". Wyg³osi³ on jednak sprostowa-
nie z ambony, ¿e pog³oski s¹ nieprawdziwe. W obecnoœci ¿o³nierzy wypo-
wiada³ siê krytycznie o oficerach nieuczestnicz¹cych w niedzielnych
mszach œwiêtych. (Informacjê tê potwierdzi³a Alicja Szy³kowska, która
na okolicznoœæ tej sprawy by³a przes³uchiwana przez pracowników Urzêdu
Bezpieczeñstwa. Zeznawa³a zgodnie z zaleceniami "rady parafialnej", ¿e
sympatyczny pies nazywa³ siê "Wieruœ" - od Wierny, a nie "Bieruœ" od
Bieruta. Jak by³o naprawdê?  Ka¿dy wo³a³ na parafialnego pieska tak,
jak uwa¿a³ za w³aœciwe. Piesek reagowa³ na obie nazwy. WOP-iœci s³y-
szeli Bieruœ)

W miejscowym gimnazjum zosta³a sprofanowana gazetka wywieszo-
na z okazji 30-lecia komsomo³u. Wyk³uto nosy i oczy na fotografiach.
Dopisano napis: "wszystko to bujda na resorach".

Zatrzymano siedmiu mê¿czyzn podejrzanych o terror polityczny. Byli
to mieszkañcy Markosic:

Duis Antoni s. Józefa
Liczbiñski Józef s. Wincentego
Liczbiñski Jan s. Wincentego
Zwiernik Lucjan. S Piotra
Wojtylak Bogdan s. Sylwestra
Zyngier Stanis³aw s. Stanis³awa
Filipiak Marian s. Szczepana
(Byæ mo¿e tym osobom nale¿a³oby w wolnej Polsce nadaæ miano  "

¯o³nierzy wyklêtych" - przyp. aut.)
W grudniu:
W ramach czynu przedkongresowego ¿o³nierze batalionu brali udzia³

w kopaniu grobów na nowym cmentarzu ¿o³nierzy Armii Czerwonej po-
leg³ych na terenie powiatu gubiñskiego.

Wybrano Komitet Powiatowy PZPR. I sekretarzem zosta³ ob. Moœci-
brodzki z PPR, a II sekretarzem ob.  Jaworski z PPS. Obaj nie rokuj¹
specjalnych nadziei.

Nauczycielka z Markosic- Kazimierczak Bogumi³a, cz³onkini PPR,
by³a obiektem zastraszeñ i napadów.

Na podstawie sprawozdañ operacyjnych Samodzielnego Batalionu OP nr 32 z 1948
roku . opracowa³ Miros³aw Szy³kowski. Pisownia meldunków oryginalna.
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O gubiñskim szkolnictwie podstawowym w biuletynach SPZG ukaza³y
siê ju¿ dwa artyku³y: w Nr 2 /17/ czerwiec 2012 (Organizacja Wydzia³u
Oœwiaty w roku 195O/1951) i w Nr 3 /18/ wrzesieñ 2012 (Rozwój szkolnic-
twa podstawowego powiatu Gubiñskiego w latach 1945-1960).

Te dwa artyku³y nie wyczerpuj¹ tak obszernej i interesuj¹cej tematyki.
Pragnê w tym biuletynie poszerzyæ wiedzê na ten temat.

Powa¿n¹ trudnoœæ w organizowaniu polskiego szkolnictwa na Ziemiach
Zachodnich, po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej, stwarza³ niejasny
podzia³ kompetencji powstaj¹cych nowych województw. Do zdobytego Gubi-
na, w³adza okrêgu zachodnio-pomorskiego z tymczasow¹ siedzib¹ w Pile,
wys³a³a swoich przedstawicieli celem przejêcia w sw¹ administracjê czêœci
powiatu gubiñskiego przypadaj¹cego Polsce. Podobnie dzia³a³y w³adze ob-
wodu dolnoœl¹skiego z siedzib¹ w Legnicy. Tworzy³o to od pocz¹tku liczne
nieporozumienia. Ten stan rzeczy niekorzystnie odbija³ siê na organizowa-
nym szkolnictwie.

Nowo powsta³e Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Koszalinie przys³a³o
jako swego pe³nomocnika do spraw zak³adania szkó³ Jana Michnickiego,
natomiast kuratorium we Wroc³awiu jako organizatora szkolnictwa przy-
s³a³a Wac³awa Tuliszkiewicza. Obaj panowie nie potrafili siê porozumieæ i
wzajemnie siê obwiniali. Najdobitniej o tym wspomina Wies³aw Sauter pe³-
ni¹cy w owym czasie funkcj¹ wizytatora Kuratorium Okrêgu Szkolnego w
Poznaniu:  ,,...Poniewa¿ dla obydwóch nie by³o miejsca, zaczêli z sob¹ wal-
czyæ, pisaæ do milicji doniesienia, oskar¿aj¹c siê wzajemnie o szaber. Praw-
dopodobnie, obaj faktycznie za naczelne zadanie ¿yciowe postanowili sobie
szabrowanie.

Tuliszkiewicz „organizowa³” sobie galeriê obrazów z muzeum i miejsco-
wych domów prywatnych, któr¹ mu póŸniej, na interwencjê kuratorium,
zarekwirowano (ostatnia rozprawa w sprawie tych obrazów przed S¹dem
Okrêgowym w Poznaniu odby³a siê w 1991 roku, a pan W.Tuliszkiwicz
przegra³). Nie wiadomo, co kolekcjonowa³ Michnicki, w ka¿dym razie, gdy
kurator Strza³kowski pierwszy raz przyjecha³ w sierpniu 1945 roku do
Gubina i prosi³ aby go zaprowadzi³ do gubiñskiej szko³y, okaza³o siê po

Szkolnictwo podstawowe w Gubinie w
latach 1945-1960
Czasy Pionierskie
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godzinnym kr¹¿eniu po mieœcie, ¿e Michnicki nie mo¿e odnaleŸæ jedynej
wówczas czynnej szko³y w powiecie". Sprawy szkolnictwa gubiñskiego
unormowa³y siê dopiero, gdy Uchwala Rady Ministrów z 7 lipca 1945
roku stwierdzi³a, ¿e powiat gubiñski nale¿y do województwa poznañskie-
go. Umo¿liwi³o to kuratorowi Okrêgu Szkolnego w Poznaniu objêcie pieczy
nad szko³ami gubiñskimi. Mgr Karol Strza³kowski, ówczesny kurator,
skierowa³ do Gubina, znanego mu jeszcze z czasów przedwojennych Józefa
Wieszczeczyñskiego, który trudn¹ pracê organizatora szkó³ podstawo-
wych podj¹³ 28 czerwca 1945 roku. Dzielnie mu w tym pomaga³ Stanis³aw
£oziñski, któremu powierzy³ pe³nienie obowi¹zków kierownika Publicznej
Szko³y Powszechnej w Gubinie.

Maj¹c solidnego i doœwiadczonego nauczyciela na stanowisku kierowni-
ka szko³y w mieœcie, móg³ wiêcej czasu poœwiêciæ szko³om wiejskim. Stani-
s³aw £oziñski wraz z mgr. Mieczys³awem Mierzyñskim przejêli jedyny pra-
wie nie zniszczony gmach szkolny przy ul. Warszawskiej (obecnie ul. Obroñ-
ców Pokoju). Budynek ten dziwnym trafem ocala³ z walk o Gubin. Jedynie
uszkodzenia to dziury w murach i dachu po pociskach armatnich oraz uszko-
dzone okna z wybitymi szybami. Stoj¹cy w pobli¿u budynek sali gimna-
stycznej te¿ wiele nie ucierpia³. W s¹siedztwie sta³y ruiny zburzonych i
wypalonych domów. Jeszcze przez wiele lat œmieræ czai³a siê w ruinach. W
kilka miesiêcy po otwarciu szko³y zginê³a naruszywszy minê trójka dzieci
id¹cych do szko³y.

Nawet w kilkanaœcie lat póŸniej, przy budowie szaletu publicznego w
pobli¿u miejsca po by³ej szkole, na terenie obecnego targowiska spo¿ywcze-
go, zgin¹³ m³ody robotnik kopi¹cy fundament.

Stanis³aw £oziñski przyj¹³ czêœæ budynku i przygotowa³ sale lekcyjne
dla potrzeb szko³y powszechnej, Mieczys³aw Mierzyñski drug¹ czêœæ, dla
potrzeb maj¹cego powstaæ miejskiego gimnazjum i liceum. Wspó³praca miê-
dzy nimi uk³ada³a siê bardzo dobrze.

Rozpoczêcie nauki nast¹pi³o w szkole powszechnej 5 wrzeœnia, a w gim-
nazjum i liceum 15 paŸdziernika 1945 roku.

Pierwszymi nauczycielami w szkole zostali: Stanis³aw £oziñski, Agata
Giermek, Maria Nehrebecka, Helena Podgórna, Janina Zalewska, Fran-
ciszka Zbroja i Wac³aw Tuliszkiewicz, który przez okres niezbyt d³ugiego
zatrudnienia, na szczêœcie, nieustannie stwarza³ trudnoœci kierownikowi
szko³y, co znalaz³o odbicie w protoko³ach z posiedzenia rady pedagogicznej.

Szko³a by³a wyj¹tkowo dobrze zaopatrzona w sprzêt meblowy oraz pomo-
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ce naukowe. W magazynach znajdowa³y siê wspania³e zbiory do nauczania
biologii. Podobnie bogato by³y zaopatrzone pracownie chemiczna i fizyczna.

Zdawaæ siê mog³o, ¿e tak zaopatrzone szko³y bêd¹ mog³y doskonale funk-
cjonowaæ. Jednak przysz³oœæ okaza³a siê z³owroga.

Dnia 23 lutego 1946 roku podczas uroczystoœci z udzia³em pionierów
miasta w Domu ¯o³nierza przysz³a alarmuj¹ca wieœæ, ¿e budynek szko³y
p³onie. Wszyscy uczestnicy imprezy, w tym m³odzie¿ i nauczyciele, ruszyli
na ratunek. Wiele mówi¹cy by³ w tym czasie brak wody oraz pr¹du elek-
trycznego. Kto móg³, spieszy³ z pomoc¹. Wiadomo by³o, ¿e budynku nie da
siê uratowaæ, po¿ar rozszerza³ siê w kilku miejscach.

Stra¿ po¿arna jeszcze w mieœcie nie funkcjonowa³a. Dziêki ofiarnoœci
spo³eczeñstwa, a w szczególnoœci m³odzie¿y, mimo bij¹cego ¿aru, uda³o siê
uratowaæ wiele sprzêtu i pomocy naukowych.

Po po¿arze powsta³ problem rozlokowania szkó³. Gimnazjum i liceum
uzyska³o pomieszczenia przy ul. Piastowskiej 52/54, natomiast szko³a po-
wszechna czasowo zosta³a przeniesiona do pomieszczeñ Pañstwowego Urzê-
du Repatriacyjnego mieszcz¹cego siê w budynku by³ej szko³y przy ul.Ró¿a-
nej (dziœ SP nr 2). Po pewnym czasie, po dokonaniu odpowiedniego remontu,
uczniów szko³y powszechnej przeniesiono do budynku po oœrodku dla g³u-
choniemych przy ulicy Rac³awickiej 2 (dziœ SP nr 1). Nale¿y nadmieniæ , ¿e
dziêki pomocy spo³eczeñstwa uda³o siê wynieœæ z po¿aru doœæ du¿o sprzêtu,
który by³ tak potrzebny.

W tym trudnym czasie du¿ej pomocy szko³om udzielili starosta gubiñski
Czes³aw Koñczak i burmistrz Piotr Samborski. Jednak szko³y czêsto bory-
ka³y siê z trudnoœciami finansowymi. Brak by³o pieniêdzy na pomoce na-
ukowe, na zakup uzupe³niaj¹cego sprzêtu, na dokonanie remontów bie¿¹-
cych. By³y nawet trudnoœci z wyp³at¹ nale¿noœci za pracê.

Wa¿n¹ spraw¹ w szkole przy ulicy Rac³awickiej by³o zapewnienie bez-
pieczeñstwa. W budynku szko³y zamieszka³ jej kierownik Stanis³aw £oziñ-
ski wraz z ¿on¹, te¿ nauczycielk¹, która tu podjê³a pracê. W stoj¹cym obok
szko³y domku, zwanym "domkiem woŸnego", po odejœciu pierwszego woŸne-
go Boles³awa Ulê¿a³ki, zamieszka³ Marek Kubik, który przej¹³ po nim obo-
wi¹zki.

