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"Z³ota Baszta" dla Tadeusza Buczka

Od lewej: Urszula Matuszczak - cz³onek zarz¹du, prezes S. Pilaczyñski, Ma³gorzata Buczek,
laureat nagrody T. Buczek, naczelnik R. Midzio-Kaczmarek i S. Bilicz - cz³onek zarz¹du.

Nowy rok cz³onkowie Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej od lat
rozpoczynaj¹ uroczystym spotkaniem
w restauracji Retro. Tak by³o i tym razem.
Najwa¿niejszym przedsiêwziêciem
spotkania by³o wrêczenie presti¿owej
nagrody przyznawanej przez Zarz¹d
SPZG jak¹ jest "Z³ota Baszta". Tegoroczn¹ nagrodê jednomyœlnie przyznano cz³onowi-za³o¿ycielowi stowarzyszenia T. Buczkowi za stworzenie, rozwój
i kontynuacjê Izby Muzealnej. W uroczystoœci bra³a udzia³ ma³¿onka laureata Ma³gorzata, a symboliczn¹ statuetkê wrêczy³a Regina Midzio-Kacz-

marek Naczelnik Wydzia³u Spraw
Obywatelskich Urzêdu Miejskiego.
Laureat w 2004 roku zorganizowa³
od podstaw Izbê Muzealn¹. Przez 17
lat by³ jej opiekunem, oprowadzaj¹cym
i decyduj¹cym o tym, co w izbie dzia³o
siê. W ubieg³ym roku obowi¹zki przekaza³ Stanis³awowi Biliczowi. Dalej
jest cz³onkiem zarz¹du SPZG.
Prezes SPZG Stefan Pilaczyñski
wrêczy³ upominki goœciom spotkania:
Zbigniewowi Bo³oczko i Mariuszowi
Ochotnemu za rzeczowe i regularne
wspieranie dzia³añ organizacji. Wyró¿nienia otrzyma³a tak¿e grupa cz³onków do której zaliczono: Kazimier¹ Kê-
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dziersk¹, Jadwigê Warzyñsk¹, Janinê
Maciejewsk¹, Zygfryda Gwizdalskiego,
Mariana Boguszewicza i Jerzego Zawadzkiego. Jako novum warto zaznaczyæ i¿ wszyscy obecni na spotkaniu
cz³onkowie otrzymali znaczek organi-

zacji (wpinany). Do tej pory cz³onkowie nie posiadali zewnêtrznego znaku
przynale¿noœci.
Na zakoñczenie czêœci oficjalnej
wzniesiono toast za pomyœlnoœæ organizacji i jej cz³onków. (sp)

Kolejny raz prosimy o wsparcie
Od kilku lat Stowarzyszenie mo¿e zrealizowaæ wiele ambitnych zamierzeñ dziêki pieni¹dzom pochodz¹cym z 1% podatku przekazywanego pañstwu. W ten sposób powsta³y miêdzy innymi takie publikacje jak: "Kalendarium Gubina 1945-2009", album fotograficzny "Gubinianie" czy ostatnia pozycja "Gubiñskie vademecum". Dziêki przekazanym przez Pañstwo
pieni¹dzom mogliœmy op³aciæ druk publikacji, mo¿emy dok³adaæ siê do
wydawania co kwarta³ biuletynu SPZG "Gubin i Okolice", mogliœmy wykonaæ niezbêdne odnowienie kilku pomieszczeñ.
W 2018 roku marzy siê nam wydanie kolejnego albumu fotograficznego
zatytu³owanego "Zak³ad obuwia 1956-1997". Trwa zbieranie fotografii,
dokumentów i pami¹tek po nieczynnych od ponad 10 lat zak³adach. Pomyœlnoœæ realizacji tego zamierzenia zale¿na jest od Pañstwa dobroczynnoœci. Podobnie jak w latach poprzednich liczymy na ni¹. Jesteœmy przekonani, ¿e nie zawiedziemy siê.
PREZES SPZG Stefan Pilaczyñski
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Do redakcji biuletynu napisa³a córka dr. Tadeusza Kunickiego Alicja Kunicka-Dubowik. Poni¿ej treœæ listu adresowanego do mieszkañców. By upamiêtniæ rocznicê œmierci Zacnego Mieszkañca naszego miasta, Zarz¹d Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej planuje przygotowanie okolicznoœciowego
wydarzenia, o którym poinformuje w lokalnej prasie. W nastepnym biuletynie
przedstawimy wspomnienia dr. Tadeusza Kunickiego pt."WYZNANIA LEKARZA" przes³ane do redakcji "Nowej Kultury" w 1952 r., a tak¿e inne materia³y
zwi¹zane ¿yciem i dzia³noœci¹ Doktora.

SZANOWNI MIESZKAÑCY GUBINA
I OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŒCI!
W bie¿¹cym 2018 r. 28 maja mija 60
rocznica œmierci dr. Tadeusza Kunickiego, który po wojnie jako repatriant
ze wschodu, przyby³ na Ziemie Odzyskane do Gubina nad Nys¹ £u¿yck¹.
Od 1946 r. do 1958 pracowa³ w bardzo trudnych warunkach w Gubinie
oraz w okolicznych wsiach odleg³ych
od miasta w promieniu 25 km. Po wojnie pe³ni³ z koniecznoœci, jako ¿e by³
jedynym lekarzem funkcje: dyrektora
Szpitala Powiatowego, Ordynatora Oddzia³u P³ucnego, kierownika Wydzia³u Zdrowia, lekarza szkolnego, lekarza
wojskowego (w Gubinie stacjonowa³a
jednostka wojskowa ze stanem 6 tys.
¿o³nierzy i oficerów) lekarza domowe- dzin, oraz by³ zatrudniony w lecznicgo wszystkich tam mieszkaj¹cych ro- twie otwartym w Przychodni Obwodo19 lutego 2018 roku w wieku 97 lat zmar³

JANUSZ JANS
HONOROWY OBYWATEL MIASTA GUBINA
Wyrazy wspó³czucia Rodzinie
sk³ada Zarz¹d i cz³onkowie SPZG
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wej - ca³y swój czas poœwiêcaj¹c chorym.
Wizyty domowe obs³ugiwa³ rowerem, gdy¿ w tym okresie Wydzia³ Zdrowia nie dysponowa³ ¿adnym samochodem osobowym. Nie zwa¿aj¹c na odleg³oœæ i stan swego zdrowia czêsto mo¿na go by³o spotkaæ u chorego na wsi,
gdzie doje¿d¿a³ rowerem b¹dŸ przypadkowym samochodem ciê¿arowym.
Leczy³ siê w Klinice Warszawskiej u
prof. Grucy, w Klinice Akademii Medycznej w Poznaniu u prof. Drewsa,
którzy jednomyœlnie stwierdzili ciê¿ki
stan pacjenta "osteomelitis - zapalenie
szpiku koœci skroniowej g³owy i szczêki górnej z zaleceniem trwa³ego oszczêdzania i nie zaziêbiania, zawodowa
praca wieczorna i nocna jest bezwzglêdnie zakazana".
W pamiêci ludzi, którzy go znali pozosta³ przede wszystkim jako osoba
niezwykle ¿yczliwa, patrz¹ca na ka¿dego cz³owieka z wielk¹ sympati¹ i
nigdy nikogo nie krytykuj¹ca ani potêpiaj¹ca.
Jego lekarska moralnoœæ wyp³ywa³a z powszechnej ¿yczliwoœci i z przekonania, i¿ dobroæ jednego cz³owieka
jest Ÿród³em dobroci u innych. Ho³dowa³ bowiem w ¿yciu czterem zasadom:
dobru, szczêœciu, piêknu i prawdzie.
Optymizm i wiara w Boga pomog³y
mu przetrwaæ okresy niepomyœlne,
których w jego ¿yciu nie brakowa³o. W
swoich niepublikowanych zapiskach
autobiograficznych napisa³: mia³em
wiele wad, ale ostatecznie pomog³y mi
one w ¿yciu, mia³em s³ab¹ pamiêæ, a
przez to przykre prze¿ycia, których i

mnie, jak ka¿demu nie brakowa³o pamiêta³em krótko.
Do roku 1953 by³ inwigilowany przez
UB, ustawicznie przes³uchiwany, wzywany, nocami przetrzymywany, co mia³o zwi¹zek z ziemiañskim pochodzeniem i jego stopniem oficerskim. Ci
sami funkcjonariusze, którzy przyje¿d¿ali po niego na nocne przes³uchania, niejednokrotnie w godzinach rannych lub popo³udniowych zabierali go
tym samym pojazdem do umieraj¹cych, b¹dŸ ciê¿ko chorych dzieci lub
innych cz³onków ich rodzin. W takim
przypadku niejednokrotnie by³ odwieziony do domu, a z przes³uchañ nocnych wraca³ sam psychicznie zdruzgotany, bezpoœrednio do swoich pacjentów.
Nie o takich faktach z ¿ycia mego
ojca chcia³abym jednak opowiadaæ, ale
poruszyæ sprawy maj¹ce zwi¹zek z
powo³aniem do zawodu lekarza, który
w tym przypadku mia³ szczególny
wp³yw na ca³e jego postêpowanie.
Niezaprzeczalnym jest fakt, i¿ celem
nadrzêdnym w ¿yciu dr. Kunickiego
by³o niesienie autentycznej bezinteresownej pomocy lekarskiej i czysto ludzkiej osobom potrzebuj¹cym wsparcia,
bez wzglêdu na ich stan posiadania,
narodowoœæ czy przekonania. Pracowa³
tak, jak zawsze, kiedy by³ m³odym absolwentem Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu we Lwowie, w czasie wojen
i okupacji i teraz, kiedy na odzyskanych ziemiach tworzy³o siê nowe ¿ycie
-z niezwyk³ym oddaniem. Niós³ pomoc
wszystkim, którzy jej potrzebowali. By³
serdeczny i ¿yczliwy ludziom, szano-

Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 7

wa³ ka¿dego. Nierzadko, œwiadom ubóstwa swoich pacjentów wypisywa³ recepty i do³¹cza³ pieni¹dze na wykupienie lekarstw. Skromny, szczup³y, w
okularach, przemierzaj¹cy na rowerze
dziesi¹tki kilometrów dróg i ulic - leczy³, radzi³, pociesza³. Takim go pamiêtaj¹ starsi gubinianie. By³ lekarzem i
cz³owiekiem, kocha³ ludzi - nie ma w
tych s³owach przesady. Je¿eli nie by³o
go w przychodni, w szpitalu, w szkole,
w jednostce wojskowej, we w³asnym
domu, to z pewnoœci¹ mo¿na go by³o
spotkaæ w zacisznej kaplicy Matki Boskiej Czêstochowskiej gubiñskiego koœcio³a, gdzie modli³ siê o zdrowie swoich pacjentów. Uwa¿a³ bowiem, ¿e bez
pomocy Opatrznoœci jego umiejêtnoœci
medyczne s¹ niczym. On bowiem jest
marnym narzêdziem w rêku Boga.
Przeje¿d¿aj¹c obok koœcio³a musia³
tam wst¹piæ choæ na minutê aby pok³oniæ siê Madonnie i uca³owaæ Krucyfiks. Za ka¿dego pacjenta, którego
nie uda³o mu siê utrzymaæ przy ¿yciu,
zamawia³ Intencjê Mszy œw. za spokój

jego duszy.
W zwi¹zku z wyznawanymi zasadami chrzeœcijañskimi, walczy³ o prawo
do ¿ycia nienarodzonych protestuj¹c
(wprawdzie bezskutecznie) do w³adz
pañstwowych. Przysz³ym matkom okazywa³ wiele serca, niejednokrotnie odwodz¹c je od chêci pozbycia siê poczêtego dziecka.
Kolejn¹ pasj¹ ¿yciow¹ dra Kunickiego by³a mi³oœæ do literatury. Lekarze
wystêpuj¹cy w powieœciach klasyków
byli jego wzorami. Ka¿d¹ woln¹ chwilê poœwiêca³, by przelaæ na papier swoje myœli, odczucia, wspomnienia. Wysy³a³ swoje przepisane ju¿ na maszynie strony do ró¿nych redakcji.
Za³¹czam jeden z artyku³ów pisanych do redakcji "Nowej Kultury" z
1952 r. pt. "WYZNANIA LEKARZA"
autorstwa dr. Tadeusza Kunickiego
Z powa¿aniem
Alicja Kunicka-Dubowik
córka dr. T. Kunickiego

Jadwiga Warzyñska - cz³onkini SPZG, zosta³a
wyró¿niona przez Klub Kobiet Niezale¿nych tytu³em
"Kobieta z sercem". Janina Izdebska prezes KKN
podczas Gali wrêczenia tytu³ów powiedzia³a m.in.: Jadzia to skrzy¿owanie pogotowia z taksówk¹. To
œwiêta prawda. Przyby³a na Ziemiê Gubiñsk¹ ze Œl¹ska. Tu korzenie zapuœci³a na dobre. Udziela siê wszêdzie tam gdzie potrzebna jest pomoc. Jest animatork¹ ¿ycia kulturalnego Kosarzyna, potrafi pomóc
mieszkañcom we wszystkich dziedzinach ¿ycia codziennego. Serdecznie gratulujemy.
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Twardy dysk!
Dlaczego taki tytu³?
Pomyœla³am sobie, ¿e nasza pamiêæ
to nic innego, jak tylko twardy dysk
na którym wszystko jest zapisane. I
tylko trzeba wiedzieæ gdzie klikn¹æ
myszk¹, by siê otworzy³o. Wiêc bêdê
klika³a przez kilka numerów Biuletynu, by z perspektywy minionego czasu jeszcze raz prze¿yæ to co nam
wszystkim siê przydarzy³o. A Pañstwo
sami wiecie, ¿e by³y to czasy szczególne w ¿yciu ka¿dego z nas. A wiêc zaczynamy.

Nadchodzi nowe
Jesteœmy tu¿ po roku 1989 r. I po
pierwszych wyborach do samorz¹du w
nowej rzeczywistoœci w Gubinie. Nowe
kierunki rozwoju miasta ma naznaczyæ
24 nowych radnych. Mamy ju¿ drugiego burmistrza, bo pierwszy z Krosna
Odrz. wytrzyma³ trzy miesi¹ce- i odszed³. Nastêpny, Czes³aw Fiedorowicz,
co prawda jest rodowitym gubinianinem, ale powêdrowa³ za ¿on¹ do Zielonej Góry i tam mieszka. Jest jednym
z najm³odszych w województwie. Tak
jak cz³onkowie nowej Rady jest pe³en
zapa³u, ale te¿ uczy siê nowej funkcji.
Radni, a by³am jedn¹ z nich, tak naprawdê dopiero w czwartym roku kadencji mogli powiedzieæ, ¿e wiedz¹ na
czym polega ich rola w nowej rzeczywistoœci.
W poprzednich latach ró¿nie bywa³o, ale te¿ na tzw. "decyzyjnej górze"

nie by³o lepiej.
Naraz zak³ady pracy okaza³y siê nie
rentowne i po kolei pada³y. Rada
pierwszej kadencji próbowa³a ratowaæ
po¿yczkami z bud¿etu(teraz by to by³o
niemo¿liwe) i tak np. sztucznie przez
jakiœ czas utrzymywano przy ¿yciu najwiêkszy zak³ad "Carina" w Gubinie.
Ale i to musia³o siê skoñczyæ.
Gubin sta³ siê jednym wielkim placem handlowym. Rodzime towary miesza³y siê z tureckimi, radzieckimi.
Kwit³a te¿ produkcja cha³upnicza, a
wiele osób zarabia³o na przemycie papierosów zza Nysê. Handlowa³o siê
czym siê da³o, albowiem spragniony
rynek ch³on¹³ wszystko.
Trudno sobie teraz wyobraziæ, ale
œrednia pensja w 1989 r. wynosi³a
206.758 z³otych. Na dodatek szala³a
inflacja. To ona sprawi³a, ¿e owe œrednie zarobki wystarczy³y ledwie na
przyk³adowo na 12 kg. kie³basy myœliwskiej, b¹dŸ 17 kg schabu. Kilogram
cukru kosztowa³ prawie 3 tys. z³, litr
benzyny tysi¹c dwieœcie, a flaszka wódki prawie dwanaœcie tysiêcy. Mowa
przy tym o cenach kartkowych przydzia³ów, bo na czarnym rynku kosztowa³o wiêcej. To w³aœnie 1989 r. by³ w
ca³ej powojennej historii Polski tym, w
którym za œredni¹ pensjê mo¿na by³o
kupiæ najmniej towarów. Niektóre artyku³y potrafi³y w ci¹gu tygodnia podro¿eæ siedmiokrotnie!
W tej sytuacji jedyn¹ pewn¹ walut¹
by³ dolar. Choæ jego cena te¿ szala³a.
Kiedy 15 maja 1989 r. zalegalizowano
obrót dewizami i pojawi³y siê prywat-
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1992 rok. Centrum miasta. Dziœ stoi tu market „Netto”. Fot. T. Firlej.

ne kantory, kurs waha³ siê od dwóch
tysiêcy dziewiêæset do trzech tysiêcy
z³otych za dolara, w sierpniu za dolara trzeba by³o zap³aciæ ju¿ dziesiêæ tysiêcy z³otych.
Zmala³o zatrudnienie, a ¿yæ by³o
trzeba. Nie wszyscy handlowali, niektórzy jeszcze pracowali w dogorywaj¹cych zak³adach, czêsto, jak np. w
Goflanie przez miesi¹ce nie otrzymuj¹c wynagrodzenia. Nie dziwi wiêc, ¿e
ka¿dy próbowa³ sobie jakoœ radziæ.
Awantury i rozboje wpisa³y siê handluj¹cy Gubin, a "lokale uciech cielesnych"
zwane dla niepoznaki Klubami Nocnymi wyrasta³y jak grzyby po deszczu.

W górnych porywach tych bardziej znanych publicznoœci by³o a¿ 32. W tak
ma³ym miasteczku te¿ musia³y walczyæ o przetrwanie czyli klienta (najczêœciej zza Nysy) czasami w bardzo
gangsterski sposób.
Niezmiennie dzia³a³y szko³y, oœrodek
sportu, dom kultury. Chocia¿ je¿eli
chodzi o kulturê, to trzeba by³o szukaæ
nowych form zachêcaj¹cych do udzia³u w propozycjach Gubiñskiego Domu
Kultury, ostro konkuruj¹cego z nowym
sza³em jakim sta³o siê video, a potem
antena satelitarna. Naraz Gubin
wszed³ w Europê, ba w ca³y œwiat.
Ale o tym w nastêpnym numerze.
Kaœka Janina Izdebska
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Jubileusz GTK

wspania³e kobiety w zarz¹dzie.
¯yczenia sk³ada³a te¿ Danuta KaczGubiñskie Towarzystwo Kultury ob- marek i Stefan Pilaczyñski. Gubiñski
chodzi³o 60 lat swej dzia³alnoœci. Jubile- artysta-malarz Jerzy Ponikiewski swouszowa uroczystoœæ odby³a siê 2 grud- je ¿yczenia skierowane pod adresem H.
Nodzak podpar³ wrêczeniem piêknie
nia ub. roku w Galeri
Ratusz. Rozpoczê³a j¹
obecna prezes GTK
Halina Nodzak witaj¹c dostojnych goœci:
Burmistrza Bart³omieja Bartczaka,
Edwarda Patka Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej, Wicestarostê kroœnieñskiego
Tomasza Kaczmarka,
Wojciecha Jachimowicza cz³onka Krajowej Rady Dzia³alnoœci
Po¿ytku Publicznego
oraz wielu innych do- Gratulacje H. Nodzak sk³adaj¹: B. Bartczak (pierwszy z prawej) i E. Patek.
stojnych goœci. Starosta T. Kaczmarek wspomnia³ o warun- oprawionego portretu Tadeusza Firleja.
kach i mo¿liwoœciach rozwoju w³asnego Uczestnicy spotkania z przyjemnoœci¹
w czasie dojrzewania w Gubinie. Wielo- wys³uchali piêknych przerywników muletni prezes GTK W³odzimierz Rogow- zycznych w wykonaniu uczniów Urszuli
ski upubliczni³ wiele donios³ych faktów Andruszkiewicz: Macieja Lilejko, Kuby
historycznych z dzia³alnoœci GTK, jak i Soleckiego i Julii Nowak. Na zakoñczezas³ug osób zwi¹zanych z organizacj¹. nie wyst¹pi³ chór Gloria Domine kieroPrezes H. Nodzak obdarowana zosta³a wany przez H. Nodzak. By tradycji sta³o
przez burmistrza wspania³¹ statuetk¹ z siê zadoœæ pojawi³ siê sporych rozmiaokolicznoœciow¹ dedykacj¹. Burmistrz rów tort, s³odycze, kawa i herbata.
Wszystkiego najlepszego na kolejne
wyró¿ni³ aktywnych cz³onków listami
pochwalnymi. Dyrektor (przed laty) 60. lat. (sp)
GDK Janina Izdebska swoje wystapiePS. Na nastêpnej stronie pe³ny tekst
nia zakoñczy³a serdecznymi ¿yczeniami.
Stwierdzi³a, ¿e GTK to dziecko, które wyst¹pienia W. Rogowskiego podczas Jumia³o wielu ojców, a teraz ma matkê i bileuszu 60. lecia GTK.
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60 lat
Gubiñskiego
Towarzystwa
Kultury
(1957-2017)
Wyst¹pienie Wodzimierza Rogowskiego podczas uroczystoœci 60. GTK
w Galerii „Ratusz” 2 grudnia 2017
Z Gubiñskim Towarzystwem Kultury jestem zwi¹zany od wrzeœnia 1974 r.
W 1962 roku z inicjatywy Gubiñskiego Towarzystwa Kultury opracowano
po raz pierwszy program "Wiosny nad
Nys¹" (wed³ug dokumentów zachowanych po œp. Tadeuszu Firleju w 1962
roku pierwsze œwiêto nazywa³o siê
"Gubiñska Wiosna", w nastêpnym
roku by³a ju¿ "Wiosna nad Nys¹" - dop.
red.), obchodzonej bardzo uroczyœcie
corocznie w ramach obchodów Dni Ziemi Gubiñskiej. Na program obchodu
pierwszego œwiêta nad Nys¹ z³o¿y³y
siê: konkurs literacki na najlepsze opowiadanie o Gubinie, odczyt prof. dr. Mikuszyñskiego oraz wystêp artystów
Opery Poznañskiej.
,,Wiosna nad Nys¹" sta³a siê odt¹d
wielk¹ imprez¹ kulturaln¹. Stanowi³a prezentacjê dorobku kulturalnego i
sportowego œrodowiska. Na trzydniowy program sk³ada³a siê zwykle akademia, która otwiera³a imprezê, wystêpy zespo³ów artystycznych z Gubina,
Ziemi Lubuskiej i innych regionów.
Ponadto urz¹dzano wystawy i konkur-

sy, odczyty i koncerty, zawody sportowe, korowody m³odzie¿owe. Od pocz¹tku czynny udzia³ w organizowaniu imprezy, obok szkó³ i miejscowych w³adz,
bierze zawsze Gubiñskie Towarzystwo
Kultury.
Ale wróæmy do pocz¹tków. Po 1963
r. mo¿na zaobserwowaæ spadek aktywnoœci GTK w zwi¹zku z likwidacj¹ powiatu gubiñskiego. W nied³ugi czas po
tym zamar³a ca³kowicie dzia³alnoœæ
sekcji plastycznej i historycznej. Klub
filmowy, w³¹czy³ siê w pracê Miejskiego Domu Kultury. Os³ab³a równie¿
dzia³alnoœæ sekcji literackiej, aczkolwiek zupe³nie nie usta³a. Dopiero po
1966 roku nast¹pi³o ponownie o¿ywienie. 20.V.1966 roku odby³ siê w Gubinie Miejski Sejmik Kultury, na którym
wytyczono program rozwoju kultury w
mieœcie na lata 1966-1970. Omówiono
tak¿e dotychczasowe b³êdy i niedoci¹gniêcia, zalecono uaktywnienie pracy
Gubiñskiego Towarzystwa Kultury.
Reperkusj¹ tego Sejmiku by³o plenarne posiedzenie Gubiñskiego Towarzystwa Kultury w czerwcu tego¿ roku na
którym wybrano nowe w³adze. Prezesem zosta³ Tadeusz Firlej, wiceprezesem Franciszek Kotapski, sekretarzem
Florian Tomaszewski, skarbnikiem
Lucjan Dziubek. Do zarz¹du wybrano
ponadto: Gustawa Szuszkiewicza,
Edwarda Siewruka, Stefana Chlebnego, Bogumi³a Spytkowskiego i Zygmunta Steina. Po reorganizacji w towarzystwie powsta³y: sekcja spo³eczno-problemowa, literacka, historyczna
i filmowa. Sekcja historyczna zorga-
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nizowa³a 10-11 maja 1969 roku sesjê
popularno-naukow¹, poœwiecon¹ przesz³oœci powiatu gubiñskiego i jego osi¹gniêciom w okresie 1945-1961. Sesjê
po³¹czono z obchodami Dni Ziemi Gubiñskiej. Referaty wyg³osili: mgr W³adys³aw Korcz "Z przesz³oœci Gubina i
okolicy", mgr Stanis³aw Kowalski "Geneza i rozwój przestrzenny miasta Gubina", mgr Jan Muszyñski ,,Zabytkowa architektura Gubina", dr Hieronim
Szczegó³a "Narodziny w³adzy ludowej
w powiecie gubiñskim i pocz¹tki ¿ycia
spo³eczno-politycznego w latach 19451946", mgr Henryk Dominiczak "Osadnictwo i stosunki demograficzne w powiecie gubiñskim w latach 1945-1960
", mgr Wiktor Lemiesz "Jeñcy i robotnicy cudzoziemscy w Gubinie w latach
drugiej wojny œwiatowej", Henryk Stachowicz "Rozwój gospodarczy powiatu
gubiñskiego w okresie piêtnastolecia
Polski Ludowej", Walenty Robowski
"Oœwiata i szkolnictwo", mgr Józef
Grzelak "Stan gospodarczy i perspektywy rozwojowe miasta Gubina".
Szczególn¹ atrakcjê œwiêta stanowi³y kolorowe korowody m³odzie¿y, koncerty amatorskich zespo³ów artystycznych, turnieje miast, wystawy plastyczne, pokazy mody i modeli lataj¹cych, parady orkiestr dêtych. W dniach
"Wiosny nad Nys¹" Gubin goœci³ artystów z Sieradza, Kalisza, Zielonej Góry,
Zb¹szynia, Sulechowa i innych miejscowoœci. W 1972 roku zaproszono do
udzia³u w "Wioœnie nad Nys¹" s¹siadów z Wilhelm Pieck Stadt Guben. Od
tej chwili gubiñskie œwiêto m³odoœci,

kultury i sportu sta³o siê wspóln¹ imprez¹. Ju¿ w 1973 roku Guben przyj¹³
obowi¹zki wspó³organizatora imprezy.
Od 1978 roku "Wiosna nad Nys¹" sta³a siê imprez¹ wojewódzk¹ i choæ zmieni³y siê zasady organizacyjne, charakter imprezy pozosta³ ten sam. Sta³a siê
ona przegl¹dem dorobku kulturalnego wszystkich miast województwa zielonogórskiego i okrêgu Cottbus.
Program "Wiosny nad Nys¹" na rok
1979 (fotografia obok)
Program zawiera³ pe³n¹ informacje
o miejscu, czasie realizacji tej imprezy, kto z kim rywalizowa³ i o imprezach towarzysz¹cych. W dniu 5 maja
1979 roku odby³a siê sesja popularnonaukowa "Gubin wczoraj, dziœ, jutro".
Referaty wyg³osili: dr Stanis³aw Kowalski "Wybrane problemy z przesz³oœci Gubina", Stefan Ciszek "Dzieñ dzisiejszy Gubina", mgr Andrzej Netzel
"Perspektywy rozwoju miasta Gubina
i regionu", mgr Zdzis³aw Gruberski
"Kulturotwórcza rola Wiosny nad
Nys¹".
Zamkniêcie w 1980 roku granicy
pomiêdzy Polsk¹ i Niemieck¹ Republik¹ Demokratyczn¹ dla bezwizowego ruchu turystycznego ograniczy³o
szerok¹ wspó³pracê Gubina z Wilhelm
Pieck Stadt Guben tak¿e na odcinku
kultury. Nie spowodowa³o jednak ca³kowitego jej zerwania.
Podczas jednego z zebrañ Zarz¹d
GTK wyszed³ z propozycj¹ zorganizowania imprezy kulturalnej po³¹czonej
z wystaw¹ kwiatów malarstwa i rzeŸ-
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by, haftu i prac plastycznych. Po dyskusji zosta³a przyjêta nazwa "Jesieñ
Gubiñska", a jej orêdownikiem, a zarazem ojcem chrzestnym by³ Tadeusz
Firlej, którego wspiera³ zarz¹d. By³a
to nowa forma prezentowania siê ró¿nych œrodowisk. Mia³a byæ impulsem
do o¿ywienia dzia³alnoœci kulturalnej
miasta. Po raz pierwszy zorganizowano j¹ w 1982 roku. Na program z³o¿y-

³y siê prace w
dziedzinie sztuki, filmu i literatury. Odby³a siê
w pomieszczeniach Pañstwowej Szko³y Muzycznej w oparciu o wystawê
prac plastyków,
wystawê kwiatów gubiñskich
kwiaciarzy i wystêpy artystyczne szko³y. Odby³o siê piêæ edycji
"Jesieni Gubiñskiej". Czwarta i
pi¹ta "Jesieñ Gubiñska" odby³a
siê w sali wystaw
w odbudowanym
ratuszu. Osoby
które wystawia³y
swoje eksponaty
kwiatowe i w³asne dzie³a sztuki
to: Tadeusz Przyworski, W³adys³aw Tymiec, ogródki dzia³kowe-ich
przedstawiciele, Adam Jarosz, Kornel
Kolasiñski, Tadeusz Juchacz -trofea
myœliwskie. To osoby, które by³y wyró¿nione przez GTK.
Rok 1983 postawi³ przed zarz¹dem
GTK nowe zadania: przygotowanie
materia³ów historycznych zwi¹zanych
z 750-leciem nadania Gubinowi praw
miejskich, zorganizowanie sesji popu-
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larno-naukowej, konkursy z wiedzy o
Gubinie. Zrodzi³ siê pomys³ wykonania tablicy z br¹zu upamiêtniaj¹cej
750-lecie miasta. Zarz¹d GTK zwróci³
siê z proœb¹ do Naczelnika Miasta Stefana Ciszka aby nawi¹zaæ kontakt z
Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Sztuk Plastycznych w Poznaniu, obecnie Akademi¹ Sztuk Piêknych w Poznaniu. Naczelnik przyj¹³ to bardzo ¿yczliwie i
powierzy³ wykonanie zadania Inspektorowi Oœwiaty i Wychowania W³odzimierzowi Rogowskiemu. W ten sposób
na terenie Gubina pojawi³a siê grupa
studentów gdzie by³y prowadzone
warsztaty malarskie i rzeŸbiarskie.
Grupa rzeŸbiarska przygotowa³a 15
modeli medalu w gipsie "Zas³u¿ony dla
Rozwoju Miasta", tak¿e propozycjê tablicy pami¹tkowej. Rada Miejska wybra³a dwie propozycje medalu i wzór
tablicy pami¹tkowej. Wybrane modele zosta³y wykonane w br¹zie i zosta³y
przekazane radzie miasta, a tablica
zosta³a z³o¿ona w Oddziale Miejskim
PTTK przy Obroñców Pokoju 18, gdzie
spotykali siê cz³onkowie GTK. Zarz¹d
Miejski PTTK udostêpni³ nam pomieszczenie.
Dzia³alnoœæ GTK wspiera³a du¿a
grupa nauczycieli z miasta i gminy
Gubin. Chcieliœmy swoimi poczynaniami zainteresowaæ m³odzie¿ szkoln¹.
Prê¿nie dzia³a³y sekcje: literacka w
sk³adzie: Lidia B³ocka, Gra¿yna Daæko, Barbara Dobek, Eugenia Macioszek, £ucjan Dziubek, Maria Wata³a,
historyczna: Janina Panek, Helena
Krasnowska, Stanis³aw Komar, Jerzy

