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Szanowni Pañstwo!
Kolejny rok naszej dzia³alnoœci dobiega koñca. Z tej to okazji chcia³bym

bardzo serdecznie podziêkowaæ tym wszystkim, którzy w koñcz¹cym siê
roku obdarzyli nas serdecznoœci¹, dobrym s³owem, ¿yczliwoœci¹ i pomoc¹.
Bez Pañstwa wsparcia, takiego na codzieñ, to wszystko co robimy nie
mia³oby wiêkszego sensu.

Wszystkie swoje si³y i zaanga¿owanie kierowaliœmy na dzia³ania
przynosz¹ce po¿ytek miastu i jego mieszkañców, spisywaniu historii
Gubina do i po 1945 roku, zbieraniu dokumentów i fotografii,
organizowaniu wystaw, wydawanie biuletynu, który wspomnê przy okazji
dobiega 50-tego numeru, czy te¿ lekcjach historii prowadzonych z
dzieæmi, m³odzie¿¹ i osobami doros³ymi. Pomimo up³ywu czasu, a tym

Wszystkim cz³onkom Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej, naszym sympatykom, tym którzy obdarzyli

nas dobroci¹ w 2019
roku, a przede
wszystkim
ofiarodawcom 1%
podatku, sk³adamy
serdeczne ¿yczenia:
Œwi¹t przytulnych,
magicznych
Prezentów - nie tylko
praktycznych,
Spotkañ bliskich,
serdecznych,
Krajobrazów zimowych,
bajecznych.
W Sylwestra zabawy do
rana
Wœród wybuchów
szampana …

Zarz¹d SPZG
"Choinka z prezentami" orygina³ malowany ustami, autor
Jolanta Borek-Unikowska
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samym przybywania lat staramy siê stawiaæ poprzeczkê coraz wy¿ej.
Mamy œwiadomoœæ tego, ¿e na spisanie wielu historii z przesz³oœci miasta
zosta³o ma³o czasu. Œwiadków tamtych wydarzeñ ubywa.

Nasze plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ s¹ równie ambitne, jak
dotychczasowe. W 2020 roku za najwa¿niejsze zadanie wydawnicze
uwa¿amy wydanie albumu fotograficznego z widokówkami sprzed 1945
roku i fotografiami tych samych miejsc obecnie. Ju¿ teraz prosimy o
u¿yczanie szczególnie piêknych fotografii dzisiejszego Gubina.

Prowadzimy kolejne modernizacje izby Muzealnej i Salki Wojskowej
czyni¹c oba pomieszczenia bardziej czytelne i przyjazne dla
zwiedzaj¹cych. Ostatnio Izba Wojskowa otrzyma³a nowe podœwietlenie
gablot ekspozycyjnych.

W temacie gromadzenia fotografii dawnego Gubina i jego mieszkañców
prowadzimy prace przygotowawcze do wydania II czêœci albumu
"Gubinianie" (cz. I ukaza³a siê we wrzeœniu 2016 roku).

Planujemy postawiæ kolejne tablice informacyjne przy historycznie
wa¿nych i ciekawych budynkach miejskich. W dalszym ci¹gu bêdziemy
sprawowali opiekê nad informacjami o miejscach ciekawych z punku
widzenia tak mieszkañców jak i goœci odwiedzaj¹cych nasze miasto.

W tym o czym powy¿ej wspomnia³em potrzebna s¹ nam Pañstwa
podpowiedzi, rady, sugestie opinie i wsparcie. Jak zawsze zapraszamy
do wspó³pracy. Jesteœmy do dyspozycji ka¿dego dnia. Wa¿nym dla nas
wsparciem (nawet bardzo) jest przekaz na konto naszej organizacji 1%
podatku SPZG GUBIN KRS 0000203707. Za wszystkie dotychczasowe
przekazy serdecznie dziêkujê.

Korzystaj¹c z okazji serdecznie dziêkujê za wszelakie wsparcie
wszystkim tym, którzy takowego udzielili, udzielaj¹ lub zamierzaj¹
udzieliæ.

Prezes SPZG Stefan Pilaczyñski
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13 paŸdziernika oddaliœmy swój g³os na okreœlone listy i konkretnych
kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu. Jaka by³a frekwencja w
Gubinie? Która partia zyska³a najwiêksze poparcie i kto indywidualnie
zrobi³ najlepszy wynik - o tym w naszym tekœcie.

Zacznijmy od frekwencji. Niestety, w stosunku do ogólnokrajowej
by³a zdecydowanie ni¿sza, gdy¿ wynios³a tylko 46,72%, co da³o 6.914
oddanych g³osów.

Które listy wybieraliœmy kratki i przy czyich nazwiskach
skreœlaliœmy? Tutaj te¿ by³o inaczej ni¿ praktycznie w ca³ym kraju.
Najwiêkszego poparcia udzieliliœmy Koalicji Obywatelskiej 1.942 g³osy
(28,1%). Prawo i Sprawiedliwoœæ uzyska³o 1.770 g³osów (25,6%). Warto
odnotowaæ œwietny wynik PSL, poniewa¿ ta partia zajê³a w Gubinie 3
miejsce z poparciem na poziomie - 20,5% (1.420 g³osów). Kolejne miejsca
to: SLD -19,3% (1.331) i Konfederacja - 6,5% (451 g³osów).

Wracaj¹c do indywidualnych wyników to najlepszym wynikiem
spoœród pojedynczych kandydatów pochwaliæ mo¿e siê Waldemar

Jak g³osowa³ Gubin

oprac. K. Zalepa www.wybory.gov.pl "Angora"
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S³ugocki z Koalicji Obywatelskiej, który uzbiera³ 930 g³osów. Kolejne
miejsca zajêli:. Anita Kucharska-Dziedzic z SLD (567 g³osów), Marek
Ast z PiS (527), Bogus³aw Wontor z SLD (471), Tomasz Aniœko z KO
(451), £ukasz Mejza z PSL (435), Rados³aw Sujak z KO (385), Jacek
Kurzêpa z PiS (323) oraz gubinianka Iwona Czerepko z list PSL (307).

Nasze lokalne wyniki do Senatu zdecydowanie wskazuj¹
zwyciêzcê. Zosta³ nim Robert Dowhan z Koalicji Obywatelskiej, który
otrzyma³ 4.824, a jego przeciwnik Zbigniew Koœcik z PiS -1.897 g³osów.

Podzia³ mandatów w Lubuskim wygl¹da nastêpuj¹co: Marek Ast
(Prawo i Sprawiedliwoœæ), W³adys³aw Dajczak (Prawo i Sprawiedliwoœæ),
Jerzy Materna (Prawo i Sprawiedliwoœæ), El¿bieta P³onka (Prawo i
Sprawiedliwoœæ), Tomasz Aniœko (Koalicja Obywatelska), Waldemar
S³ugocki (Koalicja Obywatelska), Krystyna Sibiñska (Koalicja
Obywatelska), Katarzyna Osos (Koalicja Obywatelska), Anita Kucharska-
Dziedzic (KW Sojusz j Lewicy Demokratycznej), Bog³us³aw Wontor (KW
Sojusz Lewicy Demokratycznej), Jolanta Fedak (Polskie Stronnictwo
Ludowe) oraz Krystian Kamiñski (Konfederacja Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ).

Jeszcze informacje z terenu gminy wiejskiej Gubin. Tu
frekwencja wynios³a 47,12%, czyli podobnie jak w Gubinie. Najwiêcej
osób zag³osowa³o na Prawo i Sprawiedliwoœæ - 35,89%. Na drugim
miejscu, co dla niektórych mo¿e byæ ma³¹ niespodziank¹ - Polskie
Stronnictwo Ludowe (27,92%). Dopiero trzecia Koalicja Obywatelska
20,56%. Z kolei Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyska³ 9,84% g³osów,
a Konfederacja Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ - 5,80%.

Powy¿sze wyniki mo¿na podsumowaæ stwierdzeniem, ¿e preferencje
wyborcze mieszkañców Gubina mocno siê sp³aszczy³y i w chwili obecnej
nie ma zdecydowanego faworyta w lokalnych wyborach. Potwierdzeniem
tej tezy jest fakt, ¿e pomiêdzy tutejszym zwyciêzc¹, czyli i KO, a
czwartym miejsce SLD jest nieca³e 9% poparcia ró¿nicy.

Wiadomoœci Gubiñskie nr 18/2019
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Pochmurno
siê robi
wokó³, gdy
pomyœleæ o
potêdze
administracji.
Skojarzenia
przy tym
temacie s¹
doœæ jedna-
kowe, licz¹c
od staro-
¿ytnoœci, od
pocz¹tku
naszej cywi-
lizacji. Typowe przejawy naœmiewania siê z jej "g³upoty" i p³acz po
bolesnych "uk¹szeniach" prawa. We wspó³czesnej rzeczywistoœci to
przede wszystkim fura spisanych na papierze dogmatów, których
zadaniem jest dok³adne i systematyczne realizowanie oczekiwañ
wszelkich zwierzchnoœci. Urzêdnik pracuje wci¹¿ z myœl¹, ¿eby nie
tylko wype³niaæ swoje etatowe obowi¹zki, ale wykonaæ te¿ jakieœ
czynnoœci pozanakazowe budz¹ce mi³e wra¿enia odbieraj¹cego s³u¿bowe
honory dostojnika. Idzie tu o tak znan¹ nam nadgorliwoœæ. Nie bierze
siê pod uwagê faktu, ¿e owoc tej nadgorliwoœci mo¿e byæ dla
interesanta trudny do strawienia. "Z³oœliwoœæ" bierze nas za kark, gdy
rzeczy dziej¹ siê nie tak, jak sobie wyobra¿aliœmy. Przeklinamy, na ogó³
w duchu,  i¿ "nieobecny" mo¿e  byæ cz³owiek. Natomiast krañcowo inna
jest atmosfera, kiedy sprawê, zza biurka wygl¹daj¹ca ma³o
sympatycznie, jakby nigdy   nic, pogodnie prosi  o podpisanie
dokumentu i - koniec problemu. A¿ siê wierzyæ nie chce, ¿e ma³a kartka
papieru, z przybit¹ zazwyczaj piecz¹tk¹, jest w stanie pokonaæ s¹dowe,
prokuratorskie opinie, potrafi zmieniæ kierunek procesowych czynnoœci,
przeinaczaj¹cych. Podobnie  jeszcze dwaj œwiadkowie musieli siê
poddaæ. Gdyby nie pilnowano solidnie "papierków" dotycz¹cych winy
czy niewinny,  by³oby inaczej; gorzej. I ju¿ wiem, ¿e armia "urzêdasów"
jest potrzebna. "Biuralista" to cz³owiek ciê¿kiej pracy.

 Stanis³aw Turowski

Si³a biurokracji

farma-polska.pl



8  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

W latach 50-tych ubieg³ego stulecia zaczê³y powstawaæ Spo³eczne
Ogniska Muzyczne i Artystyczne. Od 1961 roku merytoryczn¹ opiekê
nad tymi placówkami muzycznymi objê³o Poznañskie Towarzystwo

Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Zielonej Górze, które od
1965 roku zmieni³o nazwê na Lubuskie Towarzystwo Muzyczne. W
Gubinie w 1958 roku powsta³o Spo³eczne Ognisko Muzyczne, którego
kierownikiem by³ Antoni Salabura. Spo³eczne Ognisko Muzyczne, a
póŸniej Artystyczne prê¿nie rozwija³o swoj¹ dzia³alnoœæ dydaktyczno-
wychowawcz¹. Jego dyrektorami byli: Antoni Salabura, Stanis³aw
Chmielewski, Konrad Napieralski, Stanis³aw Ciomek, Leonard
Kury³owicz, Edmund Rodziewicz i Jaros³aw Felkel. Lubuskie
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Zielonej Górze
zaczê³o tworzyæ swoje oddzia³y w miejcowoœciach, w których
funkcjonowa³y prê¿nie dzia³aj¹ce Spo³eczne Ogniska Muzyczne i
Artystyczne. Do takich placówek zaliczono równie¿ i SOA w Gubinie,
które w 1978/1979 obchodzi³o XX -lecie powstania.

Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w
Zielonej Górze - Oddzia³ w Gubinie 17.X.1979 roku powo³ano.
Uroczystoœæ odby³a siê w sali kameralnej Pañstwowej Szko³y Muzycznej
Ist. w Gubinie. Goœciem i inicjatorem powo³ania w Gubinie Oddzia³u
LTM-u by³ mgr Stanis³aw Ciomek - dyrektor Lubuskiego Towarzystwa
Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Zielonej Górze. Na
uroczystym zebraniu powo³ano pierwszy zarz¹d Oddzia³u LTM-u w
Gubinie w sk³adzie: Jolanta Kurpas - prezes, Bronis³aw £oziñski -
wiceprezes, Edmund Rodziewicz - sekretarz, Irena Dawidziuk - skarbnik
i Teresa Opara cz³onek. Stefan Kaca³a zosta³ Przewodnicz¹cym Komisji
Rewizyjnej.

Gubiñskie Towarzystwo Muzyczne jako Oddzia³ LTM-u skupi³o ponad
60 cz³onków - znanych gubiñskich muzyków, nauczycieli i mi³oœników
muzyki. Jego g³ównym zadaniem by³o wspieranie dzia³alnoœci Spo³ecznego
Ogniska Artystycznego w Gubinie, popularyzacja kultury muzycznej w
œrodowisku, prezentacja dorobku artystycznego rodzimych twórców.

40-lecie powstania w Gubinie
Oddzia³u Lubuskiego Towarzystwa
Muzyczneg im. Henryka
Wieniawskiego
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Oddzia³ LTM-u w Gubinie wspó³organizowa³ koncerty z cyklu "Gubin,
muzyka i my" z udzia³em zawodowych artystów, prowadzi³ akcjê
koncertow¹ w szko³ach oœwiatowych Gminy Gubin z cyklu "Poznajemy
instrumenty muzyczne" z udzia³em m.in. pedagogów - cz³onków Oddzia³u
LTM-u. Wa¿nym zadaniem Oddzia³u LTM-u w Gubinie by³o
propagowanie dzia³alnoœci koncertowej solistów i zespo³ów skupiaj¹cych

c z ³ o n k ó w
G u b i ñ s k i e g o
To w a rz y s t wa
Muzycznego. W
latach 1980-1989
na bazie cz³on-
ków Oddzia³u
L T M - u
utworzono liczne
zespo³y. Najlicz-
niejszym by³
Gubiñski Chór
Kameralny pod
kierownictwem
mgr Haliny

17.X.1979r Oddzia³ LTM Gubin - zebranie inauguracyjne.

Gubiñski Chór Kameralny w 1984 r.
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Nodzak w którym œpiewa³o ponad 30 osób. Ciekawymi zespo³ami by³y:
Gubiñskie Trio Stroikowe w sk³adzie: Andrzej Kacprzyk (fagot), Józef
Storto i Witold Banach (klarnety), Gubiñski Kwintet Akordeonowy (Józef
Szczerbaty, Jan Bia³odziad, Edmund Rodziewicz, Ma³gorzata Zieliñska
i Miros³aw Hajkowicz).

Na zebraniu cz³onków towarzystwa muzycznego 23 stycznia 1983 roku
na wniosek E. Rodziewicza - sekretarza Oddzia³u LTM-u i zarazem
dyrektora PSM Ist. i SOA oraz Józefa Bartkowiaka - dyrektora Zespo³u
Szkó³ Rolniczych w Gubinie powo³ano Gubiñsk¹ M³odzie¿ow¹ Orkiestrê
Dêt¹. Ponadto aktywnie koncertowali soliœci-cz³onkowie Oddzia³u LTM-
u, m.in. Jaros³aw Felkel (gitara), Bogumi³a Liczbiñska (flet poprzeczny),
Tadeusz Wachowski (skrzypce), Miros³aw Hajkowicz (akordeon), Alicja
Gil (fortepian), Andrzej Gil (skrzypce) oraz Krystyna i B³a¿ej Filipowscy
z programem pt."Od arii do piosenki”.

Soliœci i zespo³y Oddzia³u LTM-u wystêpowali w licznych presti¿owych
koncertach, m.in "Wiosny nad Nys¹", miejskich akademiach
okolicznoœciowych, Przegl¹dach Pracy Placówek Muzycznych SOA w
Gubinie, Dniu Dzia³acza Kultury, Miesi¹cu Pamiêci Narodowej i innych.

25.04.1982 r. Krystyna i B³a¿ej Filipowscy.
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Zarz¹d Oddzia³u LTM-u w Gubinie wspó³organizowa³ Przegl¹dy Pracy
Placówek Muzycznych SOA w Gubinie z udzia³em uczniów i zespo³ów
muzycznych z filii Grabice, Czarnowice, Starosiedle oraz z Gubina.

Wspólnie z Zespo³em Szkó³ Rolniczych zorganizowano obóz
szkoleniowo-wypoczynkowy dla cz³onków Gubiñskiej M³odzie¿owej
Orkiestry Dêtej nad jeziorem Borek w Kosarzynie, korzystaj¹c z oœrodka
wypoczynkowego "Carina".

W dniu 26 stycznia 1986 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

Oddzia³u LTM-u wybrano nowy zarz¹d w sk³adzie: dr Ryszard
Pantkowski - prezes, Jolanta Kurpas - viceprezes, Edmund Rodziewicz
- sekretarz, Irena Dawidziuk -skarbnik. Ponadto do zarz¹du wybrano
tak znane i zas³u¿one dla gubiñskiej kultury postacie jak:Maria
Bartkowiak, Leszek Fesiuk, W³odzimierz Zandecki czy te¿ W³odzimierz
Rogowski./Fot.nr 4/ W czêœci artystycznej wyst¹pili goœcinnie artyœci z
Poznania: Krystyna i B³a¿ej Filipowscy, prezentuj¹c swój program "Od
arii do piosenki".

W dniu 3.X.1987 roku nowy zarz¹d Oddzia³u LTM-u w Gubinie
zorganizowa³ dla cz³onków towarzystwa muzycznego wyjazd do

15.XI.1984 r. - uroczyste zebranie cz³onków Oddzia³u LTM w Gubinie z okazji jubileuszu
XXV-lecia SOA.
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Filharmonii Zielonogórskiej na koncert Orkiestry Kameralnej Agnieszki
Duczmal, a wczeœniej na koncert "Capeli Cracowiensis"/1986r/.
Prezydium Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka
Wieniawskiego w Zielonej Górze przyzna³o medale pami¹tkowe XX -
lecia LTM za szczególne osi¹gniêcia w krzewieniu kultury muzycznej,
które otrzymali m.in. LZPS "Carina" w Gubinie, £u¿ycki Kombinat
Rolny-Zak³ad Rolny w Grabicach.

Jesieni¹ 1989 roku wspólnie z Pañstwow¹ Szko³¹ Muzyczn¹ Ist. im.
Kazimierza Serockiego w Gubinie obchodzono wspania³e jubileusze:
XX-lecie SOA, XV-lecie PSM i X-lecie Oddzia³u LTM./Fot.nr5/

Po rezygnacji E.
Rodziewicza z funkcji
dyrektora PSM i SOA w
Gubinie, jego nastêpc¹
zosta³ Jaros³aw Felkel.
W 1990 roku rozwi¹za³
Spo³eczne Ognisko
Artystyczne ze wzglêdu
na trudnoœci finansowe .
Tym samym przesta³o
tak¿e funkcjonowaæ
Lubuskie Towarzystwo
Muzyczne - Oddzia³ w
Gubinie.

Trudnoœci finansowe
pokona³y ogniska
muzyczne w innych
miastach i miejscowoœ-
ciach naszego wojewódz-
twa i funkcjonuj¹ do
dzisiaj np. w Lubsku,

Cybince, ¯aganiu, ¯arach, Sulechowie czy te¿ w Zielonej Górze.
Likwidacja SOA w Gubinie i Oddzia³u LTM-u pozbawi³a dzieci i m³odzie¿
szkó³ oœwiatowych w Gminie Gubin nauki gry na ró¿nych instrumentach
muzycznych w filiach wiejskich oraz udzia³u w koncertach
organizowanych przez towarzystwo muzyczne w ich szko³ach.

Edmund Rodziewicz

Wizytator mgr. K.Karcz  sk³ada podziêkowania
Edmundowi Rodziewiczowi za wieloletni¹ pracê na
stanowisku dyrektora PSM i SOA w Gubinie.
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Czas biegnie bardzo szybko. "Co nie jest zapisane, tego nie by³o"-
powiedzia³ ktoœ m¹dry. Tak siê z³o¿y³o, i¿ to w³aœnie ja posiadam
najwiêksz¹ wiedzê na temat wymieniony w tytule, wobec powy¿szego
nie mam wyboru i musze siê zaj¹æ opisaniem piêtnastoletniego
piêknego okresu dla gubiñskiej siatkówki.
Podkreœlam, i¿ nie mam ani ambicji ani wystarczaj¹cej wiedzy by
pisaæ o wczeœniejszym okresie gubiñskiej siatkówki, ani tez o
póŸniejszym. Skupi³em siê, wiêc na faktach, które znam na podstawie
wlasnych zapisów i notatek, wycinków prasowych, dzienniczków zajêæ
i zdjêæ.  Moje opracowanie poparte mocno faktami, posiada si³¹
rzeczy du¿o w¹tków autobiograficznych, poniewa¿ by³em w centrum
przedstawionych wydarzeñ.

W po³owie lat osiemdziesi¹tych œp. Jozef Bartkowiak zacz¹³, najpierw
delikatnie a potem coraz usilniej, namawiaæ mnie do zajêcia siê
trenowaniem siatkarzy. " Zagi¹³ na mnie parol" i wreszcie dopi¹³ swego.
Zgodzi³em siê. I tak rozpoczê³a siê nasza piêtnastoletnia wspó³praca, o
której efektach piszê.

Centraln¹ postaci¹ w sekcji siatkówki by³ Józef
Bartkowiak piastuj¹cy w klubie pocz¹tkowo funkcjê wice
prezesa ds. siatkówki. Volleyball by³ dla dyrektora
Zespo³u Szkó³ Rolniczych "oczkiem w g³owie". Stworzy³
zawodnikom, a tak¿e trenerom warunki do pracy.
Pilnowa³ wszystkich spraw i wszystko potrafi³ za³atwiæ.
Bez pana Jozefa nawet czêœæ osi¹gniêæ z omawianego
okresu nie by³aby mo¿liwa. Cz¹stka ka¿dego medalu
zdobytego przez moich wychowanków nale¿y do niego.
Pan prezes niesamowicie prze¿ywa³ wszystkie

wydarzenia, ale mia³ t¹ zaletê, i¿ absolutnie nie ingerowa³ w sprawy
szkoleniowe.

Jakiekolwiek osi¹gniêcia klubowe pod szyldem Cariny, Cariny -
Kresowiak czy CWLKS Gubin nie by³y mo¿liwe bez wspó³pracy ze
szko³ami. Przede wszystkim Liceum Ogólnokszta³c¹cym, Zespo³em
Szkó³ Rolniczych, Szko³¹ Podstawow¹ nr 2 i Szko³¹ Podstawow¹ nr 4
oraz Zespo³em Szkó³ Zawodowych. Ale tak¿e ¿aden dobry wynik

Ireneusz Szmit

Gubiñska siatkówka m³odzie¿owa
w latach 1986-2001

J. Bartkowiak.
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sportowy tych placówek, jeœli chodzi o siatkówkê, nie by³ mo¿liwy bez
pracy klubowej. Dlatego nie mo¿na tych sfer szkolenia oddzielaæ.

Najwczeœniejszy etap (lata 1986-1989) by³ dla mnie, jako trenera szczególnie
absorbuj¹cy, poniewa¿ równolegle z siatkówk¹ prowadzi³em zajêcia
lekkoatletyczne z dzieæmi i m³odzie¿¹. Miêdzy innymi w tym czasie El¿bieta
Lasota (siedmiobój) dwukrotnie oraz Dariusz Ulewiñski (dziesiêciobój)
zdobywali medale mistrzostw Polski Juniorów M³odszych i Juniorów.

Sezon 1986/1987
Zerkam do moich notatek. W tym sezonie ch³opcy z gubiñskich szkó³

œrednich pod szyldem Carina II wystêpowali, bez wiêkszych sukcesów,
w seniorskich rozgrywkach szczebla wojewódzkiego, tzw. klasie A. Byli
to: Artur Sczepaniok (ur. 1969 r.), Piotr Magiera (1969 r.), Marek
Ostrowski (1969 r.), Marek Piwecki (1969 r.), Leszek Tyliszczak (1968
r.) z "Rolniczaka" oraz Robert Rogan (1969 r.), Dariusz Chmielenko
(1970 r.), Tomasz Eret ( 1970 r.) i Leszek Czarnecki (1970 r.) z
"ogólniaka".

