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Œwi¹t przytulnych, magicznych
Prezentów - nie tylko praktycznych,
Spotkañ bliskich, serdecznych,
Krajobrazów zimowych, bajecznych.
W Sylwestra zabawy do rana
Wœród wybuchów szampana …

Zarz¹d SPZG

Wszystkim cz³onkom Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej, naszym
sympatykom, tym którzy obdarzyli na
dobroci¹ wszelk¹ w 2015 roku, a przede
wszystkim ofiarodawcom 1% podatku
sk³adamy ¿yczenia

Szanowni Pañstwo!
Kolejny rok naszej dzia³alnoœci dobiega koñca. Z tej to okazji chcia³bym

bardzo serdecznie podziêkowaæ tym wszystkim, którzy serdecznoœci¹, do-
brym s³owem, ¿yczliwooœci¹ i pomoc¹ obdarzali Stowarzyszenie Przyjació³
Ziemi Gubiñskiej w koñcz¹cym sie 2015 roku. Bez Pañstwa wsparcia, takie-
go na codzieñ, to wszystko co robimy nie mia³oby wiêkszego sensu. Wszyst-
kie swoje si³y i zaanga¿owanie kierujemy na dzia³ania przynosz¹ce po¿ytek
miastu i jego mieszkañców. Spisywanie historii Gubina po 1945 roku, zbie-
ranie dokumentów i fotografii, organizowanie wystaw, wydawanie biulety-
nu czy lekcje historii prowadzone z dzieæmi, m³odzie¿¹ i osobami doros³ymi
to nasza codziennoœæ. Uzyskiwane efekty przynosz¹ du¿¹ satysfakcjê i s¹
asumptem do dalszych dzia³añ.

Nasze plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ s¹ równie ambitne, jak dotychcza-
sowe. W I pó³roczu 2016 planujemy wydaæ album zatytu³owany „Gubinia-
nie”. Planujemy zawrzeæ w nim oko³o 600 czarnobia³ych fotografii z ró¿nych
wydarzeñ w mieœcie ze szczególnym akcentem na lata 1945-1980. Dlatego
ju¿ dziœ prosimy o u¿yczenie fotografi z uroczystoœci, spotkañ, jubileuszów,

Kartka œwi¹teczna ze zbiorów SPZG z dat¹ 22.XII.1948 r.
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Pies od stuleci uwa¿any jest jako najwierniejszy przy-
jaciel cz³owieka, a ,,psi numerek” to potoczne okreœlenie
przywieszki przy obro¿y domowego pupila. Taki nume-
rek znalaz³ i przekaza³ do Izby Muzealnej mieszkaniec
Czarnowic. ¯eton zawiera nazwê - Gubin, rok 1960, ko-
lejny nr ewidencyjny psa bity znacznikami na kr¹¿ku
aluminiowym.

Historia psich numerków jest o wiele starsza. Pierwsze takie znaki za-

 W zbiorach eksponowanych w gubiñskiej Izbie Muzealnej mo¿na obej-
rzeæ przedmioty du¿e, mniejsze i ca³kiem ma³e. Do tej grupy zalicza siê
miedzy innymi

Psi numerek

itp. których byliœcie Pañstwo uczestnikami lub œwiadkami. Zadbajcie Pañ-
stwo by Wasi przodkowie, dzieci, znajomi znaleŸli siê w tym albumie.

Z okazji kolejnej „Wiosny nad Nys¹” planujemy du¿¹ wystawê fotogra-
ficzn¹ o gubiñskich zak³adach obuwia i zak³adach odzie¿owych. Juz dziœ
prosimy o wypo¿yczenie zdjêæ, dokumentów lub innych materia³ów zwi¹za-
nych z ww. zaka³dami pracy.

Planujenmy ponadto powiêkszyæ iloœæ tablic informacyjnych na histo-
rycznie wa¿nych i ciekawych budynkach miejskich. W dalszym ci¹gu bê-
dziemy sprawowali opiekê nad informacjami o miejscach ciekawych z punku
widzenia tak mieszkañców jak i goœci odwiedzaj¹cych nasze miasto.

W wy¿ej wymienionych przedsiêwziêciach, jak i w tych o których nie
wspomnia³em, wa¿ne jest Pañstwa wsparcie i akceptacja. Zapraszamy do
wspó³pracy. Jesteœmy do Waszej dyspozycji ka¿dego dnia. Kolejny raz prosi-
my o pamiêæ podczas wype³niania deklaracji PIT. Pozyskane pieni¹dze s¹
dla nas nader wa¿ne, s¹ dla nas sygna³em i¿ nasza praca cieszy siê Pañ-
stwa szacunkiem.

Korzystaj¹c z okazji dziêkujê Burmistrzowi Bart³omiejowi Bartczakowi,
radnym Rady Miejskiej, pracownikom Urzêdu Miejskiego za wsparcie i przy-
chylny stosunek do naszych przedsiêwziêæ przedstawianych i realizowanych
w ramach zadania pubilcznego.

Prezes SPZG Stefan Pilaczyñski
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W przeci¹gu ca³ego roku Izba Muzealna SPZG dziêki dobroczynnoœci
wielu mieszkañców tak Gubina jak i Guben pozyskuje eksponaty z przesz³o-
œci miasta. Jedne bardziej atrakcyjne, inne nie mniej ciekawe, tak¿e za-
œwiadczaj¹ce przesz³oœæ Gubina. Niektóre maj¹ po kilkadziesi¹t lat, inne
kilkaset, ale trafiaj¹ siê i takie, które powsta³y 1000-2000 lat przed nasz¹
er¹. Np. uda³o siê ostatnio pozyskaæ prawie 200 letni garnek ¿eliwny o pojem-
noœci 2 litrów z uchem, u¿ywany w wiejskich, nadodrzañskich gospodar-
stwach domowych. Robert Hrynkiewicz-Sudnik podzieli³ sie informacjami,
znaleziskami i dokumentami dotycz¹cymi obozu pracy przy ul. Spokojnej do
1945 roku. Ograniczona iloœæ miejsca nie pozwoli napisaæ o wszystkim i wszyst-
kich. Jednak wszystkim serdecznie dziêkujemy. O przekazanych ekspona-
tach napiszemy w kolejnych numerach biuletynu.          Opiekunowie IM

chowane do dziœ pochodz¹ z czasów rzymskich i mo¿na je ogl¹daæ na stronie
int. Muzeum w U³an-Bator.

W XVI - XIX w. psa myœliwskiego znakowano blaszk¹ nitowan¹ do obro-
¿y z wybitym herbem rodzinnym.

Pomys³, by opodatkowaæ w³aœcicieli posiadaj¹cych psy, po raz pierwszy
wprowadzono w Królestwie Prus w 1810 jako jeden z tzw. podatków od
luksusu. Prawodawcy wychodzili z za³o¿enia, ¿e posiadacz psa, zwierzêcia
nie bêd¹cego zwierzêciem u¿ytkowym, musi tak¿e posiadaæ du¿y zasób œrod-
ków finansowych. Psie numerki s¹ w³aœnie dowodem uiszczenia podatku.

W zbiorach Izby Muzealnej posiadamy ju¿ niemiecki
numerek z Guben z 1884 roku z kolejnym numerem ewi-
dencyjnym psa (fotografia z lewej).

Kiedy w Polsce pojawi³ siê ten podatek? Sta³o siê to w
1865 roku i trwa³o nieprzerwanie do 31 grudnia 2007 roku.
Od 1 stycznia 2008 r. podatek ten zosta³ zniesiony, ale gmi-
ny maj¹ prawo do pobierania op³at za posiadanie psa.

Do wybuchu II wojny œwiatowej numerki mia³y ka¿dego roku inny kszta³t
i widaæ by³o w ich wygl¹dzie "rêkê artysty". Natomiast numerki powojenne to
najczêœciej metalowe kr¹¿ki powielane co roku, jak ten ostatnio pozyskany.

Historia psich numerków ma ju¿ oko³o 130 lat, a mo¿e i wiêcej. Taki
numerek kiedyœ pe³ni³ zupe³ne inn¹ rolê ni¿ dzisiejszy chip. By³ wy³¹cznie
dowodem uiszczenia op³aty za posiadanie psa.

T. Buczek
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Miêdzyrzecka Uczta
Chórów Amatorskich

Miêdzyrzecka Uczta Chórów Amatorskich, bêd¹ca form¹ jednodniowego
festiwalu mia³a swój ma³y jubileusz. I wcale nieskromny, bo organizatorem
od lat jest Stowarzyszenie Miêdzyrzecki Chór Kameralny, a jego cz³onkowie
znani s¹ z umiejêtnego dzia³ania.

Zespó³ z Gubina na festiwalu V Miêdzyrzecka Uczta Chórów Amator-
skich MUCHA-2015  zdoby³ "Br¹zow¹ MUCHÊ" oraz nagrodê  publicznoœci
za najbardziej atrakcyjny zespó³.

W zespole œpiewaczym „Gubiñskie £u¿yczanki” œpiewa czternaœcie pañ.
Cz³onkinie zespo³u  aktywnie uczestnicz¹ w próbach i chêtnie wyje¿d¿aj¹
na przegl¹dy i festiwale zarówno te regionalne, jak i ogólnopolskie. Dziêki
ich zaanga¿owaniu i dobrej formie artystycznej w ostatnich latach zespó³
osi¹gn¹³ wiele sukcesów. Kierownikiem artystycznym i dusz¹ zespo³u jest
Danuta Kaczmarek, pedagog, magister wychowania muzycznego (na eme-
ryturze), która od szesnastu lat poœwiêca swój czas i umiejêtnoœci muzyczne

Laureaci V Miêdzyrzeckiej Uczty  Chórów  Amatorskich MUCHA-2015. D. Kaczmrek w stroju
³u¿yckim.
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dla podopiecznych.
  Warto nadmieniæ, i¿ 26 wrzeœnia 2015 roku do Królewskiego Miasta

Miêdzyrzecz na V MUCHÊ przyjecha³y chóry m.in.: ze Szczecina (dwa),
Sycowa (dwa), Pniew, Poznania, Oleœnicy i …Gubina. Jury w sk³adzie: pro-
fesor Leszek Bajon - AM Poznañ, profesor Iwona Wiœniewska-Salamon AS
Szczecin, przedstawiciel UZ Zielona Góra,  mgr Wies³awa Murawska  przy-
zna³o  z³ote, srebrne i br¹zowe "Muchy". Grand Prix zdoby³ chór CANTATI
z Poznania.

Przes³uchania odby³y siê w nowoczesnym Miêdzyrzeckim Oœrodku Kul-
tury. Nastêpnie wszystkie chóry wyst¹pi³y w Koœciele p.w. Œw. Jana Chrzci-
ciela w koncercie dla mieszkañców miasta.

Cieszymy siê bardzo z III miejsca, gdy¿ nie ³atwo skonfrontowaæ nasze
umiejêtnoœci wokalne z muzyk¹ chóraln¹ i wspania³ymi chórami. Ale stara-
my siê podnosiæ poziom mimo wieku i poznajemy repertuar pieœni chóral-
nych. Niespodziank¹ i najpiêkniejszym wyró¿nieniem dla nas by³a „Nagro-
da publicznoœci".

Nastêpne wyzwanie dla zespo³u œpiewaczego Gubiñskie £u¿yczanki to
wyjazd do Szczecina na Miêdzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów.
Dojazd pokrywa Gubiñski Dom Kultury. Pozosta³e koszty: noclegi, wy¿y-
wienie i akredytacjê £u¿yczanki pokryj¹ z w³asnych funduszy.

D.K.

Dbamy o miejsca
historyczne

W Gubinie jest wiele
miejsc, które maja swoj¹ hi-
storiê. Czêsto s¹ zaniedbane,
a organizacje spo³eczne, które
kiedyœ o nie dba³y i oznakowa-
³y, dawno zapomnia³y o tym
lub ich dzia³alnoœæ przesz³a do
historii. Specyfika Gubina i
jego graniczne po³o¿enie po-
winno sk³aniaæ do dzia³añ
przyci¹gaj¹cych turystów,
na czym mo¿e skorzystaæ

Pomalowany przez T. Rauta zegar na Baszcie Ostrow-
skiej wygl¹da jak nowy.
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handel, gastronomia, us³ugi i mo¿e przynieœæ to wymierne korzyœci dla
miasta.

Jednak by przyci¹gn¹æ turystów musimy dbaæ o nasze "historyczne
pere³ki". Na swoich posiedzeniach Zarz¹d SPZG zastanawia³ siê jak le-
piej i skuteczniej zadbaæ o ma³e zabytki. Poniewa¿ celem SPZG jest miê-
dzy innymi popularyzowanie i utrwalanie dziedzictwa kulturowego Zie-
mi Gubiñskiej, zarz¹d wyszed³ ze œmia³¹ (cz³onkowie s¹ ju¿ wiekowi)
propozycj¹, aby zaopiekowaæ siê przy wsparciu Urzêdu Miejskiego miej-
scami o znaczeniu historycznym.

Na pierwszym spotkaniu 26 czerwca 2015 ustalono miejsca i zakres
prac porz¹dkuj¹cych oznakowania i utrzymanie estetyki, w takich miej-
scach jak: G³az Hañby przy ul. Legnickiej, plac na którym sta³a syna-
goga i Brama Ozdobna przy ul. D¹browskiego, pozosta³oœci muru obron-
nego przy ul. 3. Maja, ruiny fary, Park Waszkiewicza (z tablic¹ infor-
macyjn¹ dot. willi Wolfa), kamieñ upamiêtniaj¹cy przemarsz wojsk na-
poleoñskich w 1812 r. przy eurodeptaku, kamieñ upamiêtniaj¹cy dom
rodzinny Corony Schröter i oznakowanie fragmentu by³ych torów tram-
wajowych przy moœcie granicznym, tablica informacyjna dot. starego
cmentarza przy ul. Królewskiej, kamieñ z informacj¹ na temat cmenta-
rza wsi Komorów przy ul. Barlickiego, Krzy¿e Pokutne i nowa tablica
informacyjna - (obecna nieczytelna) przy ul. Œl¹skiej, Baszta Dziewicy
(nowa tablica informacyjna) przy ul. Drukarskiej.

Dotychczas uporz¹dkowano miejsce po by³ej synagodze, oczyszczono
G³az Hañby, uporz¹dkowano miejsce przy Krzy¿ach Pokutnych, wyczysz-
czono  tablice informacyjne i odmalowano elementy metalowe wykonano
now¹ tablicê informacyjn¹ na Basztê Dziewicy i mury obronne, tak¿e na
bramê dekoracyjn¹.  tam gdzie pozosta³a reszta torów tramwajowych
(przed mostem granicznym) stanê³a tablica informuj¹ca o gubeñskim
tramwaju. Wyznaczono równie¿ osoby, które na co dzieñ monitoruj¹,
pod wzglêdem estetyki, przydzielone im miejsca.

Powy¿sze dzia³ania wspierane s¹ przez Urz¹d Miejski w ramach za-
dania publicznego, gdy¿ niektóre przedsiêwziêcia wymagaj¹ nak³adów
finansowych. Tak wykonawcy, jak i zarz¹d SPZG s¹ przekonani, ¿e
wysi³ek nie pójdzie na marne, a pieni¹dze zostan¹ wydane racjonalnie.

Urszula Kondracik
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Szanowny Jubilacie!
Drogi Przyjacielu!

£ucjan Dziubek - pedagog, nauczyciel
poeta  dzia³acz kultury, urodzony 27 wrze-
œnia 1925 r. w Zakrzewie (powiat wolsztyñ-
ski). Uczêszcza³ pocz¹tkowo do szko³y po-
wszechnej w Zakrzewie, siódmy rok nauki
ukoñczy³ w Wolsztynie. Przez pierwsze dwa
lata okupacji przebywa³ wraz z rodzicami,
a w roku 1941 zosta³ skierowany przez "
Arbeitsamt" do pracy w  charakterze robot-
nika rolnego, do wsi Mochy w powiecie
wolsztyñskim, gdzie pracowa³ do wyzwole-
nia  tamtych terenów. W kwietniu 1945
roku rozpocz¹³ naukê w pierwszej klasie

Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Wolsztynie gdzie w 1948 r. otrzy-
ma³ œwiadectwo dojrza³oœci.  W tym te¿ roku po zdaniu egzaminu wstêpnego
na Uniwersytecie Poznañskim na wydziale humanistycznym i filologicz-
nym podj¹³ studia. Ukoñczy³ filologiê polsk¹ na Uniwersytecie Poznañskim
w  Poznaniu uzyskuj¹c stopieñ magistra filozofii w zakresie filologii pol-
skiej. Pierwsz¹ pracê rozpocz¹³ w 1953 r. w szkole podstawowej w Zielonej
Górze. W 1955 r. osiedli³ siê w Gubinie, w którym to zamieszkuje do chwili
obecnej. Zosta³ zatrudniony w Liceum Ogólnokszta³c¹cym, uczy³ jêzyka
polskiego i niemieckiego. Niemieckiego nauczy³ siê pracuj¹c ciê¿ko podczas
okupacji w gospodarstwie  w Mochach. Znajomoœæ niemieckiego by³a jedy-
nym po¿ytkiem wynikaj¹cym z tej pracy. W Liceum Medycznym uczy³ jêzy-
ka ³aciñskiego.

W latach szeœædziesi¹tych by³ czynnym cz³onkiem zespo³u muzycznego
"Gryf" dzia³aj¹cego w liceum. Aktywnie uczestniczy³ w pracach Klubu Mi-
³oœników Literatury. By³ inicjatorem i wspó³za³o¿ycielem Gubiñskiego To-
warzystwa Kultury (1961), wchodz¹c w sk³ad jego zarz¹du, pe³ni³ funkcjê
skarbnika.

W latach 1971-1973 pe³ni³ funkcjê sekretarza w Komitecie Powiatowym
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Kroœnie Odrzañskim.

Jako nauczyciel sta³ siê aktywnym dzia³aczem w Zarz¹dzie Oddzia³u
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Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Gubinie, a zw³aszcza w okresie po
stanie wojennym, gdy ZNP móg³ dzia³aæ na nowych zasadach. W dniu 4
marca 1983 r. zebra³a siê grupa inicjatywna w celu reaktywowania ZNP w
Gubinie. £ucjan Dziubek zosta³ wybrany przewodnicz¹cym Komitetu Za³o-
¿ycielskiego,  który mia³ przygotowaæ Konferencjê Wyborcz¹ Oddzia³u ZNP.
Na tej konferencji kol. £ucjan Dziubek zosta³ wybrany prezesem Zarz¹du
Oddzia³u ZNP w Gubinie.

Po przejœciu w 1985 r. na emeryturê, przez 7 lat pracowa³ w niepe³nym
wymiarze godzin w Oœrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Konopnickiej
przy ul. Piastowskiej. Pracuj¹c z dzieæmi niepe³nosprawnymi okaza³ siê bar-
dzo troskliwym i opiekuñczym. Zawsze aktywny w posiedzeniach rad pedago-
gicznych, uroczystoœciach szkolnych i wspó³pracy ze szko³ami niemieckimi.

W  latach 1990-1994 przewodniczy³ Sekcji Emerytów i Rencistów przy
ZO ZNP w Gubinie.

W œrodowisku gubiñskim wyró¿nia³ siê jako poeta. Bacznie obserwowa³
wydarzenia spo³eczne w mieœcie, które uwieñcza³ w swojej twórczoœci. Two-
rzone i g³oszone przez £ucjana wiersze potrafi³y wprowadziæ s³uchaczy w
zadumê.

Zawsze szczery i otwarty. Do dziœ nie brakuje mu poczucia humoru i
dowcipu sytuacyjnego.  Napisa³ niezliczon¹ iloœæ wierszy o Gubinie, niektó-
re znalaz³y siê w "Almanachu poezji gubiñskiej" przygotowanym przez Ta-
deusza Firleja. G³oszony w wierszach patriotyzm regionalny integrowa³
spo³eczeñstwo gubiñskie i umacnia³ polskoœæ na naszej ziemi. Kilka jego
wierszy stanowi¹ teksty do piosenek.

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

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

Wspólnie z ma³¿onk¹ Stefani¹,  wspania³¹ polonistk¹ w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w Gubinie, wychowali troje dzieci: Magdalenê (ukoñczy³a Poli-
technikê Gdañsk¹), Zofiê i Marcina (ukoñczyli studia na Uniwersytecie A.
Mickiewicza w Poznaniu).

Obecnie kolega £ucjan odpoczywa na zas³u¿onej emeryturze.
W 90. rocznicê urodzin cz³onkowie SPZG, GTK, gubinianie ¿ycz¹ Panu

zdrowia i d³ugich lat ¿ycia.
WR  i  ST

Nowa gubiñska widokówka
Staraniem SPZG ukaza³a siê nowa widokówka z dwoma zdjêcisami lot-

niczymi centrum Gubina - sprzed 1945 roku i z 2014 roku. Widokówkê
mozna otrzymaæ w biurze SPZG - tel 68 455 81 62.
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Ci, co odeszli ...
WALENTY ANDRZEJ ROBOWSKI  (1929-2003)
Zawsze z lekka uœmiechniêty, rozgl¹daj¹cy siê "oszczêdnie" na boki, ro-

bi¹cy wra¿enie, jakby wreszcie wynalaz³ sposób na przechytrzenie pewnego
siebie cwaniaka, coœ tajemniczego. Odmawia³ wyjœcia do miasta, bo Wañ-
tuch (pies - dop. red.) sam nie mo¿e zostaæ na d³u¿ej, gdy¿ Ÿle siê jakoœ czuje,
jest smutny, straci³ apetyt, najpewniej - chory. PO kilkunastu minutach
Aleksander zaparza³ herbatê. Popijaj¹c ten królewski napój "wyskubywali-
œmy" z najnowszych "Wiadomoœci Gubiñskich" teksty o Gubiñskim Towa-
rzystwie Kultury. Czêsto by³y to materia³y jego autorstwa. Chêtnie ze swe-
go, doœæ dziwnego archiwum, wyci¹ga³ kolejny rarytas, dokument zwi¹za-
ny z dzia³alnoœci¹ harcersk¹. Z b³yskiem przyjemnoœci w oku wyci¹ga³ ko-
lejny, jakiœ epizod z udzia³em wypróbowanego druha, zarazem przyjaciela,
Jana Bakalarza.

LEOKADIA FIRLEJ  (1931-2014)
Kobieta niespo¿ytej aktywnoœci, "Pani na Firlejówce". Wiecznie w for-

mie, uœmiechniêta, nadzwyczaj towarzyska. Zaprasza³a do swego mieszka-
nia przy ulicy Piastowskiej- ludzi nauki, kultury, twórców. Je¿eli ktoœ z
koneserów ¿ycia umys³owego rangi wojewódzkiej czy krajowej znalaz³ siê -
obojêtnie, s³u¿bowo lub prywatnie "musia³" byæ na godzinê, dwie zaanekto-
wany przez pani¹ Leokadiê. Czêstowa³a goœci z rozmachem i czym chata
bogata. Przebojem niemal sprawia³a, ¿e przyjezdni zapoznawali siê z Tade-
uszem Firlejem, jej ma³¿onkiem. Z tych spotkañ, kolacji, biesiad niemal
zawsze z udzia³em miejscowych dzia³aczy kultury, powstawa³y nieraz szki-
ce pomys³ów istotnych dla animatorów kultury.

STANIS£AW CHRZ¥STEK  (1932-2013)
Rozpoznaæ go mona by³o z odleg³oœci kilkuset metrów, gdy energicznie

mocowa³ teczkê do roweru przy kierownicy lub zsiada³ w charakterystycz-
ny sposób  z tego ulubionego, ekologicznego pojazdu, a potem zdecydowanym
krokiem zbli¿a³ siê do kogoœ upatrzonego, prawdopodobnie  dobrego znajo-
mego. Mjr Stanis³aw Chrz¹stek posiada³ na ogó³ dok³adne informacje o tym,
co siê nowego w mieœcie dzia³o. Pyta³, co s³ychaæ w Gubiñskim Towarzy-
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stwie Kultury, kiedy najbli¿sze zebranie; upewnia³ siê, czy jest na bie¿¹co
ze sk³adkami. Bardzo solidny i nieprzeciêtnie "humorzasty". Przestrzega³
zasad bon tonu. Z pasj¹ zajmowa³ siê turystyk¹. Bardzo czêsto wype³nia³
misjê krajoznawcz¹ w roli organizatora i przewodnika wycieczek, dla doro-
s³ych i m³odzie¿y szkolnej. Pilny goœæ "Firlejówki", z wilczym apetytem na
publikacje o Gubinie i okolicznych miejscowoœciach. Prywatnie - niezawod-
ny w przyjaŸni.

JERZY G¥SIOR  (1948-2008)
By³ bardzo zaanga¿owanym  nauczycielem, wychowawc¹ i trenerem

wspó³twórc¹ Gubiñskiej Mili - dziœ jest jego imieniem. Pe³ni³ funkcjê sekre-
tarza Zarz¹du Miejskiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego gdzie by³y oma-
wiane kierunki rozwoju sportu szkolnego, która szko³a w czym powinna siê
specjalizowaæ, co czyni³ z wielk¹ pasj¹ i trosk¹. M³odzie¿ ze Szko³y Podsta-
wowej Nr 2 w której pracowa³ Jerzy G¹sior, wygra³a sztafetê olimpijsk¹, a
Jurek jako przedstawiciel tej szko³y zosta³ uhonorowany wyjazdem na olim-
piadê Moskwa 80. By³a to nobilitacja dla ca³ego naszego œrodowiska nauczy-
cielskiego. Jurek by³ cz³owiekiem bardzo pogodnym, lubianym przez m³o-
dzie¿, grono pedagogiczne, kopalni¹ pomys³ów i ³owc¹ talentów o wielkim
poczuciu humoru.

WR  ST

Kolejna tablica pami¹tkowa na koszarach
Z inicjatywy Stowarzyszenia

Oficerów Pi¹tych Dywizji Woj-
ska Polskiego „Kresowiak”, przy
wejœciu na teren dawnych ko-
szar m.in. 5 pu³ku przeciwlot-
niczego (obecnie areszt), umiesz-
czono kolejn¹ tablicê pami¹t-
kow¹. To trzecia tablica o podob-
nej treœci upamietniaj¹ca funk-
cjonowanie jednostek wojsko-
wych w kompleksie koszar ko-
morowskich. Stowarzyszenie

planuje umieszczenie kolejnej tablicy upamiêtniaj¹cej 73 pz U³anów Kar-
packich w przysz³ym roku (sp)
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Zapraszamy Czytelników znakomitego biuletynu "Gubin i Okolice" na chwi-
lê refleksji dotycz¹cej historii Szko³y Podstawowej nr 1 w Gubinie, pierwszej,
najstarszej kuŸni umys³ów dzieci i m³odzie¿y.