Œniata³a, W³odzimierz Rogowski, przyrodnicza: Halina K³osowicz, Gabriela
Sanocka, Józef Bartkowiak i Tadeusz
Firlej.
23 lutego 1985 roku odby³a siê sesja
popularno-naukowa z okazji 750 rocznicy nadania Gubinowi praw miejskich. Temat "Gubin zarys historii
miasta". Prezentacji napisanych wyst¹pieñ dokonali autorzy: Stanis³aw
Kowalski "Struktura narodowoœciowa
i spo³eczna mieszkañców Gubina na
przestrzeni wieków", Zygmunt Traczyk
"Wyzwolenie Gubina w 1945 roku",
Czes³aw Osêkowski "¯ycie spo³ecznopolityczne Gubina w latach 19451948", Ryszard Pantkowski "Pocz¹tki
i rozwój ¿ycia kulturalnego w Gubinie,
Kazimierz Dêbicki "Rolnictwo", W³odzimierz Rogowski "Oœwiata, sport i
turystyka", Wies³aw H³adkiewicz
"Zwi¹zek Socjalistycznej M³odzie¿y
Polskiej w latach 1976-1984", Ryszard
Pantkowski "Wspó³praca Gubina i Wilhelm Pieck Stadt Guben", Stefan Ciszek "Wspó³czesne dzieje Gubina",
Czes³aw Osêkowski, W³odzimierz Rogowski "Wybrane fakty, z historii Gubina z lat 1970-1985" Czes³aw Osêkowski "Wybrane materia³y do bibliografii Gubina".
Dorobek sesji zosta³ zaprezentowany w Zeszycie nr 22 Lubuskiego Towarzystwa Kultury w Zielonej Górze w
1987 roku.
Prof. dr hab. Czes³aw Osêkowski we
wstêpie do Zeszytu 22 napisa³: "Prezentowany Zeszyt jest plonem sesji
popularno-naukowej zorganizowanej
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Czêœæ jednodniówki z pieczêci¹ cenzury.

przez Gubiñskie Towarzystwo Kultury w 40. rocznicê powrotu miasta do
Macierzy i zwyciêstwa nad faszyzmem
oraz przypadaj¹c¹ w 1985 roku 750.
rocznicê nadania Gubinowi praw miejskich. Teksty, poza jednym wyj¹tkiem,
traktuj¹ o dziejach Gubina w 40. Polski Ludowej. S¹ prób¹ przedstawienia
dorobku miasta i gminy Gubin, a wczeœniej powiatu gubiñskiego, w ró¿nych
dziedzinach ¿ycia spo³eczno-politycznego i gospodarczego. Podjêty przez
autorów wysi³ek badawczy jest godny
podkreœlenia, tym bardziej ¿e Gubin jak rzadko które miasto w Polsce prze¿ywa³ swoje wzloty i zahamowania. Dziœ tamte lata to ju¿ historia.
Miasto otrzyma³o nale¿n¹ mu pozycjê
i korzystne perspektywy rozwoju".
Kilka zdañ o pewnym wydarzeniu,
o którym ma³o kto wiedzia³. W dniu 4
marca 1985 roku nad ranem wybuch
po¿ar w budynku PTTK. Ogieñ strawi³ ca³kowicie dach i poddasze wyrz¹-

dzaj¹c du¿e szkody na parterze. Wraz
z pal¹cym siê dachem stopi³a siê tablica wykonana z br¹zu z okazji 750.
lecia nadania praw miejskich Gubinowi (wspomina³em wczeœniej) i czêœæ
dokumentacji GTK. Szybko trzeba by³o
rozwi¹zaæ problem odlewu nowej tablicy pami¹tkowej. Czasu pozosta³o
niewiele. Pomog³y w tym Zak³ady Cegielskiego w Poznaniu które by³y wykonawc¹ odlewu pierwszej tablicy. Zak³ad posiada³ matrycê i w krótkim czasie wykona³ now¹ tablicê która dziœ
znajduje siê w ratuszu.
W 1987 roku Gubiñskie Towarzystwo Kultury 9 maja zosta³o uhonorowane III. nagrod¹ w konkursie "O
tytu³ najaktywniejszego towarzystwa
sfederowanego w Lubuskim Towarzystwie Kultury w roku 1986".
4 czerwca 1987 roku odby³ siê Sejmik Gubiñskiego Towarzystwa Kultury. Dokonano oceny pracy Zarz¹du
GTK i dzia³alnoœci Gubiñskiego Towa-
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rzystwa Kultury. Wybrano nowy zarz¹du w sk³adzie: prezes W³odzimierz
Rogowski, wiceprezes Józef Bartkowiak, wiceprezes Tadeusz Firlej, sekretarz Ma³gorzata Niparko. Wiod¹ca tematyk¹ spotkania by³y wydawnictwa
na najbli¿szy okres.
Z wydawnictwami nie by³o tak prosto jak obecnie. Nale¿a³o mieæ zezwolenie z Urzêdu Kontroli. O takie zezwolenie zwróciliœmy siê do prezesa w
Warszawie.
Zespó³ Redakcyjny pracowa³ w sk³adzie: W³odzimierz Rogowski - przewodnicz¹cy, Józef Bartkowiak, Gra¿yna
Daæko, Tadeusz Firlej, Stanis³aw Komar, Stanis³aw Koœciesza, Ma³gorzata Niparko - sekretarz, Roman Niparko, Stefan Pilaczyñski - kierownik
techniczny, Jan Piszczek, Zygmunt
Traczyk - zastêpca przewodnicz¹cego.
Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e zezwolenie by³o wa¿ne do 1.09.1989 roku i
by³o ostatnim, o jakie zabiegaliœmy.
Dziœ o taki dokument nikt nie pyta,
dlatego stara³em siê go przedstawiæ w
celu przypomnienia. Aby publikacje
wydaæ trzeba by³o przygotowaæ dwa
egzemplarze i przekazaæ do Okrêgowego Urzêdu Kontroli Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze by otrzymaæ (lub
nie) zgodê na wykonanie i rozpowszechnianie "Echa Gubiñskiego" jednodniówki Gubiñskiego Towarzystwa
Kultury. Piecz¹tka urzêdu znajdowa³a siê na pierwszej stronie obu wys³anych egzemplarzy. Jeden pozostawa³
w drukarni, drugi w aktach GTK.

W kwietniu 1991roku ukaza³a siê
publikacja "Z przewodnikiem po Gubinie" autorstwa ksiêdza Aleksandra
Dobrudzkiego. Rozpoczê³a ona seriê
"Zeszyty Gubiñskie" i by³ to Zeszyt
Gubiñski nr 1. Druk wykona³a drukarnia wojskowa funkcjonuj¹ca przy sztabie dywizji w Komorowie.
W minionych latach ukaza³o siê wiele publikacji ksi¹¿kowych autorstwa
cz³onków GTK. Nie sposób jednak
oprzeæ siê pewnej refleksji. Komercjalizacja kultury postêpuje szybkimi krokami. Dlatego nie mo¿na wszelkiego
typu dzia³alnoœci kulturalnej opieraæ
wy³¹cznie na spo³ecznym entuzjazmie.
Do wszystkiego potrzebne jest zabezpieczenie finansowe. I tu zaczynaj¹ siê
problemy. Czy to znaczy, ¿e skoñczy³a
siê epoka wizjonerów takich organizacji jak GTK? Zapewne nie. Prawie 60letnia historia Gubiñskiego Towarzystwa Kultury dowodzi potrzeby jego
istnienia i dzia³ania. Dziêki niemu
Gubin zaistnia³ i nadal istnieje w literaturze i historii, ma swoje mity i legendy. I to liczy siê najbardziej.
Od samego pocz¹tku istnienia Gubiñskiego Towarzystwa Kultury pierwotnie pod nazw¹ Klub Inteligencji
"Lubuszanin", motywem przewodnim
aktywnoœci dzia³aczy by³y sprawy o
charakterze literackim. Niemal takim
samym zainteresowaniem gubiñskich
niespokojnych duchów cieszy³y siê
kwestie fotografiki. Prawie na tym
samym poziomie zainteresowania sytuowa³o siê Ko³o Polskiego Towarzy-
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stwa Turystyczno-Krajoznawczego,
sekcja bryd¿owo-szachowa i sekcja historyczna. Pionierski zarz¹d GTK tworzyli: W³adys³aw Gumiñski - prezes,
Julian Mat³acki - wiceprezes, Jerzy
Brzeziñski - sekretarz, Marian Florczyk - skarbnik, Stefan Chlebny i Wiktor Wawrzonek - cz³onkowie. W sk³adzie Komisji Rewizyjnej znaleŸli siê:
Boles³aw Pop³oñski, £ucjan Dziubek,
Tadeusz Firlej, Ludwik Jutrzenka i
Henryk Orzeszko. W roku 1957 w Klubie Inteligencji "Lubuszanin" goœci³
Marian Brandys. Du¿o czasu spêdzi³
w mieszkaniu pañstwa Firlejów. Wizyta ta zaowocowa³a reporta¿em "Na
granicy" zamieszczonym w ksi¹¿ce "O
królach i kapuœcie" (Warszawa 1959
PIW).
W 1960 roku 16 grudnia "salon literacki" u pañstwa Firlejów odwiedzi³
Jerzy Lovell. Mniej wiêcej w tym samym czasie powsta³ Klub Mi³oœników
Sztuki zorganizowany przez Micha³a
Œwitalskiego. W roku 1961, z inicjatywy Tadeusza Firleja, narodzi³ siê Klub
Filmowy "Flaming". W 1962 roku zorganizowana zosta³a "Wiosna nad
Nys¹" wymyœlona w gronie dzia³aczy
Gubiñskiego Towarzystwa Kultury.
W 1964 roku podpisano umowê o
wspó³pracy miêdzy klubami filmowymi w Gubinie i w Guben. Z niemieckiej strony do aktu podpisania przyczynili siê m.in. Gunter Hausmann i
Peter Wystrach. W roku 1966 zorganizowano I. Przegl¹d Filmów Amatorskich Ziemi Lubuskiej.
GTK mia³o istotny wp³yw na odbu-

dowê rausza. Wniosek do Przewodnicz¹cego Miejskiej Rady Narodowej w
tej sprawie pojawi³ siê 23 kwietnia
1967 roku. Wniosek ten da³ pocz¹tek
dalszych dzia³añ zwi¹zanych z odbudow¹ ratusza, która ruszy³a w 1977
roku.
W dniach 5-7 maja tego samego roku
zrealizowano II. Przegl¹d Filmów
Amatorskich Ziemi Lubuskiej. Nawi¹zano wspó³pracê z Towarzystwem Filmowym w Krakowie. Zaprezentowano
wystawê "Kraków w fotografii".
I. Sesja popularno-naukowa odby³a
10-11 maja 1968 roku. Referaty wyg³osili: W³adys³aw Korcz "Z dziejów Gubina i Ziemi Gubiñskiej", Stanis³aw Kowalski "Geneza powstania i rozwój miasta Gubina na przestrzeni wieków", J.
Muszyñski "Zabytki architektoniczne
na Ziemi Gubiñskiej", Hieronim Szczegó³a "Powstanie w³adzy ludowej w powiecie gubiñskim i pocz¹tki ¿ycia spo³eczno-politycznego w latach 1945-56",
Henryk Dominiczak "Osadnictwo i stosunki ludnoœciowe w powiecie gubiñskim w latach 1945-1960", Henryk Stachowicz "Rozwój gospodarczy powiatu
gubiñskiego w okresie 15-lecia Polski
Ludowej", Walenty Robowski "Oœwiata i szkolnictwo w powiecie gubiñskim
w latach 1945-1960", J. Grzelak "Stan
gospodarczy i perspektywy rozwojowe
miasta Gubina".
W roku 1971 w "Zeszycie Lubuskim"
nr 11. ukaza³y siê materia³y dotycz¹ce
Gubina.
Sesja popularno-naukowa nt. "Powstanie i rozwój Gubina na przestrze-
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ni dziejów" odby³a siê 22 lutego 1975
roku.
W 1979 roku, 5 maja zorganizowano sesjê popularno-naukow¹ zatytu³owan¹ "Gubin wczoraj, dziœ, jutro". Referaty wyg³osili: dr Stanis³aw Kowalski "Wybrane problemy z przesz³oœci
Gubina", Stefan Ciszek "Dzieñ dzisiejszy Gubina", mgr Andrzej Netzel "Perspektywy rozwoju miasta Gubina i regionu", mgr Zdzis³aw Gruberski "Kulturotwórcza rola "Wiosny nad Nys¹".
Kolejna sesja popularno-naukowa z
okazji 750 rocznicy nadania Gubinowi
praw miejskich odby³a siê 23 lutego
1985 roku.
III. Jesieñ Gubiñska rok 1986, IV.
Jesieñ Gubiñska w roku 1987, a 9 maja
Gubiñskie Towarzystwo Kultury zosta³o uhonorowane III. nagrod¹ w "Konkursie o tytu³ najaktywniejszego towarzystwa sfederowanego w LTK w roku
1986". W tym samym roku opublikowano wydawnictwo "Zeszyty Lubuskie
nr 22 Gubin. Zarys historii miasta".
Autorzy tego zeszytu to: Stanis³aw
Kowalski, Zygmunt Traczyk, Czes³aw
Osêkowski, Ryszard Pantkowski, Kazimierz Dêbicki, W³odzimierz Rogowski, Wies³aw H³adkiewicz i Stefan Ciszek.
W rok 1988 ukaza³o siê "Echo Gubiñskie" (jednodniówka) i zorganizowano V. Jesieñ Gubiñsk¹.
W 1991 roku wyszed³ numer 1. "Zeszytów Gubiñskich", w nim "Przewodnik po Gubinie" ks. Aleksandra Dobruckiego. Za spraw¹ aktywnoœci
cz³onków GTK burmistrz Gubina Cze-

s³aw Fiedorowicz ufundowa³ zegar na
ratuszu.
27 listopada 1994 roku og³oszony
zosta³ Konkurs Literacki pod has³em
"Gubin - moje miasto", dla uczniów
szkó³ podstawowych i œrednich. W tym
samym roku ukaza³o siê wydawnictwo
"Gubin w grafice" Ryszarda Pantkowskiego. Prawie równoczeœnie ukaza³a
siê publikacja Stanis³awa Turowskiego "Gubinianie. 21 wspania³ych".
22 kwietnia 1996 roku w Szkole Podstawowej nr 1, przy wspó³pracy tej placówki, zorganizowane zosta³o Forum
Animatorów Edukacji Regionalnej.
Temat wiod¹cy: "Wychowanie regionalne w szkole podstawowej". Referaty
wyg³osili: dr Bogumi³a Burda "Historia regionalna i jej rola w kszta³towaniu œwiadomoœci historycznej uczniów
szko³y podstawowej", dr Ryszard Pantkowski "Wp³yw kontaktów przygranicznych na zmiany postaw spo³ecznych m³odzie¿y", dr Mieczys³aw Wojecki "Wychowanie regionalne poprzez
krajoznawstwo i turystykê", Stanis³aw
Turowski (komunikat) "Próby edukacji regionalnej na przyk³adzie Szko³y
Podstawowej nr 1 w Gubinie". Równoczeœnie ukaza³o siê opracowanie pt.
"Lubuskie Rodowody" pod redakcj¹
Mieczys³awa Wojeckiego (Gubin - Zielona Góra 1996). W tym samym roku
w dniach od 18 do 21 wrzeœnia odby³y
siê w auli Szko³y Podstawowej nr 1
Gubiñskie Prezentacje Literackie i
Plastyczne. Z miejscowych twórców
uczestniczyli m.in.: £ucjan Dziubek,
Tadeusz Firlej, Kazimierz Ostrowski,
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Walenty Andrzej Robowski, Stanis³aw
Turowski, Bo¿ena Twardowska i Jerzy
Urbanowicz.
5 grudnia 1996 roku dla wszystkich
wydawnictw GTK powo³ano jedn¹ redakcjê w sk³adzie: Stanis³aw Komar redaktor naczelny, Walenty Andrzej
Robowski - z-ca redaktora naczelnego,
Ireneusz Balczyñski - sekretarz redakcji, Jan Bakalarz - skarbnik, Stefan
Pilaczyñski - redaktor techniczny, Jerzy Szostak - redaktor techniczny.
Ukaza³y siê wydawnictwa Tadeusza
Firleja - "Almanach poezji gubiñskiej"
oraz "Wiersze i aforyzmy".
24 maja 1997 roku w Klubie Garnizonowym uroczyœcie obchodzono 40.
Gubiñskiego Towarzystwa Kultury.
Minister kultury wyró¿ni³ odznak¹
honorow¹ "Zas³u¿ony dzia³acz kultury" siedmiu regionalistów: £ucjana
Dziubka, Tadeusza Firleja, Stanis³awa Komara, Stefana Pilaczyñskiego,
Walentego Andrzeja Robowskiego,
W³odzimierza Rogowskiego i Stanis³awa Turowskiego.
3 lutego 1998 roku na posiedzeniu
zarz¹du GTK rozstrzygniêty zosta³
konkurs na logo Gubiñskiego Towarzystwa Kultury. I i II miejsce - projekty
Jerzego Ponikiewskiego, III miejsce projekt Stefana Pilaczyñskiego.
Istotnym sk³adnikiem dzia³alnoœci
GTK by³y spotkania autorskie, organizowane w ró¿nych miejscach: szko³ach, domu kultury, bibliotekach, Klubie Garnizonowym. Goœciliœmy pisarzy
i redaktorów m.in.: Janusza Koniusza,
Alfreda Siateckiego, Eugeniusza Kurza-

wê, Czes³awa Markiewicza, Tomasza
Florkowskiego, Zdzis³awa Marusiaka,
Wieñczys³awa Polaczka, Paw³a Sorokê,
Micha³a Kaziowa i Zygmunta Kowalczuka. Goœcili u nas naukowcy, m.in.:
prof. Czes³aw Osêkowski, prof. Wies³aw
H³adkiewicz, dr Mieczys³aw Wojecki,
prof. Zbigniew Izdebski, dr Ryszard
Pantkowski, dr Stanis³aw Kowalski, dr
W³adys³aw Mochocki, dr W³odzimierz
Kwaœniewicz i mgr Edward D¹browski.
Urz¹dzaliœmy promocje ksi¹¿ek, m.in.:
z Gubina: Kazimierza Ostrowskiego,
Tadeusza Firleja, Ryszarda Pantkowskiego, W³odzimierza Rogowskiego,
Stanis³awa Turowskiego, Jana Skóry,
z Zielonej Góry: W³odzimierza Kwaœniewicza, Janusza Koniusza, Alfreda Siateckiego, Czes³awa Markiewicza, Zygmunta Kowalczuka i Zdzis³awa Paduszyñskiego z Krosna Odrzañskiego.
Przygotowaliœmy te¿ promocje ksi¹¿eczek zbiorków twórczoœci dzieci z klas
pocz¹tkowych. Tomik "Skrzypce", opracowany przez Dorotê Balczyñsk¹, nauczycielkê w Szkole Podstawowej nr 2
i tomik "S³oneczne s³owa" opracowany
przez Mariê Granda nauczycielkê Szko³y Podstawowej nr 3.
Z uwag¹ odnotowujemy sylwetkê
twórcz¹ kolegi Stanis³awa Turowskiego, autora kilku ksi¹¿ek, który od 40
lat publikuje swoje prace w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, g³ównie na
tematy oœwiatowe i spo³eczno-kulturalne.
Organizowaliœmy wystawy, promocje twórczoœci plastycznej, m.in.: Adama Jarosza (malarstwo), Jerzego Po-
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nikiewskiego (malarstwo), Stanis³awa
Koœcieszy z Drzeñska (rysunek humorystyczny), Jolanty Kucharskiej (fotografia), Juliana Zap³atyñskiego z Chlebowa (rzeŸba), Kornela Kolasiñskiego
(malarstwo, lalkarstwo) i Jerzego Fedro (grafika, malarstwo).
Nale¿y przypomnieæ, ¿e Gubiñskie
Towarzystwo Kultury ma swój inspiratorski i organizacyjny udzia³ w przywróceniu do nale¿nej funkcji kulturowej Galerii GDK "Ratusz".
Organizowaliœmy spotkania i wyk³ady w ramach pocz¹tkuj¹cego Uniwersytetu III Wieku. Tu swoj¹ wiedz¹ dzielili siê m.in.: dr Ryszard Pantkowski,
dr Mieczys³aw Wojecki, mgr in¿. Zenon
Pilarczyk, mgr W³odzimierz Rogowski,
podró¿nik i alpinista Wies³aw Galewski, Agata Kowalewska rehabilitantka
z Zielonej Góry.
Próbowaliœmy wspó³pracy z dzia³aczami kultury w Guben. 10 wrzeœnia
1999 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej odby³o siê spotkanie z dokumentalistami z tamtej czêœci miasta.
Obszerniej do tematu ustosunkowa³ siê
historyk i kronikarz Gerard Gunia. Nie
uda³o siê, na razie, nawi¹zaæ regularnej wspó³pracy choæby dziennikarskiej.
Utrzymujemy natomiast bardzo dobre
kontakty nieformalne. Ciep³¹ atmosferê tworzy³ szczególnie poeta, dziennikarz Hans Joachim Bergmann, a z naszej strony pani Zenona Dyrbusch, w³aœcicielka Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Bie¿ycach.
Od lutego 2000 roku do sierpnia
2001 roku Gubiñskie Towarzystwo

Kultury sprawowa³o honorowy patronat nad prywatnym Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Bie¿ycach prowadzonym przez dyrektor Zenonê Dyrbusch. Z jej inicjatywy zorganizowane
zosta³y obchody 1000-lecia tej wsi (30
kwietnia 2000 roku) z licznym udzia³em by³ych, przedwojennych mieszkañców, tej miejscowoœci.
Gubiñskie Towarzystwo Kultury inicjowa³o starania o utworzenie muzeum
w Gubinie. Wkrótce tê ideê przejê³o
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej i z powodzeniem doprowadzi³o do zorganizowania Izby Muzealnej
w Gubinie. GTK uczestniczy³o równie¿
w pierwszych inicjatywach dotycz¹cych renowacji zabytkowego koœcio³a
farnego.
Gubiñskie Towarzystwo Kultury
w³¹czy³o siê w organizacjê Konkursu
na Pamiêtniki Pogranicza, pilotowan¹
przez prof. dr. hab. Stanis³awa Lisieckiego z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W pracy Jury konkursu bra³ udzia³ Stanis³aw Wawrzyniak wiceburmistrz Gubina i Stanis³aw Turowski prezes GTK. Nagrody
przyznano cz³onkom GTK: I - Kazimierzowi Ostrowskiemu, II - Tadeuszowi
Firlejowi, III - Ma³gorzacie Wlaze³.
Inni mieszkañcy Gubina zostali wyró¿nieni - Eugenia Mochnacz, znana lekarz i Bart³omiej Bartczak (dzisiaj
burmistrz).
Wspó³organizowaliœmy z Gubiñskim
Stowarzyszeniem Abstynentów "Lubsza" Konkurs Literacki "TrzeŸwoœæ
jako wartoœæ". W 2001 roku zorgani-
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zowaliœmy Konkurs Fotograficzny pn.
"Ziemia Gubiñska w obiektywie".
Uda³o nam siê zrealizowaæ 10 edycji
Konkursu Literackiego O "Z³ote Pióro". Kolejne edycje nosi³y imiê Tadeusza Firleja. W 2018 roku odbêdzie siê
20. edycja konkursu. W sumie trafi³y
do nas prace oko³o 450 autorów z Ziemi Lubuskiej i innych regionów. Pisz¹cy pochodzili m.in. z: P³ocka, Raciborza, G³ogowa, Zduñskiej Woli, Katowic.
Jesteœmy ogromnie wdziêczni redaktorowi Januszowi Koniuszowi, który od pocz¹tku - zawsze przewodniczy³
pracom Jury konkursu.
Mamy wiele satysfakcji ze wspó³pracy z Towarzystwem Kultury AKOLADA z Nowej Soli. Dobrym duchem tych
kontaktów jest, obecny na dzisiejszym
Jubileuszu, skuteczny animator ¿ycia
umys³owego Wojciech Jachimowicz (z
grup¹ przyjació³), zwi¹zany tak¿e z
Dolnoœl¹skim Towarzystwem Spo³eczno-Kulturalnym we Wroc³awiu.
Bardzo pomocne w dzia³alnoœci naszego stowarzyszenia s¹ kontakty, konsultacje z kole¿ank¹ Ann¹ Makowsk¹Cieleñ z Gorzowa Wlkp., reprezentuj¹c¹ lubuskie w Radzie Krajowej Ruchu Stowarzyszeñ Regionalnych
Rzeczpospolitej Polskiej. Anna Makowska-Cieleñ od kilku lat pracuje w Jury
naszego konkursu o "Z³ote Pióro".
Zawsze ¿yczliwym wsparciem pomaga³ nam przewodnicz¹cy Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeñ Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej Anatol
Jan Omelaniuk.
Nawi¹zaliœmy pocz¹tkowe kontakty

z regionalistami z Raciborza, gdzie
dzia³a doœæ silne œrodowisko literackie.
Zdecydowaliœmy siê na próbê sta³ych
kontaktów, wzajemnych wizyt z zielonogórskim Stowarzyszeniem Jeszcze
¯ywych Poetów (prezesuje Jolanta
Pytel).
Podkreœliæ nale¿y cenny wk³ad w
dzia³alnoœæ Gubiñskiego Towarzystwa
Kultury ludzi ze œrodowiska wojskowego, a szczególnie oficerów: mjr. Zbigniewa Krawczyka, mjr. Jerzego Ziêby, mjr. Stanis³awa Komara. Trudno
sobie wyobraziæ ¿ycie kulturalne w
Gubinie, bez ogromnego zaanga¿owania w dzia³alnoœæ wydawniczo-redaktorsk¹ pp³k. Stefana Pilaczyñskiego.
Pozytywnie oceniamy relacje z w³adzami miasta. Urzêduj¹cy dziœ burmistrz Bart³omiej Bartczak i Rada
Miejska daj¹ powody, by optymistycznie patrzeæ na ich dialog z GTK.
Przez ubieg³e 60 lat zrobiliœmy,
cz³onkowie GTK, wszyscy, wedle swoich mo¿liwoœci, sporo dla rozwoju ¿ycia
umys³owego, kulturalnego naszego
miasta Gubina, ale oceniamy, ¿e uczyniliœmy za ma³o. Mo¿e to te¿ kwestia
ogólnych warunków spo³ecznych. W
ka¿dym razie rozgrzeszamy siê refleksj¹, i¿ lepiej robiæ cokolwiek po¿ytecznego, ni¿ pozostawaæ w stanie rezygnacji. Krótkie wyst¹pienie, acz o
charakterze w jakimœ stopniu uroczystym, nie pozwala indywidualnie doceniæ ka¿dego, kto na to zas³uguje.
K³aniamy siê z wdziêcznoœci¹ Jego
Magnificencji prof. dr. hab. Czes³awowi Osêkowskiemu, do niedawna rek-
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torowi Uniwersytetu Zielonogórskiego
za sta³¹ ¿yczliwoœæ i zrozumienie dla
problemów tutejszego œrodowiska, za
rozs³awianie naszego miasta. Za twórczy, buduj¹cy wysi³ek dziêkujemy dziœ
wszystkim, którzy nie byli obojêtni na
sprawy kultury. Nieœmia³o trochê dziêkujemy równie¿ sobie - wzajemnie.
Inspiracje "Dobre Duchy Gubiñskiego Towarzystwa Kultury"
To du¿y jubileusz - 60 lat pracy organicznej. Z tej okazji nale¿¹ siê s³owa uznania; dla dobrej pamiêci. Oceniliœmy - bêd¹c bardzo blisko i najbli¿ej pilotuj¹cej dzia³alnoœci Gubiñskiego Towarzystwa Kultury - ¿e nale¿y
siê, publicznie, powiedzieæ, ca³emu œrodowisku miasta i gminy Gubin, burmistrzowi Bart³omiejowi Bartczakowi
i wójtowi Zbigniewowi Barskiemu,
radnym - serdecznie dziêkujemy. Zapisaliœmy poni¿ej nazwiska osób (osobowoœci), które wyraziœcie funkcjonowa³y i funkcjonuj¹ na horyzoncie kultury Gubina i regionu. Przepraszamy
Kole¿anki i Kolegów, których nazwiska nie zosta³y tu nale¿ycie odnotowane, czy pominiête. Je¿eli tak siê sta³o,
to przez nasze niedopatrzenie. Ale jest
te¿ inny powód: z góry za³o¿yliœmy, ¿e
przygotowuj¹c niniejszy artyku³ pójdziemy drog¹ subiektywnego wyboru
spoœród twórców, organizatorów, którzy swoj¹ aktywnoœci¹ zwracaj¹ na siebie pozytywn¹ uwagê. S¹ i tacy, co ze
skromnoœci wol¹ dyskrecjê.
Z poczuciem wdziêcznoœci dziêkuje-

my za ró¿n¹ fizyczno-materialn¹ pomoc
w realizacji naszych planów, imprez.
Oto nazwiska, wed³ug naszego subiektywnego wyboru:
- Kazimierz Dêbicki (pomoc pedagogiczna, techniczna),
- Tomasz Florkowski (wspó³praca literacko-plastyczna),
- Janusz Gajda (wspó³praca merytoryczna i organizacyjna),
- Janina Izdebska (wspó³praca merytoryczna, umiejêtnoœæ gromadzenia
i przetwarzania materia³ów intelektualnych),
- Wojciech Jachimowicz (bardzo
¿ywa, modelowa wspó³praca merytoryczna i organizacyjna),
- Julian Kassowski (pomoc organizacyjna i techniczna),
- Micha³ Kaziów (wspó³praca literacka, techniczna),
- Janusz Koniusz (wyj¹tkowo cenna
pomoc, opieka merytoryczno-kulturalna i literacka),
- dr Mieczys³aw Wojecki (wspó³praca "wszechkulturalna").
Jan Bakalarz
WyraŸnie oszczêdny. Autentycznie
lubi³ pieni¹dze. "W razie czego" bardzo niechêtnie siêga³ do kieszeni i "gêsto" siê usprawiedliwia³, ¿e naprawdê,
wyj¹tkowo, poszed³ do pracy bez grosza. By³ te¿ bardzo powœci¹gliwy w
dysponowaniu z³otówkami spo³ecznymi. Rozpisywa³ przychody i wydatki
wzorowo i dok³adnie. Nie mieliœmy
dziêki temu k³opotów prawno-finansowych. Trzyma³ porz¹dek "w papie-
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rach". Interesowa³ siê histori¹, g³ównie go zajmowa³y wielkie bitwy, strategie s³awnych dowódców. "Dozbiera³
siê" pokaŸnego zestawu dzie³ traktuj¹cych o militarnych wyczynach ró¿nych armii. Pasjonowa³o go harcerstwo. Pe³ni³ w tej organizacji dowódcze funkcje, zawsze wspó³pracuj¹c ze
sztandarowym harcerzem, druhem W.
A. Robowskim. Mo¿na chyba powiedzieæ, ¿e w trudnych, tu¿ powojennych
latach J. Bakalarz znalaz³ sobie odpowiednie miejsce na ziemi. Jeszcze trzeba zaznaczyæ: J. Bakalarz by³ znakomitym przyjacielem i koleg¹.
Maria Bartkowiak
Bardzo sympatyczna, kole¿eñska,
uczynna. Ze œwiadomoœci¹ koniecznoœci i wa¿noœci proponowanego jej zadania godzi³a siê na rolê, zwykle wyj¹tkowo trudn¹ akurat. Na przyk³ad
ostatnio - wziê³a na siebie misjê przewodnicz¹cej Komisji Rewizyjnej. W
¿adnej sytuacji nie opuszcza jej dobry
nastrój, poczucie humoru. Jest niezawodna w realizowaniu przyjêtego na
siebie zobowi¹zania. W chwilach
"ciemnawych" GTK, bez rozczulania
siê, podejmowa³a "dyplomatyczne"
´kontakty dla zapewnienia organizacyjnej równowagi naszego stowarzyszenia. Uosobienie w jednym - energii
dzia³ania i rozs¹dku, poczucia odpowiedzialnoœci. To mi³e mieæ ko³o siebie kogoœ do kogo - w k³opotach - mo¿na zatelefonowaæ.
Józef Bartkowiak
Szlachetna dusza. ¯y³ tak, jakby bez-

ustannie chcia³ dawaæ siebie (i z siebie) serdecznoœæ, dobroæ i inne rzeczy,
które mo¿na przypisaæ (znaczeniowo)
wspomnianym dwóm jednostkom jêzykowym. W kierowanej przez niego
szkole wyczuwa³o siê atmosferê spokoju. Pracownicy pedagogiczni i poza
pedagogiczni byli przez dyrekcjê szanowani. Chwile wolne od obowi¹zków
etatowych przeznacza³ na rozwi¹zywanie problemów z zakresu szkolnego i
pozaszkolnego ¿ycia sportowego m³odzie¿y i doros³ych. Najbardziej interesowa³a go pi³ka siatkowa. Pe³ni³, z powodzeniem, przez lata, spo³ecznie, bardzo wa¿ne funkcje kierownicze w
strukturach organizacyjnych tej dyscypliny na poziomie miejskim, regionalnym i krajowym. Znajdowa³ sto
sposobów, nawet w najtrudniejszej sytuacji, ¿eby pomóc - duchowo, merytorycznie, technicznie. Nie mia³ uprzedzeñ do ¿adnej organizacji spo³ecznej
czy instytucji. Wzór kultury osobistej,
wychowawca z prawdziwego zdarzenia. Du¿o serca w³o¿y³ w budowanie
Gubiñskiego Towarzystwa Kultury.
Stanis³aw Chrz¹stek
Zawsze w doskona³ym humorze.
Zdecydowany. Porusza³ siê sprê¿ystym
krokiem. Autentyczny oficer Wojska
Polskiego. Rozmi³owany w turystyce.
Organizator inicjatyw gubiñskiego œrodowiska Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nietrudno
by³o go dostrzec na ulicy, gdy niemal
za ka¿dym razem, kiedy wychodzi³ z
domu, prowadzi³ rower, ¿eby po chwili
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w³¹czyæ siê do ruchu drogowego. O rowerze wiedzia³ chyba wszystko. Sam
naprawia³ swój ekonomiczny (i ekologiczny) pojazd. Niektórzy, coraz czêœciej, przy ró¿nych okazjach za³atwiali swoje sprawy. On… S. Chrz¹stek
doskonale rozumia³ m³odzie¿. By³o to
widoczne najwyraŸniej podczas wycieczek. Wyró¿nia³ siê nawykami z zakresu kultury osobistej. By³ cz³owiekiem
bardzo ¿yczliwym, ciep³ym. Mia³ mir
zarówno wœród doros³ych jak i w spo³ecznoœciach m³odzie¿y szkolnej.

