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Bêdzie nowy herb Gubina
Gdy zacznie obowi¹zywaæ, wszystko wskazuje na to, ¿e bêdzie pi¹tym herbem miasta po 1945 roku.
Przypomnijmy krótko historiê powstania dotychczasowych najwa¿niejszych
symboli miasta.
Po 1945 r. w tworz¹cym polsk¹ administracjê Gubinie wykorzystywano, z ma³ymi zmianami, herb gubeñski z XIX wieku. Z bocznych baszt usuniêto or³y, na œrodkowej baszcie zamiast czeskiego lwa umieszczono czerwon¹ tarczê z bia³ym or³em (bez korony). Zmieniono tak¿e
rysunek bram w basztach.
W latach 70 i 80-tych ub. wieku "wprowadzono" kolejny, drugi po wojnie, herb. To tak¿e herb, którego autora nie uda³o siê ustaliæ. Wizerunek herbu stanowi³y trzy
wie¿e ró¿ni¹ce siê od tych stosowanych w herbie po wojnie, uproszczone w
rysunku, wykonywane w jednym kolorze, pozbawione detali architektonicznych. W tym czasie spotkaæ mo¿na wiele "interpretacji"
gubiñskiego herbu. Co ciekawe: pomimo braku autora
oraz podstawy wprowadzenia tego herbu do wykorzystania, mo¿na go zobaczyæ w "Herbarzu miast polskich" z
1994 roku. Stosowano doœæ du¿¹ dowolnoœæ kolorystyczn¹:
herb wykonywano w kolorze czerwonym, zielonym, czarnym i jeszcze kilku innych kolorach. Nie napotka³em herbu wykorzystywanego jako znaku urzêdowego. Nie stosowano go na listownikach, wizytówkach czy urzêdowych
dokumentach.
Trzeci herb u¿ywany po 1990 roku ma historiê, któr¹ uda³o siê odtworzyæ.
Jego autorem jest dr Ryszard Pantkowski, który zaprojektowa³ go, jako ozdobê dyplomu. Jak wspomina po latach autor by³ to herb pozbawiony wielu elementów heraldycznych, bardziej o charakterze dekoracyjnym, ni¿
spe³niaj¹cy wymogi stawiane herbom. Burmistrzowi Czes³awowi Fiedorowiczowi herb spodoba³ siê i przedstawi³
go w projekcie nowego statutu miasta. Rada propozycjê
zaakceptowa³a uchwa³¹ nr 28/90 z dnia 21 sierpnia 1990
i herb sta³ siê obowi¹zuj¹cym.
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Oko³o roku 1999 dr Ryszard Pantkowski - wówczas radny miejski - uzna³, ¿e herb miejski jest wizerunkiem nieformalnym w sensie jego poprawnoœci
heraldycznej i najwy¿sza pora, by opracowaæ herb
zgodny z sugestiami heraldyków. Wkrótce przedstawi³ radnym miejskim projekt nowego herbu. Tworzenie nowego wizerunku konsultowano z heraldykiem
profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego Wojciechem Strzy¿ewskim. Ostatecznie herb autorstwa R.
Pantkowskiego Rada Miejska przyjê³a uchwa³¹ z 28 grudnia 2000 r. Herb
stosowany jest do dnia dzisiejszego.
W 2014 roku radni opracowali kolejny, nowy statut naszej gminy, do którego za³¹czono znak graficzny uchwalony przez Radê Miejsk¹ w 2000 r. Po
analizie uchwa³y przez Wojewodê okaza³o siê, ¿e herb sprzed 14 lat wówczas
nie uzyska³ wymaganych akceptacji Komisji Heraldycznej dzia³aj¹cej przy
Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji (o sprawie by³o wówczas doœæ powszechnie wiadomo, ale jak wspomina siê po latach radni brak
akceptacji Komisji Heraldycznej zignorowali, co jak okaza³o siê dziœ, wysz³o
na jaw - dop red.). W zwi¹zku z tym rozpoczê³a siê procedura pozyskania
wszystkich koniecznych uzgodnieñ. - Opinia Komisji jednoznacznie stwierdzi³a, ¿e obowi¹zuj¹cy herb jest niezgodny z ogólnymi zasadami heraldyki i
po prostu powinien zostaæ zmieniony - mówi po latach sekretarz miasta Maria
Ku¿d¿eñ.
Pierwsze spotkanie i dyskusjê zorganizowano jesieni¹ 2015 roku. Rozpoczêto korespondencjê z Komisj¹ Heraldyczn¹, ale na jej odpowiedŸ trzeba
by³o d³ugo czekaæ. Pomimo tego na spotkaniu pojawi³y siê pierwsze sugestie
w sprawie kolejnego herbu Gubina.
Kolejne spotkanie burmistrz Bart³omiej Bartczak zorganizowa³ 7 lipca 2017
roku. W piœmie skierowanym do uczestników spotkania burmistrz napisa³ m.in.,
¿e: ... Koniecznoœæ prac nad nowym wizerunkiem herbu wynika z faktu, i¿
dotychczasowy herb Gubina nie posiada pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej - organu opiniodawczo-doradczego Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, której posiadanie jest warunkiem niezbêdnym do uchwalenia tego
rodzaju symbolu. Próby uzyskania pozytywnej opinii co do aktualnie funkcjonuj¹cego u nas herbu by³y podejmowane trzykrotnie, niestety koñczy³y siê niepowodzeniem. Komisja Heraldyczna wydaj¹c opinie negatywne konsekwentnie wskazywa³a, i¿ wizerunek herbu Gubina winien nawi¹zywaæ do najdaw-
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niejszego i najd³u¿ej funkcjonuj¹cego herbu.
W zwi¹zku z tym, ¿e Urz¹d
Miejski wczeœniej nawi¹za³ wspó³pracê z W. Strzy¿ewskim, profesor pojawi³ siê na spotkaniu.
Przedstawi³ zebranemu gremium
historiê herbu miasta na przestrzeni jego dziejów, tak¿e, co wa¿ne, stanowisko warszawskiej Komisji zktórego wynika, ¿e nowy
herb powinien nawi¹zywaæ do najstarszego i najd³u¿ej funkcjonuj¹cego znaku, którym wed³ug Komisji by³y trzy samotnie stoj¹ce wie¿e utrwalone na pieczêciach z XIV
wieku - wyjaœnia profesor. - Uwa¿am, ¿e warto rozwa¿yæ inne warianty i stworzyæ wyj¹tkowy herb,
Kilka propozycji nowego herbu gubiñskiego który jednoznacznie bêdzie kojaprzedstawionych przez prof. Strzy¿ewskiego.
rzy³ siê z Gubinem. W stosunkowo krótkiej i konstruktywnej dyskusji uda³o siê osi¹gn¹æ konsensus wybieraj¹c jedn¹, najbardziej przekonuj¹c¹ propozycjê przedstawion¹ przez profesora.
Zdaniem prof. Strzy¿ewskiego istnieje nadzieja, ¿e ostateczna propozycja herbu mo¿e pojawiæ siê wkrótce. Wraz z grafikiem dokonaj¹ niezbêdnych korekt,
by mo¿na by³o przedstawiæ Komisji Heraldycznej projekt do akceptacji.
Zatem czekamy na pi¹ty herb, taki, jakiego jeszcze nie by³o. (sp)

Po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie
w wieku 84 lat zmar³

GERHARD GUNIA
gubeñski historyk i pisarz,
wspó³za³o¿yciel Stowarzyszenia
Przyjacio³ Ziemi Gubiñskiej.
Wyrazy wspó³czucia Rodzinie i Przyjacio³om sk³ada
Zarz¹d i cz³onkowie SPZG
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Zdrowia i pomyœlnoœci
Uroczyœcie,
przy kawie, torcie, toaœcie i
wspomnieniach
œwiêtowano 80.
urodziny pierwszego prezesa
SPZG Jerzego
Czabatora. By³
przewodnikiem
Grupy Za³o¿ycielskiej. Potem
jednomyœlnie
wybranym prezesem. Funkcjê
tê pe³ni³ w latach 2004-2008.
Urodzi³ siê 10 lipca 1937 roku na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, w
miejscowoœci Nagorna powiat Nieœwie¿, województwo Nowogródzkie. By³ czwartym w kolejnoœci dzieckiem so³tysa Nagornej Antoniego Czabatora i Eugenii z
d. Nester. W lipcu 1944 r. NKWD aresztowa³o ojca Jerzego. Najbli¿si ju¿ go
wiêcej nie zobaczyli…
Matka rozpoczê³a wtedy starania o wyjazd do Polski i pod koniec grudnia
1945 wyjechali do okaleczonej wojn¹ Ojczyzny. Trafili do Powiatowego Urzêdu
Repatriacyjnego w Gubinie. Ze wzglêdu na brak pracy i warunków do ¿ycia w
mieœcie, osiedlili siê w podgubiñskich Bie¿ycach.
Jerzy Czabator przez ca³e swoje doros³e zawodowe ¿ycie by³ oddany sprawom i problemom ludzkim. Piastowa³ ca³y szereg funkcji udzielaj¹c wsparcia
tym wszystkim, który go bardzo potrzebowali.
Z grup¹ entuzjastów podj¹³ siê organizacji Izby Muzealnej w nieczynnych
pomieszczeniach upad³ego WDT, a do 1945 roku Muzeum Miejskiego. By³ jednym z inicjatorów powo³ania w 2004 r. Rady Miejskiej Seniorów, wspó³pracuj¹cej z seniorami z Guben. W 2014 roku walne zebranie SPZG nada³o mu tytu³
Honorowego Prezesa. Dziœ nadal wspiera poczynania Stowarzyszenia i pomimo sêdziwego ju¿ wieku jest czynnym jego cz³onkiem.
Wszystkiego najlepszego Panie Prezesie! (red)
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Nowe eksponaty
w Izbie Muzealnej
W ogólnym okreœleniu „pieni¹dz zastêpczy”, wystêpuje jako WERT- MARKE (lub
WERTH MARKE) nie zwi¹zany z bankiem,
lecz z osob¹ prywatn¹. Nasz nabytek to bilon zastêpczy o nominale 500 fenigów z opisem dwustronnym, kupieckiej emisji lokalnej (fotografia obok). Wybity zosta³ dla kupca - przemys³owca - ziemianina itp. o nazwisku i imieniu GL w miejscowoœci jak ma³e literki(?). Przeznaczenie bardzo
szerokie: zap³ata, po¿yczka, zastaw, rabat, premia, nagroda .....
Myœlê ¿e nasz „pieni¹dz” emitowany by³ przed wielk¹ inflacj¹ (1921), bo
póŸniej wystêpowa³ jako ebonit, plastik lub ceramika. Ofiarodawczyni - pani
Ró¿y Konopko - serdecznie dziêkujemy. (tb)

Dziêkujemy za 1%
Kolejny raz nie zawiedliœmy siê. Na nasze konto wp³ynê³a - podobna jak
ubieg³ym roku - kwota pieniêdzy. To finansowy zastrzyk licz¹cy siê w bud¿ecie
SPZG. To tak¿e powierdzenie uznania dla naszego spo³ecznego wysi³ku.
Dziœ mo¿emy zapewniæ tak ofiarodawców, jak i sympatyków, ¿e planowane
wydanie ksi¹¿ki o naszym mieœcie stanie siê faktem jesieni¹ tego roku. Prace
nad wczeœniej zapowiadanym wydawnictwem dobiegaj¹ koñca. Otrzymane pieni¹dze pochodz¹ce z 1% nale¿nego pañstwu podatku bêd¹ przydatne do zrealizownia kolejnych naszych planów. Zarz¹d SPZG skrupulatnie rozpatrzy potrzeby, by w sposób przemyœlany wykorzystaæ ofiarowane pieni¹dze.
Ju dziœ dyskutujemy o kolejnych przedsiêwziêciach, które zamierzamy wkrótce realizowaæ. Póki co, niech bêd¹ niespodziank¹. Gromadzimy materia³y na
kolejne gubiñskie publikacje. Dalej poszukujemy starych fotografii i dokumentów z wydarzeñ miejskich po 1945 roku. Mo¿e Pañstwo podpowiedz¹ o czym
powinna byæ kolejna publikacja.
Dziœ serdecznie dziêkujemy tym wszystkim, którzy zdecydowali siê na przekazanie 1% od podatku na nasze konto. Myslê, ¿e codzienn¹ nasz¹ prac¹ zas³ugiwaæ bêdziemy na Pañstwa uznanie.
Prezes SPZG Stefan Pilaczyñski
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40 lat temu
Do Izby Muzealnej
SPZG trafi³o ciekawe
„znalezisko”. Antoni Barabasz przekaza³ butelkê
z listem napisanym dok³adnie 40 lat temu.
Niby niedawno, a jednak
prawie pó³wieku temu.
Butelkê zauwa¿y³ operator koparki pracuj¹cy
przy remoncie ulicy Rac³awickiej (naro¿nik ulic:
Rac³awicka - Rydla).
Wówczas kilkunastoletni uczniowie szko³y w
ten sposób chcieli uczciæ
„wielk¹ rocznicê”.
Treœæ listu:
Klasy: VI "a", VI "b"
i V "b" w dniu 21.X.1977
r. o godzinie 13.00 zasadzi³y drzewa na podwórzu Szko³y Podst. Nr 1
w Gubinie.
Rz¹d drzew zosta³
zasadzony w ramach IX Turnieju Wiedzy Obywatelskiej, poœwiêconemu 60
rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji PaŸdziernikowej.
Podpisy:
wychowawczyni kl. VI "a" Z. Milewicz
wychowawczyni kl. VI "b" i kl. V "b" Ch³opecka
gospodarz kl. VI "a" Iwona Krawczyñska
gospodarz kl. VI "b" Wodecka Renata
gospodarz kl. V "b" Komorowski Piotr
Gubin, dn. 21.X.1977 r.
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Izba Muzealna SPZG
Pierwsze Muzeum Miejskie w Guben urz¹dzono z inicjatywy prof. dr Hugo
Jentsch (nauczyciela miejscowego gimnazjum) w domu przy Markt 12 na pierwszym piêtrze (dziœ plac Jana Paw³a II). Otwarto je 1 maja 1900 roku. Eksponatami by³y znaleziska z okolic: skorupy, kamienie, przedmioty z br¹zu i ¿elaza
oraz stara broñ. Celem muzeum by³o przybli¿enie zwiedzaj¹cym sposobu ¿ycia
przodków, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ¿ycie w Guben i na Dolnych
£u¿ycach.
Z czasem iloœæ zbiorów tak wzros³a, ¿e ekspozycja straci³a na przejrzystoœci. Wówczas za pieni¹dze fabrykanta Adolfa Wolfa (w³aœciciel fabryki sukna)

Muzeum Miejskie ufundowane przez Adolfa Wolfa w 1913 roku.

zbudowano na potrzeby nowego muzeum budynek przy ulicy Königstrasse,
obok Werder Turm (Baszty Ostrowskiej). Dzia³kê pod budowê muzeum przekaza³ miastu mistrz œlusarski Pohl. Uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego
odby³o siê 4 lutego 1913 roku. Rada Miejska bior¹c pod uwagê dotychczasowe
zas³ugi mianowa³a dyrektorem prof. H. Jentscha, a plac przed wejœciem do
budynku nazwano jego imieniem. Adolf Wolf otrzyma³ tytu³ "Radca Królewski".
Po zakoñczeniu wojny w 1945 roku eksponaty muzealne "rozpierzch³y" siê
po Polsce, a nowemu miastu nie uda³o siê odtworzyæ muzeum. Dopiero w 2004
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roku z inicjatywy za³o¿ycieli Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej powsta³a na III piêtrze dawnego muzeum Izba Muzealna SPZG.
Dziœ jej za³o¿yciele staraj¹ siê przekazywaæ wiedzê o przesz³oœci oraz ¿yciu
Gubina i okolic kolejnym pokoleniom prezentuj¹c eksponaty archeologiczne,
dawne przedmioty codziennego u¿ytku, zabytki techniki, dokumenty i fotografie oraz pami¹tki. Ekspozycja podzielona jest na dzia³y:
- Pradzieje;
- Historia miasta;
- Sztuka u¿ytkowa;
- Miejsca;
- Nasze Miasto.
Osobn¹ salê poœwiêcono stacjonuj¹cym w Gubinie w latach 1945 - 2002
jednostkom Wojska Polskiego. Obejrzeæ mo¿na mundury, ordery i odznaczenia
wojskowe, kilka egzemplarzy sprzêtu wojskowego z minionych lat, sztandar 5
Kresowej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Boles³awa Chrobrego, broñ z
okresu wojny i ró¿ne okolicznoœciowe pami¹tki.
Izba Muzealna SPZG jest placówk¹ ca³oroczn¹, czynn¹ poniedzia³ek, œrodê
i pi¹tek w godzinach 10:00 - 14:30. W innych terminach po telefonicznym uzgodnieniu - 68 455 81 62.
¯ród³o:
"Muzeum Miejskie 1913 - 1945" - Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej, marzec 2013

Sala wojskowa Izby Muzealnej
Ekspozycja sali wojskowej Izby Muzealnej Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej poœwiêcona jest wojennej i powojennej (II wojna œwiatowa) przesz³oœci Guben/
Gubina. Zgromadzone eksponaty pokazuj¹ uzbrojenie ¿o³nierzy walcz¹cych w mieœcie
w okresie luty-kwiecieñ 1945 roku. S¹ to egzemplarze broni wykopane z pól bitewnych, oczyszczone i zakonserwowane. Zobaczymy tu m.in.: popularn¹ "pepeszê" - pistolet maszynowy Szpagina, karabin Mosin z bagnetem, pistolet Vis wz.35, AK 47
Ka³asznikow - karabinek automatyczny, pistolet sygna³owy SPSz. Ponadto w kategorii sprzêt wojskowy mo¿na obejrzeæ: maskê przeciwgazow¹ ¿o³nierza Wermachtu, aparat
polowy UNA-F-42-M, inne telefony polowe, bagnety, rêczne granaty zaczepne, mena¿kê, manierki. Poniewa¿ sala wojskowa poœwiêcona jest przede wszystkim stacjonuj¹cym w Gubinie w okresie 1952-2001 jednostkom Wojska Polskiego, w sali eksponowane s¹ ró¿ne typy radiostacji, pocisk propagandowy, noktowizor kierowcy samochodu, he³mofon czo³gisty oraz kilka innych rodzajów sprzêtu stanowi¹cych kiedyœ wyposa¿enie gubiñskiego wojska.
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Sala wojskowa IM SPZG.

Oprócz sprzêtu i broni w sali znajduj¹ siê mundury ró¿nych formacji wojskowych:
mundur oficera wojsk l¹dowych, mundur oficera wojsk lotniczych, mundur polowy
szeregowego wojsk l¹dowych, mundur podoficera zawodowego 73 Pu³ku Zmechanizowanego U³anów Karpackich, mundur genera³a pe³niacego s³u¿bê przed laty w Gubinie - obecnego mieszkañca.
Wystawê wzbogacaj¹ ponadto licznie zgromadzone medale i ordery przede wszystkim Wojska Polskiego do 1990 roku, pami¹tki Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP) z
Gubina oraz kolekcja korpusówek i naszywek specjalistów Wojska Polskiego, a tak¿e
proporce i proporczyki.
Ciekawostk¹ jest kopia sztandaru 5 Kresowej Dywizji Piechoty ufundowana przez
¿o³nierzy tej¿e Dywizji i wrêczona 15 wrzeœnia 1993 roku dowódcy 5 Dywizji Zmechanizowanej p³k. Zbigniewowi Jab³oñskiemu z okazji œwiêta przyjêcia przez dywizjê tradycji „Kresowych”.
Co jest rzadkim zwyczajem, na sali wojskowej mozna wzi¹œæ do rêki eksponat
aby dok³adnie siê mu przyjrzeæ. Mo¿na te¿ przymierzaæ mundury, czapki wojskowe,
he³my i … maskê przeciwgazow¹.
Wszystkie eksponaty pochodz¹ z darów by³ych ¿o³nierzy garnizonu lub ich rodzin.
Serdecznie zapraszamy dzieci, m³odzie¿ i doros³ych.
Gra¿yna Bartkowiak

PS. W nastêpym numerze o sali g³ównej IM SPZG.
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Ga³ka i wiatrowskaz na iglicy
wie¿y koœcio³a farnego
Po zakoñczeniu budowy du¿ej wie¿y koœcio³a w 1557 r., kula na jej iglicy
stanowi³a jej zwieñczenie, pisze o tym Karl Gander w "Historii miasta Gubin".
Wed³ug J. Ch. Loockego, kula zosta³a odnowiona w maju 1642 r. W swojej pracy
podaje równie¿ nazwiska rzemieœlników, którzy na nowo umieœcili kulê i wiatrowskaz: dekarz Caspar Toblitzmann i cieœla Martin Kluge. Na podstawie wiersza Johanna Franka "Wiersz o ga³ce na iglicy wie¿y w Gubinie" (Zeitgedicht auf
den Thurmknopf zu Guben) opublikowanego 23 wrzeœnia 1843 r. w "Gubener
Wochenblatt", mo¿na siê domyœlaæ, jaki to by³ czas w historii miasta.
W tym roku zburzono wiele domów.
Spali³y siê t³ocznie; zniszczono góry wko³o,
Po raz kolejny po¿ar poch³on¹³ Nowe Miasto,
Nieprzyjaciel oblega³ miasto niemal przez dwa tygodnie;
A w œrodku by³o wielu ludzi,
Upad³o byd³o z braku paszy,
Zabiedzeni mieszkañcy pragnêli dla siebie tylko œmierci;
Zupe³nie wyczerpane zosta³y wszelkie zgromadzone zapasy;
S³ychaæ by³o dniem i noc¹ strzelanie z kartan,
Kiedy tutaj czcigodny radny da³ do odnowienia kulê,
Bo¿e, który zachowa³eœ to miejsce do dziœ:
Choæ teraz nieomal wydaje siê, ¿e jest ju¿ po nas,
I ¿e ju¿ widzimy nasz upadek przed oczyma:
Kieruj naszym miastem, twym wiernym okiem!
Kolejny remont kuli mia³ miejsce w 1701 r. W tym celu na pocz¹tku sierpnia zdjêto j¹ i na³o¿ono ponownie po czterech tygodniach. Przy okazji w ga³ce
na iglicy wie¿y znaleziono ukryte tam kroniki dotycz¹ce lat 1632-1642, które
opublikowano w "Gubener Wochenblatt" (w latach 1836 i 1837). Przez prawie
70 lat kula wytrwa³a zmienn¹ pogodê, a¿ w 1768 r. potrzebny by³ jej kolejny
remont. Przy okazji zosta³a na nowo "oz³ocona przez z³otnika Georga Friedricha Bartha na Teichbornstrasse i szczêœliwie na³o¿ona ponownie przez dekarza z Czech" - informuje Loocke.
Kolejne prace z wiatrowskazem prowadzono w paŸdzierniku 1836 r. By³y
to prace przy piorunochronie jak i kuli na wie¿y i przy wiatrowskazie. W 1830
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r. wiatrowskaz by³ ju¿ w op³akanym stanie, powyginany przez
burzê, a gwiazda stanowi¹ca jego
zwieñczenie by³a oderwana. Przy
okazji tych prac naprawiono prowadz¹ce na wie¿ê "wydeptane"
schody.
Ówczesny radny miejski David
Kruger otrzyma³ polecenie wykonania nowego wiatrowskazu. Nie
szczêdzi³ trudów i stworzy³ niemal
dzie³o sztuki. Wiatrowskaz o spo- Wiatrowskaz z 1836 r. (rycina z "Gubener Wochenrej d³ugoœci niemal 2 metrów i blatt”).
wadze 35 kilogramów, podarowa³
miastu w prezencie. Obok liczb oznaczaj¹cych lata 1642 i 1836, znajdowa³ siê
na nim herb saski - stary herb miasta Guben z trzema wie¿ami i bramami
miasta, wspierany przez dwa lwy, nad którymi górowa³ orze³ pruski rozpoœcieraj¹cy skrzyd³a. Czcigodny darczyñca wiatrowskazu uwieczni³ na nim krótk¹
inskrypcjê: "Wykonane przez Carla Davida Krugera - kotlarza, rok 1836".
Przymocowanie kuli i wiatrowskazu na szczycie nie by³o ³atwe, choæby przez
sam rozmiar wiatrowskazu i ze wzglêdu na spor¹ wysokoœæ, na której trzeba
by³o wykonaæ prace. Ówczesna gazeta "Gubener Wochenblatt" tak pisa³a na
ten temat: "Roztropnoœæ cieœli Schutzkego, warsztat i zrêcznoœæ jego czeladników i dekarza, pozwoli³y skoñczyæ tê niebezpieczn¹ pracê, w ci¹gu jednej godziny. Z wie¿y radoœnie zabrzmia³a pieœñ pochwalna: "Dziêkujmy razem Bogu!".
DŸwiêk wszystkich dzwonów oraz grzmot moŸdzierza na strzelnicy og³osi³y, ¿e
praca ta, pe³na niebezpieczeñstw, zosta³a ukoñczona bez najmniejszego nieszczêœcia".
Uczta, œpiew i fajerwerki zakoñczy³y uroczysty dzieñ w Gubinie w roku
1836. Wiatrowskaz koœcio³a farnego zosta³ odnowiony po raz ostatni jesieni¹
1925 r. przez gubiñskiego blacharza Maxa Hieckego.
Tak napisa³ Andreas Peter w ksi¹¿ce "Koœció³ Farny w Gubinie. Dzieje w
zarysie", I wydanie - czerwiec 2008 r.

