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Koñczy siê nietypowy rok w SPZG
Dziwny i szczególny rok 2020 dobiega koñca. Dziwny, bo z
wydarzeniami jakich wspó³czesne pokolenia nie doznawa³y. Szczególny,
bo takiego z groŸnym wirusem w wspó³czesnej historii nie by³o. Nie
ma mieszkañca Gubina, kraju, Europy i œwiata któremu by nie
dokuczy³ lub nie dokucza³ koronawirus. Nie ma chyba organizacji
spo³ecznej, która by nie odczu³a skutków pandemii. Na terenie miasta
niektóre organizacje zosta³y zmuszone do zwieszenia dzia³alnoœci.
Jeszcze na pocz¹tku roku aktywne, z ambitnymi planami, od marca
zamilk³y. I nie widaæ - póki co - nadziei na zmiany.
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej do wyj¹tków nie nale¿y.
Tu te¿ mo¿e narozrabiaæ wirus. Ale po kolei. W marcu zawiesiliœmy
dzia³alnoœæ. Na szczêœcie, na pocz¹tku maja, ¿ycie zaczê³o wracaæ do
normy. Pojawi³y siê wycieczki, interesanci, cz³onkowie i zwolennicy
historii naszego miasta. Wydawa³o siê, ¿e ju¿ po wszystkim. Ale z
planu "wypad³a" wa¿na pozycja; zamierzaliœmy na jesieñ 2020 wydaæ
kolorowy album fotografii obrazuj¹cych Gubin dawniej i dziœ, Gubin
widziany z drona, Gubin w obiektywie fotografów pasjonuj¹cych siê

Posiedzenie zarz¹du w dobie panowania coronavirusa. Od lewej: Tadeusz Buczek,
Stanis³aw Bilicz, Stefan Pilaczyñski, Urszula Kondracik, Urszula Matuszczak.
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Doktor Gwizdalski (z kwiatami) powoli zbli¿a siê do 100-tki.

fotografowaniem miasta. Realizacja mia³a rozpocz¹æ siê wiosn¹.
Zaplanowano spotkania, konsultacje, nadchodzi³a wiosna - pora roku
w której Gubin jest najpiêkniejszy tak¿e do fotografowania. Wirus i
ograniczenia pokrzy¿owa³y plany. Mówi siê trudno.
Kiedy ¿ycie organizacji zaczê³o wchodziæ na pe³ne obroty pojawi³y
siê sygna³y o nadci¹gaj¹cej drugiej fali wirusa. No i sta³o siê. W
paŸdzierniku zamkniêto podwoje SPZG drugi raz w tym roku. Kolejne
plany "wziê³y w ³eb". Ale nie tak do koñca. Nie mo¿emy przyjmowaæ
wycieczek, nie mo¿emy organizowaæ spotkañ, zebrañ, choæ podczas
pierwszej fali wirusa skutecznie przeprowadziliœmy zdalnie zebranie
sprawozdawcze. Powsta³y nowe doœwiadczenia. Podczas gdy Izba
Muzealna jest nieczynna uda³o siê wytypowaæ grupê spo³eczników,
która funkcjonuje w ograniczonym czasie, ale mo¿na ich spotkaæ w
ka¿dym tygodniu. Panie zajrz¹ by poodkurzaæ, wyczyœciæ, podlaæ kwiaty
i wykonaæ drobne czynnoœci porz¹dkowe. Regularnie funkcjonuj¹ panie
sekretarz i skarbnik - w razie potrzeby pomog¹, porozmawiaj¹.
Opiekun Izby Muzealnej pan Stanis³aw zawsze znajdzie coœ do
zrobienia. Regularnie tworzone jest kalendarium miasta, bo czas p³ynie
i ulatuje z pamiêci. Panie Ula i Gra¿yna dbaj¹, by ¿adne wydarzenie
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Pani sekretarz (z lewej) i pani skarbnik przy komputerach.

nie umknê³o ich uwadze. No i oko prezesa. Choæ zawieszono gwarne
dyskusje prezes jest do dyspozycji. Wystarczy zadzwoniæ i umówiæ
siê. Z zachowaniem wszelkich antywirusowych dystansów mo¿na
za³atwiæ sprawê.
Co wa¿ne - regularnie wydawany jest biuletyn "Gubin i Okolice".
Lada dzieñ uka¿e siê czwarty numer w tym roku. To dziêki redaktorom
pisz¹cym w warunkach domowych. Teksty przesy³aj¹ do redakcji, a
prezes sk³ada w ca³oœæ i … do drukarni.
W koñcz¹cym roku - si³¹ rzeczy - wiele planów przepad³o. Nie oznacza
to, ¿e np. album o Gubinie pójdzie w zapomnienie. Mamy nadziejê, ¿e
jeszcze piêkniejszy ni¿ wczeœniej planowano, uka¿e siê w nowym roku.
No chyba, ¿e …
Co siê nam marzy w 2021 roku? Przede wszystkim musimy liczyæ
zamiary na si³y. Cz³onków m³odych wiekiem nie przybywa, przybywa
lat cz³onkom starszym. I oni co oczywiste ju¿ mniej mog¹. Kiedyœ
odwiedzali i pomagali regularnie, dziœ ju¿ trzecie piêtro naszej
lokalizacji jest nie do pokonania. Pieni¹dze - bez nich mo¿emy zrobiæ
jedynie ognisko z kie³bask¹ pod warunkiem, ¿e ka¿dy przyjdzie ze
swoj¹. Od wielu lat nie wzrasta kwota dofinansowania wynikaj¹ca z
zadania publicznego. Rozumiemy - s¹ sprawy wa¿niejsze. Ale op³aty
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obowi¹zkowe wzrastaj¹. Np.
wynajem pomieszczeñ 10 lat
temu mieœci³ siê kwocie 300
z³otych. Dziœ to oko³o 1000 z³
miesiêcznie. Póki co radzimy
sobie. Przyjmujemy dalej
zasadê, ¿e nasz¹ si³¹ nie s¹
pieczone
kie³baski
i
wycieczki.
Wa¿ne
by
funkcjonowa³a
Izba
Muzealna, biuro i archiwum
no i publikacje. Przyjête
zasady sprawdzaj¹ siê.
Mamy liczne dowody na to,
¿e jesteœmy potrzebni.
Wiemy, ¿e niezapisane dziœ
historie maj¹ce miejsce w
naszym mieœcie przepadn¹.
Weryfi-kacja zapisywanej
przesz³oœci jest coraz
trudniejsza. Dobra pamiêæ
doktora Gwizdalskiego,
Jerzego Czabatora czy Adolfa
Ledy s¹ niezast¹pione.
W ka¿dy pi¹tek panie dbaj¹ o porz¹dek w
Korzystaj¹c z okazji
Izbie Muzealnej. Na pierwszym planie Ewa
zapraszamy
do wspó³pracy
Krygier, w g³êbi Urszula Matuszczak, Janina
wszystkich tych z Pañstwa,
Maciejewska i Kazimiera Kêdzierska.
którzy
maj¹
coœ
do
powiedzenia o naszym mieœcie. Wiem doskonale, ¿e wielu z Pañstwa
dysponuje ciekawymi obserwacjami, materia³ami fotograficznymi czy te¿
dokumentami. Spiszmy przesz³oœæ, odnotowujmy teraŸniejszoœæ,
zachowajmy historiê dla potomnych.
Stefan Pilaczyñski

Z powodu coronavirusa
zamkniêta do odwo³ania
kontakt tel. 600 162 786
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- Dok³adnie 13 listopada 1990 roku, 30 lat temu mia³ miejsce mój
pierwszy dzieñ pracy jako burmistrza Gubina. Ju¿ pierwszego dnia
pracy wiedzia³em z jak trudnym wyzwaniem przyjdzie mi siê zmierzyæ.
Miasto na granicy, moje rodzinne miasto, po transformacji trzeba
by³o wyrwaæ z chaosu, pocz¹wszy od pracy urzêdu, a na porz¹dkowaniu
dzikiego handlu koñcz¹c - napisa³ na Facebooku Czes³aw Fiedorowicz.
A jak wspomina tamten czas, jak patrzy na niego z perspektywy
minionych lat?