Oczywiœcie musia³ w tym czasie braæ udzia³ w rozgrywkach tak¿e
zespó³ Carina I ( starszych zawodników), ale nie dysponuje danymi na
ten temat.

Na wiosnê 1987 roku juniorzy m³odsi (do lat 17) Cariny wygrali fina³
wojewódzki. By³ to tyle¿ piêkny, co niespodziewany sukces. Jego autorzy
to: Chmielenko, Eret, Czarnecki, Ulewiñski, Mariusz Szko³uda ( ca³a
pi¹tka uczniów LO wychowanych na lekkoatletyce) oraz Mariusz
Ochotny, Barysz i Kluczycki z Technikum Rolniczego. Mia³em
przyjemnoœæ prowadziæ obydwa zespo³y.

Sezon 1987/ 1988
Ten okres to wyraŸna progresja wyników. Na razie przede

wszystkim na szczeblu województwa.
Kolejne historyczne mistrzostwo województwa tym razem zdobyli

juniorzy starsi Cariny (do lat 19). Sk³ad dru¿yny: Chmielenko,
Sczepaniok, Magiera, Ostrowski, Rogan, Tomasz Kostrzewa, Eret,
Czarnecki i Ulewiñski.

Wœród szkó³ œrednich po raz pierwszy w historii gubiñskiej siatkówki
Wojewódzk¹ Spartakiadê M³odzie¿y wygra³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w sk³adzie: Chmielenko, Eret, Rogan, Kostrzewa, Czarnecki, Ulewiñski,
Pawe³ Chruœcielski i Przemys³aw Wojnicz.

Tego ³adnego obrazu dope³nili ch³opcy ze Szko³y Podstawowej nr 4
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(by³a taka szko³a wówczas przy liceum) zdobywaj¹c srebrne medale w
ramach Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y. Zapracowali na ten medal:
Marek Walczak, Piotr Lewandowski, Andrzej Mikoda, Daniel Bernat,
Krzysztof Kaczmarek, Robert Karolczak, Alfred Hamryszczak, Krzysztof
Damuæ, Andrzej Rogowski i Rafa³ Jagie³³o.

W tym sezonie Carina I zaprezentowa³a siê w lidze
miêdzywojewódzkiej zajmuj¹c VI miejsce. Grali tutaj przede wszystkim
najstarsi uczniowie Technikum Rolniczego, a tak¿e dwóch absolwentów
oraz dwóch licealistów. Byli to: Adam Dulba (1962 r), Jaros³aw
Kury³owicz (1962 r.), Tomasz Kozio³ (1967 r.), Tomasz Drela (1967 r.),
Jaros³aw Maziec ( 1967r.), Miros³aw Œmiejan (1967 r.), S³awomir
P³atanowicz (1967r.), Sczepaniok, Magiera, Chmielenko i Eret.

Umawiamy siê od teraz. Jeœli nie podaje nazwiska trenera tzn., ¿e
by³ nim Ireneusz Szmit. Takie to by³y czasy. Dawa³em rade prowadziæ
kilka zespo³y równolegle. Jeœli w tekœcie nazwisko zawodnika pojawia
siê kolejny raz nie przedstawiam ju¿ imienia.

Sezon 1988/1989
Po zajêciu drugiego miejsca w lidze miêdzywojewódzkiej i po

rozegraniu dwóch turniejów o awans Carina I zameldowa³a siê w lidze
makroregionalnej. Sk³ad jak w ubieg³ym sezonie.

Ch³opcy z SP 4 ponownie zdobyli srebrne medale na szczeblu
województwa, a wœród szkó³ œrednich L0 by³o trzecie.

Po maturze nasz wszechstronnie uzdolniony sportowiec Dariusz
Chmielenko przeszed³ do Stilonu Gorzów, gdzie bardzo szybko zdoby³
miejsce w pierwszym zespole.

Sezon 1989/1990)
Delikatnie zaistnieliœmy na szczeblu krajowym.
Dru¿yna SP 4 osi¹gnê³a historyczny sukces. Po raz pierwszy gubiñski

zespó³ w tej kategorii (do 15 lat) zwyciê¿y³ na szczeblu województwa.
Po bardzo dobrym wystêpie w fina³ach makroregionu dolnoœl¹skiego
(Strzegom) po raz pierwszy nasi siatkarze awansowali do FINA£U
KRAJOWEGO.

By³ to fina³ szesnasto dru¿ynowy w Ostro³êce w dniach 25 do 27
czerwca. Mimo dzielnej postawy nasi przegrali trzy mecze (0: 2, 1: 2 i 1:
2) zajmuj¹c miejsce dzielone 13-16 w Polsce. W dru¿ynie grali: Marcin
Biecek, Marcin Karczmarczyk, Robert Domañski, Adam Janecki,
Sebastian Staniewski, Krzysztof Gierczyñski, Emil Konieczny, Tomasz
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W dawnym Guben ...

Gornow, Jaros³aw Gadecki i Rafa³ Stopiñski.

Reprezentanci gubiñskich podstawówek (SP 4, SP 2, SP 1) pod szyldem
Carina m³odzicy kapitalnie wyst¹pili w mistrzostwach makroregionu
dolnoœl¹skiego klubów. Wygrali zdecydowanie wszystkie 19 mecze. To
by³ zacz¹tek wielkiej dru¿yny. Mo¿na ¿a³owaæ, i¿ na tym szczeblu, a¿
do 1996 roku, koñczy³o siê wspó³zawodnictwo klubowe m³odzików. Nasz
klub reprezentowali: Tomasz Pilarczyk, Arkadiusz Klucznik, Robert
Domañ, Pawe³ Maziec, Piotr Koziej, Krzysztof Herman, Marcin Biecek,
Robert Domañski, Marcin Karczmarczyk, Sebastian Staniewski i
Krzysztof Gierczyñski.

Sezon 1990/1991
Pniemy siê coraz wy¿ej.
Znowu historyczny awans. Tym razem naszej klubowej dru¿yny

juniorów m³odszych. Po zaliczeniu kolejnych szczebli rozgrywek nasi

Reprezentacja SP 4 Gubin roczniki 75 i 76 - finaliœci Mistrzostw polski Szkó³
Podstawowych w Ostro³êce - 1990 r. Stoj¹ od lewej: Marcin Kaczmarczyk, Marcin
Biecek, Sebastian Staniewski, Krzysztof Gierczyñski, Emil Konieczny, Robert Domañski,
trener Ireneusz Szmit. Ni¿ej: Janecki, Tomasz Gornow, Jaros³aw Gadecki, Rafa³
Stopiñski.
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siedemnastolatkowie  (i m³odsi) wystêpowali w Poznaniu ( 7-9 maja) w
szesnasto dru¿ynowym FINALE KRAJOWYM. Wyniki: Carina-Zryw
Toruñ 3: 2, Carina-Kêdzierzyn KoŸle 0: 3, Carina-Znicz Gorzów 2:3.
Zostaliœmy sklasyfikowani na miejscach 9-12. Graliœmy w zestawieniu:
Krzysztof Damuæ, Sylwester Cichosz, Pawe³ Olejnik, Klucznik,
Staniewski, Gierczyñski, Mariusz Wiktorowicz, Pilarczyk, Domañ,
Maziec, Herman, Krzysztof Dobek.

I sta³o siê. NAJLEPSI W POLSCE.
Wspania³y tydzieñ zafundowali nam siatkarze Szko³y Podstawowej

nr, 4 którzy wyst¹pili podczas Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej, których
FINA£ KRAJOWY odby³ siê w naszym mieœcie w dniach 27czerwca do
2 lipca. Perfekcyjnie, dziêki wielu dzia³aczom, zorganizowany turniej
okrasili Z£OTYMI MEDALAMI pokonuj¹c w finale SP 87 Kraków 15: 7
i 15:3. Zape³niona do ostatniego stoj¹cego miejsca nowo oddana do
u¿ytku hala przy ulicy Krakowskiej mia³a swoj¹ radoœæ, a tak¿e wiele
³ez szczêœcia. Oto autorzy sukcesu (15 i 14 latkowie): Staniewski
(kapitan), Gierczyñski, Konieczny, Gadecki, Piotr Kopacz, Andrzej
Raszczuk, Tomasz Gornow, Stopiñski, Tomasz Kaczmarek, Remigiusz

Nieopisana radoœæ cz³onków dru¿yny SP-4 w chwilê po zakoñczeniu meczu fina³owego z
SP-87 Kraków, który przyniós³ nam Z³oty Medal Olimpijskich Igrzysk Szkó³
Podstawowych (zdjêcie z nagrania VHS).
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Smoliñski, Sebastian Smyk i œp. Dariusz Szymañski. Za najlepszego
zawodnika (spoœród szesnastu dru¿yn) zdecydowanie uznano Sebastiana
Staniewskiego, a trzecie miejsce w tej klasyfikacji zaj¹³ Krzysztof
Gierczyñski.  Obu powo³ano do kadry Polski juniorów m³odszych.

Sezon 1991-1992
To bezwzglêdnie najlepszy sezon gubiñskiej siatkówki.
Wszystkie trzy nasze klubowe zespo³y zameldowa³y siê w 8 dru¿ynowych

FINA£ACH KRAJOWYCH.
M³odzicy  (trener Tomasz Lasota) w Bia³ymstoku pod koniec miesi¹ca

czerwca zajêli ósme miejsce. Grali w sk³adzie: Kopacz, Raszczuk,
Kaczmarek, Smoliñski, Smyk, Szymañski, Leszek Ochotny, Arkadiusz
Jagie³³o, Dawid Stopiñski i Daniel Gradowski.

"Juniorzy Cariny (do lat 19) tu¿ za podium" pisa³a " Gazeta Lubuska".
W Jastrzêbiu ( 8-12 kwietnia) po zwyciêstwach nad Okocimskim Brzesko
3: 1 i Hutnikiem Kraków 3: 0 oraz przegranej z póŸniejszym wice mistrzem

Po turnieju z którego dru¿yna SP-4 wywalczy³a awans do fina³u krajowego w
Bia³ymstoku (czerwiec 1992 r.). Stoj¹ od lewej: Andrzej Raszczuk, Dariusz Szymañski,
Leszek Ochotny, Dawid Stopiñski, Sebastian Smyk, trener Tomasz Lasota, Piotr Kopacz.
Poni¿ej od lewej: Arkadiusz Jagie³³o, Remigiusz Smoliñski, Tomasz Kaczmarek.
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Jastrzêbskim 0: 3 awansowali do czwórki. Tutaj nie dali rady mistrzom
Polski AZS Olsztyn (0: 3) ani Stali Stocznia Szczecin, (0: 3) kiedy do w
meczu o br¹zowy medal w trzecim secie prowadzili 14: 10, a gra³o siê do
15 punktów. Nasz klub reprezentowali: Krzysztof Kaczmarek, Damuæ,
Klucznik, Staniewski, Gierczyñski, Wiktorowicz, Piotr Lewandowski,
Cichosz, Dobek, Herman, Pilarczyk, Koziej. By³ to historyczny, czêsto
u¿ywam tego okreœlenia, ale tak by³o, pierwszy FINA£ KRAJOWY w
kategorii do 19 lat.

"M³odzi siatkarze Cariny mistrzami Polski", "Kawa³ dobrej siatkarskiej
roboty" oto tytu³y w gazetach po wspania³ym sukcesie naszych juniorów
m³odszych ( do lat 17). W³aœciwie, tak myœlê historia tych ch³opaków, a
po³¹czy³a nas wspólna wieloletnia praca, zas³uguje na odrêbne
opracowanie.

W dniach 20-24 maja Tomaszów Mazowiecki okaza³ siê tym miejscem,
w którym spe³ni³y siê nasze marzenia. Zerkam do swoich notatek. Bardzo
dobra, waleczna, dzielna i odporna postawa ca³ego zespo³u.

Droga do Z£OTA nie by³a ³atwa. W czêstochowskim pó³finale Mistrzostw
Polski ograliœmy Zryw Toruñ i Znicz Gorzów po 3: 1 oraz gospodarzy
AZS Czêstochowê 3:2. To ostatnie zwyciêstwo zaprocentowa³o nam w

Sparing z Che³mcem Wa³brzych w Gubinie 1992 r. Stoj¹ od lewej: Gierczyñski, Koziej,
Pilarczyk, Herman, Staniewski, Wiktorowicz, trener Szmit, ni¿ej: œp. Piotr Jagie³³o,
Karczmarczyk, Maziec, Dobek, Domañ, Klucznik.
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fina³ach. W Tomaszowie Mazowieckim potknêliœmy siê w pierwszym
meczu w grupie 1: 3 ze Skar¿yskiem Kamienna. Potem by³y wygrane po
3:1 ze Stoczniowcem Gdañsk i Lechi¹ Tomaszów Mazowiecki.
Awansowaliœmy do czwórki, gdzie w tzw. krzy¿ówce g³adko pokonaliœmy
zwyciêzcê drugiej grupy AZS Czêstochowa 3:0. W walce o z³oto ponownie
zmierzyliœmy siê ze Skórzanymi Skar¿ysko. Tym razem po niezwykle
dramatycznym meczu (przegrywaliœmy ju¿ w setach 1: 2) to my byliœmy
gór¹ - 3:2 i Z£OTO DLA GUBINA.

Swoj¹ postaw¹ i umiejêtnoœciami rozs³awili nasze miasto: Arkadiusz
Klucznik (kapitan), Krzysztof Gierczyñski, Sebastian Staniewski, Mariusz
Wiktorowicz, Krzysztof Dobek, Tomasz Pilarczyk, Krzysztof Herman,
Pawe³ Maziec, Andrzej Barañski, Piotr Koziej, Robert Domañ, Daniel
Panek.

W finale Zielonogórskiej Spartakiady Szkó³ Œrednich spotka³y siê dwie
gubiñskie szko³y. Pierwsze miejsce zajê³o LO, a drugie Technikum
Rolnicze.

Sezon 1992/1993

Nasi w kadrze Polski
Posumowanie startów

m³odzie¿y Cariny w
opisywanym okresie na
szczeblu krajowym, czyli
pó³fina³ów i fina³ów
Mistrzostw Polski znajdzie
czytelnik na koñcu
opracowania.

W maju 1993 roku "Przegl¹d
Sportowy" pisa³ "Brawo
Kadeci". Pod Pary¿em w
miêdzynarodowym turnieju
reprezentacja Polski 17-latków
wygra³a wszystkie szeœæ
spotkañ. Sk³ad pierwszej
szóstki: Piotr Gruszka,
KRZYSZTOF GIERCZYÑSKI,
Pawe³ Zagumny, SEBASTIAN
STANIEWSKI, Robert Prygiel,

Reprezentanci Polski juniorów m³odszych
(pierwsza szóstka),od lewej: Krzysztof Gierczyñski
(póŸniej w sk³adzie reprezentacji polskich
siatkarzy na Igrzyskach Olimpijskich w 2008 roku)
i Sebastian Staniewski. Zdjêcie z 1993 roku.
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Tomasz Grabowski.

Z³oto dla "rolniczaka".
Wielka radoœæ dla naszego szefa i równoczeœnie dyrektora Zespo³u

Szkó³ Rolniczych Józefa Bartkowiaka. Ch³opcy z Jego szko³y w finale
krajowym Igrzysk Szkó³ Rolniczych okazali siê najlepsi. Zawody odby³y
siê w dniach 26 do 27 czerwca w, nomen omen, w Z³otowie ko³o Pi³y.
Wyniki: z Kaczkami Œrednimi 3:0, Nys¹ 3:0, Rodocz¹ 3:0. By³em
szczêœliwy mog¹c odwdziêczyæ siê panu Bartkowiakowi tym z³otym
medalem. Zapracowali na niego: Piotr Lewandowski (kapitan), Artur

Karty zdrowia
sportowca: Sebastian
Staniewski i Krzysztof
Gierczyñski.
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Baryluk, Sylwester Cichosz, Tomasz Pilarczyk, Pawe³ Maziec, Piotr
Koziej oraz Arkadiusz Stochmia³, Mariusz Strzelecki i Mariusz Ropella.

Sezon 1993/1994
Carina kontra reprezentacja Polski.
W pierwszej szóstce reprezentacji Polski kadetów na Mistrzostwach

Œwiata w Stambule ( dziewi¹te miejsce) grali zawodnicy Cariny:
Krzysztof Gierczyñski i Sebastian Staniewski.

Komplet publicznoœci w hali przy ul. Krakowskiej obserwowa³ w
dniach 11/13 marca pó³fina³ Mistrzostw Polski Juniorów (do 19 lat).
Nasi ch³opcy rozegrali kapitalny turniej gromi¹c po 3: 0 Jokera Pi³a,
stoczniowca Gdañsk i AZS Czêstochowa. Szczególnie godne uznania
by³o pokonanie czêstochowian, którzy zaprezentowali piêciu(!)
szóstkowych graczy reprezentacji Polski Juniorów (Nowak - 215 cm
wzrostu, Krzy¿anowski -202 cm, Pieœniak, Wiktorowicz i Ciuba). G³adkie
zwyciêstwo naszych (do 9, 11, 14) odbi³o siê szerokim echem w Polsce.
W fina³ach, które siê odby³y w Gubinie posz³o nam o wiele gorzej. Po
dwóch wygranych zajêliœmy siódme miejsce. Du¿y wp³yw na s³absza
postawê naszych mia³ nieudany wystêp w walce o II ligê w Opolu (jedna

Fetuj¹ z³oty medal dla Gubina. Stoj¹ od lewej: opiekun Marian Stawicki, trener Ireneusz
Szmit, Tomasz Pilarczyk, Piotr Koziej, Artur Baryluk, Pawe³ Maziec, Piotr Lewandowski,
Sylwester Cichocz, Arkadiusz Stochmia³, Mariusz Strzelecki i Mariusz Ropella.
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wygrana, dwie przegrane). Konfrontowanie siê z seniorskim
"wy¿eraczami" tu¿ przed fina³ami Mistrzostw Polski os³abi³o morale
dru¿yny. Fina³ wygra³ zespó³ AZS Czêstochowa.

Gubiñskie Liceum ponownie wygra³o rywalizacjê szkó³ œrednich w
województwie przed Technikum Rolniczym.

W koñcu czerwca 1994 roku dru¿yna naszych m³odzików ze Szko³y
Podstawowej nr 2 przygotowywana przez Ryszarda Zakrzewskiego i
Jerzego G¹siora startowa³a w szerokim (16 zespo³ów) FINALE
Mistrzostw Polski szkó³ podstawowych w Krakowie zajmuj¹c 15 miejsce.
Oto nazwiska naszych reprezentantów: Pawe³ Zdanowski (kapitan),
Kamil Koch, £ukasz Wo³czek, Jacek Gornow, Wojciech Czy¿owski,
Bartosz K³ujsza, Bogumi³ Gradowski, Marcin Kwieciñski, Andrzej
Marek, Wiktor Kawalski, Mariusz Maæków i Pawe³ Okrêglicki. W
zawodach nie wzi¹³ udzia³u Sowiñski, który na jednym z treningów

Autorzy najwiêkszych sukcesów gubiñskiej siatkówki z lat 1990-1994. Zdjecie z kwietnia
1994 roku. Stoj¹ od lewej: Józef Bartkowiak, Ireneusz Szmit, Krzysztof Gierczyñski, Piotr
Koziej, Sebastian Staniewski, i Edmund Herman. Siedz¹ od lewej: Tomasz Pilarczyk,
Krzysztof Herman, Krzysztof Dobek, Andrzej Barañski, Pawe³ Maziec i Arkadiusz
Klucznik Brakuje Mariusz Wiktorowicza.
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z³ama³ rêkê, a mia³ spory wk³ad w awans.

Sezon 1994/1995
Kolejne ciekawe gry i wyniki.
Szóstego marca na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

rozwi¹za³ siê Miêdzyzak³adowy Ludowy Klub sportowy Carina, a w jego
miejsce powsta³ Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy Carina-Kresowiak.
Jedn¹ z czterech sekcji pozosta³a nadal siatkówka.

W dniach 24-26 marca w Pile siatkarze kolejny raz walczyli o awans
do II ligi. W tamtych czasach nie by³o ekstraligi tylko I liga i dwie II
(dzisiaj II lig jest 6). Nasz zespó³ 19-to i 18-to latków plus Jan Pogrzeba
(21 lat), to w porównaniu z przeciwnikami siatkarskie niemowlaki. A
jednak wprawili oni w os³upienie przeciwników i widzów wygrywaj¹c z
Jokerem Pi³a 3:2 i Polmosem Starogard Gdañski 3:2. Os³abiony
fizycznie zespól po piêciu godzinach snu uleg³ w niedzielny poranek
AZS Katowice 1:3. Przegraliœmy awans do turnieju fina³owego bilansem
setów. By³ to jeden z najlepszych turniejów pod wzglêdem sportowym
w mojej karierze trenerskiej. Kapitalne mecze rozegrali: Sebastian
Staniewski i Daniel Nahorski. Dzielnie sekundowali im: Krzysztof
Gierczyñski, Arkadiusz Stochmia³, Andrzej Barañski, Jan Pogrzeba,
Wojciech Kosek, Piotr Koziej, Pawe³ Maziec i Mariusz Ropella.

1 kwietnia 1995 roku zostaliœmy zaproszeni do Sulêcina na mecz
sparingowy z reprezentacj¹ Polskich Kadetów (do 17 lat) szykuj¹c¹ siê
pod wodz¹ Ireneusz Mazura do Mistrzostw Europy (zdobyli tam br¹z).
Nasz zespó³ by³ ciut starszy (18 i 19 lat) - zgodnie z umow¹. Carina
wygra³a 2:1 “roznosz¹c” w jednym z setów kadrowiczów 15:2. Sk³ad:
Gierczyñski, Staniewski, Barañski, Nahorski, Stochmia³, Kosek,
Ropella.

W finale wojewódzkim szkól œrednich po raz pierwszy zwyciê¿y³ Zespó³
Szkó³ Rolniczych przed LO w Gubinie.

Z³ote medale z Suwa³k (24/25 czerwca) przywieŸli zawodnicy Zespo³u
Szkó³ Rolniczych. Obronili tytu³ sprzed dwóch lat w ramach fina³ów
Igrzysk Szkó³ Rolniczych wygrywaj¹c wszystkie mecze przeciwko
zespo³om Wroc³aw- Pracze, Zielonej oraz Wrzeœni. Autorzy sukcesu to:
Maziec (kapitan), Koziej, Kosek, Stochmia³, Jacek i Wojciech Czy¿owscy,
Strzelecki, Artur Szmigiel, Ropella i £ukasz Wo³czek.

Sezon 1995/1996  foto 9
Pojawiaj¹ siê nowi zdolni zawodnicy.
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M³odzicy Cariny-Kresowiak (zespól w stu procentach oparty na
uczniach SP4) okazali siê najlepsi w gronie osiemnastu zespo³ów
klubowych z siedmiu województw ( wg ówczesnego podzia³u
terytorialnego).  We wroc³awskim finale (1 czerwca 1996 r.) zdobyli
tytu³ mistrzów Makroregionu Dolnoœl¹skiego. Fina³ów krajowych Polski
Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej nie przewidzia³, a szkoda. Dru¿ynê tworzyli:
Artur Smolak, Marcin Wróbel, £ukasz Sobolewski, Maciej B³êdowski,
£ukasz Greñ, Przemys³aw Chojnacki, Karol Smyk i Krzysztof Wargacki.

Szko³a Podstawowa, nr 4 w cuglach, bez straty seta wygra³a
Mistrzostwa Województwa Szkó³ Podstawowych. W dniach 15/16 czerwca
w Wa³brzychu w finale makroregionu ulegliœmy tylko zespo³owi SP 50
Wroc³aw po dramatycznej walce. Graliœmy bez Oczkowskiego, który w
przeddzieñ wyjazdu z³ama³ rêkê.

