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Podczas zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gu-
biñskiej zorganizowanego w X. rocznicê rejestracji organizacji uroczystym
momentem by³o przekazanie sztandaru nieistniej¹cych ju¿ Zak³adów Prze-
mys³u Odzie¿owego Goflan. Sztandar na rêce prezesa SPZG przekaza³ bur-
mistrz Bart³omiej Bartczak.

Jak odnotowano w kronice zak³adowej 22 maja 1988 roku z okazji jubi-
leuszu 30-lecia zak³adu wojewoda Zbyszko Piwoñski wrêczy³ dyrektorowi
Janowi Chrobakowi sztandar ustanowiony przez ministra przemys³u che-
micznego i lekkiego. Z tej okazji wyst¹pi³ zespó³ "Weso³y Autobus". Warto
wspomnieæ, ¿e w tym czasie w "Goflanie" pracowa³o prawie 600 osób, a rocz-
nie szyto m.in. ponad 230 tysiêcy p³aszczy, wiatrówek i kurtek mêskich.
1 lipca 2002 roku S¹d Rejonowy w Zielonej Górze og³osi³ upad³oœæ Zak³adów
Przemys³u Odzie¿owego "Goflan", póŸniej ostatnim w³aœcicielem zak³adu
by³ Micha³ Ignyœ, przedsiêbiorca z Zielonej Góry.

Sztandar "przechowa³" ostatni w³aœciciel zak³adu i kilka lat póŸniej prze-
kaza³ go w rêce burmistrza Bartczaka.

Jubileusz organizacji zajmuj¹cej siê kultywowaniem dziedzictwa kultu-

Sztandar dla SPZG

W chwilê po wêczeniu sztandar prezentuj¹: burmistrz Bart³omiej Bartczak (z prawej) i
opiekun Izby Muzealnej Tadeusz Buczek
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rowego tej ziemi, w tym i lokalnych zak³adów pracy, by³ doskona³¹ okazj¹
do przekazania sztandaru, który zaj¹³ poczesne miejsce w Izbie Muzealnej
SPZG. Godzi siê przy tej okazji wspomnieæ, ¿e Izba Muzealna obecnie mo¿e
zaprezentowaæ sztandary najwiêkszych zak³adów pracy naszego miasta:
Lubuskich Zak³adów Przemys³u Odzie¿owego "Carina", Zak³adów Przemy-
s³u Odzie¿owego "Goflan" i  gubiñskiej, dywizji Wojska Polskiego. (sp)

Florian Tadeusz Fir-
lej syn Leokadii i Tade-
usza urodzi³ siê w 1956
roku w Gubinie. Dora-
sta³ pod skrzyd³ami wiel-
kiego regionalisty, mi³o-
œnika Gubina, a przede
wszystkim jego przyrody
ojca Tadeusza (1926-
2016) cz³owieka znanego
wszystkim gubiñskim
pokoleniom. I dom
ukszta³towa³ jego zain-
teresowania i charakter przez kolejne lata, a¿ do œmierci. ¯ywo interesowa³
siê Gubinem i Ziemi¹ Gubiñsk¹, przyczyni³ siê do wydania kilku publikacji
ksi¹¿kowych, jak choæby "Gubin minionych lat", album o mieœcie, z wyko-
rzystaniem fotografii wykonanych przed laty przez ojca. Przez kilka lat by³
w³aœcicielem prywatnego wydawnictwa FTF, potrafi³ sk³adaæ komputerowo
ksi¹¿ki, tak¿e pasjonowa³ siê grafik¹ komputerow¹.

Zrobi³o siê o œp. Florianie Firleju g³oœniej w 2012 roku po tym, gdy ze-
branie Gubiñskiego Towarzystwa Kultury wybra³o Go swoim prezesem.
Intensywnie w³¹czy³ siê do szerokiego spektrum dzia³añ wspieraj¹cych kul-
turê i jej dzia³aczy w mieœcie. I choæ od kilku lat trapi³a Go ciê¿ka choroba,
dzielnie stawia³ jej czo³a realizuj¹c plany Towarzystwa.

W niedzielê 18 maja 2014 roku przegra³ walkê z nieuleczaln¹ chorob¹.
Odszed³ w ciszy maj¹c tylko 58 lat. Bêdzie Go brakowa³o Gubiñskiemu To-
warzystwu Kultury, Stowarzyszeniu Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej, a pustka
d³ugo bêdzie dokucza³a wielu Jego przyjacio³om i znajomym. (sp)

Odszed³ Florian Firlej
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Wspó³praca SPZG z
Heimatbundem Guben

Dnia 28 kwietnia 2014 roku, odby³o siê robocze zebranie gubeñskiego
Heimatbund, SPZG reprezentowali Wies³aw £abêcki i Zygfryd Gwizdalski.
Spotkanie, które prowadzi³ szef gubeñskiego Heimatbundu, gubeñski histo-
ryk i wydawca Andreas Peter, mia³o miejsce w centrum Guben, w restaura-
cji "City-Treff". Cz³onek SPZG, radny Z. Gwizdalski przedstawi³ sytuacjê
spoleczno-gospodarcz¹ Gubina, dzia³ania naszej organizacji na rzecz dzie-
dzictwa kulturowego oraz tolerancji kultur na poraniczu poslko-niemiec-
kim. Miêdzy innymi omówi³ ostatnie inicjatywy, jak umieszczenie tablic na
starych cmentarzach.

Peter Andreas wskaza³ m.in. na k³opoty finansowe ich organizacji z wy-
dawaniem Heimatbrief i Heimatkalender. Dyskusja dotyczy³a spraw orga-
nizacyjnych, tematów do artyku³ów i realizacji ró¿nych przedsiêwziêæ jak
np. wycieczek  do czasów dzieciñstwa itp. (w³)

31 maja 2014
roku na krajowym
zebraniu Gubiner
Heimatbund go-
œci³a delegacja Sto-
warzyszenia Przy-
jació³ Ziemi Gu-
biñskiej: Zygfryd
Gwizdalski i Wie-
s³aw £abêcki. Spo-
tkanie odby³o siê w
barze po dawnej
fabryce Werk eins
des Fabrik eV.
przy Mittelstr. 18.
Wspó³praca SPZG
i Heimatbundu zacieœni³a siê kilka lat temu, za prezesury œp. Lutza Materne.
Heimatbund wydaje swoje publikacje, organizuje wycieczki, integruje przed-
wojennych mieszkañców powiatu Guben. Najstarszy cz³onek ma 101 lat i co
roku oprócz sk³adki wp³aca na konto organizacji tyle euro ile ma lat. (w³)

Na zdjêciu: Przemawia burmistrz Guben Fred Mahro, nowy cz³o-
nek Gubiner Hemiatbund oraz w³adze Heimatbundu za sto³em
prezydialnym.
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W maju 2008 zarz¹d Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej roz-
pocz¹³ wydawanie biuletynu Gubin i okolice. W wychodz¹cym co kwarta³
periodyku publikowane s¹ artyku³y cz³onków organizacji i nie tylko,  o
tematyce szeroko pojêtego dziedzictwa kulturowego Gubina i 48 miejscowo-
œci gminy wiejskiej Gubin. Sporo jest te¿ informacji z pogranicza polsko-
niemieckiego, kszta³tuj¹cego tolerancje kultur. Biuletyn zawsze rozchodzi
siê jak "œwie¿e bu³eczki", nie tylko na Ziemi Gubiñskiej, w powiecie, w kra-
ju, a nawet za granic¹, g³ównie u by³ych mieszkañców naszego regionu i ich
rodzin.

Na pocz¹tku roku zrodzi³a siê idea prezentowania nowego wydania biu-
letynu w siedzibie SPZG. I we wtorek, 18 marca redaktor naczelny biulety-
nu, prezes zarz¹du SPZG Stefan Pilaczyñski i pozostali wspó³pracownicy
redakcji: Kazimiera Kêdzierska, Urszula Kondracik, Jerzy Czabator, Adolf
Leda, Józef Wójtowicz, Wies³aw £abêcki zaprezentowali artyku³y zamiesz-
czone w ostatnim, marcowym numerze.

Biuletyn „Gubin i Okolice”
cieszy siê popularnoœci¹

Historiê restauracji Parkowa opowiedzia³a Urszula Kondracik
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Wieczór w gronie ponad 40 osób zaowocowa³ bogat¹ dyskusj¹. Danuta
Kaczmarek i wicestarosta W³odzimierz Rogowski podkreœlili, ¿e pamiêæ jest
ulotna, wiêc chwa³a pisz¹cym za to. - Takie wydawnictwo najbardziej prze-
mawia. Format informacyjny bardzo dobry do czytania. Mnogoœæ artyku-
³ów, z ró¿nych dziedzin historii Gubina, poparta wiarygodnymi Ÿród³ami
mo¿e byæ zaczynem do monografii miasta. Piszmy, bo warto, przybli¿my
swoje miejsca pracy, swoje pasje. Inni dyskutanci, miêdzy innymi Maria
Bronowska, Aleksandra Poraszka, Zygfryd Gwizdalski, Marek Kurek,
Waldemar Rasiñski, Jerzy Zawadzki wnieœli konkretne informacje, wyma-
gaj¹ce pog³êbienia tematu i przelania na papier do publicznej wiadomoœci.
Na przyk³ad: o lokalach gastronomicznych prowadzonych po wojnie (z nimi
by³a zwi¹zana œcie¿ka zdrowia od Barsamu do Pogotowia), "odtworzeniu"
tramwaju jako atrakcji turystycznej, kinie "Koral" w domu kultury, ka-
wiarni "£u¿yczanka", rozrywkowej miejscowoœci Wa³owice, przyczynach
po¿aru Szko³y Podstawowej nr 1, wykazie pionierów (m.in. kolarzu Hiero-
nimie Kaczmarku).

Nastêpn¹ promocjê, biuletynu zaplanowano na 25 czerwca (œroda).
Wies³aw £abêcki

Gubiñskie £u¿yczanki - jako nowa grupa wokalna powsta³a z inicjaty-
wy ówczesnej dyrektor Gubiñskiego Domu Kultury  (1997-2002) Danuty
Kaczmarek.

Jako doœwiadczony nauczyciel  (mgr wychowania muzycznego) mia³a za
sob¹ wieloletni¹ pracê z zespo³em dzieciêcym "Niezapominajki" w SP 3 w
Gubinie, zespo³em  "To i Owo" w SP 2,  a tak¿e wieloletni¹ praktykê graj¹c
jako muzyk - klawiszowiec w rodzinnych zespo³ach muzycznych ("Wadahe-
kry", "RockKlan", " Impuls").

Od stycznia 1999 roku rozpoczê³y siê próby.  Do zespo³u zapisa³y siê
panie œpiewaj¹ce w Chórze Seniora, a tak¿e nowe, które po przes³uchaniu
zosta³y przyjête do zespo³u œpiewaczego.  Pierwszy raz zaprezentowa³y siê
podczas  spotkania autorskiego z Tomaszem Florkowskim w ramach  kultu-

Gubiñskie £u¿yczanki
maj¹ 15. lat
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ralnego projektu "Gubiñskie Spotkania z Twórcami" organizowanymi cy-
klicznie przez GDK i Gubiñskie Towarzystwo Kultury, którego prezesem
by³ Stanis³aw Turowski. Kolejne wystêpy to gubiñskie Wiosny nad Nys¹
oraz udzia³ w Konkursie Piosenki o Gubinie - Z³oty Kasztan, gdzie po raz
pierwszy piosenki autorstwa Danuty Kaczmarek i Idy Kaczanowskiej uj-
rza³y œwiat³o dzienne i sta³y siê przebojami. Od tej pory team (Dana i Ida)
mia³ ambicjê, aby przynajmniej raz w roku napisaæ i wprowadziæ do reper-
tuaru Gubiñskich £u¿yczanek w³asn¹, autorsk¹ piosenkê.

Gubiñskie £u¿yczanki bra³y z powodzeniem udzia³ w regionalnych, ogól-
nopolskich a tak¿e miêdzynarodowych festiwalach zwi¹zanych z kultywo-
waniem pieœni patriotycznych, religijnych ludowych, regionalnych… . .
Wielokrotnie wraca³y jako laureaci lub wyró¿nieni zajmuj¹c czo³owe miej-
sca. Dowodem tego s¹ liczne trofea (puchary), dyplomy, a tak¿e artyku³y w
gazetach. Wystêpowa³y w województwach: mazowieckim, dolnoœl¹skim, za-
chodniopomorskim, wielkopolskim, œl¹skim, lubuskim, tak¿e w Niemczech.
S¹ znane z anteny radiowej Radia Zachód, Polskiego Radia Szczecin oraz
Polskiego Radia- Regionalna Rozg³oœnia Wroc³aw. Najdalsze wyjazdy grupy
to; Niepokalanów, Bêdzin, Kamieñ Pomorski, Kudowa Zdrój, Szczecin, G³o-
gów, Skwierzyna, Sulêcin, S³ubice, Zielona Góra, Szprotawa i wiele innych

Marsza³ek województwa lubuskiego El¿bieta Polak œpiewa z £u¿yczankami
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miejscowoœci oraz Berlin,
Cottbus, Forst w Niemczech.

Zespó³ œpiewaczy Gubiñ-
skie £u¿yczanki wystêpuj¹
podczas  wszystkich uroczy-
stoœci i œwi¹t: gubiñskich
instytucji, stowarzyszeñ,
rad parafialnych, innych.
Nigdy nie odmawiaj¹ swoich
wystêpów i chêtnie bior¹
udzia³ w kulturalnych im-
prezach organizowanych dla
mieszkañców Gubina i oko-
lic.

£u¿yczanki od kilkuna-
stu lat wspó³pracuj¹ z Senio-
renchor w Guben, tak¿e z
chórem "Gloria Domine (dyr.
Halina Nodzak), gdy¿ a¿ piêæ
pañ œpiewa w chórze koœciel-
nym, z  chórem  UTW "Gau-
dium" z G³ogowa i wieloma
innymi zaprzyjaŸnionymi
grupami œpiewaczymi. Nasze liczne sukcesy zosta³y opisane i udokumento-
wane w ksi¹¿ce pt. "Tylko tu- Gubiñskie £u¿yczanki w 10-lecie dzia³alnoœci
artystycznej", której autork¹ jest kierownik zespo³u Danuta Kaczmarek.
Równie¿ nagrane zosta³y  dwie p³yty CD (Tylko tu i Moje Eldorado) do któ-
rych wszystkie aran¿acje opracowa³a i sama wykona³a na keyboardzie i
akordeonie muzyk i akompaniator zespo³u- Danuta Kaczmarek.

W 2014 roku  Gubiñskie £u¿yczanki obchodz¹ 15-lecie .  Ostatnie piêæ
lat pracy artystycznej obfitowa³o równie¿ w liczne sukcesy. Wygrane festi-
wale i wyró¿nienia, otrzymane statuetki i puchary œwiadcz¹ o wysokiej
formie artystycznej zespo³u. Sukcesy nasze zawdziêczamy systematycznej i
wytrwa³ej pracy, a tak¿e ogromnej determinacji  chêci wyjazdu, czêsto za
w³asne pieni¹dze po to, aby kolejny raz udowodniæ, ¿e to co robimy ma sens
i przysparza nam i mieszkañcom Gubina  du¿o satysfakcji. Mamy coraz
wiêcej w³asnych piosenek,) oraz - za sob¹ -  kilka koncertów autorskich.
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(Warto nadmieniæ, i¿ w³asne kompozycje do moich tekstów i Idy Kacza-
nowskiej przynios³y szczêœcie w X Miêdzynarodowym Festiwalu Kultury
Wspó³czesnej Wsi" - Z³ota Kroœnieñska Sowa" (2010r.) w XV Festiwalu
Zespo³ów Œpiewaczych "Szparagowe ¯niwa" w Trzcielu (2011r.), w XX
Ogólnopolskim Festiwalu Grup Œpiewaczych "Ziemia i Pieœñ" w Szprota-
wie (2012r.), w II Ogólnopolskim Festiwalu Chórów i Grup Œpiewaczych
w Nowym Warpnie (2013r.)  -zachodniopomorskie oraz wygrany pó³fina³
w województwie lubuskim, czego efektem by³o  wejœcie do wielkiego fina³u
XX Miêdzynarodowego Festiwalu Kolêd i Pastora³ek w Bêdzinie (2014r.)
woj. œl¹skie).

 Jeden z kolejnych autorskich koncertów   zosta³ wykonany podczas -
53 Gubiñskiej Wiosny - Skrzaty Gubiñskie 2014r., - który odby³ siê
8. czerwca na Placu Jana Paw³a II w Gubinie.

Nazwa tegorocznej Wiosny nad Nys¹ zainspirowa³a mnie wiêc napisa-
nia dla Gubiñskich £u¿yczanek okolicznoœciowej  piosenki pt: Ballada o
skrzatach gubiñskich, któr¹ wykona³yœmy w czerwcu br.

Ballada o skrzatach gubiñskich (s³owa i muzyka: Danuta Kaczmarek
2 maja 2014r.)

W zespole œpiewa 15 pañ. S¹ to: Weronika £awrecka, Zenobia Kamiñ-
ska, Anastazja Kaczmarek, Krystyna Pracz-Przygoda, Ida Kaczanowska,
Genowefa Tulibacka, Jadwiga Œwiderska,  Janina Wodecka-Kaczyñska,
Janina Skrzeczkowska (?), Jadwiga Hamryszczak, Maria Dziewia³tow-
ska, Jolanta Pazdur, Zdzis³awa ¯urko, Leokadia Ziêba i Danuta Kaczma-
rek

Nasz zespó³ swój oficjalny jubileusz  15-lecia zaplanowa³ na dzieñ 18
paŸdziernika 2014 r. Mamy zamiar nagraæ trzeci¹ p³ytê wy³¹cznie  z w³a-
snymi piosenkami. Wœród nich bêd¹ piosenki - m.in. chwal¹ce uroki na-
szego piêknego grodu - miasta Gubina, z którym jesteœmy zwi¹zane od
kilkudziesiêciu lat!!!

Danuta Kaczmarek

PS. Od redakcji: Kapitu³a Gubiñskiej Nagrody Kulturalnej im. Corony
Schröter tegoroczn¹ nagrodê, na wniosek dyrektora GDK Janusza Gajdy,
przyzna³a Gubiñskim £u¿yczankom.
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Wzbogaci³y siê zbiory -
dziêkujemy ofiarodawcom

Kierownikowi Miejskiego Zak³adu Us³ug Komunalnych Romanowi G¹-
siorowi za  przekazanie tabliczek informacyjnych z budynku  przy ul. Mio-
dowej o treœci: "163-0110 MZBM".  Wies³aw Oko³ów ofiarowa³ dwa przedwo-
jenne narzêdzia - rêczne wiertarki do wiercenia w drewnie.

Dyrektor  MOS Andrzej Nowak przekaza³ stowarzyszeniu pismo - mie-
siêcznik Ogólnozwi¹zkowej Federacji Sportu, Wychowania Fizycznego i
Turystyki Sport dla wszystkich, rocznik 1968.

Jerzy Czabator przekaza³ formê blaszan¹ do gotowanej babki, pocho-
dz¹c¹ polski centralnej  (lata szeœædziesi¹te XX wieku).

Burmistrz Bart³omiej Bartczak na uroczystym zebraniu cz³onków SPZG
w kwietniu 2014. przekaza³ sztandar "Zak³ady Przemys³u Odzie¿owego
Goflan - Praca S³u¿y OjczyŸnie".

Od Zdzis³awa Matusiaka otrzymaliœmy mundur wyjœciowy ¿o³nierza
zawodowego wojsk l¹dowych z bluzo-olimpijk¹ tzw. "battle-dres" z lat dzie-
wiêædziesi¹tych XX w., odznaki specjalistów wojskowych i korpusówki. Po-
nadto - Kalendarz Ziem Odzyskanych na rok pañski 1948 wydany przez
Ni¿sze Seminarium Duchowne w Gorzowie Wielkopolskim.

Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2, Bogus³aw Wypych przekaza³ przed-
wojenny zeszyt z notatkami: Hydranten Verzeichnis (Spis hydrantów) z
Guben. W zeszycie na 200 stronach opisano gotykiem niemieckim, wed³ug
ulic miasta, ka¿dy hydrant podaj¹c jego œrednicê. Ponadto dyrektor przeka-
za³ plan miasta z 1939 r. w skali 1:10 000. Na planie urzêdnicy nanieœli
polskie nazwy ulic jak: Poznañska (obecnie Kresowa), Plac Zwyciêstwa (Plac
Katedralny), Plac Moniuszki, Wroc³awska (za Legnick¹, w kierunku na
Lubsko).

Agnieszka Karykowska przekaza³a przedwojenn¹ butelkê po piwie z
napisem Erste Gubener  Dampfbrauerei H. Haselbach (Pierwszy Gubeñski
Browar Parowy H. Haselbach).

Mundury wyjœciowe  i inne przedmioty mundurowe ofiarowa³a Irena
Lis. Proporczyki wojskowe m.in. z przegl¹du piosenki ¿o³nierskiej Œl¹skie-
go Okrêgu Wojskowego w Gubinie, materia³y dot. Wiosny nad Nys¹ i Spo-

dokoñczenie na str. 14
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Skarby Ziemi Gubiñskiej
Zabytkowe domy i obiekty w Gubinie (8)

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

Ulica Lenino 3

Dom wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków 19 lipca 1976 pod

Zabytkowe, przedwojenne domy w Gubinie z ul. Lenino nr 3, 5, 7 - wpisane do wojewódz-
kiego rejestru zabytków.
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numerem 2345. Zbudowany na pocz¹tku XX wieku. Jedna ceg³a w œcia-
nie zewnêtrznej ma wyryte "1831 G. Haust".

Budynek dwupiêtrowy, zamieszka³y przez dwie rodziny. Na parterze -
pañstwo Klucznikowie; znana rodzina siatkarska - mistrz Polski Arek Klucz-
nik, £ukasz, gra³ w I i II lidze. Wczeœniej, do 1988 r. mieszka³ ¿o³nierz
frontowy Zygmunt Stein. Na piêtrze, od 1970 mieszka Wanda Radke z ro-
dzin¹. Strych dwukondygnacyjny - pusty (pranie wieszane zim¹). Piwnice
du¿e, mog¹ byæ tam kuchnie, jak przed wojn¹. Na suficie znajdowa³y siê
freski, kolorowe malowid³a o motywach roœlinnych. Przy powodzi wybija w
piwnicy woda ze studzienki. Edward Braka³o prowadzi³ zak³ad szklarski w
piwnicy (w pralni wspólnoty).

Jest ³adna zamkniêta weranda o powierzchni 14,2 metrów kwadrato-
wych, wysokoœci 5,2 metra. W 1961 r. wartoœæ budynku oceniono na 701
990 z³otych.

W lipcu 2005 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówi³
udzielenia zezwolenia na wymianê stolarki okiennej z drewnianej na pcv w
lokalu nr 1.

Wspólnot¹ mieszkaniow¹ zarz¹dza Miejski Zak³ad Us³ug Komunalnych.

Ulica Lenino 5
Obiekt nieruchomy wpisany do rejestru zabytków 19 lipca 1976 pod

numerem 2346.
Budynek, z ceg³y klinkierowej, wybudowano prawdopodobnie w 1903

roku. Mieszkaj¹ dwie rodziny. Jaros³aw Modelski posiada 55% w³asnoœci a
Beata i Dariusz Folerscy maj¹ 45% w³asnoœci. £adny dom wymaga ca³y
czas konserwacji, szczególnie po powodziach.

Wed³ug Andrzeja Klucznika przed wojn¹ w budynkach nr 5-7 mieœci³a
siê przychodnia lekarska, a pod nr. 3 mieszka³ dyrektor tej placówki.

Ulica Lenino 7
Dom (nad rzek¹) wpisany do rejestru zabytków 4 kwietnia 1977 pod

numerem 2518. Wybudowany póŸniej ni¿ budynek nr 5 ("doklejony" do nie-
go w roku 1920). Przez krótki czas mieszka³ tutaj, dysponuj¹c jedenastoma
pokojami, lekarz medycyny Tadeusz Kunicki. Zatrzymywani przez funkcjo-
nariuszy Urzêdu Bezpieczeñstwa przemytnicy mówili, ¿e byli u doktora.
Problem rozwi¹zano, przenosz¹c lekarza na ulicê Wiejsk¹ (obecnie ul. Dok-
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tora Kunickiego).
Jest tutaj siedem lokali mieszkalnych, którymi zarz¹dza Przedsiêbiorstwo

Us³ug Miejskich. Dom dwukondygnacyjny plus u¿ytkowe poddasze. Powierzch-
nia u¿ytkowa - 629,80 metrów kwadratowych. Wykonany tradycyjnie z ceg³y
pe³nej, jednoklatkowy. Dach stromy, dwuspadowy drewniany kryty dachówk¹
karpiówk¹ podwójnie, czêœciowo dach p³aski pokryty pap¹. Konstrukcja da-
chu drewniana p³atwiowa-kleszczowa z ³aceniem pod dachówkê.

Wies³aw £abêcki

Zabytkowy, oko³o 100-letni budynek z ul. Lenino 7, sfotografowany od strony Wyspy Te-
atralnej

³ecznego Ogniska Artystycznego, szko³y muzycznej ofiarowa³a Halina No-
dzak. Od Andrzeja Mutha otrzymaliœmy komputer, który pozwoli na wy-
mianê jednego ze starszych modeli funkcjonuj¹cych w SPZG.

Bodo Podlich z Guben, zwykle pojawia siê z "czymœ" ciekawym. Tym
razem przyniós³ kolejny zegar œcienny funkcjonuj¹cy w oparciu o mecha-
nizm zegarowy pochodz¹cy z 1870 roku, ze  zdjêciem Schwarzwaldu.

Wies³aw £abêcki

Wzbogaci³y siê zbiory
dokoñczenie ze str. 10
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Scytowie - pili krew zabitych wrogów
Scytowie, w VI w p.n.e. pano-

wali na stepach od syberyjskich gór
A³taju a¿ po Dunaj. Ich ³upie¿cze
wyprawy dociera³y do Palestyny i
granic Egiptu. Dotarli równie¿ na
tereny dzisiejszej Polski. Byli ko-
czowniczym ludem, a sposób w jaki
¿yli warunkowa³ wojenn¹ taktykê,
która okaza³a siê bardzo skutecz-
na w starciach z przeciwnikami.
Swym g³ównym orê¿em uczynili
³uk. Mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e
w pos³ugiwaniu siê t¹ broni¹ byli
niedoœcignionymi mistrzami.

Pole walki przynosi ofiary.
Tak¹ w³aœnie ofiar¹ móg³ byæ wo-
jownik scytyjski poleg³y w okoli-
cach wsi Kozów i Witaszkowo.
Przypadkowe  znalezisko z³otych
przedmiotów pod koniec XIX w,
przesz³o do historii, jako Z³oty Skarb z Witaszkowa. Przedmioty nale¿a³y do
wojownika znacznej rangi o czym œwiadczy ich bogactwo.