Czes³aw Fiedorowicz

Moje pierwsze dni w roli burmistrza
Gubina
Po 23 latach zamieszkiwania w Gubinie, od
1981 roku mieszka³em ju¿ w Zielonej Górze.
Czyli z chwil¹ o¿enku z Zielonogórzank¹ , która
w roku szkolnym 1980/1981 uczy³a jêzyka
niemieckiego w gubiñskim liceum. Od
pierwszych zielonogórskich dni pracowa³em w
Urzêdzie Wojewódzkim w Zielonej Górze. Od
najni¿szego stanowiska, do najwy¿szego w 1990
roku, czyli po zmianach ustrojowych w lipcu
tego roku, zosta³em Dyrektorem Urzêdu.
Nieformalnie zastêpowa³em wówczas
wojewodê, podczas jego nieobecnoœci, bo
wicewojewoda, gubinianin Tadeusz Dobiecki,
absolwent gubiñskiego liceum, zosta³
wicewojewod¹ dopiero w paŸdzierniku 1990 roku.
Jednak mimo wspiêcia siê na szczyty administracji w województwie
zielonogórskim, postanowi³em z³o¿yæ rezygnacjê z funkcji Dyrektora
Urzêdu. Mia³em inny pogl¹d na styl i zakres zmian w Urzêdzie
Wojewódzkim. Od czerwca interesowa³em siê Gubinem, nadzorowa³em
powstawanie urzêdów rejonowych, ale nigdy bym nie przypuszcza³,
¿e losy skieruj¹ mnie ponownie do Gubina. Prac¹ urzêdu w Gubinie
interesowa³em siê te¿ w latach 80-tych, zna³em siê dobrze z
naczelnikiem Kazimierzem Dêbickim.
W paŸdzierniku 1990 r. w Gazecie Lubuskiej przeczyta³em og³oszenie
o konkursie na burmistrza Gubina. Z³o¿y³em papiery, stan¹³em do
trudnego konkursu. Rada Miasta wybra³a mnie spoœród 6 kandydatów,
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Spotkanie z mlodymi sportowcami. Od lewej: burmistrz Cz. Fiedorowicz, Ireneusz
Szmid i Tomasz Pilarczyk.

którzy stawili siê przed jej obliczem.
Zgodnie z uchwa³¹ Rady Miejskiej nr I/52/90 z 8.11.1990 r.
obowi¹zki burmistrza obj¹³em 13 listopada, ale Rada siê pomyli³a,
bo 13 to by³ wtorek, a ju¿ w poniedzia³ek 12 by³em w pracy. Rada te¿
zapomnia³a ustaliæ mi warunki pracy i p³acy. Umowê o pracê dosta³em
dopiero 9.12.1990 r. na kwotê 3 mln 328 tysiêcy z³ (dzisiejsze 3 tysi¹ce
328 z³).
Ten poniedzia³ek 12 listopada zapamiêtam na ca³e ¿ycie. Rano
spotka³em siê na sali narad ze wszystkimi urzêdnikami by siê
wzajemnie poznaæ. Przedstawi³em siê i zapyta³em ile osób pracuje w
Urzêdzie Miasta, zapad³a cisza… Nikt nie wie. Zapyta³em, kto siê
zajmuje kadrami w Urzêdzie. Nikt. Rada Miejska ma wszystkie
dokumenty o zatrudnieniu w Urzêdzie , a wszyscy pracownicy s¹ na
wypowiedzeniu . Ustali³em, ¿e kiedyœ kadrami zajmowa³ siê Józef
Wojtowicz i jego porosi³em o przejêcie ca³ej dokumentacji i
prowadzenie kadr. Natychmiast rozpocz¹³em podpisywanie umów z
pracownikami. Zatrudni³em na nowo wszystkich.
W pierwszym dniu pracy przeszed³em przez Gubin, który by³
wówczas jednym wielkim targowiskiem. Ludzie handlowali gdzie
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chcieli, spali w namiotach na œrodku miasta, widok z jednej z strony
œwiadczy³ o ogromnym boomie handlowym, z drugiej pokazywa³
nieogarniêty chaos w mieœcie.
Okaza³o siê, ¿e od czerwca miasto Gubin nadal nie ma swojego
statutu, nie ma regulaminu organizacyjnego Urzêdu Miasta.
Sprawdzi³em przychody z rekordowo wielkiej dzia³alnoœci handlowej
w Gubinie, a tu tyle, co kot nap³aka³. Stan finansów 1990 roku by³
fatalny.
Ju¿ pierwszego dnia uœwiadomi³em sobie w co wdepn¹³em. PóŸno
wieczorem wróci³em do Zielonej Góry swoim maluchem. By³em
zdruzgotany stanem organizacyjnym Gubina, jego wygl¹dem i
zasobnoœci¹ kasy miejskiej. Oj ¿a³owa³em decyzji o roli burmistrza,
ale odwrotu nie by³o.
Rada Miejska, w zasadzie w komplecie reprezentowana przez
radnych z Komitetu Obywatelskiego "Solidarnoœæ", mia³a œwiadomoœæ
swojej misji zmian w duchu ustrojowego przejœcia od rad narodowych
do samorz¹du terytorialnego. Radni szli do wyborów z fajnymi
has³ami, szlachetnymi ideami zmian w Gubinie.Wiêkszoœæ nie mia³a
doœwiadczenia. Musia³em za³agodziæ konflikty i znaleŸæ porozumienie
z trudn¹ , wymagaj¹c¹ rad¹. Mnie wzmacnia³o doœwiadczenie 9 lat
pracy w Urzêdzie Wojewódzkim w 4 wydzia³ach i ró¿nych funkcjach.
By³em burmistrzem tej rady i z ni¹ musia³em znaleŸæ porozumienie
by pomóc im zrealizowaæ ich cele.
By³o bardzo trudno, pracowaliœmy do nocy, rady zbiera³y siê tylko
po godzinach pracy, zarz¹d miasta spotyka³ siê co tydzieñ i koñczy³
swoj¹ prace oko³o 22.00.
A ja przed pó³noc¹ dociera³em do domu. Nie mia³em samochodu
s³u¿bowego i nigdy specjalnego rycza³tu za dojazdy w³asnym autem
z Zielonej Góry do Gubina.
Koñcówka roku 1990 i pocz¹tek 1991 roku to by³ najtrudniejszy
czas mojej pracy zawodowej w moim ¿yciu. To by³ prawdziwy skok
na g³êbok¹ wodê. Obci¹¿a³y mnie dodatkowo zmarnowane miesi¹ce
dla Gubina od czerwca do listopada 1990 roku.
Z perspektywy czasu s¹dzê, ¿e Urz¹d Miasta i Rada Miejska
wybrana w 1990 roku zda³y egzamin z tych trudnych wyzwañ, mimo
koszmarnego, pierwszego roku dzia³alnoœci.
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Stefan Pilaczyñski

Poszukiwani do skutku
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej w rozlicznych dzia³aniach
ma tak¿e na koncie pomoc w poszukiwaniu grobów ¿o³nierzy poleg³ych
podczas II wojny œwiatowej na Ziemi Gubiñskiej. Pomimo, i¿ od
zakoñczenia wojny up³ynê³o ponad 70 lat, rodziny poleg³ych ¿o³nierzy
ci¹gle szukaj¹ miejsc pochówku. Im dalej od czasów wojny, tym trudniej
o pozytywne rezultaty poszukiwañ. Znawc¹ tematyki poszukiwañ jest
od lat Jerzy Czabator - rocznik 1937. Zamieszkuje Ziemiê Gubiñsk¹ od
1945 roku, najpierw w Bie¿ycach potem w Gubinie. Zna jak ma³o kto
historiê dzia³añ wojennych na naszym terenie. Jako m³ody ch³opak zetkn¹³
siê z dziesi¹tkami mogi³ poleg³ych ¿o³nierzy, g³ównie Armii Czerwonej.
Wiedzê w temacie uzupe³nia³ literatur¹ traktuj¹c¹ o dzia³aniach Armii
Czerwonej na terenie dawnego powiatu gubeñskiego, obserwacjach
podczas licznych wycieczek indywidualnych po miejscach pochówku
poleg³ych ¿o³nierzy i st¹d wzi¹³ siê spory zasób wiedzy. Pamiêta powojenny
czas, kiedy zwo¿ono ekshumowane zw³oki ¿o³nierzy rosyjskich tworz¹c
zbiorow¹ mogi³ê w rejonie dzisiejszej ulicy Piwnej. Tam postawiono
pierwszy pomnik z gwiazd¹, który w póŸniejszym czasie znalaz³ siê na
placu Wdziêcznoœci (dziœ Boles³awa Chrobrego). W latach 50-tych zw³oki

