Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 1

ISSN2543-7828

Gubin i Okolice
BIULETYN
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ£ ZIEMI GUBIÑSKIEJ
Nr 1 (44) marzec 2019

2 Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

Spis treœci
"Z£OTA BASZTA 2018" dla Jerzego Czabatora ............................................................... 3
"Carina" trafi³a do mieszkañców ....................................................................................... 4
II. Polsko-Niemieckie Targi Historyczne ........................................................................... 5
Pamiêæ pokolenia - St. Turowski ........................................................................................ 7
Monety Gubina/Guben (3) J. Kopeæ .................................................................................. 8
Gubinskie Amazonki K. Z. Gwizdalscy ............................................................................11
Historia powstania i dzia³alnoœci zespo³u muzycznego "Amigosi" E. Rodziewicz ...... 31
100 lat PCK K. Kêdzierska ............................................................................................... 39
Gubinianie w Wikipedii Z. Pilarczyk ................................................................................ 44
Historia gubiñskich rybo³owów J. Lewandowski ........................................................... 48
Dzia³ania wojenne w Gubinie i okolicy styczeñ - kwiecieñ 1945 r. .............................. 52
Chcia³em dodaæ ... A. Leda... ............................................................................................ 59
Wiejskie przemiany J. Warzyñska ................................................................................... 69
Wzgórza Gubiñskie - wspomnienia I. Kaczanowska .................................................... 71
Ci, co odeszli Stanis³aw W³odarski - W. Rogowski St. Turowski ................................. 75
Nie ma Jej ju¿ wœród nas U. Kondracik ......................................................................... 77
Gubinianie, odeszli do wiecznoœci ... ................................................................................ 79

BIULETYN
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ£ ZIEMI GUBIÑSKIEJ

WYDAWCA: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ ZIEMI GUBIÑSKIEJ

Adres redakcji: 66-620 Gubin, ul. 3 Maja 2, www.spzg-gubin.pl
Stefan Pilaczyñski - redaktor naczelny, wspó³praca: Jerzy Czabator, Kazimiera Kêdzierska,
Urszula Kondracik, Tadeusz Lech, Adam Leda, Julian Lewandowski, Wies³aw D. £abêcki, Zenon
Pilarczyk, Jadwiga So³oducha-Warzyñska. Kontakt: tel. 68 455 81 62, e-mail: stepil@o2.pl.
Redakcja prosi o teksty zapisane elektronicznie lub wydruki komputerowe.

ZREALIZOWANO PRZY POMOCY FINANSOWEJ GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM

Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 3

"Z£OTA BASZTA 2018" dla Jerzego
Czabatora

J. Czbatorowi nagrodê "Z³ota Baszta" wrêcza radny Robert Woszak.

Tradycyjnie, w styczniu, cz³onkowie spotkali siê w restauracji "Retro" by rozpocz¹æ
kolejny rok dzia³ania. Prezes Stefan Pilaczyñski podziêkowa³ wszystkim pracuj¹cym
na rzecz stowarzyszenia w minionym roku, a grupa pañ i panów otrzyma³a kwiaty i
upominki. Wyró¿nienie otrzyma³y: Kazimiera Kêdzierska, Janina Maciejewska, Jadwiga
Warzyñska, Zygfryd Gwizdalski, Marian Boguszewicz i Jerzy Zawadzki. Najwa¿niejszym
punktem spotkania by³o wrêczenie kolejnej nagrody "Z³ota Baszta". W tym roku to
szczególne wyró¿nienie zarz¹d przyzna³ pomys³odawcy i za³o¿ycielowi organizacji
Jerzemu Czabatorowi. Nagrodê w towarzystwie cz³onków zarz¹du wrêczy³ obecny na
spotkaniu Przewodnicz¹cy Komisji Kultury Robert Woszak. Nagroda jest niejako
uhonorowaniem wszelkich wysi³ków J. Czabatora-regionalisty w spisywaniu powojennej
historii miasta, kultywowaniu tradycji kulturowej Ziemi Gubiñskiej.
Prezes z³o¿y³ obecnym na spotkaniu ¿yczenia pomyœlnoœci oraz wzniós³ toast za
dobr¹ przysz³oœæ SPZG w nowym roku. G³os zabra³a te¿ I. Schneider informuj¹c o
wspó³realizacji przedsiêwziêæ zwi¹zanych z przysz³oœci¹ Euromiasta Gubin-Guben.
Po czêœci oficjalnej, przy kawie i cieœcie, cz³onkowie w grupach towarzyskich
dyskutowali zapewne o sprawach, którymi ¿yj¹ jako mieszkañcy Gubina, tak¿e o
sprawach którymi ¿yje Polska i œwiat. (sp)
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"Carina" trafi³a do mieszkañców

Jerzy Czabator przepracowa³ w zak³adzie obuwia kilkadziesi¹t lat. Jest jego ¿yw¹
histori¹. Demonstruje odznaczenia, które otrzyma³ za pracê.

Album wspomnieniowy "Zak³ad obuwia w Gubinie 1956-1997" trafi³ w rêce
mieszkañców miasta. W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odby³a siê prezentacja
nowego wydawnictwa o naszym mieœcie. I choæ promocja nie przyci¹gnê³a t³umów to
jest to wydarzenie wa¿ne w historii miasta. Po ponad 20 latach od likwidacji Lubuskich
Zak³adów Przemys³u Skórzanego "Carina" nowo wydana ksi¹¿ka zawiera kilkaset
fotografii z ¿ycia tego wa¿nego przed laty dla ¿ycia miasta zak³adu. Ponadto teksty
przypominaj¹ce koleje losu zak³adu, a tak¿e lista pracowników zak³adu wg stanu na
grudzieñ 1982 roku. Pomys³odawcy i wykonawcy publikacji uczynili wszystko co by³o
w ich mocy by zachowaæ gubiñsk¹ "Carinê" we wdziêcznej pamiêci. Dziêki ukazaniu siê
albumu o niezapomnianym zak³adzie do wielu domów trafi³ zbiór fotografii obrazuj¹cych
powstanie, rozwój i upadek zak³adu, który przez wiele lat by³ wiod¹cym ¿ywicielem
tysiêcy gubiñskich rodzin. Z zak³adem nierozerwalnie wi¹za³o siê ¿ycie miasta i jego
historia. Historia "Cariny" trafi³a "pod strzechy" i w ten sposób jakby przed³u¿ono jej
¿ycie.
Zosta³o niewiele ksi¹¿ek, zatem zachêcamy do odwiedzenia Stowarzyszenia Przyjació³
Ziemi Gubiñskiej ul. 3 Maja 2 codziennie w godzinach 10-14.30 póki nie jest jeszcze za
póŸno. Warto mieæ ten album w domowej biblioteczce. (sp)
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II. Polsko-Niemieckie Targi Historyczne

Polskie stoisko odwiedzil burmistrz Guben Fred Mahro (z prawej), obok Tadeusz Buczek
- SPZG.

W sobotê, 2 lutego 2019 r. w gubeñskiej Starej Farbiarni (Friedrich-Wilke-Platz w
Guben) odby³y siê II. Polsko-Niemieckie Targi Historyczne. Warto zauwa¿yæ, ¿e podobnie
jak w ubieg³ym roku tak i teraz organizatorem przedsiêwziêcia byli: Wydzia³ III. Urzêdu
Miejskiego w Guben wraz z gubeñskim historykiem Andreasem Peterem i
Stowarzyszeniem Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Liczba uczestników prezentuj¹cych swoje
stoiska zaskoczy³a organizatorów. Goœcinna i piêkna Stara Farbiarnia pêka³a w szwach.
Bez w¹tpliwoœci stoisko zaprezentowane przez Izbê Muzealn¹ SPZG nale¿a³o do
wyró¿niaj¹cych. Poniewa¿ za³o¿eniem targów jest miêdzy innymi przypominanie historii
Dolnych £u¿yc pomys³odawcy ekspozycji Tadeusz Buczek i Stanis³aw Bilicz pokazali
zbiór eksponatów pod has³em "Ludzie - dom - praca". Eksponowano przedmioty i
narzêdzia u¿ywane w domach przede wszystkim przed 1945 rokiem. Gubiñsk¹
ekspozycjê z zainteresowaniem obejrza³ burmistrz Guben Fred Mahro.
Co ponadto? Odby³y siê ciekawe wyk³ady doœwiadczonych lokalnych historyków,
prezentacje przedmiotów obrazuj¹c¹ historiê sprzed lat, mo¿na by³o obejrzeæ, jak ¿yli
œredniowieczni rycerze, tak¿e nabyæ wydawnictwa i literaturê historyczn¹, mapy, stroje
b¹dŸ te¿ zdjêcia, jak równie¿ na w³asne oczy zobaczyæ artystyczne rzemios³o np. odlewania
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cyny. Ponadto zaprezentowano strzelanie z broni palnej pochodz¹cej z XVIII wieku.
Szerok¹ ofertê publikacji prezentowa³ pomys³odawca przedsiêwziêcia - gubeñski wydawca
Peter Andreas, by³ rzemieœlnik szyj¹cy skórzane torby, wystawi³a swoje eksponaty z
przesz³oœci gubeñska apteka, by³ pokaz historii pisma i prezentacja sztuki kaligrafii.
Oprócz Izby Muzealnej na targach pokazali siê te¿ inni gubinianie. RzeŸby eksponowa³a
XYZ Pracownia RzeŸby - B³a¿ej Iwaniak, wydawnictwa swojego autorstwa oferowa³
Jan Micha³ Sar, zaœ Grzegorz Ostrowski prezentowa³ najnowsze wydawnictwo z cyklu
"Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945". Na "œwie¿ym powietrzu"
prezentowali siê kowale z Lubszy. Oprócz dobrodziejstw dla oka, mo¿na by³o skosztowaæ
smakowitych posi³ków serwowanych przez kuchniê niemieck¹. By³o ciekawie, gwarnie
i weso³o do póŸnych godzin popo³udniowych. (sp)

Wejœcie na basztê chwilowo nieczynne
Podczas lutowego posiedzenia Zarz¹du SPZG rozpatrzono sugestiê Tadeusza Rauta w
sprawie stanu technicznego schodów w Baszcie Ostrowskiej. W piœmie skierowanym do
Zarz¹du T. Raut wnosi o potrzebê zbadania stanu technicznego schodów wiod¹cych na
szczyt baszty. Jego zdaniem o stanie technicznym powinien wyraziæ siê fachowiec wydaj¹c
stosown¹ opiniê. Zarz¹d zdecydowa³ o skierowaniu sprawy do rozpatrzenia przez
burmistrza jako w³aœciciela obiektu. W lutym odby³ siê przegl¹d i aktualnie oczekuje siê
na wynik, który zdaniem dokonuj¹cego przegl¹du powinien pojawiæ siê za oko³o 2 tygodnie.
Wejœcie na górne partie wie¿y zosta³o "udro¿nione" na pocz¹tku lat 90-tych ub. wieku.
Mia³o to zwi¹zek z powsta³ym na baszcie obserwatorium astronomicznym ulokowanym
tu przez nauczyciela fizyki Aleksandra Durniata z gubiñskiego liceum. ¯ywot obserwatorium by³ stosunkowo krótki, ale wejœcie na basztê dzia³a³o. By³ to doskona³y punkt
widokowy w centrum miasta. Lata lecia³y, schody starza³y siê i … coraz bardziej zaczê³y
siê upominaæ o remont.
Zarz¹d podj¹³ decyzjê o okresowym wstrzymaniu dostêpu na basztê
do czasu otrzymania informacji o stanie schodów i wykonania
ewentualnych prac naprawczych. (sp)
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Pamiêæ pokolenia
Coraz liczniejsi z nas przejmuj¹ siê
wyborami na tyle, ¿e promuj¹ lub
"degraduj¹" konkretnych ludzi, po
imieniu, nazwisku. "Obsadzaj¹" te¿ co
atrakcyjniejsze stanowiska. Narzekaj¹, ¿e
daremnie, kolejny raz pójd¹ do lokali
wyborczych, by choæ "cz¹stkowo", ze swojej
strony, zrobiæ, co nale¿y. Jeœli nowy uk³ad
si³ nawet nie zmieni nic na lepsze, to
przynajmniej nie bêd¹ mieli pretensji do
siebie. Potencjalni kandydaci na
"dŸwiêk" ich osoby nie zaprzeczaj¹ i nie
wyra¿aj¹ akceptacji. Panuje powszechny
brak stosownej orientacji uzupe³nia siê
nadziej¹, ¿e jakoœ to bêdzie, przeminie,
wszystko dojdzie do normy. Bez w¹tpienia
takie pojmowanie "nierealizacyjne"
zawiera okreœlone racje. Na odpowiednie
staranie, przymówki nie jest za wczeœnie.
Co bardziej "realizatorscy" uk³adaj¹ sobie
finansowe cyfry, ¿eby móc kompetentnie
zadawaæ pytania, rozgrzeszaæ panuj¹cych
obecnie. Nikt siê wprost nie przyznaje,
ale w podtekœcie, w wielu przypadkach
maskowana jest kwestia dotycz¹ca diet
radnych, parlamentarzystów. Na
nizinach spo³ecznych motyw dodatkowego
zarabiania (dorabiania sobie) nie jest
nikomu obojêtny. Tak naprawdê, przy
niskich dochodach, wynagrodzeniach
liczy siê ka¿de dodatkowe Ÿród³o
finansów. Zarzekanie siê, ¿e nie idzie o
pieni¹dze, czuæ nieszczeroœci¹. Jeœli
wierzyæ medialnym sensacjom, w³os siê
na g³owie je¿y. Porównanie zarobku oko³o
50 tysiêcy z³otych miesiêcznie z tym, co
otrzymuje emeryt, szary obywatel (oko³o

1200 z³ miesiêcznie) œwiadczy o
barbarzyñstwie naszych stosunków
spo³ecznych. Ktoœ, kto inkasuje bardzo
przyzwoite pobory, jest uczciwy, bo ma
pieni¹dze na zaspokajanie swoich
podstawowych potrzeb. Cz³owiekowi
zamo¿nemu ³atwiej stawiaæ, np.
podw³adnym, wysokie wymagania.
Sprawy emerytów zajmuj¹ coraz wiêcej
miejsca na ustach ró¿nych liderów. Niby
starzy nie s¹ groŸni dla w³adz, ale trzeba
siê z nimi liczyæ, gdy¿ "frekwencyjnoœci¹"
mog¹ politykom pomóc, mog¹ te¿
skutecznie zaszkodziæ. Emeryci s¹ na ogó³
œmia³ymi przeciwnikami. Staæ ich na
samodzielne myœlenie, opinie. Sankcje
raczej nie wchodz¹ w rachubê. Zazwyczaj
siê dobrze czuj¹ w ró¿nych spo³ecznych,
nieformalnych rolach doradców. Taka
"fucha" wymaga sprytu, kontaktowoœci.
Trzeba czasem umieæ przyj¹æ rzeczy
przykre. Emeryci s¹ ostro¿ni przy
dokonywaniu wszelkich wyborów. Bywaj¹
przez to niebezpieczni. Maj czas i
kwalifikacje. Warto jeszcze zauwa¿yæ, ¿e
w wielu przypadkach mamy do czynienia
z ludŸmi, którzy w swojej "pomocniczoœci"
czuj¹ siê bardzo dobrze. Bez w¹tpienia
g³osy emerytów siê bardzo licz¹; id¹ w
miliony. Trzeba tym ludziom od czasu
do czasu coœ daæ na uspokojenie. Na
przyk³ad symboliczne podwy¿ki
œwiadczeñ, œrodki na dzia³alnoœæ
spo³eczn¹, kulturaln¹. Osoby w tym
wieku, w tym miejscu, oczekiwania maj¹
skromne. Potrafi¹ cieszyæ siê rzeczami
drobnymi. Prawie wszyscy wychowywali
siê w warunkach powojennych,
historycznie bior¹c - w latach
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wczeœniejszych lub bli¿szych naszej
wspó³czesnoœci,
bynajmniej
nie
rozpustnych, gdy kraj trzeba by³o
odbudowywaæ. Wiêc te osoby - bywa ciê¿ko doœwiadczone doceniaj¹ swoje
po³o¿enie ¿yciowe, awans spo³eczny,
kulturalny. Obecnie zorganizowana doœæ
dobrze Polska jest dzie³em wysi³ku
pokoleñ dzisiejszych emerytów. Nale¿y
pilnowaæ - tak¿e czy przede wszystkim by tego dorobku nie zmarnowaæ.
Konieczne
jest
przypominanie,
uœwiadamianie - jak du¿o w kraju
zrobiliœmy. Taki przekaz kierowany w

stronê obecnego pokolenia. Kto, jak nie
emeryci, ma broniæ os³awionych wartoœci
takich jak sprawiedliwoœæ, szanowanie
godnoœci cz³owieka, patriotyzm.
My, dzieci PRL (u¿ywam tego
okreœlenia bez z³oœliwych aluzji
politycznych) nimi jesteœmy, czy nam siê
to podoba czy nie. Jeszcze jest trochê
czasu… W naszych lokalnych
œrodowiskach (Gubin, Guben) du¿o dla
tej bardzo wa¿nej sprawy zrobi³o (i robi
grono, mo¿na rzec - elitarne regionalistów skupionych wokó³
kwartalnika "Gubin i Okolice".
Stanis³aw Turowski

Monety
Gubina/Guben (3)
Jedni twierdz¹, ¿e ani w Guben, ani w
Gubinie, nie zachowa³ siê ¿aden œlad po
miejskiej mennicy, a nawet nie sposób
dok³adnie ustaliæ jej usytuowania. Inni
dowodz¹ i¿ znajdowa³a siê gdzieœ nad
strug¹, mo¿e w okolicach obecnego dworca
kolejowego w Guben. Byæ mo¿e jakimœ
œladem jest ju¿ tylko nazwa ulicy
Kupferhammarte. I tylko w gabinetach
numizmatycznych, lokalnych i wielkich
muzeów, niekiedy w zbiorach prywatnych
i czasem na aukcjach przetrwa³y ma³e
monety, które przed wiekami by³y dum¹
miasta nad Nys¹. A mo¿e jeszcze kiedyœ
przez przypadek odkryty zostanie gdzieœ
kolejny "skarb" brakteatów, jak ten
znaleziony we wsi Starosiedle we wrzeœniu
1897 r., gdzie odkryto unikaln¹ 3krajcarówkê, dziœ jedn¹ z pere³ek Gabinetu

Numizmatycznego Muzeum Narodowego
w Poznaniu.
Tak wiêc monety z legend¹ MONETA
GUBENENSIS s¹ dziœ wielkim rarytasem
dla kolekcjonerów, placówek muzealnych,
w ogóle dla zainteresowanych histori¹
gospodarcz¹. W roku 2001w posiadanie
takiej wyj¹tkowej monety wesz³o muzeum
"Sprucker Mühle" w Guben z tym, ¿e ró¿ni
siê ona od innych interpunkcj¹. Zawiera
herb miasta w postaci bramy o trzech
wie¿ach z koron¹. W otoku napis MONETA
NO/GVB/ENENSIS 1622. Na rewersie jest
orze³ dwug³owy z jab³kiem cesarskim na
piersi i cyfr¹ 3. Ten grosz mocno zu¿yty,
swoj¹ s³ab¹ czytelnoœæ zawdziêcza
marnemu wykonaniu ze stopu srebra i
miedzi (próba 500), tak bardzo
charakterystycznego dla wyrobów Wojny
Trzydziestoletniej.
Znanych jest 16 odmian gubeñskich
fenigów, nadto 4 typy 3-krajcarówek oraz
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10 typów groszy. G³ównym w¹tkiem fenigów
jest ukoronowana litera G o ró¿nych datach,
napisach, rysunkach detali. Te monety -3krajcarówki (grosze) to:

Gubeñska 3-krajcarówka z 1622 roku.

- herb miasta, w otoku *MO.NOVA
REIP.GUBENENSIS.1621 (Moneta Nowa
Republicae Gubenensis). Na rewersie
dwug³owy orze³, jab³ko cesarskie na piersi,
cyfra 3 i w otoku
FERD.II.D:
G:RO:IM:S.A.G.H.B.REX (Ferdinandus II
Dei Gratia Romanorum Imperator Semper
Augustus, Germaniae, Hungariae,
Bohemiae Rex).
- herb miasta ( jak wy¿ej) i tekst 1622,
orze³ cesarski i w otoku napis:
FERD.II.D.G.R.IM.SEM. G.H.B. REX.
Inne monety z liter¹ G, dwiema tarczami i
herbem miejskim oraz liczb¹ 3 ozdobione
s¹ popiersiem cesarza. To owe odmiany
literowe i interpunkcyjne stanowi¹ce 10
rodzai lokalnych œrodków p³atniczych.
Obok tych monet mennica produkowa³a
równie¿ klipy (monety w formie kwadratu
ze stemplem okr¹g³ym) w 4 typach o
nominale 1 i 2 talarów.
Klipê talarow¹ z 1623 roku wystawiono
na jednej z aukcji z cen¹ wywo³awcz¹

10.000 euro. Oto jej opis: herb miasta-3
wie¿e œrodkowa wy¿sza nad murem z
bram¹, nad wie¿¹ g³ówn¹ korona a po
bokach arabeski, byæ mo¿e liœcie, w¹sy i
winne grona co nawi¹za³oby
do winiarskich tradycji
miasta. Po bokach wspiête na
tylnych ³apach lwy z
podwójnymi ogonami a w
o
t
o
k
u
:
DER*STADT.WAPPENN*
oraz w górnej czêœci
uskrzydlony cherubin- na
rewersie napis SCHAW/
GROSCHEN/DER STADT
GV/BEN.ZV
EHREN./
GEMACHT*, w tarczy herbowej z lewej
dwie ukoœne belki, a z prawej 3 gwiazdy i
klejnot w postaci orlich skrzyde³. Po bokach
Z-L/16-23/M-M (Münz Meister- mistrz
mennicy lub messor metator - probierz).
Wokó³ awersu i rewersu obwódka z pere³ek.
I wreszcie moneta równie¿ kwadratowa,
zapewne z okr¹g³ym stemplem, obiegowa
w dwóch wielkoœciach: 44x43mm i wadze
29.12g, i ten sam typ klipy dwu talarowej
o wymiarach 60,2x59,9 mm i wadze
58,43g. Pozosta³e klipy gubeñskie mia³y
ten sam awers a w jednym przypadku
legendê, ¿e wykonano je ku czci miasta.
Nadto w dolnej czêœci rewersu zamiast
inicja³ów mistrza menniczego i herbu jest
owalna tarcza z wpisan¹ liter¹ "G". Klipy
przekazano rajcom miejskim. Jak podaje
historyk Gauder w publikacji "Geschichte
der Stadt Guben" wykonano fenigów na
sumê 6.917 talarów i 11 groszy, a
srebrnych groszy na sumê 31.131 talarów.
Na tym koñczy siê historia miejskiej
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mennicy, mincerzy,
monet i klip bitych
przez blisko 28 miesiêcy
w grodzie nad Nys¹.
Wypar³y je monety z
patentem cesarskim,
który
szybko
i
skutecznie doprowadzi³
do uporz¹dkowania
polityki monetarnej.

Gubeñska klipa z 1623 roku - awers i
rewers.
na podst. Tadeusz Struk "Lokalny i pañstwowy pieni¹dz w dziejach
Gubina/Guben". oprac. J. M. Kopeæ

W dawnym Guben ...
Tak pisa³a lokalna prasa przed laty:
10 lipca 1912 roku
Muzeum Miejskie otrzyma³o od naszych mieszkañców wiele cennych darów. I
tak w³aœciciel gospody Oskar Brunsch z ulicy Królewskiej przekaza³ ma³y stateczek
- symbol dawnej gildii marynarskiej. Pani emerytka Augusta Strobe mieszkaj¹ca
przy ulicy Werdermauer ofiarowa³a piêkny cynowy kufel z emblematami tkaczy,
krojczych p³ótna, rêkawiczników i innych zawodów. W³aœciciel zak³adów
(fabrykant) Wilhelm Kohler z Berlinerstr. przekaza³ ¿elazn¹ matrycê (wzorzec)
z artystycznymi wzorami do wykuwania. Poza tym zwiêkszy³ siê dorobek bogato
zdobionych œredniowiecznych okuæ barokowych form. W tej chwili trwaj¹ starania
by zbiory te udostêpniæ w atrakcyjnej formie zwiedzaj¹cym, umieszczaj¹c je w
odpowiednich szafach i witrynach. Wszelkie te drobne prace s¹ pracoch³onne.
Jednak sprawiaj¹ przyjemnoœæ i zachêcaj¹ do anga¿owania i precyzyjnego
wykonania tych prac w naszym muzeum, by je przekszta³ciæ w ozdobn¹ szkatu³kê.
Dziœ porannym koncertem powitano przeprowadzkê burmistrza dr
Glucksmanna i jego rodziny do Guben. Koncert przygotowa³a orkiestra pod
kierunkiem dyrektora muzycznego A. Luthera. Pan Luther przekaza³ rodzinie
program z dedykacj¹. Na zakoñczenie koncertu na ¿yczenie zagrano modlitwê
dziêkczynn¹ Kremsera.
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Gubiñskie
amazonki
Jak to siê zaczê³o ?

Wiele lat temu, kiedy pracowa³am w
Zespole Opieki Zdrowotnej w Gubinie na
stanowisku pielêgniarki naczelnej
stanê³am wobec wyzwania. Otó¿ jedna z
pielêgniarek
(Lucyna
Obara)
zachorowa³a na raka piersi. D³ugo to
ukrywa³a, ba³a siê tego najgorszego jak
mówi³a potem. Choroba by³a ju¿ mocno
zaawansowana".
"Zaprzêg³am" swojego mê¿a, lekarza, do
za³atwienia badañ i wizyty u onkologa na
cito. Potem by³a ju¿ operacja, przeszczep
skóry, powik³ania, ale Lucyna nie
poddawa³a siê. Walczy³a i wygra³a. Kiedy
ju¿ wróci³a do domu podsunê³am jej myœl
stworzenia klubu amazonek w Gubinie.
Podjê³a temat, ale nie od razu. Pewnego
dnia przysz³a z kole¿ank¹ Gra¿yn¹. I tak
to siê zaczê³o. Odbywa³y siê spotkania
mimo, ¿e "dziewczyny bra³y chemiê",
rozkrêca³o siê.
Klub mia³ swoje ¿ycie, spe³nia³ swoje
zadanie i rozwija³ dzia³alnoœæ o szerzenie
oœwiaty w zakresie profilaktyki badañ
piersi (pomaga, uczy, wychowuje), ale nie
tylko. Organizowa³ wyjazdy na badania
USG i mammograficzne. Ta czêœæ g³ównie
nale¿a³a do dr. Gwizdalskiego, (te¿ w czêœci
"amazona", jak okreœli³a go dziewczynka
z przedszkola).
I tak jestem z dziewczynami od
kilkunastu lat.
Krystyna Gwizdalska

Jak to siê zaczê³o ?

