
Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG   1

Gubin i Okolice
B IULETYN

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ£ ZIEMI GUBIÑSKIEJ

Nr 3 (34) wrzesieñ 2016



2  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

WYDAWCA: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ ZIEMI GUBIÑSKIEJ
Adres redakcji: 66-620 Gubin, ul.3 Maja 2, www.spzg-gubin.pl

Stefan Pilaczyñski - redaktor naczelny,wspó³praca: Jerzy Czabator, Kazimiera
Kêdzierska, Urszula Kondracik, Adam Leda, Wies³aw D. £abêcki, Jadwiga So³o-
ducha-Warzyñska, korekta - Ewa Roszak-Andrukiewicz. Kontakt: tel. 68 455 81 62,
e-mail: stepil@o2.pl Redakcja prosi o teksty zapisane elektronicznie lub wydruki komputerowe.

ZREALIZOWANO PRZY POMOCY FINANSOWEJ GMINY GUBIN O STATUSIE
MIEJSKIM

Gubin i okolice
BIULETYN

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ£ ZIEMI GUBIÑSKIEJ

Spis treœci

X. lat Muzeum Miasta i Przemys³u w Guben .......................... 3
Tablica pami¹tkowa na Cmentarzu Komunalnym ................. 5
Skrzaty gubiñskie ...................................................................... 8
Szko³a w Chlebowie ma Patrona ............................................ 10
Ci, co odeszli ... ......................................................................... 12
Nagroda Kulturalna dla Edmunda Rodziewicza .................. 16
Powiat Kroœnieñski czêœæ II ................................................... 18
Cmentarz Wschodni (komunalny) - badania epigraficzne ... 30
Jak rodzi³ siê gubiñski Komitet Obywatelski „Solidarnoœæ”44
50 lat Szko³y Specjalnej w Gubinie ........................................ 56
Udzia³ gubiñskich ¿o³nierzy w wydarzeniach poznañskich 59
By³a moj¹ Mam¹ - wspomnienia czêœæ II... ............................ 64
"Patelnia za ¿elazn¹ bram¹" ................................................... 72
Kosarzyn ma 700 lat ................................................................ 74
Wzgórza Gubeñskie ................................................................. 77
Tadeusz Brzeziñski Honorowy Obywatel Gminy ................. 79



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG   3

W 10. rocznicê powstania w sali "Starej farbiarni" odby³a siê nieco-
dzienna uroczystoœæ z udzia³em znamienitych goœci z obu przygranicz-
nych miast. Wœród polskiej czêœci zaproszonych liczn¹ grupê stanowi³a
delegacja zaprzyjaŸnionego z Muzeum Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej z prezesem Stefanem Pilaczyñskim na czele. Gubiñsk¹ w³a-
dzê samorz¹dow¹ reprezentowa³a Wiceburmistrz Justyna Karpisiak i
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Edward Patek.

By³y wyst¹pienia okolicznoœciowe, gratulacje, kwiaty i ca³a moc ¿yczeñ
skierowana pod adresem Heike Rochlitz dyrektor muzeum od jego po-
wstania. Na koniec pe³ni¹cy obowi¹zki burmistrza Fred Mahro pokroi³
wspólnie z pani¹ dyrektor okolicznoœciowy tort, który „ufundowali" gu-
biñscy muzealnicy. (sp)

W planie rozwoju œródmieœcia i w trakcie rozbudowy miasta w latach
2003-2006 uwzglêdniono czêœæ historycznego budynku fabrycznego by-
³ego zak³adu kapeluszniczego na nowo tworzone centrum administra-
cyjne. Od lata 2006 roku zajêto teren by³ej fabryki kapeluszy Wilke.

X lat Muzeum Miasta i Przemys³u
w Guben

Krojenie tortu ufundowanego przez gubiñskich muzealników.
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Ulokowa³ siê tu Urz¹d Miasta z ratuszem i centrum us³ugowym,
szko³a muzyczna, biblioteka miejska, a tzw. "star¹ farbiarniê" za-
adoptowano na salê widowiskowo-multimedialn¹.

W wiêkszej czêœci budynku, na parterze, od 8 lipca 2006 roku
znajduje siê Muzeum Miasta i Przemys³u. Z innowacyjnych pomy-
s³ów, z wykorzystaniem nowoczesnych mediów, w ci¹gu kilku mie-
siêcy powsta³a nadzwyczajna sta³a wystawa. Odpowiedzialne za kon-
cepcjê by³o berliñskie biuro architektów "Peanutz Architekten": Elke
Knöss ,Wolfgang Grillitsch jak i autorki Katia Augustin, Claudia
Rücher i Andreas Szatmary.

Na powierzchni wystawowej o oko³o 450 m2  odwiedzaj¹cy po-
chylaj¹ siê pod 14 wisz¹cymi kopu³ami, które sk³aniaj¹ do myœle-
nia - przez kapelusze do historii Guben. Muzealne kopu³y odnosz¹
siê do specjalnych tematów z historii miasta i przemys³u Guben.
Tak¿e szczególne znaczenie przemys³u kapeluszniczego i dzia³alno-
œci rodziny Wilke odzwierciedla wystawa "Wirtualne stanowisko
wzorów kapeluszy".  Audiowizualne stacje i  wirtualne wêdrówki
pozwalaj¹ zwiedziæ miasto. Punktem kulminacyjnym dla odwiedza-
j¹cych muzeum jest "przymierzalnia kapeluszy", gdzie ro¿ne rodza-
je damskich i mêskich wzorów tych nakryæ g³owy mo¿na przymie-
rzaæ. Wszelkie opisy wykonano w dwóch jêzykach: niemieckim i
polskim.

W ci¹gu 10 lat istnienia muzeum mo¿na by³o zobaczyæ, oprócz
sta³ej wystawy, ponad 65 wystaw specjalnych, w których by³y pre-
zentowane ró¿ne regionalne opracowania historycznie. Jakie wy-
war³y wra¿enie? Mo¿na przeczytaæ w kronikach z poszczególnych
lat .

Czy dziœ wykonuje siê w Guben kapelusze? Ostatnimi gebeñski-
mi kapelusznikami s¹: Haidemarie Höhne i Petra Kubec, które w
swoim sklepie Gubhut GbR staraj¹ siê kontynuowaæ kapelusznicze
dziedzictwo Guben. Warsztat wraz ze sklepem znajduje siê przy ulicy
Cottbuserstr. 1. Tu obydwie w³aœcicielki - od lipca 2000 roku - wraz
z dwiema wspó³pracownicami rêcznie, zgodnie z tradycj¹ wykonuj¹
mêskie i damskie kapelusze w niewielkich kolekcjach, tak¿e poje-
dyncze, na ¿yczenie klientów.

Heike Rochlitz - dyrektor muzeum
T³umaczy³ Zygfryd Gwizdalski
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W Miejskiej Bibliotece Publicznej 17 listopada 2015 roku w odby³o
siê  spotkanie z Miros³awem Kowzanem autorem ksi¹¿ki "Krzy¿ na Per-
czynie" i Piotrem Szel¹gowskim, którego tematem by³o ludobójstwo na
Wo³yniu dokonane przez nacjonalistów ukraiñskich z UPA i OUN. Z ich
strony  pad³a sugestia, aby upamiêtniæ ten fakt w Gubinie, gdy¿ na
ziemiê gubiñsk¹ po II wojnie Œwiatowej przyby³o wielu kresowian w
ramach przesiedleñ. Temat podjê³a Urszula Kondracik radna Rady Miej-
skiej, która zobowi¹za³a siê sfinalizowaæ tê ideê i ju¿ na spotkaniu pozy-
ska³a sojusznika w osobie Edmunda Rodziewicza, by³ego dyrektora Szko³y
Muzycznej w Gubinie. Obydwoje postanowili zaprosiæ do komitetu orga-
nizacyjnego  Halinê Nodzak - prezes Gubiñskiego Towarzystwa Kultu-
ry, Lecha Ozierskiego - lekarza dentystê (rodzina by³a ofiar¹ ludobój-
stwa) i Ma³gorzatê Budzianowsk¹, córkê kresowian.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odby³o siê 11 lutego 2016 r., na
którym ustalono, ¿e zostanie postawiony kamieñ polny z granitow¹ ta-
blic¹ informacyjn¹ i bêdzie to najni¿szy koszt przedsiêwziêcia. Po obej-
rzeniu znalezionego kamienia w firmie pani Izabeli ¯em³o (FHU "Kok-
sownik"), Lech Ozierski stwierdzi³, ¿e powinno nas byæ staæ na porz¹dn¹
tablice granitow¹. Sam zadeklarowa³ wp³atê 500 z³otych. W takiej sytu-
acji Urszula Kondracik uda³a sie do potencjalnych sponsorów: Firmy
"A.Z. Iwaniccy"- pana Andrzeja Iwanickiego i firmy Violetty-Zbigniewa
Poniatowskich. Przekonani do idei, przekazali stosowne kwoty. Burmistrz
Bart³omiej Bartczak równie¿ zadeklarowa³ udzia³ w kosztach. Razem
pozyskano sumê 3.175 z³ (wydatkowano: 2400 z³ wykonanie tablicy, po-
zosta³e pieni¹dze: tablice wystawowe, kwiaty, zwrot kosztów podró¿y
goœcia, poczêstunek dla ucniów szko³y muzycznej). Mo¿na by³o podj¹æ
dalsze dzia³ania. Pan Kowzan uzgodni³ z ksiêdzem Tadeuszem Isako-
wicz-Zaleskim (znanym w Polsce badaczem i autorem ksi¹¿ek na temat
ludobójstwa na Kresach Wschodnich i ubiegaj¹cym siê w Sejmie o uzna-
nie tych wydarzeñ jako ludobójstwo) datê ods³oniêcia tablicy, która mu
odpowiada, aby wzi¹æ udzia³ w uroczystoœci i wyg³osiæ stosowna homiliê.
Ksi¹dz dziekan -proboszcz parafii Trójcy Œw. Ryszard Rudkiewicz za-
pewni³ ksiêdzu Isakowiczowi nocleg i wy¿ywienie. Uzgodniono równie¿
ceremonia³, który odby³ siê 11 czerwca 2016 r.

Nale¿a³o wzi¹æ siê solidnie do dalszego dzia³ania, gdy¿ termin by³
krótki. Ustalono treœæ jaka ma byæ umieszczona na tablicy, a mianowi-
cie: "W ho³dzie ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów

Tablica pami¹tkowa
na Cmentarzu Komunalnym
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ukraiñskich z OUN i UPA na Polakach z Kresów Wschodnich II Rzecz-
pospolitej w okresie II wojny œwiatowej. Mieszkañcy Ziemi Gubiñskiej 11
czerwca 2016 r.".

Wykonanie tablicy zlecono firmie kamieniarskiej Czes³awa Janczu-
ry. Plakaty i zaproszenia wykona³ Stefan Pilaczyñski, które dostarczo-
no so³tysom okolicznych wsi. Rozwieszono równie¿ plakaty na terenie
miasta. Informacja na temat uroczystoœci ukaza³a siê w prasie lokalnej
i Gazecie Lubuskiej oraz Radiu Zachód. Dostarczono tak¿e zaproszenia
indywidualne m.in. przedstawicielom administracji samorz¹dowej, rad-
nym, dyrektorom zak³adów pracy i szkó³ oraz dyrektorowi Instytutu
Pamiêci Narodowej w Poznaniu. Opracowano harmonogram uroczysto-
œci. Halina Nodzak zapewni³a wystêp chóru "Gloria Domine", którego
jest za³o¿ycielem i dyrygentem, a Edmund Rodziewicz zapewni³ dalsz¹
oprawê muzyczn¹ w oparciu o uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej
im. Kazimierza Serockiego w Gubinie. Edmund Rodziewicz - przy tech-
nicznej pomocy SPZG - wykona³ dwie tablice wystawowe na temat ludo-
bójstwa. Uzgodniono z dru¿ynow¹ dru¿yny harcerskiej Martyn¹ Bej-
tlich wartê harcerzy z pochodniami.

Wielk¹ pomoc¹ techniczn¹ s³u¿y³a pani Alicja Ratowicz - zastêpca
Naczelnika Wydzia³u Komunalnego i Inwestycji Urzêdu Miasta. Pomo-

Po ods³onieciu tablicy ks. Isakowicz-Zalewski przekaza bia³o-czerwon¹ wstêgê miko³ajowi
Karmazynowi. Z lewej wójt Z. Barski, z prawej  Roman Sikora wiceprzewodnicz¹cy Rady
Powiatu.
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cy udzielili równie¿: Zdzis³awa Paszkowska,
Jerzy Zawadzki, Henryk Dobek, pracowni-
cy Cmentarza Komunalnego m.in. Jaros³aw
Urban, S³awomir Budzianowski, Kazimierz
Rajchel (koœcielny w œw. Trójcy) i Pawe³
Bardzik (nag³oœnienie). Ks.dziekan Ryszard
Rudkiewicz wspiera³ nas w zakresie orga-
nizacji.

W dniu 11 czerwca br. uroczystoœci roz-
poczê³a siê o godzinie 10.00 hejna³em Gubi-
na, który skomponowa³ w 1985 roku Edmund
Rodziewicz, a nastêpnie wyst¹pieniem Ur-
szuli Kondracik - przedstawiciela komite-

tu organizacyjnego, (prowadz¹ca uroczy-
stoœæ), która nawi¹za³a do wydarzeñ na
Kresach Wschodnich, powita³a goœci i
podziêkowa³a wszystkim, którzy przy-
czynili siê do sfinalizowania przedsiê-

wziêcia. Zebrani zostali zaproszeni na Mszê œwiêt¹, któr¹ celebrowa³
ks.dziekan Ryszard Rudkiewicz, a wspó³celebrantami byli: ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski, który wyg³osi³ homiliê i ksiê¿a dekanatu. Mszê uœwiet-
nia³ chór "Gloria Domine" pod dyrygentur¹ Haliny Nodzak.

Po Mszy œw. ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej dokonali: ks.T.Isako-
wicz-Zaleski, Miko³aj Karmazyn - kresowianin, któremu banderowcy
zamordowali najbli¿sza rodzinê, Justyna Karpisiak - wiceburmistrz
Gubina, Zbigniew Barski - wójt gminy Gubin, Roman Sikora - przedsta-
wiciel starostwa i Miros³aw Kowzan.W czasie ceremonii uczniowie Szko³y
Muzycznej w Gubinie, pod kierownictwem Edmunda Rodziewicza wyko-
nali na tr¹bkach okolicznoœciowe utwory, a chór szkolny wykona³ pieœñ,
tematem której by³y autentyczne prze¿ycia Miko³aja Karmazyna. By³a
to wzruszaj¹ca chwila wyciskaj¹ca ³zy niejednemu uczestnikowi uro-
czystoœci.

Po ceremonii ods³oniêcia g³os zabrali m.in. ks. T. Isakowicz-Zaleski,
Justyna Karpisiak, Barbara Iskra-Koziñska, Zbigniew Magdziarz z
Wroc³awia, Henryk Gawron i Miros³aw Kowzan, który jednoczeœnie
wrêczy³ odznaki Instytutu Pamiêci Narodowej nastêpuj¹cym osobom:
Bart³omiejowi Bartczakowi - burmistrzowi Gubina, Magdalenie Budzia-
nowskiej, Andrzejowi Iwanickiemu, Urszuli Kondracik, Halinie Nodzak,
Leszkowi Ozierskiemu, Violetcie Poniatowskiej, Stefanowi Pilaczyñskie-
mu, Ryszardowi Rudkiewiczowi i Edmundowi Rodziewiczowi.

Uroczystoœæ zakoñczono hejna³em Gubina.
Urszula Kondracik
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W przeci¹gu ca³ego roku Izba Muzealna SPZG dziêki dobroczyn-
noœci wielu mieszkañców obu miast pozyskuje eksponaty z prze-
sz³oœci miasta. Niektóre maj¹ po kilkadziesi¹t lat, inne kilkaset,
ale trafiaj¹ siê i takie, które powsta³y 1000-2000 lat i wiêcej przed
nasz¹ er¹. Wszystkim ofiarodawcom przedmiotów serdecznie dziê-
kujemy.

Zarz¹d SPZG i opiekun IM

Przypomnijmy. Idea stworzenia
"Skrzatów gubiñskich" zrodzi³a siê w
koncepcji Janusza Gajdy dyrektora
Gubiñskiego Domu Kultury na "cieka-
wostkê" Wiosny nad Nys¹ w 2014 roku.
Wówczas zorganizowano konkurs na
podobiznê skrzata, skrzaci¹ legendê,
tak¿e jego imiê. Naj³adniejszego skrza-
ta "stworzy³a"  Joanna Szymaniec, a
dano mu wówczas na imiê Gubcio. G³o-
sowa³o za tym ponad 100 osób - wspo-
mina J. Gajda.

Min¹³ czas i Gubcio pojawi³ siê na
gubiñskiej ulicy. Taki niedu¿y, mniej
ni¿ metrowy, jak na skrzata przysta³o.
- Wydawa³o mi siê, ¿e skrzaty odesz³y
w zapomnienie. A jednak jest skrzaci
pionier? - pytam dyrektora GDK. Otó¿
zwyciê¿czyni konkursu zobowi¹zana
by³a do wykonania figurki z materia³u

umo¿liwiaj¹cego postawienie skrzata na "œwie¿ym powietrzu". Mo¿e to
trochê trwa³o, ale problemy natury technicznej nie pozwoli³y wykonaæ
skrzata wczeœniej - wyjaœnia J. Gajda. Teraz mamy nadziejê na kolejny
krok, planujemy aby skrzatów przyby³o. Liczymy na aktywnoœæ w tym
wzglêdzie sponsorów, zak³adów pracy, szkó³ i wszelakich urzêdów. My-
œlê, ¿e jest w mieœcie tak wiele ró¿nych miejsc w których z chêci¹ przy-
siad³by skrzat gubiñski, trochê na zielonogórski wzór - dodaje pomys³o-
dawca.

Koszt wykonania jednej figurki nie jest a¿ tak drogi, wykonawca te¿
jest, zatem - miejmy nadziejê. Mo¿e siê uda. Ten z eurodeptaka, skrzaci
pionier, czeka na kolegów. (sp)

Skrzaty gubiñskie

Gubcio na Eurodeptaku.
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Koñcz¹ siê prace nad albumem „Gubinia-
nie”. Niewiele dni pozosta³o na to, by obejrzeæ
pierwowzór publikacji przed wysy³ka do dru-
karni. A mo¿e kogoœ wa¿nego lub bardzo za-
s³uzonego brakuje? Mo¿e pojawi¹ siê jakieœ
konstruktywne uwagi?

Zapraszamy do pomocy.  Czekamy na Pañ-
stwa codziennie w biurze SPZG przy ul. 3 Maja
2 - poniedzia³ek - pi¹tek w godz.: 10-14.30 lub
prosimy o kontakt - mail: stepil@go2.pl

Dbamy o tablice
Zgodnie z planem

pracy grupa cz³onków
na czele z Jerzym Za-
wadzkim dokona³a ko-
lejnego przegl¹du sta-
nu tablic informacyj-
nych i pami¹tkowych
na terenie miasta. Ta-
blice umyto i a w przy-
padku potrzeby  usu-
niêto niesprawnoœci.
Np. stwierdzono, ¿e ta-
blica na g³azie w miej-
scu przedwojennej sy-
nagogi wymaga wy-
miany. W sierpniu ze-

bra³a siê grupa doradców z udzia³em Reginy Midzio-Kaczmarek naczelnik
w Urzêdzie Miejskim, która dyskutowa³a nad wyborem kolejnych miejsc w
mieœcie wymagajacych oznakowania. Uznano, ¿e nale¿ poszerzaæ listê miejsc
wa¿nych i ciekawych w historii miasta i tam stawiaæ kolejne tablice maj¹ce
na celu miedzy innymi spe³nianie roli edukacyjnej. Kolejne tablice zostan¹
postawione obok dawnej „Diany” i „Cariny”. Obecnie na terenie miasta ulo-
kowanych jest kilkadziesi¹t tablic informacycjnych o zabytkach i pami¹t-
kowych. SPZG sporz¹dzi³o ewidencjê tablic na terenie miasta. Postanowion
tak¿e, by przy wejœciu na teren posesji gdzie przed laty mieszka³ dr. Tade-
usz Kunicki umieœciæ tablicê o tym informuj¹c¹. Tu potrzebna jest zgoda
obecnej w³aœcicielki willi. Wszystkie dzia³ania prowadzone s¹ w oparciu o
wsparcie fianansowe Urzêdu Miejskiego w ramach zadania publicznego.(sp)

Tablica pami¹tkowa poswiêcona C. Schroter wymaga³a
wyczyszczenia.
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W Zespole Szkó³ w Chlebowie 23 kwietnia br. obchodzono uroczystoœæ
70-lecia szko³y po³¹czon¹ z nadaniem Publicznej Szkole Podstawowej oraz
Publicznemu Gimnazjum imienia Danuty Sie- dzikówny "Inki". Zebrani
goœcie, wœród których znaleŸli siê absolwenci szko³y, jej obecni uczniowie,
przedstawiciele w³adz lokalnych oraz przedstawiciele okolicznych szkó³
wys³uchali krótkich przemówieñ wyg³oszonych przez obecn¹ dyrektor szko-
³y Liliannê Dobiega³ê oraz zaproszonych goœci. G³os zabra³ miêdzy innymi
ks. infu³at Kazimierz Jandziszak, który by³ jednym z pierwszych uczniów
szko³y w Chlebowie. O historii szko³y przypomnieli tak¿e jej byli dyrekto-
rzy: Janina Nesterowicz, Lech Fikus, Miros³aw Siergiej oraz Anna An-
drzejewska. Wspominano czasy kiedy w klasach sta³y kaflowe piece, a
zajêcia odbywa³y siê a¿ w czterech ró¿nych budynkach, a tak¿e czas budo-
wy nowego budynku, w którym szko³a funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Drug¹ czeœæ spotkania poœwiêcono patronce szko³y. W apelu przygoto-
wanym przez przedstawicieli wszystkich klas, rodziców i nauczycieli przed-
stawiono postaæ Danuty Siedzikówny "Inki", jej zaanga¿owanie w dzia³al-
noœæ AK, patriotyzm i heroiczn¹ postawê jak¹ zachowa³a mimo uwiêzie-
nia, brutalnych przes³uchañ i wyroku, który skazywa³ j¹ na œmieræ w
wieku zaledwie 17 lat. Imiê "Inki" zajê³o honorowe miejsce w szkolnym
korytarzu tu¿ przy wejœciu do szko³y i zosta³o uroczyœcie ods³oniête przez
Wójta Gminy Zbigniewa Barskiego zaraz po tym jak Przewodnicz¹ca Rady

Szko³a w Chlebowie ma Patrona

Obchody jubileuszu 70-lecia Zespo³u Szkó³ w Chlebowie. G³os zabra³ miêdzy innymi ks.
infu³at Kazimierz Jandziszak, który by³ jednym z pierwszych uczniów tej szko³y.
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Gminy Dorota Prugar - Wasielewska odczyta³a uchwa³ê Rady Gminy Gubin
o nadaniu szko³om wchodz¹cym w sk³ad Zespo³u imienia Danuty Siedzi-
kówy "Inki".

Po czêœci oficjalnej przyszed³ czas na spotkania i wspomnienia. W szkole
przygotowano kawiarenki, gdzie goœcie mogli obejrzeæ stare kroniki, foto-
grafie, a nawet zamierzch³e klasówki nierzadko opatrzone niechlubn¹
"dwój¹". Powodzeniem cieszy³ siê film nagrany w 1990 roku przez zapro-
szonego do szko³y operatora, na którym powa¿ni, doroœli absolwenci od-
najdywali siebie jako stremowanych, cichutkich uczniów w niebieskich
fartuszkach z bia³ym ko³nierzykiem.

Konserwacja i restauracja witra¿y wraz z ich monta¿em w zabytko-
wym koœciele w Moœcicach, wykonanie i wymiana stolarki okiennej w
zabytkowym Pa³acu w Bojad³ach, restauracja i konserwacja posadzki i
odtworzenie stolarki okiennej w zabytkowym koœciele w Muszkowie, od-
tworzenie okien w zabytkowym Zamku Joannitów w £agowie - to tylko
niektóre z zadañ, jakie zostan¹ zrealizowane dziêki przyznanym dotacjom.

18 kwietnia br. radni województwa, bez g³osu sprzeciwu, przyjêli uchwa-
³ê w sprawie udzielenia z bud¿etu Województwa Lubuskiego w 2016 roku
dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków po³o¿onych
na obszarze województwa lubuskiego.

"Gmina Gubin" darmowe materia³y informacyjno-promocyjne maj 2016

Znani, nieznani z Ziemi Gubiñskiej
 Zbigniew Stelmasiak. Polski pi³karz, napastnik.
Urodzi³ siê  2 grudnia 1956 w Cybince. Mieszka³ w Gubinie przy ul.

Sikorskiego. Wraz z kolegami z okolicznych ulic zachowywa³ siê jak
ch³opiec tamtych lat. Miêdzy innymi bawi³ siê, ale przede wszystkim
gra³ w pi³kê no¿n¹ i boksowa³ na ulicy z Andrzejem Uœciñskim i jego
bratem Ryszardem. Boks obok pi³ki no¿nej by³ wtedy ulubion¹ dyscy-
plin¹ sportow¹ mieszkañców Gubina.

Zbigniew Stelmasiak to polski, zdolny pi³karz, graj¹cy na pozycji
napastnika. Gra³ w: Granicy Gubin, Sprotavi Sztrotawa, Zastalu Zielo-
na Góra (1974/79), Lechu Poznañ (1979/80), Pogoni Szczecin (1980/83),
Górniku Wa³brzych (1983/85),  Zag³êbiu Lubin (1985/87) i szwedzkiej
dru¿ynie Trelleborgs FF (od 1988). W sezonie 1980/1981 zagra³ w finale
Pucharu Polski. W sezonach 1981/1982 oraz 1982/1983 zdoby³ trzecie
miejsce w klasyfikacji strzelców I ligi polskiej. W 171 meczach I ligi
pi³karskiej zdoby³ 44 bramek.

Czy ktoœ z pañstwa potrafi dopisaæ ci¹g dalszy do powy¿szego tekstu?
(w³)
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Ci, co odeszli ...

Mieczys³aw
Horoszkiewicz

- zas³u¿ony organizator dzia³alnoœci gospo-
darczej, handlowej na ziemiach zachodnich

Urodzi³ siê 15 kwietnia 1922 roku, we wsi
Hruzdowo, pow. Mo³odeczno, woj. wileñskie.
Szko³ê podstawow¹, siedmioklasow¹, ukoñczy³
w 1938 roku. Pracowa³ z rodzicami w gospo-
darstwie, do chwili wejœcia Armii Czerwonej.

Po napaœci hitlerowskiej, w roku 1941, w
okresie zimowym Niemcy otworzyli œredni¹ szko³ê bia³orusk¹, handlow¹.
Mieczys³aw Horoszkiewicz uczêszcza³ do niej dwa lata. Gdy w 1942 roku
przedstawiciele okupantów wybierali ch³opaków do szko³y oficerskiej,
nasz bohater uciek³ do Armii Krajowej (Oddzia³ 13. Nietoperz).

W lipcu 1942 roku, po zdobyciu Wilna przez oddzia³y AK, w ramach
akcji Burza, inspektorat wileñskiej AK - jak relacjonowa³ sam M. Ho-
roszkiewicz, - zosta³ poproszony do marsza³ka. Niestety - wiemy - nikt z
nich ju¿ nie wróci³. Przewieziono ich do Moskwy…

Kiedy zgrupowanie AK spieszy³o na pomoc powstaniu warszawskie-
mu, w Puszczy Prudnickiej zosta³o okr¹¿one przez oddzia³y Armii Czer-
wonej i rozbrojone.

M. Horoszkiewicz trafi³ do obozu w Miednikach, ko³o Wilna (30 km
od Wilna). Tam pojawili siê pu³kownicy w polskich mundurach i werbo-
wali do armii Wojska Polskiego. Akowcy oponowali, stawiaj¹c warunek
oddania ich dowódcom, pod których rozkazami chcieli walczyæ. Sz³o tu
m.in. o pp³k. Aleksandra Krzy¿anowskiego "Wilka".

Dalszy bieg rzeczy by³ taki, ¿e Mieczys³aw Horoszkiewicz, wraz z
innymi, zosta³ wywieziony do Ka³ugi nad Ok¹. Podró¿ wygl¹da³a ma³o
ciekawie. W bydlêcych wagonach, okratowanych… W okropnych wa-
runkach sanitarnych.

Tu wcielono go do Armii Czerwonej. Przeszed³ trzymiesiêczne prze-
szkolenie, do przysiêgi. W najbardziej uroczystym momencie - sk³adania
przysiêgi, po rosyjsku, nie wymówi³a tekstu ca³a jednostka, sk³adaj¹ca
siê z samych AK-owców; licz¹ca ponad cztery tysi¹ce ludzi.

W tej sytuacji M. Horoszkiewiczowi, podobnie jak kolegom, zabrano
broñ. Znów w wagonach bydlêcych wieziono ich za Moskwê. Daleko, 500
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kilometrów. Tam, trzymani w lasach, odbywali "kuracjê". ¯eby dostaæ
normaln¹ porcje jedzenia, trzeba by³o - we dwóch - wyrobiæ dziennie 12
kubików drewna, które wagonami wywo¿ono na ogrzewanie Moskwy.

M. Horoszkiewicz mia³ tu trochê szczêœcia. Op³aca³a siê wczeœniej-
sza nauka. Poniewa¿ biegle opanowa³ jêzyk rosyjski, w mowie i piœmie,
powierzono mu prowadzenie dokumentacji robót. Zatem nie musia³ tak
ciê¿ko pracowaæ.

M. Horoszkiewicz mówi¹c o swoich prze¿yciach ¿o³niersko-okupacyj-
nych czêsto odwo³ywa³ siê do ksi¹¿ki Piotra Niwiñskiego "Okrêg Wileñ-
ski AK w latach 1944-1948" (Warszawa 1999).

W 1946 roku, wespó³ z innymi, zosta³ przewieziony do Bia³ej Podla-
skiej. Przyjêto ich tam wspaniale. Ka¿demu przydzielono "dom", to zna-
czy - miejsce u kogoœ w mieszkaniu. Nasz t³umacz trafi³ do rodziny fry-
zjera.