Sezon 1996/1997
Wiele dobrego przyniós³ siatkarzom Cariny-Kresowiak ten

sezon.
PZPS wreszcie zdecydowa³, ¿e m³odzicy ( do lat 15) tak¿e bêd¹ mieli

swoje krajowe fina³y i nasi ch³opcy w piêknym stylu awansowali do tej

M³odzi adepci siatkówki z SP4 (przy ogólniaku) na jednym z licznych letnich obozów w
Œwinoujœciu wakacje 1995 r.
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imprezy.
Po turniejach

wojewódzkich i
makroregionalnych
gubinianie grali
w pó³finale
M i s t r z o s t w
Polski w Byd-
goszczy, gdzie
p o k o n a l i
M a r a t o n
Œwinoujœcie 2: 1,
C h e m i k a
Bydgoszcz 2: 1 i
Górnika Radlin
3:0. W FINALE
KRAJOWYM I

Br¹zowi medaliœci Mistrzostw Polski Juniorów M³odszych P³ock 14-18.05.1997 r. Stoj¹
od lewej w górnym rzêdzie: Piotr Michalak, Drop, Malec, Kokociñski. Ni¿ej: Ireneusz
Szmit, Ma³achowski, Marcin Wróbel, Henryk Kuszczak, Dominik Kwapisiewicz, Arnold
Koz³owski, Artur Smolak, Andrzej Moskaluniec, w przyklêku: Marcin Jakubczak.

Licencja zawodnicza Dominika Kwapisiewicza (obecnie II trener
ekstraligowego Aluron Virtu CMC Zawiercie).
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Mistrzostw Polski M³odzików rozegranych w dniach 7 do 11 maja w Nysie
w fazie grupowej nasi przegrali trzy mecze po 1:2. W strefie miejsc 5-8
wygrali z Lechi¹ Tomaszów Mazowiecki i z Gryfem Brzesko po 2: 1
zajmuj¹c V MIEJSCE w Polsce. Zwyciê¿y³a Trójka Nysa, z któr¹ w
eliminacjach przegraliœmy dopiero po tie-breaku 13:15. Z moich notatek:
uwa¿am, ¿e by³a szansa gry nawet o z³oto, ale nasi m³odzi zawodnicy nie
wytrzymali psychicznie. W tym historycznym turnieju wyst¹pili:
Sobolewski, Greñ, Oczkowski, B³êdowski, Tomasz Flis, Damian
£abiszewski, Wargacki, Tomasz Lisiewicz, S³awomir Kononowicz i
Bartosz Dulski.

Jeszcze dobrze nie och³on¹³em po mistrzostwach w Nysie, a ju¿ trzeba
by³o jechaæ na FINA£ KRAJOWY Juniorów M³odszych.

W dniach 2-4 maja gubiñscy kibice byli œwiadkami pó³fina³owego
turnieju Mistrzostw Polski Kadetów1 (do 17 lat). Nasza m³odzie¿ po
zwyciêstwach 3: 0 nad Stilonem Gorzów oraz 3: 0 nad Jurandem Malbork
nie da³a rady póŸniejszym mistrzom Polski BBTS Bielsko Bia³a, (1: 3)
ale z II miejsca awansowaliœmy do pierwszej 8 - ki w Polsce.

W dniach 14-18 maja najlepsze zespo³y w tej kategorii wieku spotka³y
siê w Pucku. Po wygraniu 3:1 pierwszego meczu z Czarnymi Radom i
przegraniu dwa razy po 1:3 z Rafako Racibórz oraz Ostrowcem
Œwiêtokrzyskim, dziêki lepszemu bilansowi setów awansowaliœmy do
"czwórki". Jak to warto wyrywaæ nawet pojedyncze sety przeciwnikowi.W
strefie medalowej najpierw ulegliœmy Bielsku Bia³ej, 1: 3, ale w spotkaniu
o br¹zowy medal zespó³ piêknie zawalczy³ pokonuj¹c Stal Grudzi¹dz 3:2!.

Br¹zowy medal tej grupy to coœ wspania³ego w historii klubu. Zdobyli
go: Dominik Kwapisiewicz (kapitan), Artur Smolak, Henryk Kuszczak,
Marcin Jakubczak, Andrzej Moskaluniec, Arnold Koz³owski, Marcin
Wróbel, Piotr Michalak. Ponadto w naszej dru¿ynie grali zawodnicy z
innych klubów makroregionu dolnoœl¹skiego ( PZPS namawia³ do takiego
doboru) jednak najlepszych graczy wroc³awskich dobra³ sobie Che³miec
Wa³brzych. Wymienieni zawodnicy to: Malec (Legnica), Kokociñski i Drop
(G³ogów) oraz Ma³achowski (Gozdnica).

W sytuacji, gdy pod koniec 1996 roku uleg³em wypadkowi i prawie
miesi¹c przebywa³em w szpitalu dwa fina³y krajowe okraszone medalem
to by³ miód na moje sko³atane serce.

Sezony 1997/98, 1998/99, 1999/2000 i 2000/2001
27.08.1998 r. formalnie (postanowieniem s¹dowym) nasz klub zmieni³

znowu nazwê, tym razem na: Cywilno-Wojskowy Ludowy Klub Sportowy
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Gubin.
W wymienionym czasie (lata 1998-2001) nasz klub "trzyma³ wysoki

poziom", poniewa¿ nasze dru¿yny m³odzie¿owe corocznie, za wyj¹tkiem
1998 r., meldowa³y siê na szczeblu pó³fina³ów Mistrzostw Polski ( w 1999r.
nawet dwie).

Ciekawostka. W dniach 24/26 marca 2000 roku w Gubinie podczas
turnieju æwieræfina³owego Mistrzostw Polski Juniorów w jednym z setów
zwyciêskiego meczu przeciwko P³omieniowi Sosnowiec nasi uzyskali wynik
40:38!.

Nietypowe granie. W Bia³ymstoku ( 1.09.2000r.) odby³y siê
Ogólnopolskie Igrzyska Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe z udzia³em
12 reprezentacji wojewódzkich. Turniej rozegrano trójkami na boiskach
trawiastych. W finale CWLKS Gubin pokona³ reprezentacjê £odzi 2:0 (
15:8, 15:13). Z³ote medale zdobyli: Pawe³ Lorentowicz, Jacek Czy¿owski i
Andrzej Marek.

Mój ostatni rok wspó³pracy z panem Józefem Bartkowiakiem
zakoñczy³em III miejscem juniorów starszych w szczeciñskim pó³finale
Mistrzostw Polski na wiosnê 2001 roku.

Warto odnotowaæ sk³ad dru¿yny z tego ostatniego, jak chodzi o opisany
okres, sezonu. Graliœmy wtedy w III lidze seniorów i w cyklu rozgrywek
juniorskich. Oto nazwiska: Piotr Koziej, Jacek Czy¿owski, Pawe³
Lorentowicz, Andrzej Marek, £ukasz Sobolewski, Tomasz Flis, Tomasz
Lisiewicz, Marcin Czajka, Marcin Oczkowski, Maciej Uderian, Adrian
Milczarek, £ukasz Oczkowski, Grzegorz Jakubowski, Marcin Szyszkiewicz
i Piotr Bociek. Wœród dziesiêciu zespo³ów III- ligowych nasz m³odziutki
klubowy team zaj¹³ trzecie miejsce.

Podsumowanie
 Dwa zdania na temat systemu gier, jaki obowi¹zywa³ w siatkówce

m³odzie¿owej w tamtych czasach. Jeœli chodzi o wspó³zawodnictwo klubowe
bardzo selektywny by³ udzia³ w tzw. zawodach makroregionalnych, gdzie
trzeba by³o siê mierzyæ z dru¿ynami nie tylko z naszego województwa, ale
i z Wroc³awia i Wa³brzycha ( potêgi!), Legnicy, Lubina, O³awy, G³ogowa,
Leszna, Gostynia, Góry, Jawora, Strzegomia oraz wielu innych. Tylko
dwie najlepsze dru¿yny awansowa³y do szczebla pó³fina³ów Mistrzostw
Polski, gdzie w czterech grupach spotyka³y siê po cztery zespo³y. Razem
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16 najlepszych w kraju. Dwie najlepsze z ka¿dej grupy awansowa³y do
FINA£U KRAJOWEGO (8 czo³owych dru¿yn). Dla takiego miasteczka jak
Gubin awans do pó³fina³ów MP to wielka sprawa, a co dopiero fina³, a co
dopiero medal! Wspania³y duch zespo³ów doprowadzi³ nas, ch³opaków z
prowincji, do osi¹gniêæ, którymi powinno siê szczyciæ nasze miasto.
Bezpoœrednio przed meczem o z³oty medal w 1992 roku w Tomaszowie
Mazowieckim ca³y zespó³, przy pe³nej sali, gromko, z g³êbok¹ wiar¹
zaœpiewa³:

Gubiñski dumny grodzie
Warowny grodzie nasz
Sk¹d takich na zachodzie
Siatkarzy dobrych masz

To by³y prorocze s³owa.

Nasi m³odzi zawodnicy zdobywali doœwiadczenie w rozgrywkach
seniorskich, gdzie mierzyli siê z doros³ymi graczami. Takie konfrontacje
by³y niezwykle cenne i piêknie procentowa³y w turniejach i meczach z
rówieœnikami. By³y to ligi: makroregionalna, miêdzywojewódzka, III liga,
IV liga oraz turnieje o wejœcie do II ligi. Nasza m³odzie¿ doskonali³a siê
tak¿e szkoleniowo w dziesi¹tkach turniejów towarzyskich w ca³ej Polsce,
na które byliœmy zapraszani. Jednak¿e w tym opracowaniu skupi³em siê
na systemowych rozgrywkach mistrzowskich w m³odzie¿owych
kategoriach wieku: m³odzicy ( do lat 15), juniorzy m³odsi, czyli kadeci ( do
lat 17) i juniorzy starsi (do lat 19).

W opisywanym okresie (1986/2001) nasi m³odzi zawodnicy 20 - krotnie
meldowali siê na szczeblu pó³fina³ów Mistrzostw Polski w tym trzykrotnie
startowali, w tzw. szerokich fina³ach Mistrzostw Polski 16-to zespo³owych,
a tak¿e 7-krotnie w FINA£ACH Mistrzostw Polski 8- zespo³owych, tych
najwa¿niejszych. Aby uzmys³owiæ czytelnikowi sk¹d siê wziê³y dobre wyniki
sportowe podam kilka danych: w sezonie 1991/92 przeprowadzi³em 239
zajêæ, a zespó³ rozegra³ 84 mecze. W sezonie 1996/97 prowadzi³em dwie
grupy szkoleniowe, juniorów m³odszych i m³odzików. Odbyliœmy 403 (!)
zajêcia. Bardzo czêsto prowadzi³em dwa treningi dzienne. Starsza grupa
rozegra³a 89 meczy, a m³odsza 81.

Sale gimnastyczne
W latach osiemdziesi¹tych mecze siatkarskie rozgrywa³o siê w sali

Szko³y Podstawowej nr 2, która warunkowo, ze wzglêdu na skromne

Ref. Carina, Carina
Przed nikim siê nie ugina
Przed nikim nie pêka
Nie zadr¿y jej rêka.
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parametry, zosta³a zweryfikowana do rozgrywek. Czêœæ treningów
odbywa³a siê w sali Liceum Ogólnokszta³c¹cego. W póŸniejszych
czasach (ca³e lata 90-te) te sale wci¹¿ by³y wykorzystywane w³aœnie
na treningi. W 1991 roku ruszy³a nowa, ogromna hala przy Zespole
Szkó³ Zawodowych. Rozegrano tam pamiêtne Igrzyska M³odzie¿y
Szkó³ Podstawowych. Parkiet, co prawda nie by³ jeszcze nale¿ycie
przygotowany do gry, ale wspania³a organizacja i piêkne nagrody
dla wszystkich uczestników zrekompensowa³y ten niedostatek. I tam
odbywaliœmy mecze oraz czêœæ treningów do roku 1996, kiedy to w
Zespole Szkól Rolniczych zosta³a oddana do u¿ytku kolejna du¿a hala.
I oczywiœcie g³ównie tam zaczêliœmy treningi i rozgrywaliœmy mecze.

P r e z e s i
Prezesami ca³ego czterosekcyjnego klubu w opisywanych czasach

byli: do 1994 r. dyrektor Zak³adów Obuwniczych "Carina" Jerzy Opara,
w latach 1994/98 dyrektor Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Bronis³aw Lasota i od 1998 r. dyrektor Zespo³u Szkó³
Rolniczych Józef Bartkowiak, który od pocz¹tku opisywanego okresu
piastowa³ funkcjê wice prezesa ds. pi³ki siatkowej.

T r e n e r z y
W klubie w opisywanym przedziale czasy w ró¿nych okresach

zajêcia szkoleniowe prowadzili: Ireneusz Szmit, Tomasz Lasota,
Ryszard Zakrzewski, a tak¿e œp. Jerzy G¹sior, który m.in. uczy³
podstaw siatkówki czêœci (z SP 2) póŸniejszych mistrzów Polski
juniorów m³odszych.

W pracy organizacyjnej oprócz niezmordowanego Józefa Bartkowiaka
bardzo pomocni byli kierownicy dru¿yn. Oczywiœcie by³o sporo okresów,
kiedy pracowa³o siê bez takiego wsparcia. Na szczególne s³owa uznania
zas³u¿y³ œp. Edmund Herman, który w wyj¹tkowy sposób zajmowa³ siê
dru¿yna z roczników 1975/76 (lata 1992/94). W tym czasie wyposa¿y³
pomieszczenie klubowe, które udostêpniono nam w hali ZSZ. By³a to
tak¿e nasza izba pamiêci. Mieliœmy tam swój k¹t, którego w póŸniejszych
latach wci¹¿ klubowi brakowa³o. Kierownikiem dru¿yny w latach 1996/
98 by³ Stanis³aw Moskaluniec, w którego towarzystwie bardzo dobrze
znosi³em ewentualne przegrane, choæ nie by³o ich wiele. Dyrektor
"Zawodówki" Andrzej Gornow umo¿liwia³ klubowi korzystanie z hali, a
tak¿e pomaga³ w sprawach organizacyjnych. W koñcówce lat 90-tych
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siatkarzom bardzo pomaga³ Zygmunt Jakubowski, bêd¹cy w tym czasie
wice prezesem, ds. siatkówki. W ró¿nych okresach wspomagali klub tak¿e:
Józef Wieczorek, œp. Janusz Perlak i Jego brat Grzegorz. Oczywiœcie
g³ówny ciê¿ar finansowania klubu spoczywa³ na Urzêdzie Miasta.
Ówczesny burmistrz Czas³aw Fiedorowicz zawsze pamiêta³, aby nas
uhonorowaæ w przypadku sukcesów. Przez ca³¹ dekadê lat 90-tych opiekê
medyczn¹ nad zawodnikami sprawowa³ œp. doktor Zbigniew Madyniak.
Zawsze dyspozycyjny i bardzo lubiany przez œrodowisko siatkarskie.
Wielk¹ pomoc na rzecz klubu i dru¿yn œwiadczyli rodzice, wiele osób.
Wszystkim nale¿¹ siê gor¹ce podziêkowania. Wspomnieæ te¿ muszê o
kierowcach z ZSR, którzy przez wiele lat pokonywali z nami tysi¹ce
kilometrów: Piotr JóŸwiak oraz œp. Piotr Œmietana. Gdyby jeszcze tak
g³oœno nie chrapali.

W niniejszym opracowaniu pojawia siê du¿o nazwisk. S¹ one
szczególnie wa¿ne, bo w³aœnie wymienione osoby tworzy³y histori¹
gubiñskiej siatkówki i z ich osi¹gniêæ powinien byæ dumny nie tylko
klub, ale ca³e nasze miasto, bo zrobili dla promocji Gubina szczególnie
wiele. Kto zaœ "Nie szanuje w³asnej historii, nie jest godzien szacunku
teraŸniejszoœci ani pamiêci przysz³oœci" (Józef Pi³sudski).

Licencja trenerska - Ireneusz Szmit.
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ZESTAWIENIE STARTÓW DRU¯YN KLUBOWYH W ZAWODACH
SZCZEBLA KRAJOWEGO W LATACH 1990 - 2001

A p e l
W latach 90-tych puchary: z³oty za Mistrzostwo Polski w Tomaszowie

Mazowieckim (1992 r.) oraz br¹zowy z Mistrzostw Polski w Pucku (1997 r.)
najprawdopodobniej by³y eksponowane na krytej p³ywalni. Podczas du¿ego
remontu na pocz¹tku XXI wieku zaginê³y. Jeœli ktokolwiek wie coœ w tej
sprawie tych trofeów proszê o kontakt z  autorem lub Stowarzyszeniem
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.

Ireneusz Szmit
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W roku szkolnym 2019/2020 Pañstwowa Szko³a Muzyczna I st. im.
Kazimierza Serockiego w Gubinie obchodzi 45-lecie swego
funkcjonowania.

Zosta³a utworzona w 1974 roku jako filia
PSM I st. w Kroœnie Odrzañskim z
dyrektorem mgr Leonardem Kury³owiczem
jako dyrektorem obu placówek muzycznych.
Gubiñska placówka muzyczna zosta³a
utworzona na bazie osi¹gniêæ Spo³ecznego
Ogniska Artystycznego w Gubinie. W roku
1975 PSM I st. w Gubinie Zarz¹dzeniem nr
34 Ministra Kultury i Sztuki z dn.26 maja
1975 roku otrzyma³a pe³ne prawa do
prowadzenia samodzielnej dzia³alnoœci pod
kierownictwem mgr Leonarda Kury³owicza
(zdjêcie obok).

Pozytywn¹ rolê w powstaniu szko³y
muzycznej odegra³y ówczesne w³adze
polityczno-administracyjne  miasta Gubina
(Ryszard Pantkowski, Bogumi³ Spytkowski)

oraz Stanis³aw Ciomek -wizytator i póŸniejszy dyrektor Lubuskiego
Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Zielonej Górze.

Po przydzieleniu szkole muzycznej nowego budynku przy ulicy
Piastowskiej 23 przeprowadzono jego kapitalny remont oraz adaptacjê
pomieszczeñ.

W dniu 19 lutego 1977 roku uroczyœcie przekazano do u¿ytku
wyremontowany budynek. Naczelnik Miasta Gubina Stefan Ciszek
wrêczy³ mgr Leonardowi Kury³owiczowi - dyrektorowi szko³y akt
przekazania budynku do u¿ytku, ¿ycz¹c jednoczeœnie dyrekcji szko³y,
pedagogom i uczniom osi¹gania jak najlepszych wyników w pracy
dydaktyczno-wychowawczej. PSM I st. w Gubinie prowadzona przez
Leonarda Kury³owicza odnios³a w latach 1974-1978 pierwsze swoje
sukcesy w ró¿nych konkursach i przegl¹dach sekcyjnych oraz umocni³a
swoj¹ kadrê pedagogiczn¹.

Edmund Rodziewicz
Dlaczego Kazimierz Serocki jest
patronem PSM I st. w Gubinie?
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Naczelnik Miasta Gubina Stefan Ciszek czyta  akt przekazania budynku. Siedzi I sekretarz
KP PZPR W. Henkulak.

Szkole muzycznej przydzielono budynek przy ulicy Piastowskiej 23, przeprowadzono
kapitalny remont oraz adaptacjê pomieszczeñ.
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W dniu 16 maja
1978 roku w klinice w
Poznaniu zmar³ mgr
Leonard Kury³owicz.
By³o to nastêpstwem
w y p a d k u
s a m o c h o d o w e g o
,który siê wczeœniej
wydarzy³ w dniu 5
marca 1978 roku,
kiedy to mgr Leonard
Kury³owicz jad¹c z
uczniami na Woje-
wódzki Przegl¹d
Sekcji Akordeonu i
I n s t r u m e n t ó w
Dêtych Spo³ecznych
Ognisk Muzycznych,
wpad³ samochodem w
poœlizg na przedmieœ-
ciu ̄ agania.

Samochód stoczy³
siê z nasypu do rowu i wywróci³ siê. Uczniom nic siê nie sta³o, a dyrektor
uderzony akordeonem dozna³ parali¿u koñczyn górnych i dolnych.
Gubiñskie placówki muzyczne prze¿y³y ogromny szok, trac¹c
wspania³ego dyrektora i wspó³twórcê szko³y muzycznej. Pogrzeb odby³
siê w dniu 19 maja 1978 roku. W uznaniu zas³ug mgr Leonard Kury³owicz
zosta³ pochowany w Alei Zas³u¿onych na Cmentarzu Komunalnym w
Gubinie, a nastêpnie poœmiertnie odznaczony Br¹zowym Krzy¿em
Zas³ugi.

Nowym dyrektorem obu placówek muzycznych w Gubinie zosta³ mgr
Edmund Rodziewicz, który kontynuowa³ dalszy piêkny rozwój
dzia³alnoœci Pañstwowej Szko³y Muzycznej i Spo³ecznego Ogniska
Artystycznego. To za jego kadencji utworzono w Gubinie Oddzia³
Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego,
powo³ano Gubiñski Chór Kameralny prowadzony przez mgr Halinê
Nodzak, utworzono Gubiñski Kwintet Akordeonowy, Gubiñskie Trio
Stroikowe, Dzieciêc¹ Kapelê Podwórkow¹ "Urwisy" czy te¿ Gubiñsk¹
M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹. Szczególn¹ rangê uzyska³y Konkursy

GróbLeonarda Kury³owicza w Alei Zas³u¿onych na
Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.
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Akordeonowe organizowane przez
Szko³ê Muzyczn¹ w Gubinie, gdzie
uczniowie szko³y odnieœli wspania³e
sukcesy (Waldemar Ksi¹¿czyk,
Ma³gorzata Zieliñska, Jaros³aw
Buczkowski).

W koncertach z cyklu "Gubin,
muzyka i my" wyst¹pi³o wielu
znanych w œwiecie polskich artystów
m.in. Roman Jab³oñski, Maria Fo³tyn,
Stefania Woytowicz, Kazimierz
Moszyñski, Ryszard Malicki oraz
zespo³y jak np. Poznañski Kwintet
Akordeonowy, Warszawski Kwintet
Akordeonowy, Kwartet Wilanowski.
W 1984 roku Pañstwowa Szko³a
Muzyczna I st. w Gubinie organi-
zowa³a pierwszy swój jubileusz X-lecia
owocnej i prê¿nej dzia³alnoœci.
Edmund Rodziewicz jako dyrektor

szko³y postanowi³ doprowadziæ do nadania gubiñskiej szkole muzycznej
imienia patrona znanego polskiego kompozytora.

Po przeprowadzeniu konsultacji z Rad¹ Pedagogiczn¹, z Samorz¹dem
Uczniowskim i Komitetem Rodzicielskim oraz przeprowadzeniu
g³osowania zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów wybrano na patrona szko³y
Jana Ignacego Paderewskiego - wybitnego polskiego kompozytora,
pianisty i polityka. Edmund Rodziewicz-dyrektor PSM I st. w Gubinie
przedstawi³  wniosek w Wydziale Kultury i Sztuki Urzêdu
Wojewódzkiego w Zielonej Górze o nadanie gubiñskiej szkole muzycznej
imienia Jana Ignacego Paderewskiego. Przy wielkim zdziwieniu i
rozczarowaniu us³ysza³ od mgr Romualda Paw³owskiego - wizytatora
Szkolnictwa Artystycznego tego¿ wydzia³u, ¿e tak wielka postaæ Jana
Ignacego Paderewskiego nie pasuje do ma³ej szko³y muzycznej i ma³ego
miasta Gubina. Polecono dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej PSM I
st. w Gubinie zaproponowanie na patrona szko³y innego nazwiska
kompozytora. Wobec faktu niezg³oszenia przez Radê Pedagogiczn¹
innego kandydata na patrona szko³y, po przeanalizowaniu wielu
sylwetek polskich kompozytorów, dyrektor szko³y Edmund Rodziewicz

Nowy dyrektor obu placówek
muzycznych mgr Edmund Rodziewicz.
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zaproponowa³ postaæ Kazimierza Serockiego

Kazimierz Serocki urodzi³
siê 3 marca 1922 roku w
Toruniu. W latach
m³odzieñczych uczy³ siê u
Marii Drzewieckiej gry na
fortepianie. W czasie
okupacji niemieckiej w
Warszawie znalaz³ pracê w
charakterze kawiarnia-
nego pianisty graj¹cego
utwory jazzowe. Bra³
równie¿ udzia³ w Powstaniu
Warszawskim, gdzie odniós³

ciê¿ki postrza³ w czo³o, który rozbi³ mu czêœæ czaszki./Fot.Nr11/Po wojnie
w 1945 roku studiowa³ w klasie kompozycji u profesora Kazimierza
Sikorskiego oraz fortepian w klasie profesora Stanis³awa Szpinalskiego
w PWSM w £odzi. Po wojnie jako jeden z najbardziej uzdolnionych w
Polsce m³odych kompozytorów otrzyma³ stypendium na studiowanie w
latach 1947-1948 w Pary¿u gry na fortepianie i kompozycji. Po powrocie
do kraju poœwiêci³ siê dzia³alnoœci koncertowej, a póŸniej wy³¹cznie
kompozycji. W 1949 roku razem z Tadeuszem Bairdem (patron
Filharmonii Zielonogórskiej) przebywa³ w £agowie Lubuskim, gdzie
wspólnie utworzyli tzw."Grupê 49",której oficjalny program mia³ na celu
"tworzenie muzyki emocjonalnej, ale bez rezygnacji ze zdobyczy
harmonicznych XX wieku". W latach 1954-1955 Kazimierz Serocki by³
wiceprezesem Zwi¹zku Kompozytorów Polskich. Wraz z Tadeuszem
Bairdem by³ jednym z wspó³organizatorów Miêdzynarodowego Festiwalu
Muzyki Wspó³czesnej "Warszawska Jesieñ". Kazimierz Serocki by³
kompozytorem wielu utworów m.in."Suity Preludiów", II Symfoni Pieœni,
"Fresków Symfonicznych", "Pianophoni", utworów dla dzieci
pt."Krasnoludki" czy te¿ autorem licznych pieœni jak: "Jarzêbinowa Pieœñ"
,"Pieœñ m³odoœci", "Pieœñ o OjczyŸnie". Ponadto by³ kompozytorem
muzyki do takich znanych kultowych filmów jak "Krzy¿acy", "Potop" czy
"M³odoœæ Chopina". By³ laureatem wielu nagród pañstwowych, nagród
Miêdzynarodowej Trybuny Kompozytorów UNESCO i wielu innych. Zmar³
9 stycznia 1981 roku w Warszawie i zosta³ pochowany na Cmentarzu
Pow¹zkowskim kwatera I, rz¹d I.