Po 1945 roku

Podczas dzia³añ wojennych (luty-kwiecieñ 1945) kopu³a, latarnia, iglica i
wiatrowskaz uleg³y niemal ca³kowitemu zniszczeniu. Podejmowano szereg
prób restauracji wie¿y i jej elementów. Wszystkie próby spali³y na panewce.
Przeszkod¹ z regu³y by³ s³omiany zapa³ organizatorów , a przede wszystkim
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brak pieniêdzy na ten cel. Dopiero w czerwcu 2005 roku, po
60-ciu latach od zakoñczenia
wojny, z inicjatywy proboszcza
parafii pw. Trójcy œw. powsta³a Fundacjê Fara Gubiñska Centrum Spotkañ Polsko-Niemieckich. Na czele stan¹³ przewodnicz¹cy Bart³omiej Bartczak. Fundacja da³a lokalnej
spo³ecznoœci dowód na to, ¿e to,
foto: Anna Dziadek
co by³o niemo¿liwym przez kilka dziesiêcioleci, zaczê³o sta- Miniaturowy model nowego wiatrowskazu z 2017 roku
waæ siê faktem. Po prawie i pomys³odawca przedsiêwziecia Günter Quiel.
dwóch latach - 1 czerwca 2007
- specjalnym (sprowadzonym z Niemiec) dŸwigiem osadzono na wie¿y koœcio³a farnego nowy he³m.
Podczas sesji Rady Miejskiej 25 listopada 2016 roku Günter Quiel, prezes Stowarzyszenia Wspieraj¹cego na Rzecz Odbudowy Koœcio³a Farnego,
przedstawi³ radzie koncepcjê umieszczenia na wie¿y koœcio³a farnego wiatromierza, a na Wyspie Teatralnej ró¿y granicznej. W konkursie na wiatrowskaz najlepszy projekt przedstawi³a Kamila Adamczyk z gubiñskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego. W centralnym punkcie wiatromierza znalaz³ siê
jeleñ, który wed³ug miejscowej legendy pojawi³ siê w miejscu, gdzie dzisiaj
stoi fara. Otaczaj¹ go dwa drzewa: jab³oñ oraz œliwa (oczywiœcie nasza lokalna odmiana - gubinka). Ponadto na projekcie widaæ kiœcie winogron, które
s¹ odwo³aniem do tradycji winiarskich naszego miasta oraz gwiazdki zwi¹zane z Uni¹ Europejsk¹. Minê³o kilka kolejnych miesiêcy i 1 czerwca 2017
roku na szczycie wie¿y ponad latarni¹ zamontowano nowy wiatrowskaz. Jego
wykonaniem zajê³a siê firma MD TECHNIC Stanis³awa Katera z Bie¿yc.
Wymiary wiatrowskazu: szerokoœæ 204 cm, wysokoœæ 78 cm, wysokoœæ wraz z
iglic¹ 404 cm, ciê¿ar ca³owity (wiatrowskaz z iglic¹) 80 kg. Wykonany ze
stali nierdzewnej. Ustawieniem rusztowania i monta¿em iglicy i wiatrowskazu zajê³a siê firma Dach Dom nale¿¹ca do Krzysztofa Dobrowolskiego z
Wolsztyna.
Koszt przedsiêwziêcia oszacowano na oko³o 70 tys. z³otych. Spo³eczne œrodki na ten cel zbierano w Guben i w zaprzyjaŸnionym Laatzen. Zaj¹³ siê tym
niestrudzony G. Quiel. Gubinowi przypad³o jedynie uzyskanie stosownych
pozwoleñ budowlanych, choæby ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
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serwatora Zabytków. Ods³oniêcie nowego symbolu miasta
nast¹pi³o 9 czerwca przy okazji inauguracji tegorocznej
"Wiosny nad Nys¹". Przy okazji zamontowanego rusztowania latarnia zosta³a otynkowana i teraz jest jeszcze lepiej widoczna.
Zatem mo¿na rzec, ¿e wie¿a dawnego koœcio³a farnego w
czêœci szczytowej jest nareszcie
kompletna.
Wiatrowskaz uroczyœcie
przekazano miastu podczas
spotkania z udzia³em zaproszonych goœci na czele z burmistrzami: Bart³omiejem Bartczakiem i Fredem Mahro 9
czerwca 2017 roku we wnêtrzu
Nowy wiatrowskaz piêknie góruje nad gubiñsk¹ far¹.
ruin katedry. (sp)

Gubin dziœ ...

Na ulicach, których nazwy uleg³y zmianie, pojawi³y siê tabliczki z now¹ nazw¹.
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W naszym biuletynie jakiœ czas temu pisaliœmy o firmie spedycyjnej
W. Wilke dzia³ajacej do 1945 roku przy dzisiejszej ulicy D¹browskiego.
Budynek przetrwa³ do dzisiejszych czasów i mieœci sie tu hurtownia warzyw
i owoców.
Poni¿ej obszerny tekst dotycz¹cy spedycji, wyg³oszony w Guben na
uroczystoœci poœwiêconej 200. rocznicy powstania firmy. (red)

Historia firmy spedycyjnej
Wilhelma Wilke
Historia firmy rozpoczê³a siê od 200 z³otych talarów, które Johan Gottlob
Wilke z Forst przekaza³ swoim dwóm synom: kupcowi Friedrichowi Wilhelmowi Wilke oraz kapelusznikowi Carlowi Gottlobowi Wilke. Friedrich Wilhelm
Wilke wykorzysta³ je, jako kapita³ na za³o¿enie firmy handlowej, która pierwsz¹
siedzibê mia³a przy ulicy Königsstrasse 69 w dzisiejszym Gubinie. To tam w
1817 roku otworzy³ swoj¹ firmê handlow¹ Wilhelm Wilke.
Poza produktami lokalnymi i towarami zazwyczaj potrzebnymi w gospodarstwach domowych takich, jak: myd³o, œrodki pior¹ce, nafta, gubenianie mogli
tak¿e nabyæ tu sól, wino, oraz tzw. towary kolonialne, które by³y sprowadzane
przez Gubeñskie Stowarzyszenie Handlowe.
W³aœciwie dopiero 1 wrzeœnia 1846 Carl Wilke, senior z trzeciego pokolenia, rozpocz¹³ biznes zwi¹zany ze spedycj¹, który okaza³ siê byæ a¿ do dziœ
najbardziej trwa³ym dziedzictwem dzia³alnoœci tej firmy.
Nale¿y te¿ wspomnieæ, ¿e od roku 1890 do strefy dzia³alnoœci firmy nale¿a³
tak¿e bank Wilhelma Wilke, który zosta³ za³o¿ony przez Carla Wilke juniora.
Po kilku udanych latach, za czasów kierowania przez Carla Wilke juniora,
nast¹pi³ jednak okres pora¿ek. Firmê dotknê³y finansowe problemy, które spowodowane by³y miêdzy innymi przez oszusta - dyrektora banku - oraz stratami wynikaj¹cymi z powodu nieudanych spekulacji gie³dowych prowadzonych
przez szwagra Carla Wilke juniora.
Z chwil¹ nag³ej œmierci 51-letniego Carla Wilke juniora 1 wrzeœnia 1903
roku firmê przej¹³ niemaj¹cy jeszcze wykszta³cenia 22-letni syn Kurt Wilke,
który ponownie zapewni³ firmie pasmo sukcesów.
Po I wojnie œwiatowej rozbudowa³ on wspólnie z dyrektorem Kurtem Albinusem, który podczas wojny zaczyna³ jako uczeñ w firmie Wilhelma Wilke,
firmê zajmuj¹c¹ siê transportem mebli i rozpocz¹³ unowoczeœnianie parku
maszyn. Ju¿ w 1920 roku traktor s³u¿y³ jako zmotoryzowany œrodek transportu w firmie spedycyjnej Wilke'go.
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foto: archiwum rodziny Wilke

Rok 1930. Na ulice Guben wyjecha³a ciê¿arówka Hansa Loyd zaadoptowana na samochód
do transport mebli. Za kierownic¹ Alfred Pfaffe.

Wielkim prze³omem okaza³ siê tak¿e na pocz¹tku 1930 r. zakup u¿ywanej
ciê¿arówki Hansa-Lloyd od Arthura Nathke, zajmuj¹cego siê sprzeda¿¹ towarów kolonialnych oraz handlem ¿elazem i przerobienie jej na ciê¿arówkê z
przyczep¹. Umieszczono na niej napis reklamowy "Wilhelm Wilke Guben". W
przeciwieñstwie do dobrze rozwijaj¹cej siê gubeñskiej spedycji producent tych
ciê¿arówek og³osi³ upad³oœæ - nawet pomimo odniesionego przez niego sukcesu
w produkcji samochodu osobowego marki Borgward oraz powsta³ej tam w 1935
r. elektrycznej ciê¿arówki.
15 lutego 1945 roku firma Wilhelma Wilke, z uwagi na zbli¿aj¹cy siê front
wojenny oraz ewakuacjê mieszkañców Guben, zosta³a na mocy dekretu pañstwowego przeniesiona do ma³ego miasta Treuenbrietzen (obecnie znajduje
siê ono w powiecie Potsdam-Mittelmarkt), by tam przej¹æ us³ugi transportowe. Samochody by³y ju¿ od dawna zarekwirowane przez Wehrmacht, a do dyspozycji pozostawiono tylko 14 koni i 7 wozów.
Z siedziby firmy do nowego miejsca w Treuenbrietzen mo¿na by³o zabraæ
tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Nale¿y byæ wdziêcznym za odwagê oraz zaanga¿owanie ówczesnej ksiêgowej Clary Ambrosius za to, ¿e wa¿ne dokumenty
firmy przetrwa³y II wojnê œwiatow¹. W lutym 1945 roku zostawi³a swój dobytek, a do Treuenbrietzen zabra³a z biura firmowe dokumenty, jak choæby ksiêgê handlow¹.
Koniec wojny skutkuj¹cy podzia³em miasta w czerwcu 1945 roku, oznacza³
dla spedycji utratê siedziby po³o¿onej w obecnym Gubinie, a przez to tak¿e
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utratê ca³ego przedsiêbiorstwa przewozowego. Szczêœliwy przypadek oraz
wsparcie ówczesnego nadburmistrza Georga Schwarza, oraz wp³yw starosty
Cottbus Ulricha Eichholza sprawi³y, ¿e firmie Wilhelma Wilke zosta³y zwrócone 2 konie oraz wozy i w ten sposób 1 paŸdziernika 1945 firma mog³a ponownie rozpocz¹æ dzia³alnoœæ. W tym czasie jedynym w³aœcicielem firmy by³ Kurt
Wilke.
August i Wilhelm Wilke przejêli firmê w 1946 roku po przedwczesnej œmierci
Kurta Wilke. Z powodu ówczesnej sytuacji politycznej oraz wynikaj¹cej z niej
niepewnoœci okaza³o siê, ¿e wspólne prowadzenie firmy przez obu braci jest
niezwykle praktyczne, gdy¿ rozpoczêcie nowej dzia³alnoœci po II wojnie œwiatowej napotyka³o na wiele problemów. Z jakimi problemami bracia musieli siê
zmierzyæ? Kilka przyk³adów na podstawie wspomnieñ najstarszego z szefów.
Opór Augusta i Wilhelma Wilke przeciw gro¿¹cemu im upañstwowieniu
firmy przyniós³ liczne problemy podczas powstawania NRD. "Akcja ró¿a", przeprowadzona przez pañstwo od 20 listopada 1952 roku, której celem by³o przymusowe upañstwowienie prywatnych zak³adów, doprowadzi³a pod koniec maja
1953 roku do aresztowania na krótki czas obu w³aœcicieli. Osadzeni zostali w
gubeñskim wiêzieniu. ZnaleŸli siê wówczas w "w dobrym towarzystwie" gdy¿
w tym okresie, w przepe³nionych celach, przebywali wy³¹cznie w³aœciciele zak³adów i biznesmeni. Pod koniec czerwca 1953 roku po "og³oszeniu nowego
otwarcia" obaj wyszli na wolnoœæ i zwrócono im rodzinn¹ firmê.
Pañstwo, przy wyra¿aniu zgody na zakup u¿ywanej, 20-letniej ciê¿arówki,
stawia³o warunek, by zmieniæ filozofiê firmy i przyj¹æ pañstwowy kapita³. Tym
sposobem od 1959 roku firma by³a spó³k¹ komandytow¹ z pañstwowymi udzia³ami i nazywa³a siê: Wilhelm Wilke Spedycja - Transport Mebli S.K. W 1967
roku, gdy firma œwiêtowa³a 150-letni jubileusz istnienia, tabor firmy rozrós³
siê do 11 ciê¿arówek i 5 zaprzêgów konnych.
W 1972 roku nie uda³o siê powstrzymaæ przymusowej licytacji i przekszta³cenia firmy w zak³ad pañstwowy. Ze spó³ki Wilhelm Wilke Spedycja -Transport Mebli S.K. zosta³ utworzony pañstwowy zak³ad VEB Spedition-Wilhelm
Pieck Stadt Guben. W tym okresie przedsiêbiorstwo zatrudnia³o 48 pracowników, w tym 8 cz³onków z rodziny pierwszego w³aœciciela. Wilhelm i August
mogli pozostaæ w tej firmie jako kierownik zak³adu i jako mistrz. Równie¿
kobiety z rodziny Wilke pracowa³y dalej w tym zak³adzie.
Po zmianach ustrojowych i 18-letniej, przymusowej przerwie, gubeñska
spedycja z dniem 2 czerwca 1990 roku powróci³a do starej nazwy "Wilhelm
Wilke". Wtedy tak¿e nast¹pi³o przekazanie kierownictwa firmy dla nastêpnego pokolenia - kuzynów: Thomasa Wilke, ekonomisty oraz Andreasa Wilke,
in¿yniera transportu. Obydwaj zmodernizowali wyposa¿enie techniczne oraz
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Potomkowie za³ozyciela firmy odwiedzili miejsce pracy przodków - dziœ hurtowniê przy ul.
D¹browskiego. Od prwej: w³aœciciel hurtowni Andrzej Meger, t³umacz Krzysztof Zdobylak,
August (r. 1924), oraz Thomas i Andreas Wilke - potomkowie za³o¿yciela firmy i dziœ w³aœciciele funkcjonuj¹cej w Guben firmy spedycyjnej Wilhelm Wilke Spedition GmbH Guben
przy Winkelstr. 2.

tabor firmy i stworzyli spedycjê zgodn¹ z wymogami nowoczesnego przedsiêbiorstwa logistycznego z szerok¹ palet¹ us³ug. Równie¿ siódme pokolenie rodziny Wilke - poprzez zatrudnienie Tabei Wilke - jest ju¿ zintegrowane z firm¹
spedycyjn¹.
W ka¿dej wypowiedzi wszystkich dotychczasowych szefów tej firmy podkreœlano, ¿e pracownicy firmy w minionych latach w du¿ej mierze przyczyniali
siê do wszystkich sukcesów firmy oraz do rozwoju przedsiêbiorstwa. Szczególnie zas³u¿one osoby to: Kurt Albinus, Clara Ambrosius, Helmut Leske. Poprzedni, jak i dzisiejsi dyrektorzy: Wilhelm i August Wilke, Thomas i Andreas
Wilke uznawali i uznaj¹ zawsze potrzebê troski o swoich pracowników, a zaanga¿owanie w pracê zak³adu za bardzo dobry, rodzinny klimat pracy. Nadal
przy ka¿dej okazji w rozmowie z dyrekcj¹ firmy mo¿na poczuæ ten rodzinny
klimat przedsiêbiorstwa.
200 lat minê³o. Spedycja Wilhelma Wilke przetrwa³a w tym okresie wiele
dyktatur i ustrojów - od Prusów, przez Cesarstwo Niemieckie, I Wojnê Œwiatow¹, Republikê Weimarsk¹, okres nazistowski, przez wyniszczaj¹c¹ II Wojnê
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Œwiatow¹, po czasy dzisiejsze.
Wystpienie Heike Rochlitz - dyrektor Muzeum Miasta i Przemys³u w
Guben na otwarciu wystawy.
T³umaczenie Krzysztof Zdobylak

Od redakcji: Przypomnijmy ...

Na prawym skrzydle okaza³ej kamienicy przy ul. D¹browskiego (przed 1945
rokiem Kastaniengraben) znajduje siê du¿ych rozmiarów brama wjazdowa z
umieszczon¹ powy¿ej dat¹ "1892". Tu przed wojn¹ znajdowa³a siê firma spedycyjna Wilhelma Wilkego. Firma przewozowa zosta³a za³o¿ona w 1817 roku
(dziœ w Guben tradycje firmy kontynuuj¹ Andreas i Thomas Wilke). W s¹siedztwie bramy, z jej prawej strony stoi dekoracyjna brama z murami, o ozdobnym charakterze, symbolizuj¹ca architekturê romantyczn¹, nawi¹zuj¹ca do
dawnych murów obronnych œredniowiecznego miasta. £¹czy siê z ni¹ dekoracyjny mur z otworami strzelniczymi. Bramê i mur wzniós³ w 1892 r. Wilhelm
Wilke na proœbê w³adz miejskich. Chodzi³o o optyczne oddzielenie podwórza
spedycji od powsta³ego w tym rejonie parku.
Brama i mur w okresie powojennym zosta³y zaniedbane i zaczê³y popadaæ
w ruinê. Dopiero na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku ówczesny burmistrz Czes³aw Fiedorowicz zadba³ o to, by liczne uszczerbki w murze i bramie naprawiono, a tym samym przywrócono im przedwojenny blask.
W wielu wspó³czesnych opracowaniach bramê nazywa siê "pseudoromantyczn¹", a mur uwa¿a siê za pozosta³oœæ murów obronnych miasta. Doprowadza³o to kiedyœ do pasji Walentego Andrzeja Robowskiego, nauczyciela i regionalistê. I nie ma siê czemu dziwiæ, no bo jak bramê z murem strzelniczym,
wybudowane dopiero w XIX wieku, mo¿na nazwaæ murem obronnym.
Po wojnie biekty dawnej firmy spedycyjnej przejê³a spó³dzielnia ogrodnicza. PóŸniej, przed ponad 20 laty Andrzej Meggier sta³ siê jej w³aœcicielem.
Dziœ w³aœcicielk¹ jest jego córka. Hurtownia wymaga remontu, na razie zosta³
za³o¿ony nowy dach. Pomieszczenia od piwnic po strych s¹ obszerne i suche.
Jak opowiada A. Meger budowniczowie obiektu przed laty „otoczyli” go w podstawie warstw¹ gliny. W niektórych pomieszczeniach zachowa³y siê dawne
urz¹dzenia. Najciekawszym jest czynna do dziœ winda przewo¿aca towary na
poszczególne kondygnacje. Najwiêksz¹ waroœci¹ - zdaniem w³aœciciela - jest
dziœ niespotychanych rozmiarów brama. Drugiej takiej wielkiej nie ma w Gubinie (mo¿e dlatego nie pad³a ofiar¹ ró¿nej maœci z³odziei). Jedno jej skrzyd³o
wa¿y ponad 350 kg. - I tej bramy muszê pilnowaæ, gdy¿ co jakiœ czas pyta siê o
ni¹ konserwator zabytków - opowiada A. Meger. (sp)

Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 21

Historia gubiñskiej „Solidarnoœci”
Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy "Solidarnoœæ" powsta³ w
Polsce w 1980 roku w konsekwencji fali strajków przetaczaj¹cych siê
przez kraj. Zwi¹zek odegra³ niezwykle istotna rolê w najnowszej historii
Polski i naszej czêœci Europy. By³ masowym ruchem spo³ecznym, maj¹cym
ogromny wp³yw na kszta³towanie stosunków spo³ecznych w kraju.
Zapocz¹tkowa³ okres walki o pracownicze prawa do wolnoœci,
niepodleg³oœci, godnego wynagrodzenia i bezpiecznej pracy.
Jak powsta³ NSZZ "Solidarnoœæ" w Gubinie?
Sporo lat up³ynê³o od tamtego czasu. By nie pomyliæ dat i faktów ppoprosi³em o wsparcie Grzegorza Perlaka, przed laty czo³owego dzia³acza gubiñskiej
"Solidarnoœci". Jak on wspomina te lata? Pamieta przede wszystkim sierpieñ
1980 roku, który by³ dla za³ogi LZPS "Carina" miesi¹cem urlopowym. - Dochodzi³y do nas wiadomoœci o narastaj¹cych w kraju protestach. Media informowa³y o wydarzeniach w lakoniczny sposób, wiele wydarzeñ przemilcza³y. W
gronie znajomych zadawaliœmy sobie pytanie - czy w "Carinie" mamy podobne
problemy by zak³adaæ nowy zwi¹zek - wspomina Grzegorz Perlak. Rozpoczêliœmy tworzyæ w konspiracji listê pracowników popieraj¹cych ideê utworzenia
niezale¿nej organizacji zwi¹zkowej w zak³adzie. By³ to ju¿ czas po podpisaniu
w Gdañsku porozumieñ sierpniowych i pamiêtnych 21 postulatów, z których
pierwszy gwarantowa³ mo¿liwoœæ tworzenia wolnych zwi¹zków zawodowych.
Lista by³a tajna. Zapocz¹tkowa³y j¹ nazwiska pracowników z dzia³y kontroli
jakoœci. Nosiliœmy listê pod fartuchem roboczym. Lista ci¹gle siê powiêksza³a,
choæ wielu obawia³o siê, co bêdzie dalej. Powsta³ Komitet Za³o¿ycielski NSZZ
"Solidarnoœæ" w sk³ad którego weszli m.in.: Andrzej Adamczyk, Miros³aw Mróz,
Witold Szela, Antoni Kurzawa, Marek Bartoszek, Waldemar Kleszcz, Halina
Pytiak, Genowefa Grzywacz, Ryszard Kamiñski, Bo¿ena Koluch, Zbigniew
Lewandowski, Barbara Dymiñska, Rudolf Marchut i Grzegorz Perlak, który
zosta³ przewodnicz¹cym. Udaliœmy siê do dyrektora zak³adu Jerzego Opary,
by zapoznaæ go z postulatami za³ogi. Miêdzy innymi: udostêpnienia pomieszczenia z telefonem, dostêpu do radiowêz³a i faxu, poprawê warunków bhp w
zak³adzie. Na powitanie dyrektor zaskoczy³ nas stwierdzeniem: - Czeka³em
na was - wspomina po latach Perlak.
Na wydzia³ach i oddzia³ach przyst¹piono do wyborów mê¿ów zaufania i
delegatów na zebranie wyborcze zwi¹zane z wyborem Komisji Zak³adowej.
W sto³ówce zak³adowej 18 stycznia 1981 roku odby³o siê zebranie za³ogi
poprowadzone przez Komitet Za³o¿ycielski. W tajnym g³osowaniu wybrano
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Zebranie wyborcze NSZZ „Solidarnoœæ” w LZPS „Carina”. Stoi Henryk Krawczyk, od lewej
Adam Laskowski, Stanis³aw Byszkiewicz i p. Naudziunas.

w³adze nowych zwi¹zków zawodowych, na czele których stan¹³ Waldemar
Kleszcz. By³a to pierwsza organizacja zwi¹zkowa NZSS "Solidarnoœæ" w Gubinie zarejestrowana pod pozycj¹ 14 w zielonogórskim wykazie komisji zak³adowych Zarz¹du Regionu w Zielonej Górze.
Do grudnia 1981 roku w Zarz¹dzie Regionu zarejestrowano komisje zak³adowe gubiñskich zak³adów pracy m.in. w: LZPS "Carina", Zak³adach Przemys³u Odzie¿owego "Goflan", Miejskim Przedsiêbiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spó³dzielni Inwalidów "Pokój", Zak³adach Przemys³u
Dziewiarskiego "Diana", Gminnej Spó³dzielni "Samopomoc Ch³opska", Zielonogórskich Zak³adach Produkcji Betonów "Prefabet" Oddzia³ w Gubinie, Pañstwowej Komunikacji Samochodowej, Zak³adach Energetycznych, Stra¿y Po¿arnej, Zak³adach Produkcji Maszyn Spo¿ywczych i Urz¹dzeñ Gastronomicznych "Kromet" i w miejscowej drukarni, która nale¿a³a do Zak³adów Przemys³u Dziewiarskiego "Diana".

6 grudnia 1980 roku

W siedzibie KZ NSZZ "Solidarnoœæ" przy LZPS "Carina" dosz³o do spotkania przewodnicz¹cych komitetów zak³adowych nowych zwi¹zków. W spotkaniu udzia³ wziêli przedstawiciele reprezentuj¹cy nastêpuj¹ce zak³ady pracy:
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LZPS "Carina" Grzegorz
Perlak, Stanis³aw Wawrzyniak, ¯arskie ZPO
"Goflan" Józef Winiszewski (przewodnicz¹cy),
Spó³dzielniê Inwalidów
"Pokój" Stanis³aw Koluch (przewodnicz¹cy),
Zak³ady Przemys³u
Dziewiarskiego "Diana"
Stanis³aw
Wolniak
(przewodnicz¹cy). Przedstawiciele Komitetów Konferencja NSZZ „Solidarnoœæ” w „Carinie”. Od lewej: Lech
Za³o¿ycielskich NSZZ Michalak, Marek Bartoszek, Grzegorz Perlak i dyrektor za"Solidarnoœæ" zostali k³adu Jerzy Opara.
wczeœniej uznani przez
dyrekcje poszczególnych zak³adów pracy, jako autentyczni reprezentanci za³óg, postanowili powo³aæ Miêdzyzak³adowy Komitet Za³o¿ycielski NSZZ "Solidarnoœæ" (MKZ) w nastêpuj¹cym sk³adzie: Stanis³aw Wawrzyniak - przewodnicz¹cy MKZ, Jerzy Pog³odziñski - wiceprzewodnicz¹cy, Józef Winiszewski sekretarz, Stanis³aw Wolniak, Bronis³aw Koluch, Grzegorz Perlak - cz³onkowie.
Postanowiono wyst¹piæ do w³adz miasta i gminy z wnioskiem o uznanie
Miêdzyzak³adowego Komitetu Za³o¿ycielskiego "Solidarnoœæ" oraz przydzielenie pomieszczenia na potrzeby MKZ ³¹cznie z wyposa¿eniem biurowym oraz
telefonem na koszt Urzêdu Miasta.

8 grudnia 1980 roku

W sto³ówce Lubuskich Zak³adów Przemys³u Skórzanego "Carina" odby³o
siê spotkanie w³adz polityczno-administracyjnych miasta z nowo powsta³ym
MKP NSZZ "Solidarnoœæ".

19 grudnia 1980 roku

Odby³y siê wybory Komisji Zak³adowej przy zak³adach "Kromet" Zak³ad nr
2 w Gubinie. W sk³ad KZ weszli: Mieczys³aw Górny, Jerzy Pog³odziñski, Eugeniusz Kamiñski, Bogus³aw Mrówka, Czes³aw Czy¿owski, Kazimierz Jandy. W
sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli: Jerzy Ignaciuk, Edward Kaczanowski, Mieczys³aw Sawczuk.
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11 lutego 1981 roku

Powo³ana zosta³a Miêdzyzak³adowa Komisja Koordynacyjna. Po przeprowadzeniu tajnych wyborów w sk³ad prezydium wesz³y nastêpuj¹ce osoby: Jerzy Pog³odziñski - przewodnicz¹cy, Waldemar Kleszcz i Boles³aw Fiedorowicz wiceprzewodnicz¹cy, Mieczys³aw Jaros, Józef Winiszewski, Stanis³aw Wolniak,
Zenon Wróbel - cz³onkowie. Przestaje dzia³aæ Miêdzyzak³adowy Komitet Za³o¿ycielski NSZZ "Solidarnoœæ" w Gubinie i jego dotychczasowy sk³ad osobowy.
Postanowiono oddelegowaæ Zenona Wróbla, cz³onka Miêdzyzak³adowej Komisji Koordynacyjnej w Gubinie, do prac w MKZ "Solidarnoœæ" w Zielonej Górze
na prawach cz³onka.

24 marca 1981 roku

Gminno Miejska Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarnoœæ" przekszta³ci³a siê w Miêdzyzak³adowy Komitet Strajkowy z siedzib¹ w LZPS "Carina" w
Gubinie. Podyktowane to by³o sytuacj¹ jaka wytworzy³a siê w kraju po wypadkach w Bydgoszczy oraz ewentualn¹ potrzeb¹ sprawnego kierowania akcj¹
protestacyjn¹ Zwi¹zku na terenie Gubina, gdyby zasz³a taka potrzeba. Miejski Komitet Strajkowy zwróci³ siê z apelem do wszystkich mieszkañców Gubina - cz³onków NSZZ "Solidarnoœæ" - o zachowanie powagi i pe³nej odpowiedzialnoœci w obliczu zaistnia³ej sytuacji. Napisano wówczas m.in.: "Apelujemy
o pe³n¹ realizacjê zaleceñ MKS Gubin, a jednoczeœnie stanowcze przeciwstawienie siê wszelkim prowokacjom w interesy ludzi pracy".