St¹d mo¿na by³o udaæ siê w dowolnym kierunku.
M. Horoszkiewicz pojecha³ do Bia³egostoku. Tam czeka³ w nadziei, i¿

w kolejnym transporcie przyjad¹ rodzice. Trwa³o to do 1947 roku. Rodzi-
ce jednak nie opuœcili ojcowizny. Pozostali tam do koñca swoich dni.

W tym uk³adzie - M. Horoszkiewicz uda³ siê na zachód. "Wyl¹dowa³"
w Cybince, gdzie zosta³, w 1947 roku, prezesem Gminnej Spó³dzielni. W
roku 1951. by³ ju¿ prezesem gdzie indziej - w Gubinie, Powiatowego
Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni. Kierowa³ t¹ "firm¹" przez szeœæ miesiê-
cy. Do powo³ania go na pe³nomocnika Ministerstwa Centralnego Urzêdu
Skupu i Kontraktacji.

Tê powa¿n¹ funkcjê pe³ni³ do chwili powo³ania go na sekretarza Pre-
zydium Powiatowej Rady Narodowej w Gubinie. W takim charakterze
pracowa³  do likwidacji tutejszego powiatu, do roku 1961. By³ ostatnim
sekretarzem - jak specjalnie podkreœla³ - Powiatowej Rady Narodowej w
Gubinie; a przewodnicz¹cym wtedy by³  Józef Zarzycki.

M. Horoszkiewicz znowu znalaz³ siê w œrodowisku handlowym, w
pionie Wojewódzkiego Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni. W roku 1961., w
paŸdzierniku, obj¹³ stanowisko prezesa Gminnej Spó³dzielni   w Gubi-
nie. Piastowa³ je do  roku1981., do przejœcia na emeryturê. M. Horosz-
kiewicz by³ przyk³adem cz³owieka swoiœcie religijnego, w sposób szcze-
gólny dbaj¹cego o kondycjê Rodziny (nie tylko swojej). Skutecznie, przez
lata pomaga³ rozwi¹zywaæ ró¿ne problemy, równie¿ wychowawcze) Szko³y
Podstawowej nr 1 w Gubinie.

Docenia³ znaczenie wysi³ku wspó³pracowników i osób, z którymi
przychodzi³o mu dzia³aæ we wspólnym celu.

Mieczys³aw Horoszkiewicz zostawi³ po sobie du¿o dobrej pamiêci.
Jak siê nietrudno dowiedzieæ, za prezesury M. Horoszkiewicza Gmin-

na Spó³dzielnia w Gubinie radzi³a sobie dobrze i odnotowywa³a coraz
lepsze efekty gospodarcze. Powsta³y magazyny skupowo-paszowe w Star-
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gardzie Gubiñskim, Wa³owicach, Grabicach. Uruchomiono Wytwórniê
Wód Gazowanych w Gubinie, masarniê w Jaromirowicach. Wybudowa-
no warsztaty mechaniki pojazdowej w Gubinie, masarniê z ubojni¹, pie-
karniê (z mo¿liwoœci¹ wyprodukowania 10 ton pieczywa na dobê, pawi-
lony handlowe. W ¿adnym roku nie by³o strat.

Bohater tego zapisu biograficznego utrzymywa³, i¿ wielka w tym
wszystkim zas³uga znakomitej Rady Nadzorczej oraz ca³ego Zespo³u
Pracowniczego.

Mieczys³aw Horoszkiewicz zosta³ uhonorowany wieloma odznaczenia-
mi wojskowymi i za dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Otrzyma³ równie¿ Krzy¿
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Tytu³ Zas³u¿ony dla Miasta Gubi-
na.

Mieczys³aw Horoszkiewicz zostanie w dobrej pamiêci.
Zmar³ 4 maja 2016 r., zosta³ pochowany na Cmentarzu Komunalnym

w Gubinie.
W³odzimierz Rogowski, Stanis³aw Turowski

Edward Aksamitowski

Z chorob¹ zmaga³ siê od kilku lat.
Odszed³ ze spo³ecznoœci wiejskiej Gmi-
ny Gubin 20 czerwca 2016 r. gdzie
przez ponad 20 lat pracowa³ na stano-
wisku wójta.

Urodzi³ siê 2 stycznia 1946 r. w
miejscowoœci Wielgolas woj. mazowiec-
kie, w rodzinie miejskiejosiedlonej na
wsi z bogat¹ histori¹ i tradycjami.
Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ w Wiel-
golesie, a Technikum Rolnicze w Brwi-
nowie. Nie pozosta³ na gospodarce ro-

dzinnej, lecz wybra³ zawód ¿o³nierza zawodowego. W 1969 r. Ukoñczy³
Szko³ê Oficersk¹ Wojsk Zmechanizowanych w Wroc³awiu. Jako m³ody
oficer pracowa³ na stanowiskach dowódczych w ¯arach i Dêblinie.

Bêd¹c dowódc¹ batalionu w Oficerskiej Szkole Wojsk Lotniczych
przyj¹³ propozycjê pracy w nowo powsta³ym Liceum Lotniczym w Zielo-
nej Górze. By³ wychowawc¹ i nauczycielem przedmiotów wojskowych.
Nie rozstaj¹c siê z mundurem awansowa³ do stopnia podpu³kownika.

W roku 1988 ze wzglêdu na stan zdrowia odszed³ na emeryturê i
przej¹³ gospodarstwo rolne po teœciu w Stargardzie Gubiñskim.
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Jako osobie bêd¹cej blisko problemów wsi polskiej, miejscowi gospo-
darze i radni gminni zaproponowali mu stanowisko Wójta Gminy Gu-
bin, które przyj¹³ w 1990 roku. W nastêpnych  wyborach samorz¹do-
wych by³ ponownie wybierany na kolejne kadencje i urz¹d ten pe³ni³
przez ponad 20 lat.

Podczas kierowania Urzêdem Gminy g³ówny nacisk po³o¿y³ na mo-
dernizacjê wsi, wodoci¹gi, kanalizacjê, oœwietlenie, udoskonalanie szkol-
nej infrastruktury, œwietlice, s³u¿bê zdrowia i stra¿e po¿arne w wielu
wsiach gminy. Po pokonaniu wielu problemów doprowadzi³ do przenie-
sienia urzêdu gminy w nowe miejsce, przy ul. Obroñców Pokoju. Efekty
jego pracy owocuj¹ po dzieñ dzisiejszy.

Na osi¹gniêcie tych efektów pomaga³a mu umiejêtnoœæ rozmowy z
ludŸmi, ich poszanowanie, otwartoœæ, dyspozycyjnoœæ i znajomoœæ pracy
na roli.

Pozostawi³ w ¿alu ¿onê Danutê, zamê¿n¹ córkê i ukochan¹ wnuczkê.
Pochowano Go na wiejskim cmentarzu w Stargardzie Gubiñskim,

obok rodziny ¿ony.
Tadeusz Buczek

Koœció³ w Sêkowicach otrzyma³ dotacjê

W tym roku 31 lubuskich zabytków
otrzyma dofinansowanie na ³¹czn¹ kwotê 1
lin z³. W gronie wyró¿nionych znalaz³a siê
pere³ka naszych ziem, czyli koœció³ w Sêko-
wicach.

Do 31 stycznia br. trwa³ nabór o udziele-
nie dotacji, podczas którego wp³ynê³o 65
wniosków. Wnioski w trybie roboczym kon-
sulto-wane by³y ze s³u¿bami Lubuskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zie-
lonej Górze w zakresie wskazania zabytków
wymagaj¹cych najpilniejszych prac. W

przed³o¿onej propozycji podzia³u zabezpieczonych w bud¿ecie Wojewódz-
twa Lubuskiego œrodków, brano pod uwagê prace przy zabytkach, bêd¹-
ce kontynuacj¹ dzia³añ rozpoczêtych w ubieg³ym roku.

W tym roku zakoñczony zostanie III etap konserwacji i renowacji
balustrad oraz konstrukcji empor wspó³finansowany z dotacji otrzyma-
nych z bud¿etu Województwa Lubuskiego w wysokoœci 20.000,00 z³,
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokoœci
10.000,00 z³ oraz ze œrodków w³asnych Parafii.

Wiadomoœci Gubiñskie- czerwiec 2016
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Tegoroczn¹ Nagrodê Kulturaln¹ im. Corony Schröter - na wniosek
dyrektora Pañstwowej Szko³y Muzycznej im. Kazimierza Serockiego w
Gubinie - Kapitu³a Nagrody przyzna³a nauczycielowi Edmundowi Ro-
dziewiczowi, uwzglêdniaj¹c ca³okszta³t dzia³alnoœci dydaktyczno - kul-
turalnej w latach 1976 - 2016.

Edmund Rodziewicz urodzi³ siê
28.10.1948 r. w Wielotowie k/Gubi-
na, gdzie skoñczy³ szko³ê podstawow¹
jednoczeœnie kontynuuj¹c naukê w
ognisku muzycznym w Grabicach.
Ukoñczy³ Liceum Pedagogiczne w
Lubsku. Naukê kontynuowa³ w Wy-
¿szej Szkole Pedagogicznej kierunek
nauczanie muzyczne uzyskuj¹c tytu³
magistra.

W latach 1978-1989 pe³ni³ funk-
cjê dyrektora Szko³y Muzycznej w
Gubinie obejmuj¹c j¹ po zmar³ym Le-
onardzie Kury³owiczu. Z wielka pasj¹
i wizj¹ realizowa³ zamierzenia wp³y-
waj¹ce na rozwój szko³y muzycznej
oraz gubiñskiej kultury. By³ przyk³a-

dem wspania³ej organizacji pracy, a sukcesy dydaktyczne stanowi³y i
stanowi¹ inspiracje dla nauczycieli. W zasadniczy sposób przyczynia
siê do promocji Gubina.

Jego najwa¿niejsze osi¹gniêcia:
- wspó³za³o¿yciel Gubiñskiej M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej w Ze-

spole Szkó³ Rolniczych na bazie uczniów Szko³y Muzycznej i Spo³ecz-
nego Ogniska Artystycznego w Gubinie,

- za³o¿yciel Dzieciêcej Kapeli Podwórkowej "Urwisy", która wyst¹-
pi³a m.in. we Wroc³awiu,

- w roku 1985 z okazji 750. lat Gubina skomponowa³ hejna³ miasta,
a który jest odtwarzany z wie¿y budynku Gubiñskiego Domu Kultury,

- kompozytor i wydawca publikacji "Gubin w piosence",
- za³o¿yciel i kierownik znanych w regionie gubiñskich zespo³ów

muzycznych: "Amigosi", "Carina", "Repryza",

Nagroda Kulturalna dla
Edmunda Rodziewicza
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- dwukrotny zdobywca "Z³otego Kasztana" w konkursie "Najlepszy
kompozytor" organizowanego przez GDK w ramach "Wiosny nad Nys¹",

- wspó³pracowa³ z Gazet¹ "Wiadomoœci Gubiñskie" pisz¹c cykliczne
artyku³y o historii PSM w Gubinie ( Kalendarium 1974-2000), cykl
"Okiem So³tysa" i inne,

- wyst¹pi³ i nadal wystêpuje z uczniami i zespo³ami w licznych kon-
certach œrodowiskowych w regionie gubiñskim (szko³y, koœcio³y, festy-
ny itp.) z audycjami muzycznymi np. "Poznajmy instrumenty dête",
"Bo¿e Narodzenie w muzyce", "Wielkanoc w muzyce", "W ho³dzie Jano-
wi Paw³owi II",

- wielokrotnie wstêpowa³ z uczniami w Guben na ró¿nych koncer-
tach.

Jako pedagog PSM wychowa³ 46 laureatów ró¿nych konkursów, w
tym 9 rangi ogólnopolskiej, np. w Szczecinku i na terenie regionu lu-
buskiego.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ i osi¹gniêcia dydaktyczne otrzyma³ m.in. "Zlo-
ty Krzy¿ Zas³ugi", "Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury", medal "Zas³u¿ony w
rozwoju województwa  zielonogórskiego", "Z³ot¹ Odznakê "Ko³a M³o-
dzie¿y Wojskowej, "Medal Edukacji Narodowej".

Edmund Rodziewicz jest ju¿ na emeryturze, ale nadal pracuje w
Szkole Muzycznej ucz¹c uczniów gry na instrumentach Wystêpuje z
nimi z okazji ró¿nych uroczystoœci.

Wspólnie z ¿on¹ Danut¹ wychowali troje dzieci (Monikê, Annê i
Tomasza). Wszyscy ukoñczyli Szko³ê Muzyczn¹ w Gubinie, a Monika
Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ w Zielonej Górze - kierunek wychowanie
muzyczne. Dochowali siê wnuczki i czterech wnuków, z których To-
masz kontynuuje pasje dziadka - uczy siê w Szkole Muzycznej.

W imieniu redakcji i Czytelników biuletynu gratulujemy panu Ed-
mundowi zas³u¿onej nagrody i ¿yczymy dalszych osi¹gniêæ w dziedzi-
nie nauczania muzyki naszych ma³ych gubinian. Oczekujemy równie¿
uœwietniania miejskich uroczystoœci koncertami uczniów pod jego kie-
rownictwem.

Urszula Kondracik

Dnia 31 sierpnia 2016 roku zmar³ nagle

lek. med. Jan Sobol
By³ wieloletnim mieszkañcem Gubina, powszechnie szanowany i

ceniony pracownik gubiñskiej s³u¿by zdrowia.
Prze¿y³ 69 lat.
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W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podzia³
administracyjny. Obowi¹zuj¹cy od 1975 roku dwustopniowy podzia³ ad-
ministracyjny zast¹piono podzia³em trójstopniowym, w którego sk³ad
wchodz¹ województwa, powiaty i gminy.

1 stycznia 1999 roku powsta³ powiat Krosno Odrzañskie, który sk³a-
da sie z gmin: miejskiej Gubin, miejsko-gminnej Krosno Odrzañskie, z
gmin wiejskich: D¹bie, Bobrowice, Bytnica, Gubin, Maszewo.

Rada Powiatu Kroœnieñskiego liczy³a 30-radnych.Przed Zarz¹dem i
Rad¹ Powiatu stanê³o wiele problemów natury organizacyjnej i gospo-
darczej. Gubiñskie nastroje propowiatowe coraz bardziej dr¹¿y³y opiniê
publiczn¹ dotycz¹c¹ zmiany nazwy na Kroœnieñsko-Gubiñski. W dniu
30 listopada 1999 r. Rada Miejska w Gubinie podjê³a stanowisko w spra-
wie zmiany nazwy powiatu: „Rada Miejska w Gubinie postanawia wy-
st¹piæ do Radnych Powiatowych reprezentuj¹cych Gubin w Radzie Po-
wiatu Kroœnieñskiego o podjêcie inicjatywy uchwa³odawczej w sprawie
zmiany nazwy powiatu z „kroœnieñski” na „kroœnieñsko -gubiñski".

Stanowisko zosta³o przes³ane do Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Kro-
œnieñskiego i Rad Gmin z naszego powiatu. Odpowiedzi nie by³y pozy-
tywne. Uzasadniano je tym, ¿e procedury mo¿na rozpocz¹æ po uzyska-
niu pozytywnych opinii jednostek samorz¹dowych wyra¿onych w formie
uchwal, a tych nie by³o. Kwestiê uregulowano dopiero rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postêpowania przy
sk³adaniu wniosków dotycz¹cych tworzenia, ³¹czenia, dzielenia, znosze-
nia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów
i siedzib ich w³adz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach
(Dz.U. Nr 86,poz.944). Przewodnicz¹cy Rady Powiatu udzieli³ odpowie-
dzi pisemnej dotycz¹cej zmiany nazwy powiatu Przewodnicz¹cemu Rady
Miejskiej w Gubinie i uzyska³ odpowiedŸ (pismo z dnia 21 sierpnia 2001
r.): „Szanowny Panie Przewodnicz¹cy, uprzejmie dziêkujê za odpowiedŸ
na moje pismo w sprawie zmiany nazwy naszego powiatu. Po przeanali-
zowaniu Pañskiej odpowiedzi jestem przekonany, ¿e Rada Powiatu po-
dejmie dalsze niezbêdne dla zmiany nazwy powiatu dzia³ania, w tym
równie¿ wyst¹pi do wszystkich gmin wchodz¹cych w sk³ad powiatowej
wspólnoty o przed³o¿enie w³asnego stanowiska w tej sprawie. O podjêciu
przez Radê Powiatu Kroœnieñskiego powy¿szych dzia³añ z satysfakcj¹
poinformujê mieszkañców miasta Gubina. Wierzê, ¿e jako przedstawi-
ciel miasta Gubina w Radzie Powiatu jest Pan osobiœcie przekonany do
s³usznoœci postulatu zmiany nazwy naszego powiatu”.

Powiat Kroœnieñski
Dokoñczenie z poprzedniego numeru - czêœæ II
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Rada Powiatu Kroœnieñskiego podjê³a uchwa³ê Nr XXVII/186/2001 z
dnia 30 paŸdziernika 2001 roku w sprawie okreœlenia zasad i trybu prze-
prowadzania konsultacji z mieszkañcami powiatu. Jednak doœæ d³ugo
musieliœmy czekaæ na kolejn¹ uchwa³ê o przeprowadzeniu konsultacji.

„Mieszkañcy Powiatu Kroœnieñskiego!
Rada Powiatu Kroœnieñskiego 20 marca 2002r. podjê³a uchwa³ê w

sprawie konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych zmiany jego nazwy. Po-
wy¿sza uchwa³a daje mo¿liwoœæ wyra¿enia opinii w przedmiotowej spra-
wie przez lokaln¹ spo³ecznoœæ. Uczestnikami konsultacji mog¹ byæ wszy-
scy pe³noletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zameldowani na po-
byt sta³y na terenie powiatu kroœnieñskiego.Wydanie karty konsulta-
cyjnej bêdzie odbywa³o siê na podstawie okazania dokumentu potwier-
dzaj¹cego powy¿sze dane w oznaczonych punktach konsultacyjnych znaj-
duj¹cych siê w siedzibie starostwa na ul. 17 Pionierów 2 oraz w urzê-
dach miast i gmin. Informacje o miejscu pobierania kart konsultacyj-
nych i umiejscowieniu urny zosta³y wywieszone na tablicach og³oszeñ w
siedzibach urzêdów. G³osuj¹cy udziela odpowiedzi na pytanie: "Czy Pan/
Pani jest za tym, aby powiat kroœnieñski zmieni³ nazwê na powiat kro-
œnieñsko-gubiñski?, stawiaj¹c znak X w kratce obok odpowiedzi TAK
lub NIE. Wype³nion¹ kartê nale¿y wrzuciæ do urny znajduj¹cej siê w
punkcie konsultacyjnym. Wyra¿enie opinii przez mieszkañców jest jed-
nym z wielu wymogów prawnych koniecznych w procedurze zmiany
nazwy powiatu. Jestem przekonany, ¿e bêdziecie Pañstwo uczestnikami
tego procesu legislacyjnego”. Podpisa³ przewodnicz¹cy Rady Powiatu.

Rada Powiatu uchwa³¹ z 20 marca 2002 r. okreœli³a konsultacje z
mieszkañcami w sprawie zmiany nazwy powiatu, przyjmuj¹c formê py-
tania: "Czy Pan/Pani jest za tym, aby powiat kroœnieñski zmieni³ nazwê
na powiat kroœnieñsko-gubiñski?" Konsultacje maj¹ siê rozpocz¹æ l kwiet-
nia, a zakoñczyæ do 10 maja br. Na obecnych 29 radnych „za” g³osowa³o
14 - wszyscy radni z miasta i gminy Gubin, przeciwko -13, wstrzyma³o
siê - 2. Druga uchwa³a Rady Powiatu podjêta tego samego dnia, przy
tym samym wyniku g³osowania, potwierdza wszczêcie procedury zwi¹-
zanej ze zmian¹ nazwy powiatu i zobowi¹za³a Radê Powiatu do uzyska-
nia wymaganych przepisami prawa opinii w³aœciwych organów, wyni-
ków konsultacji z mieszkañcami powiatu oraz przygotowania niezbêd-
nych dokumentów do z³o¿enia wniosku.

Starostwo Powiatowe w Kroœnie Odrzañskim zgodnie z uchwal¹ Rady
Powiatu Kroœnieñskiego Nr XXVII/186/2001 z dnia 30 paŸdziernika 2001
roku przeprowadzi³o w dniach 10 kwietnia 2002 r. - 10 maja 2002 r.
konsultacje spo³eczne w przedmiotowej sprawie. W konsultacjach udzia³
wziê³o 14% mieszkañców (6265 osób) z 44.499 uprawnionych do g³oso-
wania. Za zmian¹ nazwy opowiedzia³o siê 3818 g³osuj¹cych co stanowi
8,6% . przeciwnych by³o 2384. tj. 5,4%. ogó³u uprawnionych w powiecie
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kroœnieñskim. Przewa¿aj¹ca liczbê g³osuj¹cych za zmian¹ nazwy po-
wiatu stanowili mieszkañcy Gubina i gminy Gubin.

Na sesji Rady Powiatu Kroœnieñskiego w dniu 26 czerwca 2002 r.
rozpatrywany by³ projekt uchwa³y o zmianie nazwy powiatu kroœnieñ-
skiego na nazwê powiat kroœnieñsko-gubiñski. Ju¿ przy przedstawianiu
projektu widaæ by³o, ¿e nie wszystko jest w porz¹dku. Poprzednie pre-
zentowali wicestarosta, sekretarz, skarbnik. A przecie¿ ten, tak wa¿ny,
projekt powinien przedstawiæ przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu. Tym
razem zlecono to jednak przewodnicz¹cemu Rady Powiatu, który po za-
poznaniu radnych z projektem, apelowa³ o jego poparcie. Gubiñscy rad-
ni bardzo szeroko i szczegó³owo uzasadniali temat. Pomimo burzliwej
dyskusji projekt uchwa³y zosta³ odrzucony piêtnastoma g³osami prze-
ciwko czternastu „za”.

G³osowanie pokaza³o te¿, ¿e antagonizmy pomiêdzy Gubinem, a pozo-
sta³ymi gminami nie zanik³y. Dlaczego tak jest, trudno powiedzieæ. Pewne
jest natomiast, ¿e nie s³u¿y to dobrym wspólnym dzia³aniom w powiecie.

Zmiana nazwy powiatu
W roku 2014 zosta³ wybrany nowy sk³ad Rady Powiatu Kroœnieñ-

skiego na V. kadencjê, powsta³y nowe kluby radnych, nowe zadania i
nowe mo¿liwoœci. Ka¿de kolejne wybory prezydenckie, sejmowe czy sa-
morz¹dowe pozostawiaj¹ partyjne i ogólnospo³eczne znaki zapytania.
Ka¿da kampania wyborcza obok wymyœlania tematów nierealnych, obiet-
nic niespe³nionych (albo nie do spe³nienia), jest stymulatorem po¿ytecz-
nych pomys³ów. Wróci³ temat zmiany nazwy powiatu na kroœnieñsko-
gubiñski.

Rada Miejska w Gubinie podjê³a  uchwa³ê 30 paŸdziernika 2015 r. w
sprawie wyra¿enia woli zmiany nazwy powiatu  oraz wnioskiem Burmi-
strza Gubina z dnia 23 listopada 2015 roku (znak S0.33.3.29.2015), Rada
Powiatu Kroœnieñskiego przes³anymi dokumentami zosta³a zobligowa-
na do wyra¿enia stosownej opinii w powy¿szej sprawie. Wyra¿enie opinii
zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorz¹dzie powia-
towym winno byæ poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji spo³ecz-
nych. Na podstawie uchwa³y Nr Vlll/58/2015 Rady Powiatu Kroœnieñ-
skiego z dnia 24wrzeœnia 2015 r.w sprawie okreœlenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami Powiatu Kro-
œnieñskiego oraz uchwa³y Nr 206/2016 Zarz¹du Powiatu Kroœnieñskie-
go z dnia 5 stycznia 2016 r. Zarz¹d Powiatu Kroœnieñskiego przeprowa-
dzi³ konsultacje z mieszkañcami. Celem konsultacji spo³ecznych by³o
wyra¿enie przez mieszkañców powiatu opinii w sprawie inicjatywy pod-
jêtej przez Miasto Gubin tj. zmiany nazwy powiatu kroœnieñskiego na
powiat kroœnieñsko-gubiñski.
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W organizacjê i przeprowadzenie konsultacji zaanga¿owane zosta³o
Starostwo Powiatowe. Starosta Kroœnieñski Miros³aw Glaz powo³a³ za-
rz¹dzeniem Nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku zespó³ do przeprowa-
dzenia procedury konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami powiatu. Ze-
spo³owi przewodniczy³ wicestarosta Grzegorz Œwitalski. Zawiadomienie
o konsultacjach spo³ecznych zosta³o opublikowane w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej po-
wiatu, na tablicy og³oszeñ Starostwa i Delegatury. Proœbê o publikacjê
informacji skierowana zosta³a do wszystkich samorz¹dów gminnych z
terenu powiatu. Konsultacje zosta³y przeprowadzone w formie otwar-
tych spotkañ konsultacyjnych zorganizowanych na terenie poszczegól-
nych gmin powiatu kroœnieñskiego. Ponadto w przeprowadzenie kon-
sultacji zaanga¿owani byli przedstawiciele Gubina, którzy podczas spo-
tkañ konsultacyjnych przedstawiali wniosek (inicjatywê) wraz z uza-
sadnieniem. Spotkania konsultacyjne z mieszkañcami powiatu kroœnieñ-
skiego w sprawie propozycji zmiany nazwy powiatu kroœnieñskiego na
powiat kroœnieñsko-gubiñski przeprowadzono w dniach od 18 stycznia
do 1 lutego 2016 roku. Otwarte spotkania konsultacyjne odbywa³y siê w
siedmiu miejscach na terenie ca³ego powiatu zgodnie z harmonogramem.

W g³osowaniu udzia³ wziê³o 5275 mieszkañców, co przy 45.152 ludnoœci
powiatu uprawnionych do udzia³u w konsultacjach daje 11,68% frekwencji.

Wyniki g³osowania przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co - razem w powiecie:
Liczba g³osów popieraj¹cych inicjatywê zmiany nazwy powiatu - po-

przez udzielenie odpowiedzi TAK na karcie do g³osowania 1647
Liczba g³osów przeciwnych inicjatywie zmiany nazwy powiatu - po-

przez udzielenie odpowiedzi NIE na karcie do g³osowania 3599
Liczba g³osów wstrzymuj¹cych siê - poprzez udzielenie odpowiedzi

"NIE MAM ZDANIA" na karcie do g³osowania 8

Ponadto w wyniku podliczenia liczby osób. którym wydano karty do
g³osowania i liczby zwrotnie otrzymanych kart okaza³o siê, i¿ 21 osób
nie odda³o g³osu mimo otrzymania karty. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e konsulta-
cje spo³eczne prowadzone przez Starostwo przynios³y negatywny wynik
dla propozycji zmiany nazwy. To prawda - suma g³osów przeciwnych
by³a wiêksza ni¿ iloœæ g³osów poparcia.

 Mo¿na rozpisywaæ siê o uchybieniach, kolejnoœci g³osowañ i fa³szy-
wej propagandzie... Ale tak naprawdê warto przytoczyæ fakt: wyniki
konsultacji-g³osowania w Gubinie, gminach Gubin i D¹bie by³y pozy-
tywne, co oznacza, ¿e reprezentanci ponad po³owy mieszkañców powiatu
chc¹ zmiany jego nazwy na dwucz³onow¹ (Gubin, gminy Gubin i D¹bie
to ponad po³owa ludnoœci powiatu - przyp. red.).

15 marca 2016 - przyjêcie uchwa³y Rady Powiatu - niektóre wyst¹pienia.
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Uchwa³a Rady Powiatu w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej  zmia-
ny nazwy powiatu by³a g³osowana w dniu 15 marca 2016 r. Aby oddaæ
atmosferê dyskusji, przytoczymy kilka wypowiedzi zaproszonych goœci i
radnych.

Sekretarz Powiatu Joanna Ejsmont przedstawi³a projekt uchwa³y w
sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej zmiany nazwy powiatu.

Burmistrz Miasta Gubina Bart³omiej Bartczak przedstawi³ wniosek
w sprawie zmiany nazwy Powiatu Kroœnieñskiego na Powiat Kroœnieñ-
sko-Gubiñski.

„Dlaczego mieszkañcy, radni Gubina chcemy dokonaæ   zmiany tej
nazwy? Jest kilka powodów. Odró¿nienie od powiatu w województwie
podkarpackim to jeden z powodów. Gubin do 1961 roku by³ miastem
powiatowym. By³oby to podniesienie presti¿u dla naszego miasta. Nasi
mieszkañcy i stowarzyszenia s¹ zwi¹zani z t¹ gubiñsk¹ nazw¹. D¹¿enie
do nieporównywalnego potencja³u Ziemi Gubiñskiej to kolejny argument.
Zmiana nazwy to realizacja oczekiwañ spo³ecznych. Gmina Gubin, mia-
sto i Gmina D¹bie to ponad 50% mieszkañców powiatu. Liczebnie prze-
wa¿y³ wynik negatywny. Nie chcemy przenoszenia ¿adnych instytucji.
Wprowadzona zmiana nie wprowadzi  kosztów dla mieszkañców, koszty
poniesie gmina Gubin o statusie miejskim. Takie s¹ argumenty za zmian¹.
Nie wiemy jakie s¹ argumenty przeciw, w konsultacjach tego siê nie
dowiedzieliœmy”.