Marek Kubik by³ cz³owiekiem, który szczególnie zapisa³ siê w pamiêci
uczniów tej szko³y. Najm³odsze dzieci wprost go uwielbia³y. Na przerwach
og³aszanych rêcznym dzwonkiem zawsze by³ otoczony gronem maluchów,
dla których mia³ zawszê dobre s³owo. Pomaga³ im rozbieraæ siê i ubieraæ.
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By³ oddany ca³ym sercem m³odzie¿y. ¯y³ ¿yciem ca³ej szko³y, troszczy³ siê o
jej mienie. Nie liczy³ godzin pracy, a przecie¿ nikt mu za to dodatkowo nie
p³aci³, gdy¿ pieniêdzy nie by³o za du¿o. Kiedy na staroœæ wyje¿d¿a³ w strony
rodzinne, ze szczerym ¿alem ¿egna³a go m³odzie¿ wraz z nauczycielami.

M³odzie¿ uczêszczaj¹ca do szko³y by³a biedna, czêsto niedo¿ywiona. Prze-
cie¿ pochodzi³a z rodzin osadników, w wiêkszoœci repatriantów z terenów
w³¹czonych do ZSRR. Przyjechali przewa¿nie bez dobytku, który przysz³o
im pozostawiæ w miejscu poprzedniego zamieszkania. W wielu przypadkach
by³a to m³odzie¿ "przeroœniêta", która w okresie wojny i okupacji nie mog³a
kontynuowaæ nauki. Ró¿nice kulturowe osadników stwarza³y te¿ wiele trud-
noœci wychowawczych nauczycielom. Przybywali te¿ kolejni osadnicy z te-
renów centralnej Polski, z Wielkopolski i Kielecczyzny, którzy z ró¿nych
powodów, szukali nowego miejsca zamieszkania.

Przeprowadzony 14 lutego 1946 roku spis ludnoœci wykaza³, ¿e w Gubi-
nie mieszka 3.783 mieszkañców.

Nastêpowa³ tak¿e wzrost liczby uczniów w szkole. W pierwszym roku
nauki do szko³y uczêszcza³o 208 uczniów, których uczy³o 7 nauczycieli (nie
by³o jeszcze VII klasy), w nastêpnym roku szkolnym liczba uczniów wzros³a
do 295. Pierwszych 10 absolwentów opuœci³o szko³ê w 1947 roku. Zmienia³a
siê kadra nauczycielska, jedni nauczyciele odchodzili, nowi przybywali.
Obszar miasta by³ tak rozleg³y, ¿e w pierwszych odleg³oœci do szko³y od
miejsca zamieszkania ucznia wynosi³a niekiedy 5 km. Powa¿n¹ trudnoœci¹
by³o zatem egzekwowanie obowi¹zku powszechnego nauczania. Dojrza³ po-
mys³ utworzenia drugiej szko³y podstawowej. Po likwidacji PUR w zajmo-
wanym przez tê instytucjê budynku (dziœ SP nr 2) uruchomiono we wrze-
œniu 194 6 roku drug¹ szko³ê podstawow¹. Ustalono te¿ rejony dla poszcze-
gólnych szkó³. Jednak wytworzy³o to sytuacjê, ¿e w latach 1948/49 i 1949/
50 w rejonie Szko³y Podstawowej nr 1 zamieszkiwa³o zbyt ma³o dzieci cho-
dz¹cych do klas wy¿szych aby spe³niæ warunki do tworzenia dla nich klas
oddzielnych. Postanowiono wiêc przekazaæ uczniów do szko³y nr 2. Tote¿ w
roku szkolnymi 1948/49 najwy¿sz¹ klas¹ by³a klasa V, a w roku szkolnym
1949/50 - VI. W tych latach w szkole nr 1 nie by³o te¿ absolwentów. W
nastêpnych latach zwiêkszy³a siê iloœæ uczniów w rejonie i mo¿na by³o utwo-
rzyæ ponownie wczeœniej zlikwidowane klasy.

Szko³a, mimo wielu trudnoœci, nie ogranicza³a siê tylko do zadañ dydak-
tycznych, ale organizowa³a ró¿nego rodzaju zajêcia dla dzieci. Utworzono
chór i zespó³ artystyczny, który dawa³ wystêpy na ró¿nego rodzaju impre-
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zach. Du¿y te¿ by³ wk³ad nauczycieli w likwidacjê analfabetyzmu. Oni pro-
wadzili zajêcia w grupach, a tak¿e nauczanie indywidualne.

Pewnego rodzaju zak³óceniem w normalnym trybie nauczania w szkole
nr 1 by³o odwo³anie ze stanowiska kierownika szko³y Stanis³awa £oziñskie-
go. Nie by³o chêtnych na jego miejsce. Od wrzeœnia 1953 roku przez kilka
miesiêcy obowi¹zki kierownika pe³ni³a Halina Œmigielska. Grono pedago-
giczne powiêkszy³o siê do 10 osób. W grudniu 1953 roku do Gubina przyby³a
wraz z mê¿em Stanis³awa W³odarska, która objê³a kierownictwo Szko³y
Podstawowej nr 1. W czasie swojej d³ugoletniej pracy wykaza³a siê sumien-
noœci¹ i dobrym organizatorem. Potrafi³a, mimo ró¿nych nacisków w³adz
partyjnych i administracyjnych utrzymaæ pewn¹ niezale¿noœæ szko³y. By³a
te¿ dobrym gospodarzem. Na szkolnym podwórzu sta³ czêœciowo zburzony i
wypalony budynek po by³ym internacie przedwojennego oœrodka, zagra¿a-
j¹cy ¿yciu dzieci, które mimo zakazów wdrapywa³y siê na mury gro¿¹ce
zawaleniem. Doprowadzi³a do jego zburzenia i utworzenia na jego miejscu
placu apelowego. Jako polonistka zwróci³a szczególn¹ uwagê na podniesie-
nia poziomu nauczania jêzyka polskiego. By³a inicjatork¹ utworzenia ze-
spo³u teatralnego i kó³ka ¿ywego s³owa. Dzielnie jej w tym pomaga³y na-
uczycielki Teresa Gnerowicz i Dorota Nowakowska.

Czas p³yn¹³, przyszed³ okres, gdy do szkó³ zaczêli przychodziæ nauczycie-
le po studiach i ze znacznie lepszym przygotowaniem do zawodu.

Wychowaniem fizycznym zaj¹³ siê Julian Markowski. To z jego inicjaty-
wy, na placu przed budynkiem szko³y, otoczono zaniedbane boisko wa³ami
ziemnymi. Nauczaniem chemii zaj¹³ siê Marian Sibiñski, ogólnie lubiany
nauczyciel mimo, ¿e potrafi³ przed³u¿yæ lekcje o czas przerwy. Dostosowano
te¿ pomieszczenia do zajêæ praktycznych ch³opców, które prowadzi³ Stani-
s³aw Mróczyñski, cz³owiek pe³en pomys³ów i inicjatyw.

Znacznie poprawi³ siê poziom nauczania w klasach najm³odszych pro-
wadzonych przez Eugeniê Wichliñsk¹. Wspaniale prowadzi³a lekcje w kla-
sie pierwszej, lubiana przez dzieci Irena Konarska. Geografii uczy³ Zyg-
munt Krzy¿anowski, który by³ inicjatorem wielu wycieczek dla m³odzie¿y.
Biologii uczy³a Helena Bednarowicz. Trudno wymieniæ wszystkich w krót-
kim artykule z dziejów szko³y.

 W szkole nr 1 zosta³ udostêpniony lokal nowo powsta³ej Szkole Podsta-
wowej dla Pracuj¹cych, któr¹ kierowa³ Józef Bednerowicz, nauczyciel tej
szko³y. Na terenie szko³y w 1956 roku z inicjatywy Stanis³awy W³odarskiej
umieszczono nowo utworzon¹ Powiatow¹ Bibliotekê Pedagogiczn¹ s³u¿¹c¹
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pomoc¹ nauczycielom.
Rok 1956 przyniós³ o¿ywienie dzia³alnoœci organizacji m³odzie¿owych.

Reaktywowano Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego. Tak siê z³o¿y³o, ¿e zastêpca
kierownika szko³y Walenty Robowski by³ delegatem zjazdu ³ódzkiego, a na-
stêpnie komendantem Hufca ZHP w Gubinie. Przy szkole powsta³ szczep
harcerski sk³adaj¹cy siê z 4 dru¿yn zuchowych i 6 harcerskich, licz¹c oko³o
400 cz³onków.

Najaktywniej w pracy harcerskiej zaanga¿owali siê pe³ni¹c funkcje in-
struktorskie: Irena Konarska, Krystyna Orion, Zofia Milewicz, Bogus³awa
Ka¿mierczak, Piotr Stankiewicz, Urszula Oliniak, Ewa Ch³opecka, Cecylia
Czarnecka, Barbara Wróbel, Ludwika Wysocka, Krystyna W³odarska, Maria
Marusiak, Jolanta Komorowska i inni.

W artykule nie wyczerpa³em tematu odnoœnie szkolnictwa podstawowe-
go, a w szczególnoœci pog³êbionej wiedzy o Szkole Podstawowej Nr 2 znajdu-
j¹cej siê przy ulicy Œwierczewskiego. Jestem przekonany, ¿e w dalszych
biuletynach bêdziemy do tego tematu wracaæ poszerzaj¹c wiedzê o gubiñ-
skim szkolnictwie. W napisaniu tego artyku³y wykorzysta³em ró¿ne zapi-
ski w notatkach nauczyciela, regionalisty i dzia³acza harcerskiego Walen-
tego Andrzeja Bobowskiego. Nieocenion¹ wiedzê przekazali ustnie Gubiñ-
scy Pionierzy: Stefan Chlebny, Henryk Stachowicz, Walenty Robowski, Hen-
ryk Jakubowski i wielu innych. Pomocnym jest równie¿ fakt, ¿e osobiœcie
znalem pierwszego kierownika Szko³y Publicznej w Gubinie Stanis³awa
£oziñskiego.

Gubin wrzesieñ 2013 r
Opracowa³ Jerzy Czabator

Wykorzystano publikacjê: Wies³aw Sauter, "Powrót na Ziemie Piastow-
skie" Poznañ 1961,s.81-82/

Przedwojenne gimnazjum na Neustadt - po wojnie przez krótki czas szko³a œrednia
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Z Ziemi Gubiñskiej
Fragmenty sprawozdania z dzia³alnoœci Wydzia³u
Oœwiaty przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Gubinie z dn. 1.09.1950 r. (pisownia oryginalna)

Na terenie powiatu w 1949 r. by³o zarejestrowanych 859 analfabetów. Z
tego zosta³o zwolnionych 175 z powodu podesz³ego wieku (ponad 50 lat), lub
z powodu niezdolnoœci.

Kurs ukoñczy³o 489, pozosta³o 195. W dodatkowej rejestracji wykryto w
powiecie jeszcze 65. Na terenie miasta Gubina by³o 132 analfabetów...

Trzeba komisje gminne jak i trójki gromadzkie pobudziæ do pracy. Bu-
d¿et powiatowy na walkê z analfabetyzmem przewiduje na rok obecny 8,280
z³. Za tê kwotê przewiduje siê zakup zeszytów, ksi¹¿ek, opa³u, op³aty za
œwiat³o, premie dla wyró¿niaj¹cych siê analfabetów i nauczycieli. Nale¿y
równie¿ przewidzieæ czêœæ pieniêdzy na kupno butów i ubrania dla biednych
uczestników kursu...

Wydzia³ Oœwiaty na zobowi¹zanie Wojewódzkiego Kierownika Wydzia³u
Oœwiaty podejmuje siê do 1maja 1951 r. przy pomocy czynników partyjnych
i spo³ecznych zlikwidowaæ analfabetyzm w powiecie gubiñskim.

K. Kêdzierska
Na podstawie materia³ów z Archiwum Pañstwowego w Starym Kisielinie

Tak bêdzie wygl¹da³ most ³¹cz¹cy ̄ ytowawañ i Coschen
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Historia powstania krytej
p³ywalni w Gubinie -
modernizacja

Po 25-ciu latach u¿ytkowania kryta p³ywalnia wymaga³a coraz wiêcej
nak³adów na usuwanie awarii i usterek.