Któregoœ roku znalaz³em siê w oœrodku
rehabilitacyjnym w Goœcimiu. I tam
spotka³em grupê kobiet (by³y na turnusie),
wszystkie z chorob¹ nowotworow¹ piersi.
Od nich dowiedzia³em siê jak wielk¹ rolê
odgrywaj¹ grupy amazonek, kobiet po
mastektomii. Wejœcie do grupy to wa¿ny
element terapii. Na spotkaniach amazonek
kobiety czasem po raz pierwszy mówi¹ o
tym, co je spotka³o. Ucz¹ siê wyra¿aæ
emocje. Dostaj¹ wsparcie. Tu maj¹
mo¿liwoœæ konfrontacji z lêkiem przed
œmierci¹. Spotykaj¹ siê kobiety zadbane,
atrakcyjne po kilku, a nawet
kilkudziesiêciu ³atach po operacji. To ¿ywe
œwiadectwo ¿ycia. Klucz do wyzdrowienia
tkwi w psychice. Myœlami, nastawieniem,
wspieramy proces choroby, ale i powrotu
do zdrowia. Zobaczy³em jak w nowym ¿yciu
ciesz¹ siê z ka¿dej chwili, ka¿dego
drobiazgu. Dbaj¹ o dobre samopoczucie i
pe³n¹ sprawnoœæ.
Postanowi³em robiæ coœ zwyczajnego,
pomagaæ kobietom by nie chorowa³y na
raka piersi. A kiedy zachoruj¹ zatroszczyæ
siê, ¿eby w pe³ni wraca³y do zdrowia i nada³
umia³y cieszyæ siê ¿yciem. Przyznam, ¿e
nie jest to ³atwe zadanie przy "dzisiejszej"
s³u¿bie zdrowia. A i same kobiety ci¹gle
wstydz¹ siê przyznaæ, ¿e choruj¹ na raka
a tym samym nie daj¹ sobie pomóc.
W Goœcimiu pozna³em pani¹ Krystynê
Wechman, która wymyœli³a spartakiady
dla amazonek (sama po operacjach) i
prezesowa³a Federacji Polskich Klubów
Kobiet po Mastektomi i dr Krystynê Mikê,
specjalistê rehabilitacji. To dziêki niej
rehabilitacja sta³a siê kontynuacj¹
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leczenia po operacji piersi. Ma³o kto ju¿
dzisiaj pamiêta, ¿e kluby amazonek to te¿
jej pomys³. Wielki skromny cz³owiek.
Tam dowiedzia³em siê, ¿e symbolem
œwiadomoœci o raku piersi jest ró¿owa
wst¹¿eczka. Evelyn Laufer (szefowa
koncernu kosmetycznego) odk¹d
zachorowa³a na raka piersi ca³¹ zdobyt¹
wiedzê wykorzystuje w walce z chorob¹. To
jej pomys³, by paŸdziernik by³ miesi¹cem
szansy. To ona zaproponowa³a, by ró¿owa
wst¹¿eczka przypomina³a o dziesi¹tkach
tysiêcy chorych kobiet. To ona wybra³a ten
kolor jako symbol kobiecoœci, zmys³owoœci,
ciep³a.
Oto jak siê zaczê³o !
Zygfryd Gwizdalski

Amazonki wspominaj¹

mi pierœ. Niestety ten zabieg kosztowa³
mnie 838 z³ bo Narodowy Fundusz Zdrowia
nie chcia³ zap³aciæ tej ró¿nicy miêdzy
dwoma Szpitalami (Poznañ i Zielona
Góra). Ta g³upia rejonizacja. Po dwóch
latach zauwa¿ono jakieœ zmiany w p³ucu,
po usuniêciu czêœci p³uca stwierdzono, ¿e
to niez³oœliwa zmiana (t³uszczak?). W 2005
roku wykonano mi nastêpny zabieg
poniewa¿ stwierdzono zmiany w
narz¹dach rodnych. W dalszym ci¹gu
jestem pod kontrol¹ poradni onkologicznej.
UWA¯AM, ¿e badañ kontrolnych jest za
ma³o. Lekarz onkolog wyjaœni³, ¿e NFZ
zezwala na wykonanie jednego badania
kontrolnego (???). To boli takie traktowanie.
Od kilkunastu lat jestem w Klubie
Amazonek, spotykam siê tu z kobietami
po zabiegach (mastektomii) lub w trakcie
leczenia. Ale nie tylko kobiety choruj¹, jest
dwóch panów u których te¿ stwierdzono
nowotwór piersi. Kiedy odesz³a Gra¿ynka
Wawrzyniak, nasza nieod¿a³owana
szefowa, przejê³am jej obowi¹zki i staram
siê pracowaæ w naszym klubie najlepiej jak
umiem. Zale¿y mi by dziewczyny czu³y siê
dobrze tworz¹c rodzinn¹ atmosferê, by
chroniæ nasze zdrowie psychiczne i
fizyczne.

JANINA Nowodziñska
W 1992 roku podda³am siê profilaktycznym badaniom piersi. Wyniki mammograficzny i USG wskaza³y, ¿e w mojej
lewej piersi s¹ torbiele. Zosta³am pacjentk¹
poradni onkologicznej w Zielonej Górze.
Torbiele z czasem "zwapnia³y", ja by³am
ci¹gle pod kontrol¹ w poradni, poddawa³am
siê regularnie badaniom. Przez 7 lat nic
nie wykryto. W 1999 roku lekarz chirurg
w obrazie USG zauwa¿y³ guzki w prawej
STANIS£AWA Górecka
piersi i skierowa³a mnie do poradni
Ma swoj¹ maksymê "Spe³nieniu marzeñ
onkologicznej. Lekarz tam pracuj¹cy
pomaga
upór wodospadu”.
(Zieliñski) nie potwierdzi³ diagnozy. Dopiero
Rok
2005
czerwiec - ból prawej piersi i
kolejne badanie po trzech miesi¹cach kiedy
czujê
siê
Ÿle;
wykonano biopsjê (prywatnie), wykryto
lipiec - biopsja;
nowotwór z³oœliwy. “Guzek” w tym czasie
wrzesieñ - listopad onkologia, 4 cykle
urós³ z 0,8 do 1,9 cm. Dalsze leczenie
chemii;
przebiega³o w Poznaniu, w Klinice
listopad - chirurgia onkologiczna,
Akademii Medycznej. Tam amputowano
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operacja;
rok 2006 styczeñ - luty - onkologia, 2
cykle chemii;
luty - marzec 14 frakcji radioterapii,
udar;
marzec - kwiecieñ neurologia;
kwiecieñ - wreszcie w domu !!!!!
maj - spotkanie z amazonkami w Gubinie
i jestem z nimi nadal.
Spotykamy siê 2 razy w miesi¹cu, ale
nie tylko. Chodzimy na basen raz w
tygodniu, robimy pikniki wspólne z
amazonkami z Guben i Cottbus, siadamy
do wigilii w Gubinie i w Guben, zagl¹damy
do galerii ¿eby ³ykn¹æ trochê "kultury" i
do muzeum, by³a te¿ wizyta u kosmetyczki
w salonie SPA w Zielonej Górze, niestety w
tym czasie ratowa³am swoje zdrowie w
sanatorium w Po³czynie Zdroju.

IRENA Giergasz-Huraj
Tak zapamiêta³a pocz¹tek swojej
choroby. W 1994 roku przesz³am na
emeryturê, w kwietniu. W czerwcu moja
16 letnia wnuczka mia³a wypadek, potr¹ci³
j¹ samochód. Efektem tego by³ silnie
st³uczony pieñ mózgowy i nieprzytomnoœæ,
trwa³o to kilka miesiêcy. Przypuszczam,
¿e ten stres przyczyni³ siê do mojej choroby.
W ka¿dym razie to siê zbieg³o z tym
nieszczêœliwym wypadkiem. W 1995 roku
poczu³am ból wokó³ sutka lewej piersi (bóle
w nocy). Zaczê³am sobie "obmacywaæ” pierœ
i wyczu³am nad sutkiem zgrubienie coœ
na kszta³t guzka. D³ugo nie mog³am siê
zdecydowaæ na pójcie do lekarza. W koñcu
zosta³am zmuszona przez rodzinê. Badanie
mammograficzne wykona³am w Legnicy,
bo w Zielonej Górze by³a d³uga kolejka.
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Zrobiono mi te¿ USG i biopsjê, guz
mia³1,5 cm. Ostatecznie w grudniu tego
roku dokonano amputacji piersi i
zastosowano leczenie lekami przez okres
5 lat. Wizyty kontrolne odbywa³y siê co
pó³ roku, obecnie raz w roku. Do klubu
amazonek "zwerbowano" mnie po oko³o
roku po operacji i do dziœ chodzê na
spotkania i mi³o spêdzam tam czas. Jest
mi bardzo przykro, ¿e z naszej "paczki"
odesz³y do wiecznoœci niektóre z naszych
kole¿an ek. Pamiêtamy o nich.
Odwiedzamy ich groby.
BARBARA Cudejko
W kilku zdaniach opowiem swoj¹
"przygod ê" z chorob¹, która mnie
dosiêg³a niespodziewanie, przypadkiem?
By³o lato, wszystko kwit³o dojrzewa³o,
a ja nie spodziewa³am siê, ¿e w moim
organizmie roœnie rak. Po badaniu USG
zapad³a decyzja - trzeba operowaæ.
Pierwszy zabieg w styczniu 1997 roku,
lewa pierœ i wêz³y ch³onne usuniêto. Po
pó³ roku znaleziono guzek w prawej
piersi, znów zabieg. Tym razem ³agodna
zmiana. Po dwóch latach wznowa
choroby, operacja, a po niej najgorszy
etap w leczeniu - chemioterapia, pó³ roku
- 6 cykli chemii trójsk³adnikowej i 7
tygodni radioterapii (kobalt). Tu
wyst¹pi³y powik³ania, poparzenie, rany
d³ugotrwa³e leczenie. Niestety na w³asny
koszt. Od przebytej pierwszej operacji
minê³o ponad 20 lat. Nadal ¿yjê i mogê
siê cieszyæ jak dawniej czterema porami
roku ich kolorami i urod¹.

Amazonki to kobiety je¿d¿¹ce
konno

Amazonki - w mitologii greckiej naród
albo plemiê wojowniczych kobiet, które
usuwa³y pierœ bo przeszkadza³a im w
strzelaniu z ³uku.
Ja jednak o nich nie opowiem. Opowiem
o równie dzielnych i wojowniczych
kobietach po mastektomii dla których
wyzwaniem jest has³o "Rak to nie wyrok" i
które nazwa³y siê AMAZONKAMI. W
Polsce pionierkami tworz¹cymi Kluby
Kobiet po Mastektomii (usuniêciu piersi)
by³a pani Krystyna Wechmann (sama po
zabiegach), inicjatorka Ogólnopolskich
Spartakiad Amazonek i d³ugoletnia prezes
Federacji Polskich Klubów Kobiet po
Mastektomii oraz Krystyna Mika
specjalistka rehabilitacji, które uwa¿a³y ,¿e
jest mo¿liwy a nawet konieczny powrót do
pe³nej aktywnoœci ¿yciowej. Z tymi
PANIAMI spotka³em siê w Goœcimiu, w
Oœrodku Rehabilitacji. I tam zosta³em
ustrzelony strza³¹ … nie, nie Amora, a
amazonek. Tam dowiedzia³em siê o ró¿owej
wst¹¿eczce symbolu amazonek, która ma
swój wydŸwiêk bo jej kolor jest ciep³y,
zmys³owy, kobiecy i przypomina o
badaniach piersi .Ta strza³a tak g³êboko
utkwi³a we mnie ,¿e mój zachwyt wol¹
walki z chorob¹ i chêci¹ powrotu do
dawnego a mo¿e nowego ¿ycia tam
spotkanych Pañ miesza³ siê ze zdziwieniem
jak wyra¿aj¹ swoje emocje, jak dbaj¹ o
swoje samopoczucie i oczywiœcie
sprawnoœæ. Ich motto "CIESZYÆ SIÊ
¯YCIEM".
Do Gubina wróci³em z t¹ "strza³¹"
i…postanowi³em zrobiæ coœ dla gubiñskich
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amazonek. Pocz¹tek nie by³ ³atwy bo panie
nie ujawnia³y siê z chorob¹. Przypadek
sprawi³, ¿e jedna z pielêgniarek
zachorowa³a. I od Lucyny to siê zaczê³o.
Myœl o stworzeniu Klubu Amazonek w
Gubinie nie od razu zosta³a podchwycona
ale w krótkim czasie Lucyna przysz³a z
Gra¿yn¹. I zaczê³o siê . W tamtym czasie
ju¿ dzia³a³y zielonogórskie amazonki,
których za³o¿ycielk¹ by³a p. Julita
Zawadzka. I tamten czas pamiêtamy jako
dobr¹ wspó³pracê kiedy nasze dziewczyny
uczestniczy³y w spotkaniach i imprezach
organizowanych przez nie w Zielonej
Górze, np. Dzieñ Kobiet a tak¿e Jubileusz
X lecia Amazonek w Zielonej Górze, który
odby³ siê w Palmiarni (nieskromnie
wspomnê, ¿e uhonorowano mnie
dyplomem uznania i srebrnym ³ukiem
amazonek "za zaanga¿owanie, wielkie
serce i d³ugoletni¹ spo³eczn¹ dzia³alnoœæ
na rzecz kobiet -amazonek miasta
Gubina"). Gubiñskie amazonki dziêki
zielonogórzankom korzysta³y z rehabilitacji w Ko³obrzegu, Karpaczu,
Ciechocinku. Pielgrzymowa³y do Czêstochowy.
U nas w Gubinie Gra¿yna Wawrzyniak
sta³a siê tak¹ "gubiñsk¹ Wechmann",
przejê³a stery i poczt¹ pantoflow¹ zebra³a
siê kilkunastoosobowa grupa amazonek.
Zaczê³y siê spotkania, regularne dwa razy
w miesi¹cu w miejscu u¿yczonym przez
Dom Dziennego Pobytu na Gdañskiej, ale
nie tylko tam bo i w kawiarni, w Galerii
(ogl¹daj¹c wystawy obrazów lub zdjêæ), w
Izbie Muzealnej (choæ tam strasznie
wysoko), na wystêpach w Domu Kultury,
u kosmetyczki w Zielonej Górze na

pogadance i pokazie jak dbaæ o skórê, w
stadninie koni w Wa³owicach (dziêki
dobremu sercu kole¿anki Mirki) i
wspania³ych piknikach z licznymi
konkursami (tu wspomnê Helenkê
Czepelewsk¹ z pierwszym miejscem w
³owieniu ryb, by³a zapalon¹ "³owczyni¹").
S¹ to chwile nie zapomniane, cudownie
oderwane od dnia codziennego. Inn¹
"³owczyni¹" ryb, równie zapalon¹ jak
Helenka, by³a Janeczka Nowodziñska. Te
pikniki odbywa³y siê nad jeziorami, miêdzy
innymi w Jeziornie dziêki uprzejmoœci
pana nadleœniczego, a tak¿e nad stawami
u p. Piotra Kopacza i p. Waldemara Kowala.
Pan Kowal zawojowa³ amazonki, jak to
mówi¹ przez ¿o³¹dek do serca swoimi
wêdzonymi pstr¹gami, takimi jeszcze
cieplutkimi. I w ogóle tworzy³ sympatyczn¹
atmosferê.
Skoro ju¿ o atmosferze i rybach to o
karpiu wigilijnym trzeba napisaæ. Œwiêta
dla nas by³y niezwykle wa¿ne, bo to by³a
ta radoœæ, jesteœmy razem, mamy siê
dobrze, tworzymy rodzinê. Przez kilka lat
Wigiliê przygotowywa³a nam p. Olszewska,
dyrektorka Przedszkola nr 3 ze swoimi
pracownicami,
dziêki
wsparciu
finansowemu burmistrza Kiertyczaka i
potem burmistrza Bartczaka. Stó³
wigilijny by³ prawdziwy z najprawdziwszych, niczego na nim nie brakowa³o.
By³o ³amanie siê op³atkiem, by³ ksi¹dz, byli
zaproszeni goœcie. I atmosfera cudownie
wigilijna, któr¹ "upiêksza³y" dzieci z
przedszkola swoim wystêpem, przejête
œwi¹tecznym nastrojem. By³y te¿ kolêdy. I
koniecznie kole¿anki z Guben. Nie mogê
omin¹æ dr Andersa, który sprawowa³
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pieczê medyczn nad dziewczynami, tak
bezinteresownie z dobroci serca i dwóch
pielêgniarek Ewy Dereszczuk i Uli
Kaczmarek (z opieki paliatywnej).
Pani Dyrektor Olszewskiej serdecznie
dziœ dziêkujemy wyrzucaj¹c sobie, ¿e te
spotkania siê skoñczy³y. Naprawdê by³o
super! A przyczyny: skoñczy³y siê
dofinansowania, a i grupa zmala³a…
Spotkania wigilijne trwa³y (trwaj¹!),
niestety ju¿ nie tak ubogacone. Ale ci¹gle
rodzinnie.
Amazonki czêsto powtarza³y "nasz¹
dewiz¹ jest czynny wypoczynek, ruch". I
to czyni³y. Podkreœliæ nale¿y, ¿e bra³y
czynny udzia³ w spartakiadach
sportowych, np. w W¹growcu i Goœcimiu.
Goœcim by³ dla nas przyjazny, tylko raz
pogoda nas zawiod³a ale któ¿by siê tym
przejmowa³. Deszcz deszczem, a nasze
"£u¿yczanki"(chêtnie z nami pojecha³y na
nasze zaproszenie) "s³a³y" piosenki
wszystkim, kto siê go nie wystraszy³. Pod
parasolami. A by³o nieustraszonych wielu
i nawet tañce by³y.
Amazonki korzysta³y z basenu dwa razy
w tygodniu, z rehabilitacji któr¹ prowadzi³a
p. Bo¿ena Rutkowska. Korzysta³y te¿ z
wyjazdów na wycieczki w ró¿ne strony
Polski ze stowarzyszenia zielonogórskiego.
My zaœ zapraszaliœmy je do nas na
organizowane pikniki lub Wigilie. Jak ju¿
wspomnia³em przez d³ugi czas dobrze
wspó³pracowaliœmy.
Potem
coœ
"zazgrzyta³o", poczu³yœmy siê odrzucone mówi¹. Za to bardzo dobrze nam siê dzia³o
w kontaktach z kole¿ankami z Guben,
zaprasza³yœmy siê wzajemnie, to na
wystawy, to spotkania œwi¹teczne,

pikniki… i mimo ma³ych problemów
jêzykowych te spotkania naprawdê by³y
udane. Zreszt¹ zawsze by³ jakiœ t³umacz.
Ilsa Frank i Chrysta Radt to przyjazne
dusze zza drugiej strony Nysy. W
wyjazdach do Cottbus (spotkanie 2004 r.)
i do Lubenau (klinika rehabilitacyjna)
reprezentowa³a
nas
Janeczka
Nowodziñska, zna jêzyk niemiecki. W 2001
roku odby³ siê w Gubinie, w paŸdzierniku,
Marsz Nadziei, we wspó³pracy amazonek
z
ca³ego
województwa,
które
przemaszerowa³y ulicami Gubina i Guben
z ró¿owymi wst¹¿eczkami na kapeluszach
i balonikami. By³o zainteresowanie ze
strony mieszkañców. Rok wczeœniej nasze
amazonki uczestniczy³y w kampanii "Avon
-kontra rak piersi". Obchodziliœmy
Jubileusz X-lecia Amazonek w Gorzowie.
W 2006 roku w Bogumi³owicach bra³a
udzia³ nasza delegatka Janka
Nowodziñska w konferencji naukowej
polsko-niemieckiej dotycz¹cej zwalczania
nowotworów.
Nasze spotkania mia³y równie¿
powa¿niejsze akcenty, pomagaliœmy
nowicjuszkom odnaleŸæ siê w nowej
sytuacji,
wskazywaliœmy
drogê
t³umacz¹c, ¿e klucz do zdrowienia le¿y w
psychice. Pomagaliœmy te¿ w za³atwianiu
ró¿nych spraw (renta, peruka, proteza
piersi, trafienie do specjalisty, jak przejœæ
przez chemiê itp.) które piêtrzy³y siê przed
nimi a "omnibusami" by³y te, co ju¿
przesz³y tê drogê i wiedzia³y te¿, ¿e w grupie
raŸniej do czego szczerze zachêca³y.
Zaznaczam, ¿e na spotkaniach na ogó³ nie
mówi³o siê o chorobie, tylko wtedy gdy
któraœ z amazonek potrzebowa³a wyrzuciæ
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z siebie co j¹ drêczy³o. Przez jakiœ czas
Gra¿yna Wawrzyniak i Janeczka
Nowodziñska ze mn¹ i moj¹ ¿on¹ chodzi³y
do szkó³ i œwietlic wiejskich na terenie
miasta i gminy Gubin i Krosna
Odrzañskiego w celu szerzenia profilaktyki
antynowotworowej wœród starszej
m³odzie¿y i mieszkañców i zaœwiadcza³y,
¿e nie nale¿y zaniedbywaæ badañ piersi, a
jeœli ju¿ zdarzy siê guzek to nie baæ siê i
podj¹æ z nim walkê. Tutaj nale¿y
wspomnieæ, a w³aœciwie wymieniæ nazwisko
p. Edwarda Aksamitowskiego - wójta
Gminy Gubin - podkreœlaj¹c jego
zrozumienie dla dzia³alnoœci amazonek w
krzewieniu oœwiaty i zachêty do badañ. Ja
za³atwi³em badania kobiet w ¯arach w
czym pomóg³ dr S³awomir Gaik, a z
wielkim oddaniem wykonywa³ dr Moszko.
Pan Aksamitowski u¿ycza³ autobusu i
jeŸdzi³y nim nie tylko kobiety ze wsi ale
równie¿ z Gubina.
Czêsto zadajê sobie pytanie: dlaczego co
dobre jakoœ szybko siê koñczy. Potem za
dojazdy ju¿ trzeba by³o p³aciæ (p.
Aksamitowski nie móg³ ju¿ u¿yczaæ
autobusu) ale i tak zawsze by³ komplet,
czyli akcja uœwiadamiaj¹ca dawa³a wyniki.
Kobiety zaczê³y siê badaæ. I uda³o siê te¿
"znaleŸæ" trochê pieniêdzy z urzêdu miasta
na badania dla kobiet poni¿ej
wyznaczonego wieku przez Ministerstwo
Zdrowia (wg naszych obserwacji najwiêcej
pañ odesz³o w wieku 50 lat).
Ludzie dobrej woli wspomagali finansowo
te ju¿ p³atne dojazdy ale nie zawsze siê to
udawa³o. W ci¹gu roku kalendarzowego
œrednio badano oko³o 200 kobiet.
Jednak muszê powtórzyæ za Janem

Paw³em II: "Cz³owiek jest tyle wart ile mo¿e
daæ z siebie innym". W tym miejscu nale¿y
wymieniæ tych którzy wspomagali lub
pomagali klubowi gubiñskich amazonek,
serdecznie dziêkuj¹c:
- W³aœcicielom firmy "Horex" za
sponsorowanie naszych spotkañ i
uroczystoœci by by³o co na stó³ postawiæ
oraz za pokrycie kosztów badañ swoich
pracownic wszystkich placówek, nie tylko
gubiñskich;
- Pani Wioletcie Poniatowskiej, sponsorce
kilku przejazdów na badania;
- NN (pani nie chcia³a podaæ swojego
nazwiska) za op³acenie dwóch przejazdów
na badania;
- W³aœcicielowi Marketu "Rondo" - za
napoje na piknik;
- Nadleœnictwu Gubin za udostêpnienie
miejsca na piknik nad jeziorem i
sponsorowanie dojazdu na badania;
- Urzêdowi Miasta za dofinansowanie
spotkañ polsko-niemieckich amazonek
oraz finansowanie badañ i dojazdów
kobietom w wieku 40-49 lat;
- Pani dyrektor Jolancie Olszewskiej i
za³odze Przedszkola Miejskiego nr 3 za
organizowanie spotkañ wigilijnych;
- Wójtowi Aksamitowskiemu za
udostêpnienie autokaru na przewozy do
badañ, gdy to by³o niemo¿liwe - pokry³
koszty dojazdu z w³asnej kieszeni;
- Firma przewozowej "Kroczewski" za
przewozy kobiet do badañ po kosztach
w³asnych gdy brak³o sponsora;
- Dyrektorowi 105 Szpitala Wojskowego
w ¯arach dr. S³awomirowi Gaikowi i dr.
Andrzejowi Moszko - radiologowi;
- Dyrektorowi Domu Kultury Jerzemu
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Ziêbie - fundatorowi biletów do kina i cukrzyca (st¹d cukierek) zmog³a j¹
sponsorowi badañ w Zielonej Górze i ostatecznie.
wyjazdu na Dzieñ Kobiet do Zielonej Góry.
- ¯aneta Adamska (¯anetka) wielbicielka muzyki powa¿nej i Hymnu
A jak o pochwa³ach to trochê o mojej Niewolników z opery Nabucco Verdiego,
dzia³alnoœci w tym temacie czyli wprowadza³a nas w ten swój œwiat muzyki.
profilaktyce. Moje i ¿ony dzia³ania
- Helena Czepelewska (Helenka) - zawsze
zauwa¿y³ Powiatowy Inspektorat uœmiechniêta, najlepiej siê czu³a z wêdk¹
Sanitarny wrêczaj¹c nam dyplom. w rêku.
Otrzyma³em równie¿ honorowy tytu³
- Danuta Borowska (Danuœka) "Lekarz Przyjaciel Kobiet". Dyplom wydawa³a siê zwyciêzc¹ w chorobie i …
wrêczony mi zosta³ w Warszawie przez p. zgas³a.
prezydentow¹ Jolantê Kwaœniewsk¹.
- Czes³awa Ochotna (Czesia) - niezwykle
Nie zawsze jednak by³o mi³o, grupa waleczna i ciep³a.
czêsto zmienia³a swoj¹ liczebnoœæ…
- Stanis³awa Konstanty (Stasia) -m³oda
dziewczyny odchodzi³y… na zawsze, mama, walczy³a z wielk¹ determinacj¹ …
choroba po latach znów je dopada³a.
przegra³a.
- Janina Zalewska (Janeczka) - zawsze
W ostatniej czêœci wspomnieñ o pogodna, pomocna innym … zgas³a
Gubiñskich Amazonkach chylê czo³a przed niespodziewanie.
wszystkim tymi, które od nas odesz³y,
- Maria Tomczyk (Maryœka) - radosna,
podziwiaj¹c ich walkê z chorob¹, z sam¹ serdeczna, z kapitalnym, zaraŸliwym
sob¹, gdy uœmiecha³y siê nawet wtedy, gdy œmiechem i… piek³a super smaczne ciasta.
nie by³o im do œmiechu, gdy wspiera³y
Zgodnie ze zwyczajem odwiedzamy je
kole¿anki, gdy delektowa³y siê ka¿d¹ dobr¹ zawsze w Dniu Wszystkich Œwiêtych na
chwil¹ i ¿e bardzo chcia³y ¿yæ.
cmentarzu. Jak¿e realne jest powiedzenie
Odesz³y dzielne, wojownicze, z wielk¹ Stefana Chlebnego "Spotykamy siê stale
empati¹, skromne ale wielkie:
w tym samym gronie, tylko chodz¹cych
- Gra¿yna Wawrzyniak (Gra¿ynka) - jest coraz mniej".
tworzy³a klub i kierowa³a nim ku
Wspominaæ mo¿na by jeszcze d³ugo
zadowoleniu innych, super babka.
Aby zachowaæ je w pamiêci
- Lucyna Obara (Lucysia) - prawa rêka
Gra¿ynki, w pracê wk³ada³a ca³e swoje stworzy³yœmy ma³¹ kronikê, która opowie
o nas . O nas naznaczonych chorob¹
serce.
- Ewa Mikulska (Ewcia) - "chwali³a" siê nowotworow¹, ale takich, które chc¹ i ¿yj¹
swoj¹ ³ysink¹ i wo³a³a "chcê ¿yæ, nie normalnie i ciesz¹ siê ka¿dym dniem.
Trochê
to
nasze
¿ycie
siê
poddam siê"… podda³a siê.
- Monika Kowalczyk (Monisia - przewartoœciowa³o, inne s¹ priorytety,
cukierek)- choróbska j¹ drêczy³y ró¿ne, a mamy te¿ swoje troski jednak choroba nie
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zamknê³a nas w domu. Tak powsta³ nasz
klub, to ju¿ ponad dwadzieœcia lat
(dok³adnej daty nie pamiêtamy bo wtedy
nie to by³o wa¿ne). Uda³o siê stworzyæ coœ,
co do dziœ jest nam bliskie, tworzymy ma³¹
rodzinê. Spotykamy siê.
Uda³o siê dziêki pomocy ludzi dobrej woli.
Ogromny wk³ad w to dzie³o maj¹ Gra¿yna
Wawrzyniak i Lucyna Obara. One to
tworzy³y. Podpor¹ w ich dzia³aniu byli i s¹
Krystyna i Zygfryd Gwizdalscy.
Kiedy Gra¿yna przegra³a swoj¹
d³ugoletni¹ walkê z chorob¹ jej
nastêpczynie Marysia Tomczak i Janeczka
Nowodziñska równie dzielnie prowadzi³y
klub. Zdjêcia, którymi siê dzielimy to
zaledwie u³amek tego co prze¿ywa³yœmy
bêd¹c w naszej rodzinie amazonek.
Nie jesteœmy bohaterkami ale swoj¹
postaw¹ i te¿ czynami (pogadanki w
szko³ach, œwietlicach, namawianie kobiet
do badañ, pokazywanie, ¿e choroby nie
trzeba siê baæ, ¿e trzeba z ni¹ walczyæ, ¿yæ).
Mamy nadziejê, ¿e pomog³yœmy niejednej
dziewczynie, kobiecie.
" Tak jak latawiec unosi siê w górê
wbrew podmuchom wiatru,
tak najgorsze k³opoty
mog¹ nas umocniæ".
R. Brasch
W imieniu gubiñskich amazonek
- Krystyna Gwizdalska, Janina
Nowodziñska, Zygfryd
Gwizdalski Gubin, 31.01.2019