Jacek Kurzêpa Pose³ na Sejm Rzeczy Pospolitej Polskiej wyrazi³ za-
dowolenie z faktu uczestnictwa w dzisiejszych wydarzeniach na sesji.
„Szanowni Pañstwo! Radni Rad obu Miast Gubina i Krosna Odrzañ-
skiego oraz Radni Rady Powiatu Kroœnieñskiego! W ¿yciu spo³eczno-
politycznym i naszym wype³nianiu mandatu zdarzaj¹ siê, zdecydowanie
czêœciej, okolicznoœci trywialne, codzienne mozolne sprawowanie man-
datu. Bywaj¹ jednak i chwile wyj¹tkowe, decyzje w swoim wymiarze
brzemienne, tak w perspektywie bie¿¹cej gry politycznej, jak i przyno-
sz¹ce dalekosiê¿ne skutki. W perspektywie lokalnej, naszego Powiatu,
mamy co najmniej cztery wa¿ne, istotne, kluczowe zadania, którymi Pañ-
stwo jako radni z pewnoœci¹ bêdziecie musieli siê zaj¹æ i czynicie to,
gdy¿ wynika to z zakresu zadañ i kompetencji Rad poszczególnych szczebli.
Zatem zadaniami tymi, wa¿nymi dla naszej Ma³ej Ojczyzny s¹ miêdzy
innymi te, które wp³ywaj¹ na jakoœæ i warunki funkcjonowania instytu-
cji, przedsiêbiorców, mieszkañców tych ziem. Zaliczyæ do nich nale¿y te,
które osadzone s¹ w konkretnych decyzjach gospodarczo-ekonomicznych.
jak i te, które wynikaj¹ z dba³oœci o jakoœ ¿ycia, maj¹cych charakter
realny i symboliczny. Jeœli w szeregu tych pierwszych wymienimy miê-
dzy innymi kompleks energetyczno-kopalniany, to wydaje siê oczywiste
wp³ywanie tego typu decyzji na jakoœæ ¿ycia ca³ej naszej powiatowej spo-
³ecznoœci. Innym jest np. obwodnica, most w Kroœnie Odrzañskim, które
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to zadanie nie jest li tylko wyzwaniem dla samego Krosna ale dla wszyst-
kich, podmiotów w³adz lokalnych, w³¹czaj¹c w to wspó³pracê wszystkich
jednostek samorz¹dów terytorialnych, jak i powinnoœci poselskiej w tym
zadaniu W drugiej grupie zadañ wymieniæ mo¿na kwestie dba³oœci o
bezpieczeñstwo zdrowotne mieszkañców - zatem temat szpitala powiato-
wego, czy dba³oœci o sieæ edukacyjn¹ i aktywizacjê zawodow¹ bezrobot-
nych. W tle tych realnych zadañ s¹ tak¿e te, które maj¹ charakter real-
ny-symboliczny. I dziœ stoicie Pañstwo wobec takiego wyzwania. Kwestia
nazewnictwa powiatu, nie jest li tylko zabiegiem semantycznym odnosi
siê bowiem do wa¿niejszych problemów s¹ ni¹: a) pytania o podmioto-
woœæ spo³eczno-polityczn¹ mieszkañców najwiêkszego w Powiecie Mia-
sta - Gubina; b) pytania o kreuj¹c¹ role w równowadze i partnerstwie,
wspó³pracy i równorzêdnoœci obu miast powiatu: Krosna Odrzañskiego i
Gubina; nie uchybiaj¹cej oczywiœcie i nie ignoruj¹c roli pozosta³ych gmin
wchodz¹cych w sk³ad Powiatu; c) jest to wreszcie pytanie o nasz¹ to¿sa-
moœæ (przypominam, ¿e dyskusje na ten temat inicjowaliœmy w gronie
Rady Powiatu ju¿ w poprzedniej kadencji, chocia¿by przy okazji organi-
zacji sztandarowych imprez promuj¹cych powiat). Pytanie to, okreœlê je
jako to¿samoœciowe, powi¹zane musi byæ z pytaniem o wiêzi tworz¹ce
nasz¹ Wspólnotê ? Postarajmy siê wspólnie na nie odpowiedzieæ, wiem,
¿e korzystniej by³oby gdyby ka¿dy reflektowa³ nad nimi tak¿e indywidu-
alnie. Pytania takie jak: czym jest dla mnie ta ziemia, ten kawa³ek na-
szej Ojczyzny? Czy s¹ jakieœ elementy, które wi¹¿¹ mnie z ludŸmi tu
¿yj¹cymi? Czy czujê siê tu u siebie, a jeœli nie to dlaczego? Jak to zmie-
niæ? Mieszkañcy Gubina zwrócili siê po raz kolejny z inicjatywa zmiany
nazwy powiatu, uwzglêdniaj¹c¹ ich podmiotowoœæ, w³¹czaj¹c ich w pe³-
niejszym wymiarze w nurt ¿ycia powiatu. Postulat ten wyartyku³owany
g³osem Radnych Miasta Gubina, jest g³osem nadziei na to, ¿e nie odbie-
raj¹c niczego komukolwiek, jest mo¿liwoœæ i szansa na dodanie innym
tego na co oczekuj¹ od lat. Postulat wydaje siê w pe³ni uzasadniony i
mam nadziejê decyzj¹ Pañstwa radnych spe³niony. Moja obecnoœæ tutaj
dzisiaj wynika z troski o to, ¿ebyœcie Pañstwo podejmuj¹c stosown¹ w
waszym sumieniu decyzjê, nie popadli w skrajn¹ napastliwoœæ, antago-
nizmy i nie dzielili tego czego dzieliæ siê nie powinno. Naprawili z³o,
które siê dokona³o w trakcie konsultacji spo³ecznych i ufam, ¿e wiecie o
czym mówiê. Po obu stronach pad³o tak wiele oskar¿eñ, zarzutów, pre-
tensji i inwektyw, ¿e konieczne jest s³owo przepraszam. Konieczne jest
tak¿e uznanie, ¿e w naszym dzia³aniu pro publico bono musimy zawsze
mówiæ prawdê, nie ulegaj¹c koniunkturalizmowi i politycznemu cwa-
niactwu.

Czes³aw Fiedorowicz radny Sejmiku woj. lubuskiego podkreœli³, ¿e
nie chce lekcewa¿yæ innych inicjatyw, ale ma œwiadomoœæ tego, co dzieje
siê w ka¿dej z gmin.
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„Nasz powiat, to najwa¿niejszy powiat na granicy Polski. Dobrze, ¿e
ta ziemia ma ludzi, którzy wa³cz¹ o jej potrzeby. Najpierw ja by³em po-
s³em, potem by³ Marek Cebula, teraz jest Jacek Kurzêpa. Zawsze bêdê
broni³ racji istnienia powiatów, jako instytucji us³ugowej wobec gmin.
Gdy by³em pos³em, jako mieszkaniec Gubina, mia³em mo¿liwoœæ pozna-
nia Boles³awa Borka, z którym tworzyliœmy dobry tandem, choæ byliœmy
odlegli politycznie. Wtedy Lubsko zwróci³o siê do Gubina z propozycj¹
powstania powiatu Gubiñsko-Lubskiego. Wtedy w Gubinie rozpoczêto
zadanie budowania szpitala, aby reforma zdrowotna, jaka mia³a przyjœæ,
da³a szansê Gubinowi. Gubin by³ wtedy na tê reformê przygotowa³y. Wtedy
Boles³aw Borek powiedzia³, ¿e Powiat Kroœnieñski musi byæ. Nie chcia-
³em tego negowaæ, choæ bój o Powiat Gubiñsko-Lubski przegraliœmy. Ale
wtedy siê porozumieliœmy miêdzy Gubinem i Krosnem. W 2002 roku
Marek Cebula z Porozumienia Prawicy Krosna, mówi³ o podniesieniu
marginalizowanego Gubina. Dzisiaj czytaj¹c wypowiedzi Burmistrza
Krosna, widzê "kwas polityczny". Trzeba wróciæ do myœlenia wspólnoto-
wego. Nie b¹dŸmy znani tylko z konfliktowania s³aboœæ i strach pokazu-
jecie w waszych wypowiedziach przecie¿ chodzi o wspólnotê. Tworzenie
wspólnot powiatowych ma dla mnie charakter osobisty. Przypomnia³ rów-
nie¿, ¿e szkolnictwo ponadgimnazjalne jako pierwsze by³o realizowane
przez szko³y w Gubinie. Podjêcie innej decyzji ni¿ zmiana nazwy spowo-
duje zaklinowanie siê na zawsze. Warto byæ przyzwoitym i odwa¿nym w
¿yciu”.

Burmistrz Krosna Odrzañskiego Marek Cebula podkreœli³, ¿e z wy-
powiedzi poprzednika dowiedzia³ siê wielu rzeczy, które nie maj¹ nic
wspólnego z jego ¿yciorysem. Zaznaczy³ równie¿, ¿e nikt tak skutecznie
nie podzieli³ mieszkañców jak ta inicjatywa.

„Ponad 3600 mieszkañców powiatu sta³o na deszczu podczas konsul-
tacji i powiedzia³o NIE dla zmiany nazwy powiatu. W polityce bywamy
na krótko. Przestaniemy byæ radnymi, jesteœmy tu na chwilê, ale decyzje
jaki podejmujemy pozostan¹ na wieki. Jeœli w 1998 roku inicjatywa po-
wstania powiatu Gubiñsko-Kroœnieñskiego nie zosta³a przeg³osowana,
to znaczy ¿e tak mia³o byæ i taka decyzja zosta³a podjêta. Gdyby teraz
wójtowie gmin, które opowiedzia³y siê przeciwko zmianie nazwy (Bobro-
wice, Bytnica i Maszewo), wyst¹pili o inn¹ nazwê powiatu, to co zrobi-
my? Dalej bêdziemy siê w to bawiæ zamiast zaj¹æ siê swoimi problemami.
Mamy inne problemy: rozwój gospodarczy, ochrona zdrowotna, szkolnic-
two. Ta zmiana nas podzieli³a. Realizujemy wspólne zadania z Gubinem
i to zadanie pokazuje, ¿e tylko zgoda buduje. To co siê sta³o przez t¹
inicjatywê, to najgorsze co mog³o siê wydarzyæ w tej kadencji. Kosztów
nikt nie  policzy³ nie wiemy tak naprawdê jakie dokumenty i inne rzeczy
trzeba bêdzie wymieniæ. Burmistrz Gubina obiecuje pokrycie kosztów.
Znamy takie sytuacje zwi¹zane ze zmian¹ nazwy ulic, gdzie mieszkañcy
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przychodzili po pieni¹dze za zdjêcia które musieli wyrobiæ do nowego do-
wodu osobistego. Akurat w przypadku zmiany nazwy powiatu tego nie
bêdzie, ale nie mo¿e samorz¹d zap³aciæ osobie prywatnej np. za zrobienie
zdjêcia do nowego dokumentu. Gminy i powiaty o tych samych nazwach
s¹ na ca³ym œwiecie. S¹ dwa £agowa, Maszewa, itp. Najgorsze jest to, ¿e
proponujecie jako radni powiatowi dyktat mniejszoœci nad wiêkszoœci¹.
Ponad 3600 nie chce zmiany, a tylko 1700 jest za. Z tej sali dzisiaj ktoœ
wyjdzie wygrany, a ktoœ przegrany. Wiemy patrz¹c po uk³adzie sil w tej
Radzie jak bêdzie wygl¹da³o g³osowanie ale po co nam to wszystko. Wszy-
scy jesteœmy zwi¹zani ze swoj¹ ma³¹ ojczyzn¹. Starosta na sesji Rady
Gminy Krosno Odrzañskie mówi³, ¿e wyst¹pi z inicjatyw¹ do Gubina, za-
pyla³em dlaczego nie do innych samorz¹dów? Mo¿e by³aby inna nazwa,
która by po³¹czy³a wszystkie gminy. Mówiê o tym jakie zdanie wyrazili
mieszkañcy. W Gubinie by³y a¿ dwa dni na g³osowanie, a mimo to miesz-
kañców by³o mniej. Teraz mo¿na to przekrêcaæ gdzie i ile by³o stanowisk.
Ale tê pora¿kê jako radni powiatowi zafundujecie tym 3600 mieszkañcom.

Starosta Kroœnieñski Miros³aw Glaz odczyta³ stanowisko Klubu Rad-
nych Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz radnych: Andrzeja Iwanic-
kiego, Leszka Ochotnego, Natalii Zdónek i Lecha Kiertyczaka dotycz¹ce
projektu uchwa³y Rady Powiatu Kroœnieñskiego w sprawie wyra¿enia
opinii dotycz¹cej zmiany nazwy Powiatu.

„Powiat Kroœnieñski to wspólnota siedmiu gmin, które odgrywaj¹ nie-
zwykle istotn¹ rolê i wnosz¹ ogromny wk³ad w rozwój powiatu. Bez po-

Pamiêtna sesja Rady Powiatu na której radni zdecydowana wiêkszoœci¹ g³osów przyjê³i
wniosek o zmianie nazwy powiatu.
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tencja³u i mieszkañców gmin: Bobrowice, Bytnica, D¹bie, Maszewo,
Gubin, Krosno Odrzañskie i miasta Gubin nie mo¿na wyobraziæ sobie
naszego powiatu. W za³o¿eniu idei samorz¹dnoœci powiat jest ogniwem
³¹cz¹cym samorz¹dy gminne a jednoczeœnie nie naruszaj¹cym suweren-
noœci i odrêbnoœci poszczególnych gmin. Od 1999 roku w Powiecie Kro-
œnieñskim nie milkn¹ dyskusje i spory dotycz¹ce nazwy samorz¹du po-
wiatowego. Spo³ecznoœæ gubiñska (stanowi¹ca blisko 47% powiatu) od
lat stara siê o powiatow¹ identyfikacjê, proponuj¹c nazwê powiat kro-
œnieñsko-gubiñski. Mimo wielu ró¿nych g³osów na podkreœlenie i uzna-
nie zas³uguje fakt ¿e Gubinianie w ten sposób bardzo wyraŸnie manife-
stuj¹ to i¿ s¹ czêœci¹ powiatowej wspólnoty, chc¹ w niej byæ i chc¹ wspie-
raæ jej rozwój. Pierwsze konsultacje spo³eczne w tej sprawie odby³y siê
ju¿ w 2002 r. podczas których 61 % uczestnicz¹cych w konsultacjach
opowiedzia³o siê za zmian¹ nazwy powiatu. Jednak decyzj¹ ówczesnych
radnych powiatowych procedura zosta³a przerwana. Emocje zwi¹zane z
tym tematem towarzysz¹ mieszkañcom powiatu do dziœ. Politycy w za-
le¿noœci od pe³nionej funkcji i chêci przypodobania siê wyborcom raz s¹
za zmian¹ nazwy, raz s¹ przeciw. Czas zakoñczyæ tê sytuacjê i zamkn¹æ
temat raz na zawsze. Mamy na to szansê w tym roku, gdy¿ Miasto Gu-
bin postanowi³o sprawê doprowadziæ do koñca i z³o¿yæ stosowny wniosek
w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Pozytywna lub
negatywna decyzja Rady Ministrów - zakoñczy dyskusjê i rozstrzygnie
temat ostatecznie. Zmiana nazwy powiatu w ¿aden sposób nie wi¹¿e siê
z pogorszeniem obs³ugi administracyjnej w powiecie, nie bêd¹ przeno-
szone powiatowe urzêdy i jednostki organizacyjne. Nowa nazwa nie sta-
nowi zagro¿enia dla mieszkañców ani samorz¹dów gminnych, nie ujmu-
je tak¿e rangi i roli ¿adnego z samorz¹dów w powiecie (stolic¹ i siedzib¹
powiatu pozostaje miasto Krosno Odrzañskie). Bior¹c pod uwagê d³ugo-
okresowe plany gospodarcze zmiana nazwy mo¿e byæ szans¹ na budowa-
nie nowej marki. Dotychczas powiat kroœnieñski s³yn¹³ m.in. z wysokie-
go bezrobocia i walki o nazwê powiatu miêdzy dwoma miastami. Dziœ
jest szansa na to aby wypromowaæ nowy powiat kroœnieñsko-gubiñski
który rozwija siê gospodarczo, w którym powstaj¹ nowe podmioty, miej-
sca pracy, i w którym zakoñczono konflikt. Klub Radnych Polskiego Stron-
nictwa Ludowego oraz radni Andrzej Iwanicki, Leszek Ochotny, Nata-
lia Zdónek, Lech Kiertyczak, opowiadaj¹ siê za takim w³aœnie rozwi¹za-
niem. Powiat kroœnieñski czy kroœnieñsko-gubiñski to urzêdowa nazwa,
a to co wa¿ne w naszym codziennym ¿yciu to wzajemne wiêzi, szukanie
porozumienia, zrozumienie i tolerancja. Otworzenie œcie¿ki porozumie-
nia poprzez umo¿liwienie podjêcia próby zmiany nazwy to zwyk³y przy-
k³ad dojrza³oœci i zauwa¿ania tego ¿e nasza powiatowa spo³ecznoœæ sk³a-
da siê z ró¿nych œrodowisk. Bior¹c pod uwagê powy¿sze argumenty Klub
Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz radni Andrzej Iwanic-
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ki, Leszek Ochotny, Natalia Zdónek i Lech Kiertyczak dzia³aj¹cy w ra-
mach Rady Powiatu Kroœnieñskiego w poczuciu odpowiedzialnoœci za
przysz³oœæ powiatu, jego rozwój, zrozumienie potrzeb i oczekiwañ posta-
nowi³ opowiedzieæ siê za wyra¿eniem pozytywnej opinii w sprawie zmia-
ny nazwy powiatu kroœnieñskiego na powiat kroœnieñsko - gubiñski.

Przewodnicz¹cy Klubu Radnych PSL Miros³aw Glaz
Radni: Andrzej Iwanicki, Lech Kiertyczak, Leszek Ochotny, Natalia

Zdónek. (Podpisy)

Radny Andrzej Iwanicki podkreœl, ¿e mówiono o nim, ¿e jest butny,
ale mo¿na byæ butnym pozytywnie lub negatywnie. - Wszyscy poszliœmy
w t¹ z³¹ stronê i to bardzo Ÿle. Instytucje takie jak ZUS, skarbówka.
policja, stra¿ - tego nikt nie jest w stanie przenieœæ i tego nie chcemy
robiæ. Jeszcze nie mam zdania ws. kompleksu energetycznego, ale w
przypadku powstania tej inwestycji, byæ mo¿e instytucje z tym zwi¹zane
mog³yby powstaæ w Gubinie - to mia³em na myœli udzielaj¹c wywiadu do
gazety, na który wszyscy siê teraz powo³uj¹, ale najpierw trzeba przeko-
naæ ludzi z tych terenów. Most i obwodnica jest dla nas wszystkich, po
co te wpisy przeciwko. Nie manipulowaliœmy wynikami konsultacji, przyj-
mujemy je z pokor¹. Zakoñczmy te animozje, weŸmy siê do pracy, byœmy
byli jednoœci¹.  Pamiêtajmy, ¿e bogatszy powiat mo¿e zrobiæ wiêcej. Ape-
lujê, aby zakopaæ ten topór raz na zawsze.

Przed g³osowaniem Przewodnicz¹ca Rady  Powiatu Danuta Anio³ od-
czyta³a treœæ oœwiadczenia - Ka¿dy cz³owiek ma prawo do w³asnego roz-
woju. Taki przywilej daje nam nie tylko prawo natury, ale prawo zawar-
te w konstytucji. Rozwój wi¹¿e siê z cywilizacj¹, a ta ze zmian¹ - tej
bywa, ¿e cz³owiek siê boi. Nie dziwi wiêc fakt  ¿e mieszkañcy Gubina
patrz¹c na rozwój swojego miasta myœl¹ o zaakcentowaniu swojej obec-
noœci i podniesieniu rangi miasta wnioskuj¹c o zapis drugiego cz³onu w
nazwie powiatu Z drugiej strony mamy prawo baæ siê zmian i wyra¿eniu
swych obaw. Lecz nikt z nas tu na sali nie przypuszcza³, ¿e sprawa
zmiany nazwy powiatu na dodanie do kroœnieñskiego cz³on gubiñski
wywo³a tak wiele emocji po obu stronach. I tej popieraj¹cych zmianê i
tych, którzy zmianie mówi¹ nie. Mo¿e to, co teraz powiem Pañstwa za-
skoczy. Moje obserwacje ostatnich tygodni, a w szczególnoœci konsulta-
cje w obu miastach oraz sesja miasta i gminy Krosna Odrzañskiego umac-
niaj¹ mnie w przekonaniu, ¿e spór nie toczy siê o zmianê nazwy powiatu,
ale o umocnienie w³adzy przez budowanie elektoratu, b¹dŸ  jego umac-
nianiu. Jestem politykiem z blisko 20 letnim sta¿em, zadaje wiêc sobie
pytanie. Gdy jestem pos³em, a mój elektorat obejmuje obszar ca³ego po-
wiatu wyra¿am poparcie, co do zmiany nazwy, ale gdy zostajê w³oda-
rzem miasta, a mój elektorat zmniejsza swój obszar do jednej gminy
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zmieniam zdanie i mówiê stanowcze - nie. To kiedy jestem wiarygodny? Jak
to jest, ¿e gdy mieszkañcy walcz¹ o byt i rozwój swoich dzieci rz¹dz¹cy od-
dzielaj¹ siê od swojego elektoratu kordonem uzbrojonej policji, s¹ niewzru-
szeni i nie przejednani nawet wówczas, gdy z sali jak dzwon z tysi¹ca g³o-
sów s³ychaæ s³owa Roty. Przypomnijmy sobie to wydarzenie. Czy w tamtych
chwilach nie mieliœmy wra¿enia, ¿e w³adza nie liczy siê ze zdaniem swoich
mieszkañców, swojego elektoratu. Teraz natomiast w³adza zas³ania siê wol¹
swoich wyborców. To pytam siebie. Czy jako polityk mam prawo do tego, by
wykorzystywaæ elektorat i traktowaæ go jak narzêdzie do osi¹gniêcia w³a-
snego celu? Bawiæ siê nim i ustawiaæ na w³asnej planszy gry raz na bia³ym
polu, a gdy ich nie potrzebujê zepchn¹æ na czarne pole. Gdzie s¹ granice
przyzwoitoœci politycznej? Mo¿e ich nie ma powiat, to nasz dom, dom, który
zbudowany jest na dwóch jednakowych filarach jakimi s¹ miasta Krosno
Odrzañskie i miasto Gubin oraz piêciu wsporników w postaci naszych gmin
Bobrowic, Bytnicy, D¹bia, Gubina i Maszewa. Stabilnoœæ  rozbudowa tego
domu gwarantuje zrównowa¿ony rozwój miast i gmin. I za takim domem
bêdê g³osowaæ".

Przewodnicz¹ca Rady Powiatu Danuta Anio³ podda³a pod g³osowanie
przedstawiony projekt uchwa³y w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej zmiany
nazwy powiatu.

W wyniku g³osowania przedmiotowa uchwala zosta³a podjêta wiêkszo-
œci¹ 10 g³osów „za" przy 2 g³osach przeciwnych i 1 g³osie wstrzymuj¹cym (4
radnych nieobecnych - przyp. red.).

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Leszek  Ochotny podziêkowa³ Pos³o-

28 stycznia 2016. Gubinianie stoj¹ w kolejce by wzi¹æ udzia³ w konsultacjach i oddaæ g³oz
za zmian¹ nazwy powiatu.
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wi J. Kurzêpie, radnemu Sejmiku Cz. Fiedorowiczowi za obiektywizm i s³o-
wo wyra¿one na dzisiejszej sesji. „Prawd¹ jest, ¿e nikomu nic nie zabiera-
my. Przyjedzie czas, by siebie przeprosiæ nawzajem. Dziêkujê za merytorycz-
ne s³owo i obecnoœæ. Dziêkujê Staroœcie, który czêsto nies³usznie by³ stawia-
ny w szeregu inicjatorów. Inicjatorów jest wielu. Teraz liczymy, ¿e burmistrz
Bartczak dope³ni formalnoœci, by procedowanie zakoñczy³o siê zmian¹ na-
zwy.

Po doœæ d³ugim namyœle i "niejednoznacznych" dyskusjach zadecydowa-
liœmy - podj¹æ próbê "upublicznienia", na goœcinnych stronach Biuletynu
"Gubin i Okolice", problemu zmiany nazwy powiatu kroœnieñskiego na powiat
kroœnieñsko-gubiñski. Nazwa d³u¿sza, dwucz³onowa, ale nie stanowi to istotnej
przeszkody administracyjnej ani ¿adnej innej. Rozwa¿aliœmy w¹tpliwoœci doty-
cz¹ce tekstów (fragmentów) zawieraj¹cych sformu³owania ma³o dyplomatycz-
ne, gorsz¹ce, gdyby mia³y s³u¿yæ jako wzory wychowawcze "proponowane" m³o-
dzie¿y przez doros³ych. Niepewnoœæ nas opuœci³a,  gdy przestudiowaliœmy wypo-
wiedzi urzêdników i spo³eczników. Na sali obrad, wœród radnych, uczestników
debaty, stopniowo, "zrobi³o siê odpowiedzialnie i rozs¹dnie".

S³owa podziêkowania dla naszych przedstawicieli w tym gronie: Leszka
Ochotnego, Andrzeja Iwanickiego, Jacka Czerepko, Mariusza Szko³udy, Le-
cha Kiertyczaka, radnego z gminy wiejskiej Romana Sikory oraz Danuty
Anio³, Marcina Jagodziñskiego, Krzysztofa Grzelaka a przede wszystkim
Staroœcie Miros³awowi Glazowi który, doprowadzi³ sprawê do pozytywnego
dla nas zakoñczenia. Wa¿n¹ rolê odegra³ tak¿e wicestarosta Grzegorz Œwi-
talski.

Po latach sporów miêdzy naszymi "jedynymi" miastami nie³atwo opano-
waæ konfliktowe emocje. Mimo to, praktycznie, zapali³o siê zielone œwiat³o
dla zgody. Warto zalecaæ, wszystkim, przedstawione tu treœci. Jest to okazja
do zapoznania siê z prac¹ ludzi i w³adz lokalnych. Jest szansa, ¿e bêdziemy
mieszkaæ w powiecie kroœnieñsko-gubiñskim. Serdeczne dziêki Wszystkim
¯yczliwym dla sprawy zmiany nazwy powiatu.

W³odzimierz Rogowski,  Stanis³aw Turowski

Przy pisaniu artyku³u wykorzystano Protokó³y Rady i Zarz¹du Powiatu
Kroœnieñskiego.

Od redakcji: Jak donios³y lokalne „Wiadomoœci Gubiñskie” z 26 sierp-
nia 2016 19 lipca, podczas posiedzenia rz¹du, przyjêto rozporz¹dzenie w
którym negatywnie zaopiniowano sprawê zmiany nazwy powiatu. Zda-
niem burmistrza B. Bartczaka wydane roporz¹dzenie mo¿e ulec zmianie .
- Na pewno nie sk³adamy broni - powiedzia³ gazecie burmistrz.

Do sprawy wrócimy.
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Cmentarz Wschodni (komunalny)
- badania epigraficzne

Cmentarze w ka¿dej kulturze i wierze od zawsze odgrywaj¹ bardzo
wa¿n¹ rolê. Dla ka¿dego z nas jest to miejsce kultu, wspomnieñ, tworz¹-
cej siê historii oraz pamiêci o przodkach. Mo¿na znaleŸæ na nim równie¿
elementy sztuki, dziêki którym poznajemy aspekt symboliczno - treœcio-
wy danej cywilizacji. Sama nazwa cmentarz pochodzi z jêzyka ³aciñskie-
go (coemeterium) i jest zlatynizowan¹ form¹ greckiego s³owa oznaczaj¹-
cego miejsce wiecznego spoczynku. Ziemia, na której chowa siê szcz¹tki
naszych najbli¿szych znajduje siê pod opiek¹ Koœcio³a. Od najdawniej-
szych czasów chrzeœcijañstwa miejsca pochówku s¹ terenem œwiêtym,
którego nie wolno w ¿aden sposób dewastowaæ. Za ich zbezczeszczenie
grozi³y i gro¿¹ sankcjê koœcielne.

Ziemie Zachodnie Rzeczpospolitej Polskiej przyznane na konferencji
poczdamskiej zamieszkane by³y wczeœniej przez ludnoœæ niemieck¹. Ów-
czeœni protestanccy mieszkañcy grzebali swoich bliskich na cmentarzach
ulokowanych tu¿ za obrêbem wsi, miasta lub sporadycznie przy Koœcio-
³ach. Zachowane do dziœ œlady nekropoli wskazuj¹, i¿ elementy kultury
pochówku ewangelickiego by³y bardzo bogate. Piêkna ornamentyka p³yt,
kunszt wykonania i charakterystyczne  wiersze stanowi¹ o wyj¹tkowo-
œci takich miejsc. Detale te mówi¹ nam o specyfice zamieszka³ych tu
mieszkañców. Po wojnie, gdy Niemców wysiedlono, groby ich bliskich
pozosta³y. Nowi osadnicy sprowadzeni tu po 1945 r. czuli siê na tych
ziemiach niepewnie. Ich status nie by³ do koñca okreœlony. Na si³ê pró-
bowano "spolszczyæ" nowe tereny. Odbi³o siê to równie¿ na nekropoliach
by³ych mieszkañców. Podjêcie tematu cmentarzy niemieckich w Gubi-
nie by³o spowodowane brakiem szczegó³owej inwentaryzacji tych miejsc.
Inskrypcje umieszczone na p³ytach nagrobnych jak i same p³yty ulegaj¹
z roku na rok coraz wiêkszym uszkodzeniom. Bogactwo informacji, ja-
kie dostarczaj¹ o ¿yciu poprzednich mieszkañców, zobligowa³o do wyko-
nania spisu inskrypcji w tych miejscach.

Do najwa¿niejszych opracowañ, nale¿y niedawno wydana ksi¹¿ka
"Cmentarze Gubin" Wies³awa £abêckiego .Gubiñski regionalista skupi³
siê szczególnie na historii miejskich cmentarzy, tej niemieckiej jak i
powojennej polskiej. Wspomina³ w niej równie¿ niekiedy o niemieckich
napisach, jednak nie zamieœci³ ich szczegó³owego opracowania. Równie
wa¿ne okaza³y siê monografie dotycz¹ce historii miasta m. in.: "Gubin.
Zarys historii do 1945 roku" Stanis³awa Kowalskiego .