Kazimierz Serocki.
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Maj¹c takie
argumenty i
akceptacjê Rady
P e d a g o g i c z n e j
z g ³ o s z o n o
ponownie wniosek
do Wydzia³u
Kultury i Sztuki
Urzêdu Wojewódz-
kiego w Zielonej
Górze o nadanie
PSM I st. w
Gubinie imienia
K a z i m i e r z a
Serockiego. Tym
razem w³adze w
Zielonej Górze
wyda³y pozytywn¹
opiniê i wniosek
zosta³ skierowany
do Ministerstwa
Kultury i Sztuki w
Warszawie. W
dniu 17 listopada

1984 roku w trakcie fina³owej uroczystoœci X-lecia Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I st. w Gubinie - mgr Stanis³awa £ojko /zastêpca dyrektora
Wydzia³u Kultury i Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego w Zielonej Górze/
odczyta³a akt nadania Pañstwowej Szkole Muzycznej I st. w Gubinie
imienia Kazimierza Serockiego. Szko³a Muzyczna w Gubinie jest jedyn¹
placówk¹ w kraju, która nosi imiê tego zas³u¿onego kompozytora
polskiej muzyki wspó³czesnej powojennego okresu.

Tak przedstawia³a siê historia zwi¹zana z wyborem patrona dla
gubiñskiej szko³y muzycznej. Mia³ byæ patronem Jan Ignacy Paderewski,
a zosta³ Kazimierz Serocki. Teraz ju¿ wiemy dlaczego. Autorowi tego
artyku³u pozosta³a satysfakcja, ¿e jest autorem i pomys³odawc¹ wyboru
patrona Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. im. Kazimierza Serockiego
w Gubinie.



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  39

Wœród piêciu Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych (ROD) w Gubinie, na
wyró¿nienie w 2019 roku zas³uguje Rodzinny Ogród Dzia³kowy
"Relaks", który przyst¹pi³ do konkursu organizowanego przez Zarz¹d
Wojewódzki Dzia³kowców w Zielonej Górze.

Zarz¹d ROD "Relaks" na czele z prezesem Paulin¹ Gdañsk¹ i
dzia³kowiczami wykaza³ siê sumienn¹ prac¹ podczas realizacji zadañ
konkursowych. Zadba³ o estetykê w swoich ogrodach, zagospodarowa³
wolne przestrzenie ogrodu, na bie¿¹co prowadzi dokumentacjê i kronikê.
Dzia³kowicze przestrzegali wszystkie procedury konkursu p.n.

"Rodzinny Ogród Dzia³kowy roku
2019" oraz "Wzorowa Dzia³ka 2019
roku". Komisja konkursowa Zarz¹du
Wojewódzkiego ROD z Zielonej Góry
w dniu 12 lipca 2019 roku dokona³a
przegl¹du Ogrodu i zapozna³a siê z
ca³okszta³tem pracy Zarz¹du ROD
"Relaks". Po miesi¹cu og³oszono
wyniki, które okaza³y siê radosne dla
wszystkich dzia³kowców, bowiem ich
Ogród znalaz³ siê wœród czterech
laureatów w naszym województwie.

W czasie IX Zjazdu Delegatów
Pañstwowego Zwi¹zku Dzia³kowców
w Zielonej Górze podsumowano
konkurs i og³oszono nagrody dla
laureatów, a prezes P. Gdañska za
swoj¹ spo³eczn¹ pracê zosta³a
wyró¿niona odznak¹ "Za Zas³ugi dla
Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców".

Krótka historia i dzia³alnoœæ ROD "Relaks"
Historia tego Ogrodu zaczyna siê od dnia 2 grudnia 1971 roku, kiedy

to Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kroœnie Odrzañskim
przekaza³o Zak³adowi Przemys³u Odzie¿owego "Goflan" w Gubinie trzy
dzia³ki przy ulicy Paderewskiego o numerach 504, 506/1, 507 o ³¹cznej

K. Kêdzierska
Rodzinny Ogród Dzia³kowy "Relaks"
w Gubinie

Prezes Paulina Gdañska.
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powierzchni 33700 m2. Teren ten zosta³ przeznaczony na dzia³ki
ogrodowe dla pracowników ZPO "Goflan". W 1996 roku dyrektor Zak³adu
Przemys³u Odzie¿owego "Goflan" Jan Chrobak przekaza³ Ogród
Polskiemu Zwi¹zkowi Dzia³kowców, Zarz¹dowi Wojewódzkiemu w
Zielonej Górze. Pierwszym prezesem Ogrodu "Relaks" zosta³ wybrany
Jan Bacza. W dalszej kolejnoœci funkcjê prezesów pe³nili: Ludwik
Stañczuk, Jan M³yñczak, Andrzej Modrzejewski,  Kazimierz Obara, a
od kwietnia 2012 roku Paulina Gdañska, która kieruje Ogrodem do
dziœ.

Obecnie ROD "Relaks" zajmuje powierzchniê 4,5 ha, na której
uprawianych jest 105 dzia³ek ogrodowych. Wolnych dzia³ek nie ma,
chêtnych do uprawy jest wiele osób.

Zarz¹d Ogrodu ROD prowadzi szczegó³ow¹ ewidencjê dzia³ek na
zasadach okreœlonych w Statucie ROD. Dba o bezpieczeñstwo w
Ogrodzie, wspó³pracuje z organami porz¹dkowymi, zapewnia
funkcjonalnoœæ alejek i dróg ogrodowych. Natomiast ka¿dy dzia³kowiec
zobowi¹zany jest do zagospodarowania i korzystania z dzia³ki zgodnie z
jej przeznaczeniem i wyposa¿aæ j¹ w odpowiednie obiekty i urz¹dzenia
na zasadach powszechnie obowi¹zuj¹cych oraz w regulaminie. Powinien
otaczaæ opiek¹ mienie Ogrodu i przestrzegaæ zasady wspó³¿ycia

Za chwilê rozpoczn¹ siê u dzia³kowców "Do¿ynki".
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spo³ecznego.
Na uwagê zas³uguj¹ dobrze i estetycznie zagospodarowane dzia³ki

ogrodowe: pañstwa Stanis³awy i Andrzeja Kuby, Natalii i Miros³awa
Rogiñskich, Henryka Krzywañca, Anny Pietrzyñskiej, Renaty
Garlickiej, Danuty Kaplo, Stanis³awy Ciszewskiej, Jolanty Rutka,
Joanny Opary i wiele innych.

Obecnie dzia³alnoœci¹ ROD "Relaks" kieruje i czuwa Zarz¹d wybrany
na Walnym Zebraniu (2018 r.) w sk³adzie: Paulina Gdañska (prezes),
Marek Urbanowicz (wiceprezes), Krystyna Jankowiak (skarbnik),
Gra¿yna G¹sior (sekretarz), El¿bieta Nowak (cz³onek). Komisja
Rewizyjna: Jan Ficnerowski (przewodnicz¹cy), Jadwiga Bartosiñska
(wiceprzewodnicz¹ca) i Dariusz Kostyszak (cz³onek).

Zarz¹d co roku podejmuje trudne zadania do realizacji. Oto niektóre:
- ca³kowity remont hydroforni wraz z modernizacj¹ znajduj¹cych siê

tam urz¹dzeñ,
- remont biura Ogrodu (wewn¹trz i na zewn¹trz z wymian¹ dachu),
- naprawa siatki ogrodzeniowej,
- remont i modernizacja instalacji elektrycznej w hydroforni,
- przygotowanie terenu na spotkania integracyjne,
- wymiana bramy g³ównej od ulicy ¯wirki i Wigury i ulicy

Paderewskiego,
- systematyczne zabezpieczenia Ogrodu przed dewastacja ogrodów

dzia³kowych (przez stada dzików),
- prace porz¹dkowe na parkingu,
- wzbogacenie bazy - zakup namiotów, sto³ów, krzese³ i niezbêdnego

sprzêtu do dzia³alnoœci  Zarz¹du i dzia³kowców,
- zakupu pierwszego komputera (2017 r.)

Zadania powy¿sze zosta³y zrealizowane przy udzieleniu pomocy
finansowej Zarz¹du Wojewódzkiego ROD i burmistrza Gubina
Bart³omieja Bartczaka oraz dzia³kowców, którzy wiêkszoœæ prac
wykonali i wykonuj¹ w czynie spo³ecznym.

ROD "Relaks" jest miejscem czêstych wizyt dzieci z Przedszkola
Miejskiego Nr 3. Maluchy maja mo¿liwoœæ poznawania uprawianych
warzyw, kwiatów oraz drzew owocowych oraz udzia³ w ró¿nych
konkursach i poczêstunkach przygotowanych przez Zarz¹d.

Zarz¹d jest organizato-rem corocznych do¿ynek, które s¹ wa¿nym
œwiêtem integracji dzia³kowców. Odbywaj¹ siê na specjalnie przygotowa-
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nym placu. W czasie
œwiêta ogrodu wrêczane
s¹ odznaczenia i
podziêkowania dla
wyró¿niaj¹cych siê
dzia³kowców. Oprócz
w³adz samorz¹dowych
uczestnicz¹ w nich
zaproszeni goœcie, goszcz¹
równie¿ prezesi i
przedstawiciele zarz¹dów
ogrodów gubiñskich.
Wspólnie spêdzaj¹ czas
przy piêknie przystro-
jonych sto³ach, na których
nie brakuje owoców i
warzyw z dzia³ek
ogrodowych. S¹ kie³baski
z grilla, ciasto z w³asnego
wypieku i tradycyjnie ju¿
chleb ze smalcem i
kiszonym ogórkiem.
Wszyscy bawi¹ siê weso³o
przy dŸwiêkach muzyki.

ROD "Relaks" ze swoimi
urz¹dzeniami u¿ytecz-

noœci publicznej s³u¿y do zaspokajania wypoczynku, rekreacji i innych
potrzeb socjalnych dzia³kowców. Plony zbierane z dzia³ek s¹ du¿ym
zastrzykiem dla skromnych bud¿etów domowych dzia³kowców, a praca
na dzia³ce jest dla nich oaz¹ spokoju i wypoczynku.

Dzia³ka Anny i Stanis³awa Kuby.
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Wstêp
Opracowanie bêdzie prób¹ podsumowania rozwoju urbanistycznego

miasta z uwzglêdnieniem  wspó³czesnej wiedzy i sztuki budowy miast.
Mimo, ¿e do 1945 r. miasto nazywa³o siê GUBEN to u¿ywamy obecnej
nazwy prawobrze¿nej  czêœci miasta, poniewa¿ ograniczymy siê tylko
do tego obszaru. W niektórych tylko rozwa¿aniach, np. powi¹zania
zewnêtrzne musimy traktowaæ miasto jako ,,ca³oœæ”. Osada w wid³ach
rzek: Nysy £u¿yckiej i Lubszy istnia³a przynajmniej od po³owy IX w
lecz dopiero dokument margrabiego Miœni Henryka Ilustrisa, zwanego
Dostojnym z 1 czerwca 1235 r. w którym napisano: “Chcemy  tak¿e, aby
mieszkañcom tej osady takie prawo jak w Magdeburgu nadane zosta³o”
(1*) uwa¿any jest za pocz¹tek lokacji miasta. Prawo Magdeburskie
okreœla³o sposób rozplanowania przestrzennego miasta oraz organizacjê
jego w³adz. Przy lokacji wytyczano centralnie po³o¿ony rynek
kwadratowy lub prostok¹tny z miejscem dla ratusza poœrodku. Z
naro¿ników rynku wychodzi³y po dwie prostopad³e do siebie ulice.
Rozdziela³y one osiem prostok¹tnych przestrzeni przeznaczonych pod
zabudowê oraz tworzy³y podstawê w miarê regularnej sieci ulic
ci¹gn¹cych siê do miejskich wa³ów zastêpowanych póŸniej przez mury.
Warto tu dodaæ, ¿e budynek zwany kamienic¹ nie by³ znany w Polsce.
Budowano tu zamki, dwory, chaty. Kamienicê wraz z nowym
osadnictwem rozpropagowali koloniœci niemieccy przy lokacji miast na
nowym prawie.  W Gubinie  uk³ad przestrzenny zgodny z tym prawem
zosta³ zaburzony przez istniej¹c¹ topografiê terenu. Powierzchnia rynku
z ratuszem i koœcio³em farnym wynosi ok. 25 ha. Przy lokacji  uk³ad
ulic musia³ byæ wpisany w teren miêdzy rzekami i ustalona w
œredniowieczu siatka ulic przetrwa³a do 1945 r. Na wskutek dzia³añ
wojennych i polityki pañstwa do 1956 r. centrum miasta przesta³o
istnieæ. Przetrwa³y tylko ruiny ratusza i koœcio³a farnego. Do rejestru
zabytków wpisano centrum miasta jako “uk³ad ulic”. Jest to osobliwoœæ
nie spotykana gdzie indziej.

Okres przed I wojn¹ œwiatow¹  to czas dobry dla miasta. Dane z 1884
r. podaj¹, ¿e zamieszkuje tu 26 130 mieszkañców. Dzia³a 10 zak³adów

Zenon Pilarczyk
Rozwój przestrzenny Gubina w XX
wieku
Czêœæ I - okres do I wojny œwiatowej
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przemys³owych zatrudniaj¹cych powy¿ej tysi¹ca pracowników. Mimo
du¿ych ró¿nic ekonomicznych nie notuje siê niepokojów spo³ecznych.
Cesarstwo Niemieckie zapewnia swoim obywatelom wzglêdny dobrobyt
i opiekê socjaln¹. Podobnie jest na Dolnych £u¿ycach. Gubin co prawda
od lat siedemdziesi¹tych XIX w ustêpuje pod wzglêdem dynamiki
rozwoju na rzecz Cottbus ale jest miastem kompletnym je¿eli oceniamy
zabudowê miejsk¹. Znajduj¹ siê tu odpowiednie budynki

Fot.1.Powiat Guben (2) graniczy³ z powiatami (od pó³nocy zgodnie z ruchem wskazówek
zegara): Lubus, Weststernberg (Torzym), Crossen, (Krosno Odrz.) Cottbus, Lubben.
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administracyjne, oœwiatowe, pocztê, teatr, muzeum miejskie,
krematorium i ca³a infrastruktura techniczna tj. sieæ drogowa, po³¹czenia
kolejowe, wewnêtrzna komunikacja miejska, kanalizacja, wie¿a
widokowa, sieæ wodoci¹gowa, elektryczna i gazowa. Wielkomiejskiego
charakteru miastu przydaj¹ czterokondygnacyjne kamienice czynszowe
w centrum miasta. Uzupe³nia je zabudowa jednorodzinna na obrze¿ach.

Powi¹zania zewnêtrzne
Znaczenie miasta dla regionu wzrasta z chwil¹ powo³ania po Kongresie

Wiedeñskim powiatu  gubiñskiego. Pierwszym starost¹ zostaje baron
Ernst Wilhelm von Manteuffel  auf  Zschiegern (1816 - 1829). Powiat
gubiñski rozci¹ga siê na kierunku pó³noc - po³udnie  na odleg³oœæ ok.50
km, natomiast na kierunku wschód - zachód  ok. 30 km. Granice powiatu
siêgaj¹ na pó³nocnym zachodzie po Mullrose, natomiast na po³udniowym
wschodzie dochodz¹ do Lubska. Jedynym miastem nale¿¹cym do powiatu
jest Fürstenberg n.Odr¹ (s³owiañski Przybrzeg), obecnie Eisen-
huttenstadt.

Bardzo du¿e znaczenie dla rozwoju miasta mia³o otwarcie linii
kolejowej  do Berlina przez Frankfurt  i do Wroc³awia przez Legnicê  w
dniu 1 wrzeœnia 1846 r. Nale¿y tu podkreœliæ du¿¹ operatywnoœæ
miejscowych w³adz poniewa¿ poprowadzenie kolei przez Gubin znacznie
wyd³u¿y³o po³¹czenie miêdzy Berlinem i Wroc³awiem. By³o to jedno z
najwa¿niejszych po³¹czeñ kolejowych w Prusach zbudowane przez
Towarzystwo Kolei Dolnoœl¹sko -Marchijskiej. Obecnie jest to linia nr
275. Pierwsza kolej napêdzana parowym powsta³a na trasie Stockton -
Darlington w Anglii w 1825 r., a w Niemczech miedzy Lipskiem i
Dreznem w 1839 r., budowa ka¿dej z linii trwa³a kilka lat w zale¿noœci
od przeszkód terenowych. PóŸniej powsta³y linie kolejowe Cottbus -
Poznañ (1.09.1871 r.), obecnie linia kolejowa nr 358 i do Forst (1.06.1904
r.). Pierwsze linie kolejowe mia³y ogromne znaczenie dla rozwoju
gospodarczego Gubina  pozwala³y na dostawê surowców i wywóz
produktów z miejscowych fabryk.

Zabudowa miejska przed I Wojn¹ Œwiatow¹
Intensywna  zabudowa widoczna na terenie "Starego Miasta" i tzw.

"Nowe Miasto''- obecna ul. Obroñców Pokoju . Olbrzymi  "Spichlerer -
Platz" po³udniow¹ granicê ma na obecnej ul. II Armii W.P i ul. W.
Andersa.  W miejscu obecnej p³ywalni widoczny  Szpital Miejski . Stare
Miasto w wyniku dzia³añ wojennych i rozbiórkowych przesta³o istnieæ
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i przez pó³ wieku Gubin by³ miastem bez Centrum. Obecnie z trudem
zaczyna ono na nowo pe³niæ swoj¹ funkcjê.

Ulica Piastowska na d³ugoœci do ul. Oœwiêcimskiej posiada, mniej
wiêcej, obecnie istniej¹c¹ zabudowê rezydencjonaln¹. Rezydencje
powsta³y po zbudowaniu dworca kolejowego. Do koñca XIX w. by³ to
najbardziej atrakcyjny teren inwestycyjny dla klasy œredniej. Ulica ta
³¹czy³a Stare Miasto z dworcem kolejowym. Wszyscy podró¿ni
przybywaj¹cy do miasta kolej¹  mogli zanocowaæ w hotelu Kronpritz
przy dworcu lub udaæ siê ul. Piastowsk¹ do centrum miasta. We
wszystkich miastach gdzie zbudowano nowe dworce kolejowe powsta³y
atrakcyjne ulice ³¹cz¹ce je z starym centrum. W Zielonej Górze np.
jest to Aleja Niepodleg³oœci. Dalej obecna ul. Piastowska przechodzi w

Fot.2. GUBEN 1914 r. Mapa z przewodnika po mieœcie.
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,,Promenadê'', która wysokim brzegiem Nysy £u¿yckiej prowadzi, obok
oczyszczalni œcieków, do mostu kolejowego. Po lewej stronie za
restauracj¹ parkow¹ zaczyna siê Park Alberta Koeniga. Ufundowa³ go
gubeñski drukarz i wydawca lokalnej gazety, który kupi³ 22 morgi ziemi
i zatrudni³ znanego ogrodnika i architekta krajobrazu z Berlina,
Brodersona. Powsta³ piêkny park otwarty 31 lipca 1904 r. Fundator
podarowa³ go miastu ,,na wieczne czasy". Nadburmistrz Bollmann
przej¹³ park stwierdzaj¹c: ,,Tak oto Per³a £u¿yc otrzyma³a nowy klejnot"
(2*) . Teren ten posiada du¿y potencja³ i niewielkim kosztem mo¿na
dokonaæ jego rewitalizacji. W tej czêœci miasta nie ma obecnej ul. 1
Maja, która powsta³a póŸniej i stanowi³a czêœæ obwodnicy kanalizuj¹cej
ruch z pó³nocny do mostu z pominiêciem Starego Miasta.

Zwarta zabudowa wystêpuje na ul. Rycerskiej do ul. Szkolnej i
przechodzi w zabudowê jednorodzinn¹ na ul. Platanowej.  Zabudowa
ul. Rycerskiej z wyj¹tkiem budynków na jej pocz¹tku siê nie zachowa³a.
By³ to teren zaciêtych walk w 1945 r. Ich uczestnicy wspominaj¹, ¿e
tutaj zastosowano korytarze komunikacyjne w piwnicach po przebiciu
œcian, pomys³ zapo¿yczony z Powstania Warszawskiego. Dalej na pó³noc
od ul. Platanowej widzimy tereny o zabudowie rozproszonej  i du¿o
rezerwy terenu pod budownictwo. S¹ to grunty o niskiej wartoœci
rolniczej  i jeszcze bez uzbrojenia w ulicy.

Na uwagê zas³uguje zwarta zabudowa ul. Szkolnej (zachowa³a siê w
dobrym stanie) oraz budynki przy ul. Ró¿anej  (nieliczne ubytki) i
zachowane budynki z elewacjami  w stylu  secesji. Ul. Gdañska w
pocz¹tkowym biegu podzieli³a los ul. Rycerskiej, od ul. ̄ wirki i Wigury
zachowa³y siê, z nielicznymi wyj¹tkami, obecnie istniej¹ce budynki.
Nie istnieje jeszcze w dzisiejszym kszta³cie ul. Paderewskiego.
Najwiêksze przeobra¿enia terenu nast¹pi³y w rejonie na po³udnie od
obecnej ul. Kresowej i Placu Boles³awa Chrobrego. Rysunek mapy na
fot. Nr 2 jest zgodny z panoram¹ tego miejsca na Fot. Nr 3. Wówczas
pó³nocn¹ granic¹ Placu Sportowego prowadzi stroma droga do
restauracji Friedrichshohe. Teren moreny czo³owej nie zawiera
podziemnych obiektów, które zosta³y zrealizowane póŸniej. Obecnie w
okolicy drogi mamy schron przeciwlotniczy  oraz magazyny - le¿akownie
browaru i lodownie (ch³odnie) w tym na pocz¹tku ul. Gen. Pu³askiego.
Obiekty podziemne zosta³y  prawdopodobnie zrealizowane metod¹
"odkrywkow¹". Stok zbocza zosta³ "wyciêty", urobek przemieszczono
powy¿ej i po wykonaniu pomieszczenia ca³oœæ zasypano. Wykonanie
takich inwestycji wymaga³o du¿ego kapita³u. Dzisiaj ,,podziemny Gubin''
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oczekuje monografii i sensownych pomys³ów na zagospodarowanie tych
przestrzeni.

Ul. dr. T. Kunickiego koñczy³a swój bieg dochodz¹c do ul. D¹brow-

skiego przez park im. A. Mickiewicza. By³ dodatkowy most na pó³noc
od mostu w ci¹gu ul. S³owackiego. Natomiast dzisiejsza ul. S³owackiego
by³a nieprzejezdna, nie by³o mostu i po³¹czenia z ul. Kunickiego. Rzeka
Lubsza jest na tym odcinku bardziej meandruj¹ca, by³o zapewnie póŸniej
"prostowanie" jej biegu.