Scytowie, a raczej Skolci (jak wed³ug Herodota siebie sami nazywali), to
nazwa pochodz¹ca prawdopodobnie od s³owa skoud oznaczaj¹cego strzelca,
³ucznika. Byli ludem wojowników. Podczas uczt u¿ywali do wznoszenia toa-
stów czaszek zabitych przez siebie wrogów, czasami oprawionych w z³oto.
Scytyjskie dziewczêta w niczym nie ustêpowa³y mê¿czyznom. "Je¿d¿¹ kon-
no, z grzbietu koñskiego szyj¹ z ³uku i miotaj¹ oszczepy, oddaj¹ swe dziewic-
two  wtedy, kiedy zabij¹ trzech wrogów". Prawdopodobnie to w³aœnie opo-

Scytowie, Z³oty Skarb z
Witaszkowa i dzisiejsze ich
œlady na Ziemi Gubiñskiej
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wieœci o walecznych scytyjskich niewiastach przyczyni³y siê do narodzin
greckiego mitu o Amazonkach.

O tym, jak groŸnymi przeciwnikami byli Scytowie, przekona³ siê Da-
riusz I, wielki król Persji, który wyprawi³ siê przeciwko nim w 514 r. p.n.e.
Podjazdowa walka, unikanie walnej bitwy i wci¹gniecie perskiej armii w
g³¹b kraju na niegoœcinne tereny, spowodowa³o, ¿e tysi¹ce wojowników Da-
riusza nie powróci³y do ojczyzny, a król musia³ podj¹æ decyzjê o zaniechaniu
inwazji. Wyprawa perska przyczyni³a siê do wzrostu potêgi militarnej Scy-
tów. W IV w. p.n.e. król Ateas stworzy³ prê¿ne pañstwo scytyjskie nad gór-
nym Dunajem. Wprawdzie poleg³ w 339 r. p.n.e. w walce z Filipem II, ojcem
Aleksandra Wielkiego, lecz osiem lat póŸniej Zophyrion, wódz Aleksandra,
poniós³ druzgocz¹c¹ klêskê w bitwie ze Scytami nad Dnieprem gdzie sam
zgin¹³.

Na szybkiej, lekkiej kawalerii opiera³a siê si³a scytyjskiej
armii

 G³ówna broni¹ Scytów by³ krót-
ki ³uk refleksyjny przystosowany do
strzelania z konia. Taktyka scytyj-
skiego krêgu  pozwala³a na bezustan-
ne nêkanie wroga gradem strza³
przez wiele godzin. Odpowiednie
wyszkolenie, wyposa¿enie, przygoto-
wanie i zabezpieczenie pozwala³o za-
dawaæ wrogom ogromne straty. Do
dziœ znajduje siê œlady bitew, w któ-
rych scytyjscy ³ucznicy zasypywali
przeciwników tysi¹cami strza³ pod-
je¿d¿aj¹c tak, by byæ poza zasiêgiem
ich bia³ej broni. Scytyjskie strza³y
uzbrojone by³y w grociki zazwyczaj
z br¹zu, o charakterystycznym trójgraniastym kszta³cie.

W Izbie Muzealnej posiadamy dwa groty wykonane z br¹zu do strza³
³uku, znalezione w pó³nocnej czêœci gminy. Znalezisko potwierdza fakt byt-
noœci ord scytyjskich na Dolnych £u¿ycach w VI w p.n.e. £u¿yce w tym
czasie by³y terenami bagiennymi i mocno zalesionymi, co w znacznym stop-
niu utrudnia³o poruszanie siê wojowników na koniach.
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Groty zatruwano trupim jadem
Budowa scytyjckich strza³ œwiadczy o tym, ¿e strzelali u¿ywaj¹c zekie-

rów - pierœcieni ³uczniczych zak³adanych na
kciuk. Lotki mocowane by³y na drzewcu strza-
³y bardzo blisko osady z wyciêciem na ciêciwê,
co utrudnia³o strzelanie klasyczn¹ technik¹ z
trzech palców. Przy strzelaniu przy u¿yciu
zekiera nie mia³o znaczenia.

 Równie¿ charakterystycznym elementem
wyposa¿enia scytyjskich ³uczników by³ gory-
tos - pokrowiec na ³uk i strza³y. Stanowi³ po-
³¹czenie ko³czanu i ³ubia. Mia³ prostok¹tny lub trapezoidalny kszta³t. Szer-
szy u góry, zwê¿a³ siê ku do³owi, podzielony na dwie czêœci - jedna na strza-
³y, druga na ³uk. Zdarza³o siê, choæ stosunkowo rzadko, ¿e kieszeñ na strza-
³y by³a wyposa¿ona w zakrywaj¹cy je daszek.

W³aœnie jeden z elementów znaleziska w Witaszkowie, a mianowicie Z³ota
Ryba, stanowi³a ozdobê gorytosu. Mia³a ona 41cm d³ugoœci i wa¿y³a ponad 0,4 kg.

Gorytos zwykle by³ koloru jasnoczerwonego, niebieskiego lub granato-
wego. Wojownicy scytyjscy nosili go na lewym boku, przytroczony do pasa
za pomoc¹ rzemienia lub ma³ych haczyków. W gorytosie mieœci³o siê od 50
do 180 strza³. Bogato zdobione z³ot¹ blach¹ ze scenami z mitologii scytyj-
skiej mia³y charakter paradny i podkreœla³y status wojownika.

Potêga Scytów zaczê³a siê chyliæ ku upadkowi w III w. p.n.e. Plemiona no-
madów, z upodobaniem okaleczaj¹cych swych wrogów (zdzierali z nich skalpy,
niekiedy ca³e skóry z ich cia³, obcinali im g³owy), przetrwa³y do III w. n.e.

Kostiumy postaci Scytów w naszej Izbie Muzealnej w czêœci ,,pradzieje''
przybli¿aj¹ nam wydarzenia sprzed 2,5 tyœ. lat. Bogactwo jakie na sobie posia-
dali pochodzi³o z grabie¿y, napaœci, bezwzglêdnoœci i organizacji tych ludów.

O ich dawnej chwale œwiadcz¹ kurhany - grobowce, kryj¹ce wspania³e
skarby.

opr. Tadeusz Buczek na podstawie:
Opowieœci historyczne. Blog internetowy. Andrzej- Thorin- Graniak.

Zbiory I.M.  Nowszy post Starszy post Strona g³ówna  Subskrybuj: Komentarze do
posta (Atom) O ³uku, z ³ukiem i wobec ³uku Blog o historii ³ucznictwa, pradawnych

dziejach œwistem strza³ zapisanych.
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Przedszkole Miejskie nr 1
w Gubinie

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w Gubinie zaczêto organizowaæ urzê-
dy, szko³y oraz zak³ady pracy. Wraz z rozwojem miasta i zmianami spo³ecz-
no-gospodarczymi wzrasta³a potrzeba zagwarantowania opieki dzieciom, któ-
rych rodzice pracowali zawodowo. Inspektor szkolny Józef Wieszczyczyñski
widz¹c nie tylko potrzebê opieki nad dzieæmi w wieku przedszkolnym, ale
potrzebê przygotowania ich do podjêcia nauki w szkole, powierzy³ organiza-
cjê przedszkola swojej pracownicy Halinie Faliñskiej (Jakubowskiej). M³o-

da, ambitna osoba w krótkim czasie zebra³a grupê dzieci (30), któr¹ umie-
œci³a w ma³ej salce w by³ym budynku Polskiego Czerwonego Krzy¿a (PCK)
przy ulicy Majdanek. Po dwóch tygodniach ulokowa³a je w innym budynku
przy ulicy Lenino. Powsta³y tu dwie grupy przedszkolne. Po nied³ugim cza-
sie jedn¹ z nich przeniesiono do obiektu obecnego przedszkola przy ulicy

Lata 50-te ubieg³ego wieku. Grupa przedszkolna z wychowawczynoi¹ pani¹ Faliñsk¹ (pierw-
sza od lewej)
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Piastowskiej. Z dniem 1 lutego 1946 roku przedszkole rozpoczê³o swoj¹ dzia-
³alnoœæ przyjmuj¹c nazwê Przedszkole nr 1 w Gubinie. By³a to pierwsza
placówka przedszkolna w mieœcie, której kierownikiem zosta³a Eugenia Pi-
sarek (nowozatrudniona wychowawczyni po przebytym kursie w £odzi). Po
pewnym czasie drug¹ grupê prowadzon¹ przez H. Faliñsk¹ ulokowano w
budynku przy ulicy S³owackiego, z której to utworzono drugie przedszkole.
W 1948 roku zosta³o przeniesione do budynku przy ulicy Wiejskiej (obecnie
Kunickiego).

W artykule tym dok³adnie przedstawiê pracê edukacyjno-wychowawcz¹
i opiekuñcz¹ w Przedszkolu nr 1.

Pierwsze przedszkole zaczê³o funkcjonowaæ w budynku (przedwojennej
willi) nie przystosowanym do pracy z ma³ymi dzieæmi. Kierowniczka Euge-
nia Pisarek wiele czasu i pracy w³o¿y³a nad adaptacj¹ pomieszczeñ, przy-
stosowuj¹c je do potrzeb maluchów. Wykorzystano wszystkie pomieszczenia
na parterze i pierwszym piêtrze. Urz¹dzono sale dydaktyczne, sypialniê i
jadalniê. Pocz¹tkowo utworzono dwa oddzia³y licz¹ce ogó³em 60 dzieci. W
krótkim czasie zwiêkszy³a siê liczba maluchów i utworzono trzeci oddzia³.
Nad prawid³ow¹ dzia³alnoœci¹ przedszkola i nowopowsta³ych w powiecie czu-
wa³ powo³any (jednoosobowy) Referat Opieki nad Dzieckiem, wykonuj¹cy
jednoczeœnie zadania referatu przedszkoli (z akt arch. 1950-51). Pracê wy-
chowawcz¹, opiekuñcz¹ i dydaktyczn¹ nadzorowa³a instruktorka wycho-
wania przedszkolnego Danuta Serafin.

Od lat 50-tych placówce przedszkolnej pomaga³ Zak³ad Odzie¿owy Go-
flan, wojsko i rodzice. W latach 1960-65 w przedszkolu przeprowadzono
kapitalny remont, za³o¿ono centralne ogrzewanie, ogrodzono teren, wybeto-
nowano drogê dojazdow¹, urz¹dzono plac zabaw. Prze³om lat 70-tych to trudny
okres dla przedszkola i rodziców, powodem tego by³ wy¿ demograficzny, bra-
kowa³o miejsc, bior¹c do tego wymogi rodziców, którzy chcieli umieszczaæ
dzieci w pobli¿u miejsca zamieszkania lub miejsca pracy. Liczba dzieci wzros³a
do 120. Kolejne remonty poprawi³y warunki pracy edukacyjno-wychowaw-
czej oraz gwarantowa³y bezpieczeñstwo dzieciom i pracownikom.

Du¿o wysi³ku w tworzeniu w³aœciwej bazy do prowadzenia edukacji przed-
szkolnej w³o¿y³y kierowniczki przedszkola i nauczycielki wychowania przed-
szkolnego, miêdzy innymi Eugenia Pisarek, Danuta Malicka (Malinowska),
w latach 1951-54 Apolonia Bigaj i Halina Brauman, Irena Orzeszko, W³a-
dys³awa Witkowska (Buchta) a od 1973,wieloletnia dyr. Irena Makowska.
Obecnie funkcjê dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 pe³ni Gra¿yna Hrab-
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ska, która
dba o po-
wsta³¹ przez
wiele lat
bazê placów-
ki, wzbogaca
j¹ w nowo-
c z e s n y
sprzêt i œrod-
ki dydak-
tyczne.

Nauczy-
cielki przed-
szkola pra-
cuj¹ w opar-
ciu o programy wychowania przedszkolnego oraz o programy w³asne opra-
cowane w placówce miêdzy innymi: Program adaptacyjny, Program profi-
laktyki zdrowotnej, Program edukacji regionalnej (dla 6-latków). Stosuj¹
ró¿norodne metody i formy pracy dostosowane do rozwoju psycho-fizycznego
dziecka.

Dominuj¹ formy aktywnoœci zabawowej (zabawy konstrukcyjne, dydak-
tyczne, tematyczne, badawcze). W przedszkolu realizowane s¹ zajêcia do-
datkowe takie jak: jêzyk niemiecki, angielski, rytmika, logorytmika, tera-
pia logopedyczna.

Na uwagê zas³uguje dobra wspó³praca z Przedszkolem Regenbogen z
Guben (od 2005 roku). Spotkania dzieci odbywaj¹ siê zarówno w polskim
jak i niemieckim przedszkolu. Wspó³dzia³anie polega na wspólnych zaba-
wach, nauce jêzyka niemieckiego i jêzyka polskiego, wymianie doœwiadczeñ
pomiêdzy nauczycielami i dyrektorami placówek. Przedszkole Miejskie nr 1
zrealizowa³o wiele projektów, m. innymi: "O uœmiech dziecka", "Razem ba-
wiæ siê weselej", by³y to transgraniczne spotkania przedszkolaków Euro-
miasta Guben-Gubin, wspó³finansowane ze œrodków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektów zorganizowano warsztaty
animacji jêzykowej, warsztaty plastyczne, muzyczno-ruchowe, konkursy
piosenki polsko-niemieckiej i spartakiady sportowe. Obecnie nauczycielki
przedszkola wraz z dzieæmi realizuj¹ program Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej o nazwie "Æwiczyæ ka¿dy mo¿e". W 2008 roku w przedszkolu utwo-

Zabawy na placu zabaw, wychowawczyni pani Bednarek
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rzono polsko-niemiecki zespó³ taneczny, który uœwietnia imprezy okoliczno-
œciowe zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej. Wspó³pracuje z przed-
szkolami miejskimi, Oœrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Szko³¹ Muzyczn¹,
Szko³¹ Podstawow¹ w Bie¿ycach i szko³ami podstawowymi w mieœcie. Jest
otwarty na wspó³pracê z ró¿nymi instytucjami w œrodowisku. Grono peda-
gogiczne stara siê promowaæ swoje dzia³ania i osi¹gniêcia w pracy z dzieæmi
za poœrednictwem Internetu i prasy lokalnej. Dorobek przedszkola uroczy-
œcie przedstawiono w czasie Jubileuszu 50-lecia powstania placówki (1996 r
). Ponadto prezentuje swoj¹ dzia³alnoœæ poprzez udzia³ w ró¿nych konkur-
sach i przegl¹dach artystycznych oraz w "Wioœnie nad Nys¹". Za wyró¿nia-
j¹c¹ pracê Przedszkole nr 1 otrzyma³o od Wojewody Lubuskiego "Lubuski
Laur Óœwiaty"-2011 r.

W wyniku reformy administracyjnej i zachodz¹cych przemian ustrojo-
wych, przedszkole od 1 stycznia 1990 roku, podobnie jak i inne przedszkola
publiczne sta³o siê placówk¹ gminn¹, a od 1 grudnia 1992 roku zak³adem
bud¿etowym dotowanym z bud¿etu miasta. Natomiast nadzór pedagogiczny
nadal pozosta³ w gestii Lubuskiego Kuratorium Oœwiaty. Podstawowym
dokumentem Przedszkola nr 1 jest Statut, zawieraj¹cy przepisy funkcjono-

Œwiêto w przedszkolu - wychowawczyni pani Bednarczyk
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wania pracy w przedszkolu. Placówka zapewnia bezp³atne nauczanie, wy-
chowanie i opiekê w czasie ustalonym przez organ prowadz¹cy nie krótszy
ni¿ 5 godzin dziennie, zatrudnia nauczycieli i przeprowadza rekrutacjê dzie-
ci. Ostatnio zmieni³y siê przepisy dotycz¹ce rekrutacji, nowa Ustawa z dnia
06-12-2013r. o zmianie Ustawy o systemie oœwiaty spowodowa³a, ¿e komisja
rekrutacyjna dzia³a w/g kryteriów punktacji zawartych w formularzu. Czêœæ
dzieci z braku uzyskania odpowiedniej punktacji i braku miejsc nie zosta³a
przyjêta do przedszkola.

Nowelizacja Ustawy systemu oœwiaty z marca 2009r. obni¿y³a o rok wiek,
w którym dziecko rozpoczynaæ bêdzie obowi¹zkow¹ naukê szkoln¹. Zapis
ten przyczyni³ siê do istotnej modyfikacji kszta³cenia obligatoryjnego tych
dzieci. Od 2009 do 2014r. to okres przejœciowy, a od 01-09-2014r. obowi¹zek
szkolny obejmuje ka¿dego 6-cio latka, który do 30-06-2014r. ukoñczy 6 lat.
Wed³ug tych zarz¹dzeñ po³owa szeœciolatków z tego przedszkola rozpocznie
naukê w klasach pierwszych.

Aktualnie w przedszkolu funkcjonuj¹ cztery grupy wiekowe od czterech
do szeœciu lat. W ka¿dej grupie zapisanych jest 25 dzieci (nie mo¿e przekra-
czaæ 30). Dzieci mog¹ byæ zakwalifikowane do korzystania z jednego, dwóch
lub trzech posi³ków dziennie, w zale¿noœci od czasu przebywania w placów-
ce. Koszt wy¿ywienia pokrywaj¹ rodzice. Dziecko bêd¹ce w trudnej sytuacji
materialnej mo¿e byæ dofinansowane z Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej. Czêœæ kosztów utrzymania przedszkola pokrywaj¹ rodzice w formie op³aty
sta³ej, zgodnej z uchwa³¹ Rady Miejskiej. W 2014r. w przedszkolu zatrud-
nionych jest 19 pracowników, w tym: 1 dyrektor, 8 nauczycielek wychowa-
nia przedszkolnego, 4 woŸne oddzia³owe, 1 ksiêgowa, 3 kucharki, 1 konser-
wator i 1 intendent.

W placówce panuje przyjemna atmosfera pozwalaj¹ca na realizacjê wci¹¿
modyfikuj¹cych siê celów i zadañ. Sprzyja równie¿ do w³aœciwego przygoto-
wania dzieci do samodzielnoœci, bycia w grupie spo³ecznej i do podjêcia na-
uki w szkole podstawowej.

Za udzielenie informacji dziêkujê Pani dyrektor Gra¿ynie Hrabskiej i
nauczycielce Krystynie Tatrockiej.

K.Kêdzierska



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG   23

Za rogatkami miasta, w odleg³oœci 150 m na prawo od drogi wyloto-
wej  prowadz¹cej do Lubska, przed jej skrzy¿owaniem z obwodnic¹ do
granicy pañstwowej, na koñcu szeregu wysokich topoli znajduje siê po-
mnik przypominaj¹cy o okrutnych wydarzeniach w czasach póŸnego
œredniowiecza. Dziœ mo¿emy w tym miejscu, w centrum podwójnego ocem-
browania studni obejrzeæ g³az upamiêtniaj¹cy zniszczenie wioski przez
husytów przed niemal 600 laty. Tu na terenach nale¿¹cych do rady miej-
skiej Gubina, na odleg³oœæ wzroku od murów miejskich le¿a³a w niewiel-
kim gaju £u¿ycka wieœ Schmachtenhaim (Gaj Hañby) zniszczona 27
paŸdziernika 1429 roku w czasie ataku husytów na Gubin.

Trasa przemarszu wojsk husyckich pod wodza Prokopa Wielkiego
wiod³a z Czech przez ¯ytawê, Zgorzelec, Budziszyn, Chociebu¿ by wreszcie
dotrzeæ do Gubina (a potem do Frankfurtu). Celem husytów by³o spusto-
szenie nieprzyjacielskich krajów, ale nie ich opanowanie na sta³e.

Zapomniany pomnik
okrutnych wydarzeñ
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Kamieñ ten wystawiono na miejscu wiejskiej studni. Wyryty na g³a-
zie czytelny jeszcze napis g³osi "Vor Heindes not behut uns Gott", co
znaczy "Zachowaj nas Bo¿e przed gwa³tem nieprzyjació³". Miejsce to opi-
sano i upamiêtniono w 1929 roku, kiedy to na polecenie Brandenbur-
skiej Komisji Nazewniczej szukano pami¹tek przesz³oœci. Nazwê "Gaj
Hañby" nadano wiosce prawdopodobnie po najeŸdzie husytów, którzy
shañbili katolickie kobiety, a wioskê ca³kowicie zniszczyli.

Wojna jest wojn¹, o czym œwiadczy los podgubiñskiej wioski i miasta
Gubina, o czym ni¿ej. Na terenach Polski husytów zaopatrywa³ król,
husyci polscy i ich sympatycy, natomiast na innych terenach armia
musia³a wy¿ywiæ siê sama, a najwy¿sz¹ cenê, zreszt¹ jak za ka¿d¹ woj-
nê w tamtych czasach p³aci³o ch³opstwo.

W 1429 r. husyci bezskutecznie oblegali Luckau, Luben, Cottbus,
natomiast  gubeñscy mieszczanie zlekcewa¿yli zagro¿enie, Ÿle zorgani-
zowali obronê licz¹c na to, ¿e uda siê husytów wpêdziæ w zasadzkê. Za-
sadzka przygotowana na okolicznych wzgórzach wpêdzi³a gubeniaków
we w³asne sieci, opór zosta³ z³amany i co dziwne, przyczyni³a siê do tego
dolno³u¿ycka szlachta, nad któr¹ zawis³a groŸba tortur. Zdradzi³a mia-
sto doprowadzaj¹c nawet do szturmu na nie, ratuj¹c w ten sposób w³asn¹
skórê i posiad³oœci. Walki mieszkañcow z husytami by³y ogromnie krwa-
we. Jedn¹ z uliczek nazwano póŸniej Hundsgasse (Psia œcie¿ka), gdy¿
rzeŸ by³a tak straszliwa, ¿e t¹ doœæ strom¹ ulic¹ sp³ywa³a krew, któr¹
zlizywa³y psy. To dzisiejsza ulica Repatriantów. Husyci znani byli ze
swego okrucieñstwa. W podbitych miastach burmistrzów i dostojników
wieszali za nogi. W drodze powrotnej w 1432 r. husyci jeszcze raz opano-
wali Gubin. Ustawili na wzniesieniach obok dzisiejszej szko³y rolniczej
armaty, skierowali je na koœció³ farny i ratusz. Miasto podda³o siê tym
razem bez walki i otworzy³o bramy.

Gdzie le¿a³y przyczyny krwawej i d³ugotrwa³ej wojny ?  Trzeba w
miejscu wróciæ do czasów nieco wczeœniejszych. Otó¿ w 1370 roku w
rodzinie ch³opskiej urodzi³ siê Jan Hus. W tamtych czasach jedyn¹ drog¹
do wybicia siê ponad przeciêtnoœæ by³o wst¹pienie do stanu duchownego.
Jan Hus ukoñczy³ studia na Uniwersytecie Karola w Pradze. Otrzyma³
œwiêcenia kap³añskie, zosta³ wyk³adowc¹  na tym uniwersytecie, a po-
tem zosta³ jego pierwszym czeskim rektorem. Z polecenia arcybiskupa
praskiego zajmowa³ siê badaniem cudów i stwierdzi³, ¿e by³y one misty-
fikacj¹. Oburza³ go naganny tryb ¿ycia, rozwi¹z³oœæ i chciwoœæ duchow-
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nych. Twierdzi³, ¿e chrzeœcijanie nie powinni szukaæ wiary w cudach,
ale w Biblii. Domaga³ siê reformy koœcio³a i obrony czeskich interesów
narodowych czym zyska³ sobie w Czechach ogromn¹ popularnoœæ. Do-
maga³ siê zmian liturgicznych, miêdzy innymi komunii pod dwiema po-
staciami. Duchowni oskar¿ali go o herezjê.

Antypapie¿ pizañski Jan XXIII zwo³a³ sobór w Konstancji dla usta-
nowienia jednego papie¿a (niekiedy by³o równoczeœnie trzech zwalczaj¹-
cych siê papie¿y) i dla ulepszenia sytuacji w koœciele. Na sobór zaproszo-
no Jana Husa, który w obawie o w³asne ¿ycie za¿¹da³ od króla listu
¿elaznego gwarantuj¹cego mu nietykalnoœæ. Jan Hus zosta³ podstêpnie
uwiêziony, 3 dni przes³uchiwany i oskar¿ony. G³ównym zarzutem by³o
negowanie boskiego pochodzenia papie¿y. List w³adzy œwieckiej uznano
za nieobowi¹zuj¹cy w koœciele. 6 lipca 1415 roku zosta³ na stosie usta-
wionym poza murami miasta spalony ¿ywcem. Wed³ug podania stos nie
chcia³ siê paliæ, jakaœ "us³u¿na" ch³opka podsyca³a ogieñ podk³adaj¹c
chrustu.

Ta w³aœnie œmieræ by³a bezpoœrednim powodem wybuchu powstania
w Czechach i okrutnej wojny. W jej wyniku ukszta³towa³ siê odrêbny
koœció³ husycki maj¹cy w Czechach do dziœ wielu wyznawców, a póŸniej
ponadto koœció³ kalwiñski. W 1915 roku na Rynku Staromiejskim w
Pradze wzniesiono wspania³y pomnik Jana Husa. Dzieñ jego œmierci 6
lipca jest œwiêtem narodowym Republiki Czeskiej i dniem wolnym od
pracy. Jego dzia³alnoœæ by³a zapowiedzi¹ podobnego wyst¹pienia Marci-
na Lutra 100 lat póŸniej. Hus popiera³ Polskê w walce z zakonem krzy-
¿ackim. By³ twórc¹ literackiego jêzyka czeskiego. Jego pisarska dzia³al-
noœæ przyczyni³a siê do rozkwitu literatury czeskiej, który sta³ siê wzor-
cem do literackiego jêzyka polskiego w XV w. Koœcio³y protestanckie
uznaj¹ go za œwiêtego.

J.W.
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Ottohof by³ folwarkiem nale¿¹cym do Amtitz (Gêbice). W 1840 roku miesz-
ka³y tutaj 22 osoby.  Obecnie 80 mieszkañców.

Ottohof - dos³ownie Gospodarstwo Otto,  Dwór Otto, a nawet Dziedzi-
niec, Hotel Zagroda, Folwark Otto. Na mapie niemieckiej z 1913 osadê za-
znaczono Vm. Ottohof.

W Kujawie znajdowa³ siê maj¹tek ksiêcia Schoenaich z Amtizt (z Gêbic).
By³o du¿o byd³a, gorzelnia, ogród i piêkny sad. Pa³ac z fontann¹ usytuowa-
ny by³ przy drodze na Sieñsk. Obecnie stoi tam hala po Pañstwowym Oœrod-
ku Maszynowym.

W Kujawie w czasie wojny by³ podobóz ogrodzony drutem kolczastym. W
glinianym baraku mieszkali m.in. jeñcy polscy, robotnicy przymusowi. Je-
den jeniec, który po wojnie przyjecha³ odwiedziæ dawne, niemieckie miejsce
pracy, opowiada³, ¿e chodzi³ dokarmiaæ siê wiœniami.  Po wojnie, po Niem-
cach pozosta³y dwa-trzy domy; jeden ma³y domek nr 4 (murowany ceglany,
parterowy). Ponadto sto³ówka z gliny. Trzeci dom by³ wykorzystany jako
biurowiec POM. Stoi jeszcze, mieszkaj¹ w nim trzy rodziny.

Jeden tor kolejowy przy Kujawie, ¿o³nierze Wojska Polskiego rozebrali
po 1945 roku.