Wizerunek popularnej "Jedynki", jaki Pañstwu przedstawiamy, powsta³ z
materia³ów, informacji uzyskanych w rozmowach z nauczycielami, rodzicami,
absolwentami i - oczywista - z dokumentacji szkolnej.

Sformu³owane tutaj opinie nie maj¹ charakteru wartoœciuj¹cego, w zesta-
wieniu z innymi miejskimi placówkami oœwiatowymi Gubina. To rola nadzoru
pedagogicznego. Ka¿da gubiñska szko³a, na swój sposób, pracuje przyzwoicie.

My, redaguj¹cy ten doœæ obszerny tekst uzbrojeni w spore doœwiadczenie
oœwiatowo-spo³eczne uznaliœmy, ¿e bêdzie z korzyœci¹ dla naszego œrodowiska
lokalnego, gdy na stronach wspomnianego biuletynu odnotujemy, bez "preten-
sji" naukowych, "niekompletnie", los gubiñskiej "Jedynki", dla uœwiadomienia
nam (i sobie) wa¿noœci edukacji, w powszednim odbiorze, przez  mieszkañców
Gubina.

Serdecznie dziêkujemy Wszystkim, którzy nam pomogli zrealizowaæ tê pu-
blikacjê, a szczególnie, z wdziêcznoœci¹,  k³aniamy siê Pani Dorocie Grzelak,
dyrektor Zespo³u Szkó³ im. Miko³aja Kopernika w Gubinie. Dziêkujemy auto-
rom, których materia³y by³y nam bardzo pomocne, miêdzy innymi, najbli¿ej
nas, "warsztatowo", byli redaktorzy: Walenty Andrzej Robowski i Zygmunt Tra-
czyk.

 Pocz¹tki nowego
Powa¿n¹ trudnoœæ w organizowaniu polskiego szkolnictwa na Ziemiach

Zachodnich i Pó³nocnych po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej stwarza³ nie-
jasny podzia³ kompetencji powstaj¹cych nowych województw.

W³adza okrêgu zachodniopomorskiego z tymczasow¹ siedzib¹ w Pile wys³a³a
swoich przedstawicieli do Gubina celem przejêcia w sw¹ administracjê czêœci
powiatu gubiñskiego przypadaj¹cego Polsce, podobnie dzia³a³y w³adze obwodu
dolnoœl¹skiego z siedzib¹ w Legnicy. Tworzy³o to od pocz¹tku liczne nieporozu-
mienia.

Szko³a Podstawowa Nr 1
w Gubinie w latach
1945 - 2015
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fot. M.Buczek

Odbicie tego mia³o miejsce i w organizowanym szkolnictwie. Utworzone
Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Koszalinie przys³a³o jako swego pe³nomocni-
ka do spraw zak³adania szkól Jana Michnickiego, natomiast Kuratorium we
Wroc³awiu jako organizatora szkolnictwa przys³a³o Wac³awa Tuliszkiewicza.

Obaj panowie nie potrafili siê porozumieæ i wzajemnie siê obmawiali. Najdo-
bitniej o tym wspomina Wies³aw Sauter pe³ni¹cy w owym czasie funkcjê wizy-
tatora Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Pozna-niu:. "Poniewa¿ dla obydwóch
nie by³o miejsca, zaczêli z sob¹ walczyæ, pisali do milicji doniesienia, oskar¿aj¹c
siê wzajemnie o szaber. Zdaje siê, ¿e faktycznie obaj za naczelne zadanie ¿yciowe
postawili sobie szabrowanie. Tuliszkiewicz "organizowa³" sobie galeriê malar-
stwa z muzeum i miejscowych domów prywatnych, któr¹ mu póŸniej na inter-
wencjê kuratorium zarekwirowano. Nie wiem, co kolekcjonowa³ Michnicki, w
ka¿dym razie, gdy kurator Strza³kowski pierwszy raz przyjecha³ w sierpniu do
Gubina i prosi³ aby go zaprowadzi³ do gubiñskiej szko³y, okaza³o siê, po godzin-
nym kr¹¿eniu po mieœcie, ¿e Michnicki nie mo¿e odnaleŸæ jedynej wówczas czynnej
szko³y w powiecie" (Wies³aw Sauter, Powrót na ziemie piastowskie, Poznañ
1961,(s 81-82).

Sprawy Szkolnictwa gubiñskiego unormowa³y siê dopiero, gdy uchwa³a Rady

Zdjêcie przedwojennego gimnazjum przy  dzisiejszej ul. Obroñców Pokoju.
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Ministrów z 7 lipca 1945 roku stwierdzi³a, ¿e powiat gubiñski nale¿y do woje-
wództwa poznañskiego. Umo¿liwi³o to kuratorowi Okrêgu Szkolnego w Pozna-
niu objêcie pieczy nad szko³ami gubiñskimi. Mgr Karol Strza³kowski, ówczesny
kurator, skierowa³ do Gubina, znanego mu jeszcze z czasów przedwojennych
Józefa Wieszczeczyñskiego, który trudn¹ pracê organizatora szkó³ podstawo-
wych podj¹³ 28 czerwca 1945 roku. Dzielnie mu w tym pomaga³ Stanis³aw
£oziñski, któremu powierzy³ pe³nienie obowi¹zków kierownika Publicznej Szko³y
Powszechnej w Gubinie. Maj¹c solidnego i do-œwiadczonego nauczyciela na sta-
nowisku szko³y w mieœcie, móg³ wiêcej czasu poœwiêciæ szko³om wiejskim.

Stanis³aw £oziñski wraz z mgr Mieczys³awem Mierzyñskim przejêli jedyny
prawie nie zniszczony gmach szkolny przy ul. Warszawskiej (obecnie Obroñców
Pokoju).

Budynek ten dziwnym trafem ocala³. Jedyne uszkodzenia to dziury w mu-
rach i dachu po pociskach armatnich oraz uszkodzone okna z wybitymi szyba-
mi. Stoj¹cy w pobli¿u budynek sali gimnastycznej te¿ wiele nie ucierpia³. W
s¹siedztwie sta³y ruiny zburzonych i wypalonych domów. Jeszcze przez wie-
le lat œmieræ czai³a siê w ruinach. W kilka miesiêcy po otwarciu szko³y
zginê³a, naruszywszy minê, trójka dzieci id¹cych do szko³y. A nawet w kil-
kanaœcie lat póŸniej przy budowie szaletu publicznego w pobli¿u miejsca po by³ej
szkole na terenie obecnego targowiska spo¿ywczego zgin¹³ m³ody robotnik ko-
pi¹cy fundament.

Stanis³aw £oziñski przej¹³ czêœæ budynku i przygotowa³ sale lekcyjne dla
potrzeb szko³y powszechnej, Mieczys³aw Mierzyñski drug¹ czêœæ dla potrzeb
maj¹cego powstaæ Miejskiego Gimnazjum i Liceum. Wspó³praca miêdzy nimi
uk³ada³a siê bardzo dobrze. Rozpoczêcie nauki w szkole powszechnej nast¹pi³o 5
wrzeœnia, a w gimnazjum i liceum 15 paŸdziernika 1945 roku.

Pierwszymi nauczycielami w szkole zostali: Stanis³aw £oziñski (kierownik
szko³y), Agata Giermek, Maria Nehrebecka, Helena Podgórna, Janina Zalew-
ska, Franciszka Zbroja i Wac³aw Tuliszkiewicz, który na szczêœcie przez okres
niezbyt d³ugiego zatrudnienia nieustannie stwarza³ trudnoœci kierownikowi
szko³y, co znalaz³o odbicie w protoko³ach z posiedzeñ rady pedagogicznej.

Szko³a by³a wyj¹tkowo dobrze zaopatrzona w sprzêt meblowy oraz w pomoce
naukowe. W magazynach znajdowa³y siê wspania³e zbiory do nauczania biolo-
gii: wypchane zwierzêta, szkielety, s³oje z p³azami i gadami w spirytusie, zbiory
muszli morskich i rzecznych, zbiory owoców po³udniowych, zbiory minera³ów,
wiele tablic pogl¹dowych i map. Szczególne zainteresowanie wzbudza³ zielnik
(roœliny specjalnie preparowane oraz ich owoce znajduj¹ce siê w oddzielnych
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szczegó³owo opisanych pude³kach) stanowi¹cy podstawê do opracowania dzie³a
z systematyki roœlin drukowanego przez wydawnictwo Dietricha pt. Flora Re-
gni Borussici. Podobnie bogato by³y zaopatrzone pracownie chemiczne i fizyczne
posiadaj¹ce du¿e zapasy szk³a laboratoryjnego i odczynników chemicznych, przy-
rz¹dów do demonstracji zjawisk fizycznych i chemicznych.

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

Dnia 23 lutego 1946 roku podczas odbywaj¹cej siê uroczystoœci z udzia³em
pionierów miasta w Domu ¯o³nierza przysz³a alarmuj¹ca wieœæ, ¿e budynek
szko³y p³onie. Wszyscy uczestnicy imprezy, w tym m³odzie¿ i nauczyciele, ru-
szyli na ratunek. Wszystko wskazywa³o na celowe podpalenie. Wiele mówi¹cy
by³ brak dop³ywu wody oraz pr¹du elektrycznego.

Kto móg³, spieszy³ z pomoc¹. Wiadomym by³o, ¿e budynku nie da siê urato-
waæ, po¿ar rozszerza³ siê w kilku miejscach. Stra¿ po¿arna jeszcze w mieœcie nie
funkcjonowa³a. Dziêki ofiarnoœci spo³eczeñstwa, a szczególnie m³odzie¿y, mimo
bij¹cego ¿aru, uda³o siê uratowaæ wiele sprzêtu i pomocy naukowych.

Po po¿arze powsta³ problem rozlokowania szkó³. Gimnazjum i liceum
uzyska³o pomieszczenia przy ul. Piastowskiej 52/54, natomiast szko³a po-
wszechna czasowo zosta³a przeniesiona do pomieszczeñ Pañstwowego Urzê-

Zdjêcie budynek szko³y przy ul. Rac³awickiej wykonane po 1945 roku.
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du Repatriacyjnego mieszcz¹cego siê w budynku by³ej szko³y przy ul. Ró¿a-
nej, a którego PUR nie chcia³ odst¹piæ na rzecz szkolnictwa. Po pewnym
czasie, po dokonaniu odpowiedniego remontu, przeniesiono placówkê do bu-
dynku po by³ej szkole dla g³uchoniemych przy ul. Rac³awickiej 2.

Nale¿y nadmieniæ, ¿e dziêki pomocy spo³eczeñstwa uda³o siê wynieœæ z
po¿aru doœæ du¿o sprzêtu, który by³ tak potrzebny.

W tym trudnym czasie du¿ej pomocy szkole udzielili starosta gubiñski
Czes³aw Koñczak i burmistrz miasta Piotr Samborski.

Jednak szko³a czêsto boryka³a siê z trudnoœciami finansowymi. Brak
by³o pieniêdzy na pomoce naukowe, na zakup uzupe³niaj¹cego sprzêtu, na
dokonanie remontów bie¿¹cych. By³y nawet trudnoœci z wyp³at¹ nale¿noœci
za pracê.

Wa¿n¹ spraw¹ by³o zapewnienie bezpieczeñstwa szkole. W budynku szko-
³y zamieszka³ jej kierownik Stanis³aw £oziñski wraz z ¿on¹, te¿ nauczy-
cielk¹, która tu podjê³a pracê. W stoj¹cym obok domku, zwanym "domkiem
woŸnego", po odejœciu pierwszego woŸnego Ulê¿a³ki, zamieszka³ Marek Ku-
bik, który przej¹³ po nim obowi¹zki.

Marek Kubik by³ cz³owiekiem, który szczególnie zapisa³ siê w pamiêci
m³odzie¿y. Najm³odsze dzieci wprost go uwielbia³y. Na przerwach og³asza-
nych rêcznym dzwonkiem ci¹gle by³ otoczony gronem maluchów, dla któ-
rych mia³ zawsze dobre s³owo, którym pomaga³ siê rozbieraæ i ubieraæ. By³
oddany ca³ym sercem m³odzie¿y. ¯y³ ¿yciem ca³ej szko³y, troszczy³ siê o jej
mienie. Nie liczy³ godzin pracy. Zawsze zajêty napraw¹ sprzêtu. A przecie¿
nikt mu za to dodatkowo nie p³aci³, gdy¿ pieniêdzy nie by³o. Kiedy na sta-
roœæ wyje¿d¿a³ w strony rodzinne, ze szczerym ¿alem ¿egna³a go m³odzie¿
wraz z nauczycielami.

M³odzie¿ uczêszczaj¹ca do szko³y by³a biedna, czêsto niedo¿ywiona. Prze-
cie¿ pochodzi³a z rodzin osadników, w wiêkszoœci dzieci repatriantów z tere-
nów w³¹czonych do ZSRR. Przyjechali przewa¿nie bez dobytku, który przy-
sz³o im pozostawiæ. W wielu przypadkach by³a to m³odzie¿ przeroœniêta,
która w okresie wojny i okupacji nie mog³a kontynuowaæ nauki.

Ró¿nice kulturowe osadników stwarza³y te¿ wielkie trudnoœci wycho-
wawcze nauczycielom. Przybywali te¿ nowi osadnicy z terenów centralnej
Polski, z Wielkopolski i Kielecczyzny, z ró¿nych przyczyn szukaj¹c nowego
miejsca zamieszkania. Jednak zasiedlenie powiatu gubiñskiego nastêpowa-
³o bardzo wolno. Powojenne lata nie zachêca³y do osiedlenia siê w pobli¿u
granicy, zw³aszcza przez wprowadzone przepisy zaostrzaj¹ce warunki wy-
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dawania zezwoleñ na przebywanie w strefie przygranicznej.
Przeprowadzony 14 lutego 1946 roku spis ludnoœci wykaza³ 6.917 miesz-

kañców w powiecie, z tego 3.783 w mieœcie. Liczba mieszkañców powiatu
jednak stopniowo siê powiêkszy³a, 1955 roku wzros³a do 14.316, z czego w
mieœcie do 6.361.

Nastêpowa³ tak¿e wzrost liczby uczniów w szkole. W pierwszym roku
nauki do szko³y uczêszcza³o 208 uczniów, których uczy³o 7 nauczycieli w 7
oddzia³ach (nie by³o jednak jeszcze VII klasy), w nastêpnym roku szkolnym
liczba uczniów wzros³a do 295. Pierwszych 10 absolwentów opuœci³o szko³ê
w 1947 roku. Zmieni³a siê kadra nauczycielska, jedni nauczyciele odchodzi-
li, nowi przybywali.

Obszar miasta by³ tak rozleg³y, ¿e w pierwszych latach odleg³oœæ do szko³y
od miejsca zamieszkania ucznia wynosi³a niekiedy 5 km. Powa¿n¹ trudno-
œci¹ by³o zatem egzekwowanie obowi¹zku powszechnego nauczania.

Dojrzewa³ pomys³ utworzenia drugiej szko³y podstawowej. Po likwidacji
PUR w zajmowanym przez tê instytucjê budynku uruchomiono we wrze-
œniu 1947 roku drug¹ szko³ê podstawow¹. Ustalono te¿ rejony dla poszcze-
gólnych szkó³. Jednak wytworzy³o to sytuacjê, ¿e w latach 1948/49 i 1949/
50 w rejonie Szko³y nr 1 zamieszkiwa³o zbyt ma³o dzieci chodz¹cych do klas
wy¿szych, aby spe³niæ warunki do tworzenia dla nich klas oddzielnych.
Postanowiono wiêc przekazaæ je do Szko³y nr 2. Tote¿ w roku szkolnym
1948/49 najwy¿sz¹ klas¹ by³a V, a w roku szkolnym 1949/50 - VI. W tych
latach w Szkole nr 1 nie by³o te¿ absolwentów. W nastêpnych latach zwiêk-
szy³a siê iloœæ uczniów w rejonie i mo¿na by³o utworzyæ ponownie zlikwido-
wane klasy.

Szko³a, mimo wielu trudnoœci, nie ograniczy³a siê tylko do zadañ dydak-
tycznych, ale organizowa³a ró¿nego rodzaju zajêcia dla dzieci. Utworzono
chór i zespó³ artystyczny, który dawa³ wystêpy na ró¿nego rodzaju obcho-
dach rocznicowych.

Du¿y te¿ by³ wk³ad nauczycieli w likwidacjê analfabetyzmu. Prowadzili
zajêcia w grupach, a tak¿e nauczanie indywidualne.

Pewnego rodzaju zak³ócenie w normalnym trybie pracy szko³y by³o od-
wo³anie ze stanowiska kierownika szko³y Stanis³awa £oziñskiego. Nie by³o
chêtnych na jego miejsce. Od wrzeœnia 1953 roku przez kilka miesiêcy obo-
wi¹zki kierownika pe³ni³a Halina Œmigielska. Grono pedagogiczne powiêk-
szy³o siê do 10 osób.
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Nastêpne lata
W grudniu 1953 roku przyby³a wraz z mê¿em Stanis³awem W³odarskim

mianowanym na stanowisko kierownika Wydzia³u Oœwiaty PPRN w Gubi-
nie jego ¿ona, Stanis³awa W³odarska, która objê³a kierownictwo Szko³y
Podstawowej nr 1.

Wykaza³a siê sumiennoœci¹ i znajomoœci¹ pracy oraz dobrym organiza-
torem. Potrafi³a, mimo ró¿nych nacisków w³adz partyjnych i administra-
cyjnych, utrzymaæ pewn¹ niezale¿noœæ szko³y. By³a te¿ dobrym gospoda-
rzem. Na terenie przed szko³¹ sta³ czêœciowo zburzony i wypalony budynek
po by³ym internacie, zagra¿aj¹cy ¿yciu dzieci, które mimo zakazu wdrapy-
wa³y siê na mury gro¿¹ce zawaleniem. Doprowadzi³a do jego zburzenia i
utworzenia na jego miejscu placu apelowego.

Jako polonistka zwróci³a szczególn¹ uwagê na podniesienie poziomu na-
uczania jêzyka polskiego. By³a inicjatork¹ utworzenia zespo³u teatralnego i
kó³ka ¿ywego s³owa. Dzielnie jej w tym pomaga³y nauczycielki Teresa Gne-
rowicz i Dorota Nowakowska.

Nasta³ okres, gdy do szko³y zaczêli przychodziæ nauczyciele z prawdzi-
wego zdarzenia i ze znacznie lepszym przygotowaniem do zawodu.

Wychowaniem fizycznym zaj¹³ siê Julian Markowski. To z jego inicjaty-
wy na placu przed budynkiem szko³y zaniedbane boisko otoczono wa³ami
ziemnymi. Roboty w ramach wspó³pracy wykona³o wojsko. Obecnie nazwa-
no je "wa³ami Markowskiego". Du¿o czasu wolnego poœwiêca³ na wyjazdy
zwi¹zane z zawodami sportowymi.

O¿ywi³a siê dzia³alnoœæ biblioteki szkolnej kierowanej przez Dorotê No-
wakowsk¹, organizuj¹c¹ du¿o konkursów czytelniczych.

Nauczaniem chemii zaj¹³ siê Marian Sibiñski, ogólnie lubiany nauczy-
ciel, mimo ¿e potrafi³ przed³u¿yæ lekcjê na czas przerwy.

Dostosowano te¿ pomieszczenia do zajêæ praktycznych ch³opców, które
prowadzi³ Stanis³aw Mrówczyñski, cz³owiek pe³en pomys³ów i inicjatywy.

Znacznie poprawi³ siê poziom nauczania w klasach najm³odszych pro-
wadzonych przez znakomit¹ nauczycielkê Eugeniê Wichliñsk¹, która do-
œwiadczenie zdoby³a ucz¹c w jednoklasówce na wsi. Wspaniale prowadzi³a
lekcje w klasie pierwszej. Lubiana przez dzieci Irena Konarska, wykonuj¹-
ca w³asnorêcznie wspania³e ilustracje na lekcje.

Geografii uczy³ Zygmunt Krzy¿anowski, uznany jednego roku przez
uczniów za najsympatyczniejszego nauczyciela. By³ te¿ inicjatorem wielu
wycieczek dla m³odzie¿y. Biologii uczy³a Helena Bednarowicz, rozmi³owana
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w hodowli roœlin.
Trudno wymieniæ wszystkich na ma³ych kartkach z dziejów. Zespó³ pe-

dagogiczny by³ dobry, mia³ ju¿ odpowiednie przygotowanie do zawodu.
Sta³ym utrapieniem by³y remonty, a zw³aszcza dach na budynku szko³y,

który mimo sta³ych napraw przecieka³ podczas deszczu. Wielokrotnie kie-
rowniczka wraz z woŸnym musia³a w nocy podstawiaæ wiadra, miski i inne
naczynia.

Lokal szko³y zosta³ udostêpniony utworzonej wtedy Szkole Podstawowej
dla Pracuj¹cych, któr¹ kierowa³ Józef Bednarowicz, dotychczas ucz¹cy w
Szkole nr 1.

Na terenie szko³y w 1956 roku z inicjatywy Stanis³awy W³odarskiej
umieszczono nowo utworzon¹ Powiatow¹ Bibliotekê Pedagogiczn¹ s³u¿¹c¹
pomoc¹ nauczycielom, zw³aszcza studiuj¹cym. Bibliotek¹ kierowa³a Stani-
s³awa W³odarska.

Rok 1956 przyniós³ o¿ywienie organizacji m³odzie¿owych. W miejsce do-
tychczas istniej¹cej Organizacji Harcerskiej przy ZMS, wzorowanej na pio-
nierach radzieckich, reaktywowano Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego. Tak
siê z³o¿y³o, ¿e zastêpca kierownika szko³y Walenty Robowski, by³ delegatem
Zjazdu £ódzkiego, a nastêpnie komendantem Hufca ZHP w Gubinie, zna-
laz³ pomoc wœród nauczycieli chêtnych do pracy w odrodzonym harcerstwie.
M³odzie¿ garnê³a siê do organizacji tworzonej na zasadzie dobrowolnoœci.
Przy szkole powsta³ Szczep Harcerski sk³adaj¹cy siê z 4 dru¿yn zuchowych
i 6 harcerskich z liczb¹ oko³o 400 cz³onków. Szczególn¹ aktywnoœæ okazali
nauczyciele, którzy póŸniej przez wiele lat pe³nili funkcje instruktorskie.
Najaktywniej zaanga¿owali siê w pracy harcerskiej: Irena Konarska, Kry-
styna Orion, Zofia Milewicz, Bogus³awa Kazimierczak, Piotr Stankiewicz,
Urszula Oliniak, Ewa Ch³opecka, Cecylia Czarnecka, Barbara Wróbel,
Ludwika Wysocka, Krystyna W³odarska, Maria Marusiak, Jolanta Komo-
rowska (sekretarka szko³y) i inni. Z tak dobr¹ kadr¹ mo¿na by³o organizo-
waæ wspania³e obozy dla dzieci. Kadra nauczycielska przyst¹pi³a do kszta³-
cenia instruktorów m³odzie¿owych, by przekazywaæ im sw¹ wiedzê. Rzeczy-
wiœcie z by³ych uczniów ucz¹cych siê w szko³ach œrednich wyrastali nowi
instruktorzy. Wystarczy wymieniæ najaktywniejszych, którzy przez nastêpne
lata pe³nili funkcjê instruktorskie, a niektórzy nadal pe³ni¹: hm. Wac³aw
Mucha, hm. Mieczys³aw Krawczyk, phm. Bogdan Skalski, phm. Pawe³
Danel,  phm. Andrzej Bronowski, hm. Jerzy Bogdanowicz i inni.

Corocznie m³odzie¿ poczê³a wyje¿d¿aæ na obozy wêdrowne. Szko³a orga-
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nizowa³a obozy harcerskie wêdrowne w Karkonosze, w Kotlinê K³odzk¹, na
Wybrze¿e Gdañskie, Szczeciñskie i Koszaliñskie, na trasie Kraków-Zako-
pane itp.

W obozach sta³ych uczestniczy³o corocznie od 50 do 80 uczniów szko³y.
W 1972 roku nast¹pi³a zmiana na stanowisku kierowniczym. Dotychczaso-
wa kierowniczka przesz³a na emeryturê. Na stanowisko dyrektora zosta³
powo³any mgr Józef Muzg, który kierowa³ szko³¹ do 1975 roku, gdy powo³a-
no go na stanowisko Inspektora Oœwiaty i Wychowania w Gubinie.

Z nowym rokiem szkolnym na stanowisko dyrektora szko³y zosta³a po-
wo³ana mgr Krystyna GwoŸdziañska, która przed laty pracowa³a w tej szkole.
Zmiany personalne nie wp³ynê³y na tok pracy szko³y. Ci¹g³oœæ podejmowa-
nych zadañ przez szko³ê zosta³a zachowana. Dokona³y siê jedynie zmiany
natury gospodarczej. Przeprowadzony zosta³ remont szko³y, doprowadzono
centralne ogrzewanie do pozosta³ych budynków, przebudowano budynek
gospodarczy i adoptowano na pomieszczenia do zajêæ. Przebudowano salê
gimnastyczn¹. Nad szko³¹ ci¹¿y³o jednak jakieœ z³owrogie fatum.

Bli¿ej teraŸniejszoœci
Makabryczn¹ cenzur¹ w historii szko³y by³ po¿ar - w dniu 8 lutego 1990

roku. Wczeœnie rano miastem wstrz¹snê³a wiadomoœæ, ¿e pali siê Jedynka.
Kto móg³, spieszy³ na pomoc. Oprócz stra¿y po¿arnej, wojska w ratowaniu
sprzêtu i pomocy dydaktycznych brali udzia³ rodzice, nauczyciele, m³odzie¿.
Sp³on¹³ strych i czêœæ piêtra. Wtedy okaza³o siê, ¿e szko³a (jak zapewnie
ka¿da) wszystkim jest droga. WyraŸnie ³zy w oczach mieli i wychowawcy, i
rodzice, i uczniowie.