Rodzina Bicbajewów w Izbie Muzealnej. Jerzy Czabator s³ucha opowiadania o
poszukiwanym ¿o³nierzu Armii Czerwonej.
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kolejny raz ekshumowano i przewieziono na zbiorowe cmentarzysko
¿o³nierzy rosyjskich w ¯aganiu, ¯arach i Cybince. Czy trafili tam wszyscy
polegli? Dziœ trudno daæ jednoznaczn¹ odpowiedŸ.
Lista osób poszukuj¹cych swoich bliskich - ¿o³nierzy poleg³ych na
naszych terenach - jest coraz to d³u¿sza. J. Czabator "od rêki" przedstawia
osiem nazwisk poszukiwanych. Niko³aj Stiepanowicz z Tomska zgin¹³ w
rejonie Bie¿yc, Pochorowa Niko³aja - kapitana, szukaj¹ bliscy z Moskwy,
w Gubinie zgin¹³ Lubimow Wasilij, pochodzi³ z Briañska, Goidnian Siergiej
poleg³ w rejonie wsi Pole, Siergiej Sawczenko zgin¹³ w Polu, Stiepan
Iwanowicz zgin¹³ w pobli¿u wsi Wa³owice, Stiepan Popow poleg³ w
Luboszycach, Ka³u¿nyj poleg³ w lutym 1945 roku i historia sprzed trzech
tygodni dotyczy Niko³aja Rusu który zgin¹³ 26 lutego 1945 we wsi
Sadzarzewice.
W tej ostatniej sprawie pojawi³ siê w Izbie Muzealnej Andriej Bicbaiev
z matk¹, która poszukuje brata ojca. Posiadaj¹ szkic z 1945 roku miejsca
pochówku w Sadzarzewicach i tu ich wiedza urywa siê. Szukaj¹ od dawna
z nadziej¹ na sukces by w koñcu znaleŸæ miejsce gdzie spoczywaj¹ zw³oki
cz³onka rodziny. - Nadzieja ponoæ umiera ostatnia - podkreœli³a starsza
pani pochodz¹ca z Mo³dawii. J. Czabator rozmawia³ z urzêdniczk¹ z
¯agania, która zobowi¹za³a siê przeszukaæ opas³e tomy z nazwiskami
¿o³nierzy pochowanych na cmentarzu. Potem trzeba bêdzie pytaæ w
¯arach, Cybince. A mo¿e?
Z tej listy uda³o siê odnaleŸæ jedynie kapitana Stiepana Popowa.
Spoczywa na ¿agañskim cmentarzu wojskowym w mogile z numerem
115. Poszukiwania czêsto s¹ dzia³aniami skomplikowanymi. By np.
przekopaæ kilka metrów kwadratowych w lesie (bo tam by³a mogi³a) trzeba
kilku pozwoleñ czêsto niemo¿liwych do otrzymania. J. Czabator sam sobie
z problemem nie poradzi.
Na zakoñczenie informacja krzepi¹ca. Byæ mo¿e niektórym znana. W
okolice Mielna trafi³o dwóch Rosjan. Ojciec i syn. Mo¿e nie tak szukali
Mielna, jak grobu swojego ojca i dziadka. Wiedzieli, ¿e to gdzieœ tu.
Najpierw trafili do Mielna niedaleko ¯ar. Trochê jak na ironiê, tam znaleŸli
mogi³ê. Myœleli, ¿e spoczywaj¹ w niej prochy poszukiwanej bliskiej osoby,
która zginê³a w tym rejonie podczas ostatniej wojny. Jednak wykonane
badania wskaza³y na to, ¿e w grobie nie le¿y ich bliski. Ktoœ wpad³ na
pomys³ i podpowiedzia³, ¿e w Lubuskiem, na zachodniej granicy jest
jeszcze inne Mielno. W³aœnie to za Strzegowem. I tak trafili na mogi³ê.
Wiele (wg wiedzy na dziœ) wskazuje na to, ¿e to ta poszukiwana mogi³a.
Przed wsi¹, po lewej stronie drogi w lesie usypany z piasku ma³y
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Grób Michai³a Nifiodowa w lesie ko³o Mielna.

kopczyk ziemi. Byæ mo¿e dawno by po nim zgin¹³ œlad, gdyby nie pamiêæ
i szacunek mieszkañców Mielna. U wezg³owia ¿elazny krzy¿, kilka
cegie³, mo¿e dla dekoracji, mo¿e by piasek na kopczyku siê nie obsuwa³?
Dobre serca dobrych ludzi pozwoli³y przetrwaæ mogile. Ludzie z Mielna
pamiêtaj¹ o niej co roku. Mo¿e dlatego, ¿e jedyna, samotna w lesie? W
Œwiêto Zmar³ych zawsze pamiêtaj¹ by zapaliæ znicz Nieznanemu
¿o³nierzowi.
Wizyta Mo³dawian - tak¹ wszyscy maj¹ nadziejê - pozwoli³a na to,
¿e Nieznany ¯o³nierz otrzyma³ nazwisko. Od tej niecodziennej wizyty
tego roku wiadomo, ¿e w mogile spoczywa Michai³ Fiodorowicz
Niefiodow, rocznik 1915. Zgin¹³ 17 lutego 1945 roku. Na ¿elaznym
krucyfiksie syn z wnukiem powiesili zdjêcie ¿o³nierza, po³o¿yli wieniec
i zapalili znicze. Maj¹ wróciæ by dokonaæ ekshumacji i zabraæ doczesne
szcz¹tki ojca i dziadka w rodzinne strony.
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Urszula Kondracik

