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Na pocz¹tku maja (5.05.2017) podczas walnego zebrania sprawozdawczego
cz³onkowie SPZG podsumowali dzia³alnoœæ w minionym roku sprawozdawczym.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci zarz¹du przedstawi³ zebranym prezes zarz¹du Ste-
fan Pilaczyñski. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie zatwierdzi³o sprawoz-
danie i dokumenty finansowe. Zebrani jednomyœlnie przyjêli bogaty program dzia-
³ania na kolejny rok. W dyskusji poruszono wiele ciekawych w¹tków. Np. Tadeusz
Raut postulowa³ by w ci¹gu roku organizowano co najmniej dwa spotkania z cie-
kawym lub wa¿nymi Lubuszanami, Jan Skóra prosi³ o interwencjê u burmistrza
w sprawie zniszczonej rzeŸby Œwiatowida w centrum miasta. Sporo uwagi w dys-
kusji poœwiêcono maj¹cej ukazaæ siê jesieni¹ publikacji zatytu³owanej "Vademe-
cum Gubina". Pada³y propozycje tematów, które powinny ukazaæ siê w publikacji,
poszerzono sk³ad Zespo³u Redakcyjnego, którego kolejne posiedzenie odbêdzie siê
13 czerwca w Izbie Muzealnej.

Korzystaj¹c z okazji redakcja Vademecum kolejny raz zwraca siê z apelem o
wsparcie tego przedsiêwziêcia. Prosi o tematy, które powinna obejmowaæ publika-
cja, prosi o pytania i wskazówki. Zdaniem pisz¹cych powinna to byæ pozycja wy-
dawnicza zredagowana w du¿ej mierze przy udziale mieszkañców naszego mia-
sta. (red.v.)

Zebranie cz³onków SPZG

Prezes SPZG Stefan Pilaczyñski przedstawi³ zebranym sprawozdanie z dzia³anoœci za 2016 rok.
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Przemówienie z okazji ods³oniêcia 27 kwietnia 2017 roku tablicy pami¹t-
kowej w miejscu by³ego miêdzyna-
rodowego obozu pracy przymuso-
wej (do 1945 roku) na terenie dzi-
siejszego Przedsiêbiorstwa Oczysz-
czania Œcieków Gubin-Guben.

Szanowny Panie burmistrzu
Mahro, Szanowny Panie Burmi-
strzu Bartczak, Panie i Panowie.

Jakiœ czas temu zwróci³em siê
listownie do prezesa gubeñskiego
Zak³adu Wodno-Knalizacyjnego
pana Feige, w którym pisa³em
m.in.:

"Szanowny Panie Feige,
Niedawno w mediach szeroko

informowano o jednym z ostatnich
procesów przeciw by³emu SS-ma-
nowi z obozu pracy Guben. W cza-
sie tego procesu zeznawa³a tak¿e
jedna z pañ, która prze¿y³a obóz
koncentracyjny - Suzan Polack.
Pani Polack przyby³a z Wêgier do
obozu w Oœwiêcimiu, a stamt¹d do
Guben, do tzw. Miêdzynarodowe-
go obozu pracy "Köenigspark", w
którym przebywali ju¿ francuscy i w³oscy jeñcy wojenni.

Tu zmuszana by³a wraz z towarzyszkami niedoli do pracy dla filii zak³adu
Lorenz AG, który znajdowa³ siê przy by³ej ulicy Uferstrasse (Guben). Dziœ w
tym budynku znajduje siê plastinarium Günthera von Hagensa. W pierwszych
dniach lutego 1945 roku obóz - z powodu zbli¿aj¹cego siê frontu - rozwi¹zano,
a wiêŸniów w marszu œmierci skierowano do Bergen-Belsen.

Miêdzynarodowy obóz "Koenigspark" zajmowa³ czêœæ terenu, na którym w
1998 roku wybudowano polsko-niemieck¹ oczyszczalni¹ œcieków.

Z tego powodu zwracam siê do pana z proœb¹ o rozmowê celem ustalenia
sposobu zorganizowania miejsca pamiêci  w by³ym podobozie KZ Gross Rosen
i upamiêtnienia tego miejsca" - Peter Andreas

Pamiêci przymusowych robotnic

Przemawia Peter Andreas.
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Dziœ nadszed³ dzieñ, w którym przekazujemy spo³ecznoœci tablicê przypo-
minaj¹c¹ o tym obozie. Za wszystko chcia³bym panu, Panie Feige i pana pol-
skim kolegom serdecznie podziêkowaæ. Dziêkujê tak¿e obu burmistrzom, ¿e
znaleŸli czas by wzi¹æ udzia³ w tym spotkaniu. Podobnie dziêkujê wszystkim
obecnym. Chcia³bym tak¿e podziêkowaæ Stowarzyszeniu Koœcio³ów Ewange-
lickich z Guben i Regionowi za udzia³ w sfinansowaniu tablicy informacyjnej.

Podczas zbierania informacji o obozie pozna³em ¿yj¹c¹ w Szwecji wiêŸ-
niarkê tego obozu. Dobrze pamiêtam chwile, gdy siedzia³em naprzeciw artyst-
ki Lenke Rothman w 1997 roku, w jej atelier w Sztokholmie, i próbowa³em
swoj¹ s³ab¹ znajomoœci¹ jêzyka angielskiego nawi¹zaæ kontakt oraz przedsta-
wiæ powód moich odwiedzin. Uwa¿nie s³ucha³a moich wyznañ patrz¹c mi w
oczy. Po pewnej chwili powiedzia³a: "Niech pan mówi po niemiecku, bêdzie to
chyba ³atwiej dla pana".

W 1999 roku przys³a³a mi - z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia - obraz. Ten
motyw kwiatowy zdobi teraz tablicê pami¹tkow¹, która informuje o obozie w
jêzyku polskim, niemieckim i angielskim.

W moim artykule, w roczniku historycznym miasta Guben 2011/2012, mo¿-
na dowiedzieæ siê wiêcej.

Niedawno obchodzono 72. rocznicê uwolnienia obozu koncentracyjnego w
Dachau, który by³ znanym powszechnie, du¿ym obozem koncentracyjnym.

Obóz "Köenigspark" jest prawie nieznany. Czêsto s³yszê w czasie rozmowy
o tym, ¿e "nic o tym nie wiadomo". By³oby dobrze, gdyby dzieñ dzisiejszy
wniós³ pewne zmiany. Dzieñ ods³oniêcia tej tablicy wybrano z premedytacj¹,
poniewa¿ wiêŸniowie po likwidacji obozu w pierwszych dniach lutego 1945
roku w marszu œmierci przeszli do Bergen-Belsen. Tam zamordowano w mar-
cu 1945 roku Anne Frank - zaledwie kilka tygodni przed uwolnieniem obozu
przez brytyjskich ¿o³nierzy w dniu 15 kwietnia 1945 roku. Warunki tam panu-
j¹ce by³y niewyobra¿alne. Dziwne, ¿e gubeñskie wiêŸniarki zdo³a³y prze¿yæ to
piek³o. Te które by³y za s³abe lub chore z zimn¹ krwi¹ zamordowano podczas
marszu. Jeden z w³oskich jeñców wojennych zapisa³ to w swoim dzienniku. Ta
zbrodnia - niestety - nie mo¿e byæ darowana. Jednak nale¿y przynajmniej
wiedzieæ, co siê sta³o. Tablica informacyjna powinna to u³atwiæ.

Poœwiêcaj¹c czas historii naszego miasta dok³adamy cegie³kê dla jego przy-
sz³oœci. Wydaje siê to mo¿e paradoksalne, ale naszym przedsiêwziêciem daje-
my przysz³ym generacjom oraz odwiedzaj¹cym nasze miasta wiedzê, jakie
wspomnienia s¹ godne zachowania i powa¿ania. To miejsce tak¿e od dziœ do
tego w³¹czono.

Peter Andreas
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Gubeñskie ¿etony gazowe
Mimo, ¿e g³ównym odbiorc¹ by³ przemys³, to

klientów indywidualnych by³o te¿ sporo. Gaz ju¿
wtedy s³u¿y³ do zasilania grzejników i kuchenek
gazowych. Przy du¿ej liczbie klientów problemem
sta³o siê inkasowanie nale¿noœci oraz nieuczci-
woœæ niektórych odbiorców. Aby temu zaradziæ,
wprowadzono gazomierze - automaty, które po
wrzuceniu do nich specjalnego ¿etonu i przekrê-
ceniu dŸwigni mechanizmu pozwala³y na zu¿yt-
kowanie okreœlonej iloœci gazu.

Warto wspomnieæ, ¿e w u¿yciu by³y te¿ auto-
maty na monety, które najwiêksz¹ popularnoœæ
zyska³y w Ameryce.

Nie uda³o siê ustaliæ, kiedy gubiñskie zak³a-
dy gazownicze wprowadzi³y pierwsze automaty i
¿etony. Wydaje siê, ¿e mia³o to miejsce po I woj-
nie œwiatowej. Jedyne nam znane gubiñskie ¿eto-
ny gazowe pochodz¹ z 1921 roku. Z badañ wia-
domo, ¿e miejscowy wytwórca gazu wyemitowa³
szeœæ rodzajów ¿etonów wykonanych z mosi¹dzu,
przy czym ró¿ni³y siê one jedynie iloœci¹ "pere-
³ek" na obwódce (od 76 do 83) i usytuowaniem
a¿urowej piêcioramiennej gwiazdy.

Jednym z elementów zdobniczych rewersu jest
doœæ swobodnie potraktowany dawny herb mia-
sta. Jak d³ugo one s³u¿y³y -  nie wiemy. Przez
analogie z innymi miastami mo¿na przyj¹æ, ¿e
jeszcze w czasie drugiej wojny œwiatowej by³y one
w ograniczonym u¿yciu.

Mo¿e ktoœ z Pañstwa wie wiêcej albo zna inne ¿etony gubiñskie? Prosi-
my o kontakt. (tb)

Nowe eksponaty w Izbie
Muzealnej
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Aparat fotograficzny
Aparat fotograficzny mieszkowy

zosta³ wyprodukowany w zak³adzie
AGC - MUENCHEN prawdopodobnie
w latach 30. XX wieku. Aparat jest
przystosowany do wykonywania nega-
tywów na p³ytce szklanej, a po zamon-
towaniu przystawki na przewijanym
filmie 120. W komplecie posiada os³o-
nê wykonana z sukna chroni¹c¹ przed
œwiat³em podczas wykonywania zdjêæ
z wykorzystaniem statywu.

Serdecznie dziêujemy ofiarodaw-
cy panu Ignacowi Horowskiemu z Gu-
bina. (tb)

Przekazany do Izby Muzealnej i
d³ugo  rozpo-
znawany eks-
ponat, to stary
przyrz¹d geode-
zyjny zwany
wêgielnic¹ zwierciadlan¹. Wêgielnica wykonana zosta³a
przez majstra-optyka H. Foerstera w Poznaniu, w latach
1939-1945 i s³u¿y³a do wyznaczania w terenie linii pro-
stopad³ej do wczeœniej wyznaczonej prostej. To proste
urz¹dzenie sk³ada siê z metalowego pude³ka w którym
znajduj¹ siê dwa ma³e lusterka tworz¹ce miêdzy sob¹ k¹t
45 stopni i r¹czki z uszkiem do zawieszania.

To, ju¿ historyczne urz¹dzenie, wyparte zosta³o przez
skomplikowane przyrz¹dy geodezyjne.

Przyrz¹d znalaz³ siê w zbiorach Izby Muzealne dziêki
Jerzemu Zawadzkiemu, a w ustaleniu ,,co to jest?" zde-
cydowanie pomóg³ pan Oskar z Pracowni Optycznej przy
ul. Basztowej. Dziêkujemy. (tb)

PS. Nazwa wêgielnica nie pochodzi od wêgla, tylko od
wêg³a (naro¿nika)

Wêgielnica zwierciadlana



8  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

Przez pewien okres po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w kwietniu 1945
roku mieszkañcy Gubina u¿ywali zastane i dalej istniej¹ce niemieckie nazwy
ulic. Œwiadcz¹ o tym ró¿ne dokumenty z tamtego czasu. Wydaje siê to byæ
spraw¹ normaln¹ jako, ¿e nowa w³adza maj¹c na g³owie wiele problemów,
sprawê nowego nazewnictwa ulic nie traktowa³a jako pierwszorzêdn¹. Nato-
miast niezbêdnym by³o "przypisanie" nowych mieszkañców miasta do jakichœ
adresów. Trudno dziœ ustaliæ od kiedy zaczê³o obowi¹zywaæ polskie nazewnic-
two gubiñskich ulic.

Jakie wówczas stosowano zasady nadawania nowych nazw ulicom? Wszak
ponad stu ulicom trzeba by³o nadaæ nowe polskie nazwy. Czy by³ to proces
d³ugotrwa³y, czy wykonano to zadanie z nale¿yt¹ starannoœci¹? Trudno dziœ po
kilkudziesiêciu latach ustaliæ. Trudno dotrzeæ do jakichkolwiek dokumentów z
tamtych lat.

Wpad³y mi w rêce dwa bardzo ciekawe, bardzo stare plany miasta z nanie-
sionymi nazwami ulic. Wykonano je na kopiach przedwojennych planów nie-
mieckich. Trudno okreœliæ rok powstania tych zapisków, ale wykonane na pewno
po 1945 roku. Plan pierwszy (kopia planu Guben z 1933 roku) z naniesionymi
zapiskami, posiada piecz¹tkê gubiñskiego PTTK. Na planie naniesiono plano-
wane(?) nowe nazwy ulic. I tak np. czêœci obecnej ulicy Kosynierów na odcinku
od ulicy 1 Maja do ulicy Spokojnej napisano nazwê Dêbowa (od przedwojennej
Eiholzstrasse), park na przed³u¿eniu ulicy Piastowskiej zapisano jako Park
Królewski (do 1945 Königpark), ulica Nowotki mia³a nazywaæ siê Góra Zielo-
noœwi¹tkowa, Piastowska - Zielona £¹ka, Wojska Polskiego - Nyska, itd. Na
drugim planie z naniesionym w tytule logo MZBM (opartym na kopii niemiec-
kiego planu z 1939 roku), sugerowano nowe nazwy np. placów: dzisieszy Park
5 Dywizji zapisano jako Plac Wolnoœci (taka nazwa placu istnia³a, dowodem
jest bêd¹cy w zbiorach Izby Muzealnej kafel piecowy z odbit¹ piecz¹tk¹ wy-
twórcy - Gubin plac Wolnoœci), rejon tzw. „ruskiego stawu” zapisano jako Park
Moniuszki, a plac w centrum miasta przy ruinie fary to Plac Zwyciêstwa.

Dziœ brak jakichkolwiek informacji, które dawa³yby odpowiedŸ na pytanie:
w jakim celu takie plany tworzono i kiedy?

Po latach nie mozna ustaliæ dlaczego np. na tzw. osiedlu Barlickiego zdecy-
dowana wiêkszoœæ nazw ulic wywodzi siê od nazwisk przedwojennych dzia³a-
czy PPS i komunistów z PPR (Buczka, Okrzei, Waryñskiego, Barlickiego, itd.),
a po³ozona obok ulica nazywa siê Ho¿a? Sk¹d wywodzi siê nazwa jednej z ulic
nazwana ulic¹ Pikusia? A sk¹d wziê³a siê ulica Lotnicza, Morska, itp.?

Nazwy gubiñskich ulic
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W ksi¹¿ce "Alfabet gu-
biñskich ulic" autorstwa
Wies³awa £abêckiego i Ste-
fana Pilaczyñskiego wyda-
nej przez SPZG w lutym
2011 roku autorzy wymie-
niaj¹ kilkanaœcie nazw ulic
o których wszelki s³uch za-
gin¹³. Wspomina siê m.in.
ulice: Mokr¹, Orkana, Ry-
back¹, Smocz¹, Staro-
œciañsk¹, Tuwima, Za-
mszow¹ i jeszcze kilkana-
œcie innych. Kilka z nich
znaleziono na zachowa-
nych urzêdowych wyka-
zach ulic. Zatem - na jed-
nych wykazach by³y, a na
kolejno wydanych ju¿ nie.
Dlaczego, z jakich powo-
dów zniknê³y z wykazów i
planów? Nie wiadomo.

Przy okazji wspomnê o
innej ciekawostce z prze-
sz³osci. Otó¿ dzisiejsza uli-
ca Mylna pierwotnie nazy-
wa³a siê Pokojowa (przed
wojna Friedenstrasse - Po-
kojowa). W centrum jednej
z ulic nadano  nazwê Obroñców Pokoju. I obie te ulice mylono. By unikn¹æ
kolejnych k³opotów ulicê Pokojow¹ nazwano Myln¹ - by ju¿ nigdy nie mylono
jej z ulic¹ Obroñców Pokoju.

Od nadania nowych polskich nazw ulicom minê³y lata. Mieszkañcy oswoili
siê z nimi, najczêœciej maj¹c doœæ obojêtny stosunek do patronów ulic przy
których przez lata mieszkali. Raczej nie zastanawiano siê kim by³ Krasicki
(biskupem czy Jankiem), Buczek (Marian czy te¿ inny), czy nazwa ulicy Wil-
helma Piecka by³a s³uszna, czy te¿ nie, czy ulica 22 lipca to nazwa zasadna czy
te¿ nic nie warta? Tak by³o do czasu, kiedy transformacja ustrojowa po 1989
roku dotar³a do Gubina.

Propozycje zmian nazw ulic naniesione na przed-
wojennym planie miasta. Kiedy je naniesiono - trudno
dziœ ustaliæ.
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W lokalnych "Wiadomoœciach Gubiñskich" z 1993 roku mo¿na przeczytaæ,
¿e ówczeœni radni "dobrali" siê do tematu zmiany nazw ulic, które wówczas
uznano za politycznie nies³uszne. Nie by³o odgórnego nakazu, a raczej presja
œrodowiska zwi¹zanego z nowo wybran¹ lokaln¹ w³adz¹ co do zasadnoœci nazw
niektórych ulic. Wówczas radni zmienili nazwy czterech ulic, wg nich politycz-
nie niepoprawnych.

Uchwa³¹ Rady Miejskiej w kwietniu 1993 roku zmieniono nazwê uli-
cy 22 lipca na ulicê Rycersk¹, ulicy Emilii Plater na ulicê Miodow¹,
ulicê Armii Czerwonej na ulicê Podgórn¹ i ulicê Wilhelma Piecka na
ulicê Ró¿an¹. We wrzeœniu 1993 roku, z okazji przyjêcia przez 5 Dywizjê
Zmechanizowan¹ tradycji kresowych 5 KDP, zmieniono na wniosek dowódz-
twa dywizji nazwê ulicy gen. Aleksandra Waszkiewicza na ulicê Kre-
sow¹. Rada Miejska sygnalizowa³a zmianê nazw kolejnych ulic. Uchwa³a mia³a
byæ podjêta do koñca czerwca. Wówczas proponowano takie zmiany: ulica Bar-
lickiego na Zimowa lub Zacisze, ulica Œwierczewskiego na Jagielloñska, ulica
Waszkiewicza - do Szko³y Podstawowej nr 3 na Kroœnieñska dalej Poznañska,
ulica ¯ymierskiego na Platanowa, ulica Jednoœci Robotniczej na Cicha, ulica
Lenino na Bohaterów bitwy pod Lenino, ulica Majdanek na Olimpijska, ulica
Nowotki - brak propozycji, ulica Armii Ludowej na Dêbowa, Park Waszkiewi-

We wrzeœniu 1993 roku zmienioono nazwê ulicy gen. Waszkiewicza na ulice Kresow¹. W
uroczystoœci nadania nowej nazwy wziê³a udzia³ ¿ona gen. W. Andersa - Irena.
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cza na Park Widokowy, ulica Fornalskiej na Husarska, ulica Findera na U³añ-
ska, ulica Lampego na Szwole¿erów, ulica Hanki Sawickiej na Strzelecka, ulica
Dubois na Saperów, ulica Kasprzaka na Podchor¹¿ych, ulica Okrzei na Hetmañ-
ska, ulica Buczka na Legionistów, ulica Luksemburg na Grenadierów.

Pomimo przedstawionych w mediach propozycji uchwa³a nie wesz³a do po-
rz¹dku obrad czerwcowej sesji Rady Miejskiej. Jak po latach wspomina ówcze-
sny radny powodem takiej sytuacji by³a stosunkowo b³aha przyczyna. Zanim
radni przeg³osowali nowe nazwy o propozycjach poinformowa³o radio Zachód
w korespondencji Gubina, st¹d informacja "powêdrowa³a" do Guben w którym
akurat przygotowywano wydruk nowego planu miasta. Na planie naniesiono
nowe, niezatwierdzone nazwy. Okaza³o siê, ¿e mieszkañcy Guben dowiedzieli
siê o zmianach nazw ulic wczeœniej, ni¿ mieszkañcy Gubina. Radni wyrazili z
tego powodu niezadowolenie, a sprawa nie wesz³a pod obrady Rady Miejskiej.
Ani na sesji czerwcowej, ani w póŸniejszych latach.

Parê miesiêcy póŸniej na ³amach lokalnych "Wiadomoœci Gubiñskich" (WG
nr 14 z 22 lipca 1993 i nr 15 z 12 sierpnia 1993) wypowiedzia³ siê nauczyciel i
regionalista, Walenty Andrzej Robowski. W artykule zatytu³owanym "G³osy w
sprawie zmiany nazwy ulic" zaj¹³ stanowisko w sprawie niektórych propozycji
przedstawionych przez radnych. Napisa³ m.in.: Sprawê nadania nazwy ulicy
nale¿y rozpatrywaæ tak, jak nadanie imienia narodzonemu dziecku. Jej miano
winno byæ takie, aby w przysz³oœci wyklucza³o zmiany z powodu wstydliwej
nazwy £atwiej, gdy dotyczy to nowopowsta³ej ulicy, gorzej przy dokonaniu
przechrzczenia ju¿ istniej¹cej Wymaga to od rodziców chrzestnych szczególnej
rozwag.

Nie mo¿na przejœæ obojêtnie wobec propozycji dokonania zmian nazw a¿ 23
ulic (3 ju¿ dokonane) w tak niewielkim mieœcie jakim jest Gubin i to w wiêk-
szoœci bez uzasadnienia, zw³aszcza, gdy ka¿da zmiana poci¹ga za sob¹ olbrzy-
mie wydatki i to w okresie sta³ego zubo¿enia spo³eczeñstwa. Coraz bardziej
odczuwa siê brak pieniêdzy na s³u¿bê zdrowia, oœwiatê, kulturê, na utrzyma-
nie bezpieczeñ-stwa kraju itp. Jak mo¿na marnotrawiæ pieni¹dze. gdy coraz
wiêksza czêœæ naszego spo³eczeñstwa zaczyna ¿yæ w warunkach nêdzy. Czy ta
radosna twórczoœæ jest nam potrzebna?

Pozwolê sobie na przytoczenie kilku przyk³adów niefortunnego projektu
zmian. Có¿ daje przemianowanie ulicy "Lenino" na "Bohaterów bitwy pod
Lenino"? Mamy ulicê Grunwaldzk¹, Westerplatte, Tobruk, s¹ to powszechnie
znane Polakom miejsca pól bitewnych i zbêdne s¹ upiêkszaj¹ce dodatki. Dzie-
lenie ulicy Waszkiewicza na dwie czêœci stwarza dodatkow¹ trudnoœæ zwi¹-
zan¹ z koniecznoœci¹ zmiany numeracji domów. Czy to ma sens?
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Zmiana nazwy "Parku Waszkiewicza" na "Park Widokowy" nasuwa pyta-
nie, czy ta nowa nazwa jest konieczna, skoro sam park nie posiada a¿ tak
wielkich walorów turystycznych, mo¿e zostaæ chwilowo bez nazwy. Istniej¹c¹
tablicê mo¿na usun¹æ, a z nazwaniem poczekaæ na lepsze czasy.

Nazwy ulicy Jednoœci Robotniczej nie nale¿y kojarzyæ z okresem PRL, a
traktowaæ w aspekcie ponadczasowym. Czy¿ jednoœæ robotników nie by³a pod-
por¹ "Solida moœci"? Projekt zmiany nazwy "Armii Ludowej" na "Dêbow¹"
œwiadczy o pewnej nieznajomoœci faktów historycznych przez projektodawców.
Do Armii Ludowej nale¿eli nie tylko cz³onkowie PPR, ale wielu bezpartyjnych,
którzy pragn¹c walczyæ z okupantem trafili w szeregi AL, a nie do AK. W
warunkach konspiracji trudno by³o dokonywaæ wyboru. Walczyli i ginêli za
Polskê. Pod koniec powstania warszawskiego gen. Tadeusz Bór Komorowski,
ju¿ jako Naczelny Wódz, rozkaza³ wydawaæ ¿o³nierzom AL legitymacje akow-
skie, aby umo¿liwiæ im pójœcie do niewoli i uchroniæ przed represjami ze strony
Niemców. Dowództwo powstania nada³o wysokie odznaczenia bojowe tak¿e
¿o³nierzom AL. O tym, czy ulice w Gubinie maj¹ nosiæ nazwy "Œwierczewskie-
go", "Waszkiewicza" czy "¯ymierskiego" powinny siê wypowiedzieæ najpierw
œrodowiska kombatanckie.

Nazwa ulicy "Majdanek" zosta³a nadana celem uczczenia pamiêci zamor-
dowanych przez hitlerowców ludzi bliskich repatriantom ze wschodnich rubie-
¿y Polski. Nale¿y te¿ przypomnieæ, ¿e po zajêciu Lubelszczyzny przez wojska
radzieckie na terenie by³ego obozu na Majdanku NKWD wiêzi³o ¿o³nierzy Pol-
ski Podziemnej. Zmiana nazwy na "Olimpijsk¹" uw³acza ich pamiêci.

W propozycjach nowych nazw pojawi³y siê ulice: "Husarska", "U³añska",
"Hetmañska", "Szwole¿erów", "Strzelecka", "Saperów", "Podchor¹¿ych", "Le-
gionistów", "Grenadierów", których niekonkretne formy nie wi¹¿¹ siê tradycyj-
nie z miastem. Czy¿ nie lepiej nadaæ im nazwy konkretnych jednostek wojsko-
wych, które wnios³y swój wk³ad w ¿ycie Gubina, lub konkretnych ¿o³nierzy
(np. saperów, którzy zginêli przy rozminowywaniu czy ¿o³nierza gin¹cego w
czasie wyprowadzania z po¿aru wozu bojowego itp.).

Jak widaæ komisja szczególn¹ sympati¹ darzy dzia³aczy polskiego ruchu
robotniczego, nie odró¿niaj¹c socjalistów od komunistów. Z tej przyczyny przy-
toczê pewne dane biograficzne zagro¿onych zmianami bohaterów:

1. Norbert Barlicki - (1880-1941) dzia³acz PPS, pose³ na sejm RP (1919-
1935), skazany w procesie brzeskim przez sanacjê. Aresztowany w 1940 roku,
zgin¹³ w Oœwiêcimiu.

2. Stanis³aw Dubois - (1901-1942), od 1918 roku w PPS, uczestnik po-
wstañ œl¹skich, pose³ na sejm RP (1928-1930), cz³onek KC OMTUR. Areszto-
wany w 1940 roku. Zgin¹³ w Oœwiêcimiu.
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3. Stefan Okrzeja - (1886-1905), cz³onek organizacji bojowej PPS (na czele
organizacji w latach 1905-1907 sta³ Józef Pi³sudski, schwytany podczas za-
machu na komisariat policji na Pradze i stracony na stokach Cytadeli War-
szawskiej w 1905 roku. Bohaterska postaæ w okresie przedwojennym doczeka-
³a siê filmu, który niedawno emitowa³a TVP. W czasie Powstania Warszaw-
skiego jeden z pu³ków Armii Krajowej nosi³ imiê.

4. Marcin Kasprzak (1860-1905) dzia³acz ruchu robotniczego PPS w zabo-
rze pruskim, dzia³acz SDKPiL. Stracony przez w³adze carskie na stokach Cy-
tadeli Warszawskiej.

Nie powinniœmy zapominaæ, ¿e w okresie poprzedzaj¹cym Kongres Zjedno-
czeniowy PZPR i póŸniej dzia³aczy PPS spotyka³y szczególne represje ze strony
stalinowców polskich Œwiadcz¹ o tym liczne procesy s¹dowe (m.in. Kazimie-
rza Pu¿ka i innych), w których dzia³aczy PPS nazywano agentami rodzimego
i miêdzynarodowego kapita³u w szeregach robotników zakoñczone wyrokami
d³ugoletniego wiêzienia. Czy mamy zatem prawo zniewa¿aæ teraz pamiêæ dzia-
³aczy PPS walcz¹cych o polepszenie bytu klasy robotniczej.

W pañstwach Europy Zachodniej pamiêæ bojowników o sprawy robotników
jest szanowana S¹ muzea Marksa i Engelsa. W Pary¿u na cmentarzu Pere-
Lachaise jest pomnik-œciana poœwiêcona straconym komunardom, którzy w
1871 r. walczyli przeciw wojskom monarchii. W ich szeregach walczyli te¿
polscy genera³owie Jaros³aw D¹browski i Walery Wróblewski. Francuzi maj¹
te¿ szacunek dla rewolucjonistów I789 roku, którzy obalili monarchiê, stracili
króla i królow¹ daj¹c pocz¹tek Republice Francuskiej. Dzieñ zdobycia Bastylii
-14 lipca - obchodzony jest jako œwiêto narodowe, trójkolorowy sztandar rewo-
lucji sta³ siê sztandarem Francji, a rewolucyjna "Marsylianka" - hymnem pañ-
stwowym. Jak widaæ Francuzi potrafi¹ szanowaæ swych rewolucjonistów.

W propozycjach komisja ca³kowicie pomija zas³u¿onych dla regionu, o czym
wspomina Witold Piwoñski w Wiadomoœciach Gubiñskich nr 11/1993. £¹czy
siê to z pamiêci¹ o dawnych mieszkañcach tych ziem - £u¿yczanach. Nie wi-
daæ te¿ nazwisk ludzi zas³u¿onych dla miasta Gubina z okresu powojennego.
A przecie¿ byli tacy. Czy tylko dr Tadeusz Kunicki zas³u¿y³ na pamiêæ?