25 marca 1981 roku

Miêdzyzak³adowy Komitet Strajkowy z siedzib¹ w LZPS "Carina" zawiesi³
a¿ do odwo³ania wszystkie uprawnienia dyrekcji LZPS "Carina" co do dyspozycji zak³adowymi œrodkami masowego przekazu, ma³ej poligrafii, œrodkami
³¹cznoœci (teleks, centrala telefoniczna). Wszelkie rozmowy z w³adzami miasta i administracj¹ pañstwow¹ s¹ wzbronione z wy³¹czenie spraw dotycz¹cych
produkcji. Wszelkie decyzje lub uchylenia ww. sprawach mo¿e wydaæ MKS w
Gubinie.

26 kwietnia 1981 roku

W koœciele parafii pw. Trójcy Œw. w Gubinie odby³o siê poœwiêcenie sztandaru "Solidarnoœci" Lubuskich Zak³adów Przemys³u Skórzanego "Carina".
Chor¹¿ymi sztandaru byli: Zygmunt Lis, Ryszard Tyszko i Janusz Hrabski.
Jedna strona sztandaru przestawia³a obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej z centralnie umieszczonym napisem Bóg-Honor-Ojczyzna, w naro¿-
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Prezentacja sztandaru „Solidarnoœci” LZPS „Carina”. Przemarsz ulicami miasta. Poczet
w sk³adzie: panowie Tyszka, Lis i nn.

nikach górnych 1970-1976, natomiast dolnych - 1956 "Carina" Gubin 1989.
Druga strona przedstawia³a god³o pañstwowe: orze³ w koronie umieszczony na Krzy¿y Virtuti Militari z napisem w naro¿nikach: Wiara-Nadzieja-Mi³oœæ-Solidarnoœæ. Wszystko haftowane rêcznie z³otymi niæmi w Spó³dzielni Rêkodzie³a Artystycznego "Moda i Styl" w Warszawie wg projektu
Henryka Dobka i Adama Staniewskiego (pracownicy dzia³u konstrukcyjnego gubiñskiej "Cariny"). 14 grudnia 1981 roku z pomoc¹ dyrektora
Zak³adów "Carina" Jerzego Opary sztandar zostaje wyniesiony z zak³adu
przez Grzegorza Perlaka i Waldemara Kleszcza i przekazany ksiêdzu kanonikowi Aleksandrowi Dobruckiemu na plebaniê celem przechowania. W
pomieszczeniu "Solidarnoœci" w gablocie, gdzie wczeœniej znajdowa³ siê
sztandar, umieszczono gobelin z napisem "Solidarnoœæ", który wykona³a
Genowefa Grzywacz. Zmyli³o to czujnoœæ organów s³u¿by bezpieczeñstwa.
Po licznych nêkaniach s³u¿by bezpieczeñstwa, ksi¹dz Dobrucki powiadomi³ Grzegorza Perlaka, ¿e sztandar jest zagro¿ony i nale¿y go ukryæ w innym
miejscu. Sztandar zosta³ przekazany rodzinie ksiêdza Gabriela Sto¿ka w Zielonej Górze. W 1985 roku Grzegorz Perlak schowa³ sztandar do plecaka i pod¹¿y³ w pieszej pielgrzymce gorzowsko-zielonogórskiej na Jasn¹ Górê. Tam,
po uprzednich uzgodnieniach, sztandar zosta³ z³o¿ony - pod numerem reje-
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stracyjnym 841 - do Skarbca Wotywnego przy Klasztorze Jasnogórskim. Z kolei 20 maja 1989 roku sztandar zostaje wydany ze skarbca do Gubina i ponownie znajduje siê w LZPS "Carina". Przebywa tu do 26 sierpnia 1997 roku, tj. do
czasu kiedy nast¹pi³ upadek i likwidacja zak³adu. Komisja Zak³adowa NSZZ
przy "Solidarnoœæ" przy LZPS "Carina" w chwili upadku zak³adu postanawia
sztandar ponownie przekazaæ na przechowanie w koœciele pw. Trójcy Œwiêtej
w Gubinie, gdzie do dnia 6 kwietnia 2002 roku umieszczony jest w kaplicy
Matki Boskiej Czêstochowskiej. Dnia 7 kwietnia 2002 roku sztandar zostaje
ponownie z³o¿ony w Skarbcu Wotywnym na Jasnej Górze w Czêstochowie i
jest przechowywany tam do dnia dzisiejszego. Drugi sztandar "Solidarnoœci"
wykonany w 1981 roku posiada³a Komisja Zak³adowa NSZZ "Solidarnoœæ" przy
Goflanie. Jedna strona sztandaru przedstawia³a Matkê Boska Licheñsk¹, w
górnej czêœci umieszczony by³ napis Bóg-Honor-Ojczyzna, a w dolnej czêœci
wstêga z napisem "Królowo Polski Udziel Pokoju Dniom Naszym". Druga strona sztandaru zawiera³a napis: Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy "Solidarnoœæ" ZPO "Goflan" w Gubinie. Sztandar zosta³ poœwiêcony przez biskupa
Paw³a Sochê, a 14 grudnia 1981 roku internowany i przewieziony do tzw. Muzeum Ruchu Robotniczego w Zielonej Górze. W dniu 31 maja 1989 roku przedstawiciele za³ogi udali siê wycieczk¹ do Zielonej Góry po zwrot sztandaru.
Po upadku zak³adu w 2002 roku (1 lipca - dop. red.) roku Józef Winiszewski przekaza³ sztandar pod opiekê proboszczowi parafii Trójcy Œwiêtej ksiêdzu
Zbigniewowi Samociakowi, a dnia 9 kwietnia 2017 roku sztandar zosta³ przekazany do Muzeum im. Józefa Jarzêbowskiego w Licheniu Starym przy bazylice. Tu przed laty proboszczem by³ ksi¹dz Aleksander Dobrucki, póŸniejszy
proboszcz parafii pw. Trójcy Œwiêtej w Gubinie w latach 1958-1985.

30 maja 1981 roku

Na zjeŸdzie przedstawicieli kó³ zwi¹zkowych z poszczególnych wsi gminy
oraz miasta Gubina, zosta³ powo³any Komitet Za³o¿ycielski NSZZ Rolników
Indywidualnych, w którego sk³ad weszli przewodnicz¹cy kó³ wiejskich. Nastêpnie dokonano wyboru przewodnicz¹cego Gminno-Miejskiego Zarz¹du NSZZ
RI. Przewodnicz¹cym zosta³ Czes³aw £uczyñski, a w sk³ad prezydium weszli:
Edward Górnik - Sêkowice, Józef Mróz - Polanowice, Zygmunt Trzebny - ¯ytowañ, Marian Kowalak - Pole, Jan Kuszczak - Sêkowice, Jadwiga Dyl¹g - Kozów, Aleksander Hryniewicz - £azy, Józef Czybir - Gubin. Do chwili przeprowadzenia w³aœciwej akcji wyborczej, która powinna siê odbyæ w trzeciej dekadzie lipca, ww. w³adza bêdzie wykonywa³a obowi¹zki zgodnie ze statutem NSZZ
RI. Ustalono, ¿e zebrania odbywaæ siê bêd¹ w ka¿d¹ niedzielê w sali "Solidarnoœci Robotniczej" przy Przedsiêbiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
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niowej przy ulicy Œl¹skiej.

13 czerwca 1981 roku

Na pierwszym zjeŸdzie Zarz¹du Regionu NSZZ "Solidarnoœæ" Zielona Góra
delegatami z Gubina byli: Grzegorz Perlak "Carina", Waldemar Kleszcz "Carina", Marek Bartoszek "Carina", Rudolf Marchut "Carina" i Józef Winiszewski
"Goflan".

15 sierpnia 1981 roku

W kraju powrócono do bardziej represyjnej polityki wobec dzia³alnoœci antypañstwowej, a w szczególnoœci wydawnictw tzw. trzeciego obiegu. Jednoczeœnie organa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej coraz czêœciej zaczê³y u¿ywaæ sformu³owania "ekstrema Solidarnoœci" w stosunku do bardziej radykalnych dzia³aczy i decyzji zwi¹zku. W tym¿e roku starano siê unikn¹æ wcielenia
do wojska kolejnego pokolenia rekrutów, poniewa¿ mog³oby to zak³óciæ dotychczasowy spokój w armii. Obawiano siê pozytywnego nastawienia do nowego ruchu uznaj¹c, ¿e bezpieczniej bêdzie przetrzymaæ w wojsku poprzedni rocznik wcielony przed sierpniem 1980 roku. Pod koniec wrzeœnia pojawi³y siê w
miastach - równie¿ w Gubinie - patrole milicyjno-wojskowe.

15 paŸdziernika 1981 roku

Przedstawiciele komisji zak³adowych NSZZ "Solidarnoœæ" w Gubinie wys³ali pismo do Wojewody Zielonogórskiego Zbigniewa Cyganika w którym czytamy: "Zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami odnoœnie spotkania wojewody z
przedstawicielami za³óg gubiñskich zak³adów pracy na temat zaopatrzenia
ludnoœci miasta Gubina w artyku³y ¿ywnoœciowe i opa³ ustalonego na dzieñ 15
paŸdziernika 1981 roku w LZPS "Carina" i nie przybycie Ob. Wojewody jak
równie¿ osoby z pe³nomocnictwami przedstawiciele za³ogi postanowili:
- nie podejmowaæ rozmów z w³adzami miasta Gubin i przedstawicielami
Urzêdu Wojewódzkiego do czasu przybycia wojewody;
- ¿¹damy przyjazdu osobistego Ob. Zbigniewa Cyganika, oczekujemy do
godziny 14.00 15 paŸdziernika;
- w przypadku nieprzybycia Wojewody og³osimy akcjê protestacyjn¹ od 19
paŸdziernika, podejmujemy od zmiany I-szej akcje strajku ostrzegawczego do
strajku okupacyjnego w³¹cznie.

21 paŸdziernika 1981 roku

Za³oga LZPS "Carina" w Gubinie przyst¹pi³a do jednogodzinnego strajku
ostrzegawczego "solidarnoœciowego" od godz. 11.00 do 12.00 na rzecz poparcia
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akcji strajkowej w Pañstwowym Gospodarstwie Rolnym Lubogóra, zgodnie z
Uchwa³¹ Zarz¹du Regionu NSZZ "Solidarnoœæ" w Zielonej Górze. W czasie trwania strajku Komisja Zak³adowa przekszta³ci³a siê w Komitet Strajkowy, który
zabezpieczy³ zak³ad poprzez patrole ruchome. W czasie trwania strajku cz³onkowie "Solidarnoœci" pozostali na swoich stanowiskach pracy, na stanowiskach
pracy powinny pozosta³y s³u¿by techniczne, energetyczne i utrzymania ruchu.

22 paŸdziernika 1981 roku

Dla poparcia ¿¹dañ Zak³adu Rolnego w Lubogórze do strajku w³aœciwego
przyst¹pi³y w Gubinie: LZPS "Carina", "Spomasz Kromet", Spó³dzielnia Inwalidów "Pokój", Zak³ad Przemys³u Terenowego "Diana", Zak³ad Produkcji Betonów "Prefabet", PGKiM z wy³¹czeniem pracuj¹cych w ruchu ci¹g³ym, Zak³ad
Energetyczny.

26 paŸdziernika 1981 roku

Od pierwszej zmiany do strajku przyst¹pi³ Zak³ad Odzie¿owy "Goflan".
Pozosta³e zak³ady pracy Gubina solidaryzowa³y siê z Za³og¹ Zak³adu Rolnego
w Lubogórze poprzez oflagowanie zak³adów pracy.

30 paŸdziernika 1981 roku

Z wizyt¹ w Zielonej Górze przebywa³ przewodnicz¹cy Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarnoœæ" Lech Wa³êsa. Spotkanie z ludnoœci¹ odby³o siê w zielonogórskim amfiteatrze. Wziêli w nim udzia³ cz³onkowie i sympatycy "Solidarnoœci" z ca³ego województwa, równie¿ z Gubina.

4 listopada 1981 roku

NSZZ "Solidarnoœæ" przy LZPS "Carina" wys³a³a rezolucjê do radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze. Pytano w niej:
- Jak d³ugo jeszcze w³adze województwa zielonogórskiego swoja nieudoln¹
polityk¹ bêd¹ zmusza³y zak³ady naszego regionu do kontynuowania strajku?
- Jak d³ugo partykularne interesy pewnej grupy ludzi bêd¹ hamowa³y odnowê w naszym województwie?
- Wnioskujemy do Obywateli radnych, jako naszych przedstawicieli, do
wp³yniêcia na to, by konflikt zosta³ jak najszybciej rozwi¹zany, byœmy mogli
spokojnie podj¹æ pracê.

13 listopada 1981 roku

Zak³adowy Komitet Strajkowy przy LZPS "Carina" w Gubinie postanowi³
zawiesiæ strajk w³aœciwy solidarnoœciowy zachowuj¹c gotowoœæ strajkow¹ w
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zak³adzie, i przyst¹piæ do pracy. Zak³adowy Komitet Strajkowy poszerzony o
mê¿ów zaufania i dyrekcjê zak³adu LZPS "Carina" przyst¹pi³ do formu³owania treœci porozumienia wewn¹trz zak³adowego reguluj¹cego wszelkie istotne
sprawy za³ogi LZPS "Carina" w Gubinie. Termin zakoñczenia prac nad treœci¹
porozumienia ustalono na 25 listopada 1981 roku.

13 grudnia 1981 roku

W Polsce wprowadzono stan wojenny.
Zarz¹dzenie wprowadzone przez w³adzê, która przyjê³a nazwê Wojskowa
Rada Ocalenia Narodowego, zawiesi³o dzia³alnoœæ zwi¹zków zawodowych, w
tym NSZZ "Solidarnoœæ", partii i stowarzyszeñ. Wprowadzono zakaz zebrañ
publicznych, ustanowiono godzinê policyjn¹, kontrolowano pocztê i telefony
wprowadzaj¹c cenzurê. Zamkniêto granicê pañstwow¹ i internowano 5 - 10
tysiêcy osób. Z Gubina 13 grudnia internowano Zenona Wróbla i Jerzego Pog³odziñskiego, a 14 grudnia Czes³awa Zaj¹czkowskiego. Stan wojenny w kraju
zawieszono w grudniu 1982 roku, a odwo³ano 22 lipca 1983 roku.

13 grudnia 1981 roku

Komisja Zak³adowa NSZZ "Solidarnoœæ" przy Lubuskich Zak³adach Przemys³u Skórzanego "Carina" przyst¹pi³a w godzinach rannych do wydawania
paczek ¿ywnoœciowych ze Szwecji przy gubiñskim koœciele pw. Trójcy Œwiêtej
dla ubogich pracowników gubiñskich zak³adów pracy (wg. list sporz¹dzonych
przez komisje NSZZ "Solidarnoœæ" gubiñskich zak³adów). Du¿e zaanga¿owanie w to przedsiêwziêcie wykaza³ ks. Aleksander Dobrucki, który owe dary
sprowadzi³ do Gubina.
W³adza stanu wojennego zaczê³a usuwaæ z pracy dzia³aczy zwi¹zkowych,
zwolenników i sympatyków "Solidarnoœci", poddawano ich szykanom i represjom. Wobec braku mo¿liwoœci jawnego dzia³ania, cz³onkowie zdelegalizowanej "Solidarnoœci" dzia³aj¹ w konspiracji. Pomoc dla uwiêzionych, internowanych i ich rodzin sta³a siê jedn¹ z wa¿niejszych form zwi¹zkowej aktywnoœci.
Niezale¿ny obieg informacji oraz podziemny ruch wydawniczy pomaga³ nie
ulegaæ propagandowej presji p³yn¹cej z oficjalnych gazet i pañstwowej telewizji. Dzia³o siê to tak¿e w Gubinie, gdzie wydawano serwisy informacyjne oraz
"Solidarnoœæ Gubiñsk¹" - pismo niezale¿nych Samorz¹dnych Zwi¹zków Zawodowych "Solidarnoœæ" w Gubinie oraz "Solidarnoœæ" Ziemi Kroœnieñsko-Gubiñskiej.
Wokó³ Koœcio³a skupi³o siê ¿ycie gubiñskiej prawicy. Popularne by³y tu Msze
œw. za Ojczyznê. W kraju pustych pó³ek, kartek ¿ywnoœciowych na artyku³y
spo¿ywcze i niektóre przemys³owe oraz tasiemcowych kolejek g³os papie¿a
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Polaka nabiera³ du¿ego znaczenia.

14 grudnia 1981 roku

Stanis³aw B³a¿ewicz - prezes Spó³dzielni Inwalidów "Pokój" w Gubinie w
dniu wprowadzenia stanu wojennego powo³a³ komisjê w sk³adzie: Marek Morgoñ - przewodnicz¹cy, Józef Liczbiñski, Roman Foryszewski i Zdzis³aw Borkowski - cz³onkowie. Komisja dokona³a 15 grudnia 1981 roku protokolarnego
przejêcia od zarz¹dów rad zwi¹zkowych (dzia³aj¹cych w zak³adzie) ca³ego maj¹tku, dokumentów, gotówki, czeków i innych materia³ów bêd¹cych w ich posiadaniu. Zabezpieczono m.in. maj¹tek NSZZ "Solidarnoœæ" przy Spó³dzielni
Inwalidów "Pokój", a mianowicie: gotówkê w kwocie 7.919 z³otych, ksi¹¿eczkê
czeków seria AA 2409386 - 2409400, pieczêæ pod³u¿n¹ o brzmieniu: NSZZ "Solidarnoœæ" przy Spó³dzielni Inwalidów Pokój w Gubinie ul. Legnicka 17, wyci¹g z rachunku bankowego BS Gubin - saldo 79.725 z³otych, rejestr cz³onków,
opaski bia³o-czerwone 120 sztuk.
Z ramienia NSZZ "Solidarnoœæ" protokó³ podpisali Tadeusz Szela i Zdzis³awa Ziêtka.
Wœród ró¿nych form manifestowania sprzeciwu wobec w³adz stanu wojennego upowszechni³ siê w kraju zwyczaj noszenia oporników zamiast zakazanych znaczków solidarnoœci oraz spacerów podczas emisji dziennika TV. W
tym czasie w oknach wystawiano pal¹ce siê œwiece. Podobnie dzia³o siê w Gubinie. Penetracja i dzia³ania SB i kontrwywiadu rozbi³y zinstytucjonalizowane struktury "Solidarnoœci" w Gubinie. W ich miejsce nie powsta³y struktury
dzia³aj¹ce w podziemiu. W mieœcie przyst¹piono do malowania "wrogich" napisów, i tak:
- 21- 22 lipca 1983 roku przy ulicy Piastowskiej namalowano bia³¹ farb¹
olejn¹ napis o treœci : "Solidarnoœæ" i "Precz z PZPR". Twórcami napisów byli
Witold Wilczek i Marek Kamiñski, którzy odpowiadali przed Kolegium ds.
Wykroczeñ przy Naczelniku Miasta. Ukarani zostali kar¹ grzywny po 2.000
z³otych.
- 28 wrzeœnia 1983 roku ujawniono sporych rozmiarów napis na skrzydle
muru oporowego na placu Wdziêcznoœci przy ulicy dr. Tadeusza Kunickiego
wykonany farb¹ olejn¹ o treœci: "Precz z pseudosocjalizmem".
- 2 listopada 1983 roku na murze kamiennym ogrodzenia cmentarza przy
ulicy Królewskiej farb¹ olejn¹ koloru kremowego napisano "Ofiarom Katynia" oraz namalowano symbol "Polski Walcz¹cej".
- 14 stycznia 1984 roku na œcianie jednego z budynków przy ulicy S³owackiego namalowano czerwon¹ farb¹ du¿y napis: "Solidarnoœæ", przepasany czar-
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na wstêg¹. Po obydwóch stronach napisu wisia³y du¿e portrety Lecha Wa³êsy.
Represje jakie spad³y na uczestników protestów wywo³a³y odruch solidarnoœci wœród dzia³aczy opozycji demokratycznej. Wobec informacji o biciu zatrzymanych, niepraworz¹dnych procesach i zwalnianiu robotników z pracy
ukazuj¹ siê publiczne apele w obronie represjonowanych. W gubiñskich zak³adach pracy pojawiaj¹ siê pisma niezale¿ne, biuletyny, ulotki, "bibu³y" donosz¹ce o bie¿¹cej sytuacji w kraju. Czytano je na halach produkcyjnych, biurach
i w domach, w ukryciu przekazuj¹c je innym, zaufanym ludziom. Dociera³y
one do Gubina ró¿nymi kana³ami z Gdañska, Gorzowa, Zielonej Góry, Katowic, £odzi, Szczecina i Wroc³awia.

19 marca 1989 roku

Zawi¹za³ siê Komitet Za³o¿ycielski NSZZ "Solidarnoœæ" przy Lubuskich
Zak³adach Przemys³u Skórzanego "Carina" w Gubinie w sk³adzie: Waldemar
Kleszcz, Grzegorz Perlak, Bo¿ena Koluch, Andrzej Folerski, Zbigniew Lewandowski, Andrzej Adamczak, Zbigniew Baziuk i Witold Szela.
Komitet Za³o¿ycielski dzia³a³ w zak³adzie bez przydzia³u funkcji, natomiast
od 11 kwietnia 1989 roku oddelegowano do prac zwi¹zkowych dwie osoby:
Grzegorza Perlaka i Waldemara Kleszcza.

17 kwietnia 1989 roku

S¹d Wojewódzki w Warszawie ponownie rejestruje NSZZ "Solidarnoœæ" z
siedzib¹ w Gdañsku.

31 marca 1989 roku

Zawi¹za³ siê Komitet Za³o¿ycielski NSZZ "Solidarnoœæ" przy Spó³dzielni
Inwalidów "Pokój" w Gubinie w sk³adzie: Ewa Ballasch, Stefan Bazan, Jan
Biedka, Stanis³aw Damuæ, Edward Danek, Joachim Janus, Czes³aw Jaworski, Alicja Ka³u¿na, Edward Ka³u¿ny, Aleksander Kozio³, Józef Rogatka, Czes³aw Sobiecki, Tadeusz Szela, Eugeniusz Teodorowski, Ewa Wawrzynkiewicz,
Zenon Wróbel i W³odzimierz ¯elichowski.

Kwiecieñ 1989 roku

Komisje Zak³adowe NSZZ "Solidarnoœæ" tworz¹ Komitet Obywatelski Ziemi Gubiñskiej. Jego przewodnicz¹cym zostaje wybrany Zenon Wróbel. Gubiñski Komitet by³ jednym z pierwszych w województwie i od pocz¹tku dzia³alnoœci mia³ zgodê na u¿ywanie znaku graficznego "Solidarnoœæ". Pierwsze spotkanie komitetu - dziêki uprzejmoœci ówczesnego proboszcz parafii pw. Trójcy Œw.
ks. Jana Gussa - odbywa³y siê w Domu Katechetycznym przy ulic Królewskiej.
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Duchowym opiekunem by³ ks. Marek Walczak, póŸniejszy sekretarz biskupa
Józefa Michalika. Jednym z pierwszych wa¿nych zadañ sta³o siê zorganizowanie kampanii wyborczej kandydatów Komitetu Obywatelskiego do Sejmu i
Senatu RP, które odby³y siê 4 czerwca 1989 roku (Waldemar Piotrowski i
Edward Lipiec - Senat oraz Jaros³aw Barañczak, Tadeusz Sier¿ant i Andrzej
Gabryszewski - Sejm). Gubiñski Komitet Obywatelski wywi¹za³ siê z tego zadania znakomicie czego dowodem by³ wynik wyborów.
Kolejny rok przyniós³ nastêpne bardzo wa¿ne zadanie dla Komitetu - wybranie kandydatów i przygotowanie kampanii wyborczej do samorz¹du lokalnego. Wa¿nym zadaniem by³o znalezienie jak najlepszych kandydatów, którzy
wystartowaliby z listy Komitetu. Doœæ szybko okaza³o siê, ¿e osoby które zosta³y wspólnie wytypowane w zdecydowanej wiêkszoœci odmówi³y kandydowania. Nie pozosta³o zatem nic innego, jak wystawienie kandydatów spoœród
w³asnych cz³onków. Komitet Obywatelski "Solidarnoœæ" wystawi³ kandydatów
we wszystkich 24 obwodach wyborczych. Wynik wyborów przerós³ najœmielsze
oczekiwania Komitetu. Spoœród wybranych 24 radnych mandat z Komitetu
Obywatelskiego "Solidarnoœæ" otrzyma³y 22 osoby.

2 maja 1989 roku

Zawi¹za³ siê komitet organizacyjny NSZZ "Solidarnoœæ" przy ZPO "Goflan"
w sk³adzie: Ryszard Oko³ot, Jan Jeziorek, Boles³aw Mulerowicz, Henryk Majcher, Józef Zawadzki, Józef Winiszewski, Jerzy Ponikiewski i Jan Górecki.
Cz³onkowie gubiñskiej "Solidarnoœci" wykonali krzy¿ drewniany, który znajduje siê przy wejœciu do koœcio³a pw. Trójcy Œwiêtej przy ulicy Królewskiej
umieszczaj¹c na nim miedzian¹ tabliczkê o treœci:
Kapelanowi Solidarnoœci
Mêczennikowi
ks. Jerzemu Popie³uszce
w ho³dzie
NSZZ Solidarnoœæ i NSZZ Solidarnoœæ Rolników Indywidualnych
Gubin 3 maja 1989 r.