Zenona Dyrbusch
Nauczycielka. Kobieta, która - w³aœciwie - sama sobie wymoœci³a do
awansu spo³ecznego. By³o to bardzo
trudne, jeœli zwa¿yæ, i¿ wczesne dzieciñstwo przypad³o te¿ na lata wojny i
okupacji. Jednak skorzysta³a z warunków, jakie nasze pañstwo, spo³eczeñstwo stworzy³o i pracuj¹c zawodowo,
godz¹c ró¿ne przeciwnoœci, zdoby³a
wy¿sze wykszta³cenie budzi zaufanie
i "zakotwiczy³a siê" w œrodowisku wielkomiejskim, gdzie znalaz³a zatrudnienie ("dyrektorskie") na styku oœwiaty
i kultury. Id¹c z nurtem przemian spo³eczno-ekonomiczno-politycznych wróci³a do gospodarstwa rodziców w Bie¿ycach. Realizowa³a swoje wczeœniejsze plany. Pocz¹tkowo z pewnym niedowierzaniem traktowano zamierzenia co do uatrakcyjnienia ¿ycia we wsi
Bie¿yce. Zje¿d¿ali tam coraz czêœciej,
coraz liczniejsi goœcie w wielu przypadkach Niemcy, przedwojenni mieszkañcy tej wsi. Uda³o siê. W obiektach gospodarstwa rodziców zorganizowa³a
prywatne Muzeum Gospodarstwa
Wiejskiego w Bie¿ycach. Postawi³a na
pracê z dziatw¹ szkoln¹. Prowadzi³a
zajêcia twórcze, artystyczne, np. próby spo³eczno-teatralne przygotowywane przez miejscow¹ m³odzie¿
"uczniowsk¹".

£ucjan Dziubek
Prawdziwy weteran ruchu kulturalnego na prowincji. Ciekawa osobowoœæ,
uczynny. Lubiany w œrodowisku miasta
za doœæ oryginalny styl ¿ycia. Interesuj¹cy pedagog. Bardzo kole¿eñski. Doœwiadczony dzia³acz spo³eczno-polityczny. Zas³u¿ony œrodowisku miasta. Nauczyciel pionier w zakresie nauczania
jêzyka niemieckiego i polsko-niemieckiego pojednania; nieobca mu by³a dydaktyka ³aciny. By³ przede wszystkim
nieprzeciêtnym polonist¹. Wyró¿nia³ siê
mi³oœci¹ do literatury. Przechowywa³ w
pamiêci wiele utworów, strof. To p³odny poeta. Na lekcjach (i podczas lokalnych imprez, uroczystoœci), w miarê
potrzeby, recytowa³, nawet d³ugie fragmenty wa¿nych tekstów. Niezmordowanie popularyzowa³ piêkne s³owo. Ów
belferski kapita³ starannie pielêgnowa³.
£. Dziubek to humanista. Przy tym
Jerzy Fedro
wszystkim by³ cz³owiekiem ujmuj¹co
Uosobienie spokoju, dobroci, ¿yczliskromnym. Mo¿liwoœæ wspó³pracy, po- woœci. Zdolny do poœwiêceñ w imiê
rozmawiania z nim to uczta duchowa. sprawy. G³ównie oddany dla wszelkich
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dzia³añ s³u¿¹cych szeroko pojmowanej
kulturze. I tej wielkiej, "elitarnej" z
warszawskich szczytów i tej z mniejszych miast podobnych stolicy, b¹dŸ,
gdy trzeba zaspokoiæ ambicje ma³ych
miejscowoœci z Polski "terenowej…"
Wyrozumia³y dla twórców amatorów.
Znakomity mecenas, mistrz dla m³odych artystów czy po prostu nowo odkrytych talentów. J. Fedro szczególny
dialog prowadzi z twórcami sztuk plastycznych. Na podkreœlenie zas³uguje
jego skromnoœæ. Wielu doœwiadcza…
"Zaliczy³" multum nagród, wyró¿nieñ,
ale wci¹¿ nie traci artystycznej wra¿liwoœci (a raczej j¹ wyostrza). Nie gubi
zdolnoœci i trzeŸwego patrzenia na
œwiat.

Ogólnie - lubiana i znana w lokalnej
spo³ecznoœci.

Florian Firlej
Widywaliœmy siê doœæ czêsto, w najgorszym przypadku, jedno spotkanie
w miesi¹cu. Niekiedy ¿yczliwie mu
zazdroœci³em. Bardzo przedsiêbiorczy,
oczytany, inteligentny, wyrobiony towarzysko. Umia³ rozmawiaæ; mimochodem jakby rzuca³ s³owa (takie odnosi³o siê wra¿enie). Przy skromnych
naszych mo¿liwoœciach finansowych
podejmowaliœmy czasem dzia³ania
doœæ nietypowe; g³ównie natury wydawniczej, sztuk plastycznych. W tych
trudnawych ogólnie warunkach ekonomicznych Florian tryska³ inicjatywami. Szuka³ kontaktów z oryginalnymi
Barbara Firlej-Malinowska
osobowoœciami. Niestety przedwczesna
Osoba doœæ tajemnicza. Prawie na œmieræ mu przeszkodzi³a…
sta³e przebywaj¹ca w mieszkaniu pañstwa Firlejów. Odnosi³o siê wra¿enie,
Leokadia Firlej
¿e by³a bardzo potrzebna w³aœcicielom
Kto jej nie zna³ w Gubinie… Najczêtego specyficznego lokalu gastrono- œciej, rowerem, przemierza³a miasto z
micznego albo mo¿na powiedzieæ - pry- pó³nocy na po³udnie, ze wschodu na
watnego klubu kultury. Z pewnoœci¹ zachód. Nie by³o dla niej zagadk¹ podobrze siê czu³a wœród doœæ niezwy- przeplatane dziwnie ulice z obrze¿y
k³ych goœci - przyzwoicie jak na gu- miasta. Du¿o wiedzia³a o naszej "mebiñskie warunki - wykszta³conych, a tropolii" Chêtnie wyjaœnia³a ró¿ne
niektórzy - z wyraŸnym zaciêciem momenty dotycz¿e historii Gubina.
twórczym. Basia by³a zadowolona z Du¿o i chêtnie opowiada³a o swojej
takiego towarzystwa. Tego typu kon- pracy zawodowej, pielêgniarskiej. Trotakty sprzyja³y jej obowi¹zkom etato- chê osobliwie prowadzi³a dom, bardzo
wym. Przez szereg lat pracowa³a w otwarty. Drzwi do mieszkania czêsto
miejscowej gazecie - samorz¹dowej, a niezamykane i za dnia, i w nocy. Goœci
póŸniej prywatnej - w charakterze re- podejmowa³a "natarczywie". Trudno
daktora, sekretarza redakcji. Potrafi- by³o z tych progów wyjœæ bez "zalicze³a "wyczuæ" , gdzie nale¿y byæ i kiedy. nia" szklanki herbaty, bez spróbowania
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chocia¿ ciasta ("sama piek³am, naprawdê"). Pani Lodzia swoim temperamentem, ciekawoœci¹, co siê dzieje w rodzinie goœcia. Interesowa³y j¹ kwestie literackie, szczególnie tycz¹ce siê warsztatu pisarskiego. Twórców pocz¹tkuj¹cych zachêca³a do wytrwa³oœci. Posiada³a zmys³ organizatorski, "pojednawczy". S³owem - bardzo przyczyni³a siê
do tworzenia klimatu dla powstania i
dzia³alnoœci Firlejówki. Wnios³a du¿y
wk³ad w rozwój gubiñskiego œrodowiska kulturalnego, literackiego.

"instytucja", autorytet, pedagog, dzia³acz samorz¹dowy, spo³eczno-kulturalny, publicysta z zaciêciem polemicznym. Pe³no go wszêdzie. Bardzo czêsto zabiera g³os w sprawach publicznych. Potrafi dostrzegaæ, w szerszej
perspektywie, problemy miasta. Bardzo kontaktowy. Œwietnie porozumiewa siê z ludŸmi o ró¿nym poziomie intelektualnym. Wzór kultury ogólnej,
osobistej. S³ynie te¿ z tego, ¿e desperacko walczy o dobro mieszkañców
Gubina i okolic. Kiedyœ toczy³ boje o
szko³ê pielêgniarsk¹. Zwyciê¿y³. Obecnie prowadzi bataliê o szpital.

Tadeusz Firlej
Cz³owiek instytucja. Poeta. Turysta.
Zakochany w górach, mi³oœnik przyrody i jej gorliwy obroñca. Rozmi³owany
w Gubinie. Wyj¹tkowo szanowany w
regionie. Mia³ wielu przyjació³ w ró¿nych miastach, z terenu pobliskich
województw. Podziwia³em jego goœcinnoœæ, otwartoœæ na obcych. Nie przywi¹zywa³ wagi do dóbr materialnych.
Zapocz¹tkowa³ proces gromadzenia
dokumentacji odzwierciedlaj¹cej aktywnoœæ, doœæ specyficzn¹, organizowania siê gubinian. Sam napisa³ kilka
ksi¹¿ek - poetyckich i dokumentalnych. Posiada³ dar zjednywania sobie
ludzi. Nie liczy³ swojego czasu, gdy
trzeba by³o coœ za³atwiæ dla miejscowej spo³ecznoœci. Bardzo lubi³ pracowaæ z m³odzie¿¹ w ró¿nym wieku. Znany we wszystkich gubiñskich szko³ach.
Taki nieetatowy wychowawca.

Ida Kaczanowska
Jej energii starczy³oby na kilka osób.
Na imprezie, konferencji przywita siê z
ka¿dym, zagada coœ na "wspó³czuj¹co"
albo na weso³o. Przy tym nie szczêdzi
buziaka, uœcisków. Jak siê zjawia na
zebraniu, to od razu wiadomo. G³oœne
"dzieñ dobry" i jakieœ entuzjastyczne,
dobrze s³yszalne serdecznoœci. Poetka.
Solistka grupy œpiewaczej "£u¿yczanki". B³yskotliwa, wysoce praktyczna. Na
ka¿de zgromadzenie na co najmniej kilka, kilkanaœcie osób i wiêcej. ma przygotowane "apetycznie" teksty, fragmenty utworów do czytania lub sama recytuje, z pamiêci, nawet d³ugie teksty. Nie
ogranicza siê do popisów artystycznych.
Zadaje, publicznie, m¹dre pytania.
Œmia³o interpretuje wydarzenia spo³eczne, kulturalne.

Zygfryd Gwizdalski
Jeden, a jakby dziesiêciu. Obywatel,

Danuta Kaczmarek
Kobieta nie do pokonania. Jeœli prze-
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ciwnik nie mia³ z ni¹ do czynienia,
musi zainkasowaæ k³opotliwe "ciosy"
trafione, mo¿e dokuczliwe, bolesne. To
gor¹cy temperament. Ma si³ê, umiejêtnoœci, ¿eby w walczyæ o swoje interesy.
Ustalone przez siebie cele z powodzeniem realizuje. Dysponuje bogatymi
zasobami natury towarzyskiej. Starcza
jej kondycji na obronê kogoœ z jej przyjació³. D. Kaczmarek - nauczycielka
wyj¹tkowo aktywna, bez kompleksów,
z zaciêciem artystycznym na polu wokalistyki i muzyki. Mi³o jest pozostawaæ w przyjaŸni z tak¹ osobowoœci¹.
Potrafi przyk³adnie godziæ obowi¹zki
rodzinno-domowe. Przez swoje liczne
wystêpy artystyczne, g³ównie w charakterze dyrygentki grupy œpiewaczej
Gubiñskie £u¿yczanki. W ten sposób
staje siê ambasadork¹ Gubina.
Krystyna Kaczmarek-Skóra
Da siê zebraæ rzeczy, cechy najwa¿niejsze, w³aœnie takie , jak wed³ug naszego gustu powinny tutaj byæ zaakcentowane. Aktualnie - prezes Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego w Gubinie. Nie mo¿na ukrywaæ faktu, ¿e to nauczycielka z par¹.
Trzeba ¿yæ z ni¹ w zgodzie. Ma du¿e
doœwiadczenie w pracy zawodowej i
spo³ecznej. Z mistrzostwem pos³uguje
siê prawami psychologii. Ma odpowiednie wyczucie, jeœli idzie o dzisiejsze
przemiany spo³eczne. Ujê³o nas w osobowoœci K. Kaczmarek-Skóra wielkie
serce dla ludzi, szczególnie dzieci, niepe³nosprawnych, przewlekle chorych.
Wyró¿nia siê i tym, ¿e w nadzwyczaj-

nej sytuacji nie oszczêdza w³asnych
œrodków, chocia¿ nauczycielskie pensje, wiadomo, jakie s¹. K. KaczmarekSkóra dorobi³a siê wielkiego autorytetu. Jest bardzo szanowana w lokalnej
spo³ecznoœci Gubina. Warto mieæ z tej
miary indywidualnoœci¹ dobre kontakty; tak¿e w dzia³alnoœci kulturalnej.
Urszula Kondracik
Popularna w Gubinie Ula. Kobieta
wielokierunkowo aktywna. Przebojowa. Uczynna. Chyba wzorowa optymistka. Zawsze doradza: nie przejmowaæ siê, jakoœ to siê wyreguluje. G³ównie jest tam, gdzie idzie o zorganizowanie pomocy, przede wszystkim, gdy
trzeba interwencji w obronie s³abszych,
a najpierw, jeœli w rachubê wchodzi
zagro¿enie dla zdrowia i wyj¹tkowo
skuteczna w zakresie pomocy osobom
niepe³nosprawnym. Jest w Gubinie
prezesem Towarzystwa Walki z Kalectwem. Obchodzi j¹ dola i dzieci, i doros³ych. W œrodowisku TWK siê poznaliœmy. "Zaliczyliœmy" kilka lat potrzebnej ludziom wspó³pracy. U. Kondracik
wyró¿nia siê w gronie dzia³aczy stowarzyszeñ spo³eczno-kulturalnych. Ostatnio znalaz³a sobie miejsce w grupie
osób pisz¹cych. Ma plany literackie.
Stanis³aw Komar
Oficer Wojska Polskiego. Swoimi
powinnoœciami s³u¿bowymi zwi¹zany
by³ zawsze z kultur¹ wojskow¹. Wyró¿nia³ siê na tym polu bardzo korzystnie i bardzo znacz¹co. Nale¿a³ do tych
duchów ¿ycia kulturalnego w kosza-
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rach, którzy nieskrêpowanie anga¿owali siê w dzia³alnoœæ pisarsk¹, sceniczn¹, plastyczn¹, wychowawczo-prasow¹.; by³ wyj¹tkowo otwarty na wspó³pracê ze œrodowiskiem cywilnym. Pilnie uczestniczy³ w organizowaniu prasy lokalnej. Redagowa³, pisa³, inspirowa³ i systematycznie poszerza³ grono
pisz¹cych z terenu naszego miasta i
gminy. Ujmowa³ swoj¹ wzorow¹ pracowitoœci¹. Uzgodnienie zadania, które
mia³ realizowaæ, np. przygotowanie scenariusza imprezy nigdy nie trwa³o d³ugo. Pyta³ o tylko terminy. Cz³owiek nies³ychanie ciep³y dla ludzi, serdeczny.
Kole¿eñski, nadzwyczaj skromny. Cenny duch lokalnego œrodowiska kulturalnego. Œwietny przyjaciel.

konuje je sumiennie, wzorowo. Zas³uguje na publiczne docenienie. Zachowuje siê skromnie, rzeczowo, nie szuka problemów tam, gdzie ich nie ma.
A. Konstanty jest pogodna dla ludzi i
otrzymuje, w ramach wzajemnoœci,
du¿o gestów szacunku.
Danuta Kuta
Œwietnie nadawa³a siê do pracy inspiratorsko-sztabowej. Wiele imprez,
spotkañ odbywa³o siê wed³ug proponowanych przez ni¹ scenariuszy, projektów intelektualno-artystycznych sama
bezpoœrednio i z powodzeniem realizowa³a; szczególnie gdy rzecz siê odbywa³a w Bibliotece Pedagogicznej, któr¹
wtedy kierowa³a. Znakomicie podejmowa³a "œrodki psychologiczne" zapobiegaj¹ce generowaniu sytuacji konfliktowych. Bo takie zagro¿enia maj¹ miejsce, owszem, czasem w tak Zacnych
zespo³ach ludzi dzia³aj¹cych spo³ecznie. Starannie dokumentowa³a pracê
Zarz¹du i w ogóle stowarzyszenia.
Przez lata by³a szefow¹ Komisji Rewizyjnej. Jest znakomit¹, mi³¹ kole¿ank¹. Cechuje siê dyskrecj¹ i dba³oœci¹ o utrzymanie dobrego klimatu
wspó³pracy w GTK-owskiej wspólnocie. By³a w wyj¹tkowym, bardzo dobrym kontakcie z Firlejówk¹ naszego
niezapomnianego Tadeusza i "zawziêtej" towarzysko Lodzi, jego ma³¿onki

Anna Konstanty
Ró¿ne znaki na niebie i ziemi wskazuj¹, ¿e to obiecuj¹ca pisarka. Jak¹œ
cz¹stkê zas³ugi w odkrywaniu jej talentu ma Gubiñskie Towarzystwo Kultury (pierwsze zwyciêstwa - w Konkursie Literackim im. Tadeusza Firleja O
"Z³ote Pióro". Drobna ciekawostka: A.
Konstanty z profesji jest blisko ekonomiki, z zainteresowania - humanistka.
Gdy do tego dochodzi, i¿ pracuje etatowo w samorz¹dzie lokalnym (odpowiada za oœwiatê i kulturê), nie ma
w¹tpliwoœci. Jeszcze na dodatek - od
kilku lat jest cz³onkini¹ GTK i tu te¿
ma na g³owie wa¿ne sprawy. W Zarz¹dzie GTK szybko da³a siê poznaæ jako
Zbigniew Krawczyk
osoba "napompowana" energi¹, nie w
Oficer Wojska Polskiego - wyposa¿ope³ni wykorzystana. Chêtnie przyjmu- ny we wszystkie przymioty solidnego
je nawet bardzo trudne zadania i wy- mê¿czyzny. Bardzo kulturalny, przyja-
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zny ludziom. W sposób naturalny, ze
spokojem, lecz i ze stanowczoœci¹ podejmowa³ siê trudnych zadañ organizacyjnych. Istotne, ¿e by³ bardzo s³owny. Termin za³atwienia sprawy - to,
wed³ug niego - rzecz œwiêta. Oczywiœcie budzi³ zaufanie. Je¿eli by³ odpowiedzialny za przygotowanie jakiegoœ
dokumentu, to zapis i publiczna prezentacja materia³u, w jego wykonaniu,
tak¿e pod wzglêdem estetycznym, by³y
przez adresatów akceptowane "bez
mrugniêcia". Swoje obowi¹zki i etatowe, i spo³eczne wype³nia³ na najwy¿szym poziomie. Z. Krawczyk do swoich spo³ecznych ról by³ doskonale przygotowany od strony pedagogiczno-psychologicznej.
Wies³aw £abêcki
Oficer Wojska Polskiego. Chodz¹cy
zbiór cnót towarzyskich. Bardzo inicjatywny w kontaktach ze znajomymi i z
obcymi mu dot¹d ludŸmi. Skory do
wszelkiej pomocy Wszystkim. Wyj¹tkowo uczynny dla przyjació³. Ujmuj¹co skromny, z poczuciem przychylnego
dystansu wzglêdem otoczenia bli¿szego i dalszego. Tolerancyjny. Niezawodny w sytuacjach beznadziejnych. Bardzo aktywny spo³ecznik. Powszechnie
lubiany. Po spotkaniu z nim chcia³o siê
pracowaæ.
Halina Nodzak
Ma wyraŸnie swoj¹ dumê. Wydaje
siê, ¿e rejestr jej przyjació³ nie zawiera³by przesadnej liczby pozycji. Wie, i¿
najbezpieczniej liczyæ mo¿na na siebie.

Z ró¿nych, licznych obowi¹zków, które
czêsto sama sobie przydziela, rozlicza
siê wzorowo. Zawodowo - jest nauczycielk¹ muzyki. Ma jeszcze du¿e "talentowe" mo¿liwoœci do wykorzystania.
Œwietnie wspó³pracuje z zaanga¿owanymi spo³ecznie m³odymi ludŸmi. Znakomita organizatorka. Subtelnie przyk³adowo - wp³ywa na decyzje Zarz¹du GTK. Trudniejsze momenty
¿ycia osobistego potrafi g³êboko osadziæ w sobie; na u¿ytek publiczny ma
dobry humor i "zamaszysty" uœmiech.
Ze swoim chórem polsko-niemieckim
odnosi sporo sukcesów artystycznych.
Roman Niparko
Wieloletni dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Urzêdnik, który budzi
zaufanie. Potrafi unikaæ anga¿owania
siê w spory "polityczne". Obce mu jest
zajmowanie siê plotkami. Takie niebezpieczeñstwo istnieje w jego przypadku. Do biblioteki, wiadomo, zagl¹da wielu ludzi, o ró¿nym doœwiadczeniu; niektórzy, niekiedy myœl¹ o odwecie…W tej placówce kulturalnej szuka siê ksi¹¿ek do "czytania". Wielu tam
wstêpuje miêdzy Bogiem a prawd¹, dla
nadziei normalnego kontaktu z ludŸmi. R. Niparko bez problemu zgodzi³
siê, by GTK mia³o swoj¹ siedzibê w
MBP. Jest to cz³owiek otwarty na innych; stara siê im pomagaæ. Jest, na
co dzieñ, doskona³ym ³¹cznikiem miêdzy Zarz¹dem i cz³onkami. Liczy siê
równie¿ "geograficzna wygoda" (nasze
"biuro" jest usytuowane w œrodku miasta). Œwietnie siê uk³ada wspó³praca
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w organizowaniu imprez, nie tylko
tych, których gospodarzem by³o GTK.
Nawet bardzo drobne nieporozumienia
gasiliœmy ju¿ u Ÿród³a (bez pozostawiania niedomówieñ). W sumie dzia³o siê
wszystko wedle oficjalnego planu,
zgodnie z oczekiwaniami lokalnej spo³ecznoœci.
Ryszard Pantkowski
Intelektualny duch miasta, miejscowego ¿ycia spo³ecznego, kulturalnego.
Jeden z pionierów zorganizowanej aktywnoœci mieszkañców naszego miasta. W znacznym stopniu przyczyni³ siê
do "unormalnienia" stosunków miêdzy
Polakami i Niemcami. Tworzy³ - godny naœladowania - wzór nauczyciela i
cz³owieka, który rozumia³ rolê profesjonalnego wychowawcy. Interesowa³a go pedagogika otwartoœci na œrodowisko. Wczeœnie zdecydowa³ siê na
trud godzenia pracy w szkole i zdobywania wykszta³cenia wy¿szego. Zdoby³
zaszczytny i wiele mówi¹cy tytu³ doktora. D³ugo by³ pierwszym i jedynym naukowcem w Gubinie. Rozmowy z nim z nim mobilizowa³y do pracy
nad sob¹. W szko³ach I œrodowisku
odby³ wiele spotkañ autorskich. Pobudza³ aktywnoœæ zawodow¹, a niekiedy
i twórcza. Swoim przyk³adem i pomoc¹
skutecznie zachêca³ nauczycieli i inne
osoby z grona miejscowej inteligencji
do dokumentowania swojej pracy,
uprawiania zapisków pamiêtnikarskich. Dr Ryszard Pantkowski w wielkiej mierze przyczyni³ siê do budowania szacunku dla pracy umys³owej,

dzia³alnoœci spo³eczno-kulturalnej.
Stefan Pilaczyñski
Oficer Wojska Polskiego. ¯yje z obcowania ze s³owem, g³ównie drukowanym. Jest szczêœciarzem. Trafi³ w pracê zawodow¹, któr¹ bardzo lubi. Chyba z tego zami³owania bierze siê u niego sk³onnoœæ zjednywania sobie osób
do tego swojego "rzemios³a", zajêcia
umi³owanego. Œwietnie siê czuje wœród
"m¹drych" maszyn. Ciekawskim chêtnie objaœnia dzia³anie... Zdradza niektóre tajemnice ich funkcjonowania.
Zna siê na drukarstwie (to jego jedna
z wielu profesji), jest dziennikarzem,
redaktorem, wyj¹tkowo "obfitym" regionalist¹, dzia³aczem spo³ecznym bardzo pracowitym, pe³ni³ (pe³ni) g³ówne
wiod¹ce funkcje w stowarzyszeniach.
Obecnie najwa¿niejsza rola spo³ecznoetatowa to prezes Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Wydawca, autor wielu tekstów, jeden z filarów ¿ycia kulturalnego miasta i gminy Gubin.
Zenon Pilarczyk
Dyskretny, bardzo ¿yczliwy konsultant GTK w sprawach organizacyjnych, techniczno-budowlanych. Chêtnie sugerowa³, do kogo siê zwróciæ w
okreœlonej sprawie. Zapraszany zawsze przychodzi³ na spotkania, przygotowane przez GTK. Stale pogodny,
¿yczliwy i gotów do pomocy. Sugerowa³,
niekiedy na nasz¹ proœbê, drogê wyjœcia z impasu. Skutecznie w³¹cza³ siê
w prace nad przesz³oœci¹ Ziemi Lubu-
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skiej. U³atwia³ kontakty z Wojewódz- niu warunki do podejmowania siê zakim Konserwatorem Zabytków.
dañ pozabran¿owych, przyjmowa³ wyzwania, nie ba³ siê stereotypów. NieWalenty Andrzej Robowski
straszne mu by³o ryzyko. Bez tego
Niezmordowany mi³oœnik Gubina. ostatniego nie da rady czyniæ rzeczy
Nale¿a³ do pierwszych badaczy histo- pozytywne, choæ siê ma stosowne mo¿rii ukochanego miasta. Do pionierów liwoœci i kwalifikacje. Gdy trzeba by³o,
zaliczyæ go trzeba, jeœli idzie o spojrze- wchodzi³ w role administracyjne, lokalnie na miasto w aspekcie Gubin-Gu- ne, tak¿e kierownicze, te pierwszoplaben. Gdy traktowaæ ³¹cznie te miasta, nowe (burmistrz, wicestarosta). Przez
to niemal metropolia… W. A. Robow- lata - dyrektor szko³y (Liceum Ogólski w ró¿nych okresach swego ¿ycia by³ nokszta³c¹cego w Gubinie). Przyjmozaanga¿owany inicjatorsko-organiza- wa³ nowe funkcje wtedy, gdy w poszczecyjnie w gubiñskim œrodowisku harcer- gólnych organizmach spo³ecznych roskim, w administracji oœwiatowej, w bi³o siê ciê¿ko. Prezes GTK od 1978 do
dziennikarstwie, publicystyce. Pisywa³ 1994, póŸniej wiceprezes, aktywny do
do wszystkich tytu³ów prasy gubiñ- dziœ. Oprócz wymienionych wy¿ej inskiej, do "Gazety Lubuskiej", zielono- stytucji ca³y czas by³ (jest) bardzo akgórskiego "Nadodrza", do wychodz¹ce- tywny m.in. w Zwi¹zku Nauczycielgo w ¯arach "Przegl¹du Wschodnio- stwa Polskiego.
£u¿yckiego". Bezinteresowny. Opiekun
zwierz¹t. Mi³oœnik ksi¹¿ek. Umia³ siê
Oleg Sanocki
godziæ z przeciwnoœciami losu. Cz³oPierwsze s³owa do napotkanego
wiek cichy i skromny; a jednoczeœnie przyjaciela, znajomego s¹ ³agodne,
pe³no go by³o w wa¿nych miejscach w przyci¹gaj¹ce. Nastêpne - ju¿ niekoGubinie, tam, gdzie siê coœ niezwyk³e- niecznie takie mi³e, a nawet - wstêpgo dzia³o, szczególnie w wymiarze hi- nie -krytyczne, ostre. Kto go nie zna
storycznym. Z oddaniem anga¿owa³ siê bli¿ej, mo¿e czuæ siê ura¿ony. Nied³uw dzia³alnoœæ Gubiñskiego Towarzy- go jednak reguluje atmosferê i dalsza
stwa Kultury.
konwersacja przebiega w dobrym nastroju. Rozmówcy, najczêœciej przy kluW³odzimierz Rogowski
bowym, kawiarnianym stoliku, wszak
Cz³owiek wybitnie wspó³czesny. Wy- to pierwszej wody dzia³acz spo³ecznokszta³ci³ w sobie odpornoœæ na trudne, kulturalny, publicysta, dziennikarz.
a niekiedy przygniataj¹ce sytuacje. Na Bystry obserwator i analityk. Na tle
"zaczepki" rzeczywistoœci odpowiada jakiegoœ popisu twórcy czy grupy arœmia³o, elastycznie. Z profesjonalnego, tystycznej. Odnosi siê, w dalszej czêg³ównego przygotowania jest pedago- œci wieczoru, wra¿enie, ¿e w towarzygiem: ale jeœli zaistnia³y w jego otocze- stwie siedzi facet b³yskotliwy, inteli-
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gentny. Równie¿ bardzo ¿yczliwy. Gotów do pomocy. Jasno okreœla to, czym
siê w³aœnie zajmuje .W przyjaŸni - dyskretny, wyrozumia³y. Aktywny cz³onek
stowarzyszeñ, "widoczny" te¿ poza
Gubinem i powiatem. Sprawia mi du¿¹
przyjemnoœæ, ¿e mogê na niego liczyæ.
Jan Skóra
Autentyczny duch , który kipi w trzewiach tego pedagoga, wcale nietuzinkowego. Atakuje rzeczywistoœæ, na ró¿ne sposoby. Potkniêcia, przykroœci, jak
napomkn¹³em wy¿ej, nie wyprowadzaj¹ go z równowagi. Lubi robiæ coœ
konkretnego, adresowanego do jakiejœ
spo³ecznoœci, czy do kogoœ indywidualnie. Bo to bardzo szczery humanista
dbaj¹cy o bliŸnich pojmowanych jak
najszerzej. Bardzo wra¿liwy przy tym,
sk³onny do krytyki. Ma tez hobby, m.in.
zbiera ró¿ne okazy, trudno je, na razie, klasyfikowaæ. Przewijaj¹ siê w nim
zdolnoœci aktorskie. Koñczê tê notkê
"kolorowo" - ¿e J. Skóra, wielki przyjaciel kultury, poeta, jest - z profesji nauczycielem matematyki.

lektualnym. Czasem ods³ania swoje
talenty. Na przyk³ad aktorskie, muzyczne. Tworzy (wspó³tworzy) spektakle muzyczne, teatralne "upubliczniane" na deskach sceny szkolnej, g³ównie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Gubinie. Programy z pogranicza teatru, kabaretu, lekkiej piosenki bawi¹
widowniê bez wzglêdu na wiek odbiorców sztuki s³owa. I. Szmit jest mecenasem kultury. Czasem kupuj¹c ksi¹¿kê, nie tylko dla siebie, wspiera w ten
sposób autora. Jest jednym z najbardziej "widocznych" czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie.