W Gubinie od 1945 roku dzia³a³o ponad 40 ksiê¿y. Niektórzy z nich ju¿ nie
¿yj¹. Czy ¿aden z nich nie zas³u¿y³ na to, aby któraœ z gubiñskich ulic nosi³a jego
imiê? Œwiadectwem popularnoœci jednego z nich w spo³ecznoœci miasta móg³ byæ
manifestacyjny pogrzeb ks. kanonika Aleksandra Dobruckiego 8 lutego br.

Powa¿n¹ rolê w ¿yciu miasta odgrywali te¿ nauczyciele. Ograniczê siê tyl-
ko do przedstawienia trzech przedstawicieli tego zawodu.

1. Józef Wieszczeczyñski - organizator i pierwszy inspektor oœwiaty w Gubinie.
2. Mieczys³aw Mierzyñski - organizator i pierwszy dyrektor Liceum i Gim-
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nazjum w Gubinie.
3. Stanis³aw £oziñski - organizator i kierownik Szko³y Podstawowej nr 1

w Gubinie, któremu w latach piêædziesi¹tych zabroniono mieszkaæ w strefie
nadgranicznej. Nadmieniam, ¿e ¿aden z nich nie nale¿a³ do PPR czy PZPR. A
przecie¿ s¹ te¿ ludzie innych zawodów, którzy zas³u¿yli na trwa³¹ pamiêæ!
Przy dokonywaniu zmian nazw kierowaæ siê pewnymi kryteriami:

1. Zmianê nazwy dokonywaæ nale¿y, je¿eli obecna nazwa jest uw³aszczaj¹-
ca godnoœæ narodu polskiego, narusza ogólnie przyjête normy wartoœci ogólno-
ludzkich.

2. Wnioski o zmianê nazwy winny byæ merytorycznie uzasadnione i przed-
stawione mieszkañcom danej ulicy celem zasiêgniêcia ich opinii.

3. W nadawaniu nowych nazw nie szukaæ wielkich bohaterów, a zwróciæ
wiêksz¹ uwagê  na upamiêtnienie ludzi czy organizacji, instytucji szczególnie
zas³u¿onych dla regionu.

4. Siêgaæ do ³u¿yckich tradycji regionu. Zw³aszcza w obliczu obecnego za-
gro¿enia £u¿yczan wynarodowieniem ich poprzez ich wysiedlenie z terenów
przeznaczonych na kopalnie odkrywkowe wêgla. A przecie¿ £u¿yczanie s¹ ostoj¹
s³owiañszczyzny na Zachodzie.

5. W du¿ym stopniu nale¿y te¿ uwzglêdniæ mo¿liwoœci finansowe dokony-
wanych zmian aby nie ucierpia³o na tym spo³eczeñstwo.

Walenty Andrzej Robowski

Nazwy nadane ulicom przez polsk¹ w³adzê samorz¹dow¹ po 1945 roku
wpisa³y siê na trwa³e w krajobraz miasta. Nie przypominam sobie by w okre-
sie pomiêdzy pocz¹tkiem lat 60-tych ub. wieku, a koñcem lat 80-tych mia³y
miejsca uroczyste nadania nowych nazw ulicom. Owszem pamiêtam, ¿e zda-
rza³y siê przypadki likwidowania ulic. Znika³y lub powstawa³y one g³ównie z
powodów zmian w ukszta³towaniu terenu wymuszonych np. budow¹ nowego
obiektu czy popraw¹ warunków w ruchu drogowym. By³y to jednak przypadki
bardzo odosobnione. Przypomnê np. now¹ ulicê zbudowan¹ w celu poprawy
warunków dojazdu do przejœcia granicznego. Skrócono wówczas ulicê Wyspiañ-
skiego, a dobudowano ma³y odcinek tej ulicy ³¹cz¹c j¹ z ulic¹ Chopina. Tym
samym dojazd do mostu granicznego by³ ³atwiejszy. W podobnym czasie zli-
kwidowano ulicê Lubusk¹, która rozpoczyna³a siê niedaleko budynku PTTK
(wczeœniej ³aŸni) i bieg³a w kierunku pó³nocnym na zapleczu budynku kawiar-
ni "£u¿yczanka", by zakoñczyæ swój bieg w okolicy bloków na ulicy B. Chrobre-
go. Po ulicy pozosta³a tylko tabliczka z nazw¹, przez lata ukryta w pn¹czach
porastaj¹cych œcianê jednego z budynków tej ulicy. Prowadz¹c now¹ drogê do
przejœcia granicznego (przed³u¿enie ulicy Chopina) przeciêto i wy³¹czono na
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zawsze przejezdnoœæ przez czêœæ ulicy Budziszyñskiej. Zniknê³a niepostrze¿e-
nie ulica Ratuszowa (miêdzy zachodni¹ œcian¹ ratusza, a blokiem mieszkal-
nym przyporz¹dkowanym do ulicy Westerplatte).

Po zmianie nazw czterech ulic w kwietniu 1993 roku, pierwszym wydarze-
niem zwi¹zanym z nowymi nazwami ulic by³o nadanie placowi obok ruin ko-
œcio³a farnego pierwszej oficjalnej po wojnie nazwy. Plac ten od zawsze mieszkañ-
cy nazywali „placem katedralnym”, tak do koñca nie wiedzieæ z jakiego powo-
du. Mówiono, ¿e koœció³ by³ du¿y jak katedra i st¹d zapewne wziê³a siê nazwa
placu. Powszechnie wiadomo, ¿e koœció³ nie by³ katedr¹, a siedzib¹ probosz-
cza, zatem by³ far¹.

Po œmierci papie¿a Jana Paw³a II 2 kwietnia 2005 roku grupa mieszkañ-
ców na czele z Józefem Winiszewskim wyst¹pi³a z wnioskiem by placowi nadaæ
imiê Papie¿a Polaka. Wkrótce wniosek zosta³ pozytywnie rozpatrzony, a "plac
katedralny" mia³ pierwsz¹ po wojnie urzêdow¹ nazwê - plac Jana Paw³a II.

Nieco inna historia - wspomnê o niej przy okazji - mia³a miejsce z "placem
katedralnym". Otó¿ wybudowane w pobli¿u trzy blokowe punktowce wyraŸnie
umiejscowione przy ulicy Marii Konopnickiej zosta³y przypisane urzêdowo do
"placu katedralnego". Mieszkañcy bloków maj¹ przypisany adres: Plac Kate-
dralny. Gdy dziœ z przymru¿eniem oka spojrzymy na ulicê M. Konopnickiej w
kierunku zachodnim, to w jej perspektywie zobaczymy na pocz¹tku blok miesz-
kalny z adresem M. Konopnicka, potem bloki pod adresem Plac Katedralny, a
na koñcu blok z adresem ulica Westerplatte. Do dziœ nikt nie potrafi uzasadniæ
tamtych niezrozumia³ych urzêdniczych decyzji.

W ostatnich latach przyby³y miastu ulice: Krajobrazowa, Kwiatowa, Polna
i Wrzosowa. Nowe ulice pojawi³y siê w pobli¿u ulic Miodowa-Kosynierów-1
Maja-Wojska Polskiego, gdzie powsta³o nowe osiedle, a tym samym koniecz-
noœæ wytyczenia ulic i nadania im nazw. Nazwy nowych ulic nadano we wrze-
œniu 2010 roku na wniosek grupy mieszkañców, którzy tu wybudowali swoje
domki jednorodzinne.

Wczeœniej, w 2009 roku, "star¹ jak œwiat" ulicê Cmentarn¹ podzielono na-
daj¹c jej czêœci od skrzy¿owania z ulic¹ Polesk¹ do ulicy Ró¿y Luksemburg
now¹ nazwê - Przemys³owa. W tym rejonie miasta, w strefie przemys³owej,
powstaj¹ nowe zak³ady pracy i by wszystkim by³o raŸniej zgodzono siê z wnio-
skiem by zmieniæ nazwê. No bo jak pracowaæ na Cmentarnej - trochê smutno.
Wkrótce po tym zawsze polna i wyboista ulica Cmentarna w czêœci z now¹
nazw¹ otrzyma³a porz¹dn¹ nawierzchniê.

Temat zwi¹zany ze zmian¹ nazw ulic powróci³ w 2016 roku. Ustawa z l
kwietnia tego roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
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totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicz-
nej w artykule 1 stanowi, ¿e "Nazwy budowli, obiektów i urz¹dzeñ u¿yteczno-
œci publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki
samorz¹du terytorialnego nie mog¹ upamiêtniaæ osób, organizacji, wydarzeñ
lub dat symbolizuj¹cych komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny spo-
sób takiego ustroju propagowaæ. Zaœ w punkcie 2: "Za propaguj¹ce komunizm
uwa¿a siê tak¿e nazwy odwo³uj¹ce siê do osób, organizacji, wydarzeñ lub dat
symbolizuj¹cych represyjny, autorytarny i niesuwerenny system w³adzy w
Polsce w latach 1944-1989".

W myœl zapisów powy¿szej ustawy na³o¿ono na samorz¹d obowi¹zek doko-
nania zmian nazw wytypowanych ulic w terminie 12 miesiêcy od daty wejœcia
ustawy w ¿ycie. W przypadku niewykonania obowi¹zku o którym pisze siê w
ustawie, wojewoda swoim zarz¹dzeniem zmieni nazwê ulicy niezgodnej z arty-
ku³em 1 ustawy.

W zwi¹zku z tym burmistrz Bart³omiej Bartczak powo³a³ zespó³ opiniodaw-
czo-doradczy zadaniem którego by³o przygotowanie materia³ów do opracowania
projektu uchwa³y Rady Miejskiej realizuj¹cej postanowienia ustawy z 1 kwiet-
nia 2016 roku. Na czele zespo³u stanê³a wiceburmistrz Justyna Karpisiak. Ze-
spó³ opieraj¹c siê na wykazie ulic "nies³usznych" przygotowanym przez Instytut
Pamiêci Narodowej na pierwszym posiedzeniu wytypowa³ 9 gubiñskich ulic, któ-
rych nazwy wymagaj¹ zmiany. S¹ to ulice: Armii Ludowej, Buczka, Findera,
Fornalskiej, Genera³a Œwierczewskiego, Krasickiego, Marsza³ka ¯ymierskiego,
Nowotki. Zdaniem IPN ww. osoby i organizacje symbolizuj¹ i upamiêtniaj¹ ko-
munizm. Ponadto zespó³ przyjrza³ siê decyzjom ju¿ podjêtym przez inne miasta.
W sprawie ulic: Kasprzaka, Luksemburg i Okrzei skierowanio stosowne zapyta-
nie do poznañskiego Oddzia³u IPN w celem uzyskania opinii co do wytypowanych
nazw ulic. Ustalono, ¿e po otrzymaniu niezbêdnej odpowiedzi zespó³ przedstawi
Radzie Miejskiej propozycje nowych nazw, a o ich zmianie zdecyduj¹ radni.

Nale¿y przy okazji wspomnieæ, ¿e wg zapisów ustawy o zmianie nazw ulic,
mieszkañcy nie ponios¹ kosztów wymiany dokumentów w zwi¹zku ze zmian¹
nazwy ulicy. Zmiana nie ma wp³ywu na wa¿noœæ dokumentów zawieraj¹cych
dotychczasow¹ nazwê ulicy. Nowa nazwa zostanie wpisana przy zmianie doku-
mentu po utracie jego wa¿noœci. Jak to bêdzie wyglada³o w praktyce - poka¿e czas.

Zespó³ w koñcowym wniosku uzna³, ¿e o propozycje nowych nazw nale¿y
zapytaæ mieszkañców przedmiotowych ulic. Uznano, ¿e dobrym rozwi¹zaniem
bêdzie og³oszenie konsultacji z udzia³em mieszkañców.

¯ymierskiego na Platanow¹?
W "Wiadomoœciach Gubiñskich" nr 6/2017 autor artyku³u (sp) "¯ymierskiego
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na Platanow¹?", próbowa³ odpowiedzieæ na pytanie, czy mieszkañcy ulic któ-
rych nazwy maj¹ byæ zmienione s¹ nimi zainteresowani. Okazuje siê, ¿e nie-
koniecznie. Pytani o to mieszkañcy ulic ¯ymierskiego i Œwierczewskiego w
wypowiedziach bardziej przywi¹zywali wagê do stanu nawierzchni, ni¿ do obec-
nej nazwy. A je¿eli ju¿ zmieniæ, to na patrona wspó³czesnego i to "du¿ego for-
matu". Pan w œrednim wieku proponuje imiê nie¿yj¹cego prezydenta. Dlacze-
go? Bo wówczas bêd¹ dbali o nawierzchniê i porz¹dek na ulicy. A na powa¿nie?
¯ymierskiego - najczêœciej powtarzana propozycja to Platanowa, zaœ Œwier-
czewskiego najlepiej gdyby by³a U³anów. To w zwi¹zku z imieniem nadanym
wczeœniej zlokalizowanej tu szkole. Starsza pani uzna³a, ¿e niedobrym jest
"personalizowanie" nazw osobami ze œwiata wielkiej polityki. - Ka¿dy z nich
ma coœ na sumieniu, co mo¿e staæ siê przyczyn¹ kolejnych zmian w póŸniej-
szych latach. - U³anów i platanów nikt siê czepia³ nie bêdzie - podkreœli³a.

Na pocz¹tku marca 2017 na stronie internetowej Urzêdu Miasta ukaza³o
siê og³oszenie Burmistrza, w którym mo¿na by³o przeczytaæ ¿e:

Szanowni mieszkañcy miasta Gubina, w dniu 2 wrzeœnia 2016 roku wesz³a
w ¿ycie ustawa  o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totali-
tarnego przez nazwy budowli, obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej. Ustawa
przewiduje, ¿e nazwy m. in. ulic i placów nadawane przez jednostki samorz¹du
terytorialnego, nie mog¹ upamiêtniaæ osób, organizacji, wydarzeñ lub dat sym-
bolizuj¹cych komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego
ustroju propagowaæ. Za propaguj¹ce komunizm uwa¿a siê tak¿e nazwy odwo³u-
j¹ce siê do osób, organizacji, wydarzeñ lub dat symbolizuj¹cych represyjny, au-
torytarny i niesuwerenny system w³adzy w Polsce w latach 1944-1989. Ustawa
zobowi¹zuje gminy do zmiany obowi¹zuj¹cych nazw, które upamiêtniaj¹ lub
propaguj¹ komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ci¹gu 12 miesiêcy od wejœcia
w ¿ycie nowych regulacji. Maj¹c powy¿sze na uwadze, Burmistrza Miasta wy-
st¹pi³ do Instytutu Pamiêci Narodowej o dokonanie oceny nazw ulic funkcjonu-
j¹cych w Gubinie, pod k¹tem kryteriów ww. ustawy. W otrzymanej opinii Insty-
tutu Pamiêci Narodowej - Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, powinny zostaæ zmienione w Gubinie nazwy nastêpuj¹cych ulic: Armii
Ludowej, Buczka, Findera, Fornalskiej, Genera³a Œwierczewskiego, Krasickie-
go, Nowotki, Sawickiej, Marsza³ka ¯ymierskiego.

W zwi¹zku z tym, Burmistrz zaprasza mieszkañców naszego miasta do
sk³adania propozycji zmiany nazw wymienionych wy¿ej ulic. Propozycje mo¿e
sk³adaæ ka¿dy mieszkaniec miasta. Propozycje bêd¹ przyjmowane siê w okre-
sie od 9 marca 2017 roku do 31 marca 2017 roku.

Propozycje mo¿na sk³adaæ w formie pisemnej i elektronicznej.
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Forma pisemna polega³a bêdzie na wys³aniu na adres Urzêdu Miejskiego
w Gubinie propozycji zmiany nazwy ulic lub z³o¿eniu w Punkcie Informacyj-
nym Urzêdu Miejskiego.

Forma elektroniczna bêdzie polega³a na tym, ¿e osoba uprawniona bêdzie
mia³a mo¿liwoœæ wys³ania e-maila z propozycj¹ zmiany nazwy ulic na adres:
um@gubin.pl.

 Dopuszcza siê mo¿liwoœæ z³o¿enia zbiorczej propozycji zmiany nazw ulic
wraz z podpisami osób je sk³adaj¹cych. Wszelkie propozycje zmiany nazw ulic
nale¿y sk³adaæ na druku, który bêdzie mo¿na otrzymaæ w Punkcie Informacyj-
nym Urzêdu Miejskiego w Gubinie a tak¿e pobraæ ze strony internetowej
www.gubin.pl lub innej formie.

 Wybrane nazwy spoœród nades³anych propozycji zostan¹ poddane konsul-
tacjom spo³ecznym w trybie uchwa³y nr VII.39.2011 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsul-
tacji z mieszkañcami Gminy Gubin o statusie miejskim. Zapraszamy miesz-
kañców naszego miasta do aktywnego udzia³u i sk³adania propozycji zmiany
nazw ulic.

Dla historycznego zapisu przedstawiam poni¿ej wszystkie zg³oszone i za-
proponowane nazwy:

 1. Armii Ludowej na: Dêbowa, LZPS Carina, Armii Krajowej, Strzelec-
ka, B³awatkowa, Poetów, Urocza, Akacjowa, Baœniowa, U³anów Karpackich;

2. Buczka na: Gubiñskich Tramwajów, Warszawska, p³k Kukliñskiego,
Têczowa, Chabrowa, Kalinowa, Bukowa, Tadeusza Buczka, Agrestowa, Mary-
narki Wojennej, Osiedlowa, Kwiatowa;

3. Findera na: Kwiatowa, Muzyczna, B³otna, Tadeusza ̄ achunia, Poznañ-
ska, "Hubala" mjr Dobrzañskiego, Jasna, Koszarowa, Makowa, Kwiatowa,
U³añska;

4. Fornalskiej na: Urszuli Dudziak, Wroc³awska, "Inki" Danuty Siedzi-
kowskiej, Chmielna, Poziomkowa, Jaœminowa, Jarzêbinowa, Zielona, Bajko-
wa, Wis³awy Szymborskiej;

5. Genera³a Œwierczewskiego na: Szkolna, W³adys³awa Andersa, Ge-
neralska, Gen. Augusta Fieldorfa, U³anów Karpackich, Owocowa, W¹ska, Mi³a,
U³añska, Rajska, Weso³a, Brukowa, Kwiatowa, U³anów, U³añska, Zabytkowa,
Zdobyczna lub Zdobywców, Krzysztofa Kamila Baczyñskiego;

6. Krasickiego na: Ignacego Krasickiego, Tadeusza Firleja, Katowicka,
Gen. Maczka, Poznañska, Brzozowa, Jaskó³cza, Kwiatowa;

7. Nowotki na: Dolno³u¿ycka, Zakole, Witolda Pileckiego, Widokowa lub
Tadeusza Firleja, K¹kolowa, Krótka, Podgórna, Pochy³a, Akacjowa, Józefa
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Wybickiego, Nektarowa, Jagielloñska lub Wazów;
8. Sawickiej na: Wiosny nad Nys¹, Toruñska, Rotmistrza Pileckiego, Sen-

dlerowej, Wrzosowa lub W. Szymborskiej, Sezamkowa, Zielona, Boczna, Owoco-
wa lub Biskupa Krasickiego, Gubiñska, Œliwkowa, Marii Sk³odowskiej-Curie;

9. Marsza³ka ¯ymierskiego na: Platanowa, U³anów Karpackich, Mar-
sza³kowska, Gen. W³adys³awa Andersa, Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, Ka-
pitañska, Lipowa, Kombatantów, Sybiraków, Spacerowa, Osadnicza.

Na pocz¹tku kwietnia 2017 na urzêdowej stronie miasta www.gubin.pl uka-
za³ siê kolejny komunikat:

Aktualnie og³oszone  zarz¹dzeniem Burmistrza Miasta Gubina konsultacje
dotycz¹ zmiany nazwy 9 ulic na terenie miasta. Ka¿dej z tych ulic zaproponowa-
no trzy alternatywne nazwy.  W trakcie konsultacji mieszkañcy Gubina bêd¹
mieli mo¿liwoœæ dokonania wyboru najw³aœciwszych  z  zaproponowanych nazw.
Ostateczn¹ decyzjê w sprawie nowych nazw ulic podejmie Rada Miejska, bior¹c
pod uwagê opinie mieszkañców wyra¿one w trakcie konsultacji.

Konsultacje potrwaj¹ od 14 kwietnia 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r.
Wype³nione ankiety mo¿na przekazywaæ do sekretariatu Urzêdu Miejskie-

go w Gubinie lub przesy³aæ w formie elektronicznej na adres: um@gubin.pl

Na stronie dostêpny by³ formularz zawieraj¹cy po trzy propozycje nowych
nazw ulic. Urz¹d, bior¹c pod uwagê zg³oszone wczeœniej propozycje, zapropo-
nowa³ po trzy nowe nazwy ulic:

1. Armii Ludowej: Dêbowa - U³anów Karpackich - Urocza;
2. Buczka: Osiedlowa - Têczowa - Agrestowa;
3. Findera: Jasna - Peryferyjna - U³añska;
4. Fornalskiej: Bajkowa - Poziomkowa - Zielona;
5. Gen. Œwierczewskiego: Zabytkowa - U³anów Karpackich - Szkolna;
6. Krasickiego: Ignacego Krasickiego - Brzozowa - Katowicka
7. Nowotki: Jagielloñska - Pochy³a - Widokowa;
8. Sawickiej: Sezamkowa - Owocowa - Œliwkowa;
9. Marsza³ka ̄ ymierskiego: Genera³a W³adys³awa Andersa - Marsza³ka  Józefa
Pi³sudskiego - Platanowa

W porz¹dku obrad sesji Rady Miejskiej zwo³anej na 28 kwietnia 2017, w
punkcie V zapisano podjêcie uchwa³ w sprawie zmiany nazwy ulic. Jednak
radni z powodu wielu w¹tpliwoœci i wagi tematu podjê³i decyzjê o prze³o¿eniu
g³osowania na kolejn¹ sesjê.
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W porz¹dku obrad kolejnej sesji rady miejskiej 26 czerwca 2017 roku, tak-
¿e w V punkcie porz¹dku obrad zapisano podjêcie uchwa³ w sprawie:

1. Zmiany nazwy ulicy Buczka – 190
2. Zmiany nazwy ulicy Fornalskiej – 192
3. Zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej – 199
4. Zmiany nazwy ulicy Findera – 200
5. Zmiany nazwy ulicy Genera³a Œwierczewskiego – 201
6. Zmiany nazwy ulicy Krasickiego – 202
7. Zmiany nazwy ulicy Nowotki – 203
8. Zmiany nazwy ulicy Marsza³ka ¯ymierskiego – 204
9. Zmiany nazwy ulicy Sawickiej – 205
10. Zmiany nazwy ulicy  II Armii Wojska Polskiego – 206
11. Zmiany nazwy ulicy w Gubinie – 207
12. Nadanie nazwy ulicy Obroñców Pokoju – 208

Przed realizacj¹ tego punktu porz¹dku obrad g³os zabra³ Jan Skóra. Przed-
stawi³ swoje stanowisko w sprawie zmian nazw niektórych ulic. - W Niem-
czech stoj¹ pomniki poswiêcone ¿o³nierzom Armii Czerwonej, polskim ¿o³nie-
rzom I i II Armii WP, s¹ na nich inskrypcje w jêzyku rosyjskim i polskim
dziekujace ¿o³nierzom tym armii za walke z faszyzmem. U nas IPN i rz¹d
narzuca samorzadom swoj¹ wolê nakazuj¹c zmiany. Nie mogê siê z tym pogo-
dziæ i dlatego jako wyraz protestu nie bedê bra³ udzia³u w g³osowaniu.

Przewodnicz¹cy rady Edward Patek zarz¹dzi³ g³osowanie. W wyniku g³o-
sowania dokonano zmiany nazw nastêpuj¹cych ulic:

1. Ulica Buczka na ulica Osiedlowa - za zmian¹ 14 radnych;
2. Ulica Fornalskiej na ulica

Bajkowa - za zmian¹ 14 radnych;
3. Ulica Armii Ludowej na uli-

ca Dêbowa - za zmian¹ 14 rad-
nych;

4. Ulica Findera na ulica Ja-
sna - za zmian¹ 14 radnych;

5. Ulica Genera³a Œwierczew-
skiego na ulica Szkolna - za
zmian¹ 14 radnych;

6. Ulica Krasickiego na ulica
Ignacego Krasickiego - za zmian¹
14 radnych;

7. Ulica Nowotki na ulica Ja-
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gieloñska - za zmin¹ 14 radnych;
8. Ulica Marsza³ka ̄ ymierskiego

na ulica Platanowa - za zmian¹ 13
radnych, 1 g³os wstrzymujacy siê;

9. Ulica Sawickiej na ulica Se-
zamkowa - za zmian¹ 14 radnych;

10. Ulica II Armii Wojska Polskie-
go na: czêœæ ulicy II Armii Wojska
Polskiego od skrzy¿owania z ulic¹
Now¹ do skrzy¿owania z ulic¹ Budzi-
szyñsk¹ na ulica Genera³a W³adys³a-
wa Andersa. Czêœæ ulicy II Armii
Wojska Polskiego od skrzy¿owania z
ulic¹ Budziszyñsk¹ do jej zakoñcze-
nia u zbiegu z ulic¹ Boles³awa Chro-
brego na ulica ̄ o³nierzy II Armii Woj-
ska Polskiego - za zmian¹ 13 radnych,
1 g³os wstrzymujacy siê;

11. Ulica Budziszyñska: czêœci uli-
cy Budziszyñskiej od skrzy¿owania z
ulic¹ II Armii Wojska Polskiego do jej
zakoñczenia u zbiegu z ulic¹ Zygmun-
ta Starego nadaje siê nazwê ulicy U³a-
nów Karpackich - za zmian¹ g³osowa-
³o 14 radnych;

12. Nadanie nazwy ulicy Obroñcow
Pokoju na ulicê Obroñców Pokoju - za
nadaniem nazwy g³osowa³o 15 radnych.

W uzasadnieniu do tej uchwa³y na-
pisano: Próbuj¹c okreœliæ zakres pojêcio-
wy s³owa "pokój" nale¿y podkreœliæ, ¿e
pokój to nie tylko brak konfliktów zbroj-
nych czy brak wrogoœci miêdzy pañstwa-
mi czy narodami. Pokój to pokojowe
wspó³istnienie, eliminacja jakiegokolwiek ucisku i nierównoœci mog¹cych prowadziæ
do konfliktów, przyjazne stosunki miêdzy cz³owiekiem a jego naturalnym œrodowi-
skiem i postawa przyjazna w postêpowaniu jednostki wobec jednostki.

Koncepcja pokoju - na co wskazuj¹ historycy i politolodzy - ulega ci¹g³ym
zmianom. Pokój staje siê pojêciem prospektywnym i wi¹¿e siê z okreœlon¹ jako-



22  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

œci¹ ¿ycia, wyra¿a siê w postawach tolerancji, dialogu, otwartoœci na drugiego
cz³owieka, umiejêtnoœci wspó³dzia³ania. W tym kontekœcie edukacja ma zna-
czenie podstawowe. Edukacja na poziomie wieku szkolnego staje siê podstawo-
wym sposobem rozwijania i wspierania nawyków pokojowego wspó³istnienia.
Jest to zadanie d³ugofalowe i wielkie wyzwanie XXI wieku.

Elementem tego rodzaju edukacji jest funkcjonowanie w przestrzeni pu-
blicznej nazwy ulicy odwo³uj¹cej siê do pokoju jako wartoœci nadrzêdnej, wy-
magaj¹cej troski i obrony. Nazwa: Obroñców Pokoju odwo³uje siê do ca³ej
rzeszy osób zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ na rzecz pokoju rozumianego jako
sposób rozwi¹zywania konfliktów na drodze dialogu i porozumienia, bez u¿y-
cia przemocy.

By w pe³ni wyt³umaczyæ potrzebê nadania nowej nazwy ulicy (uchwa³a w
punkcie 12) wspomnê, ¿e w 1948 roku we Wroc³awiu powsta³a organizacja
Ruch Obroñców Pokoju, jako  miêdzynarodowa organizacja utworzona i zdo-
minowana przez komunistów, deklaruj¹ca walkê o pokój w stosunkach miê-
dzynarodowych i rozbrojenie (Encyklopedia PWN).

By „odci¹æ” siê od tamtej organizacji i wykonaæ nakazane zapisy ustawy z 1
kwietnia 2016 o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju total-
tarnego, postanowiono ulicy nadaæ now¹ nazwê z uzasadnieniem, jak wcze-
œniej przytoczono.

Wszystkie wy¿ej wymienione uchwa³y wejd¹ w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Lubuskiego. (sp)

Ulica z now¹ nazw¹ - Genera³a W³adys³awa Andersa.
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Historia chórów w Gubinie
W biuletynie nr 1 (37) z marca 2017 roku przybli¿y³am historiê chóru

przy koœciele parafialnym pw. Trójcy Œwiêtej. Nie jest to jedyny chór w
historii naszego miasta. Pojawiaj¹ siê chóry, które funkcjonowa³y przy
szko³ach oraz  obecnie dzia³aj¹ce.

W latach piêædziesi¹tych (1955/56) ówczesny dyrektor szko³y nr 2 przy uli-
cy Œwierczewskiego Józef Muzg za³o¿y³ chór szkolny, który prowadzi³ nauczy-
ciel Janusz Jans. W reperaturze chóru by³y ówczesne patriotyczne, polityczne
i ludowe pieœni, takie jak: hymn polski, "Œwit ró¿owi kremla œciany, ponad
kremlem wzeszed³ maj ...", "Ale tu jeszcze jest pan Tito, który powiada, ¿e niby
to ", "Kuku³eczka kuka..." itd. By³am wówczas cz³onkiem chóru, ale pamiêæ
jest ulotna i œmiem twierdziæ, ¿e funkcjonowa³ przez okres dwóch lat.

Uzyska³am równie¿ informacjê od dr Ryszarda Pantkowskiego - mieszkañ-
ca Gubina od 1954 roku, ¿e w latach 1961-1962 istnia³ chór uczniowski przy
Liceum Ogólnokszta³c¹cym, w którego sk³ad wchodzi³o 100 uczniów. Chór pro-
wadzi³ wówczas m³ody nauczyciel Ryszard Pantkowski.