10 lipca 1989 roku

Przy Spó³dzielni Inwalidów "Pokój" w Gubinie powsta³a Komisja Zak³adowa w sk³adzie:
Zenon Wróbel - przewodnicz¹cy
Ewa Rybicka i Czes³aw Jaworski - zastêpcy przewodnicz¹cego
Alicja Ka³u¿na - sekretarz
Helena Marcinkowska i Czes³aw Winnicki - cz³onkowie
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24 paŸdziernika 1989 roku

W sali konferencyjnej Spó³dzielni Inwalidów "Pokój" zebrali siê przedstawicieli Komisji Zak³adowych NSZZ Solidarnoœæ. Zwi¹zkowcy widz¹c potrzebê
skoordynowania dzia³añ podjêli uchwa³ê o utworzeniu Miêdzyzak³adowej Komisji Porozumiewawczej.
Do zakresu dzia³ania MKP nale¿a³ udzielanie zrzeszonym komisjom wszechstronnej pomocy poprzez:
- dzielenie siê doœwiadczeniami i udzielaniem porad w organizowaniu na
terenie zak³adu pracy organizacji zwi¹zkowych;
- interwencja w przypadku gdy organizacja zwi¹zkowa napotyka na trudnoœci i przeszkody, których nie mo¿e usun¹æ we w³asnym zakresie;
- wydawanie na udokumentowany wniosek organizacji zak³adowej opinii
prawnych, organizowanie pism procesowych oraz zastêpowanie organizacji
zak³adowych w postêpowaniu s¹dowym w sprawach, których zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami dopuszczalne jest zastêpowanie pracowników przez
zwi¹zek zawodowy;
- opracowywanie opinii i ekspertyz w sprawach wymagaj¹cych znajomoœci
i zastosowania wiadomoœci i wiedzy prawnej i specjalistycznej
- wystêpowanie do terenowych organów w³adzy i administracji pañstwowej z wnioskami i postulatami dotycz¹cych ca³okszta³tu spraw gospodarczych,
socjalnych i kulturalnych regionu Gubina i jego mieszkañców.
W wyniku wyborów wybrano prezydium Miêdzyzak³adowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarnoœæ" w sk³ad którego weszli przewodnicz¹cy
komisji zak³adowych poszczególnych zak³adów pracy:
1. Zenon Wróbel - Spó³dzielnia Inwalidów "Pokój";
2. Waldemar Kleszcz - LZPS "Carina";
3. Ryszard Oko³ot - ZPO "Goflan";
4. Joanna Orzechowska - Gminna Spó³dzielnia "Samopomoc Ch³opska";
5. Mieczys³aw Górny - Zak³ady Metalowe "Kromet" Gubin
6. Ryszard Centkowski - Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
7. Czes³aw Potrzebski - Panstwowa Komunikacja Transportu Samochodowego - Gubin;
8. JóŸwiak Stanis³aw - NSZZ RI "Solidarnoœæ".
Przewodnicz¹cym Miêdzyzak³adowej Komisji Porozumiewawczej zosta³
wybrany Zenon Wróbel, przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej przy Spó³dzielni
Inwalidów "Pokój".

Luty 1990 roku

Przy ulicy Wojska Polskiego nr 31 otwarto aptekê z bezp³atnymi lekami z
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darów, dzia³aj¹ca
przy MKP NSZZ
"Solidarnoœæ". Apteka powsta³a z
inicjatywy Waldemara Kleszcza, Jozefa Winiszewskiego i Grzegorza Perlaka w porozumieniu z ksiêdzem
proboszczem Janem Gussem.
Apteka
W aptece „z darów” trwa segregacja leków. Od lewej: Tadeusz PraPierwszym
sa³, Grzegorz Perlak i dzieci: Krzysztof Perlak i Kuba Zawadzki.
kierownikiem
apteki by³a Teresa Grudzieñ, a póŸniej zast¹pi³a j¹ Wies³awa Ma³ota. W
aptece leki by³y wydawane posiadaj¹cym receptê, a nabywca leku by³ zobowi¹zany do uiszczenia dobrowolnego datku (do puszki) s³u¿¹cego na
utrzymanie pomieszczenia. Miejska Komisja Porozumiewawcza gubiñskich
zak³adów pracy zobowi¹za³a siê przekazywaæ 10% ze swych sk³adek cz³onkowskich oraz dobrowolne datki pieniê¿ne na utrzymanie pomieszczenia i
organizacjê apteki. Datki przekazali: LZPS "Carina" - 500 tys. z³, SI
"Pokój" - 114 tys., "Goflan" - 50 tys. oraz 35 tys. przekaza³ Komitet Obywatelski. Ponadto "Kromet" i SI "Pokój" wyposa¿y³y aptekê w rega³y w³asnej
produkcji i sprzêt biurowy. Miasto Gubin zapewni³o lokal rezygnuj¹c z
pobierania czynszu, dyrektor szpitala doktor Janusz Gurynowicz za³atwi³
pó³ etatu dla farmaceutki obs³uguj¹cej aptekê. Leki trafia³y do Gubina
poprzez komisje Charytatywn¹ Episkopatu przy Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp., co by³o zas³ug¹ sekretarza biskupa ordynariusza ks. Marka
Walczaka, dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Zielonej Górze ks. Leszka
Kazimierczaka i urszulanki siostry Marii. Du¿e s³owa uznania nale¿¹ siê
dyrekcji Zak³adów Przemys³u Skórzanego "Carina", która bezp³atnie u¿ycza³a transportu do przywiezienia leków. Apteka by³a czynna w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz16-19. Jej dzia³alnoœæ zakoñczy³a siê pod
koniec lat 90-tych ub. wieku.

5 marca 1990 roku

Odby³y siê wybory do Miêdzyzak³adowego Komitetu Porozumiewawczego
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NSZZ "Solidarnoœæ". Wiêkszoœci¹ g³osów cz³onkowie uzgodnili, ¿e prezydium
MKP bêdzie liczy³o 12 osób, a przewodnicz¹cego wybierze zebranie.
Wybór Prezydium MKP w sk³ad którego wesz³y osoby desygnowane z komisji zak³adowych:
1. Adam Miecznikowski - Pañstwowa Komunikacja Samochodowa
2. Waldemar Kleszcz - ZPS "Carina";
3. Ryszard Oko³ot - ZPO "Goflan;
4. Ewa Rybicka - SI "Pokój";
5. Mieczys³aw Górny - Zak³ady Metalowe "Kromet";
6. Joanna Orzechowska - GS Samopomoc Ch³opska;
7. Tadeusz Olejnik - PGKiM;
8. Stanis³aw JóŸwiak - NSZZ "Solidarnoœæ" Rolników Indywidualnych;
Osoby proponowane z sali:
1. Jozef Winiszewski - ZPO "Goflan";
2. Jerzy Zawadzki - SI "Pokój"
3. Eugeniusz Kamiñski - ZM "Kromet";
4. Henryk Majcher - ZPO "Goflan";
5. Andrzej Folerski - LZPS "Carina".
Po przeprowadzonym g³osowaniu sk³ad Prezydium przedstawia³ siê nastêpuj¹co: 8 osób desygnowanych przez komisje zak³adowe NSZZ "Solidarnoœæ" oraz
Józef Winiszewski, Jerzy Zawadzki, Eugeniusz Kamiñski i Andrzej Folerski.
Przewodnicz¹cym MKP NSZZ "Solidarnoœæ" zosta³ Jerzy Zawadzki (24 g³osy
za i 3 przeciw).
Zastêpcami przewodnicz¹cego zostali: Stanis³aw JóŸwiak i Józef Winiszewski. Skarbnikiem zosta³ Zbigniew Lewandowski z LZPS "Carina", a kierownikiem biura Joanna Orzechowska.
W zwi¹zku z now¹ sytuacj¹ zaproponowano zmianê wzorów podpisów w
Banku Spó³dzielczym. Upowa¿nienie do sk³adania podpisów w banku otrzymali: Jerzy Zawadzki, Waldemar Kleszcz i Zbigniew Lewandowski.
Na zebraniu równie¿ postanowiono jednomyœlnie o wydawaniu wspólnie z
Komitetem Obywatelskim Ziemin Gubiñskiej gazetki pn. "Na W³asny Rachunek".
W zwi¹zku z ró¿nymi opiniami o dzia³alnoœci PGKiM w mieœcie zaproponowano spotkanie Prezydium MKP "Solidarnoœæ" z dyrekcj¹ zak³adu, w celu zapoznania siê z sytuacj¹ kadrow¹, finansow¹ i organizacyjn¹ przedsiêbiorstwa.

26 marca 1990 rok

Miêdzyzak³adowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarnoœæ" wys³a³a
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pismo do wojewody zielonogórskiego Zbyszko Piwoñskiego dotycz¹ce utworzenia w Gubinie Rejonowego Biura Pracy. Pismo zawiera³o nastêpuj¹c¹ treœæ:
MKP Solidarnoœæ w Gubinie otrzyma³a wiadomoœæ, ¿e w Gubinie nie bêdzie
Rejonowego Biura Pracy, a wszystkie sprawy z tego zakresu mieszkañcy Gubina
i gminy Gubin bêd¹ za³atwiaæ w Kroœnie Odrzañskim. Miejska Komisja Porozumiewawcza "Solidarnoœæ" wystêpuj¹c w s³usznym interesie spo³ecznym mieszkañców miasta wnosi o utworzenie Rejonowego Biura Pracy w Gubinie w miejsce dotychczasowego Wydzia³y Zatrudnienia i Spraw Urzêdu Miasta w Gubinie,
który dotychczas prowadzi³ równie¿ sprawy w ramach powiernictwa na rzecz
Urzêdu Gminy Gubin. Wniosek swój uzasadniamy nastêpuj¹cymi wzglêdami:
- W rejonie zamieszkuje ponad 25 tysiêcy mieszkañców. Liczba zatrudnionych w uspo³ecznionych zak³adach wynosi blisko 7 tysiêcy osób - wiêksza ni¿ w
rejonie Krosna Odrzañskiego;
- Dotychczas liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzêdzie Miejskim
Gubin jest o 1/3 wiêksza ni¿ w Urzêdzie Miejskim i Gminie Krosno Odrzañskie;
- Znaczna odleg³oœæ Gubina od Krosna Odrzañskiego tj. oko³o 30 km oraz
ponad 50 km odleg³oœæ od miejscowoœci po³o¿onych w po³udniowej czêœci gminy
Gubin powodowa³yby znaczne koszty podró¿y przez osoby, które zmuszone by³yby do za³atwiania spraw w Kroœnie Odrzañskim;
- znaczna liczba mieszkañców miasta i gminy Gubin zatrudniona jest na
terenie Wilhelm Pieck Stadt Guben w Niemieckiej Republice Demokratycznej, z
czego wynika koniecznoœæ utrzymywania sta³ych kontekstów przez kierownictwo Wydzia³u Zatrudnienia, a póŸniej Rejonowego Biura Pracy z kompetentnymi osobami po stronie NRD.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze MKP NSZZ Solidarnoœæ w Gubinie wyra¿a stanowczy pogl¹d o koniecznoœci utworzenia w Gubinie Rejonowego Biura Pracy.
Do wiadomoœci: Minister Pracy i Polityki Socjalnej Jacek Kuroñ, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu NSZZ Solidarnoœæ w Zielonej Górze Wies³aw Wysocki i
Biuro Poselskie pose³ Jaros³aw Barañczak

23 listopada 1990 roku

Z powodów statutowych dokonano ponownego wyboru Komisji Zak³adowej
NSZZ "Solidarnoœæ" przy Spó³dzielni Inwalidów Pokój w Gubinie w sk³adzie:
Jerzy Zawadzki - przewodnicz¹cy, Franciszek Sa³andziak - zastêpca przewodnicz¹cego, Ewa Ballasch - sekretarz, Henryk Mat³acki, Jerzy Kamiñski i Józef
Stankiewicz - cz³onkowie.
Wy¿ej wymieniona Komisja dzia³a³a w zak³adzie do 24 listopada 2000 roku
(upadek zak³adu).
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Cz³onkowie pierwszej rady wybranej po tzw. „okr¹g³ym stole” w czerwcu 1990 roku. Na 24
nowo wybranych radnych, w sk³ad rady wesz³y 22 osoby z KO „Solidarnoœæ”.

10 stycznia 1992 roku

Komisja Zak³adowa NSZZ "Solidarnoœæ" przy Spó³dzielni Inwalidów "Pokój" rozpatrywa³a sprawê przyst¹pienie do Strajku Ostrzegawczego 13 stycznia 1992 roku wobec podwy¿ki cen energii i gazu.
Brak obowi¹zkowej konsultacji ze zwi¹zkami zawodowymi jest kolejnym
przyk³adem lekcewa¿enia spo³eczeñstwa. Nie mo¿e byæ zwi¹zkowej zgody na
kolejn¹ drastyczn¹ podwy¿kê przy tak znacznym zubo¿eniu spo³eczeñstw. Komisja Zak³adowa, po uwzglêdnieniu potrzeb zak³adu, postanowi³a og³osiæ jedynie "Akcjê Protestacyjn¹" polegaj¹c¹ na oflagowaniu zak³adu pracy, wywieszeniu na tablicach og³oszeñ postulatu ¿¹daj¹cego wycofania siê rz¹du z podwy¿ek cen energii i gazu oraz wywieszenie transparentu "Akcja Protestacyjna". Postanowiono równie¿ przeprowadziæ spotkanie z za³og¹ w celu zapoznania jej z celem akcji protestacyjnej i zapoznania z sytuacj¹.

13 kwietnia 1992 roku

Ze wzglêdu na ogromne niezadowolenie spo³eczeñstwa Komisja Zak³adowa NSZZ "Solidarnoœæ" Spó³dzielni Inwalidów Pokój w Gubinie postanowi³a
wyst¹piæ do Zarz¹du Regionu NSZZ "Solidarnoœæ" w Zielonej Górze oraz wszystkich Komisji Zak³adowych w Regionie z proœb¹ o poparcie naszego niezadowo-
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lenia do poczynañ Rz¹du, Sejmu, Senatu i Prezydenta RP, którzy chc¹ ratowaæ
bud¿et pañstwa rujnuj¹c bud¿et rodzinny.
Ludzie sprawuj¹cy obecnie w³adzê w pañstwie, chlubi¹cy siê rodowodem
"Solidarnoœci", nie maj¹ z ni¹ nic wspólnego, zapomnieli o nich i tym, ¿e dziêki
ich poparciu zajmuj¹ obecnie wysokie stanowiska pañstwowe. Bawi¹ siê obecnie w zak³adanie partii i koalicji, s¹ obojêtni i g³usi na odg³osy ludzi pracy. Nie
chcemy s³uchaæ ob³êdnej gadaniny o machlojkach i aferach, za które nikt jeszcze w tym kraju nie zosta³ poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci, oraz nie interesuj¹ nas awantury i nieporozumienia wewn¹trzpartyjne. ¯¹damy konkretnych
dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji materialnej ca³ego spo³eczeñstwa,
posuniêæ umo¿liwiaj¹cych normalne funkcjonowanie gospodarki, oœwiaty i s³u¿by zdrowia. Podkreœlamy, ¿e "Solidarnoœæ" jest Zwi¹zkiem Zawodowym, który
musi reprezentowaæ interesy swoich cz³onków, nawet jeœli one bêd¹ sprzeczne
z interesami Pana Prezydenta i Rz¹du.
Zadanie Solidarnoœci to obrona poziomu ¿ycia, które w ostatnim czasie spada
w szybkim tempie. Nie widaæ pozytywnych skutków zmian gospodarczych, do
wszystkich zatrudnionych zmiany te docieraj¹ w postaci obni¿onego poziomu
p³ac, ci¹g³ych podwy¿ek i zwiêkszaj¹cego siê bezrobocia.

25-27 czerwca 1993 roku

W Zielonej Górze odby³ siê V Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarnoœæ". Akredytacjê z Zarz¹du Regionu na zjazd w charakterze obserwatorów
otrzymali Józef Winiszewski i Jerzy Zawadzki.

21 kwietnia 1994 roku

W Spó³dzielni Inwalidów "Pokój" w Gubinie zorganizowano Miêdzynarodow¹
Konferencjê Zwi¹zków Zawodowych z udzia³em przedstawicieli Gubina, Guben
i Laatzen. Organizatorem by³a Miêdzynarodowa Komisja Porozumiewawcza
NSZZ "Solidarnoœæ" w Gubinie. Obecnoœci¹ sw¹ konferencjê zaszczycili: burmistrz
Gubina Czes³aw Fiedorowicz, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu NSZZ "Solidarnoœæ" w Zielonej Górze Maciej Janowski, obecni przedstawiciele prasy i radia.
Zarz¹d Regionu NSZZ "Solidarnoœæ" w Zielonej Górze stwierdzi³, ¿e w zwi¹zku z og³oszeniem przez s¹d upad³oœci LZPS "Carina" (26 sierpnia 1997 - dop.
red.), Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Regionu nr 2/1998 roku z dnia 31.01.1998
zosta³a wykreœlona z Rejestru, zarejestrowana pod nr 14, Komisja Zak³adowa
NSZZ "Solidarnoœæ" przy Lubuskich Zak³adach Przemys³u Skórzanego "Carina" w Gubinie ul. Budziszyñska 4. Tym samym "Solidarnoœæ" zak³adów
obuwia przesz³a do historii.
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Kole¿eñskie spotkanie po latach dzia³aczy NSZZ „Solidarnoœæ”. Od lewej: Waldemar
Kleszcz, Grzegorz Perlak, Józef Winiszewski i Jerzy Zawadzki.

1 wrzeœnia 2010 roku

Gubinianie: Jerzy Zawadzki i Józef Winiszewski wziêli udzia³ w obchodach
30-lecia NSZZ "Solidarnoœæ" zorganizowanych podczas XXIV. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarnoœæ" w Gdyni. W zjeŸdzie oprócz ww. bra³ udzia³
sztandar NSZZ "Solidarnoœæ" ZPO "Goflan" Gubin.
Cz³onkowie Zarz¹du Regionu NSZZ "Solidarnoœæ" w Zielonej Górze pochodz¹cy z gubiñskich Komisji Zak³adowych NSZZ "Solidarnoœæ"
1990 - 1994 Waldemar Kleszcz ("Carina")
1995 - 1998 Tadeusz D¹browski ("Carina") i Dariusz Kostyszak (Stra¿ Po¿arna)
1998 - 2002 Tadeusz D¹browski ("Carina") i Czes³aw Suprunowicz ("Kromet")
Tadeusz D¹browski zosta³ instruktorem zwi¹zkowym Zarz¹du Regionu
NSZZ Solidarnoœæ Zielona Góra.
Grzegorz Perlak, Jerzy Zawadzki

Od redakcji: Publikacje, które do tej pory ukaza³y siê w naszym
mieœcie po 1981 roku, nigdy tak obszernie nie traktowa³y genezy i dzia³alnoœci Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ” w naszym mieœcie. Zdaniem redakcji to pierwsze tego typu opracowanie. Redakcja dziêkuje autorowi i osobom wspieraj¹cym pisz¹cych powy¿szy tekst.
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Wkrótce bêd¹ mieli 60 lat
Œmia³o rzec mo¿na, ¿e to najstarsza gubiñska organizacja spo³eczna.
Jakby istnia³a od niepamiêtnych czasów. W grudniu "stuknie" jej 60 lat.
Trudno dziœ po tylu latach dociec szczegó³ów jej powstania. W wydanej w
1997 roku publikacji napisanej przez Tadeusza Firleja "Zarys Historii
Gubiñskiego Towarzystwa Kultury" mo¿na przeczytaæ krótk¹ historiê, jak
dosz³o do za³o¿enia GTK. Jednak to niezbyt wiele wobec dokonañ
organizacji.
Pierwsze powojenne lata 1945-1950 w Gubinie nie zapisa³y siê wielkimi
zg³oskami. Walka o w³adzê, nieudolnoœæ w³adzy, partyjnoœæ w³adzy oraz arogancja w³adzy by³y dokuczliwe dla wszelkiego bycia. Przyk³adem mo¿e byæ
zmiana nazwy wsi Niemaszchleba na Chlebowo (w socjalizmie nie mog³o brakowaæ chleba), czy osady Niemcza na Polanowice (historycznoœæ nazwy pokonana zosta³a przez koniecznoœæ podkreœlenia polskoœci na tych ziemiach). Mimo
to ludzie w miarê czasu nabierali wprawy "ostania siê" za wszelk¹ cenê. Dziœ
ich okreœlamy Pionierami.
A jak wygl¹da³ obraz miasta, jego panorama, szczególnie noc¹? Oczodo³y
pustych domów, gdzieniegdzie s³abe ogniki œwiate³, jak œwieczki na opustosza³ym cmentarzu i modlitewna cisza, w której tylko przyroda szmerem odmawia³a ró¿aniec za tych i tamtych. Do krajobrazu miasta zaliczyæ te¿ nale¿y
fenomen „Mamy” Jab³oñskiej, nazwanej przez Mariana Brandysa Muter Courage, która wraz z koniem Morycem i ci¹gnion¹ przez niego platform¹ wozi³a
ludzi ze stacji kolejowej do miasta i z miasta na stacjê. Stanowi³a ona nie lada
atrakcjê dla przyje¿d¿aj¹cych tu literatów i dziennikarzy.
Naprzeciw tym czasom wychodzi ma³a grupa inteligencji, skupiona przy
ludziach pióra, jakimi na owe czasy byli Tadeusz Firlej, dr Tadeusz Kunicki,
£ucjan Dziubek oraz ksiêgarz Witold Wawrzyniak, a tak¿e Stefan Chlebny i
Wiktor Wawrzonek. Czêstym miejscem spotkañ by³y Wzgórza Gubiñskie zwane Gór¹ Œmierci. Przestrzeñ i daleki horyzont by³ szczególnym bodŸcem do
prowadzenia rozmów na temat przysz³oœci miasta i jego kultury. Odby³o siê
wiele rozmów i dyskusji, jak o¿ywiæ kulturê w tym mieœcie. Powstaj¹cy Dom
Kultury stworzy³ oficjalne ramy dzia³alnoœci kulturalnej w sekcjach: literackiej, szachowo - bryd¿owej i turystycznej. Zachowa³o siê pismo z Wydzia³u
Kultury Rady Narodowej z dnia 3 wrzeœnia 1957 r. zapraszaj¹ce Tadeusza
Firleja na zebranie, które mia³o powo³aæ Gubiñskie Towarzystwo Krzewienia
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Kultury. By³ to pierwszy oficjalny krok w³adz ku stworzeniu podstaw do rozwoju ¿ycia kulturalnego. I tak, w dniu 20 grudnia 1957 r., dotychczasowe wolne grupki dzia³aj¹ce w sekcjach, postanowi³y zorganizowaæ klub inteligencji o
nazwie "Lubuszanin". W³adze tego¿ klubu ukonstytuowa³y siê w sk³adzie: W³adys³aw Gumiñskl - prezes, Julian Mat³acki - wiceprezes, Jerzy Brzeziñski sekretarz, Marian Florczyk - skarbnik, Stefan Chlebny - cz³onek, Wiktor Wawrzonek - cz³onek. Do komisji rewizyjnej weszli: Boles³aw Pop³oñski, £ucjan
Dziubek, Henryk Orzeszko, Tadeusz Firlej, Ludwik Jutrzenka. Nazwa klubu
by³a nazw¹ posi³kow¹, pod której szyldem mog³o istnieæ i dzia³aæ Gubiñskie
Towarzystwo Kultury. By³o to na owe czasy pozytywnym rozwi¹zaniem i dopiero w póŸniejszych latach u¿yto oficjalnie nazwy Gubiñskie Towarzystwo
Kultury. Na potwierdzenie ju¿ ukszta³towanej dzia³alnoœci mo¿na poleciæ lekturê Mariana Brandysa, pierwszego pisarza z Warszawy, który w reporta¿u
"Na granicy" barwnie opisa³ poczynania wspomnianego towarzystwa.
Zainteresowanie towarzystwem wynika³o z potrzeby o¿ywienia kultury w
Gubinie. Po prostu ludzie szukali mo¿liwoœci zaistnienia. Ukonstytuowanie
siê formalnego zarz¹du w myœl statutu by³o poprzedzone trzyletni¹ dyskusj¹ i
rozmowami. Spotkania literackie organizowane przez Tadeusz Firleja pracownika Domu Kultury, mia³y charakter kameralny, bo na owe czasy nie mog³y
byæ na wskroœ publiczne. Do "salonu literackiego" móg³ przyjœæ ka¿dy; filozof,
in¿ynier, muzyk... Tote¿ spotkania urozmaicane obecnoœci¹ pisarzy z zewn¹trz
uatrakcyjnia³y wieczorne dyskusje. Jednym z uczestników spotkañ by³ tak¿e
dr Tadeusz Kunicki, który ze swoj¹ twórczoœci¹ literack¹ ukrywa³ siê, a tylko
poznanym i zaufanym ludziom mówi³, ¿e pisze do "Nowej Kultury" i innych
czasopism warszawskich.
Istotnie, pisa³ przedstawiaj¹c problemy szkó³, biednych, niedo¿ywionych
dzieci. Jak¿e ubolewa³, ¿e w mieœcie jest tyle fortepianów, a nie ma ogniska
muzycznego, ¿e nie ma kto uczyæ Janków-muzykantów. To on by³ sumieniem,
to on wiedzia³ i rozumia³, ilu jest cierpi¹cych i potrzebuj¹cych.
W dniu 28 maja 1958 r. w godzinach wieczornych zmar³ nasz Doktor, na
skutek odniesionych jeszcze na wojnie ran. Jego pogrzeb zgromadzi³ niezliczone rzesze ludzi, nie tylko jego pacjentów. Cz³onkowie sekcji literackiej: Tadeusz Firlej, £ucjan Dziubek, Stefan Chlebny i Wiktor Wawrzonek bêd¹cy w
owym czasie radnym, wyst¹pili z wnioskiem do Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Gubinie za poœrednictwem W. Wawrzonka o upamiêtnienie zas³ug dr. Tadeusza Kunickiego poprzez nadanie ulicy Wiejskiej jego imienia.
Powiatowa Rada podjê³a uchwa³ê, akceptuj¹c wniosek.
Drug¹ sekcj¹ by³ Klub Mi³oœników Sztuki pod kierownictwem Micha³a
Œwitalskiego i pod opiek¹ zawodowego plastyka Czes³awy Misztalskiej. Dzia-
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³a³ na pe³nych obrotach. W klubie tym, który mieœci³ siê przy ul. Œl¹skiej w
suterenie (obecnie zak³ad gazowniczy), wybudowano dwa piece do wypalania
ceramiki w stylu greckim i ³u¿yckim. Lepiono maszkarony, malowano, a jak
dyskutowano! Jednym s³owem by³a to gubiñska cyganeria na wzór paryski. W
jej krêgu dzia³ali: Józef Osóbka, Cezary Iwaszkiewicz, Adam Jarosz, Jerzy
Buczek. Witold Rymkiewicz, Kornel Kolasiñski, Tadeusz Tchórzewski oraz ca³e
grono m³odzie¿y, które stawia³o pierwsze kroki w kszta³towaniu umiejêtnoœci
plastycznych. Duchowym opiekunem i inspiratorem klubu by³ architekt powiatowy in¿. Artur Motylewski
Dzia³a³a równie¿ sekcja historyczna pod kierownictwem Walentego Robowskiego, która m. in. wspiera³a poczynania Klubu Mi³oœników Sztuki w ustalaniu historycznych form lepionej i wypalanej ceramiki. Sekcja mia³a w planie
wydanie monografii o Gubinie lub przewodnika historycznego, lecz projekt ten
upad³ z braku funduszy.
Du¿¹ frekwencj¹, szczególnie wœród m³odzie¿y, cieszy³ siê Klub FilmowoFotograficzny, kierowany przez Tadeusza Firleja. Dawa³ on mo¿liwoœæ stania
siê aktorem i re¿yserem jednoczeœnie, a tak¿e bycia animatorem sztuki fotograficznej.
By³a te¿ muzyka... Preludium do marzeñ o ognisku muzycznym, którego
pomys³odawc¹ by³ dr Tadeusz Kunicki, a realizatorem maestro Antoni Salabura, by³a 5 symfonia Beethovena, któr¹ maestro zaaran¿owa³ na jednym z
wieczorów w Domu Kultury z odtwarzanej p³yty analogowej. Atrakcyjnoœæ
miejsca i serwowanych sztuk by³a na owe czasy wyj¹tkowa. Wystarczy³o has³o
- dziœ Szymanowski, "Harnasie" i sala nape³nia³a siê po same brzegi; "Koty"
architekta Artura Motylewskiego; "Obcy" Alberta Camus; dyskusja filozoficzna "Czy Arab musi mieæ nó¿ w zêbach?" By³a to aluzja to ówczesnej polityki, co
nale¿y t³umaczyæ: „rozmawiamy, ale nó¿ trzymamy w zêbach - na wszelki wypadek”.
Tak w przybli¿eniu przedstawia³ siê obraz tworzonych w trudnych powojennych czasach podwalin kulturalnej dzia³alnoœci, z któr¹ ³¹cz¹ siê nazwiska
wielu ludzi, rekrutuj¹cych siê z miejscowej inteligencji. Artur Dziewia³towski
- kierownik Wydzia³u Kultury Rady Powiatowej w Gubinie, akceptuj¹cy z urzêdu poczynania dzia³aczy, Tadeusz Firlej - pracownik Domu Kultury w Gubinie, organizator sekcji literackiej, fotograficzno-filmowej oraz turystycznej,
£ucjan Dziubek, nauczyciel Liceum Ogólnokszta³c¹cego, poeta, Walenty Robowski, nauczyciel, z zami³owania historyk, Stefan Chlebny - wspó³organizator sekcji literackiej, bryd¿owo-szachowej, turystycznej, œwietny erudyta, Micha³ Œwitalski - organizator Klubu Mi³oœników Sztuki, plastyk, Wiktor Wawrzonek - kierownik Domu Kultury, wspó³twórca sekcji literackiej; Tadeusz
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Mankiewicz - kierownik Domu Kultury, Ryszard Pantkowski - twórca zespo³u
muzycznego przy LO, plastyk, historyk, Witold Wawrzyniak - ksiêgarz; Jan
Walczak - sêdzia, Jerzy Brzeziñski - nauczyciel, sekretarz Klubu "Lubuszanin", W³adys³aw Gumiñski - adwokat, prezes Klubu "Lubuszanin", Julian
Mat³acki - ksiêgowy, wiceprezes Klubu, Marian Florczak - nauczyciel, skarbnik Klubu, Zbigniew Pawlikowski - prawnik, cz³onek sekcji literackiej, Zdzis³aw Pawlak - in¿ynier, cz³onek sekcji literackiej, Wac³aw Branny - dyrektor
banku, cz³onek sekcji literackiej, Artur Motylewski - architekt powiatowy, inspirator dzia³alnoœci plastycznej i literackiej, Irena i Tadeusz Kowalscy - in¿ynierowie, cz³onkowie sekcji literackiej, Henryk Lenartowicz, Czes³aw Rysman
i Zygmunt Traczyk oficerowie WP, cz³onkowie sekcji literackiej, Maria Sibiñska - kierownik Biblioteki Miejskiej, Joanna i Zygfryd Gwizdalscy, Maria Grabowska, Tadeusz Tchórzelski - lekarze, Tadeusz Szczekod - lekarz weterynarii, Józef Hadada - lekarz dentysta, Antoni Salabura, Stanis³aw Chmielewski
- muzycy, Czes³aw Œwi¹tkowski, Józef Bartkowiak, Ireneusz Olaszek, Walenty Robowski, W³odzimierz Rogowski - nauczyciele, Józef Osóbka, Cezary Iwaszkiewicz, Czes³awa Misztalska, Adam Jarosz, Jerzy Buczek, Witold Rymkiewicz, Kornel Kolasiñski - plastycy, Zygmunt ¯ó³kiewski - dzia³acz ZHP.
Wymienione osoby odegra³y znacz¹c¹ rolê w pobudzaniu dzia³añ, kszta³towaniu, szerzeniu i propagowaniu kultury w jej szerokim znaczeniu, pocz¹wszy od literatury, poprzez muzykê, plastykê, film i fotografiê oraz turystykê o
której parê s³ów trzeba nadmieniæ, albowiem zrodzi³a siê ona z inicjatywy za³o¿ycieli: Artura Dziewia³towskiego i Tadeusza Firleja w roku 1957. W zorganizowaniu pierwszego ko³a PTTK wydatnie pomogli oficerowie Wojska Polskiego oraz dzia³acze kulturalni Klubu Garnizonowego w Gubinie, przyjmuj¹c
ko³o do Oddzia³u Wojskowego PTTK. Tam te¿ wielu cywilów uzyska³o kwalifikacje przewodnickie. Oficerowie WP byli wspó³organizatorami sporej liczby
imprez kulturalnych (wystaw fotograficznych, filatelistycznych, przegl¹dów i
realizacji filmów itp.), turystycznych i sportowych. Karta wspó³pracy i wzajemnej sympatii z wojskiem zapisana jest wielkimi literami.
Pierwsze pismo skierowane do Tadeusza Firleja:
"Powiatowy Komitet Organizacyjny Gubiñskiego Towarzystwa Krzewienia
Kultury w Gubinie zaprasza Obyw. na powiatow¹ naradê aktywu kulturalno
- oœwiatowego i za³o¿ycieli Towarzystwa Krzewienia Kultury, która odbêdzie
siê dnia 8 wrzeœnia br. (1957 r. - dop. red.) o godz. 10.00 w sali Powiatowego
Domu Kultury przy ul. Ró¿anej nr 1 w Gubinie.
Tematem narady bêdzie: 1. Powo³anie Gubiñskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury. 2. Omówienie zadañ aktywu kulturalno - oœwiatowego. Prosimy o
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niezawodne przybycie.
Podpisano: Kierownik Oddzia³u Kultury Artur Dziewia³towski
Nale¿y wnioskowaæ, ¿e w³adze godzi³y siê na o¿ywienie kulturalne, czego
skutkiem by³o powo³anie do ¿ycia Klubu, o czym zaœwiadcza protokó³ z otwarcia I. Plenarnego Posiedzenia Klubu przy Powiatowym Domu Kultury w Gubinie w dniu 20.XII. 1957 r.
Wyj¹tki z protoko³u:
Proponowany porz¹dek:
1. Otwarcie I. Plenarnego Posiedzenia Klubu "Lubuszanin";
2. Odczytanie referatu;
3. Odczytanie projektu statutu Klubu;
4. Wys³uchanie transmisji taœmy magnetofonowej o dzia³alnoœci Klubu;
5. Dyskusja;
6. Zatwierdzenie projektu statutu;
7. Wyœwietlenie filmu "Gwiazdy musz¹ p³on¹æ" (fabularyzowany dwuczêœciowy film dokumentalny jest opowieœci¹ o górnikach walcz¹cych o wykonanie planu, nakrêcony w 1954 roku - dop. sp).
Ad. 1. Pierwsze Plenarne Posiedzenie Klubu otworzy³ kierownik Klubu ob.
T. Pieczyñski.
Ad. 2. Referat odczyta³ cz³onek tymczasowej Rady Starszych przy PDK ob.
S. Chlebny.
Ad. 3. Projekt statutu przedstawi³ zebranym ob. T. Firlej, kierownik sekcji
dyskusyjno - literackiej.
(...) Wiêkszoœæ dyskutantów zaaprobowa³a w dalszym ci¹gu dyskusji - wybór Rady Starszych uzupe³nianej póŸniej przedstawicielami z dzia³aj¹cych sekcji, powierzaj¹c jej koordynacjê dzia³alnoœci klubu. Po zatwierdzeniu statutu i
z³o¿eniu podpisów na cz³onków Klubu w iloœci 25 przyst¹piono do udzielenia
absolutorium tymczasowej Radzie Starszych przez g³osowanie oraz do wyboru
Rady Starszych Klubu i Komisji Rewizyjnej.
Na sk³ad piêciu cz³onków Rady Starszych wysuniêto oœmiu kandydatów, z
których wiêkszoœci¹ g³osów w sk³ad Rady Starszych weszli: 1. W. Gumiñski, 2.
J. Mat³acki, 3. S. Chlebny, 4. M. Florczyk, 5. J. Brzeziñski, 6. W. Wawrzonek.
Drog¹ g³osowania powo³ano równie¿ Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie: 1. B.
Pop³oñski - przewodnicz¹cy, 2. £. Dziubek, 3. H. Orzeszko, 4. T. Firlej, 5. L.
Jutrzenka.
Rada Starszych Klubu "Lubuszanin" przy PDK w Gubinie po ukonstytu-
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owaniu siê og³osi³a stanowiska w zarz¹dzie: 1. W. Gumiñski - prezes, 2. J.
Matlacki - wiceprezes, 3. J. Brzeziñski - sekretarz, 4. M. Florczyk - skarbnik,
5. S. Chlebny - cz³onek, 6. W. Wawrzonek - cz³onek.
Sprawê opracowania legitymacji klubowych oraz sprawê prowadzenia ksiêgowoœci powierzy³a kierownictwu PDK.
Podpisano: prowadzi³ - W. Gumiñski, protokó³owa³a - W. Wiktarska
Tadeusz Firlej