W Urzêdzie Miejskim, w kontakcie z Kuratorium, decyzje co do dalszych
losów placówki zapada³y z minuty na minutê. W gabinecie naczelnika Kazi-
mierza Dêbickiego wrza³o. Pe³ne rêce roboty mia³ inspektor oœwiaty Jan
Krzysztof Brzeziñski. Wa¿ne rozmowy, telefony. Skutecznoœæ starañ - w³a-
œciwie absolutna.

Dyrektor Krystyna GwoŸdziañska nie by³a sama. Oprócz w³adz miej-
skich ¿yczliwoœæ okazali kieruj¹cy innymi placówkami oœwiatowymi. G³ów-
ny ciê¿ar pomocy wziê³a na siebie Szko³a Podstawowa nr 2. Na drug¹ zmia-
nê budynek zajmowa³a m³odzie¿ z Jedynki. Swoimi gabinetami, sekretaria-
tem, serdecznie podzielili siê - dyrektor, mgr Jerzy Kostrzewa oraz wicedy-
rektor, mgr Maria Bajus. W tej sytuacji mog³o w dobrych warunkach pra-
cowaæ kierownictwo Jedynki - dyrektor, mgr Krystyna GwoŸdziañska i wi-
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cedyrektor, mgr Urszula Oliniak. Sekretariatem zajmowa³a siê Jolanta
Komorowska. Wkrótce odesz³a na emeryturê. Zast¹pi³a j¹ Maria Kaczma-
rek.

Szko³a, "fragmentami", rozlokowana zosta³a w ró¿nych czêœciach mia-
sta. "Zerówki" w przedszkolach, klasy pocz¹tkowe na ul. Rac³awickiej i w
Domu Katechetycznym.

Nad warunkami funkcjonowania szko³y, w takich "partyzanckich" oko-
licznoœciach, czuwa³ organizacyjnie inspektor oœwiaty - mgr Jan Krzysztof
Brzeziñski. Niebawem opiekê administracyjn¹ nad instytucjami edukacji
przej¹³ starszy wizytator - mgr Jerzy Glazar.

Do odbudowy Jedynki przyst¹piono w zasadzie natychmiast. Dokumen-
tacjê przygotowa³ zespó³ pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Konrada Sta-
wiarskiego z Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Zielonej Górze. Generalnego
wykonawstwa podjê³o siê Przedsiêbiorstwo "Interbud" z Lubska, prowadzo-
ne przez dyrektora Zenona Lewicza. Wiod¹cym inspektorem nadzoru by³
mgr in¿. Zenon Pilarczyk.

Po istotnej zmianie personalnej we w³adzach miasta, w zaawansowanej fazie
kapitalnego remontu-odbudowy przebiegiem robót i Ÿród³ami finansowania zajmo-
wa³ siê troskliwie burmistrz - in¿. Czes³aw Fiedorowicz. Zrozumienie dla proble-

Zdjêcie szko³y po po¿arze w lutym 1990 roku.
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mów placówki wykazali te¿ inni cz³onkowie miejscowych w³adz.
Sumiennie i skutecznie k³opotami remontowymi trudzi³ siê starszy wi-

zytator Jerzy Glazar. Wiele starañ w tym kierunku w³o¿y³a dyrektor Miej-
sko-Gminnego Zespo³u Administracyjnego Szkó³ - Danuta Drapa. Kurato-
rium, kurator oœwiaty Stanis³aw RzeŸniczak, z determinacj¹ siêga³ do wszel-
kich mo¿liwoœci ekonomicznych i technicznych, co zaowocowa³o, w tym trud-
nym czasie, rekordowo szybkim zakoñczeniem robót.

Z dniem 1 wrzeœnia 1991 roku zmieni³o siê kierownictwo szko³y. Dotych-
czasowa dyrektor - mgr Krystyna GwoŸdziañska i wicedyrektor - mgr Ur-
szula Oliniak przesz³y na emeryturê. W wyniku konkursu dyrektorem zo-
sta³ Stanis³aw Turowski. Rolê wicedyrektora przyjê³a mgr Miros³awa Gor-
now. Swoj¹ sumiennoœci¹ i pracowitoœci¹, wspó³kieruj¹c placówk¹, skutecznie
przyczynia³a siê do osi¹gniêæ szko³y.

Wœród powszechnej wielkiej ¿yczliwoœci dosz³o wkrótce do oficjalnego
otwarcia odnowionej szko³y 24 kwietnia 1992 roku. By³o to wielkie wyda-
rzenie w historii Jedynki. Tak¿e bardzo znacz¹ce dla ca³ego miasta.

Uroczystoœci rozpoczê³y siê Msz¹ Œw. w Koœciele pw. Œwiêtej Trójcy. Ju¿
na terenie samego odbudowanego obiektu w uroczystoœciach wziêli udzia³
m. in.: przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Ryszard Sibiñski, burmistrz - Cze-
s³aw Fiedorowicz, kurator oœwiaty - Stanis³aw RzeŸniczak, projektant ge-
neralny - prof. Jan Konrad Stawiarski. Tak¿e tutaj by³ dziekan, proboszcz
Jan Guss. Uczestniczyli rodzice, m³odzie¿, przedstawiciele wojska, ró¿nych
instytucji i organizacji. w sumie - PRZYJACIELE szko³y. Podczas odbudo-
wy wykorzystano wszelkie warunki i szanse. Zaowocowa³o to faktem, i¿
powsta³ obiekt o wiêkszej kubaturze. Przyby³y dwie kondygnacje. Ca³oœæ,
dobrze zaprojektowana, sta³a siê bardziej funkcjonalna.

Zgodnie z technicznymi za³o¿eniami ma swe lokum studio radiowe (przy-
gotowano warunki dla sieci telewizyjnej), przewidziano salê komputerow¹
na dziewiêæ stanowisk. Harcówka - zaspokaja³a oczekiwania zainteresowa-
nej m³odzie¿y. Stosowne funkcje spe³nia³a sala do gimnastyki korekcyjnej.
By³ gabinet lekarski i oczywiœcie aula. Razem, w tym wyremontowanym
budynku g³ównym przygotowano 28 pomieszczeñ dydaktycznych, typowo
"klasowych". Gdy dodaæ sale lekcyjne w osobnym segmencie kultury tech-
niczno-plastycznej, placówka dysponowa³a 33 pomieszczeniami. Do dyspo-
zycji spo³ecznoœci szkolnej by³a równie¿ biblioteka szkolna (14,5 tys wolumi-
nów), sala gimnastyczna oraz sto³ówka (jednoczeœnie mieœci 80 osób, a mo-
g³a przygotowaæ na raz - 350 obiadów; w ci¹gu roku szkolnego ¿ywi³o siê w
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niej dziennie oko³o dwieœcie dzieci i doros³ych).
Nauka odbywa siê wiêc na jedn¹ zmianê. Od 1 stycznia 1994 roku szko-

³a - tak jak inne podstawówki i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w mieœcie - sta³a
siê  placówk¹ samorz¹dow¹. W³adze lokalne bardzo ¿yczliwie traktowa³y
sprawy edukacji, st¹d nie ma by³o problemów finansowych.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, wed³ug powszechnej opinii,  szko³a praco-
wa³a w warunkach znakomitych. Kapitalne znaczenie mia³ fakt, i¿ nauczy-
ciele cechowali siê wyj¹tkow¹ solidnoœci¹, aktywnoœci¹ w dzia³alnoœci edu-
kacyjnej, na rzecz dzieci. Tworzyli zespó³ ludzi sobie ¿yczliwych. Podobnie -
tylko bardzo dobrze mo¿na mówiæ o wszystkich pracownikach pozapedago-
gicznych. Odnosi siê wra¿enie, i¿ wspaniali z Jedynki gotowi s¹ podj¹æ naj-
trudniejsze nawet zadania.

Szko³a wci¹¿ poszerza³a swoj¹ ofertê w kierunku œrodowiska. Od roku
1994 œciœle wspó³dzia³a³a z Gubiñskim Towarzystwem Kultury (stowarzy-
szenie tu mia³o siedzibê), któremu prezesowa³ S. Turowski, a wiceprezesami
(nie mówimy o historii GTK) by³y osobowoœci, indywidualnoœci tej miary co
Jan Bakalarz, mgr Józef Bartkowiak, Tadeusz Firlej, mgr W³odzimierz
Rogowski.

Z satysfakcj¹ odnotowujemy istotne gesty wsparcia dla tej placówki. Oprócz

Wspó³czesne zdjêcie szko³y.
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sta³ej wszechstronnej opieki w³adz miasta. W roku 1992, na dobry pocz¹tek,
kierownictwo firmy EXSPOL (przyczyni³ siê do tego mgr in¿. Kazimierz Dêbicki,
wtedy odpowiedzialny za oddzia³ firmy w Gubinie) przekaza³o szkole dwa nowe
komplety komputerów.

Dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pomaga³ dyrekcji organizowaæ mgr Edward Siedlecki
- dyrektor firmy TESE z Zielonej Góry (kursy jêzykowe, porady bioterapeutów).

Poczynania ekonomiczne i twórcze (wydawnicze) inspirowa³ i wspiera³ mgr
in¿. Julian Kasowski - prezes i w³aœciciel firmy OKADA EKSPORT z Zielonej
Góry. Szeroki, wojewódzki mecenat kulturalny tego przedsiêbiorstwa u³atwia³
szkole nawi¹zywanie korzystnych kontaktów "edukacyjnych". Ró¿n¹ pomoc szkole
nios³o gubiñskie Przedsiêbiorstwo Us³ug Miejskich, kierowane przez dyrektora
Bronis³awa Lasotê.

Cenne wsparcie wychowawcze, organizacyjne, inne sz³o do szko³y, od lat, z
wojska, szczególnie z 5. Kresowego Pu³ku Artylerii Przeciwlotniczej. Nie wszyst-
kie szanse wspó³pracy, tutaj, przez Jedynkê zosta³y  wykorzystywane.

Rok 1995/96. Sytuacja niemal jak w roku poprzednim. W 28 oddzia³ach uczy³o
siê 703 dzieci; pod opiek¹ 44 nauczycieli. Zatrudnionych by³o 2 pracowników ad-
ministracyjnych i 13 gospodarczych.

Wysi³ek edukacyjny ukierunkowany by³ w pierwszym rzêdzie na wychowanie
regionalne, w duchu szeroko pojêtej otwartoœci szko³y, na ekologiê, turystykê i pro-
mocjê zdrowia. Szczególnie uwa¿nie traktowana by³a problematyka samorz¹dowa.

Kontynuowano starania o rozwój kultury fizycznej. W 1995 roku, w styczniu,
Jedynka by³a wspó³organizatorem Miêdzynarodowego Turnieju Pi³ki Rêcznej.
Uczniowie st¹d zdobyli pierwsze miejsce w Pó³fina³ach Mistrzostw Polski w pi³ce
rêcznej. Byli 6-krotnie finalist¹ mistrzostw województwa w lekkiej atletyce.

Jak w innych szko³ach - prowadzone by³y klasy sportowe. Corocznie organizo-
wano dla dzieci wypoczynek letni i zimowy pod has³ami "ferie w szkole", "lato w
szkole". Z urozmaiconym programem zajêæ, z wy¿ywieniem. Podstawowa pomoc
finansowa - ze strony Zarz¹du Miasta. Organizowano w placówce wychowanie
przedszkolne, w dwóch oddzia³ach.

Zespó³ pedagogiczny zdawa³ sobie sprawê, ¿e zadania edukacyjne s¹ coraz
trudniejsze. Czas rzuca nowe wyzwania. We wspó³pracy z innymi szko³ami z
instytucjami kultury, z ca³¹ infrastruktur¹ spo³eczn¹ placówka usi³owa³a wy-
chowywaæ dla humanizmu, tolerancji, pokoju, wzajemnej ¿yczliwoœci. Do
tego celu coraz lepiej wykorzystywane s¹ treœci programowe. K³adzie siê
nacisk na dialog z praktyk¹ ¿yciow¹, by wychowankowie nie stawali bez-
radni wobec bardzo trudnej nieraz rzeczywistoœci.
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Dane statystyczne o iloœci uczniów, problemy
pedagogiczne

Naukê szkoln¹ rozpoczêto 5 wrzeœnia 1945 roku. W dniu 1 grudnia 1945
roku zapisanych by³o 208 uczniów, utworzono siedem oddzia³ów . W kolej-
nych latach przybywa³o coraz wiêcej uczniów i w roku szkolnym 1954/55
by³o ich 328. Jak wygl¹da³o to w liczbach przedstawia poni¿sza tabela.

Z przedstawionej tabeli mo¿emy wywnioskowaæ, ¿e w latach 1948-1950
zmniejszy³a siê wyraŸnie liczba dzieci w szkole. Nie utworzono klas szó-
stych i siódmych, poniewa¿ najstarsze klasy zosta³y przeniesione do nowo
utworzonej szko³y nr 2. Drug¹ przyczynê zmniejszenia iloœci uczniów nale-
¿y upatrywaæ w przymusowym wysiedlaniu rodzin niemieckich. Praca pe-
dagogiczna i wychowawcza z dzieæmi i m³odzie¿¹ nastrêcza³a nauczycielom,
w pocz¹tkowym okresie wiele trudnoœci. Znaczna czêœæ dzieci, choæ czysto
ubrana, by³a biedna, czêsto bez obuwia i ciep³ej odzie¿y, a ponadto niedo¿y-
wiona. By³y równie¿ znaczne trudnoœci egzekwowania obowi¹zku szkolne-
go, wœród m³odzie¿y odwyk³ej w warunkach wojennych od nauki. Do szko³y
uczêszcza³o 19 sierot, znajduj¹cych siê w doœæ trudnych warunkach. Oprócz
pomocy finansowej, któr¹ zapewnia³ Inspektorat Oœwiaty, na polecenie Mi-
nisterstwa Oœwiaty sieroty, które znalaz³y schronienie w rodzinach zastêp-
czych, powierzono sta³ej opiece nauczycieli-wychowawców. Od stycznia 1946
roku rozpoczêto regularne dokarmianie dzieci w organizowanych sto³ów-
kach szkolnych. Pracê wychowawcz¹ utrudnia³y panuj¹ce w mieœcie sto-
sunki. Dzieci pochodz¹ce z ró¿nych œrodowisk prowadzi³y ze sob¹ bójki.
Wiele z nich, za przyk³adem rodziców uprawia³o szaber w nierozminowa-
nym dok³adnie mieœcie, co prowadzi³o do nieszczêœæ. Brakowa³o podrêczni-
ków, zeszytów, o³ówków, po które trzeba by³o jeŸdziæ a¿ do Poznania. Powa¿-
nym problemem by³ te¿ ustawiczny przyp³yw coraz to nowych uczniów i
nierównomiernoœæ poziomu wiedzy, co wynika³o z du¿ych przerw w nauce
oraz pochodzeniu z ró¿nych œrodowisk i regionów. Rozwój szko³y w nastêp-
nym dziesiêcioleciu przedstawia siê nastêpuj¹co:
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Od 1956 roku liczba uczniów szko³y zaczê³a gwa³townie wzrastaæ i do
1961 roku podwoi³a siê osi¹gaj¹c 803 dzieci. Z pewnoœci¹ wp³yw na to mia³a
zwiêkszona liczba urodzeñ po wyzwoleniu, ale przede wszystkim aktywiza-
cja powiatu po przemianach paŸdziernikowych i zwi¹zany z ni¹ nap³yw
ludnoœci z zewn¹trz. W liczbie przybywaj¹cych do szko³y przewa¿a³y dzieci
repatriantów. Jak wynika z analizy protoko³ów uczniowie ci mieli bardzo
du¿e trudnoœci w opanowaniu jêzyka polskiego. Kultura ¿ycia codziennego
tych dzieci by³a niska, nale¿a³o wk³adaæ du¿o wysi³ku, aby nauczyæ ich
prostych form grzecznoœciowych. Bywa³o tak, ¿e czasem zamiast uczyæ czy-
tania i pisania nale¿a³o najpierw uczyæ podstawowych czynnoœci spo³ecz-
nych, jak na przyk³ad estetyki i schludnoœci w wygl¹dzie, dbania o higienê
osobist¹, zachowania siê przy stole. Wiêkszoœæ z uczniów bardzo szybko
asymilowa³a siê. Po zlikwidowaniu powiatu, szkolnictwo podstawowe podle-
ga³o administracji nadrzêdnej w Kroœnie Odrzañskim. Szko³a w latach 1965
- 1975 przedstawia siê nastêpuj¹co:

W okresie tego dziesiêciolecia do szko³y uczêszcza³a bardzo du¿a liczba
dzieci. Zwiêkszona liczba uczniów zwi¹zana jest z wprowadzeniem do szkó³
nowych programów nauczania, wi¹za³o siê to z wyd³u¿eniem okresu kszta³-
cenia o jeden rok (klasa VIII). Nadal ogromnym problemem by³a du¿a iloœæ
dzieci niesystematycznie realizuj¹cych obowi¹zek szkolny. Na przyk³ad w
roku szkolnym 1969/1970 by³o to czterdziestu uczniów. Dochodzi³o równie¿
do konfliktów pomiêdzy uczniami, które niejednokrotnie przeradza³y siê w
powa¿ne bójki. Zdarza³y siê te¿ pojedyncze przypadki kradzie¿y . Czêstym
zjawiskiem by³o palenie papierosów przez uczniów. W roku 1975 wraz z
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nowym podzia³em administracyjnym kraju do  Gubina z powrotem przenie-
siono Wydzia³ Oœwiaty i Wychowania. W latach 1975 - 1985 obraz szko³y
by³ nastêpuj¹cy:

Od roku szkolnego 1978/79 w szkole nast¹pi³ spadek iloœci dzieci, na
skutek zmniejszenia liczby urodzeñ w latach 1963 - 1966. Drugim powo-
dem, nie bez znaczenia by³ kapitalny remont w szkole. Zajêcia odbywa³y siê
w trzech punktach w mieœcie na drug¹ zmianê. Du¿a liczba dzieci pochodzi-
³a z rodzin rozbitych, nadu¿ywaj¹cych alkoholu, co czêsto w konsekwencji
doprowadza³o do problemów wychowawczych w szkole. Najtrudniejszym pro-
blemem tego okresu by³o palenie papierosów oraz pojedyncze przypadki pi-
cia alkoholu. Oba te zjawiska najczêœciej wystêpowa³y na ró¿nych impre-
zach organizowanych przez szko³ê np. dyskotekach, ogniskach, wyciecz-
kach. Nauczyciele zobowi¹zani byli do nasilonej kontroli podczas przebiegu
tych spotkañ. W kolejnych latach obraz szko³y nie uleg³ wiêkszej zmianie.
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Od roku 1985 liczba uczniów w szkole utrzymuje siê na sta³ym poziomie.
W latach 90-tych nasili³y siê problemy wychowawcze. W zwi¹zku z otwar-

ciem granicy zaczê³o wystêpowaæ zjawisko prostytucji nieletnich i tzw. "jumy",
czyli kradzie¿y przez dzieci i m³odzie¿ towarów w sklepach po³o¿onych po
drugiej stronie granicy. Uczniowie, skuszeni mo¿liwoœci¹ zarobienia szyb-
kich pieniêdzy, trudnili siê nielegalnym przemytem papierosów przez grani-
cê. Coraz czêstsze by³y przypadki picia alkoholu i to przez m³odsze roczniki,
na przyk³ad z klas szóstych . Na terenie szko³y dochodzi³o do zachowañ
agresywnych zarówno wobec kolegów jak i nauczycieli. W szkole pojawi³ siê
równie¿ problem narkomanii. Najwiêkszy niepokój wzbudza³o jednak nasi-
lenie zachowañ patologicznych wœród dziewcz¹t. Wiele tych zachowañ wy-
nika³o z wzrostu stopy bezrobocia, a co za tym idzie, poszerzania siê krêgu
dzieci z rodzin o bardzo niskim statusie materialnym.

£¹cznie, od wrzeœnia 1945 roku do czerwca 2015 r., mury szko³y opuœci³o
4051 uczniów. Od roku szkolnego 1999/2000, po reformie oœwiaty, w budyn-
ku funkcjonuj¹ dwie niezale¿ne placówki SP 1 (6-letnia) i Gimnazjum nr 1
(3-letnie).

Kieruj¹cy Szko³¹ Podstawow¹ nr 1 w Gubinie w latach 1945-2015

Stanis³aw £oziñski 1945-1953
Stanis³awa W³odarska 1953- 1972
Józef Muzg 1972-1975
Krystyna GwoŸdziañska 1975-1991
Stanis³aw Turowski 1991-1997
Miros³awa Gornow 1997-2004
Genowefa Barabasz 2004-2010
Dorota Grzelak 2010- do chwili obecnej
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Adach Henryka
Anders Anna (Markowska)
Banaszczyk Leszek
Banaszczyk Teresa (z d. Ni¿yñska)
Banaszkiewicz Henryk
Barabasz Genowefa
Bartodziej Gra¿yna
Bednarow³cz Helena
Bednarowicz Józef
Bednarska Danuta
Bednarz Dorota
Bembenik Janina
Boczkowska Irena
Bekisz Katarzyna
Berdysiak Bogdan
Bielañska Ma³gorzata (Frydrych)
BorkowskaHelena
Bo¿ek-Romanowicz Anna
Buczacka Maria
Buczacki Krzysztof
Bujna Barbara
BurzyñskaJadwiga
Brzeziñska Anna
Cicha Dorota
Cichowicz Ma³gorzata
Ciechanowicz Zuzanna

Che³chowska Helena
Che³miniak Edyta
Ch³opecka Ewa
Ch³opeckaKrystyna
Chmielewska-Siwek Adriana
Chrobak Maria
Czarnecka Cecylia
Czupek Mieczys³awa
Czybir Alina
Czybir Regina
Czybir Zuzanna
Æwiek Anna
D¹browska Katarzyna
Dêbicka Józefa
Dêbski Stefan
Dobija El¿bieta
Dobek Anna
Drozd Anna (z d. Skowroñska)
Dworczak Emilia
Dudziñki Silvia
Durniat-Gruszecka Magdalena
Duœ Jadwiga
Dziurzyñska Maria
Fiedorowicz Stefania
Filozof Violetta
Fi³yk Halina (Kostrzewa)

Sukcesy odnoszone przez uczniów
Trudno dzisiaj znaleŸæ w Ÿród³ach, informacje o sukcesach uczniów w

pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci szko³y. Z wypowiedzi by³ej uczennicy
wynika, ¿e w latach piêædziesi¹tych rozpocz¹³ sw¹ dzia³alnoœæ zespó³ gim-
nastyczno-akrobatyczny, który zaj¹³ jedno z czo³owych miejsc w powiecie i
awansowa³ do eliminacji wojewódzkich. Byli to uczniowie: Danuta Œwi¹tek,
Barbara Sierpiñska, Teresa Goliñczak, Krystyna Bitner, Kornelia Grzy-
bek, Bronis³awa Aleksandrowska, Eugenia Wróblewska, Bogus³awa Polak.