Wspomnienie ze spotkania w
Domu Kultury w 2000 roku Œwiêto Ró¿owej Wst¹¿eczki
Wyst¹pienie dr Zygfryda Gwizdalskiego

Dzieñ dobry Pañstwu!
Wraz z szefow¹ gubiñskich amazonek
p. G ra¿yn ¹ Wawrzyn i ak wi tam
s erd eczn ie p rzyby ³y ch n a nas ze
spotkanie. Witam amazonki, goœci i
wykonawców. Cieszê siê, ¿e jest wœród
n as Bu rmi st rz Lech Ki ert yczak i
Przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia pani
M art a M omot . Nas ze sp otkani e
zorgan i zowal iœmy z okaz ji i w
solidarnoœci z maszeruj¹cymi, w tej
chwili w Warszawie, w marszu ¿ycia
amazonkom pod h as³ em "Razem
pokonamy raka". St¹d i u nas to has³o.
(…)
Nasze spotkania to wzmacnianie
siebie, przypominanie, ¿e nowotwór
mo¿na pokonaæ ,¿e trzeba ¿yæ! Ale te¿
,¿e trzeba siê badaæ i mówiæ trzeba o
tym kobietom, przypominaæ, ¿e s¹
badani a
prof il aktyczn e
jak
mammografia i samobadanie. Panie z
gu bi ñs ki ego klubu amazon ek ni e
pozostaj¹ na uboczu, pomagaj¹ sobie i
innym.(…) Niestety spotykaj¹ siê
jeszcze z niezrozumieniem, niechêci¹ i
uporem. Ale nie poddaj¹ siê ,wiedz¹ ¿e
ten mur niechêci i niewiedzy nale¿y
obalaæ.
W tym roku przebadano w Gubinie
oko³o 200 kobiet w kierunku raka piersi,
jest to o wiele za ma³o. Województwo
lubuskie przoduje w iloœci zachorowañ
i zgonów z powodu raka piersi i szyjki
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macicy. Dlatego my chcemy prowadziæ
te akcje uœwiadamiaj¹ce i organizowaæ
badani a mammografi czn e. Nas ze
amazonki dotar³y do szkó³ gubiñskich
z takimi akcjami (...).
Pragnê w imieniu gubiñskich amazonek
podziêkowaæ tym, którzy pomogli w
organizowaniu badañ mammograficznych i liczymy na dalsz¹ pomoc. Szczególne
podziêkowania kierujê dla burmistrza
Lecha Kiertyczaka, który jak nikt inny
interesuje siê tym tematem i pomaga.
Dziêkujê (…) Pani Gra¿yno, pewny

Hymn Amazonek
Œwiat piêkny dooko³a
jak milo p³ynie czas
bo wiara, radoœæ, zgoda
to w³aœnie ³¹czy nas
Refren
Niech ¿yj¹ amazonki
przez szereg d³ugich lat
wszelkiego dobra syte
co im nie zabra³ œwiat
Gdy chmury nadci¹gaj¹
w sercu pogodê masz
takie s¹ amazonki
te, które w³aœnie znasz

jestem, ¿e wasza akcja profilaktyczna
zapobieg³a kilku nieszczêœciom, a mo¿e i
wiêcej. Dobrze, ¿e s¹ osoby, które mimo
w³asnych przejœæ chc¹ walczyæ i pomagaæ
innym.
RAZEM POKONAMY RAKA.

Rok 2019

Dziêkujemy panu burmistrzowi
Bart³omiejowi Bartczakowi za
kontynuacj bada mammograficznych kobiet poni¿e 50 roku ¿ycia.
Dziêkujê!
Zygfryd Gwizdalski

Refren
Niech ¿yj¹ amazonki
przez szereg d³ugich lat
wszelkiego dobra syte
co im nie zabra³ œwiat
A mo¿e losów ko³o
z³¹czy zerwan¹ niæ
wtedy bêdziemy razem
o szczêœciu swoim œniæ
Refren
Niech ¿yj¹ amazonki …
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Historia gubiñskich amazonek w fotografii zamkniêta

Amazonki na pytanie, sk¹d czerpi¹ tyle radoœci? Odpowiadaj¹: po prostu z ¿ycia.

Rok 1966 - Spotkanie w Zielonej Górze. Pierwsza z prawej Lucyna Obara - jedna z
za³o¿ycielek gubiñskiego klubu (fot. wy¿ej).
Rok 1966 - Spotkanie Ogólnopolskie Amazonek w Goœcimiu. Z nami panie "£u¿yczanki".
By³o œpiewaj¹co (fot. ni¿ej).
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Rok 200. Dzieñ Kobiet. Dr Anders - pierwszy lekarz oferuj¹cy pomoc medyczn¹, obok z
lewej Gra¿yna Wawrzyniak, za³o¿ycielka klubu amazonek w Gubinie.
Rok 2001. Marsz amazonek w Gubinie. Przyjecha³y amazonki z ca³ego województwa.
Maszerowali tak¿e mieszkañcy Gubina (fot. dolne).
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2001. Marsz amazonek w Gubinie.
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Rok 2003. Jeziorna - piknik, chwila dla duszy i cia³a.
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Rok 2004. Podziêkowania dla wójta Edwarda Aksamitowskiego z ¿yczliwoœæ i pomoc w
organizowanych wyjazdach na badania mammograficzne - sk³adaj¹ Gra¿yna Wawrzyniak
szefowa amazonek i dr Zygfryd Gwizdalski opiekun i przyjaciel klubu.
Rok 2005 - amazonki zielonogórskie z wizyt¹ u nas -(Czarnowice i pstr¹g fot. dolne)).
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Rok 2006 - na pstr¹gu u pana Waldemara Kowala - spotkanie wiosenne z kole¿ankami z
Niemiec. W tym spotkaniu uczestniczy³ burmistrz Lech Kiertyczak (z pstr¹giem).
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Rok 2000, 2008, 2009 - u naszych kole¿anek w Guben i Cottbus. Spotkanie z Ils¹ Frank
szefow¹ klubu w Cottbus (fot. górne).
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Rok 2000, 2008, 2009 - u naszych
kole¿anek w Guben i Cottbus.
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Œwiêta we wspomnieniach - kochane przedszkolaki i personel Przedszkola Miejskiego nr 3.
Wigilia w restauracji "Tercet" (fot. dolna).
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Izba Muzealna SPZG i wspomnienia o dawnym Gubinie.
Galeria "Ratusz" GDK - dwa w jednym - zwiedzanie wystawy zdjêæ i œwiêtowanie Dnia
Kobiet (fot. dolne).
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Historia
powstania i
dzia³alnoœci
zespo³u
muzycznego
"Amigosi"
W 1945 roku miejscowoœci w regionie
gubiñskim zosta³y zasiedlone ludnoœci¹
polsk¹ przyby³¹ z m.in. tzw. "Kresów
Wschodnich". W Wielotowie zamieszka³y
m.in. rodziny z dawnego przedwojennego
województwa wileñskiego powiatu Dzisna
(Skokowscy, Rodziewicze, Kury³owicze,
Kowzani i inni).W okolicach Gubina w
latach 1945-1948 muzyków prawie nie
by³o. W Wielotowie na akordeonach umieli
graæ dwaj muzycy: Mieczys³aw Rodziewicz
i Micha³ Skokowski (obaj przed 1945 r.

mieszkali z rodzinami w Bohach ko³o
Szarkowszczyzny). Za³o¿yli dwuosobowy
zespó³ muzyczny i zaczêli graæ na
zabawach oraz weselach. Nastêpnie do
zespo³u do³¹czy³ Józef Stefañski, który gra³
na perkusji.
Do ww. muzyków do³¹czyli nastêpnie:
Czes³aw Gierstun (skrzypce), Molenda
(tr¹bka) i póŸniej Bonifacy Pychowski
(skrzypce). Muzycy intensywnie pracowali
nad nowym repertuarem - by³y to utwory
ludowe i taneczne. Zespó³ z Wielotowa mia³
du¿e powodzenie graj¹c na weselach,
zabawach czy tzw. "potañcówkach". Pod
koniec lat 60-tych najstarszy syn
Mieczys³awa Rodziewicza Edmund
postanowi³ kontynuowaæ tradycje
muzyczne i rozpocz¹³ uczyæ swoich braci
(Zdzis³awa, Zbigniewa) gry na akordeonie,
gitarze oraz syna Micha³a Skokowskiego Tadeusza gry na perkusji. Wczeœniej
Edmund Rodziewicz by³ uczniem

Zespó³ muzyczny z Wielotowa w 1952 r na weselu w Gubinie.
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Leonarda Kury³owicza w Spo³ecznym gitara, Józef Kowalczuk - gitara basowa,
Ognisku Muzycznym w Gubinie-filia w Tadeusz Skokowski - perkusja. Zespó³
Grabicach, gdzie uczy³ siê gry na "Amigos" gra³ na zabawach w ró¿nych
akordeonie, a nastêpnie w Liceum miejscowoœciach, m.in. w Grabicach,
Pedagogicznym w Lubsku gra³ w Strzegowie, Brodach, Datyniu, Kole,
M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej oraz zespole Bieczu, Markosicach, Wêglinach,
muzycznym "Golfy". Po intensywnych Starosiedlu, Sêkowicach, Stargardzie
próbach utworzono zespó³ muzyczny, który Gubiñskim oraz na wielu weselach.
przyj¹³ nazwê "Bolero".
Pierwszy jego sk³ad by³
nastêpuj¹cy:
Edmund
Rodziewicz - gitara, akordeon,
vocal, Zdzis³aw Rodziewicz gitara rytmiczna, vocal
(póŸniejszy wokalista i
gitarzysta katowickiej kapeli
podwórkowej "Retro-Paka"),
Zbigniew Rodziewicz - gitara
basowa, akordeon, Tadeusz
Skokowski - perkusja.
W pierwszym okresie
funkcjonowania zespo³u
najwiêksze trudnoœci sprawia³o
pozyskanie sprzêtu muzycznego, a zw³aszcza gitar Bracia Rodziewicze i Tadeusz Skokowski-perkusja.
elektrycznych i wzmacniaczy.
Gitarê elektryczn¹ wykona³ stolarz z ¯ar ,
W 1973 roku Urz¹d Gminy w Grabicach
a za wzmacniacz s³u¿y³o przedwojenne oraz Nadleœnictwo w Gubinie (znacz¹ca
radio z 2 g³oœnikami. Akordeon i perkusjê rola in¿. Bronis³awa £oziñskiego i in¿.
uzyskano od rodziców. W 1968 roku Olega Sanockiego) zaproponowa³o objêcie
zakupiono w Gorzowie Wlkp. pierwszy opiek¹ zespo³u muzycznego "Amigos" oraz
lampowy wzmacniacz o nazwie "Telos", wyposa¿enie grupy w odpowiedni sprzêt i
który mia³ moc 60 wat oraz mikrofon. W nag³oœnienie. W zamian za tê pomoc zespó³
sklepie w Sulechowie kupiono nowy 96- gra³ spo³ecznie na zabawach ludowych z
basowy akordeon "Weltmeister-Amigo". Od okazji m.in.1 Maja, 22-go lipca oraz
nazwy akordeonu zmieniono nazwê gminnych do¿ynkach. Ponadto zespó³
zespo³u na "Amigos", a grali w nim: przyj¹³ nazwê -"Amigosi", a jego sk³ad
Edmund Rodziewicz - vocal, gitara solowa, tworzyli: Edmund Rodziewicz - vocal,
akordeon, Zbigniew Rodziewicz - akordeon, organy B-1, gitara, tr¹bka, Zbigniew
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Rodziewicz - gitara basowa, vocal, Tadeusz Edmunda Rodziewicza z Wielotowa do
Aftarczuk - gitara, vocal, Tadeusz Gubina. Nowymi muzykami w zespole
Skokowski - perkusja.
zostali: Jaros³aw Felkel (gitara basowa)
oraz Zbigniew
Domaniuk
(perkusja).Ponadto
okresowo z zespo³em muzycznym
wspó³pracowa³a
jako wokalistka
Michalina
Bortkiewicz
(Sikorska).
Po og³oszeniu w
1981 roku stanu
wojennego
z
zespo³u odeszli:
T a d e u s z
Zespó³ muzyczny "Amigosi" w 1974 r. na zabawie sylwestrowej w
Aftarczuk (by³
Czarnowicach.
internowany jako
Zespó³ muzyczny "Amigosi" bra³ udzia³ wspó³za³o¿yciel "Solidarnoœci" w Kroœnie
w licznych koncertach œrodowiskowych Odrzañskim) oraz Zbigniew Domaniuk organizowanych
przez Urz¹d
Gminy
w
Grabicach
i
póŸniej przez
Urz¹d Gminy w
Gubinie (in¿. B.
£oziñski zosta³
wójtem) z okazji
rocznic i œwi¹t
pañstwowych.
W 1975 roku
nast¹pi³a
zmiana
w
sk³adzie zespo³u
ze wzglêdu na
Na zdjêciu od lewej: Jaros³aw Felkel,Witold Szymaniec,Bogdan
w y j a z d Pietralski i Edmund Rodziewicz.
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mieszka³ w Guben (zamkniêto granicê).
Zespó³ pozyska³ nowych muzyków i sk³ad
"Amigosów" przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
Edmund Rodziewicz - kierownik zespo³u vokal, klawisze, Jaros³aw Felkel - gitara
basowa, Witold Szymaniec - gitara, vocal,
Bogdan Pietralski - perkusja.

Obuwnika, zabawy sylwestrowe itp.
Ponadto zespó³ koncertowa³ w Guben
(NRD) dla polskich pracowników Zak³adów
Chemicznych. Bawi³ równie¿ gubinian na
dancingach w restauracji "Parkowa" czy
te¿ w Garnizonowym Klubie Oficerskim.

Sylwester w “Carinie”. Od lewej: J. Storto, E. Rodziewicz i W.
Szymaniec.

Od 1992 roku
zespó³ muzyczny
"Amigosi" dzia³a³
jako duo w sk³adzie:
Edmund Rodziewicz
- keyboard, vocal i
Witold Szymaniec gitara, vocal.
22 maja 1992 r.
podczas koncertu
pn. "Noc Gubiñskich Dinozaurów" w
sali GDK obok takich
f o r m a c j i
muzycznych jak:
"K¹kole", "Rocklan",

Ponadto w zespole "Amigosi" grali
równie¿ okresowo tacy muzycy jak:
Wies³aw Romanowski (perkusja), Roman
Ananicz (gitara basowa) czy Leszek
Jerszyñski (perkusja).
W roku 1989 zespó³ opuœci³ Jaros³aw
Felkel oraz Bogdan Pietralski. Natomiast
zespó³ wzmocni³ wspania³y muzyk,
saksofonista, klarnecista - Józef Storto.
Pod koniec lat 90-tych trio muzyczne
"Amigosi" czêsto gra³o na ró¿nych
imprezach muzycznych organizowanych
przez ró¿ne instytucje i zak³ady pracy m.in.
w LZPS "Carina" - bale z okazji Dnia W 1994 roku zespó³ muzyczny "Amigosi"
(Edmund i Witold).
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"Carina", "Violino", "Amadeusz" wêdkarze z Ko³a nr 1 zorganizowali
zaprezentowa³ siê równie¿ zespó³ muzyczny rocznicowy bal z zespo³em "Amigosi". Z tej
"Amigosi" w sk³adzie: Edmund Rodziewicz te¿ okazji Edmund Rodziewicz napisa³
- keyboard, tr¹bka, vocal, Jaros³aw Felkel kolejny swój przebój pt."Moczykije".
- gitara basowa, Witold Szymaniec - Piosenka bardzo siê wêdkarzom spodoba³a,
gitara, vocal, Wies³aw Romanowski - bo nawet po zakoñczeniu balu mo¿na j¹
perkusja. "Amigosi" zaprezentowali by³o us³yszeæ na ulicach miasta.
ciekawy program z najwiêkszymi ("Moczykije, moczykije to wêdkarska
przebojami z lat 60 i 70 tych. Koncert nasza braæ - wiosn¹, latem czy te¿ zim¹
prowadzi³ znany
redaktor TVP
Tadeusz Zwiefka,
w towarzystwie
Ma³gorzaty
Soroka - Miss
Ziemi Lubuskiej.
Tydzieñ póŸniej w
amfiteatrze w
K r o œ n i e
Odrzañskim odby³
siê
ponownie
k o n c e r t
gubiñskich
" D i n o z a u r ó w " . Po wielu latach "Amigosi" stali siê ponownie familijnym zespo³em.
Zespó³ muzyczny
"Amigosi" reprezentowali: Edmund wci¹¿ lubimy z wêdk¹ staæ" - to s³owa
fragmentu refrenu piosenki).
Rodziewicz i Witold Szymaniec.
Jesieni¹ 1994 roku zabawa
W 1994 r. zespó³ muzyczny "Andrzejkowa" w GKO w Gubinie by³a
"Amigosi"(Edmund i Witold)bawi³ uczniów ostatni¹ w której zagrali Edmund
z ZSO i ZSZ na tzw. "studniówkach" Rodziewicz z Witoldem Szymañcem jako
organizowanych w restauracji "Parkowa" duo "Amigosi". Edmund Rodziewicz
i auli LO. Relacjê z tych imprez postanowi³ wróciæ do tradycji rodzinnych i
przedstawia³a Gubiñska Telewizja na pocz¹tku grudnia 1994 r. kupi³ nowy
Kablowa. W tym okresie "Amigosi" podjêli sprzêt muzyczny (nag³oœnienie, keyboard,
wspó³pracê z Garnizonowym Klubem wzmacniacz gitarowy, mikrofony, kamerê
Oficerskim wykonuj¹c us³ugi muzyczne pog³osow¹, gitarê, tr¹bkê itp. W sk³ad
"nowego) zespo³u "Amigosi" weszli: syn
na dancingach i weselach.
W lutym 1994 r. w restauracji “Parkowa" Tomasz - gitara, vocal i nieco póŸniej córka
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Monika (vocal). Po wielu latach "Amigosi"
stali siê ponownie familijnym zespo³em.
W lutym 1995 roku "Amigosi" zagrali
na "Balu Sportowca", który odby³ siê w sali
gimnastycznej Szko³y Podstawowej nr 2.
W czasie balu zespó³ wykona³ now¹
piosenkê pt."Gubiñski Sport", któr¹
skomponowa³ na tê okolicznoœæ Edmund
Rodziewicz ("Kresowiak-Sparta, Sparta Carina wci¹¿ rozs³awiaj¹ gubiñski sport.
Karate, biegi, gry zespo³owe na mapie
Polski ju¿ licz¹ siê" - to fragment refrenu

tej piosenki).
W tym samym roku jesieni¹ "Amigosi"
grali na balu z okazji 50-lecia powstania
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
Gubinie.
Impreza odby³a siê w kasynie w
Komorowie, a wziê³o w niej udzia³ ponad
200-tu absolwentów ZSO w Gubinie, którzy
przyjechali na jubileusz z ró¿nych stron
Polski. Z tej okazji E. Rodziewicz napisa³

piosenkê do s³ów £ucjana Dziubka p.t.
"Toastolecie szko³y". Piosenka ta równie¿
bardzo siê spodoba³a gubiñskim
absolwentom ZSO, a fragment refrenu
mia³ takie s³owa: "Tu ¿y³eœ przez d³ugie
lata, tu grono przyjació³ masz. Poznaj¹c
drogê do œwiata, tajniki nieba i gwiazd".
W maju 1996 r ukaza³a siê autorska
publikacja Edmunda Rodziewicza
pt."Gubin w piosence" w której znalaz³y
siê równie¿ piosenki okolicznoœciowe tego¿
autora (fot. ni¿ej).
W numerze 11 z 1997 r.
"Wiadomoœci Gubiñskie"
zamieœci³y artyku³ dr.
Ryszarda Pantkowskiego
pt."Muzyka rodzinna i
biesiadna" w którym autor
opisuje m.in. muzykowanie w
gronie
rodzinnym
na
przyk³adzie
zespo³ów
muzycznych z Gubina.
Przedstawi³ te¿ historiê
powstania zespo³u muzycznego
"Amigosi".
W 1999 roku zespó³ wzi¹³
udzia³ w obchodach 40-lecia
powstania Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Gubinie. Z tej te¿
okazji powsta³a kolejna piosenka Edmunda
Rodziewicza ze s³owami £ucjana Dziubka
pt. "Szkolny Jubileusz".
Piosenka ta bardzo siê spodoba³a
absolwentom tej szko³y. "Amigosi" musieli
kilkakrotnie powtarzaæ na balu ten utwór.
"Szkolny Jubileusz"
Na wzgórzu w parku zieleni,
Gdzie drogê jar wytycza,
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Na chwa³ê ojczystej ziemi
Wyros³a Szko³a Rolnicza
Dziœ zamiast œwieczek nad jarem
P³onie ju¿ serc tysi¹ce,
Graj¹ uczniowskie fanfary
Korowód w miasto wiod¹ce.

w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
Gubinie. Zabawa by³a wspania³a, z
kompletem publicznoœci i przebiega³a w
niezwyk³ej atmosferze do "bia³ego" rana.
W trakcie zabawy po raz pierwszy

Ref: Bo z ¿ycia nie da siê skreœliæ,
Tej szko³y czy internatu.
Gdy spotka Ciebie rówieœnik,
Nie umkniesz od tematu.
Tu przyjaŸñ szkoln¹ z lat paru
Obudzi znajoma twarz,
Z ni¹ co dzieñ wyœcig z zegarem,
Graliœmy uczniowski marsz.
Po czterech dziesi¹tkach wiosen,
Od konia do traktora,
Technicznej dziœ wiedzy bochen
Najœwie¿szy je uczeñ - oracz.
¯e wiedza z praktyk¹ w parze
Idzie, wiêc praktykanci
Z uwag¹ wiod¹ swe twarze
Do Niemiec, Holandii, Francji
Ref: Bo z ¿ycia …
Uczniowska szko³y dru¿yna
Wygra³a mecz niejeden,
Pucharów próg siê ugina
Przed bram¹ w sportowy eden
Lecz gdy siê zdobyæ nam uda
Rolnicze w œwiat puchary,
Przenios¹ siê z Wembley cuda
Na Gubin, Krosno czy ¯ary.

wyst¹pi³a Anna Rodziewicz (córka
Edmunda) piêknie œpiewaj¹c i graj¹c na
flecie poprzecz-nym.
Powoli zbli¿a³ siê koniec XX wieku. 31
grudnia 2000 roku "Amigosi" mieli
zaszczyt graæ na zabawie sylwestrowej w
ZSO w Gubinie. Powitali XXI wiek graj¹c
w sk³adzie: Anna Rodziewicz - vocal, flet
poprzeczny, Tomasz Rodziewicz - gitara,
vocal, Edmund Rodziewicz - keyboard,
tr¹bka, ocal.