W Gubinie funkcjonowa³o kilka cmentarzy. Najstarszy zwi¹zany z
przedlokacyjn¹ osad¹, funkcjonowa³ od ok. XI w. nieprzerwanie do XVIII
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w. W towarzystwie miejskiej œwi¹tyni, dokonywano tam œredniowiecz-
nych pochówków mieszkañców Gubina.  Najdostojniejsi mieszkañcy
miasta, osoby zas³u¿one, darczyñcy oraz osoby duchowne mia³y zarezer-
wowane miejsce w farze gubiñskiej. Niestety remont koœcio³a przepro-
wadzony w latach 1840-44, spowodowa³ zniszczenie bardzo wielu gro-
bów i p³yt nagrobnych. Wydarzenia te opisywa³ i zarazem krytykowa³,
artyku³ w Gubener Zeitung z koñca XIX w.  W gazecie powo³uj¹c siê na
stary rêkopis, datowany na oko³o 1670 r., podano listê osób. Znajdowa³y
siê na niej 22 nazwiska zas³u¿onych mieszkañców . Na podstawie trady-
cji chowania zmar³ych duchownych w koœciele Adam Górski wskaza³
kolejne 11 osób, których p³yty mog³y znajdowaæ siê w œwi¹tyni przed
remontem. Na podstawie dostêpnych doniesieñ i analogii z innymi ko-
œcio³ami, zak³ada on, ¿e w jego obrêbie znajdowa³o siê minimum 50 p³yt
nagrobnych i epitafiów .

Wraz ze wzrostem miasta zaczê³o brakowaæ miejsca na nowe groby w
obrêbie murów miejskich. W drugiej po³owie XVII w. z tego powodu otwo-
rzono nowy cmentarz na przedmieœciu kroœnieñskim .

Tzw. Stary Cmentarz na Wzgórzu Wielkanocnym (Alter Friedhof auf
Osterberg) funkcjonowa³ w latach 1660-1869 . Dodaæ mo¿na, ¿e w okre-
sie po reformacji zaczêto odchodziæ od nekropoli usytuowanych w pobli-
¿u koœcio³ów, wewn¹trz miasta. Zaczêto ze wzglêdów humanitarnych, a
tak¿e ekonomicznych (zajmowa³y sporo wa¿nego miejsca) przenosiæ cmen-
tarze poza mury miejskie . Jak siê okaza³o, Gubin nie by³ tutaj ¿adnym
wyj¹tkiem. Tu¿ za pó³nocn¹ bram¹ miejska tj. Kroœnieñsk¹ zakupiono
pod nowe miejsce wiecznego spoczynku dzia³kê na zboczu Wzgórza Wiel-
kanocnego. .

Cmentarz zamkniêto w 1869 r. z powodu zape³nienia. Kolejne pogrze-
by przeprowadzano na terenie nowoutworzonej nekropolii przy dzisiej-
szej ul. Cmentarnej i Kujawskiej. Od czasu do czasu po tym roku zda-
rza³y siê jeszcze pochówki w grobowcach rodzinnych. Wspó³czeœnie mo¿-
na odkryæ na ca³ym terenie nekropolii niewiele pozosta³oœci z czasów
niemieckich. Polscy osadnicy w pierwszych latach po wojnie niszczyli
je, sprzedawali, b¹dŸ u¿ywali ich do ponownego pochówku.

Po zape³nieniu i zamkniêciu Cmentarza Wzgórza Wielkanocnego po-
stanowiono utworzyæ now¹, tym razem miejsk¹ nekropoliê. Oddalona
znacznie od centrum oœrodka (2 km), mia³a s³u¿yæ szybko rozwijaj¹ce-
mu siê miastu, które na skutek trwaj¹cej na œwiecie rewolucji przemy-
s³owej prze¿ywa³o eksplozjê demograficzn¹ . Uroczyste otwarcie z udzia-
³em w³adz miejskich odby³o siê 17 kwietnia 1869 r. Po wojnie francusko-
pruskiej z 1870-1871  wykupiono rolnicze tereny i w³¹czono je w obrêb
cmentarza. Nekropolia miejska by³a kilkukrotnie powiêkszana. Naj-
starsz¹ czêœæ cmentarza otacza³ do dziœ stoj¹cy mur z ceg³y. Po I wojnie
œwiatowej w po³udniowej stronie nekropolii wydzieli³a siê czêœæ, tzw.
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Cmentarz Honorowy, w której chowano zmar³ych ¿o³nierzy. Kolejne po-
wiêkszenia cmentarza skierowane by³y na wschód, osi¹gaj¹c w XX w.
granicê na ul. £ukowej. Ostatecznie cmentarz osi¹gn¹³ powierzchniê
ok. 23 m2 W latach 20-tych tego wieku na tzw. Nowym Cmentarzu
(wschodniej czêœci nekropoli) wybudowano nowoczesne krematorium, do
którego prowadzi³a szeroka droga od skrzy¿owania ul. Cmentarnej i
£ukowej. Fragmenty bramy i droga przetrwa³y do czasów wspó³czesnych.

Ca³y teren pokryty grobami mieszkañców by³ poprzecinany równymi
alejami i uliczkami. Nasadzone drzewa nadawa³y mu charakter du¿ego
parku. Wieczne odpoczywanie znalaz³o tutaj wiele zas³u¿onych dla mia-
sta osób. Niektóre z pomników sta³y na swoich miejscach jeszcze do lat
70 i 80-tych XX wieku. M.in. grobowiec burmistrza Paula Bollmanna,
któremu postawiono w miejscu pochówku du¿y pomnik (Fot. nr 1). Pe³-
ni³ funkcjê publiczn¹ przez 24 lata. Za jego urzêdowania powsta³o bar-
dzo wiele budynków u¿ytecznoœci publicznej m. in.: basen p³ywacki, za-
k³ad opiekuñczy dla gruŸlików, wie¿a Bismarcka, rzeŸnia, elektrownia,
wodoci¹gi, kanalizacja, linia tramwajowa, rozbudowano ponadto szpital
i miejscow¹ bibliotekê. Na pogrzebie by³ ¿egnany przez wielu mieszkañ-
ców, a wyrazy wspó³czucia dociera³y z bardzo wielu miejsc, m.in. z kan-
celarii cesarza Wilhelma II Hohenzollerna.

Innemu burmistrzowi miasta, Georgowi Kaempffe wdziêczni miesz-
kañcy miasta ufundowali pomnik w postaci du¿ego g³azu, na którym
umieszczono tablicê z podziêkowaniami. Umar³ m³odo, a funkcjê spra-

wowa³ tylko przez 3 lata. Pomnik zachowa³ siê do dzisiaj, lecz zmieni³
sw¹ funkcjê. Obecnie widnieje na nim napis upamiêtniaj¹cy ofiary sta-

Fot. nr 1. Prawdopodobnie, wspó³czesne pozosta³oœci po grobowcu.
Zród³o: Zbiory w³asne autora.
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linizmu .
Pochówków zaprzestano ju¿ w grudniu 1944 r. Po wojnie pierwsze pol-
skie pochówki na tym miejscu zaczêto w 1956 r. Do tego czasu chowano
zmar³ych osadników na terenie Cmentarza Wzgórza Wielkanocnego.
Przez wiele lat nagrobki i pomniki niemieckie by³y celowo niszczone za
cichym przyzwoleniem w³adz. Do czasów wspó³czesnych zachowa³a siê
ich bardzo niewielka iloœæ, a po du¿ym gmachu krematorium pozosta³y
tylko fundamenty i kamienne schody .

Badania terenowe cmentarza komunalnego oraz terenu przyleg³ego,
bêd¹cego kiedyœ równie¿ czêœci¹ nekropolii ewangelickiej, odnalaz³y 29
obiektów z inskrypcjami niemieckimi. Pozosta³oœci, destrukty, tablice i
czêœci pomników rozrzucone by³y po ca³ym przeszukanym obszarze.
Wiêkszoœæ p³yt (15) zosta³a zgromadzona w jednym miejscu. Na wniosek
Stefana Pilaczyñskiego, prezesa zarz¹du Stowarzyszenia Przyjació³ Zie-
mi Gubiñskiej oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
zosta³ wyznaczony specjalny obszar. Towarzystwo zaproponowa³o takie
rozwi¹zanie ze wzglêdu na liczne wiadomoœci mieszkañców, którzy zwra-
cali uwagê na poniewieraj¹ce siê niemieckie nagrobki. Tak powsta³e la-
pidarium, umiejscowiono ko³o kaplicy przy jednej z cmentarnych bram,
w pobli¿u wczeœniej postawionego pomnika upamiêtniaj¹cego by³ych
mieszkañców miasta, ufundowanego przez spo³ecznoœæ Gubeñskiego
Heimatbundu16. Do tego miejsca trafi³a tak¿e odkopana na terenie cmen-
tarza przy ul. Królewskiej p³yta w³aœciciela fabryki Roberta Kaempfe i
jego córki Käthe. Odczytana inskrypcja:

Hier ruht in Gott
mein inniggeliebter Gatte,

der Fabrikbesitzer
Robert Kaempfe

geb(oren) d(en) 13. October 1850,
gest(orben) d(en) 30. Juli 1886;

und unser Töchterchen
Kä the ,

geb(oren) d(en) 13. Febr(uar) 1886,
gest(orben) d(en) 1. Sept(em)b(e)r 1886.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Die Liebe höret nimmer auf.

P³yta wykonana by³a z piaskowca. Oprócz g³ównej inskrypcji na pod-
stawie znalaz³o siê jednowersowe epitafium - Mi³oœæ nigdy nie zawodzi.
Nad inskrypcjami, na zwieñczeniu widnia³ symbol krzy¿a i okalaj¹cych
go ga³¹zek palmowych.

Pozosta³e nagrobki pochodz¹ ju¿ z XX w. Kolejne 9 obiektów, to odna-
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lezione w wyniku prac porz¹dkowych granitowe p³yty. Zabezpieczono je
w pobli¿u miejsca, w którym kiedyœ znajdowa³o siê krematorium, tj. na
Nowym Cmentarzu. Obiekty te pochodz¹ z lat 1937-1943. S¹ niewiel-
kich rozmiarów (ok. 45x45cm) i zawieraj¹ imiona, nazwiska oraz daty
pochowanych osób. Nie ma na nich ¿adnych dodatkowych informacji.
Na dwóch z nich brakuje daty pochówku ma³¿onek, co mo¿e wskazywaæ,
¿e owe kobiety prze¿y³y swoich mê¿ów oraz wojnê, a nastêpnie zosta³y
przesiedlone na tereny niemieckie. Odczytane inskrypcje przedstawia
lista osób:

Berta Tilgner, z domu Grundwald *26.5.1877 +22.12.1942, Julius
Fest *19.2.1870 +27.3.1939, Reinhold Walsch *7.7.1869 +17.7.1942,
Pauline Walsch, z domu Schiche *12.1.1869, Richard Hoffmann
*3.3.1870 +13.1.1943, Anna Hoffmann *5.2.1879, Martha Hägermann,
z domu Lanzke *6.4.1884 +28.11.1937, Otto Caspari *2.11.1883
+19.11.1940, Johanne Caspari *12.2.1879, Oskar Reimann *3.1.1870
+17.4.1842, Hulda Reimann, z domu Drieme[...] *28.2.1869, Adele
Faßmann *29.5.1899 +16.5.1942, Richard Siegemund *1903 +1940.

Poza nimi z³o¿ono tutaj cztery inne p³yty nagrobne, w tym trzy wy-
konane ze szk³a i jedn¹ granitow¹. Pochodz¹ z 1908, 1910, 1911 i 1939 r.
Dwie pierwsze nale¿¹ do dwójki dzieci - Maxa Hemmerling i Erny Hen-
schke:

Hier ruht in Gott
u n s e r

liebes Söhnchen
M a x

Hemmers ing ,
* 31. März 1901,
+ 17. April 1908.

T³um.: Tu spoczywa w Bogu nasz drogi synek Max Hemmesling. Uro-
dzony 31.3.1901 r. Zmar³ 17.4.1908 r.

Hier
ruhet sanft

unser einziges,
liebes Kind

Erna Henschke,
geb(oren) 13. Jan(uar) 1905,

gest(orben) 26. Febr(ua)r 1910.
Verlornes Glück!

T³um.: Tu spoczywa w pokoju nasze jedyne, drogie dziecko Erna Hen-
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schke. Urodzona 13 stycznia 1905 r. Zmar³a 26 lutego 1910 r. Utracone
szczêœcie!

P³yta dziewczynki by³a zdobiona dodatkowo symbolem ga³¹zki pal-
mowej zwi¹zanej w bukiet z ró¿ami. W odró¿nieniu od poprzednio wy-
mienionych obiektów tutaj pojawi³a siê czêœæ inskrypcji przedstawiaj¹-
ca zmar³ego. Zawarto w nich informacjê, kim dana osoba by³a za ¿ycia,
synem, córk¹, ojcem, dziadkiem. W przypadku nagrobka z 1911 r. poda-
ne jest zawód zmar³ego:

Hier ruhet in Gott
mein geliebter Mann,

unser treuer guter Vater
der Gerbereibesitzer

Louis Rohde
geb(oren) d(en) 1. Mai 1836

gest(orben) d(en) 23. April 1911.

T³um.: Tu spoczywa w Bogu mój ukochany m¹¿, nasz drogi i dobry
ojciec w³aœciciel garbarni Louis Rohde. Urodzony 1 maja 1836 r. Zmar³
23 kwietnia 1911 r.

P³yta z 1939 r. ozdobiona na zwieñczeniu wizerunkiem ga³¹zki pal-
mowej nale¿a³a do Gustava Krause:

Hier ruht in Gott
u n s e r

lieber Vater u(nd) Großvater
Gustav Krause

aus Beitsch
* 4. 11. 1851, + 22. 6. 1939.

Für die Liebe dieser Zeit
tröste dich die Ewigkeit.

T³um.: Tu spoczywa w Bogu nasz ukochany ojciec i dziadek Gustav
Krause z Beitsch (Biecza - gm. Brody). Urodzony 4.11.1851 r. Zmar³
22.6.1939 r. Za t¹ mi³oœæ w tych czasach, pocieszaj siê na wiecznoœæ.

Ponadto w tym miejscu znalaz³y siê równie¿ dwie p³yty z piaskowca,
które autor zakopane odnalaz³ przed g³ówn¹ bram¹ cmentarn¹. By³y to
proste nagrobki z krótk¹ inskrypcj¹ zawieraj¹c¹ tylko tekst œmierci.
Nale¿a³y do Anny Elisabeth Schulze i Marthy Schilde:

Hier ruhet in Gott
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Anna Elisabeth
Schu lze

geb(oren) d(en) 26. Febr(uar) 1814
gest(orben) d(en) 30. Oct(o)b(e)r 1879.

T³um.: Tu spoczywa w Bogu Anna Elisabeth Schulze. Urodzona 26
lutego 1814 r. Zmar³a 30 paŸdziernika 1879 r.

Hier ruhet sanft
unsre geliebte Tochter

Martha Schilde,
geb(oren) d(en) 3. Mai 1872

gest(orben) d(en) 13. Nov(ember) 1880.

T³um.: Tu spoczywa pokoju nasza kochana córka Martha Schilde.
Urodzona 3 maja 1872 r. Zmar³a 13 listopada 1880 r.

P³yty tego typu przewa¿nie umiejscawiano na wysokich postumen-
tach w formie dêbowych drzew lub niskich podpórkach, które utrzymy-
wa³y p³ytê w pochyle przy grobie zmar³ego. Na terenie cmentarza komu-
nalnego w jego po³udniowo wschodnim naro¿niku znaleziono nagrobek
Anny Jetzke. By³ on niewielkich rozmiarów (45x33 cm) pomnikiem z
piaskowca. Wygl¹d przedstawia³ po³¹czone ze sob¹ kamienie, z wklê-
s³ym p³askim polem inskrypcyjnym zawieraj¹cym tekst œmierci:

Hier ruh[e]t unser
liebes Töhterchen

A n n a
Je tzke ,

geb(oren) 7. April 1893,
gest(orben) d(en) 30. Juni 1894.

Ruhe sanft!

T³um.: Tu spoczywa nasza ukochana córeczka. Anna Jetzke. Urodzo-
na 7 kwietnia 1893 r. Zmar³a 30 czerwca 1894 r. Spoczywaj w pokoju!

Dalsze pozosta³oœci pojawi³y siê na starym murze, który przetrwa³
wojnê. Maszeruj¹c wzd³u¿ pó³nocnego odcinka natrafiæ mo¿na na zawie-
szon¹ na nim p³ytê, wykonan¹ z piaskowca, któr¹ otaczaj¹ symbolicznie
liœcie dêbu. Pole inskrypcyjne umieszczone by³o w arkadzie, a napisy
prawdopodobnie by³y wykonane z metalu, o czym mog¹ œwiadczyæ pozo-
sta³e niewielkie iloœci tego materia³u. Nagrobek lub pomnik by³ poœwiê-
cony ¿o³nierzowi niemieckiemu. U jego podstawy umieszczono krzy¿ ¿ela-



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG   37

zny wraz z liter¹ W i dat¹ zapewne 1918. Obok niego znajduj¹ siê sztan-
dary i motyw roœlinny. Kolejna p³yta na ogrodzeniu, w kierunku wschod-
nim, jest równie¿ wykonana z piaskowca. Inskrypcja Familie August
Günther, oznacza, ¿e w tym miejscu znajdowa³a siê rodzinna kwatera.
Zwyczaj zak³adania takich grobowców by³ i jest powszechny u Niemców.
Przyk³adami mog¹ byæ cmentarze: w niemieckim mieœcie Forst (Fot. nr
2) oraz gubiñski na Wzgórzu Wielkanocnym.

Ostatni obiekt (fot. nr 3 i 4) na murze by³ p³yt¹ pami¹tkow¹  poœwiê-
con¹ dwóm poleg³ym w I wojnie œwiatowej ¿o³nierzom. Przedstawia³a
otoczonego dwoma drzewami wojskowego, który trzyma³ swój he³m. Mimo
sporych uszkodzeñ (brak g³owy u postaci) i znacznego starcia wierzch-
niej warstwy p³yty, napisy mo¿na odczytaæ, wykonane by³y literami
majusku³owymi:

1 9 1 4 - 1 9 1 8
ZUM GEDACHTNIS UNSERER

IM GROSSEN KRIEGE GEFALLE[=]
NEN SOHNE

W A L T E R H A N S
T E L T O W W O L F F

G E B ( O R E N ) 1 . 1 . 1 8 8 9        GEB(OREN) 20.9.1891
GEFALLEN BEI GEFALLEN BEI

    STQUENTIN CHAPPY FERM
    AM 3.9.1916 AM 21.3.1918

T³um.: 1914-1918. Ku pamiêci naszych synów, poleg³ych w Wielkiej
Wojnie Walter Teltow Urodzony 1.1.1889 r. Poleg³y pod St-Quentin
3.9.1916 r. Hans Wolff Urodzony 20.9.1891 r. poleg³y pod Chappy Ferm
21.3.1918 r.

Francuska miejscowoœæ oraz data w przypadku pierwszego poleg³ego
wskazuj¹, ¿e zgina³ w walkach nad Somm¹. Drugi zgin¹³ prawdopodob-
nie w Lotaryngii. Miejsce Chappy Ferm znane jest bowiem jako czêœæ
fortyfikacji Linii Maginota z okresu II wojny œwiatowej. Byæ mo¿e tak¿e
w poprzedniej wojnie znajdowa³y siê tutaj umocnienia. Data œmierci zbiega
siê z ostatni¹ niemieck¹ ofensyw¹ na froncie zachodnim, tj. Kaiserschlacht
(niem. Bitwa Cesarza) .

Kolejne p³yty nagrobne znajdowa³y siê na ca³ym obszarze okalaj¹-
cym cmentarz komunalny. Jedna le¿a³a przy drodze prowadz¹cej od wscho-
du do tylnej bramy. Granitowy blok pochodzi³ z 1920 r. i nale¿a³ do Her-
manna Gerber. Inskrypcja opisywa³a go:

Hier
ruht in Gott
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mein lieber Mann
der Kaufmann

Herman Gerber
* 5. Februar 1862

+ 13. Mai 1920

T³um.: Tu spoczywa w Bogu mój ukochany m¹¿ Kupiec Herman Ger-
ber. Urodzony 5 luty 1862 r. Zmar³ 13 maj 1920 r.

Przy drodze prowadz¹cej kiedyœ do krematorium, na œrodku jej d³u-
goœci po lewej stronie znajdowa³a siê kamienna p³yta o nieregularnym
kszta³cie. Doœæ wysoka (1,5 m), zawiera³a dwa pola inskrypcyjne. Pole

œmierci obejmowa³o informacjê o kobiecie - Martha Wintzer, z domu Hess,
urodzi³a siê 21.7.1866 r. Zmar³a 24.9.1935 r. Na krzy¿u umieszczonym
nad g³ównym tekstem wyryto krótki utwór wierszowany - Von nun an
werdet ihr den Himmel sehen (Od teraz bêdziecie widzieæ niebo).

Id¹c po³udniow¹ czêœci¹ okalaj¹cego cmentarz terenu natrafiæ mo¿-
na na wiele fragmentów starej nekropoli. Oprócz coko³ów i kilku pozo-
sta³oœci du¿ych grobowców, by³o tutaj tak¿e kilka p³yt oraz fundament
pomnika poœwiêconego poleg³ym ¿o³nierzom, z ¿elazn¹ obejm¹ na krzy¿.
W czêœci po³udniowo wschodniej zachowa³a siê granitowa p³yta przymo-
cowana do lastrykowego postumentu:

Anna Philipp
geb(orene) Horlitz

* 15. 11. 1855

Fot. nr 3. P³yta ku pamiêci poleg³ych ¿o³nierzy.
Fot. nr 4. Inskrypcje na p³ycie.
Zród³o: Zbiory w³asne autora.
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+ 21. 3. 1925.

T³um.: Anna Philipp z domu Horlitz. Urodzona 15.11.1855 r. Zmar³a
21.3.1925 r.

W po³owie odleg³oœci do starej czêœci cmentarza znajdowa³y siê p³yty
dwóch ma³¿eñstw. Pierwsza wykonana by³a z lastryka i posiada³a rzad-
ko spotykane wypuk³e napisy. Nale¿a³a do ma³¿eñstwa Gustava i The-
resy Engels (z domu Luckner). Druga, kamienna nale¿a³a do Augusty (z
domu Schulz) i Gustava Klose:

Ruhestä[ t te ]
der beiden.
Ehe leu te .

G u s t a v
Enge l s

* 5. Okt(ober) 1831
+ 21. Dez(ember) 1913

T h e r e s e
Enge l s

geb(orene) Luckner
* 23. Juni 1839

+ [2]0. Feb(ruar) 1913

T³um.: Miejsce spoczynku obu ma³¿enków Gustav Engels Urodzony 5
paŸdziernika 1831 r. Zmar³ 21 grudnia 1913 r. Therese Engels z domu
Luckner. Urodzona 23 czerwca 1839 r. Zmar³a 20 lutego 1913 r.

Hier
ruhen in Frieden

unsere lieben Eltern
Auguste Klose

geb(orene) Schulz
* 16. Marz 1857
+ 18. Mai 1927
Gustav Klose

* 1. Marz 1846
+ 22. Juni 1936

-- - - - - - - - - -
Ruhe sanft!

T³um.: Tu spoczywaj¹ w pokoju nasi kochani rodzice Auguste Klose z
domu Schulz. Urodzona 16 marca 1857 r. Zmar³a 18 maja 1927 r. Gu-
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stav Klose. Urodzony 1 marca 1845 r. Zmar³ 22 czerwca 1935 r. Spoczy-
wajcie w spokoju!

Natomiast w czêœci po³udniowo zachodniej, pokrywaj¹cej siê z obsza-
rem tzw. Cmentarza Honorowego, znajdowa³y siê cztery nagrobki. Dwa
z nich nale¿a³y do kobiet, matek, o czym informuje pierwsza czêœæ in-
skrypcji. Pierwsza to Augusta Basner, z domu Gräk. Druga Johanna
Schade. Ten pomnik by³ niewielkich rozmiarów (43 cm x 31 cm). Pole
inskrypcyjne znajdowa³o siê na owalnej p³ycie z g³adzonego piaskowca,
która z kolei by³a umieszczona w piaskowcu stylizowanym na po³¹czone
ze sob¹ kamienie:

[H ie r ]
ruht in Gott

unsere liebe Mutter
Auguste Basner
geb(orene) Gräk

*10. April 1842 + 28. Sept(em)b(e)r 1915
-- - - - - - - - - -

Ruhe sanft!

T³um.: Tu spoczywa w Bogu nasza ukochana matka Auguste Basner
z domu Gräk. Urodzona 10 kwietnia 1848 r. Zmar³a 28 wrzeœnia 1915 r.
Spoczywaj w pokoju!

Hier
ruht in Gott

unsere liebe Mutter
Johan(n)e Schade

* 30. Dez(embr) 1839,
+ 16. Nov(ember) 1918.

Ruhe sanft!

T³um.: Tu spoczywa w Bogu nasza ukochana matka Johanne Scha-
de. Urodzona 30. grudnia 1839 r. Zmar³a16. listopada 1918 r. Spoczy-
waj w pokoju!

Dwie nastêpne p³yty nale¿a³y do poleg³ych ¿o³nierzy. Formy na-
grobków by³y bardzo proste - prostok¹tny piaskowiec o wymiarach 43x50
cm. Napisy wykonane by³y pismem humanistycznym. Pierwszy poleg³y
to Hermann Rothe, ¿o³nierz Landsturmu-niemieckiej formacji pospolite-
go ruszenia. Wymieniona by³a tak¿e nazwa jednostki, w której pe³ni³
s³u¿bê:

W e h r m a n n
Hermann Rothe
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Landst(urm) Bat(ai)l(lon) III 25. Cr(o)ssen
+ 27Jan(uar) 1916.

26. Jahre alt

T³um.: ¯o³nierz Hermann Rothe. Landsturm Batallion III 25 Cros-
sen (Krosno). Zmar³ 27 stycznia 1916 r., w wieku 26 lat.

Analiza danych doprowadzi³a do identyfikacji ¿o³nierza jako pocho-
dz¹cego z miejscowoœci Tremmen w dawnym powiecie Westhavelland
(Landkreis Westhavelland, obecnie pow. Havelland na zachód od Berli-
na). Zmar³ on w wyniku choroby w Guben . Inskrypcja na drugiej p³ycie
nagrobnej stwierdza³a, ¿e spoczywa³ w tym miejscu rekrut zastêpczy
Friedrich Karl Matiba. By³ rekrutem II kontyngentu, zastêpczego bata-
lionu rezerwowego pu³ku strzelców nr 52.

Ersatz Rekrut
Friedrich Karl Matiba

Rekr(ut) Dep(ot). II Ers(atz) Bat(ai)l(lon) R(eserve). J(äger).
R(egiment). 52
+16. Juni 1916

19 Jahre alt
T³um.: Rekrut zastêpczy Friedrich Karl Matiba. Rekrut Kontyngent

II zastêpczego batalionu rezerwowego pu³ku strzelców [nr] 52. Zmar³ 16
czerwca 1916 r. w wieku 19 lat.

Tak¿e w tym przypadku mo¿liwa by³a identyfikacja na niemieckiej
liœcie poleg³ych. Wojskowy pochodzi³ z miejscowoœci Klostermansfeld (Sak-
sonia-Anhalt, na pó³nocny zachód od Lipska), równie¿ zmar³ w wyniku
choroby.

Z informacji zawartych w ksi¹¿ce "Cmentarze Gubina" wynika³o, ¿e
na cmentarzu pochowano 105 ¿o³nierzy poleg³ych w I wojnie œwiatowej.
Ku ich czci ustawiono krzy¿ i tablicê pami¹tkow¹ z nazwiskami. Wcze-
œniej wspomniano o tym, ¿e do czasów obecnych zachowa³y siê jedynie
resztki pomnika.

Ostatnim obiektem (fot. nr 5), który prawdopodobnie pochodzi³ z Cmen-
tarza Wschodniego (sugeruje to data), jest niewielkich rozmiarów cera-
miczna p³yta. W dobrym stanie zachowa³a siê wœród zbiorów Izby Muze-
alnej SPZG. Zdobiona na krawêdziach, w lewym dolnym rogu krzy¿ po-
malowany z³ot¹ farb¹. Napis wykonano fraktur¹ oraz italik¹:

Hier ruht in Gott
unsere liebe Mutter W(it)w(e)

Mathilde Melzer
geb(orene) Heinze
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geb(oren) d(en) 7. Juni 1833 gest(orben) d(en) 20. Februar 1917.
Ruhe sanft.

T³um.: Tu spoczywa w Bogu nasza ukochana matka, wdowa Mathil-
de Melzer, z domu Heinze. Urodzona 7 czerwca 1833 r. Zmar³a 20 lutego
1917 r. Spoczywaj w pokoju.

W prawym dolnym rogu wymieniony jest niewielk¹ czcionk¹ twórca
pomnika - Oswald Wittmann z Guben Königstr(aße).

Po wielkiej miejskiej nekropoli pozosta³o ³¹cznie 27 p³yt, liczne coko-
³y i destrukty, oraz ceglany mur. Niewykluczone, ¿e dalsze prace na tym
terenie i poszerzanie cmentarza komunalnego uka¿¹ zachowane w ziemi
obiekty. Z informacji od mieszkañców wynika, ¿e jeszcze wiele lat po
wojnie znajdowa³y siê tutaj ciekawe pomniki, wielkie grobowce i na-
grobki. Sytuacja taka zachowa³a siê do lat 70-80 XX wieku, kiedy nasi-
li³a siê walka z dziedzictwem niemieckim. Nekropolie zaczê³y "po cichu",
najczêœciej  przy nakazie w³adz, znikaæ. Trzeba tutaj dodaæ, ¿e miejsce
to stanowi³o "kopalniê" materia³u wtórnego, najnowsze nagrobki by³y
przerabiane i sprzedawane ponownie. Jednak w ca³oœci zachowa³y siê
aleje drzewne, które pe³ni¹ tê sam¹ funkcjê co przed laty, nadaj¹c miej-
scu obraz parkowego krajobrazu. Równie¿ poza murem, na nieu¿ytko-
wanej czêœci cmentarza, drzewa wyznaczaj¹ stare œcie¿ki. Odnalezione
obiekty nie oddaj¹ w pe³ni, jak to miejsce wygl¹da³o kiedyœ, ich niewiel-
ka iloœæ nie pozwala równie¿ zobrazowaæ struktury spo³ecznej by³ych
mieszkañców Gubina. Stanowi jednak wa¿ne dla wspó³czesnych gubi-
nian dziedzictwo kulturowe, o które nale¿y dbaæ.