Pewnego razu skarbniczka Urzêdu Miasta Danuta B³êdowska rehabili-
towa³a siê prywatnie na p³ywalni i stwierdzi³a - w rozmowie z dyrektorem
obiektu Andrzejem Nowakiem -¿e przyda³oby siê przeprowadziæ remont obiek-
tu, bo ju¿ nieciekawie wygl¹da. Zachêca³a dyrektora do przemyœlenia tego
tematu. Zobowi¹za³a siê, ¿e pomyœli o finansach na ten cel. ((rzeczywiœcie
by³a zaanga¿owana póŸniej w zdobywaniu funduszy). Dyrektor zadowolony
takim podejœciem skarbniczki rozpocz¹³ rozmowy z burmistrzem Lechem
Kiertyczakiem, który zaciekawi³ siê tematem. Po przemyœleniu i rozmo-
wach z radnymi i kompetentnymi swoimi s³u¿bami zacz¹³ dzia³aæ. Zleci³
swoim s³u¿bom projekt-koncepcjê na modernizacjê obiektu. Wyda³ decyzjê z
dnia 25 lipca 2001 r. o warunkach rozbudowy i zagospodarowania terenu
dla inwestycji: rozbudowa i modernizacja istniej¹cej p³ywalni oraz budowa
"Polsko-Niemieckiego Centrum Szkoleniowo- Doradczego- Regionalny Oœro-
dek Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych i Przewlekle Chorych" przy ul.
II Armii Wojska Polskiego w Gubinie. Nazwa projektu zosta³a wymyœlona
przez dyrektorkê biura Euroregionu Bo¿enê Buchowicz z udzia³em Krzysz-
tofa Olifirowicza- Kalinowicza .Ta zawi³a nazwa projektu zwi¹zana by³a z
mo¿liwoœci¹ pozyskania œrodków zewnêtrznych.

Przy opracowaniu projektu budowlanego wielobran¿owego uwzglêdnio-
no wytyczne funkcjonalno-architektoniczne oraz urbanistyczne przyjête na
etapie projektu koncepcyjnego, gdzie architektem prowadz¹cym by³ mgr
in¿. arch. Bogus³aw Jasku³owski.

Projekt technologii krytej p³ywalni (basen p³ywacki i basen do nauki
p³ywania) oraz projekt technologii basenu rehabilitacyjnego w czêœci odbu-
dowanej podzielony zosta³ na dwa etapy:

ETAP I - dotyczy³ projektu budowlano- wykonawczego modernizacji kry-
tej p³ywalni (obiektu zbudowanego w latach 70-tych).

ETAP II - dotyczy³ budynku terapii rozwojowej z zapleczem zabiegowym
i czêœci¹ hotelow¹. G³ówny projekt budowlano-architektoniczny wykonali
architekci GNP z Warszawy.
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Starosta Powiatowy w Kroœnie Odrzañskim Wydzia³ Budownictwa, Ochro-
ny Œrodowiska i Rolnictwa wyda³ decyzjê nr 62/2001 z dnia 14 grudnia 2001
r. na inwestycjê polegaj¹cej na rozbudowie istniej¹cej krytej p³ywalni na
centrum rehabilitacji wraz z przebudow¹ istniej¹cej kot³owni na gazow¹
oraz przebudowe oœwietlenia zewnêtrznego i wykonanie parkingów (treœæ
zawarta jest w decyzji).

W dniu 21 lutego 2002 r.(po zaprezentowaniu radnym projektu inwesty-
cji) zosta³a podjêta Uchwa³a nr XLIII/349/ 2002 Rady Miejskiej w sprawie
realizacji omawianej inwestycji, w której postanawia przyst¹piæ do realiza-
cji i zapewniæ w bud¿ecie miasta na lata 2002-2004 œrodki na jej realizacjê w
nastêpuj¹cej wysokoœci:

- rok 2002 - 150.000
- rok 2003 - 300.000
- rok 2004 - 300.000

Zobowi¹zania, o których mowa zostan¹ pokryte z dochodów w³asnych
gminy. Zobowi¹zano równie¿ Zarz¹d Miasta (taki by³ wówczas w struktu-
rze samorz¹dów) do podjêcia starañ o dofinansowanie zadania z innych Ÿróde³,
a szczególnie, z PHARE, PEFRON, Samorz¹du Województwa Lubuskiego i
Totalizatora Sportowego S.A. Uchwa³ê podpisa³ Przewodnicz¹cy Rady Zyg-

Grupa inzynierów i techników sprawujcych nadzór nad budow¹ p³ywalni. W œrodku (w
krawacie) Zenon Pilarczyk
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fryd Gwizdalski.
W dniu 26 wrzeœnia 2002r. podjêto nastêpn¹ Uchwa³ê nr XLIX/408/2002 w

sprawie zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu z Banku Ochrony Œrodowiska
S.A. Filia Legnica w wysokoœci 1.903.300 w transyach: 100.000 w roku 2002 i
1803.300 w 2003 a sp³ata zobowi¹zañ nast¹pi w latach 2003-2007.

20 sierpnia 2002 r.-maj¹c gotowy projekt- Urz¹d miejski przeprowadzi³ prze-
targ nieograniczony na realizacje inwestycji o wartoœci ponad 7.000.000 z³. wy-
bieraj¹c firmê pod nazw¹ Zak³ad Ogólnobudowlany "HYDROBIEL" Ma³gorza-
ty i Stefana Bielawskich z  siedzib¹ w ¯arach która jednoczeœnie przyjê³a nad-
zór autorki. Kierownikiem budowy zosta³ mgr in¿. Marek Gierc.

Dla informacji podajê, ¿e projekt zje¿d¿alni wodnej wykona³a pracownia pro-
jektowa "BUDOPROJEKT" Sp. z o.o Jerzego Szczepaniaka.

Protokolarne przekazanie placu budowy i dokumentacji nast¹pi³o 16 wrze-
œnia 2002r. Stron¹ przekazuj¹c¹ by³ burmistrz Lech Kiertyczak, naczelnik
Wydzia³u KI Urzêdu Miasta Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz, inspektor robót
budowlanych Zenon Gos³owski, inspektor robót sanitarnych Kazimierz Przej-
czowski, inspektor nadzoru robót elektrycznych Wojciech Szafranek i dyrektor
OSiR Andrzej Nowak.

Stron¹ przyjmuj¹ca byli: g³ówny kierownik budowy Stefan Kantorski, kie-
rownik robót sanitarnych Stefan Bielawski, i kierownik robót elektrycznych
Ryszard Wêc³awski.

Po tym akcie ruszy³y roboty budowlano-modernizacyjne.
W pierwszym etapie nast¹pi³a ca³kowita wymiana instalacji kanalizacyj-

nych, c. o oraz wodnych z uwzglêdnieniem uzdatniania wody w oparciu o zasadê
dezynfekcji podchlorynem sodu w obiegu zamkniêtym. Aluminiowa konstruk-
cjê niecek basenowych zamieniono na ¿elbetow¹. Uk³ad komunikacyjny i funk-
cjonalny oraz pomieszczenia sanitarne dostosowano do potrzeb osób niepe³no-
sprawnych, zlikwidowano bariery architektoniczne m.in. przy wejœciu g³ów-
nym zamontowano dwie windy, które s³u¿¹ równie¿ osobom na wózkach inwa-
lidzkich, basen wyposa¿ono w specjalny podnoœnik dla osób z dysfunkcj¹ ru-
chow¹, posadzki wymieniona na anty poœlizgowe, ³atwo zmywalne.. Dobudowa-
no obiekt zje¿d¿alni wodnej o powierzchni 71.65m2 i kubaturze 518m3 i d³ugo-
œci œlizgu 83.57 m. Obiekt wykona³o Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe "RA-
PID" z siedzib¹ w Bielsku Podlaskiej a zje¿d¿alniê wykona³a firma "HYDRO-
BIEL".

Wyposa¿ono kabiny natryskowe w now¹ armaturê sanitarn¹, zainstalowa-
no suszarki. P³ywalniê wyposa¿ono w urz¹dzenia do masa¿y wodnych. Wpro-



56 Gubin i okolice - Biuletyn SPZG

wadzono elektroniczny system obs³ugi klienta.
Na zewn¹trz obiektu usytuowano instalacjê solarn¹ z 200 kolektorami s³o-

necznymi do podgrzewania wody (w tym roku w czêœci zniszczone przez wanda-
li).

Ca³kowity koszt remontu wyniós³ 7.667.402.68 z³. W tym œrodki pozyskano
z Totalizatora Sportowego- 1.803.700 z³. ,z Fundacji EkoFundusz 276.579 z³.,
Urz¹du Wojewódzkiego 100.000 z³. a premia termo modernizacyjna z Banku
Ochrony Œrodowiska wynios³a 370.800 z³. Pozosta³e œrodki pochodzi³y z docho-
dów miasta i zaci¹gniêtych kredytów.

Obiekt o kubaturze ³¹cznie ze zje¿d¿alni¹ wodn¹ wynosi 9.198m3 i powierzchni
u¿ytkowej 1.591.65 m2 wraz z piêkn¹ aran¿acj¹ zosta³ przekazany do u¿ytku 1
lipca 2004 roku.

By³o to wielkie wydarzenie na skalê wojewódzk¹. Otwarcia dokona³ bur-
mistrz Lech Kiertyczak wraz z proboszczem ksiêdzem Zbigniewem Samocia-
kiem. Radoœci by³o, co niemiara, poniewa¿ obydwaj w k¹pielówkach "pop³ynêli"
zje¿d¿alni¹ wodn¹. Niektórzy nie mogli siê nadziwiæ, ¿e ksi¹dz zdj¹³ sutannê i
wyst¹pi³ w k¹pielówkach. Przecie¿ znamy go wszyscy z jego otwartoœci na ludzi
i wiemy, ¿e zawsze zachowuje siê normalnie.

Zosta³a równie¿ otwarta kawiarenka, ale jak Pañstwo wiecie jej ¿ywot by³
krótki - nie by³o zainteresowania jej us³ugami ze strony u¿ytkownikow  p³ywalni.

Obecnie korzystaj¹ z p³ywalni nie tylko dzieci i m³odzie¿, ale raduj¹ siê
 równie¿ doroœli- starsi ludzie, którzy rehabilituj¹ siê po zabiegach ortope-

dycznych, zapobiegaj¹ schorzeniom narz¹dów ruchu, dbaj¹ o swoj kondycj ru-
chow¹ a przy okazji i psychiczn¹. Ja równie¿. Z p³ywalni korzystaj¹ tak¿e miesz-
kañcy powiatu kroœnieñskiego i ¿arskiego.

Myœlê, ¿e wiele osób oczekuje na realizacjê drugiego etapu inwestycji, na
któr¹ zosta³a sporz¹dzona dokumentacja. Zachêcamy do tego w³odarzy naszego
miasta. Wszystkim lat ubywa i potrzebujemy poprawiaæ swoja kondycjê fizyczn¹.

Urszula Kondracik

Dziêkujê Andrzejowi Nowakowi, Krzysztofowi Olifirowicz-Kalinowiczo-
wi, Lechowi Kiertyczakowi i pracownikom Urzêdu Miejskiego.za udzielone
informacje.
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Strzegów
Urocza wieœ - jak ka¿da miejscowoœæ gminy Gubin - po³o¿ona 18

kilometrów na po³udnie od Gubina. Nazwa niemiecka Strega, na bar-
dzo starej mapie widzia³em zapis Strigau.

Pod nazw¹ Strigowe spotykamy siê z wsi¹ w dokumentach w 1300
roku - poda³a Ewa Lukas-Janowska (Metryki wsi gubiñskich, w: Zeszy-
ty Gubiñskie 1999, nr 5, s. 30). Do wsi nale¿a³o: kolonia, folwark, dwa
m³yny wodne. Maj¹tek wsi podzielno w 1866-98 roku. Wokó³ d³ugiego
stawu wiejskiego przebiega³a droga g³ówna, przy której posadzono lipy.
Koœció³  póŸnogotycki, wykonany z kamieni polnych, pochodz¹cy z XV
w. przebudowano w póŸniejszym czasie. Ma prostok¹tny zarys i otynko-
wan¹ fasadê. Granitowy krzy¿ jest œladem œredniowiecza.