Zygmunt Traczyk
Cz³owiek legenda gubiñskiego ¿ycia
spo³eczno-kulturalnego. Z profesji - oficer Wojska Polskiego Niezwykle aktywny dziennikarz. Cz³onek wielu organizacji i stowarzyszeñ. Wskutek wyj¹tkowej pracowitoœci dziennikarskopublicystycznej ci¹gle obecny w prasie
wojskowej, w Radiu Zachód, w "Gazecie Lubuskiej", ceniony nie tylko w
mieœcie, regionie, ale tak¿e ³atwo rozpoznawalny na terenie ca³ego kraju.
Ireneusz Szmit
Towarzyski, ¿yczliwy otoczeniu. ŒwietNauczyciel nietypowy. Z wielkim ny przyjaciel, kolega.
autorytetem w œrodowisku miasta.
G³ównie za spraw¹ jego zaanga¿owaStanis³aw Turowski
nia siê w dzia³alnoœæ na rzecz sportu,
Jeœli siê z kimœ przez lata wspó³praszczególnie na polu pi³ki siatkowej. cowa³o (wspó³pracuje), trudno do druPracowa³ du¿o (i pracuje) jako trener ku z³o¿yæ kilka zdañ na jego temat. Ale
z m³odzie¿¹ i z doros³ymi. Ma na swo- nie ma wyjœcia… Turowski uwa¿a siê
im koncie niema³o sukcesów - jako przede wszystkim za nauczyciela wywychowawca sportowy, trener. Wyró¿- chowawcê - bez wzglêdu na to, co aknia siê zaciêciem artystycznym, inte- tualnie robi, bior¹c pod uwagê profe-
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sjê. Zawsze wykonywa³ zawód pedagoga, zawsze z radoœci¹. Tak¿e wtedy, gdy
go przywala³y nadzwyczajne trudnoœci.
W kontaktach miêdzyludzkich - ostro¿ny, oszczêdny w s³owach (zbêdnego,
bolesnego dla kogoœ zdania, nie mo¿na cofn¹æ, nie da rady go zabiæ). Nigdy
nie podnosi g³osu. Nie okazuje zdenerwowania. W kontaktach miêdzyludzkich, jako szef i nie tylko, wspó³pracowników traktuje z pe³nym szacunkiem. By³ wyrozumia³y dla "spóŸnialstwa" i niedotrzymywania obietnic.
Nie dopatrywa³ siê lenistwa, z³ej woli.
Jeœli ju¿…, to obwinia³ jakieœ nieprzewidziane okolicznoœci. Sk³onny sprawy spo³eczne przedk³adaæ nad obowi¹zki rodzinne, domowe. Du¿o pisze
- ¿eby swój intelektualny bunt jednak
gdzieœ zlokalizowaæ i problemem zaraziæ choæby tylko dwie, trzy osoby; a jeœli s¹ to jeszcze redaktorzy, osoby wp³ywowe.

zwracanie uwagi na piêkno, estetykê.
Sama twórczyni, plastyczka jest bardzo wstrzemiêŸliwa w udostêpnianiu
dzie³ sztuki swego autorstwa.

Ma³gorzata Wlaze³
Pisze. Przede wszystkim - utwory
liryczne, poezje . Swoj¹ postaw¹, jako
twórczyni, daje przyk³ad oszczêdnego
gospodarowania s³owem. Woli pisaæ
mniej, wiêcej pola intelektualnego zostawia swoim czytelnikom. W kontaktach ze œrodowiskiem ludzi kultury, w
momentach trudniejszych, "dyskusyjnych", jest rzeczowa, konkretna, ale i
bardzo "elastyczna". Dla partnerów o
pokrewnej, twórczej duszy potrafi byæ
interesuj¹c¹ poetk¹ i skuteczn¹,
sprawn¹ organizatork¹. Ma "celne"
rozeznanie, które rzeczy s¹ wa¿ne, a
które naprawdê istotne. Mo¿na na ni¹
liczyæ. "Posiadaczka" uczciwoœci,
skromnoœci, uczynnoœci oraz wielu
innych pozytywnych cech. Znakomita
Halina Wojnicz
kole¿anka. W gubiñskim œrodowisku
Cechuje siê du¿¹ wra¿liwoœci¹ na kulturalnym zrobi³a (i robi) niema³o.
estetykê, w odniesieniu do ka¿dego z
kim wypad³o siê jej spotkaæ, jeœli idzie
Jerzy Ziêba
o miejsce, w którym d³u¿ej czy krócej
Oficer Wojska Polskiego. Wiele lat
przebywa, szczególnie, gdy w rachubê szef garnizonowego klubu kultury.
wchodzi stanowisko pracy (w jej przy- Znakomity prze³o¿ony. Nigdy nie okapadku - szko³a) oraz obiekty u¿ytecz- zywa³ zdenerwowania. Przy ocenianiu
noœci publicznej, np. biura magistra- wykonania zadania nie wdawa³ siê w
tu, sale sportowo-widowiskowe. Bar- kwestie trzecio- czwartorzêdne. W zedzo siê troszczy ,z gustem i przyk³ad- spole pracowniczym nie by³o miejsca
nie, dba o otoczenie naturalne, przy- na "podchody", intrygi. Mo¿na by³o
rodnicze, miejsca zamieszkania, osie- eksperymentowaæ bez obawy, bez stradla i innych do tego zachêca. Jako rad- chu o konsekwencje, jeœliby wyst¹pi³o
na, dzia³aczka spo³eczna toczy boje o takie zagro¿enie. Atmosfera wœród
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wspó³pracowników - bardzo pogodna. wykorzystane w instytucji kultury z
Wyczuwa³o siê to podczas kontaktu z liczniejsz¹ kadr¹ o wiêkszym znaczeró¿nymi osobami (to od nich promie- niu spo³ecznym.
niowa³o). Podobnie - ³atwo mo¿na by³o
Powy¿szy tekst zosta³ napisany
zauwa¿yæ gotowoœæ do udzielenia poprzy wspó³udziale
mocy. Wzajemne wsparcie, okazywaStanis³awa
Turowskiego
nie serdecznoœci by³o codziennoœci¹.
Posiadane przezeñ mo¿liwoœci profesjonalne z powodzeniem mog³yby byæ

Promocja
"Gubiñskiego
Vademecum"

³y i zak³ady pracy. To ponad 100 hase³
i kilkaset fotografii.
Pojawi³y siê ju¿ pierwsze sygna³y i
pytania dotycz¹ce tematów nie odnotowanych w Vademecum, a tak¿e uwaW kilka dni po ukazaniu siê publi- gi do tekstów zamieszczonych. Wszystkacji "Gubiñskie Vademecum" odby³a kie ciekawe i konstruktywne. Prosimy
siê jego promocja. W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej zebra³o siê
liczne grono sympatyków ksi¹¿ek o naszym
mieœcie. Jako sprawca
ca³ego wydarzenia z publikacj¹ w³¹cznie, mam
nadziejê, ¿e nie poczuli
siê zawiedzeni. Byli nader cierpliwi i z uwag¹
wys³uchali okolicznoœci
i powodów dla których
powsta³a ta ksi¹¿ka. Promocja „Gubiñskiego Vademecum” w miejskiej bibliotece.
Zamiarem autorów by³o
stworzenie ksi¹¿ki pomocnej w przed- o kolejne.
Czekamy z ksi¹¿k¹ w Izbie Muzealszkolu, szkole i w rodzinie w poznawaniu naszego miasta. Na ponad 200 nej SPZG ul. 3 Maja 2 od poniedzia³ku
stronach alfabetycznie opisano najcie- do pi¹tku w godzinach 10-14. Iloœæ
kawsze miejsca, zabytki, szko³y, koœcio- ksi¹¿ek jest ograniczona. (sp)
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Wspomnienie o
Julianie ¯ywickim sybiraku z Gubina
28.12.1933-14.07.2014
Depolonizacja Kresów Wschodnich i
sowietyzacja ludnoœci mieszkaj¹cej na
zabranych w wyniku agresji z 17 wrzeœnia 1939 roku Polsce terenach - takie
cele przyœwieca³y tragicznej dla setek
tysiêcy Polaków deportacji do ³agrów.
Ich dramat rozpocz¹³ siê na pocz¹tku
1940 roku.
W wyniku zbrojnego zajêcia blisko
po³owy terytorium przedwojennej Polski, oraz zawartego z III Rzesz¹ paktu
o granicach i przyjaŸni niemiecko-sowieckiej (28 wrzeœnia 1939 roku),
Zwi¹zek Radziecki stan¹³ przed problemem rozwi¹zania kwestii ludnoœci
polskiej - równie¿ tej, która zbieg³a
przed Niemcami na tereny zagarniête
przez Sowietów.
Jeszcze w grudniu 1939 roku z rozkazu £awrientija Berii NKWD przyst¹pi³o do usuwania osób, które mog³y
potencjalnie nawo³ywaæ do sprzeciwu
przeciwko sowieckiemu re¿imowi. Nastêpnie przeprowadzono spisy rodzin
podlegaj¹cych deportacji.
Miejscem deportacji mia³y byæ pó³nocne i wschodnie tereny Zwi¹zku
Radzieckiego, m.in. obwody archangielski, irkucki, nowosybirski, omski,
Jakuck czy Kraj Krasnojarski. Wszêdzie tam panowa³y bardzo z³e warunki atmosferyczne.

Pierwsza wywózka mia³a miejsce 10
lutego 1940 roku - obok Polaków, którzy stanowili 70 % wysiedlonych, wysiedlenia dotknê³y równie¿ Bia³orusinów i Ukraiñców. Sowieci w pierwszej
kolejnoœci postanowili wywieŸæ tzw.
"spiecpieriesieliency-osadników", jak
nazywali polskich osadników wojskowych, pracowników leœnych, pracowników PKP czy ni¿szych urzêdników
pañstwowych.
Do czerwca 1941 roku mia³y miejsce cztery deportacje, w wyniku których zes³ano oko³o miliona Polaków. Z
tego 150 tysiêcy osób mia³o straciæ
¿ycie.
www.nowahistoria.interia.pl

J. ¯ywicki z Ma³¿onk¹.

Gubinianin Julian ¯ywicki, jego
rodzice i rodzeñstwo byli ofiarami
pierwszej stalinowskiej wywózki Polaków na Syberiê w lutym 1940 roku.
Poni¿ej jego ¿yciorys. Cudem prze¿y³ i
w ramach repatriacji trafi³ do Gubina.
Tu przez ca³e doros³e ¿ycie pracowa³
dla miasta i dobra jego mieszkañców.
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Urodzi³ siê w zaœcianku Odceda w
woj. nowogródzkim 28 grudnia 1933
roku, jako czwarte dziecko Juliana
¯ywickiego i Stefanii z domu Downar.
Ojciec by³ gajowym, mama prowadzi³a
gospodarstwo domowe i opiekowa³a siê
nim i jego starszymi siostrami: Adelajd¹, Aleksandr¹ i Leonard¹. W 1936
r. zamieszkali w gajówce £astok po³o¿onej 4 km od Odcedy, w piêknej okolicy wœród boru sosnowo-œwierkowego.
Do 1939 roku ¿ycie jego rodziny przebiega³o spokojnie. Rodzice posiadali
³¹cznie 14 ha ziemi wraz z ³¹kami, a
ojciec jako gajowy otrzymywa³ tak¿e
miesiêczn¹ pensjê. Dochodów wystarcza³o na godziwe utrzymanie oraz gromadzenie funduszy na przysz³oœæ. W
Odcedzie wybudowali dom, do którego mieli siê przenieœæ wiosn¹ 1940 r.
aby dzieci mia³y bli¿ej do szko³y. Rodzicom bardzo zale¿a³o, aby wszystkie
pociechy odpowiednio wykszta³ciæ.
Kiedy wybuch³a II Wojna Œwiatowa
przez kilkanaœcie dni nie za bardzo ten
fakt odczuwali. Dopiero po 17 wrzeœnia
1939 r., kiedy do Polski wkroczy³a Armia Radziecka, rozpoczê³y siê dla rodziny czasy represji. Zdaniem w³adz
radzieckich, byli za bardzo bogaci. Zaliczono ich do ku³aków, czyli wrogów
ludu. Z tego powodu kazano im od czasu do czasu oddawaæ krowê, œwiniê
albo drób. Ojciec Juliana ¯ywickiego
czuj¹c, ¿e nadesz³y ciê¿kie chwile,
ukry³ zgromadzone oszczêdnoœci (by³o
to 750 z³otych dziesiêciorublówek) w
podmurówce gajówki. Nie przypuszcza³, ¿e ju¿ nigdy nie uda siê mu po

nie wróciæ.
Zima na prze³omie lat 1939-1940
by³a bardzo mroŸna. Nawet w dzieñ
temperatura spada³a do -30 stopni
Celsjusza W sobotê, 10 lutego 1940 r.
o 4.00 rano do domu wtargnê³o trzech
uzbrojonych enkawudzistów i czterech
cywili, rozpoczê³a siê rewizja. Ojca
Juliana ¯ywickiego zaczêto przes³uchiwaæ na okolicznoœæ posiadania broni,
chocia¿ mia³ zaœwiadczenie, ¿e j¹
odda³. Matce kazano w tym czasie
ubieraæ dzieci. Wszyscy byli przera¿eni. Po wszystkim kazano im wyjœæ z
domu, nie pozwalaj¹c zabraæ niczego
ze sob¹. Saniami zawieziono ich do
pobliskich Sto³pc i za³adowano do towarowych wagonów stoj¹cych na bocznicy. Siedzieli w poci¹gu pilnowanym
przez uzbrojonych ¿o³nierzy i nigdzie
nie mogli z niego wyjœæ. Na szczêœcie
odnalaz³a ich tam siostra ojca Juliana
¯ywickiego, która przywioz³a im trochê ¿ywnoœci i ciep³e ubrania. Codziennie dowo¿ono nowe rodziny. Dopiero po
tygodniu poci¹g ruszy³ w nieznane,
okaza³o siê, ¿e w g³¹b Rosji. Po oko³o
trzech tygodniach podró¿y o g³odzie i
ch³odzie rodzina dotar³a do miasta
Wo¿egda niedaleko od Archangielska,
gdzie przesadzono ich na furmanki i
przewieziono do specposio³ka o nazwie
Zielonoborskij.
Zamieszkali w drewnianych barakach by³ego gu³agu, po kilka rodzin w
jednym pomieszczeniu, gdzie trudno
by³o przejœæ miêdzy pryczami. Wszyscy doroœli zostali zatrudnieni do pracy w lesie. Wychodzili o œwicie, a wra-
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cali o zmierzchu. W tym czasie dzieci
zostawa³y same, szukaj¹c ¿ywnoœci
najczêœciej w postaci jagód, malin, borówek i czarnej porzeczki, nazywanej
smrodzin¹. Polacy w posio³ku byli izolowani od Rosjan. Przy drogach sta³y
tablice z napisem: "Za tablicê wstêp
wzbroniony pod rygorem dwóch tygodni cha³odnicy". "Cha³odnica" by³o to
pomieszczenie bez okien, zbudowane
z drewna. Kara ta musia³a byæ bardzo
surowa, poniewa¿ Rosjanie bardzo siê
jej bali i do nich nie przychodzili.
Jesieni¹ 1940 roku dzieciom kazano chodziæ do rosyjskiej szko³y, gdzie
obowi¹zkowo musia³y uczyæ siê rosyjskich piosenek. Nie lubi³y tego, ale z
obawy przed kar¹ by³y pos³uszne. Wiele radoœci sprawia³y rodzinie w tym
czasie listy od krewnych z Polski i przysy³ane przez nich paczki ¿ywnoœciowe
(których na szczêœcie nie odbierano),
zawieraj¹ce g³ównie s³oninê, kaszê i
m¹kê. Niestety od czerwca 1941 r., po
wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej
wszelka ³¹cznoœæ z krajem zosta³a zerwana. Wœród mieszkaj¹cych w posio³ku Polaków zapanowa³o przygnêbienie, nie tyle z powodu braku kontaktów ze œwiatem, ale coraz ciê¿szych
warunków ¿yciowych: g³odu i zimna.
Zim¹, na prze³omie lat 1940-1941,
zmar³y wszystkie dzieci do lat trzech
oraz doroœli powy¿ej 70. roku ¿ycia.
Julian, jako ma³y oœmioletni ch³opiec
nie do koñca zdawa³ sobie sprawê z
sytuacji, a¿ do 20 lipca 1941 r., kiedy
to wydarzy³a siê tragedia, po której
uœwiadomi³ sobie, w jak trudnym znaj-

duj¹ siê po³o¿eniu. Ojciec dosta³ wysokiej gor¹czki, a matka nie zdo³a³a uprosiæ komendanta, aby pozwoli³ jej zaopiekowaæ siê chorym mê¿em - musia³a iœæ do lasu. Wieczorem, kiedy wróci³a i zobaczy³a go pó³przytomnego, jej
serce nie wytrzyma³o. Umar³a na
oczach dzieci, a ojca tego dnia zabrali
do szpitala do Wo¿egdy. Rodzeñstwo
zosta³o samo bez wieœci o ojcu, zdane
na w³asne si³y. A w posio³ku w tym
czasie znacznie pogorszy³y siê warunki bytowe, g³ównie mo¿na by³o zjeœæ to,
co siê znalaz³o w lesie: jagody i grzyby.
Ojciec wróci³ do nich s³aby, ale zdrowy
po oko³o dwóch miesi¹cach. Nie rozmawiali o matce, ustawili tylko krzy¿
brzozowy na jej grobie i napisali kopiowym o³ówkiem: "Naszej Najukochañszej...".
Po powrocie ze szpitala ojciec Juliana zacz¹³ pracowaæ jako stró¿ nocny
przy sklepie i piekarni. Dziêki temu
móg³ kupowaæ podroby bydlêce, co ratowa³o im ¿ycie, poniewa¿ mimo przydzia³u chleba nie mo¿na go by³o dostaæ.
W okolicznych rosyjskich wsiach dzieci wymienia³y odzie¿ na ziemniaki i
warzywa. Niestety widmo g³odu by³o
coraz bli¿ej, gdy¿ w³adze rosyjskie
przesta³y siê zupe³nie interesowaæ Polakami mieszkaj¹cymi w posio³ku po
podpisaniu porozumienia miêdzy Sikorskim i Majskim i zniesieniu ciemiê¿ycielskiej komendantury. W tej sytuacji, w lutym 1942 r., ojciec rodziny
podj¹³ decyzjê o wyjeŸdzie. Za prawie
wszystkie oszczêdnoœci wynaj¹³ woŸnicê, który zawióz³ ich na stacjê kole-
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jow¹ w Wo¿egdzie. Tam okaza³o siê, ¿e
nie maj¹ szansy kupiæ biletów, postanowili wiêc czekaæ. Siedzieli na dworcu przez prawie dwa tygodnie wœród
umieraj¹cych wiêŸniów z gu³agu, a¿
zdarzy³ siê cud. Na stacji zatrzyma³ siê
poci¹g sanitarny Archangielsk-Moskwa, wioz¹cy rannych z frontu w Finlandii. Za kolejn¹ ³apówkê uda³o im siê
w ci¹gu doby dotrzeæ tym poci¹giem do
Wo³ogdy. Tam musieli wysi¹œæ i do³¹czyæ do oczekuj¹cych na dworcu Polaków. Po dwóch dniach podstawiono
poci¹g, kazano im wsi¹œæ wraz z innymi, po 35-40 osób do jednego wagonu.
Kiedy transport ruszy³, nikt nie wiedzia³ dok¹d jedzie. Podró¿owali przez
europejsk¹ czêœæ Zwi¹zku Radzieckiego, góry Ural i znaleŸli siê w czêœci
azjatyckiej, a¿ dojechali do Taszkientu. Tam by³ kilkudniowy przystanek,
a nastêpnie wyruszyli w kierunku
A³ma-Aty, stamt¹d do Siemipa³atinska. W czasie drogi dostawali systematycznie skromne racje ¿ywnoœciowe,
jednak kiepskie warunki sanitarne
spowodowa³y, ¿e po kilku dniach wœród
pasa¿erów zapanowa³a krwawa biegunka. W wagonie którym jechali
zmar³o 8 z 36 osób. Po prawie dwóch
miesi¹cach podró¿y dotarli do stacji
¯arma, gdzie oznajmiono im koniec
podró¿y. Chêtnych Polaków z dworca
zabrali do pracy w swoich gospodarstwach ludzie z ko³chozów.
Rodzina Juliana ¯ywickiego zamieszka³a w ¯armie w ma³ej izbie,
któr¹ udostêpni³ im kierownik stacji.
Tam dopad³a ich epidemia tyfusu. Za-

chorowa³a najpierw najstarsza siostra
Adelajda, potem Leonarda i Julian.
Ojciec wynaj¹³ furmankê i zawióz³ ich
do szpitala do odleg³ej o 30 km Gieorgiewki. Wrócili do domu po ponad
trzech tygodniach z zaleceniem, aby siê
dobrze od¿ywiaæ. Nie bardzo by³o czym.
Podczas ich nieobecnoœci ojciec Juliana zatrudni³ siê najpierw w Siel-Sowiecie, a nastêpnie w szpitalu jako
pracownik gospodarczy. Julian czêsto
odwiedza³ go w pracy i patrz¹c na
umieraj¹cych i zw³oki widzia³ oczami
wyobraŸni wszystkich, którzy odeszli
na dworcu w Wo¿egdzie i podczas podró¿y poci¹giem...
¯eby zdobyæ w³asne mieszkanie ojciec Juliana zatrudni³ siê w ko³chozie
Rascwiet. Pracowa³ w stepie oddalonym o kilkanaœcie kilometrów od domu
wraz z córkami: Adel¹ i Aleksandr¹.
W tym czasie najm³odsi z rodzeñstwa
musieli radziæ sobie sami, w tym zdobywaæ po¿ywienie najczêœciej poprzez
kradzie¿ warzyw i ziemniaków z pól
ko³chozu lub z ogródków. W ko³chozie
panowa³a maksyma "kto nie rabotajet,
nie kuszajet". Dlatego wiosn¹ 1943 r.
równie¿ 10-cio letni Julian zatrudni³
siê przy wypasaniu cielaków, za co dostawa³ 500 gram chleba dziennie. Do
jesieni pracowa³ jeszcze przy plewieniu zbo¿a, jako poganiacz wo³ów przy
orce ugorów, prowadz¹cy zaprzêg wo³ów ci¹gn¹cych snopowi¹za³kê podczas
¿niw oraz wypasacz koni i wo³ów.
Mimo tego, ¿e ojciec i wszystkie dzieci
pracowa³y, nie zarabiali na to, co dostawali do jedzenia (600 g chleba, pó³
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litra mleka oraz zupê z porcj¹ miêsa).
Nie by³o wiêc ¿adnych oszczêdnoœci,
¿eby zdobyæ zapasy na zimê. A zima
1943/1944 by³a wyj¹tkowo ciê¿ka.
Wiosn¹ 1944 r. Julian wraz z ojcem i
starszymi siostrami znowu ruszy³ do
pracy na step. Jego zadaniem by³o bronowanie pól. Niestety jedzenia wci¹¿
brakowa³o. Z tego wzglêdu ojciec Juliana podj¹³ pracê w innym ko³chozie
imienia Czka³owa, a dzieci wróci³y do
domu. Siedzia³y bezczynnie do po³owy
czerwca cierpi¹c straszny g³ód i ¿ywi¹c
siê gotowanym szczawiem koñskim,
przyprawionym dzik¹ cebul¹. Pod koniec czerwca 1944 r. Julian postanowi³ do³¹czyæ do ojca w ko³chozie imienia Czka³owa. Pocz¹tkowo znowu pracowa³ przy plewieniu zbo¿a i wypasaniu wo³ów i koni, ale póŸniej dzieci, w
tym Juliana, wys³ano do odleg³ej o oko³o 50 km bazy (zaimki), gdzie dotar³y
po ca³odziennym marszu i noclegu w
górach. W bazie Julian znalaz³ zajêcie
pocz¹tkowo przy plewieniu zbo¿a, a
nastêpnie wypasaniu wo³ów i koni
noc¹ oraz rozwo¿eniu ¿ywnoœci dla robotników pracuj¹cych w polu, w ci¹gu
dnia. W czasie m³ócki dowozi³ te¿ wodê
do kombajnu, który mia³ dziuraw¹
ch³odnicê. Oznacza³o to koniecznoœæ
czterokrotnego nape³nienia wod¹ z
pobliskiego strumienia 200-litrowej
beczki za pomoc¹ wiader. Kiedy pod
koniec paŸdziernika 1944 r. wróci³ ze
stepu do domu, zacz¹³ uczêszczaæ na
lekcje jêzyka polskiego do pani profesor £apickiej, która by³a przed wojn¹
wyk³adowc¹ akademickim we Lwowie.

To dziêki niej zacz¹³ czytaæ polskie
ksi¹¿ki i poznawaæ polsk¹ historiê.
Wiosn¹ 1945 r. Julian kolejny raz
ruszy³ do pracy, tym razem jako czaban, czyli pastuch koni. Stado koni liczy³o ponad 100 sztuk, by³o te¿ kilkadziesi¹t wo³ów. Za swoj¹ pracê dostawa³ ju¿ 0,7 dniówki obrachunkowej
oraz ekstra 4 dniówki za ka¿dego zdrowo urodzonego Ÿrebaka. Najwiêksz¹
radoœci¹ w tym czasie by³a dla niego
mo¿liwoœæ æwiczenia umiejêtnoœci jeŸdzieckich, bez siod³a i uprzê¿y.
Jesieni¹ 1945 r. rozesz³a siê wieœæ,
¿e bêdzie mo¿liwoœæ powrotu do Polski, ale ca³a zima i wiosna up³ynê³y pod
znakiem pracy w ko³chozie. Dopiero na
pocz¹tku maja 1946 r. zorganizowano
transport dla Polaków do stacji kolejowej w ¯angistobie, a nastêpnie 15 maja
poci¹giem wyruszyli do Polski. Zatrzymywali siê w ró¿nych miastach, gdzie
wysiadali ci, na których ktoœ czeka³. Oni
postanowili jechaæ do koñca. I tak 24
czerwca 1946 r. dotarli do Gubina, przy
zachodniej granicy Polski.
Julian wraz z ojcem i siostrami zamieszka³ we wsi Jaromirowice. Od
wrzeœnia 1946 r. wznowi³ edukacjê w
Szkole Podstawowej nr 2. Poniewa¿
nauka nie sprawia³a mu problemu, a
by³ nauczony by nie marnowaæ czasu,
szybko zacz¹³ rozgl¹daæ siê za zajêciem, które dawa³oby mu w³asny dochód. Wraz z kolegami skupowa³ owoce i wozi³ je poci¹giem do Poznania i
Warszawy, gdzie mo¿na by³o je sprzedaæ kilka razy dro¿ej.
Po ukoñczeniu Szko³y Podstawowej
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w 1950 r. w nastêpnym roku rozpocz¹³
pracê w Gubiñskich Zak³adach Przemys³u Terenowego w charakterze konserwatora maszyn. W latach 19531955 odby³ zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹. Po powrocie z wojska pracowa³
w latach 1956-1962 w Powiatowym
Przedsiêbiorstwie Remontowo-Budowlanym jako majster budowy, a nastêpnie od 1958 r. - kierownik budowy. Od
1962 r. do 1970 r. pracowa³ w Miejskim
Zarz¹dzie Budynków Mieszkalnych w
Gubinie jako kierownik Zak³adu Remontowego. W trakcie pracy w MZBM,
w 1968 r., ukoñczy³ Technikum Budowlane - Wydzia³ Zaoczny w Zielonej Górze. Od 1970 r. do 1988 r. pracowa³ w
Spó³dzielni Pracy Remontowo-Budowlanej "Nowa Era" w Gubinie w charakterze kierownika grupy robót oraz od
1987 r. jako cz³onek Zarz¹du, zastêpca Prezesa ds. technicznych.
W 1988 r. rozpocz¹³ pracê w Przedsiêbiorstwie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Gubinie w jako inspektor nadzoru, a od listopada 1989
r. jako zastêpca dyrektora ds. technicznych. Pe³ni³ tê funkcjê do czasu przejœcia na emeryturê w 1995 r.
Przez ca³e ¿ycie aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu spo³ecznym miasta Gubina. W latach 1978-1990 by³ radnym
Gubina, a nastêpnie od 2004, a¿ do
œmierci w 2014 r. dzia³a³ w Radzie
Miejskiej Seniorów. By³ cz³onkiem oraz
dzia³a³ w Zarz¹dzie Ko³a nr 1 w Gubinie Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego.
By³ tak¿e cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budowla-

nych, a w latach 1999-2001 pracowa³
w Zarz¹dzie Ko³a Terenowego tego
zwi¹zku w Gubinie. Z wielkim zaanga¿owaniem w³¹czy³ siê w reaktywowanie dzia³ania Zwi¹zku Sybiraków,
najpierw jako cz³onek, a nastêpnie od
1996 r. jako Prezes Ko³a nr 4 w Gubinie.
Za swoj¹ pracê i aktywnoœæ wielokrotnie by³ doceniany przez w³adze
pañstwowe i zwi¹zkowe. Otrzyma³
miêdzy innymi:
- Medal 40-lecia Polski Ludowej w
1984 r.
- Odznakê Honorow¹ "Za zas³ugi w
rozwoju województwa zielonogórskiego" w 1985 r.
- Srebrny Krzy¿ Zas³ugi w 1985 r.
- Odznakê Honorow¹ Sybiraka w
2000 r.
- Srebrn¹ Odznakê Honorow¹
PZITB w 2003 r.
- Krzy¿ Zes³añców Sybiru - postanowieniem z dnia 15 marca 2006 r. odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyñskiego
- Z³ot¹ Odznakê Zas³u¿onego dla
Zwi¹zku Sybiraków w 2013 r., decyzj¹
Prezesa Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku
Sybiraków.
Prywatnie doczeka³ siê trzech córek
i siedmiorga wnucz¹t. Z wszystkich by³
bardzo dumny i chwali³ siê ich osi¹gniêciami przy ka¿dej okazji. Odszed³
14 lipca 2014 roku, tak jak ¿y³, szybko
w pe³nej gotowoœci .
Zebra³a i opracowa³a:
Halina Bartkiewicz
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Ziemia Gubiñska Kasztelania
Szyd³ów
Ziemiê Gubiñsk¹ nale¿a³oby uznaæ
za historycznie atrakcyjn¹ pod wzglêdem iloœci miejscowoœci siêgaj¹cych
rodowodem ponad tysi¹ca lat. Jedn¹ z
takich miejscowoœci by³ Szyd³ów.
Przez wiele wieków na Odrze przebiega³a granica z £u¿ycami. Politycznie najpierw by³a to granica polsko³u¿ycko-miœnieñska, a od po³owy XIII
wieku brandenbursko-³u¿ycko-miœnieñska, potem granica Brandenburgii z pañstwem czeskim Luksemburgów i Habsburgów, a od czasów wojny
trzydziestoletniej i póŸniejszego podboju Œl¹ska przez Prusy do Kongresu
Wiedeñskiego granica sasko-pruska.
Wieœ Szyd³ów usytuowana na prawym brzegu Odry by³a przez wieki
przyczó³kiem Dolnych £u¿yc. Nie tylko politycznie, ale tak¿e religijnie, bowiem Szyd³ów nale¿a³ do biskupstwa
miœnieñskiego. Diecezja miœnieñska
by³a jednym z trzech biskupstw niemieckich powsta³ych w 967 roku dla
chrystianizacji £u¿yczan. Od czasów
Chrobrego i jego panowania w £u¿ycach by³a jednak sufragani¹ archidiecezji gnieŸnieñskiej, a w XIV wieku
jako diecezja sporna zosta³a podporz¹dkowana bezpoœrednio Stolicy Apostolskiej. Szyd³ów by³ grodem le¿¹cym
wœród terenów bagiennych w rejonie
ujœcia rzeki Nysy £u¿yckiej do Odry.