Wielk¹ estym¹ cieszy³ siê Gubiñski Chór Kameralny, który funkcjonowa³
w latach 1981-1990. Powstanie i dzia³alnoœæ chóru œciœle zwi¹zana by³a z Lu-
buskim Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Zielonej
Gorze Oddzia³ w Gubinie. Powo³any zosta³ w dniu 17 paŸdziernika 1979 roku.
Pierwszym prezesem Oddzia³u LTM zosta³a Jolanta Kurpas. Towarzystwo
Muzyczne skupia³o ponad 60 cz³onków m.in. znanych gubiñskich muzyków,
nauczycieli i mi³oœników muzyki..  Na bazie Towarzystwa powo³ano zespo³y
muzyczne: Gubiñskie Trio Stroikowe, Gubiñski Kwintet Akordeonowy, Gu-
biñsk¹ M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹ oraz Gubiñski Chór Kameralny pod dy-
rekcj¹ mgr Haliny Nodzak. W dniu 15 marca 1981 roku odby³o siê spotkanie
organizacyjne cz³onków nowo powsta³ego chóru, do którego przyst¹pi³o ponad
20 osób. W chórze œpiewali m.in. soprany; Aleksandra Kacprzyk, Krystyna
Filipowska, Maria Bartkowiak, Beata WoŸna, Alicja Gil, Bo¿ena Szmigiel -
alty: Wioletta K³osowicz, Janina Pantkowska, Genowefa Lasota, Lilianna Ju-
trzenka, Danuta Michalak, Bogumi³a Liczbiñska, Marta Pantkowska - tenory:
Tadeusz Wachowski, Zdzis³aw Buczkowki, Hieronim Zandecki, B³a¿ej Filipow-
ski, Andrzej Kacprzyk, Leszek Fesiuk, Marian Storto - basy: Edmund Rodzie-
wicz, Jaros³aw Felkel, Andrzej Banach, Józef Szczerbaty i Miros³aw Hajko-
wicz. Próby chóru odbywa³y siê w sali kameralnej Szko³y Muzycznej. W dniu
18 kwietnia 1982 pod batut¹ Haliny Nodzak odby³ siê pierwszy publiczny kon-
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1984. Koncert chóru LTM.

cert chóru przy pe³nej sali s³uchaczy. W repertuarze chóru znalaz³y siê pieœni pa-
triotyczne, popularne ludowe oraz pieœni z zakresu muzyki powa¿nej. W dniu 25
kwietnia 1982 roku chór wyst¹pi³ w koncercie z okazji Miesi¹ca Pamiêci Narodo-
wej, a nastêpnie na akademii 1-majowej. W dniu 7 czerwca 1982 roku chór zapre-
zentowa³ siê w Szkole Muzycznej w Nowej Soli. Wystêpowa³ tak¿e z okazji ró¿-
nych uroczystoœciach pañstwowych i lokalnych. W dniu 18 grudnia 1983 roku chór
bra³ udzia³ w koncercie przyjaŸni pn. "Muzyka £¹czy Narody" z udzia³em delegacji
z Guben. W programie koncertu znalaz³y siê utwory m.in. J.S Bacha, J. Krugera,
J. Francka oraz pieœci polskie. W roku 1984 chór zaprezentowa³ siê koncertem z
okazji jubileuszu 10-lecia funkcjonowania Szko³y Muzycznej w Gubinie. W reper-
tuarze znalaz³y siê pieœni patrona szko³y - Kazimierza Serockiego.

Po rezygnacji Edmunda Rodziewicza z funkcji dyrektora Szko³y Muzycznej
(1989 r.) i jednoczeœnie sekretarza LTM, kolejny dyrektor Jaros³aw Felkel z dniem
31 sierpnia 1990 roku rozwi¹za³ funkcjonowanie Spo³ecznego Ogniska Artystycz-
nego ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê finansow¹ spo³ecznej palcówki. By³ to równie¿
czas zlikwidowania Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego Oddzia³ w Gubinie sku-
piaj¹cego pedagogów obu placówek muzycznych oraz mi³oœników muzyki. Chór
równie¿ zosta³ rozwi¹zany.

Nastêpnymi grupami œpiewaczymi by³y i nadal funkcjonuj¹ schole przy gubiñ-
skich, katolickich parafiach koœcielnych.

Pierwsza schola utworzona zosta³a w 1996 roku przy parafii Trójcy Œwiêtej i
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prowadzi³ j¹ W³odzimierz Napieralski. Grupa liczy³a oko³o 60 osób, a przewa¿a³y w
niej dziewczêta m.in. Agnieszka Krawczyk, Paulina i Patrycja Bukowieckie, Magda
i Micha³ Wróbel, Magda Baran, Katarzyna Lewandowska, Ma³gorzata i Agata Kazi-
mierczak, Lucyna i Justyna Górnik. Krótko po zawi¹zaniu siê grupy W³odzimierz
Napieralski wyjecha³ do Anglii, gdzie 17 kwietnia 1997 roku zmar³.  Po jego odejœciu
scholê prowadzi³a siostra Augustyna, a póŸniej siostra  Magdalena. Na gitarze gra³
œp. S³awomir G¹sior.  Do grupy œpiewaczej dosz³y mi. Dorota Tyliszczak, (gra³a na
flecie poprzecznym), Magdalena i Monika Augul, Agnieszka Seroka, i Robert Or-
czyk. W 1997 roku scholê zacz¹³ prowadziæ Marek Bukowiecki. Gra na gitarze i
instrumentach klawiszowych - a co ciekawe i godne uwagi - jest muzykiem samo-
ukiem. W tym roku obchodzi 20-lecie prowadzenia scholi. Po roku 2000 do scholi
do³¹czy³y Ewa Roszak, Samanta Rutka, Katarzyna Zo³oteñko i inni.

Repertuarem scholi s¹ pieœni religijne œpiewane podczas mszy œwiêtych, ale
nie tylko w gubiñskim koœciele. W 2000 roku grupa œpiewacza bra³a udzia³ w
Festiwalu Pieœni Religijnej w G³ogowie uzyskuj¹c pierwsze miejsce i nagrodê pu-
blicznoœci. Na tym koncercie - w œpiewaniu rodzinnym - wyst¹pi³ tak¿e pan Marek
ze swoimi córkami Paulin¹ i Patrycj¹ zajmuj¹c czo³owe miejsce. W 2001 roku
schola wyst¹pi³a w Festiwalu Pieœni Religijnej, ale ju¿ w Gorzowie Wielkopolskim
zajmuj¹c  równie¿ pierwsze miejsce. W 2002 roku ówczesny proboszcz Zbigniew
Samociak w czasie weekendu majowego zorganizowa³ dla scholi "wypad" do Danii
(Kopenhaga) i Szwecji (Malme), gdzie grupa œpiewacza wystêpowa³a goœcinnie w
tamtejszych koœcio³ach. Pan Marek - jak mówi - zawsze zakochany by³ w muzyce.
Muzyk¹ "zarazi³" swoje córki Paulinê i Patrycjê, które uzdolnione s¹ muzycznie i
by³y od pocz¹tku uczestniczkami scholi. Paulina ukoñczy³a szko³ê muzyczn¹ I stop-
nia w Gubinie (klasa fletu i pianina), a obecnie studiuje na Akademii Muzycznej w
Gdañsku w klasie gitara. Piêtnastoletni syn Mateusz ukoñczy³ szko³ê muzyczna
w klasie gitara, a od 10 lat tañczy w duecie, w szkole tañca "Calipso" która powsta-
³a przy Gubiñskim Domu Kultury.

Druga schola powsta³a 2009 roku przy parafii pw. Matki boskiej Fatimskiej.
Jesieni¹ tego¿ roku do ksiêdza parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej przyszli gu-
biñska nauczycielka religii Renata G³uszko -  pochodz¹ca z Kostrzyna - oraz Krzysz-
tof Irisik nauczyciel muzyki w szkole w Czarnowicach oferuj¹c chêæ pracy z m³o-
dzie¿¹ parafii MBF pod k¹tem muzyczno-ewangelizacyjnym. Proboszcz Marian
Gra¿ewicz wyrazi³ zgodê na utworzenie przykoœcielnej scholi m³odzie¿owej. Re-
krutacja m³odzie¿y przebieg³a b³yskawicznie. Po kilku dniach próby, œpiewano
ju¿ na mszach œwiêtych. Grupa ma charakter instrumentalno-wokalny o ci¹-
gle zmieniaj¹cym siê kszta³cie i sk³adzie. Jest to wynikiem koñczenia przez
m³odzie¿ szkó³ w Gubinie i wyjazdem na zamiejscowe uczelnie. Jednak w cza-
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Schola przy prarfii pw. Trójcy Œwiêtej z opiekunkami siostrami zakonnymi
oraz muzykiem Markiem Bukowieckim.

archiwum scholi

sie wa¿nych
œwi¹t do
scholi przy-
³¹cza siê na-
wet ponad
dwadzieœcia
osób wspo-
maganych
muzycznie
przyjació³mi
z artystycz-
nego Pro-
jektu p.n.
Tymczaso-
wa Forma-
cja Prowizoryczna. Wspó³praca z Projektem owocuje najwiêkszym wzrostem
umiejêtnoœci muzycznych. Uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez
TFP, koncerty w ró¿nych miejscach w Polsce i rekolekcjach, to sta³y element
formacji cz³onków scholi. W 2016 roku Renata G³uszko wyjecha³a z Gubina i
ca³y ciê¿ar prowadzenia scholi spad³ na Krzysztofa Irisika. Pomagaj¹ w tym
starsze dziewczêta, które bêd¹c uczennicami szkó³ muzycznych i wokalnych
prowadzone s¹ przez Ewelinê Mech, staj¹ siê wzorem dla m³odszych cz³onków
scholi. Pojawia siê te¿ nazwa scholi: Holy Ghost Band, czyli grupa Ducha Œwiê-
tego.  Nazwa jest o tyle trafna, ¿e schola wykonuje natchnione przez Ducha
pieœni uwielbienia (worship), które powstaj¹ w wyniku modlitwy. S¹ to pieœni
znanych wspólnot muzycznych w Polsce i na œwiecie, a tak¿e utwory autorskie
tworzone przez grono przyjació³ zwi¹zanych z Projektem TFP. Mimo, ¿e dla
scholi najwa¿niejsza jest s³u¿ba na rzecz spo³ecznoœci lokalnej przy parafii
MBF, to  bierze ona udzia³ w corocznej pielgrzymce maturzystów do Czêsto-
chowy oraz w koncertach z okazji Diecezjalnych Dni M³odzie¿y ( Rio de Jane-
iro 2013, Kraków 2016). W bie¿¹cy roku HGB przygotowuje siê z TFP do Die-
cezjalnych Obchodów rocznicy Objawieñ Fatimskich, na których bêdzie œpie-
waæ Akatyst (hymn) do Bogurodzicy i uwielbienie przed Najœwiêtszym Sakra-
mentem.

W artykule wykorzystano informacje uzyskane od panów: Edmunda Ro-
dziewicza, Ryszarda Pantkowskiego, Ewy Roszak, Marka Bukowieckiego
,Krzysztofa Irisika oraz wiadomoœci w³asne.

Urszula Kondracik
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Nasz szpital
Poni¿ej publikujemy fragment przygotowywanej do druku publikacji o

historii gubiñskiego szpitala w latach 1945-2016. Autorem jest lekarz
Zygfryd Gwizdalski, wieloletni dyrektor szpitala i pracownik gubiñskiej
s³u¿by zdrowia. Autor w roboczo zatytu³owanym tekœcie "Krótkim zarysie
szpitala w Gubinie" przybli¿a losy szpitala od jego powstania, do momentu,
kiedy w 2014 roku zlikwidowano Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy, a chwilê
póŸniej na "cztery spusty" zamkniêto wszystkie drzwi szpital przy ulicy
Œl¹skiej. Autor, w sprawach gubiñskiej lecznicy w przesz³oœci mia³, i dziœ
po latach ma, wiele do powiedzenia . Redakcja wyra¿a przekonanie, ¿e
maj¹ca ukazaæ siê publikacja bêdzie przyczynkiem do spisywania historii
naszego miasta. (red)

Rok 1959 zapowiada³ siê nieŸle. Budowa pawilonu i rozbudowa sz³y pe³n¹
par¹. Dr Mierzyñski, dyrektor szpitala, ca³y swój czas i energiê poœwiêca³ bu-
dowie. Ca³y czas kr¹¿y³ pomiêdzy Gubinem, a Zielon¹ Gór¹. Anga¿owa³ siê
tak¿e w zdobywanie materia³ów budowlanych i wyposa¿enia dla przysz³ego
oddzia³u chirurgicznego.

Od 1 stycznia podj¹³em pracê (skierowany tu przez Wojewódzki Wydzia³
Zdrowia),  z zadaniem zorganizowania oddzia³u po³o¿niczo-ginekologicznego i
opieki nad matk¹ w powiecie gubiñskim. Takiej opieki dot¹d nie by³o, oprócz
dojazdowych wizyt, jeden lub dwa razy w miesi¹cu, lekarza ginekologa z Zielo-
nej Góry. Nielegaln¹ praktyk¹ ginekologiczn¹ parali siê felczerzy pozbawieni
prawa wykonywania zawodu.

W budynku szpitalnym czynna by³a sala porodowa obs³ugiwana przez dwie
po³o¿ne. Dysponowa³a ona dziesiêcioma ³ó¿kami dla po³o¿nic i kilkoma ³ó¿ecz-
kami dla noworodków, ale nie by³o inkubatora. W przypadku urodzenia siê
wczeœniaka, opatulano go kocykami i termoforami, natleniano z butli tlenowej
stoj¹cej obok ³ó¿eczka. Z powodu braku personelu noworodki przebywa³y w
zasadzie ca³y czas z matkami, co na "d³u¿sz¹ metê" by³o nie do przyjêcia

Pocz¹tki by³y trudne. Dwie po³o¿ne z kilkuletnim sta¿em i pracuj¹ce dot¹d
wed³ug w³asnej wiedzy i bez nadzoru, niechêtnie przyjmowa³y uwagi i zalece-
nia m³odego lekarza oraz proponowane zmiany organizacyjne oddzia³u. Jed-
nak wkrótce dosz³o do porozumienia - najwiêksz¹ trudnoœci¹ by³o zbytnie ob-
ci¹¿enie prac¹ tych dwóch pañ. Obowi¹zkowy pobyt przez 24 godziny na zmia-
nê w oddziale. Dot¹d wzywane by³y tylko do porodu  i wczesnej opieki poporo-
dowej. Taki tryb pracy musia³ odbijaæ siê niekorzystnie na ich ¿yciu rodzin-
nym.

Z chwil¹ podjêcia pracy w Gubinie i obowi¹zku organizowania pracy od-
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dzia³u i opieki nad kobiet¹ w powiecie, otrzyma³em zgodê na podjêcie specjali-
zacji w wybranym kierunku. To wi¹za³o siê z dojazdami do szpitala w Zielonej
Górze (jeden dzieñ w tygodniu) i odbywania dwóch 24  godzinnych dy¿urów na
oddziale w szpitalu wojewódzkim.

Prócz tego mia³em obowi¹zek rejestracji w dzienniku zajêæ wszelkich dzia-
³añ zwi¹zanych zarówno z oddzia³em, jak i z poradni¹. Przedstawia³em dzien-
nik  raz w miesi¹cu ordynatorowi, który by³  moim kierownikiem specjalizacji
oraz raz na kwarta³ konsultantowi wojewódzkiemu, którym by³ profesor w
Poznaniu.

Staranie o sprzêt potrzebny do wyposa¿enia oddzia³u i sali zabiegowej, spo-
czywa³o na  moich barkach. Zakupy, a w³aœciwie zdobywanie sprzêtu, by³o
wtedy naprawdê trudne. Czêœæ sprzêtu pochodzi³a z odzysku, g³ównie po kon-
fiskacie z nielegalnie prowadzonych gabinetów felczerów i pseudolekarzy.

Zgodnie z zaleceniem do ka¿dego porodu po³o¿na musia³a wezwaæ lekarza,
a poniewa¿ by³ tylko jeden lekarz, to si³¹ rzeczy by³ on zwi¹zany z oddzia³em
przez ca³¹ dobê.  Pracowa³ zatem na okr¹g³o, oprócz tych dni, kiedy musia³
odbywaæ praktykê w Zielonej Górze.

Oprócz wymienionych obowi¹zków dochodzi³y jeszcze przyjêcia w poradni
ginekologicznej, które zajmowa³y trzy godziny dziennie. Poradnia mieœci³a siê
w budynku przy ulicy Nowej - dzisiaj znajduje siê tam bank.

Pod koniec stycznia  moja ¿ona, prowadz¹ca oddzia³ dzieciêcy, urodzi³a dziec-
ko. Wtedy, zgodnie z decyzj¹ dyrektora, musia³em oprócz pracy na oddziale
po³o¿niczym, przej¹æ obowi¹zki ¿ony pediatry i ¿ony kierownika pogotowia ra-
tunkowego.

Rozk³ad dnia wygl¹da³ mniej wiêcej tak: trzy godziny przyjêæ w poradni
dzieciêcej, dwie godziny w poradni "K", reszta doby to praca  w oddziale dzie-
ciêcym i po³o¿niczym no i  funkcja kierownika pogotowia. Po trzech tygodniach
¿ona bêd¹ca na urlopie macierzyñskim, przejê³a opiekê nad oddzia³em dzie-
ciêcym, a po miesi¹cu tak¿e pracê w poradni.

W marcu przyby³a do Gubina lek. med. Alicja Sztolberg, pochodz¹ca z tere-
nów Zwi¹zku Radzieckiego. Tam ukoñczy³a studia medyczne i uzyska³a atest
lekarza internisty uznany w Polsce jako pierwszy stopieñ specjalizacji. Rozpo-
czê³a pracê na oddziale wewnêtrznym oraz w poradni ogólnej, gdzie wkrótce
objê³a funkcjê kierownika i sprawowa³a j¹ przez nastêpnych dziesiêæ lat, mimo
¿e zmieni³a specjalizacjê na radiologiê.

Pod koniec kwietnia dyrektor Mierzyñski przedstawi³ w czasie narady le-
karzy swój projekt rozwoju i dzia³ania szpitala w Gubinie. Wed³ug tego projek-
tu mia³ zostaæ utworzony oddzia³ chirurgiczny obejmuj¹cy sto ³ó¿ek, który mia³
zajmowaæ ca³y budynek "A" oraz czêœæ budynku "B", gdzie mia³a byæ chirurgia
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ambulatoryjna, jak równie¿ rentgen i laboratorium.
Prócz tego 20 ³ó¿kowy oddzia³ dzieciêcy i 10 ³ó¿kowy oddzia³ po³o¿niczy z

sal¹ porodow¹. Ewentualne operacje czy zabiegi ginekologiczne, jeœli ju¿ zaj-
dzie taka potrzeba, mo¿na wykonaæ na oddziale chirurgicznym. Specjalista od
macicy nie jest potrzebny, podobnie jak i oddzia³ wewnêtrzny - chorych we-
wnêtrznie mo¿na przecie¿ leczyæ w domu lub na oddzia³ach wysoko specjali-
stycznych, np. w Zielonej Górze.

Takie stanowisko musia³o wzbudziæ sprzeciw tych kilku lekarzy, którzy
mieli inne wyobra¿enie o szpitalu. Postawili oni warunek:  albo dyrektor zmie-
ni swoj¹ wizjê szpitala, albo ca³a czwórka (?) opuszcza Gubin. Negocjacje kie-
rownika Powiatowego Wydzia³u Zdrowia i Starosty Powiatowego nie wp³ynê³y
na zmianê stanowiska ani lekarzy, ani dyrektora, wobec czego starosta podj¹³
decyzjê o zwolnieniu dyrektora szpitala.

W maju przyby³a do Gubina lek. med. Eugenia Mochnacz, absolwentka
Wydzia³u Pediatrycznego Akademii Medycznej i podjê³a pracê na oddziale dzie-
ciêcym z tym, ¿e wiêkszoœæ godzin zatrudnienia etatowego poœwiêca³a organi-
zacji i rozwojowi poradni dzieciêcej, a z czasem opiekê nad noworodkami.
Wkrótce obie panie: Gwizdalska i Mochnacz zaczê³y pe³niæ dy¿ury na wezwa-
nie (bez dodatkowego wynagrodzenia). Od nich wysz³o te¿ zalecenie, aby ka¿-
de dziecko do lat trzech, które zg³osi³o siê do poradni ogólnej, oœrodka czy punktu
felczerskiego na wsi, lub do którego wezwano pogotowie, by³o konsultowane z
pediatr¹ zanim przyst¹piono do leczenia. By³ to bardzo wa¿ny krok na drodze
do zmniejszenia umieralnoœci niemowl¹t i dzieci do lat trzech. Szybko przy-
nios³o to pozytywne rezultaty.

W maju og³oszono równie¿ konkurs na dyrektora szpitala w Gubinie. Zwy-
ciêzc¹ zosta³ asystent oddzia³u chirurgicznego w Œwiebodzinie lek. med. Zdzi-
s³aw Waliszewski. Oficjalnie stanowisko obj¹³ w czerwcu, mieszka³ jednak nadal
w Œwiebodzinie. Przeprowadzi³ siê do Gubina wówczas, kiedy przygotowano
mu mieszkanie w domu przy ul. Kunickiego.

Szpitalem kierowa³ na dojazdach. Pierwsz¹ trosk¹ dyrektora by³a koñcz¹-
ca siê budowa pawilonu "A". Wydawa³ zalecenia, uwagi organizacyjne, których
realizacji mia³em dopilnowaæ

W czasie pobytu w Gubinie organizowa³ protokó³owane narady, na których
omawiano zadania dla poszczególnych pracowników funkcyjnych. W trakcie
jednej z narad otrzyma³em polecenie nawi¹zania kontaktu z dowódc¹ dywizji,
celem uzyskania zgody na zatrudnienie lekarza chirurga, odbywaj¹cego okre-
sow¹ s³u¿bê wojskow¹ w jednostce w Gubinie. Jak siê potem okaza³o, leka-
rzem tym by³ kolega dr. Waliszewskiego, asystent Kliniki w Poznaniu, dr. med.
Witold Jurczyk, póŸniejszy profesor i krajowy konsultant anestezjologii.
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Kiedy uda³em siê do dowódcy dywizji, ten skierowa³ mnie do szefa S³u¿by
Zdrowia Dywizji, lek. med. Mariana Kowalika, który póŸniej, od roku 1960,
tak¿e pracowa³ przez kilka lat na oddziale chirurgicznym. Po uzyskaniu sto-
sownego pozwolenia, dr Jurczyk zorganizowa³ pierwszy z prawdziwego zda-
rzenia gabinet chirurgiczny, którego wyposa¿enie - dziœ mo¿na siê do tego przy-
znaæ - pochodzi³o z zasobów wojska.

Jeszcze s³owo o po³o¿nictwie.
Kiedy podczas odbywania sta¿u na oddziale po³o¿niczo ginekologicznym w

Zielonej Górze, za namow¹ ówczesnego ordynatora dra Klauziñskiego(?), zde-
cydowa³em siê na podjêcie specjalizacji z po³o¿nictwa i ginekologii oraz podjê-
cie pracy w Gubinie, starsi koledzy z oddzia³u udzielali mi licznych porad. W
pierwszym rzêdzie, tak ustawiæ pracê, ¿eby "przypadki" jak najszybciej trafia-
³y na oddzia³ i w razie potrzeby, jak najszybciej na oddzia³ w Zielonej Górze.
Bior¹c pod uwagê panuj¹c¹ wówczas rzeczywistoœæ, takie jak: kiepska droga i
dwa prawie stale zamkniête przejazdy kolejowe w Kroœnie Odrzañskim, by³o
to tylko marzeniem. Pamiêtam, ¿e na has³o "wioz¹ "coœ" z Gubina", na oddzia-
le nastêpowa³a pe³na mobilizacja. Sala operacyjna  musia³a byæ w gotowoœci,
a  w banku krwi - wszystkie grupy krwi przygotowane, kroplówki.

Rady by³y dobre, ale rzeczywistoœæ bywa brutalna i nieprzewidywalna -
tylko dwie po³o¿ne na sta³ych dy¿urach, brak pielêgniarek. Trzeba by³o szkoliæ
salowe, by szybko dzia³a³y w tzw. sytuacjach podbramkowych, a tych nie bra-
kowa³o. Brak ³¹cznoœci telefonicznej z wioskami powodowa³, ¿e potrzebuj¹ce
pomocy pacjentki póŸno trafia³y na oddzia³. Potrzebna by³a natychmiastowa
interwencja, a o transporcie do Zielonej Góry nie mog³o byæ mowy. Trzeba by³o
decydowaæ siê na zabiegi dziœ ju¿ nie wykonywane, jak np. obrót wewnêtrzny
p³odu przy po³o¿eniu poprzecznym.  Sali operacyjnej nie by³o. W przypadku
kiedy operacja by³a konieczna, jedynym wyjœciem zostawa³ transport do Zielo-
nej Góry, przy delikatnie mówi¹c, nie najlepszym sprzêcie transportowym.
Podczas drogi pozostawa³a tylko modlitwa - a nu¿ uda siê dojechaæ?! Górka w
Po³upinie stanowi³a przeszkodê trudn¹ do pokonania za "pierwszym podej-
œciem" dla samochodów, którymi wtedy dysponowaliœmy.

1 maja 1959 roku - pierwszy zgon na oddziale po³o¿niczym. W nocy, oko³o
godz. 2:00, przywieziono kobietê po porodzie w domu. Urodzi³a sama, bez po-
mocy po³o¿nej. Niestety ³o¿ysko siê nie urodzi³o. M¹¿ w tym czasie by³ na za-
bawie 1- Majowej. Po powrocie do domu zasta³ mocno krwawi¹c¹ ¿onê i na-
tychmiast pobieg³ z Antonówki na plebaniê w Starosiedlu, bo tylko tam by³
telefon. Na plebaniê go jednak nie wpuszczono, wiêc zabranym z podwórka
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pobliskiego gospodarstwa rowerem popêdzi³ na pocztê w Stargardzie, aby we-
zwaæ pogotowie. Karetka przyjecha³a tak szybko, ¿e wyprzedzi³a rowerzystê w
drodze do domu. W Antonówce nie by³o wówczas oœwietlenia elektrycznego, a
wiêc szukanie  wskazanego adresu zajê³o trochê czasu.

Kobietê przewieziono do szpitala i pod³¹czono kroplówkê. Poniewa¿ od-
dzia³ nie dysponowa³ zapasami krwi, pobrano od pacjentki krew do analizy i
karetka "popêdzi³a" do Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa. Powrót karetki z
krwi¹ nast¹pi³ oko³o godz. 5:00. Niestety nie uda³o siê wyprowadziæ pacjentki
ze wstrz¹su.

Po interwencjach zakupiono lodówkê do przechowywania krwi, w której
stale przechowywano zapas krwi po 500 ml z ka¿dej grupy. Interwencje w
sprawie  braku telefonów na wsi zaczêto rozwi¹zywaæ dopiero w latach 60-
tych XX wieku.

W pe³ni dzia³a³ 15 ³ó¿kowy oddzia³ dzieciêcy, pierwszy oddzia³ w pe³nym
tego s³owa znaczeniu. Pacjentów nie brakowa³o i bardzo szybko te 15 ³ó¿ek
przesta³o wystarczaæ. Dostawiano ³ó¿eczka, czêsto k³ad³o siê dzieci po dwoje w
jednym ³ó¿eczku "na waleta".  K³adzenie nawet ma³ych dzieci obok siebie by³o
ryzykowne. Dochodzi³o do scysji, dzieci drapa³y siê, a nawet bi³y. Czasami z
braku miejsca k³ad³o siê ma³e dzieci do szuflad komody. Poniemiecka komoda
s³u¿y³a jako bieliŸniarka. W razie braku miejsc bieliznê k³adziono na sto³ku, a
szuflady wysuniête na 3/4 zastêpowa³y ³ó¿eczka.

Brakowa³o leków i np. biegunki leczono marchwiank¹. Zdobyciem mar-
chwi obci¹¿ony by³ oczywiœcie zaopatrzeniowiec. Wbrew pozorom, nie by³o to
wcale takie proste. Zakupy trzeba by³o prowadziæ na bie¿¹co, gdy¿ przechowy-
wana marchew szybko siê psu³a, a jako podstawowy lek, po prostu musia³a
byæ zawsze œwie¿a. Z antybiotyków dostêpna by³a jedynie penicylina w trzech
postaciach - krystalicznej, proteinowej i oleistej. O lekach do¿ylnych mo¿na
by³o tylko marzyæ!  No mo¿e nie tylko. Jeszcze w czasie sta¿u na oddziale
ginekologicznym w Zielonej Górze, miêdzy innymi obowi¹zkami, by³em wraz z
koleg¹ odpowiedzialny za aptekê  oddzia³ow¹. Prócz leków z apteki szpitalnej,
otrzymywaliœmy leki z darów UNRY, przeznaczone tylko dla Szpitala Woje-
wódzkiego w Zielonej Górze oraz szpitala w Gorzowie Wlkp. Ordynator od-
dzia³u mia³ do nas, prowadz¹cych aptekê, pe³ne zaufanie, które niestety od
czasu do czasu nadu¿ywa³em podkradaj¹c po kilka ampu³ek antybiotyków
do¿ylnych dla oddzia³u dzieciêcego w Gubinie. Jak siê póŸniej dowiedzia³em,
szef domyœla³ siê, ale nie interweniowa³, wierz¹c, ¿e leki te trafi¹ do potrzebu-
j¹cych. Jeszcze w 1959 roku, gdy doje¿d¿a³em na dy¿ury do zielonogórskiego
oddzia³u, mia³em nadal nieograniczony dostêp do apteki, a chore dzieci w Gu-
binie potrzebne leki.
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Rok 1960. Otwarcie sali operacyjnej w bloku „A”.

W listopadzie 1959 roku zg³osi³ siê z chêci¹ i zamiarem podjêcia pracy w
oddziale po³o¿niczo-ginekologicznym celem kontynuowania sta¿u specjaliza-
cyjnego asystent  szpitala w Opolu, odbywaj¹cy wówczas dwuletni¹ s³u¿bê
wojskow¹, lek. med. Stanis³aw Bartczak. Po ukoñczeniu s³u¿by wojskowej po-
zosta³ w Gubinie przez kilka lat.