Lubuski historyk Stanis³aw Kowalski tak scharakteryzowa³ koœció³
parafialny pw. œw. Antoniego: "Œredniowieczna budowla zosta³a w XIX
w. gruntownie przekszta³cona, byæ mo¿e po spaleniu. Niekorzystnie zmie-
niono proporcje obiektu i zatarto znamiona stylowe. Jest orientowany,
murowany z kamienia polnego, salowy na planie prostok¹ta z zakrysti¹

PóŸnogotycki koœció³ w Strzegowie, wykonany z kamieni polnych
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od pó³nocy i wie¿¹ od zachodu, nakryty dachem dwuspadowym. Wschod-
ni szczyt z pseudosterczynami nawi¹zuje zapewne do formy pierwotne-
go, wy¿szego szczytu póŸnogotyckiego. Do 1945 koœció³ by³ w rêkach
ewangelików, co unaocznia wnêtrze opiête z trzech stron emporami" (Za-
bytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2011, s. 356).

Przed wiekami wdowy w diecezji gubiñskiej, w tym w Strzegowie,
by³y wspomagane przez Stowarzyszenie na Rzecz Wdów po Kaznodzie-
jach (Verein für Prediger=Witwen), za³o¿one 7 stycznia 1705 roku (ist-
nia³o do XX wieku). Przy okazji przypomnê, ¿e w Gubinie istnieje obec-
nie Stowarzyszenie Wdów po ¯o³nierzach Zawodowych.

W latach siedemdziesi¹tych XX w., w okresie swojego rozkwitu go-
spodarczego, gubiñska Gminna Spó³dzielnia "Samopomoc Ch³opska" wy-
budowa³a w Strzegowie bazê magazynow¹.

W Strzegowie by³a placówka Wojsk Ochrony Pogranicza, nastêpnie
stra¿nica Stra¿y Granicznej Lubuskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w
Kroœnie Odrzañskim. W po³owie 2002 r. po³¹czona ze stra¿nic¹ w Pola-
nowicach.

Na szkolnej stronie internetowej mo¿na dowiedzieæ siê m.in., ¿e  jest
w Strzegowie Publiczna Szko³a Podstawowa, która powsta³a w 1946 roku.
Niewielka szko³a wiejska licz¹ca oko³o 60 uczniów. Organem prowadz¹-
cym szko³ê jest Gmina Gubin, a nadzoruj¹cym Kuratorium Oœwiaty -
delegatura w Zielonej Górze. W placówce jest 6 oddzia³ów szkolnych
oraz oddzia³ przedszkolny, do którego uczêszczaj¹ dzieci piêcio- i szeœcio-
letnie. Do szko³y przychodz¹ dzieci ze Strzegowa oraz doje¿d¿aj¹ z oko-
licznych miejscowoœci m.in.: Markosic, Mielna, PóŸnej. Prê¿nie dzia³a
Rada Rodziców. Nauczyciele i rodzice zorganizowali 8 czerwca 2013 r.
festyn pod has³em "Strzegów dzieciom".  By³y wystêpy wokalne i tanecz-
ne,konkursy, blok rekreacyjno-sportowy, zamek dmuchany, przeja¿d¿ki
bryczk¹, pokazy stra¿ackie i inne atrakcje.

O tych i innych ciekawostkach mo¿na bêdzie dowiedzieæ siê po opubli-
kowaniu ksi¹¿ki o Strzegowie, przygotowywanej w SPZG.

Wies³aw £abêcki
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Wieœ Gêbice do 1945 r. nazywa³a siê Amtitz, po ³u¿ycku Hamsika.
Obecnie mieszka tam 98 osób ( 2009 r. - 120),  w 1925 r. - 486, 1933 r. -
359, w latach 1939/45 - 433 osób. Od centrum wsi do centrum Gubina
jest 13,5 km.

Dawniej ulicówka, obecnie wielodro¿nica wieœ o zabudowie zwartej,
szczytowej i kalenicowej. Ponad 20 domów mieszkalnych, o skrom-
nych wartoœciach architektonicznych, pochodzi z XIX wieku i posiada.

Amtitz (Gêbice) by³y klejnotem powiatu Guben
Nazwa Amtitz wi¹¿e siê zapewne z osob¹ kasztelana Fritzko von Omtitz

(spotka³em te¿ pisowniê Fritzko de Omnitz), który urzêdowa³ na zamku w
Schiedlo (Szyd³ów, ko³o ujœcia Nysy £u¿yckiej do Odry) w 1347 roku. Omtitz
wygl¹da przecie¿ jak Amtitz! W XIV wieku Amtitz by³y ma³¹ siedzib¹ ry-
cersk¹. Wed³ug zeznania jakiegoœ cz³owieka z 1347 r. pan na zamku w
Schiedlo Fritzko de Omtitz zosta³ tutaj wygnany, wiêc miejsce musia³o byæ
na pocz¹tku XIV wieku ma³¹ siedzib¹ rycersk¹.

Nie wiadomo, kiedy miejscowoœæ Amtitz za³o¿ono. Zak³ada siê, i¿ musia-
³a powstaæ podczas osadnictwa £u¿yczan, przed XII wiekiem.1  Joachim
Faßke, powo³uj¹c siê na dzie³o niemieckiego historyka i archiwisty Friedri-
cha Adolfa Rudolfa Lehmanna (1891-1984) przytoczy³, i¿ ³u¿yckie okreœle-
nie Amtitz to Homsica.2  Tutaj wybiegniemy sporo w przysz³oœæ, bo taka
nazwa polska Homsica dotyczy³a Amtitz z okresu 1945-48, jak polska admi-
nistracja zaczê³a zapuszczaæ korzenie na Ziemi Gubiñskiej. Nazwa Gêbice
Gubiñskie by³y w u¿yciu od 1948 r. Tak przynajmniej wynika ze spisu elek-
tronicznego stacji i przystanków na Œl¹sku Wojtka Michalskiego, sporz¹-
dzonego na podstawie indeksu zamieszczonego w ksi¹¿ce "150 lat kolei na
Œl¹sku".

W toku œredniowiecznej rozbudowy, kolonizacji niemieckiej w XII-XIII
wieku, nastêpowa³ nap³yw ch³opów ze starych terytoriów osiedleñczych na
zachód od £aby. Od tej pory nazwa miejsca kilkakrotnie zmienia³a siê: Omtitz,
Amplitz, Amptitz, Ambtitz Amticz, Amblitz i zamkowy Amtitz. W dialekcie,
narzeczu rejonu nasza miejscowoœæ zosta³a nazwana "Oms".  J. Faßke napi-
sa³ dalej, ¿e najstarsza czêœæ miejscowoœci musia³a byæ chyba na prawym
brzegu Lubszy, poniewa¿ w literaturze wymieniony zosta³ Amtitz jako ma³a
wieœ okr¹g³a. Czêœæ przy lewym brzegu Lubszy by³a typow¹ ulicówk¹. Na
lewym brzegu rzeki sta³ tak¿e zamek z wszystkimi jego przybudówkami,

Gêbice dawniej i dziœ
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jak równie¿ koœció³ zamkowy, leœniczówka, dom urzêdniczy ze stacj¹ diako-
nisa (przy parafiach ewangelickich diakoni lub diakonise zobligowani byli
do dzie³a mi³osierdzia, pos³ugi charytatywnej), browar zamkowy, dom miesz-
kalny pracowników maj¹tku ziemskiego, pomnik poleg³ych w walce, remi-
za stra¿acka i cmentarz. Najstarszy istniej¹cy dokument dotycz¹cy Amtitz
z 19 paŸdziernika 1357 r. okreœla, ¿e margraf (margrabia) Friedrich III i
Balthasar z Miœni nada³ (u¿yczy³) obywatelowi Zache z Guben i jego dzie-
ciom wieœ Amtitz z folwarkiem i m³ynem.3  Do maj¹tku Amtitz nale¿a³a
wiejska osada Loes, pod t¹ nazw¹ znana w 1527 r. (póŸniej Laaso, obecnie
wieœ £azy).

W roku 1578 wœród poddanych w³adzy Amtitz (Ambtitz) w samej wiosce
wymieniono: Ch³opi  - Bartel Richter, Kauben, Lehman, Christoff Krügerr,
Alex Richter, Deralte Richter, Andreas Gasch, Hans Feitze, Michael Chri-
stoff, Christoff Bratze; Ogrodnicy - Baltazar Streubener, Jacob Baltzar, Han?
Resch, Pelecke, Plaume, George Mastork, Sengerin, Amin, Bürgermeister,
Tapprichen, Petr Resche, Schtoeke, Michelchen, Limsin, Matzschke, Cro-
neke, Han? Newman, Tomisch, Der Vogdt, Christoff Lehman, Der Schne-
ider. Poddanymi panu na Amtitz byli wtedy ponadto ch³opi i ogrodnicy z:
Raubarth (Rudnica, pow. ¯ary), Stargardt, Stargrader (Stargard), Liebe-
sitz, Liebstzscher (Luboszyce), Göttern, Gotterisch (Chociejów), Saute, Der
Sawader (Zawada), Lasso, Der Lasische (£azy), Sachsdorf, Saxssendorf
(Chêciny), Vettersfelde, Fetter? Feld (Witaszkowo), Gro? Bösitz, Gro? Be-
esitz (Bie¿yce).4

Posiad³oœæ 10 maja 1613 r. naby³ Georg I von Schönaich baron na Caro-
lath (Siedlisko, wieœ w powiecie Nowa Sól), Beuthen (Bytom Odrzañski) i
maj¹tku ziemskiego Markersdorf. List oddaj¹cy w lenno jest jednak wysta-
wiony na Georga I dopiero 27 czerwca 1616 r. w Lüben. Szlachcic naby³ w
tym samym roku tak¿e wsie Horno (za Nys¹ £u¿yck¹), Grabko (na po³u-
dniowy zachód od Guben) i Neudörfel (Nowa Wieœ w gminie Gubin).

Najs³awniejszym reprezentantem rodziny by³ ksi¹¿ê Heinrich (Henryk),
urodzony 24 kwietnia 1852 r. w Amtitz, zmar³y 20 czerwca 1920 r. w Berli-
nie, pose³ do parlamentu i m¹dry starosta powiatu Guben.

Ksi¹¿e Heinrich Schönaich-Carolath (1852-1920) o¿eni³ siê z ksiê¿niczk¹
Margareth¹ (Ma³gorzat¹), z domu von Schönburg - Waldenburg (1864 - 1937).
Jak przypomnia³ w 2006 r. Hans-Joachim Bergmann, jeszcze dziœ ma dobr¹
reputacjê w regionie gubeñskim, zyskuj¹c j¹ jako starosta w latach 1877-
1890 i jako obywatel honorowy miasta Guben. 29 wrzeœnia 1877 roku przej¹³
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jako nastêpca grafa (hrabiego) von Reventlou posadê starosty powiatu ziem-
skiego Guben.

Mia³ przydomek "Czerwony Ksi¹¿ê", by³ politykiem spo³ecznym, zasia-
da³ w berliñskim Reichstagu i w drugiej turze wyborów w 1898 r. ruch
robotniczy g³osowa³ na niego. W Guben przewodzi³ Towarzystwu Oœwiece-
nia Publicznego.5  Przed wyborami radnych miejskich w 1919 r. ksi¹¿ê,
pisany tak¿e Heinrich zu Schoenaich-Carolath, otrzyma³ poparcie liberal-
nych gubiñskich ¯ydów (chodzi³o o ponowny wybór).

Krzysztof Ró¿ycki kilkanaœcie lat temu napisa³: "W Siedliskach, Gêbi-
cach i Zaborze do drugiej wojny œwiatowej rezydowa³a ksi¹¿êca rodzina von
Schöneich. Przez czterysta lat ich kontakty z Polsk¹ by³y nienaganne. Do-
piero po 1933 roku synowie Herminy von Schöneich, ¿ony cesarza Wilhel-
ma II, zwi¹zali siê z SS i NSDAP, a na swych ziemiach pod Gêbicami pozwo-
lili zbudowaæ obóz koncentracyjny. Fryderyk, potomek bocznej ga³êzi rodu
wywodz¹cej siê od Henryka, "czerwonego ksiêcia", jest w Polsce czêstym
goœciem. Ten hamburski biznesmen, którego maj¹tek oceniany jest na dzie-
si¹tki milionów marek, ma nadziejê na odkupienie pa³acu w Siedliskach,
jeszcze pod koniec lat czterdziestych jednej z najwspanialszych renesanso-
wych rezydencji w tej czêœci Europy. Dziœ zapomnianej ruinie. Wed³ug pla-
nów ksiêcia, mia³oby siê w nim znaleŸæ miêdzynarodowe centrum kultural-
no- turystyczne".6

Po  zamku nie ma œladu. Zamek w Gêbicach otoczony by³ kompleksem
budynków gospodarczych, nale¿a³ do nich dom mieszkalny dla urzêdników.
Z ty³u widoczny by³ koœció³.