Podczas prawie 60-letniej dzia³alnoœci GTK odnotowa³o na swoim koncie
ca³y szereg przedsiêwziêæ, które na trwale
wpisa³y siê w historiê
miasta. Trudno dziœ
wszystkie wyliczyæ, ale
wspomnieæ warto choæ
inicjatywê odbudowy
ratusza, publikacje
zwi¹zane z histori¹ miasta, ukazanie siê jednodniówki „Echo Gubiñskie”, wydawnictwa napisane przez Stanis³awa
Gubiñsk¹ Nagrodê Kuluraln¹ z r¹k przewodnicz¹cego Kapi- Turowskiego, Stanis³atu³y Roberta Woszaka przyjmuje prezes Halina Nodzak.
wa Komara, czy Tadeusza Firleja. Prawie 20 lat temu zainaugurowano konkurs literacki „O Z³ote
Pióro”, który przetrwa³ do dziœ i ci¹gle cieszy siê powodzeniem, powsta³y cyklicznie wydawane „Zeszyty Gubiñskie”, a w ostatnich latach GTK organizuje
liczne imprezy kulturalne kierowane do ró¿nych œrodowisk. W tym roku z racji Jubileuszu 60-lecia dzia³alnoœci GTK planuje wydaæ drukiem wspomnienia
ludzi zwi¹zanych z organizacj¹.
Powy¿sze zas³ugi dostrzeg³a Kapitu³a Gubiñskiej Nagrody Kulturalnej im.
Corony Schröter i w dowód uznania przyzna³a wyró¿nienie w postaci tytu³u i
nagrody finansowej. Nagroda zosta³a tradycyjnie wrêczona podczas inauguracji tegorocznej, 56. „Wiosny nad Nys¹”. Tym samym GTK wpisa³o siê w poczet
gubiñskich organizacji wyró¿nionych t¹ nagrod¹, której z serca gratulujemy.
GTK prezesowali: od 1957 r. W³adys³aw Gumiñski, od 1961 r. £ucjan Dziubek, od 1963 r. Franciszek Kotapski, od 1966 r. Tadeusz Firlej, od 1973 r. Ryszard Pantkowski, od 1978 r. W³odzimierz Rogowski, od 1994 r. Stanis³aw
Turowski, od 2012 r. Florian Firlej, od 2014 r. Halina Nodzak.(sp)
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¯ycie kulturalno - artystyczne
w Zespole Szkó³ Rolniczych
w Gubinie
Pocz¹tki dzia³alnoœci kulturalnej w Zespole Szkó³ Rolniczych datuj¹ siê od
1961 r. Ówczesny dyrektor Zasadniczej Szko³y Rolniczej - Czes³aw Œwi¹tkowski - ¿yczliwie traktowa³ artystyczne poczynania m³odzie¿y. Powsta³y zespo³y,
których opiekunami byli:
- Marianna Pacak - zespó³ taneczno - baletowy i teatrzyk kukie³kowy,
- W³adys³aw Karolak - grupa akrobatyczna dziewcz¹t,
- W³adys³aw Tymiec - zespó³ mandolinistów,
- Bogdan Wieczorek i Witold Szymaniec (uczniowie szko³y)
- zespó³ wokalno-instrumentalny "Jacy Tacy Gubiniacy".
- Czes³aw Œwi¹tkowski - sekcja dramatyczna i kó³ko recytatorskie,
- Stefania Najbert - kó³ko teatralne.
Od 1970 r. ¿yciem kulturalnym szko³y opiekuje siê Maria Bartkowiak, kieruje pocz¹tkowo prac¹ sekcji dramatycznej, 40-osobowego chóru zespo³u muzyczno-wokalnego i kabaretu. W 1971 r. powsta³ zespó³ wokalny dziewcz¹t
"Agawki", który wkrótce zdoby³ du¿¹ popularnoœæ, uznanie i nagrody dziêki
udzia³owi w festiwalach i przegl¹dach piosenkarskich ró¿nego typu. W 1973r.
za ca³okszta³t dzia³alnoœci kulturalnej szko³a otrzymuje puchar przechodni
Przewodnicz¹cego Powiatowej Rady Narodowej w Kroœnie Odrzañskim. W
kolejnych latach tzn. 1974-75 zespo³y powtórzy³y ten sukces i puchar ten od
1975 r. sta³ siê w³asnoœci¹ szko³y. By³a to pierwsza nagroda zdobyta przez
zespo³y artystyczne dla szko³y.
Od paŸdziernika 1974 r. dzia³a w szkole zespó³ pieœni i tañca ludowego
"Z³ote K³osy", którym kolejno kierowali: Izabela Ro¿nowska, Józef Rosiñski,
Gra¿yna Storto (tancerka zespo³u i absolwentka szko³y), Maria Bartkowiak.
W 1979 r. powsta³a przygrywaj¹ca tancerzom kapela ludowa. Kierowa³ ni¹
absolwent szko³y Marian Storto.
W 1981 r. powsta³ drugi zespó³ muzyczno-wokalny preferuj¹cy w³asn¹ twórczoœæ literacko-muzyczn¹ i w³asny styl muzykowania.
Zespo³ami wokalno-muzycznymi opiekuj¹ siê Maria Bartkowiak i Marian
Storto.
Form¹ podnoszenia poziomu artystycznego zespo³ów oraz opracowanie no-
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Rok 1996 - paŸdziernik. Cz³onkowie zespo³ów artystycznych ZSR z pierwsz¹ wizyt¹ u partnerów we Francji.

wych programów na najbli¿szy rok szkolny by³y wakacyjne obozy wypoczynkowo - szkoleniowe organizowane przez szko³ê w okresie letnich wakacji (nad
Morzem Ba³tyckim - Bonin, Mielno lub nad Jeziorem Borek w Kosarzynie) i
ferii zimowych (w kraju i poza jego granicami np. w Czechos³owacji, NRD).
Szko³a stopniowo zmienia³a profil kszta³cenia. Specjalizacja w dziedzinie
mechanizacji rolnictwa spowodowa³a wiêkszy nap³yw ch³opców. Powsta³a potrzeba zagospodarowania im czasu wolnego.
Pomyœlano, wiêc o nowej formie upowszechniania muzyki.
Po wczeœniejszych ustaleniach dyrektora J. Bartkowiaka z Rad¹ Pedagogiczn¹ Szko³y, dyrektorem Lubuskich Zak³adów Przemys³u Skórzanego "Carina" - Jerzym Opar¹ - wielkim orêdownikiem kultury i sportu oraz wspieraj¹cego i inicjuj¹cego wszelkie poczynania dyrektora Pañstwowej Szko³y Muzycznej I-go stopnia Edmunda Rodziewicza podjêto decyzjê o utworzeniu w szkole
orkiestry dêtej.
Organizatorem i opiekunem orkiestry dêtej zosta³a Maria Bartkowiak. Prace
wstêpne (przes³uchania muzyczne uczniów, nabór i przydzia³ instrumentu,
pozyskanie instruktorów, opracowanie planu zajêæ itp…) zosta³y zakoñczone
we wrzeœniu 1983 r.
W paŸdzierniku 1983 r. przy wydatnej pomocy: dyrektora Józefa Bartkowiaka, Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w
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Zielonej Górze, dyrektora Pañstwowej Szko³y Muzycznej I-go stopnia Edmunda Rodziewicza, Urzêdu Wojewódzkiego - Oddzia³u Oœwiaty Rolniczej w Zielonej Górze, Urzêdu Miasta Gubina, Gminy Gubin, zak³adów pracy: "Carina" dyrektor J. Opara (przekazuje instrumenty muzyczne i obuwiedla orkiestry i
zespo³u tañca ludowego, "Goflan" - dyrektor J. Chrobak (szyje i przekazuje
pierwsze stroje dla orkiestry), Przedsiêbiorstwo Us³ug Miejskich - dyrektor
Bogdan Keller (kupuje i przekazuje oryginalne stroje ludowe - ³owickie) oraz
przy pomocy wojska stworzono M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹.
Zespól prowadzi³ pocz¹tkowo Marek Andrzejewski przy pomocy chor. Leszka Fesiuka i st. sierz. Stanis³awa Chmielewskiego. Pierwszy publiczny wystêp
odby³ siê z okazji zakoñczenia roku szkolnego 1983/84 (24 czerwca 1984 r.).
W latach 1985-88 kapelmistrzem by³ Jan Marek Kotowicz, który wprowadzi³ nowatorskie formy prezentacji scenicznej wykonywanych utworów m.in.
tworz¹c sekcjê instrumentów dêtych oraz opracowa³ uk³ady musztry paradnej. Pierwszy uk³ad z Markiem Andrzejewskim i Stanis³awem Chmielewskim
oraz drugi z Waldemarem Wargackim, bardziej okaza³y. Oba uk³ady przynios³y znakomite efekty i podoba³y siê s³uchaczom oraz widzom.
W nauczaniu muzyki na instrumentach dêtych pomagaj¹: od 1985-95 r. Stanis³aw Chmielewski ("z³ota r¹czka" - dodatkowo naprawa i renowacja instrumentów dêtych); 1989-91 r. - Józef Storto; 1990- 2003 r. WaldemarWargacki; 1995-2001 r. - Zbigniew Kaczmarek; 1995-96 r. - Tadeusz Kolasiñski. Wszyscy wymienieni nauczyciele muzyki byli cz³onkami orkiestry wojskowej, której
kapelmistrzem by³ mjr Andrzej Banach, wielki przyjaciel orkiestry i Zespo³u
Szkó³ Rolniczych.
Po dwóch latach pracy w M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej gra 30 uczniów, a
przygotowuje siê do grania w niej, w trzech sekcjach instrumentów dêtych, 18
adeptów tej sztuki.
Utworzenie w 1983 r. M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej - by³o ogromnym osi¹gniêciem szko³y.
W 1988 r. Maria Bartkowiak odchodzi na emeryturê pozostawiaj¹c sobie
tylko kilka godzin pracy z zespo³ami artystycznymi. Funkcjê kierownika œwietlicy i kapelmistrza obejmuje Marian Storto.
Orkiestrze dêtej towarzyszy grupa rytmiczna dziewcz¹t "Pon-Ponsy" oraz
grupa werblistek, którymi opiekuje siê od chwili powstania (1995 r.) Maria
Bartkowiak. Wszystkie dzia³aj¹ce w szkole zespo³y: Zespó³ Tañca Ludowego,
kapela ludowa, Zespó³ Tañca Wspó³czesnego, "Pon-Ponsy", Zespo³y wokalno muzyczne, orkiestra dêta, sekcja instrumentów dêtych oraz od wielu lat dzia³aj¹ce w szkole ko³a: recytatorskie, którym opiekuje siê od 1981 r. Eugenia
Macioszek i plastyczne dzia³aj¹ce pod opiek¹ Adama Jarosza, zdoby³y wiele
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2006 rok - czerwiec. Wystêp „Pon-Ponsów” w Guben.

nagród i wyró¿nieñ na szczeblu wojewódzkim i krajowym.
Zespo³y artystyczne ka¿dego roku bra³y udzia³ w festiwalach kulturalnych
Szkó³ Rolniczych organizowanych przez Oddzia³ Oœwiaty Rolniczej Urzêdu
Wojewódzkiego w Zielonej Górze oraz ró¿nego typu konkursach i przegl¹dach
np. recytatorskim, "Pro Arte", odnosz¹c sukcesy - zawsze przywo¿¹c nagrody.
Jest to czas wielkiego rozkwitu ¿ycia kulturalnego w szkole. Gubiñski Zespó³
Szkó³ Rolniczych sta³ siê prê¿nym oœrodkiem rozwoju ¿ycia kulturalnego, które promieniuje na ca³e miasto, powiat i Ziemiê Lubusk¹.
Francjê trzykrotnie odwiedzi³y zespo³y artystyczne szko³y. Po raz pierwszy
w dniach 19-29.10.1996 r. orkiestra dêta z "Pon-Ponsami" i werblistkami oraz
zespó³ tañca ludowego z kapel¹ goœci³y w departamencie Lot et Garonne, na
zaproszenie tamtejszego liceum rolniczego w Saint - Livrade. Przygotowany
repertuar z³o¿ony m.in. z pieœni ludowych polskich i francuskich, które zaprezentowano przed m³odzie¿¹, a tak¿e w³adzami miasta, spodoba³ siê tak bardzo, ¿e zaproponowano nawi¹zanie wspó³pracy kulturalno-oœwiatowej pomiêdzy Gubinem, a departamentem Lot et Garonne. Zaowocowa³o to mi³¹, sympatyczn¹, d³ugoletni¹ wspó³prac¹ zaprzyjaŸnionych szkó³. Do koñca 2002 r.
wspó³praca Zespo³u Szkó³ Rolniczych Gubin z francusk¹ szko³¹ partnersk¹
zaowocowa³a jeszcze dwukrotnymi wyjazdami ww. zespo³ów.
Wspólnie przygotowany polsko-francuski program prezentowano na terenie departamentu Lot et Garonne. W 2001 r. w trakcie dni Wiosna nad Nys¹
powtórzono go z sukcesem (wielokrotne bisy) w Gubinie. Francuski zespó³ bardzo podoba³ siê widzom, dlatego dyrektor J. Bartkowiak zorganizowa³ i zabezpieczy³, egzotycznej w swej urodzie, francuskiej grupie folklorystycznej wystêpy na terenie powiatu i województwa.
Wszystkie zespo³y artystyczne szko³y opracowywa³y programy nie tylko na

50 Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

1990 rok. Orkiestra ZSR. Pierwszy z prawej - kapelmistrz Marian Storto.

uroczystoœci szkolne ale tak¿e reprezentowa³y szko³ê na zewn¹trz. Wystêpowa³y
na terenie wsi, w zak³adach pracy, Jednostkach Wojskowych i itp. Bra³y udzia³
w imprezach wojewódzkich m.in. na: Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Œwiêcie Ludowym oraz Wioœnie nad Nys¹ i imprezach organizowanych w Guben.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e ka¿dy z zespo³ów posiada³ w³asny program artystyczny, z którym móg³ wyst¹piæ samodzielnie, a przede wszystkim istnia³a miêdzy
nimi œcis³a korelacja. Scenariusze wystêpów (opracowywane zawsze przez kierowniczkê zajêæ pozalekcyjnych M. Bartkowiak) uwzglêdnia³y tê wspó³zale¿noœæ w tworzeniu programów imprez ma³ych lub du¿ych wg zapotrzebowania
odbiorców œrodowiskowych: miejskich, gminnych, powiatowych, wojewódzkich
oraz zagranicznych. W ka¿dym roku szkolnym obywa³o siê oko³o 30 wystêpów
pozaszkolnych.
Dyrekcja szko³y, wszyscy nauczyciele i wychowawcy rozumieli, ¿e zajêcia
pozalekcyjne to jedna z wa¿niejszych form pracy z m³odzie¿¹ w procesie dydaktyczno-wychowawczym szko³y, dlatego stworzono w szkole szeroko rozbudowan¹
dzia³alnoœæ pozalekcyjn¹. Wyspecjalizowane formy pracy z m³odzie¿¹ dawa³y
ka¿demu uczniowi szansê na rozwijanie ró¿norodnych zainteresowañ i zdolnoœci, podejmowanie twórczej aktywnoœci w wybranej przez siebie dziedzinie.
Po 37 latach pracy 1 wrzeœnia 2003 r. mgr Maria Bartkowiak zakoñczy³a
prace w szkole. W tym samym roku przestaje funkcjonowaæ orkiestra i pozosta³e zespo³y.
Kazimiera Kêdzierska
Dziêkujê p. Marii Barkowiak za udostêpnienie dokumentacji.
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Zdzis³aw Olaszek
Urodzi³ siê 8 sierpnia 1925 roku w Plancie Zarzecznej, powiat Piñsk. W roku szkolnym 1939/
1940 ukoñczy³ szko³ê podstawow¹, a nastêpnie
zosta³ przyjêty do Oficerskiej Szko³y Wojskowej dla
ma³oletnich w Brzeœciu nad Bugiem. Plany dalszej nauki nie zosta³y zrealizowane, bowiem jeszcze w tym roku wraz z ca³¹ rodzin¹ zosta³ wywieziony w g³¹b Rosji do Irkucka. Na zes³aniu jako
ma³olat ciê¿ko pracowa³ w lesie przy zwózce drzewa. By³ równie¿ pomocnikiem traktorzysty.
Brak ¿ywnoœci, ostre zimy spowodowa³y ciê¿k¹
chorobê p³uc, odczuwaln¹ do dziœ. W1943 roku,
wraz z utworzeniem na terenie ZSRR Polskiej Dywizji im. Tadeusza Koœciuszki, Polacy na zes³aniu
mieli nadziejê powrotu do ojczyzny. Pan Zdzis³aw maj¹c 18 lat wst¹pi³ do wojska,
do 1. Samodzielnego Dywizjonu Pancernego. Po d³ugiej i ciê¿kiej podró¿y dotar³ do
Sielc, niedaleko rzeki Oki. Ju¿ w paŸdzierniku 1943 roku bra³ udzia³ w bitwie pod
Lenino. W czasie tej bitwy zosta³ ranny; ucierpia³y rêce, nogi, utraci³ s³uch w lewym uchu. Szlakiem bojowym doszed³ do Polski. Wyzwala³ Lublin, Wa³cz, broni³
Wa³u Pomorskiego, dochodz¹c a¿ do Berlina.
Po zakoñczeniu wojny zosta³ przydzielony do Dywizjonu Przeciwpancernego i
skierowany do s³u¿by na wschodnie ziemie Polski.
Bêd¹c ju¿ w cywilu spotka³ siê z rodzin¹, która wróci³a z Syberii do Polski i
zamieszka³ w Bogatce w województwie gdañskim. Bogaty w doœwiadczenia ¿yciowe, poniewierce na Syberii i okrutne lata wojny zmobilizowa³y Z. Olaszka do rozpoczêcia nauki w wyzwolonym kraju. W roku szkolnym 1947/1948 rozpocz¹³ naukê w dwuletniej Zasadniczej Szkole Rolniczej, a nastêpnie w trzyletnim Technikum Rolniczym w K³aninie woj. gdañskie. Po ukoñczeniu technikum pracowa³
jako agronom w Pañstwowym Oœrodku Maszynowym (POM) w Cyganach, a nastêpnie w Cebrach Wielkich. Po reorganizacji POM podj¹³ pracê na stanowisku
kierownika Referatu Ochrony Roœlin w Powiatowej Radzie Narodowej w Pruszczu Gdañskim. W1955 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski ze Stefani¹ Lenkiewicz.
Wspólnie wychowali dwoje dzieci, córkê Mariolê (farmaceutka) i syna Ireneusza
(elektronik). Obecnie maj¹ piêcioro wnuków i dwie prawnuczki.
W 1960 roku Z. Olaszek wraz z rodzin¹ przyjecha³ do Gubina, w którym
mieszka do dzisiaj. Tutaj podj¹³ pracê na stanowisku kierownika w Powiato-
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Lata 60-te ub. wieku. Lekcjê w ZSR prowadzi Zdzis³aw Olaszek.

wym Zwi¹zku Kó³ek i Organizacji Rolnych w Gubinie. W krótkim czasie okaza³
siê œwietnym fachowcem do spraw rolnictwa i dobrym organizatorem kó³ek rolniczych w powiecie gubiñskim. Z chwil¹ w³¹czenia Gubina do powiatu Krosno Odrz.,
zosta³ powo³any (1962 r.) przez w³adze miejskie na kierownika Zasadniczej Szko³y
Rolniczej w Gubinie, a w 1964 roku na dyrektora w nowo utworzonym Technikum
Rolniczym. Po objêciu kierownictwa szko³y przyst¹pi³ do przebudowy g³ównego
budynku i remontu pozosta³ych pomieszczeñ.
W ramach polepszenia bazy szko³y dobudowa³ salê gimnastyczn¹, wyposa¿on¹ w sprzêt sportowy. W klasach pojawi³y siê nowe meble, œrodki dydaktyczne i
niezbêdny sprzêt w internacie. Szko³a zakupi³a nowe zestawy instrumentów muzycznych, zestawy sprzêtu rolniczego, samochody dostawcze oraz wykonano plany
rozbudowy budynków gospodarczych.
Popularny "Rolniczak" w latach 60. cieszy³ siê du¿ym autorytetem w mieœcie i
okolicy. Œwiadczy³a o tym du¿a liczba uczniów chêtnych kszta³cenia siê w tej placówce. Sumienna praca i umiejêtnoœci w kierowaniu placówk¹ sprawi³o, ¿e szko³a
w pierwszej dekadzie swojej dzia³alnoœci posiada³a nie tylko bazê w przyszkolnym
gospodarstwie, ale dobrze rozwiniête gospodarstwo rolne, wraz z zagospodarowaniem ponad l00 ha ziemi (nieu¿ytki). W trosce o wysoki poziom nauczania nawi¹za³ wspó³pracê ze szko³ami o profilu rolnym w NRD i Francji. Uczniowie mieli
mo¿liwoœæ odbywania praktyki nie tylko w Polsce, ale i za granic¹.
Dokoñczenie na str. 72
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Z Ziemi Gubiñskiej ...