Ref: Bo z ¿ycia …
Nowy 2000 rok zespó³ muzyczny
W grudniu 2001 roku "Amigosi"
"Amigosi" wita³ na zabawie sylwestrowej wyst¹pili z koncertami pt."Bo¿e
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Narodzenie w muzyce" w szko³ach goœcie z Niemiec, którzy œwietnie siê bawili
podstawowych Gminy Gubin: Chlebowo, przy muzyce zespo³u, a zw³aszcza
Bie¿yce, Strzegów, Starosiedle. Koncerty utworach - szlagierach niemieckich by³y entuzjastycznie przyjmowane przez wykonywanych na tr¹bce.
nauczycieli i uczniów. Ponadto "Amigosi"
Rok 2007, jak siê okaza³o, by³ ostatnim
wyst¹pili w Domu Pomocy Spo³ecznej w rokiem dzia³alnoœci zespo³u. Ze wzglêdu na
Lubsku z programem pt."Najpiêkniejsze wyjazd do Wroc³awia córek Edmunda
kolêdy i pastora³ki". Za namow¹ Henryka Rodziewicza Moniki i Anny, postanowiono
Sieradzkiego dyrektora szko³y w Bie¿ycach zakoñczyæ dzia³alnoœæ zespo³u "Amigosi".
"Amigosi" przygotowali kolejny program Jeszcze raz zespó³ zagra³ na weselu rodzinnym
artystyczny pt. "Wielkanoc w muzyce" i w restauracji "Avocado" w Katowicach oraz
ponownie odwiedzili kilka szkó³ goœcinnie w 2011 r. na weselu Anny
podstawowych w gminie Gubin: Chlebowo, Rodziewicz w Domu weselnym "Topaz" w
Bie¿yce, Starosiedle.
Gubinku.
Jesieni¹ 2003
roku wspólnie z
p. Zdzis³awem
Kotyñskim
z
Guben Edmund
Rodzie-wicz
przygotowa³
program koncertu
pt."Poznajemy
instrumenty dête".
Program
ten
zaprezentowano w
s z k o ³ a c h
27.VIII.2011 r. - ostatni wystêp zespo³u muzycznego "Amigosi". Na
podstawowych w flecie gra panna m³oda - Anna Dziedzic z d. Rodziewicz.
Bie¿ycach,
Strzegowie, Starosiedlu i Chlebowie.
W styczniu 2004 roku zespó³ muzyczny
Tak wiêc po ponad 40-to letniej przygodzie
"Amigosi" gra³ na balu z okazji 40-lecia muzycznej przesta³ funkcjonowaæ znany w
Szko³y Podstawowej nr 3 w Gubinie. regionie gubiñskim zespó³ muzyczno-wokalny
Przebojem balu by³a piosenka pt."40 lat "Amigosi" w którym grali tak znani muzycy
minê³o".
gubiñscy jak: Edmund Rodziewicz, Jaros³aw
Felkel, Józef Storto, Witold Szymaniec, Leszek
Nowy 2007 rok zespó³ powita³ na zabawie Jerszyñski, Bogdan Pietralski, Zbigniew
sylwestrowej w s³ynnym pa³acu w Brodach Domaniuk i inni.
Edmund Rodziewicz
¯arskich. Wœród publicznoœci byli te¿
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100 lat PCK
Jubileusz 100-lecia Polskiego
Czerwonego Krzy¿a jest okazj¹ do
przypomnienia historii PCK oraz
podsumowania dorobku organizacji
dzia³aj¹cej po drugiej wojnie œwiatowej do
chwili obecnej w Gubinie.
Proces tworzenia Polskiego Czerwonego
Krzy¿a rozpocz¹³ siê ju¿ przed pierwsz¹
wojn¹ œwiatow¹. Na ziemiach polskich
dzia³a³y wówczas stowarzyszenia
Czerwonego Krzy¿a pañstw zaborczych.
Udzia³ Polaków w pracach tych organizacji
by³ znikomy, dlatego zaczêto organizowaæ
czysto polskie organizacje pod ró¿nymi
nazwami, np.: Polski Komitet Pomocy
Sanitarnej, Galicyjskie Stowarzyszenie
Pañ i Panów Czerwonego Krzy¿a,
Sanitariusz Polski - mia³y one na celu
pomóc ofiarom wojny. Po odzyskaniu
niepodleg³oœci w 1918 roku organizacje te
w styczniu 1919 roku powo³a³y
Tymczasowy Komitet
Polskiego
Czerwonego Krzy¿a. Na pierwszym
walnym zebraniu 27 kwietnia 1919 roku
przyjêto statut i wybrano Komitet G³ówny,
a 14 lipca uznany zosta³ przez
Miêdzynarodowy Komitet Czerwonego
Krzy¿a i przyjêty do Ligi Stowarzyszeñ
Czerwonego Krzy¿a. God³em PCK ustalono
równoramienny czerwony krzy¿ na bia³ym
polu, wystêpuj¹cy samodzielnie lub w
po³¹czeniu z nazw¹: Polski Czerwony
Krzy¿. God³o i nazwa PCK pozosta³a pod
ochron¹ prawn¹. Sta³ymi organami PCK
do dziœ s¹: Zarz¹d G³ówny PCK,
wy³aniaj¹cy ze swego sk³adu Prezydium
oraz G³ówn¹ Komisjê Rewizyjn¹. W kraju

dzia³aj¹ Zarz¹dy Wojewódzkie PCK,
którym podlegaj¹ Zarz¹dy Rejonowe,
Miejskie, Gminne oraz placówki terenowe.
Celem Polskiego Czerwonego Krzy¿a jest
zapobieganie cierpieniom ludzkim w
ka¿dym czasie, przy zachowaniu
bezstronnoœci zw³aszcza z powodu
narodowoœci, rasy, p³ci, religii lub pogl¹dów
politycznych.
Warto wspomnieæ, ¿e dzia³alnoœæ PCK w
okresie miêdzywojennym charakteryzowa³a siê niesieniem pomocy ofiarom
pierwszej wojny œwiatowej, g³ównie
rannym i chorym ¿o³nierzom polskim.
Utworzono w tym celu 28 szpitali PCK
oraz 100 innych zak³adów dla
uzdrowieñców, kilkanaœcie schronisk dla
dzieci oraz uruchamiano punkty
sanitarno-od¿ywcze. PCK utworzy³o Biuro
Informacji i Poszukiwañ, które podjê³o
ogromn¹ pracê dotycz¹c¹ rejestracji strat
wojennych, ludnoœci i ¿o³nierzy polskich
oraz poszukiwañ zaginionych. Biuro to
aktywnie pracowa³o w czasie okupacji i po
drugiej wojnie œwiatowej. W latach
poprzedzaj¹cych drug¹ wojnê œwiatow¹
PCK utworzy³ dwie szko³y pielêgniarskie
w Warszawie i Poznaniu oraz Instytut
Przetaczania Krwi w Warszawie, £odzi i
Krakowie. PCK zaj¹³ siê kszta³ceniem
sióstr PCK, organizowaniem dru¿yn
sanitarnych i szkoleniem z zakresu
udzielania pierwszej pomocy.
Lata 1945-1946 to okres rozwoju
zaplecza techniczno-medycznego PCK.
Organizacja ta utworzy³a w kraju 30
szpitali, 316 przychodni lekarskich, 12
stacji Pogotowia Ratunkowego, 8
sanatoriów i prewentoriów przeciw-
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gruŸliczych dla dzieci. PCK utworzy³o 15
Stacji Przetaczania i Konserwacji Krwi,
uruchomi³o kilka szkó³ pielêgniarskich i
zajê³o siê szkoleniem sióstr pogotowia
sanitarnego oraz szerzeniem oœwiaty
zdrowotnej. W latach 1950-1952 szpitale
prowadzone przez PCK zosta³y przejête
przez Ministerstwo Zdrowia. PCK
pozostawiono szerzenie oœwiaty zdrowotnej,
szkolenie sanitarne ludnoœci z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
tworzenie dru¿yn i posterunków
sanitarnych. Z inicjatywy PCK powsta³o
honorowe krwiodawstwo. W 1961 roku
stworzono system opieki PCK nad
samotnym, chorym w domu. PCK
œwiadczy pomoc ofiarom klêsk ¿ywio³owych

w kraju i poza jego granicami. Po
transformacji ustrojowej w Polsce, wraz z
pog³êbiaj¹cym siê kryzysem gospodarczym
upada wiele zak³adów pracy, zwiêksza siê
bezrobocie, które pogarsza sytuacjê
materialn¹ wielu rodzinom. Opieka
spo³eczna zosta³a wyodrêbniona z resortu
zdrowia. Powsta³o nowe odrêbne
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej,
w gestii którego le¿y opieka i pomoc ludziom
potrzebuj¹cym. Zlikwidowano wiele
punktów opieki PCK i zwolniono wielu
pracowników i sióstr PCK. W wyniku
prowadzonych reform zmieni³ siê profil
pomocy spo³ecznej. Jednak g³ównym
kierunkiem dzia³alnoœci PCK nadal jest
pomoc socjalna œwiadczona rodzinom

Cz³onkowie PCK ucz¹ dzieci udzielania pierwszej pomocy.
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bêd¹cych w trudnych warunkach
materialnych, organizowanie cyklicznych,
dobroczynnych akcji, propagowanie
zdrowego stylu ¿ycia i szerzenie idei
honorowych dawców krwi.
Po drugiej wojnie œwiatowej na terenie
Gubina zosta³ utworzony Oddzia³ PCK w
budynku przy ulicy Lenino. G³ównym
kierunkiem dzia³alnoœci Zarz¹du PCK by³a

Gubinie wspólnie z Wydzia³em Oœwiaty
organizowa³ do¿ywianie dzieci w szko³ach.
Uczniowie bezp³atnie korzystali ze szklanki
mleka i bu³ki, a w latach 1946- 1949
prowadzono dla zdrowotnoœci akcjê "³y¿ka
tranu". Udzielano doraŸnej pomocy
finansowej i rzeczowej. Niemal w ka¿dej
szkole dzia³a³o ko³o PCK, które propagowa³o
zdrowy styl ¿ycia. W klasach 1-4
urz¹dzano k¹ciki
czystoœci,
fotogazetki
zwi¹zane z higien¹
osobist¹
i
czystoœci¹
otoczenia. Ko³a
PCK
by³y
organizatorem
wielu konkursów
czystoœci. Z roku
na rok zakres
dzia³añ kó³ PCK
powiêksza³ siê.
Przyk³ady mog¹
byæ
dane
z
r o c z n y c h
sprawozdañ
(1965). W Szkole
Gubiñskie dzieci na koloniach zorganizowanych przez PCK.
Podstawowej nr2
do ko³a PCK
pomoc socjalna œwiadczona rodzinom nale¿a³o 230 uczniów, urz¹dzono 8 k¹cików
(osadnikom) osiedlaj¹cych siê w Gubinie i czystoœci, a dzia³aj¹cy posterunek
okolicy. PCK prowadzi³o Biuro Informacji sanitarny udzieli³ 20 pierwszej pomocy. W
i Poszukiwañ, w razie potrzeby 1970 roku w szkole tej pogadanki
nawi¹zywano kontakty z Miêdzynaro- przeprowadza³ zatrudniony lekarz szkolny
dowym Czerwonym Krzy¿em bior¹c p. Ireneusz Magierski. Wieloletnia
jednoczeœnie udzia³ w poszukiwaniu osób opiekunka ko³a PCK, nauczycielka biologii
zaginionych w okresie drugiej wojny p. Danuta Wo³oszyn, oprócz realizacji
œwiatowej. Powiatowy oddzia³ PCK w zadañ PCK prowadzi³a roczny kurs
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Masowego Szkolenia Sanitarnego Stopnia
I. Uczestniczyli w nim uczniowie klas
ósmych (86 uczniów). W czasie æwiczeñ
cz³onkowie zdobywali umiejêtnoœci:
tamowanie krwotoków, sztuczne
oddychanie, opatrunki - banda¿owanie,
zadania ratownika, pierwsza pomoc,
zatrucie grzybami i truj¹cymi owocami,
z³amania itp. W 1964 roku w Szkole
Podstawowej Nr3 ko³o PCK skupia³o ponad
100 cz³onków, dzia³a³a jedna Dru¿yna
M³odzie¿owa
S³u¿by
Ruchu,
przeprowadzono 9 pogadanek i æwiczeñ o
tematyce: opatrywanie ran, oparzenia i
odmro¿enia, z³amania - pierwsza pomoc,
ogólne wiadomoœci o chorobach zakaŸnych
i zatruciach.
Ko³a PCK powstawa³y równie¿ w
gubiñskich zak³adach pracy, które mia³y
za zadanie prowadziæ akcjê oœwiaty
sanitarnej, nieœæ pomoc materialn¹ i
¿ywnoœciow¹ oraz szerzyæ ideê honorowego
krwiodawstwa. Na uwagê zas³uguje dobrze
pracuj¹ce ko³o PCK w Lubuskich Zak³adach
Przemys³u Skórzanego "Carina", które w
1988 roku skupia³o 240 cz³onków. Oprócz
organizowania ciekawych akcji na rzecz
potrzebuj¹cych pracowników, cz³onkowie
PCK brali czynny udzia³ w dzia³aniach
kontrolno-lustracyjnych
stanu
sanitarnego zak³adu pracy. Szerzyli ideê
honorowego krwiodawstwa. To dziêki
zaanga¿owaniu cz³onków ko³a PCK w
zak³adzie powsta³ Klub Honorowego Dawcy
Krwi (HDK). Zrzesza³ 106 cz³onków, a w
1989 roku cz³onkowie i pracownicy zak³adu
oddali 322 litrów krwi. Dzia³alnoœæ
organizacji wspierana by³a przez dyrekcjê
LZPS "Carina". Tradycj¹ ju¿ by³o, ¿e w

dniach honorowego dawstwa krwi
wyró¿niaj¹cy siê cz³onkowie, dawcy krwi
byli nagradzani i wyró¿niani nagrodami
pieniê¿nymi i odznaczeniami pañstwowymi
i resortowymi.
W mieœcie dzia³a³ Punkt Opieki PCK,
który obejmowa³ opiek¹ chorych
zamieszka³ych w Gubinie i gminie Gubin.
W 1984 roku punkt zatrudnia³ 30 sióstr,
objêto wówczas opiek¹ 41 podopiecznych,
a 11. osobom przydzielono zapomogi
pieniê¿ne na sumê 24 tysi¹ce z³otych. W
1991 roku Punkt Opieki PCK obejmowa³
opiek¹ 57 chorych, w tym w mieœcie 50, a
na terenie gminy 7. Jednostka ta
zatrudnia³a 26 sióstr. W 2004 roku Punkt
Opieki PCK W Gubinie zosta³ zlikwidowany.
W chwili obecnej PCK w Gubinie nie
œwiadczy us³ug opiekuñczych (opieka w
domach), wykonuje inna firma z zewn¹trz.
Zarz¹d Oddzia³u PCK w Gubinie po
likwidacji powiatu gubiñskiego znajdowa³
siê w strukturach Oddzia³u Rejonowego
PCK w Kroœnie Odrz. Dopiero dnia 16
paŸdziernika 1997 roku z inicjatywy p.
Kazimierza NiedŸwiedzkiego powstaje
ponownie Oddzia³ Rejonowy PCK w
Gubinie. Pierwszym prezesem tego
oddzia³u zosta³ K. NiedŸwiedzki, funkcjê
tê pe³ni³ do 2003 roku. Od 2004 roku
prezesem zosta³a p. Gra¿yna Hrabska,
która kieruje Zarz¹dem Rejonowym PCK
do dziœ. Obecny Zarz¹d prowadzi
dzia³alnoœæ w oparciu o jednostki
podstawowe tj. ko³a i kluby PCK istniej¹ce
w szko³ach i œrodowisku. W 2018 roku
dzia³a³o 11 szkolnych szkól PCK
zrzeszaj¹cych 122 cz³onków (dzieci i
m³odzie¿y). Zarz¹d w 2018 roku
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Legitymacja czlonka PCK z 1957 roku.

przeprowadzi³ dwie kwesty: wiosenn¹ i
jesienn¹, w wyniku których zebrano
6.743zl. Zorganizowa³ wiele ciekawych
akcji, miêdzy innymi: "Godne dzieciñstwo",
"Ma³a pomoc-wielka radoœæ", "Zbieramy
krew dla Polski". Jest organizatorem
Rejonowej Olimpiady Promocji Zdrowego
Stylu ¯ycia, Konkursu Wiedzy o
Czerwonym Krzy¿u i Polskim Czerwonym
Krzy¿u. W szko³ach i przedszkolach
dzia³aj¹ prê¿nie Kluby Wiewiórka.
Cz³onkowie PCK bior¹ udzia³ w
Wojewódzkim Konkursie Plastycznym o
tematyce Honorowego Krwiodawstwa.
Zarz¹d PCK w Gubinie w porozumieniu z
placówkami handlowymi co roku
organizuje zbiórki "Podziel siê ¿ywnoœci¹",
z zebranych produktów przekazuje paczki
œwi¹teczne (na Wielkanoc i Bo¿e
Narodzenie) potrzebuj¹cym mieszkañcom
miasta i gminy Gubin. Od kilku lat
opiekunowie szkolnych kó³ PCK i
wolontariusze promuj¹ akcjê letni¹ w
Oœrodku Wypoczynkowym PCK w S³awie.
Podczas wakacji letnich od wielu lat

wypoczywa tu oko³o 60 dzieci i
m³odzie¿y z miasta i gminy
Gubin.
Zagadnieniem
tradycyjnie realizowanym przez
gubiñskie ko³a PCK jest
promocja zdrowego stylu ¿ycia,
nauczanie zasad pierwszej
pomocy przedmedycznej, udzia³
w konkursach organizowanych
przez Zarz¹d Rejonowy PCK,
Zarz¹d Wojewódzki PCK w
Zielonej Górze oraz placówki
oœwiatowe.
Obecny sk³ad Zarz¹du
Oddzia³u Rejonowego PCK w Gubinie:
Prezes - Gra¿yna Hrabska
Wiceprezes - Helena Liczbiñska
Wiceprezes - Mariusz Ochotny
Cz³onek - Teresa Kindra-Cybulska
Cz³onek - Adam Kokoszka
Biuro PCK: Przychodnia Rejonowa w Gubinie ul. Gdañska 17.
Gubiñska organizacja PCK zawsze
s³u¿y³a i s³u¿y mieszkañcom Gubina i
okolic, czyni¹c wiele dobra, realizuj¹c
aktualne has³o "Polski Czerwony Krzy¿
zawsze pomaga".
100-lecie to jubileusz wszystkich
cz³onków, sympatyków, darczyñców tych
którzy w jakikolwiek sposób prac¹, b¹dŸ
pomoc¹ materialn¹ i ¿yczliwoœci¹ wobec
osób potrzebuj¹cych wspierali i wspieraj¹
cele i zadania PCK. Tak wa¿ny jubileusz
sk³ania do z³o¿enia ho³du i podziêkowañ
wielu gubiñskim dzia³aczom ju¿
nie¿yj¹cym i tym obecnym.
K.Kêdzierska
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Gubinianie w Wikipedii
Osoby urodzone b¹dŸ mieszkaj¹ce w Gubinie, które maj¹ biogram w
Wikipedii.
Tak brzmi tytu³ dzia³u w doœæ obszernej informacji o naszym mieœcie w tym medium,
która liczy 14 stron formatu A 4. Analizuj¹c na stronach innych miast zawartoœæ
podobnych informacji zauwa¿ymy, ¿e nie ma ono jednolitego uk³adu treœci. Dla przyk³adu
na stronie Lubska w ogóle nie ma biogramu osób zwi¹zanych z tym miastem. Na
stronie Krosna Odrzañskiego znajdziemy wykaz osób urodzonych w Kroœnie Odrzañskim
i oddzielnie wykaz osób zwi¹zanych z tym miastem.
Zanim przejdziemy do analizy wykazu osób zwi¹zanych z Gubinem kilka s³ów o
Wikipedii. Na jej stronach przeczytamy, ¿e: “Misj¹ Fundacji Wikipedia jest wzmocnienie
i anga¿owanie ludzi na ca³ym œwiecie do gromadzenia i rozwijania treœci
edukacyjnych na podstawie bezp³atnej licencji lub w domenie publicznej oraz
skutecznego i globalnego rozpowszechniania tej treœci”. Za twórcê Wikipedii uwa¿a
siê Jimmy Walesa urodzonego 7.sierpnia 1966 r. w Hunstsville (USA) ekonomistê i
przedsiêbiorcê. Za³o¿y³ on w 2003 r. Wikimedia Fundation organizacjê non profit z
siedzib¹ w St. Petersburgu na Florydzie . Organizacja ta sk³ada siê z kilkudziesiêciu
stowarzyszeñ: Wikimedia Foundation - ponosi prawn¹ i techniczn¹
odpowiedzialnoœæ za Wikipediê, Stowarzyszenie Wikimedia Polska - promuje i
wspiera tworzenie Wikipedii w Polsce (w wiêkszoœci krajów dzia³aj¹ takie stowarzyszenia
narodowe), Meta - Wiki - jest miejscem koordynacji wszystkich projektów Wikimedia
.Dodajmy tu, ¿e twórca Wikipedii otrzyma³ w 2011 r. nagrodê Gottlieb Duttweiler Institut
za "nadzwyczajne dokonania dla ogó³u spo³eczeñstwa".
Dla nas, u¿ytkowników, najwa¿niejsze jest to, ¿e mo¿emy korzystaæ z jej zasobów
bezp³atnie, bez ograniczeñ. Na zakoñczenie informacji o Gubinie znajduje siê wykaz
nastêpuj¹cy osób:
10.Stanis³aw Kimszal
1.Tomasz z Gubina - pierwszy wójt
11.Andrzej Kuœnierek
dziedziczny i lokator Poznania (w 1253)
12.Mieczys³aw Mierzyñski
2.Julian Babula
13.Andrzej Ostrowski
3.Olga Borys
14.Tadeusz Raczkiewicz
4.Marek Cebula
15.Edward Rogala
5.Wincenty Cybulski
16.Robert Skobelski
6.Urszula Dudziak
17.Boles³aw Œliwicki
7.Czes³aw Fiedorowicz
18.Mieczys³aw Stachowiak
8.Jaros³aw Fr¹czyk
19.Wilhelm Pieck
9.Krzysztof Gierczyñski

Najwiêcej w tej grupie jest oficerów Wojska Polskiego - 7 osób:
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Jest to wspomnienie po czasach gdy Gubin sta³ wojskiem. Czêsto w Polsce spotykamy
ludzi, którzy w czasach m³odoœci s³u¿yli tu w wojsku i pamiêtaj¹ nasze miasto. Zadaj¹
przewa¿nie pytanie, czy ta ruina koœcio³a w centrum, dalej stoi?. Wielkie rozmiary tego
obiektu pozostaj¹ w œwiadomoœci ludzkiej na d³u¿ej. Wymienieni oficerowie przewa¿nie
s³u¿yli w gubiñskich jednostkach. S¹ te¿ tacy co siê tu urodzili.
Najwy¿szy rang¹ spoœród wojskowych jest gen. broni WP Mieczys³aw Stachowiak
(r. 1952). Kolejno wg starszeñstwa: gen. dywizji Edward Rogala (r.1937), gen.
brygady Andrzej Kuœmierek (r.1958 ), gen. brygady Wincenty Cybulski (r.1949)
oraz gen. brygady SG Jaros³aw Fr¹czyk (ur. w Gubinie 29.04.1963). Nastêpnie
mamy dwóch nie¿yj¹cych ju¿ pu³kowników WP: Julian Babula (1936-2012) i
Stanis³aw Kimszal (1924-2018).

Kolejn¹ grup¹ co do liczebnoœci s¹ politycy - 5 osób:

Tomasz z Gubina - pierwszy wójt dziedziczny i lokator Poznania w 1253 r. na
lewym brzegu Warty. Sprowadzi³ osadników z pogranicza œl¹sko-³u¿yckiego. Jego
potomkowie rz¹dzili w Poznaniu do 1314 r., kiedy W³adys³aw £okietek dokona³ konfiskaty
urzêdu. S¹ przypuszczenia, ¿e by³ ³u¿yczaninem i zna³ jêzyki niemiecki i polski.
Marek Cebula (ur. w Gubinie 30.11.1965 r.) - polityk, samorz¹dowiec, pose³ na
Sejm VI kadencji (Platforma Obywatelska), burmistrz Krosna Odrzañskiego od
5.12.2010 r. Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego od 30.01.2019 r.
Czes³aw Fedorowicz (ur. w Gubinie 21.02.1958 r.) - polityk, samorz¹dowiec,
pose³ na Sejm II, III i V kadencji ( UD, UW, PO, PSL), burmistrz Gubina w l. 19901998, Przewodnicz¹cy Sejmiku Lubuskiego w latach 2014 - 2015 i 2016 - 2018.
Mieczys³aw Mierzyñski (1905-1975 ) - nauczyciel, dzia³acz spo³eczny, porucznik
WP, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Operowego w kl. œpiewu. We
wrzeœniu 1945 r. zorganizowa³ Pañstwowe Gimnazjum i Liceum w Gubinie. Pracowa³
w nim do koñca 1950 r. Dzia³acz Stronnictwa Demokratycznego, prezes PK SD w
Gubinie i Nowej Soli .Cz³onek CK SD w l. 1955-1966. Prezes Towarzystwa Muzycznego
w Zielonej Górze.
Wilhelm Pieck (ur. 3.01.1876 r. w Guben - zm.7.09.1960 r.) wschodnioniemiecki
polityk, komunista. Prezydent NRD w latach1949-1960. Na jego czeœæ w l. 1961-1990
miasto Guben nosi³o nazwê Wilhelm-Pieck-Stadt Guben. Z pochodzenia ³u¿yczanin.

Przedstawiciele kultury i sztuki - 4 osoby:

Olga Borys (ur.1.01.1974 r. w Gubinie ) - polska aktorka teatralna i filmowa .
Ukoñczy³a L.O. we Wroc³awiu i PWSTTViF w £odzi. Do 2017 r. zagra³a w 17 filmach
fabularnych, 8 sztukach teatralnych i 6 programach telewizyjnych. Pozowa³a w m.
"Playboy" nr 2/2004. Jest ¿on¹ aktora W. Majchrzaka i mam¹ Miry (ur. 2006 r.).
Urszula Dudziak (ur.22.10.1943 w Bielsku Bia³ej) - wokalistka jazzowa i
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kompozytorka. Mieszka³a m.in.: w Gubinie (od 1947 r.) póŸniej w Nowej Soli, Zielonej
Górze, Warszawie i Nowym Jorku. Aktywna muzycznie od 1958 r. w zespo³ach: K.
Komedy, E. Czernego, M. Urbaniaka. Pocz¹tkowo uprawia³a tradycyjny jazz. PóŸniej
zafascynowa³a siê muzyk¹ z wykorzystaniem przetworników g³osu. Œwiatowy sukces
odniós³ jej utwór "Papaya". Dyskografia artystki liczy 22 pozycje. W 2011 r. wyda³a
autobiografiê "Wyœpiewam wam wszystko". Mama dwóch córek : Katarzyny i Miki .
Tadeusz Raczkiewicz (ur. 17.11.1949 r. w Gubinie) - rysownik, scenarzysta
komiksowy. Dzia³alnoœæ rozpocz¹³ od wysy³ania do redakcji w³asnych komiksów.
Opublikowa³ 21 cykli komiksowych m.in. w "Œwiecie M³odych" i prasie lokalnej. W 2006
r. opublikowa³ album ,,Tajfun" , a w 2009 r. antologiê "Komiksy nieznane".
Boles³aw Œliwicki pseud. Jan Posz, Pawe³ Strugg (ur. w Gubinie 11.10.1960) poeta, prozaik, dziennikarz. Autor tomików wierszy "Rzeczy Pospolite" (1991) , "Dzikie
Kaczki" (1992), "Moje Ksiê¿yce" (1993). Pisuje dla krajowych i emigracyjnych pism. W
l. 2000-2004 red. naczelny œl¹skiego tygodnika "Gazeta Powszechna". Razem z M.
Kotañskim inicjowa³ ruchy maj¹ce na celu aktywizacjê m³odzie¿y. Mieszka w USA.

Nauka - 2 osoby

Andrzej Ostrowski (ur.23.01.1976 w Gubinie) dr nauk o kulturze fizycznej,
wyk³adowca akademicki, autor podrêczników, kapitan jachtowy, trener, instruktor.
Wychowa³ siê w Mielcu. Ukoñczy³ AWF w Krakowie i tam rozpocz¹³ karierê naukow¹.
Autor 8 znacz¹cych publikacji z zakresu ¿eglugi i sportów wodnych. Prowadzi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z produkcj¹ i handlem ³odziami.
Robert Skobelski (ur. 1968 w Gubinie) dr hab. nauk humanistycznych
specjalizuj¹cy siê w historii najnowszej Polski i okresie stalinowskim oraz polityce
zagranicznej i gospodarce PRL. Ukoñczy³ SP 2 (1983), a nastêpnie Technikum
Mechanizacji Rolnictwa (1989) w Gubinie. Po ukoñczeniu WSP przez rok pracowa³ w
L.O. Gubin. Nastêpnie podj¹³ pracê jako asystent w Zak³adzie Historii Najnowszej
macierzystej uczelni. Doktorat w 2000 r., habilitacja 2010 r. Obecnie jako prof. UZ jest
Kierownikiem Zak³adu Historii Najnowszej tej uczelni. Jego dorobek naukowy podany
w Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji (SKEP) liczy 98 pozycji.