Imienny wykaz nauczycieli ucz¹cych w szkole
w latach 1945 - 2015



32  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

Fiszer Teresa (K³os)
Fo³tyn Zofia
Foryszewska Irena
Franczak Renata
Frodrych Ma³gorzata
Gawron El¿bieta
Gierczyñski Tadeusz
Giermek Agata
Glimasiñska Janina
Gnerowicz Teresa (Lichacz)
Gornow Miros³awa
Górska Bronis³awa
Grabowski Zbigniew
Grygielska Teresa
Gulbinowicz Iwona
Grzecznowska Halina
Grzelak Dorota (z d. Kaczor)
Grzeszczyk Iwona
Grzegorzak Leszek
Gntzeit Teresa
GwoŸdziañska Krystyna
Hadada Jolanta
Igliñska Kunegunda
Iwañska Zuzanna
Jagie³³o Augustyn
Janas Maria
Jankowiak Urszula
Jankowska Urszula (Peltz)
Januszkiewicz Stanis³aw
Jasinowska Maria
Jaœkiewicz Danuta
Jaworska Sylwia
Jêdrzejczyk Renata
Jurkowski Henryk
Kaczor Dorota (Grzelak)
Kaczmarek Renata
Kaczyñska Franciszka

Ka³¹¿na Barbara (z d. Nadolska)
Ka³¹¿ny Marian
Kamiñska Marzena
Kamiñska Teresa
Karska Agnieszka
Kasowska Dorota (Kawa³ek)
Kasprzek Barbara
Kawa³ek Dorota (z d. Kasowska)
KaŸmierczak Bogus³awa
Kêdzierska Kazimiera
Klimek Krystyna
K³os Teresa (z d. Fiszer)
K³osowicz Zygmunt
Ko³oszyc Janina
Konarska Irena
Konat Marzena (Swiderska)
Konieczny Jan
Koper Józef
Koprowska Halina
Korczak Alicja
Korsak Adriana
Korzeniak Ewa
Kosmala Urszula
Kosmala Wanda
Kotapski Jaros³aw
Kostrzewa Jerzy
Koœciuczyk Zofia
Koœla Marianna
Kowalska Jadwiga
Kowzan Marian
Krakowska Jadwiga
Krumplewska Anna (Winiszewska)
Krupa Agata
Krzywochaæko Teresa
Krzy¿anowski Zygmunt
Kubczak Krystyna
Kuchnicki Micha³
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Kuczerska Ma³gorzata
Kuczyñska- Wichman Renata
Kujawa Ma³gorzata
Kusy Tadeusz
KuŸnicka Emilia
Lebida Maria
Lêc Krystyna
Leja Jadwiga
Lemierz El¿bieta (Salej)
Lewandowska Zdzis³awa
Liczbiñska Helena (Podhorecka)
Lurka Bogus³awa
£upczuk Maria
Lutyñska Agata
£ada Karolina
£êgowicz Ewa
£oziñska Alicja
£oziñski Stanis³aw
£ukaszewicz Maria
Machela Jadwiga
Macewicz - ¯uk Anna
Maci¹g Agnieszka
Maæków Krystyna (z d. Orion)
Markowska Dorota (z d. Nowakowska)
Markowski Julian
Markowski Marek
Marusiak Jan
Marusiak Maria (Rogos)
Mazurek Alicja
Mazurek Magdalena
Michalak Anna
Michalak Zofia (z d. Milewicz)
Migoñ Jadwiga (z d. Duœ)
Migoñ Jan
Milewicz Zofia (Michalak)
Milto Dorota
Miller Leszek
Misiñska El¿bieta
Miszczak El¿bieta
Moskal Anna

Mrówczyñski Stanis³aw
Mrówczyñska Irena (z d. Paszek)
Mucowski Adam
Mularczyk Janina
Muzg Bronis³awa
Muzg Józef
Nadolska Barbara (Ka³¹¿na )
Nalepa Jolanta
Nehrebecka Maria
Niparko Ma³gorzata
Ni¿yñska Teresa (Banaszczyk)
Nowakowska Dorota (Markowska)
Olechnowicz Grzegorz
Olechnowicz Violetta
Olihwer El¿bieta
Oliniak Urszula
Orion Krystyna (Maæków)
Orzechowska Jadwiga
Osika Jerzy
Ossowska Teresa
Panek Janina
Papaj Jan
Paszek Irena (Mrówczyñska)
Piech Kazimiera
Piecuch Edykt
Pieróg Maria
Pietsch Tadeusz
P³onka El¿bieta
Pobo¿an Ryszard
Podgórska Helena
Podhorecka Helena (Liczbiñska)
Pop³awska Józefa
Potocka Beata
Potrapeluk Kazimiera
Przyby³a Zygmunt
Ragin Janina
Rajkowska El¿bieta
Ratajczak Alicja
Regulski Kazimierz
Robowski Walenty
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Rogos Maria (z d. Marusiak)
Romanowska Krystyna
Roliñska Monika
Rudnicka Ludwika (Wysocka)
Rygiel Lidia
Satko Mieczys³aw
Salabura Antoni
Saltarski Ryszard
Sapie¿yñska Jadwiga
Sawulak Barbara
Sibiñski Marian
Sienkiewicz Teresa
S³awiñska Daniela
S³owik Wies³aw
Smal Ireneusz
Skowroñska Anna (Drozd)
Spicha³a Ma³gorzata
Soba³a El¿bieta (z d. Ziemba)
Solecki Robert
Stankiewicz Piotr
Stawska Janina
Storto Marian
Strecker Zdzis³aw
Strza³kowski Kazimierz
Szkrobol Jolanta
Szpurka Marta
Sztolberg Tadeusz
Szuber Jadwiga
Szumnarska Stefania
Szuszkiewicz Lidia
Œlipko Kinga
Œlêzak Zofia
Œmigielska Halina
Œnie¿ek Stanis³awa
Œwiderska Marzena
Talaga Teresa (Kozubal)
Tomaszewska Anna
Tracewicz Gra¿yna

Trzybiñska Anna
Tuliszkiewicz Wac³aw
Turowski Stanis³aw
Twardowska Wiktoria
Tyl Alicja
Tymiec Maria
Watrak Krystyna
Wawrzyniak Teresa
Wawrzyniak Ewa
Wereœniak El¿bieta
Wichliñska Eugenia
Wiechno Ewa
Wielgo Irena
Wilecka Bronis³awa
Wiliszewska Krystyna
Winohradnik Jadwiga
Winiszewska Anna
Winiszewski Dariusz
W³odarska Ewa
W³odarska Krystyna
W³odarska Stanis³awa
Wojciechowska Kazimiera
Wróbel Barbara
Wypych Bogus³aw
Wysocka Kunegunda
Wysocka Ludwika (z d. Rudnicka)
Zaj¹czek Janina
Zajcewa ¯anna
Zapotoczna Ryszarda
Zapotoczny Józef
Zalewska Janina
Zbroja Franciszka
Ziemba El¿bieta (z d. Soba³a)
Ziemann Kamila
Ziêty Janina
¯aklicka Wies³awa
¯ó³kiewski Zygmunt
¯ybura Eugeniusz

W³odzimierz Rogowski i Stanis³aw Turowski
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„Z biegiem lat, z biegiem dni”

Jubileusz 70-lecia liceum
1945-2015

W 2015 roku minê³o ju¿ 70 lat od chwili powstania w Gubinie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego. Pocz¹tki by³y bardzo trudne, gdy¿ dzia³ania wojenne
zniszczy³y Guben, a zw³aszcza jego centrum. Trudno wiêc by³o znaleŸæ  w
nim nieuszkodzony budynek. Po-
nadto Niemcy pozostawili po sobie
mnóstwo min, a grozy dope³nia³y
bandy grabi¹ce miasto i niemiec-
cy dywersanci. W  Gubinie, bo
tak¹ nazwê przyjê³a polska czêœæ
miasta po zakoñczeniu dzia³añ
wojennych w 1945 roku, brakowa-
³o dos³ownie wszystkiego.

Powstanie liceum w tak trud-
nych warunkach graniczy³o z cu-
dem - by³ rok 1945. Nie odstraszy-
³o to jednak grupy zapaleñców,
¿o³nierzy stacjonuj¹cych w Gubi-
nie zwolnionych ze s³u¿by w celu
wsparcia powstaj¹cego szkolnic-
twa. Jeden z nich, zdemobilizowa-
ny oficer 38. Pu³ku Piechoty, mgr
mjr  Mieczys³aw Mierzyñski, z
wykszta³cenia magister fizyki (po-
siada³ tak¿e dyplom klasy œpiewu
Warszawskiego Konserwatorium),
przekona³ przedstawicieli Kurato-
rium Okrêgu Szkolnego w Pozna-
niu o celowoœci powstania szko³y
œredniej w Gubinie.

Na jej siedzibê wybrano stoj¹-
cy w centrum miasta w niewiel-

Budowê wy¿szej szko³y ¿eñskiej (dzisiejszego Ze-
spo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych przy ul. Piastow-
skiej) ukoñczono w ci¹gu 411 dni roboczych.
Koszty ca³ej budowli, ³¹cznie z ca³kowitym wy-
posa¿eniem wewnêtrznym i ogrodzeniem nieru-
chomoœci wynios³y 312 tysiêcy marek. By³ wów-
czas 1906 rok.
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kim stopniu uszkodzony budynek by³ego gimnazjum niemieckiego przy uli-
cy Warszawskiej (obecnie Obroñców Pokoju). O wyborze tego budynku na
siedzibê szko³y zdecydowa³ równie¿ fakt jego bogatego zaopatrzenia w pomo-
ce dydaktyczne, pochodz¹ce zapewne z wielu innych szkó³ niemieckich.

Og³oszenia o przyjêciu chêtnych do Gimnazjum i Liceum dla Doros³ych
ukaza³y siê w mieœcie 8 paŸdziernika 1945 roku. Oficjalne otwarcie i rozpo-
czêcie roku szkolnego Miejskiego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego
odby³o siê 15 paŸdziernika.

Pierwszym dyrektorem placówki zosta³ mgr Mieczys³aw Mierzyñski.
Naukê rozpoczê³o 9 uczniów. W listopadzie 1945 roku by³o ich 36, w tym 6 w
klasie I LO. Bardzo trudne warunki ¿ycia mia³a pierwsza grupa nauczycie-
li, którym czêsto brakowa³o ¿ywnoœci i pr¹du oraz nieregularnie wyp³acano
im pensje. Trudno by³o znaleŸæ chêtnych do pracy w szkolnictwie. Powodo-
wa³o to wiele k³opotów kadrowych. Na pocz¹tku roku szkolnego 1946/1947
z tego powodu zawieszono nawet na krótko zajêcia w szkole.

Du¿ym ciosem dla wszystkich by³ po¿ar budynku szkolnego 23 lutego
1946 roku wywo³any, prawdopodobnie, przez niemieckich dywersantów. Ogieñ
strawi³ doszczêtnie szko³ê i wiêkszoœæ znajduj¹cych siê w niej pomocy na-
ukowych. Przymusowa przerwa w zajêciach trwa³a do 5 marca, kiedy to po
niewielkim remoncie na potrzeby szko³y zosta³ zaadoptowany budynek przy
ulicy Piastowskiej 52/54. W nowej siedzibie mieœci³o siê szeœæ sal lekcyj-
nych, pomieszczenia na pracownie i zbiory, kancelaria i gabinet lekarski.
Rosn¹ca liczba uczniów w klasach gimnazjalnych i licealnych, ciasnota po-
mieszczeñ, brak sali gimnastycznej i auli wymusi³y decyzjê o przeniesieniu
siedziby szko³y do budynku, zajmowanego dotychczas przez Pañstwowy Urz¹d
Repatriacyjny, przy ulicy Œwierczewskiego 1, gdzie mieœci³a siê ju¿ Szko³a
Powszechna nr 2. Budynek przy ul. Piastowskiej przeznaczono na internat.

Reforma oœwiaty w 1948 roku znios³a podzia³ szko³y na gimnazjum i
liceum. Czteroletnie liceum sta³o siê czêœci¹ sk³adow¹ jedenastoletniej Pañ-
stwowej Szko³y Stopnia Podstawowego i Licealnego.

W 1949 roku mury szko³y opuœcili pierwsi absolwenci kursów przyspie-
szonych. Do matury przyst¹pi³o siedmiu abiturientów, œwiadectwo dojrza³o-
œci otrzyma³o szeœciu: Chrostowska Eugenia, Chrostowski Stanis³aw, Ku-
czera Jerzy, Kuczera Jan, Szyszko Ildefons, Szyrlewski Henryk.

Dla uczczenia piêciolecia pierwszej w Gubinie szko³y œredniej nauczycie-
le i uczniowie w czynie spo³ecznym wyremontowali w roku szkolnym 1949/
1950 szereg sal lekcyjnych, uporz¹dkowali szkolne boisko. Brali równie¿
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udzia³ w zalesianiu terenów wokó³ szko³y i w nadleœnictwie Chlebowo.
W 1951 roku dyrektorem szko³y (styczeñ - luty)  zosta³ Kazimierz Pióro.
W marcu 1951 roku dyrektorem zosta³a Alicja Niezabitowska, która

zajmowa³a to stanowisko do sierpnia 1951 roku.
W roku szkolnym 1951/52 funkcjê dyrektora pe³ni³ Henryk Po³ukord.

W latach 1952-1955 dyrektorem by³ mgr Jan Brzózka. W roku 1955 dyrek-
torem Pañstwowej Szko³y Stopnia Podstawowego i Licealnego zosta³ mgr
Józef Muzg.

Decyzj¹ Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Zielonej Górze 1 wrzeœnia 1958
roku nast¹pi³a kolejna zmiana nazwy szko³y. Odt¹d by³a to Szko³a Podsta-
wowa i  Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Gubinie. Na wniosek rady pedagogicz-
nej i dyrektora Józefa Muzga, w³adze miejskie przyst¹pi³y do odbudowy
istniej¹cego od 1857 roku, a zrujnowanego w czasie wojny budynku nie-
mieckiego liceum ¿eñskiego przy ulicy Piastowskiej 26. Przeniesienie do
nowej siedziby nast¹pi³o w paŸdzierniku 1959 roku.

W 1965 roku dyrekcja i grono pedagogiczne z³o¿y³o w Kuratorium Oœwiaty
w Zielonej Górze wniosek o nadanie szkole imienia Boles³awa Chrobrego.
W³adze oœwiatowe narzuci³y liceum innego patrona - Marcina Kasprzaka.
W paŸdzierniku 1965 roku, w dwudziest¹ rocznicê powstania liceum, odby-
³a siê uroczystoœæ nadania imienia.

W 1966 roku szko³a podstawowa zosta³a oddzielona od liceum i mia³a
odrêbne kierownictwo, mieszcz¹ce siê nadal w tym samym budynku. W
1969 roku utworzono Liceum dla Pracuj¹cych. W roku 1970 dyrektorem
szko³y zosta³ mgr Edward Wo³oszyn. W 1975 roku Komitet Rodzicielski
ufundowa³ szkole sztandar. 24 maja 1976 r. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Marcina Kasprzaka, Liceum dla Pracuj¹cych i Œrednie Studium Zawodowe
utworzy³y Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych. 30 marca 1979 roku orzecze-
niem organizacyjnym Kuratora Oœwiaty i Wychowania w Zielonej Górze w
sk³ad Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych wesz³y: Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Marcina Kasprzaka, do którego uczêszcza³o ok. 350 uczniów, Liceum
dla Pracuj¹cych z 200 s³uchaczami i ponownie Szko³a Podstawowa z ci¹-
giem klas I - VIII i ok. 460 uczniami. 21 marca 1983r.Szkole Podstawowej
wydano nr 4. W 1985 roku dyrektorem ZSO zosta³ mgr W³odzimierz Rogow-
ski. W roku 1992 Dyrektorem zosta³ in¿. Kazimierz Kobus. W 1994 roku
Liceum dla Pracuj¹cych zmieni³o nazwê na Liceum dla Doros³ych. W 1995
roku dyrekcja i grono pedagogiczne powróci³o do dawnej idei nadania Li-
ceum imienia Boles³awa Chrobrego. Nast¹pi³o to w trakcie obchodów piêæ-
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dziesiêciolecia. Liceum otrzyma³o wówczas tak¿e nowy sztandar, a w bu-
dynku szko³y ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹, któr¹ uczczono pamiêæ pierw-
szego dyrektora Mieczys³awa Mierzyñskiego. Od 1999 roku w budynku przy
ul. Piastowskiej 26, w wyniku wprowadzenia nowej reformy oœwiatowej,
ma równie¿ swoj¹ siedzibê Gimnazjum nr 2. Od 2000 roku funkcje dyrekto-
ra ZSO pe³ni mgr Halina Bogatek. Obecnie w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych w Gubinie wchodz¹ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Boles³awa
Chrobrego i Gimnazjum nr 2.

Powstanie i rozwój liceum nie by³by mo¿liwy bez poœwiêcenia i zaanga¿o-
wania wielu osób. Niew¹tpliwie wa¿n¹ rolê odegrali w tym procesie dyrekto-
rzy szko³y i grono pedagogiczne, a tak¿e uczniowie.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Boles³awa Chrobrego w Gubinie, to szko³a
na trwa³e wpisana w lokalne œrodowisko. Jej uczniowie osi¹gaj¹ dobre wy-
niki na egzaminach maturalnych, co roku zdobywaj¹ tytu³y laureatów i
finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz tematycznych, maj¹
tak¿e na swym koncie sukcesy sportowe. Liceum od wielu lat zajmuje wyso-
kie pozycje w krajowych i wojewódzkich rankingach. W 2004r. uzyska³o
certyfikat "Szko³a z klas¹". Aby umo¿liwiæ uczniom harmonijny rozwój w
liceum prowadzone s¹ nieodp³atnie zajêcia pozalekcyjne, dzia³a gazetka szkol-
na "K.I.T.", Klub Wolontariusza i Szkolny Klub Sportowy "Aquatic". Co
roku organizowane s¹ nastêpuj¹ce imprezy: "Jesienne Spotkania z Litera-
tur¹", "Wypominki poetyckie", "Festyn przedmiotów œcis³ych", "Szkolna Wio-
sna Kulturalna", Dzieñ Otwartych Drzwi, fora na temat demokracji, stud-
niówka oraz przedsiêwziêcia sportowe skierowane do ca³ego œrodowiska:
"Otwarte mistrzostwa Gubina w ratownictwie wodnym szkó³ podstawowych",
"24-godzinny maraton p³ywacki o puchar Burmistrza Gubina", "Mistrzostwa
Gubina w dwuboju nowoczesnym", "Rodzinne mistrzostwa Gubina w p³ywa-
niu", "Miko³ajkowe zawody p³ywackie", "Halowy turniej pi³ki no¿nej o puchar
Burmistrza Gubina". Liceum jest organizatorem konkursów adresowanych
do szkó³ z terenu miasta i gminy Gubin oraz ca³ego powiatu kroœnieñskiego.
W ci¹gu ostatnich lat by³y to  m.in. "Powiatowy konkurs o krajach niemiec-
kojêzycznych i anglojêzycznych", "Konkurs plastyczno-fotograficzny o Gubi-
nie", "Konkurs na naj³adniejsze karmniki i domki lêgowe". Wspólnie z zagra-
nicznymi partnerami realizowane s¹ miêdzynarodowe projekty, m.in. "S³owo
ponad granicami", "Polsko-niemiecki sp³yw kajakowy", "Pojedynek mistrzów
s³owa". Wielokrotnie braliœmy te¿ udzia³ w wymianie szkolnej, goœciliœmy
uczniów z Niemiec, Ukrainy i Szwecji. Uczniowie naszej szko³y w czasie wa-
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kacji uczestniczyli w
miêdzynarodowych
obozach w Niemczech
i Anglii. Brali tak¿e
udzia³ w projektach
edukacyjnych, m.in.
"Szko³a-klucz do karie-
ry", "Fizyka jest cie-
kawa", "Akademia
Wiedzy o Œwiecie
Wspó³czesnym". Li-
ceum to szko³a, w któ-
rej tradycja ³¹czy siê z
nowoczesnoœci¹. Po-
stawa szacunku dla
przesz³oœci przejawia
siê w aktywnym
udziale w ¿yciu lokal-
nej spo³ecznoœci. Po-
dejmowane wspólnie
przez nauczycieli,
uczniów i rodziców
dzia³ania s³u¿¹
wszechstronnemu roz-
wojowi m³odzie¿y i s¹
wa¿nym elementem
oferty kulturalnej i
edukacyjnej Gubina.

Halina Bogatek i
Gra¿yna Bartkowiak
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Spotkanie po 20 latach

W tym roku Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Gubinie obchodzi³o piêkny jubile-
usz 70 - lecia istnienia. Przez ten czas przewinê³o siê przez jego zacne progi
tysi¹ce m³odych ludzi. Z pewnoœci¹ wiêkszoœæ z nich nie raz z rozrzewnieniem
wraca³o myœlami do tych piêknych, szkolnych lat, wspominaj¹c  zabawne,
radosne wydarzenia i te  trudne chwile, które ka¿dy uczeñ musi przejœæ.

Nie znamy losów absolwentów "ogólniaka", nie sposób by³oby je zebraæ.
Dlatego póki jeszcze ciep³e, przytoczmy ma³¹ próbkê takiej prezentacji na
przyk³adzie jednej z licealnych klas, tj. klasy IV "b" - rocznik 1993.

Jak potoczy³y siê losy absolwentów tej klasy, którzy spotkali siê po 20
latach w dniu 14 wrzeœnia 2013 roku? Wychowawca Mieczys³aw Jasinow-
ski ze wzruszeniem stwierdzi³: "Byliœcie najlepsz¹ i najsympatyczniejsz¹, a
jednoczeœnie ostatni¹ w mojej nauczycielskiej karierze klas¹. Podziwiam
Was i jestem dumny z tego, ¿e tak wielu z was uda³o siê osi¹gn¹æ tak wiele".

A oto nasze 20 lat:

Klasa I "b" podczas inauguracji roku szkolnego 1989 / 1990.
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1. Roksana Hasiuk (Abramczyk) - Ukoñczy³a PWSZ w Sulechowie na kie-
runku administracja publiczna, oraz studiowa³a na Uniwersytecie Zielonogór-
skim na kierunku politologia, gdzie uzyska³a tytu³ magistra. Mieszka w Gubi-
nie, pracuje od 20 lat w Powiatowym Urzêdzie Pracy Filia w Gubinie  na stano-
wisku specjalisty ds. rozwoju zawodowego. Jest mê¿atk¹, ma 2 dzieci: córkê 12
lat i 19- letniego syna, który obecnie studiuje na Politechnice Wroc³awskiej.

2. Agnieszka Po³owczuk (Bohatkiewicz) - Naukê w LO w Gubinie prze-
rwa³a po ukoñczeniu 3. klasy. Kontynuowa³a 3-letni¹ naukê w Gesamt-
schule mit Gymnasialer Oberstufe w Guben. Zda³a maturê w Niemczech,
jednak zdecydowa³a siê na studia w Zielonej Górze. Ukoñczy³a studia na
kierunku matematyka w zakresie zastosowañ matematyki i informatyki w
bankowoœci i ubezpieczeniach na Politechnice Zielonogórskiej (obecnie Uni-
wersytet Zielonogórski). Po studiach wyjecha³a do Wroc³awia. Tu na Aka-
demii Ekonomicznej ukoñczy³a dodatkowo roczne studium podyplomowe z
rachunkowoœci. Bêd¹c ju¿ na 5. roku studiów rozpoczê³a pracê w ANIXE
Polska we Wroc³awiu (www.anixe.pl). Firma dzia³a w bran¿y turystycznej
i tworzy dla niej innowacyjne oprogramowanie internetowe. Pracuje w niej
do dzisiaj. Wraz z rozwojem tej firmy przesz³a prawie wszystkie szczeble. A
zaczê³o siê banalnie od znajomoœci jêzyka niemieckiego i obs³ugi klientów
g³ównie z Niemiec. Testowa³a tworzone oprogramowanie, zajmowa³a siê ob-
s³ug¹ zg³aszanych b³êdów, prowadzi³a wdro¿enia oprogramowania oraz szko-
lenia z obs³ugi naszych aplikacji. Prowadzi³a i prowadzi obs³ugê kadrowo-
ksiêgow¹ firmy. Ukoñczy³a równie¿ kurs kasjera lotniczego i prowadzi³a w
firmie dzia³ sprzeda¿y biletów lotniczych. Nie pracowa³a chyba jedynie jako
programista. Obecnie jest dyrektorem ds. finansowo- administracyjnych.
Pozostaje blisko tego co lubi, czyli liczb, statystyki, analizy. Prywatnie:
szczêœliwa ¿ona i matka 2 dzieci. Mieszka we w³asnym domu na wsi w
okolicach Wroc³awia. Nadal siê rozwija w nowych obszarach. Tañczy salsê
kubañsk¹ i uczy siê jêzyka hiszpañskiego. M¹¿ prowadzi w³asn¹ firmê two-
rz¹c¹ wszelkie oprogramowanie dla sklepów internetowych. Syn (obecnie 8
latek) uprawia judo. Zaszczepi³a w nim zami³owanie do matematyki, cyfe-
rek i kombinacji. Córka (obecnie 2,5letnia) raczej pójdzie w kierunku mu-
zycznym i tanecznym. Póki co takie wykazuje zainteresowania i ³atwoœæ w
nauce.

3. Grzegorz Chawko - brak informacji
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4. Krzysztof Damuæ - brak informacji

5. El¿bieta Gawin - Mê¿atka, mieszka i pracuje we Wroc³awiu. Ma sze-
œcioletniego syna Kubusia. W 1998 ukoñczy³a studia na Wydziale Mecha-
nicznym Politechniki Zielonogórskiej,  na specjalizacji: Techniki Biomedycz-
ne, uzyskuj¹c tytu³ mgr in¿. W tym samym roku rozpoczê³a studia dokto-
ranckie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wroc³awskiej i ukoñczy³a
je w 2002 roku otrzymuj¹c tytu³ naukowy: dr in¿.  W czasie studiów (w
latach 1996-1997) pracowa³a jako konstruktor w Dziale Rozwoju Implan-
tów LfC w Zielonej Górze. Nastêpnie (2000- 2002) pe³ni³a funkcjê Asystenta
Naukowego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wroc³awskiej. W 2002
roku zosta³a In¿ynierem ds. Testów w Dziale Rozwoju Produktu w WABCO
Vehicle Control Systems we Wroc³awiu. Stanowisko to zajmowa³a do 2006
roku. W latach 2006 - 2014 by³a Kierownikiem Laboratorium Materia³o-
znawstwa w Dziale Rozwoju Produktu w WABCO (Wroc³aw). Obecnie pra-
cuje jako Kierownik Centrum Kompetencyjnego Jakoœci i Testów w Dziale
Rozwoju Produktu w WABCO we Wroc³awiu.

6. Kordian Gierczyñski  - ¯onaty, ma trzech synów, mieszka i pracuje w
Gubinie, jest wspó³w³aœcicielem firmy produkuj¹cej konstrukcje metalowe

7. Rafa³ Jagie³³o - Mieszka i pracuje w Poznaniu, ma 16-letni¹ córkê,
ukoñczy³ Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹, pracowa³ w MON, od 2010 r.
prowadzi w³asn¹ firmê w bran¿y informatycznej, pasjonuje siê narciarstwem
freeride i bieganiem na d³ugie dystanse.

8. Dorota Gorgoñ (Kisielewicz) - Po zdaniu matury i ukoñczeniu liceum
wyjecha³a do Wroc³awia. Swoj¹ edukacjê kontynuowa³a na Politechnice
Wroc³awskiej na wydziale Podstawowych Problemów Technicznych, kieru-
nek fizyka techniczna, specjalnoœæ in¿ynieria biomedyczna. We Wroc³awiu
pozna³a swojego mê¿a, ma dwoje dzieci,  dziewczynkê i ch³opca, obydwoje
chodz¹ jeszcze do szko³y podstawowej. Aktualnie pracuje w firmie zajmuj¹-
cej siê automatyk¹ przemys³ow¹ w dziale projektowym. Nie jest to zwi¹zane
z jej wykszta³ceniem, nie mniej lubi swoj¹ pracê, sprawia jej ona przyjem-
noœæ, a z ka¿dym kolejnym projektem pojawiaj¹ siê nowe wyzwania.

9. Grzegorz Kondracki - Nadal kawaler. Obecnie mieszka w Gubinie. Jest ¿o³nie-
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rzem i s³u¿y w Kroœnie Odrzañskim(wczeœniej w Gubinie oraz w Mor¹gu).

10. Joanna Kowalska - Od 17 lat zajmuje siê zarz¹dzaniem zasobami
ludzkimi. Pierwsze szlify menad¿erskie zdobywa³a w McDonald's, od ponad
7 lat pracuje w bran¿y bankowej - obecnie na stanowisku Dyrektora Od-
dzia³u w Alior Banku. Mieszka i pracuje w Gubinie. Ma 20-letni¹ córkê
Justynê, która jest studentk¹ Wy¿szej Szko³y Oficerskiej we Wroc³awiu.

11. Tomasz Koœciów - Jest ¿onaty. Ma osiemnastoletniego syna Huberta.
Mieszka i pracuje w Gubinie. Prowadzi w³asn¹ firmê: Okrêgow¹ Stacjê
Kontroli Pojazdów w Gubinie.

12. ¯anetta Cichosz (Legutko) - Mê¿atka, ma troje dzieci: piêtnastoletni¹
Nataliê, dwunastoletniego Jakuba i oœmioletni¹ Juliê. Mieszka w Gubinie. Ukoñ-
czy³a wy¿sze studia pedagogiczne na kierunku historia oraz studia podyplomo-
we z Wiedzy o spo³eczeñstwie (na Uniwersytecie Zielonogórskim). Od 2001 roku
pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Gubinie. W 2005
roku uzyska³a uprawnienia egzaminatora maturalnego z wiedzy o spo³eczeñ-
stwie, a w 2008 uprawnienia egzaminatora gimnazjalnego. Od 2010 roku jest
nauczycielem dyplomowanym.