Zwart¹ pierzejê pó³nocn¹ posiada³a ul. Wyspiañskiego do Kunickiego,
nastêpnie z przerwami w ul. Lubelskiej przechodzi³a ona w zwart¹
zabudowê ul. Kaliskiej. Obecna ul. Matejki jest zaznaczona jako
projektowana, bez zabudowy.

Ul. Œl¹ska do Legnickiej jest zabudowana obecnie istniej¹cymi
budynkami. Dalej na po³udnie mamy zabudowê rozproszon¹ o
charakterze wiejskim.

Ul. Ko³³¹taja nie ma po³¹czenia z ulic¹ Budziszyñsk¹. Jest ona
wyraŸnie szersza i by³a to zapewne projektowana po³udniowa obwodnica,

Fot.3.Teren obecnego Placu Boles³awa Chrobrego w 1910 r. Najbardziej przekszta³cone
miejsce w centrum miasta. Oprócz budowli podziemnych du¿e zmiany mamy w zieleni  i
uk³adzie komunikacyjnym. Obecnie czêœæ zieleni to naturalne "samosiejki" dziko
rosn¹ce. Po zwyciêstwie Prus nad Francj¹ w 1871 r. i powstaniu II Rzeszy Niemieckiej
dla upamiêtnienia tego faktu prowadzono spo³eczn¹ akcjê sadzenia dêbów. Wiele z nich
jest dziœ pomnikami przyrody.
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która mia³a poprowadziæ ruch poza Starym Miastem na most przy
elektrowni.

Czynniki  miastotwórcze
G³ównym czynnikiem miastotwórczym by³y du¿e zak³ady

przemys³owe. Przewa¿a³ przemys³ tekstylny i spo¿ywczy. Analizuj¹c
ówczesn¹ zabudowê widzimy, ¿e nie obowi¹zywa³y ¿adne przepisy
dotycz¹ce np. ochrony œrodowiska, strefowania funkcji terenu czy inne
regulacje w tym zakresie. Obowi¹zywa³o œwiête “prawo w³asnoœci”,
ka¿dy budowa³ na terenie, który mia³ i budowa³ co chcia³.

Dogodniejszy teren pod zabudowê du¿ych zak³adów przemys³owych

istnia³ po zachodniej stronie Nysy £u¿yckiej, by³ on w miarê p³aski i
dobrze skomunikowany z lini¹ kolejow¹. Wymieñmy tu wa¿niejsze
zak³ady:

- Przêdzalnia C.Lehmann's & Sohn, Alte Poststr. 9-10 (zachowano

Fot. 4 Widok z wie¿y koœcio³a farnego na pó³noc. Na pierwszym planie po prawej
widzimy Fabrykê Dro¿d¿y i Spirytusu (Fabrik Hefe und Spiritusfabrik  Emil Haak - adres
Crossener Mauer 5 - wg. M. Bartosik). Dalej obecna ul. Roosevelta i za Lubsz¹ koœció³
katolicki i cmentarz na Wzgórzu Wielkanocnym. Fabryka stanowi fragment zwartej
zabudowy Starego Miasta. Stan z 1917 r. Istniej¹cy komin, ni¿szy od Wzgórz Gubiñskich,
nie spe³nia³ swojej funkcji. W czasie ni¿u pogodowego dym zatruwa³ centrum miasta.
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obecnie fragment tego du¿ego zak³adu przy Nysie £u¿yckiej),
- Fabryka Kapeluszy: Anton Fiszer (Hear - Und Velourhut - fabrik

Uferstr. 26, obecnie Plastynarium ),
- Fabryka Kartonu i Papieru Weisa & Reohlera (Grunewalderstr. -

nie istnieje) - Fabryka Ram Z³oconych i Obrazowych Andersa &
Blumberga (Cottbuser Str. nie istnieje) - Dolno³u¿ycki M³yn Wodny
Stern i S-ka (Mittelstr. 21-21 nie istnieje) -  Fabryka Kapeluszy C.G.
Wilke ( Gasstr., obecnie Urz¹d Miasta i Muzeum  w Guben),  - Berliñsko-
Gubiñska Fabryka Kapeluszy W³osianych Sp. z o.o. przy Alte Poststr.
60 zaliczana do najwiêkszych tego typu zak³adów na œwiecie, w pewnym
okresie zatrudnia³a 4 tys. pracowników. Odt¹d kapelusze zosta³y mark¹
Guben. W  1854 r. Carl Gottlob Willke opatentowa³ metodê produkcji
sukna odpornego na wodê co dawa³o kapeluszom œwiatow¹ jakoœæ. Ponad
2/3 kapeluszy w Niemczach pochodzi³o z Guben.

Tradycje w³ókiennictwa by³y tu od dawna. W 1858 r. doliczono siê w
mieœcie 13 fabryk w³ókienniczych, a po zwyciêskiej wojnie 1870 r. ich
liczba wzros³a do 30. Warto zaznaczyæ ,ze rewolucja przemys³owa dotar³a
do miasta nad Nys¹ bardzo szybko, po zakoñczeniu kampanii
napoleoñskiej w l. 1816/17 .Pierwsz¹ maszynê parow¹ zastosowano w
1818 r. w przêdzalni Cockerilla. Rozwój przemys³u stymulowa³  rozwój
innych dziedzin gospodarki. Potrzebna by³a baza surowcowa. W du¿ej
mierze korzystano z surowca miejscowego. Rozwinê³o siê rolnictwo w
tym hodowla owiec i królików . Na dobry kapelusz zu¿ywano 13 królików.
Dwa du¿e browary wymaga³y uprawy specjalnych zbó¿ i temu
zapotrzebowaniu miejscowe rolnictwo sprosta³o. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ
produkcji przemys³owej wysy³ano na potrzeby aglomeracji berliñskiej
korzystaj¹c z dogodnego po³¹czenia kolejowego.

Przemys³ napêdza³ rozwój budownictwa. Na prze³omie wieków
rozwinê³o siê budownictwo kamienic czynszowych. By³y to
wielkomiejskie budynki wysokie na owe czasy. Czterokondygnacyjne
kamienice zachowa³y siê na pocz¹tku ul. Kresowej, Obroñców Pokoju,
Roosevelta. Wyposa¿enie mieszkañ by³o skromne jak na dzisiejsze czasy.
Ogrzewanie piecowe, woda i kanalizacja na klatce schodowej. Ubikacja
w podwórzu lub na pó³piêtrze klatki schodowej. W podwórzu znajdowa³y
siê pomieszczenia inwentarskie i ogródki. Ich mieszkañcy, którzy na
ogó³ w pierwszym pokoleniu zamieszkiwali w mieœcie hodowali drobny
inwentarz na w³asne potrzeby. Inne potrzeby bytowe jak magiel, pralnia
i ³aŸnia by³y zaspokajane zbiorowo. Na pocz¹tku wieku zbudowano ³aŸnie
publiczn¹, obecnie jest to budynek PTTK przy ul. Obroñców Pokoju.
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Listê us³ug publicznych uzupe³nia wykaz adresów 20 hoteli, zajazdów i
winiarni oraz 24 restauracji - wymieniony w wydawnictwie Alberta
Koeniga z tego okresu.

Infrastruktura techniczna
ENERGIA ELEKTRYCZNA. Rozwój energetyki wodnej przyspieszy³a

wielka powódŸ z 1897 r. zwana "potopem œl¹skim''. Miasto skorzysta³o
z dotacji centralnej na regulacjê rzek. Elektrowniê otwarto 4 maja 1904
r. Zainstalowane zosta³y pocz¹tkowo 4 turbiny typu Francisa o mocy
1,094 MW. Wykorzystano fundamenty dawnego m³yna ko³o mostu na
Nysie. Pr¹d elektryczny by³ g³ównie u¿ywany do napêdu tramwaju
miejskiego i do oœwietlenia ulic i mieszkañ. Linie przesy³owe by³y
g³ównie napowietrzne. W 1912 r. elektrowniê odkupi³a firma MEW ale
elektryfikacja postêpowa³a lawinowo mimo braku przepisów w tej
sprawie. Iloœæ wyprodukowanego pr¹du w danym roku zale¿a³a od iloœci
opadów w dorzeczu Nysy £u¿yckiej. Ale na owe czasy by³a ona
wystarczaj¹ca.

GAZ. Miasto posiada³o gazowniê miejsk¹, otwarto j¹ w 1857 r. jako
jedn¹ z pierwszych w kraju. W wyniku suchej destylacji wêgla przy ul.
Gasstrasse 11 produkowano gaz miejski. U¿ywany on by³ g³ownie do
oœwietlenia ulicznego miejsc przy urzêdach i hotelach za pomoc¹ 4 i 8 -
mio koszyczkowych lamp. PóŸniej gazu zaczêto u¿ywaæ do celów
grzewczych i jako paliwa do silników gazowych w przemyœle. Do
produkcji gazu u¿ywano wêgla dostarczanego kolej¹ z Zag³êbia
Wa³brzyskiego i Górnego Œl¹ska. Do zak³adu gazowniczego prowadzi³a

Fot. 5. Pierwsza Gazownia Miejska przy ul. Gasstrasse 11 - widok z roku 1860.
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specjalnie zbudowana bocznica kolejowa. W tym samym miejscu
produkowano niewielkie iloœci energii elektrycznej za pomoc¹ turbiny
opalanej wêglem.

WODOCI¥GI. Pierwsze wodoci¹gi istnia³y ju¿ w œredniowieczu, ko³o
1550 r. Zbiornik wodny na Bramie Klasztornej by³ nape³niany wod¹ z
Nysy £u¿yckiej za pomoc¹ ko³a wodnego napêdzanego pr¹dem rzeki.
Wodê rozprowadzano grawitacyjnie za pomoc¹ rur drewnianych (dr¹¿one
pnie ) ³¹czonych ³¹cznikami metalowymi. By³ to system skuteczny ale
o niezbyt du¿ej wydajnoœci. Mo¿liwe by³o tylko zwodoci¹gowanie miasta
w granicach murów. Zu¿yta woda by³a odprowadzana do fosy miejskiej.
W okresie letnim by³ nieprzyjemny zapach i istnia³o zagro¿enie
epidemiologiczne. Miasto by³o czuæ latem z odleg³oœci kilku kilometrów.
Nowoczesne zak³ady wodoci¹gowe zbudowano w 1879 r. przy ul.
Kaltenbornerstr. Ujêcie to znajdowa³o siê powy¿ej centrum miasta i
woda mog³a byæ czêœciowo rozprowadzana w pocz¹tkowym okresie
grawitacyjnie. Pocz¹tkowo pompy napêdza³y silniki na gaz w okresie
póŸniejszym do napêdu pomp stosowano energiê elektryczn¹ i zdolnoœci
przesy³owe wody znacznie wzros³y. W 1897 r po zbudowaniu stacji
uzdatniania wody wg. proj. prof. Behrenda z Berlina przez firmê Aird
& Co. Do sieci wodoci¹gowej w³¹czono prawie ca³e miasto. Dla czêœci
wschodniej oddalonej od stacji pomp i po³o¿onych na zboczach Wzgórz
Gubiñskich konieczne by³o drugie ujêcie wody, wykonano je w lesie
ko³o Kolonii Komorów. Ujêcie to zasila³o dwa zbiorniki wody na wzgórzu
Engelmana  o poj. 470 m3. (dziœ koniec ul. Ró¿anej) oraz o pojemnoœci
1240 m szeœæ. (na boisku obecnej SP 2) (2*). Pozyskiwana woda wg.
obecnych norm zawiera³a nadmiar ¿elaza i manganu.

KANALIZACJA. Po zbudowaniu sieci wodnej konieczna by³a budowa
kanalizacji grawitacyjnej (tylko takie wówczas budowano). Jej budowa
trwa³a w l. 1903-1906. G³ówny kolektor po³o¿ono wzd³u¿ Nysy £u¿yckiej
w ul. Piastowskiej. Ta czêœæ kanalizacji ma ma³y spadek i wytr¹ca siê
tu osad co powoduje koniecznoœæ czêstych czyszczeñ. Do kolektora
g³ównego dochodzi³y sieci zbiorcze z innych ulic. W ulicach o du¿ym
spadku drogi konieczne by³y studzienki pozwalaj¹ce na swobodny opad
œcieków.   W okolicach dzisiejszej ul. Morskiej zbudowano oczyszczalniê
œcieków . Œcieki nie by³y wówczas tak zanieczyszczone jak dziœ, nie
u¿ywano detergentów i ich iloœæ nie by³a tak wielka jak obecnie. W
oczyszczali dzia³a³y poletka osadowe. Œcieki przetrzymywane w tych
poletkach wytr¹ca³y osad i by³y odprowadzane do rzeki. Osad wówczas
pozbawiony zanieczyszczeñ chemicznych stanowi³ cenny nawóz. Du¿e
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czêœci miasta nie by³y pod³¹czone do kanalizacji ze wzglêdu na odwrotne
spadki terenu. Oddzielnie wykonano tzw. kanalizacjê burzow¹.
Odprowadza³a ona wody opadowe z ulic i placów bezpoœrednio do Lubszy
i Nysy £u¿yckiej. Kanalizacja ta zosta³a w wiêkszoœci zniszczona w
czasie ró¿nych robót ziemnych i nieznajomoœci jej istoty.

Gubiñska secesja
W omawianym okresie powsta³ nowy styl w sztuce i architekturze

nazwany secesj¹ (seccesio - z w³oskiego odejœcie). Rozwija³a siê ona w
architekturze latach 1890-1925. Charakterystycznymi cechami tego
stylu s¹: p³ynne faliste linie, ornamentacja abstrakcyjna b¹dŸ roœlinna.
Na elewacjach pojawiaj¹ siê postacie i maski d³ugow³osych kobiet.
Widoczne jest zami³owanie do miêkkich i krzywych wyobleñ oraz
inspiracja sztuk¹ japoñsk¹. Niestety nie przetrwa³o wiele budynków w
Gubinie z secesyjn¹ elewacj¹. Najwa¿niejszym obiektem zbudowanym
w tym stylu by³a wie¿a Bismarcka wysadzona w czasie walk o miasto w

Fot. 6 . Przyk³ad secesyjnego obramienia loggii w kamienicy przy ul Wyspiañskiego .
P³ynne linie wykonano w nadpro¿u oraz balustradzie. Niestety okna i inne elementy
usuniêto w czasie remontu. W takim przypadku nale¿a³o wykonaæ od wewn¹trz
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1945 r. Niektóre kamienice przy ul Ró¿anej, Wyspiañskiego, Szkolnej
nosz¹ œlady tego stylu. Oprócz zniszczeñ wojennych du¿o strat w sztuce
secesji naszego miasta spowodowa³y remonty i ocieplenia budynków.
Wykonawcy i inwestorzy nie zwracaj¹ nale¿nej uwagi na ochronê
dziedzictwa minionych lat zawartego w niepowtarzalnych obiektach.

Najciekawszym budynkiem, który siê zachowa³ z tamtego okresu
jest by³e muzeum miejskie (Stadt Museum) oddane do u¿ytku w lutym
1913 r. przy obecnej ul. 3 Maja 2. Jego architektura ma charakter
dydaktyczny,  zawiera elementy wielu stylów. Obecnie na jednym z
piêter znajduje siê Izba Muzealna i siedziba SPZG i zas³uguje na odrêbn¹
publikacjê.

Literatura:
(1*) - GUBIN - Ryszard Pantkowski  1998 r.
(2*) - GUBIÑSKIE VADEMECUM - Stefan Pilaczyñski 2017 r.
Fot. 1 - Fotografia autora z reprintu mapy wydanej przez Niederlausitzer Verlag
Fot 2-5 - strona www. fotopolska.eu
Fot.6  - autor

Gubin wczoraj
i dziœ

W albumie znajdzie siê
oko³o 300 widokówek i
zdjêæ dawnego i dzisiej-
szego miasta. Bêd¹ plany i
krótkie notki dotycz¹ce
publiko-wanych zdjêæ.
Wydanie albumu
zaplanowano na wrzesieñ-
paŸdziernik 2020.
Zapraszamy do wspó³-
pracy: SPZG ul. 3 Maja 2 -
codziennie 10.00 - 14.00.
(sp)

1.Koenigstrasse - 3 Maja
2.Blumenstrasse - Oœwiêcimska
3.Am Stadthof - Westerplatte
Widokówki i fotografie Marzena Bartosik
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Od wiosny do jesieni ptaki stroni¹ od ludzi. Jednak zim¹ zbli¿aj¹ siê
do ich siedzib i chêtnie korzystaj¹ z dobrodziejstw, jakie stwarza miasto.
Takim dobrodziejstwem jest ciep³o wytwarzane przez aglomeracjê
miejsk¹, a tak¿e os³ona przed dokuczliwymi wiatrami. Ka¿dy kierowca
maj¹cy samochód wyposa¿ony w termometr, doskonale wie, ¿e ró¿nica
temperatur miêdzy zwart¹ zabudow¹ a terenami odkrytymi wynosi
nawet kilka stopni i to na przestrzeni zaledwie kilkuset metrów. Poza
tym u³atwiony dostêp do pokarmu sk³ania ptaki do przebywania w
mieœcie. Nikogo nie dziwi widok sójek, srok, kawek, czy wron,
przeszukuj¹cych œmietniki i uliczne kosze, w nadziei na znalezienie
jakiegoœ smakowitego k¹ska.

Bezlistne o tej porze drzewa i krzewy pozwalaj¹ z daleka zauwa¿yæ
kolorowe sylwetki gili, bogatek, czy¿y, które w poszukiwaniu ¿eru
przemykaj¹ zgrabnie miêdzy ga³¹zkami. Korê pni drzew przeszukuj¹
kowaliki, dziêcio³y, pe³zacze. Na trawnikach i nieu¿ytkach, zesch³¹
roœlinnoœæ penetruj¹ trznadle, dzwoñce, kosy, szczyg³y czy grubodzioby.
Wróble i go³êbie miejskie wypatruj¹ nasion ukrytych w za³omach
chodników i ulic, czasami zupe³nie blisko ludzi. Dodaæ trzeba, ¿e ptaki
przylatuj¹ce z pó³nocy np. jery, czeczotki, jemio³uszki, (dla których
Polska jest ciep³ym krajem), s¹ mniej p³ochliwe, poniewa¿ w swojej
ojczyŸnie nie maj¹ prawie stycznoœci z cz³owiekiem. Nadarza siê, wiêc
okazja nie tylko do ich obserwacji z bliska, ale i do zrobienia im fotografii,
bo prawie ka¿dy z nas posiada aparat fotograficzny, choæby w telefonie
komórkowym. Najmniejsza odleg³oœæ, na jak¹ dopuszczaj¹ nas do siebie
ptaki, a po jej przekroczeniu natychmiast odlatuj¹ - nazywamy
dystansem ucieczki. Dystans ucieczki jest ró¿ny i zale¿y nie tylko od
gatunku ptaka, ale tak¿e okolicznoœci, a nawet pory roku. Oto kilka
przyk³adów na udokumentowanie tego faktu. Dobrze wszystkim znane,
bo przecie¿ obserwowane przez ca³y rok w Gubinie, kaczki krzy¿ówki
œmia³o podp³ywaj¹ do karmi¹cych je ludzi. Wystarczy na chwilê
zatrzymaæ siê na którymœ z mostów na rzece Lubszy czy brzegu Nysy,
aby kaczki te gromadnie do nas podp³ynê³y. Lecz poza terenem miejskim
krzy¿ówka jest niezwykle ostro¿na i na widok cz³owieka, albo
naturalnego swojego wroga (bielik, jastrz¹b), podrywa siê do lotu z
odleg³oœci kilkuset metrów. Wiem coœ o tym, poniewa¿ ka¿dego roku w

Lulian Lewandowski
Ptaki w okresie zimowym na terenie
miasta
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po³owie stycznia biorê udzia³ w zimowym liczenie ptaków wodnych na
Odrze i muszê powiedzieæ, ¿e ju¿ samo ukazanie siê samochodu w
pobli¿u kaczek, powoduje wœród nich pop³och. Mo¿e to niestety
œwiadczyæ o tym, ¿e myœliwi na "pióro" poluj¹ z samochodów.

Wróble osiedlaj¹ siê wy³¹cznie w pobli¿u siedzib ludzkich, dlatego s¹
dobrze znane przeciêtnemu mieszkañcowi miasta czy wioski. Mimo ¿e
towarzysz¹ cz³owiekowi od wieków, nie zatraci³y przezornoœci. Tam
gdzie znajduj¹ pokarm i uwa¿aj¹, ¿e s¹ w miarê bezpieczne, pl¹cz¹ siê
pozornie beztrosko tu¿ przy nogach przechodniów. Wystarczy jednak
zatrzymaæ siê na chwilê i uwa¿nie przypatrywaæ jednemu z nich, aby
wzbudziæ jego niepokój i szybki odlot na bezpieczn¹ odleg³oœæ. Wróbel,
którego próbowano z³apaæ ju¿ nigdy nie zbli¿y siê do cz³owieka na
wyci¹gniêcie rêki. To ta ostro¿noœæ w kontaktach z ludŸmi, spowodowana
wielowiekowymi przeœladowaniami, pozwoli³a przetrwaæ tym
niewielkim ptakom, uwa¿anymi przez jednych za szkodniki, a przez
drugich za stworzenia niew¹tpliwie po¿yteczne. Warto mo¿e
przypomnieæ, ¿e w XVIII wieku Fryderyk II Wielki (1712-1786), widz¹c
wróble ¿eruj¹ce na ³anach zbó¿ i rozdziobuj¹ce czereœnie na drzewach,
wprowadzi³ nakaz niszczenia ich na terenie ca³ej Brandenburgii.
Wyznaczy³ nawet cenê i rz¹d p³aci³ 6 fenigów za ka¿dego wróbla. Na
efekt tego zabiegu nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. W nastêpnych latach
owady zniszczy³ nie tylko owoce, ale i liœcie w sadach i przydro¿nych
alejach. W³adca cofn¹³ nakaz, a rz¹d musia³ siêgn¹æ po raz drugi po
pieni¹dze, tym razem na zakup wróbli. Nikt by nie pomyœla³, ¿e w 200
lat póŸniej, w po³owie lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku, historia
siê powtórzy w Chinach. Przewodnicz¹cy Mao Zedong (1893-1976) o
s³aby zbiór ry¿u oskar¿y³ wróble, na które wydano wyrok œmierci, a
chiñscy wieœniacy pod naciskiem komisarzy ludowych, wykonali plan
w stu procentach. Na skutki d³ugo nie czekano, braki ry¿u w pañstwie
spotêgowa³y siê wielokrotnie.

W Gubinie podczas zimowych mrozów, wróble "wprowadzi³y" siê do
marketu "Rondo", gdzie obserwowa³em je 8 lutego 2016 roku. Ludzie
patrzyli na nie z sympati¹, lecz w³aœciciel marketu ju¿ nie (sanepid).

Go³êbie miejskie korzystaj¹ z dokarmiania praktycznie rzecz bior¹c
przez ca³y rok. Ich populacja w naszym mieœcie jest doœæ stabilna, i
wynosi plus minus 160 osobników. Takie stado, aby przetrwaæ, musia³o
wypracowaæ sobie odpowiedni¹ strategiê, któr¹ spróbujê tu pokrótce
przedstawiæ. Go³êbie po nocy spêdzonej na budynkach przy Alte
Poststraße, w tym równie¿ na budynku Bundespolizei w Guben, rankiem
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przylatuj¹ pod "¯ó³te dachy", siadaj¹ na drzewa przy ulicy Kinowej i
czekaj¹ a¿ ludzie pracuj¹cy na targowisku miejskim podziel¹ siê z nimi,
jak co dzieñ - "œniadaniem". Nastêpnie przylatuj¹ na Farê i oczekuj¹,
a¿ z pobliskich domów przyjd¹ nastêpni ¿ywiciele, których rozpoznaj¹
ju¿ z daleka i ca³e stado z furkotem l¹duje pod ich nogami. Nastêpny
etap to przelot pod market "Netto", gdzie m³ode mamy, chc¹ce pokazaæ
dzieciom z bliska go³êbie, rzucaj¹ im, jak wszyscy zreszt¹, niew³aœciwy
pokarm. Go³êbie miejskie powinny dostawaæ pokarm gruboziarnisty
np. peluszkê, s³onecznik, groch, ziarna zbó¿, a dostaj¹ od ludzi mnóstwo
pieczywa, którego nie powinny jeœæ. Go³êbie miejskie ³atwo
przyzwyczajaj¹ siê do osób, które regularnie je karmi¹ i je¿eli osoby te
nie wykonuj¹ jakichœ gwa³townych ruchów, siadaj¹ na ich wyci¹gniêtych
d³oniach, ramionach, a nawet g³owie. W tym akurat konkretnym
przypadku dystans ucieczki nie istnieje, zast¹piony ca³kowitym
zaufaniem do cz³owieka, którego go³êbie rozpoznaj¹ indywidualnie.
Jednak¿e w stosunku do ludzi nerwowych oraz dzieci, które próbuj¹ je
³apaæ, zachowuj¹ ostro¿noœæ. Koczuj¹ce po mieœcie go³êbie doskonale
wiedz¹ gdzie, i o jakiej porze, mog¹ liczyæ na pokarm.