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepenosprawnym Intelektualnie
Zanim przyst¹piê do g³ównego tematu artyku³u chcê siêgn¹æ do
historii zwi¹zanej z ruchem autystycznym w Gubinie. Dnia 26 marca
2001 roku w restauracji "Parkowa" odby³o siê spotkanie nauczycieli
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie z
pracownikami oœrodków szkolno-wychowawczych i poradni
psychologiczno-pedagogicznych oraz rodziców dzieci autystycznych z
terenu województwa lubuskiego (obecnych 56 osób) z Wand¹ Wac³aw
dyplomowanym psychologiem, która 20 lat pracowa³a w Szwecji, jako
konsultant specjalista od autyzmu i zespo³u Aspergera. Organizatorem
spotkania by³a ówczesna dyrektor "Szko³y Specjalnej" (zwyczajowa
nazwa szko³y) Kazimiera Kêdzierska. Goœæ spotkania Wanda Wac³aw
przekaza³a du¿o cennej wiedzy na temat autyzmu i wskazówek do
pracy rewalidacyjnej z dzieæmi autystycznymi i zespo³em Aspargera.
Wed³ug badañ Gillberga (Szwecja) dla dzieci i m³odzie¿y z autyzmem
i zespo³em Aspergera charakterystyczne s¹ nastêpuj¹ce symptomy:
du¿e trudnoœci w wspó³dzia³aniu spo³ecznym, obsesyjne jednostronne
zainteresowania, obsesyjna potrzeba i zale¿noœæ od rutyny i rytua³ów,
problemy z mow¹ i pos³ugiwanie siê jêzykiem, problemy z komunikacj¹
niewerbaln¹ i motoryczna niezrêcznoœæ. Zebrani sformu³owali szereg
wniosków np.: likwidacja barier psychologicznych w œrodowisku
lokalnym poprzez rozpowszechnianie ogólnej wiedzy dotycz¹cej istoty
autyzmu, tworzenie odpowiednich warunków rewalidacyjnorehabilitacyjnych. W po¿ytecznym dla zainteresowanych spotkaniu
uczestniczy³y bohaterki mojego artyku³u: Mariola Kwiatkowska i
Lilianna Bagiñska.
Przechodz¹c do g³ównego tematu - wesz³am w posiadanie informacji,
¿e w naszym mieœcie funkcjonuje kilka organizacji, które dzia³aj¹ na
rzecz osób z niepe³nosprawnoœci¹ funkcji ¿yciowych. Jedn¹ z nich jest
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym Intelektualnie
"Dom nad Lubsz¹", (SPONI) - organizacja po¿ytku publicznego.
Powsta³a z potrzeby, gdy¿ zaczê³o przybywaæ coraz wiêcej dzieci
dotkniêtych t¹ chorob¹, polegaj¹c¹ na ca³oœciowym zburzeniu
rozwojowym, obejmuj¹c upoœledzenie funkcji spo³ecznych i
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emocjonalnych.
Zatroskani rodzice, szczególnie matki dzieci z t¹ przypad³oœci¹,
myœl¹ce o ich przysz³oœci, postanowi³y zrzeszyæ siê w organizacji i
dzia³aæ zespo³owo, szczególnie w kierunku zabezpieczenia ich bytu w
momencie, gdy zabraknie rodziców lub opiekunów.
Stowarzyszenie powsta³o w 2014 roku i zrzesza oœmiu cz³onków.
Inicjatorem by³y matki dzieci autystycznych: Mariola Kwiatkowska
(dziœ prezes) i Lilianna Bagiñska (wiceprezes). Na Ziemi Gubiñskiej
funkcjonuje o wiele wiêcej osób autystycznych (autorowi artyku³u nie
uda³o siê dok³adnie ustaliæ). Niektórzy z nich s¹ uczestnikami
Warsztatów Terapii Zajêciowej z kierownikiem Aleksandr¹
Rymkiewicz, Powiatowego Oœrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi "Integracja" z kierownikiem Ann¹ Piaskowsk¹ czy
Specjalnego Oœrodku Szkolno Wychowawczego im. Marii Konopnickiej
z dyrektorem Sylwi¹ Sêkowsk¹-Maroñ, podlegaj¹ce Starostwu w
Kroœnie Odrzañskim. W tej ostatniej placówce uczestniczy szeœcioro
dzieci autystycznych w wieku przedszkolnym i siedmioro w wieku
szkolnym.
Panie ze SPONI myœl¹c o przysz³oœci swoich dzieci, postanowi³y
zbudowaæ dom, który bêdzie miejscem pobytu osób autystycznych. W
tym celu zwróci³y siê do burmistrza o przyznanie dzia³ki pod budowê.
Burmistrz Bart³omiej Bartczak i radni Rady Miejskiej ustosunkowali
siê do proœby pozytywnie. Uchwa³¹ nr XXXV. 226.2017 z 30
paŸdziernika 2017 roku zwolnienili organizacjê z obowi¹zku zbycia w
drodze przetargu nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej po³o¿onej
przy ul. Pikusia wraz z wyra¿eniem zgody na udzielenie bonifikaty od
pierwszej op³aty i op³at rocznych przy jej oddaniu w u¿ytkowanie
wieczyste.
Uchwa³a obejmuje nastêpuj¹ce paragrafy:
§ 1. Zwalnia siê z obowi¹zku zbycia w drodze przetargu, na rzecz
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym Intelektualnie
"Dom nad Lubsz¹" w Gubinie, nieruchomoœæ gruntow¹ niezabudowan¹,
oznaczona, jako dzia³ka nr 98/5 o powierzchni 0.8927 ha po³o¿on¹ w
Gubinie przy ulicy Pikusia.
§ 2. Nieruchomoœæ, o której mowa w § 1 uchwa³y, oddaje siê w
u¿ytkowanie wieczyste na okres 40 lat.
§ 3. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty w wysokoœci 99% od
pierwszej op³aty i op³at rocznych za u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoœci, o której mowa w § 1, pod warunkiem przeznaczenia
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jej na cele statutowe Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym
"Dom nad Lubsz¹" w Gubinie, tj. budowê domu opieki dla osób
dotkniêtych autyzmem.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Podpisa³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Edward Patek.

Strza³k¹ oznaczono teren przeznaczony na budowê Domu.

Stowarzyszenie z zapa³em zabra³o siê do dzia³ania. Zebrano œrodki
finansowe pochodz¹ce z jednego procenta, sk³adek od darczyñców,
zbiórek publicznych, imprez charytatywnych, które starczy³y tylko na
sporz¹dzenie stosownej dokumentacji projektowej. Pozosta³ trud
zdobycia dalszych œrodków na budowê. Dlatego te¿ Stowarzyszenie
potrzebuje pomocy. Pomoc szukana jest w projektach unijnych i
krajowych, a z jakim rezultatem to trudno dziœ powiedzieæ.
Dlatego te¿ w imieniu Stowarzyszenia proszê o przekazywanie 1% w rozliczeniu podatku dochodowego KRS 0000512231
lub wp³aty na na konto: SPONI 56 1090 1548 0000 0001 2372
7147 z dopiskiem "darowizna".
Urszula Kondracik
W pierwszej czêœci artyku³u wykorzysta³am protokó³ ze spotkania
przekazany mi przez Kazimierê Kêdziersk¹). Dziêkujê paniom Liliannie
Bagiñskiej i Kazimierze Kêdzierskiej za udzielone informacje.
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Edmund Rodziewicz

Rozwój amatorskiego ruchu
muzycznego w regionie Gubina po
1945 roku cz. 1
W 1945 r. miejscowoœci w regionie Gubina zosta³y zasiedlone przez
ludnoœæ polsk¹ przyby³¹ z m.in. tzw."Kresów Wschodnich". W
Wielotowie zamieszka³y m.in. rodziny z dawnego przedwojennego
województwa wileñskiego, powiatu Dzisna m.in. Rodziewicze,
Skokowscy, Kury³owicze, Borkowscy i inni. Mieszkaniec Wielotowa
Skokowski Micha³ zdoby³ ma³y akordeon z dwoma rzêdami basów i
przygrywa³ mieszkañcom na ró¿nych imprezach rodzinnych. W
1948r.Mieczys³aw Rodziewicz zebra³ pieni¹dze ze sprzeda¿y jab³ek,
miodu i kupi³ w Poznaniu 80 basowy akordeon warszawski.W ten
sposób powsta³ 2- osobowy zespó³ muzyczny w regionie gubiñskim.
Rodziewicz Mieczys³aw i Micha³ Skokowski zaczêli graæ na dwa
akordeony na zabawach i weselach.
Do zespo³u nastêpnie do³¹czy³ Gierstun Czes³aw, który gra³ na
skrzypcach. Zim¹ 1949 r. powiêkszono zespó³ do 5 osób o: Bonifacego
Pychowskiego (skrzypce), Molendê Wac³awa (tr¹bka) i Józefa
Stefañskiego (perkusja). Zespó³ muzyczny intensywnie pracowa³ nad
nowym repertuarem. Przede wszystkim by³y to utwory ludowe i

Zespó³ muzyczny z Wielotowa gra na weselu w Gubinie w 1952 roku.
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Bracia Pawlukowicz - Stanis³aw i Józef.

kresowe. Mia³ du¿e powodzenie na weselach, zabawach czy tzw.
"potañcówkach". W póŸniejszych latach powsta³ w Nowej Wiosce zespó³
rodziny Bielaszewskich i BuŸków. Jak wspomina Mieczys³aw
Rodziewicz: - Na weselach gra³o siê po 2- 3 dni i to za dobre pieni¹dze.
W latach 1950-1960 w regionie Gubina na instrumentach muzycznych
grali m.in. tacy muzycy jak: Aldefons Szyszko (akordeon), Jan Stawicki
(skrzypce), Ludwik Kaczerewski (akordeon), Leonard Przybecki
(akordeon), Konrad Napieralski (kontrabas), Hieronim Zandecki
(tr¹bka), W³adys³aw Misun (cymba³y, akordeon), Józef Pawlukowicz
(cymba³y wileñskie), Stanis³aw Pawlukowicz i Boles³aw Moczulski
(akordeony), Mieczys³aw Ciszewski (perkusja), Ryszard Fabisiak
(perkusja), Stefan Szawliñski (saksofon, klarnet), Zdzis³aw Koziñski
(tr¹bka), Leonard Kury³owicz (akordeon), Henryk Roszak (akordeon),
Bogdan P³óciennik (akordeon), Brunon Mertyn (perkusja) i inni.
W Kosarzynie funkcjonowa³a kapela wiejska o nazwie "Trojak", która
gra³a na weselach i zabawach.
Mieszkañcy Gubina brali udzia³ w "potañcówkach", które by³y
organizowane m.in. na "Ruskim Stawie" (ul. Œl¹ska) czy na ul. Ró¿anej
w Domu ¯o³nierza (póŸniej Powiatowy Dom Kultury).
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Rok 1966. Do tañca przygrywaj¹ starsi panowie. Na tr¹bce Hieronim Zandecki, na
akordeonie Leonard Przybecki.