Przez lata niemieckie dziedzictwo by³o niszczone na ziemiach zachod-
nich. Specjalnie, lub te¿ poprzez zwyk³e zapomnienie. Idealnie obrazuj¹

to nekropolie ewangelic-
kie. Mimo pe³nienia wa¿-
nej funkcji kulturowej,
miejsca te uleg³y zniszcze-
niu.

Obecnie tendencja od-
wraca siê. Coraz czêœciej
w³adze lokalne próbuj¹
dzia³aæ w kierunku odno-
wy starych pomników i
miejsc pochówku. Tak¿e
pojawiaj¹ siê oddolne ini-

Fot. nr 5.
Zród³o: Zbiory w³asne au-
tora.
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cjatywy samych mieszkañców chc¹cych zachowaæ historyczne pozosta-
³oœci w swoim regionie. Przyk³adem tego s¹ pomniki, tablicê pami¹tko-
we lub lapidaria pojawiaj¹ce siê na cmentarzach. Obecnie jest to wa¿ne
Ÿród³o dotycz¹ce ¿ycia by³ych "gospodarzy" tych ziem, a w bardzo nie-
wielkim stopniu opracowane. Brak chocia¿by lokalnych inwentaryzacji
sprzyja dalszemu niszczeniu i ubywaniu materia³u Ÿród³owego.

Grzegorz Ostrowski
doktorant UZ
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Niniejszy tekst stanowi próbê odtworzenia przebiegu powstania i funk-
cjonowania Komitetu Obywatelskiego w Gubinie. G³ównym celem jego
dzia³ania by³o przygotowanie strony opozycyjno-solidarnoœciowej do wy-
borów do  Sejmu kontraktowego w czerwcu 1989 roku.

Tekst ten jest  jedynie przyczynkiem dla - mam nadziejê - pe³niejsze-
go zobrazowania w naszym mieœcie tych prze³omowych dla Polski mie-
siêcy. Ma on na celu upamiêtnienie dla historii bezinteresownego, bez-
poœredniego zaanga¿owania wielu osób, zakoñczonego bezprecedensowym
sukcesem dzia³añ prowadz¹cych w sposób pokojowy do "wyrwania" na-
szej Ojczyzny z kajdan komunistycznego aparatu partyjnego. Jak wyni-
ka z nazwy, komitet ten dysponowa³ znakiem "Solidarnoœæ". Nale¿y to
uto¿samiaæ z wielkim ruchem spo³ecznym solidarnoœci, którego dzia³al-
noœæ z mocy dekretu o stanie wojennym zosta³a zawieszona w dniu 13
grudnia 1981 roku.

Wprowadzenie w Gubinie stanu wojennego spowodowa³o internowa-
nie trzech dzia³aczy Solidarnoœci: Jerzego Pog³odziñskiego, Zenona Wró-
bla i Czes³awa Zaj¹czkowskiego, uznanych przez w³adze zarz¹dzaj¹ce
pañstwem za si³y wrogie socjalizmowi. Szok wywo³any wprowadzeniem
stanu wojennego, krwawe wydarzenia w Kopalni "Wujek" i dzia³ania
s³u¿by bezpieczeñstwa spowodowa³y zaprzestanie dzia³alnoœci zwi¹zko-
wej w gubiñskich zak³adach pracy (do grudnia 1981 roku zarejestrowa-
nych by³o 14 komisji zak³adowych NSZZ "Solidarnoœæ"). W tej sytuacji
jedyn¹ ostoj¹ gdzie mog³o koncentrowaæ siê ¿ycie niezale¿ne, by³ koœció³.
W Zielonej Gorze po okresie zawieszenia dzia³alnoœci przez w³adze stanu
wojennego wznowi³ dzia³alnoœæ Klub Inteligencji Katolickiej. Kapelanem
i gospodarzem Klubu by³ bardzo szanowany kap³an ks. proboszcz Jerzy
Nowaczyk. Oprócz dzia³alnoœci informacyjnej w zakresie wiary katolic-
kiej, nauki spo³ecznej w klubie prowadzone by³a dzia³alnoœæ kulturalna,
spo³eczna i patriotyczna(parafia Podwy¿szenia Krzy¿a przy ulicy Ali-
ny).

W grudniu 1988 powo³any zosta³ Komitet Obywatelski przy Lechu
Wa³êsie w Warszawie. W dniu 6 kwietnia 1989 powo³any zosta³  22 oso-
bowy Komitet Obywatelski w Zielonej Górze do sprawy organizacji wy-
borów do Sejmu i Senatu, któremu przewodniczy³ mecenas Marian Pio-
trowski. Jak informowano w komunikacie, Komitet reprezentowa³ opo-
zycyjne œrodowiska spo³eczne województwa zielonogórskiego.

W dniu 17 kwietnia 1989 roku na zebraniu przebiegaj¹cym w burzli-

Jak rodzi³ siê gubiñski Komitet
Obywatelski „Solidarnoœæ”
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wej atmosferze, na którym czêœæ g³ównie nowych delegatów podwa¿y³a
reprezentatywnoœæ "Prezydium", mecenas Marian Piotrowski, chc¹c
zapobiec roz³amowi og³osi³ dymisjê kierownictwa KO "S" wybranego 6
kwietnia. W wyniku g³osowania wybrano piêcioosobowe prezydium KO
"S", a funkcjê przewodnicz¹cego powierzono W³odzimierzowi Boguckie-
mu, Markowi Budniakowi i Genowefie Sapie powierzono funkcje zastêp-
ców, Ignacy Dryjañski przyj¹³ obowi¹zki sekretarza, a Wiktor Stani-
s³awski cz³onka zarz¹du. Pocz¹tkowo zebrania odbywa³y siê w siedzibie
Klubu Inteligencji Katolickiej, ale po wyst¹pieniu do wojewody zielono-
górskiego KO "S" otrzyma³ lokal przy ulicy Grottgera.

Rejonowy Komitet Obywatelski gubiñskiej "Solidarnoœci" rozpocz¹³
dzia³alnoœæ w Domu Katechetycznym przy ulicy Królewskiej.

W dniu 16 kwietnia 1989 roku z inicjatywy cz³onów NSZZ "Solidar-
noœæ" i NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarnoœæ" powsta³ Rejono-
wy Komitet Obywatelski "Solidarnoœæ" w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy - Zenon Wróbel
Zastêpca przewodnicz¹cego - Stanis³aw JóŸwiak
Zastêpca przewodnicz¹cego - Zbigniew Lewandowski
Sekretarz - Andrzej Pietsch
Cz³onkowie: Edward Górnik, Jan Nawrocki, W³adys³awa Nikifiro-

wicz, Leon JóŸwiak , Aleksander Hryniewicz, Jerzy Michalak, Czes³aw
Jaworski, Bernard Nowak i Stefania Wolska.

Terenem dzia³ania w/w Komitetu by³o miasto i gmina Gubin. Celem
organizacji by³o zajmowanie siê wszystkimi problemami ludzi zamiesz-
ka³ych nasze miasto i gminê. W odezwie do mieszkañców miasta napisa-
no m.in.: "Z uwagi na sytuacjê jaka wytworzy³a siê w kraju, po osi¹gniê-
ciach "Okr¹g³ego sto³u" niniejszym informujemy naszych zwolenników i
sympatyków "Solidarnoœci", ¿e mamy szansê po raz pierwszy od 50. lat
braæ udzia³ w miarê demokratycznych wyborach na naszych kandyda-
tów do Sejmu i Senatu. Tak zwana koalicja partyjno-rz¹dowa ³askawie
odda³a 35% mandatów poselskich do Sejmu dla opozycji. Walka o man-
daty do Senatu mo¿e odbywaæ siê w sposób demokratyczny. Mamy mo¿-
liwoœæ uzyskaæ 10% mandatów senatorskich. To wszystko jest uzale¿nio-
ne od naszej postawy podczas zbli¿aj¹cych siê wyborów w dniu 4 czerw-
ca 1989 roku. W zwi¹zku z powy¿szym najwa¿niejszym zadaniem Rejo-
nowego Komitetu Obywatelskiego "Solidarnoœæ" w Gubinie jest zorgani-
zowanie i przeprowadzenie kampanii wyborczej na rzecz kandydatów
opozycyjno-solidarnoœciowych, kontrolowanie wyborów poprzez uczestni-
czenie w pracach komisji wyborczych.  Informujemy, ¿e w dniu 16 kwiet-
nia 1989 roku na zebraniu Wojewódzkiego komitetu Obywatelskiego "So-
lidarnoœæ" w Zielonej Gorze przedstawiciele RKO z ca³ego województwa
zielonogórskiego wybrali w sposób tajny nastêpuj¹cych kandydatów na
pos³ów do Sejmu i senatorów do Senatu:
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Do Sejmu:
1. Andrzej Gabryszewski - informatyk z Nowej Soli
2. Jaros³aw Barañczak - wyk³adowca W.S.I  w Zielonej Górze
3.  Tadeusz Sier¿ant - rolnik
Do Senatu:
1. Edward Lipiec - (uczestnik obrad "Okr¹g³ego sto³u"), rolnik z

Dro¿kowa
2. Walerian Piotrowski - adwokat z Zielonej Góry
Jednoczeœnie informujemy, ¿e nasza organizacja jest otwarta dla

wszystkich ludzi o nastawieniu opozycyjno-solidarnoœciowym. Nasz apel
kierujemy szczególnie do m³odzie¿y pragn¹cej wykazaæ siê w organiza-
cyjnej dzia³alnoœci w osi¹ganiu w/w celów".

Dnia 13 grudnia 1989 roku decyzj¹ Urzêdu Miasta - Wydzia³u Go-
spodarki Mieszkaniowej Komunalnej Komunikacji przydzielono na rzecz
Miêdzyzak³adowego Komitetu Porozumiewawczego NSZZ "Solidarnoœæ"
w Gubinie lokal u¿ytkowy, po³o¿ony przy ulicy Wojska Polskiego 32.
Lokal sk³ada³ siê z 6 pomieszczeñ o ogólnej powierzchni 89,5 m2. Powy¿-
szy lokal zosta³ przydzielony na potrzeby biurowe oraz punkt wydawa-
nia darmowych leków zagranicznych.

Po wyborach parlamentarnych, które odby³y siê 4 czerwca 1989 roku
Komitet Obywatelski "Solidarnoœæ" w Gubinie wyda³ odezwê do miesz-
kañców Ziemi Gubiñskiej: "Nadszed³ czas, aby sprawy miasta i gminy
wzi¹æ w swoje rêce. Trwaj¹ca 45 lat dyktatura jednej partii doprowadzi-
³a gospodarkê do ruiny. Konsekwencj¹ tych rz¹dów jest pogarszaj¹cy siê
poziom ¿ycia ludzi. Postawa spo³eczeñstwa w czerwcowych wyborach
z³ama³a monopol w³adzy i doprowadzi³a do historycznych zmian. Jed-
nak zmiany na szczeblu miasta i gminy zale¿¹ wy³¹cznie od nas samych.
Jeszcze przed wyborami do Sejmu i Senatu utworzy³ siê Komitet Oby-
watelski "Solidarnoœæ" miasta i gminy Gubin. Obecnie po uzyskaniu lo-
kalu Komitet uaktywnia swoj¹ dzia³alnoœæ. Zachêcamy wszystkich ludzi
dobrej woli, którym le¿y na sercu sprawy swojego œrodowiska, do dzia³a-
nia w pracach komitetu.

Celem naszej dzia³alnoœci jest:
1. Walka z monopolami istniej¹cymi na terenie miasta i gminy po-

przez udzielania pomocy nowo powstaj¹cym firmom i ich walce z biuro-
kracj¹ i bezdusznoœci¹ niektórych urzêdników.

2. Przeciwstawienie siê istniej¹cym jeszcze tendencjom wyznacza-
nia na stanowiska ludzi z nomenklatury partyjnej - niech rz¹dzi nami i
kieruje najlepszy, obojêtnie jakiej partii jest cz³onkiem.

3. Inspirowanie w³adz lokalnych do podejmowania inicjatyw gospo-
darczych, maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców na-
szej gminy i miasta.
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4. Podejmowania spraw nurtuj¹cych rolników i rzemieœlników.
5. Podejmowanie kroków maj¹cych na celu szczegó³owe rozpoznanie

ska¿enie œrodowiska naturalnego oraz przeciwdzia³anie temu zagro¿eniu.
6. Organizowanie pomocy spo³ecznej dla ludzi autentycznie jej po-

trzebuj¹cych.
7. Przeciwdzia³anie nadu¿yciom w sprawowaniu kierowniczych funkcji.
8. Zbieranie propozycji od obywateli dotycz¹cych kandydatów do przy-

sz³ego samorz¹du terytorialnego.

Dnia 17 stycznia 1990 roku Komitet Obywatelski "Solidarnoœæ" na
zebraniu ogólnym informowa³ o charakterze dzia³aj¹cych komisji Rady
Miejskiej oraz Gminy. Do poszczególnych komisji rady jako obserwato-
rów wybrano:

MIEJSKA RADA NARODOWA
Komisja Planu, Bud¿etu i Gospodarki ¯ywnoœciowej: Stanis³aw JóŸwiak,
Eugeniusz Teodorowski;
Komisja Handlu i Us³ug: Jerzy Zawadzki, Ryszard Szkarupski;
Komisja Oœwiaty i Kultury: Ryszard Sibiñski;
Komisja Zdrowia i Ochrony Œrodowiska: Wac³awa Nikifirowicz, Teresa
Grudzieñ;
Komisja Prawa i Porz¹dku Publicznego: Grzegorz Perlak, Waldemar
Kleszcz, Witold Banach;
Komisja Samorz¹du: Józef Winiszewski, Zbigniew Lewandowski;

GMINNA RADA NARODOWA
Komisja Rolnictwa, Planu i Bud¿etu: Mieczys³aw Smoliñski, Henryk
Sadowski;
Komisja Oœwiaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Tury-
styki: Lech Fikus, Jan Nawrocki;
Komisja Samorz¹du i Ochrony Œrodowiska: Tadeusz Solecki, Andrzej
Pietsch;
Komisja Prawa i Porz¹dku Publicznego: Edward Górnik;

Na zebraniu obecni byli harcerze, którzy zaproponowali organizacjê
ferii zimowych. Pomys³ dobry, nale¿y szukaæ funduszy i pomocy Zwi¹z-
ku Harcerstwa Polskiego. Józef Winiszewski informowa³ o potrzebie
utworzenia komisji koordynacyjnej do pomocy charytatywnej na terenie
miasta i gminy Gubin, która koordynowa³aby wszelk¹ pomoc. Pomoc
musi docieraæ wszêdzie tam, gdzie jest potrzebna i ma zapobiegaæ ewen-
tualnym nadu¿yciom. Andrzej Pietsch zapozna³ z przebiegiem zebrania
przewodnicz¹cych komitetów obywatelskich z pos³em Jaros³awem Ba-
rañczakiem, które odby³o siê w dniu 13 stycznia 1990 roku w Zielonej
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Górze. Najwa¿niejsze to:
- utworzenie we wszystkich miejscowoœciach KO (Komitetów Obywa-

telskich - przyp. red.);
- prowadzenie szkoleñ przewodnicz¹cych komisji obywatelskich i

kandydatów na radnych;
- wymiana doœwiadczeñ z samorz¹dami Francji;
- rola komisji obywatelskich w przeprowadzeniu wyborów;
- organizacja "banku nazwisk" - wykaz ludzi, którzy chcieliby i mogli

kandydowaæ do rad samorz¹dowych.
Na zebraniu zaproponowano wydawanie gazety lokalnej, wybór re-

dakcji (ustalenia potrwaj¹ tydzieñ).
W marcu 1990 roku Komitet Obywatelski "Solidarnoœæ" w Gubinie

odda³ do r¹k czytelników pierwszy numer swojej gazety lokalnej "Na
w³asny rachunek".

By³a wówczas nadzieja, ¿e stanie siê ona pismem wszystkich tych,
którym bliskie s¹ sprawy naszego regionu, tych którzy w tocz¹cych siê
przemianach wi¹¿¹ szanse na lepsze i godniejsze ¿ycie. „Jako pisemko
regionalne chcielibyœmy informowaæ o wszystkim co wa¿ne w ¿yciu na-
szego regionu, byæ rejestratorem zachodz¹cych tu przemian, spe³niaæ
rolê interwencyjn¹. Formu³a pisma jest otwarta. O jego kszta³cie i za-
wartoœci chcemy decydowaæ wspólnie z czytelnikami. Uwa¿amy bowiem,
¿e tylko w ten sposób tworzone i redagowane pisemko ma szanse byæ
interesuj¹ce i poczytne - napisa³a wkrótce redakcja.

Zebranie Komitetu Obywatelskiego "Solidarnoœæ" w Gubinie w dniu
31 stycznia 1990 roku. Temat zebrania: opracowanie nowej struktury
Komitetu Organizacyjnego "Solidarnoœæ".

Przewodnicz¹cy zebrania Zenon Wróbel przedstawi³ cz³onkom KO
nowy schemat organizacyjny KO "Solidarnoœæ" w Gubinie. Schemat ten
przedstawia siê nastêpuj¹co:

Cz³onkowie KO zg³oszeni do poszczególnych komisji problemowych
przy Radzie Narodowej i Gminnej Radzie Narodowej wybior¹ przedsta-
wiciela, który obligatoryjnie wejdzie w sk³ad prezydium. Nastêpnie usta-
lony zostanie iloœciowy sk³ad prezydium i w tajnym g³osowaniu dokop-
tuje siê do pe³nego sk³adu. Projekt organizacyjny zosta³ przez cz³onków
KO zaakceptowany. Poszczególne komisje problemowe MRN i GRN wy-
bra³y przedstawicieli do Prezydium KO:

1. Komisja Planu, Bud¿etu i Gospodarki ¯ywnoœciowej: Stanis³aw
JóŸwiak;

2. Komisja Handlu i Us³ug: Jerzy Zawadzki;
3. Komisja Oœwiaty i Kultury: Lech Fikus;
4. Komisja Zdrowia i Ochrony Œrodowiska: Teresa Grudzieñ;
5. Komisja Prawa i Porz¹dku Publicznego: Grzegorz Perlak;
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6. Komisja ds. Samorz¹du: Andrzej Pietsch.

Cz³onkowie KO zg³osili kandydatów do Prezydium:
1 Marian Grudniewski - 29 g³osów
2 Czes³aw Jaworski - 14 g³osów
3 Ryszard Sibiñski  - 31  g³osów
4 Jozef Winiszewski - 34 g³osów
5 Andrzej Folerski - 20 g³osów
6 Zbigniew Lewandowski - 27 g³osów
7 Bernard Nowak - 19 g³osów
8 Zenon Wróbel - 42

Nastêpnie zg³oszono dwie propozycje co do iloœciowego sk³adu Prezy-
dium. Za 12. osobowym sk³adem g³osowa³o 35 cz³onków KO, natomiast
za 10. osobowym g³osowa³o 3 cz³onków KO. Komisja skrutacyjna ukon-
stytuowa³a siê nastêpuj¹co: Jerzy Zawadzki, Jerzy Zaj¹c i Dorota Frie-
bel i przeprowadzi³a tajne g³osowanie nad kandydatami do pe³nego sk³a-
du 12. osobowego Prezydium. Przyjêto zasadê wyboru zwyk³¹ wiêkszo-
œci¹ g³osów. W wyniku tajnego g³osowania kandydaci do Prezydium uzy-
skali ustalon¹ iloœæ g³osów - w za³¹czeniu protokó³ komisji skrutacyjnej.

Sk³ad Prezydium KO "Solidarnoœæ" Ziemi Gubiñskiej przedstawia³
siê nastêpuj¹co:

1. Stanis³aw JóŸwiak - rolnik
2. Lech Fikus - nauczyciel
3. Jerzy Zawadzki - pracownik Spó³dzielni Inwalidów "Pokój"
4. Teresa Grudzieñ - mgr farmacji
5. Grzegorz Perlak - pracownik LZPS "Carina"
6. Andrzej Pietsch - instruktor rolnictwa
7. Zenon Wróbel - pracownik Spó³dzielni Inwalidów "Pokój"
8. Marian  Grudniewski - rencista
9. Ryszard Sibiñski - nauczyciel
10.Jozef Winiszewski - pracownik "Goflan" Gubin
11. Andrzej Folerski - pracownik "Carina" Gubin
12.Zbigniew Lewandowski - pracownik "Carina" Gubin

Wybór przewodnicz¹cego KO „Solidarnoœæ”.
Zg³oszono dwie propozycje sposobu wyboru: podanie kandydatów z

sali lub wybór przewodnicz¹cego z ukonstytuowanego Prezydium. Oby-
dwa wnioski przeg³osowano. Za pierwszym wnioskiem g³osowa³o 13 osób,
za drugim 31 osób (autor nie posiada danych o frekwencji na zebraniu).

Ukonstytuowane Prezydium wybra³o przewodnicz¹cego, którym zo-
sta³ Zenon Wróbel, zastêpcami zostali: Józef Winiszewski i Andrzej
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Pietsch, a kierownikiem biura KO - Grzegorz Perlak.

Program Wyborczy Komitetu Obywatelskiego "Solidarnoœæ"  w Gubinie
Komitet Obywatelski nie jest parti¹ polityczn¹. Jest demokratycz-

nym stowarzyszeniem obywatelskim. Uwa¿amy, ¿e rozpisane przed cza-
sem, w po³owie kadencji, nowe wybory samorz¹dowe wskazuj¹, ¿e in-
tencj¹ rz¹du jest przyspieszenie przemian spo³eczno - strukturalnych w
naszym kraju. Wskazuje to równie¿ na zamiar odsuniêcia - w sposób
demokratyczny - od w³adzy w terenie dotychczasowej nomenklatury ko-
munistycznej. W ten sposób istniej¹ca obecnie w naszym kraju demo-
kracja parlamentarno-rz¹dowa rozszerzy siê na najni¿sze struktury
zarz¹dzania pañstwem. Dopiero po zrealizowaniu tego mo¿na bêdzie po-
wiedzieæ, ¿e stworzono podstawy do odbudowy demokracji bez przymiot-
ników, demokracji autentycznej bez zak³amania i manipulacji.

Pierwszym zadaniem programowym Komitetu Obywatelskiego jest
wiêc wygranie wyborów i niedopuszczenie do zarz¹dzania ludzi repre-
zentuj¹cych jawne lub zakamuflowane wp³ywy starych skompromito-
wanych formacji politycznych i spo³ecznych.

PROGRAM RZECZOWY:
1. Organizacja i utrzymanie Rejonu (szczebel w³adzy nadrzêdnej - przyp.

red.) w Gubinie. Jest to zadanie najtrudniejsze i bêdzie zale¿a³o od cen-
tralnych opracowañ nowego podzia³u administracyjnego kraju - od tego
bêdzie zale¿a³o utworzenie za 4 lata powiatu w Gubinie. W tym celu nale-
¿y stworzyæ w Gubinie rejonowe biuro pracy, s¹d rejonowy, komendê poli-
cji, prokuraturê, adwokaturê, notariat oraz urz¹d skarbowy.

2. ROZWÓJ MIASTA:
Wykorzystanie szans przygranicznego miasta. Stworzenie dobrych

warunków do rozwoju prywatnej wytwórczoœci, handlu i us³ug. Zrewi-
dowanie planu przestrzennego zagospodarowania miasta. Budowa stacji
uzdatniania wody. Przeciwdzia³anie zanieczyszczeniu i dewastacji mia-
sta ³¹cznie z trosk¹ o estetykê. Analiza dotychczas zawartych umów pod
wzglêdem formalno-prawnym. Budowa centrali telefonicznej w Gubinie.

3. ROLNICTWO REGIONU
Zostan¹ podjête starania w celu uruchomienia kopalni wapna nawo-

zowego z lokalnych z³ó¿. Utworzenie prywatnych zak³adów us³ug me-
chanizacji rolnictwa w regionie. Bêd¹ czynione starania w kierunku
ochrony staraj zabudowy okolicznych wsi. Zabiegaæ siê bêdzie  nieuza-
sadnionym rozbiórkom i dewastacji. Udzieli siê wszelkich udogodnieñ
inicjatywom prywatnego handlu i us³ug na wsiach. Zostanie opracowa-
ny plan z kolejnoœci¹ i mo¿liwoœci¹ za³o¿enia sieci wodoci¹gowej i kana-
lizacyjnej na wsiach. Zak³ada siê tak¿e usprawnienie sieci telefonicznej
wsi z zakresie posiadanych œrodków i mo¿liwoœci.
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4. OCHRONA ŒRODOWISKA NATURALNEGO
Lokalizacja wysypisk œmieci na terenie gminy z sukcesywnym za-

bezpieczaniem rolników w kub³y na œmieci i ich wywóz. Rozwiniêcie
inicjatyw dla rozwoju wodoci¹gów, kanalizacji oraz usprawnienia sieci
oczyszczalni œcieków, g³ównie z jednostek wojskowych. Prowadzenie sys-
tematycznych badañ i miary ska¿eñ œrodowiska - monitoring powietrza
i wód oraz gleby. Rozszerzenie gazyfikacji i zmniejszenie spalania paliw
wysokotoksycznych.

5. OCHRONA ZDROWIA
Dokoñczyæ w trybie pilnym rozpoczêt¹ inwestycjê w Zak³adzie Opie-

ki Zdrowotnej w Gubinie. Stworzyæ warunki dla uruchomienia domu
spokojnej staroœci dla mieszkañców miasta i gminy Gubin.

6. OŒWIATA
Odbudowa Szko³y Podstawowej nr 1. Przyspieszenie budowy szko³y

na Osiedlu Emilii Plater. Utrzymanie szkolnictwa zawodowego i ogólno-
kszta³c¹cego w mieœcie oraz œciœlejsze powi¹zanie profilu kszta³cenia z
potrzebami regionu.

7.  KULTURA
Uatrakcyjnianie i podniesienie poziomu artystycznego tradycyjnych

imprez kulturalnych regionów poprzez udzia³ w nich artystów profesjo-
nalnych. Powierzenie personelowi Domu Kultury w Gubinie roli koor-
dynatora dzia³alnoœci kulturalnej w regionie. Wspieranie inicjatyw ma-
j¹cych na celu tworzenie sieci klubów osiedlowych i wiejskich z progra-
mem prowadzonym przez wykwalifikowan¹ kadrê.

8. SPORT
Ukoñczenie budowy hali sportowej. Tworzenie osiedlowych placów

gier i zabaw. Uruchomienie terenów rekreacyjnych wypoczynków sobot-
nio-niedzielnych. Wspieranie dzia³alnoœci miejskich klubów sportowych,
otoczenie opiek¹ m³odzie¿y uzdolnionej sportowo.

9. PRAWO I PORZ¥DEK PUBLICZNY W MIEŒCIE I GMINIE
Wspó³dzia³anie z Policj¹ Pañstwow¹ w celu pe³nego wykorzystania

mo¿liwoœci zapewnienia ³adu, porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego.
Zabezpieczenie i ochrona interesów oraz mienia mieszkañców.

Przedstawiony program jest programem minimalnym. Ponadto Ko-
mitet Obywatelski poprze i w³¹czy siê do realizacji wszelkich inicjatyw
obywateli, organizacji i instytucji, które wzbogac¹ region i przyczyni¹
siê do pomyœlnego rozwoju i poprawy bytu ludnoœci.

Dnia 7 lutego 1990 roku Komitet Obywatelski "Solidarnoœæ" Ziemi
Gubiñskiej rozpatrywa³ sprawê Gminnej Spó³dzielni. Referowa³ Jerzy
Zawadzki. Uchwa³a Rady Nadzorczej GS  przewidywa³a, ¿e ka¿dy cz³o-
nek ma wp³aciæ 5.000 z³otych do 31 grudnia, w przeciwnym razie zosta-
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fot. M.Buczek

nie wykreœlony z listy cz³onków. Zapoznano siê ze Statutem Spó³-
dzielni. Zgodnie ze Statutem o jego zmianach ka¿dy cz³onek powi-
nien zostaæ powiadomiony listem poleconym. Decyzja Rady Nadzor-
czej by³a niezasadna, jako, ¿e nie spe³niono podstawowych za³o¿eñ
Statutu. Nie powiadomiono cz³onków, nie zwo³ano Zarz¹du. Uchwa³a
Zarz¹du zosta³a og³oszona w gazecie, a nie listem poleconym. Spra-
wa wykluczenia cz³onków by³a zatem niezasadna. G³os w tej sprawie
zabra³ Andrzej Pietsch przedstawiaj¹c ustawê o spó³dzielczoœci, któ-
ra zobowi¹zuje do przeprowadzenia wyborów do dnia 31 marca 1990
roku.

Mieszkañcy miast musz¹ decydowaæ o ¿yciu w mieœcie, rolnicy o
¿yciu na wsi. Zdaniem A. Pietscha nale¿a³oby wprowadziæ do Rady
Nadzorczej Spó³dzielni ludzi, którzy bêd¹ dbaæ o interesy cz³onków i
dzia³aæ dla ich dobra. Prezes ma realizowaæ potrzeby cz³onków.

Przedstawiono dwa wyjœcia dla rolników:
- w³¹czyæ siê do wyborów
- zignorowaæ Spó³dzielniê, zorganizowaæ siê od nowa.
Cz³onkami  Spó³dzielni w wiêkszoœci s¹ pracownicy, ich interes

nie zawsze jest zbli¿ony z interesami rolników.

Sprawa handlu
Jan Ficnerowski - wiceprezes ds. handlu Gminnej Spó³dzielni "Sa-

mopomoc Ch³opska" wyjaœni³, ¿e wszystkie sklepy na wsi mog¹ zo-
staæ oddane w ajencjê, dlatego sprzedawcy otrzymali wypowiedzenia
z pracy. Nie mog¹ sprowadziæ towaru, poniewa¿ Spó³dzielni na to nie
staæ.

Masarnia
Zwolniono z pracy 17 osób poniewa¿ brak by³ zbytu na wyroby,

spowodowany cen¹. Wysokie koszty, nieracjonalna gospodarka, koszty
produkcji wynosz¹ 30%, a powinny nie przekraczaæ 10%. Z zaopa-
trzenia wycofa³o siê wojsko, PSS i Szpital. Spó³dzielnia kiedyœ liczy-
³a 2.150 cz³onków, zosta³o 150 osób.