Sportowcy - 1 osoba

Krzysztof Gierczyñski (ur.23.01.1976 r. w Gubinie) - siatkarz , reprezentant
kraju (w l.1997-2015). Gra³ w klubach: "KS Morze" Szczecin, AZS Czêstochowa, "Asseco
Resovia Jastrzêbski Wêgiel" na pozycji przyjmuj¹cego. Wzrost 193 cm. Karierê sportow¹
zakoñczy³ w wieku 39 lat w 2015 r. ¯ona Kasia, dzieci: Paulina i Dawid.
Niestety obecnie nie bêdzie ju¿ nowych, znacz¹cych nazwisk w kategorii "urodzeni w
Gubinie". Lista ta jest zamkniêta. Nie mamy szpitala i nikt siê w Gubinie ju¿ nie rodzi.
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Pozostaje liczyæ na osi¹gniêcia zawodowe, naukowe, sportowe i w pracy spo³ecznej
obecnych i przysz³ych mieszkañców naszego miasta. W ten sposób mog¹ przyczyniæ siê
do jego wiêkszej chwa³y i splendoru.
A z Wikipedi¹ musimy siê bardziej zaprzyjaŸniæ. Liczy ju¿ ona ponad milion trzysta
tysiêcy hase³ w jêzyku polskim i ci¹gle jest uzupe³niana. Ka¿dy mo¿e zaproponowaæ
has³o, podaæ Ÿród³a i po weryfikacji zostanie ono umieszczone. ¯adna encyklopedia
wydana "na papierze" nie zawiera³a tylu hase³. Nie przewiduje siê ju¿ wydañ papierowych
encyklopedii.
Zenon Pilarczyk

W dawnym Guben ...
Tak pisa³a lokalna prasa przed laty:
10 lipca 1912 roku
Dzisiaj Dzieñ Siedmiu Braci Œpi¹cych (10 lipca - dop. red.) który jest dniem
prognozuj¹cym pogodê na nadchodz¹ce lato wed³ug starych wierzeñ. Jeœli dziœ
bêdzie pada³ deszcz, bêdzie deszczowa pogoda przez najbli¿sze 7 tygodni. Jeœli
to bêdzie suchy dzieñ s³oneczna pogoda bêdzie przez ca³e lato. W tej formie
wiara w dni siedmiu braci œpi¹cych sta³a siê przes¹dem, w które ma³o kto
wierzy, bowiem gor¹ce suche lato 1904 i 1911 poprzedza³y obfite deszcze w
dniu siedmiu braci œpi¹cych. Natomiast piêkny bezdeszczowy dzieñ 1907 roku
poprzedza³ brzydki deszczowy okres lata czyli w sumie to wszystko jedno czy
dziœ pada czy te¿ nie. Mimo trwaj¹cej dziœ duchoty do godzin wieczornych nie
by³o ¿adnej ulewy. Pewne znaki jednak przemawiaj¹ za tym, ¿e w lipcu i w
czasie podró¿y wakacyjnych bêdzie nam towarzyszyæ ³adna pogoda.
O pogodzie. Podczas ostatnich 8 dni pogoda w ca³ej Europie by³a ciep³a,
chocia¿ temperatura nie by³a sta³a. Ocieplenie rozprzestrzenia³o siê na pó³noc
zgodnie z kierunkami wiatrów ,które okresowo wia³y z pó³nocy ,nie mia³o to
jednak wp³ywu na zmianê pogody. Patrz¹c na obecne zmiany ciœnienia nale¿y
siê spodziewaæ w œrodkowej Europie raczej ocieplenia i podwy¿szonej temperatur.
Nale¿y spodziewaæ siê pod koniec tygodnia w zachodnich czêœciach kraju
ocieplenia, towarzyszyæ temu mog¹ burze, które mog¹ siê rozprzestrzeniaæ.
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Historia
gubiñskich
rybo³owów

lêgow¹ rybo³owów szacowano na 275 par,
a w dziesiêæ lat póŸnie liczebnoœæ tych
ptaków oceniono na 322 pary.
Wzrost populacji rybo³owów w
Brandenburgii mia³ niew¹tpliwy wp³yw na
coraz czêstsze obserwacje
rybo³owów w naszej okolicy,
a w rezultacie osiedlenie siê
ich pod Krosnem Odrz. 2012 r., Brodami (pow.
¿arski) - 2013 r., oraz w
Gubinie - 2015 r.
Lipcowa powódŸ w 1997
roku spowodowa³a, ¿e wody
Nysy £u¿yckiej, poprzez
ciek Budoradzanka, wdar³y
siê na mokrad³a tworz¹c
nowe zbiorniki wodne, a
d³ugotrwa³e intensywne
deszcze zala³y ³¹ki i
Rybo³ów Pandion haliaetus. Fot. J. Lewandowski.
nieu¿ytki ówczesnego
poligonu wojskowego. Fakt
Ze wszystkich lêgowych ptaków ten móg³ mieæ wp³yw na zainteresowanie
szponiastych wystêpuj¹cych w Polsce siê rybo³owów nowymi zbiornikami
rybo³ów jest najbardziej nara¿ony na wodnymi, poniewa¿ w nastêpnym roku 8
wyginiêcie, dlatego warto przeœledziæ maja 1998 nad rozlewiskami (obecnie
historiê zasiedlania Gubiñskich Mokrade³ rezerwat przyrody) odnotowano pierwsze
przez ten gatunek na przestrzeni ostatnich poluj¹ce rybo³owy. Zapewne incydentalnie
20 lat.
pojawia³y siê wczeœniej, lecz brak jest
Wiele czynników z³o¿y³o siê na ten fakt, jakichkolwiek zapisków z okresu
lecz dwa z nich mia³y zasadnicze znaczenie. wczeœniejszego. W tym te¿ okresie
Pierwszym z nich by³ wzrost liczebnoœci zaniechano melioracji i rowy
rybo³owów w s¹siaduj¹cej z nami odprowadzaj¹ce wody z mokrade³ do cieku
Brandenburgii, a drugim powodzie, które Budoradzanka uleg³y zamuleniu, a
trzykrotnie w omawianym okresie astatyczne zbiorniki wodne od tej pory
nawiedzi³y nasz region wype³niaj¹c wod¹ mia³y bardziej stabilny poziom wody.
ni¿ej po³o¿one tereny.
W 2001 roku wojsko opuœci³o Gubin (inf.
W s¹siaduj¹cej z nami Brandenburgii ust. S. Pilaczyñski), a teren po by³ym
na pocz¹tku drugiego tysi¹clecia populacjê poligonie Agencja Mienia Wojskowego
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sprzeda³a w 2003 roku prywatnemu
w³aœcicielowi (inf. ust. R. Wachowiak). W
tym okresie obserwacje rybo³owów, choæ
nieliczne, stawa³y siê bardziej regularne.
Dopiero powodzie z 2010 i 2013 roku, które
znacznie powiêkszy³y powierzchniê
zbiorników wodnych, spowodowa³y
uatrakcyjnienie mokrade³ poluj¹cym
rybo³owom. W 2011 roku ok. 100 hektarowe
rozlewiska, decyzj¹ Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Œrodowiska w Gorzowie Wlkp.
otrzyma³y statut Rezerwatu Przyrody
Gubiñskie Mokrad³a, a tym samym teren
ten zosta³ objêty ochron¹ prawn¹.
Regularne i czêste obserwacje tych
bardzo rzadkich w Polsce ptaków (wrócimy
do tego nieco póŸniej), sk³oni³y w³aœciciela
rezerwatu do za³o¿enie platformy lêgowej
dla tego gatunku i w grudniu 2014 roku
sztuczne gniazdo zosta³o umieszczono na
topoli w pó³nocnej czêœci rezerwatu. Na
efekty tego posuniêcia nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ, bo ju¿ w kwietniu 2015 roku
pojawi³y siê rybo³owy w rezerwacie, a w
maju parê tych ptaków obserwowa³em na
gnieŸdzie, lecz do lêgów nie dosz³o.
Prawdopodobnie by³y to ptaki niedojrza³e
do rozrodu, a dobudowê gniazda i próby
kopulacji trzeba raczej potraktowaæ, jako
m³odzieñcze karesy przygotowuj¹ce ptaki
do przysz³ych obowi¹zków rodzicielskich.
W 2016 roku, choæ ju¿ 3 kwietnia
rybo³owy pojawi³y siê na mokrad³ach do
lêgów nie dosz³o. Przyczyn¹ by³o
niepokojenie ptaków w rewirze lêgowym
przez bezmyœlnych ludzi. Podczas kontroli
tego stanowiska pod gniazdem znalaz³em
œlady licznych libacji alkoholowych,
powyrzucane samochodowe czêœci, s³upki

do nauki manewrowania samochodem, a
tak¿e sza³as zbudowany z foli i ga³êzi,
ustawiony zaledwie 40 m od gniazda.
Rybo³owy wobec ludzi s¹ bardzo p³ochliwe
i niepokojone przez nich opuszczaj¹
gniazdo.
W kwietniu 2017 roku para rybo³owów
ponownie zajê³a gniazdo na topoli i na
pocz¹tku maja rozpoczê³a wysiadywanie,
lecz w pierwszej dekadzie czerwca porzuci³a
gniazdo nie odchowuj¹c m³odych. I w tym
przypadku przyczyn¹ mog³o byæ
niepokojenie rybo³owów przez ludzi,
bowiem gniazdo jest zlokalizowane na
skraju rezerwatu i od pó³nocy graniczy
bezpoœrednio z terenami ogólnie
dostêpnymi. Choæ gniazda rybo³owów w
okresie lêgowym objête s¹ stref¹ ochron¹
w promieniu 500 m, to i tak od pó³nocnej
strony nikt tego nie przestrzega, z braci¹
myœliwsk¹ w³¹cznie.
Problem ten postanowiliœmy jak
najszybciej rozwi¹zaæ i po konsultacji z dr.
hab. in¿. Tadeuszem Mizer¹ (Komitet
Ochrony Or³ów), w³aœciciel rezerwatu p.
Remigiusz Wachowiak zdecydowa³ siê na
postawienie s³upa z platform¹ lêgow¹ (na
w³asny koszt) w innej czêœci rezerwatu.
W 2018 roku 12 kwietnia pojawi³ siê
pierwszy rybo³ów, a 16 kwietnia
obserwowa³em ju¿ parê tych ptaków na
gnieŸdzie umieszczonym na topoli. Dziêki
fotopu³apce umieszczonej na gnieŸdzie
odczytano obr¹czkê jednego z ptaków.
Okaza³o siê, ¿e by³a to czteroletnia samica
zaobr¹czkowana k. Miœni w Saksonii (inf.
ust. T. Mizera). Obaj z w³aœcicielem
rezerwatu byliœmy zmartwieni zajêciem
gniazda na topoli, obawiaj¹c siê nie bez
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powodu, powtórki z lat ubieg³ych. Na
szczêœcie 19 kwietnia ptaki przenios³y
siê na s³up z platform¹ i tam ju¿
pozosta³y, a¿ do opuszczenia gniazda
przez 2 m³ode osobniki, które uda³o im
siê
wyprowadziæ.
Nareszcie
doczekaliœmy siê sukcesu lêgowego!
M³ode rybo³owy zosta³y zaobr¹czkowane
w pierwszej dekadzie lipca przez
Tadeusza
Mizerê
i
Jakuba
Pruchniewicza (KOO), z moim drobnym
udzia³em w tej operacji. W pierwszej
dekadzie sierpnia oba m³ode ptaki by³y
lotne, a pod koniec drugiej dekady
opuœci³y gniazdo ostatecznie. Ostatnia
obserwacja rybo³owów z terenu
rezerwatu pochodzi z 3 wrzeœnia. W
po³owie paŸdziernika otrzyma³em
wiadomoœæ z dalekiej Hiszpanii, która
dotyczy³a jednego z zaobr¹czkowanych
w Gubinie rybo³owów. Obr¹czkê naszego
rybo³owa odczytano 3 paŸdziernika 2018
na stawach Marismas del Rio Piedras
k. miejscowoœci Cartaya (ok. 190 km na
NW od Gibraltaru). M³ody rybo³ów lec¹c
na zimowisko, licz¹c w linii prostej,
przelecia³ 2370 km, a to prawdopodobnie
nie koniec jego podró¿y, poniewa¿
wiêkszoœæ rybo³owów zimuje w Afryce
zachodniej. Rybo³owy wêdruj¹
pojedynczo, dziennie pokonuj¹c (œrednio)
ok. 280 km. Samice na zimowiska
odlatuj¹ wczeœniej ni¿ samce, które
jeszcze musz¹ opiekowaæ siê nie ca³kiem
samodzielnymi m³odymi. Przeciêta
d³ugoœæ ¿ycia rybo³owów to ok. 7-10 lat,
lecz odnotowano ptaki ¿yj¹ce 25, a nawet
30 lat.
Czekam, wiêc niecierpliwie na

nadchodz¹c¹ wiosnê z nadziej¹, ¿e rybo³owy
na sta³e osiedl¹ siê w rezerwacie. Chcia³bym
te¿ doczekaæ chwili, gdy obr¹czkowane w
rezerwacie m³ode (je¿eli prze¿yj¹), za³o¿¹
gniazda w najbli¿szej okolicy. Istnieje taka
mo¿liwoœæ, bo z badañ nad filopatri¹
(tendencja osobników danego gatunku
zwierz¹t do powrotu do miejsca pochodzenia),
niemieckich rybo³owów wynika, ¿e samce
osiedlaj¹ siê i buduj¹ gniazda znacznie bli¿ej,
ni¿ czyni¹ to samice. Odleg³oœæ od miejsca
wyklucia do gniazda dla samców wynosi
przeciêtnie 23 km (zakres 4-209 km), a dla
samic 115,5 km (zakres 7-287 km).
Porównanie liczebnoœci populacji
rybo³owów w Polsce i Niemczech musi
zastanawiaæ.
W latach 70 ubieg³ego wieku na terenie
Niemiec gniazdowa³o ok. 73 par tych ptaków,
lecz ju¿ w 2004 roku stwierdzono tam 470
par, a w 2013 populacjê oceniono na 627 par.
Natomiast w Polsce pod koniec lat 90
ubieg³ego wieku populacja lêgowa rybo³owów
nie przekracza³a 75 par, lecz w 2004 roku
zmala³ do 60 par, mimo ¿e w Niemczech i
Skandynawii wzrasta³a nadal. Na
przestrzeni nastêpnych lat zaznaczy³ siê
dalszy spadek liczebnoœci tego gatunku w
kraju i w 2017 roku gniazdowa³o tylko 30-35
par (KOO - 2017).
Nie sposób nie zadaæ sobie pytania,
dlaczego w Niemczech gniazduj¹ setki
rybo³owów, a w Polsce populacja tych ptaków
jest tak dramatycznie niska? Komitet
Ochrony Or³ów wskazuje na ewentualne tego
przyczyny: zabudowa brzegów jezior,
nielegalny odstrza³ na stawach hodowlanych,
niedostatek dogodnych miejsc lêgowych,
aktywnoœæ ludzka przy zasiedlonych
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gniazdach, rozbijanie siê ptaków o trakcje
linii energetycznych. Jednak¿e S³awomir
Rubacha (ornitolog), g³ównej przyczyny
spadku liczebnoœci rybo³owów w kraju,
upatruje w negatywnym stosunku
cz³owieka do tego gatunku. Pisze on wprost
"rybo³owy zabijane s¹ przez w³aœcicieli
stawów rybnych".
Wielokrotnie podczas kontroli stawów
napotyka³em œniête ryby bez œladów
uszkodzeñ zewnêtrznych, wiedz¹ o tym
hodowcy, wiêc mordowanie tych piêknych
ptaków, znajduj¹cych siê pod œcis³¹
ochron¹, dlatego tylko, ¿e wy³owi³y ze
stawu
kilkanaœcie
ryb,
jest
barbarzyñstwem.
Julian Lewandowski

Podziêkowanie
Serdecznie dziêkujê moim kolegom
ornitologom dr Paw³owi Czechowskiemu
i mgr S³awomirowi Rubasze za uwagi i
sugestie dotycz¹ce tego artyku³u.
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Dzia³ania
wojenne w
Gubinie i okolicy
styczeñ - kwiecieñ
1945 r.
Paul Grünitz "Gubener Heimatkalender 1995" (fragmenty)
Od redakcji: Pomimo i¿ ogrom dowodów,
przede wszystkim niemieckich, œwiadczy
i¿ Gubin nie zosta³ zdobyty 22 lutego 1945
roku, temat wraca jak boomerang. Ka¿dego
roku o tej porze miasto œwiêtuje rocznicê
jego zdobycia. Powoli - na szczêœcie odchodzi do lamusa okreœlenie: wyzwolenia.
Nikt nie próbuje dochodziæ tego sk¹d wziê³a
siê taka data. Brak by³o odgórnej zgody co
do nazw niektórych ulic jako politycznie
dra¿liwych i nies³usznych. Ostatnio
pojawi³a siê koœæ niezgody w tekscie tablicy
w parku gen. Waszkiewicza. Ponoæ ma byæ
usuniêta. Natomiast nikt nigdy nie
zastanowi³ siê nad pochodzeniem
informatora: "Wyzwolenie miast i
gmin przez Armiê Radzieck¹ i
Ludowe WP 1944-1945": informator
Wydawca: Warszawa : [s.n.], (Warszawa:
Wojskowe Zak³ady Graficzne) Rok
wydania: dr. 1978. Prawem Kaduka
obchodzimy ka¿dego roku tê dziwn¹
rocznicê.
Poni¿ej fragment kolejnego tekstu
wspominaj¹cego tamte wojenne dni w
Guben. (red)

3. Walki w mieœcie
Po powstaniu frontu na Odrze i
po³udniowego frontu na Nysie w powiecie
Guben, ukszta³towa³a siê linia frontu oko³o
20 kilometrów (po³udniowo-pó³nocna)
miêdzy Gubinem, a Ratzdorf przy ujœciu
Nysy do Odry, a tak¿e oko³o 80 kilometrów
linia oskrzydlaj¹ca zachód-wschód od
Ratzdorf w górê Odry po lewej stronie przez
Krosno do Zielonej Góry i st¹d przez
po³udniow¹ czêœci miasta, a potem w
kierunku zachodnim do Nysy w rejonie
Gubina. Stanowi³o to wschodnie
rozszerzenie frontu, w którym niemieckie
jednostki 9. Armii XXXX. Korpusu
Pancernego Wehrmachtu sta³y jako
zabezpieczenie przeciwko korytarzowi
radzieckiemu maj¹ce zamkn¹æ dostêp do
brzegu Odry.
W zachodnim obrêbie tego obszaru
rozci¹ga³ siê powiat Guben, na wschód od
Gubina lasy nale¿¹ce do miasta z
nadleœnictwem Dzikowo. Guben by³
miastem z czterema koszarami,
wojskowym l¹dowiskiem i zapleczem
technicznym Wehrmachtu. W koszarach
im. Möltkiego (przy stacji PKP - dop.
t³umacza) znajdowa³ siê Krajowy Batalion
Ochrony, Polowy Batalion Ochrony. W
koszarach w Komorowie by³y jednostki
szkoleniowe i zapasowe regimentu "Wielkie
Niemcy" (artyleria pancerna i jednostki
sanitarne).
W pierwszych dniach stycznia
stacjonowa³ w mieœcie doborowy batalion
SS. W tym miejscu ca³ymi dniami ci¹gnê³y
z terenów wschodnich przez miasto
uciekaj¹ce grupy ¿o³nierzy Wehrmachtu,
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pojedynczo i ma³ymi grupami. Przysz³y
wojenny komendant miasta pu³kownik
Berger przybywa³ codziennie z
poleceniami do Guben aby zbudowaæ liniê
obronn¹ w miejscach maj¹cych znaczenia
strategiczne.
W gimnazjum utworzony zosta³ punkt
zborny dla ¿o³nierzy bêd¹cych bez
jednostek oraz przebywaj¹cych na
urlopach z których uformowano nowe
formacje wojskowe. Na uszkodzonych
ulicach i skrzy¿owaniach powsta³y zapory
przeciwczo³gowe. Obok mostu kolejowego
ustawiono stanowiska artylerii
przeciwlotniczej. Na wschód od mostu przez
ogrody i pastwiska a¿ do pomnika pionierów
zaminowano teren w miejscach
niekorzystnych taktycznie, wyraŸnie
widocznych z Wzgórz Gubiñskich.
W szkole im. Pestalozziego (zach. czêœ
miasta) urz¹dzono lazaret dywizyjnego
oddzia³u samitarnego. Volksturm mia³
posterunki przy zachodnim brzegu Nysy
od "lasku sportowego" w kierunku
Schlagsdorfu, oraz posterunku przy
moœcie. Z cz³onków Hitlerjugend powsta³o
Komando przeciwpancerne, które póŸniej
wesz³o do dzia³añ wojennych.
7 lutego, jeden dzieñ po opublikowaniu
zarz¹dzenia o przygotowaniu miasta do
obrony, jednostki garnizonu oraz zebrane
formacje z punktu obronnego zajê³y
miejsca na wzgórzach pó³nocnych i
wschodnich obrze¿ach miasta..
Wzniesienia lub, jak mieszkañcy
Gubena mówili, Wzgórza nad Nys¹ i
Wzgórza nad Lubic¹ by³y od lutego do
kwietnia miejscami œmierci setek
niemieckich i radzieckich ¿o³nierzy.

Wzgórza dla obu stron mia³y wielkie
znaczenie strategiczne. Ci¹g pagórków,
zakoñczenia i spiêtrzenia moren po³o¿one
na wschód od Nysy, od pó³nocnego zachodu
id¹ ³ukiem w kierunku wschodnim, s¹ nim
kopulaste pagórki miêdzy którymi s¹
w¹wozy i ma³e doliny.
W pó³nocnej czêœci p³askowy¿u kieruj¹
siê w przybli¿eniu z po³udnia na pó³noc i
wschód ulice: Trifftstrasse z odga³êzieniem
na Seitwannstrasse - lotnisko, most na
Nysie i dalej w kierunku na Jaromirowice
- Wa³owice - Po³êcko z promem na Odrze.
Na wschodzie rozci¹ga ³añcuch wzgórz:
Wzgórze Wolfa, wzgórze z wie¿¹ Bismarcka,
Wzgórze Engelmanna, Wzgórze Wilhelma,
Wzgórze Ulricha i Wzgórze Schönhöhe.
Ulica "Hinter den Höfen" ³¹czy siê na
pó³nocy z wschodni¹ czêœci¹ p³askowy¿u.
Tutaj kieruj¹ siê drogi id¹ce przez ulicê
Kroœnieñsk¹ w kierunku Krosna
Odrzañskiego ulica wschodnia w kierunku
wschodnim id¹ca do osiedla na obrze¿ach
miasta. Kto chcia³ miasto zdobyæ
ewentualnie utrzymaæ w posiadaniu,
musia³ ze wzglêdów militarnych obsadziæ
zbocza pagórków, ewentualnie mieæ nad
nimi kontrolê, poniewa¿ górowa³y one nad
p³askowy¿em i czêœci¹ doliny Nysy tak
samo jak zachodnie wzgórza po drugiej
stronie rzeki.Kto mia³ w rêkach wzgórza i
p³askowy¿ mia³ tak¿e pod stopami doln¹
czêœæ miasta.
Ciê¿kie walki w lutym i w marcu s³u¿y³y
w³aœnie temu, czyli zdobyciu górnej czêœci
miasta. Straci³o to swoje strategiczne
znaczenie na pocz¹tku kwietnia kiedy
przedstawiono plan operacji Berliñskiej
wojsk radzieckich.
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To powy¿ej opisane wybrzuszenie frontu,
które wcisnê³o siê miêdzy liniê 1. Frontu
Bia³owieskiego i liniê frontu Ukraiñskiego
by³o skutkiem zajêcia Zielonej Góry w dniu
15 lutego i utworzenia przyczó³ka
radzieckiego w okolicy Krosna po lewej
stronie Odry dnia 17 lutego. Na wskutek
ruchów i wymarszu 33 Armii 1. Frontu
Bia³oruskiego i dojœcia jej do Nysy miêdzy
Gubinem i Ratsdorfem dnia 19 lutego. W
tym powsta³ czasie we wschodniej czêœci
miasta przyczó³ek niemiecki. W dniu
zorganizowania radzieckiego przyczó³ka w
Kroœnie dnia 17-go. Guben prze¿y³
pierwszy nalot bombowy na koszary w
Komorowie, a tak¿e ostrza³ z broni
pok³adowej niemieckich stanowisk
znajduj¹cych siê na cmentarzu
wschodnim i na ulicy Bie¿yckiej (dziœ
Kaliska) kierunek Bie¿yce. Niemieckie
patrole rozpoznawcze przemierza³y 17-go
lutego wschodni¹ czêœæ lasów miejskich.
Nie zauwa¿ono wtedy radzieckich
oddzia³ów. W tym samym czasie niemieckie
jednostki XXXX Korpusu Pancernego
znajdowa³y siê w odleg³oœci 6km na wschód
od Gubina.
Na linii Chlebowo-Dzikowo-PoleKomorów utworzy³y front 18-go lutego z
którego przeprowadzi³y przeciwuderzenia
gdy zbli¿y³y siê wojska radzieckie.
Przemarsz 33. Armii Radzieckiej zosta³
na kilka godzin zatrzymany. Ze swoich
stanowisk rozpoczê³a ona swój pierwszy
ostrza³ artyleryjski Gubina, który
przewa¿nie trafia³ na Pförtenerstrasse
okolice. Jeszcze w godzinach wieczornych
tego dnia 18.lutego wycofa³y siê jednostki
niemieckie z odcinka Chlebowo-Dzikowo w