Nie jestem zwolennikiem dokarmiania ptaków, poniewa¿ ptaki
zimuj¹ce w naszym kraju s¹ przystosowane do warunków, jakie tu
panuj¹ od listopada do marca i potrafi¹ znaleŸæ sobie pokarm, mimo

Dokarmiane go³êbi miejskich. Fot. J. Lewandowski
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mrozów i pokrywy œnie¿nej. Je¿eli jednak ktoœ zdecydowa³ siê na zimowe
dokarmianie ptaków, to powinien zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e wzi¹³
na siebie powa¿ny obowi¹zek. Musi pamiêtaæ o tym, ¿e przyzwyczajone
do naszej pomocy ptaki, bêd¹ cierpliwie czeka³y przy karmniku lub
miejscu karmienia na swojego dobroczyñcê. Lecz je¿eli ten siê nie zjawi,
ptakom mo¿e nie wystarczyæ czasu (dzieñ jest krótki), na zgromadzenie
odpowiedniego zapasu kalorii, który pozwoli przetrwaæ im d³ug¹, zimow¹
noc. Dlatego warto g³êboko siê zastanowiæ przed podjêciem decyzji o
dokarmianiu, czy staæ nas na systematyczne dokarmianie i czy w
warunkach naprawdê niesprzyjaj¹cej aury, bêdziemy w stanie wyjœæ z
domu, aby ptakom pomagaæ. Machniêcie rêk¹ i powiedzenie "dziœ jest
za zimno, nie idê do karmników", mo¿e oznaczaæ wyrok na osobniki
s³absze i ptaki wêdrowne (rudziki, ziêby), które podjê³y ryzyko
przezimowania na miejscu. Wynika z tego jasno, ¿e w takim wypadku
lepiej w ogóle zrezygnowaæ z dokarmiania, daj¹c ptakom w ten sposób
ca³y dzieñ na zdobywanie pokarmu. Jest to z pewnoœci¹ bardziej
humanitarne ni¿ sporadyczne dokarmianie. Te osoby, które regularnie
dokarmiaj¹ ptaki, wiedz¹ z w³asnego doœwiadczenia, ¿e potrafi¹ one
pukaæ w okno, domagaj¹c siê niejako, uzupe³nienia ziarna w karmniku.
Wszyscy wiemy, ¿e w okresie silnych mrozów zwierzêta "ci¹gn¹" w
pobli¿e siedzib ludzkich, i zdarza siê, ¿e kuropatwy i ba¿anty chroni¹
siê w przydomowych ogródkach pod namiotami z folii. Przy ulicach
po³o¿onych na obrze¿ach miasta np. Legnickiej, Krakowskiej,
Przemys³owej, czy Sikorskiego, oraz ogródkach dzia³kowych "¯wirek",
czy "Wzgórze", wielokrotnie obserwowa³em kuropatwy i ba¿anty, które
spod œniegu wygrzebywa³y oziminy i wszelkiego rodzaju nasiona. Zdarza
siê, ¿e po chwilowej odwil¿y lub m¿awce chwyta mróz, powoduj¹c
ca³kowite oblodzenie drzew i krzewów, a to ptakom uniemo¿liwia
zdobycie jakiegokolwiek pokarmu. Wtedy w³aœnie, dla wielu z nich,
zasoby karmników s¹ bezcenne.

Co kilka lat zdarzaj¹ siê inwazje ptaków, które masowo przylatuj¹ do
naszego kraju. W gubiñskich warunkach dotyczy to g³ównie
jemio³uszek, czeczotek, gili i jerów. Najwiêksz¹ koncentracjê
jemio³uszek, oko³o 500 ptaków, odnotowano 14 stycznia 2001 roku, przy
ulicy Zygmunta Starego, gdzie w towarzystwie ponad setki kwiczo³ów
ogo³aca³y z owoców przydro¿ne jarzêbiny. O ich ma³ej p³ochliwoœci, mo¿e
œwiadczyæ obserwacja dokonana 21 grudnia 2016 roku, kiedy to 20
jemio³uszek ¿erowa³o na jarzêbinach rosn¹cych na os. E. Plater, pod
blokiem nr 4. Zupe³nie nie zwraca³y na mnie uwagi, choæ przygl¹da³em
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im siê z odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ cztery metry.
Niektóre ptaki wêdrowne, które powinny odlecieæ z naszego kraju,

podejmuj¹ ryzyko przezimowania, lecz w razie surowej zimy, Ÿle siê to
dla nich koñczy.  Natomiast przy ³agodnej zimie, takie ryzyko im siê
op³aca, poniewa¿ pozwala na wczeœniejsze zajêcie najlepszych terytoriów
lêgowych - jeszcze przed przybyciem konkurentów. Pomijam tu sytuacje
losowe uniemo¿liwiaj¹ce odlot na zimowiska z Polski ptakom
os³abionym, kontuzjowanym albo rannym.

Wœród przyczyn, dla których ptaki nie odlatuj¹ na zimowiska, podaje
siê zwykle stopniowe ocieplanie klimatu, oraz ³atwiejsze ¿ycie w
s¹siedztwie wiêkszych osiedli ludzkich i zapewne jest w tym sporo racji.

Koñcz¹c, chcia³bym powiedzieæ, ¿e wystawienie karmnika za okno,
to nie tylko doraŸna pomoc zimuj¹cym ptakom, ale tak¿e doskona³a
okazja, aby nauczyæ siê je rozpoznawaæ. Bo przecie¿ na pytanie dziecka:
"Co to za ptak?" - jedyn¹ odpowiedzi¹ wcale nie musi byæ bezradne
wzruszenie ramion.

Gubin 29.10.2019

Kiedyœ w ...

Ze Ÿród³a dobrze poinformowanego wiadomo, ¿e panowie na fotografii to gubinianie, ¿e
stoj¹ nad morzem choæ niekoniecznie w strojach pla¿owych. Mo¿e czekaj¹ na okrêt do
Szwecji? Mo¿e ktoœ wie wiêcej?
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Opowiadanie zajê³o I miejsce w konkursie literackim "O Pióro Reymonta"
organizowanym w Kobielach Wielkich - miejscu urodzenia Noblisty.
Zosta³o zamieszczone w tomiku opowiadañ Anny Konstanty pt. "Cztery
do kwadratu" w czêœci "Odrobina magii".
Sama autorka twierdzi, ¿e choæ postacie zamieszczone w opowiada-
niu s¹ fikcyjne to jego atmosfera, przyroda, nastrój pewnego rozle-
niwienia, relacje miêdzyludzkie zosta³y zaczerpniête z jej rodzinnego
Chlebowa. W zapachu domowego chleba i wspomnieniach o wspólnym
pieczeniu bu³eczek ³atwo odnaleŸæ magiê.

- Dobrze siê czujesz babciu? - pytam. - Zadzwoniæ po doktora?
A ona tylko ³ypie na mnie z³ym okiem. Ma³a, zasuszona, a wci¹¿ siê jej

bojê.
- Ja doktorów nie potrzebujê - mówi jadowicie - g³odna jestem.
Patrzê na ojca, bo nie wiem o co chodzi. Po to mnie wzywa³? Oderwa³

od pracy, kaza³ szybko przyje¿d¿aæ, bo babcia umiera, a ona tylko g³odna?
Ojciec rozk³ada rêce i ci¹gnie mnie do kuchni wiêc zostawiamy babciê

nakryt¹ puchow¹ pierzyn¹ i idziemy do wielkiej kuchni, w której wci¹¿
honorowe miejsce zajmuje stó³ nakryty cerat¹. Siadamy na rozesch³ych,
skrzypi¹cych krzes³ach, a ojciec zagl¹da w stronê pokoju, jakby z obaw¹.

- Nie chce jeœæ - szepcze do mnie.
- Ale mówi, ¿e g³odna.
- Mówi, ¿e g³odna, ale chce chleba.
- To co? - pytam lekko poirytowana, bo jecha³am dwieœcie kilometrów

po wsiowych drogach i mam prawo do poirytowania. - Zabrak³o chleba w
sklepie?

- Ona nie chce ze sklepu, chce domowy.
- A jaka to ró¿nica? W sklepie te¿ mo¿na kupiæ domowy.
- Dla niej ró¿nica, widzisz - mówi skruszony ojciec - kupowa³em ró¿ne,

od bab co piek¹ chleb te¿ kupowa³em, ale ona chce domowy, z naszego
pieca. I chce mas³o zrobione w domu, rosó³ z prawdziwej kury, i sernik.

- Taka niena¿arta? - mówiê i ³ypiê na walizkê stoj¹c¹ w progu.
Spakowa³am czarny kostium ¿eby byæ przygotowan¹ na najgorsze, a tu
najgorsze przybra³o zupe³nie inn¹ barwê. Zastanawiam siê czy w ogóle
siê rozpakowaæ. Dwie godzinki i mog³abym byæ z powrotem w swoim
mieszkanku z ogrzewaniem i ciep³¹ wod¹ ca³¹ dobê, ale ojciec patrzy na

Anna Konstanty
"Chleba naszego"
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mnie z nadziej¹. Widzê, ¿e od czasu kiedy spotkaliœmy siê ostatnio posiwia³
i trochê siê zgarbi³. Nie ma w nim ani odrobiny dawnego siebie.

- Masz ju¿ emeryturê tato? - pytam.
- No co ty - zaprzecza - jeszcze piêæ lat, mam dopiero szeœædziesi¹tkê.
- No tak - przypominam sobie, ¿e dla Zusu jest jeszcze m³ody. Ma

dopiero szeœædziesi¹tkê. On szeœædziesi¹tkê, babcia osiemdziesi¹tkê, a
ja czterdziestkê. Tak to siê pouk³ada³o w równych odstêpach, a ja, na
z³oœæ rodzinie, nie urodzi³am wnuka, który teraz powinien mieæ
dwudziestkê i staraæ siê ju¿ o zachowanie równego odstêpu do prawnuka.
Otrz¹snê³am siê na tê myœl. Tylko na tej zapad³ej wsi mo¿na myœleæ, ¿e
czterdziestoletnia babcia to coœ normalnego.

- Wracam z pracy o pi¹tej i muszê siê zaj¹æ babci¹, a ona coraz trudniejsza
- mówi ojciec - mama jakoœ sobie z ni¹ radzi³a, a ja…

Nie dopowiada, ale dopowiadam sobie sama. On nie ma si³y. Nie ma
si³y i nie ma chêci, widaæ to po nim i po zaniedbanej kuchni, po nieumytych
naczyniach w zlewie i nienaprawionej furtce. Dziwnie mi wiedzieæ go
takim podupad³ym i zaczynam rozumieæ dlaczego patrzy na mnie z
nadziej¹. Babcia nigdy nie by³a ³atwa w po¿yciu. Kiedy by³am ma³a
uwa¿a³am j¹ za czarownicê, bo zazwyczaj mamrota³a pod nosem swoje
magiczne zaklêcia.

- Jak mogê pomóc? - pytam. Pytam œwiadoma tego, ¿e jeœli pomoc
potrwa d³u¿ej ni¿ piêæ dni to z wyjazdem do Egiptu mogê siê po¿egnaæ. Z
zaliczk¹ te¿.

- Upiek³abyœ chleb?
- Ja? - nie dowierzam. Ja mam upiec chleb? Nie jad³am chleba od

dwudziestu lat, nie kupujê, nie piekê. - Nie umiem tato.
- Widzia³aœ jak mama piecze. Na pewno coœ ci siê przypomni.
Idê nalaæ sobie wody z kranu, bo mi s³abo. Wspomnienie mamy to

wyrzut sumienia. Nie przyjecha³am kiedy zachorowa³a, bo mia³am piln¹
pracê w wydawnictwie, pilne spotkanie i pilne cokolwiek. Nie wiedzia³am,
¿e to choroba, na któr¹ siê tak szybko umiera. Pewnie gdyby ktoœ mnie
uprzedzi³, ¿e to ostatnia szansa…

- Tu mam jej zeszyt z przepisami - mówi ojciec i wyjmuje z szuflady
zawini¹tko. Owin¹³ go œciereczk¹ i zawi¹za³ sznurkiem, jak coœ cennego.
- Jest przepis na sernik. Zobacz.

Podsuwa mi go pod nos tak blisko, ¿e czujê wszystkie zapachy
dzieciñstwa. Olejek waniliowy wsi¹k³ w wyplamione strony. Czujê kakao
i cynamon, na stronach czerwone œlady po wiœniach, które ucieka³y mi z
rêki przy drylowaniu i zaznaczy³y tam swój œlad, rozlany olej, t³uste
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odciski moich palców zostawione podczas pomagania mamie w kuchni.
- Wanilia - mówimy z ojcem równoczeœnie, a w jego oczach wybucha

têsknota za mam¹. Mama zawsze pachnia³a wanili¹. Dodawa³a jej do
sernika, do budyniu i do dro¿d¿owych bu³eczek z d¿emem, i chyba nosi³a
w kieszeniach, bo ka¿dy jej ruch w kuchni roztacza³ zapach wanilii. Ojciec
siê postarza³ odk¹d w domu przesta³o pachnieæ wanili¹.

- Zostaniesz Haniu? - pyta - Chocia¿ do czerwca?
Do czerwca, a to ledwo pocz¹tek maja. Mam pracê do skoñczenia,

umówion¹ wizytê u kosmetyczki, dwa przyjêcia, na których warto siê
pokazaæ i Egipt z Jarem¹. Najbardziej ¿al mi Egiptu. Jarema w s³oñcu
wygl¹da jak m³ody Ra.

- Zostanê. - Potwierdzam. Jak mog³abym odmówiæ?

Skoro œwit o ósmej rano biorê siê do roboty. Ojciec ze mn¹, bo ma
wolna sobotê. Sprz¹tam kuchniê i zastanawiam siê sk¹d wzi¹æ przepis,
bo w zeszycie mamy nie znalaz³am przepisu na chleb. Nie by³o na chleb,
na mas³o, na rosó³ ani na pierogi, bo przecie¿ ka¿da szanuj¹ca siê
gospodyni domowa takie przepisypowinna mieæ w ma³ym palcu. Mama
chleb piek³a rzadko, raczej jako ciekawostkê kulinarn¹, ale recepturê
mia³a zakodowan¹ gdzieœ w swojej wiejskiej duszy wykarmionej pszenic¹.
Sypa³a m¹kê na stolnicê i wi¹za³a z ty³u fartuch w ma³e, niebieskie
kwiatuszki.

- Drzewo gotowe? - pyta³a ojca, który mia³ za zadanie nagrzaæ piec
chlebowy i zawsze bra³ siê za to z oci¹ganiem.

- Drzewo gotowe? - pytam ojca ¿eby za¿artowaæ i przywo³aæ ten nastrój
domowego, um¹czonego rozgardiaszu.

- Piec siê zawali³ - odpowiada ponuro ojciec, a babcia w pokoju odmawia
p³aczliwe "Ojcze nasz". To jej codzienna modlitwa poranna,
przedœniadaniowa.

- Chleba naszego powszedniego - zawodzi w nasz¹ stronê zupe³nie
jakbyœmy oboje chcieli j¹ zag³odziæ na œmieræ.

- Piec siê zawali³ babciu - mówiê g³oœno, bo nie jestem pewna czy babcia
ju¿ nie og³uch³a - upiekê ci chleb w piekarniku.

- Chleba naszego powszedniego - zawodzi ona jeszcze bardziej p³aczliwie
- naszego powszedniego.

Robiê palcem kó³ko na g³owie wzrokiem pytaj¹c ojca czy ona aby nie
zbzikowa³a. Ojciec wzrusza ramionami na znak, ¿e nie wie.

- Od miesi¹ca tak siê modli - mówi mi cicho. - Chleb ma byæ nasz,
powszedni. Z pieca i na zakwasie. A mas³o z mleka od krowy ¿eby pachnia³o
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œmietan¹. A rosó³ z takiej kury co chodzi po podwórku i grzebie nog¹ za
robakami.

- Znaczy zbzikowa³a - podsumowujê.
- Ja nie chcê byæ tym co zag³odzi³ w³asn¹ matkê - mówi ojciec z moc¹ -

ona ju¿ schud³a dziesiêæ kilo, ledwo do koœcio³a mo¿e zajœæ. Piec naprawiê,
tylko czy ty zrobisz ten chleb z mas³em?

- No pewnie, ¿e zrobiê - ciskam ze z³oœci¹. Od dwudziestu lat mieszkam
w wielkim mieœcie wœród stada rekinów i jakoœ sobie radzê. Mam wiedzê,
mam pieni¹dze, mam zdolnoœci przywódcze. Kreatywnoœæ, asertywnoœæ…
wiêcej ni¿ potrzeba do upieczenia g³upiego chleba.

Naprawiamy piec. Wczoraj ca³y dzieñ wynosiliœmy z szopy stare graty
¿eby go odgruzowaæ. Kaza³am ojcu wyrzuciæ wszystkie "przydasie" i
sprzedaæ na z³om stare sprzêty. Zosta³ tylko rower mamy z koszykiem
przy kierownicy i dzwonkiem, który, o dziwo, dzwoni dok³adnie tak jak
powinien. Rower jest ³adny, czysty, mama jeŸdzi³a na nim tylko do sklepu
i "na kawkê" do pani £ucki. Mo¿e pani £ucka wie jak siê piecze chleb?

- Podaj, Haniu, szufelkê - mówi ojciec z cienia w k¹cie. Zasapa³ siê.
Powyci¹ga³ zawalone ceg³y, jakieœ kafle i p³yty, teraz wybiera sadzê. Babcia
kontroluje prace z ³aweczki na ganku, wygl¹da jakby nam nie ufa³a wiêc
ostentacyjnie pomagam - podci¹gam spodnie i ocieram pot z czo³a.

- Podaj Haniu wiadro - wo³a mnie ojciec wiêc biegnê, niech babcia
widzi, ¿e siê staram. Biegnê i wpadam na ojca, w piecu coœ spada i wybucha
z niezbyt g³oœnym "puff" wydobywaj¹cym siê z g³êbi,to na pewno nie
powojenny niewypa³, ale przezornie biegniemy do wyjœcia przecieraj¹c
zaklejone oczy. Nic nie wiedzê, mrugam nerwowo i szukam wokó³ siebie
œwiat³a, ale obok tylko jakaœ dziwna czarna postaæ, mrugaj¹ca tak samo
jak ja, z szufelk¹ w jednej rêce i wid³ami w drugiej.

- Diabe³ - mówiê mimowolnie i s³yszê jak babcia na ganku rechocze.
Jeszcze raz przecieram oczy, ale ojciec wci¹¿ wygl¹da jak diabe³. Czarna

twarz, czarne ³apy i wid³y, pod powiekami po³yskuj¹ mu tylko bia³e bia³ka
oczu.

- Wygl¹dasz jak diabe³ tato - œmiejê siê, a¿ mi siê krêci w g³owie i k³adê
siê na trawie.

- Ty nie lepiej - œmieje siê ojciec i œwieci zêbami spod poczernia³ych
warg. Zêby ma trochê krzywe i trochê ¿ó³te wiêc jeszcze bardziej
upodabnia go to do diab³a.

- Prawdziwy diabe³ - nie mogê siê powstrzymaæ od dziecinnego pisku.
Jakie to œmieszne! Zupe³nie jak polewanie nas wod¹ z konewki kiedy



64  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

mama podlewa³a pomidory, a ja biega³am boso miêdzy grz¹dkami, albo
jak ci¹ganie na sankach slalomem miêdzy brzózkami, albo jak skakanie
ze sto³u na wytrzepan¹ i napuszon¹ pierzynê babci. Jakie to wszystko
by³o œmieszne, jakie piêkne, jak dobrze siê œmiaæ z ojcem. On k³adzie siê
obok mnie na trawie, szuka mojej rêki, obejmuje ramieniem.

- Dobrze, ¿e przyjecha³aœ Hanuœ - mówi przez œmiech.
Chcia³abym mu powiedzieæ coœ mi³ego, ale nie potrafiê. W domu

niewiele mówi³o siê o uczuciach wiêc nie przychodzi mi to naturalnie.
Kocha³o siê bez mówienia, nie szasta³o wyznaniami, te¿ tak mam.

- Te¿ siê cieszê tato.
Przerywa nam szum za p³otem. Znam ten szum. Rozpoznajê cichy

œpiew silnika czarnego audi Jaremy i jego samego za kierownic¹. Szuka
wzrokiem numeru na budynku i wysiada z auta, a ja le¿ê na trawie ca³a
w sadzy.

- Moje spodnie - jêczê widz¹c czarne plamy na d¿insach, a on ju¿ wygra³
potyczkê z zepsut¹ furtk¹ i wchodzi na podwórko. Taki elegancki w
porównaniu z odrapanym murem i pochylonym p³otem.

- Co ty tu robisz? - pytam zaskoczona, wtóruj¹ mi pytaj¹ce spojrzenia
ojca i babci. Oni go nie znaj¹, nigdy nie mówi³am w domu o swoich
mê¿czyznach, bo w ich mniemaniu mê¿czyzna w ¿yciu kobiety powinien
byæ tylko jeden, do¿ywotnio. ¯adnego wczeœniej nie chcia³am posiadaæ
do¿ywotnio, ale on… mo¿e…

- Mieliœmy spêdziæ razem urlop - mówi Jarema k³aniaj¹c siê babci.
Oby tylko go nie wystraszy³a aparycja Baby Jagi.

- W Egipcie.
- Egipska wieœ czy polska wieœ - pokazuje palcem bocianie gniazdo na

d³ugiej tyczce - bocianom wszystko jedno.

Majowy wieczór. Przekwitaj¹cy bez ust¹pi³ miejsca akacjom, grube
pêki akacjowych kwiatów wisz¹ po obu stronach drogi, tak nisko, ¿e
musimy siê pochylaæ przeje¿d¿aj¹c. Jarema peda³uje na starym rowerze
ojca, ja na zgrabnej damce mamy. Zosta³, bo upar³ siê, ¿e zostanie. Nie
wiedzia³am gdzie go po³o¿yæ, ale ostatecznie œpi ze mn¹. W mieœcie nikogo
nie obchodzi kto z kim œpi, tutaj ca³a wieœ huczy, ¿e przywioz³am gacha,
ale jestem doros³a i podoba mi siê ten mój gach.Babcia wymamrota³a
wprawdzie, ¿e siê nie godzi pod jedn¹ pierzyn¹, ale jakoœ cicho i bez
przekonania.

- Osza³amiaj¹cy zapach - krzyczy Jarema z ty³u.
Wyprzedzi³am go o dobre sto metrów. Nogi same cisn¹ na peda³y,
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zapomnia³am jak cudownie jest jechaæ na rowerze prawdziw¹ drog¹. Ten
stacjonarny w si³owni porusza te same miêœnie, ale nie porusza serca.
Na drodze wieje wiatr i pachn¹ akacje, a œpiew tysi¹ca ptaków w koronach
drzew jest g³oœny i napastliwy, tu wszystko ¿yje.

Jedziemy do Rybarskich, do s¹siedniej wsi, po mleko od krowy,
œmietanê i ser.

- Jak bêdzie mia³a to sprzeda, nie trzeba zamawiaæ - powiedzia³ ojciec
wiêc pojechaliœmy.

Babcia rzeczywiœcie prawie nic nie je, memla tylko w ustach tê modlitwê
o chleb i od czasu do czasu powtarza, ¿e jest g³odna. Przesta³am myœleæ,
¿e to z³oœliwoœci staruszki, bo jest w jej modlitwach coœ przejmuj¹cego,
tyle w nich têsknoty i pragnienia. Lekarz powiedzia³, ¿e gaœnie w oczach,
¿e to ju¿ ten wiek.