Jedyn¹ pozosta³oœci¹ po za³o¿eniu pa³acowym Schönaichów jest park
dworski. Zaprojektowany przez Eduarda Petzolda, powsta³ w drugiej po³o-
wie XIX wieku. Wielohektarowa kompozycja krajobrazowa dziczeje od lat.

Koœció³ zamkowy w Amtitz - Gêbicki koœció³ zamkowy
Koœció³ zamkowy pojawia siê w XVI wieku. Jednak nad wejœciem do

koœcio³a umieszczona by³a liczba roku 1770. Powy¿sze podano za prac¹ bur-
mistrza Amtitz "Materia³y do ksiêgi kraju Brandenburgia" przez dr. Ber-
ghaus; rok budowy koœcio³a 1770, a poœwiêcenie 1771. Przyjmuje siê, ¿e
stary koœció³ wskutek zaburzeñ wojennych zosta³ zniszczony i wybudowano
nowy.

Ewa Lukas-Janowska z kolei poda³a, ¿e pochodz¹cy z XV wieku "koœció³
zosta³ w roku 1770 gruntownie odbudowany i w roku 1921 powiêkszony
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przez dobudowan¹ kaplicê".7

W Gêbicach by³ wczeœniejszy koœció³ z XVI wieku, bo obecny, zrujnowa-
ny sprawia tylko straszne, ponure wra¿enie. Spotka³em siê z okreœleniem,
¿e by³ stary koœció³ joannicki, a wiêc rycerzy-zakonników jak w Schenken-
dorf (Sêkowice).

Budynek koœcielny, o kszta³cie barokowym, niszczeje od 1945 roku. W³a-
œcicielem jest gmina Gubin. Najwy¿szy czas, aby ruinê koœcio³a zabezpie-
czyæ. "Na gwa³t" czeka do naprawy dach. Wskazane jest wypracowanie celu
przeznaczenia obiektu. Co ju¿ czerwonoarmiejcy, Polacy i Niemcy skradli,
nie da siê odzyskaæ i odtworzyæ. W Witaszkowie uda³o siê koœció³ uratowaæ,
w Gubinie i Guben próbuj¹ z far¹, wiêc i mo¿na spróbowaæ  w Gêbicach…
Marzenia siê spe³niaj¹.

Obóz niemiecki
Co roku zarz¹d gminnego ko³a Zwi¹zku Komabatantów RP i By³ych

WiêŸniów Politycznych oraz wójt gminy organizuj¹ uroczystoœæ historycz-
no-patriotyczn¹ przy Pomniku Pamiêci Narodowej Maksymiliana Marii
Kolbego w Gêbicach. Tak¿e w br., 8 wrzeœnia œwiêto odbêdzie siê od godziny
12.00 (przy pomniku msza œwiêta, z³o¿enie wieñców i kwiatów), a od godz.

Fotografia koœcio³a wykonana 25 sierpnia 2013
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Przypisy:
1J. Faßke, Amtitz - Ehemals ein Kleinom des Kreises Guben, Gubener He-
imat Kalender 2002, s. 84.
2 Chodzi o Historisches Ortslexikon für der Niederlausitz, Marburg 1979.
3 J. Faßke, Amtitz…, s. 84.
4 Die Untertanen der Herrschaft Amtitz im Jahre 1578, Gubener Heimat
Kalender 2002, s. 87.
5 H.-J. Bergmann, Barokowy koœció³ zamkowy w Gêbicach, w: Wiadomoœci
Gubiñskie, 2006, nr 1.
6 K. Ró¿ycki, Drang nach Osten, w: Neue Seite (internet z 2002 r.)
7 E. Lukas-Janowska, Metryki wsi gubiñskich, w: Zeszyty Gubiñskie 1999,
nr 5, s. 22 (t³umaczenie K. Kalemba).

14.00 w Publicznym Gimnazjum w Czarnowicach (wystêpy artystyczne i
spotkania okolicznoœciowe).

Do¿ynki
W ostatni¹ nie-

dzielê wakacji, 25
sierpnia 2013 roku, w
Gêbicach zorganizo-
wano gminne do¿yn-
ki. Konkurs wieñców
do¿ynkowych wygra-
li organizatorzy, tj.
so³ectwa Gêbice, Cho-
ciejów, Starosiedle,
Sieñsk. Drugie miej-
sce przypad³o so³ec-
twu w Stargardzie

Gubiñskim. Na podium za³apa³y siê wspólnie so³ectwa z Bie¿yc oraz Przybo-
rowice i Dobre.

Wies³aw £abêcki

Te i inne ciekawostki historyczne, oraz informacje  wspó³czesne doty-
cz¹ce miejscowoœci mo¿na bêdzie przeczytaæ w przysz³oœci, po napisaniu
"Szkicu Historycznego - Gêbice" przez Wies³awa £abêckiego oraz  wydaniu
przez SPZG.
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Projekt edukacji historycznej Polsko-niemieckie spotkania edukacyjne.
"Od rycerzy do Okr¹g³ego Sto³u"  zrealizowa³o Stowarzyszenie Przyjació³
Ziemi Gubiñskiej z partnerem niemieckim Stadt- und Industriemuseum
Guben (Muzeum Miasta i Przemys³u w Guben) w dniach 5 maja do 17 lipca
2013 roku.

Projekt zosta³ dofinansowany kwot¹ 18 395,43 z³ przez Fundacjê Wspó³-
pracy Polsko-Niemieckiej . Wk³ad œrodków w³asnych 10 500 z³, wk³ad œrod-
ków trzecich - 14 796,73 z³ (ca³oœciowy koszt rzeczywisty 43 692,16 z³, pla-
nowany 46 400 z³).

•ród³o finansowania œrodków trzecich:
Gubiñski Dom Kultury, Stowarzyszenie PRO Guben, Szko³a Podstawo-

wa nr 2, Szko³a Podstawowa nr 3, Friedensschule Grundschule, Zespó³
Szkó³ w Grabicach, Pestalozzi Gymnasium, Urz¹d Miejski w Gubinie, Mu-
zeum Miasta i Przemys³u w Guben, Pawe³ Bardzik, Kacper Komar, Krzysz-
tof  Ptak (praca w³asna, oœwietlenie, nag³oœnienie, projektor, wino, zagwa-
rantowanie sanitariatów przy wiosce œredniowiecznej, wynajêcie sali na
wyk³ad).

Przebieg realizacji projektu:
8 maja - Wyk³ad dr. Jaros³awa Lewczuka w Izbie Muzealnej SPZG "Zna-

leziska archeologiczne, architektura, ¿ycie mieszkañców œredniowiecznego
miasta nad Nys¹".

9 maja - 14 czerwca - Teatry m³odzie¿owe (placówki oœwiatowe z Guben,
Gubina i gminy wiejskiej Gubin) - przygotowanie przedstawieñ stylizowa-
nych na œredniowiecze.

15 czerwca - Otwarcie œredniowiecznej wioski, prezentacja Bractw Ry-
cerskich. Dzieciêce i m³odzie¿owe trupy teatralne ze szkó³ Gubina, Guben i
Grabic. Wyk³ad K. Komara "Uzbrojenie rycerstwa na przestrzeni wieków".
Warsztaty - garncarstwo. Warsztaty - produkcja i pos³ugiwanie siê broni¹.
Bitwa rycerska. Ognisko z dzikiem i winem klasztornym. Zabawy plebej-
skie dla doros³ych. Koncert zespo³u "Êzibaba".

16 czerwca - Turniej ³uczniczy o skarb Henryka Dostojnego. Zabawy dla
dzieci. Turniej rycerski o skarb Henryka Dostojnego. Warsztaty - ilumina-
cje ksi¹g.

Od rycerzy do Okr¹g³ego
Sto³u
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Dwa dni: strzelanie z ³uku dla mieszczan, ekspozycja archeologiczna.
27 czerwca - Wyk³ad Andreasa Petera w muzeum w Guben "Historia

geopolityczna Gubina/Guben w œredniowieczu - czyli do kogo nale¿a³ nasz
gród?".

28 czerwca - przygotowanie folderu z relacj¹ o przebiegu projektu.
10 lipca - spotkanie uczestników podsumowuj¹ce projekt.
Inni wspó³organizatorzy:
Bractwo Rycerskie "Chor¹giew Kasztelanii Kroœnieñskiej" - pomoc w

przygotowaniu i organizacji ca³ego przedsiêwziêcia, zw³aszcza wioski œre-
dniowiecznej z warsztatami i wyk³adami tematycznymi. Bractwo Rycerskie
"Die Tafelrunde zu Braunsdorf". Verein PRO Guben e.V. - zapewnienie kon-
sumpcji wina klasztornego i pomoc w przygotowaniu integracyjnego ogni-
ska z cateringiem w wiosce œredniowiecznej; promocja po stronie niemiec-
kiej, zw³aszcza wœród doros³ej czêœci spo³eczeñstwa; pomoc w kontaktach z
niemieckimi placówkami oœwiatowymi w sprawie przygotowañ m³odzie¿o-
wych teatrów ulicznych.

Gubeñski Heimatbund - pomoc w przygotowaniu wystawy archeologicz-
nej i przy organizacji dwóch wyk³adów historycznych, popularyzacja dzie-
dzictwa kulturowego.

Gubiñski Dom Kultury - nag³oœnienie, oœwietlenie, projektor, realizacja
dŸwiêku, pomoc w promocji wydarzenia, pomoc w poszukiwaniu grup mu-
zycznych z muzyk¹ œredniowieczn¹.

M³odzie¿owa Grupa "OTWARTE" - pomoc przy projektowaniu plakatów,
ulotek i zaproszeñ, promocja za³o¿eñ projektowych w internecie, odegranie
dworu Henryka Dostojnego.

Urz¹d Miejski Gubin - pomoc w zbudowaniu wioski œredniowiecznej na
Wyspie Teatralnej, gwarancja niezbêdnych œrodków sanitarnych.

Grupa nieformalna "Freudliche Eurostadt" - skupia uczniów Pestalozzi
Gymnasium (Gueben), Zespo³u Szkó³ Licealnych i Technicznych oraz Ze-
spo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych (Gubin), promocja po polskiej i niemieckiej
stronie, przede wszystkim wœród m³odzie¿y, pomoc w przygotowaniach m³o-
dzie¿owych teatrów ulicznych, pomoc w kontaktach jêzykowych dwóch na-
rodów.

Placówki oœwiatowe Euromiasta (Friedenschule-Grundschule Pestaloz-
zi z Guben, Szko³a Podstawowa nr 2 w Gubinie - Rados³aw Grudziak, Szko-
³a Podstawowa nr 3 w Gubinie -  Gra¿yna Dymarczyk, Zespó³ Szkó³ w
Grabicach - Gra¿yna Kowalczyk), udzia³ w m³odzie¿owych i dzieciêcych œre-
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dniowiecznych teatrach ulicznych na terenie wioski œredniowiecznej.
Dorota Schewior z Wielotowa przekaza³a baloty siana potrzebne do wio-

ski œredniowiecznej, dla zabezpieczenia strzelnicy ³uczników. Stroje wypo-
¿yczono z teatru w Zielonej Górze.

Najwiêkszy wk³ad w przygotowanie i organizacjê projektu wniós³ Mar-
cin Gwizdalski (margraf Miœni Henryk Dostojny) pracownik GDK i szef
m³odzie¿owej grupy "OTWARTE". Pomogli jemu m.in.: Marta Paliñska,
Marta Piotrowska, Marek Jêdrzejczyk, Tymoteusz Górski i Bartosz Mañ-
kowski (t³umacz). Stosownej, du¿ej pomocy ze strony w³odarzy miasta udzie-
li³a zastêpca naczelnika Wydzia³u Komunalnego i Inwestycji Alicja Rato-
wicz. Z ramienia SPZG spory wk³ad wnieœli m.in.: Irmgard Schneider (jed-
noczeœnie PRO Guben), t³umacz Aleksandra Poraszka, Waldemar Rasiñski
oraz Krystyna i Jan Skóra. Koordynatorem by³ sekretarz zarz¹du SPPZG
Wies³aw £abêcki.