Do 1900 roku teren Szyd³owa obejmowa³ 754 hektary gruntów. Wymieniany w zapiskach w 1243 roku jako
"Kasztel de Syoll", w 1300 jako Willa
Scheuteleue, póŸniej "Schidlow"1425,"Schidlaw" - 1527, "Schidlo" 1538. Œl¹scy i polscy kasztelani w³adali Szyd³owem od 1232 do 1249. W
latach 1232 - 1236 w³odarzem by³ Peregryn Dzier¿ys³aw. Wkrótce, bo w
1249 roku, Henryk III Wroc³awski
wyda³ Szyd³ów margrabiemu miœnieñskiemu Henrykowi Illustris za pomoc
w walce przeciwko bratu Boles³awowi
Rogatce. W ten sposób Szyd³ów sta³ siê
czêœci¹ margrabstwa ³u¿yckiego. W
konsekwencji tego Piastowie stracili
wa¿ny strategicznie gród, bêd¹cy siedzib¹ kasztelanii strzeg¹cej militarnie
i fiskalnie przeprawy na rzece Odrze.
W nieszczêsnym dla Piastów roku 1249
kasztelani¹ zarz¹dza³ kasztelan Andreas de Schiedlow.
Dla Wettynów, margrabiów Miœni i
£u¿yc, mia³ Szyd³ów szczególn¹ wartoœæ. Po pierwsze jako przyczó³ek Miœni na terenie nale¿¹cym do nowych
w³adców Ziemi Torzymskiej, czyli arcybiskupów magdeburskich, a potem
Askañczyków. Po drugie mo¿na siê
by³o tutaj przeprawiaæ przez p³ytsz¹
Odrê powy¿ej wód Nysy £u¿yckiej. Ju¿
w roku 1253 w samym Szyd³owie margrabia zabezpieczy dochody gwarantuj¹ce rozbudowê - nale¿¹cego pocz¹tkowo do biskupstwa lubuskiego, a potem
miœnieñskiego - koœcio³a œw. Jerzego,
jako miejsca ochrony pielgrzymów i
kupców. Poza tym po³o¿enie grodu w
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obliczu opanowanego przez arcybiskupów Lubusza i wkrótce potem za³o¿onego przez Askañczyków Frankfurtu
sprzyja³o kontroli ¿eglugi na Odrze
przez ustanowienie w³asnej komory
celnej.
Ju¿ w roku 1211 Henryk Brodaty
nada³ cystersom z Lubi¹¿a przywilej
przewozu soli dostarczanej do Gubina,
tak¿e prawo raz w roku udawaæ siê
dwóm statkom na Pomorze po œledzie
bez pobierania op³at celnych na terenie tego kraju. Przywilej ten zosta³
potwierdzony w roku 1222.W roku
1250 margrabia Henryk Dostojny poni¿ej ujœcia Nysy £u¿yckiej zak³ada
nad brzegiem Odry osadê handlow¹
Fürstenberg, która w 1236 roku dostaje prawa miejskie. Potem miêdzy
Fürstenbergiem a Szyd³owem, nad
graniczn¹ Odr¹ margrabia w roku
1268 ufundowa³ klasztor cystersów
Neuzelle.
Od 1364 roku £u¿yce s¹ w posiadaniu w³adców, którzy panowali w Brandenburgii. Zamek w Szyd³owie i przyleg³e ziemie Askañczyk Johann, za
zgod¹ margrabiego Waldemara, w
roku 1316 sprzeda³ cystersom z Neuzelle.
W 1364 roku Dolne £u¿yce nabywa
Cesarz Karol IV Luksemburg. W³adca mia³ zamiar poprowadzenie wojny
celnej z pobliskim Frankfurtem.
W roku 1378 umiera Cesarz Karol
IV, a kolejny margrabia Brandenburgii pozbywa siê Fürstenbergu i okolic
w roku 1406, sprzedaj¹c ponownie
wraz ze wsi¹ Szyd³ów cystersom z

Neuzelle.
Dobra klasztorne, z wydzier¿awianym ró¿nym rodom rycerskim Szyd³owem, do okresu wojny trzydziestoletniej pozostawa³y w stosunku lennym
wobec pañstwa czeskiego, a potem
austriackiego, wreszcie do Saksonii.
Od XV do XVII wieku w³oœciami
tymi zarz¹dzali v. Bomsdorf, v. Kalckreuth, v. Rotenburg i v Loben.
Usytuowanie tego rejonu na granicy pañstw stwarza³o korzystne warunki do odbudowy handlowego znaczenia
tej okolicy z Fürstenbergiem na czele.
Ale pobliskie miasta jak Gubin, Krosno, Frankfurt, strzeg¹c swych interesów, do tego nie dopuszcza³y. Przyk³adem tego problemu jest "bitwa" kupieckich statków rzecznych stoczona na
Odrze. Kupcy Krosna, podówczas poddani Hohenzollernów, blokowali kupców Gubina - poddanych Wettynów,
którzy w latach wojny trzydziestoletniej stali siê panami £u¿yc, wp³ywali
ze swoimi towarami z nurtu Nysy na
wody Odry. Gubin w tym czasie by³
potentatem w warzeniu piwa. W roku
1574 dostarcza³ piwo do 104 wsi. Na
tym tle 6 kwietnia 1629 roku dosz³o
do bitwy statków floty rzecznej stoczonej pod Szyd³owem, gdzie gubinianie
zaatakowali konwój ³odzi p³yn¹cych z
Krosna. Manewruj¹c swymi zwinnymi
³odziami, wziêli w kleszcze i zdobyli
du¿e ciê¿kie rzeczne statki "piwnej floty" kupców kro-œnieñskich z ³adunkiem 206 beczek piwa sp³awianego w
dó³ Odry. Zwyciêsk¹ bitwê uwieczni³
artysta na satyrycznym obrazku, któ-
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ry wisia³ na jednej ze œcian gubeñskiego ratusza do 1945 roku. Oznaczono
na nim ³odzie genera³a "admira³a" oraz
rodzaje i nazwy pozosta³ych rzecznych
statków. Do dziœ zadajemy pytanie,
dlaczego Szyd³ów, jako jedyna miejscowoœæ ³u¿ycka, znajdowa³ siê po prawej
stronie Odry. Byæ mo¿e da siê to wyjaœniæ faktem, ¿e w ci¹gu wieków Odra
zmienia³a bieg i wówczas kiedy stawiano zamek w Szyd³owie, ten teren znajdowa³ siê po lewej stronie Odry. PóŸniej, mimo ¿e znalaz³ siê na przeciwleg³ym brzegu rzeki, nadal nale¿a³ do
Dolnych £u¿yc. Zapisek z 1550 roku
potwierdza, ¿e Szyd³ów po wielkiej
powodzi znalaz³ siê na prawym brzegu rzeki, jednak pozosta³ nadal przy
£u¿ycach, przez co sta³ siê przyczyn¹
ró¿norodnych sporów i walk o te tereny.
We wszystkich wyprawach wojennych Szyd³ów odgrywa³ bardzo wa¿n¹
rolê jako miejsce przepraw rzecznych
i dla Zakonu Kawalerów Mieczowych,
i wojsk krzy¿owych w XII wieku, czy
te¿ w³adców czeskich, a tak¿e Augusta Mocnego i Fryderyka Wielkiego.
Nowy rozdzia³ dziejów Szyd³owa zapocz¹tkowa³ elektor saski August II
Mocny, gdy w roku 1697 zosta³ wybrany na króla Polski. Król upatrzy³ sobie przyczó³ek swego saskiego pañstwa
na prawym brzegu Odry - Szyd³ów jako miejsce przepraw rzecznych na
trasie Drezno-Warszawa, biegn¹cej
prawym brzegiem Odry. Ju¿ w pierwszym roku wojny pó³nocnej (17001721) wojska saskie skorzysta³y z prze-

prawy pod Szyd³owem i w maju przeprawi³y siê tutaj cztery pu³ki piechoty
i jeden pu³k konnicy. W roku 1704 w
pobli¿u rozbito obóz i wojsko przyst¹pi³o do budowy prowizorycznego mostu, którego przyczó³ek na terenie Szyd³owa oszañcowano (otoczono wa³em i
przystosowano do obrony - dop. red).
Po wybudowaniu mostu na prawy
brzeg przesz³o oko³o 30 pu³ków konnych, pieszych oraz artylerii (tak odnotowano w kronice koœcio³a wsi Wellmitz).W paŸdzierniku, w przeciwnym
kierunku, przemaszerowa³ têdy oddzia³ 500 szwedzkich jeñców wziêtych
do niewoli w Polsce. Szwedzi w roku
1706 wtargnêli do Saksonii i zmusili
Augusta Mocnego do rezygnacji z polskiego tronu. Ale gdy w 1709 roku król
szwedzki poniós³ klêskê z Rosj¹, August Mocny w d¹¿eniu do odzyskania
tronu znowu skierowa³ swoje wojska
do przeprawy w Szyd³owie.
Tym razem przyby³ tu osobiœcie, aby
zatwierdziæ rozbudowê przyczó³ka
mostowego do du¿ego dzie³a obronnego. Pocz¹tkowo nast¹pi³y k³opoty z
zakupem ziemi. Wieœ w tym czasie
nale¿a³a do von Lobena. Z tytu³u w³adania Szyd³owem Lobenowie byli jednak lennikami klasztoru le¿¹cego w
granicach pañstwa Augusta Mocnego.
Budowa fortyfikacji saskiej tu¿ przy
granicy z Prusami mia³a znaczenie
polityczne. Ostatecznie w 1711 roku
ziemiê zakupiono. Do wznoszenia
ziemnych wa³ów, umocnienia ich palisad¹ oraz rowami fos, zatrudniono
oko³o tysi¹c osób. W latach 1710-1712
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przywieziono 1054 furmanki ziemi i
materia³ów budowlanych. Na budowê
fortyfikacji wyr¹bano w okolicznych
lasach 1700 drzew. Pracom przeszkodzi³a powódŸ. Kra sp³ywaj¹ca wiosn¹
1711 roku znios³a most pontonowy.
Trzeba by³o zbudowaæ nowy. Pracami
kierowa³ baron von Kocher. Pierwotny projekt nie zosta³ zrealizowany.
Urzeczywistniono inny projekt.
Budowê wa³ów fortecy nadzorowa³
major Bruyn. In¿ynier wda³ siê jednak
w Gubinie w jak¹œ awanturê, podczas
której zrani³ œmiertelnie szpad¹ pewnego mieszczanina, za co zosta³ zaaresztowany. To, a równie¿ brak pieniêdzy na kontynuowanie prac oraz
dalszy przebieg wojny zadecydowa³y o
przerwaniu prac. Poza tym król August
Mocny wybra³ inn¹ trasê swych kontaktów z Polsk¹. Wiod³a ona przez
¯agañ, G³ogów i Wschowê.
Na mapie pu³kownika von Petri z
roku 1763 Szyd³ów jest oznaczony jako
"Festung Schittlau". Zarys linii fortecy mo¿emy znaleŸæ na mapie sztabowej z drugiej po³owy XIX wieku.
Kolejno przeprawê w Szyd³owie wykorzystywa³ Fryderyk II, korzystano z
niej w czasie wojen œl¹skich i wojny
siedmioletniej.
Oto jak pisze autor dziejów o Szyd³owie Eduard Schmidt o ciekawych
zdarzeniach tego okresu.
W lipcu 1745 roku w drodze do Saksonii zjawi³ siê polsko-saski pu³k u³anów dowodzony przez genera³a Jana
Krzysztofa von Bardeleben. Podczas
przeprawy zdezerterowa³a po³owa

kompanii (oko³o 70 ludzi) z dwoma oficerami, pod dowództwem rotmistrza
Stefana Serkisa z pu³ku boœniackiego,
pu³kownika Ignacego Mazani von Slavedin, sk¹d udali siê do Sulechowa, by
do³¹czyæ do wojsk pruskich. W czasie
wojny siedmioletniej do Szyd³owa skierowano oddzia³ ¿o³nierzy, którego zadaniem by³o odnowienie przeprawy na
Odrze pomiêdzy Szyd³owem, a Ratzdorfem. Gdy po podboju Saksonii Fryderyk wcieli³ do swej armii oddzia³
wojsk saskich, czêœæ wypowiedzia³a
królowi Prus pos³uszeñstwo. W dniu 28
marca 1757 roku zjawi³ siê na tutejszej
przeprawie zbuntowany II Batalion
pu³ku dowodzonego przez von Lobena
w sile 70 ludzi. Dezerterzy z wozami
amunicyjnymi oraz pu³kow¹ kas¹ udali siê przez Ziemiê Torzymsk¹ i Kroœnieñsk¹ w kierunku Polski.
Szyd³ów z biegiem czasu sta³ siê jedn¹
z niewielkich wsi le¿¹cych na prawym
brzegu Odry. W roku 1815 ¿y³o tu oko³o
300 ludzi mieszkaj¹cych w 47 domach.
By³ dwór, koœció³, szko³a i karczma.
Dawny rycerski maj¹tek von Lobenów,
postawiony w roku 1766 wobec bankructwa, ponownie sta³ siê folwarkiem
cystersów, a wraz ze zniesieniem zakonu zosta³ w roku 1817 upañstwowiony.
Dobra klasztoru Neuzelle przekazano
fundacji prowadz¹cej w jego murach
seminarium nauczycielskie.
Saski przyczó³ek na prawym brzegu
Odry "Schiedloer Pusch" - Szyd³ów,
swym wyj¹tkowym usytuowaniem
stwarza³ w³adzom wiele k³opotów, nie
tylko z powodu nie³adu na
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walu spowodowa³ przerwanie obwa³owañ. Szyd³ów kolejny
raz zmieni³
siê w wyspê i
pozostali tu
mieszkañcy
wsi na d³u¿szy czas zostali zupe³nie
odciêci od
œwiata, bowiem
kra
uniemo¿liwilinii granicznych powiatów, ale tak¿e w zwi¹zku z katastrofami powodzi,
jakie po obwa³owaniu brzegów Odry
sta³y siê plag¹ wsi.
Po³o¿enie Szyd³owa w warunkach
wiosennego sp³ywu kry i lodów by³o
fatalne. Ostre, podwójne zakole Odry,
przy jednoczesnym ujœciu Nysy £u¿yckiej sprawia³o, ¿e teren by³ i pozosta³
pod sta³¹ groŸb¹ powodzi i lodowych
zatorów. W sierpniu 1832 Odra przerywa wa³ w Szyd³owie, zalewaj¹c nie
tylko pola, ale tak¿e wieœ. Kolejna
wielka katastrofa mia³a miejsce 1
marca 1867 roku, kiedy zagrody 357
mieszkañców znalaz³y siê pod wod¹.
Sytuacja sta³a siê beznadziejna, gdy
nast¹pi³y kolejne powodzie w roku
1902,a potem katastrofalna w 1903
roku. W nocy z 27 na 28 stycznia 1907
roku sp³ywaj¹ce lody, mimo niskiego
stanu lustra Odry, uleg³y spiêtrzeniu i
nag³y wzrost poziomu wody na miêdzy-

³a korzystanie z ³odzi.
Przed wod¹ broni³ siê jedynie koœció³
i cmentarz - góruj¹ce nad okolic¹. To
tam w czasie zagro¿enia uciekali
mieszkañcy wraz ze zwierzêtami gospodarskimi. Woda podczas powodzi
zawsze siêga³a okien domów. W tym
nieszczêœciu wieœ by³a zdana na pomoc
zewnêtrzn¹, ³askê i nie³askê pañstwa
i lokalnej administracji. W koñcu po
kolejnym nieszczêsnym ¿ywiole, który przetoczy³ siê przez Szyd³ów w 1908
roku, pañstwo zmuszone zosta³o do
wykupienia wsi. Wyznaczono cenê i
rozpoczêto przesiedlenie mieszkañców
do innych miejscowoœci: R¹pic, Rybaków, Kosarzyna, £omów i Radsdorfu.
Powód z w 1908 roku zniszczy³a wieœ
do reszty. Po 1 paŸdziernika tego roku
mieszkañcy musieli ju¿ ostatecznie
opuœciæ to miejsce. Pozosta³a nieliczna grupka mieszkañców oraz gospoda,
leœniczówka, dom dla ubogich, sieroci-
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niec prowadzony przez "matkê" Gebke i koœció³ z pruskiego muru. Przesta³y równie¿ funkcjonowaæ po³¹czenia
promowe do Radsdorfu i Kosarzyna.
Wyposa¿enie piêknego koœcio³a zosta³o przekazane do Muzeum Miejskiego w Gubinie: o³tarz skrzyd³owy
z I. po³owy XV wieku, kielichy, ma³e
organy i szaty liturgiczne. Do dziœ zachowa³y siê fotografie o³tarza. W jego
centralnej czêœci znajduje siê Dziewica Maryja z dzieci¹tkiem Jezus. Maryjê otaczaj¹ anio³owie. Po bokach
umieszczono aposto³ów. Dwóch aposto³ów znajduje siê te¿ u stóp Maryi Mateusz oraz Pawe³. O³tarz jest prawdopodobnie dzie³em rodzimego snycerza. Barokow¹ nadbudówkê wykonano w roku 1603.
Kielich mszalny, ornaty i organy po
wojnie zaginê³y. Natomiast dwuskrzyd³owy drewniany o³tarz z po³owy XV
wieku znajduje siê dziœ w Muzeum
Narodowym w Poznaniu. Po opuszczeniu swojej wsi mieszkañcy tradycyjnie corocznie na Zielone Œwi¹tki spotykali siê w miejscu rodzinnej wsi, by
uczestniczyæ we mszy œwiêtej odprawianej przez proboszcza z Ratsdorfu
na przykoœcielnym cmentarzu, gdzie
nadal pielêgnowano mogi³y bliskich.
Szyd³ów w koñcu znikn¹³ z powierzchni ziemi. Jego ponad 700-letni¹ historiê pogrzeba³a woda. Szyd³owski kasztel stanowi obecnie jedynie przedmiot zainteresowania historyków. Zachowa³o siê niewiele zdjêæ
zrobionych przez gubeñskiego fotografa Bree. Jeszcze pod koniec stycznia

1945 roku Szyd³ów opuœcili przewoŸnik Lendvoigt z ¿on¹, gospodyni Gebke, pani Vietake i leœniczy Walennberg z ma³¿onk¹ i trójk¹ dzieci - byli
to ostatni szyd³owianie.
Trwa II wojna œwiatowa. I Front Bia³oruski znajduje siê w pasie dzia³añ
operacji wiœlañsko- odrzañskiej. Ju¿ 2
lutego 1945 roku zostaje wyzwolona
Cybinka, jednoczeœnie wojska 1 Frontu Bia³oruskiego dochodz¹ do Odry,
zajmuj¹c rejon by³ej wsi Szyd³ów.
Decyzj¹ j konferencji poczdamskiej
zostaje ustalona granica zachodnia
Polski. W konsekwencji tego wojewoda poznañski jako pe³nomocnik okrêgowy Rzeczypospolitej Polski dla Ziem
Odzyskanych w dniu 3 listopada 1945
roku wydaje obwieszczenie z wykazem miejscowoœci i gmin, miêdzy innymi gmin powiatu gubiñskiego. Wed³ug tego podzia³u w powiecie gubiñskim utworzono piêæ gmin: Czarnowice, Pole, Markosice, Wa³owice i Biecz.
Tereny wsi Szyd³ów, jako by³¹ wieœ na
prawym brzegu Odry, w³¹czono do
gminy Wa³owice powiat Gubin.
Okaza³o siê, ¿e takie ustalenia w
powa¿ny sposób utrudnia³y jakikolwiek kontakt i zarz¹dzanie tym terenem przez administracjê gminy Wa³owice i powiat gubiñski. W zwi¹zku
z tak¹ uci¹¿liwoœci¹ Rada Powiatowa,
powo³uj¹c siê na pismo Urzêdu Wojewódzkiego - ekspozytura Gorzów
Wlkp. Nr GAA/3/49 z dnia 23.3.1949
zwraca siê ponownie w sprawie dokonania zmiany granic powiatu i wy³¹czenie wsi Szyd³ów z gminy Wa³owi-
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ce i przy³¹czenie jej do powiatu S³ubice.
Okaza³o siê, ¿e w Szyd³owie gmina
Wa³owice, wed³ug danych wynikaj¹cych ze spisu ludnoœci w 1947 roku,
zamieszkiwa³o 92 mieszkañców. Dla
przyk³adu w tym samym czasie we
wsi Kosarzyn zamieszkiwa³o jedynie
17 mieszkañców.
Do dzisiaj nie ustalono, kto skierowa³ do osiedlenia siê tam osadników.
Osiedlili siê w kilku pozostawionych
budynkach po likwidacji wsi w 1909
roku. Mo¿na dzisiaj domniemaæ, ¿e

mogli to byæ repatrianci z rejonu Piñska (Bia³oruœ), gdzie s¹ podobne warunki terenowe (Bagna Piñskie). Dzisiaj
rejon by³ej wsi Szyd³ów jest zapomniany, pokrywa go gêstwina nadrzecznych
trzcin, kêpy drzew i krzewów Krzesiñskiego Parku krajoznawczego.
Przy pisaniu artyku³u korzystano
z ksi¹¿ki "Schiedlo" Otto
Eduarda Schmidta wydanej w
1908 roku w Lipsku.
Opracowa³ Jerzy Czabator
luty 2018

Drzeñsk Ma³y
Po³o¿ony 6 km na pó³nocny wschód
od Gubina przy drodze z Wa³owic do
¯ytowania
Wieœ ulicowo-placowa o metryce œredniowiecznej, obecnie wielodro¿nica z czytelnym planem pierwotnym (wielodro¿nica to du¿a wieœ o zwartej lub luŸnej
zabudowie, powstaj¹ca wzd³u¿ kilku ci¹gów komunikacyjnych, ale o nieregularnym kszta³cie, jedna z wczesnych form
s³owiañskiej zabudowy. Wieœ by³a kiedyœ
w³asnoœci¹ mieszczan z Luckau, nale¿a³a tak¿e do klasztoru Neuzelle, rodziny
von Polenz, a ostatnim w³aœcicielem by³
Helmigk.
W XVIII wieku uprawiano tu ¿yto,
pszenicê, owies, jêczmieñ, grykê,
chmiel, len i ziemniaki.
Z Drzeñska Ma³ego jad¹c drog¹
przez las wje¿d¿amy do Drzeñska
Wielkiego. Pierwsza wzmianka o wsi

pochodzi z 1290 r. Zabudowa wsi zwarta szczytowa i kalenicowa. Nazwa niemiecka to Gros Drenzing- ³u¿ycka Wieliki Drezg. O wsi równie¿ napomkniêto w dokumentach z 1550 r. jako wsi o
nazwie Drentzk.
W 1910 roku w Drzeñsku Wielkim
wybudowano szko³ê w czêœci której siedzibê ma ko³o £owieckie "Zaj¹c". W
Drzeñsku Ma³ym od 12 VI do 18 IX
1945 r. znajdowa³a siê komendantura
wojskowa. Komendantem by³ ppor.
Berwicki z 38 Pu³ku Piechoty.
W 1945 r. wieœ Drzeñsk zaczêli zamieszkiwaæ przesiedleñcy z kresów
wschodnich. Jednym z nich by³ pan
Jan Rekiæ, który przyby³ wraz z rodzicami z Nowosi³ek. Wspomina, ¿e ojciec
wybra³ dom z ogromn¹ stodo³¹ z dwiema bramami. Od pañstwa otrzymali
15ha ziemi w dwóch kawa³kach. Ze
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Rok 2018 Drzeñsk Ma³y. Dom ludowy z 1925 r., obecnie œwietlica odnowiona z unijnych dotacji.

sob¹ przywieŸli p³ug, a wiêc mieli czym
uprawiaæ ziemiê. Hodowano tez krowy, œwinie, kury, konie.
Wspomina³, ¿e mieszkañcy utworzyli ³aŸniê wiejsk¹, by³o ich we wsi piêæ.
Postawiono du¿e beczki, do których
pod³¹czono rury, przez które p³ynê³a
woda podgrzana przez kamienie. K¹piel odbywa³a siê w soboty i œwiêta.
Mieszkañcy pomagali sobie jak mogli,
ale równie¿ bawili siê organizuj¹c wieczorki taneczne raz w miesi¹cu. Nie
by³o wœród nich nienawiœci.
Jan Rekiæ chodzi³ do szko³y w Drzeñsku Ma³ym, ale tylko do 3 klasy, póŸniej szko³ê przeniesiono do Wa³owic.
W Drzeñsku Ma³ym znajduje siê piêkna œwietlica w której odbywaj¹ siê ró¿nego rodzaju i formatu imprezy, na
które zje¿d¿aj¹ sie mieszkañcy Gubina i okolicznych miejscowoœci.
W 2010 roku powsta³ plan odnowy

miejscowoœci Drzeñsk Wielki. Z ambitnymi planami star³y siê inicjatywy mieszkañców, którzy w czynie spo³ecznym zbudowali plac zabaw i boisko sportowe.
We wsi mieszkaj¹ ciekawi ludzie.
Jednym z nich rysownik humorystyczno-satyryczny znany nie tylko w Polsce ale i na œwiecie, Stanis³aw Koœciesza. Opublikowa³ 2000 rysunków wystawiaj¹c je na wystawach w Gubinie,
¯aganiu, Olsztynie, Myszkowie.
Uczestniczy³ w konkursach zagranicznych. W Drzeñsku Wielkim znajduje
siê gospodarstwo specjalistyczne o profilu unijnym (hodowla krów mlecznych). Od 1948 roku dzia³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, obecnie wspó³pracuj¹ca ze stra¿¹ w Steindorf.
Wieœ w dalszym ci¹gu ma wielkie
ambicje do rozwoju gospodarczego i
kulturalnego.
Jadwiga Warzyñska
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Kszta³cenie
doros³ych w
powojennym
Gubinie
Po wyzwoleniu Gubina nowo utworzone w³adze miasta przyst¹pi³y do
rozwoju szkolnictwa z zapewnieniem
bezp³atnego nauczania na wszystkich
szczeblach. Wroga polityka okupanta
spowodowa³a du¿e zaniedbania w
kszta³ceniu dzieci i m³odzie¿y. Przyczyni³a siê do powstania licznej grupy
analfabetów. W 1949 roku w mieœcie
by³o zarejestrowanych 132 analfabetów, a w powiecie gubiñskim
859 (dane archiwalne). Oprócz
planu rozwoju szkolnictwa podstawowego i œredniego w mieœcie
uwzglêdniono równie¿ szkolnictwo dla doros³ych. Ju¿ w lipcu
1945 roku ukaza³y siê okólniki
Ministerstwa Oœwiaty, zalecaj¹ce organizacjê pocz¹tkowych
kursów dla analfabetów i kursów szkó³ powszechnych, gimnazjalnych i licealnych dla doros³ych. Odpowiedzialny za oœwiatê doros³ych oraz walkê z analfabetyzmem w pierwszych latach powojennych na terenie
Gubina i ca³ego powiatu by³ podinspektor Oœwiaty Franciszek
Aleksandrzak, a w latach 19551958 Walenty Robowski. Pierwszy kurs dla doros³ych w zakresie szko³y podstawowej (7-klaso-

wej) zorganizowano w szkole przy ul.
Warszawskiej (obecnie ul. Obroñców
Pokoju). Korzystali z niego g³ównie
funkcjonariusze milicji, jak i niektóre
osoby cywilne. Uruchamiano kursy
wstêpne dla pracuj¹cych, kursy nauczania pocz¹tkowego i zespo³y czytelnicze. Decyduj¹cy okres walki z analfabetyzmem obejmowa³ lata 19491951. W okresie tym zainicjowano szerok¹ akcjê spo³eczn¹, w³¹czaj¹c do niej
nauczycieli oraz organizacje m³odzie¿owe i spo³eczne. W likwidacji analfabetyzmu wyró¿nia³a siê m³odzie¿ zrzeszona w Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej
(ZMP), oraz Liga Kobiet. Kursy na-
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uczania pocz¹tkowego koñczy³y siê egzaminem, a œwiadectwa najczêœciej
rozdawano w maju podczas trwaj¹cych
w tym miesi¹cu Dni Oœwiaty Ksi¹¿ki
i Prasy. Wyró¿niaj¹ce siê osoby otrzymywa³y nagrody ksi¹¿kowe i pieniê¿ne. Mimo ró¿nych form pracy w dokszta³caniu przeroœniêtej wiekowo
m³odzie¿y i osób doros³ych, nadal nie
wszyscy byli chêtni i zainteresowani
udzia³em w podnoszeniu swojej wiedzy,
nauk¹ pisania i czytania. Aby ich zachêciæ rozpoczêto akcjê agitacyjno-rekrutacyjn¹ poprzez tworzenie specjalnych komisji i powo³ywanie pe³nomocników do walki z analfabetyzmem, a w 1951 roku zaplanowano utworzenie w mieœcie jednej szko³y podstawowej dla pracuj¹cych. Otwarcie takiej szko³y umo¿liwi³a kierowniczka
Szko³y Podstawowej nr 1 Stanis³awa W³odarska - przekazuj¹c
na zajêcia sale lekcyjne w godzinach popo³udniowych i wieczornych. Kierownictwo szko³y powierzono nauczycielowi Józefowi Bednarowiczowi. Pocz¹tkowo
nabór do szko³y by³ niewielki.
Pewn¹ winê ponosi³y zak³ady
pracy, które tolerowa³y nieuctwo
swoich pracowników. Zatrudnia³y nawet na pracowników umys³owych ludzi, którzy nie posiadali podstawowego wykszta³cenia. W 1960 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gubinie zmuszone by³o podj¹æ specjaln¹ uchwa³ê, któr¹ zobowi¹-

zano kierowników zak³adów pracy i
instytucji pañstwowych i spo³ecznych
do wspó³dzia³ania i udzielania pomocy Inspektorowi Oœwiaty w przeprowadzaniu rekrutacji do szko³y wieczorowej pracowników bez wykszta³cenia
podstawowego. Wkrótce sytuacja naboru do szko³y wieczorowej zmieni³a
siê. Zak³ady pracy nie tylko kierowa³y
swoich pracowników bez wykszta³cenia podstawowego do podjêcia nauki,
ale stwarza³y im dogodne warunki do
udzia³u w zajêciach lekcyjnych i egzaminach. Do Szko³y Podstawowej dla
pracuj¹cych przyjmowano po ukoñcze-
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niu klas pocz¹tkowych. Szko³a 7-klasowa (wieczorowa) koñczy³a siê egzaminem ustnym z jêzyka polskiego i
matematyki. Pytania egzaminacyjne
uk³adali nauczyciele ucz¹cy poszczególnych przedmiotów. Szko³a funkcjonowa³a do 1974 roku. W ci¹gu swojej
dzia³alnoœci zmienia³a swoj¹ siedzibê.
Po kilku latach ze Szko³y Podstawowej nr 1 przenios³a siê do Zasadniczej
Szko³y Zawodowej przy ulicy Wyspiañskiego, a od 1971 roku do jej zamkniêcia, do Szko³y Podstawowej nr 2 przy
ulicy Œwierczewskiego (dziœ ul. Szkolna). Szko³¹ kierowali: Józef Bednarowicz, Franciszek Kotapski, a ostatnie
dwa lata jej dzia³alnoœci Kazimiera Kêdzierska. W latach 1962-1975 organem
prowadz¹cym by³ Wydzia³ Oœwiaty w
Kroœnie Odrzañskim, a odpowiedzialnym za dokszta³canie doros³ych podinspektor Oœwiaty Jan Nowakowski,
a nastêpnie podinspektor Stefan Mierzejewski.
W latach powojennych pomyœlano
równie¿ o utworzeniu wieczorowej Szko³y Œredniej.
Dlatego wraz z organizacj¹
pierwszej œredniej szko³y w
Gubinie dyrektor Mieczys³aw Mierzyñski og³osi³
otwarcie Gimnazjum i Liceum dla doros³ych (X.1945
r.). W og³oszeniu napisa³
"Kandydaci do tej szko³y
maj¹ mieæ ukoñczone 15 lat
i co najmniej 6 klas szko³y
powszechnej".
Zachodzi³a równie¿ po-

trzeba kszta³cenia m³odych ludzi w
zakresie zdobywania umiejêtnoœci poszczególnych rzemios³. To te¿ w 1947
roku powsta³a 3 letnia szko³a wieczorowa o nazwie Publiczna Œrednia Szko³a Zawodowa w Gubinie. Organizatorem i kierownikiem by³ Stanis³aw
£oziñski, który jednoczeœnie kierowa³
Szko³¹ Podstawow¹ nr 1. Szko³a ta
mieœci³a siê w budynku przy ulicy
Wyspiañskiego. Do szko³y przyjmowani byli uczniowie z ró¿nych zak³adów
rzemieœlniczych. Byli to: piekarze,
rzeŸnicy, œlusarze, szewcy, stolarze
oraz ci którzy posiadali œwiadectwo
ukoñczenia szko³y podstawowej.
Uczniowie uczyli siê przedmiotów ogólnokszta³c¹cych, a zawodu u poszczególnych rzemieœlników - w³aœcicieli
zak³adów. Wspó³praca miêdzy szko³¹,
a pracodawc¹ opiera³a siê na odnotowaniu uwag w specjalnym dzienniczku zatytu³owanym "Legitymacja i kontrola obecnoœci". Publiczna Œrednia
Szko³a Zawodowa w Gubinie z braku
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chêtnych uczniów po dwóch latach zosta³a zlikwidowana. Chêtni po ukoñczeniu klasy drugiej mogli ukoñczyæ
klasê trzeci¹ w Publicznej Œredniej
Szkole Zawodowej w Kroœnie Odrzañskim. Znaczna czêœæ osób mog³a tê
szko³ê ukoñczyæ równie¿ zdaj¹c uproszczone egzaminy dla eksternów w podobnej szkole w Zielonej Górze. Egzaminy dla eksternów odbywa³y siê
przed komisj¹ egzaminacyjn¹ powo³an¹ przez Kuratorium Okrêgu Szkolnego Poznañskiego z dnia 6 kwietnia
1949 roku, na podstawie zarz¹dzenia
Ministra Oœwiaty z dnia 9 lutego 1948
roku. Œwiadectwa ukoñczenia szko³y
jak i eksternów upowa¿nia³y wy³¹cznie do dopuszczenia do egzaminu czeladniczego, jako dowód spe³nienia warunku wymaganego w myœl art.155

punkt 2 prawa przemys³owego.
Rozwijaj¹cy siê przemys³ gubiñski
wymaga³ coraz bardziej wykszta³conych pracowników. Dlatego na bazie
Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Zespo³u
Szkól Rolniczych powsta³y dodatkowo
œrednie szko³y wieczorowe dla pracuj¹cych. Zwiêkszy³a siê liczba osób dokszta³caj¹cych siê. Œwiadcz¹ o tym
dane: w roku szkolnym 1968-1969 w
wieczorowym Liceum Ogólnokszta³c¹cym zapisanych by³o 195 uczniów, a w
Technikum Odzie¿owym (wieczorowym) 128. Liczna grupa absolwentów
tych szkó³ podejmowa³a dalsz¹ naukê
na studiach, wielu z nich zajmowa³o
odpowiedzialne stanowiska w zak³adach pracy, szko³ach, wojsku i administracji pañstwowej.
K. Kêdzierska