W listopadzie zamieszka³ w koñcu w Gubinie doje¿d¿aj¹cy dot¹d dyrektor
szpitala dr Waliszewski, który ca³y swój czas poœwiêca³ budowie bloku "A" i
przygotowywaniu do jego otwarcia. Budynki "A" i "B" po³¹czono chodnikiem
szerokim na dwie p³ytki chodnikowe. Wraz z dr Waliszewskim do Gubina przy-
byli lekarz z pierwszym stopniem z chirurgii i dwie pielêgniarki w tym instru-
mentariuszka i ¿ona dyrektora pielêgniarka, która od razu zaczê³a organizo-
waæ Punkt Krwiodawstwa .

Rok 1960 zapowiada³ siê œwietnie, ju¿ w pierwszych dniach stycznia ukoñ-
czono remont piwnic w których zlokalizowana by³a kot³ownia z zapleczem i
kuchnia z zapleczem. Gotowy by³ parter z blokiem operacyjnym i sal¹ zabie-
gow¹ oraz mieszcz¹cy siê na wprost wejœcia gabinet dyrektora, a po prawej
stronie oddzia³ ³ó¿kowy. Dyrektor Waliszewski nie chcia³ d³u¿ej czekaæ z uru-
chomieniem bloku operacyjnego mimo trwaj¹cych jeszcze prac remontowych
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na piêtrach.
W dniu oddania budynku "A" do u¿ytku 7 stycznia 1960 roku, nowy, szero-

ki na dwie p³ytki trakt wy³o¿ono tkanym chodnikiem. Z bloku "B" ruszy³ po-
chód oficjeli z dyrektorem Waliszewskim na czele do bloku "A", gdzie na scho-
dach prowadz¹cych na parter oczekiwali pracownicy z rozci¹gniêt¹ wstêg¹,
któr¹ po krótkim przemówieniu  Przewodnicz¹cego Powiatowej Rady Narodo-
wej Józefa Zarzyckiego przeciêto.

Pierwsze operacje przeprowadzono 8-go lub 9-go stycznia 1960 roku. Przy-
gotowywano nastêpne. Niestety, po trzech dniach fekalia i brudy zala³y po-
mieszczenia piwniczne. Kuchniê i chorych trzeba by³o ewakuowaæ do budynku
"B". Okaza³o sie, ¿e kanalizacja budynku wyprowadzona zosta³a poza budy-
nek, ale nie po³¹czono jej z kana³ami œciekowymi. Wykonawca umy³ rêce twier-
dz¹c, ¿e nie ponosi odpowiedzialnoœci, gdy¿ prace nie zosta³y ukoñczone, a
budynek nie zosta³ dopuszczony do eksploatacji. Wobec powy¿szego, szpital
obci¹¿ono dodatkowymi kosztami (ponad 200 tys. z³) za prace dodatkowe, czyli
usuniêcie  szkód powsta³ych z winy u¿ytkownika.

Po usuniêciu awarii i dokoñczeniu prac porz¹dkowych, mimo trwaj¹cych
prac wykoñczeniowych na pierwszym i drugim piêtrze, blok operacyjny uru-
chomiono i operacje kontynuowano. Pacjentów k³ad³o siê w gotowej czêœci par-
teru. W asyœcie chirurga dr Waliszewskiego, 27 stycznia wykona³em pierwsze
w historii gubiñskiego szpitala, ciêcie cesarskie.

Dziêki dobrze rozpoczêtej wspó³pracy z szefem s³u¿by zdrowia dywizji, któ-
ry rozpocz¹³ pracê w ramach specjalizacji na oddziale chirurgicznym, zatrud-
niali siê te¿ lekarze wojskowi odbywaj¹cy dwuletni¹ s³u¿bê wojskow¹. Z cza-
sem pojawili siê te¿ lekarze po ukoñczeniu studiów w Wojskowej Akademii
Medycznej w £odzi, w ramach specjalizacji.

W paŸdzierniku 1960 roku skierowano do Gubina (a mo¿e sami siê zg³osi-
li?) pierwsi lekarze sta¿yœci, absolwenci AM: lek. med. Stanis³aw Drozd  z
Lublina i lek. med.  Mieczys³aw Szkudliñski z Poznania,  którzy po zakoñcze-
niu sta¿u podjêli pracê w gubiñskim szpitalu.

Pierwszym zgrzytem w tak pomyœlnie rozwijaj¹cym siê szpitalu by³a pro-
pozycja dyrektora, aby parter i piêtro bloku"A" przeznaczyæ na potrzeby od-
dzia³u chirurgicznego, na drugim piêtrze ulokowaæ ginekologiê, ale salê poro-
dow¹ i oddzia³ po³o¿niczy pozostawiæ w budynku "B". Wzbudzi³o to ostry pro-
test z mojej strony, podobnie jak propozycja przeznaczenia ca³ego drugiego piê-
tra na oddzia³ po³o¿niczo-ginekologiczny. Po pierwsze, nie by³o tam ani mo¿li-
woœci zorganizowania oddzia³u dla noworodków, ani przeznaczenia czêœci II
piêtra na oddzia³ ginekologiczny, ze wzglêdu na k³opoty z transportem chorych
na wózko-noszach.
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Rok 1960. Ordynator Zygfryd Gwizdalski  i pielêgniarki nowo otwartego oddzia³u po³o¿ ni-
czego i noworodków.

Dopiero po interwencji dyrektora Wojewódzkiego Wydzia³u Zdrowia i Wo-
jewódzkiego Oddzia³u Matki i Dziecka oraz konsultanta wojewódzkiego do
spraw po³o¿niczo-ginekologicznych, zadecydowano przeznaczyæ czêœæ I piêtra
na oddzia³ po³o¿niczy z oddzia³em noworodków, a czêœæ drugiego piêtra na od-
dzia³ ginekologiczny.

W lutym przyst¹piono do opracowania projektu i adaptacji pomieszczeñ
przeznaczonych na oddzia³ po³o¿niczy i noworodków, z ma³¹ sal¹ dla wczeœnia-
ków. Oddzia³  w nowych warunkach rozpocz¹³ pracê w czerwcu roku 1960.
Jednak szybko  okaza³o siê, ¿e wykonana adaptacja pomieszczeñ mia³a liczne
wady. Np. nie pod³¹czono wody do sal po³o¿nic i pomieszczeñ dla noworodków
i wczeœniaków. Ma³a ³azienka z trzema natryskami u sufitu i jedno oczko w
ubikacji na 15 pacjentek! Wady te usuwano przez lata, a¿ do remontu kapital-
nego w latach 1998/99.

Czêœæ pierwszego piêtra w bloku "B", w której uprzednio mieœci³ siê oddzia³
po³o¿niczy, do³¹czono do zajmuj¹cego pozosta³¹ czêœæ pierwszego piêtra oddzia³u
wewnêtrznego, rozszerzaj¹c go tym samym na obszarze ca³ego pierwszego piê-
tra. Na opuszczonym przez oddzia³ wewnêtrzny parterze przeznaczono jedn¹
stronê na laboratorium i punkt krwiodawstwa, a druga stronê na aptekê szpi-
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taln¹. Drug¹ stronê korytarza zajmowa³a pracownia rentgenowska z ciemni¹
i obróbk¹ zdjêæ oraz izba przyjêæ dla oddzia³u wewnêtrznego, szatnia, czêœæ
administracyjna i archiwalna.

Na drugim piêtrze w ca³oœci oddzia³ dzieciêcy, trzecie piêtro to pokoje zwane
"goœcinnymi", w których zamieszkiwali m³odzi lekarze, lekarze sta¿yœci do cza-
su otrzymania mieszkania. Podobnie pokoje drugiego piêtra nad blokiem opera-
cyjnym przeznaczono na tymczasowe mieszkania dla lekarzy. Nawiasem mó-
wi¹c, niektórzy zamieszkiwali przez kilka lat, a nawet wychowali tam dzieci.

W sprawozdaniu z dzia³alnoœci  gospodarczej i finansowej szpitala za rok
1960 czytamy:

Szpital zatrudnia:
     Lekarze: 13,  w tym 6 pe³noetatowych
     Personel œredni: 44 osoby
     Pracownicy administracyjni: 10 osób
     Pracownicy obs³ugi: 26 osób
     Salowe: 29 osób
     Razem:  122 osoby

Zaznaczono, ¿e w ci¹gu roku odnotowano du¿¹ p³ynnoœæ kadr, która np.
wœród pracowników administracji wynios³a 60%. W roku 1960 wykonywano
lub koñczono powa¿ne inwestycje, na sumê 1.979.000 z³. Do najwa¿niejszych
mo¿na zaliczyæ: ukoñczenie budowy drugiej czêœci g³ównego budynku szpitala
i uruchomienie oddzia³u chirurgicznego, którego brak na tutejszym terenie
datowa³ siê od pocz¹tku istnienia Polski Ludowej. W okresie sprawozdawczym
uporz¹dkowano teren podwórza i zaplecza szpitala, który dotychczas by³ moc-
no zaniedbany.

Dalej czytamy o kontynuowanym remoncie apteki szpitalnej, suszarni,
warsztatu œlusarskiego i bie¿¹cym remoncie "starego" budynku szpitalnego
(budynek "B"). I dalej: bud¿et szpitala na rok 1960 wg. preliminarza zamyka³
siê kwot¹ 3.702.105 z³. Po stronie wydatków 3.689.091,40 z³, co stanowi 99,6%.
Na zakoñczenie czytamy:  Reasumuj¹c powy¿sze nale¿y stwierdziæ, ¿e dzia³al-
noœæ szpitala w okresie sprawozdawczym znacznie siê poprawi³a w stosunku
do lat poprzednich i to zarówno na odcinku obs³ugi chorych, jak i ca³ej admini-
stracji. Stale wzrasta iloœæ leczonych pacjentów i iloœæ wykonywanych zabie-
gów operacyjnych i porodów. Poprawa opieki nad matk¹ i dzieckiem, dziêki
szerzonej oœwiacie na terenie powiatu, przyczyni³a siê do spadku umieralnoœci
oko³oporodowej noworodków i niemowl¹t. Wzrost zabiegów operacyjnych i po-
rodów spowodowa³ zwiêkszone zapotrzebowanie na krew. Zorganizowany punkt
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krwiodawstwa i apele, spowodowa³y rozwój honorowego krwiodawstwa naj-
pierw wœród pracowników s³u¿by zdrowia, potem pracowników zak³adu obu-
wia i odzie¿y, a w koñcu wojska.

Rok 1961
Wszystkie oddzia³y zosta³y zorganizowane. Zatwierdzono: ogólna liczba ³ó¿ek

-  134. W tym: oddzia³ dzieciêcy 25 ³ó¿ek, oddzia³ wewnêtrzny 30 ³ó¿ek, oddzia³
chirurgiczny 45 ³ó¿ek, oddzia³ po³. - gin. 34 ³ó¿ka.

Kadra lekarska podwy¿sza³a kwalifikacje. Dyrektor, ordynator oddzia³u
chirurgicznego - drugi stopieñ specjalizacji. Podobnie ordynator oddzia³u we-
wnêtrznego dr Grabowska, równie¿ drugi stopieñ specjalizacji. Lekarze: Gwiz-
dalska i  Mochnacz  - pierwszy stopieñ specjalizacji z chorób dzieciêcych.

Na wniosek Wojewódzkiego Wydzia³u Zdrowia konsultanci wojewódzcy
wyrazili zgodê na zaliczanie do sta¿u specjalizacyjnego okresu pracy na od-
dzia³ach naszego szpitala. Stanowi³o to wtedy bardzo znacz¹ce wyró¿nienie
szpitala.

Na teren powiatu przybywali nowi lekarze, którzy byli zatrudniani zarów-
no w szpitalu, jak i w wiejskich oœrodkach zdrowia. Dyrekcja szpitala i zespó³
ordynatorski postanowi³, ¿e ka¿dy lekarz pracuj¹cy etatowo w szpitalu, zobo-
wi¹zany jest przynajmniej dwie godziny dziennie pracowaæ w lecznictwie otwar-
tym, a lekarze zatrudnieni etatowo w lecznictwie otwartym, co najmniej dwie
godziny dziennie na oddziale szpitalnym w wybranym kierunku. Zapewnia³o
to ci¹g³oœæ opieki lekarskiej. Zwiêksza³a siê te¿ liczba lekarzy wojskowych za-
trudnionych na 3,5 godziny w oddzia³ach szpitalnych lub poradniach oraz na
dy¿urach w pogotowiu ratunkowym. Zwiêksza³a siê iloœæ operacji chirurgicz-
nych i po³o¿niczo-ginekologicznych oraz iloœæ porodów w szpitalu. Wyelimino-
wano porody w domach. W przypadku urodzenia siê dziecka przed przybyciem
karetki matkê i dziecko transportowano do szpitala w celu obserwacji i zabez-
pieczenia przed ewentualnymi powik³aniami.

Szpital odnotowywa³ coraz to lepsze oceny i opinie  konsultantów, specjali-
stów wojewódzkich oraz spo³eczeñstwa (tak¿e w s¹siednich powiatach). Zwiêk-
sza³a siê iloœæ pacjentów, "ob³o¿enie" ³ó¿ek wzrasta³o. Wydawa³o siê, ¿e ju¿ nic
nie mo¿e zak³óciæ rozwoju opieki zdrowotnej w powiecie.

Nagle, w listopadzie 1961 roku dosz³a nas wieœæ o likwidacji powiatu gu-
biñskiego.

Powiat gubiñski podzielono - czêœæ do³¹czono do powiatu kroœnieñskiego,
czêœæ do powiatu lubskiego. Poniewa¿ zgodnie z ówczesnym prawem, na tere-
nie powiatu móg³ dzia³aæ tylko jeden szpital powiatowy, zamierzano wiêc  szpi-
tal gubiñski zlikwidowaæ lub ewentualnie nadaæ mu rangê szpitala rejonowe-
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go. Wi¹za³o siê to ze zmian¹ klasyfikacji, obni¿eniem siatki p³ac, zmniejsze-
niem stawki na leczenie i wy¿ywienie oraz zmniejszeniem iloœci etatów.

Czêœæ lekarzy, w tym dyrektor szpitala, z³o¿y³a wypowiedzenie  wyra¿aj¹c
tym samym chêæ odejœcia z Gubina. Dyrektorowi odmówiono przyjêcia z³o¿o-
nej rezygnacji do czasu znalezienia nastêpcy na stanowisko dyrektora Szpita-
la Rejonowego. Dyrektor, który ju¿ w grudniu 1961 roku wygra³ konkurs na
ordynatora oddzia³u w woj. poznañskim, gor¹czkowo poszukiwa³ nastêpcy,
namawiaj¹c ka¿dego do przejêcia jego funkcji. Po konsultacjach z w³adzami
powiatu kroœnieñskiego i Wojewódzkim Wydzia³em Zdrowia, zdecydowano
przekazaæ funkcjê dyrektora na okres próbny, jednemu z najm³odszych sta¿em
lekarzy -  czyli mnie .

Jak nios³a wieœæ gminna, w³adze boj¹c siê reakcji klasy robotniczej, tzn.
za³ogi Gubiñskich Zak³adów Obuwia i Odzie¿y, nie zdecydowa³y siê na za-
mkniêcie szpitala. Prawdopodobnie uwa¿ano, ¿e nie posiadaj¹cy doœwiadcze-
nia lekarz pogr¹¿y szpital i bêdzie mo¿na na niego zrzuciæ winê za decyzjê

o likwidacji.

Rok 1962
Urzêduj¹cy dyrektor szpitala w Gubinie lek. med. Zdzis³aw Waliszewski w

dniu 27 stycznia 1962 roku, przekaza³  mi  swoje obowi¹zki. Przekazaniu prze-
wodniczy³ pan Jan Œliwiñski, ju¿ by³y kierownik Powiatowego Wydzia³u Zdro-
wia w Gubinie i ju¿ nowy kierownik Powiatowego Wydzia³u Zdrowia w Kro-
œnie Odrzañskim.

W protokole sporz¹dzonym w tym dniu na okolicznoœæ przekazania obo-
wi¹zków dyrektora przez lek. med. Zdzis³awa Waliszewskiego  lek. med. Zyg-
frydowi Gwizdalskiemu, wymieniono osoby obecne podczas przekazania na
czele z panem Janem Œliwiñskim, oraz sporz¹dzono protokó³ zdawczo-odbior-
czy w którym ujêto:

- Sprawy osobowe:  wykaz lekarzy, personelu œredniego i pomocniczego,
obs³ugi i administracji oraz wykaz osób odpowiedzialnych materialnie;

- Sprawy dzia³alnoœci podstawowej - wykaz chorych (w tym dniu by³o ich
133),

- Sprawy maj¹tkowe szpitala - omówiono  bilans na dzieñ 31.12.1961 z
którego wynika³o, ¿e stan zad³u¿enia wynosi³ 224 tys. z³otych

- Plan bud¿etu na 1962 rok: Bud¿et zak³ada³ utrzymanie zatrudnienia na
obecnym poziomie pe³noetatowych pracowników oraz stan zatrudnienia leka-
rzy na niepe³nych etatach.

- Plan za osobodni przy œrednim ob³o¿eniu ³ó¿ka przez 280 dni
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Bud¿et na 1962 rok zmniejszy³ siê o prawie 30 tys. z³otych w stosunku do
roku 1961, mimo zad³u¿enia szpitala na 224 tys. z³otych. Prawdopodobnie
zmniejszenie bud¿etu planowano w zwi¹zku z zamiarem zmiany kategorii szpi-
tala. Co prawda pod koniec posiedzenia ustêpuj¹cy dyrektor zwróci³ siê z proœb¹
do kierownika Wydzia³u Zdrowia pana Œliwiñskiego o do³o¿enie wszelkich sta-
rañ i wysi³ków celem jak najszybszego zagwarantowania szpitalowi brakuj¹-
cych sum.

W protokóle zapisano m.in.: "Kierownik Wydzia³u Zdrowia oœwiadczy³, ¿e
do³o¿y wszelkich starañ by brakuj¹ce kwoty wynikaj¹ce ze zobowi¹zañ za rok
1961, jak równie¿ kwoty potrzebne w 1962 roku na zakoñczenie remontu obiek-
tów szpitalnych i doprowadzenie ich do pe³nej eksploatacji, przyznaæ mo¿liwie
w pierwszym pó³roczu 1962 roku. Zaznaczy³ jednak, ¿e w miarê posiadanych
œrodków finansowych na szczeblu powiatu. Dyrekcja szpitala powinna wyst¹-
piæ z wnioskiem do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydzia³ Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej w Kroœnie Odrzañskim

z odpowiednim uzasadnieniem co do potrzeby przyznania brakuj¹cej kwo-
ty w terminie do 10 lutego 1962".

Na tym protokó³ zakoñczono i podpisano. W protokole jednak nie ujêto za-
strze¿eñ przyjmuj¹cego: "Dlaczego nie wyst¹piono z wnioskiem o zwiêkszenie
bud¿etu na rok 1962 przy opracowaniu bud¿etu ?". Uspakajano, ¿e sprawa bê-
dzie pomyœlnie za³atwiona i wszystko bêdzie cacy!!!  NIESTETY tak nie by³o.

W chwili przekazywania szpitala  szpital liczy³ 134 ³ó¿ka z podzia³em:
Oddzia³ chirurgiczny: 45
Oddzia³ dzieciêcy: 25
Oddzia³ wewnêtrzny: 30
Oddzia³ po³o¿niczo-ginekologiczny: 34
Oddzia³ noworodków i wczeœniaków nie wliczanych w stan ogólny: 15

Zatrudnionych by³o :
15 lekarzy;
42 osoby personelu œredniego;
30 personelu pomocniczo lekarskiego;
27 personelu obs³ugi ;
10 administracji.

Oddzia³ami wówczas kierowali :
oddzia³ wewnêtrzny: lek med. Maria Grabowska
oddzia³ chirurgiczny: lek med. Zdzis³aw Waliszewski
oddzia³ dzieciêcy: lek med. Barbara Gwizdalska
oddzia³ po³o¿niczo-ginekologiczny: lek med. Stanis³aw Bartczakoddzia³
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noworodków i wczeœniaków: nieoficjalnie lek med. Eugenia Mochnacz (oddzia³
by³ pododdzia³em oddzia³u po³o¿niczego).

Wed³ug wykazu ordynatorem oddzia³u po³o¿niczo ginekologicznego by³ le-
karz Stanis³aw Bartczak, w rzeczywistoœci zgodnie z postanowieniem Woje-
wódzkiego Wydzia³u Zdrowia i Konsultanta Wojewódzkiego by³em nim ja.
Dyrektor szpitala w 1961 roku, gdy odbywa³em s³u¿bê wojskow¹, mianowa³
p.o. ordynatora Stanis³awa Bartczaka, tej nominacji nie uznali ani Konsul-
tant Wojewódzki, ani Wojewódzki Wydzia³ Zdrowia.

Wraz z odejœciem dr. Waliszewskiego odeszli wszyscy lekarze zatrudnieni
w oddziale chirurgicznym, oprócz lekarza wojskowego zatrudnionego na 3,5
godziny. Odesz³o 20 pielêgniarek, w tym jedyna wyszkolona instrumentariuszka
kieruj¹ca prac¹ bloku operacyjnego. Poza tym niektórzy lekarze i pielêgniarki
z³o¿yli wymówienie. Sytuacja sta³a siê dramatyczna, ale powoli udawa³o siê j¹
opanowaæ dziêki lojalnemu ustosunkowaniu siê do nowego dyrektora wiêkszo-
œci pracowników. Stan¹³em przed dylematem: co za³atwiæ w pierwszej kolejno-
œci? Sprawy personalne, czy ratowaæ sytuacjê gospodarcz¹, która te¿ by³a ka-
tastrofalna. Zad³u¿enie wynosi³o 224 tys. z³otych plus 20 tys. odsetek, które
ros³y. Wierzyciele domagali siê sp³aty d³ugów. A mo¿e w pierwszym etapie za-
³atwiæ status szpitala?  Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem w powiecie móg³
istnieæ tylko jeden szpital o randze szpitala powiatowego.

Utrzymanie szpitala  w Gubinie w randze powiatowego popiera³ kierownik
Powiatowego Wydzia³u Zdrowia (wywodzi³ siê przecie¿ z Gubina) i dyrektor
szpitala powiatowego w Kroœnie Odrzañskim. W³adze samorz¹dowe  Krosna i
powiatu by³y za likwidacj¹ szpitala w Gubinie. W³adze wojewódzkie  stoj¹c po
stronie prawa by³y za zmian¹ rangi szpitala. W Wojewódzkim Wydziale Zdro-
wia by³y jednak osoby, które popiera³y moje dzia³ania, by utrzymaæ szpital
powiatowy. Doradza³y gdzie i do kogo uderzaæ. Po otrzymaniu anonimowej
informacji, ¿e w Zielonej Górze przebywa dyrektor departamentu zdrowia w
ministerstwie, który móg³by pomóc, wyrwany  z wizyt domowych,  jedynym
samochodem s³u¿bowym (w³asnego nie mia³em) dotar³em do Zielonej Góry,
przedar³em siê przed oblicze dyrektora, który po dyskusji uleg³ namowom na
przyjazd do Gubina. Po wizycie w szpitalu,

a potem w terenie i zapoznaniu siê z problemem transportu chorych do
Zielonej Góry - jakby na potwierdzenie - w drodze powrotnej sta³ kilkanaœcie
minut przed przejazdem kolejowym w Kroœnie Odrzañskim. W sumie wszyst-
kie te argumenty zawa¿y³y na ostatecznej  pozytywnej opinii dyrektora depar-
tamentu. Jednak ostateczna decyzja nale¿a³a do Komitetu Wojewódzkiego
PZPR.  Nie by³em cz³onkiem partii i  z dusz¹ na ramieniu przekracza³em progi
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tej instytucji. Po przedstawieniu w sekretariacie problemu z jakim przyby³em,
zalecono przed³o¿enie proœby na piœmie. Upiera³em siê, ¿eby sprawê zrefero-
waæ na miejscu. Pani sekretarka wykona³a chyba ze trzy telefony i skierowa³a
mnie w koñcu do wydzia³u, którym kierowa³a akurat pani, której  przed dwo-
ma laty powa¿nie siê narazi³em. Wy³o¿y³em, chyba nieco przyd³ugo, problem
szpitala gubiñskiego  - wys³ucha³a nie przerywaj¹c, po czym us³ysza³em: - "Ro-
zumiem pana, postaram siê pomóc, ale niczego nie obiecujê".  Nastêpnego dnia
wezwano mnie do telefonu, sekretarka szepnê³a: - "To Komitet Wojewódzki".
Po g³osie rozpozna³em moj¹ rozmówczyniê z dnia poprzedniego, która powie-
dzia³a: - "Uda³o siê panu, bêdzie szpital powiatowy i powiatowa stacja pogoto-
wia ratunkowego w Gubinie , dostanie pan decyzjê na piœmie, ¿yczê powodze-
nia … Dziêkujê za pana decyzjê sprzed dwóch lat".  Na pytanie kolegów, jak mi
siê to uda³o, nie umia³em odpowiedzieæ. Pos¹dzano mnie o jakieœ "dobre plecy"
na wy¿szym szczeblu.

Najwa¿niejsze, ¿e by³ SZPITAL  POWIATOWY Nr 2 pozosta³ w Gubinie
Nastêpnie by³ problem z obsad¹ personaln¹. Czêœæ pracowników wycofa³a

podania o zwolnienie.
Co prawda z dr. Waliszewskim odeszli wszyscy chirurdzy, jednak dr Wali-

szewski na proœbê kierownika Powiatowego Wydzia³u Zdrowia  zgodzi³ siê do
czasu zatrudnienia chirurga pe³noetatowego na dojazdy do szpitala raz, dwa
razy w tygodniu. Okaza³o siê, ¿e to by³o nienajlepsze posuniêcie. Owszem ope-
racje by³y wykonywane, ale obecnoœæ dr. Waliszewskiego "sia³a" pewien niepo-
kój, bowiem za ka¿dym pobytem zapowiada³, ¿e mo¿e wróci do Gubina, by
szpital ratowaæ, bo nie najlepiej siê tu dzieje. Taka sytuacja zmusi³a mnie do
z³o¿enia rezygnacji z funkcji dyrektora szpitala. Na proœbê Kierownika Powia-
towego Wydzia³u Zdrowia w dniu 20 grudnia 1962 roku wycofa³em wymówie-
nie. Zosta³em mianowany dyrektorem szpitala na czas nieokreœlony. Lekarz
Waliszewski otrzyma³ wymówienie. W oddziale chirurgicznym pozosta³ jedy-
nie lekarz wojskowy major Marian Kowalik - szef s³u¿by zdrowia gubiñskiej
dywizji, zatrudniony w wymiarze 3,5 godzinnym. Faktycznie by³ do dyspozycji
ca³¹ dobê. Wykonywa³ z moj¹ asyst¹ operacje i inne zabiegi chirurgiczne. Po-
niewa¿ mia³ takie mo¿liwoœci, œci¹gn¹³ do Gubina powo³anego do odbycia dwu-
letniej s³u¿by wojskowej chirurga z pierwszym stopniem specjalizacji, asystenta
kliniki chirurgicznej w Poznaniu dra Wirga. Na moj¹ proœbê i za zgod¹ szefa
s³u¿by zdrowia dywizji, zamiast w hotelu oficerskim zamieszka³ w pokoju na
terenie szpitala. W ten sposób oddzia³ chirurgiczny mia³ zapewnion¹ opiekê
przez ca³¹ dobê, za wyj¹tkiem godzin obowi¹zkowego pobytu w jednostce.

Trudna sytuacja wyst¹pi³a tak¿e w oddziale wewnêtrznym. Odesz³a naj-



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  41

pierw lek. Pawlikowska, która po uzyskaniu specjalizacji pierwszego stopnia
przenios³a siê na Œl¹sk. Ordynator Maria Grabowska po zdobyciu drugiego
stopnia specjalizacji i obronie pracy doktorskiej odesz³a we wrzeœniu 1962 roku.
Oddzia³ pozosta³ pod opiek¹ dwóch lekarzy bêd¹cych w trakcie specjalizacji na
pierwszy stopieñ:  Mieczys³awa Szkudliñskiego i Piotra Kozie³a oraz lekarzy
wojskowych pe³ni¹cych s³u¿bê okresow¹.

W oddziale po³o¿niczo-ginekologicznym specjalizacje uzyskali: w kwietniu
Stanis³aw Bartczak, w paŸdzierniku ja.

Pod koniec roku przybyli nowi lekarze i lekarze sta¿yœci. Miêdzy innymi
lekarz ginekolog z pierwszym stopniem specjalizacji - ¿ona odbywaj¹cego dwu-
letni¹ s³u¿bê wojskow¹ chirurga z pierwszym stopniem specjalizacji, który
uzupe³nia³ kadrê w oddziale chirurgicznym. Do Gubina powróci³ lekarz Stani-
s³aw Drozd kontynuuj¹c specjalizacjê z chirurgii.

Nastêpnym problemem do opanowania by³a gospodarka. Jak okaza³o siê,
mimo zapewnieñ w czasie przekazywania funkcji dyrektora, oprócz zad³u¿e-
nia by³ szereg innych niedokoñczonych spraw. Rozpoczête prace remontowe
nie zosta³y doprowadzone do koñca: remont budynku B, zakupiony agregat
pr¹dotwórczy nie by³ uruchomiony, wybudowana studnia nie dzia³a³a,  pralnia
nie remontowana w lipcu siê zawali³a (remont nie by³ ujêty w bud¿ecie).

Dziêki pomocy w³adz powiatowych szpital otrzyma³ fundusze, które po-
zwoli³y pokryæ czêœæ d³ugu - przynajmniej nie ros³y odsetki. Uda³o siê urucho-
miæ w³asn¹ studniê. Wreszcie woda dochodzi³a do górnych piêter. Dot¹d do
oddzia³u dzieciêcego donoszono wodê wiadrami. Uruchomiony agregat pr¹do-
twórczy dostarcza³ zasilanie dla bloku operacyjnego i oddzia³u po³o¿niczego w
godzinach wy³¹czania pr¹du w mieœcie.