Nie sposób wszystkich wymieniæ w tak du¿ym, wielodniowym przedsiê-
wziêciu.

Tematyka przedsiêwzieæ ukierunkowana by³a na kszta³towanie poczu-
cia zwi¹zku z regionem, szacunku dla dorobku przesz³ych pokoleñ i dzie-
dzictwa kulturowego oraz tolerancji kultur. Du¿e zaanga¿owanie ze strony
odbiorców w dyskusjê i interakcjê z prowadz¹cymi zajêcia, spora frekwen-
cja i zainteresowanie w mediach internetowych, dobre opinie po zakoñcze-
niu realizacji projektu "Od rycerzy do Okr¹g³ego Sto³u", pozytywny wy-
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dŸwiêk wœród mieszkañców nie tylko Euromiasta Guben-Gubin, ale trans-
granicznego regionu, œwiadcz¹, ze uda³o siê po³o¿yæ kolejny kamieñ wêgiel-
ny pod budowê poczucia zwi¹zku z regionem, szacunku dla dorobku historii
i dziedzictwa kulturowego.

Wioska œredniowieczna z licznymi warsztatami rêkodzielniczymi, poka-
zami rycerskimi i turniejami, zabawami plebejskimi, biesiad¹ œredniowieczn¹
z muzyka dawn¹, przyci¹gnê³a du¿¹ grupê m³odej publicznoœci z obu stron
Nysy.

W gazetach lokalnych ukaza³y siê artyku³y promuj¹ce projekt i dzia³a-
nia z nim zwi¹zane. Wspar³o nas Radio Gubin realizuj¹c audycje na temat
projektu i promuj¹c eventy projektowe. Na zakoñczenie projektu wydruko-
waliœmy kolorowy folder ze zdjêciami z realizacji projektu. Obszerna fotore-
lacja ukaza³a siê na portalu Facebook i innych stronach internetowych,
aby zasiêg informacji na temat realizacji projektu by³ jak najwiêkszy i obj¹³
jak najwiêksz¹ liczbê osób.

W drugim dniu funkcjonowania wioski œredniowiecznej (16 czerwca) z
realizacj¹ projektu zapozna³a siê Anna Wiêckowska z Fundacji Wspó³pracy
Polsko-Niemieckiej z Warszawy. (w³)
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Mieszkañcy z wszystkich okolic Brandenburgii manifestowali 31 paŸ-
dziernika 2012 w Atterwasch ko³o Guben przeciw kopalni odkrywko-
wej. Spotkanie odby³o siê pod has³em "Œwiêto wiejskie dla ojczyzny i
przysz³oœci". Organizatorem by³a parafia, stra¿ po¿arna i organizacje
rolnicze. Wystêpowali politycy i przedstawiciele gospodarstw rolnych.
Udzia³ wziê³o oko³o 350 uczestników przeciw planom w³adz landu, zmie-
rzaj¹cych do wysiedlenia wioski Atterwasch i piêciu innych wsi.

"Jeœli zamierzamy zmieniæ politykê energetyczn¹, plany wydobywcze
wêgla brunatnego nie powinny przekroczyæ 2035 roku" - stwierdzi³ pre-
zydent Zwi¹zku Rolników Karsten Jennerjahn na demonstracji. "

Rekultywacja to bajka. Zniszczenie œrodowiska naturalnego to pew-
nik. Dla mieszkañców zagro¿onych terenów horror rozpocz¹³ siê ju¿ w
momencie ujawnienia planów". Ekspert od spraw gospodarki Christian
von Hirschhausen, ekspert energetyki w Niemieckim Instytucie do Ba-
dañ nad Gospodark¹ w swoim wyst¹pieniu wyraŸnie zaznaczy³: "Wêgiel
brunatny wobec zmian w energetyce ma niewielka przysz³oœæ, krótsz¹
ni¿ polityka Brandenburgii przewiduje. Zanieczyszczenie dwutlenkiem
wêgla przez elektrownie wêglowe, mimo zapowiedzi, nie uda³o siê zmniej-
szyæ, mimo technicznych innowacji, prób gospodarczego wykorzystania,
i tak¿e transeuropejska sieæ odprowadzania tego gazu nie bêdzie wyko-
nalna. Dlatego proponuje w³adzom landu, by zrezygnowali z dalszych
planów wydobycia odkrywkowego".

Zabra³a g³os naj³adniejsza z Brandeburgii, 22-letnia Julia Albinus z
Atterwasch , wybrana wiosn¹ 2012 Miss Brandenburgii. Zwróci³a siê z
apelem: "Walczcie przeciw zniszczeniu naszej ma³ej ojczyzny, by nie sta-
³a siê ofiara wêgla brunatnego. Walczcie o to, by i przysz³e pokolenia
mog³y bawiæ siê na tej ³¹ce i nad tym Z³otym Strumieniem, jak i ja jako
dziecko mog³am siê bawiæ".

Tak¿e pose³ Monika Schulz-Höpfner (CDU-chrzeœcijañscy demokra-
ci), Sabine Niels (Zieloni) i Wolfgang Neskovic (Lewica) oraz Christoph
Rechberg ze Zwi¹zku Ziemskich Posiadaczy skrytykowali plany wêglo-
wych kopalni i polityków landu, jako polityków dnia wczorajszego.

Œwiêto wsi rozpoczêto nabo¿eñstwem oraz rozmowami prezydialnymi

Wieœ wystêpuje przeciw
kopalni odkrywkowej
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z udzia³em oprócz Hirschhausen tak¿e redaktora naczelnego PNN Pete-
ra Tiede i radc¹ prawnym Dirkiem Teßmer. Tematem narad by³ Zwi¹-
zek Ojczyzna i Przysz³oœæ. Jednomyœlnoœæ by³a zarówno polityków  wszyst-
kich partii i reprezentantów zwi¹zków gospodarczych i ekologicznych
oraz koœcio³a, aby zdecydowanie przeprowadziæ zmianê myœli energe-
tycznej.

Zanieczyszczenie atmosfery dwutlenkiem wêgla w Brandenburgii
wzros³o, a przecie¿ dla powietrza nie ma granic i chyba "coœ wpad³o" na
Nys¹ £u¿yck¹ na Ziemiê Lubusk¹.

Wed³ug badañ przeprowadzonych w 2011 roku w landzie Branden-
burgia wzros³o zanieczyszczenie dwutlenkiem wêgla z 55,9 do 57,0 mi-
lionów ton. G³ównym winnym s¹ elektrownie wêgla brunatnego, któ-
rych emisja wzros³a o 1,2 miliona ton. W¹tpliwoœci budzi czy wycofywa-
nie siê z produkcji energii przez elektrownie atomowe jest trwa³e. Zwiêk-
szony bowiem udzia³ w produkcji elektrowni brandenburskich dla po-
trzeb zachodniej i po³udniowej czêœci Niemiec mo¿e byæ ograniczony, co
doprowadziæ mo¿e do przeci¹¿enia linii energetycznych, a tym samym do
zwiêkszenia udzia³u energii odnawialnej. Inwentaryzacja zanieczyszczeñ
klimatycznych zawarto na 18 stronach  raportu: www.lugv.branden-
burg.de

Zwolnienia pracowników przez Vattenfall nie wykluczone
Dnia 25 listopada 2012 upad³y porozumienia w sprawie wysokoœci

zarobków zatrudnionych w koncernie Vattenfall. Wed³ug doniesieñ pra-
sowych nie porozumiano siê co do terminu ewentualnych redukcji.
Zmniejszenie zatrudnienia mo¿e nast¹piæ przez przejœcie na wczeœniejsz¹
emeryturê. Ju¿ w pocz¹tkach roku 2013 bêd¹ dalsze pertraktacje. Kon-
cern ju¿ w trzecim kwartale 2012 zanotowa³ straty, które mog¹ siê po-
g³êbiæ. Dlatego dzia³ania oszczêdnoœciowe mog¹ wed³ug planów Vatten-
fall doprowadziæ do obni¿enia strat o oko³o 3 milionów szwedzkich ko-
ron.

Na podstawie "Aus der Gemeinde Schenkendöbern:  Dorffest gegen die Abbaggerung:
Braunkohle-Pläne sind Politik von gestern w: Neisse-Echo Guben 23. November

2012, Nummer 23, s. 8-9, przet³umaczy³ Z. Gwizdalski
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Województwo lubuskie przymierza siê do realizacji najwiêkszej w histo-
rii regionu inwestycji - budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego
Gubin- Brody. W minionym kwartale odby³y siê dwa wa¿ne, tematycznie ze
sob¹ powi¹zane spotkania w tej sprawie. W obu spotkaniach uczestniczy³
radny województwa Leszek Turczyniak, którego poprosiliœmy o krótkie pod-
sumowanie.

R: - Jest pan zwolennikiem budowy kompleksu wydobywczo-energetycz-
nego Gubin-Brody. Jakie widzi pan w nim korzyœci dla regionu lubuskiego?

LT: - Korzyœci bêdzie mnóstwo. Od stworzenia nowych miejsc pracy, pod-
niesienia stopy ¿yciowej mieszkañców gmin, powiatów oraz województwa
poprzez nowe kierunki nauczania w lubuskich szko³ach i uczelniach. Doce-
lowo w kompleksie wydobywczo-energetycznym bêdzie pracowa³o oko³o 2
tys. osób, do tego nale¿y uwzglêdniæ wspó³czynnik firm kooperuj¹cych z
regionu lubuskiego, to jest nastêpne oko³o 10 tys. miejsc pracy. Przewidujê
równie¿ wzrost ludnoœci w naszym regionie oraz zmianê kierunku, w jakim
zmierza lubuska gospodarka. Generalnie zapewni to o¿ywienie gospodarcze
w regionie, które powi¹zane z unijnymi funduszami i œrodkami z bud¿etu
pañstwa powinno wywindowaæ nas do pierwszej czwórki czy pi¹tki polskich
województw.

R: - W s¹siednim województwie elektrownia Turów pracuje nieprzerwa-
nie od 1962 roku, znacz¹co wp³ywa na rozwój regionu i jest jednym z naj-
wiêkszych pracodawców w województwie dolnoœl¹skim. Czy nasz region ma
szansê powtórzyæ sukces s¹siada?

LT:- Ja nie tylko wierze, ale jestem przekonany, ¿e nasz region ma tê
szansê. Myœlê, ¿e dzia³ania podejmowane przez samorz¹d województwa oraz
parlamentarzystów spowoduj¹, ¿e ta inwestycja zostanie objêta programem
rz¹dowym, bo przecie¿ przy dzisiejszym kryzysie jest to jedyna droga do
poprawy wzrostu ekonomicznego w naszym województwie. Zreszt¹ wystar-
czy siê przejechaæ w tamten region i zobaczyæ, jak sprawnie funkcjonuj¹
tam samorz¹dy. Liczne inwestycje, dobrze funkcjonuj¹ce szko³y, wzorcowa
infrastruktura drogowa, wodoci¹gi, kanalizacja, transport, ochrona zdro-

Jakie korzyœci dla regionu
przyniesie kopalnia w
Gubinie?
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wia to wszystko jest wynikiem wysokich dochodów gmin powsta³ych dziêki
zarówno samej kopalni, jak i elektrowni Turów. Mam nadziejê, ¿e nasz re-
gion równie¿ w niedalekiej przysz³oœci czeka przyspieszony rozwój.

R: - Czy w najbli¿szym czasie przewidziane s¹ kolejne spotkania zwi¹za-
ne z inwestycj¹? Czego mia³yby dotyczyæ?