W 1952 r. powsta³ zespó³ muzyczny w Chlebowie, który gra³ na
wieczorkach tanecznych organizowanych przez Ochotnicz¹ Stra¿
Po¿arn¹. W Klubie Rolnika w Przyborowicach równie¿ dzia³a³ zespó³
muzyczny.
W 1958 roku otwarto w Gubinie Powiatowy Dom Kultury, który
mieœci³ siê przy ulicy Ró¿anej. Po likwidacji powiatu gubiñskiego w
1961 roku PDK
przemianowano na
Miej ski
Dom
Kult ur y.
Na
tzw."patelni" obok
MDK organizowano
na powietrzu zabawy
taneczne,
gdzie
prz ygrywa³ zespó³
m uzyczny m.in. z
Edwardem Grabi¹
(kontrabas).
Pierwszy z lewej to Edward Grabia, dalej NN, T. Szefler i
Malus.
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Na dancingu w restauracji "Parkowa" oko³o 1968 roku.

W 1956 roku PSS "Spo³em" w Gubinie otrzyma³a od w³adz budynek
po przedwojennej restauracji. Po remoncie utworzono restauracjê o
nazwie "Parkowa". By³ taki okres, ¿e organizowano tu dancingi nawet
trzy razy w tygodniu. Grali ró¿ni muzycy jak: Leonard Kury³owicz
(akordeon), Edward Grabia (kontrabas), Stanis³aw Biskupski
(saksofon), Fabisiak Ryszard (perkusja) i Zbigniew Przyworski
(gitara).
Pod koniec lat 70 -tych w restauracji "Parkowa" gra³ zespó³
muzyczny w sk³adzie: Tadeusz Malinowski (klawisze), Józef Andrys
(gitara), Józef Winiszewski (gitara basowa), Waldemar Lendzion
(perkusja).
W latach 80-tych w "Parkowej" na dancingach gra³ zespó³ muzyczny
w sk³adzie: Boles³aw M³odawski (organy), Edward Ropela (gitara
basowa), Leszek Jerszyñski (perkusja) oraz Halina Nodzak
(wokalistka). Ponadto na dancingach grali m.in. "Amigosi", zespó³
"Relaks", Edward Ropela i inni.
W latach 60-tych nast¹pi³ rozkwit tzw. "muzyki big-bitowej". W
szko³ach gubiñskich, w d om u kultury powstawa³o szereg
m³odzie¿owych zespo³ów muzycznych. Ale o tym w nastêpnym
biuletynie.
Edmund Rodziewicz
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Ostriedhof - Cmentarz Wschodni do
1945 roku, po wojnie Cmentarz
Komunalny od 1956 roku
Cmentarz Wschodni oddano do u¿ytku 17 kwietnia 1869 roku podczas
pogrzebu inwalidy Kalischa z udzia³em w³adz miejskich, miejskiej kapeli
oraz chóru. G³ówn¹ przes³ank¹ za³o¿enia tego cmentarza by³ wzrost
liczby mieszkañców z 6718 w 1814 roku do 20 000 w 1866 roku.
Cmentarz Komunalny na przestrzeni lat w znaczny sposób
powiêksza³ siê. Pierwotna jego czêœæ zosta³a od strony zachodniej - od
ulicy Lubelskiej, pó³nocnej - od ulicy Cmentarnej i wschodniej - od
ulicy £ukowej - ogrodzona murem.
W
czêœci
wschodniej (od
ulicy £ukowej) na
w z g ó r z u ,
zbudowano
krematorium i tu
wyznaczono ma³y
cmentarz
na
urny. Krematorium otwarto w
1924 roku. Cmentarz powiêkszono
do granic ulicy
£ukowej.
Od
Krematorium otwarto w 1924 roku.
skrzy¿owania
ulicy Cmentarnej i £ukowej zbudowano g³ówn¹ bramê do alei
prowadz¹cej do Krematorium.
Obszar cmentarza mia³ piêknie zagospodarowany uk³ad
przestrzenny. Piêkne urokliwe alejki spacerowe zachêca³y do chwili
zadumy. Jeszcze wiele lat po wojnie, do lat 70-tyoh XX wieku mo¿na
by³o ogl¹daæ wiele grobów i obelisków poœwiêconych zas³u¿onym
gubenianom. W tym czasie jeszcze zachowa³y siê piêkne nasadzone
alejki, w szczególnoœci srebrnymi œwierkami i daglezjami.
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Przy skrzy¿owaniu ulicy Cmentarnej i £ukowej zbudowano g³ówn¹ bramê prowadz¹c¹
alej¹ do krematorium. Tu równie¿ mia³ przystanek autobus lini nr 3.