Pod koniec roku nast¹pi³o uspokojenie atmosfery w szpitalu i to dziêki
pozytywnemu nastawieniu wiêkszoœci za³ogi. Przychylne te¿ by³o nastawienie
mieszkañców miasta i gminy. Przyk³adem niech bêdzie za³oga Gubiñskich
Zak³adów Obuwia, która wyprodukowa³a w czynie spo³ecznym obuwie ortope-
dyczne dla pielêgniarek i salowych. Rolnicy ofiarowywali produkty rolne. Np.
rolnik z Zawady ziemniaki wczesne - nieodp³atnie, a ziemniaki na zimê po
cenie hurtowej, inny rolnik raz w tygodniu dostarcza³  25 litrów z mleka.

I tak rok 1962, mimo zawirowañ uda³o siê zakoñczyæ bez przekroczenia
bud¿etu. Obni¿y³a siê umieralnoœæ oko³oporodowa i umieralnoœæ dzieci do lat
trzech. Byliœmy poni¿ej œredniej wojewódzkiej. Tak¿e pacjenci w oddziale we-
wnêtrznym i chirurgicznym nie odczuwali "niedostatków".

W paŸdzierniku otwarto dwuletni¹ szko³ê asystentek pielêgniarskich.

Zygfryd Gwizdalski
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Z historii Ziemi Gubiñskiej

Historia gubiñskich winnic
Dzisiaj poza Zielon¹ Gór¹, która jedynie faktycznie wyrasta na centralny

oœrodek uprawy i produkcji wina, na terenie obecnej Ziemi Lubuskiej, istnia³y
jeszcze inne punkty uprawy winnego krzewu. Poza Zielon¹ Gór¹ uprawiano
winn¹ latoroœl w Gubinie, Lubsku, Kroœnie Odrzañskim, Sulechowie na
mniejsz¹ skalê w Bytomiu Odrzañskim, w Kargowej i Babimoœcie.

Z ró¿nych przyczyn uprawa winnego krzewu w wy¿ej wymienianych miej-
scowoœciach nie dotrwa³a do naszych czasów, co gorsza, w niektórych z nich
nie pozostawi³a najmniejszych œladów.

Trudno np. by³oby przypuœciæ, patrz¹c na dzisiejszy Gubin, ¿e w³aœnie tutaj
d³ugi czas dojrzewa³y winne grona, a stoki okolicznych wzgórz pokrywa³y licz-
ne winnice. Jeszcze trudniej by³oby domyœlaæ siê, ¿e to w³aœnie Gubin, a nie
Zielona Góra by³y kiedyœ tym oœrodkiem, który pod wzglêdem iloœci wyprodu-
kowanego wina znacznie przewy¿sza³ Zielon¹ Górê, nie mówi¹c ju¿ o rozleg³o-
œci jego kontaktów handlowych.

Ju¿ w 1136 roku Cesarz Konrad I przesiedla niemieckich mieszkañców
Nadrenii i Frankonii i oni sadz¹ pierwsze winoroœl¹ na Wzgórzach Gubeñ-
skich. W 1140 roku ponownie pod rz¹dami Albrechta NiedŸwiedzia osiedlaj¹
siê nowi emigranci, by organizowaæ hodowlê winoroœli.

Oko³o 1280 roku wzgórza pokryte zosta³y licznymi plantacjami winnego
krzewu, staj¹c siê dla mieszczan nie lada atrakcj¹ w ich gospodarce. Jak pisze
w swoim artykule W³adys³aw Korcz rosn¹ca z roku na rok produkcja doprowa-
dzi³a w 1306 roku do wydania specjalnego przywileju o sprzeda¿y wina. Ów-
czesny margrabia brandenburski Herman, w porozumieniu i za zgod¹ Rady
Miejskiej, wyda³ przywilej, moc¹ którego dozwolono mieszczanom sprzedawaæ
wino i piwo w ci¹gu jednego kwarta³u w roku.

Ju¿ w 1327 roku wino gubeñskie wymienione jest wœród artyku³ów han-
dlowych we Wroc³awiu. Doœæ wczeœnie wino Nys¹ i Odr¹ dop³ynê³o do Szczeci-
na, a stamt¹d w szeroki œwiat. W 1364 roku znaj¹ je w doœæ odleg³ej Warmii,
Prusach i Kurlandii, a w 1372 roku wymieniaj¹ w rachunkach panów radnych
w Lubece. W 1383 roku na targach potê¿nej Hanzy w tej samej Lubece - pod-
nosz¹ siê skargi na gubeñsk¹ miarê wina, ¿¹daj¹c jej podwy¿szenia, jako zbyt
ma³ej. W Rostoku pomiêdzy wielu honorowymi darami, sk³adanymi przez miesz-
czan ksi¹¿êtom i panuj¹cym, wino gubeñskie wymienione jest 27 razy. W krzy-
¿ackim Malborku obok wina z Alzacji, Wêgier, Grecji i Nadrenii pito wino gu-
beñskie. W komorze celnej miasta Elbl¹ga czêsto wœród towarów przybywaj¹-
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Rycina przedstawiaj¹ca panoramê miasta na tle Wgórz Gubiñskich z rozlokowanymi tam
winnicami nad którymi czuwa „Oko Opatrznoœci Bo¿ej”.

cych zapisane jest wino z Guben.
Nierzadko w tym okresie mo¿na by³o znaleŸæ notatki mówi¹ce, ¿e Guben to

urbs vinifera.
Z odleglejszych rynków wino gubiñskie zna³ Sztokholm, czêsto bowiem jest

notowane w rachunkach kupców sztokholmskich. O wielkoœci eksportu wina gu-
beñskiego œwiadcz¹ najlepiej zapiski w ksiêgach celnych portu gdañskiego. Oka-
zuje siê, ¿e w jednym 1474 roku okrêty ze Szczecina przywioz³y do Gdañska oko³o
5,5 milionów litrów wina. Choæ ta iloœæ notowana jest jako najwy¿sza, bo w innych
latach przywo¿ono nieco mniej, to wystarczaj¹co mocno potwierdza ona opiniê,
jak¹ cieszy³o siê wino gubeñskie. Jego jakoœæ musia³a byæ równie¿ wysoka, znacz-
nie wyró¿niaj¹ca je wœród win œl¹sko-lubuskich. Fakt, ¿e pojawia³o siê ono na
sto³ach ksi¹¿êcych, mówi o nim dostatecznie korzystnie.

Jeszcze w roku 1730 pisano, ¿e z gubeñskiego wina najs³awniejsze jest czerwo-
ne, przez wytrawnych znawców uznawane za równie dobre, jak burgundzkie. W
œwietle dotychczasowych rozwa¿añ i danych wystêpuje poœrednio znaczenie, jakie
mia³a dla mieszkañców Gubina uprawa winoroœli. Fakt, ¿e dochody z wina stano-
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wi³y po³owê wszystkich dochodów miasta ,bo tak siê w³aœnie rzecz mia³a, mówi
chyba sam za siebie!

W wysokoœciach tych dochodów szukaæ nale¿y Ÿród³a szczególnej pieczo³owito-
œci, z jak¹ otaczano hodowlê winnego krzewu. Pieczo³owitoœæ, skrupulatnoœæ i sta-
rannoœæ ujawniane w hodowli sz³y tak daleko, ¿e poszczególni hodowcy prowadzili
systematyczne zapiski o jakoœci i wielkoœci corocznych zbiorów.

Ale te¿ bywa³y lata, w których brakowa³o beczek na pomieszczenie wyprodu-
kowanego wina, w innych znowu z powodu gwa³townych mrozów, przeci¹gaj¹cej
siê zimy lub zbyt d³ugo trwaj¹cych deszczy nie by³o co zbieraæ. Na przyk³ad w roku
1563 zbiór by³ katastrofalnie niski, w wielu winnicach nie by³o ani jednego grona!

W zale¿noœci od zbiorów, kszta³towa³a siê te¿ cena wina.
Prze³omowymi latami dla uprawy winnego krzewu w Gubinie sta³y siê lata

wojny 30-letniej (1618-1648). Doskonale rozwijaj¹ca siê uprawa uleg³a niemal
zupe³nemu zniszczeniu. Wraz z wojskami, które nawiedza³y Guben, a by³y wœród
nich wojska cesarskie, saskie, Wallensteina, Mansfelda i wreszcie szwedzkie, wkra-
cza³y w mury miasta zarazy, nêdza, g³ód i ruina. Przechodz¹ce przez Gubin od-
dzia³y obojêtnie, w³asne czy obce, rabowa³y i pali³y miasto, nie oszczêdzaj¹c nikogo
i niczego. W tych okropnych latach Guben bardzo podupad³o. Wraz z ubytkiem
mieszkañców i ruin¹ gospodarcz¹ uleg³y zniszczeniu piêkne do niedawna planta-
cje winogron. Poza bezpoœrednim zniszczeniem winnych plantacji wojna

30-letnia mia³a dla Gubina jeszcze inne, boleœniejsze skutki. Przerwa³a mia-
nowicie wszystkie kontakty handlowe miasta i to przerwa³a na zawsze. O ile bo-
wiem w latach powojennych uda³o siê odrodziæ uprawê winnego krzewu, choæ nie
w takim stopniu jak przed wojn¹, o tyle zerwanych stosunków handlowych nie
uda³o siê ju¿ z powrotem nawi¹zaæ. Wp³ynê³y na to tak¿e zmienione warunki
¿ycia, przede wszystkim na dworach panuj¹cych. Dot¹d miejscowa produkcja wina
by³a doœæ wysoko ceniona. Jeszcze za Augusta II wino gubiñskie by³o szanowanym
napojem.

Nied³ugo jednak zwiêkszony import win zagranicznych, przede wszystkim szam-
pana, hiszpañskiego i burgundzkiego, zepchn¹³ produkcjê lokaln¹ wy³¹cznie do
u¿ytku miejscowego. Ponadto spo¿ycie kawy, herbaty, czekolady i coraz lepszego
piwa, spowodowa³o obni¿enie konsumpcji gubiñskiego wina. Jeszcze nale¿y tu
dodaæ, ¿e powa¿nym konkurentem wina, je¿eli chodzi o spo¿ycie w wiêkszych ilo-
œciach, sta³a siê wódka. Zreszt¹ i jakoœæ produkcji wina w Gubinie nie dorównywa-
³a dawniejszej.

Czy wp³ynê³y na to wieloletnie niekorzystne zbiory w XVII stuleciu, w wyniku
ostrych zim, trudno powiedzieæ. Faktem jest, ¿e w ci¹gu stulecia (1700-1800) w
Gubinie by³y zaledwie 4 bardzo dobre zbiory, 73 œrednio dobre, 21 z³ych, i 2
bardzo z³e. Przeciêtnie, co 4 rok zbiory by³y kiepskie. Nie dziw wiêc, ¿e produk-
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Domek jednego z winiarzy stoj¹cy na
Wzgórzach Gubiñskich do 1945 roku.

cja musia³a powa¿nie ucierpieæ.
Wiek XIX w dziejach uprawy win-

nego krzewu w Gubinie rozpocz¹³ siê
Ÿle. W bezœnie¿nej i mroŸnej zimie z
roku 1802/1803 wymarz³y winogrona
czerwone. Nastêpne lata nie przynios³y
powa¿nego odrodzenia. Uprawa wino-
roœli wyraŸnie chyli³a siê ku upadkowi.

Do przesz³oœci nale¿a³y lata, w któ-
rych w Gubinie by³o winnic wiêcej ni¿
dni w roku, lub jak w roku 1803 - oko-
³o tysi¹ca! A produkcja tych winnic
wynosi³a ponad pó³ miliona litrów
wina! Próbowano ratowaæ upadaj¹c¹
hodowlê. Ju¿ w 1800 roku zorganizo-
wano zwi¹zek mieszczan maj¹cy na
celu przede wszystkim podniesienie i
ulepszenie uprawy winnego krzewu.
Postanowiono usun¹æ z hodowli nieod-
powiednie gatunki, a na ich miejsce
sprowadziæ lepsze oraz za³o¿yæ szko³ê
uprawy wina.

Ze wzglêdu na krótki okres trwania tego pierwszego zwi¹zku, brak jakich-
kolwiek œladów realizacji tych s³usznych postulatów. W 1805 roku z inicjatywy
miejscowego sêdziego Bukacza, na miejsce dotychczasowego zwi¹zku za³o¿ono
Towarzystwo Pomologiczne. Jednym z pierwszych czynów za³o¿onego towa-
rzystwa by³o sprowadzenie nowych sadzonek z Burgundii i Alzacji oraz doko-
nanie selekcji wœród uprawianych w Gubinie gatunków. Po¿yteczn¹ swoj¹ dzia-
³alnoœæ Towarzystwo zakoñczy³o wraz ze œmierci¹ swego za³o¿yciela, sêdziego
Bukacza w roku 1850. Jego dzia³alnoœæ próbowa³ kontynuowaæ za³o¿ony w
roku 1850 Zwi¹zek Uprawy Ogródków i wreszcie od 1868 Zwi¹zek Winiarzy.
Zarówno jednak pierwszy, jak i drugi zwi¹zek zajê³y siê raczej warzywnic-
twem i sadownictwem, które zaczê³y swój okres bujnego rozkwitu. Wi¹za³o siê
to zreszt¹ œciœle z nowymi warunkami, w jakich znalaz³ siê Gubin, które w
sposób wyraŸny przyczyni³y siê do ostatecznego upadku uprawy winoroœli. Te
nowe warunki zaistnia³y od momentu uzyskania przez Gubin po³¹czenia kole-
jowego z niedalekim Berlinem w 1846 r. w miejsce kosztownej i trudnej upra-
wy winoroœli zjawiaj¹ siê ogrody warzywne i sady, które ³atwiej by³o uprawiaæ,
a które w rezultacie nie przynosi³y wcale mniejszych dochodów.
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Od 1850 roku obserwujemy w Gubinie gwa³towny upadek uprawy winnego
krzewu. Fakt ten najlepiej zlustruj¹ dane statystyczne z II po³owy XIX wieku.

Je¿eli w roku 1878 w samym Gubinie by³o jeszcze 51 hektarów winnic, w
roku 1889 - 30 ha, 1889 - 20 ha, to ju¿ w roku 1900 tylko 4 ha. W ci¹gu 23 lat
obszar uprawy winoroœli skurczy³ siê katastrofalnie. I niemal identycznie rzecz
przedstawia³a siê w okrêgu gubiñskim. Oczywist¹ spraw¹ jest, ¿e kurczenie
siê obszaru upraw odbija³o siê na wielkoœci produkcji wina. O ile na pocz¹tku
XIX wieku produkowano 500.000 litrów, to pod koniec nawet nie uzyskano 10
% tej wielkoœci. Na podstawie tego mo¿na uznaæ, ¿e uprawa winnego krzewu
w Gubinie uleg³a likwidacji.

Wróæmy do okresu gdy Gubin by³ miastem winnic, a na stokach jego wzgórz
wygrzewa³y siê w s³oñcu dorodne grona. Dziêki wielkiemu znaczeniu uprawy
winoroœli ka¿dorazowy zbiór grona by³ chwil¹ uroczyst¹ i œwi¹teczn¹. Pocz¹-
tek zbiorów ustalany by³ przez radê miejsk¹, a znawcy spraw winnych czuwa-
li, aby dzieñ winobrania zbiega³ siê z okresem pe³nego dojrzewania grona, co
by³o podstawowym warunkiem jakoœci póŸniejszego wina. Przewa¿nie dzieñ
winobrania wyznaczano na koniec paŸdziernika lub pocz¹tek listopada. By-
wa³y jednak lata wyj¹tkowe, w których winobranie odbywa³o siê wczeœniej,
np. w roku 1811 ju¿ 2 paŸdziernika. Zale¿a³o to przede wszystkim od stanu
pogody w danym roku.

Pocz¹tek winobrania oznajmiano hejna³em miejskiego trêbacza z wie¿y
ratuszowej. Na to has³o starzy i m³odzi, kobiety i mê¿czyŸni, z taczkami, wóz-
kami, koszami i no¿ami spieszyli do winnic. Zaczyna³o siê winobranie. Na in-
tencjê pomyœlnych zbiorów w koœcio³ach odbywa³y siê uroczyste nabo¿eñstwa.
W najbli¿sz¹ niedzielê po zakoñczeniu zbiorów w winnicach odbywa³y siê uro-
czyste zabawy ludowe z tañcami i œpiewem. Przy akompaniamencie niemilk-
n¹cego œmiechu i okrzyków radoœci palono potê¿ne ogniska, smo³ê w beczkach,
puszczano rakiety, strzelano przez ca³¹ noc, a dzieci rzuca³y w powietrze p³o-
n¹ce witki. Nawet powa¿ni rajcowie miejscy na dzieñ winobrania rezygnowali
ze swej powagi i ¿ywo pl¹sali z dorodnymi mieszczkami.

W domkach przy winnicach odbywa³y siê uczty, na których podawano wino,
ciasta i winogrona. Bawiono siê tym weselej, im bogatsze by³y zbiory. Radoœæ
by³a zrozumia³a, jeœli uwzglêdni siê, jak uci¹¿liwa jest pielêgnacja winnego
krzewu i jak trudno jest uzyskaæ dobry zbiór.

W œwietle zachowanych zapisów wystêpuje wyraŸnie fakt wielkiej zapobie-
gliwoœci w³aœcicieli o utrzymanie i w³aœciwej uprawy winnic. Ka¿dorazowo rada
miejska na równi z w³aœcicielami czuwa³a nad winnymi plantacjami. Miejskie
ustawy okreœla³y dok³adnie obowi¹zki winiarzy przy pracy w winnicach. Pod
kar¹ wiêzienia zabronione by³o anga¿owanie siê do pracy w kilku winnicach
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naraz. Ustawa wyraŸnie zastrzega³a mo¿liwoœæ zatrudnienia tylko w jednej
winnicy. Celem tego zarz¹dzenia by³o zapobie¿enia niedok³adnej i poœpiesznej
pracy. Zreszt¹ od chwili zatrudnienia przy pracach w winnicy, nieznajomoœæ
charakteru tej pracy i wynik³e st¹d szkody dla krzewów nie chroni³y przed
przykrymi konsekwencjami. Zak³adano z góry, ¿e anga¿uj¹cy siê do pracy zna
pracê i ¿e nale¿y oczekiwaæ od niego w³aœciwego obchodzenia siê z krzewem
winoroœli.

W wypadku wyrz¹dzonych szkód, winny podlega³ dotkliwym karom. Ska-
zywany by³ zazwyczaj na za³o¿eniu mu ¿elaznej obrêczy na szyjê. By³a to kara
nie tylko ciê¿ka, ale przede wszystkim hañbi¹ca w mieœcie winnic.

Poza karami ustawy przewidywa³y oczywiœcie równie¿ i wynagrodzenia dla
robotników. Zap³ata za okres od listopada do marca lub kwietnia wynosi³a 18
fenigów (dziennie), od marca zaœ (lub od kwietnia) do œw. Micha³a (29 wrze-
œnia) - 2 grosze. Wysokoœæ op³at by³a sta³a i nie mog³a byæ przekraczana. Jako
dodatek otrzymywali robotnicy na obiad jedzenie i piwo do ugaszenia pragnie-
nia. Po zebraniu grona oddawano do pras. By³y to doœæ prymitywne machiny
drewniane poruszane rêcznymi korbami. Jedn¹ z czêœci takiej prasy stanowi³o
du¿e koryto, w którym gnieciono grona nogami. Takich pras w 1824 roku w
Gubinie by³o dziewiêæ. Czêœæ takiego koryta zachowa³a siê w muzeum zielono-
górskim.

Dzisiejszy stan wzgórz gubiñskich budzi smutne refleksje. Wzgórza kiedyœ
pokrywa³a zieleñ winnych krzewów i owocowych drzew, a które dziœ porastaj¹
dzikimi chwastami.

Winnice i sady w Gubinie na przestrzeni wieków by³y chlub¹ miasta i od-
grywa³y wa¿n¹ rolê w ¿yciu mieszkañców. Wielu mieszkañców Gubina i Gu-
ben pragnie by tradycje winiarskie i sadownicze siê odrodzi³y.

Obecnie trwa dyskusja na temat "Szlaku Wina i Miodu" ci¹gn¹cego siê od
Cottbus do Zielonej Góry - Zabór. Proponuje siê, aby w Gubinie powsta³o cen-
trum spotkañ winiarskich - przystanek na "Szlaku Wina i Miodu".

Niedawno w Gubinie powsta³o Stowarzyszenie Wzgórza Gubiñskie, które
w statucie jako cel postawi³o sobie rewitalizacjê Wzgórz Gubiñskich. Podobnie
w Guben powsta³o bliŸniacze Stowarzyszenie Gubeñskie. Wspomniane stowa-
rzyszenia podjê³y ju¿ pewne dzia³ania zmierzaj¹ce do podjêcia dzia³añ na rzecz
rewitalizacji Wzgórz Gubiñskich.

•ród³o: do napisania artyku³u wykorzystano: Karl Gander Geschichte der
Stadt Guben, B. Kres - 1972 "Eksport wina Gubiñskiego w XV-XVIII wieku",
W³adys³aw Korcz "Dzieje uprawy zielonogórskiej winoroœli -1958 r.".

Opracowa³: Jerzy Czabator
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Od Szko³y Rolniczo-Ogrodniczej
do Europejskiego Centrum
Kszta³cenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gubinie

W latach powojennych w Gubinie i powiecie gubiñskim le¿¹ca od³ogiem
ziemia wymaga³a zagospodarowania. St¹d narodzi³ siê pomys³ utworzenia ta-
kiej szko³y, która mog³aby przygotowywaæ m³odzie¿ do pracy w ogrodnictwie i
gospodarstwach rolnych.

Pierwsz¹ jednostk¹ szkoln¹ tego typu by³a za³o¿ona w 1959 roku Dwuzi-
mowa Szko³a Rolniczo-Ogrodnicza przy ulicy Pu³askiego. Za³o¿ycielem jej by³
in¿. Herbert Limbach. Zajêcia lekcyjne odbywa³y siê w okresie zimowym. Szko³a
zosta³a umieszczona w budynku, w którym przed wojn¹ mieœci³ siê Dom Star-
ców. Po wyzwoleniu siedzibê mia³ tutaj Powiatowy Urz¹d Repatriacyjny, a tak¿e
mieœci³y siê biura Zielonogórskiego Przedsiêbiorstwa Remontowo-Budowlanego
i magazyny Stacji Ochrony Roœlin. Ca³y obiekt by³ zniszczony i wymaga³ grun-
townego remontu.

Pocz¹tki organizacyjne szko³y przedstawia³y siê bardzo skromnie. Do tego
czêsta zmiana kierownictwa utrudnia³a organizacjê pracy z m³odzie¿¹. Po roku
kierowania placówk¹ odszed³ H. Limbach, a kierownikiem zosta³ Jan K³apa, a
po krótkim czasie Józef Szymañski.

Naukê rozpoczê³o dwudziestu uczniów, liczba ta z roku na rok wzrasta³a i
w 1963 roku uczy³o siê w niej ponad 100 wychowanków. Szko³a posiada³a wów-
czas: dzia³ organizacji rolnych, pracowniê ¿ywienia rodziny, pracowniê zaopa-
trzenia rodziny w odzie¿, skromne warsztaty, gabinet ogrodniczo-zootechniczny,
jedn¹ salê lekcyjn¹, kuchniê, œwietlicê i kilka sypialñ w tworz¹cym siê interna-
cie. W 1960 roku w budynku tym powsta³a równie¿ Zasadnicza Szko³a Rolnicza.
W tym czasie w³adze miejskie przekaza³y obiekt do dyspozycji szko³y.

W 1962 roku dyrektorem szko³y zosta³ Zdzis³aw Olaszek, a dyrektorem do
spraw pedagogicznych Czes³aw Œwi¹tkowski. W sk³ad ówczesnej rady pedago-
gicznej wchodzili: Józef Szymañski, Maria Pacek, Krystyna Szymañska, Cze-
s³aw Œwi¹tkowski, Jerzy Kendra i Maria Dziedzic.

Przy szkole, zwanej w œrodowisku gubiñskim "Rolniczak" dzia³a³o gospo-
darstwo, które posiada³o na stanie: 1 konia, 2 krowy, 3 owce i 1 psa (stró¿
gospodarstwa), 6 ha gruntów po obu stronach ulicy Paderewskiego. Ziemiê tê
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W œrodku siedzi dyrektor szko³y Zdzis³aw Olaszek.

przed u¿ytkowaniem rozminowali saperzy. Mimo trudnoœci w ci¹gu dwóch lat
grunty zosta³y zagospodarowane, sadzono tu ziemniaki i warzywa dla potrzeb
kuchni internatowej.

Dyrektor wraz z rad¹ pedagogiczn¹ przyst¹pi³ do odnowy i modernizacji
g³ównego budynku. Zosta³y zakupione urz¹dzenia gastronomiczne, meble na
potrzeby szko³y i internatu.

"Rolniczak" cieszy³ siê du¿ym autorytetem w mieœcie i okolicy. Œwiadczy³a
o tym du¿a liczba chêtnych do kszta³cenia w tej placówce, a ograniczona liczba
miejsc w internacie uniemo¿liwia³a przyjêcia wszystkich. Dlatego postanowio-
no zaadaptowaæ budynek z przeznaczeniem na internat po S¹dzie Powiato-
wym przy ulicy S³owackiego. Po roku u¿ytkowania po¿ar zniszczy³ konstruk-
cjê dachow¹. Budynek po remoncie przekazano na mieszkania dla nauczycieli.

W budynku g³ównym szko³y urz¹dzono cztery gabinety: uprawy gleby i
gleboznawstwa, hodowli zwierz¹t domowych, polonistyczny i matematyczno-
fizyczny. W tym okresie zakupiono równie¿ zestaw instrumentów muzycznych,
sprzêt sportowy i samochód dostawczy ¯uk. Systemem gospodarczym wyko-
nano dwie cieplarnie, zatrudniono ogrodnika, który kierowa³ pracami w ogro-
dzie warzywnym. Ca³y obiekt szkolny zosta³ ogrodzony p³otem siatkowym.
Dziêki staraniom dyrekcji szko³y Oddzia³ Oœwiaty Rolniczej w Zielonej Górze
przydzieli³ szkole 100 ha gruntów (nieu¿ytki w okolicy Gubinka). Teren ten
zosta³ w ci¹gu jednego roku przygotowany do prac polowych. W tym celu zaku-
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piono dodatkowo niezbêdne ci¹gniki, ca³e zestawy sprzêtu rolniczego, samo-
chód ciê¿arowy i kombajn zbo¿owy Bizon. Poczyniono plany rozbudowy bu-
dynków gospodarczych.

Pierwsza dekada dzia³alnoœci szko³y nale¿a³a do najtrudniejszych, nie by³a
ona przygotowana do realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego. Jed-
nak dziêki sumiennej pracy, ofiarnych i oddanych ludzi, zosta³ stworzony pra-
wid³owy system edukacyjny. Nauczyciele uwierzyli, ¿e z ruin powstanie praw-
dziwa szko³a rolnicza. Oto niektórzy z nich: Zdzis³aw Trzem¿alski, zajmuj¹cy
siê ogrodnictwem, W³odzimierz Bajus znawca mechanizacji i ucz¹cy m³odzie¿
do  zdobycia prawa jazdy. Du¿ym uznaniem cieszy³a siê Zofia Potrapeluk ucz¹-
ca matematyki i nauczyciel hodowli zwierz¹t Tadeusz Bobrownicki. W³odzi-
mierz Tyniec potrafi³ zainteresowaæ uczniów programem nauczania z fizyki i
chemii, a nauk¹ ¿ywienia Maria Kendra.

System wychowawczy szko³y tworzony by³ w oparciu o integracjê ró¿norod-
noœci klas oraz m³odzie¿y internatowej, dochodz¹cej i doje¿d¿aj¹cej. Podsta-
wow¹ w³adz¹ uczniowsk¹ w szkole by³a Rada M³odzie¿owa, Rada Internatu,
Rada Œwietlicowa i Rady Klasowe. Du¿¹ rolê w wychowaniu i nauczaniu spe³-
nia³ Zarz¹d Szkolny Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej (ZMW). Nale¿y podkreœliæ,
¿e m³odzie¿ szkolna pracowa³a fizycznie na rzecz szko³y. Odgruzowywa³a obej-
œcie budynku, budowa³a boisko szkolne, wykona³a "œcie¿kê zdrowia". Pe³ni³a
obowi¹zkowe dy¿ury w gospodarstwie przyszkolnym, np. przy hodowli trzody
chlewnej oraz wykonywa³a prace fizyczne zwi¹zane z przedmiotami zawodo-
wymi.

W 1970 roku po odejœciu dyrektora Z. OIaszka na emeryturê, kierownictwo
w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Rolniczym (1964), a póŸniej w
Zespole Szkó³ Rolniczych obj¹³ Józef Bartkowiak. By³ przekonany, ¿e utrzyma
dotychczasowy wizerunek szko³y w œrodowisku gubiñskim i wojewódzkim, jaki
stworzyli poprzedni dyrektorzy zw³aszcza Z. OIaszek i Cz. Œwi¹tkowski. Wi-
dzia³ dalsz¹ potrzebê rozbudowy szko³y i ca³ego gospodarstwa szkolnego, a
wymusza³a to znaczna liczba chêtnych kandydatów. Du¿¹ pomoc w realizacji
tych zadañ wykaza³y ówczesne w³adze miejskie, gminne, Wydzia³ Rolnictwa i
Leœnictwa oraz Ministerstwo Rolnictwa.

Dyrektor J. Bartkowiak zadba³ o dalsz¹ rozbudowê szko³y. Zosta³y utwo-
rzone nowe, pe³nowymiarowe warsztaty, wybudowano halê sportow¹ z saun¹,
si³owni¹ i widowni¹ na 350 osób. Urz¹dzono korty tenisa ziemnego, dwa bo-
iska do pi³ki pla¿owej i pi³ki no¿nej. Szko³a posiada skomputeryzowan¹ biblio-
tekê wraz z dostêpem do Internetu oraz dobrze wyposa¿ony gabinet kompute-
rowy. Presti¿ szko³y podnosi³ internat, który by³ wielokrotnie laureatem kon-
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Grono nauczycielskie szko³y w 2003 roku. W drugim rzêdzie, czwarty od prawej dyrektor
Józef Bartkowiak.

kursu "Najlepszy internat na szczeblu wojewódzkim". Du¿a zas³ugê w rozwoju
placówki wnieœli kierownicy internatu: Maria Pacek, Janina Marynowska (póŸ-
niejsza wicedyrektor ZSR), Edward Czapski i Dorota Modrzejewska. Szko³a
anga¿owa³a siê w organizowaniu ró¿nego rodzaju kursów, przede wszystkim
dla rolników okolicznych wsi. By³y to kursy rachunkowoœci gospodarstw i ob-
s³ugi komputerów, urz¹dzania zieleni wiejskiej i miejskiej, nauki jazdy samo-
chodem, ci¹gnikiem i kombajnem.