LT: - Oczywiœcie, teraz takie spotkania bêd¹ siê czêsto odbywaæ. Ich
celem g³ównym bêdzie okreœlenie dalszych poczynañ dotycz¹cych powstania
przysz³ego kompleksu. Samorz¹d województwa uczyni to razem z parlamen-
tarzystami, samorz¹dami i stowarzyszeniami lokalnymi. Przygotowujemy
szereg spotkañ i konferencji dotycz¹cych ró¿nych aspektów zwi¹zanych z
przysz³¹ inwestycj¹. Od rolnictwa poprzez planowanie przestrzenne i urba-
nistyczne zagospodarowania terenu, a tak¿e przedsiêbiorstwa, które chc¹
inwestowaæ w kompleks wydobywczo-energetyczny Gubin-Brody. liczê, ¿e
ludzie dobrej woli, którym zale¿y na dobru mieszkañców gmin Brody i Gubi-
na oraz ca³ego regionu lubuskiego, bêd¹ wspieraæ nasze dzia³ania.

gazeta Lubuski Tydzieñ marzec 2012

Takiej inwestycji, jak ta planowana w gminach Gubin i Brody, nie by³o
w Polsce od ponad 40 lat. Dziœ znacznie podwy¿szone zosta³y normy, doty-
cz¹ce ochrony œrodowiska naturalnego. Teraz mamy wzorowaæ siê m in. na
najbardziej ekologicznej kopalni spod Kolonii, gdzie zainwestowano 2,6 mld
euro. Nas zachodni s¹siedzi mocno stawiaj¹ na wêgiel brunatny. Potrafili
te¿ stworzyæ najnowoczeœniejsze technologie jego wydobycia. Planuj¹ otwarcie
kolejnych odkrywek.

U nas? Wszystkie oczy zwrócone s¹ na Gubin-Brody.
W samej gminie Gubin entuzjazmu jednak nie ma. Przeciwnicy inwe-

stycji wytaczaj¹ swoje argumenty i protestuj¹ m in. w stolicy.
Tymczasem dr hab. Urszul¹ Ko³odziejczyk z UZ zauwa¿a, ¿e nasz suro-

wiec jest m³ody, pochodzi sprzed 3,5 mln lat. I le¿y doœæ p³ytko. Na g³êboko-
œci 60-80 metrów.

- Zasoby wêgla brunatnego w rejonie Gubina oceniamy na 1,6 mld ton.
Jest w nim du¿a zawartoœæ siarki. To z³o¿e typu pok³adowego, miejscami
poprzecinane erozjami - wyjaœnia. - Z³o¿e stanie siê dominuj¹cym surowcem

Takiej inwestycji jeszcze
nie by³o
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energetycznym w Lubuskiem. Prognozowana iloœæ wydobycia wêgla w kra-
ju to 13,8 mld ton.

Za projekt techniczny przysz³ej kopalni odpowiada dr Wojciech Nawory-
ta z Akademii Górniczo-Hutniczej: - Rozumiem, ¿e problem eksploatacji z³ó¿
wêgla na tym terenie jest problemem nieco egzotycznym. Ale jest to region z
bogatymi tradycjami górniczymi.

W 2009 r. zasoby wêgla oszacowano na 1,6 mld ton, a poziom wydobycia
okreœlono na 1,2 mld ton. Dziœ ju¿ mówi siê o wydobyciu 850 mln ton. Czyli
nieco ponad po³owê ca³ego z³o¿a.

Dlaczego akurat to z³o¿e? Wa¿ne s¹ nie tylko zasoby i ich dostêpnoœæ, ale
te¿ g³êbokoœæ czy zagospodarowanie terenu. Z³o¿e Gubin pod wieloma wzglê-
dami okaza³o siê najlepsze. Jego eksploatacja by³aby najmniej konfliktowa
dla œrodowiska.

Projektowana wielkoœæ wydobycia to 17 min ton rocznie. To plasuje ko-
palniê w Gubinie pomiêdzy Turowem a Be³chatowem. Nie jest mo¿liwe, ¿eby
Gubin sta³ siê drugim Be³chatowem. Po pierwsze, z³o¿e jest mniejsze, a po
drugie, bêdzie inaczej eksploatowane.

Na pewno nie bêdzie to wielka dziura o pow. 8,5 tys. hektarów. Pocz¹tek
wydobycia zaplanowano blisko granicy w Sêkowicach i Pleœnie. Co po ko-
palni? Mog³yby tam powstaæ tereny rekreacyjne, rolne, zbiornik retencyj-
ny.

Tomasz Klauziñski Leszek Kalinowski Gazeta Lubuska z 8 grudnia 2012

Gubin przed laty ...

Gubinianki na
basenie przy
jednostce
wojskowej „pod
stacj¹”
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Nak³adem wydawnictwa Bellona w 2013 roku ukaza³a siê ksi¹¿ka pt.
„Maria”, autorstwa mieszkanki Kosarzyna Barbary Iskry Koziñskiej.

Poni¿ej przedstawiam trzy fragmenty tej, bardzo dobrej powieœci histo-
ryczno-obyczajowej, któr¹ czyta siê jednym tchem.

"Wielkanoc 1946 roku w nowym domu, na nowej ziemi, by³a skromna,
ale nie brakowa³o jajek malowanych w cebulce czy dro¿d¿owych bab, upie-
czonych z m¹ki przywiezionej zza Buga. Na stole przykrytym bia³ym obru-
sem, przed krzy¿em stoj¹cym poœrodku wsi, pod ogromnymi topolami, usta-
wiono œwiêconki, czyli potrawy do poœwiecenia. Na furmance przywieziono z
Chlebowa ksiêdza proboszcza. Po poœwieceniu potraw ksi¹dz zapoznal siê z
pierwszymi mieszkañcami wsi i zapisa³ wszystkich do ksiêgi parafialnej.
Nakazywa³ uczestnictwo we mszy œwiêtej w koœciele w Chlebowie, oddalo-
nym od Kosarzyna o dziewiêæ kilometrów. Przekomarzano siê z ksiêdzem, ¿e
nie ka¿dy ma wóz i konia. Daleko do koœcio³a, a ludzie po ca³ym tygodniu
pracy s¹ zmêczeni okrutnie" (s. 102).

"16 lipca 1946 roku na cmentarzu w Gubinie pochowano Jana Zawadz-
kiego, pierwszego powojennego repatrianta, przyby³ego z odleg³ej Wileñsz-
czyzny. W samo upalne lato, w pierwsze po wojnie ¿niwa, ojciec znik³ na
zawsze z ¿ycia rodziny. Maria zosta³a sama  jako g³ówny ¿ywiciel i opiekun
ca³ej rodziny, wraz z chor¹ matka, Piotrkiem i trójk¹ ch³opców" (s. 109-110).

"Bo¿e Narodzenie. Kosarzyn w 1947 roku zmieni³ siê bardzo w porówna-
niu z rokiem poprzednim. Poniemieckie domy opuœcili stacjonuj¹cy tutaj po
wojnie ¿o³nierze WOP. Do opuszczonych przez nich domów przybywali coraz
to nowi osadnicy, przybyli ze wschodu. Obok Zawadzkich zamieszka³a ro-
dzina Koziurów - Anna, Marcin i ich troje doros³ych dzieci: Kasia, Józek i
najm³odsza, szesnastoletnia Stefka. Z kolei naprzeciwko ulokowa³a siê ro-
dzina Miechowskich, a dalej - obok Roszaków - Matacze. Id¹c w g³¹b Kosa-
rzyna, mo¿na by wyliczaæ kolejne domy, zamieszkane przez osadników przy-
by³ych ze wschodu; a wiec S³obodzianowie z dwojgiem doros³ych dzieci, He-
lenk¹ i Mirkiem; Skieresze z piêtnastoletnim Bogdanem; Kryzowie, m³odzi
ma³¿onkowie; Król z m³odziutk¹ ¿on¹ Helen¹; Szydliki, m³ode ma³¿eñstwo;
Antczaki z m³odym ch³opcem Kazikiem, przysposobionym z rodziny; Koziñ-
scy, Franciszek i Anna; i drudzy Koziñscy, przybyli ze Œl¹ska, którzy zmu-

Prawdziwe losy
przesiedlonych Kresowiaków
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szeni byli opuœciæ
œwie¿o zagospo-
darowan¹  przez
siebie ziemie z po-
wodu powrotu do
swoich domów
dawnych gospo-
darzy" (s. 180).

1 Rywalizacja od wieków w: Gazeta Lubuska 1998, nr 196, s. 10.

Barbara Iskra Koziñska

Pod niemieck¹ nazw¹ Cuserin i Kuschern, ³u¿yck¹ Kosarna - wieœ
Kosarzyn, o œlepych uliczkach, wymieniono po raz pierwszy w 1316
roku. Do Kosarzyna nale¿a³ folwark Borack i dwa m³yny wodne.

Historyk Stanis³aw Kowalski poda³, ¿e wydarzeniem maj¹cym zna-
miona sensacji by³ regionalny konflikt zwi¹zany z op³atami celnymi,
który rozegra³ siê blisko Kosarzyna: "Krosno egzekwowa³o wysokie
c³a za przewóz piwa, nie respektuj¹c prawa do wolnej ¿eglugi do Gu-
bina. 6 kwietnia 1629 roku dosz³o do bitwy miêdzy flotyllami Gubina
i Krosna. Czeladnicy z Gubina przyczaili siê na ³odziach u ujœcia
Nysy pod Kosarzynem i napadali na flisaków sp³awiaj¹cych barkami
piwo z Krosna. Napastnicy, liczniejsi i lepiej uzbrojeni, zarekwirowali
towar. By³ to rewan¿ za skonfiskowane wczeœniej w Kroœnie gubiñ-
skie wino".

Obecnie Kosarzyn kojarzy siê nam przede wszystkim z jeziorem
(wêdkowanie przez rok a latem przyjemnoœci z wody i opalania). Je-
zioro Kosarzyn nazywa siê te¿ jezioro Borack, Borek lub jezioro Mni-
chów. Akwen ma powierzchniê zwierciad³a 66 ha. Le¿y na wysokoœci
33,4 m nad poziomem morza. Maksymalna g³êbokoœæ 8,4 m, g³êbo-
koœæ œrednia 4,0 m, d³ugoœæ maksymalna 1570 m, szerokoœæ maksy-
malna 640 m, linia brzegowa ogó³em 4550 m.
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Nasze regiony s¹ odleg³e od siebie o oko³o 300 kilometrów i na pierwszy
rzut oka niewiele je ³¹czy. Ale czy aby na pewno? Cofnijmy siê czasie trzy-
sta, dwieœcie lat wstecz. W XVIII i XIX wieku na ziemie Wielkopolski Wschod-
niej zaczêli nap³ywaæ osadnicy olêderscy (potocznie zwani olêdrami). Przy-
bywali oni miêdzy innymi z Prus Wschodnich zapraszani przez polsk¹ szlach-
tê, aby gospodarowaæ na terenach mniej urodzajnych. Z zapisków zawar-
tych w ksiêgach parafii ewangelickich w ¯ychlinie ko³o Konina i w samym
Koninie napotyka siê takie nazwy miejscowoœci jak Eulau. Niektóre Ÿród³a
umieszczaj¹ t¹ osadê pod Gorzowem Wlkp., a inne z kolei pod Szprotaw¹. W
ka¿dym razie jednym z kierunków masowych migracji by³y £u¿yce. Osad-
nicy przywykli do gospodarowania na terenach podmok³ych rzek i w le-
œnych kniejach. Przez lata gospodarowali tutaj zasymilowali siê z miejscow¹
ludnoœci¹.

Lata okupacji hitlerowskiej, to masowe zsy³ki ludnoœci z koniñskiego na
roboty przymusowe w g³¹b Rzeszy. Wielu trafia³o do zak³adów przemys³o-
wych na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego. Warto tutaj przyto-
czyæ historiê Jerzego Majewskiego (obecnego prezesa Stowarzyszenia Pola-
ków Poszkodowanych przez III Rzeszê w Koninie). Zosta³ on zes³any do
miejscowoœci Grûnberg Schlesien (dzisiejsza Zielona Góra), pracowa³ nie-
wolniczo w "Gemeinschaftslager Opta Radio AG" (dzisiejsza ulica Batore-
go). Codziennie przemierza³ oko³o 6 kilometrów z miejsca zakwaterowania
(okolice Ochli) do zak³adu pracy. Za próbê ucieczki (zosta³ schwytany w
Czerwieñsku na stacji kolejowej) przewieziono go do wiêzienia policji bezpie-
czeñstwa w Brójcach (Brätz). Pan Jerzy pracowa³ w fabryce w Schwiebus
(Œwiebodzin) i ponownie w Zielonej Górze. W pocz¹tkach 1945 roku ca³a
fabryka mia³a byæ ewakuowana w kierunku Berlina. W czasie marszu w
kierunku wschodnim, przez lasy (przypuszczalnie okolice Krosna), grupka
osób (w tym Jerzy Majewski) uciek³a z kolumny przez Odrê, aby po kilku
kilometrach znaleŸæ siê na terenach wyzwalanych przez Armiê Czerwon¹.