Szko³a w Chlebowie
Jako datê rozpoczêcia dzia³alnoœci szko³y przyjmuje siê kwiecieñ 1948 roku.
Wprawdzie jest to data nieprawdopodobna, gdy¿ w tym samym czasie Chlebowo
by³o w strefie dzia³añ frontu. Taki by³ jednak zapis w kronice szko³y. Natomiast
pewnym jest, ¿e pierwszy dzwonek rozpoczynaj¹cy rok szkolny zadŸwiêcza³ 1
wrzeœnia 1945 roku. Szko³a mieœci³a siê wówczas w przedwojennym budynku
szkolnym - obecnie Chlebowo 23. Z wizytacji przeprowadzonej w 1948 roku wynika, ¿e szko³a (mimo zaniedbanego otoczenia, zdewastowanych ustêpów oraz
braku pomocy pod wzglêdem dydaktycznym) funkcjonowa³a prawid³owo.
W klasach znajdowa³y sie piece kaflowe. Brakowa³o bie¿¹cej wody. Do mycia
s³u¿y³a blaszana miska. Woda by³a przynoszona z pobliskiego rowu lub ze studni.
Na œrodku boiska sta³a drewniana latryna. czasem mo¿na by³o spotkaæ myszy
biegaj¹ce po klasie - nie tylko w gabinecie biologicznym. Rano w piecach pali³y
panie: Zofia Nowak i Marianna Taff.
Pierwszym kierownikiem szko³y od wrzeœnia 1945 roku by³ Witold Emil Iranek - przedwojenny nauczyciel i oficer Wojska Polskiego. Religii uczy³ ksi¹dz Józef
Dobrzañski darzony sympati¹ uczniów i spo³ecznoœci lokalnej.
W roku szkolnym 1945/45 naukê rozpoczê³o 33 uczniów, w roku 1946/47 102
uczniów, 1947/48 - 97, 1948/49 - 109, 1949/50 - 112, 1950/51 - 118, 1951/52 - 120.
Obecnie - w roku 2015/16 - szko³a liczy 165 uczniów.
Rok 1949 to data otwarcia pe³nej szko³y podstawowej (wówczas siedmioklasowej), któr¹ kierowa³ Edward B¹k.
Niespe³na rok póŸniej tê funkcjê przyj¹³ Stanis³aw Czipka. Urz¹d twój piastowa³ a¿ do roku 1960. Z jego Inicjatywy wyremontowano budynek szkolny i uzyskano dodatkow¹ izbê lekcyjn¹. W sprawozdaniu z wizytacji szko³y przeprowadzonej
w 1953 roku przez kierownika Wydzia³u Oœwiaty Stanis³awa W³odarskiego czytamy:
"Szko³a Podstawowa w Chlebowie jest pe³n¹ szko³¹ zbiorcz¹ o 4 nauczycielach. Kierownikiem szko³y jest ob. Czipka Stanis³aw posiadaj¹cy pe³ne kwalifikacje nauczycielskie i 3 letni¹ praktykê pedagogiczn¹. Szko³a mieœci siê w budynku
murowanym krytym dachówk¹. Mieszcz¹ siê w niej 4 izby lekcyjne, kancelaria i
szczup³y pokój na œwietlicê harcersk¹. Przy szkole jest boisko do zabaw oraz 20
arowy ogród z kilku drzewkami owocowymi. Obejœcie szko³y utrzymane czysto i
schludnie. Stan uczniów w szkole wg rejestru 97".
W 1960 roku kierownikiem szko³y zostaje Benedykt Sibilski. W tym samym
roku zakazano w szko³ach nauczania religii. Rok póŸniej nastêpuje reforma syste-
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mu oœwiaty i wychowania - powstaje oœmioklasowa szko³a podstawowa. Prê¿nie dzia³aj¹ organizacje szkolne:
TPPR,
LOP,
LOK, ZHP, Zuchy, Pracowite
Mrówki.
Rok 1964
przynosi zmianê
kierownictwa,
dyrektorem zostaje mianowany
Wojciech Bula, Jedno z pierwszych powojennych zdjêæ nauczycieli i uczniów Szko³y
który stanowisko Powszechnej w Niemaszchleba.
to piastowa³ a¿
do roku 1987. W tym czasie zosta³ przeprowadzony kapitalny remont budynku.
Urz¹dzono trzy pracownie: jêzyka polskiego, matematyki, biologii i wyremontowano toalety. Od 1965 roku przy szko³ê podstawowej zostaje otwarta Szko³a Przysposobienia Rolniczego. Œwiadectwa SPR-u by³y równorzêdne ze œwiadectwem
ukoñczenia klasy VIII. Bywa³o, ¿e uczniowie SPR-u uczyli siê w prywatnych mieszkaniach i na plebanii.
Ze wzglêdu na zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê uczniów, do szko³y przy³¹czony zosta³
drugi budynek oddalony o 300 metrów, co stanowi³o ogromn¹ niedogodnoœæ dla
uczniów i nauczycieli. Z kolei oddzia³ przedszkolny mieœci³ siê w trzecim domu obecnie Chlebowo 5. Pokój nauczycielski by³ tylko w g³ównym budynku szkolnym.
Wêdrówki nauczycieli miêdzy budynkami poch³ania³y niemal ca³e 10- minutowe
przerwy. Mimo tych trudnoœci w szkole panowa³a rodzinna atmosfera.
W 1969 roku na terenie szko³y powsta³a Szko³a Wieczorowa, której g³ównym
zadaniem by³o zniesienie analfabetyzmu wœród ludzi starszych. Natomiast w 1973
roku Szko³a Podstawowa w Chlebowie podlega³a Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie. Funkcjê dyrektora szko³y pe³nili Janina Nesterowicz i Krzysztof Brzeziñski.
W listopadzie 1990 roku oddano do u¿ytku nowy budynek szkolny. Rok 1990/
91 przynosi wiele zmian. Wraz z przeprowadzk¹ do nowej szko³y nasi uczniowie
zaczynaj¹ odnosiæ wiele sukcesów na polu naukowym, artystycznym i sportowym. Nowym dyrektorem wybrano Lecha Fikusa. W tym samym roku do szkól
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powraca nauka religii.
Wielk¹ uroczystoœci¹ dla mieszkañców
Chlebowa by³o poœwiêcenie nowo wybudowanej szko³y
podstawowej. Na tej
uroczystoœci obecny
byt kurator Oœwiaty
i Wychowania oraz
dyrektor Delegatury
w Gubinie oraz i wielu goœci". (Kron. paraf.
1990 r.)
Kwiecieñ 2016 roku. Szko³a obchodzi jubileusz 70-lecia. PrzemaOd wrzeœnia
wia dyrektor Lilianna Dobiega³a.
1991 roku a¿ do
2002 roku dyrektorem szko³y by³ Miros³aw Siergiej, który wspiera³ uczniów i nauczycieli w ich dzia³aniach. Ze szczególn¹ trosk¹ dba³ o wizerunek szko³y w œrodowisku. Motywowa³ uczniów i nauczycieli do udzia³u w konkursach i zawodach, co
zaowocowa³o pasmem sukcesów. Do szko³y wkraczaj¹ pierwsze komputery. W zwi¹zku z reform¹ oœwiaty w 1999 roku w szkole w Chlebowie otwarto filiê Gimnazjum
w Czarnowicach, a w nastêpnym roku utworzono Zespó³ Szkó³ w Chlebowie.
Od 2002 r. do 2013 r. szko³¹ kierowali: Anna Andrzejewska i Zbigniew Jaros.
Przy szkole powstaje zespó³ boisk "Orlik" i rozwija siê komputeryzacja.
W latach 2013-2015 obowi¹zki dyrektora szko³y pe³ni³y: Anna P³etenicka i
Anna Durawa. W tym czasie wyremontowano œwietlicê szkoln¹ i toalety uczniowskie. Placówka zosta³a wyposa¿ona w pomoce dydaktyczne. Zagospodarowano tereny zielone przy szkole.
Od maja 2015 roku urz¹d dyrektora szko³y powierzono Liliannie Dobiegale. Z
inicjatywy pani dyrektor zosta³o przystosowane pomieszczenie na muzeum szkolne, odmalowano korytarze szkolne i gabinety. Szko³a w Chlebowie nale¿y do jednej z niewielu w gminie Gubin, które swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³y w 1945 roku.
Do obwodu szkolnego nale¿¹ dzieci z ca³ej pó³nocnej czêœci gminy: Chlebowa, £omów,
Drzeñska Wielkiego, Drzeñska Ma³ego, Kosarzyna, ¯ytowania, Wa³owic i Budoradza. Mimo problemów, z którymi przez lata borykali siê nauczyciele i uczniowie,
wielu absolwentów szko³y to ludzie sukcesu.
Opracowa³a Wies³awa Lewandowska
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Z Ziemi Gubiñskiej ...

Wieœ Gêbice (Amtitz)
gmina Gubin
Gmina Gubin na swoim terenie posiada wiele interesuj¹cych zabytków.
W dzisiejszym artykule pragnê Czytelnikowi przybli¿yæ wieœ Gêbice, która
przez wiele wieków by³a posiad³oœci¹ Ksi¹¿¹t Schoeneich-Carolath. Czyni ku
temu wyj¹tkowa okazja bowiem 27 kwietnia 2017 roku w tej wsi odby³y siê
Wojewódzkie Obchody Miêdzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków pod patronatem Wojewody Lubuskiego W³adys³awa Dajczaka.
Za jedno z interesuj¹cych wyst¹pieñ nale¿a³oby uznaæ, wyst¹pienie zatytu³owane Moje-Twoje-Nasze- Ca³kiem prywatne przemyœlenia - Eleonore Schoenaich. Zaszczyt odbycia tak wysokiej rangi obchodów w zapomnianej wsi, by³
zwi¹zany z zabezpieczeniem ruiny koœcio³a z XVII wieku, koszt którego wynosi³ 800 tysiêcy z³otych.
Do 1945 roku we wsi by³ pa³ac, park pa³acowy z bram¹ wyjazdow¹ w stylu
barokowym, wzgórze winne nad Lubsz¹, by³o te¿ szeœæ stawów karpiowych. W
1456 roku pa³ac by³ siedzib¹ rodu von Zechau. W 1502 roku Jan II Schoenaich
otrzymuje od Zygmunta i Hieronima Bibersteinów Gêbice (Amtitz) w lenno.
Pa³ac zbudowany by³ jako dwór obronny, oko³o 1870 roku zosta³ gruntownie
przebudowany - nabra³ charakteru okaza³ej rezydencji w stylu renesansowym.
Wybudowany by³ w kszta³cie podkowy z wie¿¹ koœcieln¹.
Wokó³ muru by³ park, a w parku piêkne figury z piaskowca w stylu rokoko.
Koœció³ pochodzi³ z XVII wieku.
Wnêtrze koœcio³a zosta³o okradzione i zdewastowane. Wspó³czeœnie w wyniku pozyskanych œrodków koœció³ zosta³ zabezpieczony przed dalsz¹ dewastacj¹. Na odbywaj¹cych siê obchodach Dnia Ochrony Zabytków dyskutowano
miêdzy innymi co dalej z odbudow¹ zabezpieczonego koœcio³a. Na obszarze
Œl¹ska i £u¿yc jest kilka nekropoli Schoenaichów. Najwiêksz¹ i najpowa¿niejsz¹
z nich jest kaplica w Siedlisku nad Odr¹.
Filip tytu³owa³ siê panem na Lipinkach £u¿yckich, Dêbince, Gêbicach i
Zaj¹czku". Osada Gêbice le¿¹ca przy trakcie gubiñsko-lubskim by³a od niepamiêtnych czasów w³asnoœci¹ œl¹sko-³u¿yckich Bibersteinów.
Od 1502 roku Jan II Schoenaich otrzyma³ od Zygmunta i Hieronima Bibersteinów Gêbice (Amtitz) w lenno. Kiedy w latach 30-tych, dzieli³ swoje dobra
miêdzy trzech synów - Gêbice przypad³y Filipowi. Dziêki dobrym stosunkom z
¿arskim Bibersteinami - Filip by³ wieloletnim namiestnikiem na ¿arskim zamku
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Gêbicki park pa³acowy. Fotografia sprzed 1945 roku.

- uda³o siê otrzymaæ wsi lenne Gêbice i Zaj¹czek zamieniæ z w³asnoœci lennej
na aodialn¹, to znaczy prywatn¹.
Kiedy Jerzy, starszy brat dziêki protekcji Zygmunta Jagielloñczyka, zosta³
szprotawskim starost¹, naby³ od niego Lipinki £u¿yckie, a od ojca kupi³ Chociejów, Olbrachtów i Sieniawê ¯arsk¹. W ten sposób Filip sta³ siê najwiêkszym
w³aœcicielem ziemskim wœród ¿yj¹cych na £u¿ycach Schoenaichow.
Pilip i Ma³gorzata doczekali siê licznego potomstwa: dziewiêciu synów i
cztery córki. Pi¹tka dzieci zmar³a w wieku niemowlêcym. Sêdziwego wieku
do¿yli synowie Hieronim i Jakub oraz córka Barbara, przeorysza szprotawskich magdalenek. Starzej¹cy siê Filip przeniós³ siê do Gêbic, które by³y ostatnim przystankiem jego ¿ycia. I on by³ tym, który kaza³ wznieœæ w pobli¿u swej
siedziby kaplicê grobow¹ dla siebie i ¿ony.
Szczególne znaczenie w rodzinie mia³ te¿ Ksi¹¿ê Heinrich, który w latach
1880-1890 odnosi³ sukcesy jako Starosta Guben i Pose³ Rzeszy w Berlinie.
Jego ¿ona Margarethe z domu Ksiê¿niczka von Schonberg-Waldenburg, wspiera³a na przyk³ad budowê teatru na Wyspie Strzeleckiej w Guben. Droga do
Neuzelle równie¿ zosta³a zbudowana w okresie jego urzêdowania. Przypomina jeszcze o tym pami¹tkowy kamieñ w miejscowoœci Bresinchen. Renesansowo-barokowy pa³ac, koœció³, piêkny park i ogród oraz figury przetrwa³y do 1945
roku. W³aœciciele Schoenachowie przebywali w pa³acu a¿ do zdobycia terenów
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przez Armiê Czerwon¹.
Wed³ug pierwszych mieszkañców
pa³ac w 1945 roku mieli spaliæ ¿o³nierze Armii Czerwonej. Pozosta³e budowle urz¹dzenia, park, ogród i koœció³ zosta³y w barbarzyñski sposób zdewastowane.
Dla przyk³adu podam, ¿e z gêbickiej
kaplicy zniknê³y nagrobki Jakuba
Schoenaicha, syna Filipa, Krystiana
Schoenaicha, oœwieceniowego poety i
bajkopisarza, Salomei Schoenaich z
Wiedebachów i wielu innych. Krypta
grobowa Henryka Ludwika Ferdynandy Schoenaich, starosty, zosta³a rozbita i sprofanowana. Ten sam los spotka³
tablice grobowe umieszczone po zewnêtrznej stronie murów kaplicy.
Ostatnim aktem wandalizmu i z³odziejBrama wjazdowa do pa³acu w Gêbicach. stwa by³a kradzie¿ i wywozu poza graPrzetrwa³a wojnê. Stosunkowo niedawno nicê kraju zabytkowych epitafium Fili„wyjecha³a” do Gubina. Tu zdobi jedno z pa I i jego ¿ony Margarity (jedna p³yta
podwórek.
wa¿y³a, oko³o 400 kilogramów).
Interesuj¹ce jest to, ¿e prokuratura doskonale sprawê zna³a od 1998 roku.
Nie sposób opisaæ w jaki sposób wandale niszczyli dzie³a kultury i profanowali groby rodu Schoenaich.
Na zakoñczenie skromnego tekstu zacytujê fragment artyku³y z Gazety
Lubuskiej 7/8.10.2000 r. redaktora Dariusza Chajewskiego: "Rozbite trumny
w ciemnym wnêtrzu sprawiaj¹, ¿e podziemna krypta koœció³ka w Gêbicach
ko³o Gubina wygl¹da jakby to by³a scenografia hollywoodzkiego horroru. Czekaæ tylko, a¿ pojawi siê aktor odtwarzaj¹cy rolê Drakuli. Jednak zamiast niego przez to mroczne pomieszczenie przewijaj¹ siê pijacy, chuligani i rabusie. Ci
ostatni wywieŸli ju¿ do Niemiec p³yty epitafijne, a czaszki sprzedali satanistom i studentom medycyny. Podobno pierwsi, którzy dotarli do ukrytych w
podziemiach szcz¹tków dawnych w³aœcicieli znaleŸli kosztownoœci - st¹d legenda o "gêbickich skarbach".
Jerzy Czabator Gubin, lipiec 2017 roku
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Nadleœniczowie
Nadleœnictwa Gubin
Nadleœnictwem Gubin kierowali kolejno, od chwili powstania, nastêpuj¹cy
leœnicy: najpierw nieznany z imienia cz³owiek o nazwisku Sanok, a potem kolejno: Antoni Pepliñski, Wac³aw Mazan, Oleg Sanocki, Konstanty Cichowski i
aktualnie Janusz Rogala.
Nadleœniczy Sanok by³ nadleœniczym, który rozpocz¹³ tworzenie Nadleœnictwa Pañstwowego Gubin, od chwili przekazania lasów miejskich miasta Gubina w dniu 1 stycznia 1949 roku. Pracê Sanoka poœwiadczali zgodnie ówczesny
wójt Gminy Wa³owice Zbigniew Pietsch i by³y zarz¹dca dóbr folwarcznych w
Komorowie Ksawery Macewicz. Na ten temat brak jest jakichkolwiek dowodów pisanych w archiwach leœnych. Wspomniani œwiadkowie twierdzili zgodnie i wiarygodnie, ¿e nadleœniczy Sanok pod koniec czerwca 1949 roku zosta³
aresztowany przez pracowników ówczesnego Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Gubinie i dalszy œlad po nim zagin¹³. Fakt, ¿e udokumentowane jest istnienie Nadleœnictwa Gubin od stycznia 1949 roku dowodzi o
wiarygodnoœci tego twierdzenia, bo ktoœ musia³ t¹ jednostk¹ kierowaæ.
Antoni Pepliñski, urodzony11 paŸdziernika 1902
r. w Wicku, pow. Chojnice, syn Antoniego i Anny zd. Miloch. Ukoñczy³ Pañstwow¹ Szko³ê Leœn¹ w Boskau
(Niemcy). W latach 1921-1925 praktykant i podleœniczy
w Dyrekcji LP Bydgoszcz, 1926-1933 brakarz w DLP
Bia³owie¿a, 1933-1939 - kierownik zadania w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Po wojnie rozpocz¹³ pracê zawodow¹ 20.05.1945 r. w Nadleœnictwie Gie³doñ, na terenie Dyrekcji LP Okrêgu Gdañskiego z siedzib¹ w Sopocie. Decyzj¹ ministra S. Tkaczowa, urzêduj¹cego w £odzi,
w czerwcu 1945 r. przeniesiony do DLP Okrêgu Legnickiego w Z³otoryi i wtedy rozpocz¹³ pracê w Nadleœnictwie Niemaszchleba (Chlebowo) na stanowisku leœniczego. Ju¿ 24 lipca 1949 r.
powierzono mu prowadzenie Nadleœnictwa Gubin. 1 stycznia 1950 r. mianowany na nadleœniczego Nadleœnictwa Gubin, gdzie pracowa³ do 30.06.1953 r.
Zgin¹³ tragicznie w wypadku motocyklowym wracaj¹c z zabawy wiejskiej w
Kaniowie. Nadleœniczy Pepliñski by³ odznaczony wieloma odznaczeniami woj-
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skowymi, zarówno przed wojn¹, jak i po II Wojnie Œwiatowej. W³ada³ perfekcyjnie jêzykiem niemieckim.
Wac³aw Mazan, syn Jana i Józefy z domu Bylina,
urodzony12 maja 1921 r. w Helenowie, woj. nowogródzkie. W 1935 r. ukoñczy³ szko³ê podstawow¹, a nastêpnie
Gimnazjum Kupieckie w Baranowiczach. W okresie okupacji pracowa³ wraz z rodzicami na gospodarstwie rolnym. 20 czerwca 1944 r. powo³any przez w³adze radzieckie do wojska i przeniesiony do Wojska Polskiego w ¯ytomierzu, do 61 Pu³ku 3 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej. Bra³ udzia³ w walkach o Lublin, Siedlce, Warszawê, £ódŸ, Wroc³aw, w forsowaniu Nysy i w dalszych
walkach o Drezno. Z frontu wraz z jednostk¹ wróci³ do
Leszna. W 1946 r. zosta³ przeniesiony do Lubuskiej Brygady WOP w Kroœnie
Odrzañskim, tam 14 listopada 1946 roku zosta³ zdemobilizowany. Za zas³ugi
wojenne zostaje odznaczony czterema medalami bojowymi, z których najwa¿niejszym jest Krzy¿ Walecznych z 1 maja 1945 r.
W 1946 r. rozpocz¹³ pracê w Nadleœnictwie Brzózka jako rachmistrz, a nastêpnie zosta³ podleœniczym, leœniczym, ¿eby 1 lipca 1953 r. obj¹æ stanowisko
nadleœniczego w Gubinie, które piastowa³ do 30.09.1972 r. Tu¿ po objêciu stanowiska nadleœniczego skoñczy³ w Bia³obrzegach Radomskich wymagany kurs
nadleœniczych, a w 1967 r. Technikum Leœne w Rzepinie. W 1951 r. poœlubi³
Karolinê zd. Czerniawska, która urodzi³a mu w 1952 r. córkê Irenê, a nastêpnie w 1953 r. Kazimierza, w 1956 Teresê, w 1957 Mieczys³awa i Alinê w 1959,
oraz syna Stanis³awa w 1955 roku, aktualnie nadleœniczego Nadleœnictwa
Chocianów. Wac³aw by³ aktywnym dzia³aczem spo³ecznym w wielu organizacjach. Cz³onek- za³o¿yciel ko³a LOP przy Nadleœnictwie Gubin, którego by³
pierwszym prezesem i nadal a¿ do chwili przejœcia na emeryturê. Przez trzy
kadencje pe³ni³ funkcjê ³owczego powiatowego. Dzia³a³ aktywnie w ZBOWiD.
Wybierano go kilkakrotnie radnym do Rady Miejskiej w Gubinie. Po reorganizacji i przy³¹czeniu do Nadleœnictwa Gubin w 1972 r. nadleœnictw Chlebowo i
Jasienica pracowa³ na stanowisku zastêpcy nadleœniczego do chwili przejœcia
na emeryturê we wrzeœniu 1981 r. Odznaczony: Odznak¹ Za Zas³ugi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi w 1966 r., Br¹zowym Medalem Za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju - 1968, Medalem za Zas³ugi
dla £owiectwa w 1972 r., Krzy¿em Kawalerskim i Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1976 r., Medalem Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa w 1978
r., Zas³u¿ony dla Leœnictwa Zielonogórskiego 1981 r., Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹
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Zas³u¿ony dla Ochrony Przyrody i Za Zas³ugi dla ZBOWiD w 1985 r., te¿ Medalem Rod³a w 1989 roku. W³ada³ wspaniale jêzykiem bia³oruskim i rosyjskim. Wielk¹ wspóln¹ pasj¹ Karoliny i Wac³awa by³a pasieka. Prowadzili wzorcow¹ hodowlê pszczó³. Pamiêtam, ¿e jeden ul sta³ na wadze i rano oraz wieczorem odczytywano jego ciê¿ar, notuj¹c przyrosty dzienne wagi miodu. Wac³aw
przez wiele lat prowadzi³ w Dzikowie trutowisko pszczele, z którego samce
zasila³y wzorcowe pasieki nie tylko w Polsce. A miód produkcji Mazanów palce lizaæ, ka¿dy z metk¹, nie mówi¹c o miodóweczce… Wac³aw zmar³ 11 listopada 1994 roku. Jest pochowany na cmentarzu w Gubinie.
Oleg Piotr Sanocki - urodzony 13 marca 1941 r.
we Florynce, syn Miko³aja i Julii z domu Klucznik. Oleg
w roku1958 ukoñczy³ Technikum Leœne w Goraju, pow.
Czarnków, w 1964 r. uzyska³ dyplom mgr. in¿. Wydzia³u
Leœnego Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Poznaniu. Karierê
zawodow¹ rozpocz¹³ jako sta¿ysta w Nadleœnictwie Otyñ
w 1958 r., w latach 1964-1968 by³ adiunktem w Nadleœnictwie Lubsko, 1968-1972 - nadleœniczym w Nadleœnictwie Krzystkowice, a w latach 1972-1989 kierowa³
Nadleœnictwem Gubin. Dzisiejsze Nadleœnictwo Gubin
w 1972 roku powsta³o z po³¹czenia nadleœnictw: Chlebowo, Jasienica i Gubin. Oleg zawsze chêtnie dzia³a³ spo³ecznie. W latach 19661968 by³ sekretarzem powiatowym Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Lubsku. Dodatkowo pracowa³ jako nauczyciel w LO Lubsko a nastêpnie w Liceum
Medycznym Gubin. Dzia³a³ w ZMW, w latach 1960-1963 przewodnicz¹cy Zarz¹du Uczelnianego ZMW na WSR i kolejno przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady
Studenckiej w Poznaniu, a w latach 1963-1964 przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Studenckiej ZMW. PóŸniej cz³onek Zarz¹du Powiatowego w Lubsku i Zarz¹du
Wojewódzkiego ZMW w Zielonej Górze. Inicjator stworzenia Krajowej Rady
Ekologicznej ZMW i jej wieloletni przewodnicz¹cy. By³ radnym i cz³onkiem
Zarz¹du Miasta w Gubinie. W latach 1999-2001 redaktor naczelny "Wiadomoœci Gubiñskich", 1965-1970 korespondent "Gazety Zielonogórskiej". By³ cz³onkiem za³o¿ycielem presti¿owego dla gospodarki leœnej, miêdzynarodowego stowarzyszenia Forest Stewardship Council, w którego w³adzach dzia³a³ od 2001
roku, w drugiej kadencji jako prezes stowarzyszenia, nastêpnie przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej. By³ te¿ cz³onkiem Rady Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Lubuskim. Poœlubi³ w 1963 roku Gabrielê z któr¹ mieli dwie córki Annê
i Kalinê.
Opublikowa³ ksi¹zki: Nadleœnictwo Gubin i Kronika Ko³a £owieckiego
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"Krzy¿ówka". Odznaczony: Z³otym i Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹
Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego, Z³otym i Srebrnym Medalem Zas³ugi £owieckiej, Srebrnym Medalem Zas³ugi dla Po¿arnictwa, Br¹zowym Medalem za
Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju, Medalem "Pro Lusatia Orientalne", Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ ZMW, Z³ot¹ Odznak¹ OHP Odznaka Za Zas³ugi w Rozwoju
Województwa Zielonogórskiego, Odznak¹ Zas³u¿ony dla Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego, Srebrn¹ Odznak¹ Zwi¹zków Zawodowych PL i PD, Z³ot¹ Odznak¹ im. Janka Krasickiego, Odznak¹ Zas³u¿ony dla £owiectwa Zielonogórskiego. Do niedawna wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okrêg Lubuski, wiceprezes Stowarzyszenia Promocji Wschodnich £u¿yc, cz³onek S¹du Kole¿eñskiego w Stowarzyszeniu "Pokolenia Lubuszan", by³ te¿ przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Wieloletni by³y prezes Ko³a £owieckiego "Krzy¿ówka" w Gubinie. Pasjonuje go nie
tylko myœlistwo, ale te¿ krajoznawstwo, p³ywanie, fotografia i dziennikarstwo.
Konstanty Cichowski, urodzony 25 lipca 1946
r. w Dolicach, powiat Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie. Rodzice: Stanis³aw, Stanis³awa zd. B³asiak. ¯ona
Maria zd. Mastalerz, Dzieci: Ewa - sekretarz nadleœnictwa Gubin z wy¿szym wykszta³ceniem, syn Jacek - do niedawna pracownik Starostwa w Kroœnie
Odrzañskim, wnuk Micha³. Konstanty ukoñczy³ Technikum Leœne i nastêpnie Wydzia³ Leœny na Akademii
Rolniczej w Poznaniu w 1973 r., równie¿ studia podyplomowe na SGGW w Warszawie oraz na Akademii
Rolniczej w Krakowie. Karierê zawodow¹ rozpocz¹³
w 1966 r. pracuj¹c w Nadleœnictwie Rogi kolejno jako sta¿ysta i kasjer do
1970 r. W latach 1971-1973 by³ podleœniczym w nadleœnictwach Glinik i
Lubniewice, nastêpnie leœniczym w Nadleœnictwie Skwierzyna. W latach
1973-1974 by³ starszym referentem technicznym w OZLP Zielona Góra. W
latach 1974-1979 pracowa³ jako nadleœniczy terenowy w Nadleœnictwie Wilkanowo i jako zastêpca nadleœniczego do koñca 1989 r. w Nadleœnictwie
Zielona Góra. W okresie 1990-2009 by³ nadleœniczym Nadleœnictwa Gubin.
By³ radnym sejmiku Województwa Zielonogórskiego w latach 1990-1998 i
radnym gminy Gubin 1998-2010. By³ dzia³aczem Polskiego Towarzystwa
Leœnego i Polskiego Zwi¹zku £owieckiego. Odznaczony: Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Z³otym, Srebrnym i Br¹zowym Medalem Zas³ugi £owieckiej,
Z³otym i Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej, Srebrnym Medalem Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa. Uhonorowany odznakami: Za
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Zas³ugi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego i Województwa Lubuskiego, Zas³u¿ony dla Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego, Z³ot¹ i Srebrn¹
Odznak¹ PTL, odznak¹ honorow¹ SITLiD, odznak¹ Za Zas³ugi dla Kombatantów, Za Zas³ugi dla £owiectwa Lubuskiego, te¿ dla Leœnictwa Lubuskiego, Odznak¹ Honorow¹ 5 Kresowej Dywizji i Kordelasem Leœnika. Zmar³
w maju 2010 r. ju¿ jako emeryt. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w
Gubinie 8 maja 2010 roku. Maciej Taborski przewodnicz¹cy Zarz¹du Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Leœnego w czasopiœmie "G³os Lasu" z lipca
2010r. opublikowa³ wspania³y tekst po¿egnalny na rzecz nadleœniczego Cichowskiego, w którym pisze "Odszed³ od nas tak jak ¿y³: cicho i niepostrze¿enie…"
Janusz Rogala urodzi³ siê 20 kwietnia 1960 r. w Brzegu, woj. opolskie;
¿onaty, dwoje dzieci - £ukasz z zawodu lotnik i Joanna - informatyk, ekonomista. Janusz ukoñczy³ Technikum Leœne w Tu³owicach. Tytu³ magistra
in¿yniera zdoby³ na Wydziale Leœnym Akademii Rolniczej w Krakowie, a nastêpnie ukoñczy³ podyplomowe studia Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem w Leœnictwie i Ochronie Przyrody na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pierwsz¹ pracê zawodow¹ podj¹³
w Biurze Urz¹dzania Lasu i Geodezji Leœnej w Brzegu, dochodz¹c w tej karierze do bardzo wa¿nej i odpowiedzialnej funkcji zawodowej kierownika dru¿yny
urz¹dzeniowej. W latach 1993-1998 pracowa³ w Wydziale Urz¹dzania Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Zielonej Górze. Nastêpnie piastowa³
funkcjê zastêpcy nadleœniczego w Nadleœnictwie Przytok. Z pocz¹tkiem 2009 r. zosta³ powo³any na stanowisko nadleœniczego
Nadleœnictwa Gubin, gdzie nadal pracuje osi¹gaj¹c kolejne sukcesy zawodowe. Du¿ym sukcesem Nadleœnictwa, a szczególnie nadleœniczego Janusza by³a budowa i uruchomienie w 2013 roku wa¿nego dla naszej spo³ecznoœci budynku Edukacji Ekologicznej w Dzikowie nazwanego imieniem
"Sosna gubiñska". Jest zami³owanym myœliwym.
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„Potyczki wojenne”
w okolicy Kosarzyna
Otrzyma³am od mieszkañca Kosarzyna artyku³, w którym opisane s¹
œlady konfliktów wczesnonowo¿ytnych, wœród których mo¿na wyró¿niæ
m.in. umocnienia polowe. W zmienionej formie przetrwa³y do dziœ staj¹c siê
nieodzown¹ czêœci¹ lokalnych krajobrazów oraz œwiadectwem dzia³añ wojskowych. Badacze przesz³oœci zlokalizowali na podstawie nieinwazyjnych
badañ archeologicznych, wykorzystuj¹c dane lotniczego skanowania laserowego miejsce u zbiegu Nysy £u¿yckiej do Odry, przedstawiaj¹ce umocnienia obozu polowego z okresu wojny 30letniej. Œlady te widoczne s¹ ze skanowania lotniczego w nieistniej¹cej ju¿
wsi Szyd³ów oraz do dziœ zamieszka³ej wsi Kosarzyn. W 1629 r. pomiêdzy
Ksiêstwem Saksonii i Brandenburgii
dosz³o do potyczki rzecznej pomiêdzy
mieszkañcami Gubina i Krosna Odrzañskiego. Mia³a ona miejsce w obrêbie Kosarzyna. I tu powsta³y te
umocnienia polowe. Czytelnikom biuletynu SPZG chcia³abym przybli¿yæ
dzia³anie wojenne z okresu wojny 30letniej na wspomnianym terenie.
Historyk Stanis³aw Kowalski
poda³, ¿e wydarzeniem maj¹cym znamiona sensacji by³ regionalny konflikt
zwi¹zany z op³atami celnymi, który
rozegra³ siê ko³o Kosarzyna. Krosno
Odrzañskie egzekwowa³o wysokie c³a
za przewóz piwa, nie respektuj¹c pra-