Do 1951 roku w Kujawie nikt nie mieszka³. Przyjecha³ pan £ukaszek,
komunista z Francji i otrzyma³ polecenie utworzenia Pañstwowego Oœrod-
ka Maszynowego. Zosta³ dyrektorem i rozpocz¹³ organizowanie zak³adu.
Miêdzy innymi mê¿a pani "S" o imieniu Józef, mechanika  z Pañstwowego
Gospodarstwa Rolnego Luboszyce przeniesiono s³u¿bowo. Pracowa³o "sporo"
osób, mo¿e z dziewiêædziesi¹t. By³ i agronom i "politrucy". Stalinowska poli-
cja polityczna tj. Urz¹d Bezpieczeñstwa zatrzyma³a mê¿a pani "S" na trzy
miesi¹ce, bo powiedzia³ w towarzystwie pij¹c wódkê: - Mam Zwi¹zek M³o-
dzie¿y Polskiej w dupie. Pani "S" otrzyma³a wypowiedzenie z miejsca za-
mieszkania, ale upar³a siê i nie opuœci³a domu.

Kujawa, Otuchów,
Otuchówe (niem. Ottohof) -
wioska by³a niczyja?

Z Ziemi Gubiñskiej
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Pracownicy POM m.in. traktorzyœci mieszkali w d³ugim baraku wyko-
nanym z p³yty pilœniowej. Kiedy powsta³ POM w 1951 r. i przyjê³a siê na-
zwa miejscowoœci Otuchów. Otuchów osada niczyja w gminie Gubin, sta³a
siê wsi¹ Kujaw¹ w 1974 roku. W alfabetycznym wykazie miejscowoœci by³a
Kujawa, ale mówiono Otuchów, bo teren nale¿a³ do POM Otuchów. Mówio-
no i pisano ró¿nie. Przynajmniej na drogowskazie przy miejscowoœci zdjêto
po 1976 tabliczkê Otuchów.

Na pocz¹tku paŸdziernika 1992 r. Wiadomoœci Gubiñskie poda³y, ¿e je-
sieni¹ 1991 r. postawiono w stan likwidacji "Pañstwowy Oœrodek Maszyno-
wy w Lubsku z fili¹ w Otuchowie (nazwa miejscowoœci Kujawa). Zaintere-
sowanie kupnem zak³adu wyrazi³a spó³ka z o.o. Intertec. G³ównym jej udzia-
³owcem jest Ryszard Koœciów z Gubina, który posiada³ 52% udzia³ów. Brat
zamieszka³y w Niemczech mia³ 12% udzia³ów. Resztê, czyli 36%, ma wspó³-
w³aœciciel dwóch firm niemieckich "Ena" i "Pekom" W. Geller. W by³ym
POM-ie spó³ka zamierza uruchomiæ produkcjê filtrów powietrza, przezna-
czonych g³ównie na eksport, których zbyt jest w Niemczech (i nie tylko)
zapewniony w tej chwili na dwa i pó³ roku. Pan Koœciów zobowi¹za³ siê, ¿e
zatrudni co najmniej 30 osób, w tym pracowników zwolnionych z PUM-u,
którzy obecnie pobieraj¹ zasi³ki dla bezrobotnych. Zobowi¹za³ siê równie¿,
¿e p³ace bêd¹ wy¿sze ni¿ œrednia w rejonie Gubina".

Jednak jest jeden problem. Grunty, na których by³y warsztaty i osiedle
mieszkaniowe PUM Otuchów, le¿a³y na terenie gminy Gubin. Czêœæ infra-
struktury by³a w³asnoœci¹ Lubska.

W lutym 1992 r. spó³ka "Intertec" przedstawi³a chêæ kupna zak³adu
Zarz¹dowi Miasta i Gminy Lubsko. Komisja przetargowa zapewni³a pana
Koœciowa, ¿e mo¿e ju¿ czuæ siê w³aœcicielem obiektu, a spisanie aktu nota-
rialnego jest tylko formalnoœci¹. Kiedy g³ówny udzia³owiec wyst¹pi³ o to,
wójt gminy Gubin zablokowa³ ksiêgê wieczyst¹, Otuchów mia³ d³ug hipo-
teczny 3 mld 53 mln z³. Paqn Koœciów o tym fakcie mia³ nie wiedzieæ. W
Niemczech maszyny i urz¹dzenia czeka³y na monta¿ w Polsce, a w Gubinie
- zorganizowano biuro firmy. W Otuchowie zatrudniono dwóch pracowni-
ków dozoru. Zorganizowano wystawê swoich wyrobów na Miêdzynarodo-
wych Targach Poznañskich i podpisano kontrakty. Spó³ka "Intertec", aby
dotrzymaæ zobowi¹zañ zleci³a produkcjê ZREMB-owi w Jasieniu. G³ówny
udzia³owiec zastanawia³ siê, dlaczego hipotetyczne obci¹¿enia finansowe nie
mog¹ byæ przeniesione na pozosta³a czêœæ "mieszkaniówkê". Po spisaniu
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aktu notarialnego spisano, Intertec" przyst¹pi³by do produkcji, a wójt gmi-
ny Gubin i burmistrz Lubska dochodziliby swoich racji. Pan Kosciów czu³
siê jak mieszkañcy - ofiar¹ sporu. Wed³ug Andrzeja Grzybowskiego, likwi-
datora POM Lubsko, winê ponosi Urz¹d Wojewódzki, który wyda³ dwie
sprzeczne decyzje komunalne. Decyzja wczeœniejsza przekazywa³a ca³y ma-
j¹tek w Kujawie w rêce wójta gminy Gubin. Na tej podstawie, wójt zabloko-
wa³ ksiêgê wieczyst¹, chc¹c odzyskaæ d³ug. Kolejna decyzja podwa¿y³a
pierwsz¹. Drug¹ kierowa³ siê likwidator Andrzej Grzybowski. I zaczê³y siê
k³ótnie, przepychanki prasowe i osobiste ¿ale…   By³ wielki problem z wod¹
w Kujawie.

Zak³ad Intertec w Kujawie by³ jeszcze w 1999 roku
Zbigniew Piejek powiedzia³: - Henryk Koœciów, muzyk, zamiesza³y w

Niemczech przywozi³ z baz USA meble, które przechowywa³ w halach po
Pañstwowym Oœrodku Maszynowym. W Kujawie dzia³a³ klub jednosekcyj-
ny pi³ki no¿nej, m.in. w 1999. W listopadzie w klasie B zaleg³y mecz pomiê-
dzy Rywalem Kujawa a Bobrem Bobrowice zakoñczy³ siê remisem 3:3. Ry-
wal nadal by³ na trzecim miejscu, z piêcioma punktami straty do lidera.
Wczeœniej po trzech meczach by³ liderem z dorobkiem 9 punktów, stosunek

Kujawa 2014. Krzy¿ w centrum wsi, obok wyremontowany budynek - mieszkanie m.in.so³-
tysa
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bramek 13:5. Miêdzy innymi wygra³ na wyjeŸdzie z Promem Maszewo 3:2,
u siebie 4:2 z Zielonymi £agów.

W gazecie Tygodniowa we wrzeœniu 2012 napisano, ¿e w Kujawie - 15
metrów od zabudowañ - zaplanowano budowê bigoazowni na biogaz rolni-
czy, do uzyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. Wykorzystywane maj¹
byæ kiszonki roœlinne (22 tys. ton) i obornik (4 tys. ton). Mieszkañcom to siê
nie podoba, bo nie chc¹ ¿yæ w smrodzie. "Kujawianie odnosz¹ siê tak¿e do
zmo¿onego codziennego ruchu tirów, który znacznie pogorszy jakoœæ ich ¿ycia.
- Mieszkañcy nie ukrywaj¹ swoich obaw - mówi Jakub Piekarczyk, kierow-
nik Referatu Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska, Rozwoju i Gospodarki Wod-
nej w Urzêdzie Gminy. - Bêdzie przeprowadzone postêpowanie z udzia³em
mieszkañców, które odpowie na pytanie jakie oddzia³ywanie na œrodowisko
ma planowana inwestycja - wyjaœnia urzêdnik. Na razie nale¿y poczekaæ na
raport" - napisa³ Emil Czarnecki.

W paŸdzierniku 2012 Micha³ Szczêch opublikowa³ w prasie lubuskiej
artyku³ pt. Czyja jest ta wieœ Kujawa? Na wstêpie dziennikarz pyta: Czy
Kujawa nale¿y do gminy Gubin? Z mapy wynika, ¿e le¿y na jej terenie. A
mo¿e gminy Lubsko? Bo w³aœnie ona sprawuje tu pieczê nad dzia³kami.
Wyjaœnianie trwa ponad dekadê, ale... Pojawi³o siê œwiate³ko w tunelu!
Wreszcie!

Mieszka tutaj 21 rodzin, policzy³ Mieczys³aw Kaliciak. Bogumi³a Czy¿
doliczy³a siê szeœciu m³odych ludzi, reszta to dzieci i emeryci. Oko³o 60 osób.
W wiosce œmierdzi, bo okoliczni potentaci wo¿¹ na pola drobiowy obornik.
"Od ponad dekady gmina Lubsko ma w Kujawie swoje ziemie, te nieopodat-
kowane, choæ wioska nale¿y do gminy Gubin. Wyjaœnijmy Lubsko sprawu-
je pieczê nad dzia³kami, które dawno, dawno temu w u¿ytkowanie wieczy-
ste od gubiñskich w³odarzy dosta³ Pañstwowy Oœrodek Maszynowy".  POM
Kujawa, produkuj¹cy przyczepy, ci¹gniki podlega³ pod zak³ad z Lubska. "W
Kujawie by³o ¿ycie, bo nawet sklep ludzie mieli na miejscu... Firma pad³a.
To wtedy nadzór nad maj¹tkiem przejê³a gmina Lubsko. Przejê³a te¿ wspo-
mnian¹ ziemie w opiekê. Budynki po zak³adzie (dziœ ruina), s¹ w rêkach
prywatnego w³aœciciela. Ludzie myœleli, ¿e mo¿e coœ w nich bêdzie, ale nie
ma nic. Mieszkañcom Kujawy sprzedano mieszkania, dawniej pracownicze.
Ale dzia³ek (obiecanych) pod ewentualne ogródki, gara¿e czy wiaty nie sprze-
dano, choæ mieli je dostaæ po kosztach. Kto winny?". Likwidator zak³adu
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dzia³a, a nad ziemi¹ ci¹¿y d³ug. Wierzycielowi, Zak³adowi Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych d³ug oko³o 20 tys. z³ z odsetkami ma sp³aciæ gmina Lubsko.

Co ciekawe? Debata w sprawie przejêcia miejscowoœci Kujawa miêdzy
wójtem gminy wiejskiej Gubin a burmistrzem Lubska Bogdanem Bakala-
rzem trwa od d³u¿szego czasu, sprawa prowadzona jest od kilku lat. Temat
przejêcia Kujawy ci¹gnie siê trzeci¹ sesje Rady Gminy Gubin. Jak zapewni³
wójt Zbigniew Barski, zawarto porozumienie, poniewa¿ zosta³ powo³any syn-
dyk, który ma oszacowaæ zaleg³oœci na tym terenie wobec ZUS i Urzêdu
Skarbowego. Burmistrz Z. Bakalarz z racji tego, ¿e by³ w³aœcicielem uiœci
wszelkie koszty z przejêciem miejscowoœci w³¹cznie.

Podczas sesji Rady Gminy Gubin 29 paŸdziernika 2012 g³osowano za
nieodp³atnym nabyciem od spó³dzielni do zasobów nieruchomoœci gminnych,
budynku po³o¿onego w Kujawie. Ma pos³u¿yæ mieszkañcom na organizacjê
spotkañ. Jest to niewielki kiosk.

Kujawa sta³a siê nowym so³ectwem po od³¹czeniu od Stargardu Gubiñ-
skiego, na podstawie uchwa³y Rady Gminy Gubin 28 czerwca 2011. Zorga-
nizowano wiêc pierwsze wybory so³eckie. Wygra³ Roman Sikora, spo³ecz-
nik, radny powiatowy, wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu od 2013 r., który
jest tutaj pierwszym so³tysem po wojnie. Obecnie w gminie Gubin jest 46
so³ectw (by³o 44) a wsi 48.

Wies³aw £abêcki

 PS. Mo¿e ktoœ z Czytelników pokusi siê o rozjaœnienie tematu, szczegól-
nie w kwestii dlaczego Kujawê nazywano Otuchów (czy¿by od przedwojen-
nej nazwy Ottohof) i jak zakoñczy³a siê likwidacja Pañstwowego Oœrodka
Maszynowego? Pomocne to bêdzie autorowi w przygotowaniu szkicu histo-
rycznego o tej miejscowoœci oraz weryfikacji powy¿szych informacji.

 Literatura
 (mb), Spór o Otuchów. Rzecz miêdzy panem, wójtem a... likwidatorem,

w: Wiadomoœci Gubiñskie 1992, nr 9, s.   E. Czarnecki, Nie chc¹ biogazow-
ni, w: Tygodniowa 27 wrzeœnia 2012, s. 10

  M. Szczêch, Czyja jest ta wieœ Kujawa?, w: Gazeta Lubuska 11 paŸ-
dziernika 2012, s. 7.

  M. Kozek, Przejm¹ Kujawê, w: Tygodniowa 3.01.2013, s. 10.
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Pionierzy Ziemi Gubiñskiej
cz. V

1. Rodzina Czabatorów w sk³adzie: matka Eugenia (1908 - 1986), dzieci
- Irena (1929), Kajetan (1931), Marian (1934 - 1998), Jerzy (1937), Stani-
s³aw (1940 - 1996), osiedli³a siê w Bie¿ycach w lutym 1946 roku. Przyby³a z
powiatu Nieœwie¿ w województwie nowogródzkim, zajê³a siê gospodarstwem
rolnym. G³owa rodziny Antoni zosta³ w 1944 roku zabrany przez NKWD i
œlad po nim zagin¹³.

2. Józef Ficner (1898 - 1953) - ¿ona Katarzyna (1918 - 1995), syn Antoni
(1939), do Gubina przybyli w 1946 roku z Horodnicy w powiecie Kopyczyñ-
ce, osiedlili siê przy ulicy Koœciuszki. Józef zajmowa³ siê stolarstwem i wy-
robem powrozów, Katarzyna by³a d³ugoletni¹ pracownic¹ cywiln¹ jednostki
wojskowej "pod stacj¹".

3. Wojciech Filozof (1908 - 1982) - przyby³ z ¿on¹ Ann¹ (1913 - 1976) i
dzieæmi: Helen¹ (1935 ), Edwardem (1937 - 1989) i Eugeniuszem (1938 -
1997) w 1947 roku z Piotrkowa Lubelskiego, osiedlili siê przy ulicy Ko³³¹ta-
ja, zdun, ma³e gospodarstwo rolne.

4. Józef Górecki (1910 - 1984) - po demobilizacji wraca do Gródka Jagiel-
loñskiego, sk¹d w 1947 roku z ¿on¹ Tekl¹ - (1912 - 2006) wyje¿d¿a na Ziemie
Odzyskane, osiedlaj¹c siê w Mielnie, a póŸniej w Sêkowicach, gospodarstwo
rolne.

5. Adam Guzikowski (1917 - 2001) - uczestnik kampanii wrzeœniowej w
1939, w Gubinie od 1946 roku, ogrodnictwo przy ulicy Sobieskiego, d³ugo-
letni pracownik kina "Iskra", ¿ona Genowefa (1930 - 1994) z domu Razik.

6. Anastazja Iwaniec (1897 - 1983) - na Ziemiê Gubiñsk¹ przyby³a w
1946 roku z synow¹ Helen¹ i wnukiem Jerzym (1939) z Syberii, gdzie rodzi-
na zosta³a wywieziona przez Sowietów w 1940 roku. Wówczas by³ z nimi
jeszcze syn Sergiusz (1918 - 1945), który wst¹pi³ do I Armii Wojska Polskie-
go (porucznik), Zgin¹³ na Wale Pomorskim. Osiedlili siê w Jaromierowi-
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cach. Rodzinne ich strony to: m. Prypeæ w powiecie piñskim na Polesiu.

7. Emilian Jasinowski (1880 - 1956) - z ¿on¹ Tatian¹ (1890 - ?) i synem
Piotrem (1923 - 1995) przyjechali do Gubina w 1946 roku, z przymusowych
robót w Niemczech, rodzinne strony to: Jadwinówka w województwie wo-
³yñskim, osiedlili siê przy ulicy Batalionów Ch³opskich.

8. Ludwik Ko³odziejski (na fotografii obok) (1897
- 1986) do 1939 roku zam. w m. Dalki w pow. gnieŸ-
dzieñskim, uczestnik II Wojny Œwiatowej, s³u¿ba w
WOP (podporucznik), nastêpnie pracowa³ w Banku
Rolnym w Gubinie. ¯ona W³adys³awa (1910 - 1983)
warszawianka, bra³a udzia³ w powstaniu warszaw-
skim, osiedlili siê w listopadzie 1945 roku.

9. W³adys³aw Lityñski (1900 - 1970) - z ¿on¹
Bronis³aw¹, córk¹ Krystyn¹ i pasierbic¹ Henryk¹
Czapliñsk¹ (1932 - 1981) osiedli³ siê w Kozowie w
1946 roku, rodzinne strony - T³umacz w woj. sta-
nis³awowskim, gospodarstwo rolne.

10. Tadeusz Mankiewicz (na fotografii obok)
(1922 - 1994) urodzi³ siê w £odzi, po II Wojnie Œwia-
towej osiedli³ siê w 1945 roku w Sêkowicach (póŸ-
niej w Gubinie), organizator i zawodnik ko³a spor-
towego LZS, dzia³acz Wojewódzkiego Komitetu Kul-
tury Fizycznej. ¯ona Barbara z domu Cerber (1932).

11. Klementyna Paczkowska z domu Sakson
(1931) przyjecha³a na Ziemiê Gubiñsk¹ w 1945 roku
z rodzicami z miejscowoœci Dzwoniec w woj. tarno-
polskim osiedlaj¹c siê w Niemaszchleba (obec. Chle-
bowo). W 1953 roku wysz³a za m¹¿ za Adama Pacz-
kowskiego, rolnika, w latach 1968 - 1986 so³tysa, którego rodzina przyby³a
w 1951 roku z okolic Uhnowa. Zwi¹zek ten zaowocowa³ dziewiêciorgiem
dzieci (4 córki i 5 synów), dwadzieœciorgiem jeden wnucz¹t i jedenaœcior-
giem prawnucz¹t.
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12. Sylwester Paluszyñski (1914 - 1983) - ¿ona Stanis³awa (1911 - 1979),
córki: Marianna (1937) po mê¿u Osóbka i Gabriela (1947) po mê¿u Wawrzy-
niak, rodzinna miejscowoœæ Sp³awie w powiecie koniñskim, przybyli 7 maja
1947 roku, zamieszkali przy ulicy Kaliskiej.

13. Józef Szombierski (1915 - 1985) - s³u¿y³ w 60 Pu³ku Piechoty, wal-
czy³ o Zaolzie, w 1939 roku (przed wojn¹) w Luksemburgu szuka pracy, w
1940 roku jako ¿o³nierz Armii Polskiej we Francji dostaje siê do Niemieckiej
niewoli, przebywa w obozie w Austrii. Do Gubina przybywa w 1947 roku z
¿on¹ Zofi¹ i córkami: Helen¹ i Teres¹, zajmowa³ siê przewijaniem silników
elektrycznych, warsztat przy ulicy Sikorskiego.

14. W³adys³aw Szymu³owicz (1899 - 1955) - z ¿on¹ Helen¹ (1903 - ?),
osiedli³ siê w Stargardzie Gubiñskim w 1945 roku, rodzinne strony - Bojany
na Bukowinie. Od kwietnia 1944 roku do wrzeœnia 1945 roku s³u¿y³ w 4
Pomorskiej Dywizji Lotniczej. Zajmowa³ siê stolarstwem i prac¹ na roli.

15. Adam Szymu³owicz - (1924 - 1985) - syn W³adys³awa s³u¿y³ w Armii
Czerwonej, póŸniej w Wojsku Polskim, po demobilizacji w 1947 roku przyje-
cha³ do rodziny mieszkaj¹cej ju¿ w Stargardzie Gubiñskim, w 1949 roku
o¿eni³ siê z Krystyn¹ Lityñsk¹, pracowa³ w Powiatowej Radzie Narodowej
w Gubinie, w latach 1954 - 1956 by³ przewodnicz¹cym Gromadzkiej Rady
Narodowej w Stargardzie Gubiñskim.

opracowa³ A.Leda

Stowarzyszenie Gubiñskich Pionierów zwraca siê do Pañstwa z
proœb¹ o pomoc w napisaniu ksi¹¿ki o Gubiñskich Pionierach. Prosi-
my o wypo¿yczenie fotografii i dokumentów z okresu po 1945 roku.
Mo¿na tak¿e nadsy³aæ wspomnienia z ¿ycia i pracy na terenie Ziemi
Gubiñskiej po zakoñczeniu wojny. Prosimy o kontakt w naszej siedzi-
bie przy ulicy Piastowskiej 24 (czêœæ budynku po siedzibie Urzêdu
Gminy) lub ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej ulica 3
Maja 2. Dokumenty i zdjêcia zostan¹ zwrócone po zeskanowaniu.

Szanowni Pañstwo!
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Lubuskie Zak³ady
Przemys³u Skórzanego
"Carina" w Gubinie cz. III

Szanowni Czytelnicy!
Po przedstawieniu I i II etapu rozwoju Gubiñskich Zak³adów Obuwia w

Biuletynie SPZG nr 4/23/2013 i nr 1/24 marzec/2014, ze wzglêdu na coraz
to wiêksze zainteresowanie tematem LZPS "Carina" postanowi³em konty-
nuowaæ cykl artyku³ów w tym temacie.

Jak wczeœniej podkreœla³em, rok 1965 by³ rokiem podsumowania reali-
zacji II etapu tworzenia i modernizacji Gubiñskich Zak³adów Obuwia w
Gubinie.

Nadszed³ 1966 rok, i by³ to pierwszy rok od chwili powo³ania zak³adu, w
którym nie wykonano planowanych zadañ produkcyjnych iloœciowo - jako-
œciowych. Tak niskim poziomem jakoœci i jej spadkiem zainteresowa³o siê
Zjednoczenie Przemys³u Skórzanego w £odzi i w zwi¹zku z tym delegowano
do zak³adu przedstawicieli Centralnego Laboratorium Obuwniczego w Che³m-
ku, którzy równie¿ nie potrafili opanowaæ sytuacji. Nie by³o to mo¿liwe bez
uzupe³nienia odpowiedniego parku maszynowego. Natomiast pozytywnie w
tym roku nale¿a³oby oceniæ sta³¹ poprawê na odcinku dzia³alnoœci socjalnej
i poprawy warunków pracy. Wówczas w I kwartale oddano do u¿ytku prawe
skrzyd³o budynku administracyjnego, w którym ulokowano przychodniê
zak³adow¹, a na drugim piêtrze klub KTiR (Klub Techniki i Racjonalizacji).
Na parterze zlokalizowano biura pionu technicznego i tu montowano pier-
wowzory obuwia, wykonuj¹c próbne serie do sprawdzenia pasowoœci szablo-
nów i urz¹dzeñ.

WskaŸniki zadañ produkcyjnych za rok 1966 wykonano w sposób nastê-
puj¹cy:

Wartoœæ produkcji towarowej w tyœ z³.: plan 236.840,30 wykona-
no152.475,30 - 64,4 %

Iloœæ produkcji ogó³em tyœ. par:  plan 2.235,4 wyk.1.616,9 - 72,3 %
WskaŸnik obuwia w I gatunku: plan 82,7 wykonano 69,6 - 84,1 %
Zatrudnienie ogó³em osób: plan 1293 wykonano  1339 - 103,55 %
Œrednia p³aca: z planowanych 1455,59  z³. wykonano 1260,64 z³ - 86,6 %
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Rok 1966 charakteryzowa³ siê podjêciem produkcji nowego typu obuwia
- kozaczki damskie i dzieciêce, z zastosowaniem na cholewy sztucznego two-
rzywa o nazwie "Proderm" . Obuwie to charakteryzowa³o siê wysok¹ praco-
ch³onnoœci¹ i nowoœci¹ rozwi¹zania na ówczesne warunki, co przy nieodpo-
wiednim przygotowaniu siê zak³adu do produkcji da³o negatywne wyniki
tak w iloœci jak i jakoœci.

Rok 1967 by³ pierwszym rokiem po zakoñczeniu II etapu rozbudowy i
modernizacji, w którym rozpoczêto porz¹dkowanie i zagospodarowanie tere-
nu wokó³ zak³adu. W ramach tego, na placu przed bram¹ wejœciow¹, zlikwi-
dowano sk³adowisko wêgla deputatowego, a miejsce to przeznaczono na zie-
leñce i kwietniki. Poprawiono równie¿ opiekê zdrowotn¹ pracowników Gu-
biñskich Zak³adów Obuwia, poprzez otwarcie Przychodni Miêdzyzak³ado-
wej, w której uruchomiono nastêpuj¹ce gabinety: ogólny, ginekologiczny i
stomatologiczny.

Niezale¿nie od prowadzonych dzia³añ socjalno - bytowych, maj¹cych
wp³yw na poprawê warunków pracy i wygl¹du zak³adu, w znaczny sposób
rozwija³a siê równie¿ dzia³alnoœæ na odcinku postêpu technicznego i wyna-
lazczoœci pracowniczej. Przyk³adem dorobku ruchu racjonalizatorskiego w
okresie dziesiêciolecia by³a zorganizowana przez zak³ad wystawa pod ha-
s³em "Wystawa Dorobku Myœli Technicznej 1957 - 1967 Gubiñskich Zak³a-
dów Obuwia".

W 1967 roku zak³ad rozpocz¹³ budowê przedszkola zak³adowego na 120
miejsc. Funkcjê dyrektora zak³adu w tym czasie pe³ni³ mgr Henryk Sierac-
ki.

W listopadzie 1967 roku odby³a siê uroczysta akademia poœwiêcona X -
leciu istnienia Gubiñskich Zak³adów Obuwia. Podczas akademii wielu pra-
cowników zostano wyró¿nionych i nagrodzonych.

W okresie dziesiêciolecia 1957 - 1967 GZOb. uzyska³y nastêpuj¹ce wskaŸ-
niki produkcji:

Wartoœæ produkcji towarowej w tyœ.z³ - plan 137825,8  wykonanie
127574,7

Wykon.iloœæ par ogo>Em tyœ.par.plan 21353,5 wyk. 2o5o3,5
WskaŸnik obuwia w I gatunku -  planowano  89,4%  wykonano 87,6%
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W 1967 roku pomimo produkcji bardziej pracoch³onnych i trudniejszych
wzorów obuwia wyprodukowano 1.612 tysiêcy par obuwia o wartoœci 135,7
mln. z³otych. Pod koniec roku zatrudnienie w zak³adzie wzros³o do 2.084
pracowników.

Na przestrzeni tego X - lecia w mieœcie Gubinie i okolicznych miejscowo-
œciach zaczê³o siê kszta³towaæ pojêcie zawodu obuwnika. Dotychczas uwa-
¿ano, ¿e obuwnik i szewc to jest to samo. Rozwa¿aj¹c pojêcie zawodu szewc
a obuwnik jednoznacznie uznajemy, ¿e s¹ to zawody produkuj¹ce obuwie ale
diametralnie ró¿ni¹ce siê sposobem ich wykonywania.