Uwagi koñcowe
Rolnicy bojkotuj¹ GS, a tym samym istnieje mo¿liwoœæ jego upad-

ku. Zbyt drogi towar, wysokie koszty transportu. W GS musi nast¹-
piæ racjonalizacja zatrudnienia, obni¿enie kosztów w³asnych.

Na zebraniu poruszono równie¿ sprawê sklepu masarniczego dla
rolników przy ulicy Œl¹skiej (otwarty na wniosek KO "Solidarnoœæ"
po uzgodnieniach z Urzêdem Miasta) oraz sprawê dotychczasowych
op³at targowych. Rolnik handluj¹cy pod zak³adem pracy swoimi wy-
robami p³aci dwa razy wiêcej ni¿ na targowisku - 10.000 z³otych na
targu, 20.000 tysiêcy pod zak³adem pracy.
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Nasi kandydaci na radnych do Rady Miejskiej - wybory czerwiec 1990
1. Waldemar Kleszcz lat 43 - obuwnik
2. Ryszard Sibiñski lat 31 - nauczyciel
3. Jerzy Zawadzki lat 38 - kierownik magazynu
4. Dorota Friebel lat 29 - nauczyciel
5. Eugeniusz Teodorowski lat 49 - technik mechanik
6. El¿bieta Stroñska lat 38 - lekarz medycyny
7. Marek Bartoszek lat 41 - technik mechanik
8. Józef Kawka lat 49 - lekarz medycyny
9. Czes³aw £uczyñski lat 54 - rzemieœlnik
10.Janina Izdebska lat 53 - pracownik kultury
11. Grzegorz Perlak lat 38 - obuwnik
12.Zenon Wróbel lat 36 - frezer
13.Henryk Bia³y lat 31 - rzemieœlnik
14.kpt. Zdzis³aw Ptak lat  31 - ¿o³nierz zawodowy
15.Joanna Orzechowska lat 34 - technik budowlany
16.Józef Winiszewski lat  46 - elektryk
17.Józef Kowal lat  33 - ajent CPN
18.Lech Fikus lat 41 - nauczyciel
19.Waldemar Malinowski lat  60 - rolnik
20.Witold Banach lat 35 - rzemieœlnik
21.Stanis³aw JóŸwiak lat 35 - rolnik
22.Marian Smolak lat 34 - nauczyciel
23.Grzegorz Bakalarz lat 27 - programista
24.Maria Ku¿d¿eñ lat 31 - prawnik

Kandydaci Komitetu Obywatelskiego  "Solidarnoœæ" na radnych Rady
Gminy - wybory czerwiec 1990:

1. Jerzy Adamkiewicz lat 54 - emeryt
2. Henryk Drabiñski lat 47 - rencista
3. Józef Rogatka lat 49 - kierowca
4. Konstanty Cichowski lat 44 - in¿ynier leœnik
5. Zbigniew Stochmia³ lat 50 - in¿ynier rolnik
6. Edward Ka³u¿ny lat 39 - technik mechanizacji rolnictwa
7. Mieczys³aw Smoliñski lat 42 - technik chemik
8. Andrzej Adamczak lat 42 - œlusarz
9. Jan Jerz lat 36 - nauczyciel
10.Jan Bajerski lat 39 - mechanik rolnictwa
11. Henryk Basznica lat 34 - operator
12.Edward Markowski lat 31 - technik instalacji sanitarnych
13.Henryk Sadowski lat 28 - rolnik
14.Barbara Patek lat 44 - nauczyciel
15.Barbara Miazgowicz lat 40 - pielêgniarka
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16.Henryka Polanowska lat 40 - ekonomistka
17.Piotr Zem³o lat 41 - rolnik
18.Jan Konstanty lat 44 - technik drzewiarz
19.Jacek Hadada lat 31 - in¿ynier zootechnik
20.Franciszek Raczyñski lat 48 - rolnik
21.Stanis³aw Spicha³a lat 46 - rolnik
22.Tadeusz Godlewski lat 43 - rolnik

W kwietniu tego roku Komitet Obywatelski "Solidarnoœæ" w Gubi-
nie rozpocz¹³ mitingi wyborcze.

Dnia 7 kwietnia 1990 roku w Gubiñskim Domu Kultury miting
wyborczy "Wszystko o samorz¹dzie" - spotkanie z dr. Jaros³awem Ba-
rañczakiem oraz Edwardem Lipcem. Nastêpnie organizowano spotka-
nia z kandydatami na radnych Komitetu Obywatelskiego "Solidarnoœæ"
we wszystkich wioskach naszej gminy.

Dnia 20 maja 1990 roku odby³ siê miting wyborczy na ulicy Roose-
velta. Po mitingu mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy Komitetem Obywatel-
skim "Solidarnoœæ", a Policj¹. Podczas trwania meczu przeprowadzono
zbiórkê pieniêdzy na odbudowê Szko³y Podstawowej nr 1 w Gubinie
(po po¿arze w lutym 1990). Zebrano 65.920 z³otych. Nastêpn¹ zbiórkê
pieniêdzy na odbudowê szko³y przeprowadzono 6 sierpnia 1990 roku.
Zebrano 400.470 z³otych. Ostatni miting wyborczy odby³ siê w amfite-
atrze przy ulicy Piastowskiej w Gubinie 20 maja 1990 roku.

Z poparcia komitetu Obywatelskiego "Solidarnoœæ" mandaty do
Rady Miejskiej otrzymali: Waldemar Kleszcz, Ryszard Sibiñski,  Je-
rzy Zawadzki, Dorota Friebel, El¿bieta Stroñska, Marek Bartoszek,
Józef Kawka, Czes³aw £uczyñski, Janina Izdebska, Grzegorz Perlak,
Zenon Wróbel, Henryk Bia³y, Zdzis³aw Ptak, Joanna Orzechowska,
Józef Winiszewski, Józef Kowal, Lech Fikus, Waldemar Malinowski,
Witold Banach, Stanis³aw JóŸwiak, Marian Smolak, Grzegorz Baka-
larz.

Z poparcia Komitetu Obywatelskiego "Solidarnoœæ" mandaty do
Rady Gminy otrzymali: Józef Rogatka, Konstanty Cichowski, Zbigniew
Stochmia³, Edward Ka³u¿ny, Jan Jerz, Henryk Basznica, Andrzej
Dereziñski, Henryk Sadowski, Barbara Miazgowicz, Piotr Zem³o, Jan
Konstanty, Jacek Hadada, Franciszek Raczyñski, Tadeusz Godlew-
ski .

PROTOKÓ£  Komitetu Obywatelskiego "Solidarnoœæ" z dzia³alnoœci
finansowej za okres kampanii wyborczej do samorz¹dy terytorialnego

Ogó³em wp³ywy z terenu miasta i gminy Gubin zamknê³y siê w
kwocie 1.969.400 z³.
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Przychody z dobrowolnej zbiórki pieniê¿nej kandydatów do samo-
rz¹du terytorialnego 1.300.000 z³.

1. Dofinansowanie przez Wojewódzki Komitet Obywatelski Zielona
Góra - 669.400 z³.

Kandydaci na radnych do samorz¹du terytorialnego z ramienia Ko-
mitetu Obywatelskiego "Solidarnoœæ" w Gubinie uchwalili dobrowoln¹
wp³atê na kampaniê wyborcz¹ w wysokoœci 20.000 z³. z gminy Gubin i
50.000 z miasta Gubin.

Wydatki Komitetu Obywatelskiego "Solidarnoœæ" kszta³towa³y siê
nastêpuj¹co:

1. Skauci (pomoc w kampanii wyborczej) - 1.000.000 z³
2. Gazetki (druk) - 350.000
3. Delegacje (Zielona Góra i Poznañ) - 38.030
4. Rachunki - 81.330
5. Delegacje - paliwo - 109.400
Razem wydatki:1.578.760 z³.
Ad. 1. Za aktywn¹ pomoc w kampanii wyborczej skauci zostali do-

finansowani na kwotê 1.000.000 z³. Tak¿e po kampanii zobowi¹zali
siê, ¿e usun¹ z terenu miasta Gubina wszystkie plakaty z kampanii
wyborczej.

Ad. 2. Za wydrukowan¹ gazetkê "Na w³asny rachunek" nr 1 i pla-
katy na kampaniê wyborcz¹.

Ad. 3. Przejazd do Zielonej Góry do Wojewódzkiego Komitetu Oby-
watelskiego i oœrodka telewizyjnego w Poznaniu w celu prezentacji
programu wyborczego przez Zenona Wróbla.

Ad. 4. Rachunki za ciastka i s³odycze na spotkaniu ze skautami, za
napoje rozdane podczas meczu pi³karskiego Komitet Obywatelski- Po-
licja, za pêdzle i p³yty pilœniowe, które zosta³y zu¿yte podczas kampa-
nii wyborczej.

Ad. 5. Zakupiono paliwo na przejazd do Zielonej Góry na zjazd dele-
gatów Komitetów Obywatelskich w Zielonej Górze 2 czerwca 1990 roku.
Drugi rachunek na paliwo - odbyto spotkania przedwyborcze na tere-
nie gminy we wsiach, w celu reprezentowania  kandydatów wyborcom
oraz pomoc w zorganizowaniu kampanii przez przedstawicieli KO "So-
lidarnoœæ" z miasta dla wsi.

Pozosta³¹ sumê 390.640,00 z³. pozostawiono na dalsz¹ dzia³alnoœæ.

Powy¿szy materia³ powsta³ na podstawie protokó³ów zebrañ Komitetu
Obywatelskiego "Solidarnoœæ" w Gubinie

Opracowa³ Jerzy Zawadzki
Gubin, dnia 29 czerwca 2016 r.
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Szkolnictwo specjalne w Gubinie zapocz¹tkowa³y utworzone w 1965
roku dwie klasy dla uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w
Szkole Podstawowej nr  1.

1 wrzeœnia 1966 roku powsta³a ju¿ samodzielna placówka o nazwie
Szko³a Podstawowa nr 5 w Gubinie, której siedzib¹ by³ budynek przy
ulicy Piastowskiej 22 - funkcjonuj¹cy obecnie.

2 kwietnia 1974 roku po kapitalnym remoncie obiektu utworzono
internat i szko³ê, a placówka przyjê³a nazwê Pañstwowy Zak³ad Wycho-
wawczy w Gubinie.

20 maja 1976 roku Pañstwowemu Zak³adowi Wychowawczemu wrê-
czono sztandar i nadano imiê Marii Konopnickiej.

1 stycznia 1984 roku PZW w Gubinie zmieni³ nazwê na Specjalny
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy i od tej pory podlega³ pod wzglêdem pe-
dagogicznym i finansowym Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Zielo-
nej Górze. Po wprowadzeniu nowej reformy administracyjnej w kraju
(1998) organem prowadz¹cym oœrodek i do chwili obecnej zosta³o Staro-
stwo Powiatowe w Kroœnie Odrzañskim.

Na przestrzeni 50 lat Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Gubinie do-
brze spe³nia³ swoj¹ funkcjê dydaktyczn¹, wychowawcz¹ i opiekuñcz¹,
œwiadcz¹ o tym sukcesy odnoszone w ró¿nych dziedzinach przez wycho-
wanków. M³odzie¿ z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lek-
kim opuszczaj¹c mury szkolne jest przygotowana do podjêcia samodziel-
nego ¿ycia, umiej¹ca znaleŸæ swoje miejsce w spo³eczeñstwie, potrafi

50 lat Szko³y Specjalnej w Gubinie

Uczniowie z kó³ka turystycznego zwiedzaj¹ zielonogórsk¹ palmiarniê.
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samodzielnie funkcjonowaæ  i ¿yæ zgodnie z normami moralnymi.
Tradycj¹ szko³y sta³y siê dobrze przygotowane uroczystoœci szkolne,

wojewódzkie mityngi p³ywackie, wojewódzkie konkursy ekologiczne szkó³
specjalnych, festyny sportowe z udzia³em szkó³ niemieckich, prezenta-
cje w wojewódzkich festiwalach artystycznych oraz dobra wspó³praca ze
szko³ami niemieckimi. Placówka posiada swój specyficzny styl pracy,
nie tylko z uczniami ale te¿ w pozyskiwaniu przyjació³, ludzi dobrej woli,
akcentowaniu swego miejsca w œrodowisku. Wszystkie powy¿sze formy
dzia³alnoœci maj¹ aspekt rewalidacyjny.

Do uroczystoœci jubileuszowej uczniowie przygotowywali siê przez ca³y
rok szkolny 2015\16. Poprzez organizowane konkursy i wyœwietlanie
filmów dzieci wzbogaca³y swoj¹ wiedzê o patronce Oœrodka -  Marii Ko-
nopnickiej. Samorz¹d uczniowski zorganizowa³ wiele spotkañ uczniów z
nauczycielami emerytami. Spotkania te pozwoli³y uczniom na bli¿sze
poznanie historii szko³y i 50-letniej dzia³alnoœci edukacyjnej. Dziêki za-
anga¿owaniu nauczycieli, rodziców i dyrektora 20 maja 2016 roku odby³
siê jubileusz 50-lecia szko³y specjalnej i 40-lecia nadania imienia Marii
Konopnickiej. W uroczyœci tej, która odby³a siê w Gubiñskim Domu
Kultury uczestniczyli: wicestarosta powiatu kroœnieñskiego Grzegorz
Œwitalski, wiceburmistrz Gubina Justyna Karpisiak, dyrektor Zespo³u

Pani Jadwiga Polewska prowadzi zajêcia z uczniami.



58  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó³ Iwona Polak, sekretarz Gminy
Gubin Wanda £akoma, Jacek Czerepko - radny powiatowy, ks. Proboszcz
Ryszard Rudkiewicz, wiceprezes PUM Beata Gadecka-Ball, przedstawi-
ciele szkó³ niemieckich wspó³pracuj¹cych ze szko³¹ a wœród nich Ger-
hard Schulz odznaczony przez wychowanków tej szko³y Orderem Uœmie-
chu, dyrektorzy szkó³ gubiñskich

 i przedstawiciele instytucji zaprzyjaŸnionych z oœrodkiem. Przyby³a
równie¿ liczna grupa nauczycieli bêd¹cych ju¿ na emeryturze, wœród
nich kierownik internatu Gra¿yna G¹sior i dyrektor Kazimiera Kêdzier-
ska oraz rodzice i uczniowie.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê wrêczeniem nowego sztandaru. Z r¹k
przedstawicieli Rady Rodziców sztandar odebra³a dyr. Halina Butkie-
wicz-£achowska, przekazuj¹c go nastêpnie pocztowi sztandarowemu.
Uczniowie z³o¿yli uroczyste œlubowanie. W dalszej czêœci by³y przemó-
wienia zaproszonych goœci. Natomiast pracê dydaktyczno-wychowawcz¹
w placówce w ci¹gu 50 lat przedstawi³a dyr. Oœrodka H.Butkiewicz-
£achowska i emerytowana dyr. K. Kêdzierska.

Z okazji jubileuszu na rêce dyrektor wrêczono kwiaty i upominki dla
oœrodka. Nastêpnie odby³a siê znakomicie przygotowana przez uczniów i
nauczycieli czêœæ artystyczna o krasnalach z bajki "O sierotce Marysi".
Okaza³y tort by³ mi³ym zakoñczeniem uroczystoœci. Goœcie, rodzice, a w
szczególnoœci nauczyciele emeryci mogli w czasie poczêstunku ogl¹daæ
wystawê prac dzieciêcych, zapoznaæ siê z kronikami szko³y oraz mile
wspominaæ miniony czas pracy w oœrodku.

Uroczystoœæ prowadzi³a Izabela Ziêtka.

Chocia¿ mijaj¹ lata i rzeczywistoœæ zmienia kszta³ty i kolory, to w
sercach pracowników i dzieci, które otrzyma³y tu szczególn¹ pomoc Oœro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Gubinie pozostanie wiecznie m³ody, piêk-
ny i bliski.

Kazimiera Kêdzierska

9 sierpnia 2016.
Rozpoczê³a siê
rozbiórka czêœci
obiektów dawnej
„Cariny”. - W tm
miejscu powstanie
market typu „Dom i
ogród” -
poinformowa³
redakcjê inwestor
BB Capital Group z
Kostrzyna.
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W czerwcu minê³o 60 lat, gdy w Poznaniu rozegra³ siê dramat wyda-
rzeñ zwi¹zanych z robotniczym protestem. Jest on równie¿ o tyle cieka-
wy, gdy¿ niechlubny udzia³ mia³a w nim gubiñska 19. Dywizja Pancer-
na (póŸniej 5 Saska Dywizja Pancerna).

Jak pisze we wstêpie swej ksi¹¿ki "Po obu stronach barykady - Wojsko
Polskie w Poznaniu 1956 r. w dokumentach"  Edward Jan Nalepa (by³y
oficer 27 pcz), "Poznañski Czerwiec" nale¿y niezmiennie do tych  drama-
tycznych i tragicznych wydarzeñ w dziejach Polski Ludowej, które tak
mocno wycisnê³y siê w zbiorowej pamiêci spo³eczeñstwa polskiego.

Przyj¹³em tak¿e nazwê "wydarzenia", choæ w ró¿nych publikacjach,
dokumentach czy wypowiedziach mo¿na spotkaæ siê ze spo³ecznym pro-
testem, Poznañskim Czerwcem, robotniczym protestem, demonstracj¹
robotnicz¹, wypadkami czy zajœciami poznañskim, powstaniem, rewolt¹,
prowokacj¹, akcj¹ itp.

Nazywany te¿ jest "czarnym czwartkiem", gdy¿ rozpocz¹³ siê w czwar-
tek, w godzinach rannych 28 czerwca 1956 r., na terenie Miêdzynarodo-
wych Targów Poznañskich (by³em tego œwiadkiem, gdy¿ jako ¿o³nierz
zasadniczej s³u¿by wojskowej 27 Pu³ku Zmechanizowanego w K³odzku,
uczestniczy³em w wycieczce na Targi Poznañskie, szkol¹c siê na poligo-
nie w Biedrusku) i pod wzglêdem wojskowym trwa³ do 30 czerwca.

G³ównym has³em i ide¹ robotniczej manifestacji by³o has³o: "Chleba i
wolnoœci". Transparenty takiej treœci pojawi³y min. siê na Targach, wie-
cach i ulicach. Wobec niechêci ówczesnych w³adz w rozwi¹zaniu powsta-
³ego konfliktu przerodzi³ siê on w uliczn¹ demonstracjê i agresjê, w tym
ostrzelanie Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego przy ul.
Kochanowskiego, napad na wiêzienie itp. W tej sytuacji w³adze central-
ne zdecydowa³y siê u¿yæ wojska.

Nie bêdê zajmowa³ siê sytuacj¹ polityczn¹, choæ ona mia³a tu znacze-
nie, lecz jedynie u¿yciem wojska. W dzia³aniach bra³y udzia³ jednostki
wojskowe 2. Korpusu Pancernego (sztab we Wroc³awiu): 10. Dywizja
Pancerna (Opole), 19. Dywizja Pancerna (Gubin - Komorów) szkol¹ce
siê w tym czasie na poligonie w Biedrusku oraz 2. Korpusu Armijnego
(Poznañ): 4. Dywizji Piechoty (Krosno Odrzañskie) i 5. Saskiej Dywizji
Piechoty (Sulêcin) - szkol¹cych siê na poligonie w Wêdrzynie) oraz Szko-
³y Oficerskiej z Poznania: Oficerska Szko³a Wojsk Pancernych i Zme-
chanizowanych, Centrum Wyszkolenia S³u¿by Ty³ów, 10. Pu³k KBW

Udzia³ gubiñskich ¿o³nierzy
w wydarzeniach poznañskich
28 - 30 czerwca 1956 roku
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(Poznañ) i Ko-
menda Garni-
zonu Poznañ.

Nale¿y do-
daæ, ¿e Sztab
Œ l ¹ s k i e g o
Okrêgu Woj-
skowego z
ograniczonymi
sztabami 2.
KPanc. i 2. KA
oraz 19.
DPanc, 2 i 5
DPiech. bra³
udzia³ w æwi-
czeniach pro-

wadzonych przez Sztab Pó³nocnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, znaj-
duj¹c siê 28 czerwca w rejonie Kraœnik - Ostrowiec Œwiêtokrzyski. Æwi-
czenia o 13.00 zosta³y przerwane i po uzupe³nieniu ¿ywnoœci, paliwa i
pobraniu amunicji, wyruszono dwoma transportami do garnizonów, nie
napotykaj¹c po drodze na ¿adne przeszkody.

Pierwsze dzia³ania wojska zaczê³y rozpoczê³y siê od godz. 8.00 do
14.00 28 czerwca z udzia³em ¿o³nierzy Garnizonu Poznañ, do czasu przy-
bycia wiceministra Obrony Narodowej gen. armii Stanis³awa Pop³aw-
skiego, którego stanowisko dowodzenia znajdowa³o siê na lotnisku w
£awicy, gdzie równie¿ przebywa³a komisja rz¹dowa z premierem Józe-
fem Cyrankiewiczem.

19. Dywizja Pancerna otrzyma³a o 11.30 od Szefa Sztabu Generalne-
go Wojska Polskiego gen. broni Jurija Wiaczes³awowicza Bordzi³owskie-
go rozkaz o og³oszeniu alarmu i postawieniu dywizji w stan pe³nej goto-
woœci bojowej, który to poszczególne jednostki osi¹gnê³y po oko³o czte-
rech godzinach. Kolejny rozkaz wydany o 12.30 nakazywa³ wys³anie do
dyspozycji dowódcy Pu³ku KBW trzydziestu czo³gów i batalionu piecho-
ty na BTR-ach (transportery opancerzone  - przyp. red.). Oko³o 13.00
wyruszy³ do Poznania 1. batalion 73 Pu³ku Zmechanizowanego na dzie-
wiêciu BTR-ach pod dowództwem zastêpcy dowódcy pu³ku ds. liniowych
mjr. Aleksandra Szeremety oraz piêtnaœcie czo³gów z 23 Pu³ku Czo³gów
(za nim pozosta³a czêœæ - pu³k mia³ czterdzieœci jeden czo³gów) i kompa-
nia czo³gów z 2 Batalionu Rozpoznawczego. Ich zadaniem by³o "rozpê-
dzenie" t³umu w rejonie siedziby UB przy ulicach  D¹browskiego i Ko-
chanowskiego. Zadania nie uda³o siê jednak wykonaæ. Nie maj¹c map i
nie znaj¹c miasta czo³gi pob³¹dzi³y, a dwa zosta³y opanowane przez de-
monstrantów i wykorzystane jako bunkry do prowadzenia ognia z broni
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rêcznej i maszynowej. Czo³gi zosta³y odbite przez ¿o³nierzy.
O godz. 21.00 28 czerwca wiceminister gen. S. Pop³awski przez radio

wprowadzi³ godzinê policyjn¹ w godzinach od 21.00 do 4.00. Równie¿
wojsko otrzyma³o rozkaz o zatrzymywaniu (wspólnie z MO i UB) wszyst-
kich osób i poddawaniu rewizji, a o godz. 2.00 29 czerwca dowódca 2.
KPanc. otrzyma³ rozkaz zamkniêcia wszystkich dróg wyjazdowych z
Poznania. O godz. 10.20 z wycieczki na Targi Poznañskie œci¹gniêto
¿o³nierzy.

Po stwierdzeniu ca³kowitego spokoju w mieœcie i po zakoñczeniu po-
grzebów ofiar zajœæ, dowódca ŒOW wyda³ rozkaz wyprowadziæ wojsko z
Poznania do garnizonów w ci¹gu nocy z 30/1 lipca 1956 r. W Poznaniu
pozostawiono tylko niewielk¹ ochronê przy najwa¿niejszych obiektach

Z 19 Dywizji Pancernej (gubiñskiej) w wydarzeniach uczestniczy³o:
oficerów - 321, podoficerów - 257, szeregowych - 461 - razem 1.079. Sprzêt:
czo³gi T-34 - 109, IS - 7, ISU 122 - 11. SU 85 - 1, BTR - 14, samochody - 161,
motocykle - 20

Po zakoñczeniu dzia³añ w sprawozdaniach jednostki meldowa³y:
73 Pu³k Zmechanizowany (Gubin) - udzia³ wziê³o: oficerów - 77, pod-

oficerów - 156, szeregowych  - 441, razem  - 674; sprzêt m.in. czo³gi - 23,
transportery opancerzone - 9, samochody ró¿ne - 63,

- dowództwo: dowódca - mjr Micha³ Witorzeñæ, szef sztabu  - kpt.
Andrzej Ziemkiewicz, zastêpca ds. politycznych - kpt. Jan Lenart, za-
stêpca ds. liniowych - mjr Aleksander Szeremeta.

Wykonywane zadania: od 21.00 28 czerwca ochrona dworca g³ówne-
go i zachodniego PKP. Obstawiono parowozowniê, perony, przejœcia i
mosty, nastawnie. Czêœæ pu³ku zosta³a na ul. D¹browskiego ostrzelana i
obrzucona butelkami z benzyn¹. O 22.00 zaczê³y odje¿d¿aæ pierwsze po-
ci¹gi, dworzec by³ ostrzeliwany z rejonu Targów Poznañskich. Podod-
dzia³y pozosta³y przy dworcu do koñca dzia³añ.

Oko³o godziny 23.00 28 czerwca dosz³o wypadku na Moœcie Dworco-
wym. Do pe³ni¹cego tu s³u¿bê patrolu oddano strza³y z pistoletu. Zgin¹³
ppor. Marian Sêpkowski, dowódca plutonu artylerii pu³kowej, otrzymu-
j¹c seriê z pistoletu maszynowego z przeje¿d¿aj¹cego z du¿¹ szybkoœci¹
samochodu. Urodzony w1928 r., w wojsku od 1949 roku (w 73 pz od 1952
r.). Poœmiertnie odznaczony zosta³ Krzy¿em Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski i mianowany do stopnia porucznika. Mieszka³ w Gubinie
przy ul. Hanki Sawickiej. Pochowany zosta³ w m. D³ugosiod³o, pozosta-
wi³ ¿onê r. 1928, córkê Krystynê r. 1954 i syna r. 1956.

W czasie dzia³añ byli te¿ ranni, m.in. por. Ludwik Dêbski, szer. Mie-
czys³aw Michalski, szer. Franciszek Cêdrowski.  szer. Jan Kaleta,
szer.Artur Stenke, szer.Jerzy Markuda,

Podczas wkraczania do miasta usi³owano podpaliæ butelkami z ben-
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zyn¹ trzy czo³gi, ogieñ ugaszono gaœnicami i p³achtami.
Pierwszym pododdzia³em, który wyruszy³ z Biedruska, by³ 1.bata-

lion, i od 14.30 ochrania³ koszary KBW, gmach Wojewódzkiego UB, dzia³a³
w grupach (dwa czo³gi i dwa BTR) na ul. D¹browskiego, Roosevelta,
Poznañskiej i Mylnej, gdzie przebywa³ do koñca dzia³añ.

Dowódca w z³o¿onym meldunku wyró¿ni³ wielu oficerów i ¿o³nierzy,
a wœród nich min. mjr A. Szeremeta, por.W³adys³awa Biela, mjr. Jana
¯arskiego, por. Józefa Stracha, kpt. Mieczys³awa Czernika.

W czasie dzia³añ zu¿yto m.in. benzyny samochodowej - 10 287 kg,
oleju silnikowego - 469 kg, oleju napêdowego - 7 648 kg, oleju WZK 22 -
1 287 kg, smaru samochodowego - 310 kg.

.
13 batalion czo³gów i artylerii pancernej (Gubin)
Dowódca - mjr Zbigniew Podkoœcielny, szef sztabu - por. Czes³aw Ku-

raszkiewicz, zastêpca ds. politycznych - por.Tadeusz Lech.
Udzia³ wziê³o :oficerów - 28. podoficerów - 59, szeregowych - 54 = razem

141.  Sprzêt: IS  - 7, ISU 122 - 11, SU 85 - 1, samochodów - 21.Batalion
ochrania³ elektrowniê miejsk¹. Zu¿yto min. benzyny - 692 kg.

Do garnizonu (na poligonie) powrócili o 23.30 30 czerwca 1956.

3 dywizjon artylerii przeciwlotniczej (Gubin)
Dowódca - kpt. Józef Kurtycz, szef sztabu - por. Zygmunt Kowalski,

zastêpca ds. politycznych - por. W³adys³aw Stawarczyk.
Udzia³ wziê³o: oficerów - 9, podoficerów - 25 szeregowych - 83, razem

117. Sprzêt - 11 samochodów.  Dywizjon dzia³a³ jako piechota wspólnie z
23 Pu³kiem Czo³gów.

12 dywizjon artylerii rakietowej (Gubin)
Dowódca - mjr Leon Szpak, szef sztabu - por. Zygmunt Krawczyk,

zastêpca ds. politycznych - por. Stanis³aw Hordych.
Udzia³ wziê³o: oficerów - 9, podoficerów - 15, szeregowych - 48, razem

72 oraz 8 samochodów. Zu¿yto - 1.010 kg benzyny.
Dzia³a³ samodzielnie jako piechota ochraniaj¹c obiekty: skrzy¿owa-

nie ulic: D¹browskiego, Roosevelta, Rokosowskiego wzd³u¿ torów kolejo-
wych; rejon Mostu Teatralnego i sam most, dworzec Poznañ-Górczyn.
Od godzin rannych 29 czerwca jako desant czo³gowy 2 Batalionu Rozpo-
znawczego - do koñca dzia³añ. Ranni zostali kierowcy samochodowi szer.
Mieczys³aw Duda i szer. Józef Szot - odwiezieni do szpitala. Wyró¿nili
siê w dzia³aniach por. Waldemar Pietkun i ppor. Józef Mrozowski. Prze-
strzelona zosta³a kilkakrotnie maska, kabina i szyba. Na poligon powró-
ci³ o 17.20 30 czerwca.