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w 1945 roku cmentarz nie by³
wykorzystywany do pochówków. Do 1956 roku zmar³ych mieszkañców
chowano na Cmentarzu Starym (Alte Friedhof) przy ulicy Królewskiej.
Od tego roku pochówki odbywaj¹ siê na dawnym Cmentarzu
Wschodnim, nazwanym od tej pory Cmentarzem Komunalnym.
Pierwszego pochówku dokonano tu 3 kwietnia 1956 roku.
Do dziœ trwaj¹ dyskusje, jak mog³o dojœæ do dewastacji cmentarza
po 1945 roku. By³ to najwiêkszy cmentarz w przedwojennym Guben.
W poni¿szym tekœcie nie mam zamiaru wzbogacaæ wiedzê Czytelnika
o Cmentarzu Wschodnim. Tu polecam publikacjê napisan¹ przez
Wies³awa £abêdzkiego "Cmentarze Gubina" wydan¹ w 2013 roku przez
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Nas przede wszystkim
bêdzie interesowa³o to, co sta³o siê z cmentarzem po zaprzestaniu jego
funkcjonowania w 1945 roku.
Jest pocz¹tek roku 1945. Front zbli¿a siê do Guben, który rozkazem
Hitlera zosta³ og³oszony miastem - twierdz¹. Mieszkañcy
przygotowywali siê do d³ugotrwa³ej obrony.
Ostfriedhof (Cmentarz Wschodni) równie¿ starannie zosta³
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wykorzystany na cele obronne. Wziêto pod uwagê jego walory, w
szczególnoœci rejon wokó³ krematorium, oraz solidny mur cmentarny.
W murze zosta³o wykutych kilkadziesi¹t stanowisk strzelniczych.
Jeszcze dziœ s¹ widoczne œlady broni maszynowej przy zamurowanych
otworach stanowisk. Z tego kierunku obroñcy Guben spodziewali siê
uderzenia wojsk Armii Czerwonej.
Trudno dziœ mówiæ o szczegó³ach walk toczonych w rejonie cmentarza
i na cmentarzu. Dotychczas niewiele na ten temat napisano. Wspó³czesna historiografia II wojny œwiatowej jest przepe³niona literatur¹
dotycz¹c¹ wielkich bitew i wa¿nych kampanii wojennych, nie dostrzega
jednak zmagañ o mniejszym nasileniu walk, a maj¹cych istotne
znaczeni strategiczne. Tak¹ zapomnian¹ mo¿na uznaæ walki o Guben.
Pomimo braku opisów wydarzeñ tego okresu w naszym mieœcie, w
wyniku wielu poszukiwañ uda³o mi siê znaleŸæ wiedzê na ten temat.
Wspomnienia jednego z uczestników walk o zdobycie cmentarza majora
A³tunina, Zastêpca Dowódcy 862 Pu³ku W³adimirsko-Wo³yñskiego,
opublikowa³em w wydanej przez SPZG w marcu 2008 roku publikacji
"Gubin. Ostatnie miesi¹ce wojny". Major pisze m.in.: "Konsekwentnie
zbli¿aliœmy siê do Gubina, odpieraj¹c wielokrotnie kontrataki wroga.
22 lutego 1945 r. 862 W³adymirsko-Wo³yñski Pu³k zdoby³ Forsztad
(Chojna).Tego samego dnia nasz batalion dotar³ do obrze¿y Gubina i
wszed³ na teren cmentarza, gdzie trafi³ na ryglowy ogieñ przeciwnika.
Zaciête starcie trwa³y ca³a noc. Faszyœci usi³owali odrzuciæ nas do
ty³u. Tego celu nie uda³o siê im osi¹gn¹æ, w niektórych odcinkach
musieli nawet wycofaæ siê pod naporem naszych pododdzia³ów.
Wschodz¹ce s³oñce oœwietli³o dzielnice Guben. Faszyœci ci¹gle atakowali
usi³uj¹c odrzuciæ pu³k z zajmowanych pozycji na cmentarzu”.
Wiadomym jest, ¿e walki o zdobycie Cmentarza Wschodniego trwa³y
kilka dni. Przygotowany do obrony stanowi³ od strony wschodniej ulicy £ukowej - najbardziej wysuniêty punkt obrony miasta. Dopiero
zdobycie cmentarza otwiera³o dalsz¹ mo¿liwoœæ prowadzenia walk i
dojœcie do rzeki Nysa £u¿ycka, zdobycie miasta. Szczególnie zaciête
walki toczy³y siê w regonie krematorium. Ze wzglêdu na korzystne
po³o¿enie, krematorium stanowi³o trudne do zdobycia stanowisko. W
wyniku walk krematorium zosta³o zniszczone. W wyniku walk o
cmentarz obydwie walcz¹ce strony ponios³y znaczne straty.
Zginê³o oko³o 100 ¿o³nierzy Armii Czerwonej, których pochowano w
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zbiorowej mogile obok cmentarza przy ulicy £ukowej. Po wojnie zostali
ekshumowani na cmentarz wojenny w ¯aganiu. Zginê³o równie¿
kilkadziesi¹t ¿o³nierzy niemieckich, czêœæ z nich zosta³a pochowana
na cmentarzu przy bramie, w lewo od ulicy £ukowej. W 2008 roku 38
z nich zosta³o ekshumowanych i pochowanych na cmentarzu w
Czarnowie ko³o Szczecina.
Ze wspomnieñ majora A³tunina wynika, ¿e wiele grobów i urz¹dzeñ
cmentarza zosta³o zniszczonych. Ale trzeba zaznaczyæ, ¿e nie to by³o
g³ówn¹ przyczyn¹ dewastacji i zniszczenia piêknego cmentarza.
Po ustaleniu granicy na Nysie £u¿yckiej i przejêcia przez
administracjê polsk¹ w³adzy Cmentarz Wschodni stanowi³ miejsce
regularnej dewastacji i niszczenia wszystkiego, co tam jeszcze pozosta³o
do wykorzystania. By³ przez wiele lat (do 1956) miejscem w pewnym
sensie "ogólnodostêpnym", terenem wyjêtym spod jakiegokolwiek
dozoru.
Z niezrozumia³ych przez autora powodów w szczególny sposób w
czasie lat 70-tych XX wieku nasili³a siê dewastacja nagrobków i
profanacja grobów przez wandali szukaj¹cych zostawionych przy
zmar³ych kosztownych przedmiotów.
Trudno by³o ten proceder ukróciæ, winni byli œcigani, zapada³y wyroki
skazuj¹ce.
Szczególnie do 1956 roku, do pierwszego pochówku na cmentarzu,
teren ten stanowi³ miejsce gdzie mo¿na by³o szabrowaæ wszystko, co
siê mog³o nadaæ do u¿ytku. Nawet z chwil¹ nadchodz¹cych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia wycinano z cmentarza œwierki na choinkowe
dekoracje.
Od pierwszego pochówku na cmentarzu nie by³o ¿adnej kaplicy;
zw³oki by³y przewo¿one najczêœciej z kostnicy-kaplicy zlokalizowanej
na terenie szpitala przy ulicy Œl¹skiej. Nastêpnie w skromnym
zakresie, na potrzeby bie¿¹cych pochówków, w sposób cywilizowany
likwidowano stare groby, a p³yty marmurowe zabezpieczano gromadz¹c
je na cmentarzu od strony ulicy Cmentarnej, w magazynie
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy
Spokojnej i na Bazie nr 2 PGKiM przy ulicy Œl¹skiej 36.
W zwi¹zku z nagromadzeniem siê znacznej iloœci p³yt z rozebranych
grobów, na polecenie Urzêdu Miasta w paŸdziernika 1977 roku
powo³ano komisjê w sk³adzie: Aleksandra Szkudliñska - Inspektor d/
s Budownictwa Urzêdu Miejskiego w Gubinie, Stanis³aw Plazura Pracownik PGKiM, Tomasz Basznica pracownik PGKiM, Ryszard
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Kalchert -przedstawiciel UM w Gubinie, której zadanie poleg³o na
dokonaniu spisu z natury zebranych p³yt pomnikowych, oznakowanie
ich oraz dokonanie pomiarów. Wszystkie elementy nagrobkowe by³y
w dyspozycji miasta. W celu przeprowadzenia ekspertyzy i wyceny
elementów nagrobkowych Urz¹d Miejski zwróci³ do mgr Józefa
Wrzodka z Zielonej Góry - specjalisty w zakresie mineralogii i
petrografii.
Wszystkie czynnoœci zosta³y dokonane zgodnie z ustaleniami. Urz¹d
Miasta zgodnie z wycen¹ kamieni nagrobkowych proponowa³ kupno
zak³adom kamieniarskim m.in. w Sulechowie, Paczkowie i w innych
miejscowoœciach. Powy¿sze dzia³ania po czêœci uporz¹dkowa³y sprawê
cmentarza.
Na przestrzeni 64 lat od pierwszego pochówku dokonano szereg prac
porz¹dkowych polegaj¹cych na po³o¿eniu kostki w ci¹gach alejowych,
wykonano remont ogrodzenia, wczeœniej zbudowano kaplicê (potrzebna
jest nowa, przystaj¹ca do wieku XXI), zbudowano pomieszczenia dla
obs³ugi cmentarza.
Wszystkie te dzia³ania zosta³y zlokalizowane w obrêbie muru od
ulic Lubelskiej, Cmentarnej i po czêœci od wschodu - ulicy £ukowej.
Podobnie jak Wzgórza Gubiñskie cmentarz nie doczeka³ siê ¿adnej
koncepcji uporz¹dkowania z wizj¹ przysz³oœciow¹. Ale jest to ju¿ inny
problem, który powinien dawno byæ przedmiotem opracowania
koncepcji likwidacji skutków II Wojny Œwiatowej.
W poszukiwaniu przyczyn stanu Cmentarza Komunalnego
przypadkowo natrafi³em na dokument inwentaryzacji, wyceny p³yt
nagrobkowych i za³¹czam je do tekstu przede wszystkich dla
zainteresowanych tym tematem.
W pisaniu powy¿szego tekstu korzysta³em z publikacji W. £abêcki
"Cmentarze Gubina" SPZG 2013 r., wiedzy w³asnej i wspomnieñ
majora A³tunina.
Opracowa³ Jerzy Czabator
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Edmund Rodziewicz