W sposób uproszczony postaram siê przypomnieæ Czytelnikowi, na pod-
stawie opisu technologicznego, niektóre czynnoœci operacji wykonywane w
akordzie indywidualnym i zespo³owym.

W systemie organizacyjnym produkcji istnia³y dwa podstawowe wydzia-
³y: manipulacja Wydzia³ 410 i Produkcyjny -Wydzia³ 420. Wydzia³ manipu-
lacji w systemie akordu indywidualnego wykonywa³ wszystkie elementy
potrzebne do monta¿u buta. I dla przyk³adu: na oddziale 411 manipulacji -
oddzia³ rozkroju elementów spododowych - wystêpowa³y miêdzy innymi ta-
kie operacje: sztancowanie spodów, cechowanie elementów, rozdwajanie
wzmocnieñ, wyrównywanie spodów, cechowanie znakiem firmowym, kon-
trola elementów spodowvch. Na jednej zmianie by³o zatrudnionych oko³o 38
pracowników.

Na oddziale rozkroju tekstylu wykonywano nastêpuj¹ce czynnoœci: kre-
œlenie tykstylu, sklejanie i zbijanie tekstylu, sztancowanie tekstylu, œcina-
nie wk³adek filcowych, cechowanie tekstylu, uk³adanie takstylu, heblowa-
nie klocy. Jedna zmiana zatrudnia³a oko³o 28 pracowników.

Oddzia³ 412 - opracowanie spodów - wykonywane czynnoœci: œcieracz
zak³adek, formowanie zak³adek, gumowanie i lepienie podpodeszew, liczenie
i uk³adanie podpodeszew, agowanie podpodeszew, formowanie podeszew, gu-
mowanie obcasów, szpilkowanie wierzchników, struganie wierzchników. Na
jednej zmianie oddzia³ zatrudnia³ 72 pracowników.  Wszystkie wykonane
elementy do produkcji obuwia przez oddzia³y wydzia³u 410, po przejœciu
przez kontrolê jakoœci, by³y przekazywane do G³ównego Magazynu Pó³fa-
brokatów (GMP).

Co dla przyk³adu wykonywa³a szwalnia? W opisie technologicznym wy-
konywano miêdzy innymi takie czynnoœci przy produkcji "gdynek" (obuwie
damskie): wydawanie wykroju i wymiana, œcinanie wierzchów, zszywanie
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ty³ów, gumowanie pasków i ty³ów, obszywanie paska œrodkowego, prefero-
wanie przyszew, dziurkowanie i obcinanie futrów, przewlekanie sprz¹czek,
wszywanie wyœció³ek, przewlekanie paska, kontrola gotowych cholewek,
uk³adanie i obcinanie nici. Szwalnia na jednej zmianie zatrudnia³a oko³o 56
kobiet. Np. oddzia³ 421 przy produkcji - monta¿u "gdynek" wykonywano
takie czynnoœci: przygotowanie kopyt. Wyk³adanie kopyt i obci¹ganie wierz-
chów, nak³adanie podpodeszew i obci¹ganie wierzchów, æwiekowanie rêcz-
ne, agowanie wierzchów, przyczepianie podpodeszew, prasowanie na ago-
kole, struganie kantów podeszew, wzmocnienie szpiców, po³ysk spodów i
czyszczenie kantów, wyjmowanie kopyt i parowanie, stemplowanie znakiem
firmowym, czyszczenie wierzchów i obci¹gniêæ, ostateczne wykoñczenie i
zapinanie sprz¹czek, kontrola obuwia i pakowanie. Na jednej zmianie mon-
ta¿ zatrudnia³ oko³o 48 pracowników.

Monta¿e pracowa³y w systemie akordu zespo³owego. Majster oddzia³u
w³¹cza³ taœmê na której by³o 500 kompletnych elementów do wyprodukowa-
nia okreœlonego wzoru obuwia. Dla przyk³adu: w ci¹gu jednej zmiany na
oddziale 421 monta¿ - pracownicy mieli wykonaæ 1000 par obuwia w ustalo-
nej normie jakoœciowej.

Nie lada problem mia³ majster oddzia³u, gdy na taœmie monta¿owej za-
brak³o mu kilku pracowników wykonuj¹cych podstawowe czynnoœci. Maj-
ster nie mia³ do dyspozycji w rezerwie pracowników do uzupe³nienia obsady
taœmy monta¿owej.

Na wydziale 420 i 410 manipulacji, na poszczególnych oddzia³ach, wy-
stêpowa³o stanowisko - manipulant. Nieznaj¹cy specyfiki produkcji w za-
k³adzie obuwniczym, czêsto s³uchaj¹c tej nazwy, z uœmiechem kojarzyli to z
manipulowaniem czymœ lub kimœ, a w rzeczywistoœci by³ to pracownik go-
dzinowy na oddziale monta¿owym, do którego obowi¹zków nale¿a³ ca³kiem
powa¿ny zakres pracy np. zaopatrzenie oddzia³u w wykroje i inne elementy
sk³adowe obuwia oraz tak zwanych dodatków jak: kleje, no¿e do strugarek,
teksy, drut do klamrowaczki, farby, m³otki dla szwalni, aceton, ró¿nego
rodzaju nici, ig³y, ozdoby, lamówki i inne, w zale¿noœci od produkowanego
wzoru. Ponadto do jego obowi¹zków nale¿a³o rozpisanie asortymentu wyko-
nywanego obuwia na taœmie monta¿owej. Przecie¿ produkowano jednocze-
œnie na taœmie kilkanaœcie rozmiarów obuwia. Taki "rozpis" regulowa³ zmianê
kopyt na 500- parowej taœmie monta¿owej. Na zakoñczenie zmiany obowi¹z-
kiem manipulanta by³o wykonanie salda (rozliczenie dziennego wykonania
produkcji). Ten dokument w sposób przejrzysty obrazowa³ ile par w danym
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dniu wykonano, w jakim gatunku, jakie, w stosunku do planu, wykonanie
przekazano do magazynu gotowego obuwia, a ile w robót pozostawa³o w
toku. Dokument by³ podstaw¹ do sporz¹dzenia wysokoœci wyp³aty dla pra-
cowników akordowych szwalni i monta¿u.

Dla poszerzenia wiedzy, a w szczególnoœci o I i II etapie rozbudowy Gu-
biñskich Zak³adów Obuwia oraz produkcji pierwszych typów obuwia pra-
gnê zaznaczyæ, ¿e najwa¿niejsz¹ spraw¹, poza przystosowaniem obiektów,
by³a sprawa parku maszyn specjalistycznych do szycia i monta¿u obuwia.
Niestety, zak³ad na przestrzeni pierwszych dziesiêciu lat istnienia, nie otrzy-
mywa³ nowych maszyn, produkowa³ obuwie na maszynach po remoncie,
które otrzymywa³ z renomowanych firm jak: Œl¹skie Zak³ady Obuwia
"Otmêt", "Radoskór", "Che³mek" i "Podhale" Nowy Targ.

Np. do butów "gdynki" miêdzy innymi u¿ywano takie maszyny: gwoŸ-
dziarka, mieszarka kleju, obci¹gacz zak³adek, zaci¹garka cholewek, æwie-
karka szpiców, æwiekarka boków, æwiekarka piêt, poklepywarka spodów,
agowarka, spinarka klamrowa, strugarka kantów, wypalaczka kantów,
po³askiwarka, wyjmowacz kopyt, przybijaczka obcasów, prasa spodów.

Na podkreœlenie zas³uguje te¿ fakt, ¿e wiele rozwi¹zañ w produkcji obu-
wia wykorzystywano z doœwiadczeñ Koncernu Obuwniczego "Bata" z Cze-
chos³owacji, które tak¿e stosowa³y inne zak³ady obuwnicze w Polsce.

Rok 1968. Kontynuowane s¹ prace zwi¹zane z zagospodarowaniem tere-
nu i popraw¹ wygl¹du estetycznego zak³adu. W ramach tych prac wykona-
no nowe ogrodzenia wokó³ zak³adu. Niezale¿nie od tego du¿o uwagi poœwiê-
cono poprawie warunków pracy za³ogi, które w tym roku, z tytu³u okreœlo-
nego profilu produkcji, by³y ciê¿kie.

Produkcja przy du¿ym wykorzystaniu klejów (toksyczny butapren) czê-
sto zmusza³a do szukania sposobów eliminowania zagro¿eñ. Jednym z roz-
wi¹zañ by³o zainstalowanie na taœmach oddzia³u opracowania spodów tzw.
szaf odprowadzaj¹cych wyziewy toksyczne. Na pozosta³ych stanowiskach
"klejowych", w fazie monta¿u, zainstalowano wyci¹gi miejscowe.

W roku tym poprawiono równie¿ warunki pracy w warsztatach mecha-
nicznych poprzez wydzielenie pomieszczeñ na spawalniê i kuŸniê, w któ-
rych produkowano czêœæ wykrojników na w³asne potrzeby. Tym samym, w
znaczny sposób skracano termin oczekiwania na wykrojniki przysy³ane przez
wytwórniê w Che³mku.

24 kwietnia tego¿ roku odby³a siê Konferencja Zwi¹zków Zawodowych.
Przewodnicz¹cym Rady Zak³adowej na trzeci¹ kadencjê wybrany zostaje
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Witold Kaciuñka. Rok ten jest te¿ ostatnim rokiem budowy przedszkola
zak³adowego. Przy jego budowie, podczas prac wykoñczeniowych, znaczny
udzia³ wnios³a grupa remontowo-budowlana Dzia³u Inwestycji której kie-
rownikiem by³ Julian Kasowski.

Sta³a poprawa warunków pracy pracowników bezpoœrednio zaanga¿o-
wanych w produkcji umo¿liwi³a podjêcie produkcji nowego wzorów obuwia
jakim by³y sanda³y mêskie.

W 1968 roku na terenie Gubiñskich Zak³adów Obuwia odby³y siê æwi-
czenia Zak³adowego Oddzia³u Samoobrony kontrolowane przez ZOS Zjedno-
czenia Przemys³u Skórzanego w £odzi.

Rok 1968 zamkn¹³ siê znacznym wzrostem produkcji obuwia. W tym
roku wyprodukowano 2.917 tyœ.par obuwia wartoœci 281,4 min z³otych  (ceny
zbytu). Globalnie produkcja by³a wy¿sza o 24 % od wielkoœci produkcji z
poprzedniego roku. Wydajnoœæ pracy wzros³a w porównaniu z rokiem 1967
o 26 %, a p³ace o 13%.

Rok 1969 charakteryzowa³ siê kontynuacj¹ produkcji obuwia spraw-
dzon¹ w wczeœniejszych latach z poszukiwaniem koncepcji zastosowania
innych materia³ów, a w szczególnoœci skór.

Wa¿nym wydarzeniem na polu socjalno-bytowym w tym roku by³o ukoñ-
czenie budowy przedszkola przyzak³adowego w którym mog³o znaleŸæ opie-
kê 120 dzieci. Gubiñskie dwa przedszkola nie zabezpiecza³y istniej¹cych
potrzeb w tym zakresie. 1 maja uroczyœcie zostaje oddane do u¿ytku przed-
szkole Gubiñskich Zak³adów Obuwia przy ulicy Obroñców Pokoju. Wów-
czas by³o to trzecie przedszkole w mieœcie. Kierowniczk¹ przedszkola zosta-
³a Zofia Kapuœciñska. Wybudowanie przedszkola w pe³ni zabezpieczy³o po-
trzeby za³ogi zak³adu obuwia, nawet pewn¹ iloœæ miejsc odst¹piono innym
zak³adom, g³ównie ZPO "Goflan".

Funkcjê dyrektora w 1969 roku nadal pe³ni³ mgr Henryk Sieracki.
W 1970 roku zak³ad kontynuowa³ produkcjê dotychczasowych modeli

obuwia. G³ównym problemem w dalszym ci¹gu by³ znany na przestrzeni lat
utrudniony dostêp do nowych maszyn produkuj¹cych obuwie.

Wzrastaj¹ce wymogi estetyki i jakoœci obuwia poci¹ga³y za sob¹ koniecz-
noœæ jak najszybszego wyposa¿enia oddzia³u doœwiadczalnego w specjali-
styczne maszyny.

Przez szereg lat zak³ad boryka³ siê z k³opotami w przekazywaniu wypro-
dukowanego obuwia z oddzia³ów produkcyjnych do magazynu wyrobów go-
towych. Usprawnieniem by³o zainstalowanie taœmoci¹gu ³¹cz¹cego bezpoW
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dotychczasowych artyku³ach w szczególnoœci podkreœla³em rozbudowê I i II
etapu rozwoju Gubiñskich Zak³adów Obuwia w oparciu o posiadane obiekty
produkcyjne, oraz na bazie w³aœciwie ju¿ wyeksploatowanych maszyn obuw-
niczych. Jednym z podstawowych czynników decyduj¹cym o rozbudowie
zak³adu i rozwoju jego produkcji decydowali zatrudnieni tam pracownicy.
Gubin i okoliczne miejscowoœci nie mia³y ¿adnej tradycji w zakresie produk-
cji obuwia. W I i II etapie podstawow¹ kadrê techniczn¹ stanowili oddelego-
wani pracownicy ze Œl¹skich Zak³adów Obuwia "Otmêt", oraz zorganizowa-
na pierwsza grupa pracowników do pracy na produkcji - razem 44 osoby.

Przeszkoleni oni zostali w zakresie podstawowej wiedzy z wykonywania
czynnoœci niezbêdnych do produkcji obuwia. Pozyskiwanie fachowej kadry
by³o trudne z tego wzglêdu, ¿e najbli¿sze szko³y o tym profilu znajdowa-
³y siê w Radomiu i Starogardzie Gdañskim.

Pomimo korzystnych warunków pracy i mieszkaniowych niewielu by³o
chêtnych.

Dla przyk³adu podajê, ¿e na podstawie analizy Dzia³u Kadr i Szkolenia
Zawodowego w 1971 wykszta³cenie pracowników przedstawia³o siê w spo-
sób nastêpuj¹cy:

Wykszta³cenie grupy pracowników umys³owych:
z wykszta³ceniem wy¿szym - 7 osób
z wykszta³ceniem œrednim - 76 osób
z wykszta³ceniem zawodowym - 18 osób
z wykszta³ceniem  podstawowym - 66 osób

Wykszta³cenie grupy pracowników fizycznych
z wykszta³ceniem œrednim - 16 osób
z wykszta³ceniem zawodowym - 228 osób
z wykszta³ceniem podstawowym - 1096 osób
z wykszta³ceniem niepe³nym podstawowym - 363 osób

S¹ to dane w zakresie wykszta³cenia pracowników GZOb. po kilkunastu
latach produkcji obuwia. Podkreœliæ nale¿y fakt, ¿e w tym czasie w zak³a-
dzie nie by³o zatrudnionego pracownika z wy¿szym wykszta³ceniem o kie-
runku obuwniczym.

Nadszed³ kolejny rok 1972. Charakteryzowa³ siê on wiêkszym udzia³em
produkcji obuwia skórzanego w stosunku do lat poprzednich, co poci¹ga³o
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za sob¹ koniecznoœæ stosowania innych rozwi¹zañ konstrukcyjno-technolo-
gicznych. Niema³ymi zas³ugami w tym zakresie wykazali siê zak³adowi ra-
cjonalizatorzy, których zg³aszane i wdra¿ane projekty przynios³y znaczne
efekty finansowe. W szczególnoœci wyró¿nili siê: W³adys³awa Kulikowska
kierowniczka Wydzia³u Szwalni, W³odzimierz Nowak kierownik Dzia³u
Transportu, Heinz Ka³asz mechanik, Ryszard Szmit konstruktor, Walde-
mar Kadziñski majster kot³owni, W³odzimierz Mikoda G³ówny Energetyk,
Marian Klasa technolog, Maria Mikoda kierowniczka Oddzia³u Szkolnego.

Kierownictwo zak³adu w tym roku, niezale¿nie od realizacji zadañ pro-
dukcyjnych, w trosce o zapewnienie lepszych warunków wypoczynku dzie-
ciom pracowników w okresie wakacyjnym, przejê³a od £ódzkich Zak³adów
Przemys³u Skórzanego "Skogar" w ³odzi oœrodek kolonijny w Rzêsinach.
Mog³o w nim jednorazowo przebywaæ 105 dzieci.

W 1972 roku wa¿nym wydarzeniem dla miasta, a tym samym i dla za-
k³adu by³o otwarcie granicy pañstwowej miêdzy PRL i NRD. Otwarcie przej-
œcia granicznego w Gubinie zintensyfikowa³o rozwój miasta i tym samym
podjêcie pracy w zak³adzie by³o atrakcyjniejsze. Dla przyk³adu podajê, ¿e
tylko w okresie od 1 stycznia do 23 stycznia 1972 roku przez most graniczny
w Gubinie z NRD do Polski przesz³y ogó³em 70.923 osoby, z Polski do NRD
przesz³o 31.331 osób. Przedstawione cyfry nie wymagaj¹ komentarza.

W 1972 roku funkcjê dyrektora Gubiñskich Zak³adów Obuwia pe³ni³
mgr Feliks Bogusz.

Rok 1973 by³ dalsz¹ kontynuacj¹ wczeœniej przyjêtego profilu produkcji,
przy ci¹g³ej modernizacji parku maszynowego i poprawy technologii (miê-
dzy innymi eliminowanie toksycznych klejów).

W znaczny sposób powiêkszone bazê socjaln¹ oddaj¹c do u¿ytku sto³ów-
kê zak³adow¹. Otwarcia dokonano 20 lipca 1973 roku. By³a to nowoczesna
sto³ówka na 200 miejsc, mog¹ca przygotowaæ 600 obiadów. Sto³ówka da³a
mo¿liwoœæ organizowania wielu imprez kulturalno - oœwiatowych. Nadzór
specjalistyczny w zakresie przygotowania posi³ków i ich wydawania pomie-
rzono specjalistom od spraw ¿ywienia z oddzia³u PSS w Gubinie. Ze strony
zak³adu nadzór sprawowa³a kierowniczka Domicela Keller. W 1973 roku ze
stanowiska dyrektora odszed³ mgr Feliks Bogusz, na jego miejsce powo³ano
Feliksa Otachela.

Pod koniec 1973 roku nastêpuje - mo¿na to uj¹æ historyczna chwila dla
Gubiñskich Zak³adów Obuwia. Decyzj¹ Ministra Przemys³u Lekkiego Nr
40/0/73 z 23 grudnia 1973 roku dokonano po³¹czenia Gubiñskich Zak³adów
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Obuwia i Dêbnowskich Zak³adów Przemys³u Filcowego w Dêbnie Lubu-
skim, w wyniku czego powsta³o przedsiêbiorstwo pod nazw¹: Lubuskie Za-
k³ady Przemys³u Skórzanego "Carina" w Gubinie. Funkcjê pierwszego dy-
rektora LZPS "Carina" obj¹³ mgr Feliks Otachel.

W tym numerze Biuletynu tak, jak w poprzednim, przedstawiam Czy-
telnikowi kolejn¹ sylwetkê twórcy Gubiñskich Zak³adów Obuwia w Gubi-
nie.

Jan Bronowski urodzony 8 lutego 1932 roku w Glinojecku pow. Ciechanów
woj. warszawskie. Od urodzenia wraz z rodzicami
do 1945 roku mieszka³ w miejscu urodzenia. Oj-
ciec pracowa³ w cukrowni w Glinojecku, matka
gospodyni domowa. W 1945 roku rozpocz¹³ naukê
w szkole podstawowej w Glinojecku. W 1949 roku
koñczy 7. klasê szko³y podstawowej. Natêpnie
wyje¿d¿a na Œl¹sk, podejmuje naukê w szkole obuw-
niczej w Otmêcie woj. opolskie. Po ukoñczeniu szko-
³y obuwniczej rozpoczyna pracê w Œl¹skich Zak³a-
dach Obuwia Otmêt - Krapkowice. W 1951 roku
zak³ada rodzinê, ¿eni¹c siê z Mari¹ Lipiec.

W 1952 roku odbywa³ s³u¿bê wojskow¹ w Dê-
bliñskiej Szkole Oficerskiej. Po zakoñczeniu s³u¿-

by wojskowej wraca do pracy w Œl¹skich Zak³adach Obuwia "Otmêt\'. Podnosi
kwalifikacje na kursach specjalistycznych, miêdzy innymi w Czechos³owacji i
NRD. Awansuje na mistrza na wydziale manipulacji.

Na pocz¹tku 1957 roku, po przybyciu grupy pracowników z Gubiñskich
Zak³adów Obuwia do przyuczenia do zawodu obuwnika, jest opiekunem tej gru-
py. W tym roku zostaje s³u¿bowo przeniesiony z Œl¹skich Zak³adów Obuwia
"Otmêt" do Gubiñskich Zak³adów Obuwia z zadaniem uruchomienia produkcji
obuwia w nowym zak³adzie. Ju¿ z dniem 1 paŸdziernika 1957 roku obejmuje
stanowisko Kierownika Wydzia³u 410 -  Manipulacji.

Z powierzonych obowi¹zków wywi¹zuje siê dobrze, wykazuje siê dobrym
organizatorem, energiczny i zdolny.

25 wrzeœnia 1962 roku zostaje powo³any do czasowego pe³nienia obowi¹zków
na stanowisku Naczelnego In¿yniera Produkcji.1 grudnia 1962 roku zostaje
powo³any na stanowisko Zastêpcy Dyrektora ds. Techniczno-Produkcyjnych
Zak³adów Obuwia i Odzie¿y w Gubinie.

Po œmierci dyrektora Józefa Ko³odziejczyka Zjednoczenia Przemys³u Skó-
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rzanego powierza mu pe³nienie obowi¹zków dyrektora zak³adu od dnia 20 lipca
1964 roku do czasu powo³ania nowego dyrektora. 1 kwietnia 1967 roku przecho-
dzi na stanowisko Kierownika Wydzia³u 410 - Manipulacja. 1 czerwca 1972
roku rozpoczyna pe³nienie obowi¹zków Szefa Produkcji.

1 kwietnia 1974 roku przejmuje obowi¹zki Kierownika Oddzia³u Doœwiad-
czalnego. Pe³ni obowi¹zki Kierownika Oddzia³u Szkolnego, kolejno od 1 marca
1977 roku obejmuje stanowisko Kierownika Wydzia³u Przygotowania Produk-
cji.

Podczas ca³ego okresu pracy zawodowej pe³ni¹c powa¿ne funkcje w zak³a-
dzie, pe³ni wiele funkcji w organizacjach spo³ecznych i samorz¹dowych. W la-
tach od 1958 roku jest radnym Miejskiej Rady Narodowej, a od 1961 roku jest
cz³onkiem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i zastêpc¹ przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej. W latach 1958 - 1960 pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego Samo-
rz¹du Robotniczego w Gubiñskich Zak³adach Obuwia.

W marcu 197o roku by³ inicjatorem powstania Pracowniczych Ogródków
Dzia³kowych przy zak³adzie pracy, przez kilka kadencji pe³ni³ funkcjê prezesa
zarz¹du ogrodu. Pe³ni³ równie¿ funkcjê prezesa zak³adowego ko³a Naczelnej
Organizacji Technicznej.

W latach 1998 - 2002 pe³ni³ funkcjê zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady Mia-
sta Gubina.

W 1982 roku skoñczy³ pracê zawodow¹ i przeszed³ na emeryturê. Za pracê
zawodow¹ i dzia³alnoœæ spo³eczn¹ zosta³ wielokrotnie wyró¿niony, nagradzany i
odznaczany.

Miêdzy innymi: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebr-
nym Krzy¿em Zas³ugi, br¹zow¹, srebrn¹, i z³ot¹ odznak¹ za Zas³ugi dla LZPS
Carina", br¹zow¹, srebrn¹ i z³ot¹ Odznak¹ za Zas³ugi dla Przemys³u Lekkiego,
by³ posiadaczem medalu za 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego, posiada³ wiele innych
odznaczeñ. Wraz z ¿on¹ Mari¹ wychowali trójkê dzieci: Andrzeja, Jurka i Da-
nutê. Zmar³ 16 kwietnia 2002 roku, zosta³ pochowany na Cmentarz Komunal-
nym w Gubinie.

Na zakoñczenie tego artyku³u pragnê Czytelnikowi przedstawiæ grupê pra-
cowników, którzy wczeœniej jako oficerowie s³u¿yli w Gubiñskich jednostkach
wojskowych, a w latach 1956-1957 zostali przeniesieni do rezerwy.

Byli to:
mjr Józef Ko³odziejczyk - pe³ni³ funkcjê dyrektora GZOb.
kpt Roman Gregorowicz - brygadzista s³u¿by dozoru
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kpt Antoni Raduñski - majster oddzia³u manipulacji
kpt Józef B¹kowski - przewodnicz¹cy rady zak³adowej
por Alfred Boczkowski - kierownik dzia³u kadr i szkolenia zawodowego
por Zdzis³aw Skrzeczkowski - zastêpca kierownika dzia³u zaopatrzenia
por Zdzis³aw Stelmasiak - magazynier
por Boles³aw Zdunek majster - oddzia³u monta¿owego
por Marian Morawski - majster oddzia³u monta¿owego
por Henryk Pietrzykowski - mechanik
ppor. Edward Wróblewski - kierownik dzia³u ochrony zak³adu
ppor. Henryk Herter - mechanik
ppor. Florian Gabryluk - dzia³. przygotowania produkcji
ppor. Julian Serkiz - brygadzista dzia³u kartona¿u
ppor. Henryk Zaskórski - pracownik dzia³u zaopatrzenia

Szanowny Czytelniku!
Kolejny raz zachêcam do podzielenia siê wiedz¹ na temat Lubuskich

Zak³adów Obuwia "Carina" w Gubinie, a w szczególnoœci zachêcam do tego
by³ych pracowników tego zak³adu. Chcia³em równie¿ podziêkowaæ pani Mari
Bronowskiej za udostêpnienie materia³ów dotycz¹cych mê¿a, Jana Bronow-
skiego.

Jerzy Czabator
Gubin czerwiec 2014 roku

Gubinianie na dawnej fotografii
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³eczny na
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Urodzi³am siê w rodzinie ch³opskiej, w dawnym województwie kieleckim
- wieœ Potok, powiat Opatów. Przed wojn¹, z racji wieku, ukoñczy³am trzy
klasy szko³y powszechnej i czwart¹ klasê podczas okupacji w latach 1940 -
1941. Do osiemnastego roku ¿ycia mieszka³am z rodzicami i pomaga³am im
w pracy w domu i - jak by³o trzeba - w polu

W sierpniu 1947 roku na propozycjê Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej wyje-
cha³am do Bielawy (dziœ województwo dolnoœl¹skie) do Szko³y Przysposobie-
nia Przemys³owego Nr 17. W tej szkole przez rok uzupe³nia³am szko³ê pod-
stawow¹ i nauczy³am siê zawodu prz¹dki przemys³u w³ókienniczego. Ponie-
wa¿ dobrze siê uczy³am i udziela³am siê spo³ecznie, wys³ano mnie do Rawi-
cza na szeœciotygodniowy kurs komendantek szko³y przysposobienia prze-
mys³owego. Po ukoñczeniu kursu, jako komendantka plutonu, zosta³am
przyjêta do pracy we wspomnianej SPP Nr 17 w Bielawie. Pracowa³am tam
do sierpnia 1950 roku.