Najm³odsi gubinanie odwiedzili Izbê Muzealn¹
Goœciliœmy 6. latk z Przedszkola Miejskiego nr 1 i najm³odsze dzieci z Przedszkola Miejskiego
nr 2. Maluchy zaciekawi³y niektóre eksponaty - np.
wózek dzieciêcy z
lat 50. ub. wieku,
a w salce wojskowej oczywiœcie karabiny i czapki
¿o³nierskie. Maluchy obieca³y powtórne odwiedziny - jak dorosn¹ za parê lat. (sp)
Najm³odsze dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2.
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Historia
gubiñskich
filatelistów
Historia zorganizowanego ruchu filatelistycznego w Gubinie rozpoczê³a siê
wraz z powstaniem Ko³a nr 1 polskiego
Zwi¹zku Filatelistów przy Klubie Garnizonowym w dn. 14.04.1964 r. Na zebraniu za³o¿ycielskim cz³onkowie (by³o
ich trzydziestu) w wyniku g³osowania
wybrali zarz¹d w sk³adzie: prezes Adolf
Mrowiec, sekretarz Artur Dziewia³towski i skarbnik Jerzy Broda.
By³o to do koñca lat 70. jedyne ko³o
w mieœcie. Dzia³alnoœæ ogranicza³a siê
do zebrañ, wykupywania abonamentu znaczków oraz nielicznych pokazów
filatelistycznych. Ko³o nie posiada³o
doœwiadczonego aktywu, który by³by
inicjatorem aktywnej pracy. Z pocz¹tkiem lat siedemdziesi¹tych powstaj¹
w Gubinie dalsze ko³a przy: ZPO "Goflan", ZPS "Carina", SJ "Pokój" , Domu
Kultury. By³ to jednak nadal rozwój iloœciowy. Od 1980 roku nastêpuje rozwój gubiñskiej filatelistyki. Zrzesza
ona 400 filatelistów doros³ych oraz 300
m³odzie¿owców. Rozpoczyna siê okres
intensywnej pracy i licznych wystaw.
Dnia 7 maja 1983 r. w Sali Konferencyjnej Urzêdu Miasta w Gubinie
zorganizowano Wystawê Filatelistyczn¹ "Wiosna nad Nys¹".
Komitet honorowy wystawy:
Stefan Ciszek - naczelnik miasta
p³k dypl. Julian Lewiñski

- Dowódca Garnizonu
W³odzimierz Rogowski
- Inspektor Oœwiaty i Wychowania
Roman Nieparko
- Dyrektor Domu kultury
Jan Chrobak
- Dyrektor Zak³adu Odzie¿owego
"Goflan".
Jerzy Obara
- Dyrektor LZPS "Carina"
Tadeusz Radziszewski
- Zarz¹d Okrêgu PZF
Maria Gêbska
- Naczelnik Urzêdu Pocztowego Gubin
Komitet organizacyjny:
Kazimierz Szumny, Edmund Siewruk, Hieronim Zandecki, Bart³omiej
S³odkowski, Jerzy Broda, Stefan Pilaczyñski, Halina Ma³ek, Adam Chabasiñski, Bronis³aw Ignaciuk.
Tematyczna lista wystawców:
zbiór zespo³owy pracowników Kombinatu Chemicznego CFG Gubenzbiór zespo³owy pracowników Kombinatu Chemicznego CFG Guben"S¹siedzi nad Odr¹ i Nys¹"
Ulrich Krüger Guben
"Bracia podajcie sobie rêce"
Erich Mowes Guben
"Rozwój podró¿y statkiem parowym"
Krzysztof Bartoœ
"Ryby w filatelistyce"
Andrzej Bartoœ
"Ogródek dzia³kowy w filatelistyce"
W³adys³aw Bartoœ
"£owiectwo"
Janusz B³ocki
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"100 lat polskiego znaczka
pocztowego"
Jerzy Broda
"LWP - tradycje i dzieñ
dzisiejszy"
Gustaw Brzeziñski
„Kwiaty"
Eugeniusz Bukowski
"Ludowe Wojsko Polskie"
Bart³omiej S³odkowski
„M. Kopernik - jego ¿ycie
i dzie³o"
"Malarstwo i grafika na
polskich znaczkach pocztowych"
pp³k mgr Jerzy Karwata
"Restytucja ¿ubra" - zbiór specjaliSobies³aw Pi¹tek - prezes Z.OPZF
zowany
Zielona Góra
Edmund Siewruk
Maria Gêbska - Naczelnik UPT Gubin 1
"Koñ w filatelistyce"
pp³k Zygmunt Traczyk
Zbigniew Stojek
pp³k Antoni Grzeœkowiak
"Olimpiada - Moskwa 80"
por. Wies³aw Piotrowski
Kazimierz Szumny
por. Ryszard Majchrzak
"Fauna na znakach i znaczkach
poczty polskiej"
Komitet Organizacyjny:
Hieronim Zandecki
Kazimierz Szumny - przewodnicz¹cy
"Wyœcig Pokoju" Adam Chabasiñski - sekretarz
Jerzy Zawadzki
Jerzy Broda, Eugeniusz Bukowski,
"Miêdzynarodowy Wyœcig Pokoju w Zdzis³aw Hasiuk, Stefan Pilaczyñski,
filatelistyce"
Tadeusz Sawrasewicz, Zbigniew Stojek, Jerzy Zawadzki - cz³onkowie.
W czasie trwania wystawy stosowano kasownik okolicznoœciowy oraz koLista wystawców:
pertê okolicznoœciow¹.
Jerzy Broda
"Ludowe Wojsko Polskie"
W Domu ¯o³nierza przy ul. PiastowEugeniusz Bukowski
ska w Gubinie 9 paŸdziernika 1983 r.
"Ludowe Wojsko Polskie"
otwarto Wystawê filatelistyczn¹ "40 lat
Janusz B³ocki
LWP".
"100 lat znaczka polskiego"
Komitet Honorowy wystawy:
Edmund Siewruk "Koñ na
p³k dypl. Julian Lewiñski
znaczkach pocztowych”
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Kazimierz Szumny
"Wielcy Polacy w filatelistyce"
"Pies na znaczku pocztowym"
Gustaw Brzeziñski
Jerzy Zawadzki "Samolot bojowy"
Jan Andruchowicz "Pi³ka no¿na”
Andrzej Bazak
"ZSRR - zbiór generalny"
Zbigniew Stojek
"Olimpiada Moskwa 80"
Zdzis³aw Hasiuk
"Kosmos - loty za³ogowe"
W czasie trwania wystawy stosowano kasownik okolicznoœciowy oraz
mo¿na by³o nabyæ kartê pocztow¹ i
kopertê z okolicznoœciowym dodrukiem wystawy oraz kopertê okolicznoœciow¹.
Dnia 7 paŸdziernika 1984 r. w gubiñskim kinie "Grunwald" otwarto
wystawê filatelistyczn¹ pn. "40 lat 5.
Dywizji Piechoty".
Lista wystawców:
Jerzy Broda, Eugeniusz Bukowski,
Kazimierz Szumny, Jerzy Zawadzki,
Zdzis³aw Hasiuk, Gustaw Brzeziñski,
Andrzej Bazak, Edmund Siewruk,
W³adys³aw Bartoœ, Zbigniew Stojek,
Jan Andruchowicz i Miros³aw Mazur.
Tematyka zbior by³a taka sama lub
nieco zmodyfikowana w stosunku do
poprzednich wystaw.
Zbiory m³odzie¿owe prezentowali:
"Kwiaty" - Cezary Bazak
"Kwiaty" - Beata Brzeziñska
"God³o Polski" - Piotr B³ocki
"Olimpiady" - Jaros³aw Stojek

"Kosmos loty bezza³ogowe"
M.G. Hasiuk
"Konie" - Katarzyna Brenais
"Konie" - Bogus³aw Brzeziñski
W trakcie trwania wystawy stosowano kasownik okolicznoœciowy, kartê
pocztow¹ i kopertê z okolicznoœciowym
dodrukiem oraz kopertê okolicznoœciow¹.
W maju 1984 roku w reprezentacyjnej sali posiedzeñ Miejskiej Rady Narodowej otwarto Wystawê Filatelistyczn¹ "Wiosna nad Nys¹ - regionalne dni Ziemi Gubiñskiej". Zgromadzono 21 zbiorów w klasie doros³ych i 7
zbiorów w klasie m³odzie¿owej. Na
1600 kartach wystawowych (100 ekranów) zaprezentowano blisko 10000
znaków pocztowych. Zbiorami otwieraj¹cymi ekspozycjê by³y opracowania
Ulricha Krügera "NRD - powstanie i
rozwój" oraz Krzysztofa Bartosia "40lecie Polski Ludowej". Zwiedzaj¹cy
mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z ciekawym opracowaniem Reinera Laube
(Guben) "Historia poczty Guben do
1932 r.". Autor zaprezentowa³ listy
pos³añcze z 1803 i 1807 r., pierwsze
stemple pocztowe z 1817 r., a tak¿e
inne oryginalne dokumenty pocztowe
obrazuj¹ce rozwój poczty w tym mieœcie. Na wystawie stosowano okolicznoœciow¹ kopertê oraz tematyczny
stempel niepocztowy.
M³odzi filateliœci z Gubiñskiego
Domu Kultury i Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych czynnie w³¹czyli siê do
obchodów jubileuszu 40. zwyciêstwa
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nad faszyzmem oraz 750. rocznicy
nadania praw miejskich Gubinowi bior¹c udzia³ 14.04.1985 roku w I M³odzie¿owym Konkursie Znaków Pocztowych. Na wystawie eksponowano 33
projekty 18 m³odych autorów w piêciu
grupach wiekowych. Stosowano kasownik okolicznoœciowy i okolicznoœciow¹ kartê pocztow¹. W maju 1985
r. w auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Gubinie otwarto Okrêgow¹ Wystawê Filatelistyczn¹ "750. praw miejskich Gubina".
Komitet honorowy wystawy:
Stefan Ciszek - Naczelnik Miasta
p³k Tadeusz Wilecki - Dowódca Dywizji
Tadeusz Bielak - Sekretarz KM
PZPR w Gubinie
Sobies³aw Pi¹tek - Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Okrêgu PZF w Zielonej Górze
Bogus³aw Olechnowski - Przewodnicz¹cy Komisji Wystaw PZF
W³odzimierz Rogowski - Inspektor
Oœwiaty i Wychowania
pp³k Jerzy Karwata - Szef Wydzia³u
Politycznego 5 Dywizji
Roman Nieparko - Dyrektor
Gubiñskiego Domu Kultury
Maria Gêbska - Naczelnik UP-T Gubin
Edward Wo³oszyn - Dyrektor LO
Jerzy Opara - Dyrektor LZPS "Carina"
Jan Chrobak - Dyrektor ZPO "Goflan"

propagowanie wystawy

Wykaz zbiorów:
Ulrich Krüger Guben
"Wilhelm Pieck - wzorem i bodŸcem"
Reiner Laube Guben
"Historia poczty miasta Guben do
roku 1932"
Helmut Budach Guben "Technika
obliczeñ i przetwarzania danych w
ochronie ludzkoœci"
dr. Erich Mewes Guben
"Œwiat w³ókien chemicznych"
Herbert Keipert Guben
"Badanie Kosmosu przez ZSRR"
Czes³aw Maliszewski Zielona Góra
"Miko³aj Kopernik - ¿ycie i dzie³o"
Henryk Gawryœ Zielona Góra
"Wielka Socjalistyczna Rewolucja
PaŸdziernikowa"
Mieczys³aw GoŸdziejewicz Zielona
Góra
"Literatura Narodów Radzieckich"
Marian Brzeziñski Zielona Góra
"Pielgrzym - papie¿ Jan Pawe³ II"
Henryk Florek Zielona Góra
"Ssaki Polskie"
Andrzej Dro¿dzyñski Œwiebodzin
"Badanie Kosmosu przez ZSRR"
Halina Kêdzierska Œwiebodzin
"Barwny œwiat roœlin"
Halina Weimann Zb¹szyñ
"Monachium 74"
Komitet organizacyjny:
Bogdan Kandu³a Zb¹szyñ
Edmund Siewruk - przewodnicz¹cy
"Bajki, baœnie, legendy"
W³adys³aw Bartoœ - sekretarz
Kamil Przyby³a Zb¹szyñ
Halina Ma³ek - skarbnik
"Igrzyska Olimpijskie Monachium"
Kazimierz Szumny - kierownik biura
Jerzy Jarczyñski Zb¹szyñ
Jerzy Broda - odpowiedzialny za roz"Nowo¿ytne Igrzyska Olimpijskie"
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Zbigniew Karcz Zb¹szyñ
"Œwiat szyn"
Stefan Manio Zb¹szyñ
"Geografia zwierz¹t - ssaki"
Zdzis³aw Wiatrowski Nowa Sól
"Nadruki i ich usterki na znaczkach
Goznaku"
Jan Andruchowicz Gubin
"Pi³karskie mistrzostwa œwiata"
Zdzis³aw Hasiuk Gubin
"Kosmos - loty za³ogowe"
Jerzy Zawadzki Gubin "Rêce"
W³adys³aw Bartoœ Gubin
"Go³¹b w filatelistyce", "£owiectwo"
Boles³aw Kazimierczak Gubin
"Sporty zimowe w filatelistyce"
Krzysztof Bartoœ Gubin "Ryby"
Edmund Siewruk Gubin
"NRD - zbiór generalny"
Bart³omiej S³odkowski Gubin
"Badania kosmosu"
Andrzej Bartoœ Gubin
"Kwiaty", "Ogródek dzia³kowy"
Hieronim Zandecki Gubin
"Pokój i szczêœcie dzieciom"
Eugeniusz Bukowski Gubin
"Ludowe Wojsko Polskie"
S¹d konkursowy, któremu przewodniczy³ Boles³aw Kaczmarek przyzna³
doros³ym w klasie konkursowej 2 dyplomy w randze medali z³otych: Z.
Karczowemu za zbiór "Œwiat szyn" i
Z. Wiatrowskiemu za "Nadruki i usterki na znaczkach Goznaku", 9 medali
w randze poz³acanych, 11 srebrnych i
10 posrebrzanych. By³ stosowany okolicznoœciowy kasownik oraz pami¹tkowa koperta i katalog wystawy.

W paŸdzierniku 1985 roku w gubiñskim kinie "Grunwald" otwarto wystawê filatelistyczn¹ pn. "gen. Aleksander Waszkiewicz patron gubiñskich
pancerniaków". Na wystawie stosowano kasownik okolicznoœciowy oraz wydano okolicznoœciow¹ kartê pocztow¹
(cp 857 z dodrukiem okolicznoœciowym).
W lutym 1986 roku otwarto w holu
kina "Grunwald" w Gubinie wystawê
filatelistyczn¹ "Pieœñ i piosenka wojskowa". Wystawa zorganizowana by³a
z okazji "Przegl¹du Piosenki ¯o³nierskiej i Radzieckiej Œl¹skiego Okrêgu
Wojskowego". Stosowano kasownik
okolicznoœciowy oraz okolicznoœciowy
nadruk na Cp 857 oraz CK 77.
W maju 1988 rok gubiñscy filateliœci byli organizatorami II. Okrêgowej
M³odzie¿owej Wystawy Filatelistycznej
"70 lat Odzyskania Niepodleg³oœci".
Stosowano okolicznoœciowy kasownik.
W paŸdzierniku 1988 r. w holu kina
"Grunwald" oraz w galerii GDK odby³a siê Okrêgowa Wystawa Filatelistyczna III. stopnia "45 lat Ludowego
Wojska Polskiego"
Komitet honorowy”
Krzysztof Kaszyñski
Jan Ziêta
p³k Leon Komornicki
pp³k Jerzy Harat
Kazimierz Dêbicki
Barbara Fija³kowska
Sobies³aw Pi¹tek
Marian Smolak
pp³k Zygmunt Traczyk
por. Jerzy Szostak
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Janina Izdebska
Maria Gêbska
Komitet organizacyjny
Kazimierz Szumny - przewodnicz¹cy
Stefan Pilaczyñski - zastêpca przewodnicz¹cego
Waldemar Bêdkowski sekretarz
Jerzy Broda - skarbnik
Jan Andruchowicz - kierownik biura
Jerzy Zawadzki, Eugeniusz Bukowski, Stanis³aw Lesiak, Czes³aw Brenais, Pawe³ Barysz, Andrzej Bazak, Zbigniew Stojek - cz³onkowie.
Wykaz wystawców:
Krzysztof Lachowicz Wroc³aw
"Œl¹ski Okrêg Wojskowy"
Jerzy Broda Gubin
"Ludowe Wojsko Polskie"
Kazimierz Szumny Gubin
" Wielcy Polacy"
Kazimierz Kocowski Ostrowiec
"Polska 1939 -1945"
Lech Bekulard Nowa Sól
"Walka z faszyzmem narodów œwiata"
Eugeniusz Bukowski Gubin
"Dzieje orê¿a Polskiego"
Hieronim Zandecki Gubin
"Pokój i szczêœcie dzieciom"
Longin Herman ¯agañ
"Dzieje orê¿a Polskiego"
Czes³aw Maliszewski Zielona Góra
"Kultura Polski na przestrzeni wieków"
Krzysztof Iwanowicz Gubin

"Czo³gi i wozy pancerne"
Jerzy Zawadzki Gubin "Rêce"
Krzysztof Lachowicz Wroc³aw
"Ikonografia Koœciuszkowska"
Henryk Gawryœ Zielona Góra
"Wielka Socjalistyczna Rewolucja
PaŸdziernikowa"
Zbigniew Karcz Zb¹szyñ
"Wielcy Polacy"
Edmund Siewruk Gubin
"Koñ Wojskowy"
Roman Wiatrowski Zielona Góra
"Ciekawostki filatelistyczne"
Leszek Karcz Zb¹szyñ
"Polskie Si³y Zbrojne"
Hieronim Zandecki Gubin
"Muzyczne rytmy"
Roman Skopczyñski Kunice
"Szachy"
W³adys³aw Bartoœ Gubin
"Go³¹b pokoju"
Andrzej Nosal Zb¹szynek
"Miêdzynarodowe loty za³ogowe"
Andrzej Bazak Gubin
"ZSRR - generalny"
Zdzis³aw Hasiuk Gubin "Kosmos"
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Mieczys³aw GoŸdziejewicz
Zielona Góra
"Polska sztuka, literatura,
muzyka"
Janusz B³ocki Gubin
"400 lat znaczka"
Wydano katalog i palmares wystawy, kopertê pami¹tkow¹ w dwóch kolorach
(zielony, br¹zowy) nadruk
na CK84 oraz medal pami¹tkowy. Urz¹d Pocztowy
Gubin 1 stosowa³ okolicznoœciowy datownik (rysunek or³a oraz napis 45 lat
LWP). S¹d konkursowy pod przewodnictwem Kazimierza Kaczorowskiego
przyzna³ w klasie doros³ych: 1. dyplom
w randze medalu z³otego Jerzemu Zawadzkiemu z Gubina za eksponat
"Rêce", 2. w randze medalu poz³acanego Jerzemu Brodzie z Gubina za
eksponat "Ludowe Wojsko Polskie"
oraz Krzysztofowi Lachowiczowi z
Wroc³awia za eksponat "Œl¹ski Okrêg
Wojskowy". Ponadto przyznano 4 medale srebrne, 9 posrebrzanych i 6 br¹zowych. W 1991 roku gubiñscy filateliœci podpisali porozumienie o wspó³pracy z filatelistami z partnerskiego
miasta Laatzen (Niemcy). Owocem
wspó³pracy by³a wymiana walorów filatelistycznych i szeroka wspó³praca
miêdzy naszymi ko³ami, tak¿e organizacja wspólnych wystaw. W maju 1992
roku Gubin zorganizowa³ partnersk¹
wystawê filatelistyczn¹ Gubin - Laatzen.
Wykaz wystawców:

Hans Trenker "Bractwo strzeleckie"
Ulrike Kruwel "Kolejnictwo"
Hans Szkudlarek
"Poczta automatyczna"
Gerd Wietgrefe "Budowle drewniane"
Jacek Andruchowicz "Fauna"
Jerzy Broda "Wojsko Polskie"
Eugeniusz Bukowski "Motywy religijne"
Hieronim Zandecki "Muzyka œwiata"
Kazimierz Szumny "Wielcy Polacy"
Magda Zawadzka "Gubin w filatelistyce"
Wydano katalog wystawy i okolicznoœciow¹ kopertê. Gubin coraz bardziej
urasta w województwie zielonogórskim
do znacz¹cego oœrodka ¿ycia filatelistycznego. Zas³u¿onymi dzia³aczami
filatelistycznymi Ko³a nr 1 w Gubinie
byli wówczas: Jerzy Broda (przez 40
lat skarbnik ko³a), Kazimierz Szumny, Eugeniusz Bukowski, Stefan Pilaczyñski, Waldemar Bêdkowski, Jerzy
Zawadzki, (absolwent Studium filatelistyki w Bydgoszczy, sêdzia III kl.),
Stanis³aw Lesiak, Andrzej Szyja, Czes³aw Brenais.
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Prezesami Ko³a Nr 1 byli:
Adolf Mrowiec 1964-1967
Tadeusz Nowakowski 1967-1971
Bart³omiej S³odkowski 1971-1979
Tadeusz Sawrasewicz 03.1979-03.1981
Kazimierz Szumny - 1981-2000
Zawadzki Jerzy - 2000-2003
Zebrania odbywa³y siê w ka¿d¹
drug¹ niedzielê miesi¹ca w Klubie
Garnizonowym przy ulicy Waszkiewicza (dziœ Kresowa). W okresie póŸniejszym zebrania przeniesiono do Gubiñskiego Domu Kultury. Cz³onkowie gubiñskiego Ko³a nr 1 szczycili siê 12 z³otymi odznakami honorowymi Polskiego Zwi¹zku Filatelistów, 23 srebrnymi i 67 br¹zowymi. Filateliœci nasi
wystawiali równie¿ swoje zbiory na
licznych wystawach ogólnopolskich
otrzymuj¹c cenne wyró¿nienia. Do pionierów nale¿¹ kol. Jerzy Zawadzki,
który rozs³awi³ Gubin zbiorem "Rêce"
wyró¿nionym w:
- 1986 r. - Miêdzynarodowa Wystawa Filatelistyczna 150 lat Warszawskiej Stra¿y Po¿arnej - medal srebrny
- 1987 r. Miêdzynarodowa Wystawa Filatelistyczna PRL-ZSRR - medal z³oty
- XV Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Poznañ 87 - medal srebrny
- 1995 XVII. Ogólnopolska Wystawa
Filatelistyczna Warszawa 95 - medal
br¹zowy
W latach 2000 rozgorza³a w ko³ach
dyskusja o ignorowaniu przez dzia³aczy filatelistycznych Okrêgu Zielonog-

kiego funkcjonowania kó³ filatelistycznych w terenie, równie¿ braku jakiejkolwiek pomocy merytorycznej i finansowej w dzia³alnoœci statutowej. Zarz¹d gubiñskich filatelistów wyst¹pi³
z wnioskiem do Zarz¹du w Zielonej
Górze o pozostawienie do dyspozycji
Ko³a 20% zebranych sk³adek na prowadzenie dzia³alnoœci bie¿¹cej, z których skarbnik rozlicza³by siê przed komisj¹ rewizyjn¹ i cz³onkami ko³a. Propozycja ta nie znalaz³a poparcia wœród
cz³onków Zarz¹du Okrêgu Polskiego
Zwi¹zku Filatelistów. Nast¹pi³ regres
filatelistyki przy znacz¹cym udziale
w³adz okrêgu. Pojawi³a siê tak¿e kontrowersyjna sprawa przydzia³u tzw.
"czarnodruku" przez Okrêg Zielonogórski PZF dla poszczególnych cz³onków
kó³. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ i
napiêciem na linii ko³o w Gubinie-Zarz¹d Okrêgu w Zielonej Górze cz³onkowie zaczêli rozwa¿ali mo¿liwoœæ
wyst¹pienia ze struktur zwi¹zku i za³o¿enia stowarzyszenia, którego celem
by³oby skupienie cz³onków zbieraj¹cych znaczki pocztowe w naszym mieœcie. Zarz¹d okrêgu by³ doœæ nieustêpliwy i niewiele zainteresowany problemem. W tej sytuacji w listopadzie
2003 roku gubiñscy filateliœci zrzeszeni w Kole nr 1 PZF opowiedzieli siê za
wyst¹pieniem ze struktur Polskiego
Zwi¹zku Filatelistów i wkrótce za³o¿yli niezale¿ne Stowarzyszenie Gubiñskich Filatelistów wpisane do ewidencji stowarzyszeñ zwyk³ych pod nr 5052/
02/03 w Starostwie w Kroœnie Odrzañskim. Wybrany zosta³ Zarz¹d Stowa-
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rzyszenia Gubiñskich Filatelistów w
sk³adzie:
przewodnicz¹cy - Andrzej Szyja
zastêpca przewodnicz¹cego - Stefan
Pilaczyñski
sekretarz - Zdzis³aw Matusiak
skarbnik - Jerzy Zawadzki
cz³onek - Mieczys³aw Satko
przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej Jerzy Broda
Stowarzyszenie Gubiñskich Filatelistów z du¿ym zapa³em przyst¹pi³o do
pracy. Ponownie rozpoczêto prace z
m³odzie¿¹ poprzez spotkania w szko³ach, organizacjê w nich pokazów filatelistycznych. W Urzêdzie Pocztowym
Gubin 1 J. Zawadzki wystawi³ swój zbiór "Rêce" pokazuj¹c, ¿e znaczek pocztowy
ju¿ od dawna przesta³ spe³niaæ jedynie swoj¹ podstawow¹ funkcjê op³aty za
œwiadczenie us³ugi. Sta³ siê
równie¿ obiektem kolekcjonerstwa tworz¹c filatelistykê - dziedzinê która integruje i jednoczy spo³eczeñstwa
ró¿nych narodowoœci. Ma
charakter uniwersalny, dociera wszêdzie i reprezentuje kraj z którego pochodzi.
Rozpoczêto projektowaæ i wydawaæ
wspólnie z Centrum Poczty - ORJ Zielona Góra beznomina³owe karty pocztowe ukazuj¹c na nich gubiñskie wydarzenia i uroczystoœci. W ten sposób
wydane zosta³y 22 beznomina³owe
gubiñskie kartki pocztowe ukazuj¹ce

15 lat partnerstwa Guben, wspó³pracê Gubin-Laatzen, 50 lat Gubiñskiego
Rolniczaka, 50 lat PTTK, 40. zorganizowanego ruchu filatelistycznego w
Gubinie, 60. Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gubinie, 65 rocznicê uwiêzienia œw. O. Maksymiliana Kolbe w
Amtitz - Gêbice, 775 lat Gubina itp.
Pierwsz¹ rocznicê œmierci Papie¿a
Jana Paw³a II gubiñscy filateliœci
uczcili zorganizowaniem okolicznoœciowego pokazu filatelistycznego pt. "Filateliœci - papie¿owi". Jej autorem by³
prezes SGF Andrzej Szyja. W pomieszczeniach Izby Muzealnej zaprezentowano kartki pocztowe i stemple okolicznoœciowe poœwiêcone Wielkiemu

Polakowi. Z okazji przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej zorganizowaliœmy "Harcerska pocztê Maratoñsk¹"
œladem dzia³alnoœci Aposto³ów S³owian - Patronów Europy - Œw. Cyryla i
Metodego. Wspó³organizatorem "Harcerskiej Poczty Maratoñskiej" by³
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego - Ko-
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menda Chor¹gwi Katowice, Starostwo
w Gliwicach, Urzêdy Miast Kazincbaruka (Wêgry), Svit (S³owacja), Knurów,
Gubin, Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego - Poczta Harcerska 149 Knurów i
Amatorski Klub Biegacza z Knurowa.
Harcerska Poczta Maratoñska zosta³a zorganizowana w dniach 29-30
kwietnia, 1- 2 maja 2004 r. dla upamiêtnienia przyst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej oraz podkreœlenia
wartoœci i tradycji jakie chcemy do niej
wnieœæ i w niej zachowaæ. Przeniesienie przesy³ek filatelistycznych przez
biegaczy maratoñczyków AKB Knurów
z Poczty Harcerskiej 149 Knurów nast¹pi³o na trasie:
29.04.04 Knurów- Bytom - Katowice - Wadowice - Zakopane - G³odówka
- Svit (S³owacja)
30.04.04 Svit (S³owacja) - Kazincbarcika (Wêgry) - Dolne Lutyne (Czechy)
- Cieszyn - Wodzis³aw Œl. - Miko³ówGiera³towice
1.05.04 Knurów - Gliwice - Góra Œw.
Anny - Kamieñ Œl¹ski - Opole - Wroc³aw - Oleœnica - Trzebnica
2.05.04 Trzebnica - Gubin - Guben
(Niemcy)
Ka¿dy z maratoñczyków pokona³
dziennie oko³o 15 - 20 km. Do przeniesienia przez Harcersk¹ Pocztê
Maratoñsk¹ dopuszczone by³y listy
krajowe i zagraniczne zwyk³e, polecone i priorytetowe oraz kartki pocztowe op³acone znaczkami Poczty Polskiej (lub Deutsche Bundespot) oraz
opatrzone dodatkowo specjalnymi
nalepkami wydanymi przez PH-149

Knurów. Nalepki z wizerunkiem Patronów Europy - Œw. Cyryla i Metodego - zosta³y wydane w dwu znaczkowym bloczku w nak³adzie 500szt.
w cenie 1,5 z³ za szt. Przesy³ki przeznaczone do przeniesienia Harcersk¹
Poczt¹ Maratoñsk¹ odpowiednio zaadresowane op³acone oraz oznaczone nale¿a³o przes³aæ w zamkniêtej
kopercie na adres Centrum Kultury
w Knurowie ul. Niepodleg³oœci 29,
44-190 Knurów z dopiskiem na kopercie Harcerska Poczta Maratoñska. Przesy³ki zosta³y ostemplowane
okolicznoœciowym stemplem o treœci:
Harcerska Poczta Maratoñska. Œladem Dzia³alnoœci Aposto³ów S³owian
przesy³ka przeniesiona przez maratoñczyków na trasie Polska - S³owacja - Wêgry - Polska - Niemcy 29
kwiecieñ - 2 maja 2004 oraz stemplami wêgierskimi, s³owackimi, czeskimi i niemieckimi.
W Knurowie przesy³ki zosta³y
ostemplowane specjalnym datownikiem okolicznoœciowym o treœci "Europie - z w³asn¹ tradycj¹ i kultur¹ Œw.
Cyryl i Metody - Patroni Europy"
1.05.2004 - PH -149 Knurów i przeniesione przez maratoñczyków AKB
Knurów do Gubina.
Po dokonaniu przeniesienia przesy³ek filatelistycznych przez maratoñczyków zosta³y one ostemplowane specjalnym stemplem informacyjnym o treœci "Przesy³kê przenieœli
maratoñczycy AKB Knurów na trasie Knurów - Góra Œw. Anny - Kamieñ Œl¹ski - Opole - Wroc³aw - Ole-
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2017. Filateliœci spotkali siê w Izbie Muzealnej SPZG.