Zespó³ Szkó³ Rolniczych odnosi³ du¿e sukcesy w sporcie. Oto niektóre przy-
k³ady: uczennica Ma³gorzata Brzeziñska zdoby³a w Mistrzostwach Polski Szkó³
Rolniczych dwa z³ote medale w skoku w dal i w skoku wzwy¿, Micha³ Kaczma-
rek w latach 1994-1999 zdoby³ ³¹cznie 10 medali na mistrzostwach Polski, a
Marek Drza³a by³ cz³onkiem kadry olimpijskiej "B" ATENY 2004. Du¿y wk³ad
pracy w rozwoju sportu szkolnego w³o¿yli nauczyciele wychowania fizycznego:
W³adys³aw Karolak, Czes³aw Czernicki, Jerzy Piechowiak, Irena Pietrzak,
Roman Kwapich, Blanka Witan, Ryszard Zakrzewski, Zdzis³aw Siwik i wielu
innych zaanga¿owanych nauczycieli.

Du¿¹ rolê w latach 2000-2006 mia³o utworzone w ZSR Gimnazjum Sporto-
we, które skupia³o uzdolnion¹ m³odzie¿ w dwóch klasach: klasa gier zespo³o-
wych (pi³ka siatkowa ch³opców i pi³ka rêczna dziewcz¹t) oraz klasa lekkiej
atletyki dziewcz¹t i ch³opców.
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W czasie funkcjonowania ZSR rozszerzy³a siê gama zajêæ pozalekcyjnych.
Od 1970 roku kierownikiem zajêæ pozalekcyjnych zosta³a Maria Bartkowiak.
Ogromnym osi¹gniêciem szko³y by³o utworzenie w 1983 roku M³odzie¿owej
Orkiestry Dêtej, która zdoby³a wiele nagród i wyró¿nieñ na szczeblu woje-
wódzkim i krajowym. Po odejœciu na emeryturê M. Bartkowiak funkcjê kie-
rownika œwietlicy i kapelmistrza obj¹³ Marian Storto. Orkiestra przesta³a funk-
cjonowaæ w 2003 roku.

Po zmianach ustrojowych w Polsce Zespó³ Szkó³ Rolniczych nawi¹za³ kon-
takty zagraniczne. Dziêki staraniom ówczesnego kierownika szkolenia prak-
tycznego Benno Majera, praktyki zawodowe odbywa³y siê w indywidualnych
gospodarstwach rolników na terenie Polski, Niemiec i Szwajcarii. Od 1991
roku szko³a nawi¹za³a wspó³pracê ze Stowarzyszeniem Francja Polska - LOT
Lubuskie. Wspó³praca ta umo¿liwi³a odbywania praktyk w wyspecjalizowa-
nych gospodarstwach rolnych, pensjonatach i hotelach francuskich. Efektem
dalszego wspó³dzia³ania by³a realizacja programu Leonardo da Vinci, kiero-
wana przez Krzysztofa Szymañskiego. Dziêki temu placówka zyska³a 380 tys.
euro. Znakomicie uk³ada³a siê wspó³praca szko³y z Akademi¹ Rolnicz¹ w Po-
znaniu, która umo¿liwi³a uczniom korzystanie z atrakcyjnych praktyk w Szwaj-
carii, Niemczech i Anglii. W czasie pobytu za granic¹ m³odzie¿ mieszka³a u
rodzin, co sprzyja³o poznaniu jêzyka i kultury danego pañstwa.

Po 37 latach dyrektorowania placówk¹ odszed³ na emeryturê dyrektor Jó-
zef Bartkowiak, a funkcjê dyrektora przej¹³ wieloletni nauczyciel i kierownik
szkolenia praktycznego Krzysztof Szymañski (2007).

Zespó³ Szkó³ Rolniczych w 2009 roku obchodzi³ bardzo uroczyœcie jubileusz
50-lecia powstania. Podczas uroczystoœci nauczyciele i m³odzie¿ zaprezento-
wali historiê i dorobek szko³y. Przez okres ten w "Rolniczaku" zatrudnionych
by³o 177 nauczycieli, którzy wykszta³cili wielu techników, rolników, hotelarzy,
mechaników, informatyków i techników ¿ywienia i us³ug gastronomicznych.

W 2010 roku, w wyniku przemian w ¿yciu szko³y zwi¹zanych z reform¹
systemu oœwiaty i przeobra¿eniami spo³eczno-gospodarczymi w kraju, ZSR
zmieni³ nazwê na Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych.

Z dniem 1 wrzeœnia 2016 roku, po pewnej metamorfozie, szko³a rozpoczê³a
funkcjonowanie z now¹ nazw¹ - Europejskie Centrum Kszta³cenia Zawodowe-
go i Ustawicznego (ECKZiU). Ta sama placówka o nowej nazwie wesz³a w
projekt pt. "Organizacja Szkolnictwa Zawodowego" i umo¿liwi³a lepsze wa-
runki rozwoju uczniów i nauczycieli. Dziêki projektowi szko³a ma mo¿liwoœæ
zdobywania dodatkowych bezp³atnych kursów. M³odzie¿ bêdzie mog³a zrobiæ
w ci¹gu 4 lat nauki po dwie, trzy kwalifikacje, w tym zdobywaæ prawo jazdy.
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Podczas inauguracji nowego roku szkolnego 2016/2017 dyrektor K. Szy-
mañski podpisa³ umowê o dalszej wspó³pracy z Jacques Mordret z Francji.
ECKZiU otrzyma³o nowy sztandar ufundowany przez firmê Haftina za po-
œrednictwem programu telewizyjnego "Familiada".

W roku szkolnym 2016/2017 w ECKZiU m³odzie¿ kszta³ci siê w kilku kie-
runkach zdobywaj¹c zawód: technik pojazdów samochodowych, technik infor-
matyk, technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych i technik hotelarstwa. Ogó-
³em do ECKZiU w Gubinie uczêszcza 179 uczniów, w tym 96 ch³opców i 66
dziewcz¹t, zatrudnionych jest 28 nauczycieli i 8 pracowników obs³ugi.

Od powstania placówk¹ kierowali dyrektorzy:
Limbach Herbert (1959-1960)
K³apa Jan (1960-1961)
Szymañski Józef (1961-1962)
Olaszek Zdzis³aw (1962-1970)
Œwi¹tkowski Czes³aw (1962-1970)
Bartkowiak Józef (1970-2007)
Szymañski Krzysztof (2007-dziœ)

Dziœ w ECKZiU m³odzie¿ kszta³ci siê w kilku kierunkach zdobywaj¹c za-
wód: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik ¿ywienia
i us³ug gastronomicznych i technik hotelarstwa.

Przez wieloletni okres dzia³alnoœci szko³a przechodzi³a wiele reorganizacji
i zmian programowych. Wprowadzano w placówce nowe kierunki kszta³cenia
w zale¿noœci od potrzeb œrodowiska i aktualnych tendencji obowi¹zuj¹cych na
rynku pracy. Absolwenci "rolniczaka" podejmowali i nadal podejmuj¹ naukê
na studiach wy¿szych, zatrudnienie w administracji pañstwowej oraz pracuj¹
we w³asnych przedsiêbiorstwach i unowoczeœnionych gospodarstwach rolnych.

SUKCESY UCZNIÓW SZKO£Y
1.Olimpiada Wiedzy Rolniczej

a. Laureaci fina³ów wojewódzkich w latach: 1978 (III miejsce), 1979 (I miej
   sce), 1980 (II miejsce), 1981 (I miejsce), 1982 (I i II miejsce), 1984 (It miej
  sce), 1985 (III miejsce), 1986 (II miejsce i III miejsce), 1987 (I miejsce).

2. Olimpiada Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych
a. Dereziñski Andrzej - 1980 rok fina³ centralny,
b. Peda Miros³aw - 1981 rok fina³ centralny, laureat uzyska³ prawo wstêpu
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„Gubiñskie vademecum ”
Od pocz¹tku 2017 zespó³ z³o¿ony z cz³on-

ków i sympatyków SPZG pracuje nad powsta-
niem nowej publikacji o naszym mieœcie.
Wstêpnie nazwano j¹ "Gubiñskie vademe-
cum". Autorzy planuj¹ alfabetyczny zapis do-
tycz¹cy osób, instytucji, zabytków, miejsc
kultu religijnego, handlu, organizacji na te-
renie miasta i jeszcze wielu innych rzeczy
wa¿nych, mniej wa¿nych i ciekawych. Ci¹-
gle jednak wraca pytanie: o czym-kim wa¿-
nym jeszcze nie wspomnieliœmy, czego-kogo
nie zauwa¿yliœmy, o czym zapomnieliœmy.
Dlatego kierujemy do Szanownych Czytelni-
ków apel - pomó¿cie odpowiedzieæ nam na
powy¿sze pytania. Zapraszamy do biura
SPZG (ul. 3 Maja 2, III piêtro, Tel. 68 455 81
62), przeczytajcie dotychczas zgromadzony
materia³, podpowiedzcie. Bardzo byœmy chcie-
li tê publikacjê zredagowaæ wspólnie.

Redaktor naczelny "Vademecum" Stefan Pilaczyñski

   na wy¿sz¹ uczelniê bez egzaminu wstêpnego,
c. Zaj¹c Stanis³aw - 1982 rok, laureat uzyska³ prawo wstêpu na wy¿sz¹
   uczelniê bez egzaminu wstêpnego,
d. Szynkura Marek - 1984 rok - fina³ centralny,
e. Drapa Sebastian 1994/1995
f. Boguszewska Greta 1994/1995
g. Jêsiak Daniel fina³ krajowy - 27-29 V 1999 rok laureat
h. Œwi³³o Aneta fina³ krajowy - 2001 rok, Poznañ laureat

3. Olimpiada M³odych Producentów Rolnych
a. Klimowicz Adam - fina³ krajowy 14-15 IV 2000 roku - Siedlce,
b. Oleszkiewicz S³awomir - fina³ krajowy 23-25 III 2001 roku - Siedlce,
c. Ba³uszek Pawe³ - fina³ krajowy 20-21 IX 2002 roku - Siedlce.

K. Kêdzierska
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Przyjêty w niniejszej pracy teren badañ obejmuje Gubin w granicach admi-
nistracyjnych. Miasto zajmujê powierzchniê 20,68 km? z czego u¿ytki rolne
stanowi¹ 61%, a u¿ytki leœne 5%. Granic¹ zachodni¹ miasta jest Nysa £u¿yc-
ka, pó³nocn¹ ciek Budoradzanka,
wschodni¹ zabudowania pozosta³e po
by³ych koszar wojskowych przy ulicy
Kresowej (Kolonia - Komorów), zaœ od
po³udnia granicê wyznacza droga wo-
jewódzka nr 32.

Teren badañ
Gubin o wspó³rzêdnych geograficz-

nych 51° 56' N, 14° 43' E, znajduje
siê w województwie lubuskim w powie-
cie kroœnieñskim. Miasto le¿y na pra-
wym brzegu Nysy £u¿yckiej w polskiej
czêœci¹ Dolnych £u¿yc na granicy z
Niemcami i do 1945 roku by³o wschod-
ni¹ czêœci¹ miasta Guben. Gubin po³o-
¿ony jest w po³udnikowo przebiegaj¹-
cej dolinie Nysy £u¿yckiej, otoczonej po-
fa³dowanymi terenami Wzniesieñ Gu-
biñskich (315.71 - Kondracki 2002), na-
zywanych potocznie przez mieszkañców
Gór¹ Œmieci. Przez miasto p³yn¹ dwie rzeki, Nysa £u¿ycka, oraz jej prawy
dop³yw Lubsz, która w Gubinie wpada do Nysy. Nad dolin¹ Lubszy widaæ wy-
raŸnie zarysowan¹ skarpê pokryt¹ zieleni¹ z du¿ymi zespo³ami starodrzewia.
Ró¿nica poziomów wysokoœci miêdzy podstaw¹ skarpy, a jej szczytowymi wy-
niesieniami siêga 40 - 50 metrów.

Miasto zosta³o zniszczone podczas dzia³añ wojennych. Po 1945 roku pozo-
sta³o tylko kilka ulic o zwartej zabudowie, dlatego w centrum miasta pozosta-
³y liczne miejsca wolne od zabudowy, na których powsta³y place, trawniki i
parki. Charakterystyczn¹, a za razem najokazalsz¹ budowl¹ w centrum mia-
sta s¹ ruiny XVI wiecznego koœcio³a farnego. Nowe bloki mieszkalne (maksy-
malnie 4 piêtra) oraz osiedla domów jednorodzinnych wybudowano na miej-

Rzadkie gatunki ptaków
obserwowane w Gubinie

Ryc. 1. Gubin - granice administracyjne
miasta (2002)
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scach po wyburzonej przedwojennej zabudowie lub na terenach by³ych ogro-
dów i nieu¿ytków. Na terenie miasta zlokalizowane s¹ dwa cmentarze, stary o
powierzchni ok. 2 ha i komunalny, który wraz z przyleg³ymi terenami zielony-
mi zajmuje powierzchniê ok. 20 ha. W Gubinie znajduje siê równie¿ piêæ par-
ków, z których najwiêkszy Wyspa Teatralna (po³o¿ona w wid³ach Nysy £u¿yc-
kiej i Lubszy) zajmuje powierzchnie ok. 2,5 ha, oraz piêæ Rodzinnych Ogrodów
Dzia³kowych zajmuj¹cych ogólnie powierzchniê ok. 42 ha (w/g Urzêdu Gminy
2004). Miasto posiada znaczny area³ terenów zielonych, które poza centrum,
wystêpuj¹ równie¿ na zboczach dolin rzecznych oraz obrze¿ach. W roku 2011
utworzono w pó³nocnej czêœci miasta Rezerwat Przyrody Gubiñskie Mokrad³a
o powierzchni ok. 100 ha. Z rezerwatem od zachodu granicz¹ ³¹ki o powierzch-
ni ok. 90 ha, dawniej by³o tu lotnisko o nawierzchni trawiastej, póŸniej poligon
wojskowy, a obecnie s¹ to trwa³e u¿ytki zielone. Pola uprawne znajduj¹ siê
g³ównie w po³udniowej czêœci miasta.

Metodyka badania
W pracy przedstawiono wyniki obserwacji z lat 1983-2016. Obserwacje pro-

wadzono z ró¿n¹ intensywnoœci¹ na przestrzeni ponad trzydziestu lat. W la-
tach 1983-1996, obserwacje terenowe prowadzono niezbyt czêsto i nieregular-
nie, natomiast w latach 1997-2016 iloœæ kontroli w terenie wyraŸnie wzrasta-
³a. Obserwacjê w mieœcie prowadzono w ci¹gu ca³ego roku, ze szczególnym
uwzglêdnieniem terenów zielonych i cieków wodnych. W kilku przypadkach
wykorzystano tak¿e stwierdzenia sprzed roku 1983.

Poza w³asnymi wynikami w opracowaniu tym wykorzystano tak¿e obser-
wacjê P. £uca. Za rzadkie uznano gatunki wymienione w pracy Czechowskiego
i innych (2004).

Przegl¹d gatunków

Bernikla bia³olica Branta leucopsis
Jednego osobnika tego gatunku obserwowano w rezerwacie Gubiñskie

Mokrad³a 14.02.2014, w stadzie gêsi zbo¿owych, bia³oczelnych i gêgaw, licz¹-
cym ok. 4000 osobników.

Bernikla kanadyjska Branta canadensis
Zalatuje bardzo rzadko. W Gubinie po raz pierwszy 2 osobniki obserwowa-

no na Nysie £u¿yckiej 23.02.1963 (Schmidt 1964). Nastêpnych obserwacji do-
konano po ponad 20 letniej przerwie, wszystkie na Nysie £u¿yckiej na zbiorni-
ku powy¿ej elektrowni wodnej. W dniach 23 - 28.02.1984 odnotowano 4 osob-



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  57

niki, nastêpnie 2 ptaki obserwowano od 29.01 do 03.03.1985, oraz 2 osobnik od
11. 01. do 15. 02.1986 (£uc P.), a tak¿e 25.12.1986 i 24.12.1987 po 2 ptaki.

Gêœ tybetañska Anser indicus
Jest to pierwsza obserwacja tego gatunku w Gubinie, jednego osobnika

obserwowano 20.02.2014., w rezerwacie Gubiñskie Mokrad³a. Obserwowana
gêœ tybetañska jest zapewne zdzicza³ym ptakiem zbieg³ym z niewoli.

Mandarynka Aix galericulata
Obserwacje tego gatunku dotycz¹ osobników zbieg³ych z pó³otwartych ho-

dowli lub ptaków introdukowanych na terenie Europy, które obecnie tworz¹
samodzielnie utrzymuj¹ce siê populacje na terenie kraju. Na terenie Gubina
lêgów nie stwierdzono, lecz pocz¹wszy od 25.03.1984, ptaki te spotykano wie-
lokrotnie w kolejnych latach na Nysie £u¿yckiej i Lubszy, np. 05.01.1985 ob-
serwowano 5 os., 30.11.1985 - 2 os. (£uc P.), 18.01.1987 - 7 ptaków oraz
24.01.1989 - 3 mandarynki. Obserwacje te dotycz¹ pojedynczych samców, par
lub stadek do siedmiu osobników, ¿eruj¹cych wspólnie z krzy¿ówkami.

Cietrzew Tetrao tetrix
Na terenie Gubina 25.03.1985 obserwowano jednego koguta, podczas prze-

lotu z nad Nysy £u¿yckiej w kierunku obecnych ³¹k, stanowi¹cych wówczas
poligon wojskowy.

Kropiatka Porzana porzana
Na Gubiñskich Mokrad³ach lêgowa, jej populacjê ocenia siê na 6-8 par lê-

gowych. Przylot pierwszych osobników odnotowano 16.04.2013, a najpóŸniej-
szej obserwacji dokonano 28.09.2014. Dodaæ trzeba, ¿e 19.09.2015, obserwo-
wano m³odego osobnika ¿eruj¹cego na wyp³yceniu rozlewiska, który zapewne
odlecia³ jeszcze póŸniej.

Zielonka Porzana parva
Na Odstojniku by³ej oczyszczalni œcieków Gubin - Komorów 23.05.1998

znaleziono nak³ute jajo zielonki, co jest dowodem na gniazdowanie tego gatun-
ku w granicach administracyjnych miasta. Równie¿ w rezerwacie Gubiñskie
Mokrad³a, odzywaj¹c¹ siê zielonkê s³yszano 18.04.2013, lecz móg³ to byæ osob-
nik jeszcze wêdruj¹cy. Natomiast w okresie lêgowym odnotowano odzywaj¹ce
siê zielonki 25.06.2010, co mo¿e wskazywaæ na gniazdowanie.

Sieweczka obro¿na Charadrius hiaticula
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Sporadycznie obserwowana w okresie wêdrówki wiosennej. Dwie majowe
obserwacje pojedynczych ptaków odnotowano 27.05.1997 oraz 14.05.2016. W
okresie jesiennych przelotów nieodnotowana.

Biegus ma³y Calidris temminckii
Przelotne ptaki obserwowano ¿eruj¹ce na wysychaj¹cych rozlewiskach

Gubiñskich Mokrade³. Ptaki przebywa³y w zmiennej liczebnoœci od 06 do
18.05.2016, np. 06.05.2016 - 2 os., 07.05.2016 - 2 ptaki, 12.05.2016 - 3 os. oraz
18.05.2016 - 1 biegus.

Biegus zmienny Calidris alpina
W Gubinie skrajnie nielicznie przelotny, obserwowany tylko w okresie wê-

drówek na terenie obecnego rezerwatu Gubiñskie Mokrad³a. Pierwsza stwier-
dzenie tego gatunku pochodzi z 03.07.1998, obserwowano wtedy 3 osobniki
¿eruj¹ce na podmok³ych ³¹kach. Nastêpnej obserwacji dokonano 14.05.2016 -
1 osobnik, ¿eruj¹cy na p³yciznach rozlewisk.

Bekasik Lymnocryptes minimus
Na terenie rezerwatu odnotowany tylko dwukrotnie: 03.04.2014 - 1 osob-

nik i 18.04.2016 - 2 ptaki. Gatunek ma³o p³ochliwy, w obu spotkaniach ptaki
poderwa³y siê tu¿ spod nóg obserwatora. Niewykluczone, ¿e bekasiki poja-
wiaj¹ siê nieco czêœciej w rezerwacie, jednak¿e z powodu maskuj¹cego ubar-
wienia jest trudny do zauwa¿enia, natomiast ³atwy do przeoczenia. Prowadzi
skryty tryb ¿ycia, w ma³o dostêpnych, zabagnionych miejscach mokrade³ i za-
mulonych rowach.

Rybitwa bia³ow¹sa Chlidonias hybrida
W rezerwacie obserwowano tylko raz - 4 osobniki 3.09.2014.

Rybitwa bia³oskrzyd³a Chlidonias leucopterus
Z terenu rezerwatu Gubiñskie Mokrad³a odnotowano przelotne rybitwy

bia³oskrzyd³e 02.05.2013 - 20 os. i 14.05.2014 - ok. 60 ptaków. Nalot tych ry-
bitw odnotowano w ca³ym kraju.

Jedyna, jak do tej pory obserwacja tego gatunku pochodzi z koñca XIX wie-
ku. Pod koniec wrzeœnia 1882 roku k. Gubina widziano jednego ptaka (Scha-
low 1919). Niestety, autor nie precyzuje, gdzie dok³adnie by³ obserwowany,
dlatego nie ma pewnoœci czy by³o to w obecnych granicach administracyjnych
miasta.
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Rybo³ów Pandion haliaeetus
Po raz pierwszy w granicach administracyjnych stwierdzony by³ 08.05.1998

na terenie obecnego rezerwatu przyrody Gubiñskie Mokrad³a, a 19.08.1998,
widziano ponownie rybo³owa w centrum miasta nad Nysa £u¿yck¹. Na tere-
nie miasta obserwowany prawie ka¿dego roku, od kwietnia do paŸdziernika.
Najwczeœniejszy przylot odnotowano 30.03.2003, a najpóŸniej obserwowany
by³  04.10.2014.

B³otniak ³¹kowy Circus pygargus
Odnotowany tylko w roku 2009 na 90 ha ³¹ce zlokalizowanej miêdzy asfal-

tow¹ szos¹ Gubin - ¯ytowañ, a Rezerwatem Przyrody Gubiñskie Mokrad³a.
Jednego ¿eruj¹cego samca obserwowano 08.06.2009, który po udanym po-

lowaniu, odlecia³ ze zdobycz¹ za Nysê £u¿yck¹. Powtórna obserwacja z
12.06.2009 dotyczy³a prawdopodobnie tego samego osobnika, on równie¿ z
upolowan¹ zdobycz¹ odlecia³ za Nysê. Obserwacja jest o tyle ciekawa, ¿e zo-
sta³a dokonana w okresie lêgowym. Mo¿liwe, ¿e gniazdowa³ po niemieckiej
stronie w okolicy Gr. Breesen.

Uszatka b³otna Asio flammeus
W granicach miasta obserwowano tylko jednego przelotnego osobnika tego

gatunku 12.09.2014. Ptak odpoczywa³ na ³¹ce w koleinie pozostawionej po prze-
jeŸdzie samochodu ciê¿arowego, zbieraj¹cego baloty sprasowanego siana.

Puchacz Bubo bubo
Jeden samiec tego gatunku przebywa³ w wie¿y zrujnowanego koœcio³a far-

nego od jesieni 1980 do wiosny 1985 roku. Osiedlenie siê puchacza w Gubinie
by³o nie lada sensacj¹ ornitologiczn¹! Ten ptak rozleg³ych lasów i gór znalaz³
namiastkê ska³ w postaci starej, zrujnowanej budowli w centrum miasta.

Drzemlik Falco columbarius
Pierwsza obserwacja z terenu by³ego lotniska, póŸniej poligonu wojskowego

(obecnie ³¹ki i rezerwat Gubiñskie Mokrad³a), pochodzi z 31.03.1985, lecz obser-
wacja ta jest niepewna. Natomiast 11.03.2013 widziano samca tego gatunku.

Sokó³ wêdrowny Falco peregrinus
Spotykany sporadycznie. W granicach administracyjnych miasta odnoto-

wany kilkukrotnie: 04.10.2001 - 1 juv. nad Nys¹ £u¿yck¹ k. elektrowni,
11.03.2007 - 1 ad. przelatuj¹cy na gubiñsk¹ far¹ w centrum miasta, 16.03.2007
- 1 ad. w okolicy Stadionu Miejskiego i rezerwatu Gubiñskie Mokrad³a oraz
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10.04.2011 - 1 ad. nad ³¹kami granicz¹cymi z Gubiñskimi Mokrad³ami.

Górniczek Eremophila alpestris
Goœæ zimowy, w rezerwacie odnotowany tylko dwukrotnie. Pierwsza obser-

wacja z 19.01.1995 - 3 osobniki oraz 3.01.2010 - 6 ptaków.

Podró¿niczek Luscinia svecica
W rezerwacie stwierdzono lêgi jednej pary w 2015 i 2016 roku. Nowy gatu-

nek dla Gubina, po raz pierwszy odnotowany 2010 roku, lecz nie ma pewnoœci
czy gniazdowa³. Natomiast 24.07.2015, obserwowano ptaka doros³ego karmi¹-
cego podlota, równie¿ w nastêpnym roku

Siwerniak Anthus spinoletta
W Gubinie bardzo nielicznie przelotny, odnotowany tylko w okresie migra-

cji wiosennej i jesiennej Najwczeœniej obserwowany  31.03.2016, by³ to ptak w
szacie godowej i przebywa³ Gubiñskich Mokrad³ach do 18.04.2016. NajpóŸniej
odnotowano 25.11.2016 - ptak w szacie spoczynkowej. Wszystkie obserwacje
dotycz¹ pojedynczych ptaków. Zimowania nie stwierdzono.

16.07.2016, odnotowano ptaka doros³ego i dwa podloty. Najwczeœniej ob-
serwowany 18.04.2010, najpóŸniej 27.08.2015.

Rzepo³uch Carduelis flavirostris
Zalatuje wyj¹tkowo, stwierdzony tylko raz w pó³nocno zachodniej granicy

miasta, gdzie 2.12.2009, obserwowano 16 osobników, ¿eruj¹cych na pozosta³o-
œciach niezebranego prosa.

Podsumowanie
Opisane tu 24 gatunki ptaków obserwowanych w granicach administracyj-

nych miasta na przestrzeni 33 lat nie daj¹ pe³nego obrazu "rzadkoœci", ponie-
wa¿ lista gatunków ptaków rzadkich na przestrzeni lat ulega³a i nadal ulega
zmianom. Ptaki uznawane dawniej za rzadkie, s¹ obecnie regularnie spotyka-
ne np. czapla bia³a, jeszcze w latach 70 - tych i 80 - tych ubieg³ego wieku na
Ziemiê Lubusk¹ zalatywa³a sporadycznie - 10 stwierdzeñ (Jermaczek i inni
1995). Równie¿ w latach 1990 -2004 by³a ptakiem rzadkim, choæ wyraŸnie
liczniejsza ni¿ wczeœniej, bowiem w 96 stwierdzeniach odnotowano 219 pta-
ków (Czechowski i inni 2004). Lecz ju¿ w nastêpnych latach na liœcie ptaków
rzadkich Ziemi Lubuskiej siê nie znajduje (Czechowski i inni 2010, 2016). W
Gubinie obserwowana po raz pierwszy 2.04.2005 - 6 osobników, a najwiêksz¹
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liczebnoœæ odnotowano 4.09.2015 - 40 os. Nowym rzadkim gatunkiem, który
zasiedli³ Gubin w okresie ostatnich 30 lat jest podró¿niczek. Na terenie Ziemi
Lubuskiej poza sta³ymi miejscami wystêpowanie w dolinie Noteci i Warty, po-
jedyncze samce podró¿niczka odnotowano co najmniej piêæ razy w latach 2005-
2014 (Czechowski i inni 2010, 2016). Natomiast rzepo³uch stwierdzony w Gu-
binie tylko raz, w innych rejonach naszego województwa obserwowany by³ co-
rocznie, a najwiêksze stado licz¹ce 250 osobników odnotowano 27.12.2012 (Cze-
chowski i inni 2016). Podobna sytuacja dotyczy siwerniaka, który na Ziemi
Lubuskiej obserwowany by³ ka¿dego roku (Czechowski i inni 2004, 2010, 2016),
podczas gdy w Gubinie jego obecnoœæ odnotowano tylko w roku 2016. Zwiêk-
szenie czêstoœci kontroli w ci¹gu ca³ego roku i intensywne przeszukiwanie ró¿-
norodnych œrodowisk na terenie miasta, mo¿e przyczyniæ siê do lepszej wykry-
walnoœci rzadkich ptaków, tym bardziej, ¿e w 2011 roku obserwowano œniegu-
³ê Plecrophenax nivalis pod ¯enichowem, a w roku 2012 orlik grubodzioby
Clanga clanga przelatywa³ ko³o Gubina (Czechowski i inni 2016).
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Przedwojenna czêœæ nie-
mieckiego miasta Guben, ta po
prawej stronie Nysy, w myœl
has³a "Myœmy tu nie przyszli,
myœmy tu wrócili", sta³a siê po
wojnie polskim Gubinem.

Poniewa¿ dworzec kolejo-
wy pozosta³ w Guben, w Gu-
binie zrobiono stacyjkê-prowi-
zorkê, odleg³¹ od centrum mia-
sta o jakieœ 4-5 km. W najdaw-
niejszych czasach, gdy jeszcze
nie dzia³a³a sprawnie komuni-
kacja miejska, pasa¿erów ze
stacji i na stacjê wozi³a pani
Stanis³awa Jab³oñska, w³aœci-
cielka wozu z bud¹ i konia
Moryca.