W roku 1949 by³am na kursie wychowania fizycznego w Z³ocieñcu (dziœ
województwo zachodniopomorskie), gdzie po trzech miesi¹cach uzyska³am
dyplom instruktora wychowania fizycznego.

21 lipca 1948 roku organizacje m³odzie¿owe (Organizacja M³odzie¿y To-
warzystwa Uniwersytetu Robotniczego, Zwi¹zek M³odzie¿y Demokratycz-
nej, Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej i Zwi¹zek Walki M³odych) zosta³y po³¹czo-
ne w Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej. Z tej okazji dziewczêta z SPP Nr 17 z
Bielawy da³y na stadionie olimpijskim we Wroc³awiu wystêp gimnastyczny
pod muzykê orkiestry z Bêdzina (ch³opcy ze szko³y górniczej). Trwa³ on 45
minut i bra³o w nim udzia³ 450 dziewcz¹t pod moim kierownictwem. Po
zakoñczeniu pokazu za¿yczyli sobie spotkania z prowadz¹c¹ ten pokaz oraz
kierownikiem szko³y - ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bole-
s³aw Bierut i marsza³ek Polski Micha³ Rola-¯ymierski uœciskiem r¹k po-
gratulowali mi i kierownikowi szko³y, panu porucznikowi Nikodzie. Scenê
tê uwieczni³a Polska Kronika Filmowa.

Szko³a w Bielawie zosta³a rozwi¹zana w lipcu 1950 roku. Koñczy³o j¹
oko³o piêæset dziewcz¹t rocznie - a przez 3 lata oko³o 1 500.

Po rozwi¹zaniu szko³y w Bielawie zosta³am przeniesiona do Szko³y Przy-
sposobienia Zawodowego Nr 32 (szko³a obuwnicza) w Otmêcie (dziœ dzielni-

Moje ¿ycie
Maria Bronowska
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ca Krapkowic w województwie
opolskim) na stanowisko wycho-
wawczyni (instruktorki) w inter-
nacie tej szko³y. Pracowa³am tam
od wrzeœnia 1950 roku do marca
1952 r. - do rozwi¹zania równie¿
tej szko³y. W miêdzyczasie ukoñ-
czy³am dwutygodniowy kurs wy-
chowawczyñ w Jeleniej Górze i sze-
œciotygodniowy w Legnicy.

Od roku 1947 do roku 1950
by³a to szko³a dla ch³opców, a od
wrzeœnia 1950 r. dla dziewcz¹t.
Roczn¹ naukê ukoñczy³o w niej do
rozwi¹zania kolejno 300 i 250
dziewcz¹t.

W roku 1951 pozna³am w
Otmêcie mojego przysz³ego mê¿a -
Jana Bronowskiego - który by³ ab-
solwentem mojej szko³y. 1. grud-
nia 1951 roku wziêliœmy œlub cywilny, a w 1952 r., w moich rodzinnych
stronach, œlub koœcielny.

W 1952 roku, po rozwi¹zaniu szko³y oko³o 200 dziewcz¹t zatrudniono w
Œl¹skich Zak³adach Obuwia w Otmêcie. Zakwaterowano je w wybudowa-
nym specjalnie dla nich czteropiêtrowym budynku - Domu M³odego Robot-
nika, póŸniej przekszta³conym w Hotel Robotniczy Nr 5. Zatrudniono mnie
tam jako kierownika tego Domu. Pracowa³am na tym stanowisku od kwiet-
nia 1952 roku do maja 1957 roku, to znaczy do czasu, kiedy mojego mê¿a
przeniesiono s³u¿bowo do Gubiñskich Zak³adów Obuwia i Odzie¿y w Gubi-
nie.

Jako kierownik Domu M³odego Robotnika, potem Hotelu Robotniczego
opiekowa³am siê pracuj¹cymi dziewczêtami, dba³am o przestrzeganie regu-
laminu internatowego itp. Personel Domu sk³ada³ siê jeszcze z portiera,
czterech sprz¹taczek, palacza c.o., dwóch kucharek i trzech praczek. Praczki
musia³y byæ w internacie, gdy¿ dziewczêta jeszcze jako uczennice otrzymy-
wa³y pe³ne wyposa¿enie, ³¹cznie z rzeczami osobistymi. Dopiero jako pra-
cownice zaczê³y "dorabiaæ siê" powoli i w rzeczy osobiste nie by³y ju¿ wypo-

M. Bronowska - jeszcze jako panienka z kole-
¿ankami - druga od lewej  (lata 50-te ub. wieku)
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sa¿ane.
Jako kierowniczka internatu wspó³pracowa³am z Komitetem Zak³ado-

wym PZPR, by³am cz³onkiem Zarz¹du Wojewódzkiego ZMP w Opolu. Do
PZPR wst¹pi³am w 1951 r., zrezygnowa³am z cz³onkostwa w partii w 1957
roku, kiedy ju¿ by³am w Gubinie i mia³am ma³e dzieci. Wspólnie z ZMP
organizowaliœmy dla dziewcz¹t spotkania z pisarzami, ale trzeba by³o te¿
uczyæ je podstawowych spraw - zachowania siê przy stole, za³atwiania spraw
w urzêdach, zachowania siê na zabawach, a nawet umiejêtnoœci korzysta-
nia z ubikacji - wiêkszoœæ dziewcz¹t pochodzi³o z wiosek, gdzie nie s³yszano
nawet o "s³awojkach" i za potrzeb¹ chodzi³o siê "za stodo³ê".

Organizowa³am spotkania dziewcz¹t z ch³opcami z Kêdzierzyna lub z
Ozimka, którzy te¿ byli po szko³ach przysposobienia zawodowego (hutnic-
two, przemys³ chemiczny, nawet górnictwo). W spotkaniach tych pomaga³y
nam Zak³ady Obuwnicze, szczególnie dyrektor naczelny, pan Piechota, któ-
ry w roku 1954 awansowa³ na dyrektora Zjednoczenia Przemys³u Skórza-
nego (W PRL nazwa organu zarz¹dzania dan¹ bran¿¹ przemys³u - w tym
przypadku bran¿¹ skórzan¹, w tym obuwnictwem) w £odzi.

By³am te¿ cz³onkiem Zwi¹zku Zawodowego Przemys³u W³ókienniczego,
Odzie¿owego i Skórzanego i cz³onkiem Rady Zak³adowej Œl¹skich Zak³adów
Obuwia w Otmêcie. Poniewa¿ udziela³am siê spo³ecznie, wys³ano mnie z
ramienia zwi¹zków zawodowych tych zak³adów do Radomia na ogólnopolsk¹
konferencjê przemys³u skórzanego.

Pojecha³am i ... spóŸni³am siê pó³ godziny, bo nie mog³am znaleŸæ fabryki
obuwia, gdzie ta konferencja siê odbywa³a. Moje spóŸnienie zwróci³o uwagê
samego dyrektora Zjednoczenia, którym by³ dawny dyrektor zak³adów w
Otmêcie, pan Piechota. Podszed³ do mnie i powiedzia³, ¿e na koñcu konfe-
rencji muszê zabraæ g³os, bo jestem przedstawicielk¹ najwiêkszego zak³adu
obuwniczego w Polsce. Wówczas bowiem, w maju 1954 roku, w zak³adach w
Otmêcie pracowa³o ponad 5 000 ludzi. Oczywiœcie zabra³am g³os, mówi¹c, ¿e
zak³ady dosta³y du¿e zamówienie na swoj¹ produkcjê, a nie mamy czym
dowoziæ ludzi do pracy. Nie wykonamy planu produkcji i wskutek tego zo-
staniemy bez premii. Zak³ady maj¹ pieni¹dze na samochody, ale Minister-
stwo Przemys³u Lekkiego nie daje zezwolenia na kupno (wówczas nie by³o
wolnego rynku i inwestycje takie jak zakup ciê¿arówek - bo i takimi samo-
chodami wo¿ono wówczas ludzi - wymaga³y ze-zwolenia odpowiednich w³adz).
Konferencjê podsumowa³ minister przemys³u lekkiego (nie pamiêtam na-
zwiska), miêdzy innymi obiecuj¹c, ¿e dostaniemy zezwolenie na kupno tych
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samochodów (chodzi³o a¿ o 11 sztuk). Korzystaj¹c z tego, ¿e przy obiedzie
posadzona zosta³am przy tym samym stole, co minister, powiedzia³am mu,
¿e nie bardzo wierzê w obietnicê, gdy¿ obietnice takie ju¿ pada³y i dot¹d nie
dotrzymano s³owa. Poda³am ministrowi papierow¹ serwetkê sto³ow¹ i po-
prosi³am, by potwierdzi³ na piœmie na tej serwetce swoj¹ obietnicê. Zrobi³ to.
I nawet przystawi³ piecz¹tkê. Dyrektor Piechota zdêbia³ ju¿ wczeœniej, s³y-
sz¹c moj¹ proœbê, a póŸniej pogratulowa³ mi. Serwetka mia³a moc urzêdow¹
- w ci¹gu roku zakupiliœmy w Lublinie 11 ciê¿arówek (spe³ni³o siê powiedze-
nie, ¿e "gdzie diabe³ nie mo¿e, tam babê poœle").

Mój m¹¿ by³ w tym czasie (paŸdziernik 1952 - grudzieñ 1954) w Oficer-
skiej Szkole Lotniczej w Dêblinie w s³u¿bie zasadniczej.. Wróci³ potem do
pracy do Otmêtu. W Œl¹skich Zak³adach Obuwia pracowa³ na manipulacji
jako pracownik fizyczny. W roku 1956 zosta³ instruktorem na tym wydzia-
le, które to stanowisko obejmowa³ do czasu przeniesienia do Gubina.

W paŸdzierniku 1952 roku urodzi³ siê nam syn - Zbigniew, który ¿y³
tylko pó³ roku, zmar³ na serce. W 1954 roku urodzi³ siê Andrzej, który od
1957 r. do dziœ mieszka w Gubinie i pracuje w Urzêdzie Celnym w Zielonej
Górze. Ukoñczy³ w Bydgoszczy studia magisterskie na kierunku nauki po-
lityczne. Jego ¿ona, Krystyna, do emerytury pracowa³a w s¹dzie w Gubinie.

M. Bronowska (trzecia od lewej) z najbli¿sz¹ rodzin¹
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Ich dzieci, zamê¿na obecnie córka i ¿onaty od niedawna syn, ukoñczyli Uni-
wersytet Zielonogórski i pracuj¹ w swoich zawodach, znajduj¹c swoje miej-
sce w ¿yciu w województwie dolnoœl¹skim.

W roku 1956 decyzj¹ Ministerstwa Przemys³u Lekkiego postanowiono
utworzyæ w Gubinie Zak³ady Obuwia i Odzie¿y i "patronem" tego przedsiê-
wziêcia uczyniono Œl¹skie Zak³ady Obuwia w Otmêcie. Pierwszym dyrekto-
rem nowych zak³adów mianowano pana H. Gusmana, oczywiœcie z Otmêtu.
Do jego obowi¹zków nale¿a³o miêdzy innymi znalezienie kadr dla nowego
zak³adu. Zwerbowa³ on grupê swoich by³ych wspó³pracowników, w tym
mojego mê¿a. I tak znaleŸliœmy siê w Gubinie.

Ja zaczê³am pracê dopiero we wrzeœniu 1957 r., gdy¿ w czerwcu urodzi-
³am kolejnego syna - Jerzego. Mieszka do dziœ w Gubinie, jest ¿onaty, ¿ona
Ewa jest na rencie chorobowej. Pracuje w firmie prywatnej, niestety nie w
wyuczonym zawodzie - technik obuwnik. Wczeœniej pracowa³ w LZPS "Ca-
rina", które to zak³ady zosta³y zlikwidowane. Ich córka ukoñczy³a politolo-
giê na Uniwersytecie Zielonogórskim i pracuje w s¹dzie w Gubinie, syn
skoñczy³ Politechnikê Wroc³awsk¹ i pracuje w zawodzie we Wroc³awiu.

Moja praca polega³a na obszywaniu cholewek butów damskich. Praco-
waliœmy z mê¿em na zmiany - raz rano, raz po po³udniu.

W 1958 roku urodzi³a siê nam córka i znów przerwa³am pracê. Córka
ukoñczy³a 3-letnie Studium Wychowawczyñ Przedszkoli w Sulechowie i
pracowa³a w przedszkolach w Kroœnie Odrzañskim, we Wroc³awiu, w Zgo-
rzelcu i w K³odzku - do 2000 roku, kiedy to dosta³a wylewu i obecnie jest
rencie. M¹¿ jej by³ zawodowym oficerem i w stopniu majora (ukoñczy³ Aka-
demiê Wojskow¹ w Warszawie) przeszed³ na emeryturê. Maj¹ dwoje dzieci.
Syn mieszka i pracuje w Terespolu. Ukoñczy³ szko³ê chor¹¿ych w Pozna-
niu, ale pracuje w Stra¿y Granicznej. Jest ¿onaty, ma troje dzieci. Jego ¿ona
jest oficerem Stra¿y Granicznej. Drugie dziecko, córka, ukoñczy³a pedago-
gikê na Uniwersytecie Wroc³awskim i pracuj¹c w zawodzie uzupe³nia wy-
kszta³cenie magisterskie.

Po urlopie macierzyñskim znów posz³am do pracy, bo dzieæmi opiekowa-
³a siê moja ciocia, któr¹ œci¹gnê³am z Kieleckiego. W 1962 roku zosta³am
awansowana na brygadzistkê szwalni oddzia³u 422. Nie dane mi by³o d³ugo
"rz¹dziæ" szwalni¹, gdy¿ ju¿ w lipcu ówczesny dyrektor zak³adów, pan Ko³o-
dziejczyk, zwolni³ mojego mê¿a ze stanowiska kierownika manipulacji i po-
wo³a³ go na stanowisko swojego zastêpcy do spraw techniczno-produkcyj-
nych, co zosta³o zatwierdzone przez Zjednoczenie Przemys³u Skórzanego w



50  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

grudniu tamtego roku. Zosta³am
zwolniona z pracy, bo nie mog³am
podlegaæ mê¿owi s³u¿bowo, a w do-
datku moja ciocia opuœci³a nas i mu-
sia³am zaj¹æ siê ma³ymi dzieæmi.

M¹¿ mój pe³ni³ funkcjê zastêpcy
dyrektora do marca 1967 r. Wczeœniej,
ju¿ w sierpniu 1964 r., zmar³ dyrek-
tor Ko³odziejczyk i Zjednoczenie pole-
ci³o mojemu mê¿owi kierowanie za-
k³adem do czasu powo³ania nowego
dyrektora. Nast¹pi³o to dopiero w
marcu 1965 roku, tak, ¿e mój m¹¿
przez 7 miesiêcy pe³ni³ dwie funkcje -
swoj¹ zastêpcy dyrektora i samego
dyrektora. Ja natomiast wróci³am do
pracy, ale do kontroli obuwia, gdy¿
ten dzia³ nie podlega³ mojemu mê¿o-
wi, ale bezpoœrednio dyrektorowi na-
czelnemu. By³ to rok 1966, a w mar-
cu 1967 roku zwolniono ca³¹ dyrek-
cjê i wtedy te¿ zmieni³y siê warunki mojej pracy. Zosta³am pracownic¹ nowo
utworzonej wzorcowni.

Pracuj¹c we wzorcowni ukoñczy³am w 1970 roku roczn¹ szko³ê zawo-
dow¹ obuwnicz¹ dla doros³ych. W pracy moim zadaniem by³o przygotowa-
nie obuwia wykonanego przez oddzia³ doœwiadczalny do wys³ania do Zjedno-
czenia Przemys³u Skórzanego w £odzi, do Centrali Handlu Obuwiem w
£odzi oraz do Laboratorium Chemicznego w Krakowie, celem oceny przez
specjalistów tej bran¿y. PóŸniej - dwa razy do roku - wystawiano to obuwie
na targach w Poznaniu. Tam te¿ zawierano umowy z handlowcami z ca³ej
Polski, a tak¿e ze Zwi¹zku Radzieckiego. Przed wyjazdami na targi do Po-
znania dyrekcja z kierownikami poszczególnych dzia³ów i oddzia³ów ocenia-
³a zrobione wzory obuwia i decydowano, które mo¿na sprzedaæ. Ja to wszystko
spisywa³am w protoko³ach, które s³u¿y³y potem do kontroli, czy nie sprzeda-
no innych wzorów - trudniejszych w produkcji, tym samym mniej op³acal-
nych.

Czêsto by³am wysy³ana w delegacjê do Zjednoczenia Przemys³u Skórza-

Gratulacje i wyró¿nienie z r¹k dyrektora Hen-
ryka Sierackiego
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nego do £odzi z tymi wzorami obuwia, które zosta³y sprzedane, aby Zjedno-
czenie mia³o wgl¹d, co siê u nas produkuje.

Pracuj¹c we wzorcowni udziela³am siê spo³ecznie. By³am cz³onkiem Rady
Zak³adowej Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Przemys³u W³ókiennicze-
go, Odzie¿owego i Skórzanego. Przez jedn¹ kadencjê by³am sekretarzem
zak³adowej Rady Robotniczej. By³am cz³onkini¹ Ligi Kobiet Polskich w za-
k³adzie i cz³onkini¹ Zarz¹du Miejskiego w Gubinie tej organizacji. By³am
te¿ radn¹ Miejskiej Rady Narodowej szóstej kadencji (przewodnicz¹cym Rady
by³ wówczas pan W. Henkulak) oraz w latach 1978 - 1984 i 1988 - 1990, to
jest przez trzy kadencje. Dzia³a³am te¿ w komitetach osiedlowych - przez
oko³o 20 lat, a¿ do ich zniesienia.

Za pracê zawodow¹ i spo³eczn¹ zosta³am nagrodzona ró¿nymi odznacze-
niami. By³am te¿ na ZjeŸdzie Zwi¹zków Zawodowych Pracowników Prze-
mys³u W³ókienniczego, Odzie¿owego i Skórzanego w £odzi w roku 1976
oraz na kongresie tych zwi¹zków w Warszawie, jako delegat, równie¿ w
1976 roku. Z delegatami województwa zielonogórskiego przywita³ siê ówcze-
sny I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek. Rozmawia³ z nami o problemach
ludzkich i zak³adowych.

Moje odznaczenia to:
- przyznany 17 lipca 1985 r. uchwa³¹ Rady Pañstwa Z³oty Krzy¿ Zas³ugi;
- przyznany 1 lipca 1977 roku uchwa³¹ Rady Pañstwa Srebrny Krzy¿

Zas³ugi;
- przyznana 4 marca 1975 roku uchwa³¹ Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku

Zawodowego Pracowników Przemys³u W³ókienniczego, Odzie¿owego i Skó-
rzanego odznaka Zas³u¿onego Dzia³acza ZZP- PWOiS;

- przyznana 12 czerwca 1979 r. postanowieniem Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej w Zielonej Górze Odznaka Honorowa za Zas³ugi w Rozwoju Woje-
wództwa Zielonogórskiego;

- przyznana 19 lutego 1982 r. przez Zarz¹d G³ówny Ligi Kobiet Polskich
Honorowa Odznaka Ligi Kobiet;

- przyznany 22 lipca 1984 r. uchwa³¹ Rady Pañstwa medal 40-lecia Pol-
ski Ludowej;

- przyznana 5 wrzeœnia 1986 r. przez Ministerstwo Przemys³u Chemicz-
nego i Lekkiego Z³ota Odznaka Zas³u¿ony Pracownik Przemys³u Lekkiego.

- przyznany 30 lipca 2001 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Aleksandra Kwaœniewskiego Medal za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie (50
lat).
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W roku 1987
przesz³am na eme-
ryturê, a w roku
2002 zmar³ mój
m¹¿, Jan Bronow-
ski, w czasie pe³-
nienia spo³ecznej
funkcji zastêpcy
przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w
Gubinie.

Jeœli chodzi o
moj¹ pracê w ra-
dach narodowych i
radach osiedla to
otrzymywa³am na
koniec kadencji
(ka¿dej) tylko podziêkowania pisemne od przewodnicz¹cych rad i od burmi-
strzów za udzia³ w pracy na rzecz mieszkañców Gubina i ¿yczenia dalszej
wspó³pracy.

Od 2007 roku nale¿ê do Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej,
jestem tak¿e s³uchaczk¹ Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Udzielam siê w
pracach spo³ecznych w miarê moich si³ i mo¿liwoœci. Od 2002 roku jestem
te¿ cz³onkiem Stowarzyszenia Bronowskich herbu Korab - Pobratymstwo.
Stowarzyszenie to wydaje gazetkê "Wieczorki", gdzie opisywane s¹ badania
korzeni tego rodu i sprawy bie¿¹ce.

Od najm³odszych ju¿ lat lubi³am czytaæ ksi¹¿ki, przewa¿nie powieœci
historyczne. Najczêœciej siêga³am po Kraszewskiego, Rodziewiczównê, Do³ê-
gê-Mostowicza, tak¿e S³owackiego, a z zagranicznych - Gorkiego, Dostojew-
skiego, To³stoja, Czechowa, Dumasa czy Balzaca. W domu M³o-dego Robot-
nika w Otmêcie mia³am ma³¹ bibliotekê, do której co pó³ roku dostarczano
mi ksi¹¿ki innych autorów, byœmy dziewczêta i ja mog³y zapoznawaæ siê z
ich powieœciami. W Gubinie jestem sta³ym czytelnikiem biblioteki publicz-
nej od 1957 roku, gdy biblioteka mieœci³a siê jeszcze w dzisiej-szym budynku
Stra¿y Po¿arnej. Byæ mo¿e te lektury wp³ynê³y na to, ¿e sama piszê wiersze.
Mam ich ju¿ kilkanaœcie.

Rok 2001 - 50. rocznica po¿ycia ma³¿eñskiego
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Lokalna prasa, a tak¿e regionalna, wyst¹pi³a w imieniu
Stowarzyszenia Gubiñskich Pionierów z apelem o po-
moc w tworzeniu historii miasta w okresie powojennym.
Poni¿sze wspomnienia nades³ane przez Antoniego
Edwarda Raucha s¹ odpowiedzi¹ na apel.

Wspomnienie
Rodzice moi to Antoni (ur. l913

r.) i Wanda (ur. l919 r.) Rauch z d.
Szafrañska, pochodzili z woj. ³ódz-
kiego. Poznali siê przed II Wojn¹
Œwiatow¹. Krótko przed wybu-
chem wojny mieszkali i pracowali
w Warszawie. Tata by³ ogrodni-
kiem (ukoñczy³ szko³ê ogrodnicz¹
w Toruniu) mama pracowa³a w
kawiarni z cukierni¹ u swojej cio-
ci. Jak wielu Polaków znaleŸli siê
na przymusowych robotach w
Niemczech, mama by³a w K³ajpe-
dzie. Ka¿de w innym miejscu.

Los jednak chcia³, ¿e w tym
czasie, gdzieœ tam siê spotykali. Z
tego zwi¹zku urodzi³a siê moja sio-
stra Bo¿ena i ja Antoni-Edward. Z
przyczyn których nie znam, koniec
wojny nie zasta³ rodziców razem.
Do Polski Mama z nami (dzieæmi)
wróci³a z Hamburga, a dalej po-
przez Szczecin uda³a siê do Poddêbic w woj. £ódzkim, gdzie mieszka³a bab-
cia ze strony taty. Tata wraca³ w lipcu 1945 roku tras¹ przez Guben, wy-
siad³ w Gubinie i tu ju¿ zosta³. Przy ulicy Rycerskiej 6 znalaz³ odpowiedni
lokal na masarniê i do zamieszkania. Sprowadzi³ Mamê z nami i wujkiem
Grzelakiem. Od tego czasu zacz¹³ siê ruch w interesie.

Tata skupywa³ œwinie u rolników z okolicznych wiosek m.in. z Gubinka,
Sêkowic, Polanowic, Markosic, Bie¿yc i Jaromirowie. ¯ywiec przywo¿ono

Autor wspomnieñ (stoi - wy¿szy)  z rodzin¹
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motocyklem z przyczep¹, a przy wiêkszej iloœci (2-3 szt.) wynajmowano wóz
konny. Tato z wujem Grzelakiem zajmowali siê ubojem i rozbiorem tusz, a
nastêpnie wyrobem wêdlin. Do dzisiaj pamiêtam i wspominam ich smak.
Mama zajmowa³a siê sprzeda¿¹ miêsa i wyrobów w sklepie.

W miêdzyczasie masarnia zmieni³a lokalizacjê, przeniesiona zosta³a do
budynku przy Szkole Podstawowej Nr.2 na wysokoœci ul. Malczewskiego,
tam te¿ zamieszkaliœmy. Budynek ju¿ nie istnieje, miejsce po nim to czêœæ
boiska szkolnego. Oprócz tego, ¿e mój tato pracowa³ zawodowo, równie¿ by³
czo³owym pi³karzem Kolejowego Klubu Sportowego "Pionier". I to na swoje i
nasze nieszczêœcie, gdy¿ w 1948 r. podczas jednego z meczów rozgrywanych
na boisku przy ul. Sportowej, uderzy³ g³ow¹ w s³upek bramki, i po tym
zdarzeniu zacz¹³ chorowaæ. Zmar³ 9 czerwca 1949 roku. Mama zmuszona
by³a zatrudniæ siê w niechlubnej pamiêci Oddziale Rozbiórkowym przy czysz-
czeniu ceg³y uzyskiwanej z rozbieranych budynków - czêsto nie zniszczo-
nych dzia³aniami wojennymi, w bardzo dobrym stanie. Kwalifikacj¹ do roz-
biórki by³o fakt, ¿e nikt w nich nie mieszka³. I w ten sposób, czego nie
dokona³a wojna, dokona³a polityka naszych w³adz.

W roku 1950 Gminna Spó³dzielnia "Samopomoc Ch³opska" przejê³a od
mamy rzeŸnictwo (lokal i warsztat z wyposa¿eniem) i da³a zatrudnienie w
dotychczasowym jej sklepie, gdzie przepracowa³a do 1959 roku tj. do czasu
przejêcia go przez PSS "Spo³em". Z kolei pracowa³a: w sklepie spo¿ywczym
przy ul. Rac³awickiej, by³a kelnerk¹ w restauracji "Maleñka" przy ul. Œwier-
czewskiego, w kawiarni "£u¿yczanka" przy ul. Chrobrego i bufetow¹ (bar-
mank¹) w barze "Sam" przy ul. Waszkiewicza (obecnie Kresowa). W roku
1977 przesz³a na emeryturê. W roku 1979 przeprowadzi³a siê do Sobótki k/
Wroc³awia, gdzie mieszka moja siostra Bo¿ena. Mama zmar³a 20 maja 2004
roku. Warto nadmieniæ, ¿e Mama w 1951 roku powtórnie wysz³a za m¹¿ za
Jana Skukowskiego i przyby³ nam brat Marek Skukowski.