œnica - Trzebnica - Gubin" oraz nadane w urzêdzie Pocztowym Gubin (lub
Postamt Guben) jeœli ofrankowane
by³y znaczkami niemieckimi) przes³ane i dorêczone adresatom zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami pocztowymi. Stowarzyszenie Gubiñskich Filatelistów w latach 2005-2007 wspólnie
z Urzêdem Pocztowym Gubin 1 wyda³o 4 nalepki polecenia o treœci: "12352005 770 lat lokacji Gubina", "19452005 60 lat Urzêdu Pocztowego w Gubinie", "45 £u¿ycka Wiosna nad Nys¹
- Gubin 2006", "1957-2007 50 lat Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego na Ziemi Gubiñskiej".

listopadzie 2003 roku Stowarzyszenie
liczy³o 30 cz³onków - wspomina po latach prezes Andrzej Szyja. Po 15 latach grupa sta³a siê mniej liczna - ale
trwa. Spotykamy siê w ka¿d¹ drug¹
niedzielê w gubiñskiej Izbie Muzealnej. I choæ kaliber problemów sprzed
laty nie zmieni³ siê, trwamy konsekwentnie. Mo¿e ju¿ nie jako kolekcjonerzy, a bardziej jako zbieracze. Podstawowy znaczek polski kosztuje dziœ
2,60 z³, a abonament roczny to kwota
oko³o 250-280 z³. W skali roku to dla
wielu spory wydatek. A filatelista
chcia³by mieæ w swojej kolekcji dodatkowo inne nowinki filatelistyczne podsumowuje A. Szyja - prezes od poDziœ kolekcjonowanie znaczków wstania SGF.
Jerzy Zawadzki
pocztowych sta³o siê niepopularne. W
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W przedwojennym Guben...

Historia pewnej
piekarni
Wspomnienia rodziny Krüger - piekarzy w Guben
W wydanej w 1937 roku historii piekarnictwa w Guben (ukaza³a siê na
podstawie podañ i opisów) figuruje obszerna lista 103 adresów zwi¹zanych z
tym zawodem. Miêdzy innymi mo¿na
znaleŸæ tam nazwisko dziadka autora
tekstu Karla Krügera który zmar³ podczas wojny w rosyjskiej niewoli.
Babcia autora wysz³a za m¹¿ w 1914
roku za Karla Krügera. W tym czasie
piekarni¹ zarz¹dza³ jeszcze jej teœæ
Gustaw Krüger, który 7 lat wczeœniej
naby³ budynek i rozbudowa³ go podnosz¹c o jedno piêtro i poszerzaj¹c
przez dobudowê. Budynek sta³ i stoi
do dziœ na rogu ulic Rydla i Kaliskiej.
By³ tu sklep, piekarnia, pomieszczenie
na m¹kê, pomieszczenie dla czeladników oraz mieszkanie dla w³aœciciela i
mieszkanie na podnajem.
Pierwsze kroki nowej piekarzowej
by³y trudne, przypad³y bowiem na
pocz¹tek pierwszej wojny œwiatowej,
gdy jej m¹¿ wyruszy³ na wojnê. Napotyka³a na du¿e trudnoœci i nieporozumienia z powodu niezrozumienia ograniczeñ i przepisów w okresie wojny. I
tak na przyk³ad stanê³a przed s¹dem
za sprzeda¿ bu³ek bez zezwolenia i
ukarana wysok¹ grzywn¹. Jednak z
czasem dzia³alnoœæ nabra³a w³aœciwe-

go rytmu. W 1918 roku kierownictwo
zak³adu przej¹³ Karl Krüger i prowadzi³ go wraz z ¿on¹, która w miêdzyczasie urodzi³a dwoje dzieci. Zak³ad
szkoli³ adeptów sztuki piekarniczej, a
czeladnicy uzupe³niali za³ogê. Przyjêto te¿ na sta³e gosposiê któr¹ traktowano jak cz³onka rodziny. Mimo powojennej biedy (po I wojnie œwiat. - dop.
red.), inflacji i kryzysu powojennego
¿ycie rodzinne i zak³adu nie ucierpia³o. Piekarnia Krugera by³a cenionym
sklepem, sta³a bowiem w dobrym miejscu, w s¹siedztwie licznych sklepów o
czym pisa³a w 2016 roku Ilse Jaschke
urodzona na ulicy Kaliskiej (z domu
Stein): „Gdy potrzebne by³o pieczywo
sz³o siê do piekarni Krugera, parê kroków dalej by³ rzeŸnik Fischer. Towary
kolonialne kupowa³o siê u Herzoga i
nieco dalej warzywa, a owoce i mleko
u Lawnicka. Obok u Wendlanda by³y
materia³y piœmienne i zeszyty szkolne.
Po drugiej stronie ulicy by³ zak³ad fryzjerski Volzkie. S³owem by³ to nasz
ma³y plac targowy”.
Matka autora wpada³a w zachwyt
gdy wymienia³a ³akocie w ojcowskiej
piekarni: makowce, pierniczki, naleœniki, kremówki, eklerki, p¹czki, ciastka tortowe i inne, prócz tego chleb i
bu³ki. Godne podkreœlenia by³o ¿ycie
towarzyskie piekarzy i ich ¿on. Mimo
obci¹¿enia prac¹ sklep by³ czynny od
7 do 19. Znajdowano czas na krêgle i
wycieczki. Mê¿czyŸni wyruszali do
Nadrenii, kobiety w Sudety. By³y te¿
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Zdjecie na lewo - dom Krügerów - po³owa lat 70. ub. wieku, wci¹¿ niezmieniony konstrukcyjnie, ale z wyraŸnymi œladami wojny).
Zdjêcie na prawo - ten sam budynek przy ulicy Rydla wspó³czeœnie (przed wojn¹ Bösitzer Straße
2) - do 1945 roku dom rodzinny Otto Hockwina, wieloletniego prezesa Gubener Heimatbund.

zabawy taneczne. Kontakty listowe
utrzymywano nawet po wojnie. Do sta³ych klientów Krügera nale¿a³a ¿ona
ówczesnego burmistrza Guben Ericha
Schmiedicke. W 1944 roku przychodzi³a do piekarni w towarzystwie aktorki
filmowej Kristiny Soderbaum (Szwedki) która znalaz³a azyl na zamku w Gêbicach u rodziny Schonach-Carolath.
Dzia³alnoœæ piekarni mia³ przej¹æ
Gunter Krüger, który szlify zawodowe
naby³ w tej piekarni, zamierza³ rozszerzyæ dzia³alnoœæ i otworzyæ ma³¹ kawiarniê oraz dostarczaæ towar do okolicznych sklepów. W 1939 roku zosta³
wcielony do wojska, zagin¹³ w Rosji.
Podobnie do wojska wcielono wszystkich czeladników, na ich miejsce zatrudniono pracowników z robót przymusowych. By³ tam Holender, Rosjanin i Polak. Rodzice autora prowadzili
zak³ad do koñca lutego1945 roku, w
marcu musieli opuœciæ Guben. Wrócili
po ustaniu dzia³añ wojennych. Zastali
chaos i ba³agan. Tu¿ przy budynku piekarni Niemcy wybudowali zaporê prze-

ciwczo³gow¹, za budynkiem by³o stanowisko artylerii. W po³owie maja
otrzymali pisemne zezwolenie na
wznowienie dzia³alnoœci i zajêcie swojego mieszkania w budynku nr 6. Pismo datowano na16.VI.1945. Jednak
w kilka dni potem otrzymali nakaz i
wraz z liczn¹ grup¹ mieszkañców opuœcili wschodni¹ czêœæ miasta.
Czêœæ rodziny piekarza zamieszka³a w Nadrenii. We wspomnieniach stale wracali do Guben zadaj¹c sobie pytania: co siê sta³o z naszym budynkiem, nasz¹ piekarni¹? Od znajomego
kierowcy który czêsto przekracza³ granicê dowiedzieli siê, ¿e dom stoi i piekarnia jest czynna. W po³owie lat 70.
przekonaæ siê mogli o tym sami. Nad
wejœciem do sklepu by³ szyld: „Piekarnia” - w³aœciciel A. Rosin. Co prawda
dom z zewn¹trz wygl¹da³ smutno, by³y
na nim œlady po pociskach. W drugiej
po³owie lat 70. przyst¹piono do restauracji budynku, dobudowano piêtro, p³aski dach, nowe tynki ale ozdoby na
murze zniknê³y. Nawi¹zano przyjaciel-
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skie kontakty z u¿ytkownikami. Opieraj¹c siê na aktach piekarnia dzia³a³a
od 1907 roku (prawdopodobnie nawet
wczeœniej), dlatego mo¿na przyj¹æ, ¿e
by³a jedn¹ z najstarszych na terenie
Guben. Natomiast opieraj¹c siê na informacjach z ksi¹¿ki „Alfabet gubiñskich ulic” (Gubin 2011 rok) mo¿na poznaæ nazwiska kolejnych piekarzy zaczynaj¹c od Wiktora Kucharskiego by³ego pracownika przymusowego u w³aœciciela Krugera, potem Stelmaszczyk,
Majchrzak, Rosin, Œpiewak i dziœ Sikora.
Ostatnie lata swojego d³ugiego ¿ycia

Joanna Hauser z domu Kruger przebywa³a w domu opieki w Trisdorf. Pewnego dnia okaza³o siê, ¿e opiekuj¹ca
siê ni¹ siostra Katarzyna dobrze zna³a Gubin, bowiem jej teœciowa mieszka³a na ulicy Kaliskiej i kupowa³a pieczywo w by³ej piekarni Krugera. „Ma³y
jest ten œwiat. Szkoda, ¿e do matki autora te informacje ju¿ nie dociera³y, na
pewno sprawi³yby jej radoœæ”.

Gubiñskie
piekarnie po
1945 roku

sta³ szefem piekarni i po zakoñczeniu
wojny prowadzi³ j¹ na w³asny rachunek. Jednak piekarniê - w ramach
uspo³eczniania tego co by³o prywatne
- zmuszony zosta³ oddaæ we w³adanie
Gminnej Spó³dzielni "Samopomoc
Ch³opska", a sam zosta³ zatrudniony
jako kierownik wszystkich piekarni
geesowskich. Gdy ta zrezygnowa³a z
piekarni, do 1967 roku prowadzi³ j¹
Rosin i jego ziêæ Pyszny. Po nich, do
2005 roku, pieczywo wypieka³ tu i
sprzedawa³ Andrzej Œpiewak. Na pocz¹tku 2007 roku obiekt od miasta
wydzier¿awi³ Jerzy Sikora i do dziœ jest
tu sklep z pieczywem.

W wydanej w 1937 roku historii piekarnictwa w Guben figuruje obszerna
lista 103 adresów zwi¹zanych z tym
zawodem. Czytaj¹c wspomnienia rodziny Krüger - piekarzy w Guben, podjê³am próbê ustalenie stanu piekarnictwa w Gubinie po 1945 r. Poni¿ej
przedstawiam piekarnie, zaczynaj¹c
od tych najwczeœniej funkcjonuj¹cych.
Piekarnia przy ulicy Rydla 2 by³a
jakby od zawsze. Do 1945 roku w³aœcicielem kamienicy wraz z piekarni¹ by³
Karl Krüger, u którego jeszcze przed
zakoñczeniem wojny pracowa³ Wiktor
Kucharski. Kiedy niemieckiego w³aœciciela wys³ano na front, Kucharski zo-

Tekst i zdjêcia pochodz¹ z
„Gubener Heimatkalender 2018”,
autor Günther Hauser Troisdorf
„Eine backerei von 1903” s. 77.
T³umaczenie i opracowanie
K. Z. Gwizdalscy

Piekarnia przy ulicy Kosynierów
24a (obecnie nr 91) zosta³a otwarta w
1945 roku przez ma³¿eñstwo Mariannê i Stanis³awa Szperków. Kiedy dowiedzieli siê ¿e zasiedlane jest by³e
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miasto niemieckie Guben, postanowili
opuœciæ rodzinn¹ miejscowoœæ pod Pleszewem w woj. poznañskim i wraz z synami w wielu szkolnym: Kazimierzem,
Zbigniewem i Henrykiem osiedlili siê
w naszym mieœcie. Dojazd do Gubina
by³ z przygodami. Poci¹g dojecha³ do
mostu na rzece Odra w Raduszcu i zatrzyma³ sie po to, aby wszyscy pasa¿erowie wysiedli, przeszli przez most i na
powrót zajêli miejsca w wagonach. By³a
taka koniecznoœæ w obawie, ¿e uszkodzony most mo¿e siê zarwaæ.
Ma³a piekarnia znajdowa³a siê w
podwórzu, zaœ sklep od strony frontowej budynku mieszkalnego. By³ w niej
tradycyjny piec opalany drewnem, o
które trzeba by³o czyniæ wiele starañ.
Pieczywo wypiekane by³o tylko w nocy,
sprzedawane rano. Do pieca mieœci³o
siê oko³o 60 bochenków chleba. Gdy
by³o du¿e zapotrzebowanie na pieczywo dodatkowo wypiekano 60, a nawet
120 bochenków i oko³o 100 bu³ek. Pocz¹tki by³y trudne, gdy¿ w obiekcie nie
by³o bie¿¹cej wody. Pan Stanis³aw
wraz z synami przywozi³ j¹ z ulicy Piastowskiej, gdzie wycieka³a z pêkniêtej
rury wodoci¹gowej. W piekarni zaopatrywali siê w pieczywo mieszkañcy
pó³nocnej czêœci miasta. Wszyscy chêtnie je kupowali, gdy¿ by³o sprzedawane jeszcze gor¹ce. Prawie zawsze czeka³o siê w kolejce, a¿ nastêpne pieczywo "wyjdzie" z pieca. Przy okazji mo¿na by³o siê dowiedzieæ co siê dzieje nie
tylko u s¹siadów, ale i w mieœcie. Dzieci
wracaj¹c do domu z gor¹cym pieczywem nie zawsze donosili je w ca³oœci.

Zapach ciep³ego chleba kusi³ do skubania. Niezapomniany smak.
Przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia
i Wielkanoc¹ okoliczni mieszkañcy
przynosili przygotowane ciasta do wypieku - za niewielk¹ op³at¹ - w piecu
piekarniczym. Nale¿y wspomnieæ, ¿e
piekarnia pana Szperki od 1947 roku
realizowa³a kartki zaopatrzenia w pieczywo, które wydawa³y zak³ady pracy
i magistrat. W roku 1958 zmar³ w³aœciciel piekarni. Interes przej¹³ jego
syn Henryk - ju¿ czeladnik - który w
nocy pracowa³ w piekarni, a po po³udniu chodzi³ po naukê do Liceum Ogólnokszta³c¹cego uzyskuj¹c œwiadectwo
maturalne. Nie zaprzesta³ kszta³ciæ siê
- rozpocz¹³ studnia na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 1970 roku uzyska³ dyplom magisterski i zakoñczy³ dzia³alnoœæ rzemieœlnicz¹. W tym te¿ roku wraz z matk¹
wyjecha³ do Szczecina, gdzie od lat
mieszkali jego bracia. Tam zmar³a jego
mama, a zw³oki ojca ekshumowano z
Gubina i razem spoczywaj¹ na cmentarzu w Szczecinie. Pomieszczenia piekarni przerobiono na mieszkanie i nie
ma po niej œladu.
Piekarnia przy ulicy Poznañskiej
nr 9 - obecnie Kresowa - zosta³a uruchomiona w 1946 roku przez ma³¿eñstwo Leokadiê i Walerego Wachowiaków (przed wojn¹ by³a tu piekarnia
ma³¿eñstwa Ericha i Margarete Wonneberger i funkcjonowa³a do marca
1945 roku - dop. red.). Przyjechali do
Gubina z Wrzeœni ko³o Poznania. Piec
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piekarniczy znajdowa³ w przybudówce
od strony ulicy Fabrycznej, a sklep od
strony ulicy Poznañskiej. W asortymencie wypieków by³ chleb i bu³ki, a w okresie œwi¹t ciasta. Niektórzy gubinianie
szczególnie zapamiêtali du¿e piernikowe miko³aje ozdobione kolorowym lukrem, z których najbardziej cieszy³y siê
dzieci. Ma³¿eñstwo zakoñczy³o dzia³alnoœæ tu¿ po roku 1950 wyje¿d¿aj¹c do
Inowroc³awia, gdzie spoczywaj¹ na
cmentarzu komunalnym. Po piekarni
obecnie nie ma œladu. Przybudówka zosta³a rozebrana, a pomieszczenia przechodzi³y ró¿ne etapy. A to by³a lodziarnia, gdzie pan Majchrzak latem produkowa³ lody, Zak³ad Pracy Nak³adczej
Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców
"Spo³em" prowadzony przez Stefaniê
Olaszek, kawiarnia „New Age”, a obecnie gabinet dentystyczny.

Œrody Wielkopolskiej. Stamt¹d ówczesne w³adze chêtnym mieszkañcom zaproponowa³y wyjazd na zasiedlanie
Szczecina. Kiedy poci¹g zatrzyma³ siê
w Czerwieñsku i sta³ dwa dni, dowiedzia³ siê o tym, ¿e odbywa siê zasiedlanie Gubina. Wraz z ¿on¹ zadecydowali o przyjeŸdzie do naszego miasta.
Tu zasta³ piekarniê kompletnie wyposa¿on¹ w urz¹dzenia do produkcji, a
w magazynku znajdowa³y siê jeszcze
œwie¿e dro¿d¿e i m¹ka. Przy piekarni
zaj¹³ równie¿ mieszkanie kompletnie
wyposa¿one w meble i inne przedmioty gospodarstwa domowego. Z miejsca
rozpocz¹³ produkcjê pieczywa. Pocz¹tkowo chodzi³ po ulicy Œl¹skiej i nielicznym jeszcze wówczas mieszkañcom
rozdawa³ chleb za darmo. Po pewnym
czasie piek³ chleb i bu³ki pod zamówienia mieszkañców. Po m¹kê jeŸdzi³ wynajêtym wozem konnym a¿ do StaroPiekarnia przy ulicy Œl¹skiej 31 zo- siedla. Tam znajdowa³ siê m³yn prosta³a uruchomiona w czerwcu 1945 wadzony przez pana Kabaciñskiego. W
roku przez Franciszka Majchrzaka, który
podczas wojny by³ na
robotach w Niemczech ko³o Lipska.
Tam pocz¹tkowo pracowa³ u bauera, a póŸniej gdy dowiedziano
siê ¿e jest z zawodu
piekarzem zatrudniono go w piekarni
gdzie pracowa³ do
koñca wojny tj. prawie piêæ lat. Z Niemiec wróci³ z ¿on¹ do Franciszek Majchrzak (z lewej) z pomocnikiem.
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szed³ na emeryturê.
Zmar³ 5 listopada 2006
roku w wieku 90 lat i
zosta³ pochowany na
Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.
Piekarnia przy ulicy Kaliskiej nr 3 uruchomiona przez Kazimierza Skórzewskiego
w roku 1945. Rodzina,
F. Majchrzak przed swoim zak³adem przy ul. Œl¹skiej z rodzin¹ i która mieszka obecnie
w tym budynku nie
pracownikami.
zna pocz¹tkowych loroku 1947 Ministerstwo Ziem Odzy- sów zwi¹zanych z piekarnictwem.
skanych wprowadzi³o kartki na pieczy- Obecnie jest to tylko dom mieszkalny.
wo, które dla mieszkañców w naszym
mieœcie rozprowadza³y zak³ady pracy
Piekarnia przy ulicy Kaliskiej nr 26
i magistrat. Zatrudni³ wówczas dwóch zosta³a uruchomiona w paŸdzierniku
piekarzy, aby sprostaæ zapotrzebowa- 1945 roku. Uruchomi³ j¹ Benedykt
niu. Piekarniê prowadzi³ do 1950 roku, Skowroñski, który wraz z rodzin¹ przygdy¿ aresztowa³ go Urz¹d Bezpieczeñ- jecha³ ze wsi S³u¿ewo na Kujawach.
stwa i zamkn¹³ w swoich podziemiach Poniewa¿ z zawodu by³ piekarzem,
na trzy miesi¹ce. Gdy wróci³, piekar- szuka³ domu z piekarni¹ i pomieszczenia by³a rozgrabiona. Zatrudni³ siê niem sklepowym. I tak siê sta³o. W
wówczas w piekarni Powszechnej Spó³- podwórzu znajdowa³a siê piekarnia, a
dzielni Spo¿ywców "Spo³em", która od strony ulicy sklep. Pocz¹tki by³y
mieœci³a siê w budynku przy ulicy Ko- pomyœlne lecz rozpocz¹³ siê okres usposynierów 10. Latem produkowa³ lody ³eczniania zak³adów prywatnych pow pomieszczeniach po by³ej piekarni, przez nak³adanie coraz wy¿szych poktór¹ prowadzi³ do lat piêædziesi¹tych datków. Pod koniec lat piêædziesi¹tych
Walerian Wachowski w budynku nr 9 zmuszony by³ zlikwidowaæ dzia³alnoprzy ulicy Poznañskiej (Kresowa). Pra- œci i zatrudni³ siê w swoim zawodzie
cowa³ równie¿ w piekarni PSS przy w Gminnej Spó³dzielni "Samopomoc
ulicy Fabrycznej. Nastêpnie przeniós³ Ch³opska". Obiekt piekarni zosta³
siê do Gminnej Spó³dzielni "Samopo- przekszta³cony w pomieszczenie gospomoc Ch³opska" przy ulicy Ko³³¹taja. darcze, a sklep w³¹czony do mieszkaPod koniec lat siedemdziesi¹tych prze- nia. Pan Benedykt zmar³ w 1960 roku

70 Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG
i zosta³ pochowany na Cmentarzu Ko- skiej Szko³y Podstawowej nr 2 przy
munalnym w Gubinie.
ówczesnej ulicy Œwierczewskiego, w
czasie przerwy przybiegali po ciep³e
Piekarnia przy ulicy Sikorskiego nr bu³ki zwyk³e i s³odkie które bardzo
9 znajdowa³a siê w podwórzu, nato- smakowa³y nawet bez mas³a. Nie udamiast sklep w budynku mieszkalnym ³o siê ustaliæ w którym roku w³aœciciel
z wejœciem od strony ulicy. Prowadzi³ piekarni przeszed³ na emeryturê i zaj¹ od 1945 do 1953 roku Stanis³aw koñczy³ dzia³alnoœæ. Budynek mieszNowak. Nastêpnie budynek zosta³ za- kalny wraz z piekarni¹ zosta³ sprzemieszka³y przez rodzinê Kropid³ow- dany Andrzejowi Œpiewakowi, który
skich, która nie podjê³a dzia³alnoœci jeszcze przez kilka lat produkowa³ piepiekarniczej. Obecnie - w drugim po- czywo. Obecnie zmurowane zosta³o
koleniu - Ryszard wraz z synem pro- okno wystawowe sklepu i ca³y obiekt
wadz¹ warsztat rzemieœlniczy w zakre- sta³ siê budynkiem mieszkalnym.
sie produkcji ogrodzeñ metalowych.
Piekarnia wojskowa zlokalizowaPiekarnia przy ulicy Batalionów na przy stacji PKP. Produkowa³a pieCh³opskich - obecnie nr 68. Piekarnia czywo na potrzeby jednostek wojskofunkcjonowa³a do lat piêædziesi¹tych - wych garnizonu Gubin. Kierownikami
w³aœciciel wyjecha³ z Gubina. Obiekt zo- kolejno byli: porucznik Stanis³aw Rusta³ rozebrany. W tym miejscu stoi budy- ciñski, starszy sier¿ant Julian Ba³unek, który od lat jest nie zamieszka³y.
szek i starszy sier¿ant sztabowy Jan
Kucza. Piekarnia zaprzesta³a produkPiekarnia przy ulicy Poleskiej nr 22 cjê pieczywa wraz z likwidacj¹ jednoprowadzona by³a od 1961 roku przez stek wojskowych tj. w roku 1998. WarStanis³awa Chudziñskiego. Wypiekane to przy tej okazji wspomnieæ, ¿e przy
pieczywo by³o sprzedawane w sklepie brakach pieczywa w mieœcie - co siê
znajduj¹cym siê w budynku mieszkal- zdarza³o - z pomoc¹ przychodzi³a pienym. Dzia³alnoœæ zosta³a zakoñczona w karnia wojskowa. Mo¿na dodaæ, ¿e w
1973 roku. Zlikwidowano piec piekar- sk³adzie komorowskiego batalionu zaniczy, sklep w³¹czono do powierzchni opatrzenia by³a piekarnia polowa zamieszkaniowej. Pan Stanis³aw zmar³ w opatruj¹ca w pieczywo wojsko na æwi2016 roku i zosta³ pochowany na Cmen- czeniach i poligonach. Bywa³o podczas
tarzu Komunalnym w Gubinie.
festynów organizowanych przez wojsko, i¿ piekarnia polowa dawa³a pokaz
Piekarniê przy ulicy Ró¿anej nr 26 pieczenia i ku uciesze uczestników rozod lat piêædziesi¹tych prowadzi³ Józef dawano gor¹ce bochenki wojskowego
Tauchert, natomiast pieczywo sprzeda- chleba. Obiekt piekarni podlegaj¹cy
wa³a ¿ona Janina. Uczniowie z pobli- Wojskowej Administracji Mieszkañ
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obecnie stoi nieczynny i niszczeje.

dowa³a siê przy ulicy ¯wirki i Wigury,
gdzie kierownikiem by³ Leon Bereszyñski. Przez pewien okres do geesu nale¿a³a równie¿ piekarnia przy ulicy Rydla
2. Kiedy Spó³dzielnia otworzy³a w 1
czerwca 1979 roku now¹ du¿¹ piekarniê przy ulicy Koszarowej o wydajnoœci
9 ton pieczywa w szerokim asortymencie na dwie zmiany, ma³e piekarnie zosta³y zlikwidowane. Now¹ piekarni¹ kierowali Bereszyñski i Jan Or³owski. Kiedy odeszli na emeryturê, kierownikiem
zosta³ Jerzy Sikora. Po jego odejœciu z
piekarni i uruchomieniu swojej dzia³alnoœci w zakresie piekarnictwa, kierownikiem zosta³a Kiliman Miros³awa i pracuje tu do dziœ. Warto wspomnieæ, ¿e
obiekt przy ulicy Ko³³¹taja po likwidacji
piekarni sta³ nieczynny i kilka lat wstecz
zosta³ sprzedany prywatnemu nabywcy.
Obiekt przy ulicy ¯wirki i Wigury przejê³a PSS "Spo³em".