- Ugotujê ci babciu kaszy na prawdziwym mleku - obieca³am wiêc
jedziemy.

U Rybarskich pora dojenia. Idziemy od razu we w³aœciwym kierunku,
bo na bramie ktoœ przyklei³ strza³kê "mleko, œmietana". W podwórzu ani
jednego ŸdŸb³a trawy, ale przed domem ³adny p³otek, trawniczek i rabatki
z kwiatami, pies ³añcuchowy szczeka na nas wœciekle i jednostajnie.

- Dzieñ dobry - mówi Jarema do gospodyni, która wita nas w progu
stajni. - Chcemy kupiæ mleko, œmietanê i ser.

- Macie kankê? - pyta ona, a my spogl¹damy po sobie.
- Miastowe dzieci - mruczy. - To w co to mleko mam laæ? Dam wam

kankê. Sera te¿ wam dam, poczekajcie tu, bo mam w domu, dopiero co
odciskany.

Stoimy pos³usznie przy stajni. Zapach moich perfum za czterysta
osiemdziesi¹t z³otych miesza siê z zapachem krowiego ³ajna.

- Bêdziesz dzisiaj wcina³ krowi ser ze szczypiorkiem - ostrzegam, ale
Jarema tylko siê oblizuje. Wszystko je i nie grymasi chocia¿ w mieœcie
jadamy g³ównie bezmiêsnie, bezcukrowo, bezglutenowo. Pobyt na wsi
przyj¹³ na klatê ze wszystkimi atrakcjami ³¹cznie z tym, ¿e poranny
prysznic mo¿na braæ tylko w zimnej wodzie. Popo³udniami pomaga ojcu
reperowaæ p³ot i wypaliæ po³atany piec chlebowy. Dziarsko chwyta ³opatê
i podwija rêkawy koszul od Vistuli ¿eby rozrzuciæ gnój i przekopaæ grz¹dki,
bo babcia chce mieæ domowy szczypiorek do sera, a ogród zarós³. G³upio
mi, ¿e grzebie siê w gnoju zamiast wypoczywaæ w ciep³ym klimacie, pewnie
nie tego siê spodziewa³.

- Tu macie œmietankê, tu ser. Zaraz wam nalejê mleka - mówi gospodyni
zamiataj¹c spódnic¹ próg - tylko oddajcie kanki, bo ostatnie mam.



66  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

- Mo¿e za nie zap³acê, albo zostawiê jak¹œ kaucjê - proponujê.
- Zwariowa³a czy co - oponuje Rybarska - od swoich mam kaucjê braæ?
- Od swoich?
Jarema w ubraniu sportowym prosto z najmodniejszego katalogu

wygl¹da dla niej jak swój?
- Macie tu mleko i jedŸcie z Bogiem. Ojca pozdrów. Babcia ju¿ zdrowsza?
- Podupad³a.
- Co robiæ, na ka¿dego przyjdzie kres - wzdycha Rybarska, chocia¿ na

ni¹ chyba jeszcze nie teraz. Ona klockowata, ale silna, rumiana, ¿wawa,
ile ona mo¿e mieæ lat?

- Babci siê chleba chce - mówiê tkniêta przeczuciem. - Tata naprawi³
piec, ale nie mamy przepisu.

Ona siê œmieje.
- Co ty Hania, zapomnia³aœ jak upiec chleb? Mama nie piek³a?
Wstyd mi. Zdobywanie dyplomów i nagród kwartalnych pozbawi³o mnie

podstawowych ¿yciowych kwalifikacji.
- Zakwasu nie mam - t³umaczê siê.
- Zakwas mogê ci daæ - mówi ona -podkarmisz na noc i jutro mo¿esz

piec.
- Naprawdê? Pójdê z pani¹ - biegnê za ni¹, g³ównie po to ¿eby Jarema

nie us³ysza³ jak bêdê j¹ wypytywaæ o szczegó³y. Przecie¿ nic nie wiem,
mama karmi³a zakwas, zagniata³a ciasto, formowa³a bochenki w
koszykach i robi³a znak krzy¿a, odruchowo i bez zastanowienia, a ja
wszystko zapomnia³am. Gdyby mama ¿y³a pokiwa³aby g³ow¹ z pob³a¿liw¹
nagan¹ w oczach i pokaza³a mi wszystko jeszcze raz. Szkoda, ¿e nie
zd¹¿y³am poprosiæ.

Zabijamy kurê. To znaczy - na razie planujemy zabójstwo. Ojciec poszed³
do s¹siada naostrzyæ siekierê, a ja z Jarem¹ siedzimy na ganku i
ukradkiem przypatrujemy siê dwóm kurkom spaceruj¹cym po podwórzu.
Kupi³am je od jednej gospodyni ze wsi.

- S³ysza³am, ¿e ma pani kury - powiedzia³am, a ona siê obrazi³a, ¿e
mówiê do niej pani.

- Jaka ja dla ciebie pani? - wykrzyknê³a. - Przecie¿ twojej babki
szwagierka i moja siostra z jednego domu, a twój wujek Mietek siê o¿eni³
z nasz¹ Helk¹. Z Kaœk¹ przecie¿ chodzi³aœ do jednej klasy. Co ty Hanka,
obca dla nas?

- Przepraszam ciociu - przypomnia³am sobie, ¿e u nas nikt nie by³ obcy.
- Babcia bardzo chce zjeœæ rosó³ z kury to mo¿e by ciocia sprzeda³a
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jedn¹.
- Co mam nie sprzedaæ. Staruszce przecie¿ nie odmówiê, bo grzech.

Ale dwie, bo mi zostanie nie do pary.
- No dobrze - zgodzi³am siê, bo pamiêtam tê zabawn¹ wiarê w przes¹dy.

Sama przesi¹k³am ni¹ tak mocno, ¿e do dzisiaj nie stawiam butów na
stole, chocia¿ nie pamiêtam dlaczego.

Teraz wybieramy, która z kur ma zgin¹æ pierwsza. Bia³a ma nad rud¹
tê przewagê, ¿e rano znios³a jajko, które babcia zjad³a z apetytem
wychwalaj¹c pod niebiosa. Warto by by³o j¹ ocaliæ.

- Ty wybierz - mówiê do Jaremy, bo ¿al mi jednej i drugiej. Pamiêtam
dok³adnie jak kura pozbawiona ju¿ g³owy trzepocze skrzyd³ami i fruwa
po ca³ym podwórku znacz¹c za sob¹ krwawy œlad. Potem trzeba bêdzie
j¹ oblaæ wrz¹tkiem, oskubaæ i wypatroszyæ. Obrzydliwe, œmierdz¹ce
zajêcia, z których zawsze by³am zwolniona, bo mama bra³a to na siebie.
Odr¹bywanie g³owy siekier¹ te¿ mia³a opanowane do perfekcji.

- Zobaczymy, która da siê z³apaæ - mówi on przypominaj¹c mi, ¿e czeka
nas jeszcze bieganie za kurami po ca³ym podwórku. ¯e te¿ Jarema musi
to wszystkoogl¹daæ. Ten gruboœcienny dom z przeci¹gami, zagracone szopy
i mnie w gumowych k³apciach ogrodniczych. Moje piêkne lakierowane
szpilki zupe³nie nie przydaj¹ siê na wsi. Siedzê na betonie w d¿insach i
koszuli ojca i próbujê ukryæ przed nim po³amane paznokcie. Nie tak¹
mnie zna³ i nie tak¹ bra³. W mieœcie jestem zawsze jak spod ig³y.

Ruda kura przychodzi pod nasze nogi akurat w chwili kiedy ojciec wraca
z naostrzon¹ siekier¹. Chc¹c nie chc¹ chwytam bidulê pod skrzyd³a i
niosê na pieniek w szopie. Ojciec chowa siê do domu, bo zawsze twierdzi³,
¿e jest zbyt wra¿liwy na zabicie kury, rolê oprawcy przejmuje Jarema.

- Ja nie mogê - ³kam i oddajê mu kurê - nie mogê na to patrzeæ.
On zamierza siê dziarsko. W jednej rêce kura, w drugiej siekiera.

Pasuje mu. Nareszcie ta broda drwala, o któr¹ tak dba ma w³aœciwe t³o.
Nabiera tchu i napina miêœnie.

- Nie mogê - puszcza kurê wolno - chyba nie jestem tak mêski jak mi
siê wydawa³o.

Uœmiecham siê patrz¹c na niego przez palce. To nic. Chyba bardziej
podoba mi siê taka mêskoœæ, która jest niezdolna do odr¹bania kurze
g³owy.

- Jajko zjem - mówi ugodowo babcia obserwuj¹ca nas z ganku - tylko
chleba nie ma.

Chleb siê piecze. Siedzimy w kuchni i czekamy jak na wyrok. Ojciec
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pe³en obaw czy dobrze zreperowa³ piec, ja zestresowana czy dobrze
wyrobi³am ciasto, babcia z ró¿añcem w rêku mamrocz¹ca bez ustanku
"chleba naszego powszedniego…"

- I mas³a - dodaje nagle, a mnie siê przypomina, ¿e obieca³am jej ubiæ
mas³o. W termomixie zrobi³oby siê samo, ale ja ³apiê drewnian¹ maselnicê
po¿yczon¹ od s¹siadów i wlewam dwa s³oiki œmietany od Rybarskiej.
Wszystko robiê tak jak robi³a mama, przygotowujê miskê z zimn¹ wodê
i drewnian¹ ³y¿kê. Jarema ca³y czas obserwuje mnie z rozbawieniem, a
ja nie mogê siê pozbyæ przeczucia, ¿e niepotrzebnie przyjecha³. Zale¿y
mi na nim bardziej ni¿ na innych facetach. Mo¿e nawet go kocham.
Liczy³am, ¿e w Egipcie pole¿ymy na pla¿y, zacieœnimy wiêŸ i padn¹ jakieœ
deklaracje, a tymczasem siedzimy w starej kuchni i s³uchamy mamrotania
szalonej staruszki.

- Trzymaj kij, równo bij - mówi babcia jakby na potwierdzenie moich
obaw. Przypominaj¹ mi siê jej dziwne powiedzonka, którymi raczy³a mnie
przed wyjazdem do szko³y. Ch³opu siê ca³ej dupy nie pokazuje. Zawsze
trzeba mieæ jakiœ grosz za rêk¹.

- I odpuœæ nam nasze winy - mamrocze ca³y czas jak zaklêcie. Tak do
tego przywyk³am, ¿e nawet nie s³ucham. Pacierze brzmi¹ mi w uszach
jak radiowe przeboje wa³kowane po dziesiêæ razy na dzieñ. "Zdrowaœ
Maria" stanowi rytmiczne t³o do ubijania mas³a. Jarema stoi nade mn¹
i udaje, ¿e nie zagl¹da mi w dekolt.

- Gapisz siê - szepczê poufale puszczaj¹c do niego oko.Mój biust kusz¹co
faluje pod flanelow¹ koszul¹.

- Nie gapiê - mówi, ale nadal siê gapi. - Dobrze ci idzie.
- Myœla³eœ, ¿e nie potrafiê ubiæ mas³a? - pytam, ale sk¹d móg³ wiedzieæ,

¿e potrafiê. Poznaliœmy siê na biznesowym lunchu w centrum Wroc³awia
i nigdy mu nie opowiada³am jak siedzia³am z mam¹ w kuchni, s³ucha³am
babcinych przyœpiewek i jak bardzo chcia³am sama uformowaæ ose³kê ze
œwie¿o zrobionego mas³a. Ose³kê zawsze formowa³a mama, bo ja najpierw
by³am na to za ma³a, a potem ju¿ przesta³am chcieæ.

- Zobacz, ju¿ siê robi¹ grudki - mówiê ze znawstwem, ale ubijanie
mam opanowane, robi³am to setki razy pod okiem mamy.

- Poka¿ - Jarema k³adzie rêce na moich d³oniach i zagl¹da do maselnicy.
Ca³ujê go w ucho tak ¿eby babcia nie zobaczy³a, ale ona jest zbyt zajêta
zanoszeniem mod³ów ¿eby zwróciæ na nas uwagê. Jarema pachnie wiatrem
i potem. Ja chyba naprawdê go kocham.

- Teraz trzeba prze³o¿yæ do zimnej wody - mówiê, chocia¿ ta czêœæ pracy
nigdy nie nale¿a³a do mnie. Mama wyci¹ga³a mas³o, ch³odzi³a, formowa³a.
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- Trzeba je dobrze wychockaæ - mówi³a i podrzuca³a mas³o w misce.
- Trzeba je dobrze wychockaæ - przypomina mi babcia.
Trochê mnie stresuje, ¿e wszyscy patrz¹ mi na rêce. Nawet ojciec

wsta³ i przygl¹da siê z góry.
- Kiedyœ to tylko takie mas³o by³o w domu - mówi z têsknot¹ w g³osie,

chocia¿ pamiêtam, ¿e za nim nie przepada³, wola³ margarynê z
plastikowego pude³ka.

Sch³odzonymi rêkami formujê zapamiêtany kszta³t. Nie wychodzi mi
tak ³adnie jak mamie, ale nie jest najgorzej. Drewnian¹ ³y¿k¹ znaczê na
wierzchu pó³ksiê¿yce, dok³adnie tak jak mama. Mama wyk³ada³a takie
mas³o na pierwszy z brzegu talerzyk z szafki nad zlewem, ale kiedyœ
mas³o by³o delikatesem codziennym, teraz jest odœwiêtnym, uk³adam je
wiêc na pod³u¿nym pó³misku ze œwi¹tecznej zastawy i stawiam na stole
przykrytym bia³ym obrusem. Mama zd¹¿y³a go jeszcze wykrochmaliæ
przed œmierci¹, tata wyprasowa³.

- IdŸ, zobacz chleb - pogania mnie babcia sprawdzaj¹c palcem czy mas³o
ma w³aœciw¹ konsystencjê.

Jarema idzie ze mn¹.  Nie mam pojêcia jak stwierdziæ czy chleb jest
upieczony. Rybarska powiedzia³a, ¿e ma siê piec a¿ siê upiecze, czas zale¿y
od temperatury.

- Myœlisz, ¿e ju¿?
Jarema wygarnia foremki wyszorowan¹ do czysta szufl¹.
- Wyci¹gnij jeden i roz³am - proponujê, jakoœ trzeba stwierdziæ czy

chleb jest gotowy, a wstawiliœmy do pieca siedem sztuk. Babcia siê upar³a,
¿e trzeba szykowaæ po jednym na ka¿dy dzieñ tygodnia.

- Gor¹cy.
- Gor¹cego siê nie je - krzycza³a zawsze mama, wynosi³a chleb do spi¿arki

i uk³ada³a na przygotowanej wczeœniej, œnie¿nobia³ej serwecie.
Ale Jarema o tym nie wie i ju¿ pa³aszuje kawa³ek pulchnego mi¹¿szu.
- Dla mnie rewelacja - mówi z pe³nymi ustami.
- Tak nie mo¿na - besztam go - chleb musi ostygn¹æ na bia³ej serwecie,

trzeba go zanieœæ do spi¿arki, a przed rozkrojeniem zrobiæ znak krzy¿a.
- Od pocz¹tku podejrzewa³em, ¿e pod tymi spodniami na kant drzemie

przaœna, wiejska dusza - mówi on, bez kpiny.
- E tam - obruszam siê, ale on ma racjê. Dobrze mi w domu, z którego

ucieka³am stêskniona wielkiego miasta i kariery. Nie ¿a³ujê, ale szkoda,
¿e nie zd¹¿y³am po¿egnaæ siê z mam¹, ¿e nie zd¹¿y³a mnie nauczyæ jak
robiæ w domu to co wa¿ne, jak trzymaæ w garœci ca³¹ rodzinê.

- Hanka - szepcze on - niepotrzebnie to ukrywasz.
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- Co? - pytam. - Nie lubisz mnie w garsonkach, w szpilkach, z telefonem?
- £adniej ci w filcakach - dotyka mojego policzka um¹czonym palcem.

- Hanka.
- Co?
- WeŸmy œlub.
- Chcesz ze mn¹ bez grzechu… pod jedn¹ pierzyn¹?
- Bêdziesz mi robi³a chleb z mas³em. Hanka.
Patrzy na mnie oczami pe³nymi tego co mia³a w oczach mama. Ciekawe

czy w czterogwiazdkowym hotelu w Hurgadzie by³oby tak samo. Czy
patrzy³by tak samo? Zdecydowanie go kocham.

- Zgodzisz siê?
- No pewnie.

Wracamy jak zwyciêzcy. Jarema niesie wszystkie bochenki u³o¿one
równo na stolnicy. Ojciec oddycha z ulg¹, babcia klaszcze w d³onie jak
rozradowane dziecko.

- Uda³ siê - stwierdza od³amuj¹c skórkê od chleba nadjedzonego przez
Jaremê - dajcie nó¿, dajcie nó¿.

Ojciec wyjmuje z szuflady nó¿ do chleba. Musia³ go naostrzyæ, bo ostrze
a¿ lœni w œwietle ¿arówki zapalonej nad sto³em. Robi znak krzy¿a na
bochenku, a my siedzimy w uroczystym skupieniu tak cicho, ¿e s³ychaæ
tylko chrupotanie przecinanej skórki.

- B¹dŸ wola twoja jako w niebie tak i na ziemi - mamrocze babcia
dziêkczynnie.

Ka¿dy dostaje swoj¹ kromkê i kosztuje w milczeniu. Tylko babcia memla
ha³aœliwie i mówi:

- To ci chleb, prawdziwy. Uda³ siê.
To, ¿e siê uda³ to nasz wspólny tryumf.
- Zupe³nie taki jak mamy - mówi ojciec, chocia¿ to nieprawda.  Z

chlebem mamy nic siê nie równa, tamten smak odszed³ w przesz³oœæ
razem z ni¹. - Jakbyœ tak, Hanuœ, czasem przyjecha³a i upiek³a to ca³kiem
inaczej by by³o w domu.

- Przyjadê tato - obiecujê i nie muszê oddawaæ, ¿e to bêdzie czêœciej ni¿
raz do roku. Znajdê czas. S¹ rzeczy wa¿ne i wa¿niejsze.

- Pana te¿ zapraszamy - mówi ojciec do Jaremy.
- Jaki to pan? - wtr¹ca babcia zapychaj¹c usta chlebem. - On ju¿ swój.

Bêdzie œlub, bêdzie wnuk, bêdzie chleb. Jako w niebie tak i na ziemi.
I œmieje siê pokazuj¹c równe zêby sztucznej szczêki.
Zawsze uwa¿a³am, ¿e to wiedŸma.
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Hanna Stecyszyn
Kasperek i Kasprzacy

Klasa IB (choæ nie w ca³oœci) LO 10 w Gubinie, rok 1968 lub 69. Mundurki, garniturki,
tarcze szkolne....

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Gubinie, nosz¹ce dziœ imiê Boles³awa
Chrobrego, w czasach gdy ja siê w nim uczy³am mia³o innego patrona.
By³ nim Marcin Kasprzak, dzia³acz robotniczy i socjalista, którego
sylwetka w latach PRL-u pasowa³a w³adzom, by uczyniæ zeñ patrona
szko³y, a w 1995 roku - skasowaæ go jak tego z pomnika w poznañskim
Parku (znów) Wilsona. Czy s³usznie zosta³ zdjêty - nie mnie oceniaæ,
zreszt¹ nie jest to g³ówny motyw moich wspomnieñ. Pozostaje jednak
faktem, ¿e chodzi³am do liceum jego imienia, zwanym te¿ krócej LO 10.

Uczy³am siê w tej szkole w latach 1968-1972. Chodzili z nami przez
rok jeszcze jedenastoklasiœci, którzy naukê zaczynali po skoñczeniu
siódmej klasy, ale mój i rocznik o jeden rok starszy uczy³ siê ju¿ w
zreformowanej szkole, po ukoñczeniu podstawówki oœmioklasowej.

Podczas przerw m³odzie¿ musia³a spacerowaæ po d³ugim szkolnym
korytarzu w kó³ko, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ¿eby by³
porz¹dek i ¿eby nie lêg³y siê nam w g³owach g³upie pomys³y. Ale i tak siê
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lêg³y. Na przyk³ad
flirto-wa³o siê (albo
nawet waga-
rowa³o) w szatni za
paltotami. W
ubikacjach ukrad-
kiem pali³o siê
papierosy. Lub
koledzy z najstar-
szej klasy na
wyjêtych z zawia-
sów drzwiach
toalety po
w s z y s t k i c h
piêtrach nosili
p e w n e g o

delikwenta, zawodz¹c niczym w "Bema pamiêci ¿a³obnym rapsodzie" (sk¹din¹d
ca³kiem udane odniesienie do wiersza z kanonu lektur szkolnych). Zdjêæ
niestety nikt nie zrobi³…

Musieliœmy siê trochê powyg³upiaæ, ¿eby zrównowa¿yæ nasz uczniowski
wygl¹d. Do szko³y musieliœmy ubieraæ siê stosownie, czyli najczêœciej w
jakieœ ciemne - czarne lub granatowe - marynarki, spodnie, ¿akiety itp.
szkolne wdzianka. Na rêkawach ubrañ trzeba by³o nosiæ tarcze szkolne,
nauczyciele czasem robili nam kontrolê, czy je mamy i czy s¹ porz¹dnie
przyszyte, a nie tylko przypiête szpilk¹ wyjêt¹ z gazetki.

Dostosowywaliœmy siê - lepiej lub gorzej - do tych wymogów
wizerunkowych, jednak dzisiejsza kolorowa m³odzie¿ szkolna podoba mi
siê bardziej. Gdzie¿ bowiem jest powiedziane, ¿e tylko szkolny mundurek
czyni z ucznia idea³? Nie szata zdobi cz³owieka - i nie patron zdobi szko³ê.

Wracam zatem do patrona. Poniewa¿ nazywa³ siê Kasprzak, jego
nazwisko znalaz³o odbicie w nazwach dwóch formacji artystycznych, jakie
powsta³y w naszym liceum dziêki panu Miros³awowi Kowzanowi. Jako
m³ody nauczyciel wychowania muzycznego, przyszed³ do naszej szko³y
bodaj w tym samym 1968 roku, gdy ja zaczyna³am naukê. By³ zatem
niewiele starszy od nas (dziœ jestem z nim na "ty") i dobrze dogadywa³ siê
z m³odzie¿¹. Przepe³nia³ go zapa³ i masa pomys³ów, jak rozbudziæ w
uczniach zami³owania artystyczne. Dziêki niemu powsta³y zatem kabaret
"Kasperek" (nie myliæ z Kacperkiem!) i zespó³ bigbitowy "Kasprzacy" (te¿
z "s" w nazwie).

Kabaret Kasperek (od lewej): Zygmunt Szymoniak, Emilia
Wawrzyniak, Ma³gorzata Dalmata, Hanna Biliñska, Danusia
Kulikowska ("wypo¿yczona" z podstawówki), El¿bieta Pich,
Mariusz Szczepañski, Janusz Mruk.
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Zespó³ "Kasprzacy" gra³ na szkolnych zabawach, uœwietnia³ akademie
szkolne, wystêpowa³ na estradzie w czasie "Wiosny nad Nys¹". Z kabaretem
"Kasperek" te¿ wystêpowaliœmy podczas szkolnych uroczystoœci, braliœmy
tak¿e udzia³ w przegl¹dzie kabaretów w Nowej Soli.

Nale¿a³am do "Kasperka", bra³am udzia³ w wymyœlaniu tekstów do
programów, zw³aszcza tekstów piosenek. Œpiewaliœmy na przyk³ad tak:

W naszej szkole, strasznej budzie,
Zamiast duchów strasz¹ ludzie,
Bo te  nasze profesory
To s¹ same belfegory.

Dziœ sama siê dziwiê, ¿e mieliœmy odwagê tak sobie dworowaæ i
przyrównywaæ nauczycieli do upiora z popularnego wtedy serialu
telewizyjnego "Belfegor, czyli upiór Luwru". A zapewniam, ¿e to
bynajmniej nie by³y najz³oœliwsze z naszych tekstów. Wydawa³o siê nam,
m³odym, ¿e na tym polega "wolnoœæ artystyczna". Nasz opiekun te¿ nas
nie cenzurowa³ - aczkolwiek nie wiem, jak to wygl¹da³o od strony kulis,
czyli pokoju nauczycielskiego. Mo¿e nie wszystkim nauczycielom siê
podoba³a ta nasza "wolnoœæ". Lecz dziœ, po latach, myœlê, ¿e - choæ
wydawali siê nam surowi i groŸni - mieli poczucie humoru, a dla nas,
szkolnych sowizdrza³ów, du¿o wyrozumia³oœci, ¿yczliwoœci i cierpliwoœci.