Jako dzieci bawiliœmy siê w obrêbie ulic: Rycerskiej, Malczewskiego,
Ró¿anej, ¯wirki Wigury, Z³otej, Œwierczewskiego i Wojska Polskiego. Ga-
nialiœmy ca³ymi dniami po pustych budynkach, których jeszcze nie zd¹¿ono
rozebraæ. W budynkach znajdowa³y siê jeszcze poniemieckie meble, ró¿ne
sprzêty. Co lepsze by³y zabierane przez Zarz¹d Nieruchomoœci i magazyno-
wane lub te¿ wczeœniej zosta³y wywiezione przez szabrowników.

Atrakcj¹ dla nas dzieci by³o oczekiwanie na przyjazd ze stacji kolejowej
"dyli¿ansu" pani Jab³oñskiej zaprzê¿onego w konia "Moryca". Nieformal-
nym przystankiem by³o miejsce przy ul. ¯ymierskiego na wysokoœci obecne-



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG   55

go budynku policji. Wówczas (koniec lat piêædziesi¹tych) by³ to skwerek
za³o¿ony na splantowanym gruzowisku po rozebranych budynkach.

Zawsze jako pierwsi wiedzieliœmy jakie ciekawe osoby przyjecha³y do
Gubina. Pani Jab³oñska oczekiwa³a na ka¿dy przyje¿d¿aj¹cy do Gubina
poci¹g, by³a to najpewniejsza komunikacja z miastem. Us³ugi przewozów
osobowych -wczeœniej ju¿ - œwiadczy³ Tadeusz G¹siorowski, pierwszy gubiñ-
ski taksówkarz, samochodem warszawa (przedtem mia³ poniemieckiego opla).
Nie by³ ¿adn¹ konkurencj¹ dla dyli¿ansu p. Jab³oñskiej. Bardziej zajmowa³
siê obs³ug¹ wesel, chrzcin itp. imprez.

Z tamtych czasów pamiêtam odgrodzenie z drutem kolczastym lewej stro-
ny ul. Piastowskiej (od Nysy). By³o to wra¿enie przygnêbiaj¹ce. Jednak
dziêki temu ocala³y budynki po tej stronie i stoj¹ do dzisiaj.

Z czasów wojny poniewiera³y siê - szczególnie na "Górze Œmierci" - ró¿ne-
go rodzaju niewybuchy, amunicja i broñ, a wszystko to stanowi³o dla nas
dzieci swego rodzaju "zabawki". Wskutek tego zginê³o du¿o dzieci i doro-
s³ych jak np. kolega Mirka Penconka Edek Zarada, w trakcie manipulowa-
nia przy granacie.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e byliœmy dzieæmi ulicy, gdy¿ wiêkszoœæ czasu spê-
dzaliœmy na niej. Nasi rodzice pracowali ca³y dzieñ.

W 1952 roku rozpocz¹³em naukê w w szkole Ogólnokszta³c¹cej Stopnia
Podstawowego i Licealnego (tak siê wówczas nazywa³a) przy ul. Œwierczew-
skiego, w pierwszej klasie podstawówki. Moi nauczyciele z tamtych lat to:
Jan Konieczny z ¿on¹ Janin¹, Alicja Niezabitowska, Janusz Jans, pani
Or³owa, pan Florczak z ¿on¹, Ryszard Pantkowski, Jerzy Brzeziñski, Zyg-
munt K³osowicz, Marian Hajski. Do szko³y poszed³em zgodnie z wiekiem.
Gdy rozpoczyna³em naukê, w wy¿szych klasach sporo by³o uczniów star-
szych, szczególnie w liceum, którzy podczas wojny, z ró¿nych powodów nie
chodzili do szko³y. Z tamtych lat pamiêtam niektóre nazwiska kole¿anek i
kolegów, a mianowicie: Ryszard Bereszyñski, Ewa Filmanowicz, Teresa
Cizak, Danka Malinowska, Janka Trzaskawka, Witek Nowakowski, Bar-
bara Smorgol, Janina Harko, Marek Morgoñ, Staszek Kopka, Grzesiek
Sobczak, Staszek Karpiñski, Adam Kaczmarek, Janek Niezabitowski, Mi-
cha³ ¯mudzin, Janusz Motylewski (ojciec jego by³ architektem i to on zapro-
jektowa³ pierwsze wybudowane po wojnie budynki przy ul. Chrobrego). In-
nych nie pamiêtam, za co ich bardzo przepraszam.

W latach 1956-1957 w Gubinie osiedli³a siê grupa repatriantów z ówcze-
snego Zwi¹zku Radzieckiego z tzw. drugiej repatriacji. W zwi¹zku z tym, do
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mojej klasy przybyli nowi uczniowie, m.in. Heniek Skipor i Napoleon Do-
wnar, obaj mieszkali przy ul. Ró¿anej.

Z lat szkolnych pamiêtam wyprawy na jedyny basen, jaki by³ w Gubinie
(ko³o koszar pod stacj¹), oraz wyprawy rowerowe nad jezioro w Kosarzynie,
rowerów by³o przewa¿nie mniej ni¿ uczestników. Gdy rowery by³y mêskie,
nie by³o k³opotu, gdy¿ na ramie jecha³a druga osoba. Natomiast przy "dam-
kach", wówczas gdy na jeden rower przypada³y dwie osoby, stosowano na
przemian etap pieszy i kolarski. Wygl¹da³o to w ten sposób, ¿e: jad¹cy rowe-
rem doje¿d¿a³ do jakiegoœ punktu, gdzie zostawia³ rower i dalej szed³ pieszo.
Partner id¹cy pieszo dochodzi³ do roweru wsiada³ na niego i wyprzedza³
id¹cego kolegê, nastêpnie zostawia³ rower i dalej szed³ pieszo, i tak a¿ do
jeziora.

W okresie póŸniejszym po raz pierwszy mogliœmy k¹paæ siê w Nysie, w
k¹pielisku utworzonym na wysokoœci skrzy¿owania ulic Piastowskiej i 3
Maja. PóŸniej k¹pielisko przeniesiono ko³o mostu granicznego przy ulicy
Chrobrego. By³o to dla nas du¿e prze¿ycie, kiedy mogliœmy siê k¹paæ w
"zakazanej" rzece. Jednak z biegiem czasu k¹pielisko zlikwidowano.

Z tamtych lat pamiêtam jak pewnego dnia zobaczyliœmy na ulicach Gu-
bina Koreanki. By³y w wiêkszoœci niepe³nosprawne, w wyniku ran odnie-
sionych w wojnie koreañskiej w latach 1950-1952. Pracowa³y w fabryce
poñczoch i skarpet przy ulicy Fabrycznej, mieszka³y przy ulicy Kresowej
(wówczas Stalina) w budynku, gdzie obecnie jest "Satman". Jak siê niespo-
dziewanie pojawi³y, tak te¿ zniknê³y. Mo¿e wróci³y do Korei?

Po skoñczeniu podstawówki (7 klas) w 1959 roku rozpocz¹³em naukê w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym, które w tym samym roku przeniesiono do bu-
dynku przy ulicy Piastowskiej, do jednego z wyremontowanych skrzyde³.
Pamiêtam jak sami przenosiliœmy krzes³a ze starej szko³y do nowej.

W 1960 roku w trakcie rozgrywek o mistrzostwo szko³y w pi³ce no¿nej,
na boisku przy ulicy Sportowej z³ama³em nogê. Przele¿a³em z gipsem w
szpitalu trzy miesi¹ce, gdzie przypadkowo s³uchaj¹c radia dowiedzia³em siê,
¿e w Zielonej Górze przy ulicy Botanicznej spali³ siê internat szko³y budow-
lanej, co mia³o ogromny wp³yw na moje dalsze ¿ycie. Nie wróci³em ju¿ do
liceum, postanowi³em zostaæ budowlañcem. Rozpocz¹³em naukê w 3-letniej
Szkole Rzemios³ Budowlanych w Zielonej Górze, a po jej ukoñczeniu w 1963
roku zosta³em uczniem 3-letniego Technikum Budowlanego, które ukoñczy-
³em w 1966 r.

Przez ca³y okres nauki w Zielonej Górze, w ka¿d¹ sobotê i œwiêta, przy-
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je¿d¿a³em do Gubina. Do Gubina zje¿d¿ali równie¿ koledzy (mieszkañcy
Gubina) z innych szkó³. Wœród nich: Wiesiek Blacho, Heniek Skipor, Jasiu
Niezabitowski, Wiesiek Opara. Miejscem naszych spotkañ by³ zawsze Po-
wiatowy Dom Kultury, póŸniej Miejski Dom Kultury. Tutaj nale¿eliœmy do
ró¿nych kó³ek zainteresowañ dzia³aj¹cych przy domu kultury. W latach
1963-1966 w Domu Kultury, co czwartek, odbywa³y siê tzw. fajfy, gdzie
bawiliœmy siê z dziewczynami i tam te¿ pozna³em swoj¹ przysz³¹ ¿onê.

Po zdaniu matury w Technikum Budowlanym wróci³em do Gubina, gdzie
podj¹³em pracê w "Nowej Erze" jako kierownik robót. Prezesem by³ p. Stani-
s³aw B³a¿ewicz. W roku 1966 w paŸdzierniku poszed³em do wojska. S³u¿bê
wojskow¹ odbywa³em w Gubinie, w jednostce obok stacji.

W marcu 1967 roku zawar³em zwi¹zek ma³¿eñski z Stanis³aw¹ Boni-
s³awsk¹, a w czerwcu 1967 roku urodzi³a siê nam siê córka Iwona, w sierp-
niu 1968 roku syn Robert.

Po wyjœciu z wojska wróci³em do "Nowej Ery", póŸniej pracowa³em w
Baonie WOP Gubin jako kierownik techniczny Wojskowej Administracji
Koszar. W latach siedemdziesi¹tych wyjecha³em wraz z ¿on¹ i dzieæmi w
Polskê. ¯ona w miêdzyczasie ukoñczy³a szko³ê œredni¹ o kierunku spo³ecz-
no-prawnym w Koszalinie. Jako kierownik budowy budowa³em ca³e osiedla
mieszkaniowe oraz ró¿ne budynki u¿ytecznoœci publicznej w: Œwidwinie,
Sierpcu, P³ocku, Bartoszycach, Lidzbarku Warmiñskim, Ko³obrzegu, Szcze-
cinku.

W latach osiemdziesi¹tych wyje¿d¿aj¹c z ¿on¹ i dzieæmi do South Africa
(Kapsztad) zatrzymaliœmy siê w Izraelu, gdzie przebywaliœmy przez trzy
lata. Mieszkaliœmy w Tel Avivie, w dzielnicy tzw. Gomu³kowo na ulicy Za-
itlin, póŸniej w Herzeliji. Pracowaliœmy i mieszkaliœmy tam na "czarno", ja
pracowa³em na budowie, by³em kelnerem, malarzem oraz w sklepie jako
magazynier. ¯ona pracowa³a jako pomoc domowa u ma³¿eñstwa ¿ydowskie-
go w Herzeliji.

Potem wyjechaliœmy do Danii, tam zamieszkaliœmy w Horsholmie (bli-
sko Kopenhagi) na wyspie Skania. Tutaj urodzi³a nam siê nasza najm³odsza
wnuczka Natalia.

W roku 1993 musieliœmy wróciæ do Polski, poniewa¿ w Danii przebywa-
liœmy nielegalnie. Wróciliœmy wiêc do naszego miasta Gubina - niestety nie
mogliœmy nigdzie znaleŸæ pracy. Próbowaliœmy wszystkiego, ale miasto na-
sze nas nie chcia³o. Ponownie wiêc w 1995 roku wyjechaliœmy do Ko³obrze-
gu, gdzie znalaz³em pracê jako kierownik budowy. Bardzo czêsto z ¿on¹ i
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dzieæmi wyje¿d¿aliœmy za granicê, zwiedziliœmy Bu³gariê, Rumuniê, Szwe-
cjê, ZSRR, Czechos³owacjê, Daniê Irlandiê, Grecjê, Francjê, Israel.

W roku 2007 wyjecha³em z ¿on¹ do Bydgoszczy na roczny kontrakt,
nastêpnie do Warszawy na czteroletni kontrakt.

Po jego zakoñczeniu (ju¿ emeryt) postanowiliœmy z ¿on¹, ¿e wrócimy na
sta³e do naszego Gubina, miasta w którym siê wychowa³em i za którym
przez ca³e lata pobytu za granic¹ bardzo têskni³em. Miasta, w którym znam
ka¿dy kamieñ i ka¿d¹ ulicê, które ju¿ nie opuszczê a¿ do œmierci bo miasto
to zmienia³o siê i ¿y³o razem ze mn¹. Zatem mieszkamy w Gubinie, mamy
dwoje dzieci: córka Iwona z wykszta³ceniem o kierunku administracji pañ-
stwowej mieszka i pracuje w Dublinie, syn Robert jest prawnikiem, miesz-
ka i pracuje wraz z ¿on¹ El¿biet¹, równie¿ prawniczk¹, w Gubinie. Mamy
trzy wnuczki (wszystkie skoñczy³y studia w Dublinie), jednego wnuka (stu-
diuje w Francji) oraz trzy prawnuczki.

Antoni Edward Rauch
Gubin grudzieñ 2013 r.

Od dawna ju¿ nosi³em siê z zamiarem napisania
wspomnieñ z czasów , gdy pracowa³em w Nadleœnic-
twie Gubin . Zawsze jednak coœ sta³o na przeszkodzie,
myœlê, ¿e by³o to zwyk³e lenistwo zwi¹zane z wiekiem.
Dopiero ksi¹¿ka Olega Sanockiego zmobilizowa³a mnie
do pisania . Nie bêd¹ to wspomnienia oparte wy³¹cz-
nie na mojej pamiêci , lecz równie¿ na podstawie zgro-
madzonych przeze mnie notatek, zapisach w ksi¹¿-
kach s³u¿bowych, wycinkach prasowych i innych do-
kumentach.

W czêœci nale¿y  je odbieraæ z przymru¿eniem oka (st¹d fraszka w tek-
œcie), mimo tego dla zainteresowanych mog¹ stanowiæ ciekawy materia³ o
nadleœnictwie, postrzegany oczami cz³owieka z najni¿szego szczebla leœnej
drabinki, który przepracowa³ w tej bran¿y ponad 30 lat, z ogólnie przepraco-
wanych 43 .

Wspomnienia
Adolf Leda
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Póki co, s¹ to fragmenty wspomnieñ, nie zawsze zgodne z chronologi¹.
Uwzglêdniaj¹c ulotnoœæ pamiêci nie wykluczam, ¿e niektóre opisywane wy-
darzenia, osoby, daty mog¹ budziæ kontrowersje. ¯adne jednak w¹tpliwoœci
nie mog¹ zamazaæ wspomnieñ z tamtych lat.

Jedna z fraszek W³odzimierza Œcis³owskiego:
PORTRET LEŒNIKA
Có¿ siê to komu po nocach nie œni,
gdy myœli o tym co robi leœnik :
chodzi z dwururk¹, zrywa maliny
pod krzakiem szczypie wiejskie dziewczyny,
³yka poziomki, je pieczeñ z dzika,
na mchu siê k³adzie gdzieœ w matecznikach ...
aby z manierki poci¹gn¹æ wódki...
Drewno wywo¿¹ zaœ krasnoludki.

Jak zosta³em pracownikiem Administracji Lasów Pañstwowych
Wiosna 1967 rok, jestem bezrobotny. Spotka³em znajomego z Drzeñska

Ma³ego W³adka Midzio, gajowego w leœnictwie Komorów. Od s³owa do s³owa
zasugerowa³ mi, abym spróbowa³ zapytaæ o pracê w Nadleœnictwie Gubin.
Bez wiêkszego przekonania uda³em siê do nadleœniczego Wac³awa Mazana.
Z rozmowy z nim wynika³o, ¿e etaty s¹, ale nie ma funduszy. Kaza³ mi
jednak z³o¿yæ podanie i napisaæ ¿yciorys. Prawie zapomnia³em o z³o¿onych
dokumentach, kiedy to wspomniany ju¿ W. Midzio wpad³ do mnie mówi¹c,
¿e zosta³em przyjêty, a od dwóch dni powinienem ju¿ pracowaæ. W nastêp-
nym dniu w te pêdy pojecha³em do nadleœnictwa, gdzie po pewnych formal-
noœciach wrêczono mi tzw. dekret (anga¿), instrukcjê s³u¿bow¹ gajowego i
skierowano do leœnictwa Komorów. Zna³em osobiœcie pracuj¹cych tam gajo-
wych, wspomnianego ju¿ W³adka i Stefana Wojtunia, leœniczego Henryka
Kêdziorê zna³em z widzenia.

Po przyst¹pieniu do pracy, okaza³o siê jaki jestem "zielony". Dotychcza-
sowa moja stycznoœæ z lasem ogranicza³a siê do zbierania grzybów i pozyski-
wania drewna opa³owego na w³asny u¿ytek, a w latach szkolnych sadzenia
lasu. Jednak jakoœ sobie radzi³em, przy tym leœniczy wybiera³ mi odpowied-
nie broszurki do przerobienia w domu. By³a to moja pierwsza edukacja le-
œna. Jesieni¹ 1967 roku zaliczy³em kurs drugiego stopnia z ochrony lasu i
³owiectwa w Oœrodku Szkoleniowym w Wymiarkach. Na egzaminie koñco-
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wym kazano mi opisaæ patroszenie dzika, o czym nie mia³em ¿¹dnego pojê-
cia.

Na moje szczêœcie grupa myœliwych, w której by³em w nagance (w ra-
mach zajêæ praktycznych) nie upolowa³a takowego, wiêc pytanie mi cofniê-
to. Z owadami sobie poradzi³em.

Wiosn¹ 1968 roku ukoñczy³em trzymiesiêczny kurs dla gajowych w
Pañstwowym Leœnym Oœrodku Szkoleniowym w Rychliku ko³o Trzcianki.

Wracaj¹c do pocz¹tków mojej pracy, po jakimœ czasie zauwa¿y³em na
swoim dekrecie b³¹d polegaj¹cy na ró¿nych wysokoœciach poborów - cyframi
sta³o 1000, s³ownie tysi¹c sto. Zg³osi³em o tym nadleœniczemu, który po
pierwszej bytnoœci w Okrêgowym Zarz¹dzie Lasów Pañstwowych przywióz³
mi dekret poprawiony, z uwzglêdnieniem kwoty napisanej s³ownie. Takim
fuksem mia³em pensjê wy¿sz¹ o 100 z³ od wspó³pracownika pracuj¹cego ju¿
ponad rok. By³ on o to na mnie tak z³y, ¿e oko³o pó³ roku prywatnie siê do
mnie nie odzywa³. Jego niechêæ pog³êbi³a siê, gdy leœniczy zaanga¿owa³ mnie
do pomocy przy sporz¹dzaniu dokumentacji p³acowej. PóŸniej to siê jakoœ
unormowa³o.

Od pierwszego roku nadzorowa³em grupê kobiet (panny i mê¿atki), "sta-
rych wyjadaczek" przy zalesieniach .Pamiêtam pierwsze spotkanie z nimi,
by³y nieufne, na ich twarzach malowa³o siê napiêcie, jakby w ka¿dej chwili
spodziewa³y siê jakiejœ przykroœci. Okaza³o siê, ¿e by³em przez nieprzychyl-
ne mi osoby przedstawiony jako gburowaty, czepiaj¹cy siê wszystkiego typ.
Po jakimœ czasie przekona³y siê do mnie i na ich ¿yczenie w nastêpnych
latach prace szkó³karsko-zalesieniowe nadzorowa³em przewa¿nie ja. Fusze-
rek nie tolerowa³em. Zdarzy³o siê raz, ¿e jedna para pracownic- najm³odsza
w grupie- wyprzedzi³a znacznie pozosta³e, robotê partaczy³y. Zwraca³y im
uwagê starsze kole¿anki, zwraca³em uwagê ja, nie skutkowa³o, wobec tego
sprawdzi³em jakoœæ sadzenia w ca³ym rzêdzie. Okaza³o siê, ¿e prawie wszyst-
kie sadzonki mo¿na by³o ³atwo wyci¹gn¹æ, co te¿ uczyni³em.

Rz¹d ten musia³y posadziæ od nowa podczas przerwy œniadaniowej. Wiê-
cej takich zdarzeñ nie by³o. Jednym s³owem pracowa³o siê nam dobrze, o
czym niech œwiadczy fakt zaproszenia mnie przez te kobiety na imprezê,
któr¹ urz¹dzi³y w Drzeñsku Ma³ym z okazji zakoñczenia zalesieñ. By³o
mi³o i weso³o, dopóki rano nie stwierdzi³em, ¿e ukradli mi rower. By³ to
nowy rower, kosztuj¹cy wiêcej ni¿ wówczas wynosi³a moja pensja. Przesta³o
byæ mi³o i weso³o! Rower wówczas by³ dla mnie niezbêdny do wykonywania
obowi¹zków s³u¿bowych. Musia³em wiêc wzi¹æ po¿yczkê i kupiæ nowy, któ-
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ry po jakimœ czasie równie¿ mi ukradli.
W leœnictwie Komorów przepracowa³em z ró¿nym skutkiem, nie zawsze

z kobietami, ponad szeœæ lat.

Jak zosta³em funkcjonariuszem Stra¿y Leœnej
Po po³¹czeniu nadleœnictw Chlebowo, Jasienica i Gubin w 1972 roku

stworzono du¿e leœnictwa. W zwi¹zku z tym by³ nadmiar gajowych. Czêœæ z
nich przesz³a na tzw. ochroniarzy, inni poszli na emeryturê lub rentê. Mnie,
jako ¿e nie mia³em k³opotów z pisaniem zaproponowano pracê w Stra¿y
Leœnej.

Na pierwszy kurs dla nowozatrudnionych funkcjonariuszy nie za³apa-
³em siê, do czego przyczyni³ siê jeden z s¹siadów, by³y milicjant, a wówczas
ormowiec maj¹cy do mnie jakieœ wyimaginowane obiekcje, a i naczelnik
wydzia³u kadr Okrêgowym Zarz¹dzie Lasów Pañstwowych w Zielonej Gó-
rze Józef Fit doszuka³ siê w moich aktach personalnych, ¿e kiedyœ jecha³em
rowerem po wypiciu piwa. By³a to akurat prawda, nie da³o siê ukryæ. Nad-
leœniczy w ostatniej chwili odwo³a³ mój wyjazd, a mia³em delegacjê ju¿ w
kieszeni. Jednak na drugi kurs zosta³em wys³any, dziêki innemu milicjan-
towi - koledze z lat szkolnych, który wystawi³ mi odpowiedni¹ opiniê, przy
tym naczelnik J. Fit te¿ ju¿ nie stawi³ przeszkód.

Kurs (marzec 1974r.) koñczy³y egzaminy przebiegaj¹ce w ten sposób, ¿e
do pomieszczenia, gdzie siê one odbywa³y wchodzi³y 3 osoby, którym po przed-
stawieniu siê na przemian zadawano pytania. Gdy wymieni³em swoje na-
zwisko radca prawny Jerzy Bunikiewicz zapyta³ - czy znam etymologiê swo-
jego nazwiska? Odpowiedzia³em twierdz¹co i zacz¹³em "nawijaæ" na ten te-
mat, miêdzy innymi, ¿e Leda to w mitologii greckiej ¿ona króla Sparty,
któr¹ nawiedza³ Zeus w postaci ³abêdzia, ¿e w galerii drezdeñskiej jest taki
obraz itd. Bunikiewicz przerwa³ mi stwierdzaj¹c ¿artobliwie, ¿e z mitologii
zda³em ju¿ na pi¹tkê. Na pozosta³ych cz³onkach komisji moja "wiedza mito-
logiczna" chyba te¿ wywar³a wra¿enie. Rozpocz¹³ siê w³aœciwie egzamin,
bezpoœrednio nie otrzyma³em ¿adnego pytania, uzupe³nia³em odpowiedzi na
pytania zadawane zdaj¹cym ze mn¹ kursantom. Zapewne moje uzupe³nie-
nia by³y poprawne, gdy¿ kurs ukoñczy³em z wynikiem pozytywnym , zreszt¹
jak wszyscy pozostali.

W kwietniu 1974 roku otrzyma³em dekret, zgodnie z którym od 1 maja
sta³em siê pe³noprawnym funkcjonariuszem Stra¿y Leœnej, w stopniu star-
szego stra¿nika. Stopieñ stra¿nika "przeskoczy³em" chyba dziêki wiadomo-
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œciom z mitologii.

Moi pierwsi prze³o¿eni w nadleœnictwie
Nadleœniczy Wac³aw Mazan urodzi³ siê 12 maja 1921 roku w Heleno-

wie pow. Nieœwierz w woj. nowogródzkim . Przed wybuchem II Wojny
Œwiatowej ukoñczy³ czteroletni¹ szko³ê handlow¹ w Baranowiczach. Po
wyzwoleniu przez Armiê Czerwon¹ Wschodnich Kresów zosta³ w 1944
roku powo³any do wojska - 61 pu³k artylerii przeciwlotniczej. Bra³ czyn-
ny udzia³ w wojnie z Niemcami. PóŸniej przeniesiony do Wojsk Ochrony
Pogranicza s³u¿bê skoñczy³ w stopniu plutonowego. Po demobilizacji w
listopadzie w 1947 r. rozpocz¹³ pracê w Nadleœnictwie Brzózka, pocz¹t-
kowo jako pomocnik rachmistrza, a nastêpnie na stanowisku leœniczego
.

Po tragicznym wypadku nadleœniczego Antoniego Pepliñskiego zo-
sta³ w 1953 r. nadleœniczym Nadleœnictwa Gubin, w którym pracowa³ do
czasu przejœcia na emeryturê w 1981 r. Po reorganizacji w 1972 r. zosta³
zastêpc¹ nadleœniczego .

W kwietniu 1951 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Karolin¹ Czerniawsk¹.
Z zwi¹zku tego urodzi³y siê dzieci: Irena, Kazimierz, Stanis³aw, Alina,
Teresa i Mieczys³aw.  Stanis³aw poszed³ w œlady ojca, aktualnie jest
nadleœniczym w Nadleœnictwie Chocianów.

Udziela³ siê spo³ecznie w ró¿nych organizacjach m.in. ZBoWiD, OSP,
SITLiD, by³ myœliwym i pszczelarzem , przez kilka kadencji radnym
Miejskiej Rady Narodowej, za³o¿y³ ko³o Ligi Ochrony Przyrody w nadle-
œnictwie. Na centralnej uroczystoœci w Szczecinie z okazji 40. rocznicy
zakoñczenia II Wojny Œwiatowej oraz w zwi¹zku z Dniem Leœnika i
Drzewiarza w 1985 r., otrzyma³ Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski. Posiada³ wiele innych odznaczeñ pañstwowych, wojskowych i
resortowych. Zmar³ 11 listopada 1994 r., pochowany na Cmentarzu Ko-
munalnym w Gubinie.