Kosarzyn. Przestrzeñ oznaczona prostok¹tem
by³a przedmiotem badañ (ujœcie Nysy £u¿yckiej do Odry).

Przyk³ad nowo¿ytnego umocnienia w Kosarzynie - wojna trzydziestolenia. (geoportal.gov.pl)
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wa do wolnej ¿eglugi do Gubina. Do bitwy miêdzy flotyllami Gubina i Krosna
dosz³o 6 kwietnia 1629 roku. Czeladnicy z Gubina przyczaili siê na ³odziach u
ujœcia Nysa £u¿yckiej do Odry pod Kosarzynem i napadli na flisaków, sp³awiaj¹cych barkami piwo z Krosna, rekwiruj¹c towar. By³ to rewan¿ za skonfiskowanie wczeœniej w Kroœnie Odrzañskim gubiñskie wino. Wino by³o znakomite, znane w ca³ej Europie. Piwo w tamtych wiekach stanowi³o jedno z podstawowych œrodków spo¿ywczych, a zawartoœæ alkoholu siêga³a nawet 20%.
Wg Jerzego Czabatora w Muzeum Miejskim w Gubinie do 1945 roku znajdowa³ siê obraz przedstawiaj¹cy tê historyczn¹ potyczkê.
Jadwiga Warzyñska

Poro¿e
Byæ mo¿e
nie wszyscy interesanci za³atwiaj¹cy sprawy w Nadleœnictwie Gubin
przy ul. Dolnej
19 zauwa¿yli
na fasadzie budynku biurowego poro¿e jelenia. A ju¿ na
pewno osobom,
które zwróci³y
na nie uwagê
nie przysz³o na myœl, ¿e s¹ one metalow¹ (stopu nie ustali³em), dobrze zrobion¹ atrap¹. Przed II Wojn¹ Œwiatow¹ poro¿e zdobi³o leœniczówkê Heidekrug,
do 1945 r. leœniczówkê Dzikowo, póŸniejszy Dêbwiec. Wiek atrapy okreœlam
na co najmniej na 80 lat.
Prawdziwe poro¿e przez ten okres uleg³o by destrukcji (s³oñce, mróz, opady). W latach 90. ubieg³ego wieku, po którymœ remoncie budynku, poro¿e zosta³o zdemontowane z leœniczówki w Dzikowie i zawieszone na fasadzie siedziby nadleœnictwa, gdzie do dzisiaj dobrze siê prezentuje. Jednym z maj¹cych
swój udzia³ w demontowaniu i przenosinach atrapy poro¿a by³ obecny emeryt
Edward Dêbowski, który przekaza³ pisz¹cemu niektóre informacje w tej sprawie. (al)
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Powiat gubiñski i Ziemia Gubiñska
w dokumentach S³u¿by Bezpieczeñstwa
(1945-1990) czêœæ III
Kontynuuj¹c powy¿szy temat przedstawiam charakterystykê kolejnych
gmin i miejscowoœci (gromad), których opis znajduje siê w odtajnionych dokumentach Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Gubinie, Oddzia³u IPN w Poznaniu. Sporz¹dzone zosta³y po powstaniu województwa zielonogórskiego. Treœæ jest szczególnie wa¿na dla najm³odszego pokolenia zamieszkuj¹cego te tereny. Podkreœlam jeszcze raz, ¿e nale¿y braæ pod uwagê
fakt, jakie s³u¿by je wytworzy³y.

Gmina CZARNOWICE
Siedziba w Stargardzie Gubiñskim (15 gromad)
Po³o¿ona oko³o 10 km od Gubina, ogólna liczba ludnoœci 2.217 osób przyby³ych z terenów wschodnich - woj. tarnopolskie i wileñskie oraz czêœciowo z
powiatu Czerniowce (Rumunia), area³ ziemi uprawnej 3.065 ha klasy od II do
VI, oko³o 15% lasów od Pleœna do Sêkowice, Polanowice. Przez œrodek gminy
przechodzi tor kolejowy z dwoma przystankami w Stargardzie Gubiñskim (bez
kontroli WOP) oraz Gubinek (z kontrol¹), oraz szosa Gubin - Lubsko z kontrol¹ WOP na przedmieœciach Gubina.
Wœród obiektów gospodarczych znajdowa³y siê: POM Otuchów - zatrudnienie oko³o 60 osób. Urz¹d Pocztowy w Stargardzie Gubiñskim, GS w Stargardzie i Wiejski Dom Towarowy w Starosiedlu, Zespó³ PGR w Starosiedlu, który posiada³ m³yn o ma³ej wydajnoœci - 2 ludzi oraz gospodarstwo w Antonówce - kierownik Rudolf Greñ, oko³o 15 osób - hodowla byd³a ja³owego oraz trzody chlewnej, zamieszkiwa³o dwóch cz³onków Œwiadków Jehowy prowadz¹cych
dzia³alnoœæ, trzech cz³onków ORMO.
By³o piêæ szkó³, w tym trzy 7-klasowe w Sêkowicach, Czarnowicach i Starosiedlu oraz dwie 4-klasowe w Kozowie i Stargardzie, dwa przedszkola w
Sêkowicach i Starosiedlu, trzy leœnictwa, dwa koœcio³y w Kopce i Stargardzie,
które obs³ugiwa³ ks. Józef Jagie³³o - negatywnie ustosunkowany do rz¹du polskiego, wybrany jako przodownik na konferencje u biskupa, utrzymywa³ kontakty z ks. Tadeuszem Kowalskim z Gubina i ks. Nowackim z Lubska. Dzia³a³o ma³o aktywnie piêæ kó³ ZSL w Czarnowicach, Dobrzyniu, Kopcach, Stargardzie, Starosiedlu i ¯enichowie.
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Gromada Czarnowice
Zamieszkiwa³o tu 277 osób, 39 gospodarstw oraz 16 cz³onków spó³dzielni
produkcyjnej. Informowano, ¿e jest tu 16 by³ych cz³onków PSL, opornych i
uchylaj¹cych siê od skupu zbo¿a, mleka i odstawy ¿ywca. Najbardziej opornym by³ Marcin Turowski, który zaprasza³ do siebie mieszkañców gdzie s³uchano radiowych audycji zagranicznych a do podejrzanego elementu zaliczano
m.in. Floriana Iwiñskiego (AK), Franciszka Oczkowskiego za szerzenie wrogiej propagandy. Inwigilowano tak¿e osoby posiadaj¹ce rodziny za granic¹ jak:
Annê Oszustowicz, Rozaliê Majewsk¹, Józefa Skórzewskiego. S³u¿by posiada³y w spó³dzielni informatorów ps. "S³awny", a WOP dwóch "Wis³a" i "Miner".
Gromada Chociejów
Zamieszkiwa³o tu 18 gospodarzy, 77 osób z terenów zabu¿añskich, oporny
stosunek do poszczególnych akcji t³umaczyli nisk¹ jakoœci¹ gleby. Tu te¿ obserwowano posiadaj¹cych rodziny za granic¹ m.in. Tomasz i Franciszek Kocioruba, Stanis³aw Golas, Teodor Jastrzêbski, Wiktoria Strychalska, Ludwik
Korda, Urszula Iwaszkiewicz. WOP posiada³ jednego agenta "Wrona".
Gromada Dobrzyñ
Zamieszkiwa³o tu 150 osób, 31 gospodarzy pochodz¹cych z terenów wschodnich i Rumunii, czêœciowo oporni do prowadzonych akcji oraz negatywnie ustosunkowani do spó³dzielni produkcyjnych, jednak powsta³a w 1953 roku - 14
rodzin. Nie posiadano informatorów, jedynie WOP o ps. "Brzeziñski", jeden
cz³onek ORMO. Te¿ obserwowano tych którzy posiadali rodziny za granic¹:
Justyna i Piotr Kulba, Józef Romañski, Maria Wac.
Gromada Gêbice
Zamieszkiwa³o tu 139 osób przede wszystkim w województwa tarnopolskiego (Krasne, Zbara¿) oraz wileñskie, 43 gospodarstwa, powsta³ komitet za³o¿enia spó³dzielni produkcyjnej. W zasadzie wywi¹zywano siê z obowi¹zkowych dostaw. Inwigilowany by³ podejrzany "element" min. posiadaj¹cy rodziny za granic¹: Karolina Jarmo³owicz. Wawrzyniec Sroka, Piotr Fiedorowicz,
Stanis³awa G³uch a Józef Januszkiewicz podejrzewany by³ o wrogie napisy.
Posiadano jednego informatora ps. "Pazur".
Gromada Gubinek
Oko³o 200 m od granicy z NRD, zamieszkiwa³o tu 130 osób przewa¿nie z
terenów wschodnich i Centralnej Polski, 29 gospodarstw, w 1953 r. powsta³a
spó³dzielnia produkcyjna. Czêœæ mieszkañców opornie ustosunkowana do pro-
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wadzonych akcji. "Opiekowano siê" osobami podejrzanymi m.in. z Armii Andersa - Jan Œwidziñski, o wrog¹ propagandê - W³adys³aw Urban, Franciszek
Tronkowski, Micha³ Adamski, AK - AnielaŒwiedziñska. Posiadano jednego informatora ps. "Polo", a WOP o ps. "Zaj¹c"
Gromada Kopce
Zamieszkiwa³y tu 124 osoby przewa¿nie z terenów Centralnej Polski i Rumunii, 26 gospodarstw, przychylnie ustosunkowani do poszczególnych akcji.
Od 1954 r. spó³dzielnia produkcyjna - by³y próby jej rozbicia.Dzia³a³a sekta
wiary "Zielonoœwi¹tkowców" (Wiary Ewangelicznej). Koœció³ obs³ugiwa³ ksi¹dz
ze Starosiedla, a w sk³ad rady parafialnej wchodzili: Zygmunt Matuszak, Franciszek Osowiec, W³adys³aw Przygoda. Nie notowano wrogiej dzia³alnoœci. "Opiekowano siê" osobami posiadaj¹cymi rodziny za granic¹ m.in. W³adys³aw Przygoda, Franciszek Sawicz, Grzegorz Krawiec. UB posiada³o jednego informatora ps. "Wicek", a WOP ps. "Malinowski".
Gromada Kozów
Od granicy 12 km, 18 gospodarstw z m. Bojany pow. Czerwniowce, by³a
spó³dzielnia produkcyjna I- szego typu oraz ¿rebiarnia PGR. Te¿ stwierdzano
wrogi element, a MO posiada³a jednego informatora.
POM Otuchów
Zatrudniano tu 60 pracowników przewa¿nie z Centralnej Polski, czêste
zmiany - dyrektor Jan £ukaszyk, stwierdzono sabota¿e przed akcj¹ ¿niwn¹.
Posiadano jednego informatora ps. „Warta" oraz kilka kontaktów poufnych.
Gromada Pleœno
Przy drodze z Lubska do Gubina, 5 km od granicy, mieszka³o tu 139 osób z
Centralnej Polski i terenów wschodnich, 27 gospodarstw. Do "wrogiego elementu" zaliczano Franciszka Cierpickiego - rodzina w USA, niew³aœciwy stosunek do rzeczywistoœci, Stanis³awa B¹czyka - repatrianta z Niemiec Zach.
Nie posiadano informatorów jedynie jednego WOP.
Gromada Sêkowice
Zamieszkiwa³y tu 222 osoby z Centralnej Polski oraz czêœciowo zza Buga,
56 gospodarstw, z tego 16 w spó³dzielni produkcyjnej, czêœæ negatywnie ustosunkowana. Znajdowa³a siê tu Stra¿nica WOP gdzie posiadano trzech informatorów o ps. "Bolek", "Stefan", "Kuropatwa", UB jednego o ps. "Bu³a", by³o
ORMO - 40 cz³onków, POP PZPR - 20 cz³onków. Do elementu podejrzanego
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zaliczano: Eugeniusza Mo³dachowskiego z Armii Andersa, przyby³ych zza granicy: Tadeusza Bryczka, W³adys³awa Krupczyka, Jana Malichê i Aleksandra
Wójcika oraz za wrog¹ propagandê Antoniego Darowskiego.
Gromada Stargard Gubiñski
Siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej, 53 gospodarstwa zamieszka³e
przede wszystkim przyby³ymi z powiatu Czerniowce (Rumunia), spó³dzielnia
produkcyjna - 26 cz³onków, by³a GSSCh, 15 cz³onków by³ego PSL. Dzia³a³a
rada parafialna w sk³adzie: Adolf Kuliszko, Rudolf Aleksandrowicz (cz³onek
PZPR), Józef Mañczurek (te¿ cz³. PZPR), Józef Gryl. Wielu posiada³o rodziny
za granic¹, s³u¿y³o w Armii Andersa i byli rozpracowywani przez UB m.in.:
Aleksander Kotapski, J.Mañczurek, Stanis³aw Drozdowski, Alfred i Leopold
Zaj¹czkowscy, Helena Szymu³owicz, Franciszek Kulczycki, Boles³aw Ferdynand. Posiadano jednego informatora, a dwóch WOP.
Gromada Starosiedle
Od granicy 12 km, zamieszkiwa³y tu 362 osoby, pochodz¹ce z Polski Centralnej, pozytywnie ustosunkowane do prowadzonych akcji i kleru, zatrudnione m.in. w spó³dzielni produkcyjnej I typu imienia Tadeusza Koœciuszki, powsta³a 30 sierpnia 1950 r. - 33 cz³onków 360 ha - przewodnicz¹cy Wojciech
Szymura, PGR - dyrektor Stanis³aw Siwek (z Armii Andersa), pracach drogowych, urzêdach. Znajdowa³ siê Posterunek MO, m³yn, filia GS Samopomoc
Ch³opska, Oœrodek Zdrowia - pielêgniarka Zofia Mroczek. Tak¿e koœció³ - ks.
Józef Jagie³³o, negatywnie ustosunkowany do ustroju a nastêpnie ks. Micha³
Spajer. W sk³ad rady parafialnej wchodzili: przewodnicz¹cy - Stanis³aw Muska³a oraz Feliks Godlewski, Jan Dubicki, Józef Barczak, Jan G³odek, Stanis³aw Barski. By³a szko³a - kierownik Boles³aw Bizukoiæ, przedszkole, lokalny
radiowêze³. Do podejrzanego elementu zaliczano m.in. by³ych cz³onków PSL
Jana Dubickiego, Mariana Kobê, Leona Sikorê, Jana G³odka, B. Bizkoicia,
tak¿e innych posiadaj¹cych m.in. rodziny za granic¹: Ludwika Serbinowskiego, Kazimierza Ziembê, Józefa Nyczko, Micha³a Sawicza, Ludwika Rybskiego,
czy za inne czyny Antoniego Barskiego. By³o 12 cz³onków ORMO, UB posiada³o dwóch informatorów ps. "Stach" i "Lisowski", a WOP o ps. "Pióro".
Gromada Witaszków
Zamieszkiwa³o tu 70 osób pochodz¹cych m.in. z Bojan pow. Czarniowce
(Rumunia), którzy negatywnie byli ustosunkowani do obowi¹zuj¹cych akcji,
16 gospodarstw. Nie by³o ¿adnego obiektu gospodarczego, nie posiadano te¿
agentury.
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Gromada ¯enichów
Zamieszkiwa³y tu 93 osoby z terenów wschodnich i Centralnej Polski, przychylnie ustosunkowani do obowi¹zuj¹cych akcji, 18 gospodarstw, nie notowano wrogiej dzia³alnoœci, nie posiadano tu agentury, jedynie WOP o ps. "Roman". Interesowano siê osobami posiadaj¹cymi rodziny za granic¹ jak: Anna
Hryniuk, Piotr Turowski, Melania Michalska.