Jako malutkie dziecko je-
cha³am kiedyœ z rodzicami, po
przyjeŸdzie z Poznania, wozem
pani Jab³oñskiej, ale jak przez
mg³ê przypominam dziœ sobie
tylko tyle, ¿e to by³ wieczór lub
noc.

Du¿o lepiej pamiêtam po-
chody pierwszomajowe, w któ-
rych pani Jab³oñska maszerowa³a z przystrojonym kolorowymi wst¹¿kami
Morycem, oboje oblegani przez dzieciarniê.

Na studiach dowiedzia³am siê, ¿e postaæ dzielnej pani Jab³oñskiej znala-
z³a literacki wyraz w dramacie Janusza Krasiñskiego "Filip z prawd¹ w
oczach" (Moryc to w utworze Filip). Czyta³am wówczas ten dramat, dziœ ju¿
niewiele zeñ pamiêtam, mo¿e warto by znów siêgn¹æ, zw³aszcza ¿e Janusz
Krasiñski tak napisa³ o nim: "Szczêœcia, zrobienia miêdzynarodowej kariery,

Filip z prawd¹ w oczach, czyli koñ
pani Jab³oñskiej

Wiosna nad Nys¹ 1963 rok. Pani Jab³oñska z koniem
Morycem.
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nie mia³ "Filip z prawd¹ w oczach". Biedny koñ, tropi³ i wykrywa³ ma³omia-
steczkowe afery, urzêdników-z³odziejaszków, a powo¿¹ca koniem nieulêk³a
stara kobieta przekazywa³a to do prasy. Za g³oszon¹ prawdê Filip zosta³ ¿yw-
cem spalony w swej stajni, a jego w³aœcicielkê postawiono przed s¹dem o
podpalenie. S³uchowisko doczeka³o siê premiery w teatrze w Nowej Hucie,
ale tylko tam. Re¿yserowa³a Irena Babel. Nikt wiêcej nie oœmieli³ siê tego
wystawiæ. Mówiê o tym, bo to symbol losów ka¿dej prawdy".

Mój wyk³adowca wiedzia³, ¿e jestem z Gubina i zna³am pani¹ Jab³oñsk¹
- i umówi³ mnie na spotkanie z redaktorem J. z Radia Zachód (wtedy chyba
Radia Zielona Góra), który to redaktor chcia³ zrobiæ o tej historii reporta¿.
Na spotkaniu nie potrafi³am jednak wydukaæ niczego z sensem, bo dos³ow-
nie chwilê przedtem obla³am egzamin z teorii literatury i ca³a by³am zgnê-
biona. Umówiliœmy siê wiêc niezobowi¹zuj¹co na jakiœ inny termin rozmo-
wy, mo¿e gdy zdam poprawkê. Poprawkê zda³am, ale ani redaktor ju¿ mnie
nie szuka³, ani ja, poch³oniêta bujnym ¿yciem studenckim, nie kontaktowa-
³am siê z nim. Mam nadziejê, ¿e mimo to reporta¿ powsta³ i znajduje siê
gdzieœ w archiwach Radia Zachód.

O Gubinie, pani Jab³oñskiej i Morycu (i nie tylko) jako jeden z pierw-
szych, w latach piêædziesi¹tych XX w. napisa³ Marian Brandys. W reporta¿u
"Na granicy", o powojennych pocz¹tkach Gubina, szabrownikach i pierwszych
osadnikach, najwiêcej miejsca poœwiêci³, jak j¹ nazwa³, "gubiñskiej Mutter
Courage" (tragiczny by³ jej los podczas wojny), ponadto takim postaciom jak
poeta Firlej czy polonista i poeta Dziubek (nasz nauczyciel!). Wspomniany w
reporta¿u jest równie¿ doktor Kunicki - te¿ go pamiêtam, mieszkaliœmy "przez
rzekê".

Reporta¿ Brandysa zosta³ niedawno przedrukowany w biuletynie Stowa-
rzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej "Gubin i Okolice" (nr 1 (28) z marca
2015), link do jego postaci elektronicznej przys³a³ mi kolega z liceum, Witek
WoŸniak.

Jeœli ktoœ ma ochotê na lekturê, zapraszam i podajê link: http://www.spzg-
gubin.pl/wp-content/uploads/2015/03/nr-1-marzec-2015.pdf

Hanna  Biliñska-Stecyszyn
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W Domu Katechetycznym parafii pw. Trójcy Œw. w
Gubinie odby³o siê 22 maja 2002 roku spotkanie, na któ-
rym powo³ano do ¿ycia Porozumienie Prawicy Gubiñsko-
Kroœnieñskiej. W spotkaniu uczestniczy³o 60 osób, a wœród
zaproszonych byli m.in.:  pose³ na Sejm RP z PO Dariusz
Bachalski, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Ja-
cek Kurzêpa, Czes³aw Fiedorowicz, Anna Szczeœniewicz,
proboszcz parafii pw. Trójcy Œw. ks. dziekan Zbigniew Sa-
mociak. Spotkanie zaszczyci³ tak¿e wójt Gminy Bobrowi-
ce Andrzej Rochmañski i niektórzy radni miejscy z Gubi-
na i Krosna Odrzañskiego.

Na czele Porozumienia Prawicy Gubiñsko-Kroœnieñ-
skiej stan¹³ demokratycznie wybrany zarz¹d w sk³adzie:
Jerzy Zawiasa - przewodnicz¹cy, Józef Winiszewski - za-
stêpca przewodnicz¹cego, Teresa Nowak - sekretarz, cz³on-
kowie: Marek Jasiówka i Mieczys³aw Nowak. Porozumie-
nie podpisali: z ramienia Chrzeœcijañskiego Forum Spo-
³ecznego Józef Winiszewski i Andrzej Smidowicz z Gubina oraz Teresa Nowak
i Marek Matuszewski z Krosna Odrzañskiego, Ligi Polskich Rodzin Marta
Jasiówka z Krosna, gubiñskiego ko³a PiS Mieczys³aw Nowak (jeszcze w trak-
cie spotkania wycofa³ swoje pe³nomocnictwo), Magdalena Tokarska z Krosna,
Ruchu Spo³ecznego Tadeusz D¹browski z Gubina i Regina Paw³owska ze Sta-
rosiedla oraz Jerzy Zawiasa i Dariusz Jelito z Krosna, Unii Wolnoœci Anna
Szczeœniewicz i Mieczys³aw Satko z Gubina. Przedstawiciel Stronnictwa Kon-
serwatywno-Ludowego, opuœci³ spotkanie w momencie podpisywania doku-
mentów, co oznacza³o rezygnacjê tej partii z udzia³u w Porozumieniu.

Porozumienie przyjê³o znak graficzny, którego autorem by³ znakomity gu-
biñski artysta-plastyk Jerzy Fedro.

W tekœcie podpisanej umowy napisano m.in.: "Porozumienie powo³uje siê z
potrzeby aktywnego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym i politycznym powiatu
kroœnieñskiego, a tak¿e z powodu troski o jego pomyœln¹ przysz³oœæ opart¹ na
wartoœciach uniwersalnych. Cz³onkiem mo¿e byæ ka¿dy obywatel, który ukoñ-
czy³ 18 lat, jest mieszkañcem powiatu oraz posiada pe³ne prawa obywatelskie.
Tak¿e organizacje spo³eczne, partie polityczne przy zachowaniu w³asnej auto-
nomii.

Porozumienie Prawicy Gubiñsko-
Kroœnieñskiej

Ulotka z logo PPG-K.
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Celem Porozumienia jest równie¿ uzyskanie w³adzy w celu kszta³towania
rozwoju gospodarczego, kierowania powiatem i gminami w oparciu o wartoœci
moralne, zgodnie z zasadami demokracji, praworz¹dnoœci i sprawiedliwoœci".

W tekœcie podpisanego porozumienia podkreœla siê szczególn¹ troskê o
upowszechnienie podstawowych zasad chrzeœcijañstwa i uniwersalnych w
wychowaniu, gospodarce i ¿yciu publicznym z zachowaniem godnoœci i wolno-
œci ka¿dego cz³owieka.

W odbywaj¹cych siê 27 paŸdziernika 2002 roku wyborach samorz¹dowych
z Porozumienia Prawicy Gubiñsko-Kroœnieñskiej do Rady Powiatu wybrano
Annê Szczeœniewicz i El¿bietê Stroñsk¹.

Do Rady Miejskiej weszli: Marta Momot, Andrzej Horoszkiewicz, Walde-
mar Kowal, Józef Kowal i Andrzej Bia³ek.

W 2006 roku na spotkaniu przedstawicieli PO, PiS, Stowarzyszenia Inicja-
tyw Lokalnych PRO Gubin, osób zwi¹zanych z Porozumieniem Prawicy Gu-
biñsko-Kroœnieñskiej powrócono do wspólnego porozumienia i wybrano nowy
zarz¹d w sk³ad którego weszli z Gubina: Anna Szczeœniewicz (przewodnicz¹ca
Rady Powiatu) z ramienia Porozumienia Prawicy, Bart³omiej Bartczak prezes
SIL Pro Gubin, Jerzy £uniewski pe³nomocnik powiatowy PiS, Zdzis³aw Sobo-
lewski z PO i Grzegorz Œwitalski wiceprezes SIL Pro Gubin.

Jerzy Zawadzki

Przerwa w obradach.
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Powiat gubiñski i Ziemia Gubiñska
w dokumentach S³u¿by Bezpieczeñstwa
(1945-1990) czêœæ II

Po powo³aniu w 1950 r. województwa zielonogórskiego,  Wojewódzki Urz¹d
Bezpieczeñstwa Publicznego i Komenda MO zorganizowa³y kontrolê komend
powiatowych i posterunków  przedstawiaj¹c odpowiednie sprawozdania. Ze wzglê-
du na szczup³oœæ miejsca w wydawnictwie "Gubin i Okolice" pozostawiam do
osobnego opracowania dzia³alnoœci powiatu. Przedstawione zostan¹ w skrócie
jedynie miasto i poszczególne gminy z gromadami w 1950 r… (w kolejnych nu-
merach, bez "wra¿liwych nazwisk").

Poniewa¿ jednym z g³ównych zadañ by³o organizacja spó³dzielni produkcyj-
nych informowano, ¿e  by³o ich szeœæ (powsta³y w 1950 r.)

Spó³dzielnia w Zawadzie typu III, do której weszli cz³onkowie ZSL i gospo-
darze œredniorolni. Nie by³a opanowana przez UB, posiadano jedynie jednego
informatora który przekazywa³, ¿e wielu cz³onków jest niechêtna do pracy,
wysy³aj¹ dzieci doros³e do szkó³ by ich nie anga¿owaæ.

Spó³dzielnia w Czarnowicach typu II, te¿ weszli cz³onkowie ZSL i bezpartyj-
ni. Posiadano dwóch informatorów, którzy nie s¹ w stanie uzyskaæ danych o wie-
lu osobach wrogich spó³dzielczoœci, wypowiadaj¹cych siê przeciwko Zwi¹zkowi
Radzieckiemu, uprawiaj¹cych wrog¹ propagandê.

Spó³dzielnia w Starosiedlu typu I z udzia³em cz³onków ZSL. PZPR i w du-
¿ej iloœci bezpartyjnych. Ze wzglêdu na urodzajn¹ glebê ma szansê rozwoju.
Posiadano szeœciu informatorów, którzy opanowali wrogi element.

Spó³dzielnia w Grabicach typu II, œredniorolni ch³opi, nie posiadano ¿ad-
nego informatora. Wielu cz³onków by³o niechêtnych do pracy.

Spó³dzielnia w Bieczu typu III, weszli cz³onkowie partii, bezpartyjni ale i
tacy którzy nie mieli nic wspólnego z rolnictwem (pracownicy GRN, traktorzy-
œci, pracownik poczty, z czasem zostali usuniêci. Posiadano czterech informa-
torów, ale o s³abej dzia³alnoœci.

Spó³dzielnia w Jasienicy, posiadano czterech informatorów, cz³onkowie spó³-
dzielni, jak i mieszkañcy zostali dok³adnie rozpracowani, tak¿e wrogi element.

Do 1957 roku zorganizowano ju¿ 24 spó³dzielnie, gospodarowa³y dobrze z
wyj¹tkiem Chlebowa - 20 cz³onków, Budoradza - 8, Pleœna - 14, Czarnowic -
25, PóŸna - 15, Sêkowic - 18, Gubinka - 11. Dzia³a³y tak¿e w: Kopce - 14 cz³on-
ków, Dobrzyniu - 13, £omach -14 Markosicach - 15, Sadzarzewicach - 14, Jazo-
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wie - 14, Kumia³towicach - 8, Nowej Wiosce 15,  Kozowie -13, Kosarzynie - 12,
Starosiedlu - 25, Grabicach - 11, Stargardzie - 25. Po VIII Plenum KC PZPR w
1956 r. spó³dzielnie zosta³y rozwi¹zane, a maj¹tek rozdzielony miêdzy cz³on-
ków, nie pozosta³a ¿adna.

Charakterystyka miasta Gubin
M.in. znajdowa³y siê tu:
- magazyny i elewatory Polskich Zak³adów Zbo¿owych - kierownik Tadeusz

SZULC, by³y cz³onek AK, laborant Antoni NOSALEWICZ, by³y cz³onek orga-
nizacji  "Strzelec", pracowa³o 41 osób. Notowano te¿ cztery osoby wrogo usto-
sunkowane do obecnej rzeczywistoœci i ZSRR: Stanis³aw GIERCZYÑSKI, Jó-
zef BANASIAK, Jan OLEJNIK, Boles³aw KACZMAFEK. UB i WOP posiada-
³y tu po dwóch informatorów i jednego rezydenta;

- magazyny Urzêdu Rezerw Pañstwowych (zorganizowane w 1950 r.): za-
trudniano 16 osób, wartowników. Praca na trzy zmiany polega³a na przeróbce
zbo¿a. Nie zanotowano osób podejrzanych,  wrogiej dzia³alnoœci, nie posiadano
¿adnej agentury jedynie jeden kontakt poufny;

- Spó³dzielnia Budowlana "Nowa Era", zatrudniano 112 osób przewa¿nie
ze wsi, repatrianci zza Buga, reemigranci z Rumunii i byli mieszkañcy woje-
wództw centralnych Polski. Na kierowniczych stanowiskach zatrudnieni byli
m.in. Zdzis³aw PLOPA - technik budowlany, by³a inicjatywa prywatna,

w okresie wojny przebywa³ we W³oszech, jako osoba cywilna. Jego ojciec
Jan by³ zatrudniony jako in¿ynier budowlany. Do 1945 r. przebywa³ w Afryce,
W³oszech, Szwajcarii. Obaj wrogo nastawieni do obecnej rzeczywistoœci. Pla-
nist¹ by³ Stanis³aw £YSKAWA. Po jednym informatorze posiada³y tu UB, Sek-
cja VII WOP oraz MO;

- Przedsiêbiorstwo Odgruzowania zatrudnia³o 75 osóbnie posiadaj¹cych
¿adnych kwalifikacji zawodowych - kierownik Edmund GRONIKOWSKI,  pra-
cowali pojedynczo przy rozbiórce domów;

- Rejon Lasów Pañstwowych - pracowa³o 22 osoby z ró¿nych województw
Polski. Nie posiadano agentury;

- Urz¹d Pocztowy - zatrudniano 23 osoby pochodz¹ce z województw cen-
tralnych i czêœciowo z terenów ZSRR - kierownik Aleksander ZDZI£OWSKI.
Dosz³o  do przeciêcia kabla miêdzynarodowego, miano zastrze¿enia do pracy
telefonistek. Posiadano jednego informatory ps. "Zielony". S³abo dzia³a³;

- aparat handlowy: PZGS, GS, MHD zatrudnia³ 130 osób pochodz¹cych z
ró¿nych stron. Do wrogiego elementu zaliczano: Konstantego SURMACZA,
by³ego cz³onka AK, internowany do ZSRR, Teodora BARANOWSKIEGO, by-
³ego urzêdnika sanacyjnego, pochodzi³ z wileñskiego, W³adys³awa £ÊGIEWI-
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CZA, wrogo ustosunkowanego do ZSRR. UB posiada³o czterech informatorów,
a WOP jednego;

- Centrala Miêsna - 8 osób, w tym 6 zwolnionych od 1949 -1951 by³ych
funkcjonariuszy MO, kierownik do lipca 1952 r. BIA£OSTOCKI. Nie posiada-
no informatorów;

- Powiatowa Rada Narodowa- zatrudnieni przewa¿nie z terenów Polski
Centralnej. Wœród  podejrzanych znaleziono dwóch Andersowców, kapitana
WP do 1939 r. Jana STADNICKIEGO, dzia³acza by³ego PSL Zbigniewa PIET-
SCHA, tak¿e kilka innych osób nieprzychylnie ustosunkowanych do obecnej
rzeczywistoœci. Posiadano jednego rezydenta ps. "Czajka" i informatora, infor-
matorów posiada³y tak¿e WOP i MO;

- Miejska Rada Narodowa - przewodnicz¹cy Bogdan STRÓ¯NIAK. Na te-
renie obiektu zanotowano wrogi napis skierowany przeciwko wspó³zawodnic-
twu pracy;

- Koœció³ - proboszcz ks. Tadeusz KOWALSKI, posiada³ du¿y wp³yww po-
wiecie, uaktywni³ swoj¹ dzia³alnoœæ w odprawianiu najprzeró¿niejszych nabo-
¿eñstw, organizowaniu koncertów koœcielnych, nauki religii. Nie posiadano tu
agentury;

- Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) - oko³o 400 cz³onków z ró¿nych
terenów Polski. Nie notowano wrogiej dzia³alnoœci ale posiadano dwóch infor-
matorów;

- Stronnictwo Demokratyczne (SD) - 16 cz³onków o znikomej dzia³alnoœci,
biernie ustosunkowani do rzeczywistoœci z wyj¹tkiem kierownika szko³y nr 2
Stanis³awa £OZIÑSKIEGO.

W mieœcie UB posiada³o 27 informatorów, sekcja VII WOP - 21 a KP MO -
5, by³o 26 cz³onków ORMO.

GMINA WA£OWICE
Po³o¿ona na granicy z NRD o d³ugoœci 8 km. Przez jej teren przebiega trasa

kolejowa z Poznania do NRD. Znajdowa³y siê m.in. koœció³, Nadleœnictwo z 6
leœniczówkami i szeœæ filii Gminnej Spó³dzielni. Zamieszkiwali tu przewa¿nie
przesiedleñcy z terenów wschodnich w tym z wileñskiego.

- gromada Wa³owice - 40 gospodarstw przeciêtnie po 8 ha ziemi, element
przewa¿nie z terenów wschodnich, kilku opornych, nieprzychylnie ustosunko-
wanych do rzeczywistoœci m.in. by³y w³aœciciel m³yna Jan Teodorowski, Jan i
Edward Skar¿yñscy. Znajdowa³ siê tu pañstwowy plac spedycyjny P.A.G.E.D. -
eksploatacja drzewa z lasów - 43 robotników, biura GS, Oœrodek Maszynowy,
filia nr 2 sklepu GS, m³yn wodno-elektryczny, nieczynny i nierentowny. Posia-
dano dwóch aktywnych informatorów



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  69

o pseudonimach _Sowiñski" i "Lis", WOP - 4, MO - 5, ORMO - 4. S³aba
dzia³alnoœæ partyjna.

- gromada Niemaszchleba - zamieszkiwa³o 704 osoby, przewa¿nie
z województw lubelskiego, tarnopolskiego i Polski Centralnej,  122 gospo-

darstwa o wielkoœci od 10 do 13 ha, w 40% to robotnicy i innych zawodów,
area³ wynosi³ 228,85 ha. Raczej bierni ale wrog¹ propagandê rozsiewali m.in.
so³tys W³adys³aw Piasecki oraz "bogacze" - Sylwester Szudrowicz, Tadeusz
Baldysz, Jan Calow, Stanis³aw £apkowski. Zamieszkiwali tu tak¿e dzia³acze
by³ego PSL, prezes powiatowy Zbigniew Pietsch i skarbnik Kazimierz P³onka.
Mieszkañcy w powa¿nym stopniu ulegali miejscowemu ksiêdzu. Posiadano
dwóch informatorów o ps. "Cygan" i "Ruch", WOP - 4 o ps. "Sadowski", "D¹b",
"Barka", "Jagoda". Posterunek MO - 4 osoby zaufane (oz) i jednego z ORMO.

- gromada £omy - 37 gospodarstw od 7 do 9 ha, zamieszkiwa³o 180 osób z
terenów wschodnich, nie przejawiano wrogiej dzia³alnoœci, wywi¹zywano siê z
obowi¹zków wobec pañstwa. UB posiada³o jednego informatora, WOP trzy osoby
a MO jedn¹ osobê zaufan¹.

- gromada Budoradz zamieszkiwa³o 65 osób pochodz¹cych z województw
wileñskiego i lubelskiego, w wiêkszoœci rolnicy od 10 do 12 ha - 16 gospo-
darstw, wywi¹zywano siê z obowi¹zków, niezdecydowani do spó³dzielni pro-
dukcyjnej. Nie posiadano agentury, jedynie dwóch informatorów "Tomek" i
"Adamowski", MO - jedn¹ oz i jednego ORMO.

- gromada Drzeñsk Wielki - zamieszkiwa³o 136 osób, przewa¿nie praca
na roli od 10 do 12 ha, pochodzenie z województw wileñskiego i wschodnich,
biernie ustosunkowani do obecnej rzeczywistoœci, nie by³o ¿adnej organizacji
politycznej i spo³ecznej, jedynie ZSCh. Posiadano informatora "Kozbia³", WOP-
dwóch agentów "Leon" i "Piorun", MP - trzech oz i jednego ORMO.

- gromada Drzeñsk Ma³y - zamieszkiwa³o 88 osób z województwa wileñ-
skiego i z terenów ZSRR, gospodarstwa od 3 do 10 ha. W wiêkszoœci pozytyw-
nie ustosunkowani do obecnej rzeczywistoœci, w wiêkszoœci wywi¹zywano siê z
obowi¹zków choæ z oporami, nieprzychylnie ustosunkowani to: Stanis³aw Woj-
niczewski, Wiktor Marciszonek, Józef Ostapkiewicz. Nie by³o ¿adnych organi-
zacji, posiadano informatorów: ps. "Jan", WOP - "Rybacki", MO - trzy oz i jed-
nego ORMO.

- gromada Jaromirowice - zamieszkiwa³o 335 osób z terenów wschod-
nich w wiêkszoœci zajmuj¹cych siê upraw¹  roli, 74 gospodarstwa o pow. od 7
do 11 ha, równie¿ dzia³ki robotnicze. Specjalnie wrogiej dzia³alnoœci nie pro-
wadzono, zamieszkiwa³o wielu œwiadków Jehowy z kaznodziej¹. Posiadano
dwóch informatorów wœród œwiadków Jehowy, WOP - 2 inf. "Sosnowski" i "Kot",
MO 5 oz i 4 ORMO.



70  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

Gubinianie ...

Zdjêcie wykonano w 1965 roku. To dzieci jednej z klas szko³y nr 4.

- gromada Komorów - zamieszkiwa³o220 osób, 50 gospodarstw o pow. 8
ha. Nie posiadano agentury, WOP i MO po jednym informatorze , 3 ORMO.

- gromada Kosarzyn - zamieszkiwa³o 64 osoby pochodz¹ce przewa¿nie
z terenów wschodnich i z Polski Centralnej, przeciêtnie 7 ha, wywi¹zuj¹

siê z obowi¹zków. Nie posiadano agentury,jedynie WOP trzech informatorów o
ps. ("Lwów", "Olek", "Go³¹b), MO cztery oz.

- gromada ̄ ytowañ - 148 osób pochodz¹cych z terenów wschodnich: lwow-
skiego, poleskiego i wileñskiego, 33 gospodarstwa od 7 do 12 ha, wywi¹zuj¹ siê
wobec pañstwa, Nieprzychylny stosunek do powstania spó³dzielni produkcyj-
nej. Znajduje siê stra¿nica WOP  posiadaj¹ca dwóch informatorów o ps. "Ko-
walski" i "Zoro", UB - jednego ""Lis", MO piêæ i trzech ORMO.

Pozosta³e gminy i gromady w kolejnych numerach.

Wykorzystano dokumenty Instytutu Pamiêci Narodowej (IPN)
w Poznaniu: Po 060/57/6 i 7. Po 0104/46/1.
Zygmunt TRACZYK (Gubin - Legionowo)
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Za torami linii kolejowej Zielona Góra-Gubin po³o¿ona jest jedna z wiêkszych
wiosek gminy Gubin - Wa³owice. Dawna jej nazwa  z 1452 roku wymieniana jako
Walewitz, w 1527 roku jako Walwitz.

W wieku XV i XVI  nale¿a³a do rodu v. Pilgrin, a w wieku XVII i XVIII do rodu
v. Polenz. W tym¿e wieku by³a to wioska rolnicza, o czym œwiadcz¹ zbiory: 306
korców ¿yta, 9 pszenicy, 18 jêczmienia,72 owsa, 9 grochu, 27 gryki i chmielu, 3i3/4
lnu, prosa, kartofli. Wieœ posiada³a w 1864 roku folwark m³yn i cegielniê, oraz
tartak wodny wpisany wg rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listê
zabytków. Tartak znajduje siê przy drodze do Drzeñska Ma³ego. Zachowa³ siê za-
mieszka³y budynek, niewielkie resztki turbiny i grobla otaczaj¹ca ca³kowicie dziœ
zaroœniêty staw.

Na wzniesie-
niu na pó³nocy
Wa³owic sta³ za-
mek wybudowa-
ny w XIX w. By³a
to trzykondygna-
cyjna budowla,
neogotycka z wie-
¿yczkami i blan-
kami (blanki to
element architek-
toniczny w posta-
ci zwieñczenia
murów obron-
nych i baszt, po-
miêdzy którymi
znajduje siê wol-
na przestrzeñ, co mia³o u³atwiæ obronê w czasie oblê¿enia. Po wojnie, od 1954
roku, zamek powoli by³ rozbierany dla pozyskania materia³ów budowlanych do
odbudowywania zniszczonych dzia³aniami wojennymi miast. Przed wojn¹ teren
na zboczu wzgórza, poni¿ej zamku, wykorzystywali do æwiczeñ ¿o³nierze z koszar
w Komorowie. Oprócz czynnej linii kolejowej pozosta³a jeszcze stacja, na której
najpierw po zakoñczeniu dzia³añ wojennych wysiadali podró¿ni przybywaj¹cy na

Wa³owice
Z Ziemi Gubiñskiej ...

Wa³owicki zamek przed zburzeniem. Fotografia wykonana po 1945
roku. Na balkonie siedzi Kazimiera Kêdzierska.
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te tereny Ziem Od-
zyskanych, póŸniej,
do koñca 2002 roku
podró¿ni korzysta-
j¹cy z po³¹czenia
kolejowego. W daw-
nym folwarku znaj-
duj¹cym siê u pod-
nó¿a Góry Zamko-
wej Rinaldo Kiecoñ
za³o¿y³ stadninê
koni. Konie piêknej
maœci, a jest tu ich
co najmniej 40, ob-
s³uguje ca³a rodzi-

na. Prowadz¹ tak¿e klub jeŸdziecki. Posiadaj¹ wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do
uprawiania tej dyscypliny sportu, a Mœciwoj Kiecoñ jest wielokrotnym mistrzem
Polski we wszystkich kategoriach wiekowych w skokach na koniu przez przeszkody.

W 1999 r. Janina Izdebska napisa³a reporta¿ na konkurs pod has³em "Czytel-
nicy do piór". Opisa³a ¿ycie pe³ne pasji do koni jej syna Rinaldo i jego rodziny.
Wzloty i upadki, spalone stajnie. Tym artyku³em ujê³a czytelników i zwyciê¿y³a, a
reporta¿ ukaza³ siê w gazecie "Dziennik Zachodni".

We wsi znajduje siê zak³ad mebli tapicerowanych Z.E.W - Divani Kasprzak,
zatrudniaj¹cy oko³o 200 osób. Meble przewa¿nie jad¹ na zachód. Znajduje siê te¿
biblioteka, kaplica i sklep.

Jadwiga Warzyñska

Wystawa pami¹tek w 200.
rocznicê firmy spedycyjnej W. Wilke
(do 1945 roku firma funkcjonowa³a
przy ul. D¹browskiego - dziœ
hurtownia warzyw i owoców).

MUZEUM MIASTA I
PRZEMYS£U GUBEN
10.05.-27.06.2017

Tyle dziœ pozosta³o z wa³owickiego zamku.
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Ci, co odeszli ...

Wieszczeczyñski Józef
 Urodzi³ siê 11 stycznia 1911roku w Rockinghausen w rodzinie polskiego

górnika. Maj¹c 10 lat przyjecha³ z rodzicami do niepodleg³ej Polski. Zamiesz-
kali w Wierzei w powiecie szamotulskim. Po ukoñczeniu szko³y powszechnej
uczêszcza³ do seminarium nauczycielskiego w Wolsztynie, a nastêpnie w Czarn-
kowie. Po jego ukoñczeniu  zosta³ skierowany do pracy na Polesiu. Tam w
nied³ugim czasie powierzono mu kierownictwo szko³y w Palicach. Jednocze-
œnie studiowa³ w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Praca  na
Polesiu przynios³a mu doœwiadczenie, sympatiê spo³eczeñstwa i uznanie w³adz.
Doœwiadczony, wysokokwalifikowany nauczyciel powróci³ do kraju w 1945 roku
po okupacji, któr¹ spêdzi³ w Terespolu nad Bugiem. W rodzinnych stronach
zorganizowa³ szko³ê w Nowym Tomyœlu. Poznañski kurator znaj¹c jego zapa³
do pracy i umiejêtnoœci organizatorskie, skierowa³ go jeszcze w tym samym
roku, na now¹ pracê pioniersk¹ - organizowanie szkolnictwa polskiego na od-
zyskanej Ziemi Gubiñskiej.

Organizowa³ szkolnictwo polskie od podstaw - 80% budynków szkolnych uleg³o
zniszczeniu podczas dzia³añ wojennych; brak by³o nauczycieli. Dzieci zaœ czeka³y na
szko³ê, bo ju¿ przybywa³y pierwsze transporty repatriantów.