W dzia³aniach w Poznaniu bra³y udzia³ tak¿e inne jednostki 19 Dy-
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wizji Pancernej stacjonuj¹ce poza garnizonem Gubin:
- S³ubice - 23 Pu³k Czo³gów
- Kostrzyn nad Odr¹ - 69 Pu³k Czo³gów, 2 Batalion Rozpoznawczy, 66

Batalion Saperów.
Zygmunt TRACZYK
Gubin - Legionowo

Przy opracowaniu wykorzystano: - E.J.Nalepa - Po obu stronach barykady. Wojsko
Polskie w Poznaniu 1956 r. w dokumentach. Warszawa 1998 r.
- £ukasz Jastrz¹b - Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Poznañski czerwiec  1956 r.
… Poznañ 2006 r., CAW - 1131/65/8426, IV.521.19.26 i inne, IPN BU AD 0749/12

21 lipca 1912 nad
³¹kami Sprucker Wie-
sen (w zachodniej czê-
œci miasta - przyp.
red.) odby³y siê
pierwsze pokazy lot-
nicze. Jednak dopiero
w 1927 postanowiono
rozpocz¹æ budowê lot-
niska, któr¹ ukoñ-
czono w 1929 roku.
Znajdowa³o siê ono na
pó³noc od linii kolejo-

wej do Krosna (Odrzañskiego - przyp. red.) i po prawej stronie drogi do
¯ytowania. W latach 1929-1930 funkcjonowa³y ju¿ pierwsze regularne
po³¹czenia pasa¿erskie ze Szczecinem, Dreznem i Norymberg¹ z miêdzy-
l¹dowaniem we Frankfurcie nad Odr¹. Pas startowy usytuowany by³
tak, ¿e Samoloty startowa³y w kierunku wsi Gros-Breesen. Do l¹dowa-
nia podchodzono z kierunku Drzeñska Ma³ego. 24 lipca 1929 urucho-
miono komunikacjê pocztow¹ na linii Cottbus-Guben-Frankfurt n.Odr¹-
Szczecin. Do 1934 roku na lotnisku l¹dowa³y ju¿ samoloty z ca³ych Nie-
miec. W 1935 roku na terenie lotniska powsta³a szko³a pilotów wojsko-
wych. Szkolono radiooperatorów i personel lataj¹cy innych specjalnoœci.
Na lotnisku stacjonowa³y wówczas samoloty: Bucker Bu 131 "Jung-
mann", Arado 96 i Focke-Wulf FW 58 "Weihe". W kampanii wrzeœnio-
wej 1939 z lotniska startowa³y samoloty, w tym transportowe w czasie
napaœci na Polskê. W styczniu i lutym 1945 z lotniska w Gubinie star-
towa³y samoloty do walk o miasto.

D.H. •ród³o opisu: wikipedia

W przedwojennym Guben

Rok 1912. Pierwszy pokaz lotniczy w Guben.
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A TYLE SIÊ TE RÊCE NAPRACOWA£Y

W domu istnia³ podzia³ na prace mêskie (np. noszenie wêgla z piwni-
cy, kopanie ogrodu) i kobiece, jak choæby gotowanie, jednak Bilinek po-
maga³ Peluni i w "babskich" czynnoœciach. Zmywa³ "statory", odkurza³,
obiera³ ziemniaki. Zawsze te¿ patroszy³, skroba³ i filetowa³ z³owione przez
siebie ryby, a gdy wraca³ z grzybobrania, czyœci³ grzyby i suszy³ czêœæ z
nich, a reszt¹ zajmowa³a siê Pelunia.

Ojciec pomaga³ te¿ mamie w zajmowaniu siê dzieæmi. Zapewne bar-
dziej incydentalnie ni¿ systematycznie - i dlatego mo¿e tak sympatycz-
nie te chwile zapamiêta³am. Na przyk³ad zabawê w poci¹g, któr¹ orga-
nizowa³ nam w kuchni. Pelunia sta³a przy garach, gotuj¹c obiad na
nastêpny dzieñ, a tato ustawia³ na œrodku kuchni krzes³a i taborety, to
by³ poci¹g, do którego wsiadaliœmy i jechaliœmy w daleki œwiat, wyœpie-
wuj¹c przy tym "Jedzie poci¹g z daleka". Albo czyta³ nam g³oœno ksi¹¿-
ki, na przyk³ad "Kozio³ka Mato³ka".

Jego pomoc, potem równie¿ nasza, stanowi³a jedynie znikomy udzia³
w domowych pracach. Najwiêcej spoczywa³o na barkach Peluni. Szcze-
gólnie gdy wiêkszoœæ prac trzeba by³o wykonaæ rêcznie, bo w domu nie
od razu znalaz³y siê urz¹dzenia pomagaj¹ce kobiecie w praniu czy sprz¹-
taniu, dopiero z czasem rodzice siê ich dorabiali.

Takie na przyk³ad pranie. To¿ to mia³o postaæ wielkiej operacji logi-
stycznej! Jeszcze smacznie spaliœmy, gdy Pelunia wstawa³a i rozpala³a -
lub Bilinek rozpala³ - w kuchennym piecu, by  nagrzaæ wodê w specjal-
nie do tego s³u¿¹cych garach. Potem pra³a tak jak w przedwojennych
czasach: rêcznie. Pod³ogê w kuchni, by jej za mocno nie pochlapaæ, za-
s³aniano starymi szmatami i kartonami. Na œrodku kuchni sta³a balia,
w niej tarka - i mama szorowa³a na niej najpierw bia³e rzeczy (te niewy-
magaj¹ce gotowania, bo poœciel, rêczniki czy obrusy gotowa³y siê w ko-
cio³ku na p³ycie), potem kolory, na koñcu te najciemniejsze i najbardziej
zabrudzone. Drobniejsze rzeczy p³ukane by³y w balii, a te wiêksze, szcze-
gólnie poœciel, zanoszone do ³azienki, gdzie mama, klêcz¹c na posadzce,
p³uka³a je w du¿ej wannie. Tam te¿ je farbkowa³a i krochmali³a, a na

Dokoñczenie z poprzedniego numeru - czêœæ II
... To wspomnienia o kobiecie, która urodzi³a siê w 1919, a zmar³a w

2011 roku. Nie by³a osob¹ znan¹ ani tym bardziej niezwyk³¹, lecz dla
mnie - najbli¿sz¹.

Autorka

By³a moj¹ Mam¹...
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koniec ka¿d¹ sztukê wykrêca³a w rêkach. W takich drobnych, delikat-
nych d³oniach - tyle mia³a si³y! Kiedy budzi³a nas, by przygotowaæ nam
œniadanie i wyprawiæ do szko³y, pranie przewa¿nie mia³o siê ju¿ ku koñ-
cowi. Kuchnia ju¿ by³a sprz¹tniêta, a rzeczy czeka³y na wywieszenie. W
tym te¿ czasem pomaga³ tato, czasem ja, choæ w³aœciwie czêœciej poma-
ga³am rzeczy po wyschniêciu zdejmowaæ ze sznurków. Latem pranie
suszy³o siê na podwórzu. Zim¹ lub w dni deszczowe sch³o na strychu.

Gdy Bilinkowie zakupili pierwsz¹ pralkê, s³ynn¹ "Franiê", roboty
mia³a Pelunia ju¿ trochê mniej. Kolejnym u³atwieniem by³o uruchomie-
nie piwnicznej pralni. Znajdowa³o siê tam specjalne pomieszczenie z pie-
cem i znajduj¹cym siê w jego wnêtrzu kot³em do gotowania bielizny,
ustrojstwo to jednak, nieu¿ywane od czasu przedwojennych lokatorów,
nale¿a³o najpierw naprawiæ i kiedy to siê sta³o, mama i s¹siadka prze-
nios³y siê z praniem do piwnicy.

Pralka automatyczna to kolejny etap. Bilinkowie kupili j¹ w cza-
sach, gdy tego typu sprzêty nie sta³y sobie ot, tak po prostu, w sklepie,
kupowa³o siê je po znajomoœci, czyli "za³atwia³o" lub "zdobywa³o". Wpraw-
dzie na pocz¹tku Pelunia nie ca³kiem ufa³a w to, ¿e pralka potrafi wygo-
towaæ bieliznê tak jak tradycyjny kocio³, doœæ szybko jednak odpuœci³a i
zrezygnowa³a z prania w piwnicy, bo automat stan¹³ wszak w ³azience,
pod rêk¹, nie trzeba by³o siê nachodziæ po schodach.

Orêdownikiem zakupu nowoczesnych urz¹dzeñ, w tym tak zwanych
sprzêtów gospodarstwa domowego, zwykle by³ Bilinek. W domu kolejno
pojawia³y siê pralka, odkurzacz, telewizor, lodówka, czy jakieœ mniejsze
urz¹dzenia typu m³ynek do kawy lub mikser. Wiêkszoœæ tych zakupów
rodzice dokonywali na raty lub za po¿yczkê z zak³adowej kasy zapomo-
gowej.

Najbardziej utkwi³y mi w pamiêci okolicznoœci nabycia odkurzacza,
jednego z pierwszych tego typu sprzêtów w naszym domu. To nawet,
jeœli dobrze pamiêtam, by³ zakup nieuzgodniony przez rodziców wspól-
nie, mia³ stanowiæ niespodziankê dla Peluni. Pamiêtam, jak tato rozpa-
kowywa³ ten odkurzacz - mówi³ o nim "elektroluks" - i z dumnym uœmie-
chem prezentowa³ nam jego mo¿liwoœci. Odkurzacz posiada³ dodatkowe
urz¹dzenie bêd¹ce rodzajem suszarki, któr¹ dokrêca³o siê w miejscu
wylotu powietrza. Bilinek któregoœ razu urz¹dzi³ pokaz fryzjerski, za-
prosiwszy na seans Peluniê i pani¹ Kwiatkowsk¹. Odkurzacz ustawi³ w
kuchni, wysoko, by mo¿na by³o pod nim usi¹œæ na krzeœle, kobiety umy-
³y g³owy i kolejno zasiad³y pod t¹ warcz¹c¹ maszyn¹. Rzeczywiœcie w³o-
sy wysuszone zosta³y w trymiga, jednak nie przypominam sobie, by jesz-
cze kiedykolwiek mama korzysta³a z tego niezbyt wygodnego patentu, i
doœæ szybko zast¹pi³a go rêczna suszarka, której u¿ywaliœmy w ³azien-
ce, przed lustrem.

Te wszystkie urz¹dzenia oczywiœcie u³atwia³y Peluni prace domowe,
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ale przecie¿ nie wyrêcza³y jej w nich. Jak ka¿da "kobieta pracuj¹ca",
zawsze mia³a pe³ne rêce roboty.  Gotowanie, sprz¹tanie, cerowanie, szy-
cie, zakupy. O, w³aœnie, zakupy. Bynajmniej nie taka prosta rzecz jak
dziœ. Jak wiadomo, nieustannie istnia³y braki w zaopatrzeniu, wiêc ¿eby
coœ siê uda³o "dostaæ kupiæ", na przyk³ad miêso czy wêdliny u rzeŸnika,
trzeba siê by³o niew¹sko nastaæ w kolejkach. A najpierw nale¿a³o miej-
sce w kolejce zaj¹æ, na d³ugo przed otwarciem sklepu. Wiêc Pelunia sz³a
tam prawie ¿e w nocy, zajmowa³a, sta³a w œcisku, kupowa³a i wraca³a
ledwo ¿ywa ze zmêczenia, a to by³ dopiero pocz¹tek pracowitego dnia. Po
nim zaœ nocka w hotelu lub w najlepszym wypadku dy¿ur na drugi dzieñ
- i tak w kó³ko.

I pomimo tego zmêczenia i zapracowania jeszcze znajdowa³a czas, by
odwiedziæ jak¹œ kole¿ankê, coœ poczytaæ czy obejrzeæ w telewizji. Choæ z
tym ostatnim bywa³o ju¿ gorzej: przy telewizorze wieczorem przewa¿nie
usypia³a, nawet na najciekawszym filmie.

A BÊDZIECIE JEŒÆ CHLEB ZE SMALCEM?

Poznanianka Pelunia mia³a takie powiedzonko: "Jak ju¿ ktoœ jest
trochê oszczêdny, to zaraz powiedz¹, ¿e chytry". Trochê ¿al w nim po-
brzmiewa³, a trochê duma. Mama rzeczywiœcie mog³a s³u¿yæ za wzór
kobiety gospodarnej i oszczêdnej. Nigdy na przyk³ad nie s³ysza³am, ¿e
Bilinkowie maj¹ k³opoty finansowe, owszem, sp³acali ró¿ne kredyty, lecz
nie musieli nigdy po¿yczaæ od s¹siadów, przeciwnie, Pelunia jeszcze po-
trafi³a wspomóc po¿yczk¹ tê czy ow¹ znajom¹. Dziêki jej gospodarnoœci,
mimo ¿e rodzice nie zarabiali kokosów, nie zaznaliœmy nigdy biedy. Oczy-
wiœcie o luksusach te¿ nie by³o mowy. Pelunia dba³a o podstawowe po-
trzeby rodziny, a nie o to, co uwa¿a³a za zbytek. Gdy kiedyœ zamarzy³o
mi siê posiadanie magnetofonu i zaczê³am jej wierciæ w dziurê brzuchu,
us³ysza³am: "A bêdziecie jedli chleb ze smalcem?"

Ten chleb ze smalcem, który jej obrzyd³ w dzieciñstwie, sta³ siê dla
niej na zawsze symbolem biedy.

Mama uwa¿a³a, ¿e co jak co, ale rodzinê nale¿y dobrze karmiæ  i
jedzenie nie mo¿e byæ byle jakie. Obiady na przyk³ad mieliœmy przewa¿-
nie dwudaniowe i w dodatku czêsto z deserem - najczêœciej w postaci
budyniu albo kaszki manny z sokiem, kisielu z owocami, galaretki. Naj-
bardziej mi utkwi³ w pamiêci deser o nazwie "Gruszki w sosie wanilio-
wym". Pelunia kupowa³a regularnie kobiece czasopisma, "Przyjació³kê"
i "Kobietê i ¯ycie", i co jakiœ czas wypróbowywa³a zamieszczane w nich
przepisy kulinarne.

W niedzielê zwykle na obiad jedliœmy rosó³. Taki prawdziwy, z kogu-
ta kupowanego na targu, bo tylko takie siê przecie¿ wtedy jada³o. Temu
kogutowi czy kurze gard³o przewa¿nie podrzyna³ tato, ale gdy mama
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wraca³a z targu póŸniej, ju¿ po jego wyjœciu do pracy, musia³a to robiæ
sama. Pamiêtam z wczesnego dzieciñstwa zdarzenie, gdy jej siê ta nie-
szczêsna kura wyrwa³a z r¹k i z podciêt¹, na pó³ zwisaj¹c¹ zakrwa-
wion¹ g³ow¹ lata³a po ca³ej kuchni. Horror!  Po zabiciu nale¿a³o kurê
oskubaæ z piór, wypatroszyæ, opaliæ nad p³omieniem resztki piór, fuj,
jaki to by³ nieprzyjemny zapach! Mo¿e z tych zapachowo - estetycznych
powodów w dzieciñstwie rosó³ niezbyt mi smakowa³.

Jedzenie, które serwowa³a nam Pelunia, to nie by³y jakieœ szczegól-
nie wyszukane, drogie frykasy. Zreszt¹ sk¹d je mia³a wzi¹æ? Ani nie
mia³a wielkich mo¿liwoœci finansowych, ani tym bardziej nie mo¿na by³o
ich dostaæ w mizernie zaopatrzonych gubiñskich sklepach. Ale czasem,
owszem, gdy wraca³a z Zielonej Góry albo z Poznania, przywozi³a nam
coœ ekstra: dobre ciastka, owoce, lepsz¹ wêdlinê, chleb razowy albo gra-
ham (w Gubinie w sprzeda¿y znajdowa³o siê wtedy tylko najzwyklejsze
pieczywo: chleb du¿y lub ma³y i dwa rodzaje bu³ek, te¿ du¿e i ma³e). Ten
chleb z ziarnami ogromnie mi smakowa³.

Latem przywozi³a nam Pelunia arbuzy, w Gubinie wtedy te¿ jeszcze
nie do dostania. Bardzo nam smakowa³y. A gdy jecha³a do Poznania
wiosn¹ - przywozi³a szparagi. Ach, to dopiero pysznoœci! Do dziœ uwiel-
biam szparagi.

Jednym z naszych najwiêkszych przysmaków by³a te¿ zupa z karpia
podawana na kolacjê wigilijn¹. Skoro o Wigilii mowa, wspomnê te¿ o
prezentach. Pod choink¹ znajdowaliœmy prezenty od "Gwiazdorka" (tak
siê mówi³o po poznañsku). Ja te¿ robi³am rodzicom prezenty. Przezna-
cza³am na ich zakup oszczêdnoœci gromadzone na ksi¹¿eczce SKO. Z
tymi prezentami przewa¿nie mia³am k³opot, bo nie bardzo wiedzia³am,
co kupiæ, wiêc rzadko udawa³o mi siê trafiæ. Kiedyœ na przyk³ad kupi-
³am mamie tak¹ "koliê", plastikowe kwiatki na tandetnym ³añcuszku.
Zakupu, jako dziewczê mo¿e dziesiêcioletnie, dokona³am w najlepszej
wierze w prywatnym sklepie, "u Pacanowskiego", jak siê wtedy mówi³o.
Czego tam nie mieli! Istne myd³o i powid³o, choæ owszem, tylko tam w
szarych czasach lat szeœædziesi¹tych, gdy by³am ju¿ znaj¹c¹ siê na mo-
dzie nastolatk¹, nabywa³o siê modne rzeczy: biustonosz bardotkê, buty
rokendrolki czy czapkê degolówkê, nawet p³yty z nagraniami zachod-
nich zespo³ów. Zawsze wiêc w malutkim sklepiku panowa³ straszny t³ok
i z trudem udawa³o siê docisn¹æ do lady. Ta kolia stanowi³a jednak szczyt
bezguœcia - ale wtedy wydawa³a mi siê piêkna i d³ugo nie mog³am zrozu-
mieæ, dlaczego mama, podziêkowawszy mi za prezent (z trochê dziwnym
wprawdzie uœmiechem), nigdy tej ozdoby nie nosi³a.

Najczêœciej jednak kupowa³am Peluni kwiaty. Doniczkowe! Bilinko-
wi te¿. Szcególnie w marcu, który zapamiêtam na zawsze jako miesi¹c
wczesnowiosennych kwiatów z okazji trzech œwi¹t: imienin Pelagii, Jó-
zefa oraz Dnia Kobiet. Dziœ w Gubinie funkcjonuj¹ liczne kwiaciarnie,
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lecz w tamtych czasach kwiaty kupowa³o siê u ogrodnika. Ale nawet
tam wi¹zanki goŸdzików, tulipanów czy ró¿ te¿ nie od razu znalaz³y siê
w sprzeda¿y. Dla mnie oczywistoœci¹ by³o, ¿e kwiaty - fio³ki alpejskie,
prymulki lub hiacynty - kupuje siê w glinianych doniczkach i co najwy-
¿ej w ozdobnym wiklinowym koszyczku, przystrojonym wst¹¿k¹ i aspa-
ragusem.

NIE BUMBEJ MI W TE KLAPE

Pelunia dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzi³a w Poznaniu, ale potem o wiele
d³u¿ej mieszka³a "na tych hubach". Jednak poznañska gwara i akcent
pozosta³y jej do koñca ¿ycia. Jako dziecko nie bardzo jeszcze rozumia³am
tê ró¿nicê miêdzy jêzykiem literackim a rozmaitymi powiedzonkami Pe-
luni, nazywaniem przez ni¹ na przyk³ad sto³ka ryczk¹, trzepaka szten-
drem czy ró¿nych rupieci - klunkrami. Czasem - jak wtedy gdy ju¿ po-
sz³am do szko³y - zdziwi³am siê, ¿e szwamka do k¹pieli to nie jest ¿adna
szwamka, tylko g¹bka. Jednak przywyk³am do s³ownictwa Peluni i
wydawa³o mi siê oczywiste.

Rzecz jasna mama nie mówi³a wy³¹cznie gwar¹. Przecie¿ obraca³a
siê miêdzy ludŸmi, pracowa³a w hotelu, czyta³a ksi¹¿ki - jêzyk literacki
nie by³ jej obcy i niekiedy wrêcz "stalowa³a siê", by wypaœæ lepiej. Ale i
tak zdradza³ j¹ ten zaœpiew "poznañskiej pyry". Jako dorastaj¹ca pa-
nienka w pretensjach, zaczê³am siê nawet trochê wstydziæ, ¿e moja mama
wtr¹ca tyle tych wielkopolskich dziwol¹gów. Lecz im by³am starsza, tym
bardziej mi siê to podoba³o. Dziœ, gdy Peluni nie ma na tym ziemskim ³ez
padole, z luboœci¹ u¿ywamy na co dzieñ wielu jej wyrazów, robi to tak¿e
mój m¹¿, którego rodzice wywodzili siê z zupe³nie innych stron.

Kiedyœ dosta³am od znajomego taki wiersz w gwarze poznañskiej i
podarowa³am go mamie:

"JeŸdzi³ ze mn¹ do Dymbiny,
do zoologu my chodzili.
Czynsto bro³ mnie na migane,
na wieprzowom gire z chrzanem.
A roz w parku na So³aczu
tak œlipiami na mnie patrzo³,
tak bajtlowa³, a zaœ potym
robio³, na co mio³ ochote.
Wyæpio³ mnie
jak starum kiste albo wyro,
wyæpio³ mnie
jak ryczke z wy³aman¹ gir¹,
wyæpio³ mnie
jak pró¿nom tytke na gemyle,
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wyæpio³ mnie
jak zgni³om pyre, no i tyle.
Wyæpio³ mnie,
frechowny szuszwol z rudom glacom,
wyæ pio³ mnie
i ju¿ go wiêcy nie zobacze,
wyæpio³ mnie,
wiaruchna, czymu, wiara, za co? (…)

Pelunia bardzo siê z tego wierszyka œmia³a, nawet nauczy³a siê go na
pamiêæ. Niedawno ten tekst, przepisany mamy rêk¹, znalaz³am w jej
szparga³ach. Nag³ówek brzmi: "Wiersz Lecha Konopiñskiego w gwarze
poznañskiej "Wyæpio³ mnie" - mama czyta³a go (albo nawet recytowa³a)
na jednej z imprez w tym  domu "trzeciego wieku", do którego chodzi³a.

Na "uciekaæ", "odchodziæ szybko" mówi³a Pelunia: fyraæ. No i które-
goœ dnia fyrnê³a nam… Do swojego Bilinka, sióstr, braci, rodziców, kole-
¿anek. Tam, gdzie i my wszyscy kiedyœ fyrniemy.

TEN OSTATNI RAZ…

Tato Bilinek zmar³, maj¹c 80 lat, 18 maja 1996 roku.  Dla Peluni to
by³ wielki cios, utrata najbli¿szej osoby jest zawsze bardzo trudna. Zo-
sta³a sama. Ja ju¿ od wielu lat mieszka³am daleko, zaopiekowa³ siê ni¹
Andrzej. Po kilku latach zaczêliœmy siê dzieliæ oboje t¹ opiek¹ nad mam¹.
Pobyty Peluni na przemian, raz u mnie, raz u brata, nazywaliœmy "tur-
nusami".

Jakoœ siê Pelunia pozbiera³a, choæ z pocz¹tku bardzo gnêbi³o j¹ po-
czucie winy, ¿e w tych ostatnich godzinach nie towarzyszy³a mê¿owi.
By³ ju¿ bardzo chory, le¿a³ w szpitalu. Ja z mê¿em i dzieæmi pojecha³am
tam w czwartek, na parê godzin tylko, bo musieliœmy wracaæ do pracy.
Potem siê okaza³o, ¿e widzieliœmy siê ostatni raz, ¿e to ju¿ by³o po¿egna-
nie na zawsze. Pelunia z Andrzejem chodzili do taty do szpitala codzien-
nie, w pi¹tek wieczorem poszli tam równie¿. Mamie, która te wizyty
bardzo prze¿ywa³a, tego wieczoru mocno skoczy³o ciœnienie, trzeba jej
by³o udzieliæ pomocy - i choæ chcieli zostaæ przy ³ó¿ku taty, poradzono
Andrzejowi, ¿eby odwióz³ mamê do domu. Tak zrobi³ - a w nocy z pi¹tku
na sobotê Bilinek zmar³.

To - chocia¿ chorowa³, le¿a³ w szpitalu, wiêc niby powinniœmy byæ
przygotowani - mimo wszystko sta³o siê zbyt nagle. Œmieræ zawsze przy-
chodzi za szybko. Przecie¿ jeszcze tak niedawno by³ na chodzie, jeŸdzi³
rowerem na grzyby, cieszy³ siê z naszych odwiedzin, z wnuków. Gdy ja
teraz chodzê po lesie w poszukiwaniu grzybów, zawsze wspominam tatê.

Z pogrzebu utkwi³ mi w pamiêci szczególnie ten moment, gdy oboje z
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Andrzejem i z Peluni¹ poœrodku, podtrzymywan¹ przez nas, szliœmy za
trumn¹. I w pewnej chwili oboje przytuliliœmy siê do mamy niczym ma³e
dzieci, jakby chc¹c schroniæ siê pod jej skrzyd³ami. Ten ostatni raz. Bo
przecie¿ odt¹d to ju¿ my mieliœmy j¹ chroniæ.

Przewa¿nie mê¿owie umieraj¹ wczeœniej, a wdowy po nich jakoœ da-
lej brn¹ przez ¿ycie. Tak by³o i w przypadku Peluni. Prze¿y³a Bilinka o
15 lat, z pocz¹tku wci¹¿ jeszcze "na fleku", gdy tato zmar³, mia³a 77 lat.
Lecz mimo dobrych genów i jej latka bieg³y naprzód galopem. Czêsto
mówi³a: "Za szybko przysz³a ta staroœæ, za szybko", wzdychaj¹c przy
tym: "Gdybym tak mia³a z dziesiêæ lat mniej"…

Zdrowie jej zaczê³o szwankowaæ, kilkakrotnie trafia³a do szpitala, na
szczêœcie zawsze jej siê udawa³o wróciæ do lepszej formy, nawet gdy parê
razy jej stan wydawa³ siê groŸny. Ale by³a naprawdê z dobrego przedwo-
jennego materia³u. Maj¹c 87 lat, przesz³a w Poznaniu operacjê usuniê-
cia zaatakowanej przez nowotwór nerki - i wróci³a do si³. Ca³y oddzia³
szpitalny by³ pod wra¿eniem!

Oczywiœcie to wszystko - do czasu. Bo on wszak nie sta³ w miejscu.
Po osiemdziesi¹tce, im bli¿ej dziewiêædziesi¹tki, tym szybciej, z roku na
rok, a potem wrêcz z miesi¹ca na miesi¹c dopada³a Peluniê ta staroœæ,
co za szybko przysz³a, za szybko… Siedzia³a przy telewizorze, ale prze-
sta³a w koñcu rozumieæ, co ogl¹da, ot, byle coœ krzycza³o, bo kiepski ju¿
mia³a s³uch, zreszt¹ coraz s³abiej te¿ widzia³a i ten krzycz¹cy telewizor
g³ównie j¹ usypia³. Modli³a siê, gdy jeszcze wzrok nie ca³kiem jej wy-
siad³, z ksi¹¿eczki, potem ju¿ tylko na ró¿añcu, na koniec i o tym ju¿ nie
pamiêta³a.

Bardzo to jednak nas smuci³o, widzieæ tak¹ mamê, kiedyœ pe³n¹ wi-
goru, a teraz tak nieporadn¹. Lecz i pouczaj¹ce - nie wiadomo, jaki bê-
dzie mój koniec. Oby nie gorszy. Bo  Pelunia w³aœciwie do koñca by³a na
chodzie, nie dokucza³y jej zbytnio przewlek³e, przykre choroby, nie le¿a-
³a. Trzyma³a siê.

Do szpitala trafi³a nagle, z powodu jakiegoœ dziwnego krwotoku, w
pi¹tek, 16 grudnia 2011 roku. £udziliœmy siê, ¿e to jedynie efekt d³ugie-
go za¿ywania leków rozrzedzaj¹cych krew. W sobotê pojechaliœmy z
mê¿em do Gubina, odwiedzaliœmy mamê kilkakrotnie w szpitalu, w nie-
dzielê tak¿e. Martwiliœmy siê stanem mamy, ale nie chcieliœmy tego przy
niej okazywaæ.

By³a s³abiutka, ale kontaktowa, nawet usi³owaliœmy j¹ rozœmieszaæ
poznañskimi wspominkami, tuliliœmy j¹, ca³owaliœmy, te¿ próbowa³a z
nami rozmawiaæ, uœmiechaæ siê. Pyta³a: "D³ugo tu bêdê?", pocieszali-
œmy j¹, ¿e nie, ¿e po niedzieli mo¿e dzieñ czy dwa. Wci¹¿ wierzyliœmy, ¿e
znów siê skoñczy na strachu. "Muszê wszystko przyj¹æ", odpowiedzia³a.
Mo¿e ona ju¿ wiedzia³a, przeczuwa³a wiêcej ni¿ my?

Mia³a mieæ po niedzieli jakieœ badania. Dziœ myœlê, ¿e lekarz nie by³
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do koñca szczery, chyba nie chcia³ nam powiedzieæ ca³ej prawdy, bo przy-
puszczalnie - po nocy, podczas której stan Peluni mocno siê pogorszy³ -
on wiedzia³, ¿e chyba nie ma ju¿ szans.

Szkoda, ¿e nam tego nie uœwiadomi³, mo¿e wtedy bylibyœmy z ni¹ do
koñca. A my, jak to zwykle bywa, woleliœmy siê ³udziæ. Mama w³aœciwie
niewiele cierpia³a. W dzieñ po tej ciê¿kiej nocy czu³a siê ju¿ lepiej, nawet
zdjêto jej maskê z tlenem, mogliœmy z ni¹ rozmawiaæ, jedyny problem
stanowi³a niewygodna pozycja w ³ó¿ku, ale i tu z Andrzejem  i pielê-
gniark¹ pomagaliœmy, odwracaj¹c mamê czy podci¹gaj¹c wy¿ej na po-
duszkê.