Leœniczy Henryk Kêdziort syn Józefa i Anny urodzi³ siê 19 paŸdzier-
nika 1922 r. na Pomorzu. Po ukoñczeniu Szko³y Powszechnej ima³ siê
ró¿nych zajêæ. Podczas okupacji niemieckiej wywieziony na przymuso-
we roboty, sk¹d uciek³, powraca w rodzinne strony. Jeszcze przed zakoñ-
czeniem li Wojny Œwiatowej, a po wyzwoleniu Pomorza zosta³ powo³any
do wojska. S³u¿bê odbywa³ w Jednostce Wojskowej 3327 w Toruniu, do
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lipca 1947 r. (od kwietnia 1945 r.) koñcz¹c j¹ w stopniu plutonowego .
Mia³ zami³owanie do leœnictwa, co nawet zaznaczono w jego charak-

terystyce s³u¿bowej z wojska, której fragment cytujê : " Interesuje siê
naukami przyrodniczymi i pragnie pracowaæ w leœnictwie ". W listopa-
dzie 1947 r. napisa³ podanie do Komendy G³ównej Stra¿y Leœnej o przy-
jêcie do pracy w stra¿y w Toruniu. Zosta³ przyjêty z dniem 5 grudnia,
ale skierowany do Zielonej Góry. Praca w S³u¿bie Leœnej w pe³ni go nie
zadowala³a, zrezygnowa³ z niej, przenosz¹c siê w 1949 r. do Nadleœnic-
twa Gubin, gdzie obj¹³ stanowisko leœniczego w leœnictwie Komorów. Tu
pozna³ Irenê Datównê - przysz³¹ swoj¹ ¿onê, której wujkiem by³ ówcze-
sny nadleœniczy Antoni Pepliñski.

Henryk Kêdzior pracowa³ na stanowisku leœniczego  w jednym le-
œnictwie, od chwili przybycia na Ziemiê Gubiñsk¹, do chwili przejœcia
na emeryturê w marcu 1987 r. W 1967 zaocznie ukoñczy³ Technikum
Leœne w Rzepinie. By³ nieetatowym zastêpc¹ nadleœniczego (do po³¹cze-
nia w 1972 r.), dzia³a³  w zwi¹zkach zawodowych , przez wiele kadencji
by³ przewodnicz¹cym Rady Zak³adowej, cz³onek SITLiD i Ligi
Ochrony przyrody.

¯ona Irena, córka Walentego i £ucji Daty urodzi³a siê 16 lipca 1930
r. w Chojnicach. Po perypetiach wojennych rodzina Datów znalaz³a siê
w Gubinie . W 1950 r. Irena podjê³a pracê w Nadleœnictwie Gubin w
charakterze pomocy kancelisty, póŸniej kancelisty. Po wyjœciu za m¹¿
za H.Kêdziorê przesta³a pracowaæ , poœwiêcaj¹c siê ca³kowicie wycho-
wywaniu dzieci tj.: Krystyny (1953 ), Henryka (1955), Jerzego (1958).
Zmar³a przedwczeœnie, bo w wieku 51 lat. Henryk Kêdzior - junior (zm.
1998 r.) poszed³ w œlady ojca i ukoñczy³ Technikum Leœne w Rzepinie, a
w stosownym czasie obj¹³ leœnictwo po ojcu.

Senior H. Kêdzior odznaczony zosta³ Krzy¿em Kawalerskim Odro-
dzenia Polski, oraz medalami wojskowymi i odznakami resortowymi.
Zmar³ po ciê¿kiej chorobie 14 sierpnia 1990 r. Oboje z ¿on¹ pochowani s¹
na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie , gdzie równie¿ pochowany jest
ich syn Henryk.

Szkolenie zawodowe
W rozdziale VII "Kroniki Leœnictwa Zielonogórskiego w piêædziesiêciole-

ciu 1945-1995" autor mgr in¿. Albin Kwaœniewski omawia kszta³cenie œred-
niego personelu leœnego, nie wspominaj¹c o najni¿szym jakim byli gajowi.
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Otó¿ ! Do pracy na tych stanowiskach przygotowywa³y Zasadnicze Szko³y
Leœne dla Doros³ych w Ruszowie i Margoninie. Byli tam kierowani wyró¿-
niaj¹cy siê robotnicy leœni. Nauka trwa³a dwa lata, w tym rok nauki stacjo-
narnie i rok praktyki w macierzystym nadleœnictwie. Po zdaniu egzaminów
absolwenci otrzymywali œwiadectwo uprawniaj¹ce do podjêcia pracy na sta-
nowisku gajowego. Tego typu szko³ê ukoñczyli m.in.: Jan Baszura, Mieczy-
s³aw Budzyñski, Joahim Dziakoñski, Stanis³aw Klacza, Antoni Ku¿ownik ,
Zbigniew Rezlerski, Walerian Stadnik, Antoni Zawada i Ignacy ¯em³o. Po
pewnym czasie wiêkszoœæ z nich awansowa³a na podleœniczych.

Druga forma, najni¿sza, zdobywania podstawowej wiedzy z leœnictwa, to
trzymiesiêczne kursy dla osób zatrudnionych ju¿ na stanowiskach gajo-
wych. Odbywa³y siê one w Pañstwowych Leœnych Oœrodkach Szkolenio-
wych w Pora¿ynie k/Poznania i w Rychliku k/Trzcianki. Kursy takie zali-
czyli: Czes³aw Ciara , Czes³aw Kwiatkowski, Adolf Leda, Marian Pupar,
Bronis³aw Wojtuñ, Stanis³aw Wróbel, W³adys³aw Midzio, Edward Koz³ow-
ski. Niezale¿nie od powy¿szego ró¿norakie kursy odbywa³y siê o Oœrodku
Szkoleniowym w Wymiarkach, a póŸniej w Ochli.

5 marca 1904 roku
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e tramwaje bêd¹ jeŸdziæ wed³ug czasu, jaki wska-

zuje zegar dworcowy, a nie na ratuszu, który nie zawsze jest zgodny z dwor-
cowym zegarem.

14 czerwca 1904 roku
Zderzenie tramwajów: wagon nr 3 elektrycznej linii tramwajowej zde-

rzy³ siê w sobotni wieczór na Frankfurterstrasse (dziœ Guben) z wozem
konnym spedycji Gustawa Tamma, który wozem zawraca³ i podczas tego
manewru nast¹pi³o czo³owe zderzenie. W wozie zerwana zosta³a lampa i
zderzak przedni. Jeœli wozak nie udzieli³ pierwszeñstwa tramwajowi i zo-
stanie to udowodnione, zap³aci karê pieniê¿n¹ lub zostanie ukarany wiêzie-
niem, gdy¿ narazi³ pasa¿erów na niebezpieczeñstwo.

Gubeñskie tramwaje
Notki z lokalnej gazety

T³umaczenie zg  oprac. sp
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Dom
Anna Konstanty

Mój dom jest piêkny, jestem z niego dumna. Jest efektem ciê¿kiej pracy
mojej i mê¿a. Ciê¿kiej pracy na etacie ¿eby zgromadziæ œrodki na materia³y,
a póŸniej ciê¿kiej pracy przy remoncie. Sami zawiesiliœmy regipsowe sufity
- stoj¹c na stole dwoma miot³ami walczyliœmy z grawitacj¹ podpieraj¹c spa-
daj¹ce p³yty póki nie zosta³y ostatecznie przykrêcone. Sami u³o¿yliœmy chod-
nik przed domem - kilka tygodni wieczorami wstukiwaliœmy granitowe od-
pady w mieszankê cementu z piachem póki nie przyjê³y po¿¹danego kszta³-
tu œcie¿ki wij¹cej siê wœród kwiatów. Sami rozebraliœmy s³omiano - gliniane
œciany pokojów na poddaszu, które nieznajoma rêka postawi³a tu dawno
temu. Architekt, który robi³ projekt na nowoczesn¹ aran¿acjê poddasza kle-
pa³ z podziwem stare belki ³¹czone bez pomocy gwoŸdzi i chwali³ dawnych
budowniczych.

Solidna, niemiecka robota - mówi³.
Belki zosta³y te same, ale zerwaliœmy stare pod³ogi, pod deskami znaleŸ-

liœmy dzieciêc¹ skarpetkê i chustkê z niemieckim napisem.
Pewnie myszy wci¹gnê³y pod pod³ogê - powiedzia³ mój m¹¿ i bez senty-

mentów wrzuci³ je do wiadra z gruzem. Tak samo skoñczy³y inne, bezwarto-
œciowe dla nas, poniemieckie znaleziska.

Ostatecznie remont zakoñczyliœmy dwa lata temu. Stary poniemiecki
dom przerobiliœmy na estetyczn¹ posiad³oœæ z ogrodem i sadem. Nowy dach,
nowe okna, nowe drzwi wejœciowe, nowa weranda zamiast drewnianego
ganeczka. Ukwiecona altana zamiast drewnianej stodo³y, gara¿ zamiast
wêdzarni. Ka¿dy stopieñ, ceg³a i kamieñ na podwórku przypomina jak wiele
pracy w³o¿yliœmy, jak bardzo nasz jest ten dom.

W sobotê rano wieszam na sznurach mokr¹ poœciel i widzê, ¿e ktoœ za-
gl¹da przez p³ot na podwórko. Ktoœ obcy pewnie, bo swoi by weszli, psa nie
ma.

Dzieñ dobry, proszê, proszê - otwieram goœciom furtkê ukryt¹ pod para-

Autorka poni¿szego tekstu jest laureatk¹ Konkursu
Literackiego im. Tadeusza Firleja „O Z³ote Piróro”.
Tekst zosta wyró¿rniony w 2013 roku g³ówn¹ nagrod¹
konkursu.
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solem winobluszczu.
Dobry, dobry - wita siê starszy pan z kucykiem i z³otym kolczykiem w

uchu. Od razu widaæ, ¿e nie Polak, u nas starsi panowie tak siê nie nosz¹.
Przedstawia mi wszystkich po rosyjsko - niemiecku:

Meine mutter, ona ¿y³a zdies.
Stara pani wsparta o lasce pokazuje na otwarte okna pokoju mojego

najstarszego syna. Tu mieszka³a. Pamiêta. Przywioz³a tu syna, wnuczkê i
prawnuka ¿eby pokazaæ im swój - mój dom. Pan z kucykiem najwyraŸniej
mia³ byæ t³umaczem, bo bardzo siê stara porozumieæ ze mn¹ po rosyjsku,
aleja po rosyjsku niewiele, ot, tylko s³owa niektóre podobne do naszych.
Prêdzej z prawnukiem siê dogadam, ma jakieœ 13 lat, na pewno uczy siê
angielskiego.

Du you spik inglisz? - pytam go.
On mówi, ¿e spik, ale s³abo. Ja niestety te¿ s³abo, ale jakoœ dogadujemy

siê od s³owa do s³owa. Wnuczka wciska mi do r¹k paczkê mielonej kawy i
czekoladki wiêc czujê siê zobowi¹zana pokazaæ im chocia¿ obejœcie. Stara
pani pokazuje na gara¿ i z powodzi s³ów wy³awiam "brot".

Tak, by³ piec chlebowy, tutaj, za samochodem, ale rozebraliœmy, bo auto
siê nie mieœci³o - mówiê, ale nic nie rozumiej¹. Pokazujê rêkami gabaryt
nieistniej¹cego pieca, tu by³. Obok stoi jeszcze oryginalna wêdzarnia, s³u¿y-
³a d³ugo do wêdzenia kie³bas i szynek po œwiniobiciu i tak jakoœ uchowa³a
siê do dziœ.

Dalej trzymali krowy.
Fija kuh - wspomina stara pani. Ja przy okazji wspominam nasze kro-

wy, trzy sztuki, potem zosta³a jedna, ale mleka i œmietany by³o w domu pod
dostatkiem. ¯u³y siano z br¹zowego ¿³obu odwrócone zadami do drzwi, naj-
pierw ichnie - niemieckie, potem nasze - polskie. Pierwsza polska krowa ze
wschodu tu przyjecha³a razem z przesiedleñcami, najpierw poci¹giem w
wagonie, a potem za powróz uwi¹zana do wojskowej furgonetki musia³a iœæ
szybko ¿eby nad¹¿yæ i razem z gospodarzami w tej wsi na ziemi gubiñskiej
osi¹œæ. Wtedy to by³a dla nich ¿ywicielka jedyna. Tak babcia do œmierci
ka¿d¹ krowê nazwa³a. A teraz ¿³ób tylko zosta³. Muszê dzieci zapytaæ czy
choæ wiedz¹ do czego s³u¿y³, bo one mleko tylko z kartonu znaj¹, a krowy z
reklam czekolady.

Schweine - rozpoznajê kolejne s³owo, ale ze œwiniami nic nie pozosta³o,
chlewiki poburzone, œciana przesuniêta, gliniane koryta d³ugo sta³y, ale w
koñcu ktoœ je zabra³ na poid³a dla kur. Dawno to by³o, ze trzydzieœci lat
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temu.
Nic wiêcej do pokazania nie mam. Do domu obcych nie zaproszê, bo tam

jeszcze nawet ³ó¿ka nie poœcielone od rana, w kuchni naczynia stoj¹ brudne
po œniadaniu. Poza tym m¹¿ stoi na werandzie i widzê jak podejrzliwie pa-
trzy na goœci. Siadamy wiêc w cieniu w altanie i kaleczymy wszystkie jêzy-
ki œwiata by wymieniæ kilka informacji. Stara pani wyje¿d¿a³a st¹d bez
poœpiechu, przed innymi, bo dziadkowie jej pomarli, ojciec na wojnie zgin¹³
i nie by³o komu robiæ na gospodarce wiêc razem z matk¹ wyjecha³y do rodzi-
ny w g³¹b Niemiec.

Mia³y czas zapakowaæ siê i wywieŸæ wiêkszoœæ rzeczy wiêc w domu nie-
wiele zosta³o. W innych domach, w Kosarzynie na przyk³ad, Niemcy chyba
nie wierzyli, ¿e na zawsze swoje domu porzucaj¹ i wszystko zostawili - garn-
ki, firanki, ziemniaki w kopcach zasypane. Wracali potem przez rzekê po
ten swój dobytek mimo wopistów pilnuj¹cych granicy i d³ugo przesiedleñ-
com dawali odczuæ, ¿e nie na swoim siedz¹. Równie d³ugo pokolenie moich
dziadków w strachu ¿y³o czy aby nie wejdzie nowe prawo - ustawa, jak na
Œl¹sku i trzeba bêdzie dalej w œwiat wyruszaæ, a dom oddaæ razem z ogro-
dem uprawionym i polem obsianym. Moje pokolenie ju¿ tutejsze. Ja urodzi-
³am siê tu, na tej ziemi gubiñskiej, w swojej wsi, w swoim domu. Burza by³a
w nocy i karetka na czas nie zajecha³a wiêc urodzi³am siê w domu w ma³ym
pokoju, w towarzystwie dwóch s¹siadek. Potem zabrali mnie i mamê do
szpitala i miejsce urodzenia wpisali Gubin, ale przecie¿ pamiêtam, ¿e to
tutaj na œwiat przysz³am i tu moje miejsce.

Mama zdies rodiwszijasja, w etom domie - pan z kucykiem podtrzymuje
konwersacjê.

Ja to¿e zdies - cieszê siê chocia¿ nie wiem z czego. Stara pani te¿ siê
cieszy. Wychodzi na to, ¿e w jednym domu przysz³yœmy na œwiat chocia¿ w
innych krajach. Na tym samym podwórku stawia³yœmy pierwsze kroki, a
teraz dwóch s³ów nie potrafimy zamieniæ bez pomocy t³umacza.

Gremma ask or papiren preserwed? Dokuments, something, fotografs?
Nic nie ma - mówiê odrobinê za szybko w obawie czy oni aby nie przyszli

odebraæ mi tego co moje. Aleja przecie¿ papiren mam, wszystkie wyroki w
sprawach spadkowych podbite urzêdowo, wszystkie kwity, w których stoi,
¿e dom jest mój, po dziadkach, po rodzicach.

S¹ te¿ zdjêcia w starej walizce, ale to nasze rodzinne zdjêcia. Fotografie
dziadka Janka z czasów wojny i odbudowy Warszawy, fotografie babci Józi z
siostrami z Laszek Murowanych, w bia³ych koronkowych sukienkach, jesz-
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cze z czasów przed przesiedleniem. Mo¿e s¹ te¿ fotografie domu, ale nie otwie-
raliœmy walizki od œmierci babci, kto by pamiêta³...

Dokumentów niemieckich nie ma na pewno. Pamiêtam incydent z dzie-
ciñstwa, jedno z pierwszych moich wspomnieñ, jak znalaz³y siê niemieckie
papiery w starej szafie w letniej kuchni. Szafa ma³a dwie szuflady na dole,
których nie u¿ywano, bo drewno zesch³o i nie chcia³y siê otwieraæ. To co w
nich ukryto lub zostawiono le¿a³o tam wiele lat. Pamiêtam jak dziadek krzy-
cza³ do mamy ¿eby zabra³a nas - dzieci i wszystko po kolei wrzuca³ do ognia.
Bardzo nam by³o szkoda tych papierów, by by³y tam woreczki z dokumenta-
mi, by³y zdjêcia, mo¿e jakieœ pami¹tki, guziki. Zawini¹tka i pude³ka korci³y
nas jak poszukiwaczy skarbów, ale ktoœ wyrwa³ mi z rêki zwitek owi¹zany
sznurkiem i zaprowadzi³ do domu. Dziadek by³ z³y. Na babciê te¿ krzycza³,
mo¿e chcia³a chocia¿ zajrzeæ do papierowych torebek, a on wyraŸnie posta-
nowi³ zniszczyæ wszystko do cna, star¹ szafê te¿ por¹ba³ siekier¹ i wrzuci³
do ogniska chocia¿ mia³a piêkne rzeŸbione fronty.

Patrzê na to miejsce gdzie p³onê³a historia niemieckiej rodziny, dziœ stoi
tam dekoracyjna studzienka z surowych kamieni, i zastanawiam siê czy
opowiedzieæ starej pani o tym co siê sta³o. Tylko po co? Jak w rosyjsko -
angielskim przek³adzie wyt³umaczyæ jej jak straszny wyda³ nam siê dzia-
dek w tamto popo³udnie? Jak zaciêcie r¹ba³ siekier¹ stare drewno jakby w
odwecie za krzywdy wojny, jakby ze strachu, ¿e oni jeszcze wróc¹ i przez
star¹ szafê udowodni¹, ¿e to nie nasze.

Starej pani smutno, ¿e nic nie ma. Pewnie d³ugo zastanawia³a siê czy
wróciæ w rodzinne strony i przygna³a j¹ tu g³ównie nadzieja na odzyskanie
czegoœ, jakiegoœ wspomnienia, kawa³eczka przesz³oœci, a tu nie ma nic, dom
inny, podwórko odmienione.

Jest misa - mówiê, bo ¿al mi siê robi starej pani.
Miska, miednica - t³umaczê t³umaczom na migi okr¹g³y kszta³t, ale wy-

raŸnie nie wiedz¹ o co chodzi wiêc muszê pójœæ do piwnicy i podstawiæ im to
pod nos. Misa na pewno jest poniemiecka, babcia czêsto o tym mówi³a. Ca³-
kiem nietypowa jak na nasze czasy, bo bia³a, ceramiczna, z p³askim dnem i
ozdobnym wzorem po bokach, szeroka, niska i ciê¿ka. Jakaœ ma³o praktycz-
na, w dodatku bardzo delikatna. U¿ywamy jej tylko do robienia przetworów
na zimê. Mo¿na tam wrzuciæ zielone ogórki albo pomidory i wygodnie je
kroiæ, potem zalaæ zalew¹ i mieszaæ ostro¿nie drewnian¹ ³ych¹. Na brzegu
dostrzegam nawet zaschniêty kawa³ek ogórkowej skórki.

Stara pani p³acze do misy. Dotyka delikatnie jej brzegów pomarszczon¹
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d³oni¹, a ³zy g³oœno odbijaj¹ siê od ceramicznego dna. £ami¹cym siê g³osem
opowiada historiê mojej miski do sa³atek, ale po niemiecku, nikt nie kwapi
siê do t³umaczenia wiêc jej pierwotne przeznaczenie pozostaje dla mnie ta-
jemnic¹.

Niech sobie weŸmie tê miskê - szepcze do mnie m¹¿ najwyraŸniej te¿
poruszony.

You kan keep this - mówiê do najm³odszego i podsuwam misê bli¿ej starej
pani, ale ona jej nie chce. Klepie mnie tylko po ramieniu i mamrocze coœ z
zamkniêtym oczami.

- Nie nada - t³umaczy z rosyjska pan z kucykiem.
- Nada, nada - znowu podsuwam miskê, bo w koñcu na co mi ona? Raz

na rok mogê sobie zamieszaæ sa³atkê w wanience od prania, a kobiecina
niech siê cieszy z pami¹tki rodzinnej, mo¿e wnukom swoim albo prawnu-
kom w spadku zostawi ¿eby robili w niej to, co siê kiedyœ w ich rodzinnym
niemieckim domu robi³o.

Mam jeszcze kilka garnków glinianych, które chyba te¿ po Niemcach
zosta³y. Babcia trzyma³a w nich kwaœne mleko w piwnicy. Jedne proste, z
uchem, inne beczu³kowate z dwoma uszami, jak przysz³a moda na rustykal-
ny wystrój wnêtrz to przynios³am je do kuchni i wyeksponowa³am na szaf-
kach. Jest te¿ jedna dziwaczna butelka znaleziona na strychu przy remon-
cie dachu, która stoi razem z garnkami. Korci mnie ¿eby im pokazaæ, ale z
drugiej strony - tak ³adnie mi siê to wszystko komponuje z zabytkow¹ ko-
mod¹... nie bêdê wszystkiego Niemcom oddawaæ.

Powoli czas koñczyæ wizytê. Pokazujê im jeszcze którêdy do koœcio³a i do
cmentarza - wszêdzie brukiem, tym samym co go kiedyœ niemieckie rêce
u³o¿y³y. Odprowadzam ich kawa³ek ulic¹, zerkaj¹ na domy s¹siadów, do
których te¿ czasem przyje¿d¿aj¹ staruszkowie z Niemiec przypomnieæ sobie
o korzeniach. Cztery œliwy seniorki z mojego sadu pochyli³y ga³êzie tak ni-
sko, ¿e zza p³otu mo¿na zerwaæ dojrzewaj¹ce owoce. Najstarsze s¹ ze wszyst-
kich drzew, ale najwiêcej zawsze owocuj¹. Stara pani próbuje œliwki i zno-
wu p³acze. Pamiêta jak sadzono te drzewka, w równym szpalerze równole-
gle do ogrodzenia. Jej dziadek je sadzi³, a ona mia³a co dzieñ podlewaæ i dbaæ
¿eby korzenie nie usch³y. Widaæ dobrze dba³a skoro do dziœ rodz¹ najlepsze
œliwki do powide³. Dla mnie teraz, nie dla niej, choæ i dla mnie i dla niej
ziemia ta ojcowizn¹ jest.

Kilkanaœcie metrów dalej, na pustym placu po zburzonym budynku stoi
ich mercedes. Najpierw ostro¿nie lokuj¹ w baga¿niku ceramiczn¹ misê, po-
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tem wsiadaj¹ do niego i odje¿d¿aj¹ bez wzbijania kurzu. Stara pani jeszcze
spogl¹da na mój piêkny dom. Dom, z którego jestem dumna. Dom, który ma
historiê.

Polska Agencja Prasowa, Biuro Og³oszeñ i Reklam Odzia³ w Poznaniu
ul. Miel¿yñskiego zwróci³o siê 14 stycznia 1946 r. do starosty w Gubinie "o
nades³anie szczegó³owego spisu wszystkich fabryk i przedsiêbiorstw pañ-
stwowych i pozostaj¹cych pod zarz¹dem pañstwowym, po³o¿onych na tere-
nie powiatu gubiñskiego. Proœbê nasz¹ prosimy traktowaæ jako bardzo pil-
na". Podpis: kierownik red. F. Hadyniak.

Dnia 22 stycznia Pe³nomocnik Rz¹du RP na obwód w Gubinie przes³a³
pismem odrêcznym (wykorzystano druk niemiecki Der Landrat des Kreises
Guben, den Grüne Wiese 44/46 Kreishaus) "Wykaz fabryk i przedsiêbiorstw
lub pozostaj¹cych pod zarz¹dem pañstwowym na terenie Gubina":

1. Tartak parowy, kierownik Stanis³aw Filipiak, ul. Poznañska 17, pod-
leg³oœæ Zjednoczeniu Przemys³u Drzewnego Okrêgu Poznañskiego

2. Stolarnia mechaniczna, kier. Stanis³aw Filipiak, ul. Poznañska 19,
podleg³oœæ jw.

3. Fabryka skarpet i poñczoch we³nianych kier. Jan Œwiba, ul. Ma³o-
kroœnieñska, Dyrekcja Przemys³u Miejscowego w Poznaniu.

4. Drukarnia Polska w Gubinie, kier. Piotr Mucowski, ul. D³uga 24,
Centralny Zak³ad Graficzny w Policach.

5. Pañstwowe Browary w Gubinie, kier. Alfons Gulczyñski, ul. £u¿yc-
ka 1, Zjednoczenie Piwowarsko-S³odowe w Bydgoszczy.

6. Przedsiêbiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych Oddzia³ w Pozna-
niu stacja Gubin, kier. Witold Obrembski, ul. Lubstr. 2, Przedsiêbiorstwo
Traktorów i Maszyn Rolniczych Oddzia³ w Poznaniu.

7. Powiatowy Urz¹d Samochodowy, kier. Tadeusz Tomaszewski,  ul.
Marsz. Roli ¯ymierskiego 26, Wojewódzki Urz¹d Samochodowy w Pozna-
niu.

8. Olejarnia Gubiñska, kier. Zygmunt Wojciechowski, ul. Lubelska 8,
ma byæ upañstwowiona i podlegaæ Pañstwowemu Zjednoczeniu Olejarskie-
mu Oddzia³ w Poznaniu.

Pe³nomocnik nadmieni³, ¿e w powiecie gubiñskim nie ma uruchomio-

Z Archiwum Pañstwowego w Zielonej Górze

Powojenna historia Gubina
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nych przedsiêbiorstw pañstwowych.
Dnia 23 stycznia 1946 Centralne Biuro Fabryk Przemys³u Kapeluszni-

czego na Okrêg Œl¹ski w Bia³ej zwróci³o siê do Starosty Powiatowego Pe³no-
mocnika Rz¹du RP na Obwód 44 w Gubinie o informacjê dotycz¹c¹ fabryki
Wilhelm Ouade w Gubinie (czy istnieje i czy mo¿na sprowadziæ maszyny
jak np. dmucharki (blassmaszyny), skubarki, szczotkarki i strzygarki.

Pe³nomocnik Obwodowy Rz¹du RP Czes³aw Konczak zawiadomi³ ww.,
¿e "wg ksi¹¿ki informacyjnej niemieckiej istnia³o w 1939 r. w m. Gubinie
siedem fabryk kapeluszy, lecz fabryki te znajduj¹ siê po stronie niemieckiej
m. Gubina. W zwi¹zku z powy¿szym ¿adnej pomocy w wyposa¿eniu prze-
mys³u kapeluszniczego udzieliæ nie mogê".