Jan Stawicki - gubiñski mistrz
mechanik i muzyk
W 1945 roku, zaraz po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, w Gubinie
utworzono Fabrykê Skarpet i Poñczoch We³nianych. Zak³ad powsta³
na bazie przedwojennej fabryki przy ulicy Fabryczna 5. W 1946 roku
zmieniono nazwê na Fabrykê Poñczoch i Skarpet. Pierwszym
kierownikiem
zak³adu
"poñczoszarni" by³ Jan Œwiba
pochodz¹cy z Krakowa. Do
Gubina w 1951 roku przyjecha³
Jan Stawicki, który zosta³
kierownikiem tej fabryki (z
wykszta³cenia by³ mistrzem
mechaniki). Zamieszka³ z
rodzin¹
w
mieszkaniu
s³u¿bowym
przy
ulicy
Fabryczna 5. Krótko by³
kierownikiem tego zak³adu,
wiêc musia³ mieszkanie
s³u¿bowe opuœciæ. Zamieszka³
przy ulicy Wojska Polskiego, a
nastêpnie w piêknym domu
Piêkny dom przy ulicy Zwyciêstwa 12.
przy ulicy Zwyciêstwa 12.
Co wiemy o ¿yciorysie Jana Stawickiego? Otó¿ urodzi³ siê on
17.X.1907 roku w Bochum (Niemcy).Jego ojciec Antoni zgin¹³ w I
Wojnie Œwiatowej. W okresie miêdzywojennym Jan Stawicki osiedli³
siê w Drezdenku, a nastêpnie w Miêdzychodzie (Wielkopolska). Zdoby³
wykszta³cenie mistrza mechaniki i pracowa³ jako œlusarz, tzw. "z³ota
r¹czka". Interesowa³a go równie¿ muzyka, bowiem opanowa³ grê na
wielu instrumentach muzycznych (akordeon, gitara ,skrzypce).
Ponadto gra³ w zespole muzycznym na weselach, zabawach itp. Na
jednym z wesel pozna³ Klarê Matuszewsk¹, któr¹ w 1934 roku poœlubi³.
W okresie II Wojny Œwiatowej s³u¿y³ w Wojsku Polskim i bra³ udzia³
w walkach z wojskami niemieckimi. Po klêsce wrzeœniowej 1939 roku
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zosta³ wziêty do niemieckiej
niewoli. Po zakoñczeniu wojny w
1945 roku wróci³ do Miêdzychodu.
Po przybyciu z rodzin¹ w 1951
roku do Gubina i krótkim epizodzie
kierownika "poñczoszarni" zamieszka³ przy ulicy Zwyciêstwa 12. Mia³
z ¿on¹ Klar¹ troje dzieci - córkê
Irenê oraz synów: Tadeusza i
Mariana. Córka Irena PietrzakStawicka ukoñczy³a AWF -filia w
Gorzowie. Pracowa³a najpierw jako
pedagog w Szkole Podstawowej w
£omach k/Gubina, a nastêpnie jako
nauczycielka wychowania fizycznego
w Zasadniczej Szkole Zawodowej i w
Zespole Szkó³ Rolniczych w Gubinie.
Z kolei syn Marian ukoñczy³ WSI w
Zielonej Górze i pracowa³ w ZSR w
Gubinie jako nauczyciel przedmiotów
zawodowych. Natomiast syn Tadeusz
Zdjêcie œlubne z ¿on¹ Klar¹.
zdoby³ wykszta³cenie in¿yniera
budownictwa.
Wczeœniej Tadeusz odby³ s³u¿bê wojskow¹ jako saper, a jego brat
Marian s³u¿y³ w Marynarce Wojennej
W
Gubinie
Jan
Stawicki przyjaŸni³ siê
z Mieczys³awem Wachowskim - znanym
wówczas œlusarzem i
spawaczem (brat cukiernika). Oprócz tych
wspólnych zainteresowañ
zawodowych
Troje dzieci Pañstwa Stawickich.
³¹czy³a ich równie¿ pasja
grania w szachy. W latach 50-60-tych Jan Stawicki zajmowa³ siê
nauczaniem dzieci gry na ró¿nych instrumentach muzycznych
(skrzypce, akordeon, gitara, perkusja). Jego uczniami byli m.in.
Tadeusz i Ryszard Wachowscy, bracia Andrys - Józef, Stanis³aw, Artur,
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Halina i Bogdan Binicewicz, Jan i Aniela Bortkiewicz, Ryszard Oko³ot,
Zbigniew Ma³myga i inni. Lekcje by³y prowadzone dwa razy w tygodniu
po 45 minut i odbywa³y siê w domach uczniów lub na Zwyciêstwa 12.
Spoœród w/w uczniów najwiêcej w muzyce osi¹gn¹³ Tadeusz Wachowski,
który ukoñczy³ PSM I i II stopnia we Wroc³awiu (klasa skrzypiec), a
nastêpnie w Akademii Muzycznej w Szczecinie zdoby³ licencjat na grê na
skrzypcach. Warto dodaæ, ¿e w latach 1981-1982 pracowa³ w PSM I st. w
Gubinie, prowadz¹c klasê skrzypiec. Po wyjeŸdzie z Gubina pracowa³ w
szko³ach muzycznych w K³odzku i Boles³awcu. W Jaworze za³o¿y³ zespó³
kameralny "Violinetta". Ponadto gra³ 4 lata z zespo³em zdrojowym w
Niemczech. Wspominaj¹c pierwsze lata nauki gry na skrzypcach u pana
Jana Stawickiego Tadeusz mówi³, ¿e "by³ to wymagaj¹cy nauczyciel, który
w nagrodê za bardzo dobre przygotowanie siê ucznia do lekcji, pozwala³
na strzelanie z wiatrówki". Z kolei Józef Andrys wspomnia³ o okresie
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, kiedy to razem z braæmi i nauczycielem chodzili
z muzyk¹ po kolêdzie, graj¹c w gubiñskich domach polskie pastora³ki

Uczniowie czêsto wystêpowali na akademiach rocznicowych, na placu Wdziêcznoœci (B.
Chrobrego) z okazji 1 Maja, a nawet na tzw. "ruskim stawie".
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oraz utwory ludowe i rozrywkowe. Ponadto uczniowie czêsto
wystêpowali w ró¿nych akademiach rocznicowych w Zespole Szkó³
Zawodowych, na placu Wdziêcznoœci (B. Chrobrego) z okazji 1 Maja,
a nawet na tzw. "ruskim stawie".
W 1958 roku Jan Stawicki podj¹³ pracê w charakterze
nauczyciela gry na skrzypcach w nowo powsta³ym
Spo³ecznym Ognisku Muzycznym w Gubinie. Ponadto gra³
w zespole muzycznym na weselach, potañcówkach i innych
imprezach muzycznych razem m.in. z Leonardem
Przybeckim (akordeon), W³adys³awem Nasi³owskim
(tr¹bka).
Jako mistrz mechanik, œlusarz, stolarz, tzw. "z³ota r¹czka
"naprawia³ uszkodzone instrumenty muzyczne. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e
odbudowa³ bardzo zniszczony kontrabas dla Edwarda Grabi, który gra³ m.in.
w "Samurajach". Ponadto budowa³ fotele kute, ramki z miedzi do obrazków,
piêkne œwieczniki z metalu oraz drewna i inne przedmioty.
Na mocy decyzji Wojewódzkiej Rady Narodowej z 4 maja 1957 roku w
Gubinie utworzono przy ulicy Rac³awickiej Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹.
Pierwszym dyrektorem szko³y zosta³ Konrad Wojtas. Szko³a mia³a kszta³ciæ
uczniów w dwóch kierunkach: obuwniczym i odzie¿owym. Z powodu braku
mo¿liwoœci kszta³cenia praktycznego, klasê obuwnicz¹ zmieniono na
œlusarsk¹. Jan Stawicki maj¹c tytu³ mistrza mechaniki podj¹³ na pocz¹tku
lat 60 -tych kurs pedagogiczny w Zielonej Górze, by nastêpnie rozpocz¹æ w
1962 roku pracê na stanowisku nauczyciela kowalstwa. Nale¿y nadmieniæ,
¿e jako nauczyciel bardzo dobrze pos³ugiwa³ siê równie¿ jêzykiem niemieckim
i piêknie pisa³ gotykiem teksty po niemiecku.
Pod koniec lat 60-tych jego uczniowie (m.in. Józef Andrys) pod nadzorem
nauczyciela wykonali z metalu piêknego or³a z napisem "BYLIŒMY JESTEŒMY- BÊDZIEMY", który stoi do dzisiaj na dziedziñcu szko³y przy
ulicy Rac³awickiej.
Na pocz¹tku lat 70-tych Jan Stawicki przeszed³ na zas³u¿on¹
emeryturê. Zmar³ 25 maja 1975 roku i zosta³ pochowany na Cmentarzu
Komunalnym w Gubinie. Myœlê ,¿e warto by³o "ocaliæ od zapomnienia"
ciekaw¹ postaæ Jana Stawickiego
P.S. Serdecznie dziêkujê Irenie Pietrzak-Stawickiej, Wojciechowi
Jagielskiemu, Józefowi Andrysowi i Tadeuszowi Wachowskiemu za
pomoc w napisaniu tego artyku³u.
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Gra¿yna Bartkowiak