Nie dysponuj¹c dogodniejszym œrodkiem lokomocji musia³ rowerem, a póŸniej
motocyklem docieraæ do ka¿dej szko³y, nawet gdy ta le¿a³a na krañcu powiatu. Nie-
raz "zdobytego" nauczyciela z trudem zawozi³ na motorze do wsi, gdzie czeka³a dzia-
twa na naukê. Dla nauczycieli by³ nie tylko inspektorem, ale serdecznym koleg¹,
zachêca³ ich do pracy, do wytrwania na posterunku oœwiaty, stara³ siê przyjœæ z po-
moc¹ w trudnych sytuacjach ¿yciowych, wykazuj¹c przy tym wiele troski o ich rodzi-
ny. Przez ca³y czas bra³ czynny udzia³ w pracach Powiatowej Rady Narodowej, w
ró¿nych komitetach spo³ecznych.

Pionierów szkolnictwa nie za³ama³y przeciwieñstwa, na akt sabota¿u hitlerow-
skiego, jakim by³o podpalenie budynku  gimnazjum przy ul. Warszawskiej, który
ca³kowicie sp³on¹³, odpowiedzieli wzmo¿on¹ prac¹.

M³odzie¿ ceni³a bardzo swego inspektora, który mimo nawa³u pracy zna-
laz³ czas na bezpoœrednie z ni¹ kontakty. Gdy le¿a³ chory dziatwa przychodzi³a
odwiedziæ go, dowiedzieæ siê o stan jego zdrowia. Ciê¿kie warunki pracy i nie-
przeciêtny wysi³ek nadszarpnê³y Jego zdrowie. Choroba p³uc, nêkaj¹ca go od
1946 roku nie potrafi³a jednak os³abiæ zapa³u pracy. Do koñca by³ aktywny w
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GUBINIANIE, ODESZLI DO
WIECZNOŒCI ...

(na podstawie informacji z UM Gubin)

Marzec 2017
Bonis³awski Jerzy l. 65, Brzeziñski Edward l. 36, Buchta Stani-

s³aw l. 66, Dobersztajn Bronis³aw l. 61, Fiedorowicz Irena l. 57,
Frost Bernadeta l. 80, Kruk Jan l. 60, Krukowska Marianna l. 85,
Logdañski B³a¿ej l. 79, Michalski Andrzej l. 73, Mikszta Jadwiga l.
82, Otto Katarzyna l. 44, Pomyka³a Antoni l. 81,  Selerski Tadeusz
l. 69, Skwarczyñski Leszek l. 63, Szymaniak Marek l. 53, Wanko-
wicz Jerzy l. 61.

Kwiecieñ 2017
Kaczanowski Edmund l. 67, Krawczyk Wanda l. 76, Lechocka

Janina l. 69, Michnacki Witold Mieczys³aw l. 45, Ogrodniczek Ka-
zimierz l. 70, Polañski Ryszard l. 52, Trzaskowska Maria l. 91, Zie-
liñski Zbigniew l. 71.

Maj (do 29.05.17)
Bukowski Eugeniusz l. 79, Grabowiecki Kazimierz l. 69, Hypki

S³awomir l. 42,  Kar³owicz Maria l. 70, Ko³odziejska Lucyna l. 77,
Moczulski Roman l. 64, NiedŸwiedzki Kazimierz l. 67, Olejarz Jó-
zef l. 49, Riker Natalia l. 89, Stadnik Piotr l. 79, Szyszkowska Mi-
chalina l. 60, Tomczak Maria l. 71, Wnêk Julian l. 67.

pracy zawodowej i spo³ecznej. Nawet powa¿nie chory domaga³ siê od pracowników
Inspektoratu szkolnego, aby informowali go o wszystkim co siê dzia³o w szko³ach.

Ju¿ ciê¿ko chory zosta³ przeniesiony w sierpniu 1950 roku na stanowisko in-
spektora szkolnego do Wolsztyna. Nowego stanowiska nie zdo³a³ obj¹æ, gdy¿ 7
sierpnia 1950 roku zmar³ w Wolsztynie.

Józef Wieszczeczyñski jest postaci¹ ma³o znan¹ ogó³owi spo³eczeñstwa. Pa-
miêæ o nim przetrwa³a wœród tych, którzy znali go osobiœcie, a jedynie harcerze
13 Dru¿yny ZHP w Gubinie przyjêli jego imiê. By³ niepodwa¿alnie Pionierem
budowy szkolnictwa polskiego na Ziemiach Odzyskanych.

W³odzimierz Rogowski i Stanis³aw Turowski
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Czytelnicy pisz¹ do redakcji ...
Szanowna Pani Redaktor
Urszula KONDRACIK
Przesy³am poni¿ej materia³y dotycz¹ce przesz³oœci Gubina -  wspomnienia

Ryszarda Spychalskiego, mieszkañca Waszego miasta z lat 1946-74. S¹dzê, ¿e
bêd¹ przydatne do wykorzystania w kolejnym numerze Waszego ciekawego
kwartalnika. Za³¹czam te¿ Jego fotografie. Do materia³ów które posy³am w
za³¹czniku docx, posiadam jeszcze oryginalny numer "Kiszonych Ogórków" -
gdyby by³a Pani zainteresowana, mogê do³¹czyæ skan tej jednodniówki (12
stron formatu A-4).

£¹czê serdeczne pozdrowienia Bogus³aw Stankowiak

Poni¿ej tekst napisany w³asnorêcznie przez Ryszarda (zachowana pisow-
nia orygina³u):

Do redakcji "Kiszone Ogórki" Gubin, ul. Westerplatte 14 GDK
Droga Redakcjo. Przypadkowo wpad³a mi wasza jednodniówka "Kiszone Ogór-

ki". (numer grudzieñ 89). Jestem zadowolony, ¿e po tylu latach w Gubinie zaczyna
znów siê coœ dziaæ. Praktycznie od 1974 nie mieszkam w Gubinie a od 1986 w
Polsce. Jednak¿e w dalszym ci¹gu jestem sercem zwi¹zany z Gubinem. Bêd¹c
m³odzieñcem zwi¹zany by³em bardzo z Gubinem. Nale¿a³em do klubu intelektu-
alistów Gubiñskich. Rozkwit tego klubu przypada³ na lata pocz¹tek 1960-70. By³
tam bardzo prê¿ny klub filmowy oraz fotograficzny prowadzony przez pana Firle-
ja Tadeusza. Kierownikiem Domu Kultury by³ wówczas P. Kêdzierski - wczeœniej
p. Warzonek. Ja z ramienia Telekomunikacji zorganizowa³em Gubiñski Radiowê-
ze³. Redakcja i studio mieœci³o siê w Domu Kultury przy ul. Ró¿anej. Ja by³em
kierownikiem Studia (opiekunem). Redaktorem by³a p. Kubiak (polonistka). Spi-
kierem jej m¹¿ Kubiak Seweryn. Dzia³alnoœæ tej redakcji by³a doœæ szeroka. Pro-
wadziliœmy audycje (spacerek po Gubinie, koncerty ¿yczeñ, Reklamy handlowe.

W roku 1962 nast¹pi³a likwidacja powiatu a jednoczeœnie mego stanowiska
(Technika do spraw radiofonii na powiat Gubiñski. Z braku dla mnie etatu zosta-
³em przeniesiony do Nowej Soli.. Gdzie po roku zwolni³em siê z Poczty i wróci³em
do Gubina. Rozpoczo³em pracê w handlu.

Pracy studia radiowêz³owego nie uda³o siê wznowiæ, gdy¿ nowe w³adze miej-
skie nie mia³y na ten cel funduszy, a w³adze powiatowe nie mia³y zaintereso-
wania tym tematem.

Po latach powie¿ono mi zorganizowanie Foto-Optyki w Gubinie i tak w roku
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1964 1 lutego otworzy³em Foto-Optykê na ul. Slaskiej (Œl¹skiej?). W tym czasie
uaktywni³ siê klub filmowo-fotograficzny prowadzony przez p. Firleja Tadeusza.
Uzyskane dotacje z Miejskiej Rady oraz czêœciowo z Powiatu pomog³y w uzupe³-
nieniu sprzêtu fotograficzno-filmowego. Na ten temat opowie wam pan Firlej Ta-
deusz. Dzia³alnoœæ moja w Domu Kultury skoñczy³a siê z chwil¹ odejœcia z Foto-
Optyki. Kolejne stanowiska zwi¹zane by³y z innymi miastami i nie pozwoli³y na
dzia³alnoœæ w Domu Kultury. W rok 1974 opuœci³em ostatecznie miasto. Czêsto
jednak wraca³em do Gubina gdy tylko nadarzy³a siê okazja, gdy¿ miasto Gubin
jest miastem mego dzieciñstwa i mej m³odoœci.

Do Gubina przyjecha³em w roku 1946 15 marca maj¹c lat 10. Miasto liczy³o
wówczas 3 tysi¹ce mieszkañców. Lecz handel by³ silnie rozwiniêty. W Gubinie by³o
oko³o 10 restauracji w tym oko³o 6 hoteli (z³ota rybka, Polonia, Jutrzenka,) Wszyst-
kich jednak nazw nie pamiêtam, gdy¿ by³em m³odym ch³opce i po restauracjach
nie chodzi³em. Natomiast wiem gdzie siê one mieœci³y. Z³ota Rybka mieœci³a siê na
pocz¹tku ul. Slaskiej po lewej stronie z hotelem u gury. To jest drugi dom od
naro¿nika puŸniej sklep (zielony?). Druga na naro¿niku Œl¹skiej-Legnickiej na-
przeciw fryzjera. Prowadzona przez Pana Marciniaka który prowadzi³ równie¿
restauracjê z hotelem na lotnisku. Na ul. Slaskiej naprzeciw  ul. (Winiarsk¹?)
puŸniej na zag³oba (Warszawianka) Na ul. Slaskiej na wysokoœci stawu … parku
na naro¿niku (??? gdyni¹) Na ul. Piastowskiej na naro¿niku przy moœcie obecnie
skwerek z kwitn¹cymi rózami (Dom rozebrany) Naprzeciw druga restauracja dom
równie¿ rozebrany. Naprzeciw Liceum na Piastowskiej gdzie jest sklep masarski
równie¿ restauracja. Sklepów rzeŸnickich piekarñ oraz sklepów kolonialnych by³o
na ka¿dej ul. …… (dwa s³owa nie odczytane). Cukierni np. Róg Slaskiej-Wyspiañ-
skiego cukierniê prowadzon¹ przez pana Wadowskiego Jego kolega pierwszy Tak-
siarz Gubiñski pan Tadeusz G¹siorowski mo¿e jeszcze ¿yje. Mieszka³ ostatnio w
oficynie za Foto-Optyk¹. On by wam co nieco opowiedzia³ o Gubinie. Pierwszy
fryzjer pan Dolata. Pierwszy sklep kolonialny na ul. Slaskiej Pana ?Bernolaka
(Na przeciw Foto-Optyki Slaska oraz Wyspiañskiego by³o centrum Gubiñskiego
handlu. Nie zapomniany pierwszy autobus konny Pani …  ze swym koniem Mory-
sem któr¹ nawet zainteresowa³a siê gazeta.

Przypomnia³ mi siê taki œmieszny incydent z roku 1952. Pracowa³em wówczas
w firmie go¿owskiej, która budowa³a Elewatory zbo¿owe w obecnej fabryce obu-
wia. a jeszcze przedtem pr.podobnie fabryka lalek. Maister mnie i memu koledze
poleci³ spaliæ trociny zalegaj¹ce magazyn. Ja wpad³em na pomys³ ¿eby te trociny
spaliæ w tym du¿ym kominie, nie zdaj¹c sobie sprawy ze skutków. W kominie po
rozgrzaniu powsta³o takie podciœnienie, ¿e trociny nie zapalaj¹c siê wylatywa³y
gór¹ zasypuj¹c przynajmniej 1/3 miasta. Spo³eczeñstwo Gubina i Gubena myœla-
³o oczywiœcie ¿e ruszy³a fabryka widz¹c dym z komina. W latach od 1954 rozpoczê-
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³a siê dewastacja Gubina. Mnie w tym czasie nie
by³o gdy¿ 4 lata mieszka³em w Szczecinie bêd¹c
w technikum. Ale wracaj¹c na wakacje oraz ferie
œwi¹teczne widzia³em coraz wiêcej przeœwitów.
Poprostu tam gdzie nikt nie mieszka³ rozbierano
i ceg³y wywo¿ono. Na ul. Kaliskiej domy które
wyremontowano w roku 53 rozebrano w 1955.
Ca³e œródmieœcie by³o jednym gruzowiskiem. Kie-
dy wróci³em w roku 57 do Gubina zasta³em Pla-
ce skwery fontanny trawniki. Z okna restauracji
Parkowej mo¿na by³o zobaczyæ kto spaceruje przy
Nysie lub wchodzi na most przy ul. Piastowskiej.
Niektóre domy porz¹dnie zbudowane d³u¿ej sta-
wia³y opór. Trzyma³y siê do lat póŸnych 60-tych.
Ale pomys³owoœæ ludzka nie ma granic. I tak
podda³ siê budynek przy targu, który zbudowany by³ z ¿elbetu dom na naro¿niku
która prowadzi do katastrofy, który by³by dobrym domem handlowym lub restau-
racj¹. Oczywiœcie w³adze uwa¿a³y, ¿e lepiej zniszczyæ bardzo (?dobry) domek jed-
norodzinny i wielkich nak³adach zrobiæ z tego ?Parkow¹ (Portow¹?). Na miejscu
gdzie jest basen by³ szpital z czerwonej ceg³y, trzeba by³o tylko trochê remontu w
pocz¹tkowej fazie. Rozebrano. Miêdzy ?Pleœnem a Gubinem po stronie lewej jad¹c
do Lubska by³a wioska, która zniknê³a ca³kowicie. Narobiono trochê rabanu. Ale
jak sprawa dosz³a do w³adz powiatu wszystko ucich³o. W budynku ko³o baszty
gdzie jest dom handlowy G.S. Po wojnie by³o muzeum budynek nie nadawa³ siê
kompletnie na dom handlowy prêdzej na dom kultury, ale na si³ê zrobiono dom
handlowy. Natomiast ze starej rudery zagrzybionej na si³ê zrobiono Dom Kultury
oczywiœcie du¿ym nak³adem finansowym. Ale jedn¹ z przyczyn, ¿e ludzie którzy
mieli coœ do powiedzenia (siedzieli u w³adz powiatowych czy miejskich) byli (przy-
jechawszy z takich stron gdzie spa³o siê na piecu i jada³o siê z jednej miski. Taki
cz³owiek likwidowa³ ³aŸnie miejskie i inne przybytki higieny, gdy¿ uwa¿a³ to za
zbytek niepotrzebny. We W³adzach zasiadali ludzie niejednokrotnie bez wykszta³-
cenia ludzie, którzy nie mieli poczucia estetyki oraz z brakiem zdrowego rozs¹dku.

Zapiski ¿ony Krystyny dopisane na zakoñczenie wspomnieñ:
RYSZARD SPYCHALSKI ur. 10 lutego 1936 r. we W³oc³awku, zamiesz-

ka³y w Gubinie od 1946 do 1974, ostatni adres ul. Wojska Polskiego, ukoñczy³
studium(?) budowlane, zmar³ 11 kwietnia 2008 r. w Tuttlingen (Niemcy), po-
chowany na swoje ¿yczenie w Gubinie.

Autor wspomnieñ Ryszard Spychalski
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Szanowna Redakcjo,
nic nie piszecie o Sadzarzewicach dlatego pozowli³em sobie napisaæ kilka

zdañ o tej podgubiñskiej wiosce.

Sadzarzewice
Informacje o wsi pochodz¹ od dziadków i rodziców. Mama z dziadkami

1946 roku z  robót przymusowych. Ojciec s³u¿y³ w WOP-ie w latach 1947/48,
pocz¹tkowo w Gubinie potem przeniesiony zosta³ na stra¿nicê w Polanowicach.

Nazwa wioski Gross Gastrose pozosta³a do zakoñczenia wojny. Wioskê prze-
cina kana³ rzeczy z betonowym mostem oraz Nysa £u¿ycka. Most na Nysie
zosta³ wysadzony w 1946 roku ze wzglêdów strategicznych.

W lutym 1945 roku zbli¿a³y siê jednostki radzieckie I Frontu Bia³oruskie-
go. W kolumnie czo³gów jad¹cych od strony Grabic do granicy w Sadzarzewi-
cach uszkodzone zosta³y dwa czo³gi. Jeden niemiecki ko³o krzy¿a, a drugi
radziecki na skraju lasu przed zabudowaniem nr 23 i 22.

W 1946 roku  w Sadzarzewicach przez krotki czas pod numerem 12  funk-
cjonowa³a stra¿nica Wojsk Ochrony Pogranicza.

W sierpniu 1958 roku Sadzarzewice nawiedzi³a powódŸ. Du¿a fala prze-
rwa³a wa³y po stornie niemieckiej na wysokoœci wsi PóŸna.

Wioska przed wojn¹ liczy³a  38 numerów, a obecnie ju¿ tylko 23. W latach
piêædziesi¹tych domy rozbierano, a ceg³a by³a wywo¿ona na odbudowê Warszawy.

Na koñcu wioski, po stronie niemieckiej sta³a willa w³aœciciela m³yna, któ-
ra pod koniec wojny  wykorzystywana by³a na szpital polowy.

Jan B³aszczyk

Tak przed laty w na-
szym mieœcie odby-
wa³ siê transport miê-
sa z masarni przy uli-
cy Basztowej do skle-
pów miêsnych.

Kiedyœ w Gubinie ...
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 „CARINA”
Zastêpcy Dyrektora Naczelnego ds. Technicznych podlega³ Wydzia³ 700 i

G³ówny Mechanik.
Podzia³ organizacyjny Wydzia³u:
- G³ówny Mechanik - Kierownik Wydzia³u
- Biuro Wydzia³u G³ównego Mechanika i zaopatrzenia technicznego
 - mistrz warsztatu mechanicznego
- kierownik dzia³u utrzymania ruchu i remontu maszyn
- mistrz oddzia³u budowlano-konserwacyjno-remontowego
- magazyn maszyn obuwniczych
- magazyn czêœci zamiennych
- magazyn techniczny
- narzêdziownia
- stolarnia
G³ównym zadaniem wydzia³y by³o utrzymanie maszyn i urz¹dzeñ produk-

cyjnych w sta³ej sprawnoœci technicznej. Najbardziej odpowiedzialne stanowi-
sko pe³ni³ kierownik dzia³u utrzymania ruchu wraz z podleg³ymi mechanika-
mi z podzia³em na:

- mechanicy szwalni
- mechanicy monta¿u
- mechanicy manipulacji
- mechanicy oddzia³u remontów kapitalnych i œrednich maszyn i urz¹dzeñ
- mechanicy przygotowania maszyn do nowych wzorów obuwia
- dzia³ transportu maszyn i urz¹dzeñ.

Z pewnoœci¹ wykonuj¹c us³ugi techniczne dla prawie 1400 pracowników
bezpoœrednio produkcyjnych obs³uguj¹cych oko³o 500 maszyn i urz¹dzeñ za-
danie by³o najtrudniejsze, dlatego na odcinku tym pracowali najlepsi mecha-
nicy, z najwy¿szymi kwalifikacjami.  Wielu z nich zas³u¿y³o na to, a¿eby wy-
mieniæ ich nazwiska i imienia ale by³oby to niesprawiedliwe dokonuj¹c po-
dzia³u na lepszych i gorszych.

Do grona tych pracowników chocia¿ pracuj¹cych w biurze g³ównego me-
chanika zaliczyæ trzeba zaopatrzeniowców w czêœci zamienne i materia³y

Na apel zamieszczony w poprzednich numerach biuletynu skierowany do
pracowników LZPS „Carina”, a dotycz¹cy wspomnieñ o swoim zak³adzie pra-
cy odpowiedzia³ Eugeniusz Olechnowicz. Poni¿ej jego wspomnienia.

Redakcja
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techniczne. Tylko dziêki ich operatywnoœci i wspó³pracy z innymi zak³adami w bran¿y
obuwniczej, nieraz unika³o siê d³u¿szych postojów i awarii. Paradoksem by³o to, ¿e
zamówienie roczne na czêœci zamienne nale¿a³o sk³adaæ do Zjednoczenia Przemys³u
Lekkiego w £odzi z dwuletnim wyprzedzeniem, gdzie nikt nie wiedzia³ jakie typy
maszyn i urz¹dzeñ bêd¹ pracowa³y za dwa lata. Park maszynowy by³ przestarza³y,
w wiêkszoœci pochodzi³ ze zbêdnych zapasów innych zak³adów obuwniczych, jak
Che³mek, Radoskór, Otmêt. Nowe maszyny by³y tylko uzupe³nieniem brakuj¹cych
w przemyœle i pochodzi³y z Czechos³owacji.

Warsztat mechaniczny by³ podzielony na:
- dzia³ produkcji i regeneracji czêœci zamiennych
- dzia³ produkcji urz¹dzeñ i wykrojników
- oraz napraw awaryjnych.
Warsztat ten by³ sercem dzia³u g³ównego mechanika. Oddzia³ utrzymania ruchu

czy remontów maszyn bazowa³ na nowych czêœciach zamiennych pochodz¹cych z
g³ównej sk³adnicy czêœci zamiennych w Che³mku, natomiast brakuj¹ce czêœci i urz¹-
dzenia wykonywa³ w awaryjnym terminie warsztat mechaniczny. W 1959 r. gdy
podj¹³em pracê w tym oddziale posiada³ on tylko star¹ spawarkê i tokarkê. By³o to
wyposa¿enie, jak na potrzeby zak³adu, niewystarczaj¹ce. Po wielu staraniach dopro-
wadzono do rozbudowy warsztatu, zakupiono nowe obrabiarki  i stworzy³o to mo¿li-
woœci do podjêcia produkcji i regeneracji czêœci zamiennych i urz¹dzeñ.

Powsta³ oddzia³y remontu maszyn - wczeœniej remontowano je w Che³mku lub
Radomiu, powsta³ oddzia³ produkcji wykrojników - dotychczas wykrojniki produko-
wa³ Che³mek lub Otmêt.

Planowane remonty kapitalne i œrednie maszyn i urz¹dzeñ oraz plan produkcji
czêœci zamiennych by³ szczególnie kontrolowany przez Wydzia³ Maszyn i Urz¹dzeñ
Zjednoczenia Przemys³u Lekkiego i Skórzanego w £odzi. Za niewykonanie plano-
wanych remontów grozi³o pozbawienia za³ogi do 20% trzynastej pensji, niezale¿nie
od innych wniosków przedstawianych przez Dyrektora Zak³adu.  Znacz¹ca moder-
nizacja zak³adu nast¹pi³a w tak zwanej "epoce" Gierka. W ramach programu rozwo-
ju ma³ych miast i miasteczek przekazano inicjatywê do oddolnych struktur w³adzy.
Zak³ad obuwia w Gubinie otrzyma³ mo¿liwoœæ rozbudowy i modernizacji parku
maszynowego pod warunkiem, ¿e stworzone miejsce pracy nie przekroczy 5000 z³, a
w szczególnych przypadkach oko³o 12000z³. Szukano rejonów do tworzenia nowych
miejsc pracy. W okolicach Gubina najbardziej odpowiednim i najtañszym okaza³o
siê Lubsko. W pomieszczeniach du¿ej sali po by³ym Zak³adzie Ceramiki Budowla-
nej, w ramach wspomnianego programu, zorganizowano oddzia³ szwalni, póŸniej
oddzia³ manipulacji w pomieszczeniach po by³ym zak³adzie produkcji leœnej.

Jako g³ówny mechanik by³em cz³onkiem zespo³u, który mia³ za zadanie opraco-
wanie za³o¿eñ, by³em tak¿e odpowiedzialny za adaptowanie nowych lokalizacji bu-
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dynków do prowadzenia w nich produkcji, zabezpieczenia w niezbêdne maszyny i
urz¹dzenia oraz dobór mechaników do czuwania nad bezawaryjn¹ prac¹ maszyn.

W tym okresie otworzy³y siê nowe mo¿liwoœci modernizacji parku maszynowe-
go do produkcji obuwia w Gubinie. Zjednoczenie Przemys³u Lekkiego w £odzi
zatwierdzi³o wniosek na zakup wtryskarek z Anglii i Czechos³owacji gdzie zakupi-
liœmy æwiekarki piêt i czubków. Maszyny te zastêpowa³y dziesi¹tki pracowników.
Wkrótce Ministerstwo Przemys³u Lekkiego i Skórzanego zatwierdzi³o nasz wnio-
sek o zakupie maszyn i urz¹dzeñ z RFN na wyposa¿enie dwóch dodatkowych
oddzia³ów szwalni i zakup æwiekarek na kleje termoplastyczne, co wyeliminowa³o
w ogromnym zakresie powszechnie stosowany klej kauczukowy butapren na ba-
zie benzyn. To wszystko spowodowa³o, ¿e z przestarza³ego parku maszynowego
przekszta³ciliœmy siê w ca³kiem nowoczesny zak³ad obuwniczy, co znacz¹co popra-
wi³o warunki pracy.

Dzia³ budowlany odpowiedzialny by³ za stan techniczny budynków produkcyj-
nych, mieszkalnych, sto³ówki, przedszkola, oœrodków wypoczynkowych w Kosa-
rzynie i Rz¹sinach.

Najwiêkszy i najbardziej odpowiedzialny zakres prac realizowano w okresie urlopu
za³ogi. Po rocznym u¿ytkowaniu wszystkie hale produkcyjne nale¿a³o wyremonto-
waæ, ³¹cznie z wymian¹ posadzek i malowaniem œcian. Poniewa¿ by³ to okres wzmo-
¿onej aktywnoœci remontowej wszystkich dzia³ów technicznych, elektryków, mecha-
ników, energetyków, budowlanych, zmuszeni byliœmy zleciæ wykonanie niektórych
prac firmom zewnêtrznym, pod warunkiem wykonawstwa w godzinach nocnych.
Tylko dwie firmy wygrywa³y co roku przetarg zgadzaj¹c siê na nasze warunki. By³a
"Nowa Era" i firma budowlana pana Franciszka Koniecznego.

Dzia³ budowlany wykona³ bardzo du¿o prac inwestycyjnych. Np. na terenie
przejêtym od GS-Gubin wyremontowano i rozbudowano pomieszczenia warszta-
towe dla g³ównego mechanika, energetyka, transportu, co zwolni³o dotychczasow¹
zajmowan¹ powierzchniê na terenie produkcyjnym oko³o 600 m2. Na terenie prze-
jêtym po jednostce wojsk radzieckich wybudowany zosta³ nowy magazyn "przyj-
mu" o powierzchni 1200 m2. Wybudowano nowy magazyn maszyn obuwniczych o
powierzchni 400m2 i nowy magazyn chemiczny.

Wykaz pracowników Wydzia³u 700 (g³ównego mechanika) z którymi praco-
wa³em w okresie swojego zatrudnienia w latach 1959-1985 r.

Ba³uta Jerzy - g³ówny mechanik  kierownik
Jarosz Adam - g³ówny mechanik  kierownik
Wierciñski Czes³aw - g³ówny mechanik  kierownik
Olechnowicz Eugeniusz - g³ówny mechanik kierownik
Gawin Antoni - g³ówny mechanik kierownik
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Abramczyk Stefan
Andrys Józef
Baraniak Marek
Bartel Zbigniew
Bartoszek Marek - kie-
rownik utrzymania ruchu
Bera Jan
Bistu³añski
Bistu³añski W³adys³aw
Braka³o Mieczys³aw
Calów
Calów Wojciech
Chwa³ek W³adys³aw
Chwa³ek W³adys³aw
Ciórla Adam
Cycu³a Jan
Cycu³a Zbigniew
Damuæ
Dêbowski Andrzej -
mistrz warsztatu mech.
Dobiecki Ryszard
Domaniuk Henryk
Domarecki Micha³
Downar Piotr
Dworak Kazimierz
Dworak Tadeusz
Dworak Tadeusz
Flis
Gacki
Grzecznowska Teresa -
pracownik biurowy
Herter Henryk
Iwaniec Jerzy
Iwaszczuk

Iwaszczuk Miros³aw
Jagielski Wojciech
Jaremko
Jaœkiewicz Zbigniew
Jaworski
Kacperski Zbigniew
Ka³asz Hainz
Ka³uzny Stanis³aw
Kita Mieczys³aw
Kobyliñski Olek
Kogót Kazimierz
Ko³odziejczak Jan
Korytowski Micha³
Kosidowski
Kowalczyk Tadeusz
Koziuk
Kramer W³adys³aw
Krumplewski Feliks
Kuczma Antoni
Ku³ak
Liczbinski Stanis³aw
Lis Robert
Lis Zygmunt
Maziarz Boles³aw
Mazurkiewicz Stefan
M¹drzakowski Andrzej
Misiaczyk Boles³aw
Moczulski Józef
Mo³dachowski Eugeniusz
Nakonieczny Jan
Naudziunas Andrzej
Niziñski Marian
Nowak W³odzimierz
Nowakowski

Ogrodniczak Kazimierz
Olechnowicz Stefan
Ozierska Jadwiga
Panejko S³awomir
Panejko Tomasz
Paprocki Zbigniew
Patrzyk¹t Ryszard
PawIik Janina
Pietras Zdzis³aw
PIichta Zbigniew
Piniarski Józef
Pokr¹tka Stanis³aw
Safanow Czes³aw
Sagan Józef
Sieracki Miros³aw
Smiech Jan
Smiejan
Strach Czes³aw
Szelestowski Andrzej
Œniatyñski Józef
Œniatyñski Zdzis³aw
Teodorowski Eugeniusz
Teodorowski Eugeniusz
Tomczak Czes³aw
Tyszka Bernard
Ukleja Kazimierz
Wawerko Miros³aw
Wojtkumski
Wo³owski Jan
Zabawa Kazimierz
Zabawa Zbigniew
Zabawa Zbigniew
Znajdowski Antoni
¯ukowski Edward

W tym czasie kiedy by³em zatrudniony w zak³adach obuwia pracowa³o wiêcej
pracowników, ale tylu uda³o mi siê odtworzyæ z pamiêci. Myœlê, ¿e jeszcze ktoœ
tê listê uzupe³ni, mam tak¹ nadziejê.

Eugeniusz Olechnowicz - g³ówny mechanik