kierunku Nysy i utworzy³y now¹ liniê
obrony na pó³nocy, Gubiñskie WzgórzaWa³owice-¯ytowañ w celu zabezpieczenia
jedynego mostu na Nysie miêdzy Gubinem
a Ratsdorfem. Nastêpnego dnia przebiega³
front na lini Wa³owice-Komorów-dzielnica
wschodnia-Pole-Komorów.
Po wprowadzeniu przez Niemców do
walk 561. oddzia³u Pancernego SS. W
rejonie Pole -Kaniów, który mia³ za zadanie
prze³amaæ d³ug¹ po³udniow¹ flankê 33.
Armii w kierunku pó³nocnym. Nawi¹zane
zosta³y na tym odcinku ciê¿kie walki, pe³ne
strat dla obu stron.
22. lutego niemiecka linia frontu tego
odcinka po³udniowy wschód Guben zosta³a
zajêta z powrotem na liniê frontu w mieœcie.
Skutkiem tego by³o powstanie w mieœcie
przyczó³ka na wschodniej stronie Nysy.
Dnia 19. lutego o godzinie 10:00 zaczê³y
siê tygodniami trwaj¹ce i pe³ne strat walki
w Guben, które rozpoczê³y siê trwaj¹cym
godzinê ostrza³em artyleryjskim ulic
Frankfurterstrasse, Schulstrasse,
Königstrasse oraz Zindel Platz. Potem
przedstawiciele wojsk radzieckich za¿¹dali,
¿eby siê miasto podda³o. Wiadomo na
podstawie informacji pisanej przez Carla
Drose, dyrektora kasy oszczêdnoœciowej, ¿e
radziecka propozycja zosta³a odrzucona
przez komendanta wojennego miasta
Guben pu³kownika Bergera oraz starostê
powiatu Guben, Schlossarka. Przeciwko
odrzuceniu opowiedzia³ siê nadburmistrz
Guben Schmiedicke, fakty wskazuj¹, ¿e
rozkazy führera, ka¿de miasto realizowa³o
nie tylko do ostatniego naboju, lecz do
ostatniego cz³owieka, ze wzglêdu na groŸbê
s¹du polowego i groŸbê kary œmierci. Nie
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mo¿na by³o oddaæ bez walki miasta ¿o³nierzom Wehrmachtu odnoœnie informacji by³o
radzieckim. W tym przypadku wojska zaznaczono: "20 - luty, obrona Guben radzieckie przedsiêwziê³y wszelkie starania i silne ataki si³ lotniczych, 21 - luty obrona
œrodki do przejêcia miasta w przypadku miasta Guben, 22 - luty na po³udniowym
militarnego ataku. Z przebiegu walk, które wschodzie od Gubena prze³amano liniê
rozpoczê³y siê 20 lutego i trwa³y do pocz¹tku wroga, z powrotem wróg wdar³ siê do
kwietnia, mo¿na zrealizowaæ strategiczny Guben, 23 luty - wróg odrzucony
plan wojsk radzieckich - wysuniêcie powtórnie".
niemieckiego przyczó³ka i zamkniêcie linii
W czasie miêdzy 24 a 26 lutego musiano
frontowej od Guben do Ratzdorf.
po uporczywych walkach uporz¹dkowaæ
Po odrzuceniu radzieckiej propozycji, obydwa wzgórza. Podczas odwrotu mog³a
zacz¹³ siê 20 lutego o godzinie 10. ostrza³ byæ przypuszczalnie wysadzona wie¿a
miasta. Trwa³ on do godziny 20. Bismarcka.
nastêpnego dnia. W przeci¹gu 20 lutego
W tym samym czasie uderzy³y
radzieckie grupy szturmowe osi¹gnê³y radzieckie czo³gi od Lamoherstrasse do
nastêpuj¹ce linie; wschodni brzeg Nysy od tylnej czêœci Trifftstrasse, gdzie zosta³y
ujœcia do Parku Königa - Eichlostrasse - powstrzymane przeciwuderzeniom
Neissestrasse - Grosse Himmelsleiter - niemieckich grenadierów. Równoczeœnie we
Krossenerstrasse - Ostfriedhof. Wszystkie wschodniej czêœci miasta radzieckie
wzgórza znalaz³y siê w rosyjskich rêkach. formacje przeprowadzi³y akcje w kierunku
Miejscowe dowództwo Wehrmachtu Crossenerstraße (dziœ Kresowa) i zajêli
obroni³o prowizoryczn¹ liniê obrony od szko³ê im. Hindenburga (przy ul.
Pförtenerstrasse do mostu na Lubicy, Pu³askiego).
Kast an i en graben ,
Haagstrasse,
do
Koœcio³a Katolickiego.
21 lutego oddzia³y
Wehrmachtu przesz³y
do przeciwnatarcia w
wyniku którego przejê³y
teren na pó³nocnym
p³askowy¿u
od
Ringstrasse (ul. 1.
Maja)
Lamohestrasse oraz
Wzgórze Wolfa i
wzgórze z wie¿¹
Bismarcka. W kronice
wojennej dowództwa Barykada na ówczesnej Hitlerstrasse (Frankfurterstrasse).
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Ka¿dego dnia
miasto znajdowa³o
siê pod sta³ym
o g n i e m
artyleryjskim,
który 27 lutego
przybra³ na sile.
Radzieckie
l o t n i c t w o
dokonywa³o
wielokrotnie nalotu
na miasto i
wspiera³o atakami
rakietowymi i Ulotka o walkach w Guben z 14 marca 1945 r.
ostrza³em
pok³adowym walkê swoich oddzia³ów na zdobyciu p³askowy¿u i zdobyciu wzgórz.
nadziemnych.
Ofensywy i defensywy nastêpowa³y na
Zale¿a³o im szczególnie na wzgórzach, o zmianê u obu przeciwników. Jedni i drudzy
które toczy³a siê zaciête walki. Te w³aœnie koncentrowali siê przewa¿nie na ³añcuchu
wzgórza by³y na celowniku ich broni. W wzgórz, ewentualnie na pojedynczych
czasie walk miêdzy 20.a 26 lutego niemiecka wzgórzach. Szczególnie zaciek³e walki i z
strona mia³a do dyspozycji tylko jednostki du¿ymi stratami walczono o wzgórze
garnizonu Guben. Pod koniec lutego Adolfa Wolfa i i wzgórze z wie¿¹ Bismarcka.
sytuacja siê zmieni³a. Z ty³ów nadesz³y Wzgórze Wolfa zmienia³o w³aœciciela 147
zmobilizowane oddzia³y alarmowe, potem razy. Po kilkudniowym wejœciu do walki
nadesz³y na pocz¹tku marca regimenty 175, batalionu SS. Ze wzgórza wróci³ tylko jeden
Dywizji Piechoty, przyjê³y one odcinek frontu oficer i 4 ¿o³nierzy. Wzgórze z wie¿¹
od Griessen do Guben.
Bismarcka zmieni³o w pewien dzieñ 11
Na przyczó³ek wesz³y tak¿e oddzia³y razy w³aœciciela. W nocy z 1 na 2 marca
pancerne i alarmowe. 28 lutego oddzia³y przeszli niemieccy grenadierzy do
alarmowe przesz³y do przeciwnatarcia na przeciwnatarcia na wzgórze przy
szko³ê im. Hindenburga, któr¹ samotnym œwierku i przy wie¿y
prawdopodobnie zajê³y na kilka dni. Od 19 Bismarcka. Na zboczach przy samotnym
lutego do koñca miesi¹ca w przyczó³ku œwierku nie powiód³ siê, a wie¿a Bismarcka
zginê³o 198 ¿o³nierzy niemieckich, ich zosta³a zdobyta. Podczas jednego z
groby le¿¹ na cmentarzach w Atterwasch niemieckich nataræ na wzgórza które by³o
- Reichenbach - Schenkendöbem i na wspierane przez oddzia³ dzia³ szturmowy,
Sprucke w Guben.
niemiecki oddzia³ znalaz³ siê na ty³ach
Walki w tym miesi¹cu koncentrowa³y siê radzieckich i zosta³ okr¹¿ony. Tylko przez
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skoncentrowany wypad uda³o siê wyjœæ z
okr¹¿enia kilkoma pojazdami. W tych
dniach wojska radzieckie zaatakowa³y
cmentarz wschodni.
W drugiej po³owie miesi¹ca
przedsiêwziê³y niemieckie bataliony,
wspomagane przez artyleriê wielki atak w
celu zdobycia ³añcucha wzgórz, w wyniku
którego osi¹gniêto zamierzony cel. Wielkie
straty ponieœli fizylierzy i saperzy 275.
Dywizji Piechoty (57 zabitych). Jak w
lutym tak i w marcu radzieckie jednostki
atakowa³y stanowiska ¿o³nierzy
niemieckich bêd¹c wspieranym przez ich
si³y lotnicze czêsto w sile od 12 do 15 eskadr
i wykonywanych do 20 nalotów. Miasto i
strefy walki by³y bombardowane i pod
sta³ym obstrza³em.
Korespondent wojenny pisa³:

"W ci¹gu 10 minut 10 tysiêcy
wystrza³ów ró¿nego kalibru, to œrednia
w dniach najwiêkszych walk. W marcu
straty by³y wiêksze ni¿ w lutym. Tylko
na cmentarzach Leœnym, Sprucke,
Atterwasch, Reichenbach, Schoenkendobern pochowano wielu niemieckich
poleg³ych. 49 z nich zginê³o 4 marca i 5
marca”.
Od lutego do kwietnia liczba zabitych
wzros³o do 486 zabitych. Pod koniec
miesi¹ca dosz³o do relatywnej stabilizacji
na froncie na linii Parku Koeniga a
Lomoher-strasse, jak i na wgórzach:
Wolfshoehe, Bismarckturm, Wilhelmshoehe. Hundsgasse-Kirchhofsweg,
Kargasse-Oststrasse, Vorwerksweg,
Sommerfelderstrasse do Gubinka.

Wojna w Guben skoñczy³a siê. Kwiecieñ 1945.
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Chcia³em dodaæ ...
Nadleœnictwu Gubin stuknê³o w tym
roku 70 lat (styczeñ 2019), co jest okazj¹
do próby podzielenia siê posiadan¹ wiedz¹
o nadleœnictwie z punktu widzenia
najni¿szego szczebla leœnej drabinki.
S¹dzê, ¿e bêdzie to uzupe³nieniem ksi¹¿ki
Olega Sanockiego "Nadleœnictwo Gubin"
wydanej w 2013 roku. Z autorem nie
zd¹¿y³em skonfrontowaæ poni¿ej
przekazanej wiedzy. Skorzysta³em z
niektórych danych zawartych w publikacji.
Dla porz¹dku wspomnê, ¿e Nadleœnictwo
Gubin w obecnej postaci powsta³o 1
paŸdziernika 1972 roku, z po³¹czenia
nadleœnictw Chlebowo, Gubin i Jasienica.

Obsady kadrowe w dniu po³¹czenia

Nadleœnictwo Chlebowo - pow.
6046 ha
Biuro: nadleœniczy - Józef Przybylski,
sekretarz nadleœnictwa - £ucja Janicka,
g³ówny ksiêgowy - W³adys³aw Wochal,
ksiêgowa - Wanda Sajdak, kasjerka Leokadia Wdowiak, sta¿yœci - Maria
Pawlak i Tadeusz Rymaszewski.
Leœniczowie: Zenon Durkowski, Jan
Hasiuk, Jaros³aw Seniuk, Tadeusz
¯ukowski.
Gajowi: Stanis³aw Giergasz, Antoni
Haniewicz, Stanis³aw Krawczyk, Antoni
Ku¿ownik, Lucjan Nowak, Henryk Seniuk
i Ignacy ¯em³o.
Pracownicy fizyczni: Cia³kowski,
Aleksander Czêczek, Marian Furman,
Kazimierz Kamyk, Stefan Nawara,
Henryk Piasecki, Tadeusz Po³eæ,
Franciszek Œliwiñski i inni.

Nadleœnictwo Niemaszchleba (od
1953 roku - Chlebowo) przesz³oœci:
Powsta³o w 1946 roku, jego lasy okala³y
lasy miejskie Gubina z trzech stron. Po
upañstwowieniu lasów komunalnych
ustaw¹ z 1948 roku, po 1949 roku czêœæ z
nich na pó³noc od toru kolejowego w³¹czono
do
Nadleœnictwa
Pañstwowego
Niemaszchleba, które swoj¹ czeœæ lasów na
po³udnie od wspomnianych torów
przekaza³o
nowo
powsta³emu
Nadleœnictwu Pañstwowemu Gubin.
Pierwsz¹ siedzibê nadleœnictwo mia³o w
Gubinie przy ul. Poznañskiej 180
(póŸniejsza Stalina, Waszkiewicza i
Kresowa 98). Podstaw¹ takiego mojego
twierdzenia jest dokument (z pieczêci¹) z
dat¹ 7. sierpnia 1948 roku potwierdzaj¹cy
zamieszkanie nadleœniczego Boles³awa
£angowskiego w Gubinie . Nie s¹dzê by
codziennie doje¿d¿a³ do Niemaszchleba,
maj¹c nawet konie, a jak wiadomo
nadleœniczowie z zasady mieszkali przy
biurach nadleœnictwa. Tezê tê potwierdzi³
przed laty w relacji ustnej nie¿yj¹cy ju¿
Kazimierz Wierzbicki, wówczas
mieszkaniec Wa³owic. Przemawia³o za tym
równie¿ korzystne po³o¿enie - na miejscu
Rejon Lasów Pañstwowych, Prezydium
PRN, Komenda MO, poczta, jak i bliskoœæ
do po³udniowego obrze¿a administrowanych lasów.
Nadleśniczowie w kolejności
Czes³aw Piskorz - 1946-1947, Boles³aw
£angowski - 1948-1951, Wiktor Domal 1952-1956, Józef Warmuz - 1956-1959,
Ludwik Bañczarowki - 1959-1964.
Leœniczowie w przesz³oœci: Czes³aw
Bia³asik , Boles³aw Bojanowski, Kazimierz
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Antoni Zawada.
Pracownicy
fizyczni: Julian
Brenk,
Józef
Gawe³, Franciszek
Grybel ,Marian
Ka³u¿a, Czes³aw
Kiertanis, Antoni
Maciejowski,
W³adys³aw
S k o w y r a ,
Kazimierz
Skrobania i inni.
Nadleœnictwo
powsta³o
w 1946
Pierwsza po³owa 50 l. Grupa leœników z Nadleœnictwa
Pañstwowego Gubin. Pierwszy z prawej Alfons Siewruk, trzeci
roku z lasów
nadleœniczy Wac³aw Mazan, siódmy nadleœniczy Franciszek Nowicki. po³o¿onych
w
Czajkowski , Czes³aw Kozubski, Micha³ po³udniowej czêœci powiatu gubiñskiego.
Kozubski, Albin Kwaœnicki, Jan Nowak, Siedzib¹ nadleœnictwa by³ pa³acyk w
Bogdan Podhajski, Pawe³ Szymiœlik. Jasienicy, ciekawostk¹ z przesz³oœci jest
Pracownicy: Hasa³a, Romuald Ku¿ownik, kolejka w¹skotorowa wo¿¹ca do tartaku w
Radwañski, Katarzyna Radwañska, Lesowie drewno, którego za³adunek
Zbigniew Salwach.
odbywa³ siê w leœnictwie Wêgliny. Pozosta³
po niej tylko s³abo widoczny zalesiony
Nadleśnictwo Jasienica - pow. 7999 ha nasyp.
Biuro:
nadleœniczy
Adam
Nadleœniczowie w kolejnoœci: Kazimierz
Konopczyñski, g³ówny ksiêgowy - Wo³owski - 1946-1950,Józef Kubacki 1950
Eugeniusz Kulik, sekretarz nadleœnictwa -1952, Marian Fedorowicz 1952-1953
- Janina Kulik, ksiêgowa - Maria Wojtaœ, ,Józef Wêgrzyn 1953-1954, Albin
brakarz - Boles³aw Wojtaœ.
Kwaœnicki - 1954-1956, Bogdan Podhajski
Leœniczowie: Andrzej Brenk, Stanis³aw - 1956-1957, Czes³aw Kmiecik - 1958-1970,
Banach, Tadeusz Brzeziñski, Jan Kaniak, Adam Konopczyñski 1971-1972
W³adys³aw Osêkowski, podleœniczy Jan
Kuliszko.
Nadleśnictwo Gubin - pow. 7086 ha
Si³¹ rzeczy o nim najwiêcej wiem.
Gajowi: Antoni Kusy (by³ równie¿
Biuro: nadleœniczy - Wac³aw Mazan,
magazynierem), Józef Niedzielski,
Lechos³aw Paw³owski, Jan Olekszyszyn, g³ówna ksiêgowa - Julia Szwed, kasjerka Zbigniew Rezlerski, Stefan Rusek, Maria Lipiñska, rachmistrz - Eugeniusz
Walerian Stadnik, Stanis³aw Wróbel i Gêbka, magazynier - Norbert Bal, sta¿ysta
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- Wies³aw Ni¿yñski,pracownicy fizyczni: Przybylski (nie myliæ z nadleœniczym z
Henryk Buczyñski, Stanis³aw Chorzalski, Chlebowa), Emil Ostrowski, Krzysztof
Henryk Czerwiñski, Marian Ni¿yñski, Walewski.
Józefa Patkowska, Jerzy Wilczak.
Leœnictwo Kaniów - leœniczy Marian
Leœnictwo Augustowo: po. leœniczy Kufczyñski, gajowi: Boles³aw Krywulko,
Joachim Dziakoñski, gajowi: Jan Mieczys³aw Budzyñski, Mieczys³aw
Buczkowski, Marian Fr¹ckowiak, Niewêg³owski, pracownicy fizyczni: Wac³aw
pracownicy fizyczni: Aniela Gierszewska, Bitowt, Marian Dobrowolski, Zenon
Kaczyñski,
Zbigniew Kur,
Stanis³aw
Trzmiel.

Rok 1970. Okazjonalna fotografia przed Siedzib¹ Nadleœnictwa
Jasienica w zwi¹zku z przekazywaniem nadleœnictwa. W œrodku
Dyrektor OZLP Micha³ Mazurkiewicz, z jego lewej strony
przekazuj¹cy Czes³aw Kmiecik, z prawej przyjmuj¹cy Adam
Konopczyñski.

Leœnictwo
Komorów
leœniczy Henryk
Kêdzior, gajowi:
Adolf
Leda,
W³adys³aw
Midzio, Stefan
W o j t u ñ ,
pracownicy
fizyczni: Józef
Byszkiewicz, Józef
Czarnecki, Piotr
Krajewski, Marian
Krzywonos, Jan
Skierœ,
Jan
Stapurewicz, Jan
Wilczak.

Micha³ Procak, Stanis³aw Sosnowski.
Leœnictwo Dzikowo: po. leœniczy Micha³ Baszura, podleœniczy - Jan
Szczeciñski, gajowi: Jan Baszura, Czes³aw
Ciara, Bronis³aw Wojtuñ, pracownicy
fizyczni: Micha³ Ga³¹zka, Stefan Gembka,
Stanis³aw Golus, Stanis³aw Król, Józef

Leœnictwo Pole - leœniczy Kazimierz
Ni¿yñski, gajowi: Stanis³aw Klacza,
Marian Pu³par, pracownicy fizyczni:
Kajetan Czabator, W³adys³aw Klich, Jan
Mokrowiecki, W³adys³aw Walko.
Kolumna Konna

Wa³owice -
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brygadzista Wojciech Sudot, wozacy: Józef
Chorzalski, Antoni Domarecki, Wiktor
Marciszonek, Micha³ Pruszczyk, Boles³aw
Rogiñski, Micha³ Skubakowski. PóŸniej
doszlusowali: Adam Biernik, Kazimierz
Kuryluk, Tadeusz £apczyñski, Józef
Przybylski, Zdzis³aw Pucha³ko. Konie
podkuwa³ kowal Rafa³ Durski, dozorczyni¹
by³a Regina Chorzalska.
Nadleœnictwo Pañstwowe Gubin
powsta³o w 1949 roku z upañstwowionych
lasów komunalnych. Wiele wskazuje, ¿e
gdy je tworzono obejmowa³o tylko by³e lasy
miejskie Gubina, a dopiero póŸniej nast¹pi³
nowy podzia³,w wyniku którego by³e lasy
miejskie na pó³noc od torów kolejowych
w³¹czono do Nadleœnictwa Pañstwowego
Niemaszchleba, a na po³udnie do
Nadleœnictwa Pañstwowego Gubin, z
siedzib¹ przejêt¹ po wspomnianym ju¿
nadleœnictwie Niemaszchleba przy ulicy
Poznañskiej, gdzie urz¹dzono biuro. Po
pewnym czasie przeniesiono je na ulice
Doln¹ 19 do zabudowañ folwarku
zwolnionego przez Urz¹d Bezpieczeñstwa,
a opuszczony budynek zosta³ leœniczówk¹
leœnictwa
Komorów.
Odnoœnie
nadleœniczych to, bez w¹tpienia
pierwszym.by³ oficer Armii Andersa o
nazwisku Sanok. Jak wspomina³ leœniczy
H. Kêdzior, gdy obejmowa³ w 1949 roku
leœnictwo Komorów, to Sanok by³ jego
pierwszym prze³o¿onym. Po pewnym
czasie zosta³ aresztowany przez bezpiekê i
œlad po nim zagin¹³.
Drugim by³ Antoni Pepliñski - 19501953 (od lipca 1949 po), 3.Wac³aw Mazan 19539-1972.
Osoby pracuj¹ce w nadleœnictwie w

przesz³oœci: Stanis³aw Banach-leœniczy,
Irena Bartosik - pracownik biura,
Franciszek Baszura - gajowy, Henryk
Buczek - podleœniczy, Irena Data (po mê¿u
Kêdzior) - kancelistka , Janiuszów leœniczy, Zbigniew Jarociñski- leœniczy,
Kapica- sekretarz nadleœnictwa, Edward
Koz³owski-gajowy, W³adys³aw Kubiak leœniczy, Alfred Lewandowski - gajowy,
pracownik biura, Kazimierz Matliñski sekretarz nadleœnictwa, Antoni Muszyñski - leœniczy, Franciszek Muszyñski
- gajowy, Franciszek Nowicki - leœniczy, J.
P³osajczyk - leœniczy, Ordon - leœniczy, Jan
Rebajn - podleœniczy, Edward Rej - gajowy,
sekretarz nadleœnictwa, Hieronim
Ruchalski - leœniczy, Franciszek
Rymaszewski - g³ówny ksiêgowy,
Mieczys³aw Sarosik - leœniczy, Sendera (lub
Gendera) - leœniczy, Alfons Siewruk leœniczy, Jan Siwka - pracownik biura,
Piotr Szpigun- adiunkt, Micha³
Tatarzyñski - manipulant, Tomaszewski leœniczy, Józef Warmuz - adiunkt, Jerzy
Wasyluk - leœniczy, Stanis³aw
Wojniczewski - podleœniczy, Boles³aw
Wojtaœ - leœniczy, Zbigniew Zarêba -(?),
Marek ¯erko - magazynier, Adrian ¯uber
-leœniczy.

Nadleśnictwo Gubin od 1972 roku
Powsta³o z nadleœnictw: Chlebowo,
Gubin, Jasienica, które obecnie s¹
obrêbami, nadleœniczym zosta³ Oleg
Sanocki, a po nim: tymczasowo El¿bieta
Kêdziora, Konstanty Cichowski i aktualnie
Janusz Rogala. Przez okres istnienia
zachodzi³y w nim ró¿ne zmiany takie jak
m.in.: zwiêkszanie iloœci leœnictw,
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nastêpnie ich zmniejszanie , zatrudnianie
wiêkszej iloœci gajowych, uprzednio
zredukowanych, z których czêœæ
awansowano na podleœniczych. Z
pocz¹tkiem XXI wieku ca³kowicie
zlikwidowano stanowiska gajowych,
bêd¹cych ju¿ wówczas na etatach
robotników, ostatni z nich w historii
nadleœnictwa to Janusz Drewniak.
Zlikwidowano stanowiska adiunktów,
ustanowiono stanowisko nadleœniczych
terenowych, póŸniej in¿yniera nadzoru i
g³ównego in¿yniera. Si³¹ rzeczy (i natury)
nastêpowa³y ró¿nie zmiany organizacyjne
i kadrowe, starzy odchodzili, m³odzi
przychodzili,jak to w ¿yciu bywa.

Gospodarstwo transportowe i
warsztatowe
Pierwszym prowadz¹cym gospodarstwo
transportowe by³ W³adys³aw Zo³oteñko,
nastêpnie w kolejnoœci: Henryk Ku³ak
1973-1976,Marian Ni¿yñski 19771981,Antoni Kusy 1981-1986, Roman
Kononowicz 1986-1989,Marek Piotrowski
1989-1991, Józef ¯u³awa 1991-1993,
Gra¿yna Stochmia³ 1994-2003.
Brygadzistami Kolumny Konnej byli:
Wojciech Sudot do 1975, Eugeniusz Sudot
1975-1979, W³adys³aw Kubiak 1979-1983,
Ryszard Jaworki 1983-1984, S³awomir
Andrzejewski 1984-do likwidacji. O
wozakach ju¿ by³a mowa.
Kierowcy
ró¿nych
pojazdów
u¿ytkowanych przez nadleœnictwo to:
Karol Adamowicz, Jerzy Bogucki,
Waldemar Borek, Julian Brenk, Stanis³aw
Chorzalski, Franciszek Czapiñski, Henryk
Czerwiñski, Ireneusz Dêbowszczyk,

Stanis³aw Drozd, Andrzej Grabowski, Jan
Gwara, Antoni Jas, Ryszard Jaworski,
Joachimiak, Tadeusz Kajda, Marian
Ka³u¿a, W³odzimierz Kulewicz, Mieczys³aw
£ojko, Jan £oziñski, Stefan Nawara,
Zdzis³aw Paw³owski, Henryk Piasecki,
Stanis³aw
Pietrucin,
Tadeusz
Po³eæ,Miko³aj Pytel, Stefan Rusek,
Waldemar Rusek, Krzysztof S³omkowski,
Jerzy Sortowicz, Andrzej Stefaniszyn,
Jerzy Tauchert, Jan Wijas, Andrzej
Wileñski, Jacek WoŸniak, Wies³aw Wydra,
Bogdan Zawadzki i Wies³aw Zawadzki.
Pierwszymi mechanikami byli: Marian
Ni¿yñski (jeszcze w starym nadleœnictwie),
W³adys³aw Skowyra (z nadleœnictwa
Jasienica ), Jan Straszak, Edward
Dêbowski - z nastawieniem na naprawê
pi³ mechanicznych. Z chwil¹ oddania do
u¿ytku warsztatu - z prawdziwego
zdarzenia - przy ulicy Dolnej zatrudnieni
byli jeszcze: Mieczys³aw Braka³o, Waldemar
Dêbowczyk, Jerzy Jurczyk, Janusz
Stochmia³, Marek Szynkura, Ryszard
Wróblewski, a w pewnym czasie uczniowie
zawodu - Dawid Leda, Jacek Mazurkiewicz,
Pawe³ ¯ukowski. Marian Ni¿yñski póŸniejszy kierownik - w czasach przed
po³¹czeniem wykonywa³ naprawy pilarek
dla nadleœnictwa Chlebowo, które nie
mia³o mechanika. Odbywa³o siê to
odp³atnie za porozumieniem nadleœnictw.
Sprawy remontowo-budowlane
Stanowiska "budowlañców" zajmowali:
Edward Osika, Alicja Jans, Gra¿yna
Maluga, Zdzis³aw Rojek, mgr in¿. Henryk
Kurkowski, Henryk Logdañski, in¿.
Zbigniew Kadziñski, Eugeniusz Kulik i
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Wac³aw Chojnacki. Z wyj¹tkiem E. Kulika
byli to budowlañcy z prawdziwego
zdarzenia (technicy i dwóch in¿ynierów).
Technikiem budowlanym by³ tak¿e
wspomniany przez O. Sanockiego Alfred
Cybulski, którego nie uda³o mi siê
umiejscowiæ w kolejnoœci lat. Co do
chronologii pozosta³ych nie mam ¿adnych
w¹tpliwoœci, natomiast okresu ich
zatrudnienia - bez dostêpu do dokumentów
nie jestem w stanie ustaliæ. W ekipie nazwijmy j¹ remontowo-budowlan¹ d³u¿ej lub krócej pracowali m.in.: Henryk
Buczyñski, Stanis³aw Jachacz (najd³u¿ej),
Rosa, Stanis³aw Stefaniszyn, Wachowicz,
W³adys³aw Senetycz, Pawelec, Kazimierz
Kuryluk, Tadeusz Lipczyñski, Robert
Ukleja, Adam Guzik, Bogdan Logdañski.
W latach 70. ubieg³ego wieku w
nadleœnictwach tworzono zespo³y
gospodarcze. Powstanie ich mia³o na celu
zatrudnianie pracowników nadleœnictwa
na umowê zlecenie przy prostych pracach
budowlanych, co dawa³o im dodatkowy
zarobek,a odci¹¿a³o w³asn¹ ekipê
remontowo-budowlan¹ maj¹c¹ i tak doœæ
roboty. Zespó³ taki - jak pamiêtam tworzyli: Zygmunt Mazurkiewicz i
Kazimierz Kuchmistrz, do ich pracy
mia³em uwagi, kiedy to z polecenia
nadleœniczego odbiera³em wykonane przez
nich roboty. Dotyczy³y krycia dachu pap¹
izolacyjn¹, która ca³kowicie siê do tego nie
nadawa³a. ¯ywot zespo³u by³ krótki .