13. Ma³gorzata Hasse (Mazurkiewicz) - Mê¿atka, ma jedno dziecko, miesz-
ka w Niemczech, ukoñczy³a studium w Poczdamie w zakresie spedytor w
transporcie miêdzynarodowym, nastêpnie pracowa³a w spedycji miêdzyna-
rodowej w Poczdamie, obecnie prowadzi w³asn¹ firmê zajmuj¹c¹ siê trans-
portem miêdzynarodowym

14. Monika Ma³ecka (Michalska) - brak informacji

15. Andrzej Momot - ¯onaty, ma 17- letniego syna Dominika, mieszka w
Tulcach, na przedmieœciach Poznania od 2000 r., wczeœniej mieszka³ w Po-
znaniu. Po maturze ukoñczy³ policealn¹ szko³ê ekonomiczn¹ w Lubsku,
nastêpnie wyjecha³ do Poznania, gdzie ukoñczy³ 2 kierunki studiów: prawo
i teologiê na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Specjalizuje siê w pra-
wie karnym, kryminalistyce, kryminologii, medycynie s¹dowej oraz w pra-
wie kanonicznym. Kilkanaœcie lat pracowa³ w firmie powi¹zanej z wojsko-
woœci¹, a obecnie pracuje w miêdzynarodowej korporacji prawniczej obs³u-
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guj¹cej podmioty prawne z Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W wolnych chwi-
lach biega, chodzi na strzelnicê, si³owniê, czyta i uczy siê jêzyków obcych.

16. Kamila Morawska-Siekaniec (Morawska) - Mê¿atka, dwoje dzieci,
mieszka w Warszawie, skoñczy³a studia na Politechnice Wroc³awskiej,
Wojskowej Akademii Technicznej i w Szkole G³ównej Handlowej, po stu-
diach rozpoczê³a pracê w miêdzynarodowej firmie korporacyjnej, szybki roz-
wój kariery zawodowej umo¿liwi³ jej realizacjê marzeñ zwi¹zanych z podró-
¿ami po Azji (zwiedzi³a Chiny, Nepal, Indie, Wietnam, Kambod¿ê, Singapur
i Malezjê) oraz bieganiem maratonów (ukoñczy³a ich 6), pracuje w firmie
"VAN GRAAF", jako Store Manager, za swoje szczególne ¿yciowe osi¹gniê-
cia uwa¿a narodziny swoich dzieci oraz wychowanie m³odszej siostry, któr¹
zajê³a siê po œmierci mamy.

17. Monika Grzecznowska (Nazgowicz) - Mê¿atka, trójka dzieci: syn Mate-
usz 22 lata student Uniwersytetu Wroc³awskiego na kierunku Geodezja i Kar-
tografia, córka Magda klasa maturalna LO, syn Jakub szeœcioletni pierwszo-
klasista, mieszka w Gubinie, do zamkniêcia przejœcia granicznego pracowa³a w
spedycji jako Agent Celny, ukoñczy³a wy¿sze studia pedagogiczne na kierunku
wychowanie przedszkolne i nauczanie pocz¹tkowe, obecnie pracuje jako na-
uczyciel w szkole w Strzegowie.

18. Artur Nowacki - ¯onaty, ma syna, mieszka w Zielonej Górze-Ochli,
studiowa³ na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Sanitarnej na Politechnice
Zielonogórskiej (obecnie Uniwersytet Zielonogórski), na pi¹tym roku studiów
zwi¹za³ siê z firm¹ FRANCEPOL, zajmuj¹c¹ siê transportem i spedycj¹, pra-
cuje w niej do dnia dzisiejszego, obecnie na stanowisku Dyrektor Generalny.

19. Pawe³ Olejnik - Po szkole œredniej studiowa³ fizykê na Wydziale Pod-
stawowych Problemów Techniki Politechniki Wroc³awskiej, jednak osta-
tecznie ukoñczy³ studia na kierunku Geodezji i Kartografii Akademii Rolni-
czej we Wroc³awiu. Aktualnie mieszka w Zielonej Górze, satysfakcjê daje
mu praca w wolnym zawodzie geodety i szczêœliwe ¿ycie osobiste.

20. Micha³ Polak - brak informacji

21. Andrzej Rusek - ¯onaty, ma dwie córki, mieszka w Wyszkowie, ukoñ-
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czy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Oficersk¹ we Wroc³awiu, obecnie pracuje jako spedytor
w firmie zajmuj¹cej siê transportem miêdzynarodowym o zasiêgu Unii Eu-
ropejskiej i Stanów Zjednoczonych

22. Rafa³ Sieczkowski - Mieszka w Czarnowicach niedaleko Gubina, ma ¿onê
Martê, 9 letni¹ córkê Haniê i 18 letniego syna Paw³a. Od lat zajmuje siê tym, co
szczególnie lubi, czyli prowadzi kilkuset hektarowe gospodarstwo rolne skierowa-
ne na produkcjê roœlinn¹. Drug¹ czêœci¹  jego ¿ycia zawodowego jest  transport
miêdzynarodowy, którym ma przyjemnoœæ zajmowaæ siê od oko³o 20 lat.  Dwa lata
temu zbudowa³ swój dom, wci¹¿ ma wiele planów, pomys³ów na przysz³oœæ i sporo
marzeñ. Lubi przyrodê, kontakt z natur¹ i wyprawy motocyklowe.

23. Robert Sikora - Mieszka w Gubinie. Po zdaniu matury studiowa³ na
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, lecz ostatecznie studia wy-
¿sze ukoñczy³ we Wroc³awiu, gdzie zosta³ absolwentem Wydzia³u Mecha-
nicznego Politechniki Wroc³awskiej, na kierunku Mechanika i Budowa
Maszyn i specjalnoœci eksploatacyjno-menad¿erskiej. Przez wiele lat praco-
wa³ w firmie budowlanej bran¿y energetycznej, gdzie pe³ni³ funkcje kierow-
nicze i menad¿erskie prowadz¹c procesy ofertowe, przetargowe i negocjacyj-
ne. Ukoñczy³ Akademiê Zamówieñ Publicznych przy Business Centre Club
w Warszawie, jak równie¿ uzyska³ uprawnienia audytora wewnêtrznego
Systemów Zarz¹dzania Jakoœci¹ zgodnych z norm¹ ISO 9001:2000 i stan-
daryzacji NATO - AQAP 2110. Przez wiele lat pe³ni³ funkcjê Pe³nomocnika
ds. Zarz¹dzania Jakoœci¹. Obecnie prowadzi w³asn¹ firmê realizuj¹c¹ szko-
lenia z zakresu Prawa Zamówieñ Publicznych jak równie¿ us³ugi doradcze
dla podmiotów indywidualnych, firm i jednostek publicznych. W ¿yciu pry-
watnym szczêœliwy ma³¿onek i ojciec jedynej córki. Niezmiennie od ponad
30 lat realizuje swoj¹ pasjê grania na instrumentach klawiszowych.

24. Aneta Sowiñska - brak informacji

25. Anna Pakos (Strusiñska) - Mê¿atka, ma dwoje dzieci, ukoñczy³a stu-
dia na kierunku polonistyka, mieszka w Starosiedlu

26. Katarzyna Szpyt - brak informacji

27. Alicja Lisiak (ŒledŸ) - Mê¿atka, ma jedno dziecko, mieszka w Bie¿y-
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cach, pracuje w Gubinie jako doradca klienta w banku.

28. Pawe³ Tarasiewicz - ¯onaty, ma trzy córki, mieszka w Zielonej Górze,
po ukoñczeniu szko³y œredniej zrealizowa³ swoje marzenie o samotnej podró¿y
autostopem po Europie, w 2000 r. ukoñczy³ studia licencjackie na Wydziale
Zarz¹dzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jest pracownikiem
du¿ej, miêdzynarodowej organizacji z bran¿y budowlanej, zajmuje siê sprze-
da¿¹ hal przemys³owych

29. Agnieszka Lityñska (Uœciñska) - Studia - Politechnika Warszawska.
Uzyska³a tytu³ in¿yniera w 1997r. na wydziale chemicznym - kierunek tech-
nologia chemiczna, a tytu³ magistra w 2014 r. na Wydziale Mechaniki, Bu-
downictwa i Petrochemii - kierunek technologia chemiczna, specjalnoœæ pe-
trochemia. Mieszka w Legionowie ko³o Warszawy od 2003r., wczeœniej w la-
tach 1997 - 2003 w Szczecinie. Od ponad 14 lat funkcjonariusz Policji, obecnie
w stopniu starszego aspiranta. Dwa lata pracowa³a w Oddzia³ach Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, 11 lat w pionie prewencji w Ko-
mendzie Rejonowej Policji na Warszawskiej Pradze Pó³noc, od ponad roku w
pionie kryminalnym w Komisariacie Policji Warszawa Targówek. Zajmuje
siê g³ównie przestêpczoœci¹ gospodarcz¹ i korupcj¹. Dwoje dzieci: syn lat 20 -
student na fizjoterapii, córka lat 18 - tegoroczna maturzystka, hobby muzyka
- cz³onek chóru Komendy Sto³ecznej Policji w Warszawie - œpiewa w altach.

30. Joanna Smolarek (Wawrzonek) - Mê¿atka (m¹¿ Andrzej, ten sam od 22
lat), dwie córki: Martyna- 20 lat, studentka fizjoterapii, Zuzanna- 14 lat,
gimnazjalistka. Jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i obecnie wice-
dyrektorem Zespo³u Szkó³ w Czarnowicach.

31. Katarzyna Adamczak (Wysocka) - Mieszka w Zielonej Górze, ma nasto-
letni¹ córkê, ukoñczy³a studia w Akademii Finansów w Warszawie na kie-
runku Finanse i rachunkowoœæ, a tak¿e Wy¿sz¹ Szko³ê Turystyki i Rekreacji
w Warszawie na specjalnoœci Organizacja i zarz¹dzanie sportem, pracuje w
banku w Zielonej Górze jako doradca klienta.

32. Adam Ziêtka  - ¯onaty, dwoje dzieci, mieszka w Gubinie, ukoñczy³ stu-
dia prawnicze na Uniwersytecie Szczeciñskim, w latach 2005-2011 zdoby³
uprawnienia radcy prawnego w Okrêgowej Radzie Radców Prawnych w
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Zielonej Górze, a nastêpnie uprawnienia adwokackie w Okrêgowej Radzie
Adwokackiej w Zielonej Górze, prowadzi Kancelariê Adwokack¹ w Gubinie,
specjalizuj¹c¹ siê w sprawach cywilnych i karnych.

33. Ma³gorzata Biecek (¯erko) - Mê¿atka, dwoje dzieci, mieszka i pracuje
w Garwolinie, ukoñczy³a Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ Zwi¹zku Nauczy-
cielstwa Polskiego w Warszawie oraz Akademiê Podlask¹ w Siedlcach na
kierunku pedagogika, a tak¿e Collegium Da Vinci w Poznaniu (studia pody-
plomowe - instruktor teatralny), jest nauczycielem wychowania przedszkol-
nego w publicznym przedszkolu w Garwolinie oraz doradc¹ metodycznym
ds. wychowania przedszkolnego.

34. Halina Bartkiewicz (¯ywicka) - Mê¿atka, dwoje dzieci, mieszka w Zie-
lonej Górze, ukoñczy³a Politechnikê Zielonogórsk¹ (obecnie Uniwersytet Zielo-
nogórski) na kierunku Zarz¹dzanie i Marketing, doktor nauk ekonomicznych,
pracuje jako wyk³adowca akademicki i pe³ni funkcjê zastêpcy Dyrektora Insty-
tutu Zarz¹dzania i In¿ynierii Rolnej w PWSZ w Sulechowie, jest redaktorem
naczelnym czasopisma naukowego.

Informacje zebra³y: ¯anetta Cichosz (Legutko) i Halina Bartkiewicz (¯ywicka) z
inspiracji wychowawcy klasy Mieczys³awa Jasinowskiego

Wspólne zdjêcie na schodach. Radoœæ na twarzach uczestników spotkania oddaje panu-
j¹c¹ atmosferê.
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Lubuskie Zak³ady
Przemys³u Skórzanego
"Carina" (czêœæ VI)

W ostatnim numerze Biuletynu nr 3 z wrzeœnia 2015 roku kolejny arty-
ku³ dotycz¹cy LZPS "Carina" by³ poœwiêcony zwi¹zkom zawodowym w za-
k³adzie od chwili powstania zak³adu w 1956 r. a¿ do og³oszenia stanu wojen-
nego w grudniu 1981 roku.

W tym numerze pragnê Czytelnikowi przedstawiæ udzia³ pracowników
zak³adu w licznych organizacjach polityczno-spo³ecznych, zawodowych i
innych.

W ówczesnym systemie funkcjonowania zak³adu by³y one jednym z istot-
nych czynników i stanowi³y obok produkcji nieodzowny element funkcjono-
wania socjalistycznej gospodarki.

Temat ten podj¹³em miêdzy innymi, dlatego, ¿e do obecnej chwili, pomi-
mo usilnych poszukiwañ i przeprowadzonych rozmów, tak¿e innych form
pozyskania zapisków lub dokumentów, uda³o siê pozyskaæ niewiele informa-
cji. Podj¹³em siê jednak próby przybli¿enia choæ po czêœci opisu dzia³ania i
osi¹gniêæ tych organizacji, a w szczególnoœci przypomnienia chocia¿by czêœæ
ofiarnych i oddanych spo³eczników, najwiêkszego zak³adu w mieœcie, a tak-
¿e wp³ywu tych dzia³añ na rozwój œrodowiska Gubina. Czas ucieka, pamiêæ
jest coraz bardziej ulotna, ale w tym artykule pragnê Czytelnikowi przeka-
zaæ to, co pozosta³o w mojej pamiêci, i to co byli pracownicy zak³adu przeka-
zali w rozmowach.

Pragnê rozpocz¹æ od sportu. Otó¿ ju¿ w 1957 roku przy zak³adzie obu-
wia powstaje Cywilno-Wojskowy klub Sportowy "Polonia". W zasadzie by³
to klub z jedn¹ sekcj¹ pi³ki no¿nej, w której grali byli zawodnicy Ko³a Spor-
towego "Sparta", a pozyskani z gubiñskich jednostek wojskowych.

Mecze rozgrywane by³y na boisku przy ul. Budziszyñskiej. Boisko by³o
po³o¿one tu¿ przy zak³adzie (dziœ stoi tu market, Tesco),co sprzyja³o du¿emu
zainteresowaniu pracowników pi³k¹ no¿n¹.

Po kilku sezonach pi³karskich okaza³o siê, ¿e nie by³ to najszczêœliwszy
pomys³ - po³¹czenia klubu cywilnego z wojskiem. Klub rozwi¹zano.

W 1961 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora G.Z.Ob. Józefa Ko³o-
dziejczyka i wielu sympatyków pi³ki no¿nej, pracowników zak³adu, zostaje
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zorganizowany Zak³adowy Klub Sportowy "Nysa".
Pierwszym prezesem zosta³ Józef Ko³odziejczyk, sekretarzem Jan Mie-

dwiediew, skarbnikiem Jerzy Michalak, a trenerem zawodnik-pi³karz Ry-
szard Kruk.

Dru¿ynê zg³oszono do rozgrywek w sezonie 1961/62. Wówczas podstawo-
wy sk³ad dru¿yny stanowili: Ryszard Kruk, Eugeniusz Danielak, Witold
Misiejczuk, Roman Ciszewski, Jerzy Czabator, Bogdan Gralak, Aleksander
Kobyliñski, Janusz Grzecznowski, W³adys³aw Poklepa, Antoni Korytow-
ski, Marian Olejniczak, Zdzis³aw Pruchnicki. Byli to w wiêkszoœci zawod-
nicy ju¿ doœwiadczeni, wœród nich piêciu wczeœniej gra³o w LZS Bie¿yczan-
ka Bie¿yce. Pierwsze sezony by³y dla dru¿yny bardzo korzystne. Ale po
odejœciu starszych zawodników, m³odzi nie potrafili utrzymaæ wysokiej po-
zycji. Na uwagê równie¿ zas³uguje fakt, ¿e w Klubie Zak³adowym „Nysa"
istnia³a druga sekcja - bokserska. Instruktorem i zawodnikiem boksu by³
Jerzy Ba³uta.

W sezonie 1961/62 dru¿yna bokserska wystêpowa³a w "A" klasie. Przez
kolejne dwa sezony sekcja przechodzi kryzys. W 1964 roku szkoleniem za-

Boisko przy ul. Budziszyñskiej. Zak³adowy Klub Sportowy „Nysa” - od lewej: Zimny
Mieczys³aw - kierownik, sêdzia, Kruk Ryszard - kapitan, Czabator Jerzy, Ciszewski
Roman, Szymañski Kazimierz, Modelski Henryk, Korytowski Antoni, Grzecznowski
Janusz, Rajchel Kazimierz, Mosiejczuk Witold, Gralak Bogdan, Danielak Eugeniusz.
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wodników zaj¹³ siê trener Jan Bandrowski. Sekcjê boksersk¹ reprezento-
wa³a dru¿yna juniorów, nie by³o natomiast dru¿yny seniorów. Zawodnicy
brali udzia³ w wielu turniejach.

Walki bokserskie odbywamy siê w Sali Powiatowego Domu Kultury przy
ul. Ró¿anej, przy du¿ej frekwencji. Ze wzglêdu na to, ¿e brakuje jakichkol-
wiek notatek i zapisków, z pamiêci uda³o siê odtworzyæ czêœæ nazwisk ów-
czesnych zawodników takich jak: Jerzy Ba³uta, Jan Bandrowski, Adam
Jarosz, Marek Jodajtis, Tadeusz Kawa³ek, Rogiñski, Hryszkiewicz, Pytiak,
Anacki, Karpowicz, Wiœniewski.

Ze wzglêdu na trudnoœci lokalowe i finansowe sekcja po pewnym okresie
zawiesza dzia³alnoœæ. Wznawia swoj¹ dzia³alnoœæ w sk³adzie KS "Granica",
ale ze wzgl¹du na wyjazd z Gubina trenera Jana Bandrowskiego boks w
Gubinie w zasadzie skoñczy³ siê.

Kolejny raz, w lipcu 1966 roku, dochodzi do po³¹czenia dwóch klubów
"Gubinianka" i KZ "Nysa". Powstaje nowy Miejski Klub Sportowy "Granica".

Powstaniu klubu miejskiego przyœwieca³a miêdzy innymi idea finanso-
wania sportu przez zak³ady z terenu miasta , tak¿e widziano mo¿liwoœci
wykorzystanie dobrych zawodników- ¿o³nierzy odbywaj¹cych s³u¿bê woj-
skow¹ w Gubinie. Funkcjonowanie tego klubu trwa³o kilka sezonów pi³kar-
skich i tym razem okaza³o siê, ¿e by³o to przedsiêwziêcie nieudane.

Wobec zaistnia³ej sytuacji dyrekcja Lubuskich Zak³adów Przemys³u
Skórzanego "Carina" postanowi³a przej¹æ inicjatywê stawiaj¹c warunki:
bêdziemy finansowaæ tylko klub zak³adowy.

W ten sposób 27 lipca 1975 roku powstaje Zak³adowy Klub Sportowy
„Carina". Prezesem zosta³ Adam B¹czkowski zastêpca dyrektora zak³adu,
kolejno funkcjê tê sprawowali: Julian Markowski i Bogdan Keller. W 1986
roku prezesem zostaje Jerzy Opara, a do zarz¹du wchodz¹: Józef Olejnik -
wiceprezes ds. pi³ki no¿nej, Ryszard Tyszka - kierownik dru¿yny, Zbigniew
Fiedorowicz - sekretarz.

Trenerami pi³ki no¿nej byli m.in.: Mieczys³aw Kowalski, od roku 1978
Tomasz Jans, od 1979 roku Ryszard Kruk, od 1981 roku Stanis³aw Sawic-
ki, od 1982 roku Jan Homerski, a od 1983 roku ponownie Mieczys³aw Ko-
walski.

W roku 1975, kiedy rozpoczyna³ swoj¹ dzia³alnoœæ Klub Zak³adowy "Ca-
rina" dru¿yna pi³ki no¿nej gra³a w lidze okrêgowej.

W sk³adzie pierwszej dru¿yny grali: Jan Supe³, Maciej Maciejek, Zdzi-
s³aw Hryszkiewicz, Ryszard Patrzyk¹t, Joachim Czupak, Leszek Migdal-
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ski, Zdzis³aw Fiedorowicz, Zbigniew Urbañski, Jan Cybulski, Tomasz Jans,
Miros³aw Hryszkiewicz i Jan Oczkowski.

Po reorganizacji rozgrywek, w 1976 roku, dru¿ynê KZ "Carina" przesu-
niêto do Klasy "A". W sezonie 1981/82 dru¿yna zajê³a pierwsze miejsce w
klasie "A" i awansowa³a do ligi okrêgowej.

Klub Zak³adowy "Carina" przez wszystkie lata funkcjonowania odnoto-
wywa³ tak wzloty jak i upadki. Nadchodzi dzieñ 27 sierpnia 1997 roku i S¹d
Rejonowy w Zielonej Górze og³osi³ upad³oœæ LZPS "Carina". Ale Klub Spor-
towy "Carina" przetrwa³ jako klub miejski, zachowuj¹c symboliczna nazwê
po zak³adzie.

Podsumowuj¹c - od pocz¹tku powstania zak³ad do koñca istnienia wspo-
maga³ rozwój sportu masowego i wyczynowego w mieœcie, przeznaczaj¹c na
ten cel po kilka milionów z³otych rocznie.

Wa¿n¹ rolê spo³eczno - polityczn¹ "od zawsze" w zak³adzie odgrywa³a
organizacja partyjna (PZPR). Ju¿ w 1957 roku powsta³a w zak³adzie Pod-
stawowa Organizacja Partyjna, bo w³aœciwie wszystkie sprawy, które doty-
czy³y zak³adu, poza technicznymi i technologicznymi w procesie produkcji
wymaga³y konsultacji i akceptacji z sekretarzem POP.

W 1973 roku z chwil¹ powo³ania przedsiêbiorstwa o nazwie LZPS "Cari-
na" w Gubinie ranga POP wzrasta. Zostaje powo³any komitet Zak³adowy
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w zak³adzie powstaje dziewiêæ od-
dzia³owych organizacji partyjnych. W 1980 roku zak³adowa organizacja
partyjna liczy³a ponad 240 cz³onków. Funkcjê sekretarza Komitetu Zak³a-
dowego w LZPS "Carina" kolejno pe³nili miêdzy innymi: Józef Strach, Jerzy
Kostrzewa, Stanis³aw Smoliñski, Jan Bronowski i Stefan Bartosik.

Jak w ka¿dym polskim zak³adzie pracy i tu dzia³a³a organizacja m³odzie-
¿owa. Najpierw Zwi¹zek M³odzie¿y Socjalistycznej póŸniej Zwi¹zek Socjali-
stycznej M³odzie¿y Polskiej. Na wydzia³ach m³odzie¿ zrzesza³a ko³a ZSMP, na
szczeblu zak³adu czo³ow¹ rolê wype³nia³ zarz¹d zak³adowy. Organizacja m³o-
dzie¿owa, oprócz pracy ideologicznej, w szerokim zakresie dzia³a³a na froncie
kultury, wypoczynku, wykonywaniu prac spo³ecznych. Dla przyk³adu: w za-
kresie wypoczynku zarz¹d zak³adowy organizowa³ obozy wypoczynkowe w
okresie urlopowym. W 1967 roku wspólnie z Ko³em M³odzie¿y Wojskowej Jed-
nostki Wojskowej 2894 40. m³odych pracowników zak³adu wypoczywa³o w
miejscowoœci Wleñ, w 1968 roku zorganizowano wypoczynek dla 30. uczestni-
ków w Nowym Targu, w 1969 roku dla 35. uczestników w Powidzu, w oœrod-
ku garbarni, wspólnie z ZMS-em garbarni w GnieŸnie, w 1970 roku w Œwino-
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ujœciu, wspólnie z cz³onkami Zwi¹zku M³odzie¿y Wojskowej z Jednostki Woj-
skowej 3116 w Gubinie -Komorów. Organizacja mia³a sta³e i aktywne kontak-
ty z jednostkami wojskowymi gubiñskiego garnizonu w zakresie wspó³pracy
ZSMP - KMW. Organizacja m³odzie¿owa LZPS "Carina" by³a inicjatorem
wiele czynów spo³ecznych i u¿ytecznych dla zak³adu i mieszkañców, jej cz³on-
kowie nale¿eli do innych organizacji i stowarzyszeñ istniej¹cych w zak³adzie.
Z inicjatywy i pod patronatem zak³adowego ZSMP zbudowano blok mieszkal-
ny przy ul. Piastowskiej, gdzie 30. m³odych rodzin otrzyma³o mieszkania.
Warto dodaæ, ¿e szczególn¹ aktywnoœæ w tym dzia³aniu wykazywa³ ówczesny
Przewodnicz¹cy Zarz¹du ZSMP Jerzy Bronowski.

Funkcje przewodnicz¹cych organizacji m³odzie¿owej w zak³adzie pe³nili
miêdzy innymi: Halina Borek, Krystyna O³dziejewska, Leszek K³ujsza,
Eugeniusz Miko³ajczyk, Jerzy Bronowski i Micha³ Korytowski.

Wa¿n¹ rolê w zak³adzie odgrywa³ powsta³y KTiR - Klub Techniki i Ra-
cjonalizacji. Poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ skupia³ cz³onków NOT- Naczelnej
Organizacji Technicznej oraz zak³adowych racjonalizatorów. Znacz¹ce osi¹-
gniêcia w doskonaleniu procesów technologicznych w produkcji obuwia mieli
racjonalizatorzy tego klubu tacy jak: W³odzimierz Mikoda, Jan Ko³odziej-
ski, Józef Piniarski, W³odzimierz Nowak, Waldemar Kadziñski i Eugeniusz
Olechnowicz.