Zespó³ Kasprzacy (od lewej): Leszek Ozierski (perkusja), Olek Trofimowicz i Rysiek
Sobków (gitary), Zbyszek Bohatkiewicz (œpiew), Mariusz Szczepañski (pianino).
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Dla mojej babci Marty Kruger rozpocz¹³ siê pod koniec 1945 roku
ca³kiem nowy etap w ¿yciu. Wojna zabra³a babci mê¿a, syna i gubeñsk¹,
ma³¹ ojczyznê a co najwa¿niejsze utratê zaufania do œwiata. Z tego
powodu zdecydowa³a siê w koñcu z ciê¿kim sercem wyjechaæ wraz córk¹
do Nadrenii.

Odk¹d siêgam pamiêci¹ babcia zawsze mieszka³a z nami. A dla mnie
Guben od lat dzieciêcych by³ sta³ym, wa¿nym obrazem przez opowieœci
matki i babci.

Babcia mimo ciê¿kich doœwiadczeñ losu nie straci³a ochoty do ¿ycia.
Patrzy³a w przysz³oœæ, by³a pe³na ¿ycia, pracowita co odbi³o siê
pozytywnie na ¿yciu naszej rodziny. Gdy doroœliœmy wêdrowa³a z nami
do Berchtesgaden, Oberstdorf i Tyrolu Po³udniowego.

W pocz¹tkach lat 70-tych gdy planowaliœmy urlop, babcia by³a
zaskoczona, gdy zaproponowa³am podró¿ do Guben. Ja chcia³am na
w³asne oczy zobaczyæ to, o czym przez lata mówiono.

Reakcja babci by³a dla mnie zaskoczeniem gdy¿ oœwiadczy³a: "Naszego
piêknego Guben ju¿ nie ma, tam gdzie mieszkaliœmy, nie wolno nam
dotrzeæ, tam jest teraz Polska. JedŸmy lepiej w góry".

Jednak ja pozosta³am przy swojej propozycji. Babcia w koñcu
zdecydowa³a siê na towarzyszenie mi do starej, ma³ej ojczyzny. By³ to
rok 1973.

Przez naszych krewnych zostaliœmy serdecznie przyjêci i ugoszczeni.
Szybko zauwa¿y³am, ¿e babcia dobrze siê czuje w starym otoczeniu.
Z³o¿y³o siê na to wiele zdarzeñ. Zobaczenie starych przyjació³ i
znajomych, regionalna kuchnia, stare znane ulice i drogi i w koñcu
wrzosowiska. Zdarza³o siê ¿e w mieœcie, na ulicy by³a rozpoznawana i
by³y pytania czy nie jest pani pani¹ piekarzow¹ Kruger? Tak dosz³o do
spotkania z by³ymi klientami, bywa³o, ¿e zapraszali babciê do siebie.

Po dwóch latach nie musia³am ju¿ babci do wyjazdu namawiaæ. Tym
razem nie podró¿owaliœmy jednak poci¹giem. Do Dolnych £u¿yc
jechaliœmy moim pierwszym samochodem VW Garbus, jednak
widniej¹cy na tablicy rejestracyjnej napis " SU" (Siegburg) i numer
powodowa³ czêste pytanie czy jesteœmy z Sowiet Union.

W miêdzyczasie babcia odnalaz³a swoj¹ dawn¹ przyjació³kê Fridê
Gulbê ze swojej rodzinnej wsi Dobern (dziœ Dobrzyñ gmina Gubin -

Jak pokocha³am Guben - podró¿ z
babci¹ w przesz³oœæ
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przyp. red.), powiat Guben, która mimo dobrej kondycji zdecydowa³a
resztê ¿ycia spêdziæ w domu opieki w Wilkestift.

Gdy j¹ wraz z babci¹ odwiedzi³am nawi¹za³am rozmowê ze starsz¹
pani¹, która równie¿ w tym domu przebywa³a. Okaza³o siê, ¿e by³a to
znana w Guben nauczycielka "Fraulein Mehley" która uczy³a te¿ moj¹
matkê.

Pewnego dnia pani Gulbe i moja babcia zapragnê³y odwiedziæ koœció³
w którym w czasach Kaisera by³y konfirmowane (w koœcio³ach
ewangelickich odpowiednik jednoczeœnie pierwszej komunii i
bierzmowania, sakramentów Koœcio³a katolickiego - dop. red.).
Zadzwoni³yœmy do drzwi plebani, otworzy³ nam mi³y starszy pan, który
chêtnie oprowadzi³ nas po koœciele. By³ to superintendent Verdin , który
w³¹czy³ siê w te wspomnienia starszych pañ.

W koñcu stanêliœmy przed tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ poleg³ych w

31 lipca 1976, w Gubinie, od lewej: pani Schulz, m¹¿ Willi Schulz (do 1939 r. piekarz-
czeladnik w piekarni Karl Krüger am Sand (dziœ ul. Kaliska róg Rydla). W niewoli
rosyjskiej nauczy³ siê jêzyka rosyjskiego, pozwoli³ sobie w NRD na rosyjski kurs
nauczycielski i nastêpnie pracowa³ w tym zawodzie w obszarze Guben/Cottbus), Emma
Herzog, nn, Martha Krüger, Günter Herzog (siostrzeniec Martha Krügers, z Döbern
(d³ugo pracowa³ jako kierowca autobusu w Guben).
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pierwszej wojnie œwiatowej z tej wsi. Frieda Gulbe znalaz³a nazwisko
swojego brata - myœliwy Max Balzer, lat 28. Wspomnia³a ze wzruszeniem
o momencie po¿egnania i jego wyjeŸdzie na front. Lepszej historii ni¿
ta nie mo¿na by znaleŸæ.

Smutny by³ jednak fakt, ¿e nie by³o mo¿liwoœci przekroczenia Nysy
by dotrzeæ do starego miasta. Widok wielkiego koœcio³a  - fary -  robi³
jednak wra¿enie, by³ w zasiêgu rêki a jednak do niego dotrzeæ nie mo¿na
by³o. W wyobraŸni widzia³am tam swoich rodziców, którzy w 1942 roku
kroczyli do o³tarza i mojego brata tam ochrzczonego po roku.

Chcia³am mieæ przynajmniej zdjêcie koœcio³a i ratusza, ale fotografowaæ
nie by³o wolno. Dziêki asyœcie mojego krewnego Gintera Herzog uda³o
mi siê wyci¹gn¹æ z torby moj¹ kamerê i po upewnieniu siê, ¿e "powietrze
jest czyste" i nikogo nie ma, zrobiæ zdjêcia, po czym szybko schowa³am
kamerê.

Na pocz¹tku lat 70 mo¿na by³o ju¿ podró¿owaæ do Polski Na krótki
pobyt pozwalano nawet Niemcom z zachodu, mo¿na by³o za pomoc¹
wizy przekroczyæ granicê. Na tê wiadomoœæ wraz z babci¹
zdecydowaliœmy siê na ten krok. Przez biuro podró¿y otrzymaliœmy na
dzieñ 31 lipca 1976 wizê na jednodniowy pobyt w Gubinie. W przeddzieñ
musieliœmy siê zameldowaæ na policji w Guben, a po powrocie zg³osiæ
swój powrót. Naturalnie ka¿dorazowo dostawaliœmy piecz¹tkê w
dowodzie. W sumie by³o piêæ stron stemplowanych na jeden dzieñ
podró¿y do Gubina.

By³a jeszcze jedna przeszkoda. Mogliœmy przekroczyæ granicê tylko
poci¹giem. Nasi znajomi z Guben mogli
przekroczyæ granice autem wiêc najpierw odwieŸli
nas na dworzec w Guben, a potem odebrali na
dworcu w Gubinie. Na dowód do dziœ posiadam
bilet. Napis "na wszystkie poci¹gi z Wilhelm Pieck
Stadt Guben do Zielonej Góry, druga klasa, 1,25
rubla lub 4 marki".

Ten dla nas wa¿ny dzieñ min¹³ tak szybko i by³
jak sen. Robiliœmy zdjêcia grupowe przed starymi
budynkami historycznymi, przed koœcio³em,
ratuszem który w tym czasie zaczêto
odbudowywaæ, na placu targowym, a tak¿e zdjêcia

Bilet kolejowy na poci¹g relacji Wilhelm Pieck Stadt Guben-
Zielona Góra. Autor zwraca uwagê na cenê biletu podan¹ w
rublach.
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przed by³¹ piekarni¹ Kruger przy ulicy Kaliskiej.
Babcia by³a bardzo wzruszona gdy po 30 latach ponownie stanê³a w

tym miejscu. Potem odwiedziliœmy Dobern, bezskutecznie
poszukiwaliœmy Per³owego M³yna. W koñcu odbyliœmy drogê przez
Krosno do Zielonej Góry gdzie wypiliœmy kawê w piêknej Palmiarni na
winnych wzgórzach.

Interesujê siê histori¹ i w tym momencie zda³am sobie sprawê, ¿e w
koñcu jestem, czy by³am na Œl¹sku.

W drodze powrotnej, na moje ¿yczenie, zajechaliœmy na ulicê Kalisk¹.
Babcia by³a zdziwiona i zarazem zbulwersowana na widok zmian, które
siê tam dokona³y. Chcia³a stamt¹d jak najszybciej odjechaæ. Zbyt przykre
by³o to zetkniêcie obrazów tym tkwi¹cym w pamiêci i obecnym. Dobrze,
¿e nied³ugo potem znalaz³ siê inny moment w porz¹dku dnia, który
zmieni³ nastrój.

Frieda Gulbe odnalaz³a jeszcze kilka "dziewcz¹t" z Dobern z lat
szkolnych, które jeszcze w Guben i okolicy mieszka³y. Zaproponowa³a
zorganizowanie spotkania klasowego, bowiem wszystkie chodzi³y do
tej samej szko³y. Ideê szybko zrealizowano. Jedna z "dziewcz¹t" przyjê³a
rolê gospodyni i zorganizowa³a spotkanie w domu "Poststation" Schulz
w Schenkendobern.

By³ to bardzo wzruszaj¹cy moment gdy te starsze panie, pewnego
sierpniowego dnia 1976 roku, pad³y sobie w ramiona, w tym moja babcia
z zachodu Niemiec. Najstarsz¹ na spotkaniu by³a 98-letnia Hedwig
Donath z Krayne, która rozradowanym wzrokiem œledzi³a tok rozmów
w³¹czaj¹c siê z wiadomoœciami z lat m³odoœci np. o czasach gdy Bismarck
by³ kanclerzem.

Wed³ug wiedzy jak¹ posiad³am bra³a ona udzia³ w spotkaniu w
Schenkendobern maj¹c 102 lata. Do¿y³a 104 lat.

Naturalnie, na naszym spotkaniu, mog³yœmy raczyæ siê do syta
ciastami w³asnego wypieku i domow¹ w¹trobiank¹ przy kawie
przywiezionej z zachodu. W tym czasie p³ynê³y opowieœci, wspomnienia
i œpiewy:

"Cesarz jest wspania³ym cz³owiekiem
Mieszka w Berlinie
I gdyby to nie by³o tak daleko
Posz³abym do niego".

Robi³am zdjêcia tym staruszkom i z uwag¹ s³ucha³am ich opowieœci,
które utwierdza³y informacje przekazywane mi przez lata przez babciê.
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Jedn¹ z pañ, z domu Herzog, mieszkaj¹c¹ w Dobern w maj¹tku zwanym
Vogel odziedziczonym przez jej rodzinê, gdy przyby³a na spotkanie
witano okrzykiem: "To nasza Marta Vogel". By³y opowieœci o tym, jak
do zmiany nazwy maj¹tku dochodzi³o, ale nie du¿o z tego zrozumia³am,
bo panie zaczê³y mówiæ gwar¹ gubiñsk¹ i okolic.

Podczas ostatniego pobytu w Guben moja babcia mia³a ju¿ 90 lat,
wiêc na nastêpny wyjazd nie chcia³a ju¿ siê zgodziæ ze wzglêdu na
denerwuj¹ce momenty przy odprawie podczas przekraczania granicy.

Niestety nie mog³am ju¿ babci przekazaæ informacji o wielkiej radoœci
jakiej dozna³am po przewrocie, gdy rowerem z Guben, przez most,
wje¿d¿a³am na Wyspê Teatraln¹ i dalej do dawnej szko³y dla
g³uchoniemych (szko³a nr 1, ul. Rac³awicka - dop. red.), ¿e odwiedza³am
te¿ by³¹ piekarniê dziadków (ul. Rydla - dop. red.) i ze smakowitym
ciastkiem wraca³am przez most na Nysie - bez kontroli, bez wizy i
piecz¹tek i bez k³opotów, jakie by³y w sierpniu 1976 roku.

Gubener Heimat Kalender 2019 rok
T³umaczenie Z. Gwizdalski

Do 1972 roku prywatne podró¿e z DDR do Polski by³y bardzo
utrudnione i wymaga³y licznych obejœæ. Dr Heinz Dieter Krausch
wykorzysta³ okazjê, na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych, gdy mia³
mo¿liwoœæ wyjazdu s³u¿bowego do Warszawy.

W drodze powrotnej zahaczy³ o Gubin. Przy tej okazji wykona³ liczne
zdjêcia. Krausch uwieczni³ ten pobyt w 70 fotografiach, pokaza³ stan
miasta po³o¿onego na wschodnim brzegu Nysy.

W centrum dominowa³y jeszcze ruiny. Zniszczone domy, ratusz i by³y
koœció³ g³ówny sta³y samotnie w otoczeniu ruin i gruzów . Na dawnych
miejscach sta³y jeszcze szkielety pojedynczych domów, które w 1945
roku tworzy³y centrum miasta. Jeszcze w 1963 roku obok ruin w œrodku
miasta by³y miejsca puste zaroœniête chwastami .W zachowanych
budynkach stoj¹cych na obrze¿ach miasta widaæ by³o uszkodzenia po
ostrza³ach.

W domu w którym mieszka³ Wilhelm Pieck na ulicy dziœ Ró¿anej
by³o ju¿ Muzeum. A na by³ym placu przed by³ym Urzêdem Miasta
odbywa³y siê spotkania rolników z okolicznych wiosek,którzy
sprzedawali swoje produkty bezpoœrednio z furmanek.

Gubener Heimat Kalender 2019 rok
T³umaczenie Z. Gwizdalski

Odwiedziny w Gubinie 1963 rok
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Ci, co odeszli ...

30 paŸdziernika 2019 roku w wieku 94 lat zmar³
Zdzis³aw Olaszek wieloletni kierownik
Zasadniczej Szko³y Rolniczej w Gubinie, a od 1964
roku dyrektor nowo utworzonego Technikum
Rolniczego.

Urodzi³ siê 8 sierpnia 1925 roku w Plancie
Zarzecznej, powiat Piñsk. W roku szkolnym 1939/
1940 ukoñczy³ szko³ê podstawow¹, a nastêpnie
zosta³ przyjêty do Oficerskiej Szko³y Wojskowej
dla ma³oletnich w Brzeœciu nad Bugiem. Plany
dalszej nauki nie zosta³y zrealizowane, bowiem
jeszcze w tym roku wraz z ca³¹ rodzin¹ zosta³

wywieziony w g³¹b Rosji do Irkucka.
W1943 roku, wraz z utworzeniem na terenie ZSRR Polskiej Dywizji

im. Tadeusza Koœciuszki, Polacy na zes³aniu mieli nadziejê powrotu do
ojczyzny. Maj¹c 18 lat wst¹pi³ do wojska, do 1. Samodzielnego Dywizjonu
Pancernego. Po d³ugiej i ciê¿kiej podró¿y dotar³ do Sielc nad Ok¹. Ju¿
w paŸdzierniku 1943 roku bra³ udzia³ w bitwie pod Lenino. W czasie tej
bitwy zosta³ ranny. Szlakiem bojowym doszed³ do Polski. Wyzwala³
Lublin, Wa³cz, broni³ Wa³u Pomorskiego, dochodz¹c a¿ do Berlina.

Po zakoñczeniu wojny zosta³ przydzielony do Dywizjonu
Przeciwpancernego i skierowany do s³u¿by we wschodniej Polsce.

Ju¿ w cywilu spotka³ siê z rodzin¹, która wróci³a z Syberii do Polski
i zamieszka³ w Bogatce w województwie gdañskim. Bogaty w
doœwiadczenia ¿yciowe, poniewierce na Syberii i okrutne lata wojny
zmobilizowa³y Go do rozpoczêcia nauki w wyzwolonym kraju. W roku
szkolnym 1947/1948 rozpocz¹³ naukê w dwuletniej Zasadniczej Szkole
Rolniczej, a nastêpnie w trzyletnim Technikum Rolniczym w K³aninie
woj. gdañskie. Po ukoñczeniu technikum pracowa³ jako agronom w
Pañstwowym Oœrodku Maszynowym (POM) w Cyganach, a nastêpnie
w Cebrach Wielkich. Po reorganizacji Pañstwowego Oœrodka
Maszynowego podj¹³ pracê na stanowisku kierownika Referatu Ochrony
Roœlin w Powiatowej Radzie Narodowej w Pruszczu Gdañskim. W1955
roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski ze Stefani¹ Lenkiewicz. Wspólnie
wychowali dwoje dzieci, córkê Mariolê (farmaceutka) i syna Ireneusza



80  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

(elektronik).
W 1960 roku wraz z rodzin¹ przyjecha³ do Gubina. Tutaj podj¹³ pracê

na stanowisku kierownika w Powiatowym Zwi¹zku Kó³ek i Organizacji
Rolnych. W krótkim czasie okaza³ siê œwietnym fachowcem do spraw
rolnictwa i dobrym organizatorem kó³ek rolniczych w powiecie
gubiñskim. Z chwil¹ w³¹czenia Gubina do powiatu Krosno Odrzañskie,
w 1972 roku w³adze powo³a³y Go na kierownika Zasadniczej Szko³y
Rolniczej w Gubinie, a w 1964 roku na dyrektora nowo utworzonego
Technikum Rolniczego. W ramach poprawy bazy szkolnej dobudowa³
salê gimnastyczn¹ i wyposa¿y³ j¹ w sprzêt sportowy. W klasach pojawi³y
siê nowe meble, œrodki dydaktyczne i niezbêdny sprzêt w internacie.
Szko³a zakupi³a nowe zestawy instrumentów muzycznych, zestawy
sprzêtu rolniczego, samochody dostawcze oraz wykonano plany
rozbudowy budynków gospodarczych.

Popularny "rolniczak" w latach 60-tych cieszy³ siê du¿ym autorytetem
w mieœcie i okolicy. Œwiadczy³a o tym du¿a liczba uczniów chêtnych
kszta³cenia siê w tej placówce. Sumienna praca i umiejêtnoœci w
kierowaniu placówk¹ sprawi³o, ¿e szko³a w pierwszej dekadzie swojej
dzia³alnoœci posiada³a nie tylko bazê w przyszkolnym gospodarstwie,
ale dobrze rozwiniête gospodarstwo rolne, wraz z zagospodarowaniem
ponad l00 ha nieu¿ytków. W trosce o wysoki poziom nauczania nawi¹za³
wspó³pracê ze szko³ami o profilu rolnym w Niemieckiej Republice
Demokratycznej i Francji. Uczniowie mieli mo¿liwoœæ odbywania
praktyki nie tylko w Polsce, ale i za granic¹. Dziêki dobrej wspó³pracy
z gronem pedagogicznym i rodzicami szko³a odnosi³a wiele sukcesów w
nauce i zajêciach pozalekcyjnych. Po odejœciu ze szko³y w 1976 roku
zosta³ zatrudniony na stanowisku kierownika w Spó³dzielni Kó³ek
Rolniczych w Wa³owicach z siedzib¹ w Gubinie. Ze wzglêdu na stan
zdrowia przeszed³ w 1978 roku na rentê, a nastêpnie na emeryturê.

Na wszystkich stanowiskach pracowa³ z wielkim oddaniem. Nie liczy³
godzin swojej pracy w zak³adach, a szczególnie w "Rolniczaku". Cieszy³
siê du¿ym autorytetem wœród m³odzie¿y szkolnej, pracowników i
rodziców. Œwiadcz¹ o tym czêste zaproszenia, - jako emeryta - na zjazdy
absolwentów, ró¿ne uroczystoœci i spotkania szkolne.Za za d³ugoletni¹
wyró¿niaj¹c¹ siê pracê by³ czêsto honorowany i odznaczany. Otrzyma³
m.in.: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal "Zas³u¿ony
na Polu Chwa³y", Z³oty Krzy¿ Zas³ugi i wiele innych.

Zosta³ pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.
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Gubinianie, odeszli do
wiecznoœci ...

(na podstawie informacji UM Gubin)

Wrzesieñ 2019
Czerwiñski Zbigniew l. 57, Górecka Józefa l. 87,

Grabarska W³adys³awa l. 66, Grzymska Szarlota l. 79,
Ho³ownia Longinus l. 79, Kalinowski Stanis³aw l. 70,
Kamaszko Zygmunt l. 89, Mojsiewicz Zenon l. 89,
Nawara Bronis³awa l. 91, Niemczyk Jerzy l. 59, Pieróg
Maria l. 88, Raczkowska Franciszka l. 78, Szyja
Andrzej l. 64, Szymañski Karol l. 96.

PaŸdziernik 2019
B¹czyk Jadwiga l. 87, Czesnowska Sylwia l. 39,

Gamrat Paulina l. 22, Jakiel Teresa l. 85, Kalchert
Edward l. 69, Kaleñska Marianna l. 90, Kalinowska
Krystyna l. 82, Kostyn Ewa l. 60, Kotowska Mieczys³awa
l. 82, Matusiewicz Jadwiga l. 87, Michalak S³awomir l.
59, Nawrotek Kazimierz l. 67, Olaszek Zdzis³aw l. 95,
Sawicka Olga l. 51, Smolenkiewicz Marianna l. 74,
Szkudliñska Aleksandra l. 84, Winiszewski Jan l. 74.

Listopad 2019
Bojanowska Jadwiga l. 93, Czaja Stanis³aw l. 60,

Dalgiewicz Czes³awa l. 93, Gajewska Maria l. 66,
Heliñska Zofia l. 89, Iwaszczuk Stanis³awa l. 80,
Jankowski Marian l. 79, Kostrzewa Jerzy l. 77,
Mi³kowska Krystyna l. 79, RzeŸniczak Roman l. 68,
Samoraj Irena l. 68, Sawicka Karolina l. 82, Sójka
Czes³aw l. 83.
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Znasz detale swojego
miasta?

Niegdyœ zdobi³y gubiñskie kamienice,
wille, budynki administracyjne i
publiczne.

Tu i ówdzie przetrwa³y. Kontynuuj¹c,
te miejskie zagadki zachowane na
budynkach w ró¿nych czêœciach miasta
proponujemy zimowy spacer i
przyjrzenie siê zdobieniom na fasadach
starych domów. Tym razem
przedstawiamy do odszukania kolejne
cztery sztukaterie. Porównajcie je ze
zdjêciami publikowanymi obok i
rozwi¹zanie zagadek przyœlijcie do
koñca lutego na adres Stowarzysze-nia
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej, ul. 3 Maja
2, 66-620 Gubin, podaj¹c nazwê ulicy i
numer domu.

Dla zwyciêscy wylosowanego
fundujemy nagrodê-niespodziankê. W
kolejnym numerze 1/2020 znajdziecie
odpowiedzi i kolejne zdjêcia-zagadki.

J. KOPEÆ

Rozwi¹zanie z numeru 3 (46) 2019 biuletynu:
1. ul. Œl¹ska 14, kartusz okr¹g³y z symbolami budowlanymi;
2. ul. Ró¿ana 20, sztukateria roœlinna z tarcz¹ herbow¹;
3. ul. Ró¿ana 23, plafon z inicja³ami I rokiem budowy domu

wzbogacony dzieciêcymi postaciami;
4. ul. Kresowa 9, nadokienny maszkaron w postaci g³owy starca

wzbogacony kwiatonami.

Nagrodê-niespodziankê wartoœci 100 z³ otrzymuje Eelco Bishop z
Hamburga. Gratulujemy.
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