1975, Józef Bo³oczko 1976-1980, Wies³aw
Ni¿yñski
1980-1982,
Zygmunt
Mazurkiewicz 1982-1992, Adolf Leda
1993, Zdzis³aw Markiewicz 1993-1997,
Zygmunt Mazurkiewicz 1997- 2009, Jacek
Moryñ 2009-2012, Andrzej Nowacki aktualnie.
Za czasów Z. Mazurkiewicza w ochronie
przeciwpo¿arowej jako kierowca wozu
bojowego by³ na etacie zawodowego
stra¿aka W³adys³aw Mañczurek.
Popo³udniowe dy¿ury na punkcie
alarmowym nadleœnictwa pe³ni³ m.in.
równie¿ stra¿ak zawodowy - bodaj¿e
chor¹¿y - Zbigniew Marusiak, nie bêd¹cy
wówczas w czynnej s³u¿bie. PóŸniej
zatrudniony zosta³ w ochronie
przeciwpo¿arowej OZLP w Zielonej Górze.
Z pracowników nadleœnictwa p³atne
dy¿ury po godzinach pe³nili m.in.:
W³adys³aw Bartoœ, Wies³aw Ni¿yñski,
Leokadia Wdowiak.
W 1972 roku bra³em udzia³ w
dogaszaniu po¿arzyska po drugim co do
wielkoœci po¿arze w historii nadleœnictwa
w oddzia³ach 18-20 i 42-44 ówczesnego
Leœnictwa Augustowo nadzoruj¹c grupê
junaków Ochotniczego Hufca Pracy.

Szkodnictwo leœne, Stra¿ Leœna

Do 1973 roku zwalczanie szkodnictwa
leœnego na terenie nadleœnictwa nale¿a³o
z urzêdu do leœniczych, doraŸnie robi³y to
grupy Stra¿y Leœnej (pó³nocna i
po³udniowa) przy Okrêgowym Zarz¹dzie
Lasów Pañstwowych. Efekty by³y marne,
Ochrona przeciwpo¿arowa
Po¿arnikami (referenci, instruktorzy, jakby zjawisko szkodnictwa nie istnia³o.
specjaliœci)byli: Tadeusz Rymaszewski Pamiêtam z okresu 1967-1972 kiedy to
1971-1973, Zbigniew Bogdanowicz 1973- by³em gajowym, do s¹du z aktem
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oskar¿enia skierowano jedn¹ sprawê
kradzie¿y 40 ¿erdzi sosnowych (1970 rok).
Stan taki zmieni³o Zarz¹dzenie nr 58
Ministra Leœnictwa i Przemys³u
Drzewnego z dnia 6 lipca 1973 roku w
sprawie ochrony lasu przed szkodnictwem.
Wynika³o z niego, ¿e ca³okszta³t czynnoœci
zwi¹zanych ze œciganiem sprawców
wykroczeñ i przestêpstw leœnych jest
zadaniem Stra¿y Leœnej, a do leœniczych
nale¿y œcis³a wspó³praca z posterunkami
Stra¿y Leœnej, szczególnie zg³aszanie
wszelkich przypadków szkodnictwa
leœnego. Na podstawie wspomnianego ju¿
zarz¹dzenia wiosn¹ 1974 roku utworzono
w Nadleœnictwie Gubin posterunek SL w
sk³adzie: komendant Edward Koz³owski w
stopniu przodownika, z obsad¹: Jan
Baszura i Adolf Leda w stopniach
starszych stra¿ników, wszyscy po kursach
wstêpnych. Warto wspomnieæ, ¿e od
sierpnia 1973 roku do kwietnia 1974 roku
dzia³a³ w nadleœnictwie nieformalny zespó³
do zwalczania szkodnictwa leœnego,
utworzony przez nadleœniczego O.
Sanockiego (za zgod¹ OZLP), sk³adaj¹cy
siê z jednego przeszkolonego ju¿
funkcjonariusza J. Baszury i pisz¹cego
tekst, kandydata do stra¿y leœnej z
uprawnieniami do nak³adania mandatów
na terenie ca³ego nadleœnictwa. Ustawa z
28 wrzeœnia 1991 roku o lasach
zlikwidowa³a Stra¿ Leœn¹, powo³uj¹c w to
miejsce stra¿ników leœnych zaliczanych do
S³u¿by Leœnej, do której nie wszyscy byli
funkcjonariusze SL siê zakwalifikowali.
By³a to ponadto okazja do pozbycia siê
niektórych z nich. Posterunek w tym
okresie przejœciowym (1991-1992) pozornie

dzia³ bez zak³óceñ w sk³adzie jak w chwili
jego utworzenia. Czy by³ to zespó³ zgrany
? Sprawa dyskusyjna. Faktem jest, ¿e
przetrwa³ prawie 19 lat. Opisanie
dzia³alnoœci posterunku mog³oby stanowiæ
osobny temat, który spróbuje kiedyœ
podj¹æ.
Póki co, nie oprê siê pokusie by nie
wspomnieæ o jednej z wielu spraw dot.
defraudacji drewna.
Jest rok 1975 , w Leœnictwie Dzikowo
zjawia siê nowy leœniczy Lucjan D. i z
zapa³em zabiera siê do pracy. Efektem jest
wycinka wiekowych, dorodnych dêbów w
oddziale 146a - w dzisiejszym rezerwacie
przyrody Dêbowiec - z przeznaczeniem dla
prywatnego nabywcy - najprawdopodobniej bednarza - z g³êbi Polski. Drewno
"prima sort" sz³o jako opa³owe, nabywca
wybiera³ drzewa na pniu, a œcinki
dokonywa³ pilarz Krzysztof W. pe³ni¹cy
wówczas funkcjê sekretarza Podstawowej
Organizacji Partyjnej. Leœniczy odbiera³.
Trwa³o to do czasu kiedy leœniczy pok³óci³
siê z osob¹, która wiedzia³a o tym
procederze. Moi koledzy maj¹c tak¹
informacje - z pewnych wzglêdów bez drogi
s³u¿bowej - zawiadomili o tym
komendanta okrêgowego SL w Zielonej
Górze odwiedzaj¹c go prywatnie w domu.
Sprawa ruszy³a, prokuratura wszczê³a
dochodzenie, które równie¿ objê³o
pracowników sk³adnicy drewna w
Wa³owicach. Odby³a siê rozprawa s¹dowa.
Leœniczy i kierownik sk³adnicy zostali
skazani na bezwzglêdn¹ karê pozbawienia
wolnoœci, któr¹ odbyli. Kara spotka³a tak¿e
nabywcê drewna.
Jeszcze chcia³bym wyjaœniæ niuanse
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dotycz¹ce stra¿ników leœnych, a
funkcjonariuszy stra¿y leœnej. To niby to
samo, ale nie tak do koñca. Do wejœcia w
¿ycie ustawy o lasach z 1991 roku
nadleœnictwa
zatrudniani
byli
funkcjonariusze z nadawanymi im
stopniami s³u¿bowymi, a mianowicie:
stra¿nik, starszy stra¿nik, przodownik,
straszy przewodnik, aspirant - z
okreœleniem stra¿y leœnej. Stopnie
s³u¿bowe nie mia³y nic wspólnego z
funkcj¹. Komendant móg³ mieæ stopnieñ
równorzêdny z podwladnym, obecnie - w
myœl ustawy - stra¿nik leœny to stanowisko
zaliczane do s³u¿by leœnej z nadawanymi
stopniami zawodowymi: aspiranta leœnego
i leœniczego, ka¿de w trzech stopniach (?).
Zadania i uprawnienia okreœlone s¹ we
wspomnianej ju¿ ustawie, nie ró¿ni¹ siê
one jednak od tych posiadanych przez
funkcjonariuszy SL.

Dzia³alnoœæ sprowadza³a siê do
sporz¹dzania
sprawozdañ
z
(nie)przeprowadzonych ró¿norakich akcji,
do których zaliczane by³y nawet
przypadkowe spotkania z milicjantami i
wtedy nazywa³o siê to wspóln¹ akcj¹ z MO,
dane brano z sufitu. Komendantem
obligatoryjnie zosta³ komendant
posterunku SL, a nadleœniczy cz³onkiem
Miejsko-Gminnego Sztabu ORMO w
Gubinie. Do jednostki nale¿eli ludzie z
"miasta", nie maj¹cego nic wspólnego z
leœnictwem, którym chodzi³o tylko by w
miarê swobodnie mogli poruszaæ siê swoimi
samochodami po lesie, niby to pe³ni¹c
s³u¿bê, a w rzeczywistoœci to na grzyby, to
na ryby. Kres tej iluzorycznej dzia³alnoœci
po³o¿y³a ustawa z 1989 roku likwiduj¹ca
ORMO.

ORMO w nadleœnictwie

Obecna kadra kierownicza nadleœnictwa,
bez wyj¹tku ma wykszta³cenie wy¿sze,
przewa¿nie po studniach leœnych w
Poznaniu (Wy¿sza Szko³a Rolnicza,
Akademia Rolnicza i Uniwersytet
Przyrodniczy). Nadleœniczy Janusz Rogala
ukoñczy³ studnia leœne w Krakowie (AR),
a w Poznaniu studia podyplomowe (UP).
Zastêpca Marek Naruszewicz ukoñczy³
studia w Warszawie na SGGW. Pracownicy
biura w wiêkszoœci maj¹ równie¿
wykszta³cenie wy¿sze.
Zaraz po II Wojnie Œwiatowej, rzadkoœci¹
by³o prawdziwe leœne wykszta³cenie.
Nadleœniczym mo¿na by³o zostaæ nie maj¹c
nawet wykszta³cenia œredniego, po
trzymiesiêcznym kursie. W latach

Skrót ten - o czym dzisiaj nie wszyscy
byæ mo¿e wiedz¹ - oznacza: Ochotnicza
Rezerwa Milicji Obywatelskiej . Powo³ana
w 1946 roku dla wspó³dzia³ania z Milicj¹
Obywatelsk¹ w zakresie utrzymania
porz¹dku i spokoju publicznego. W dziejach
Polski Rzeczypospolitej Ludowej zapisa³a
siê raczej niechlubnie. W nadleœnictwie
powsta³a pod naciskiem tzw. góry - czyli
Okrêgowego Zarz¹du Lasów Pañstwowych
w Zielonej Górze - w 1978 roku, jako
samodzielna placówka ORMO licz¹ca 14
cz³onków. Ale ju¿ w 1979 by³o ich na liœcie
42. Wielu z nich pewno nie wiedzia³o, ¿e s¹
ormowcami i w taki to sposób jednostka z
nadleœnictwa by³a najliczniejsza w OZLP.

Wykszta³cenie gubiñskich leœników
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pionierskich nadleœniczym z tytu³em
in¿yniera by³ Kazimierz Wo³owski, maj¹c
ukoñczone studnia leœne na SGGW w
Warszawie w 1935 roku. Pozostali
wykszta³cenie œrednie: Czes³aw Kmiecik,
Boles³aw £angowski - Pañstwowa Szko³a
Leœna w Margoninie, Antoni Pepliñski niemiecka Szko³a Leœna w Boskau,
Bohdan Podhajski - Liceum Leœne w
Limanowej w 1948 roku.
Leœniczowie czasów pionierskich czêsto
mieli tylko wykszta³cenie podstawowe i z
zami³owanie do lasu. Jedynym z
wykszta³ceniem leœnym by³ Marian
Kufczyñski, który ukoñczy³ Liceum Leœne
w Zwierzyñcu w 1948 roku.
Z koñcem lat 50. i w latach 60. ub. wieku
zaostrzono
wymogi
odnoœnie
wykszta³cenia. Starsi leœniczowie musieli
je uzupe³niæ lub odejœæ. W 1967 roku
najwiêksza ich grupa uzyska³a tytu³
technika leœnika, ucz¹c siê zaocznie w
Technikum Leœnym w Rzepinie, przy
którym utworzono w 1977 roku zaoczne
Œrednie Studium Zawodowe, daj¹ce
równie¿ tytu³ technika. Ukoñczyli je: Jan
Wijas, Andrzej Wileñski, Stefan Wojtuñ,
Antoni Zawada i Ignacy ¯em³o. M³odzi
adepci leœnictwa rozpoczynaj¹cy pracê w
leœnictwie mieli ju¿ ukoñczone technika
leœne, przewa¿nie w Rzepinie. Czêœæ z nich
zaocznie ukoñczy³a studia leœne.
Najni¿szym personelem leœnym - którego
ju¿ nie ma - byli gajowi. Do pracy na tych
stanowiskach przygotowywa³y Zasadnicze
Szko³y Leœne dla Doros³ych w Ruszowie i
Margoninie. Byli tam kierowani
wyró¿niaj¹cy siê robotnicy leœni. Nauka
trwa³a dwa lata, w tym rok nauki

stacjonarnie i rok praktyki w
macierzystym nadleœnictwie. Po zdaniu
egzaminu absolwenci otrzymywali
œwiadectwo uprawniaj¹ce do podjêcia pracy
na stanowisku gajowego. Druga forma,
najni¿sza, zdobywania podstawowej wiedzy
z leœnictwa, to trzymiesiêczne kursy dla
osób zatrudnionych ju¿ na stanowiskach
gajowych. Odbywa³y siê one w
Pañstwowych Leœnych Oœrodkach
Szkoleniowych w Pora¿ynie k/Poznania i
w Rychliku k/Trzcianki. Niezale¿nie od
powy¿szego na ka¿dym szczeblu odbywa³y
siê kursy dokszta³caj¹ce w Oœrodku
Szkoleniowym w Wymiarkach, a póŸniej w
Ochli.
Z pracowników fizycznych zaoczn¹
naukê podjêli dwaj kierowcy, pomyœlnie j¹
koñcz¹c. Jeden z nich - Jan Wijas zosta³
cenionym leœniczym i jest ju¿ na
zas³u¿onej emeryturze, drugi nie podj¹³
pracy w administracji leœnej.

F. Nowicki leœniczy pionier

Urodzi³ siê 7 marca 1904 r. w Poznaniu
w rodzinie w³oœciañskiej. Rodzice Stanis³aw
i Agnieszka posiadali gospodarstwo rolne
w miejscowoœci Piotrowo ko³o Poznania ,
gdzie siê wychowywa³ . Po ukoñczeniu
szko³y powszechnej pozosta³ przy rodzicach
, pomagaj¹c
w gospodarstwie .
Jednoczeœnie podejmowa³ ró¿ne prace w
lesie, bêd¹c robotnikiem, manipulantem
itp. po odbyciu s³u¿by wojskowej pracowa³
w poznañskich lasach jako gajowy.
Kampania wrzeœniowa w 1939 r. skoñczy³a siê dla niego stalagiem w Niemczech.
Po zakoñczeniu II Wojny Œwia-towej,
jednym z pierwszych transportów wraca
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w
rodzinne nadal jako leœniczy, ale ju¿ w Nadleœnictwie
strony. W 1946 Pañstwowym Gubin, a¿ do przejœcia w 1969
r.
zawar³ na emeryturê. Nie wygra³ walki z chorob¹,
z w i ¹ z e k zmar³ w 1972 roku pozostawiaj¹c ¿onê (zm.
ma³¿eñski z w 1999 r.) i córki: Janinê , Barbarê i
£ u c j ¹ Danutê. Franciszek Nowicki za swoj¹
Klapaczyñsk¹, pracê zawodow¹ i dzia³alnoœæ spo³eczn¹
wywodz¹c¹ siê z wyró¿niony zosta³ wieloma odznaczeniami,
r o d z i n y w tym Krzy¿em Kawalerskim Orderu
leœników. W tym Odrodzenia Polski.
samym roku w
poszukiwaniu Goœciniec Heidekrug
Franciszek Nowicki,
Przyjê³o siê, ¿e wszyscy pisz¹cy o
w³asnego domu
pionier leœnictwa na
gubiñskim
leœnictwie wspominaj¹ o
wyjechali
na
Ziemi Gubiñskiej.
Z i e m i e przedwojennym goœciñcu Heidekrug w
Odzyskane , gdzie F. Nowicki zosta³ dzisiejszym Dzikowie, dodam do tego i ja
leœniczym w Zarz¹dzie Lasów Miejskich w swoje trzy grosze.
Zaraz po II Wojnie Œwiatowej
Gubinie, zasiedlaj¹c leœniczówkê w
Dzikowie. Na ró¿nych kursach uzupe³nia³ administrowany by³ przez Zarz¹d Lasów
kwalifikacje
zawodowe. W
owych trudnych
czasach da³ siê
poznaæ jako dobry
organizator, by³
zapalonym
myœliwym.
Nale¿a³
do
Stowarzyszenia
In¿ynierów
i
Techn i kó w
Leœnictwa
i
Drzewnictwa. Po
upañstwowieniu
l a s ó w
komunalnych ustaw¹ z 1948
roku - pozosta³ na
miejscu, pracuj¹c Rycina przedstawia zajazd przed pierwszym spaleniem w 1916 roku.
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Miejskich w Gubinie, po upañstwowieniu
lasów komunalnych przez nowo powsta³e
Nadleœnictwo Pañstwowe Gubin i s³u¿y³
jako hotel robotniczy. Przetrwa³ zawieruchê
wojenn¹, nie przetrwa³ u¿ytkowania przez
robotników interwencyjnych z Centralnej
Polski. Spali³ siê pewnego dnia, któregoœ
roku lat 50. ubieg³ego wieku. H. J.
Bergman w "Gazecie Gubiñskiej" nr 21/
2001 na ten temat piszê: "O jej upadku
opowiada naoczny œwiadek, A. Kahl z
Kossar (nazwa niemiecka) le¿¹ca ko³o
Krosna. 27 czerwca 1945 roku by³a (w
domyœle rodzina) w drodze z Krosna do
Gubina, dŸwigaj¹c kilkukilogramowy
baga¿ i tobo³ek z rêczników. Przed
zmierzchem znalaz³a siê w pobli¿u
Heidekrug. Zobaczy³a spalon¹ karczmê i
le¿¹ce w piwnicach zw³oki ¿o³nierzy.

Przenocowa³a pod drzewami ruszaj¹c
nazajutrz w dalsz¹ drogê, by dostaæ siê na
drug¹ stronê Nysy £u¿yckiej". Œwiadek,
na którego siê powo³uje Bergman pomyli³
zapewne goœciniec z po³o¿on¹ przy szosie
leœniczówkê Neubrücke (obecnie oddzia³
105j), która rzeczywiœcie zosta³a spalona
w 1945 roku, a potem rozebrana. Do
niedawna by³ tam parking leœny. Zajazd
przez czas swego istnienia przechodzi³
ró¿ne przeobra¿enia, co obrazuj¹
zachowane ryciny i zdjêcia.
Marzy mi siê wydanie ksi¹¿ki o
Nadleœnictwie Gubin w rodzaju ksi¹¿ki o
zak³adach obuwia autorstwa Stefana
Pilaczyñskiego, wydanej ostatnio przez
SPZG, z wykorzystaniem dokumentów i
zdjêæ, które siê jeszcze zachowa³y i w³asnej
pamiêci
A. Leda

Wiejskie przemiany
Gmina Gubin jest trzeci¹ w Polsce pod wzglêdem iloœci so³ectw. Jest ich 49. S¹
so³ectwa wiêksze i mniejsze od takich gdzie iloœæ mieszkañców przekracza 500 osób oraz
takich, w których mieszka 30 osób.
Po wojnie we wszystkich wioskach ludzie ¿yli z pracy w³asnych r¹k na roli lub w
obejœciach hoduj¹c zwierzynê. Z up³ywem lat wszystko zmienia siê. Wioski przekszta³caj¹
siê w miejscowoœci turystyczne, produkcyjne, nie pachn¹ce hodowl¹ krów i owiec.
Mieszkañcy pracuj¹ w zak³adach pracy w mieœcie lub we w³asnej wiosce. Jednym z
nich jest zak³ad produkcyjny Pellet znajduj¹cy siê w Chlebowie.
Wytwórnia Pellet powsta³a w 2009 roku z inicjatywy Mariana Serwacha mieszkaj¹cego
w P³oñsku oraz jego przyjaciela Jana D¹brusia. Na obszarze 2,7 ha uruchomiono
zak³ad w czêœci ze œrodków unijnych, celem zagospodarowania wierzby energetycznej
której plantacje znajduj¹ siê na obszarze 550 ha. Pellet to z jêzyka angielskiego granulka,
kulka.
W tym okresie nie by³o rozwiniêtego przemys³u na spalanie biomasy. Biomasa to
ulegaj¹ca biodegradacji frakcja odpadów i pozosta³oœci z produkcji rolnej i leœnej.
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Hala produkcyjna gdzie produkuje siê
pellet.

Do 2016 roku w zak³adzie Pellet
wytwarzano z wierzby s³omy i zrêbków
odnawialne Ÿród³a energii (OZE),które
trafia³y do spalania w elektrowni Turów.
Gdy za wytworzone produkty spad³y
ceny OZE zak³ad przeszed³ na produkcjê
mat z wierzby s³u¿¹cych do umacniania
wydm nadmorskich. Wytworzono15
tysiêcy sztuk.
Wierzbê œcina siê po 3 latach wzrostu
w okresie luty-marzec.
Trzy lata temu zak³ad przeszed³ na
produkcjê granulatu jako œció³ki pod
byd³o.
Jak otrzymuje siê ów produkt:
rozdrobniona s³oma pozyskana od
rolników w rozdrabniaczu zwanym
"amerykañski wóz paszowy" podawana
jest do m³yna. Tam zostaje zmielona na
py³, który nastêpnie podany jest do
granulatora w którym znajduj¹ sie

pierœcienie z 1020 otworami. Pod
wp³ywem ciœnienia 180 atmosfer i
temperatury 90 stopni C py³ wciska siê
w otwory gdzie skleja siê w postaæ
granulatu.
Granulat podawany jest na ch³odnicê,
a nastêpnie na odsiewacz. S¹ wiêksze i
mniejsze formy granulatu. Granulat
pakuje siê w odpowiednie worki i wywozi
siê za granicê do Holandii, Belgi, Austrii jako œció³kê pod byd³o. Granulat wch³ania
wodê, ulega mineralizacji, tworzy siê kompost.
Wszystkie maszyny produkcyjne znajduj¹ siê w ogromnej hali s¹ programowane i
sterowane elektronicznie. Obecnie w zak³adzie Pellet pracuje 11 osób. W okresie rozwoju
pracowa³o nawet 70 osób. Dyrektor Jan D¹bruœ, który udzieli³ mi informacji stwierdzi³,
¿e zak³ad bêdzie prosperowa³ i dalej produkowa³ granulat.
Jadwiga Warzyñska
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Wzgórza
Gubiñskie
Nim woal nocy okryje
Wzgórza Gubiñskie
chcesz byæ bli¿ej nieba Zatrzymaæ w kadrze
p³on¹cy horyzont
Wstêgê Nysy £u¿yckiej Drogowskaz do Guben
i góruj¹cej nad miastem Fary
Zda siê s³ychaæ zamierzch³e dzwony Wzywaj¹ na wieczorn¹ modlitwê...
Nacieszyæ ostatnim dniem Lata
W d³oni zamkn¹æ kasztan
Spad³ przed chwil¹
albo ofiarowaæ komuœ na szczêœcie
Na pewno wróci za rok
Wzgórza Gubiñskie, 20 wrzeœnia
2008 r. - Ida Kaczanowska

Myœlê, ¿e doczekam chwili, kiedy
Wzgórza Gubiñskie bêd¹ zagospodarowane
i tak jak dawniej Niemcy z Cottbus, czy z
Berlina przyje¿d¿ali na rekonesans
przyjad¹ i dziœ turyœci.
By³am mieszkank¹ ulicy Ró¿anej i
Z³otej, a Wzgórza miejscem zabaw a¿ do
ulicy Paderewskiego. Po 50 latach na nowo
odkrywam wszystkie œcie¿ki i cieszê siê jak
dziecko. Nie by³am na Dzia³kach "¯wirek"maj¹ niesamowity klimat ze swoimi
uliczkami i nazwami - st¹d wiersze po
festynie. Gubin jest cudownym miejscem
na Ziemi o ka¿dej porze roku. By³o tyle
miejsc widokowych i ciekawa roœlinnoœæ,
nie spotykana gdzie indziej. Tarasy i
miejsca widokowe z maleñkimi kafejkami

by³y na wszystkich wzniesieniach .
Pamiêtam te miejsca z dzieciñstwa np.
ulica ¯wirki i Wigury na skrzy¿owaniu z
Lipow¹ pod kasztanami, na Krzywej przy
schodkach do Kresowej, na Wiejskiej, dziœ
Dr Tadeusza Kunickiego i Ignacego
Paderewskiego sk¹d wszystkie œcie¿ki
prowadzi³y na Wzgórza do Jaromirowic i
do wsi Komorów. Wszêdzie mo¿na by³o
dojœæ naturalnymi w¹wozami, wysadzanymi leszczynami, gdzie chodziliœmy na
orzechy i póŸniej jak byliœmy ma³¿eñstwem
z synami. By³o mnóstwo ró¿nych bluszczy
wij¹cych siê i oplataj¹cych cisy, sosny i
œwierki. Poszyciem by³y kobierce zawilców,
przylaszczek, przebiœniegów, ranników,
kokoryczy i cebulicy dwulistnej (niebieskie) rosn¹ do dziœ. Ros³y równie¿
¿ó³te prymulki ale mama nazywa³a je
kluczykami. Takie same pola prymulek
rosn¹ w Beskidzie Niskim na górach gdzie
jeŸdziliœmy do syna, który po szkole w
Kêtrzynie strzeg³ granic Polski.
W Gubinie jest ciep³y klimat i Niemcy
sadzili magnolie, platany i czerwone buki
nie spotykane gdzie indziej, a Wzgórza
nasadzane by³y winoroœl¹. Zawsze
zachwyca³am siê piêknem przyrody, a
kwiatów szczególnie. U podnó¿a wzniesieñ
na ca³ej d³ugoœci dzisiejszej ulicy Tobruk
by³o du¿o g³azów narzutowych miêdzy,
którymi ros³y nawet szarotki. Wy¿ej
wzniesieñ by³y domy otoczone ró¿ami.
Domy by³y zburzone przez bomby, bo tam
toczy³y siê walki w1945 roku. Pamiêtam
jak z mam¹ chodziliœmy na "Górê Œmierci"
tu¿ za naszym ogrodem zbieraæ nasiona
kwiatów. Zim¹ mama robi³a kwiaty z
bibu³y i te nasiona jako serca kwiatu
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wkleja³a do œrodka. Cudne by³y te bukiety
i kosze kwiatów zrobione przez mamê.
Czasami ktoœ da³ parê z³otych i by³o na
chleb, albo ofiarowa³a w prezencie
znajomym, u których kosze w celofanie
zdobi³y mieszkania d³ugie lata. Pamiêtam
bal S³u¿by Zdrowia, na którym by³am w
sukience przybranej kwiatami z bibu³y i
wiankiem na g³owie "Wiosna". Zajê³am
pierwsze miejsce. Tadeusz Firlej robi³
zdjêcia i do dziœ nie wywo³ane le¿¹ w Jego
przepastnym Archiwum (ciekawa jestem
jak wygl¹da³am?).
Pamiêtam moje biedne ale ciekawe w
ró¿ne doznania dzieciñstwo, zwi¹zane ze
Wzgórzami. Nie zna³am ich nazwy. Dla
mnie, to by³a "Góra Œmierci" i ulica
Ró¿ana, na której szczycie by³ ogromny,
pusty zbiornik na wodê. Podobno Niemcy
mieli tam broñ i chcieli przeczekaæ wojnê,
a my mieliœmy bazê. Bawiliœmy siê w
wojnê i partyzantkê, zabawy koñczy³y siê
nieraz tragicznie.
Okaza³o siê, ¿e najgorszym wrogiem
by³y niewypa³y, œlady po od³amkach s¹
do dziœ.
Obok zbiornika by³ dom z wyrw¹ po
bombie, z piêkn¹ kuchni¹ i ³azienkami w
kafelkach.
Nie widzieliœmy takich wspania³oœci
nigdy wiêc snuliœmy domys³y, ¿e to by³
na pewno pa³ac albo zamek na szczycie
góry. Dziœ wiem, ¿e by³a to restauracja, w
której goœcili zamo¿ni berliñczycy.
Wszêdzie by³y przepiêkne sady œliw i
jab³oni zagospodarowane ze œladami
okopów i transzei.
Od wiosny do jesieni miejsce zabaw
dzieci z pobliskich ulic ¯wirki i Wigury,