GMINA MARKOSICE
Siedziba w Grabicach.
Po³o¿ona w terenie przygranicznym, niektóre gromady przy samej granicy pañstwowej, przyleg³a do gmin Biecz i Czarnowice. Centrum stanowi³y Grabice,
siedzibaPrezydium GRN. Zamieszka³a przez ludnoœæ z Centralnej Polski oraz
terenów zabu¿añskich - 2.109 osób, element klerykalny. Znajdowa³o siêcztery
PGR - Brzozów, Luboszyce, Wierzchno, Kumia³towice ,cegielnia w Grabicach milion sztuk rocznie, spó³dzielnia produkcyjna, Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska z czterema filiami, magazyny zbo¿owe, Agencja Pocztowa, koœció³ - obs³ugiwany przez parafiê w Gubinie, szeœæ szkó³: Strzegów, Markosice,
Polanowice, Grabice, Wieletów, Brzozów. Posterunek MO, dwie stra¿nice WOPStrzegów i Polanowice, dochodzi³o do czêstych przerywañ granicy (przewa¿nie
szpiedzy?).Trasy przestêpstw granicznych to odcinki pomiêdzy Polanowicami a
Sêkowicami, odcinek Sadzarzewice z kierunku Lubska, Wieletowa, Luboszyc,
Grabic oraz Mielno - Wêgliny na Ko³o, Brody.
Obszar gminy wynosi³ 9.264 ha w tym m.in. lasy - 4,065 ha, orne - 2.890 ha,
³¹ki - 1.044 ha, nieu¿ytki - 229 ha.
Gromada Brzozów
Zamieszkiwa³o tu 14 gospodarzy, 896 ha, ludnoœæ z terenów zabu¿añskich
oraz czêœciowo z Centralnej Polski, bierny stosunek do przemian spo³ecznopolitycznych, opiesza³a dostawa zobowi¹zañ wobec Pañstwa, PGR nale¿¹cy do
Zespo³u w Starosiedlu. Nie posiadano tu agentury, jedynie WOP trzech informatorów o ps. "Konin", "Wilk" i "O³ówek" oraz MO trzech, by³ jeden cz³onek
ORMO.
Gromada Grabice
Zamieszkiwa³y tu 187 osoby przyby³e z ró¿nych stron Polski i terenów
wschodnich, zatrudnieni w cegielni - 43 osoby, 120 ha, spó³dzielnia produkcyjna III typu powsta³a w 1950 r., niskie dniówki obrachunkowe, trzy sklepy,
Posterunek MO. Do "wrogiego elementu" zaliczano m.in. Franciszka Broczkowskiego i Stefana Gackiego (Armia Andersa), Stanis³awa Kuliñskiego (AK),
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Stefaniê Fudymê, Nataliê Wróbel, Jadwigê Karpowicz, Emila Pawlikowskiego
(rodziny za granic¹), Czes³awa Kiertanisa, Kazimierza Paromniuka (wroga
propaganda). Nie posiadano agentury jedynie kontakty poufne, MO - 5 o.z. , 50
cz³onków ORMO.
Gromada Jazów
Zamieszkiwa³o tu 111 osób z ró¿nych stron Polski i terenów wschodnich,
446 ha ziemi, 23 gospodarzy. W 1953 roku powsta³a spó³dzielnia produkcyjna
- 18cz³onków, nie wst¹pili m.in. Piotr Sienkiewicz, Piotr Guc, Stanis³aw Pa³ka, Feliks, Jan i W³adys³aw Zdrojewscy (przybyli z Zachodu) - uznani za wrogo
ustosunkowanych. Do wrogiego elementu zaliczano tak¿e m.in. opornych w
realizacji akcji skupu: Czes³awa Wójcika, Wojciecha Fudymê, Andrzeja Guca.
W gromadzie UB nie posiada³o agentury, jedynie WOP ps. "M³ot" oraz MO trzy osoby zaufane (oz).
Gromada Kumia³towice
Zamieszkiwa³o tu 20 gospodarzy, 437 ha od 7 do 12 ha, ludnoœæ z terenów
wschodnich i Centralnej Polski. Negatywny stosunek do przemian spo³ecznopolitycznych oraz spó³dzielni produkcyjnych, opieszale wykonywano œwiadczenie wobec Pañstwa. Do wrogiego elementu zaliczano: by³ych ¿o³nierz z Armii
Andersa - Jana Kochanowskiego oraz Franciszka Wilka. UB nie posiada³o
agentury jedynie MO 2 "oz".
Gromada Luboszyce
Zamieszkiwa³o tu 6 gospodarzy z terenów zaburzañskich oraz Centralnej
Polski, PGR nale¿a³ do Zespo³u w Starosiedlu. Pracownicy PGR pozytywnie
ustosunkowani do zachodz¹cych przemian, gospodarze zrzekaj¹ siê swojej ziemi przystêpuj¹c do pracy w PGR. UB nie posiada³o agentury, WOP o ps. "Sokó³",
MO jednego informatora i cztery "oz".
Gromada Markosice
Zamieszkiwa³o tu 190 osób pochodz¹cych z terenów wschodnich i województwa poznañskiego, 38 gospodarzy, ziemi 437 ha od 7 do 12 ha, negatywny
stosunek do przemian spo³eczno-politycznych i spó³dzielni produkcyjnych (ko³chozów),oporna realizacja zobowi¹zañ wobec pañstwa By³a szko³a - kierownik
Regina Jankowska, ko³o ZSL - 20 cz³onków ale s³aba dzia³alnoœæ, ORMO Do
wrogiego elementu zaliczano: Piotra Kulkê (AK), Wac³awa Muchê, Karola Francuza, Sylwestra Syngera, W³adys³awa Przybysza, Szczepana Filipiaka, Józefa
Dojê, Jana Urbaniaka, W³adys³awa Pietrusiewicza, Ignacego Nowickiego, Jó-
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zefa Wysockiego, Czes³awa Witkowskiego, Jana Kuliñskiego, Wac³awa Kamiñskiego. UB nie posiada³o agentury, MO trzech "oz".
Gromada Mielno
Zamieszkiwa³o tu 151 mieszkañców z terenów wschodnich m.in. Gródek
Jagielloñski, czêœciowo z Polski centralnej, bardzo klerykalni, nie brali udzia³u w dzia³alnoœci politycznej, negatywnie ustosunkowani do spó³dzielni produkcyjnych, biadolili o niskich urodzajach i dzikach, nie by³o œwiat³a elektrycznego, 30 gospodarstw. Wrogi element to Józef Wróbel, Stanis³aw i Franciszek Zdobylakowie. W³adys³aw Kaniak, Marcin Domaga³a. UB nie posiada³o
tu agentury, jedynie WOP trzech informatorów ps."Konin", "Wilk"i "O³ówek",
MO czterech "oz", jeden cz³onek ORMO.
Gromada Nowa Wioska
Zamieszkiwa³o tu 21 gospodarzy z terenów zza Buga i Polski Centralnej,
negatywnie ustosunkowani do przemian spo³eczno-gospodarczych, oporni w
dostawach na rzecz pañstwa. W 1954 r, by³a spó³dzielnia produkcyjna, filia
GS, ko³o ZSL. Do elementu opornego i wrogiego zaliczano m.in., Stanis³awa
Lebiedziejewskiego, Henryka Bielaszewskiego, Wincentego Jankowskiego,
Edwarda Karpowicza, Stanis³awa Sipaka, Stanis³awa Stê¿yckiego. UB nie
posiada³o agentury, jedynie WOP trzech informatorów ps. "Kot II", "Kosiur","Paj¹k". MO trzech "oz", by³o 10 cz³onków ORMO.
Gromada Polanowice
Zamieszkiwa³y tu 63 osoby z ró¿nych terenów, 13 gospodarstw - 464 ha,
bierni w stosunku do przemian spo³eczno-gospodarczych i spó³dzielni produkcyjnych, nie notowano wrogich wyst¹pieñ ale do elementu opornego zaliczano
Czes³awa Matyjaszczyka i Stefana Pobielarczyka (repatriantów z Zachodu),
W³adys³awa Kuczyñskiego - opornego w skupie, Antoniego Deszczaka - wroga
propaganda. UB nie posiada³o agentury natomiast WOP trzech o ps. "D¹b III",
"Wiêckowski" i "G", by³o ko³o ZMP.
Gromada PóŸna
Zamieszkiwa³o tu 155 osób z terenów Wschodnich i województwa poznañskiego, 641 ha, 29 gospodarstw, od 1952 r. spó³dzielnia produkcyjna - 10 gospodarzy. Ludnoœæ czêœciowo negatywnie ustosunkowana do przemian spo³ecznopolitycznych i prowadzonych akcji. Wielu mieszkañców zaliczano do elementu
wrogiego takich, jak np.: Henryk Zieliñski, Stanis³aw i Edmund Leszczyñscy krewni w USA, Leonard Szuty (AK) oraz W³adys³aw Bielewicz, Roman Kope-
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rek, Antoni Gawlik, Henryk Elko, Teodor Pietro³aj, Karol Myszków, Wincenty ¯erko,
Jan Lizak, Julia Górecka, Czes³aw Bagiñski. UB nie posiada³o agentury , jedynie
WOPinformatorów o ps. "Zbyszek" i "Warta", MO - trzech "oz", by³o ko³o ZMP.
Gromada Sadzarzewice
Zamieszkiwa³o tu 95 osób, 19 gospodarzy, 349 ha, repatrianci ze Wschodu,
Francji oraz Polski Centralnej. W styczniu 1954 r. ;powsta³a spó³dzielnia produkcyjna III typu, nie wst¹pili Stanis³aw Grzêda, Maksymilian Walczak, Adam
Nijakowski, Tomasz Oliniak, by³y tendencje do wyst¹pienia. Do wrogiego elementu zaliczano: Stanis³awa Nikiela, Edwarda Oliniaka, Stanis³awa Przybysza, Józefa Kopcia, W³adys³awa i Józefa Kurczaków (przyby³ych z Francji),
Józefa Stankiewicza oraz tych co nie wst¹pili do spó³dzielni. UB nie posiada³o
tu agentury, jedynie WOP trzech informatorów o ps. "W³adys³aw", "Felta",
"Wójcicki", MO czterech "oz". By³o czterech cz³onków ORMO.
Gromada Strzegów
Zamieszkiwa³o tu 310 osób, przewa¿nie ze Wschodu - Stary Zbara¿, Wilejka tak¿e z Polski Centralnej, bardzo klerykalni, 78 gospodarzy, 1.205 ha - ziemia najlepsza w powiecie. Znajduje siê tu koœció³ obs³ugiwany przez ks.Tadeusza Kowalskiego z Gubina, oœrodek zdrowia, filia GS, Stra¿nica WOP, komitet za³o¿ycielski spó³dzielni produkcyjnej - unikaj¹ wst¹pienia do niej. Do wrogiej dzia³alnoœci zaliczano wielu mieszkañców (s³uchanie radia zagranicznego,
wypowiedzi, rodziny za granic¹ itp.) m.in.: Wac³aw Bartkiewicz, Jan Wysocki
(AK), Jan Sagan, Antonina Ornacka, Ludwik Paw³owski, Maria Winnicka,
Leokadia £ukiañczuk, Wilhelm Stefanowicz. Stanis³aw Winkowski. Marian
Barañczuk, Franciszek Bartkiewicz, Kazimierz Koœnikowski, Anna Koz³owska (zakonnica), Jerzy Kulewicz, Tadeusz Pieczyñski, Franciszek Zegar, Piotr
Rotkiewicz, Jan Jankowski, Leon Stefanowicz, Józef Pacho³ek, Anna Œwiderska, Stanis³aw Waligura, Emil Kalinowski. UB nie posiada³o agentury, jedynie WOP o ps. "Góral", "Grakowski", "Pióro" i "Czarny". MO czterech "oz".
Gromada Weletów
Zamieszkiwa³o tu 20 gospodarzy pochodz¹cych z terenów Wschodnichi Polski
Centralnej. Doœæ mo¿liwie wywi¹zywali siê z prowadzonych akcji wobec Pañstwa, negatywnie ustosunkowani do spó³dzielni produkcyjnej. UB nie posiada³o agentury jedynie MO trzech "oz".
Gromada Wêgliny
Zamieszkiwa³o 22 gospodarzy pochodz¹cych z terenów Wschodnich i Pol-
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ski Centralnej, 652 ha, negatywnie ustosunkowani do spó³dzielni produkcyjnej, opieszale wywi¹zywali siê z obowi¹zkowych dostaw na rzecz Pañstwa m.in.
Leon Galiñski i Sebastian Seper W gromadzie dobr¹ dzia³alnoœæ prowadzi PGR.
UB nie posiada³o agentury jedynie WOP czterech informatorów o ps. "Ptak"
,"Walek", "Ignac II", "Pszczó³ka", MO czterech "oz".
Gromada Wierzchno
Zamieszkiwa³o 6 gospodarzy pochodz¹cych z terenów Wschodnich i Polski
Centralnej, negatywnie ustosunkowanych do przemian spo³eczno-politycznych
i spó³dzielni produkcyjnych, by³ PGR nale¿¹cy do Zespo³u w Starosiedlu. UB
nie mia³o agentury.
Zygmunt Traczyk Gubin-Legionowo
(Przy opracowaniu wykorzystano dokumenty Oddzia³u IPN w
Poznaniu: Po 060/57/2 i 4 oraz 0104/61).

Zdzis³aw Olaszek
dokoñczenie ze str. 52
Dziêki dobrej wspó³pracy z gronem pedagogicznym i rodzicami szko³a odnosi³a
wiele sukcesów w nauce i zajêciach pozalekcyjnych.
W 1976 roku zosta³ zatrudniony na stanowisku kierownika w Spó³dzielni Kó³ek
Rolniczych w Wa³owicach z siedzib¹ w Gubinie. Ze wzglêdu na stan zdrowia przeszed³
w 1978 roku na rentê.
Na wszystkich stanowiskach pracowa³ z wielkim oddaniem. Nie liczy³ godzin swej
obecnoœci w zak³adach pracy, a szczególnie w "Rolniczaku". Cieszy³ siê du¿ym autorytetem wœród m³odzie¿y szkolnej, pracowników i rodziców. Œwiadcz¹ o tym czêste zaproszenia na zjazdy absolwentów, ró¿ne uroczystoœci i spotkania szkolne.
Zdzis³aw Olaszek za d³ugoletni¹ wyró¿niaj¹c¹ siê pracê by³ czêsto honorowany i
odznaczany. Otrzyma³ m.in. : Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974 r.),
Medal "Zas³u¿ony na Polu Chwa³y" 12-13.10. 1943 Lenino, Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi
(1956 r.), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1964 r.), Medal 30-lecia Polski Ludowej (1974 r.), Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju (1978 r.), Honorow¹ Odznakê za Zas³ugi w
rozwoju Województwa Zielonogórskiego (1985 r.), Medal Rod³a (1989 r.), Krzy¿ Bitwy
pod Lenino (1989 r.), Odznakê Honorow¹ Sybiraka (2007 r.).
Redakcja Biuletynu ¿yczy panu Zdzis³awowi Olaszkowi d³ugich lat ¿ycia w zdrowiu i szczêœciu.
K. Kêdzierska
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Legenda gubiñskiej s³u¿by
zdrowia
W wieku 80 lat 22
czerwca 2017 roku zmar³
lekarz medycyny Adam Moskal - legenda gubiñskiej
s³u¿by zdrowia.
Urodzi³ siê 21.10.1937
roku w Kroœnie nad Wis³okiem. Do Gubina przyjecha³
w 1959 roku za spraw¹ kolegi Romana Jab³oñskiego,
z którym ukoñczy³ Pañstwowe Liceum Felczerskie
w Przemyœlu. Rozpocz¹³
pracê w szpitalu na oddziale wewnêtrznym i w przychodni lekarskiej. Zasila³
równie¿ kadrê stacji Pogotowia Ratunkowego. Szpital nie dysponowa³ anestezjologiem, a wiêc zaproponowano, aby rozpocz¹³ kurs
w tym zakresie. W latach
1960-1962 zosta³ anestezjologiem i by³ jedynym w szpitalu lekarzem o tej specjalnoœci. By³ cz³owiekiem amfot: WG A. Barabasz
bitnym i pracowitym. Maj¹c ju¿ rodzinê podj¹³ w systemie stacjonarnym naukê
na Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, gdzie studiowa³ w latach 1970-1976 i
uzyska³ tytu³ lekarza medycyny. W czasie nauki, w wolnych chwilach pracowa³ w s³u¿bie zdrowia, aby móc studiowaæ i finansowo nie obci¹¿aæ rodziny, a
wrêcz j¹ wspomagaæ. Powróci³ do Gubina i kontynuowa³ pracê w s³u¿bie zdrowia. By³ lekarzem zak³adowym w Gubiñskich Zak³adach Obuwia "Carina",
oprócz tego przyjmowa³ pacjentów w przychodni ogólnej oraz pe³ni³ dy¿ury w
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pogotowiu ratunkowym. W dniu 22 stycznia 1978 roku bra³ udzia³ w ratowaniu poszkodowanych w pamiêtnej katastrofie drogowej jaka mia³a miejsce na
trasie miêdzy Osiecznic¹ a Krosnem Odrzañskim. To by³o niezwykle traumatycznie prze¿ycie dla doktora w Jego karierze zawodowej - jak twierdzi³ za ¿ycia.
Po przemianach ustrojowych, a tym samym w s³u¿bie zdrowia, od 1 stycznia
2000 roku podj¹³ pracê w Niepublicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej "Makris" w
Gubinie, jako lekarz rodzinny.
Doktor Adam Moskal na co dzieñ by³ cz³owiekiem cichym, wra¿liwym i ¿yczliwym. Szczególn¹ opiek¹ otacza³ pacjentów starszych. Przepisywa³ im lekarstwa w
swoim gabinecie, a póŸniej niespodziewanie odwiedza³ ich w domach sprawdzaj¹c
czy je przyjmuj¹ i czy jest postêp w leczeniu. Sam podupada³ na zdrowiu, nie
chcia³ mieæ czasu dla siebie. Prawie do ostatnich swoich dni pracowa³. Pogotowie
Ratunkowe zabra³o Go z domu do zielonogórskiego szpitala, sk¹d ju¿ nie wróci³. W
dniu 29 czerwca pochowany zosta³ na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie pozostawiaj¹c w smutku ¿onê, córkê, syna, synow¹, wnuki i swoich pacjentów. Pozostanie na zawsze w pamiêci mieszkañców Ziemi Gubiñskiej.
Urszula Kondracik

Gubin przed laty ...

Tak wyglada³y budynki dawnych zak³adów obuwia jeszcze w 2006 roku.
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Ci, co odeszli ...
£oziñski Stanis³aw
Stanis³aw £oziñski urodzi³ siê 1898 roku w Zwiniaczu pod Zaleszczykami.
Po ukoñczeniu szko³y powszedniej wst¹pi³ do Seminarium Nauczycielskiego
w Zaleszczykach. Naukê przerwa³a pierwsza wojna œwiatowa. Edukacjê ukoñczy³ egzaminem dojrza³oœci dopiero w 1923 roku. Pracê podj¹³ w szkole w Zaleszczykach. Ukoñczy³ Wy¿szy Kurs Nauczycielski w Wilnie. Po klêsce wrzeœniowej przeszed³ do Rumunii, gdzie uczy³ dzieci uchodŸców z Polski. Po wojnie wróci³ do kraju, jednak rodzinne Zaleszczyki znalaz³y siê w granicach ZSRR.
Przyjecha³ 1945 r. do Gubina, gdzie przej¹³ obowi¹zki kierownika pierwszej
Publicznej Szko³y Powszechnej. By³ doskona³ym i sumiennym organizatorem.
Anga¿owa³ siê w pracy spo³ecznej. Ju¿ w 1945 roku powsta³a pierwsza komórka Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, utworzona w szkole, któr¹ kierowa³ St.
£oziñski. Do ogniska ZNP przy³¹czaj¹ siê nauczyciele Miejskiego Gimnazjum
i Liceum, którym kierowa³ Mieczys³aw Mierzyñski .
Pierwszym prezesem ogniska zosta³ Stanis³aw £oziñski, który mia³ bardzo
bogate doœwiadczenie w pracy zwi¹zkowej, nabyte w latach 1925 - 1939. W
okresie 1925 - 1928 by³ skarbnikiem Ogniska ZNP w Zaleszczykach, w latach
1932 -1936 - prezesem. W okresie 1936 - 1939 by³ przewodnicz¹cym Wydzia³u
Organizacyjnego w Zarz¹dzie Oddzia³u Powiatowego ZNP Zaleszczykach. Wiedza, któr¹ posiada³, zdolnoœci organizacyjne upowa¿nia³y go do tworzenia ¿ycia
zwi¹zkowego. Prezes ogniska ZNP St. £oziñski wspierany przez M. Mierzyñskiego i Z. Œmigielskiego spowodowa³, ¿e do ZNP wstêpowali nauczyciele z
innych szkó³ z terenu powiatu. Wzrost iloœci cz³onków ZNP w Gubinie doprowadzi³ do utworzenia Zarz¹du Powiatowego ZNP w Gubinie. Prezesem Zarz¹du zosta³ wybrany St. £oziñski.
Prezes St. £oziñski w dniach 18-20 marca 1951 roku uczestniczy³ w III
Walnym ZjeŸdzie Delegatów ZNP w Warszawie. Powo³any do ¿ycia Zarz¹d
Powiatowy dawa³ mo¿liwoœæ tworzenia ognisk w terenie. Powsta³y ogniska
ZNP w Wa³owicach, Starosiedlu, Wielotowie. Do ognisk tych nale¿eli nauczyciele ze szkó³ s¹siednich.
Jako kierownik szko³y by³ wymagaj¹cy od siebie i od innych. Podczas choroby inspektora czêsto w jego imieniu jecha³ do szkó³ na wizytacje. Jednak,
mimo wielu zas³ug w organizowaniu szkolnictwa i sumiennej pracy, z powodów politycznych, zosta³ zmuszony przez w³adze do opuszczenia strefy nad-
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GUBINIANIE, ODESZLI DO
WIECZNOŒCI ...
Czerwiec 2017
Broda Barbara l. 84, Fiedorowicz Stanis³awa l. 80, Gumkowski
Wies³aw l. 68, Guziewicz Andrzej l. 64, K³os Boles³aw l. 94, Kowal
Waldemar l. 58, Michniacki Tadeusz l. 76, M³odawski Zygmunt l.
92, Moskal Adam l. 79, Piosik Ryszard l. 59, Poledniok Pawe³ l. 70,
Pruska Zofia l. 87, Riedel Marta l. 84, Stusiñska Wanda l. 62,
Sywulak Maria l. 92, Sztolberg Alicja l. 87.
Lipiec 2017
Bajbo Edward l. 61, Danek Edward l. 91, Gralak Tadeusz l. 52,
Koziñski Stanis³aw l. 78, Lasota Izabela l. 46, Legutko Andrzej l.
67, £uc Micha³ l. 79, £yskawa Irena l. 85, Mielnik Danuta l. 64,
Paszkiewicz Barbara l. 52, Piwowarski Marian l. 86, Rombaj Anna
l. 35, Sobiechowska Genowefa l. 58, Stasiak Wies³aw l. 80,
Szachowski Wies³aw l. 69, Wawerko Andrzej l. 63, Wróblewski
Ryszard l. 67.
Sierpieñ 2017
Korsak Danuta l. 81, Krajewska Romualda l. 78, Naudziunas
Pawe³ l. 95, Paj¹czkowski Edmund l. 63, Plichowiec Stanis³aw
l. 79, Rogacka Anna l. 51, Romañska Stefania l. 91, So³owij Zbyszek
l. 70, Szczepañski Ryszard l. 83, Wolska Stefania l. 86, Wypych Rafa³
l. 56.
(na podstawie informacji z UM Gubin)

granicznej. Przeniós³ siê do Nowej Soli, gdzie obj¹³ stanowisko kierownika
Szko³y Podstawowej nr 2, a po piêciu latach obj¹³ stanowisko kierownika szko³y
Æwiczeñ przy Studium Nauczycielskim w Zielonej Górze. Odznaczony zosta³
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi oraz Z³ot¹ Odznak¹ ZNP.
Zmar³ 13 lutego 1982 roku w Zielonej Górze.
W³odzimierz Rogowski i Stanis³aw Turowski
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Czytelnicy pisz¹ do redakcji ...
Jeden z czytelników napis³ list pytaj¹c o sprawê zmiany nazwy ulic, która
mia³a nast¹piæ w 1992 roku. Pyta, sk¹d
wziê³a siê informacja, ¿e Niemcy „przejêli” nowe nazwy, zanim one trafi³y na sesjê rady miejskiej?
Pisz¹c tekst „podpiera³em” siê informacj¹ opublikowan¹ w „Gazecie Lubuskiej” z 1992 roku. Znaleziony wycinek nie
ma numeru, dnia ani miesi¹ca ukazania
siê gazety. Ale warto przeczytaæ.

Z poczty mailowej ...
Na stronie internetowej publkujemy
taksty zwi¹zane z SPZG, tak¿e linki do
naszego biuletynu. Jeden z Czytelników napisa³:
Przypadkowo trafi³em na artyku³ znajduj¹cy siê pod adresem:
http://www.spzg-gubin.pl/?p=688. Przypuszczam, ¿e wspomniany Wiktor
Wawrzonek to mój pradziadek. Zgadza siê oczywiœcie imiê i nazwisko, zamieszkanie w £odzi, konspiracja, obóz Mauthausen oraz "kontakt" z Gubinem. Do Gubina "przenios³a siê" rodzina babci (póŸniejsza ¿ona syna Wiktora), pochodz¹ca z Kresów. Mogli trafiæ na siebie w³aœnie tam. Rodzina babci
wci¹¿ mieszka w Gubinie, nie wiem jak rodzina Wiktora Wawrzonka. Mój
dziadek, syn Wiktora, nadal ¿yje, jednak rzadko mówi o ojcu.
Jedynie daty trochê siê rozbiegaj¹, poniewa¿ wg wspomnieñ dziadka jego
ojca zatrzymano doœæ szybko po rozpoczêciu wojny. Pamiêæ dziecka bywa jednak myl¹ca. Pamiêta tak¿e, ¿e dzia³o siê to na podwórku kamienicy przy ulicy
Nowo-Zarzewskiej 8 w £odzi. Dziadek mia³ tam zak³ad fryzjerski, podobno s¹
na to dokumenty archiwalne, jednak nie ma wersji cyfrowej (szukajwarchiwach.pl). To kolejna rozbie¿noœæ.
Chcia³bym poprosiæ o wiêcej informacji, jeœli je Pañstwo posiadaj¹. Wspomniany by³ po¿ó³k³y maszynopis oraz "ca³oœæ tekstu" dostêpna w biuletynie.
Niestety do biuletynu nie mam dostêpu. Mo¿na go jeszcze zakupiæ? Chêtnie
dowiedzia³bym siê czegoœ wiêcej.
Istnieje doœæ du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e obie postacie to ta sama osoba.
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Jeœli tak, to ze swojej strony oczywiœcie oferujê pomoc, równie¿ w oparciu o
dziadka, poniewa¿ autor wpisu wyrazi³ zainteresowanie postaci¹ Wiktoria
Wawrzonka.
Liczê na Pañstwa odpowiedŸ.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Wawrzonek
Od redakcji:
Witam i dziêkujê za list. Jest on niejako potwierdzeniem potrzeby wydawania biuletynu "Gubin i Okolice". Myœlê, a raczej jestem przekonany, ¿e wspomniany Wiktor Wawrzonek jest Pañskim pradziadkiem. Faktycznie, doœæ przypadkowo wpad³ w moje rêce po¿ó³k³y maszynopis z tekstem wspomnieniowym
W. Wawrzonka. By³a to przed laty postaæ na tyle znana mieszkañcom Gubina,
¿e czu³em siê w obowi¹zku opublikowanie tekstu. ¯yje jeszcze kilka osób, które
pamiêtaj¹ œp. Wiktora Wawrzonka. To dziêki nim napisa³em kilka zdañ ¿yciorysu wstêpu do publikowanych wspomnieñ. Je¿eli istnieje taka mo¿liwoœæ,
wspomnijmy Go jeszcze raz. Mo¿e syn siê o to pokusi? Mo¿e prawnuk?
Do³¹czam ca³y tekst i serdecznie Pana pozdrawiam
Stefan Pilaczyñski - redaktor naczelny.
4 sierpnia 2017 - od Tomasz Wawrzonek
Tak, jest to mój pradziadek, ojciec rozpozna³ go na zdjêciu. Niestety aktualnie jestem okropnie zajêty, nie mia³em nawet czasu przeczytaæ ca³ego tekstu,
dlatego odezwê siê do pana we wrzeœniu, kiedy bêdê mia³ wiêcej czasu wolnego.
Dziêkujê za odpowiedŸ i do us³yszenia wkrótce.
Tomasz Wawrzonek