Wiele osób obecnie zamieszkuj¹cych tereny Konin-Turek-Ko³o pochodzi
z Krosna Odrzañskiego, Bobrowic, Gubina. Przyci¹gnê³a ich tu praca w
rozwijaj¹cym siê przemyœle w okolicach Konina. Wielu ma na cmentarzach
pochowanych swoich bliskich. Ciekawa jest historia rodziny znanego ko-
niñskiego literata i pisarza Stefana Rusina. Po 1945 roku brat jego ojca

Napisali do nas ...
Zwi¹zki Ziemi Gubiñskiej z Ziemi¹ Koniñsk¹
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pochodz¹cy z miejscowoœci Golina pod Koninem przyjecha³ do Bobrowic, na
Ziemie Odzyskane, aby siê dorobiæ. Wiele by³o tu maj¹tków opustosza³ych.
Ojciec Rusina stara³ siê pomagaæ przy transporcie materia³u do odbudowy i
w czasie jednego z takich transportów zgin¹³ w wypadku pod Nowym Zago-
rem.

Oba nasze regiony ³¹czy nie tylko historia prze¿yæ ludzkich, ale tak¿e
bogactwa naturalne m.in. wêgiel brunatny i jego z³o¿a. Kopalnia Wêgla
Brunatnego "Konin" zamierza³a rozwin¹æ odkrywkowe wydobycie wêgla w
okolicach Gubina. Ale czy Ziemia Gubiñska chcia³aby siê staæ tak jak Zie-
mia Koniñska w latach 60-tych XX wieku "ziemi¹ gwa³townie przebudzon¹"
za spraw¹ wêgla? To pytanie pozostawiam otwarte …

Bartosz Kie³basa
Towarzystwo Przyjació³ Konina

b.kielbasa@wp.pl
62-500 Konin ul. Baczyñskiego 35

Witam Serdecznie!
Z uwag¹ zapozna³em siê z treœci¹ biuletynu nr 2 z miesi¹ca czerwca.

Moj¹ uwagê zwróci³ artyku³ pt. "Gubiñski Judym" autorstwa p. Zenona
Œmigielskiego. Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e s¹ w nim nieœcis³oœci
¿eby nie powiedzieæ bzdury.

Nieprawd¹ jest ¿e Doktor Kunicki mia³ dwie ¿ony i szeœcioro dzieci. Je-
dyn¹ ¿on¹ Doktora by³a Waleria z Dubiñskich pochodz¹ca tak jak Doktor z
Wasylkowiec (Kresy II RP) matka czwórki dzieci Doktora Ali, Toli, Stasia i
Jurka.

Nieprawd¹ jest równie¿, ¿e doktor by³ apolityczny. Otó¿ by³ On zagorza-
³ym Pi³sudczykiem.

Œwiadczy to o tym, ¿e autor artyku³u nie zna³ doktora tak, jak to sobie
próbuje przypisywaæ. Miêdzy bajki wiêc mo¿na wsadziæ stwierdzenie p.
Œmigielskiego, ¿e by³ przyjacielem Doktora.

Stosunek Doktora do p. Œmigielskiego wynika³ z Jego szacunku do cz³o-
wieka i jego wielkiej szlachetnoœci jako cz³owieka i lekarza. By³ lekarzem o
szlachetnym sercu z czego s³yn¹³ ju¿ na Kresach.

Z szacunku dla Pañstwa oraz wieku autora oraz fakt, ¿e ju¿ nie ¿yje nie
napiszê co myœlê o tych bzdurach na temat "przyjaŸni" p. Œmigielskiego z
Doktorem.

Moi rodzice znali rodzinê Kunickich gdy¿ mój Tata pochodzi³ równie¿ z
Wasylkowiec, rodzinnej wsi Doktora.

Wierzê, ¿e sprostujecie Pañstwo te bzdury jakie napisa³ p. Œmigielski na
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temat Doktora Tadeusza Kunickiego, najwiêkszego i najszlachetniejszego
mieszkañca w powojennej historii Gubina.

£¹czê pozdrowienia i pozostajê z szacunkiem dla Pañstwa dzia³alnoœci
Andrzej Jerzy Ch³opecki

Od redakcji:
Dziêkujemy za „zabranie g³osu” w tej sprawie. Nie dyskutowaliœmy nad

tekstem œp. Zenona Œmigielskiego z powodów oczywistych. W tej sprawie
zadaliœmy kilka pytañ panu Karolowi Szymañskiemu, „znawcy” wszelkich
tematów zwi¹zanych ze œp. dr. Tadeuszem Kunickim. Napewno nieprawd¹
jest, ¿e doktor Kunicki mia³ dwie ¿ony i szeœcioro dzieci. Prawd¹ jest, ¿e
jedyn¹ ¿on¹ doktora by³a Waleria z Dubiñskich pochodz¹ca tak, jak Doktor
z Wasylkowiec (Kresy II RP), matka czwórki dzieci doktora Ali, Toli, Stasia
i Jurka.Autorowi listu serdecznie dziêkujemy za kontakt z redakcj¹.

Gubin przed laty ...

Teichbornstrasse, w g³êbi koœció³ parafii pw. Trójcy Œwiêtej. Dziœ ulica Królewska
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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
Obywateli Gubina. Pierwszy tytu³ Rada Miejska nada³a 19 grudnia 1991
roku Horstowi Lecke, burmistrzowi Laatzen. Przez 20 lat nadano ten
tytu³ osiemnastu 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 Ho-
norowy Obywatel Gubina

Urodzi³ siê 19 stycznia 1941 roku w miej-
scowoœci Osieczna ko³o Leszna Wlkp. Szko³ê
podstawow¹ ukoñczy³ w Osiecznej a maturê
zda³ w leszczyñskim Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym. Wykszta³cenie - wy¿sze magisterskie -
uzyska³ na Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu - Wydzia³ Matematyki , Fi-
zyki i Chemii (kierunek chemia) w 1964 roku.
Skoñczy³ tak¿e studia podyplomowe z zakresu
zarz¹dzania.   W latach 1964 - 1970 -praco-
wa³, jako nauczyciel w Technikum Rolniczym
w Kamieniu Ma³ym.  Od 15.08.1970roku
mieszka w Gubinie, gdzie podj¹³, pracê i sta-
nowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Rolniczych
(by³ wówczas najm³odszym dyrektorem szko³y w Polsce), któr¹ zakoñczy³ po
37 latach pracy przechodz¹c, w 2007roku, na emeryturê.

Józef Bartkowiak by³ i jest bardzo aktywny przede wszystkim w dzia³al-
noœci spo³ecznej, kulturalnej i sportowej. Jako nauczyciel i dyrektor k³ad³
du¿y nacisk na wychowanie m³odzie¿y poprzez liczne zajêcia muzyczne (ka-
peli i tañca ludowego, tañca wspó³czesnego, orkiestry dêtej i grupy "Pom-
pons"), sportowe (by³ inicjatorem organizacji sekcji siatkowej w klubie "Ca-
rina" i wspó³twórc¹ sukcesów gubiñskich siatkarzy oraz inicjatorem budo-
wy boisk do gry w pla¿ow¹ pi³kê siatkow¹ i rozwoju tej dyscypliny sportu w
naszym regionie), kontakty miêdzynarodowe np. Niemcy, Francja (od 1991

Józef Bartkowiak
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roku m³odzie¿ wyje¿d¿a na praktyki zagraniczne - zawodowe do wyspecjali-
zowanych gospodarstw rolnych i hoteli Zespól Szkól Rolniczych (ZSR) dawa³
m³odzie¿y szansê zdobycia wykszta³cenia min. mechaników rolnictwa, ho-
telarza, pracowników turystyki, sportowców. M³odzie¿ i kadra popularnego
Rolniczaka wspiera³a ró¿ne przedsiêwziêcia kulturalne w mieœcie i gminie
wiejskiej. Wielokrotnie reprezentowali miasto i powiat na uroczystoœciach
wojewódzkich, krajowych i zagranicznych. M³odzie¿ bra³a te¿ udzia³ we
wszystkich edycjach Targów Agroturystycznych, gdzie szko³a zajmowa³a
czo³owe miejsca. Dyrektor Józef Bartkowiak, cz³owiek niezawodny i sku-
teczny, dba³ o komfortowe warunki nauki i pracy m³odzie¿y i nauczycieli
remontuj¹c, rozbudowuj¹c szko³ê i internat. Szko³a wzbogaci³a siê tak¿e o
nowa halê sportow¹(z której mo¿e korzystaæ miasto) i nowoczesne warszta-
ty szkolne.

Józef Bartkowiak - obecnie emeryt - cieszy siê szczêœciem rodzinnym -
¿ona Maria (emerytowana nauczycielka), syn Przemys³aw (lekarz), córka
Gra¿yna( nauczycielka), synowa Ania( stomatolog), wnuczki: Basia (stu-
dentka IV roku prawa) i Dorotka (uczennica gimnazjum). Ciesz¹ Go tak¿e
sukcesy zawodowe absolwentów i nauczycieli „swoje” szko³y. Pozosta³ entu-
zjast¹ sportu, kultury oraz dzia³aczem spo³ecznym. Swoja niespo¿yt¹ ener-
giê aktywnie wykorzystuje pracuj¹c spo³ecznie na rzecz mieszkañców mia-
sta, gminy, powiatu i województwa. Jest pomys³odawc¹ i wspó³organizato-
rem wielu imprez sportowych o zasiêgu wojewódzkim i ogólnopolskim.  Ostat-
nie z nich to np.: „X Memoria³ Huberta Jerzego Wagnera” -  2012 r. czy
Turniej Kinder + Sport 2013 w mini siatkówce dziewcz¹t i ch³opców.

Józef Bartkowiak skutecznie pe³ni tak¿e wa¿ne funkcje spo³eczne.
Jest radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego przez 3 kadencje i nadal,
cz³onkiem Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej od 2004 roku i na-
dal, prezesem Lubuskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej od 2002 roku i nadal,
Przez wiele lat by³ prezesem Klubu Sportowego „Carina” w Gubinie i wice-
prezes Lubuskiego Zrzeszenia LZS, dalej jest cz³onkim Zarz¹du Lubuskiej
Federacji Sportu, przewodzi Radzie Nadzorczej Gminnej Spó³dzielni Samo-
pomoc Ch³opska w Gubinie od 1990 roku, jest tak¿e przewodnicz¹cym Spo-
³ecznej Rady Kultury i Sportu powo³anej Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Gubi-
nie z dnia 28. maja 2010 roku.

Za swoj¹ pracê zawodowa i dzia³anoœæ spo³eczn¹ Józef Bartkowiak zosta³
nagrodzony wieloma medalami, orderami, odznaczeniami oraz odznakami.
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Wszystkie s¹ wa¿ne i jest ich sporo. W 2005 roku Prezydent RP nada³ mu
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w 1984 roku Rada Pañstwa
wyró¿ni³a Go Z³otym Krzy¿em zas³ugi, mo¿e poszczyciæ siê takze Medalem
Komsji Edukacji Narodowej, Honorow¹ Odznak¹ Przyjació³ Harcerstwa,
Odznak¹ Honorow¹ „Za Zas³ugi w Rozwoju Województwa Zielonogórskie-
go”, tytu³em „Zas³u¿ony Dzia³acz LZS”, srebrn¹ odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia-
³acz Kultury Fizycznej", Honorow¹ Odznak¹ za Zas³ugi w Sporcie Szkol-
nym, odznak¹ „Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa”, z³ot¹ odznak¹ „Zas³u¿ony
Dzia³acz Kultury Fizycznej”, srebrnym medalem „Za Zas³ugi dla Polskiego
Ruchu Olimpijskiego”, Srebrn¹ Odznak¹ Honorow¹ - Polski Zwi¹zek Lek-
kiej atletyki, odznak¹ honorow¹ „Zas³u¿ony dla Rolnictwa”, jest tak¿e lau-
reatem „Lubuskiego Lauru Oœwiaty”, .

Obecnie Józef Bartkowiak aktywnie dzia³a ju¿ czwart¹ kadencjê w Sej-
miku Województwa Lubuskiego, w komisjach: Rolnictwa i Ochrony Œrodo-
wiska i Kultury, Edukacji i Kultury Fizycznej.