Wa¿n¹ rolê w zak³adzie odgrywa³y - powo³ane przez zwi¹zki zawodowe w
1972 roku - Pracownicze Ogrody Dzia³kowe. Pracownicze Ogrody Dzia³ko-
we zapewnia³y pracownikom i ich rodzinom aktywny wypoczynek i mo¿li-
woœæ prowadzenia ekologicznych upraw. Do sk³adu Zarz¹du POD zostali
wybrani: Kazimierz Michalik -prezes, W³adys³aw Kodera- z-ca prezesa, Jan
Bronowski - sekretarz, Edward Œwitalski - cz³onek. Na potrzeby POD Urz¹d
Miasta przekaza³ 9,5 ha gruntów na Wzgórzach Gubiñskich przy ulicy
Paderewskiego. Zarz¹d w krótkim okresie sporz¹dzi³ plan podzia³u gruntu
na 136 dzia³ek pracowniczych. Ka¿da dzia³ka mia³a 3 ary. Komisyjnie roz-
dzielono je pomiêdzy pracowników. Pierwszymi dzia³kowiczami byli: Bole-
s³aw Krycki, Jan Bogdziewicz, Barbara Dymiñska, Jan Bronowski Stani-
s³aw Lisowski, Edward. Œwitalski, Jan W¹s, Janusz Grzecznowski, Kazi-
mierz Kielar, Kazimierz Michalik, Marian Wadowski, W³adys³aw Kodera,
Jan Wiœniewski, Maria Guzik, Jadwiga Jachimowicz i wielu innych.

Przy pomocy zak³adu dzia³kowcy wykonali ogrodzenie, wytyczyli i wy-
konali alejki i bramy wjazdowe. Wspólnie z ogrodem dzia³kowym "Zorza"
wybudowano studniê z wod¹, a nastêpnie wykonano instalacjê doprowadza-
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j¹c¹ wodê do poszczególnych dzia³ek. W 1983 roku zosta³o wybudowane
w³asne ujêcie wody zabezpieczaj¹ce potrzeby dzia³kowców.

W dniu 19 marca 1988 roku w sto³ówce LZPS "Carina" odby³o siê kolejne
zebranie POD, na którym dokonano wyboru nowego Zarz¹du, Komisji Rewi-
zyjnej oraz Komisji Rozjemczej w sk³ad, których weszli: Jerzy Czabator- pre-
zes, Edward Wróblewski -sekretarz, Stanis³aw Bohatkiewicz- gospodarz POD,
Alicja Kadziñska- skarbnik, Ignacy Gusztyn- cz³onek, Jan W¹s - cz³onek,
Antoni Bogatek- cz³onek. Do sk³adu Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Józef
Grochowski - przewodnicz¹cy, Wojciech Calów - cz³onek, Roman Skrzypczak
- cz³onek. Do Komisji Rozjemczej wybrano: Henryka Welmana - przewodni-
cz¹cy, £yœ Franciszka - cz³onek i Jana Wilka. Zarz¹d podj¹³ wiele inicjatyw i
dzia³añ w celu dalszego zagospodarowania i upiêkszenia otrzymanego terenu.
W kraju funkcjonowa³ Polski Zwi¹zek Dzia³kowców, który dzia³a³ na rzecz
wszechstronnego rozwoju pracowniczych ogrodów dzia³kowych.

Zarz¹d POD LZPS "Carina" w 1996 roku przekaza³ ca³y ogród w wieczy-
ste u¿ytkowanie Polskiemu Zwi¹zkowi Dzia³kowców w Zielonej Górze. Obec-
nie ogród funkcjonuje jako Rodzinny Ogród Dzia³kowy (ROD) "Wzgórze".

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje kolejna organizacja w zak³adzie - Klub
Honorowego Dawcy Krwi, do którego nale¿a³o kilkudziesiêciu pracowników.

Klub wspó³pracowa³ z gubiñskim szpitalem, co pozwoli³o uratowaæ nie
jedno ¿ycie.

Nie sposób opisaæ i oceniæ dzia³ania wszystkich organizacji dzia³aj¹cych
w zak³adzie. Nikt po tylu latach ju¿ nie posiada takiej wiedzy. Mam nadzie-
jê, ¿e Czytelnicy tego biuletynu, a szczególnie byli pracownicy, uzupe³ni¹
luki w mojej pamiêci i napisz¹ lub podpowiedz¹ mi to, czego nie uwzglêdni-
³em.

Przychodzi mi jeszcze na myœl, ¿e by³y tak¿e takie organizacje jak: Liga
Obrony Kraju, Ko³o Wêdkarskie, Liga Ochrony Przyrody, Towarzystwo
PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej, Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej.

Wszystkie organizacje polityczno-spo³eczne od czasu powstania zak³adu
w 1956 roku wspó³pracowa³y z Jednostkami Wojska Polskiego, a od 1976
roku z fabryk¹ kapeluszy w ówczesnym Wilhelm Pieck Stadt Guben (obec-
nie Guben). W 1985 roku, dziêki inicjatywie zwi¹zków zawodowych i zak³a-
dowego TPPR nawi¹zano wspó³pracê z dwoma zak³adami Obuwia w Party-
zancke w Czechos³owacji (zak³ady BATA) i Jednostk¹ wojskow¹ Pó³nocnej
Grupy Armii Radzieckiej.

Dobra wspó³praca wszystkich organizacji z kierownictwem zak³adu stwa-
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rza³a korzystn¹ atmosferê, co mia³o wp³yw na dobre wyniki w produkcji i
ekonomikê firmy. W 1966 roku z taœmy produkcyjnej zesz³a 20. milionowa
para obuwia, w 1970 - 30 milionowa, w 1974 - 40, w 1978 - 50, a w 1981 roku
by³a to ju¿ 60. milionowa para obuwia. W 199o roku zak³ad wyprodukowa³
4,1 milionów par obuwia, w tym ponad 1,1 miliona par na eksport do I. i II.
obszaru p³atniczego.

Pracownicy przedsiêbiorstwa brali udzia³ w licznych pracach spo³ecz-
nych dla zak³adu i miasta. Dobrowolnie opodatkowali siê na rzecz Narodo-
wo Funduszu Zdrowia, budowy Centrum Zdrowia Dziecka, pawilonu szpi-
talnego w Gubinie, Centrum Zdrowia Matki Polki. Wspierali inwestycje
lokalne takie jak budowa krytej p³ywalni, ogródków jordanowskich (place
zabaw dla dzieci),fundowali ksi¹¿eczki mieszkaniowe, itp.

Zak³ad przeznacza³ znaczne œrodki na pomoc finansow¹ i rzeczow¹ pla-
cówkom oœwiatowo-kulturaInym na terenie miasta i gminy Gubin. Miêdzy
innymi przeznaczono 10 milionów z³otych na budowê hali sportowej. Rok-
rocznie przeznaczano kilka milionów z³otych na modernizacjê szkó³ podsta-
wowych, zakup sprzêtu do ich wyposa¿enia. Zak³ad finansowa³ równie¿ in-
westycjê zwi¹zan¹ z ogrzewaniem krytej p³ywalni miejskiej.

Od pocz¹tku powstania zak³adu wspomagano rozwój sportu masowego i
wyczynowego w mieœcie, przeznaczaj¹c na ten cel kilka milionów z³otych
rocznie.

Za dobr¹ realizacjê zadañ produkcyjnych i dobr¹ wspó³pracê wszystkich
organizacji spo³eczno-politycznych z w³adzami miasta Zak³ad w 1985 roku
zosta³ wyró¿niony medalem "Zas³u¿ony dla Miasta Gubina", w 1977 otrzy-
ma³ od I. Sekretarza KC PZPR List Gratulacyjny za ca³okszta³t osi¹gniêæ
spo³eczno- gospodarczych, Z³oty Medal na Jarmarku - Gdañsk: 1978, Z³oty
Medal na Wystawie "Œl¹ska Jesieñ" Katowice 1979, Z³oty Medal na Jarmar-
ku Wiosennym - Bia³ystok 1979, Srebrn¹ odznak¹ Honorow¹ PCK - 1979
rok, Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ "Zas³u¿ony Dawca Krwi" nadan¹ w 1973
roku przez Zarz¹d G³ówny PCK.

Szanowny Czytelniku!
S¹ to nieliczne wyró¿nienia, które uda³o mi siê wymieniæ. Jest to te¿

zas³uga by³ych pracowników, którzy pomogli mi w tym, za co im dziêkujê.
Zgodnie z wczeœniej przyjêt¹ formu³¹, tak¿e w tym artykule, pragnê

przedstawiæ kolejne grupy pracowników zak³adu na podstawie listy wg sta-
nu na 31 grudnia 1979 roku. S¹ to:



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG   55

Wydzia³ 700 - Mechaniczny:
Henryk Astramowicz, Andrzej Adamczak, Jan Bera, Zbigniew Bartel,

Wojciech Calów, Jerzy Chmurzewski, Wies³aw Dêbowski Kazimierz Dwo-
rak, Leszek Grzesial, Andrzej Iwaszczuk, Miros³aw Iwaszczuk, Wojciech
Jagielski, Zbigniew Jackiewicz, Heinz Ka³asz, Tadeusz Kie³ek, Zbigniew
Kita, Tadeusz Kowalczyk, Jan Koziuk, W³adys³aw Kramer, Marek Kmie-
ciak, Antoni Kuczna, Zygmunt Lis, Bonifacy Liman, Zdzis³aw Liszak, Bo-
les³aw Maziarz, Ireneusz Micha³owski, Józef Moczulski, Janusz Nakoniecz-
ny, Andrzej Naudziunas, Zbigniew Paprocki, Ryszard Patrzyk¹t, Stani-
s³aw Pokr¹tka, Zdzis³aw Pietras, Zbigniew Plichta, Józef Pustelnik, Zbi-
gniew Rasiñski, Czes³aw Safanów, Ignacy Siwka, Jan Œmiech, Józef Œnia-
tyñski, Jan Supe³, Bernard Tyszko, Mieczys³aw Wiœniewski, Zenon Wojt-
kumskl, Micha³ Wojtuñ, Kazimierz Zabawa, Antoni Znajdowski.

Oddzia³ Elektryczny - pracownicy w/g stanu na 31 grudnia 1979 roku:
Franciszek Amrusz, Franciszek Sorek, W³adys³aw Joachimiak, Mieczy-

s³aw Kowalski, Jan Kosmala, Waldemar Klimkiewicz, Izydor Koz³owski,
Ryszard Koz³owski, Czes³aw Lenart, Tadeusz £ukaszewicz, Henryk Her-
ter, Edward GwoŸdziañski, Ryszard Ulê¿a³ka, Henryk Pietrzykowski, Sta-
nis³aw Sobiech, Jan Su³ek, Jerzy Sobczak, Andrzej Stawski, Stanis³aw
Wojdak, Leszek Weso³owski, Jozef Zdebski, W³adys³aw ¯ylak, Krystyna
Borek, Marian Morawski.

Ci¹g dalszy w kolejnym numerze Biuletynu
Opracowa³ Jerzy Czabator.  Gubin,  listopad 2015

UWAGA - KONKURS
Zwracamy siê z proœb¹ do wszystkich by³ych pracowników Lubu-

skich Zak³adów Przemys³u Obuwniczego „Carina” z proœb¹ o udzielenie
jak najbardziej wyczerpuj¹cej odpowiedzi na pytanie: dlaczego w nazwie
zak³adu pojawia siê s³owo Carina? Sk¹d wzi¹³ siê ten wyraz i czego mia³
dotyczyæ? Kto zaproponowa³ takie imiê, wyraz, nazwê?

Najlepsz¹ wypowiedŸ opublikujemy w kolejnym numerze biuletynu,
autora wyró¿nimy ciekaw¹ nagrod¹. Prosimy o odpowiedzi listowne na
adres: SPZG ul. 3 Maja 2 66-620 Gubin, do koñca lutego 2016 r.
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"Carina" musia³a upaœæ
Po d³ugich namowach uda³o mi siê nak³oniæ Pana Jerzego Oparê -

by³ego dyrektora najwiêkszego zak³adu pracy w Gubinie( Lubuski Za-
k³ady Przemys³u Skórzanego "Carina") do udzielenia wywiadu. Kiedy
zak³ad zosta³ zlikwidowany kr¹¿y³y ró¿ne legendy o przyczynach. Po-
myœla³am, ¿e najlepiej "zaci¹gn¹æ jêzyka" u Ÿróde³, u by³ego dyrektora.
Z up³ywem czasu mo¿na podejœæ do tematu z dystansem, a wiêc obiek-
tywnie. Wdziêczna jestem Panu Jurkowi, ¿e zgodzi³ siê na rozmowê ze
mn¹, gdy¿ jest to ju¿ historia, a Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñ-
skiej tym siê zajmuje - chroni zdarzenia i ludzi od zapomnienia.

Jerzy Opara -  z urodzenia kroœnianin - ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce w Gubinie, a nastêpnie ekonomiê w Poznaniu uzyskuj¹c tytu³ magi-
stra. W 1974 roku zastêpca dyrektora "Carina" Leszek Œwi³³o i zastêpca
dyrektora ds. handlowych Adam B¹czkowski zaproponowali Panu Jerzemu

Jerzy Opara - na zdjêciu pierwszy z prawej, z dzia³aczami zak³adowej „Solidarnoœci”:
Grzegorzem Perlakiem i Markiem Bartoszkiem - rok 1980.
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Opara pracê w zak³adzie, któr¹ rozpocz¹³ 15 lipca  na stanowisku kierowni-
ka dzia³u ekonomicznego. Anga¿ otrzyma³ od dyrektora naczelnego Feliksa
Otachela. Po jego wyjeŸdzie z Gubina dyrektorem naczelnym zosta³ Leszek
Œwi³³o i zaproponowa³ J. Oparze stanowisko zastêpcy dyrektora ds. ekono-
micznych, poniewa¿ z wykszta³cenia jest ekonomist¹. Pe³ni³ tê funkcjê do
1978 roku. Kiedy dyrektor Leszek Œwi³³o otworzy³ przewód doktorski w
Warszawie, zwo³a³ spotkanie cz³onków dyrekcji i w g³osowaniu tajnym Pan
Jerzy zosta³  wybrany na stanowisko dyrektora naczelnego zak³adu. W tym
czasie w zak³adzie  zatrudnionych by³o ponad 2000 pracowników, w tym
70% kobiet. Kondycja zak³adu by³a najgorsz¹ w bran¿y. Produkowano wów-
czas wszystkie asortymenty obuwia: mêskie, damskie i dzieciêce ze skór,
tworzyw sztucznych i tekstyliów. Produkcja charakteryzowa³a siê nisk¹
wydajnoœci¹, tak¹ sam¹ jakoœci¹, a œrednie zarobki  pracowników by³y naj-
ni¿sze w bran¿y. Na samym pocz¹tku swojego dyrektorowania obra³  g³ów-
ne cele: poprawa jakoœci produkcji, wydajnoœci, a przede wszystkim wpro-
wadzenie specjalizacji asortymentowej oraz produkcji na eksport, której do-
tychczas nie by³o. W 1982 roku utworzono przedsiêbiorstwo wielozak³adowe
w sk³ad którego wchodzi³y zak³ady w Gubinie jako wiod¹ce, oddzia³ w No-
wej Soli ze 1100 pracownikami, w Dêbnie Lubuskim z za³og¹ 600 osób i
garbarnia w Lesznie Górnym k/ Szprotawy z 600 pracownikami. Za³oga
ca³ego przedsiêbiorstwa liczy³a ponad 4000 osób. Ka¿dy zak³ad wykonywa³
produkcje finaln¹. Garbarnia w Lesznie by³a wiod¹c¹ w Polsce co do wielko-
œci produkcji i jedyn¹, która robi³a skóry na pi³ki sportowe. Cele zosta³y
osi¹gniête, gdy¿ w 1982 roku "Carina" produkowa³a rocznie 2.600.000 par
obuwia wy³¹cznie na rynek krajowy, w 1989 roku - po siedmiu latach -
produkowano ju¿ rocznie 4.300.000 par obuwia, w tym milion par do by³ego
Zwi¹zku Radzieckiego i 150.000 par na rynek niemiecki. Jak to siê uda³o?
"Carina" zaoferowa³a swoj¹ produkcjê podczas kontraktacji obuwia na eks-
port, któr¹ organizowa³a Centrala Handlu Zagranicznego. ZnaleŸli siê chêtni
kontrahenci. W kraju wystêpowa³y trudnoœci zaopatrzeniowe w materia³y
ale te uda³o siê sprowadzaæ z W³och.

Lata 1982-1989 to najlepszy okres dla "Cariny". W tym czasie wymienio-
no ca³y park maszynowy, a urz¹dzenia sprowadzono z W³och i ówczesnej
Czechos³owacji. Wzros³a iloœæ produkcji i nast¹pi³a radykalna poprawa ja-
koœci. Pod wzglêdem jakoœci i œredniej p³acy "Carina" znalaz³a siê w œcis³ej
czo³ówce bran¿y obuwniczej w Polsce. By³ to równie¿ dobry okres dla eks-
portu obuwia.
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Kiedy w 1991 roku zosta³a wprowadzona "reforma Balcerowicza" nast¹-
pi³ spadek sprzeda¿y obuwia na rynku krajowym - spo³eczeñstwo utraci³o
ponad 30% dochodów realnych, a obuwie by³o stosunkowo drogie, gdy¿ pro-
dukowano je ze skór. Zerwano kontrakt na ponad milion par obuwia do
by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Zapas obuwia przygotowany na eksport w
iloœci 400.000 spar zalega³ w magazynach i nie mo¿na go by³o zbyæ na ryn-
ku krajowym.

"Carina" natychmiast popad³a w k³opoty finansowe. Dodatkowo prowa-
dzono politykê aprecjacji z³otego - sztucznie zawy¿ono wartoœæ naszej walu-
ty - co uczyni³o nieop³acalny eksport do Niemiec, gdy¿ kontrakt by³ zawarty
w markach, a wiêc zatem zerwano kontrakt z Niemcami.

W ramach akcji demonopolizacyjnej zlikwidowano hurtownie pañstwo-
we: Wojewódzkie Przedsiêbiorstwa Handlu Wewnêtrznego, Wojewódzkie
Spó³dzielnie Spo¿ywców "Spo³em" i Wojewódzkie Zrzeszenia Gminnych Spó³-
dzielni. W takiej sytuacji dyrekcja "Cariny" utworzy³a bardzo siln¹ grupê
akwizytorów, którzy docierali bezpoœrednio do sklepów detalicznych na te-
renie ca³ej Polski i jednoczeœnie windykowali nale¿noœci. Sprzeda¿ jednak
systematycznie dalej spada³a, co pogorszy³o kondycjê finansow¹ firmy. Za-
czê³y pojawiaæ siê zaleg³oœci w wyp³acaniu pensji pracownikom, w zobowi¹-
zaniach podatkowych wobec pañstwa i bud¿etu miejskiego. Przeprowadzo-
no akcjê restrukturyzacji w celu zmniejszenia stanu za³ogi. By³ to proces
kosztowny, a nie by³o na to œrodków. Za³oga buntowa³a siê, wzrasta³o nieza-
dowolenie wœród pracowników. By³ to równie¿ okres trudny dla zwi¹zków
zawodowych, które dzia³a³y na terenie zak³adu.

W 1993 roku po analizie sytuacji, wspólnie z cz³onkami dyrekcji uznano,
¿e nie ma sensu ratowaæ firmy przed upad³oœci¹. Taki problem dotkn¹³
wszystkie zak³ady pañstwowe na terenie kraju.

Poniewa¿ dyrekcja wyczerpa³a wszystkie mo¿liwoœci ratowania zak³adu
Pan Jerzy  Opara podj¹³ decyzjê o rezygnacji z funkcji dyrektora przedsiê-
biorstwa. Uwa¿a³, ¿e nowy dyrektor z zewn¹trz, nie zwi¹zany emocjonalnie
z firm¹, podejmie decyzjê o upad³oœci przedsiêbiorstwa i na jego "gruzach"
uruchomi oko³o 100. osobowy zak³ad produkcyjny, który produkowa³by
wy³¹cznie skórzane obuwie dzieciêce najwy¿szej klasie wzorniczej i jako-
œciowej - podobne do obuwia produkowanego na eksport do RFN. Koledzy z
dyrekcji  uznali, ¿e pomys³ jest nie do zrealizowania i powinno siê przetrzy-
maæ ten okres licz¹c na to, ¿e "góra" nie dopuœci do ca³kowitej likwidacji
przemys³u lekkiego w kraju. W 1993 roku zaczê³y masowo upadaæ najwiêk-
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sze przedsiêbiorstwa obuwnicze takie jak: Odra, Podhale, Nowy Targ, Syre-
na, Che³mek i Radoskór. Do koñca lat dziewiêædziesi¹tych upad³y wszystkie
przedsiêbiorstwa obuwnicze w kraju.

W 1994 roku pojawi³a siê nadzieja. Dotar³a do dyrekcji zak³adu informa-
cja o powo³aniu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Ich zadaniem mia-
³a byæ m.in. pomoc w znalezieniu inwestorów dla wybranych, jeszcze istnie-
j¹cych przedsiêbiorstw oraz zapewnienie œrodków finansowych na kontynu-
acje produkcji i dalsz¹ kosztown¹ restrukturyzacjê zatrudnienia (m.in. od-
prawy pracownicze). "Carina" zosta³a przypisana do III Narodowego Fun-
duszu Inwestycyjnego i przekszta³ci³a siê z przedsiêbiorstwa pañstwowego
na spó³kê akcyjn¹ w celu u³atwienia nabycia akcji przez potencjalnych in-
westorów.  W zwi¹zku z tym, ¿e czas mija³, a ¿adnej pomocy z N.F.I nie by³o
Pan Jerzy Opara pojecha³ do Warszawy do prezesa tej instytucji w celu usta-
lenia konkretów niezbêdnych do dalszej dzia³alnoœci spó³ki. W rozmowie uzy-
ska³ zapewnienie, ¿e czynione s¹ starania o pozyskanie inwestorów i zapew-
nienie odpowiednich œrodków finansowych na utrzymanie spó³ki. Przeprowa-
dzono wówczas s¹dow¹ restrukturyzacjê zad³u¿enia spó³ki co  uda³o siê  uczy-
niæ w maksymalnej wysokoœci przewidzianej przepisami. To spowodowa³o, ¿e
spó³ka sta³a siê bardziej atrakcyjn¹ dla potencjalnych inwestorów.

W latach 90. nie by³o chêtnych w kraju i za granic¹ do inwestowania w
przemys³ lekki. Na pocz¹tku lat 90. rozpocz¹³ siê masowy import towarów z
krajów azjatyckich oferowanych w niespotykanie niskich cenach, co unie-
mo¿liwia³o konkurencjê cenow¹ na rynku krajowym Ta sytuacja spowodo-
wa³a nieuchronn¹ likwidacjê spó³ki. Kontrakt na funkcjê prezesa spó³ki  z
Narodowym Funduszem Inwestycyjnym zosta³ zawarty do 30 maja 1997
roku, wiêc Rada Nadzorcza postanowi³a nie przed³u¿aæ  kontraktu i zatrud-
niæ osobê nie zwi¹zan¹ zupe³nie z bran¿¹, mieszkañca Zielonej Góry, które-
go jedynym celem by³o doprowadzenie spó³ki do upad³oœci, co te¿ nast¹pi³o w
czerwcu 1997 roku. Po og³oszeniu upad³oœci do spó³ki zosta³ oddelegowany
przez s¹d syndyk masy upad³oœciowej. Zwolni³ wszystkich pracowników i
rozpocz¹³ wyprzeda¿ maj¹tku spó³ki, aby zabezpieczyæ nale¿ne roszczenia
pracownicze i zobowi¹zania wobec skarbu pañstwa. Zosta³y sprzedane nie-
które obiekty wraz z terenem dla Spó³ki „Magnum” z Gorzowa Wielkopol-
skiego. PóŸniej sprzedano boisko sportowe „Carina” pod budowê obiektu han-
dlowego „Tesco”. Zburzono nieczynn¹ sto³ówkê i teren sprzedano pod budo-
wê stacji benzynowej „Shell”. Do dnia dzisiejszego nie uda³o siê sprzedaæ
obiektów fabrycznych, w których toczy³a siê produkcja, a obecnie systema-
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tycznie niszczej¹.
- Jakie przychodz¹ Panu po latach refleksje - spyta³am. Uwa¿a, ¿e w cza-

sie o którym rozmawiamy by³a moda na krytykê "reformy Balcerowicza", ale
dziêki niej uda³o siê osi¹gn¹æ wszystkie cele d¹¿¹ce do przejœcia z systemu
nakazowo-rozdzielczego w wolnorynkowy. Oczywiœcie by³a to metoda "szoko-
wa", ale najbardziej skuteczna w osi¹gniêciu celu. Wraz ze zmianami poli-
tycznymi musia³y nast¹piæ zmiany ekonomiczne w kraju. - Jest mi bardzo ¿al
- mówi Pan Jerzy - kiedy przeje¿d¿am ko³o zrujnowanych obiektów fabrycz-
nych w których niektórzy gubinianie przepracowali swoje ca³e doros³e ¿ycie.
Jak na ironiê zosta³ zachowany w doskona³ym stanie napis: DZIEÑ DOBRY
- PRZYJEMNEJ PRACY.

 Na pewno mieszkañcy Gubina, a szczególnie byli pracownicy, ciekawi s¹
co obecnie robi by³y dyrektor "Cariny". Dopad³ go udar, który spowodowa³
parali¿ lewej strony cia³a. Myœlê, ¿e nie bez przyczyny po traumatycznych
przejœciach zwi¹zanych z likwidacj¹ zak³adu. Jednak nie podupad³. Po d³u-
giej rehabilitacji uda³o mu siê zejœæ z wózka inwalidzkiego  i zacz¹³ chodziæ o
lasce. Stara siê pomagaæ ¿onie - uciekaj¹c od myœlenia o chorobie - w prowa-
dzeniu interesów gospodarczych, w tym sklepu obuwniczego oraz 15. osobo-
wej szwalni, która szyje cholewki do obuwia dla spó³ki w³osko-polskiej. Za³oga

Piêkne lata „Cariny”.  Po zakoñczeniu pracy t³umy opuszcza³y zak³ad.
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szwalni to w 100 procentach byli pracownicy "Cariny", a wiêc chocia¿ na-
miastka firmy pozosta³a.