Malczewskiego, Œwierczewskiego, Z³otej,
¯ymierskiego, Sikorskiego i innych. Zim¹
ze szczytu góry ulicy Ró¿anej
zje¿d¿aliœmy na sankach, a¿ do gmachu
Policji. Ulica by³a brukowana kostk¹ z
granitu od góry, do krzy¿ówki (têdy
mo¿na dojœæ do Przychodni Lekarskiej im.
Dr T. Kunickiego przy Gdañskiej).
Po obu stronach ros³y morwy. Piêkna
aleja drzew z czarnymi owocami
podobnymi do malin o smaku ananasów
- Niemcy na pewno hodowali jedwabniki,
bo by³o du¿o krzewów i drzew (jedn¹
morwê widzia³am na Kujawskiej roœnie
przy schodach Szko³y nr 3). W dó³ Ró¿anej
a¿ do budynku Policji ros³y brzozy wyciêto je przy zmianie nazwy ulicy na
Wilhelma Piecka, a posadzono ró¿e przy
Muzeum jego imienia. Za Nys¹, Guben w
tym czasie zmieniono na Wilhelm Pieck
Stadt.
Dziœ nie zosta³o nic z urody ulicy
Ró¿anej, a dom gdzie mieszka³am pod nr
8 zburzono i teraz jest tam Sklep"Brodex"
Nie ma te¿ s³ynnej "patelni", na której
odbywa³y siê "fajfy"do godziny 22.00 W
póŸniejszym okresie w wolne soboty
bawiono siê do 1.00 w nocy. Dziœ straszy
pusty plac s³u¿y za parking, tu¿ u
podnó¿a Wzgórz Gubiñskich i czeka na
gospodarza.
Patrzê ze smutkiem, bo w tym miejscu
ocala³, jeden okaleczony platan. Cieszê
siê jednak, bo z nagich konarów
odradzaj¹ siê nowe ga³¹zki i prawd¹ jest
jak mówi³ Oleg Sanocki, ¿e drzewo ¿yje
1,5 cm pod kor¹, tak jak wi¹z w
Komorowie (pusty w œrodku, a ma 700
lat). Myœlê, ¿e to zas³uga naszego Dr
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Zygfryda Gwizdalskiego - dobrego ducha
miasta, mieszkañców i obroñcy drzew
liœciastych... W Gubinie dalej brak
dobrego zarz¹dcy zieleni wyciêto niemal
wszystkie topole, które by³y p³ucami
miasta (przy markecie "Rondo", dawnym
ZajeŸdzie "Bolko" i dalej). ¯al mi dawnego
Domu Kultury (podobno od 1947 roku
pierwszym kierownikiem by³ Tadeusz
Mankiewicz) ale pamiêtam jak dwukrotnie wystawiana by³a operetka z Poznania
i organizowano konkursy Miss Piêknoœci
Gubina. Po remoncie i dobudówce by³o
uruchomione kino i kawiarenka na
parterze przybudówki. Dom Kultury
(czêœæ by³a w budynku dzisiejszej policji dop. red.) têtni³ ¿yciem. Na piêtrze by³a
biblioteka - kierowa³a ni¹ pani Maria
Sibiñska i pani Olszewska. By³am od
drugiej klasy wiern¹ czytelniczk¹ i obie
panie sprawdza³y moj¹ wiedzê, nie
wierz¹c, bo co dzieñ wypo¿ycza³am
ksi¹¿ki. Czyta³am nawet jak mama
zgasi³a œwiat³o œwiec¹c latark¹ pod
pierzyn¹, ¿eby dokoñczyæ rozdzia³. Na
parterze æwiczy³a orkiestra dêta. Na
tr¹bce gra³ piêknie Józef Ryszard
Zapêdzki.
Jego
najbardziej
zapamiêta³am, bo by³ ¿o³nierzem WP i
mistrzem Polski w strzelectwie. Ja
chodzi³am na œpiew z panem
Stanis³awem Salabur¹ z Poznania. W
piwnicy by³ Klub Literatów prowadzony
przez Tadeusza Firleja gdzie zdobywa³am
pierwsze szlify w recytacji. W du¿ym DK
organizowano ró¿ne uroczystoœci,
akademie, spotkania z ciekawymi ludŸmi
i piêkne bale. Koncerto-wali tu niemal
wszyscy wokaliœci polscy lat 50, 60 i 70

XX. wieku.
By³a Maria Koterbska, Irena Santor,
S³awa Przybylska, Jerzy Po³omski.
Wies³aw Ochman, Mieczys³aw Wojnicki,
Adam Zwierz i inni wspaniali artyœci ¿o³nierze Ludowego Wojska Polskiego.
By³a równie¿ Wioletta Villas, Maryla
Rodowicz, Urszula Sipiñska, Zdzis³awa
Soœnicka, S³awa Przybylska i inni
znakomici wokaliœci. Zapraszane by³y
znane zespo³y, takie jak: "Trubadurzy",
"Czerwono - Czarni","Czerwone Gitary",
"Tercet Egzotyczny" i wiele innych.
Myœlê, ¿e do kart historii Gubina
przejdzie równie¿ obecny dyrektor GDK Janusz Gajda, który zada³ sobie trud i
razem z Gubinianinem Andrzejem
Winiszewskim - Redaktorem Radia
Zachód zaprosi³ by³¹ mieszkankê Gubina
i Zielonej Góry, pani¹ Urszulê Dudziak œwiatow¹ wokalistkê.
Urszula Dudziak w latach 50 ubieg³ego
wieku mieszka³a w Gubinie na koñcu ulicy
¯wirki i Wigury i "Góra Œmierci" by³a Jej
miejscem zabaw, tak jak moim. Urszula
Dudziak chêtnie odwiedza Gubin jest
wspania³ym cz³owiekiem - Kobiet¹
Niezale¿n¹ o wielkim sercu i Honorow¹
Obywatelk¹ Miasta Gubina. Dla nas jest
"Nasz¹ Ul¹" ze Wzgórz Gubiñskich i
jesteœmy z niej bardzo dumni.
I to by by³o na tyle wspomnieñ o
Wzgórzach Gubiñskich.
O¿y³y dziêki mojej wnuczce Zuzi, która
id¹c szlakiem mojego dzieciñstwa, tak
samo jak ja, zachwyca siê urokami
Gubina mówi¹c: "Babciu ale widoki!!!!".
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Wzgórze "¯wirek"
Tyle uliczek prowadzi
na Wzgórze, ¿e trudno je zliczyæ
Na lewo Agrestowa
Agrestu co prawda nie widaæ
zas³ania rów g³êboki, mo¿na weñ wpaœæ
albo - trofea schowaæ
Na prawo Wiœniowa
Porz¹dki na dzia³ce wiêc
zerwane owoce maceruj¹ siê w butelce.
Równoleg³a do nich - Morelowa
W maju obsypana kwiatami
lecz owoców nikt siê nie dochowa³.
Prostopad³a - Cytrynowa.
Zaraz obok - Pomarañczowa
Bez cytrusów, chyba, ¿e Jurek w altance schowa³ za to, piêkne pn¹cza ma i winogron chce hodowaæ.
Winogronowej nie ma w planach miasta.
Medal dla twórcy nazw - "¯wirek" siê rozrasta
Co prawda Gubin z mikroklimatu jest znany
Od wieków s³yn¹³ z winnic i dobrego wina
Dziœ na "¯wirku" s¹ banany Dla tych, co zdobêd¹ Wzgórze
i odpoczn¹ pod kasztanem, a widoki cudne
przy oœmiu stolikach, œnie¿nobia³ych Kusz¹ ¿eby zostawiæ na nich autograf...
A pod Dêbem - bliŸniakiem, Piotr z Wies³awem zaprasza
na kie³baski z ro¿na i puszkê piwa
Na œrodku Deptak gotowy - ju¿ Dana piêknie przygrywa
Prezes - Stefciu og³asza konkursy i kusi nagrodami
Proszê Pañstwa, Panie i Panowie - zaczynamy!.
Oj, bêd¹ tañce, nieŸle siê wyæwiczysz pogadasz Przyjació³ zza Nysy zaprosisz na drug¹ niedzielê...
A wieczorem obejrzysz panoramê miasta
i sfruniesz z £u¿yczankami "Gubiñsk¹ melodi¹":
"Kocham to miasto, gdzie wino dojrzewa
a œliwka Gubinka jest s³odka jak miód
gdzie ludzie ¿yczliwi, kwiaty i drzewa
Gubin, w niedzielê 20 wrzeœnia
i piêknych dziewcz¹t jest w bród"- itd.
2008 roku Ida Kaczanowska
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Ci, co odeszli ...
Stanis³aw
W³odarski
Zapomniany przez wielu kierownik wydzia³u oœwiaty
Urodzi³ siê 11 wrzeœnia 1902 roku w
Czerniewicach, powiat w³oc³awski. Ojciec
Jego Andrzej by³ pracownikiem fizycznym
na kolei. Przed wybuchem I wojny
œwiatowej (lata 1914-1918) Stanis³aw
ukoñczy³ szko³ê elementarn¹ i dwie klasy
gimnazjum miejskiego we W³oc³awku z
rosyjskim jêzykiem wyk³adowym. W
paŸdzierniku 1914 roku ojciec Jego zosta³
przez Niemców osadzony w obozie w
Hafelsbergu, gdzie w lipcu 1915 roku
zmar³. Po zakoñczeniu wojny w listopadzie
1918 roku Stanis³aw W³odarski, wówczas
jako 16-letni m³odzieniec, pracowa³ w
biurze zawiadowcy Odcinka Drogowego w
Czerniewicach i równoczeœnie przygotowywa³ siê do egzaminu wstêpnego do
seminarium. W czerwcu 1920 roku z³o¿y³
egzamin do Komunalnego Seminarium
Nauczycielskiego we W³oc³awku, które
ukoñczy³ w 1924 roku. Po ukoñczeniu
seminarium obj¹³ stanowisko nauczyciela
kieruj¹cego Publicznej
Szko³y
Powszechnej stopnia pierwszego w
Zakrzewiu, w powiecie w³oc³awskim.
Pracuj¹c w tej szkole czynnie anga¿owa³
siê w pracê Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej
"Wici", piastuj¹c przez piêæ lat stanowisko
prezesa Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego.
Od 1928 roku by³ równie¿ aktywnym

cz³onkiem Powiatowego Komitetu
Wykonawczego Stronnictwa Ludowego
"Wyzwolenie" do chwili po³¹czenia siê
Stronnictwa z Polskim Stronnictwem
Ludowym "Piast". Nastêpnie pracowa³ jako
nauczyciel w 7-klasowej Publicznej Szkole
Powszechnej w P³ockiej D¹browie, w
powiecie kutnowskim. W tej szkole i na tym
stanowisku pozostawa³ do wybuchu II
wojny œwiatowej w 1939 roku.
W grudniu 1939 roku Stanis³aw
W³odarski wst¹pi³ do Komitetu Obroñców
Polski. Po zlikwidowaniu tej organizacji na
terenie powiatu kutnowskiego przez w³adze
okupacyjne i po unikniêciu aresztowania
od czerwca 1940 roku bra³ czynny udzia³
w organizowaniu Batalionów Ch³opskich,
pe³ni¹c funkcjê szefa ³¹cznoœci na powiat
kutnowski i w³oc³awski.
W maju 1942 roku zosta³ wraz z ¿on¹ i
dwuletni¹ córeczk¹ wywieziony na
przymusowe roboty do Niemiec, sk¹d wróci³
dopiero w paŸdzierniku 1945 roku. Po
powrocie do kraju pracowa³ jako nauczyciel
w Nowem, w powiecie kutnowskim
wyk³adaj¹c równoczeœnie geografiê
gospodarcz¹, arytmetykê handlow¹ i jêzyk
polski w Rocznej Szkole Przysposobienia
Spó³dzielczego w Sk³utach, powiat
kutnowski.
1 marca 1946 roku wyjecha³ z rodzin¹
na Ziemiê Lubusk¹, osiedlaj¹c siê w by³ym
powiecie skwierzyñskim. Obj¹³ stanowisko
p.o. kierownika Szko³y Powszechnej w
Nowej Wsi. Pracuj¹c w tej szkole ukoñczy³
Okrêgowy Kurs dla kierowników szkó³
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podstawowych w Poznaniu. Jako kierownik
szko³y dba³ o nale¿yty jej poziom, tak pod
wzglêdem wiedzy uczniów, jak równie¿
wychowania. Bra³ czynny udzia³ w pracy
spo³ecznej na terenie swojej gminy; by³
cz³onkiem Gminnej Rady Narodowej w
Bledzewie. Stanis³aw W³odarski, w drodze
awansu, zosta³ l grudnia 1953 roku
przeniesiony s³u¿bowo do Gubina, na
stanowisko kierownika Wydzia³u Oœwiaty
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.
"Trudno pisaæ o swoim szefie, którego
zastêpc¹ by³em przez dwa lata, a póŸniej
przez wiele lat pracowa³em z jego ¿on¹. Tak
wspomina Stanis³awa W³odarskiego W. A.
Robowski. By³ cz³owiekiem niezwykle
sumiennym, czêsto bra³ do domu materia³y
do opracowywania sprawozdañ, których do
przesady wymaga³y ówczesne w³adze.
Pe³nienie w tamtych latach odpowiedzialnych funkcji w administracji szkolnej
nie nale¿a³o do ³atwych i przyjemnych, ze
wzglêdu na sta³¹ ingerencjê instancji
partyjnych w dzia³alnoœæ oœwiaty. Ka¿dy
kolejny sekretarz Komitetu Powiatowego
PZPR, czy instruktor KP, uwa¿a³ siê za
wyroczniê we wszystkich sprawach,
pocz¹wszy od spraw rolnictwa, a
skoñczywszy na oœwiacie. Pewnego dnia,
a by³o to w okresie "popaŸdziernikowej
odwil¿y", zaskoczy³a mnie wiadomoœæ, ¿e
szef wyjecha³ w teren (oczywiœcie na
rowerze, gdy¿ tylko takim œrodkiem
lokomocji dysponowa³) wizytowaæ szko³y, a
mnie poleci³ spisanie umów o zatrudnienie
ksiê¿y katechetów w szko³ach. Przybyli
ksiê¿a, z którymi spisa³em umowy, ¿ycz¹c
im pomyœlnoœci w pracy. Szczególnie
serdecznie powita³em ksiêdza proboszcza

z Chlebowa utrzymuj¹cego ze mn¹ kontakt
od wielu lat. Dopiero po kilku latach
dowiedzia³em siê, ¿e mój szef wola³, abym
go zast¹pi³, gdy¿ nie nale¿a³em do partii, a
on jako cz³onek partii móg³ siê naraziæ na
pewne k³opoty, mog¹ce mieæ wp³yw na
dzia³alnoœæ oœwiaty".
W zwi¹zku ze zniesieniem powiatu
gubiñskiego decyzj¹ Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej
Górze zosta³ odwo³any z dniem 31 grudnia
1961 roku ze stanowiska inspektora
szkolnego w Inspektoracie Oœwiaty
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Gubinie. 1 stycznia 1962 roku zosta³
przekazany do dyspozycji Kuratorium
Okrêgu Szkolnego, które za obopóln¹
zgod¹, powierzy³o St. W³odarskiemu 11
stycznia 1962 roku obowi¹zki organizatora
Szko³y Podstawowej Specjalnej z
Internatem w Gubinie. W zwi¹zku z
brakiem kredytów na dzia³alnoœæ tej¿e
placówki specjalnej Stanis³aw W³odarski
pobory otrzymywa³ z bud¿etu
Pañstwowego Zak³adu Wychowawczego w
G³ogowie, a sam - zgodnie z zaleceniem
Kuratorium - prowadzi³ wszelkie prace
wstêpne, zwi¹zane z organizacj¹ placówki,
czuwa³ nad przejêtymi zabudowaniami i
przeprowadza³ nabór dzieci na terenie
miasta Gubina.
1 wrzeœnia 1962 roku przeszed³ na etat
nauczyciela Zasadniczej Szko³y Zawodowej
w Gubinie, w której pracowa³ do 31 sierpnia
1968 roku. tj. do chwili przejœcia na
emeryturê.
- Od 1 wrzeœnia 1964 r.jako m³ody
nauczyciel (W. Rogowski) podj¹³em pracê
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w
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Gubinie gdzie wspólnie jako pedagodzy
wymienialiœmy doœwiadczenia i
prowadziliœmy lekcje kole¿eñskie.
Stanis³aw W³odarski
w pracy
pedagogicznej osi¹ga³ wysokie wyniki i
cieszy³ siê autorytetem. By³ skromny,
solidny i wra¿liwy na z³o. Posiada³
umiejêtnoœæ wspó³dzia³ania z lud mi.
Cechowa³a Go wysoka kultura osobista, by³
cenionym przyjacielem m³odzie¿y i dzieci.
Bêd¹c ju¿ emerytem czêsto dzieli³ siê swoim

doœwiadczeniem z m³odymi nauczycielami.
Za ca³okszta³t pracy dydaktyczno wychowawczej, administracyjnej i
spo³ecznej zosta³ uhonorowany Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi.
Zmar³ 4 sierpnia 1977. Pochowany
zosta³ na gubiñskim cmentarzu obok swej
córki Ewy, przedwczeœnie zmar³ej
nauczycielki. Z ¿alem ¿egnali tego
wspania³ego cz³owieka nauczyciele, byli
uczniowie oraz ci, którym by³ bliski.
W. Rogowski St.Turowski

Nie ma Jej ju¿
wœród nas
1 lutego
2019 roku w
wieku 81 lat
z m a r ³ a
Krystyna
Pracz
zd.
Pieczulis.
Urodzi³a siê
w
Wilnie,
sk¹d wraz z
rodzicami i
rodzeñstwem
wywieziona zosta³a na Sybir. Koleje losów
powojennych sprawi³y, ¿e w 1946 rodzina
trafi³a do Gubina. Tu ukoñczy³a szko³ê
podstawow¹, a nastêpnie Liceum
Wychowawczyñ Przedszkolnych w Oœnie
Lubuskim, potem przez wiele lat pracowa³a
w ró¿nych instytucjach Gubina.
Czym sobie zas³u¿y³a, by wspominaæ o
niej? By³a jedn¹ z pierwszych chórzystek
w zespo³ach œpiewaczych w naszym
mieœcie i œpiewa³a nieprzerwanie przez 60

lat. Talent do œpiewania odziedziczy³a po
rodzicach, którzy jeszcze w Wilnie œpiewali
w chórze koœcielnym przy parafii pw. œw.
Piotra. Gdy przyjechali do Gubina zg³osili
siê do proboszcza koœcio³a pw. Trójcy œw.
który utworzy³ chór, a oni byli pierwszymi
jego cz³onkami. Chór nie funkcjonowa³
d³ugo. Kiedy proboszczem zosta³
Aleksander Dobrudzki w 1959 roku, m.in.
za spraw¹ mi. Krystyny, chór
reaktywowano, a Ona by³a szczêœliwa, ¿e
znów mo¿e oddaæ siê swojej pasji œpiewaniu. W miêdzyczasie wysz³a za m¹¿,
urodzi³a piêcioro dzieci i nie przesta³a
œpiewaæ. Niejednokrotnie zabiera³a je ze
sob¹ na próby chóru.
By³a cz³onkiem zespo³u muzycznego
przy Klubie Garnizonowym, grup
œpiewaczych "Gubiñskie £u¿yczanki",
chórów "Gloria Domine" i przy parafii pw.
MB Fatimskiej. W ka¿dym œpiewa³a
sopranem i wystêpowa³a jako solistk¹. Jej
wielkim prze¿yciem i zaszczytem dla by³o
zaœpiewanie solo w Sanktuarium Matki
Bo¿ej w Lourdes.
W roku 1998 gdy przesz³a na emeryturê
i ca³kowicie odda³a siê nie tylko œpiewaniu,
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ale równie¿ s³u¿y³a pomoc¹ swoim ju¿
wiekowym - z grup œpiewaczych kole¿ankom i jak równie¿ s¹siadom. Na
Krystynê mo¿na by³o zawsze liczyæ gdy
np. trzeba by³o kogoœ zawieœæ do lekarza,
szpitala, za³atwiæ sprawy w urzêdach,
opiekowaæ siê chor¹ osob¹ itp. Wsiada³a w

samochód i nie mówi³a ile to kosztuje. By³a
wspania³ym organizatorem ró¿nych
uroczystoœci zwi¹zanych z zespo³ami
œpiewaczymi m.in. festynów, spotkañ o
charakterze kulturalnym.
Bêdzie jej brakowaæ w gubiñskim
œrodowisku kultury.
Urszula Kondracik

Witold Kaciunka
Wi tol d
Kaciunka
urodzi³ siê w
1931 r. w Spasie k. Lwowa.
PóŸniej rodzina
przenios³a siê
do Lwowa i tam
ukoñczy³ szko³ê
podstawow¹.
Mia³ trzech
braci i jedn¹ siostrê. Na pocz¹tku lat
piêædziesi¹tych przyjechali do Polski i
osiedlili siê w Ciosañcu k. S³awy. Tam
Witold w 1955 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski.
Urodzi³o mu siê dwoje dzieci (syn i córka).
W 1959 r. m³ode ma³¿eñstwo przyjecha³o
do Gubina i zamieszka³o na ul. Stromej.
Pracê rozpocz¹³ w nowo powsta³ych
zak³adach obuwia na wydziale manipulacji
jako siekacz.
W 1963 roku w kwietniu zosta³ wybrany
na przewodnicz¹cego Rady Zak³adowej
Zwi¹zku Zawodowego Pracowników
Przemys³u W³ókienniczego, Odzie¿owego i
Skórzanego w Gubiñskich Zak³adach
Obuwia. Funkcjê tê pe³ni³ do 1979 roku.

Da³ siê poznaæ jako dobry organizator w
okresie najwiêkszego rozwoju zak³adu. By³
m.in. inicjatorem wybudowania w 1969
roku nowego przedszkola, w 1971 roku
¿³obka przyzak³adowego. W 1972 roku by³
inicjatorem budowy oœrodka sobotnioniedzielnego wypoczynku nad jeziorem
Borek w Kosarzynie. Dba³ o dobr¹
organizacjê wypoczynku sanatoryjnego
pracowników zak³adu. W 1979 roku zosta³
powo³any na stanowisko g³ównego
specjalisty ds. socjalno-bytowych zak³adu.
Do koñca swoich lat pracy zak³adzie by³
aktywnym organizatorem wielu
przedsiêwziêæ dla za³ogi. Zawsze chêtny do
pracy spo³ecznej, pe³en inicjatyw na
ka¿dym odcinku pracy.
Za wzorow¹ pracê odznaczony Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Z³ot¹ Odznak¹
za Zas³ugi w Rozwoju Województwa
Zielonogórskiego.
Zmar³ 15 grudnia 2018 roku. Zosta³
pochowany na Cmentarzu Komunalnym
w Gubinie. (red)
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Gubinianie, odeszli do
wiecznoœci ...
Grudzieñ 2018

Chor¹¿ak Zbigniew l. 75, Ciszewski Artur l. 39, Gasperska
Wilhelmina l. 91, Grabowicz Kazimiera l. 68, Gradowski Zbigniew
l. 61, Hrabski Marek l. 71, Jakubowski Aleksander l. 63, Kaciunka
Witold l. 87, Mania El¿bieta l. 61, Maœlanik Krzysztof l. 51,
Olejniczak Józef l. 82, Sanocki Oleg l. 77, Shorina Nataliya l. 54,
Skwarek Krystyna l. 88, Supe³ Grzegorz l. 37, Œwiercz Franciszek
l. 85, Wojtuñ Ryszard l. 67.
Styczeñ 2019

Andrukiewicz Stanis³aw l. 62, Antoñczyk Helena l. 72, Bukowiecki
Jan l 87, Chajkowski Henryk l. 72, Cieœlak Marianna l. 83, DrägerPiwowarczyk Wanda l. 91, GwoŸdziañski Jan l. 93, Koz³owski
Kazimierz l. 88, Krzy¿aniak Ma³gorzata l. 56, Kulikowski Czes³aw
l. 88, Maciejewska Janina l. 75, Piotrowska Miros³awa l. 62,
Rutkowska Jadwiga l. 63, Sadowska Józefa l. 97, Smolenkiewicz
Zofia l. 80, Urbañska Eleonora l. 86, Wawrzyszczuk Zofia l. 97,
Wójtowicz Beata l. 50, Zakrêta Dorota l. 85.
Luty 2019

Bednarz Stanis³aw l. 88, Bia³as Danuta l. 68, Ewiak Teresa l. 85,
Kaczanowski Zbigniew l. 57, Ka³ucka Irena l. 88, KoŸbia³ Regina l.
91, Krzyœpiak Amadeusz l. 22, Ku³aga Czes³awa l. 82, Leœniewska
Irena l. 65, Mazurkiewicz S³awomir l. 57, Olejnik Leokadia l. 90,
Pracz-Przygoda Krystyna l. 80, Raczkiewicz Tadeusz l. 69,
Staszewska Gertruda l. 77, Strack Jadwiga l. 76, Walczak Alicja l.
48, Warias Maria l. 84, Ziêba Kazimierz l. 76.
(na podstawie informacji UM Gubin)
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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", "Gubiñskie vademecum" czy ostatnia pozycja "Zak³ad
obuwia w Gubinie 1956-1997". Dziêki przekazanym przez Pañstwo pieni¹dzom mogliœmy
op³aciæ druk publikacji, mo¿emy dofinansowaæ wydawania kwartalnego biuletynu SPZG
"Gubin i Okolice", tak¿e zrealizowaæ drobne remonty w pomieszczeniach.
W 2019 roku chcielibyœmy m.in. wydaæ zestaw widokówek obrazuj¹cych historiê
miasta. Pomyœlnoœæ realizacji takiego zamierzenia zale¿na jest od Pañstwa
dobroczynnoœci. Podobnie jak w latach poprzednich liczymy na ni¹. Jesteœmy przekonani,
¿e i w tym roku nie zawiedziemy siê.
Prezes SPZG Stefan Pilaczyñski