Nie wiedzieliœmy, ¿e to s¹ nasze ostatnie z Peluni¹ rozmowy. Zmar³a
w nocy z niedzieli na poniedzia³ek. Maj¹ca wówczas dy¿ur pielêgniarka
przekaza³a wiadomoœæ, ¿e mama nas - mnie i brata - wo³a³a po imieniu,
a potem tylko westchnê³a cichutko, jak ostatnio ¿y³a. Zabrak³o nas przy
niej. W chwil œmierci cz³owiek najczêœciej jest sam. Tak by³o z Bilin-
kiem, wczeœniej z babci¹ Stasi¹, teraz z mam¹…

 Pogrzeb odby³ siê w œrodê, 21 grudnia. Potem uczestniczyliœmy w
d³ugim nabo¿eñstwie w kaplicy cmentarnej. Staliœmy z Jêdrkiem pa-
trz¹c na Peluniê le¿¹c¹ w otwartej trumnie, modliliœmy siê, nie potrafi-
³am nawet p³akaæ, tylko w œrodku wszystko mia³am zduszone z ¿alu.
Nie odrywa³am od Peluni oczu, ³adnie wygl¹da³a w swojej eleganckiej
garsonce. Teraz tañczy³a swój ostatni taniec, w tym ³adnym stroju fyra-
³a nam ju¿ na zawsze…

Przeœladuje mnie jedno wspomnienie. Pisa³am na pocz¹tku o piêk-
nych d³oniach mamy i ono w³aœnie jej r¹k dotyczy. W czasie ostatnich
turnusów, gdy Pelunia ju¿ by³a staruszeczk¹ i pomagaliœmy jej w toale-
cie, gdy podchodzi³am z ni¹ do umywalki, by umy³a rêce, puszcza³am
wodê i podsuwa³am pod strumieñ d³onie mamy. Chcia³am, ¿eby sz³o szybko
i sprawnie, ale mam dziœ ¿al do siebie, ¿e siê tak œpieszy³am. Bo czasem
siê zdarza³o, ¿e ta woda w pierwszych sekundach lecia³a zimna i Pelu-
nia za ka¿dym razem wystraszona cofa³a d³onie. To trwa³o parê sekund,
zaraz potem sp³ywa³a ju¿ ciep³a woda i my³am w niej mamie rêce, ale ten
pierwszy moment… Ta scena przeœladowa³a mnie d³ugo po œmierci mamy.
Ten jej przestrach i po sekundzie uœmiech, jakby to ona mnie przepra-
sza³a, ¿e niby czego siê tak boi jak dziecko, przecie¿ nic siê nie sta³o, to
tylko ch³odna woda… I wci¹¿ jeszcze mam wyrzuty sumienia.

Koñczê te wspomnienia s³owami mojego syna, napisanymi po œmierci
Peluni:

"Jest mi smutno, ale smucê siê dobrym smutkiem. Babcia do¿y³a s³usz-
nego wieku, do koñca by³a otoczona przez bliskich, którzy j¹ kochali i o
ni¹ dbali. Ludzie odchodz¹, a ich cz¹stka trwa wiecznie w nastêpnych
pokoleniach".

Hanna Biliñska-Stecyszyn



72  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

Na prze³omie lat piêædziesi¹tych-szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku
Powiatowy Dom Kultury, a po zlikwidowaniu powiatu gubiñskiego -
Miejski Dom Kultury mieœci³ siê w budynku z przyleg³oœciami przy ul.
Ró¿anej nr 2, gdzie wczeœniej, w latach czterdziestych XX w., siedzibê
mia³ Dom ¯o³nierza. Odbywa³y siê tu ró¿ne imprezy kulturalne. Dom
Kultury mia³ za zadanie m.in. urz¹dzanie na œwie¿ym powietrzu potañ-
cówek dla m³odzie¿y, chocia¿ starsi te¿ chêtnie z tej oferty korzystali.

W tym celu wykorzystano kawa³ek gruntu miêdzy wspomnianym
ju¿ budynkiem (niedawno wyburzonym), a budynkiem mieszkalnym pod
nr 4 (stoj¹cym do dzisiaj), odgraniczonym od ul. Ró¿anej wysokim mu-
rem z metalow¹ bram¹  (st¹d nazwa w tytule) z furt¹. W tak usytuowa-
nym miejscu  podwy¿szono i wybetonowano kawa³ek gruntu otaczaj¹c
go metalowymi barierkami, wydzielono miejsce dla orkiestry. Tañce na
takim pod³o¿u powodowa³o nadmierne zdzieranie obuwia. Mia³em kole-
gów, którzy po ka¿dej potañcówce musieli odwiedzaæ szewca, co by³o doœæ
kosztown¹ wizyt¹. Pamiêtam, ¿e "zelowanie" butów kosztowa³o 60 z³,
wstêp na imprezê 5 z³. Po pewnym czasie, ktoœ w³adny zdecydowa³ o
pokryciu betonu deskami. Tak powsta³a prawdziwa pod³oga do tañców,
do których przygrywa³y ró¿ne orkiestry m.in. z domu kultury oraz woj-
skowe, bywa³o, ¿e bawiono siê przy muzyce z g³oœnika (adaptera). Czê-

"Patelnia za ¿elazn¹ bram¹"

Rok 1962. Otwarcie Muzeum W. Piecka. W tle widaæ „¿elazn¹ bramê”.
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stotliwoœæ potañcówek by³a ró¿na, odbywa³y siê w œrodku tygodnia, a
tak¿e przed sobotnio-niedzielnymi dancingami organizowanym w po³o-
¿onej opodal sali Powiatowego Domu Kultury (póŸniej Miejskiego DK).

Do wspomnianego ju¿ miejsca - niewiadomo dlaczego - przylgnê³a
nazwa "patelnia". Sk¹d nazwa, skoro miejsce tañczenia kszta³tem patel-
ni nie przypomina³o? Podest mia³ kszta³t prostok¹ta bardzo zbli¿onego
do kwadratu. Ze wzglêdu na odosobnione po³o¿enie placu miêdzy mura-
mi i rosn¹cymi tam drzewami daj¹cymi du¿o cienia (by³o tu ponuro), to
jednak amatorów tañca nie odstrasza³o. Bywa³o, ¿e na podeœcie nie mie-
œcili siê wszyscy chêtni do zabawy. Wobec tego tañczono równie¿ na te-
renie poza podestem. Przy "suchej" pogodzie powodowa³o to unoszenie
siê nad "patelni¹" tumanów kurzu. Po takiej imprezie nie oby³o siê bez
gruntownej k¹pieli.

Jednym z cerberów stoj¹cych w furcie, egzekwuj¹cych kupno biletu
wstêpu, by³ Hieronim Sobo³ta, ale i jego czujne oko czasem udawa³o siê
zmyliæ manipuluj¹c biletami i kontramarkami (wykonane przez MDK ¿eto-
ny - przyp. autora). Ale i na to znalaz³ siê sposób - wed³ug Jana Bohatere-
wicza - mianowicie: zamiast biletu wchodz¹cym na imprezê przybijano na
rêkê stempel, uniemo¿liwiaj¹c tym samym jakiekolwiek kombinacje.

Z tamtych czasów pozosta³y wspomnienia oraz pusty plac z zarysami
fundamentów po budynku, jedna lipa i jak na ironiê usychaj¹cy platan,
który ci¹gle daje nowe "sygna³y", ¿e bardzo chcia³by jeszcze po¿yæ.

A. Leda

Orkiestra przygrywaj¹ca na „patelni” do tañca. Pierwszy z lewej, na konrabasie gra Edward
Grabia.
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Ma³a miejscowoœæ Kosarzyn le¿y w pobli¿u ujœcia Nysy £u¿yckiej do
Odry, 12 kilometrów na pó³noc od Gubina. Opórcz wsi by³ jeszcze folwar-
ku Borack. Jak poda³ Rudolf Lehmann pierwszy dokument zawieraj¹cy
nazwê wsi Cuserin pochodzi z 4 czerwca 1316 roku. Ponad 100 lat póŸ-
niej miejscowoœæ zapisano jako Kuscherin. Wieœ nale¿a³a do klasztoru
Neuzelle. Od 1416 do 1425 roku Kosarzyn nale¿a³ do posiad³oœci ziem-
skich klasztoru jako lenno,do czasów wojny trzydziestoletniej.

Walenty A. Robowski poda³, ¿e "tutaj na rzece Odrze, miêdzy wsiami
Kosarzyn, Szyd³ów i Ratzdorf, w dniu 6 kwietnia 1629 r. w ramach
ma³ej wojny handlowej prowadzonej miêdzy miastami Gubinem a Kro-
snem, mia³ miejsce napad statków gubiñskich na statki kroœnieñskie
zakoñczony konfiskat¹ 206 ton piwa, Na dzieñ 2 grudnia 1895 r. odnoto-
wano w dokumentach 305 mieszkañców miejscowoœci na obszarze
6,481km2.

Na dzieñ 1 grudnia 1910 r. 277 mieszkañców, 16 czerwca 1925 r. 360
na 74. gospodarstwa domowe, w 1933 r. 328,1939 r. 321 mieszkanców.

W 1940 r.,
w okresie II
wojny œwiato-
wej, we wsi
by³y 62 domy,
dwa m³yny, re-
stauracja, ko-
œció³, kapliczka
i dwa cmenta-
rze.

W 1945 r.
po II wojnie
œwiatowej na-
st¹pi³o wysie-
dlenie z domów
m i e s z k a ñ c ó w
niemieckich.

W tych do-
mach zaczêli stacjonowaæ ¿o³nierze Wojsk Ochrony Pogranicza, którzy
w roku 1947 te domy opuœcili. Do opuszczonych przez nich domów przy-
bywali coraz to nowi osadnicy ze wschodu, z Wo³ynia  i Wileñszczyzny.

Pani Maria przyjecha³a w kwietniu 1946 r. z rodzicami, z Wileñsz-

Kosarzyn ma 700 lat

Sklep spo¿ywczy - dawniej plebania.

Z Ziemi Gubiñskiej
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czyzny, pan Zdzis³aw Koziñski w 1947 r. z Wo³ynia. W 1948 r. pobrali
siê, za³o¿yli nie tylko rodzinê ale i gospodarstwo. Ca³e lata specjalizowa-
li siê w hodowli owiec (mieli ich oko³o 200 sztuk), w uprawie pola.

Sagê rodu Koziñskich opisa³a w ksi¹¿kach "Czerwone niebo nad Wo-
³yniem" i "Maria" pisarka kosarzyñska, Barbara "Iskra" Koziñska. Naj-
starszymi osadnikami cywilnymi byli: Franciszek Dworczak,Wincenty
Koziñski, Marcin Kazura, Stanis³awa Pop³awska, Adam Romankiewicz,
Franciszek Roszak,Tomasz Simiñski, Józef Skiercz, Maria S³obodzian,
Czes³aw Szydlik, Piotr Szydlik, Malwina Zawadzka, Jan Zawadzki.

W Kosarzynie, w 1952 roku, zamieszkiwa³y 62 osoby.
Od 1956 roku rozpoczê³a dzia³noœæ spó³dzielnia produkcyjna do któ-

rej w³¹czono gospodarstwa o ³¹cznej powierzchni 7,06 ha.
W Kosarzynie od 28 maja do 12 czerwca 1945 r. znajdowa³a siê stra¿-

nica ochrony granicy 32 Pu³ku Piechoty, a do 18 wrzeœnia 1945 r. ochra-
nia³a granicê 6 kompania piechoty 38 Pu³ku Piechoty. Komendantem
by³ por. W³adys³aw Janiszewski.

Nad rzek¹ Odr¹ znajduje siê pomnik Zenona Ch³¹da, który pe³ni¹c
wartê przygraniczn¹ 20 sierpnia 1957 roku zgin¹³ od kuli bandyty.
Ochron¹ granicy zajmowa³a siê wówczas stra¿nica WOP w ¯ytowaniu.

W Kosarzynie odkryto pok³ady ropy naftowej i gazu. Od 1991 roku
wiercono i wydobywano ropê naftow¹, a w 2013 roku kopalnia ropy za-
koñczy³a dzia³alnoœæ.

W 2003 roku, u ujœcia Nysy £u¿yckiej  do Odry, powsta³ Krzy¿ Po-
jednania. Inicjatork¹ spotkañ Polaków i Niemców z Ratzdorfu i Kosa-
rzyna by³a ewangeliczka Karin Wolff z Neuzzele. Strona Polska wyko-
na³a fundamenty, a krzy¿ postawili Niemcy. Uroczyœcie poœwiêcono "krzy¿
nad rzek¹" 13 wrzeœnia 2003 roku. Krzy¿ ten symbolizuje miejsce spo-
tkañ ludzi z obu stron granicy, wspó³pracê pomiêdzy narodami we wspól-
nej Europie oraz upamiêtnia powódŸ stulecia z 1997 r., która nawiedzi³a
Ratzdorf. Co roku w maju odbywaj¹ siê tu msze ekumeniczne, które
prowadz¹ ksiê¿a katoliccy z Polski i pastorowie z Niemiec.

Obecnie Kosarzyn kojarzy siê nam przede wszystkim z jeziorem (wêd-
kowanie przez rok, a latem przyjemnoœæ z wody i opalania). Jezioro Ko-
sarzyn to inaczej jezioro Borek, (lub Borack), tak¿e zwane, wg H.J.Berg-
manna, jeziorem Mnichów lub Zakonników. Miejscowoœæ Kosarzyn ma
charakter miejscowoœci turystycznej i wypoczynkowej. Piêkne sosnowe
lasy, grzyby, ryby œci¹gaj¹ turystów  i wczasowiczów z ca³ej Polski i z
zagranicy. Wokó³  jeziora na przestrzeni minionych lat powstawa³y oœrod-
ki wypoczynkowe.

W 1979 r. Zak³ad ERG z Gliwic wybudowa³ oœrodek wypoczynkowy
nad  Jeziorem Borek dla 200 osób. Nadleœnictwo Gubin utworzy³o ma³¹
bazê dla wêdkarzy "Oœrodek Leœny". Powsta³ te¿ oœrodek wypoczynko-
wy „Oaza” dla pracowników zak³adów gubiñskich Carina, Goflan i Dia-
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ny. W 1987
roku uroczyœcie
otwarto nastêp-
ny oœrodek wy-
poczynkowy pod
nazw¹ Wojsko-
wy Dom Wypo-
czynkowy.

Obecnie ist-
niej¹ tylko 3
oœrodki, ale ju¿
sprywatyzowa-
ne. W œrodku
wsi powsta³ pen-
sjonat agrotury-
styczny "So-

snówka".
Rada So³ecka na czele z So³tysem Waldemarem Olechem, Jadwig¹

Warzyñsk¹ i Ma³gorzat¹ Oleksiñsk¹, przy aktywnym  wsparciu miesz-
kañców Kosarzyna zorganizowa³a wspania³¹ uroczystoœæ 700 Lecia Ko-
sarzyna, na któr¹ w dniu 11.06.2016 przybyli: Wójt Gminy Gubin Zbi-
gniew Barski, Przewodnicz¹ca Rady Gminy Dorota Prugar-Wasielew-
ska, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kroœnie Odrzañskim Ro-
man Sikora, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñ-
skiej, mieszkañcy ¯enichowa, ¯ytowania, £omów, Ratzdorfu i Kosarzy-
na.

Wójt Zbigniew Barski wrêczy³ najstarszym osadnikom miejscowoœci
Kosarzyn paniom: Marii Koziñskiej, Helenie Tyszko i Stefanii Tyszko
dyplomy gratulacyjne wraz z upominkami i kwiatami. Nagrodzi³ rów-
nie¿ aktywnych spo³ecznie mieszkañców Kosarzyna w osobach: Walde-
mara Olecha, Jadwigi Warzyñskiej, Ma³gorzaty Oleksiñskiej i Bogdana
Urbana.

Jubileusz uœwietni³ zespó³ dzieci z przedszkola w Chlebowie pod opiek¹
Anny Durawy oraz ucznia Zespo³u Szkó³ w Chlebowie Damiana Karbo-
wiaka, który przybli¿y³ uczestnikom œwiêta miêdzy innymi baœñ o Od-
rze. Wystêpy wspania³ego, wszechstronnie uzdolnionego artysty Walde-
mara Pawlikowskiego z Gubina oraz akordeonisty Andrzeja Góralczyka
wprowadzi³y w atmosferê radoœci i wspomnieñ.

Ponadto mo¿na by³o zobaczyæ wystawê zdjêæ mieszkañców Kosarzy-
na udokumentowan¹ od 1957 roku, porozmawiaæ z pisark¹ Barbar¹ Iskr¹-
Koziñsk¹, która dedykowa³a obecnym na œwiêcie swoje ksi¹¿ki "Czerwo-
ne niebo nad Wo³yniem", "Maria" i "Dom nad Borkiem".

Jadwiga Warzyñska

Kopalnia Ropy Naftowej - lata siedemdziesi¹te ub. wieku.
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Okres letni sprzyja
wspomnieniom. Starsi
mieszkañcy naszego
Euromiasta ogl¹daj¹c
dawne zdjêcia w prasie,
wracaj¹ myœlami  do
dawnych czasów, kiedy
setki, a mo¿e i nawet
tysi¹ce przyjezdnych
odwiedza³o Wzgórza
Gubiñskie oraz liczne
trasy, którymi do tych
wzgórz docierano.

Wspomnijmy. Zwie-
dzanie zaczniemy od

dawnego Placu Jentscha, twórcy Muzeum Miejskiego. Budynek muzeum
sta³ i stoi do dziœ przy zbiegu dawnej Konigstrasse (dziœ 3 Maja) i Bader-
strasse (dziœ Drukarska). Przy wejœciu do budynku, w ma³ej wnêce,
sta³a figurka ch³opczyka z rybami - by³a to niewielka fontanna. Wod¹
przechodz¹cy obok latem obmywali nagrzane twarze. Muzeum posiada³o
ró¿ne cenne eksponaty, a najcenniejszym by³ z³oty skarb spod Witaszko-
wa.

Przy placu pod nr 1, nieomal naprzeciw Muzeum, sta³ budynek (w
którym jeszcze po wojnie swój sklep z pasmanteri¹ mia³ pan Pacanow-
ski}. Przed wojn¹ by³ tam zak³ad krawiecki pani Heinrich - "cudotwór-
czyni" - potrafi³a podobno uszyæ wszystko. Po miniêciu Baszty Ostrow-
skiej, id¹c ulic¹ w kierunku mostu na Lubszy, napotyka³o siê na odci-
nek linii tramwajowej. Po przejœciu mostu, w prawo skrêca³o siê w Cros-
senerstrasse, dziœ Kresow¹, z której zaraz w prawo mo¿na by³o skrêciæ
w obecn¹ ulicê dr Kunickiego i wzd³u¿ rzeki dojœæ do Placu Hindenbur-
ga - dziœ Placu Chrobrego. By³ to plac zabaw, zim¹ lodowisko, tak¿e plac
zebrañ i wieców. Nad tym placem, na skarpie wzgórza Schneidera, w
kierunku owego placu, by³ tor saneczkowy. Na wzgórzu stal browar czyn-
ny do 1943 roku (zniszczony podczas dzia³añ wojennych) oraz znany w
mieœcie lokal odwiedzany przede wszystkim przez znawców win, tak¿e
ogród piwny. Na tym wzgórzu, przed laty, by³ te¿ cmentarz wendyjski.

Id¹c ulic¹ Kresow¹ pod górê spotyka³o siê istniej¹ce jeszcze dziœ scho-
dy, które prowadzi³y do lokalu  serwuj¹cego wina (Weinstube), chêtnie
odwiedzanego przez mi³oœników tego trunku. Dalej ulic¹ Kresow¹ do-
chodzimy do ulicy Paderewskiego - od zbiegu tych ulic odchodzi³a ulicz-

Wzgórza Gubeñskie

Z tarasu restauracji na wzgórzu Engelmanna (na koñcu ul.
Ró¿anej) roztacza³ siê piêkny widok na miasto.
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ka - dziœ zabudowana, która prowadzi³a ma³ym w¹wozem wzd³u¿  ogro-
dzenia ogrodów dzia³kowych w kierunku "¿elaznego kamienia" owiane-
go legend¹. Obok kamienia sta³y ³awki i by³o to miejsce spotkañ (mówio-
no o "œwi¹tyni dumania"). Od ¿elaznego kamienia, pod górkê, prowadzi-
³a droga w kierunku dzisiejszej ulicy Gdyñskiej. Wchodzi³o siê ni¹ na
Wzgórze Wêglowe i dalej do równolegle usytuowanego sadu kieruj¹cego
siê ku Jaromirowicom z szeregami drzew wiœni i czereœni, których w
Guben by³o kilkanaœcie gatunków, a niektóre z nich owocowa³y tylko w
okolicach tego miasta. Natomiast id¹c od "¿elaznego kamienia" w lewo,
wzd³u¿ wzniesienia na którym dziœ znajduj¹ siê ogródki dzia³kowe, nie-
wielkim ³ukiem wchodzi³o siê na Wzniesienie Œlimak, z którego to po-
dobno diabe³ zamierza³ ¿elaznym kamieniem zniszczyæ budowan¹ farê.
Po pokonaniu wzgórza dochodzi³o siê do ulicy w kierunku Jaromirowic -
nad uliczk¹ przebiega³ w¹ski mostek dla pieszych, przez m³odych nazy-
wany mostem ca³usów. Dlaczego? Gdy dziewczyna próbowa³a przekro-
czyæ mostek, schowani w krzewach ch³opcy wyskakiwali i nie przepusz-
czali jej dopóki nie dostali buziaka. Dalej mo¿na by³o dotrzeæ do wzgórza
Engelmana.

Na wzgórza prowadzi³a te¿ inna trasa: od stacji kolejowej Guben przez
most drewniany (Achenbachbrucke - vis a vis dzisiejszego LO - przyp.
red.), który ³¹czy³ brzeg zachodni z wschodnim Nysy, na wprost dzisiej-
szej ulicy Majdanek. Most dostêpny by³ tylko dla pieszych i rowerzy-
stów. Zosta³ rozebrany po 1945 roku i d³ugo stercza³y po nim drewniane
pale. Obok mostu przez lata funkcjonowa³o k¹pielisko chêtnie wykorzy-
stywane przez m³odzie¿ i dzieci. Id¹c z dworca kolejowego przez most i
ulicê Majdanek turyœci (tak¿e berliñczycy) dochodzili do ulicy Piastow-
skiej. Maszeruj¹c wzd³u¿ szko³y dla dziewcz¹t (dziœ liceum), dochodzi³o
siê do schodów zwanych "drabin¹ do nieba". Na ich szczycie, ulic¹ Wy-
sockiego do Krzywoustego i Z³ot¹ maszerowano pod górê, do wie¿y Bi-
smarcka. Mo¿na by³o te¿ ulic¹ Piastowsk¹ dojœæ do schodów biegn¹cych
obok restauracji na wzg. Kaminskiego i dalej obok willi Wolfa do ulicy
Œwierczewskiego i Ró¿an¹ na wzgórze Engelmana, do piêknej restaura-
cji z której mo¿na by³o podziwiaæ piêkny widok na dolinê Nysy i okolicz-
ne wioski. Kolejny szlak wiód³ od stacji kolejowej przez Most Pó³nocny
do ulicy Piastowskiej i dalej ulica Strom¹, Miodow¹ do ulicy ¯ymier-
skiego. U zbiegu tej ulicy z ulic¹ Batalionów Ch³opskich sta³ lokal -
restauracja "Lindengarten" (Ogród Lipowy) w którym mo¿na by³o siê
zatrzymaæ lub mijajac dojœæ do ulicy Podgórnej, by dotrzeæ do "samotne-
go œwierku" oraz licznych wzniesieñ.

Ze wszystkich wzniesieñ roztacza³y siê piêkne widoki na miasto i
okoliczne wioski. Podobno w pogodne dni z wie¿y Bismarcka mo¿na by³o
zobaczyæ Lubsko i Brody.

"Der Markische Bote"  T³umaczy³ Z.Gwizdalski
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Uchwa³¹ Rady Gminy z 9 paŸdziernika 2002
roku, za szczególne zas³ugi dla rozwoju gminy,
nadano Tadeuszowi Brzeziñskiemu tytu³ Hono-
rowego Obywatela Gminy Gubin. To pierwszy
tytu³ w historii gminy, udokumentowany wpi-
sem do Ksiêgi Honorowych Obywateli Gminy.

Nie wi¹¿¹ siê z tym specjalne przywileje,
ale przys³uguje m.in. uczestniczenie na pra-
wach honorowego goœcia w sesjach rady gminy
oraz innych uroczystoœciach.

Aktu wrêczenia tytu³u w obecnoœci ca³ej
rady, zaproszonych goœci, a tak¿e ma³¿onki Barbary, dokonali przewod-
nicz¹cy Rady Gminy Juliusz Stêpieñ i wójt Edward Aksamitowski. T.
Brzeziñski otrzyma³ pami¹tkowy medal, gratulacje i kwiaty.

Ten zacny obywatel nie tylko gminy, ale i regionu, urodzi³ siê 78 lat
temu w gajówce Porêby Leœne powiat Miñsk Mazowiecki, w trzecim po-
koleniu leœników. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ w 1938 roku i chcia³ siê
dostaæ do korpusu kadetów, ale wybuch³a wojna i marzenia siê nie spe³-
ni³y. Pozosta³a mu jednak mi³oœæ do wojska, przez ca³¹ okupacjê dzia³a³
w konspiracji. Zaprzysiê¿ony zosta³ 1 maja 1941 r. do Zwi¹zku Walki
Zbrojnej, przekszta³conego póŸniej w Armiê Krajow¹. Od 1942 r. praco-
wa³ w m³ynie i przy ró¿nych pracach doraŸnych, ukrywaj¹c siê przed
Niemcami. Od 1946 r. jako osadnik wojskowy zamieszka³ w Dobrzyniu.

Pan Tadeusz w styczniu 1945 r. zg³osi³ siê ochotniczo do Powiatowej
Komendy Uzupe³nieñ w Miñsku Maz., sk¹d zosta³ skierowany do II Fron-
towej Szko³y Oficerskiej w Lublinie. Ukoñczy³ j¹ w maju w stopniu pod-
porucznika. Organizowa³ na Pomorzu 49 pu³k piechoty 14 Dywizji Pie-
choty, ¹ nastêpnie bra³ udzia³ w akcji osiedleñczej w rejonie Lidzbarka
Warmiñskiego i Dobrego Miasta. W grudniu 1945 roku skierowano go
do Wy¿szego Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, gdzie po
ukoñczeniu kursu oficerów wy¿szego sztabu dowodzi³ kompani¹, a na-
stêpnie by³ komendantem pu³kowej szko³y podoficerskiej 10 pp 4. DZ w

W wielu poprzednich numerach przybli¿yliœmy Pañstwu Honorowych
Obywateli Gubina. Tak¿e Rada Gminy Gubin nada³a tytu³y Honorowych
Obywateli Gminy. Poniewa¿ minê³y lata od uroczystoœci nadania tytu-
³ów chcielibyœmy przybli¿yæ te postacie i ich dokonania.

Pierwszy powojenny tytu³ Honorowego Obywatela Gminy Gubin nada-
no w 2002 roku. Zaszczytu tego dozna³

Tadeusz Brzeziñski
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Ostrowie Wlkp. W 1947 zawar³ w Stargardzie Gubiñskim zwi¹zek ma³-
¿eñski z pani¹ Barbar¹, która pracowa³a jako nauczycielka w Czarno-
wicach.

W 1949 r. otrzyma³ kolejne przeniesienie, tym razem pracowa³ jako
dowódca kompanii, a nastêpnie oficer operacyjny sztabu 13 pp 5. DP w
Ciborzu.

Ostatnie jego przeniesienie w 1953 roku to Oœrodek Szkolenia Ofice-
rów Rezerwy w Œremie, gdzie do chwili zdemobilizowania w 1955 roku w
stopniu kapitana, by³ pomocnikiem szefa wydzia³u wyszkolenia.

Jako osadnik wojskowy dalsz¹ s³u¿bê od 1 sierpnia 1955 r. pe³ni³ ju¿
w lasach pañstwowych, bêd¹c leœniczym w Wêglinach, w nadleœnictwie
Jasienica. Nadleœniczy Czes³aw Kmiecik w opinii o T. Brzeziñskim tak
napisa³: "Dobry leœnik, z obowi¹zków wywi¹zuje siê bez zastrze¿eñ. W
1968 r. w skali Okrêgowego Zarz¹du Lasów Pañstwowych w Zielonej
Górze zaj¹³ pierwsze miejsce we wspó³zawodnictwie pracy wœród leœni-
czych. Jest aktywnym dzia³aczem Zwi¹zku Zawodowego PLiPD.

Od 1960 r. pe³ni nieprzerwanie funkcjê przewodnicz¹cego rady za-
k³adowej przy nadleœnictwie oraz cz³onka komisji rozjemczej rady zak³a-
dowej w Lubsku. Poza prac¹ zawodow¹ i spo³eczn¹ pasjonuj¹ go sprawy
gospodarki ³owieckiej. Dobrze s¹ mu znane zagadnienia hodowli i ochro-
ny roœlin, myœliwy od 1947".

Na zas³u¿on¹ emeryturê, jako starszy leœniczy, odszed³ z honorami w
1991 roku. Nie ustawa³ w aktywnoœci spo³ecznej, od 1958 r. radny rady
gromadzkiej i nadal - z wyj¹tkiem jednej kadencji - a¿ do chwili obecnej
ci¹gle wybierany na radnego. By³ spo³ecznym przewodnicz¹cym Rady
Gminy w Grabicach, od 1963 roku dzia³acz ruchu ludowego. Dziêki jego
staraniom mieszkañcy Wêglin maj¹ m.in. dojazdow¹ drogê asfaltow¹.
Od samego pocz¹tku bra³ aktywny udzia³ i przewodniczy³ zarz¹dowi
gminnemu kombatantów, który zmienia³ nazwy. W 1981 roku mianowa-
ny do stopnia podpu³kownika, cz³onek zarz¹du wojewódzkiego, delegat
na kongres kombatantów.

Posiada wiele odznaczeñ, m.in. Krzy¿ Oficerski i Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Krzy¿ AK, medal Rod³a i za zas³ugi dla województwa
zielonogórskiego oraz wiele innych.

Ma³o jest takich wœród nas, którzy mogliby siê poszczyciæ tak ogrom-
nym zaanga¿owaniem i osi¹gniêciami. Panu Tadeuszowi i Jego Ma³¿on-
ce Barbarze sk³adamy z tej okazji serdeczne gratulacje.

Zygmunt Traczyk Gazeta Gubiñska nr 19/2002

Od redakcji: Tadeusz Brzeziñski zmar³ 22 paŸdziernika 2002 roku,
w dwa tygodnie po otrzymaniu zaszczytnego wyró¿nienia. Pochowany
na cmentarzu w Stargardzie Gubiñskim.