Produkcj¹ pieczywa zajmowa³a siê
równie¿ Gminna Spó³dzielnia "Samopomoc Ch³opska", która powsta³a w 1946
roku. Pierwsza piekarnia - po przeprowadzeniu drobnych remontów - zosta³a
uruchomiona w 1947 roku przy ulicy
Ko³³¹taja nr 16. Kierownikiem zosta³
Jan Nakonieczny, a pracownikami byli
Stanis³aw Hrabski, Franciszek Majchrzak, Jan Bukowiecki, Stefan Jab³oñski, Ksawery Ossowski i Edward Osiñski. Pieczywo by³o dostarczane do sklepów obudowanym wozem konnym, a
koñmi powozi³ Arciszewski. Dzieci z okolicznych domów stawa³y na schodkach
budy na pieczywo i z uciech¹ jecha³y do
rogatek ulicy Œl¹skiej. Tam zeskakiwa³y i wraca³y do domu. Jak wspomina
Halina £uc, pewnego razu przy takiej
jeŸdzie ma³y wówczas Tadziu Raczkiewicz, znany gubiñski artysta malarz,
wpad³ pod gumowe ko³a wozu i poturPiekarniê przy ulicy Fabrycznej nr
bowanego zawieziono do szpitala. W 4, po przeprowadzonym remoncie kaokresach przedœwi¹tecznych okoliczni pitalnym przez Powszechn¹ Spó³dzielmieszkañcy w nocy
przynosili blachy z
przygotowanym ciastem do wypieku. Godzinami przesiadywali
na ³awce ustawionej
przed piekarni¹ w oczekiwaniu na upieczone
ciasto. Przy okazji mo¿na by³o dowiedzieæ siê
co aktualnie dzieje siê
w mieœcie i u s¹siadów.
Druga piekarnia znaj- Rok 1978. Za³oga piekarni przy ulicy Fabrycznej.
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niê Spo¿ywców "Spo³em" uruchomiono w 1965 roku, a kierownikiem zosta³ Józef Zuba. Zdolnoœæ produkcyjna
wynosi³a 3 tony chleba i bu³ek na dobê.
Kolejnymi kierownikami byli W³adys³aw Janas, a obecnie Marek Dobryniewski. W piekarni aktualnie wypieka siê oko³o 40 gatunków pieczywa
tygodniowo tj. chleba, bu³ek i pieczywa pó³cukierniczego. Poniewa¿ w mieœcie ci¹gle brakowa³o pieczywa zarz¹d
PSS postanowi³ przeprowadziæ remont
kapitalny piekarni przy ulicy ¯wirki i
Wigury 3 z której zrezygnowa³a GS
SCh i w roku 1985 uruchomi³a produkcjê pieczywa z wydajnoœci¹ 1,5 tony na
dobê. Poniewa¿ po roku 1990 proces
prywatyzacji nastêpowa³ sukcesywnie
i pieczywo zaczêto dostarczaæ do gubiñskich sklepów z innych miejscowoœci, piekarnia prowadzona na zasadach
pracowniczych zaczê³a byæ nierentowna, zarz¹d postanowi³ w roku 2003
oddaæ obiekt w dzier¿awê. Jednak Sanepid stawia³ coraz wiêksze wymogi
sanitarne czemu prowadz¹cy piekarniê nie mogli sprostaæ. W 2007 roku
zosta³a zlikwidowana. W opustosza³ym
obiekcie uruchamiano i likwidowano
ró¿ne dzia³alnoœci. Obecnie odbywa siê
tam produkcja ogrodzeñ metalowych .
Piekarnia „Sikora”. W roku 2001
ma³¿eñstwo Gra¿yna i Jerzy Sikorowie
na zakupionej dzia³ce o powierzchni
3000 m2 przy ulicy Gen. W. Sikorskiego rozpoczêli budowê piekarni z ciastkarni¹ wyposa¿on¹ w najnowoczeœniejsze urz¹dzenia do produkcji. Ju¿ 23 grud-

nia 2002 roku uruchomili dzia³alnoœæ jako
spó³ka rodzinna z udzia³em ich dzieci:
Ma³gorzaty i Marcina. Prowadzili równie¿
sklep przy swoim obiekcie, jednak nie by³o
to op³acalne i otworzyli kilka punktów
sprzeda¿y na terenie miasta. W piekarni
wypieka siê 14 gatunków chleba wg
sprawdzonych i tradycyjnych receptur, 10
rodzajów bu³ek i wyrobów pó³cukierniczych. Natomiast ciastkarnia oferuje oko³o 40 rodzajów ciast tradycyjnych, kruchych i d³ugoterminowych. Po œmierci Jerzego Sikory w 2016 roku powsta³a nowa
spó³ka rodzinna pod nazw¹ Zak³ad Produkcyjny Piekarnia Sikora Spó³ka Cywilna Gra¿yna Sikora, Ma³gorzata Smolak,
Marcin Sikora.
Czy wymieni³am wszystkie piekarnie? Czy tak by³o? Zapewnie nie. Liczê na Pañstwa uwagi.
Aktualnie w Gubinie funkcjonuj¹ tryz
piekarnie bêd¹ce w³asnoœci¹ GS"SCh",
PSS "Spo³em" i Spó³ki „Sikora”. Do
Gubina przywozone jest pieczywo m.in.
z Jaromirowic, Zielonej Góry, Sulêcina,
Nowej Soli, Wê¿ysk, Osiecznicy, Kostrzyna i Œwiebodzina.
W artykule wykorzysta³am przekaz
ustny Adolfa Ledy, fragmenty tekstu
Wies³awa £abêckiego z ksi¹¿ki "Alfabet gubiñskich ulic", informacje pochodz¹ce od potomków piekarzy oraz
w³asn¹ wiedzê w temacie. Nie przy
wszystkich nazwiskach umieœci³am
imiona piekarzy, gdy¿ nie uda³o siê ich
ustaliæ.
Urszula Kondracik
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By³a to jednodniówka która pierwszy raz pojawi³a siê w 1954 roku sygnowana jako Organ Powiatowego
Komitetu Frontu Narodowego w Gubinie. Dok³adnej daty ukazania siê jedynego w tym roku numeru nie uda³o
siê ustaliæ. W nastêpnym roku ukaza³
siê tak¿e jeden numer (numer 1) w
kwietniu z okazji zbli¿aj¹cego siê œwiêta 1 Maja, tak¿e jako Organ Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego.
Wydawc¹ by³o kolegium przy PKFN,
jednak w obu przypadkach jego sk³adu nie publikowano.
Kolejny numer "Echa Gubiñskiego"
ukaza³ siê w lipcu 1959 roku z okazji
XV-lecia Polski Ludowej. By³o to jedyne wydanie w tym roku, sk³adu kolegium redakcyjnego nie podano. Kolejne wydanie tego tytu³u ukaza³o siê
niemal po 30 latach - w maju 1988 roku ju¿ jako jednodniówka Gubiñskiego Towarzystwa Kultury, numer drugi
ukaza³ siê w grudniu tego samego
roku. Sk³ad redakcji: W³odzimierz Rogowski - przewodnicz¹cy, Józef Bartkowiak, Grazyna Daæko, Tadeusz Firlej, Stanis³aw Kosior, Stanis³aw Koœciesza, Ma³gorzata Niparko - sekretarz, Stefan Pilaczyñski - kierownik

techniczny, Jan Piszczek,
Zygmunt Traczyk - zastêpca przewodnicz¹cego.
Po kolejnych trzech latach przerwy w 1991
roku wydano dwa numery: w lutym i w lipcu, tak¿e jako jednodniówkê
GTK. Sk³ad redakcji nie
uleg³ zasadniczym zmianom, za wyj¹tkiem stanowiska sekretarza redakcji
które to obowi¹zki pe³ni³ Stanis³aw
Komar. Ponadto grafikiem by³ Stanis³aw Nieborak, za kolporta¿ by³ odpowiedzialny Jerzy Ziêba, a w sk³ad redakcji weszli ponadto: Jerzy Glazar,
Roman Niparko i Stanis³aw Turowski.
I znowu kilka lat przerwy. Jeden
numer ukaza³ siê w 1997 oku. Redaktorem naczelnym by³ wówczas S. Komar, Ireneusz Balczyñski - sekretarzem, w sk³ad redakcji wchodzi³ ponadto Walenty Robowski i Jerzy Szostak.
W nastêpnym, 1998 roku, ukaza³ siê
jeden numer - w lutym.
Po tym czasie wszelki s³uch o czasopiœmie zagin¹³ i przesz³o ono do historii.
W archiwum SPZG, dziêki uprzejmoœci Jerzego Czabatora, uda³o siê zachowaæ dwa numery czasopisma: z 1955 i
1959 roku.
Poni¿ej teksty pochodz¹ce z „ECHA
GUBIÑSKIEGO” sprzed ponad 60.
laty. Warto na nie spojrzeæ z refleksj¹
o przesz³oœci i dzisiejszym punkcie widzenia.
Teksty w pisowni oryginalnej. (sp)
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10 rocznica
wyzwolenia
powiatu
gubiñskiego
17 kwietnia br. (1945 - dop. red.)
spo³eczeñstwo Gubina i powiatu uczci³o 10 rocznicê wyzwolenia Ziemi Gubiñskiej przez bohatersk¹ Armiê Radzieck¹ i Odrodzone Wojsko Polskie.
Uroczystoœæ ta zosta³a poprzedzona
licznymi zobowi¹zaniami podjêtymi
przez zak³ady pracy, spó³dzielnie produkcyjne i ch³opów indywidualnych.
W dniu 16 bm. we wszystkich gromadach odby³y siê uroczyste sesje gromadzkich rad narodowych. Odznaczono dyplomami przoduj¹cych dzia³aczy.
Np. ob. Barski Antoni - obecny przewodnicz¹cy spó³dzielni produkcyjnej w
Starosiedlu dosta³ dyplom uznania za
pioniersk¹ i ofiarn¹ pracê zawodowospo³eczn¹.
Wieczorem odby³a siê akademia w
kinie "Iskra" z okazji dziesiêciolecia
wyzwolenia powiatu gubiñskiego i 10
rocznicy podpisania uk³adu o przy jaŸni, pomocy wzajemnej, wspó³pracy powojennej miêdzy Polsk¹ Rzeczpospolit¹ Ludow¹ i Zwi¹zkiem Radzieckim.
Dzieci urodzone w roku 1945 z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów prezydium akademii i zapewni³y, ¿e bêd¹ siê dobrze
uczyæ, a w przysz³oœci bêd¹ umacniaæ
polskoœæ nad granic¹ pokoju w imiê
sprawiedliwoœci spo³ecznej i przyjaznych stosunków miêdzy narodami.

Po akademii m³odzie¿ gubiñska spotka³a siê z m³odzie¿¹ Niemieckiej Republiki Demokratycznej z Guben,
gdzie wznoszono nawzajem okrzyki
Pokój, przy dŸwiêkach orkiestr i fanfar. Frieden! PrzyjaŸñ Freundschaft!
Na zakoñczenie spotkania de legacja mieszkañców z Guben i naszego
spo³eczeñstwa na moœcie wymieni³a
portrety tow. Thalmanna - miêdzynarodowego rewolucjonisty niemieckiego
i tow. Bieruta oraz flagi.
Przekazuj¹c flagê sekretarz Pow. Komitetu Socjalistycznej Partii Jednoœci
powiedzia³ "Wrêczam Wam towarzysze
i przyjaciele czerwony sztandar - jako
symbol g³êbokiego internacjonalizmu i
zapewniam Was, ¿e klasa robotnicza
Niemieckiej Republiki Demokratycznej
potwierdza granicê po-koju na Odrze i
Nysie i do³o¿y wszelkich starañ by przyjaŸñ pomiêdzy naszymi narodami pog³êbia³a siê z roku na rok i wspólnie z
polsk¹ klas¹ robotnicz¹ i obozem pokoju na czele, którego stoi Zwi¹zek Radziecki bêdzie walczyæ o zjednoczenie
Niemiec w jedno demokratyczne pañstwo, a tym samym przyczyni siê do
utrwalenia pokoju na ca³ym œwiecie i
zwyciêstwa idei socjalizmu".
W dniu 17 kwietnia odby³a siê uroczysta sesja Powiatowej i Miejskiej
Rady Narodowej, na której przewodnicz¹cy Prezydium PRN dokona³ podsumowania osi¹gniêæ powiatu gubiñskiego od owych historycznych dni do
17 kwietnia br. M.in. powiedzia³: "Powiat gubiñski powróci³ do Macierzy po
wiekowej niewoli dziêki bohaterskiej
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Armii Czerwonej i Odrodzonego Wojska Polskiego. Przelana krew ¿o³nierzy radzieckich i polskich przypieczêtowa³a nasz¹ wieczyst¹ przyjaŸñ z narodami Kraju Rad".
Powiat w 96 proc. zosta³ zaludniony, ugory i od³ogi w zasadzie zosta³y
zagospodarowane. Stan pog³owia w
przeliczeniu na 100 ha u¿ytków równa siê œredniej w skali kraju. Wyremontowano 1.311 izb mieszkalnych.
Uruchomiono podstawowe urz¹dzenia
komunalno-socjalne. Zapewniono
wszystkim dzieciom miejsce w szkole,
a 86 proc. uczêszcza do szkó³ siedmioklasowych. Masowe zjawisko analfabetyzmu zlikwidowano. Liceum ogólno kszta³c¹ce wypuœci³o wielu absolwentów, którzy ju¿ dziœ pokoñczyli
wy¿sze uczelnie. Np. Niedzielec sierota wychowuj¹cy siê u ob. Aralkiewicz
zdoby³ dyplom in¿yniera na Politechnice Gdañskiej. Upowszechniono czytelnictwo, pra wie w ka¿dej wsi jest
punkt biblioteczny. Pomimo, ¿e powiat
gubiñski jest wy³¹cznie powiatem rolniczym, to jednak wysi³kiem robotników uruchomiono 5 zak³adów drobnej
wytwórczoœci, które pracuj¹ na potrzeby rynku miejscowego i zatrudniaj¹ powa¿n¹ czêœæ ludnoœci miasta.
Wielu obecnych mieszkañców miasta i wiosek to pierwsi pionierzy, dziêki którym powiat zosta³ zaktywizowany. Ob. Witold Terez, ch³op œredniorolny ze Strzegowa walczy³ o te ziemie i
zaraz po zdemobilizowaniu by³ pierwszym osadnikiem w swej gromadzie,
dziœ nale¿y do przoduj¹cych ch³opów

Strzegowa. Ob. Bojczuk Marcin przyby³ na teren powiatu gubiñskiego w
1945 roku i od pocz¹tku zacz¹³ pracowaæ na poczcie. Ob. Bojczuk nale¿y do
przoduj¹cych pracowników Powiatowego Zarz¹du £¹cznoœci, za co w imieniu Rady Pañstwa ob. Zarzycki, przewodnicz¹cy Prezydium PRN wrêczy³
mu Medal Dziesiêciolecia Polski Ludowej.
Takich przyk³adów mo¿na przytoczyæ wiêcej.
Tym wszystkim nale¿y siê uznanie i
winni byæ wzorem dla ca³ego spo³eczeñstwa powiatu gubiñskiego.
Po sesji ob. Zarzycki, przewodnicz¹cy Prezydium PRN udekorowa³ w imieniu Rady Pañstwa przoduj¹cych obywateli Medalami Dziesiêciolecia Polski Ludowej i dyplomami uznania.
"Echo Gubiñskie" nr 2
œroda 27 kwietnia 1955 Organ
Powiatowego Komitetu Frontu
Narodowego - autor Ziomak

Na ostrzu pióra
Punktualnoœæ sklepowych
Z otwarciem sklepów rano bywa ró¿nie, ale zamkniêcie odbywa siê z dok³adnoœci¹ co do 1 sekundy, szczególnie w
sklepie GS przy ul. 22 Lipca i warzywniczym. W wyniku czego klienci s¹ wypraszani bez za³atwienia. Poza tym
mieszkañcy dzielnicy VII w Gubinie zapytuj¹ Zarz¹d GS i PZGS - dlaczego
sklep przy ulicy Batalionów Ch³opskich
jest bardzo czêsto zamkniêty?
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•le jest z lokalizacj¹
PMRN wyrazi³o zgodê na zlokalizowanie sk³adnicy padlin w œrodku dzia³ek robotniczych, gdzie dzier¿awcy zaplanowali odpoczynek po pracy, ale jest
to tylko mo¿liwe dla tych, którzy stracili zmys³ powonienia. Warto siê nad
tym zastanowiæ.
A w tej gospodzie...
Gubin posiada, jak wszystkim wiadomo, tylko jedn¹ gospodê. By³a ona
niedawno odremontowana, ale co z
tego kiedy sufit ju¿ zaciek³, a nawet
odpad³ tynk i to z winy kierownika,
który nie pomyœla³ o za³ataniu dziury
w dachu dopuszczaj¹c w ten sposób
do powa¿nych strat i pogorszenia wygl¹du estetycznego. To jest jedna sprawa. Druga tyczy siê œlamazarnego wydawania posi³ków. Na obiad trzeba
nieraz czekaæ pó³ godziny, a nawet i
godzinê. Kierownik tego nie widzi, a
za³oga z wielkim spokojem wys³uchu-

je s³uszne utyskiwania klientów. Kierowniku! Czas ju¿ wielki zastanowiæ
siê nad jedn¹ i drug¹ spraw¹.
Dyrekcja POM zapomnia³a ¿e...
...zobowi¹za³a siê wykonaæ pracê na
polach Spó³dzielni Inwalidów do dnia
15 bm. Jednak jak siê okazuje - termin ten jest tylko dla spó³dzielni, a
dla POM - jak siê uda...
Wiosenne porz¹dki w Gubinie
Na terenie m. Gubina w podwórkach
mo¿na spotkaæ du¿e pryzmy œmieci,
które od d³u¿szego czasu nie s¹ sprz¹tane. Co o tym myœli Zak³ad Oczyszczania Miasta, który pobiera œwiadczenia od miesz-kañców za usuwanie
œmieci? Czy¿by zapomnia³, ¿e to nale¿y do jego podstawowych obowi¹zków?
Spodziewamy siê, ¿e Zak³ad Oczyszczania Miasta weŸmie siê wreszcie porz¹dnie do pracy.
"Echo Gubiñskie" nr 2
œroda 27 kwietnia 1955 Organ
Powiatowego Komitetu Frontu
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Skarb
W listopadzie 2017 roku minê³o 61
lat od likwidacji znienawidzonego
przez wiêkszoœæ Polaków Urzêdu Bezpieczeñstwa. Powo³ano w to miejsce
S³u¿bê Bezpieczeñstwa, która równie¿ zapisa³a siê niechlubnie w historii Polski. Nie jest jednak moim zamiarem podejmowanie tego tematu.
Natomiast chcia³bym siê podzieliæ
wspomnieniami, jak to ca³y Powiatowy Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego, wspomagany przez milicjantów z
Komendy Powiatowej w Gubinie, szuka³ skarbu.
Jest okres letnich wakacji roku
1950, nie wszyscy wyjechali na kolonie, nudy na pudy. Ulubionym miejscem zabaw ch³opców z ulicy Koœciuszki by³a rozminowana wówczas
ju¿ "Góra Œmierci", a œciœlej przedwojenne Wzgórze Wolfa. Jeden z uczniów
"podstawówki" przy ulicy Œwierczewskiego (obecnie Szkolna) chc¹c zaimponowaæ kolegom opowiada³, ¿e: bêd¹c na wspomnianej ju¿ "Górze
Œmierci" odkry³ podziemne hale, w
których znajdowa³y siê ró¿nie dobra
w postaci samochodów, motocykli, rowerów, ró¿norakich maszyn i urz¹dzeñ, itp., a wszystko to by³o po³¹czone drucikami, czym sugerowa³ zaminowanie. W sprawê wtajemniczy³
dwóch kolegów którzy to wszystko
potwierdzali rozpowiadaj¹c ,¿e widzieli to na w³asne oczy. W zwi¹zku z
tym przez jakiœ czas cieszyli siê oni
du¿¹ popularnoœci¹ wœród rówieœni-

ków. Jak to zwykle bywa³o w tamtych
czasach ktoœ zg³osi³ o tym na UB. Jest
wersja, ¿e zrobi³ to ³atwowierny dziadek "odkrywcy", licz¹c na otrzymanie
nagrody. I wtedy zaczê³o siê! Rozpoczêto poszukiwanie skarbu. Obiecywane nagrody ani te¿ straszenie "zamkniêciem" nie przyczyni³y siê do odnalezienia skarbu, którego nie by³o.
Pierwszoplanowy "aktor" tej farsy
brn¹³ dalej wskazuj¹c w przybli¿eniu
miejsce znajdowania siê skarbu na
jednym ze wzniesieñ. T³umaczy³ siê,
¿e zapomnia³ gdzie jest zamaskowane urz¹dzenie do otwierania tego "sezamu", a odkrycia dokona³ przypadkowo potykaj¹c siê o wystaj¹cy pniak,
co spowodowa³o automatyczne otwarcie wrót, ukazuj¹c wspomniane skarby. Teraz jednak mimo, ¿e siê bardzo
stara pniaka tego odnaleŸæ nie mo¿e.
Akcja szukanie skarbu trwa³a kilka dni. Brali w niej udzia³ wszyscy
wolni od s³u¿by funkcjonariusze UB i
MO. A gdy ju¿ sprawcy tego zamieszania przyznali siê, ¿e zosta³o to sfingnowane - nie bardzo chciano im wierzyæ. W koñcu ubecy musieli przyj¹æ
do wiadomoœci , ¿e zostali nabrani
przez kilkunastoletnich ch³opców.
Wiele bym da³, aby zobaczyæ ich miny,
jak i dziadka, gdy to do nich wreszcie
dotar³o.
Sprawcy tego zamieszania ju¿ nie
¿yj¹, a byli nimi: Edward G.(19382013) - g³ówny "bajerant", Piotr B.
(1937-1998) i Piotr I. (1937-2002) asystenci .
A. Leda
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Ci, co odeszli ...
Janusz Jans
Urodzi³ siê
21 stycznia
1921 roku w
Tuliszkowie
ko³o Kalisza
w rodzinie inteligenckiej.
Na Ziemiê
Gubiñsk¹
przyjecha³ w
1948 r. Przed
wojn¹ ukoñczy³ dwie klasy Liceum Pedagogicznego w Piotrkowie Trybunalskim. Zaczyna³ jako nauczyciel niewykwalifikowany w Szkole Powszechnej
w Strzegowie. Dokszta³caj¹c siê ukoñczy³ Liceum Pedagogiczne w Sulechowie i podj¹³ studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu uzyskuj¹c tytu³ magistra wychowania fizycznego. Zenon Œmigielski przed laty
tak napisa³: "Poznaliœmy siê w 1948
roku, jako nauczyciele Publicznej Szko³y Powszechnej w Strzegowie - wówczas gmina Markosice, póŸniej Grabice. Ja j¹ organizowa³em od kwietnia
1946 roku i by³em pierwszym jej kierownikiem. Janusz by³ zdolnym, sumiennym, z powo³aniem pedagogiem,
wyró¿niaj¹cym siê polonist¹, nauczycielem œpiewu i wychowania fizycznego. Pisa³ wiersze i teksty do piosenek.
Na artystycznych przegl¹dach powiatowych w Gubinie w 1950 roku nasz

szkolny zespó³ recytatorski i œpiewaczo-taneczny zaj¹³ pierwsze miejsce
wœród zespo³ów œwietlicowych i
uczniowskich. Janusz przygotowa³ go,
opracowa³ scenariusz, wyæwiczy³ chór,
tañce, deklamacje. Przyjaciel to osoba
bardzo bliska, gotowa podzieliæ siê
ostatni¹ kromk¹ chleba, pomóc i wyrêczyæ bezinteresownie w ka¿dej potrzebie i chwili, na froncie udostêpniæ
schronienia w okopie. Takim moim
Przyjacielem, w pe³nym znaczeniu tego
s³owa by³, jest i bêdzie Janusz Jans".
W swym d³ugim okresie pracy zawodowej pe³ni³ ró¿ne funkcje w szkolnictwie. By³ kierownikiem szko³y, wizytatorem Wydzia³u Oœwiaty i Wychowania metodykiem wychowania fizycznego. Szczególnie interesowa³ go sport,
jako kierunek jego dalszej specjalizacji. Wniós³ osobiœcie wymierny dorobek
na polu oœwiaty i wychowania m³odzie¿y na prawych ludzi i obywateli. Mile
wspomina³ przygody zwi¹zane z udzia³em jego podopiecznych w zawodach.
J. Jans zaskarbi³ sobie uznanie w³adz.
Zosta³ nauczycielem w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Gubinie, uczuciowo
zwi¹za³ siê ze szkoln¹ dru¿yn¹ siatkówki z lat 50, gdy gubiñskie liceum
zdoby³o mistrzostwo szkó³ œrednich w
województwie. Zawsze stwarza³ mi³¹
atmosferê dla sportu szkolnego swym
zaanga¿owaniem i pomoc¹.
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S¹ te¿ pewne dziedziny dzia³alnoœci
J. Jansa, o których prawie siê dzisiaj
nie pamiêta. W latach 1970-81 z ramienia gubiñskiego szpitala prowadzi³
gimnastykê rehabilitacyjn¹ z dzieæmi
dotkniêtymi wadami budowy. Przez
kilka lat by³ nauczycielem jêzyka polskiego w liceum dla pracuj¹cych, zyskuj¹c sobie uznanie wœród uczniów.
Gdy zbli¿a³ siê okres ferii letnich, myœla³ o zapewnieniu dzieciom mo¿liwoœci wyjazdu na wczasy. Przeobra¿a³ siê
w organizatora i kierownika kolonii
dla dzieci gubiñskich zak³adów pracy.
Szerzenie wiedzy i oœwiaty nie by³o mu
obce. W latach 50. i 60. pe³ni³ funkcjê
kierownika rejonu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, organizuj¹c odczyty
wœród mieszkañców wsi gubiñskich.
Wybiera³ tematykê pedagogiczn¹ lub
zwi¹zan¹ z literatur¹ piêkn¹. By³y to
czasy, gdy przyjazd prelegenta, a nie
agitatora spó³dzielczoœci produkcyjnej,
wzbudza³ zainteresowanie mieszkañców pozbawionych radia i kina. Telewizja jeszcze nie by³a znana. Œwietlice wiejskie zape³nia³y siê ludŸmi
¿¹dnymi wiedzy. Aktywnie dzia³a³ w
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego,
pe³ni³ przez kilka lat funkcjê kierownika pedagogicznego konferencji
zwi¹zkowych. By³ tak¿e organizatorem
lub wspó³organizatorem wycieczek
nauczycielskich, m.in. do Krakowa,
Zakopanego, Warszawy, w Kotlinê
K³odzk¹ i Hradec Kralove - Pragi, do
Drezna, Berlina. Jego wszechstronna
dzia³alnoœæ mog³aby stanowiæ kanwê
do napisania powieœci. Bêd¹c na eme-

ryturze pe³ni³ funkcjê wiceprezesa Stowarzyszenia Pionierów Miasta Gubina którego jest wspó³za³o¿ycielem.
Nagradzano jego wiedzê oraz umiejêtnoœæ stosowania jej w praktyce, uzyskiwanie znacz¹cych wyników w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W jesieni ¿ycia, otrzyma³ najwy¿sz¹ godnoœæ, jak¹ mo¿e przyznaæ spo³eczeñstwo Gubina - tytu³ Honorowego Obywatela Miasta, miasta, którego mieszkañcom poœwiêci³ sw¹ dzia³alnoœæ.
Wychowanie fizyczne i sport s¹ dziedziczone w rodzinie J Jansa. Syn Wojciech jest pracownikiem naukowym
gdañskiej Akademii Wychowania Fizycznego, wnuczka Klaudia Jans by³a
dwukrotnie reprezentantk¹ Polski na
olimpiadzie w Pekinie w 2008 roku i
w Londynie w 2012 roku. Drugi syn
Tomasz jest informatykiem w Urzêdzie
Miejskim w Gubinie.
J. Jans za sw¹ dzia³alnoœæ zawodow¹
i spo³eczn¹ zosta³ odznaczony: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz wyró¿niony Srebrn¹ Odznak¹
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej,
Kuratora, Inspektora, Medalem "Za
zas³ugi dla rozwoju województwa zielonogórskiego".
Zmar³ 19 lutego 2018 roku. Pogrzeb
na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie zgromadzi³ przyjació³ i spo³eczeñstwo miasta Gubina i okolic.
W. Rogowski i S. Turowski
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Gubinianie, odeszli do
wiecznoœci ...
Grudzieñ 2017
Burzyñska Alicja l. 84, Ciemny Krzysztof l. 59, Czopowski Antoni l. 83, Dymiñska Emilia l. 90, Dziedzic W³odzimierz l. 63, Fecko
Wac³aw l. 58, Hernik Janina l. 82, Kamiñska Janina l. 98, Kobyliñska Lona l. 74, KoŸlik Ireneusz l. 53, £atkowska Leokadia l. 87,
Matusiewicz Monika l. 83, Raczkiewicz Zbigniew l. 63, Suchocki
Henryk l. 68, Walicka Halina l. 68.
Styczeñ 2018
Bakalarczyk Wies³aw l. 51, Dulas Zofia l. 64, Firlej Jan l. 85, Kiedos Bogus³aw l. 58, Kuta Waldemar l. 55, Olech Henryk l. 74, Siwicka Halina l. 63, Siwow Janina l. 91, Steczyñska Waleria l. 93, ŒledŸ
Andrzej l. 54, Teodorowska Klementyna l. 88, Zabawa Kazimierz l.
81, ¯o³ek Stefania l. 88.
Luty 2018
Bugaiñski Joachim l. 75, Faltyn Aniela l. 84, Gregorska Eugenia
l. 88, Ho³ownia Zofia l. 71, Jakubiak Bogus³aw l. 53, Janicka Helena
l. 76, Jans Janusz l. 97, Jaworska Janina l. 84, Jawoszek Zuzanna
l. 96, Kubacka Ma³gorzata l. 60, KuŸma Ewa l. 70, Lasota Andrzej l.
77, Rajchel Damian l. 42, Ruta Jerzy l. 73, Skoczylas Eugeniusz l.
70, Wnuk Izabela l. 81, Wojtkowiak Józef l. 86.
(na podstawie informacji UM Gubin)

10 marca 2018 na budynku nr 7 przy ulicy Kresowej 7 ods³oniêta
zostanie tablica pami¹tkowa poœwiêcona Karlowi Ganderowi.
Karl Gander urodzi³ siê 19 maja 1855 r. Coschen, (dziœ Neißemünde), zmar³
12 marca 1945 r. w Passau. By³ nauczycielem i lokalnym historykiem. Od 1876
do 1914 pracowa³ jako nauczyciel w Guben i mieszka³ przy ówczesnej Crossenerstrasse 7. Jest autorem ksi¹¿ki „Historia miasta Guben”, któr¹ opublikowa³ w 1925 r. Inicjatorem przedsiêwziêcia jest gubenianin Peter Andreas.
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Czytelnicy pisz¹ do redakcji ...
Szanowna Redakcjo!
W Biuletynie Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej "Gubin i Okolice" nr 4/39/2017 w artykule "Ulica Piastowska" w rozdziale "Niektórzy wa¿ni
mieszkañcy ulicy Piastowskiej" wymienione jest nazwisko lekarza chirurga
Waliszewskiego. Lekarz ten mieszka³ od listopada 1959 do stycznia 1962 przy
ulicy Kunickiego, a nie na Piastowskiej.
Na ulicy Piastowskiej mieszkali nastêpuj¹cy lekarze: - w latach 1945-1946
mieszka³ i mia³ praktykê lekarz Marian Zelcer (w 1946 przewêdrowa³ przez
Nysê, Szwajcariê do Kanady), w latach 1961-1967 pod nr 13 mieszka³o ma³¿eñstwo lekarzy Kozie³ów (ona pediatra, on internista), pod nr 65 od 1959
roku do lat 70. mieszka³a lekarz Eugenia Mochnacz (ordynator oddzia³u noworodków, potem pediatrii), a pod nr 6 lekarz ginekolog Józef Kawka - na
prze³omie lat 60-70.
W rozdziale "Ulica Piastowska 18 - budynek - siedziba Euroregionu Szprewa, Nysa, Bóbr" nale¿y uzupe³niæ informacjê, ¿e w budynku tym od 1960 roku
zorganizowano ¿³obek (drugi w mieœcie), przewidziany w zasadzie dla dzieci
kobiet z Zak³adów Obuwia i Odzie¿y. ¯³obek przeniesiono w 1980 roku do
nowo wybudowanego budynku (przez ww. zak³ady) przy ul Obroñców Pokoju.
Budynek przy ulicy Piastowskiej przekazano Zespo³owi Opieki Zdrowotnej w
Gubinie. Po niewielkim remoncie adaptacyjnym, z inicjatywy i dziêki staraniom lekarz E. Mochnacz, zorganizowano tam placówkê - oddzia³ dzienny dla dzieci specjalnej troski. Dzieciom zapewniono tu rehabilitacjê, opiekê lekarsk¹ i pielêgniarsk¹, a tak¿e ¿ywieniow¹, a rodzicom pomoc w postaci
szkoleñ. Od 1983 roku tam te¿ dzia³a³a poradnia "K", a od 1984 roku Szko³a
Rodzenia (jedna z pierwszych w województwie). W budynku mieœci³a siê równie¿ poradnia Higieny Pracy. W czêœci piwnicznej i w dobudówce - by³ej wózkarni - pod kierunkiem p. Tadeusza Firleja dzia³a³a m³odzie¿owa grupa ekologiczna, tak¿e Ligi Ochrony Przyrody. M³odzie¿ zajmowa³a siê min. rozmna¿aniem rzadkich okazów krzewów i drzew np. tulipanowców, by³a te¿ inicjatorem i organizatorem refugium (lub jak kto woli mini arboretum) przy ulicy
Piastowskiej. Wymieniona w artykule jedyna mieszkanka obiektu Walentyna
Stochmia³ (po³o¿na) otrzyma³a tam mieszkanie bowiem pe³ni³a funkcjê gospodarza obiektu. W ten sposób budynek funkcjonowa³ do 1992 roku.
Zygfryd Gwizdalski

Od redakcji: za zwrócon¹ uwagê i uzupe³nienie informacji serdecznie dziekujemy.