Si³¹ historii s¹ ludzie. Pan Jerzy mówi, ¿e w pierwszym okresie swojej
pracy, w latach 80. ub. wieku, uczy³ siê od pracowników, gdy¿ wówczas nie
zna³ w ogóle bran¿y obuwniczej. Pragnê przypomnieæ tych ludzi : Zygmunt
Jankowiak - kierownik dzia³u planowania, W³adys³aw Mucha - kierownik
dzia³u zbytu, Jan Bronowski - kierownik dzia³u przygotowania produkcji,
Marian Klasa - g³ówny technolog, Henryk Dobek - g³ówny konstruktor, Jan
Krawczyk - kierownik dzia³u ekonomicznego, Roman Ciszewski - g³ówny ksiê-
gowy. W latach 90. najbli¿szymi wspó³pracownikami byli: Jerzy Piputa - g³ówny
ksiêgowy, Jerzy Michna - dyrektor ds. produkcji, Melchior Sadowski- dyrek-
tor d/s. handlowych, Zbigniew Fiedorowicz- zastêpca dyr. ds. handlowych po
odejœciu z zak³adu Melchiora Sadowskiego, Zbigniew Krupiñski - zastêpca
dyr. ds. produkcji, Stanis³aw Wawrzyniak - kierownik dzia³u zatrudnienia i
p³ac, Alicja Kadziñska - szefowa dzia³u ksiêgowoœci, finansów i windykacji,
Jan Krawczyk - kierownik dzia³u ekonomicznego. To by³a kadra, która dba³a
o utrzymanie produkcji,to by³ g³ówny trzon kierowniczy zak³adu.

Chcia³bym jeszcze przypomnieæ jednego pracownika, który ju¿ niestety
nie ¿yje - mówi Pan Jerzy Opara. By³ to w latach 80. Zdzis³aw Póchnicki -
szczególnie skuteczny i ambitny pracownik. Kiedy rokrocznie zwiêksza³a siê
produkcja, a z surowcami by³y trudnoœci - nie by³o dla Niego zadania nie do
wykonania. To by³ cz³owiek, który po jednej delegacji przespa³ siê parê godzin
umy³, ogoli³ i wyrusza³ w kolejn¹ trasê. By³ niezast¹piony.

Pan Jerzy Opara uwa¿a, ¿e po upadku wszystkich zak³adów w Gubinie
miasto nie wykorzysta³o nadgranicznego po³o¿enia. Ponad 25 lat miasto znaj-
duje siê w stanie stagnacji. Istniej¹ce zak³ady nie stanowi¹ si³y miasta. Uwa-
¿a, ¿e jedyn¹ szans¹ na rozwój regionu jest przysz³a kopalnia wêgla brunat-
nego i mimo oporów nale¿y to wykorzystaæ. Wojsko odesz³o - zmniejszy³a siê
kasa dla miasta. Wybudowano wiele sklepów wielkopowierzchniowych, które
na zachodzie s¹ usytuowane na peryferiach miasta. W naszym mieœcie znaj-
duj¹ siê w centrum, dlatego te¿ upada drobny handel.

- ¯yczê Panu  przede wszystkim dobrego zdrowia. Cieszy mnie, ¿e Pan
¿yje sprawami naszego miasta. Szkoda, ¿e zdrowie nie pozwa³a na aktywnie
w³¹czenie siê do pracy w organizacjach spo³ecznych, gdy¿ jako doœwiadczony
ekonomista móg³by s³u¿yæ dobrymi radami.

Mam nadziejê, ¿e udziela je swojej ¿onie Teresie, która jest radn¹ Rady
Miejskiej.

Urszula Kondracik
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Nasz szpital
Krótki zarys historii szpitala w Gubinie

Nasz, bo powsta³, rozbudowywa³ i rozwija³ siê z du¿ym udzia³em i
zaanga¿owaniem spo³ecznoœci miasta i powiatu (a po likwidacji powia-
tu - gminy) Gubin.

Chcia³bym opisaæ go jakim by³ - od momentu powstania tej placówki
w roku 1945, a¿ do jej likwidacji w roku 2012 - widziany z zewn¹trz
przez w³adze i spo³ecznoœæ, oraz od wewn¹trz przez pracowników i
pacjentów, leczonych przez lata a¿ do jego likwidacji.

Warto o tym wspomnieæ, albowiem mija w³aœnie 75 lat od chwili, kie-
dy 23 listopada 1945 r. odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia i oddania
do u¿ytku Szpitala Powiatowego w Gubinie.

Jak widaæ na za³¹czonych zdjêciach z tej uroczystoœci, przed wejœciem do
budynku zebra³ siê spory t³umek. Na daszku dobudówki os³aniaj¹cej wej-
œcie umieszczono trzy obrazy - po œrodku god³o pañstwowe, po bokach dwa
portrety - prawdopodobnie Bieruta, przewodnicz¹cego KRN, oraz naczelne-
go wodza WP, marsza³ka Roli-¯ymierskiego.

Aktu poœwiêcenia dokonuje ksi¹dz katolicki - czy by³ to jeszcze ksi¹dz
niemiecki, który dwa razy w tygodniu pokonywa³ k³adkê na Nysie, aby
odprawiæ mszê w koœciele Trójcy Œwiêtej, czy mo¿e by³ to ju¿ ksi¹dz polski?
Wœród zebranych (ok. 50 osób), widoczna tu¿ za ksiêdzem pani w kapelu-
szu, to prawdopodobnie Helena Orzyñska - organizatorka szpitala.

Zanim jednak dosz³o do uroczystoœci, potrzebne by³y starania, decyzje,
wybór organizatora i wybór budynku.

Przed opisem dzia³añ w tym kierunku, warto zapoznaæ siê z histori¹
rozwoju szpitalnictwa w naszym mieœcie na przestrzeni lat, a nawet wie-
ków, w oparciu o dostêpne Ÿród³a: "Die Geschichte der Stadt Guben" ("Hi-
storia miasta Guben") wed³ug Karla Gandera, "Krankenhäuser" ("Szpita-
le") wed³ug kronikarza miasta oraz "Das Städtische Krankenhaus" ("Szpi-
tal Miejski") autorstwa dyrektora szpitala miejskiego w Guben od 1912 roku,
Adolfa Hoffmana.

Do XVIII wieku, szpitali dla ludnoœci cywilnej w ogóle nie by³o, a cho-
rych leczono w domach. Jedynie biednych, bezdomnych i zakaŸnie chorych
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izolowano w przytu³kach. Szpitale (lazarety) budowano wy³¹cznie na po-
trzeby wojska.

W Guben, wszystkie szpitale poza jednym, by³y zlokalizowane na wschod-
nim brzegu Nysy. Dopiero potem, wraz z rozwojem przemys³u i budow¹
zak³adów pracy, nastêpuje rozwój miasta na zachodnim brzegu Nysy.

Wed³ug gubeñskiego historyka Gandera, pierwsz¹ lecznicê wraz z przy-
tu³kiem dla biednych, zbudowano w roku 1785 za miastem, po zachodniej
stronie rzeki, tam gdzie obecnie przebiega ulica Alte Poststrasse. Przytu³ek
ten istnia³ do roku 1840, kiedy to zosta³ zniszczony przez powódŸ. Wówczas
to funkcjê przytu³ku przej¹³ by³y szpital wojskowy ("Cholera Lazaret") na
tzw. Wzgórzu Ostrowskim (nies³usznie nazywanym przez lata Wielkanoc-
nym), istniej¹cy wtedy gdzieœ w okolicy dzisiejszej Szko³y Podstawowej Nr.
2. Ten szpital sta³ siê potem szpitalem dla dzieci, robotników, rzemieœlni-
ków, czeladników, uczniów zawodu i listonoszy. Wszyscy hospitalizowani
musieli wnosiæ op³atê w wysokoœci 6 groszy za ka¿dy dzieñ pobytu. Po la-
tach szpital ten ponownie zosta³ zak³adem (przytu³kiem) dla biednych.

Dla wojska wybudowano nowy szpital - lazaret przy dzisiejszej ulicy
Œl¹skiej.

W roku 1866 ukoñczono budowê szpitala miejskiego z hospicjum i bu-

Uroczystoœæ otwarcia szpitala w 1945 roku.
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dynkiem dla zakaŸnie chorych przy Spicherer Platz  (obecnie ul. II Armii
Wojska Polskiego, w miejscu gdzie znajduje siê p³ywalnia).

Pierwszego stycznia 1867 roku, nast¹pi³o uroczyste otwarcie szpitala o
wielkoœci wystarczaj¹cej dla ówczesnej liczby mieszkañców. Jednak¿e ju¿ w
latach 90-tych XIX wieku, wraz ze wzrostem liczby mieszkañców, zwiêkszy-
³a siê liczba chorych i w szpitalu zaczê³o brakowaæ miejsc.

Pierwszym krokiem zmierzaj¹cym do poprawy tej niekorzystnej sytu-
acji by³o zwiêkszenie iloœci miejsc, poprzez budowê we wrzeœniu 1898 roku,
dalszego budynku dla zakaŸnie chorych. By³o to jednak tylko rozwi¹zanie
tymczasowe, bo zdawano sobie sprawê, ¿e uzyskany w ten sposób niewielki
przyrost miejsc szpitalnych, nie zaspokoi narastaj¹cych potrzeb rozwijaj¹-
cego siê miasta.

Dlatego 6 lutego 1900 roku, Rada Miasta, podjê³a decyzjê o rozbudowie
szpitala, tzn. budowie drugiego bliŸniaczego bloku. Prace rozpoczêto w roku
1902, a ukoñczono jesieni¹ 1906 r.

Dziêki tej inwestycji, Guben otrzyma³ obszerny szpital, dobrze wyposa-
¿ony, m.in. w nowoczesn¹ salê operacyjn¹ z oœwietleniem elektrycznym i
awaryjnym gazowym (uruchamianym w razie wy³¹czenia pr¹du). Prócz tego,
w suterenie otwarto nowoczesn¹, œwietnie wyposa¿on¹  kuchniê, ze œluz¹
uniemo¿liwiaj¹ca wejœcie osób postronnych. Wydzielono te¿ miejsce do od-
bioru posi³ków na oddzia³y. Powsta³y równie¿ nowe pomieszczenia do reha-

Budynek przedwojennego szpitala, funkcjonuj¹cego do 1945 roku
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bilitacji wyposa¿one w nowoczesny sprzêt do elektro- i hydroterapii. By³o te¿
pomieszczenie dla radiologii z ciemni¹.

Przy okazji rozbudowy, do istniej¹cego budynku oddzia³u zakaŸnego, który
by³ oddzielony drog¹ od g³ownych budynków szpitala, dobudowano ci¹g po-
mieszczeñ w których umieszczono kostnicê z sal¹ sekcyjn¹, pralniê z nowo-
czesn¹ suszarni¹ i elektrycznym maglem oraz kaplicê.

W budynku g³ównym zorganizowano tak¿e oddzia³ dla psychicznie cho-
rych ze specjalnym zabezpieczeniem drzwi i okien.

W latach 1919/1920, obydwa stoj¹ce obok siebie bloki szpitalne, po³¹czo-
no ³¹cznikiem obejmuj¹cym wszystkie kondygnacje, tworz¹c w ten sposób
jeden blok szpitalny. Utworzono drug¹ salê operacyjn¹, salê opatrunkow¹,
liczne sale dla chorych, w tym oddzia³ dla kobiet. Przejêto teren s¹siaduj¹cy
ze szpitalem, gdzie za³o¿ono park i ogród warzywny.

Od roku 1912 szpitalem zawiadywa³ zakon ¿eñski z Dessau, który zor-
ganizowa³ przyszpitaln¹ szko³ê pielêgniarsk¹, w której co roku odbywa³y
siê egzaminy pielêgniarek.

W roku 1924 radiologia otrzyma³a now¹ aparaturê firmy Siemens &
Halske z Berlina. W tym samym roku utworzono te¿ szpitalne laboratorium
analityczne oraz zakupiono nowy sprzêt rehabilitacyjny. Zainstalowano rów-
nie¿ nowe oœwietlenie elektryczne.

W roku 1926 miasto odkupi³o od gminy Wa³owice po³o¿ony w lesie zame-
czek, w którym umieszczono oddzia³ dla chorych na gruŸlicê.

Szpital dysponowa³ w tym czasie 180 ³ó¿kami. Poniewa¿ miasto ci¹gle
siê rozrasta³o i liczy³o w latach 30-tych ub. wieku ponad 40 tys. mieszkañ-
ców, liczba ³ó¿ek okaza³a siê znów niewystarczaj¹ca. W celu jej zwiêkszenia
zdecydowano siê (prawdopodobnie w latach 1939/40), nadbudowaæ jedno piê-
tro nad ca³ym blokiem szpitalnym.

Prawie równolegle z rozbudow¹ szpitala miejskiego, w³aœciciel zak³adów
w³ókienniczych, Friedrich Wilhelm Wilke, zbudowa³ w roku 1878 w zachod-
niej czêœci miasta szpital z czternastoma ³ó¿kami dla dzieci. Powodem ufun-
dowania tego szpitala by³a œmieræ Naemi, córki F.W. Wilke 28 kwietnia 1874
r. Na prze³omie roku 1884/1885, szpital otrzyma³ oficjaln¹ nazwê "Miejski
Szpital Dzieciêcy im. Naemi Wilke", ale potocznie znany by³ jako "Wilke Stift".

W latach 1928/1929 szpital zosta³ poszerzony o budynek dla dzieci nie-
pe³nosprawnych i przedszkole. Pod koniec lat trzydziestych, dzieci niepe³no-
sprawne zosta³y wywiezione w nieznane miejsce.

Szpital "Wilke Stift", licz¹cy po rozbudowie 68 ³ózek, pe³ni³ po roku 1945
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funkcjê szpitala ogólnego z oddzia³ami: chirurgicznym, wewnêtrznym, dzie-
ciêcym i po³o¿niczo-ginekologicznym. Od pocz¹tku swego istnienia by³ on
kierowany przez zakon ewangelicki.

Po roku 1945, wobec du¿ej umieralnoœci mieszkañców Guben, szczegól-
nie z powodu chorób zakaŸnych (dur), zorganizowano tymczasowy oddzia³
tego szpitala w barakach na Obersprucke.

W roku 1948 zaadoptowano na szpital by³y zak³ad przemys³owy przy
Berlinerstrasse, urz¹dzaj¹c tam dwa oddzia³y - wewnêtrzny i dzieciêcy. W
szpitalu "Wilke Stift" pozosta³a chirurgia i po³o¿nictwo z ginekologi¹.

Po roku 1990 nast¹pi³a dalsza rozbudowa szpitala "Wilke Stift", nato-
miast szpital przy Berlinerstrasse przekszta³cono na zaklad pielêgnacyjny.

A jak rozwi¹zano problem lecznictwa szpitalnego na wschodnim brzegu
Nysy, w Gubinie, po roku 1945?

W opisie powstania Szpitala Powiatowego w Gubinie, w za³¹czniku do
pisma Starostwa Powiatowego w Gubinie z 4 lutego 1946 r, czytamy:"w
sierpniu 1945 r. na terenie miasta i powiatu gubiñskiego, nie by³o ¿adnej
komórki s³u¿by zdrowia, tak, ¿e ludnoœæ pozostawa³a bez opieki lekarskiej
(....), wskutek dzia³añ wojennych, miasto zosta³o zniszczone w 80%, nie
pozosta³ ¿aden szpital poniemiecki".

W zapiskach kronikarza niemieckiego znajdujemy równie¿ wzmiankê,

Gubeñski szpital Noemi Wilke Stift - fotografia przedwojenna.
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¿e szpital miejski uleg³ zniszczeniu w czasie dzia³añ wojennych.
W biuletynie wydanym z okazji 50-lecia szpitala w Gubinie czytamy:

"w czasie walk o Gubin i póŸniej, zniszczone zosta³y wszystkie placówki
lecznicze". Bli¿sze prawdy jest okreœlenie "póŸniej", gdy¿ jak podaj¹ œwiad-
kowie, a szczególnie podkreœla to w swoich wspomnieniach Karol Szymañ-
ski, który przyby³ do Gubina w roku 1946, szpital poniemiecki sta³, nieco
tylko uszkodzony, przez pocisk artyleryjski i po¿ar w nadbudowanej czêœci.
Nawet wyposa¿enie szpitalne pozosta³o w wiêkszym stopniu nienaruszone.

Po¿ar strawi³ wprawdzie czêœæ dachu, a tak¿e nadbudowa drugiego piê-
tra by³a czêœciowo zniszczona, ale wed³ug oceny fachowców, in¿. Wies³awa
Lewandowskiego i Mieczys³awa Próchniewicza, ¿adne wa¿ne elementy no-
œne nie zosta³y naruszone. Oznacza to, ¿e remont nie stanowi³by wielkiego
problemu (nawet winda by³a sprawna!!!).

Szpital by³ piêknie umiejscowiony w parku przy Spicherer Platz (obec-
nie ul. II Armii Wojska Polskiego - dzisiaj w tym miejscu znajduje siê p³y-
walnia), z dala od ruchu miejskiego.

Wyposa¿enie tego szpitala trafi³o do organizuj¹cego siê szpitala przy uli-
cy Œl¹skiej, bowiem w³adze powiatowe, prawdopodobnie w lipcu 1945 r.,
podjê³y decyzjê o przejêciu budynków po dawnym zak³adzie pielêgnacyjnym
i zaadaptowaniu ich na szpital.

Budynki te (przy dzisiejszej ul. Œl¹skiej) maj¹ doœæ ciekaw¹ przesz³oœæ.
Ju¿ w roku 1834 w³adze wojskowe zwróci³y siê do w³adz miasta z ¿¹daniem
budowy lazaretu (szpitala wojskowego) na terenie by³ego szpitala zapasowe-
go z okresu wojen napoleoñskich przy Pfoertnerstrasse (obecnie ul. Œl¹ska).
Miasto musia³o zgodziæ sie na tê budowê, aby nie straciæ garnizonu wojsko-
wego i korzyœci z tego p³yn¹cych.

W zajmowanym dotychczas przez lazaret budynku przy Spicherer Platz
(obecna ul. II Armii Wojska Polskiego), który zosta³ zalany przez wodê, na
skutek zawilgocenia zagnieŸdzi³ siê grzyb. Dlatego zdecydowano siê go roze-
braæ, a lazaret przenieœæ na okres tymczasowy do by³ego szpitala zakaŸnego
na Wzgórzu Ostrowskim (mylnie nazywanym Wzgórzem Wielkanocnym).
Szpital ten, po otwarciu nowego lazaretu przy Pfoertnerstrasse (obecnie ul.
Œl¹ska) w roku 1841, przenaczono na szpital dla dzieci i robotników.

W dniu 31 marca 1880 r. regiment z Guben zosta³ przeniesony do Frank-
furtu nad Odr¹, a budynek lazaretu przeznaczono na oœrodek pielêgnacyjny
i dom sierot. Zosta³ on poœwiêcony 1 stycznia 1882 r., a oddany do u¿ytku 14
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stycznia tego samego roku.
W roku 1913 dobudowano nowy blok do budynku dziœ okreœlanego jako

"A". Miejsce po³¹czenia stanowi³ odcinek pomiêdzy wie¿yczk¹, a wejœciem
od ulicy Œl¹skiej.

W roku 1925 zbudowano nastêpny pawilon (dziœ budynek "B") i przezna-
czono go na dom opieki i pielêgnacji, któr¹ to rolê spe³nia³ do roku 1945. W
tych w³aœnie budynkach, przejêtych w roku 1945 przez w³adze powiatu
gubiñskiego, zorganizowano szpital.

"Wszystkie prace zwi¹zane z organizacj¹ szpitala oraz referatu sanitar-
nego Starostwa Powiatowego w Gubinie, wobec braku lekarza powiatowe-
go, powierzono referentowi sanitarnemu, Ob. Orzyñskiej Helenie, która
w³asnym trudem i staraniem zorganizowa³a Referat Sanitarny, a nastepnie
Szpital Powiatowy" - mo¿emy wyczytaæ w piœmie Starosty Powiatowego w
Gubinie z dnia 4 lutego 1946 r.

W dalszym ci¹gu tego pisma czytamy: "Na szczególne wyró¿nienie w
pracy wniesionej do za³o¿enia szpitala zas³u¿yli: Ob. Vice Starosta Skuza
Ludwik, Ob. Burmistrz Samborski Piotr, kierownik referatu organizacyj-
nego Cichoñ Jan, dr med. Zelcer Marian, dyrektor i ordynator szpitala,
kapitan chirurg Staniula Wies³aw (lekarz wojskowy), pielêgniarka Ossow-
ska Bronis³awa".

Dlaczego pani Orzyñska (jeœli to ona podejmowa³a decyzjê), zdecydowa³a
siê zorganizowaæ szpital w budynku "B", a nie w budynku po by³ym lazare-
cie, który przecie¿ by³ budowany z przeznaczeniem na szpital i posiada³
miêdzy innymi salê operacyjn¹ - nie wiadomo. Jak wynika z informacji p.
Karola Szymañskiego i p. Janiny Nowodziñskiej, budynek "A" istnia³ w
ca³oœci do roku 1947 i zosta³ zniszczony (rozebrany) na prze³omie 1947/48/
50, rzekomo z powodu zagrzybienia (?!). Doktor Dyduch, dyrektor szpitala
w latach 1948/56, wspomnia³ w rozmowie ze mn¹ (w latach 60-dziesi¹tych),
¿e trzeba by³o dokonaæ rozbiórki czêœciowo zburzonego budynku, na funda-
mentach którego planowano budowê pawilonu z blokiem operacyjnym, we-
d³ug sugestii czy projektu dra. Pieniê¿nego, dyrektora Szpitala Wojewódz-
kiego w Zielonej Górze.

Po decyzji lokalizacji szpitala w budynku "B", rozpoczêto prace adapta-
cyjne, które jak wynika z pisma w³adz powiatu, trwa³y od sierpnia do listo-
pada 1945 r.

Zaadoptowany na szpital budynek "B" mia³ dwa piêtra i by³ poroœniêty
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bluszczem a¿ po dach. Po prawej stronie obok wejœcia ros³a piêkna, wysoka
brzoza, która, niestety, przy silnych wiatrach uszkadza³a rynnê i dach. Z
tego powodu w latach 60-tych skrócono j¹, a pod koniec lat 70-tych ca³kowi-
cie wyciêto, podobnie jak nieliczne pozosta³e jeszcze drzewa, w tym kaszta-
nowce i drzewa owocowe.

Wejœcie do budynku tworzy³ ganek z dachem w kszta³cie pó³kopu³y. Za
nim by³ ma³y korytarz z którego prowadzi³y schody na parter, a po jego
lewej stronie by³o zejœcie do piwnicy. W lewej czêœci piwnicy znajdowa³a siê
kuchnia i magazyny spo¿ywcze, a po prawej by³a kot³ownia, magazyn opa³u
i warsztat mechaniczny. Na ganku, na prawo od drzwi wejœciowych, by³o
wydzielone ma³e pomieszczenie, obudowane i oszklone, które nazywano cen-
tralk¹ telefoniczn¹ lub portierni¹. Osoba pracuj¹ca w tej centralce ³¹czy³a
wszystkie telefony z zewn¹trz na oddzia³y i do dy¿urki lekarskiej i odwrot-
nie do centrali telefonicznej na poczcie, która, jak wiadomo, w tamtych cza-
sach ³¹czy³a dalej. By³o to bardzo skomplikowane i wymaga³o ogromnej cier-
pliwoœci, bo po³¹czenia nie by³y natychmiastowe. Najgorzej by³o z po³¹cze-
niami miêdzymiastowymi, gdzie czas oczekiwania wynosi³ niekiedy kilka
godzin. Tak,  kilka godzin! A ju¿ zupe³n¹ katastrof¹ by³y po³¹czenia ze wsi¹,
bo tam nawet nie wszystkie oœrodki zdrowia mia³y telefon - mia³y je nato-
miast ... plebanie.

Dodatkowym mankamentem tych centralkowych po³¹czeñ by³o te¿ nie-
stety i to, ¿e o tajemnicy zawodowej nie by³o mowy, poniewa¿ rozmowy by³y
nagminnie pods³uchiwane i dopiero g³oœne, z koniecznoœci niegrzeczne upo-
mnienie umo¿liwia³o kontynuowanie rozmowy i przywraca³o jej normaln¹
s³yszalnoœæ. A czasem na tak¹ uwagê mo¿na by³o us³yszeæ - "przecie¿ ja nie
pods³uchujê"!

Na wprost schodów wejœciowych na parterze by³a ³azienka i dwie ubikacje.
Dalej, po obu stronach korytarza, by³y sale chorych, trzy - lub cztero³ó¿kowe.

Pocz¹tek porêczy schodów prowadz¹cych z korytarza na parterze na
piêtro, by³ ozdobiony koszem z owocami, wykonanym z gipsu.

W prawej czêœci korytarza, po jego lewej stronie, zamontowano aparat
rentgenowski wraz z ciemni¹ do obróbki zdjêæ. Natomiast po prawej stronie
utworzono izbê przyjêæ, która pe³ni³a jednoczeœnie funkcjê ambulatorium.
W dalszej czêœci by³a dy¿urka lekarska i gabinet dyrektora.

Pierwsze piêtro - podobnie jak na parterze, na wprost schodów ³azienka
i ubikacje. Po lewej stronie od klatki schodowej, oddzia³ po³o¿niczo-ginekolo-
giczny. Id¹c korytarzem - po lewej stronie kuchenka oddzia³owa (na pocz¹t-
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ku spe³nia³a rolê sali dla noworodków), dalej sale po³o¿nic. Po prawej stro-
nie korytarza dwu³ó¿kowa sala porodowa i pokój zabiegowy. Po prawej stro-
nie od klatki schodowej - sale dla chorych. Drugie piêtro mia³o identyczny
rozk³ad pomieszczeñ, a wszystkie sale by³y przeznaczone dla chorych. Na
poddaszu znajdowa³y siê ma³e pokoiki, niektóre z nich przejœciowo zamiesz-
kiwane przez personel. Tam te¿, przez okres piêciu miesiêcy, mieszka³em na
dziewiêciu metrach kwadratowych z ¿on¹ i dzieckiem. Poza tym na podda-
szu, po lewej stronie od wejscia, z dwóch pokoi utworzono kaplicê. Po prawej
stronie, rownie¿ z dwóch pokoi, zrobiono aptekê szpitaln¹. Nad ca³ym bu-
dynkiem by³ te¿ strych, który wykorzystywano jako magazyn.