Dnia 18 lutego 1046 r. Pe³nomocnik Rz¹du RP na Obwód w Gubinie
odpowiedzia³ na pismo Domu Handlowego "Tylinski i Radolonek Sp. z o.o."
Poznaniu: … na terenie tutejszym s¹ zarejestrowane nastêpuj¹ce sklepy,
które prowadz¹ drobny handel papierami, przyborami szkolnymi oraz pi-
œmiennymi:

1. Zieliñski Julian ul. Roli ¯ymierskiego 3
2. Lewandowski Mieczys³aw ul. Roosevelta 17
3. Nehrebeska Maria ul. Warszawska 4
4. Œliwka Leon ul. Rycerska 6
5. Wójcik Józef ul. D¹browskiego 3

W. £abêcki

Oni odbudowywali Gubin po wojnie
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Co pewien czas w latach do 1550 r. dochodzi³o do ma³ych potyczek gra-
nicznych z s¹siadami, które koñczy³y siê porozumieniami. Z zawsze nowy-
mi, kusz¹cymi zadaniami dla dobra miasta i powiatu, próbowano wyci¹-
gn¹æ z kieszeni mieszkañców ciê¿ko zarobione pieni¹dze.

W 1548 r. w ¿ycie wszed³ podatek piwny, królewscy urzêdnicy podatkowi
¿¹dali od ka¿dego korca s³odu 6 czeskich groszy. Gubenianie narzekali i
k³ócili siê tak d³ugo, dopóki nie zyskali 1 grosza ulgi. Taka zawziêtoœæ chyba
do dziœ w nich trwa, i tak nale¿y postêpowaæ; gdy gubenianie czegoœ nie
chc¹, to po prostu nie chc¹.

Rok 1567 przyniós³ pewne nieszczêœcie. Czeladnik rymarski pod nazwi-
skiem Gall z Reutlingen w Szwabii, o pó³nocy 8 marca po k³ótni z mistrzem
golibrod¹ (fryzierem) Joachimem ugodzi³ go no¿em i zabi³, ju¿ dnia 12 marca
zosta³ œciêty mieczem na rynku.

W ci¹gu roku dosz³o do wzrostu cen. Rada miasta Beeskow dla dobra
swoich mieszkañców wstrzyma³a wywóz zbó¿. Mieszkañcy Guben przyjêli
ten zakaz jako szykana i uda³o im siê zakaz znieœæ przez interwencjê cesa-
rza Maximiliana II w dniu 5 kwietnia 1567 roku.

Powrót dobrych stosunków z Beeskow, odbi³ siê negatywnie, wrêcz Ÿle
dla mieszkañców Guben. W sierpniu 1567 córka Hansa Polenz z rynku
Beeskow przynios³a do domu zarazê. W czasie jej pogrzebu z du¿ym udzia-
³em mieszkañców burmistrz Simon Müller nie mówi³ nic o zakazach. W
nastêpstwie, w ci¹gu kilku dni nast¹pi³y kolejne zachorowania, które do 5
paŸdziernika spowodowa³y zgon 60 osób.

Z powodu zarazy do zbioru winogron nie mo¿na by³o naj¹æ robotników
mimo, i¿ op³ata wzros³a do 2 groszy z utrzymaniem, podczas gdy za st¹panie
(rozdeptywanie stopami winogrona) 6 ma³ych ksi¹¿êcych groszówek. Zara-
za bardziej siê rozszala³a ni¿ w czasie po¿aru, który wybuch³ w dniu
6 listopada przy Langen Gasse (centrum Starego Miasta). Do wygaœniêcia
zarazy w roku 1568 zmar³o 650 ludzi.

Ledwie zaraza wygas³a, z podwójn¹ gorliwoœci¹ przyst¹piono do walki w
obronie  zarz¹dzeñ  miejskich. Chodzi³o o czêœciowo uzyskane przywileje
piwowarów. Czêsto ruszali gubeñscy karczmarze i piwowarzy ze swoimi

Z przesz³oœci miasta

Ciê¿kie czasy dla obywateli
w XVI wieku
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pracownikami do le¿¹cych nieopodal miejscowoœci, zabierali zapasy piwa i
s³odu, niszczyli narzêdzia browarnicze. Bowiem by³ zakaz wa¿enia piwa w
miejscowoœciach poza Guben.

Nie tylko piwowarzy walczyli o przestrzeganie wa¿nych dla nich praw, o
które walczyli wszelkimi sposobami. Krawcy robili wypady do Schenken-
dorf (Sêkowice), gdzie brali do niewoli tych "nielegalnych" rzemieœlników. W
pismach mo¿na przeczytaæ: "Kapitan zakonu joannitów œciga³ z dwoma pa-
robkami mieszczan, zbi³ ich kijami, ale przy okazji zosta³ zastrzelony przez
m³odego mistrza".

W dniu 29 marca 1570 r. pewne morderstwo wzburzy³o mieszkañców.
Parobek (s³uga)  George z Zeit zabi³ no¿em Jakoba Pfeifer w domu Jeremia-
sa Wagnera, w pobli¿u bramy Klasztornej, oko³o godziny 7.00. Sprawcê
zatrzymano 6 kwietnia i œciêto mieczem. G³owy w owym czasie, niezbyt
mocno trzyma³y siê karku.

T³umacz. Z. Gwizdalski, oprac. W. £abêcki na podstawie Zur Gubener
Stadtgeschichte. Harte Zeiten für die Bürger w: Gubener Wochenblatt, 14/15 Juli

1993.

Przez d³ugi czas winnice na "górach" na wschód od Guben, mia³y wa¿ne znaczenie, a¿
czasu, gdy zaczê³y wyrastaæ sady owocowe. Z owoców zaczêto produkowaæ wino owoco-
we, a Guben sta³ siê znany z kwitn¹cych sadów.
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"Kraj lat dziecinnych; on zawsze zostanie
Œwiêty i czysty, jak pierwsze kochanie.
Nie zaburzony b³êdów przypomnieniem,
Nie podkopany nadziei z³udzeniem,
Ani zmieniony wypadków strumieniem".

Tak w Epilogu "Pana Tadeusza" pisa³ Adam Mickiewicz, przywo³uj¹c we
wspomnieniach Litwê, któr¹ opuœci³ w 1824r. i do której ju¿ nigdy nie powró-
ci³. W jego wyobraŸni ten "kraj lat dziecinnych" sta³ siê miejscem arkadyj-
skim, krain¹ wiecznej szczêœliwoœci. Podobnie jak nasz wieszcz narodowy
wielu z nas zachowa³o w sercu obraz okolic, gdzie up³ynê³o nasze dzieciñstwo
i m³odoœæ. Moj¹ "republik¹ marzeñ", miejscem magicznym, o którym myœlê z
wielkim sentymentem, jest Wielotów , niewielka miejscowoœæ po³o¿ona 14 ki-
lometrów na po³udniowy wschód od Gubina nad rzek¹ Werdaw¹. Dawne wspo-
mnienia o¿y³y z wielk¹ intensywnoœci¹, gdy przeczyta³am ksi¹¿kê "Wielotów
i Witaszkowo. Przyczynek do historii" autorstwa Pana Wies³awa Dominika
£abêckiego. Treœæ tej publikacji bardzo mnie poruszy³a, wróci³y zachowane w
g³êbokich pok³adach œwiadomoœci wyobra¿enia bliskich mi osób, zdarzeñ i
miejsc. Odkry³am te¿ w sobie potrzebê podzielenia siê z innymi ludŸmi moimi
doœwiadczeniami, emocjami i przemyœleniami.

Bêd¹c dzieckiem, czu³am siê trochê jak nomada, gdy¿ kilkakrotnie moja
rodzina zmienia³a miejsce zamieszkania. Powodem przeprowadzek by³a pro-
fesja mojego taty oficera, którego przenoszono s³u¿bowo z jednego garnizonu
do drugiego. W pocz¹tku lat 50-tych mieszkaliœmy w Katowicach, nosz¹-
cych wówczas miano Stalinogrodu, w 1956r. byliœmy ju¿ w Poznaniu, sk¹d
w latach 60-tych wyjechaliœmy do S³ubic. Czêste zmiany lokum i towarzy-
sz¹ce temu poczucie braku stabilizacji rekompensowa³ mi w pewnym stop-
niu fakt, ¿e ka¿de wakacje spêdzaliœmy z rodzicami i rodzeñstwem w Gubi-
nie i Wielotowie. W mieœcie nad Nys¹ £u¿yck¹ osiedlili siê moi dziadkowie,
zaœ w Wielotowie dwaj wujkowie Micha³ i Ignacy Skokowscy ze swoimi
rodzinami, zatem okres urlopowy by³ beztroskim czasem zacieœniania fami-
lijnych wiêzi. Nawet wówczas, gdy Polska targana by³a tragicznymi poli-
tycznymi zawirowaniami, Wielotów jawi³ siê jako ostoja radoœci i spokoju.
To tu w³aœnie z moim bratem przebywaliœmy w czerwcu 1956r. gdy w Pozna-

Listy do redakcji

Ocaliæ od zapomnienia
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niu trwa³y strajki robotnicze, krwawo st³umione przez ówczesne w³adze pañ-
stwowe, w imieniu których premier Cyrankiewicz grozi³: "Ka¿dy prowokator
czy szaleniec, który odwa¿y siê podnieœæ rêkê przeciw w³adzy ludowej, niech
bêdzie pewien, ¿e tê rêkê w³adza odr¹bie". Mimo politycznego napiêcia doroœli
starali siê nam, dzieciom, stworzyæ okazjê do zabawy i daæ poczucie bezpie-
czeñstwa. W czasie "wypadków poznañskich" mia³am 8 lat, wiêc zdawa³am
ju¿ sobie sprawê z powagi sytuacji, ale nie to by³o dla mnie wa¿ne, najbardziej
utkwi³y mi w pamiêci z tego okresu potañcówki organizowane przez zespó³
za³o¿ony przez wujka Micha³a, kuzyna Tadeusza i ich kolegê Edmunda. DŸwiê-
ki muzyki przywo³ywa³y do domu wuja gromadkê m³odych ludzi, którzy tañ-
czyli i œpiewali na podwórku lub w stodole, gdy pada³y letnie deszcze. Przygl¹-
da³am siê im zachwycona, podryguj¹c w rytm skocznych melodii. We wspo-
mnieniach o¿ywaj¹ te¿ radosne chwile spêdzane nad rzek¹ Werdaw¹ wypra-
wy do okolicznych romantycznych parków i na pe³ne tajemniczoœci ponie-
mieckie cmentarze.

Rodzinne wyjazdy do Gubina i Wielotowa mia³y swój rytm i rytua³. Zwy-
kle najpierw zatrzymywaliœmy siê w grodzie nad Nys¹ gdzie przy ulicy ¯o³-
nierskiej do dziœ znajduje siê dom moich Dziadków. Babcia Zosia by³a wspa-
nia³¹, niezwykle ciep³¹ kobiet¹ zaœ Dziadek Marian to prawdziwy globtroter.
W pocz¹tkach XX wieku przebywa³ w Chinach i Japonii. Potrafi³ przepiêknie
i niezwykle interesuj¹co opowiadaæ o swoich prze¿yciach,, o tamtej kulturze i
cywilizacji. Jego historie o¿ywia³y moj¹ wyobraŸniê i wzbudza³y ogromne emocje.
Po jego œmierci w 1959r. staraliœmy siê czêœciej odwiedzaæ Babciê aby nie
pogr¹¿a³a siê w smutku. By³o to mo¿liwe dziêki temu, ¿e w latach 60-tych
przeprowadziliœmy siê do S³ubic, które od Gubina dzieli odleg³oœæ kilkudzie-
siêciu kilometrów. Drogê tê czêsto pokonywaliœmy motocyklami, wiêc sama
podró¿ by³a niezwyk³¹ przygod¹. Jak ju¿ wspomnia³am, w Wielotowie osiedlili
siê moi dwaj wujkowie: Ignacy i Micha³. Byli niczym ogieñ i woda, odmien-
noœæ charakterów sprawi³a, ¿e ¿yli poró¿nieni jak Kargul z Pawlakiem, od
czasu zakoñczenia wojny nie rozmawiali ze sob¹. W domu wujka Ignasia
panowa³a atmosfera nauki i pracy. Jego córka Aldona by³a niezwykle zdoln¹ i
piln¹ uczennic¹ potem studiowa³a ekonomiê, a po ukoñczeniu studiów powê-
drowa³a na po³udnie Polski, gdzie mieszka do dziœ.

Z kolei zagroda wujka Michasia zawsze têtni³a muzyk¹ roztacza³a siê nad
ni¹ aura zabawy i rozrywki. To tu odbywa³y siê owe "wieczorki tañcuj¹ce",
które wspomina³am ju¿ wczeœniej. W miarê up³ywu czasu coraz czêœciej siê-
gam pamiêci¹ do okresu dzieciñstwa i z sentymentem przywo³ujê minione
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chwile. Nabieram przekonania, ¿e Wielotów to moja "arkadia". To tutaj prze-
¿y³am swoj¹ pierwsz¹ mi³oœæ, a jedyne Bo¿e Narodzenie spêdzane w tym miej-
scu do dziœ odbieram jako niezwyk³e i magiczne. Pamiêtam, jak ca³¹ rodzin¹
wêdrowaliœmy oœnie¿on¹ drog¹ na pasterkê do koœcio³a w Starosiedlu. Gru-
dniow¹ noc rozœwietla³y gwiazdy i niesione przez dzieci zimne ognie.

Przez wszystkie te lata, kiedy przyje¿d¿a³am do Wielotowa na wakacje, na-
wet nie przypuszcza³am, ¿e zamieszkam na sta³e w tym rejonie, a tymczasem w
latach 80-tych osiedli³am siê w Gubinie, który sta³ siê moj¹ "ma³¹ ojczyzn¹".

Wszystko p³ynie, lata mijaj¹ odchodz¹ kolejni bliscy mi ludzie. W 1978r.
zmar³a ukochana Babcia Zosia, w 2005r. jej syn Artur, a mój ojciec chrzest-
ny, nie ma tak¿e wœród ¿ywych wujków Ignasia i Michasia. Dom jednego z
nich kupi³a Pani Dorota, która go rozbudowa³a, rozwinê³a uprawy, stwo-
rzy³a gospodarstwo agroturystyczne, organizuje ró¿ne imprezy towarzyskie.
Dom nadal têtni ¿yciem i rozbrzmiewa w nim œmiech, choæ poprzedni w³a-
œciciele egzystuj¹ tylko we wspomnieniach rodzinnych. Jak cudown¹ bywa
ludzka pamiêæ, która utrwala niezwyk³e prze¿ycia, pozwala ocaliæ od zapo-
mnienia smaki, zapachy, czu³y dotyk bliskiej osoby i wszystkie miejsca, w
których czuliœmy siê szczêœliwi nawet przez krótk¹ chwilê.

Bo¿ena Gintowt (rocznik 1948)

Szanowni Pañstwo!

Witam serdecznie Pañstwa. Poszukuj¹c pewnych informacji w Interne-
cie natrafi³em na Pañstwa stronê internetow¹ o Stowarzyszeniu. Jestem
pe³en podziwu dla pracy jak¹ Pañstwo prowadz¹. Sam urodzi³em siê w Gu-
binie. Mój ojciec by³ oficerem w Gubinie. Zwróci³em równie¿ uwagê na na-
zwisko Pana Czabatora-w szkole podstawowej nr 3 uczêszcza³em do jednej
klasy z Adamem Czabatorem (mo¿e to ktoœ z rodziny)?

Moje pytanie jest trochê nie na temat Pañstwa dzia³alnoœci ale przeszu-
kuj¹c internet nie natkn¹³em siê na informacje dotycz¹ce ŒLIWKI GUBIN-
KI-jej innej nazwy, wymagañ, sposobów sadzenia, szczepienia, przeniesie-
nia w inny rejon Polski, itp. Otó¿ poszukujê jakiegoœ kontaktu do szkó³ki
lub gospodarstwa ogrodniczego, gdzie mo¿na by nabyæ w/w œliwkê, lub do
kogokolwiek z kim móg³bym porozmawiaæ w tym temacie.

Serdecznie pozdrawiam i proszê o odpowiedŸ.
Z powa¿aniem Dariusz Zmuda.
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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 ¿ycio-
rys postaci nader wa¿nej przez lata, doskonale znanej wielu pokole-
niom gubinian, ale przede wszystkim gubinianek.

Zygfryd Gwizdalski
Urodzi³ siê 27 stycznia 1930 r., jako szósty

syn mistrza stolarskiego Kazimierza i jego ¿ony
Elli z domu Nikolaus, w miejscowoœci Pelplin pow.
Tczew. Pelpin prawa miejskie otrzyma³ w 1936
roku,  jednak by³ bardzo wa¿n¹ miejscowoœci¹,
bowiem w 1821 roku sta³ siê stolic¹ Diecezji Che³-
miñskiej, wówczas obszarowo najwiêkszej w
Polsce. Dziœ jest siedzib¹ Diecezji Pelpliñskiej.

W 1937 roku rozpocz¹³ naukê w Szkole Po-
wszechnej w Pelplinie. Gdy wybuch³a wojna
ukoñczy³ druga klasê. Potem w latach 1940-1944
uczêszcza³ do niemieckiej szko³y w Pelplinie (obo-
wi¹zkiem szkolnym objête by³y wszystkie dzieci
na Pomorzu).

W 1945 roku po zdaniu egzaminu rozpocz¹³ naukê w II klasie Gimna-
zjum w Tczewie, z którego po pó³ roku przeniós³ siê w 1946 roku do Prywat-
nego Biskupiego Gimnazjum im. Collegium Marianum w Pelplinie.

Po zdaniu matury w 1950 ubiega³ siê o przyjêcie na studia w Akademii
Medycznej  w Gdañsku. Mimo zdanych egzaminów wstêpnych nie zosta³
przyjêty  z "powodu braku miejsc". Jak siê wkrótce okaza³o powodem by³a
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opinia wydana przez organizacjê m³odzie¿ow¹ i partyjn¹ ze s³owami "klaso-
wo z nami - ideologiczny wróg, na us³ugach kleru". Nie maj¹c zajêcia, od
paŸdziernika do grudnia, pracowa³  na etacie kontysty wagowego w miejsco-
wej cukrowni, w okresie kampanii buraczanej. Potem przez prawie ca³y
1951 rok pracowa³ na etacie laboranta w Zak³adzie Fizyki Akademii Me-
dycznej w Gdañsku.

Za rad¹ ¿yczliwych mu ludzi zameldowa³ siê w Sopocie, jako mieszka-
niec tego miasta i w 1951 roku ponownie ubiega³ siê o przyjêcie na studia w
Akademii Medycznej w Gdañsku. Tym razem powiod³o siê i zosta³ przyjêty
na pierwszy rok studiów, które ukoñczy³ w 1957 r., a po ukoñczeniu sta¿u w
1959 r. otrzyma³ dyplom lekarza.

W 1956 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z kole¿ank¹ ze studiów Barbar¹
Hrynieck¹. W 1957 r. urodzi³a siê pierwsza córka. ¯ona ju¿ po sta¿u mog³a
podj¹æ pracê. Niestety, na terenie  województwa gdañskiego - ze wzglêdu na
nazwisko mê¿a - w szpitalach wolnego etatu nie by³o, lub proponowane miesz-
kanie przydzielono innej osobie.

Poniewa¿ - jak wówczas wynika³o z og³oszenia prasowego - Zielona Góra
oferowa³a lekarzom mieszkania, mo¿liwoœæ specjalizacji w dowolnym wy-
branym kierunku, zg³osili wraz z ma³¿onk¹ akces do pracy w Zielonej Gó-
rze. Praca by³a, niestety nie by³o obiecanego mieszkania a które gwaranto-
wano w Gubinie, co tak¿e okaza³o siê nieprawd¹. Przez pó³ roku ma³¿eñ-
stwo Gwizdalskich z córk¹, mieszka³o w pokoiku o powierzchni 9 m 2, w
budynku "B" (jedyny czynny) gubiñskiego szpitala. ¯ona otrzyma³a polece-
nie organizowania opieki nad dzieckiem w powiecie i organizacjê oddzia³u
dzieciêcego.

Po odbyciu sta¿u w Zielnej Górze do stycznia 1959 r. zatrudniony zosta³
w Szpitalu Powiatowym w Gubinie, w charakterze m³odszego asystenta (w
tym systemie wówczas nie by³o ani ordynatora ani starszego asystenta), z
zaleceniem organizacji oddzia³u po³o¿niczo -ginekologicznego i opieki nad
kobiet¹ w ca³ym powiecie gubiñskim.

W styczniu 1959 r. ¿ona urodzi³a drug¹ córkê i z tego powodu zrzek³a siê
funkcji kierownika Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Funkcjê tê
powierzono Z.Gwizdalskiemu. Pe³ni³ j¹ do 1964 roku. W tym czasie uda³o
siê mu przeprowadziæ remont budynku przy ulicy Œl¹skiej, wówczas siedzi-
by stacji pogotowia ratunkowego, a w 1962 przej¹æ i adoptowaæ na potrzebê
stacji pogotowia budynek przy ulicy dra Tadeusza Kunickiego.

Od 1960 roku - dziêki dobrej wspó³pracy z wojskowa s³u¿b¹ zdrowia i
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przychylnoœci dowództwa dywizji dy¿ury w stacji pogotowia pe³nili tak¿e
lekarze wojskowi.

W 1960 r. - po oddaniu do u¿ytku budynku "A" szpitala przy ulicy Œl¹-
skiej, Z.Gwizdalski zorganizowa³ tu oddzia³ po³o¿niczo - ginekologiczny, któ-
rym kierowa³ do 1976 roku i póŸniej od 1982 do 1996 roku.

Po likwidacji powiatu gubiñskiego w grudniu 1961 roku, po odejœciu
wiêkszoœci lekarzy, zosta³ powo³any na stanowisko dyrektora Szpitala Rejo-
nowego w Gubinie. Po miesi¹cu ustnych starañ i zabiegów podniesiono szpi-
tal do rangi powiatowego (z numerem 2). Szpital kroœnieñski otrzyma³ nu-
mer 1. Funkcjê dyrektora pe³ni³ do stycznia 1975 roku.

W paŸdzierniku 1962 r., wobec du¿ych braków personelu pielêgniarskie-
go, og³osi³ nabór do zorganizowanej przez siebie Dwuletniej Szko³y Asysten-
tek Pielêgniarstwa w Gubinie, które w 1963 r. przemianowa³ na Pañstwo-
we Liceum Pielêgniarstwa w Gubinie. W³adze powiatowe i wojewódzkie za-
akceptowa³y tê decyzjê po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownictwa De-
partamentu Œredniego Szkolnictwa Medycznego w Warszawie. Wczeœniej
przeprowadzono wizytacjê nowo powsta³ej szko³y. Jak po latach wspomina:
- Zosta³em "za karê" mianowany dyrektorem tej szko³y bez wynagrodzenia.
Funkcjê dyrektora pe³ni³ przez 3 lata.

W paŸdzierniku 1962 r. po zdaniu egzaminu, uzyska³ I stopieñ specjali-
zacji z po³o¿nictwa i ginekologii. W sumie wyspecjalizowa³em 17 lekarzy, z
których 7 pe³ni³o funkcjê ordynatorów. W 1974 r. powo³a³em Spo³eczny Ko-
mitet Budowy Szpitala. Mia³ byæ budowany w czynie spo³ecznym. Mimo
spe³nienia wszystkich warunków, do budowy nie dosz³o. Powiat cofn¹³ zgo-
dê na lokalizacjê.

W 1976 roku, za rad¹ przychylnych mu ludzi, (tak to ocenia) opuœci³
Gubin. Wygra³ konkurs i zosta³ ordynatorem oddzia³u po³o¿niczo - ginekolo-
gicznego w Tucholi - woj. bydgoskie.

W czerwcu 1977 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Krystyn¹ Bitner, w
tym samym roku urodzi³ siê syn Marcin.

Potem w 1979  przeniós³ siê do Góry Œl¹skiej na stanowisko ordynatora
oddzia³u. W sierpniu 1980 r. "Solidarnoœæ" powo³a³a go na stanowisko dy-
rektora ZOZ i funkcjê tê pe³ni³ do paŸdziernika 1982 r.

W paŸdzierniku  1982  r., na proœbê i za namow¹ ówczesnego wojewody
zielonogórskiego (czas stanu wojennego) i naczelnika miasta Gubina zgodzi³
siê na powrót, na stanowisko ordynatora oddzia³u po³o¿niczo - ginekologicz-
nego.
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W 1976 r. opuszczaj¹c Gubin zostawi³ na oddziale piêciu asystentów ze
specjalizacj¹ i pe³n¹ obsadê po³o¿nych i pielêgniarek. Po powrocie nie zasta³
¿adnego asystenta - nawet bez specjalizacji. W Gubinie by³ tylko jeden le-
karz ze specjalizacj¹, który nie zamierza³ pracowaæ w oddziale. W oddziale
pozosta³y tylko po³o¿ne i tu pracowa³ do 1996 r., do czasu gdy zosta³ odes³a-
ny na emeryturê. W oddziale zatrudnionych by³o wówczas czterech lekarzy
ze specjalizacj¹ i jeden w trakcie specjalizacji. W latach 1996 - 2000 zatrud-
niony w szpitalu "na godziny", w oddziale pielêgnacyjnym.

Na prace spo³eczn¹, jak mówi, "skazany" przez dobre wychowanie w
szkole i w harcerstwie. Od 16. roku ¿ycia w harcerstwie  pracowa³ z tzw.
trudn¹ m³odzie¿¹. Z chwil¹ rozpoczêcia pracy zawodowej uzna³ za swój obo-
wi¹zek szerzenie oœwiaty zdrowotnej  w mieœcie i na wsi.

 Zorganizowa³ dojazdow¹ poradniê ginekologiczn¹ docieraj¹c¹ do wszyst-
kich wiejskich oœrodkach zdrowia. Zapewni³ - bez dodatkowego wynagro-
dzenia - asystentów, w ramach specjalizacji. G³ównym zadaniem by³o objê-
cie corocznymi badaniami  cytologicznymi kobiet.

Od 1991 r. propaguje badania mamograficzne i USG kobiet. Organizo-
wa³ dojazdy do Zielonej Góry i ¯ar. Œrednio badaniami obejmowano 200
kobiet rocznie. Takie dzia³ania prowadzi³ intensywnie do 2011 r.

W 1995 r. wspólnie z ¿on¹ i "amazonk¹" Gra¿yn¹ Wawrzyniak, zorgani-
zowa³ Klub Amazonek, który m.in. zajmowa³ siê organizowaniem spotkañ z
m³odzie¿¹  i kobietami propaguj¹c badania profilaktyczne.

W 1984 r. z jego inicjatywy powo³ano Spo³eczny Komitet Rozbudowy
Szpitala. Efektem finalnym by³a budowa pawilonu "C". W 1990 r. by³ inicja-
torem organizacji Domu Dziennego Pobytu, a w 1993 roku upomina³ siê u
w³adz miejskich o utworzenie Warsztatów Terapii Zajêciowej. W 2005 r. by³
wspó³inicjatorem powo³ania Gubiñskiej Rady Seniorów i nawi¹zaniem wspó³-
pracy z Rad¹ Seniorów w Guben i Latzen.

Wielokrotnie wyró¿niany odznaczeniami pañstwowymi (Z³otym i Srebr-
nym Krzy¿em Zas³ugi), a  tak¿e odznaczeniami resortowymi, dyplomami i
listami gratulacyjnymi. Od 1994 roku, nieprzerwanie, do chwili obecnej
zasiada w Radzie Miejskiej, by³ jej wiceprzewodnicz¹cym w latach 1994-
1998, 2002-2006 i przewodnicz¹cym w latach 1998-2002.

oprac. sp