Szpital mia³ swoje zaplecze gospodarcze - mówiono o m¹j¹tku w Bie¿y-
cach z hodowl¹ krów i œwiñ. T¹ drog¹ szpital by³ zaopatrywany w mleko,
miêso oraz inne produkty rolne jak np. ziemniaki i warzywa. Do roku 1948
prace w maj¹tku wykonywali Niemcy. Maj¹tkiem zawiadywa³a pracownica
gospodarcza i zaopatrzeniowiec, który by³ te¿ odpowiedzialny za zaopatrze-
nie szpitala w niezbêdny osprzêt oraz benzynê do samochodu (podobno przy-
dzielono na potrzeby szpitala samochod z demobilu). Kiedy w ramach repa-
tryjacji Niemcy opuœcili Bie¿yce, maj¹tek oddano, a na potrzeby szpitala
zaadoptowano teren le¿¹cy bezpoœrednio obok szpitala, przy ul. Wieniaw-
skiego i ul. Czarneckiego. Wybudowano tam pomieszczenie na tucz przyza-
k³adowy (hodowano do 15 sztuk œwin) oraz za³o¿ono ogród warzywny i sad.
Czêœæ terenu, za budynkiem "B", wykorzystywana by³a jako teren rekre-
acyjny dla chorych, który od roku 1959 s³u¿y³ g³ównie dzieciom z oddzia³u
dzieciêcego.

Na podwórzu szpitala, po prawej stronie, sta³ ma³y budynek, prawdopo-
dobnie dawny gara¿, który wewn¹trz przedzielono œciank¹, uzyskuj¹c dwa
pomieszczenia. Jedno s³u¿y³o jako kostnica, a w drugim by³y przeprowadza-
ne sekcje zw³ok (stó³ sekcyjny sprowadzono z dawnego szpitala niemieckie-
go). Sekcje by³y wykonywane tu do roku 1979.

Nieopodal sta³ budynek w którym znajdowa³a siê pralnia i suszarnia, a
w niedalekiej odleg³oœci zajdowa³a sie przybudówka, ze stromymi schodami
prowadz¹cymi na piêtro - tam umieszczono administracjê szpitala. Czêœæ
budynku "A" przeznaczono na poradnie - stomatologiczn¹, gdzie pracowa³ p.
Dubowik i ogóln¹, w której przyjmowa³ dr Tadeusz Kunicki.
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Na piêtrze znajdowa³a siê do roku 1954 administracja Powiatowego
Wydzia³u Zdrowia. Teren pomiêdzy obydwoma budynkami, który poza nie-
wielkim kawa³kiem obok budynku "B" przeznaczonym na sk³adowisko opa-
³u by³ nieutwardzony, tworzy³ sad. Jeszcze do roku 1957, obok wejœcia do
budynku "A", ros³a grusza. Zreszt¹ grusze dominowa³y w tym sadzie - piêk-
ne, du¿e, dorodne - ros³y wzd³u¿ granicy z pozosta³a czêœci¹ ogrodu. Prócz
tego by³y tam œliwki gubinki, jab³onie, orzechy w³oskie i laskowe ³¹cznie z
jakimœ nieznanym mi gatunkiem orzecha, na którego ga³¹zkach wisia³y
orzechy podobne do laskowych, ale uformowane w grona. Pomiêdzy drzewa-
mi ros³y ró¿nego rodzaju krzewy porzeczkowe.

W ogrodzie znajdowa³a siê te¿ fontanna, uruchomiona ponownie w la-
tach 60-tych, przy której le¿akowali mali pacjenci z oddzia³u dzieciêcego.

Wielkim mankamentem szpitala i s³u¿by zdrowia w powiecie gubiñskim
by³ brak kadry medycznej. Dyrektorem szpitala zosta³ lekarz Marian Ze-
lcer. Oprócz niego zatrudniony by³ chirurg Wac³aw Staniul, lekarz wojsko-
wy, który wkrótce zosta³ przeniesiony s³u¿bowo. Zatrudniona by³a jedna
pielêgniarka, Bronis³awa Ossowska. Dr Zelcer odszed³ z nieznanych przy-
czyn, przypuszczalnie jako osoba niepewna politycznie, musia³ opuœciæ te-
ren pogranicza. Wed³ug informacji zawartej w piœmie Starosty Powiatowe-
go (z roku 1947) "...na terenie miasta i powiatu jest jeden lekarz powiatowy
(dr T. Kunicki), który jest p.o. dyrektora szpitala. Szpital zatrudnia jednego
felczera, siedem pielêgniarek, jedn¹ po³o¿n¹, szeœæ sanitariuszek i jednego
sanitariusza".

Dopiero w roku 1948 dyrektorem szpitala mianowano dra. Dyducha, a
dr Kunicki zaj¹³ siê organizacj¹ i lecznictwem w poradniach w mieœcie i na
wioskach.

Pocz¹tki szpitala by³y trudne, chorych k³ad³o siê tam, gdzie by³o wolne
³ó¿ko, nawet jeœli by³o to ³ó¿ko wsród zakaŸnie chorych. Oddzia³u chirur-
gicznego, poza nazw¹, nie by³o, a jego dzia³alnoœæ ogranicza³a siê do zabez-
pieczenia i leczenia ran, nacinania ropni i leczenia z³amañ. Nie bylo sali
operacyjnej!

W dniu 23 listopada 1945 roku nast¹pi³o uroczyste poœwiêcenie i oficjal-
ne oddanie szpitala do u¿ytku.

Jak wynika z zapisu, o fakcie tym powiadomiono Urz¹d Wojewódzki w
dniu 27 grudnia 1945 r.
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Normaln¹ pracê szpital rozpocz¹³ w dwa dni po jego uroczystym poœwiê-
ceniu, czyli 25 listopada 1945 roku. W szpitalu funkcjonowa³y umownie
oddzia³y: wewnêtrzny z piêtnastoma ³ó¿kami, chirurgiczny z dziesiêcioma
³ó¿kami, zakaŸny z piêtnastoma ³ó¿kami, ginekologiczno-po³o¿niczy z dzie-
siêcioma ³ó¿kami, skórno-wenerologiczny z czterema ³ó¿kami, dzieciêcy z
trzema ³ó¿kami i gruŸliczy z trzema ³ó¿kami. Iloœæ ³ó¿ek dla poszczególnych
jednostek chorobowych by³a prawdopodobnie zmienna, w zale¿noœci od po-
trzeb.

Brak niestety informacji o iloœci leczonych, hospitalizowanych chorych.
Wiadomo jedynie, ¿e w pierwszym okresie w szpitalu urodzili siê: Opolski
Andrzej i Mrugalska Janina - w dniu 15 grudnia 1945. Na pocz¹tku roku
1946 urodzili siê: ¯arczyk Wies³aw - 13 stycznia; Wawrzyniak Halina - 20
stycznia; Konieczny Przemys³aw -15 marca; Winiszewski Jan - 19 marca;
Szab³owski Stanis³aw - 20 marca.

W za³¹czniku do pisma Starosty Powiatowego z dnia 4 lutego 1946 roku,
w opisie za³o¿enia akt szpitalnych, znajdowa³ siê swego rodzaju "statut or-
ganizacyjny", w którym oprócz nazwiska dyrektora widniej¹ nazwiska tych,
którzy przyczyni³y siê do powstania szpitala, a byli to: Ludwik Skuza, wice-
starosta powiatu gubiñskiego, Piotr Samborski burmistrz Gubina, Jan Ci-
choñ kierownik referatu ogólno-administracyjnego, Bronis³awa Ossowska
pielêgniarka, Helena Orzyñska referent sanitarny.

Tak powstawa³ nasz szpital w Gubinie...
Dziêki zaanga¿owaniu garstki ludzi, uczyniono pierwszy krok w kie-

runku zapewnienia opieki zdrowotnej i rozwoju szpitala w Gubinie. W³aœci-
wie szkoda, ¿e dzisiaj, pomimo znacznie lepszej sytuacji w jakiej siê znajdu-
jemy, brakuje entuzjastów chêtnych do podjêcia podobnego wyzwania ...

Zygfryd Gwizdalski
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55 lat Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Gubinie

dokoñczenie z poprzedniego numeru

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Gubinie mimo wielu przeszkód w pierw-
szych latach jej funkcjonowania dzia³a³a aktywnie w œrodowisku gubiñ-
skim. Jej efekty uwidoczni³y siê ju¿ w latach 70-tych, kiedy to oddano w
1971 roku nowo wybudowany blok przy ulicy Konopnickiej 1, zamieszka³o
w nim 30 rodzin. Trzy lata póŸniej przekazano do u¿ytku okaza³y budynek
przy ulicy Westerplatte 10, dla 38 rodzin - cz³onkom spó³dzielni, w którym
równie¿ urz¹dzono biura spó³dzielni. W 1978 roku oddano spó³dzielcom blok
przy ulicy Piastowskiej 34, o powierzchni u¿ytkowej 3012 m2, a w 1979
roku nowy obiekt mieszkalny na os. E. Plater 1, dla 30 rodzin.

Aby zaspokoiæ potrzeby mieszkaniowe swoich cz³onków, spó³dzielnia
wybudowa³a w latach 80-tych 8 bloków mieszkalnych dla 260 rodzin. S¹ to
bloki na osiedlu E. Plater i przy ulicy Pu³askiego 39-41. Natomiast w latach
nastêpnych powsta³y nowe obiekty mieszkalne przy ulicy Kosynierów, ulicy
Miodowej i ulicy Rydla. Dok³adne informacje przedstawia tabela zbiorcza.

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej budowa³ bloki mieszkalne w ró¿nych
punktach miasta. Na osiedlu E. Plater budynki spó³dzielcze powstawa³y
miêdzy budynkami wojskowymi, co utrudnia³o zagospodarowywanie tere-
nu. Na walnym zebraniu (27.06.1988r.) cz³onkowie zarz¹du wypowiadali
siê, "…¿e budujemy domy tam, gdzie mo¿na siê wcisn¹æ, dzia³amy z dosko-
ku". Na usytuowanie budynków du¿y wp³yw mia³y perspektywiczne plany
zagospodarowania miasta.

Najwa¿niejszym organem spó³dzielni od czasu jej powstania do chwili
obecnej jest Walne Zgromadzenie. Kontrolê i nadzór nad dzia³alnoœci¹ spó³-
dzielni sprawuje Rada Nadzorcza, która sk³ada siê z 7 cz³onków wybiera-
nych na okres 3 lat. W sk³ad Zarz¹du Spó³dzielni wchodzi prezes, jego za-
stêpca i cz³onek. Kompetencje Zarz¹du i Rady Nadzorczej okreœla Statut
Spó³dzielni Mieszkaniowej, który w wyniku zmian w ustawach pañstwo-
wych jest aktualizowany. Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej raz w roku or-
ganizuje Walne Zebranie, na którym przedstawia dok³adne sprawozdanie z
ca³orocznej pracy. Cz³onkowie spó³dzielni zapoznaj¹ siê równie¿ ze sprawoz-
daniem pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej. Spó³dzielcy maj¹ pra-
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wo wypowiadaæ siê na temat ró¿nych problemów dotycz¹cych miêdzy inny-
mi: remontów, przegl¹dów instalacji elektrycznej, gazowej, zagospodarowy-
wania terenów itp., jak równie¿ zg³aszaj¹ wnioski do realizacji.

Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ w Gubinie przez okres 55 lat kierowali:
1. Kazimierz Trzebiñski 17.09.1960 - 1968
2. Stefania Lewandowska 1969-1980
3. Andrzej Koz³owski 1980-1982
4. Janina Boratczuk 1982-1990
5. Arkadiusz Orzechowski 1990-1993
6. Ryszard Jakutowicz 1993-2011
7. Lech Kiertyczak od 1 marca 2011 do chwili obecnej

Obecny sk³ad Rady Nadzorczej (od czerwca 2014 do czerwca 2017)
1. Antoni Gawin przewodnicz¹cy RN
2. Janina Szmaja z-ca przewodnicz¹cego RN
3. Wioletta Dobosz sekretarz RN
4. Beata Kutrowska cz³onek RN
5. Olga Ficnerowska cz³onek RN
6. Czes³aw Buczkowski cz³onek RN
7. Stanis³aw Wawrzyniak cz³onek RN

Sk³ad Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej:
1. Prezes Zarz¹du - Lech Kiertyczak
2. Zastêpca Prezesa Zarz¹du - Waldemar Kopytiuk
3. Cz³onek Zarz¹du - Andrzej Go³aszewski

Aktualnie w Spó³dzielni pracuj¹: Lech Kiertyczak, Waldemar Kopytiuk,
Urszula Rzepa, Wojciech Sendera, Agnieszka Jakutowicz, Krystyna Clau-
snitzer, Piotr Rzepa, Bronis³aw Juda, Jan Supe³ i Marian Olejarczyk.

Spó³dzielnia liczy 589 cz³onków, w tym 18 oczekuj¹cych na mieszkania.
Jest bardzo wa¿n¹ instytucj¹ w mieœcie, bowiem zabezpiecza potrzeby miesz-
kaniowe cz³onków spó³dzielni i ich rodzin.

K. Kêdzierska

Dziêkujê p. Prezesowi Lechowi Kiertyczakowi i p. Krystynie Clausnit-
zer za udostêpnienie dokumentacji.
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„Skarby” w Kosarzynie
Przed Msz¹ Œw. ekumeniczn¹, która mia³a odbyæ siê 8 maja 2015 r.

robiliœmy porz¹dki pod Krzy¿em Pojednania, znajduj¹cym siê u ujœcia
Nysy £u¿yckiej do Odry. Trzeba by³o skosiæ trawê i wygrabieniæ j¹ oraz
posprz¹taæ œmieci.

Kiedy trzyosobowa ekipa rozpoczê³a œcinanie trawy, w pewnym mo-
mencie podjecha³ gazik, z którego wysiad³ pan w ubraniu moro. Zapyta-
³am siê, czy przyjecha³ z polecenia ksiêdza proboszcza Zbigniewa Samo-
ciaka z Krosna Odrzañskiego, aby pomóc w przygotowaniu miejsca na
uroczystoœæ. W pierwszym momencie powiedzia³, ¿e tak, ale póŸniej za-
przeczy³. Okaza³o siê, ¿e przyjecha³, aby szukaæ skarbów sprzed 300 lat.
Bowiem w tym miejscu, w latach 1628-1640, odbywa³y siê sp³ywy bar-
kami i by³a tu przystañ. W roku 1629 dosz³o do bitwy miêdzy flotyllami
Gubina i Krosna Odrzañskiego o piwo. Pan Jan ze S³ubic (wczeœniej
chyba mieszkaniec Wê¿ysk) szuka³ jakiejœ przystani po flotylli, lecz oka-
za³o siê, ¿e nie ma ¿adnych œladów. Byæ mo¿e z powodu powodzi rzeka
zmieni³a bieg i po przystani nie pozosta³ œlad. A mo¿e czas i ludzie zatar-
li œlady.

Czasy siê zmieni³y. Obecnie, w pobli¿u tego miejsca, na Nysie mo¿na
zobaczyæ ma³¹ przystañ, ale kajakow¹ Tomka i Asi, którzy udostêpniaj¹
kajaki, wêdz¹ pstr¹gi, organizuj¹ sp³ywy kajakowe m. in. od gubiñskiej
Wyspy Teatralnej do ujœcia Nysy. Na ich podwórku, przy wjeŸdzie do
Kosarzyna, mo¿na spróbowaæ smacznych wêdzonych pstr¹gów. Turyœci
bêd¹ zadowoleni.

Dawniej Kosarzyn by³ miejscowoœci¹ rybaków i marynarzy rzecz-
nych, póŸniej - za osadnictwa polskiego po 1945 r. - typow¹ wsi¹ rol-
nicz¹. Obecnie z rolnictwa nikt siê nie utrzymuje. Mieszkañcy pracuj¹
w ró¿nych firmach, us³ugach m. in. turystycznych. W 2015 r. zlikwido-
wano Kopalniê Ropy Naftowej w Kosarzynie (eksploatacja jednego ze
z³ó¿ trwa³a od 1993 r.).

Teraz skarbami Kosarzyna s¹: piêkne lasy z obfitoœci¹ grzybów, je-
zioro Borek, oœrodki wypoczynkowe, prywatne apartamenty dla tury-
stów i wczasowiczów oraz mili mieszkañcy.

Jadwiga Warzyñska

Z Ziemi Gubiñskiej
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Sport w Kosarzynie
Ma³a miejscowoœæ jak¹ jest Kosarzyn, nie mo¿e siê poszczyciæ sukcesami

sportowymi z oczywistych wzglêdów (kilkadziesi¹t osób g³ównie starszych,
brak szko³y, klubu). Jednak ludzie s¹ bardzo aktywni fizycznie, Kilka ko-
biet systematycznie æwiczy w Klubie Borek pod okiem magistra wychawa-
nia fizycznego Jadwigi Warzyñskiej. Panie spotykaj¹ sie dwa razy w tygo-
dniu. Ma³gorzata Oleksiñska i Joanna Nowak, od roku bior¹ udzia³ w bie-
gach d³ugodystansowych, g³ównie na terenie województwa lubuskiego. Naj-
wiêkszy sukces osi¹gnê³a Joasia w biegu na 10 km w Kroœnie Odrzañskm,
zajmuj¹c drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Na terenie Oœrodka Borek powstaje obiekt sportowy typu Orlik, gdzie

bêdzie mo¿na rozgrywaæ mecze w siatkówkê, koszykówkê, pi³kê rêczn¹ i
no¿n¹ oraz tenis.

Wokó³ jeziora Borek wytyczona jest trasa do chodzenia z kijkami (nordic
walking). Ewenementem w uprawianiu nordic walking jest 86-letnia pani
Roma. Latem na jeziorze widaæ ¿aglówki i rowery wodne.

Jadwiga Warzyñska

Jeszcze tylko infrastruktura boiskow - i mozna graæ!
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Sprz¹tanie wokó³
jeziora Borek

Po raz drugi Rada So³ecka Kosarzyna na czele z so³tysem Waldemarem
Olechem zorganizowa³a sprz¹tanie wokó³ jeziora Borek. Dnia 10 paŸdzier-
nika 2105 roku od godziny 9.00 porz¹dkami zajê³y siê najmniejsze dzieci ze
szko³y w Chlebowie pod opiek¹ nauczycielki Anny Durawy.  Po pracy malu-
chy otrzyma³y poczêstunek od Rady So³eckiej w Klubie Borek (dzieæmi zajê-
³a siê Ma³gorzata Oleksiñska) i upominki ksi¹¿kowe od Nadleœnictwa Gu-
bin. PóŸniej doroœli z Kosarzyna oraz sekcja kobieca Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej z Chlebowa, pod kierunkiem so³tysa Ma³gorzaty P³awiak i Arka-
diusza P³awiaka, wiceprezesa OSP, a tak¿e kilku cz³onków Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej, zajêli siê zbieraniem œmieci.

Z ramienia SPZG udzia³ wziêli: Sylwia Gajda, Urszula Matuszczak,
Urszula Kondracik, Jadwiga Warzyñska, Adolf Leda, Julian Lewandow-
ski, Waldemar Rasiñski z ¿on¹ Brygid¹ (z Guben). Grupê z SPZG wspar³
nestor komiksu polskiego Tadeusz Raczkiewicz.

Po¿yteczna akcja zakoñczy³a siê mi³ym spotkaniem w klubie Borek przy
gor¹cym gulaszu, bigosie, smalcu niemieckim z pysznym chlebem i innych
smako³ykach, które zaserwowa³a rada so³ecka i Waldemar Rasiñski.

Jadwiga Warzyñska
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Restauracja „Lindengarten” (Lipowy Ogród) pokona³by wszystkie dzi-
siejsze ogródki piwne. Widok na piêkny ogród restauracji wprowadza³ nie
jednego mieszkañca miasta w podziw.  Restauracja „Lindengarten” cieszy³a
siê popularnoœci¹ zarówno w czasie zborów winogron, owoców, jak i w okre-
sie kwitn¹cych sadów - tysi¹ce odwiedzaj¹cych Guben zagl¹da³o do restau-
racji.  Jedne Ÿród³a niemieckie lokuj¹ restauracjê przy Triftstrasse (¯ymier-
skiego), inne przy Lahmoerstrasse (Batalionów Ch³opskich). W zasadzie
ulokowana by³a na „cyplu” pomiêdzy obiema ulicami. W³aœcicielem lokalu
od 1936 roku by³ Alfred Mertsching. We wczeœniejszych latach w³aœcicielem
by³ Teodor Fettke. Restauracja posiada³a najwiêksz¹ salê taneczn¹ w pro-
wincji, na parterze i piêtrze sali sta³y, podobnie jak w holu teatru na wy-
spie, stoliki i krzes³a. Do kawy wycieczkowiczom dodawano œwietny gubeñ-
ski placek kartoflany. Piêkny, zacieniony ogród posiada³ te¿ najwiêksz¹ strzel-
nicê w mieœcie. Goœæmi restauracji byli tak¿e wszyscy ci, którzy mieli kon-
takt z pobliskimi koszarami, lotniskiem i stadionem sportowym.

Lokal w czasie dzia³añ wojennych zosta³ kompletnie zniszczony. Dziœ w
tym miejscu ros¹ wysokie drzewa i stoi „mizerna” pozosta³oœæ po okaza³ej
przed laty fontannie.

"Der Märkische Bote" 18.09.2015 t³um. zg, oprac. sp

Restauracja
„Lindengarten”
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Tadeusz Rydzek
Jedn¹ z wybitnych osobistoœci -

jak to okreœli³ doktor Ryszard Pant-
kowski w swojej ksi¹¿ce "Gubin"(rok
wydania 1998) - by³ niew¹tpliwie Ta-
deusz Rydzek, gubinianin w latach
1946-1957. Zna³em go osobiœcie z cza-
sów szko³y podstawowej, chodzi³ o
jedn¹ klasê wy¿ej ode mnie. Pisz¹c o
nim odpuszczê sobie wszelkie podtek-
sty polityczne, uwzglêdniaj¹c jedynie
znane mi fakty, bez zbytecznych ko-
mentarzy.

Urodzi³ siê w 1938 r. na Wileñsz-
czyŸnie, maj¹c ju¿ starszego brata Je-
rzego (1933), matka Helena w domu
Gromnicka. Ojciec - oficer wywiadu
wojskowego tzw. "dwójki" - nie wró-
ci³ z wojny 1939 r. Prawdopodobnie
zosta³ zamordowany przez NKWD w
Katyniu, Rodzina pozosta³a na tere-
nach zajêtych przez Sowieck¹ Rosjê.

13 kwietnia 1940 r. jako wrogo-
wie ZSRR zostali zes³ani na Syberiê, gdzie w tragicznych warunkach prze-
trwali do roku 1946. W ramach repatriacji wrócili do Polski - 15 marca
tego¿ roku znaleŸli siê w Gubinie zamieszkuj¹c przy ul. gen. Sikorskiego.

W tym samym roku zaliczy³ I klasê Szko³y Powszechnej przy ul. Œwier-
czewskiego, a w roku szkolnym 1946/47 rozpocz¹³ naukê w II klasie, ju¿
zgodnie z posiadanym wiekiem.

By³ wyj¹tkowo zdolnym uczniem. Œwiadczy o tym np. zdarzenie - maj¹ce
miejsce w liceum - które przytoczê na podstawie relacji kolegi klasowego
Micha³a Graczewa. Na lekcji historii, której uczy³a pani mgr Kukliñska,
Tadeusz Rydzek zosta³ wywo³any do przeczytania zadania domowego. Bio-
r¹c zeszyt do rêki wsta³ i bez ¿adnego zaj¹kniêcia przeczyta³ wypracowanie,
którego notabene nie by³o. Zosta³o ono ocenione na pi¹tkê, jednak gdy przy-

Rok 1955, na zdjêciu Tadeusz Rydzek - z pra-
wej - z dyrektorem gubiñskiego liceum Ja-
nem Brzózk¹.
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sz³o do wpisania oceny do zeszytu okaza³o siê, ¿e jest w nim zapisany tylko
temat, reszta by³a improwizowana. Liceum Ogólnokszta³c¹ce - w tym czasie
funkcjonuj¹ce równie¿ przy ul. Œwierczewskiego (dzisiejsza SP2) - ukoñczy³
w 1956 r. W liceum, niezale¿nie od tego, ¿e gra³ w szkolnej dru¿ynie koszy-
kówki i siatkówki osi¹gn¹³ na owe czasy dobry wynik w biegu na 1000 m -
2.43,8min (wg. kroniki szkolnej), który za jego czasów nie zosta³ pobity.

Po zdanej w 1956 r.maturze, przez ponad rok by³ urzêdnikiem magi-
stranckim w Gubinie. Jesieni¹ 1957 r. rozpocz¹³ studia prawnicze na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów o¿eni³ siê,
i oboje z ¿on¹ Danut¹, ju¿ jako prawnicy, dostali nakaz pracy do Zielonej
Góry, gdzie T. Rydzek trafi³ do milicji. I tak zaczê³a siê jego mundurowa
kariera. Zajmowa³ siê sprawami kryminalnymi, wznawia³ umorzone œledz-
twa (dochodzenia) doprowadzaj¹c przewa¿nie do ujawnienia sprawców, a w
nastêpstwie ich skazania. Niezale¿enie od tego prowadzi³ postêpowania bie-
¿¹ce.

W Zielonej Górze d³ugo "miejsca nie zagrza³", zosta³ przeniesiony do Ko-
mendy G³ównej Milicji Obywatelskiej w Warszawie, gdzie po kolejnych
awansach, w stopniu pu³kownika, z tytu³em naukowym doktora, zosta³
dyrektorem Zak³adu Kryminalistyki (1983-1989), a póŸniej Instytutu Kry-
minalistyki Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych (1989-1990). Po przejœciu
na emeryturê by³ profesorem nadzwyczajnym, wyk³adowc¹ w Wy¿szej Szko³y
Ubezpieczeñ i Bankowoœci w Warszawie. Zajmowa³ sie równie¿ publicystyk¹,
pisz¹c popularno-naukowe rozprawki z dziedziny kryminalistyki pod na-
zwiskiem panieñskim matki - Gromnicki, jak równie¿ bra³ udzia³ w cyklu
programów kryminalnych w telewizji.

Zmar³ po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie 4 paŸdziernika w 1999 r. Pochowany
zosta³ w rodzinnym grobie na cmentarzu w Konstancinie - Skolimowie.

A.Leda

Serdecznie prosimy
W zwi¹zku z tym i¿ w przysz³ym roku zamierzamy wydaæ album zatytu-

³owany „Gubinianie”, zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹ o wypo¿yczenie
zdjêæ wykonanych przy ró¿nych okazjach, szczególnie w latach 1945-1980.
Zdjêcia bêd¹ natychmiast zwracane, te o najlepszej jakoœci i najciekawsze z
punktu widzenia powojennej historii gubinian, zostan¹ umieszczone w al-
bumie. Czekamy na Pañstwa codziennie - poniedzia³ek - pi¹tek w godz. 10-
14.30 lub mail: stepil@go2.pl