50 lat OM PTTK Gubin
24 czerwca - to dzieñ, w którym w 1970 roku rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Oddzia³
Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Gubinie.
W 50-t¹ rocznicê powstania Oddzia³u cz³onkowie Komisji
Krajoznawczej z Gubina odwiedzili groby za³o¿ycieli Oddzia³u, na
których zapalono znicze. Odby³a siê te¿ uroczystoœæ wspomnieniowa
ze wspólnych imprez turystycznych: krajowych i zagranicznych.
Historiê Oddzia³u przypomnia³a Gra¿yna Bartkowiak. Spotkaniu
towarzyszy³a nostalgia ale i gromki œmiech przy wiêkszoœci wspomnieñ.
Na uroczystoœci nie zabrak³o turystycznych piosenek, przy
akompaniamencie gitary, na której gra³ Rysiek Pruchniewicz. Aby
potomni o nas nie zapomnieli to "Ilustrowan¹ Kronikê Gubiñskich
Turystów" przekazano do Biblioteki Miejskiej w Gubinie.
Pocz¹tki zorganizowanej dzia³alnoœci turystycznej w Gubinie siêgaj¹

W rocznicê powstania Oddzia³u cz³onkowie Komisji Krajoznawczej odwiedzili groby
za³o¿ycieli Oddzia³u.

roku 1957, w którym to z inicjatywy Artura Dziewia³towskiego i
Tadeusza Firleja powstaje Ko³o PTTK nale¿¹ce do Oddzia³u PTTK w
Zielonej Górze. 24.06.1970 Oddzia³ Miejski PTTK w Gubinie zaczyna
swoj¹ dzia³alnoœæ - pierwszym prezesem zosta³ Bogumi³ Spytkowski.
Siedzib¹ Oddzia³u by³ nieistniej¹cy ju¿ Dom Kultury (obecnie ul.
Ró¿ana), nastêpnie pomieszczenie piwniczne w kawiarni (ju¿
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nieistniej¹cej) "£u¿yczanka" przy przejœciu granicznym. W roku 1972
prezesem zostaje Jan Konieczny. Funkcjê tê pe³ni do 16.02.1975 roku.
W roku 1975 miasto przekaza³o Oddzia³owi, na prowadzenie
dzia³alnoœci statutowej, budynek po likwidowanej £aŸni Miejskiej
(ówczesna ul. Lubuska 1, a obecnie Obroñców Pokoju 18). Po adaptacji
parteru oraz zabudowie poddasza powsta³ Dom Wycieczkowy o
skromnych, typowo turystycznych warunkach (obecnie Dom Turysty).
Powy¿sze prace wykonali cz³onkowie OM PTTK Gubin w³asnym
sumptem (prac¹ i œrodkami). Po J. Koniecznym prezesem zostaje
Tadeusz Kubica (1975 - 1981 r.). Jego nastêpc¹ jest Edmunt Siewruk
(1981 - 1985 r.). W roku 1985, na dwie kolejne kadencje, na prezesa
Oddzia³u zostaje wybrany Ryszard Pruchniewicz.
W 1985 roku pali³ siê Domu Turysty. I znowu gubiñscy turyœci
skrzyknêli siê i w ramach spo³ecznej pracy, przy pomocy Zarz¹du
Wojewódzkiego PTTK, miejskich zak³adów pracy i szkó³, spontanicznie
odbudowali swoj¹ siedzibê, oddaj¹c j¹ ponownie do u¿ytku w 1989
roku. Niejako przy okazji dobudowano jeszcze jedno piêtro. W 1992
roku budynek staje siê w³asnoœci¹ OM PTTK.
W 1992 roku prezesem na po³owê kadencji zostaje Mieczys³aw
Jasinowski. Od 1994 prezesem na kolejne dwie kadencje zostaje
ponownie Ryszard Pruchniewicz, póŸniej w latach 2001-2009 prezesuje
Zenon Pilarczyk, a w kolejnych latach funkcjê prezesa sprawuj¹: 2009
- 2017 r. (po raz pierwszy kobieta) Gra¿yna Bartkowiak, która w latach
2009-2013 by³a jednoczeœnie Wiceprzewodnicz¹c¹ Lubuskiego
Porozumienia Oddzia³ów PTTK, a w latach 2013-2017 jego
przewodnicz¹c¹. Od marca 2017 r. Prezesem Zarz¹du Oddzia³u zosta³a
Krystyna Sikorska. W czerwcu 2020 r. po jej rezygnacji Prezesem
Zarz¹du Oddzia³u zosta³ Zbigniew Worobiej.
Dziœ Oddzia³ Miejski PTTK Gubin tworz¹: Klub Górski "Dreptaki",
Klub Rowerowy "Luz", Ko³o Terenowe nr 1, Ko³o Terenowe nr 2. OM
PTTK Gubin, wœród mieszkañców miasta i najbli¿szych okolic,
upowszechnia krajoznawstwo i turystykê kwalifikowan¹ poprzez
turystykê piesz¹, górsk¹, kajakow¹, kolarsk¹, samochodow¹. Oddzia³
propaguje turystykê zwi¹zan¹ z poznawaniem Ojczyzny, ochron¹
przyrody, krajobrazu i zabytków.
Dzia³alnoœæ Oddzia³u, a przede wszystkim, jego cz³onkowie s¹ wysoko
cenieni przez Zarz¹d G³ówny PTTK, o czym œwiadcz¹ liczne
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Komisja Krajoznawcza po spacerze w lesie zaproponowa³ odpoczynek.

wyró¿nienia. W 2015 roku Zarz¹d G³ówny PTTK wyró¿ni³ gubiñski
Oddzia³ Odznak¹ Honorow¹ "Za Zas³ugi dla Turystyki". Liczna grupa
cz³onków otrzyma³a "Wyró¿nienie za d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ i wiernoœæ
Towarzystwu 25 lat w PTTK". Oddzia³ posiada stronê internetow¹
(www.pttk.gubin.com.pl), na której umieszczane s¹ zawiadomienia o
wycieczkach czy innych imprezach, relacje z imprez, a tak¿e wszelkie
informacje turystyczne z ¿ycia Oddzia³u. Powy¿sze informacje
publikowane s¹ tak¿e na Facebooku.

Informacje Krajoznawcza
Komisja propaguje piêkno Ziemi Gubiñskiej i £u¿yc.
Rejestruje wydarzenia zwi¹zane z promocj¹ tej okolicy
w dziedzinie turystyki, przyrody, historii.
tel. 660 833 242 adres: zenpil@wp.pl
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Julian Lewandowski

Jerzyki w Gubinie
Jerzyki (Apus apus) - nale¿¹
do
rzêdu
krótkonogich
(Apodiformes),
rodziny
jerzykowatych (Apodidae).
Ptaki o upierzeniu ca³kowicie
brunatnoczarnym z niewielkim
rozjaœnieniem na gardle, maj¹
bardzo
d³ugie,
w¹skie,
sierpowate
skrzyd³a
i
rozwidlony ogon. Jerzyki s¹
bardzo podobny do jaskó³ek,
lecz nie s¹ z nimi spokrewnione. Ptak jest wyraŸnie
wiêkszy od naszych jaskó³ek,
spêdza niemal ca³e ¿ycie w
powietrzu. W locie zdobywaj¹
pokarm, materia³ na gniazdo,
pij¹, a nawet kopuluj¹
(dojrza³oœæ p³ciow¹ uzyskuj¹ w
drugim roku ¿ycia). Jerzyk jest
Je¿yki w mieœcie (fot. R. Clossler).
jednym z najlepszych lotników
wœród ptaków, lata z imponuj¹c¹ prêdkoœci¹ 140-160 km/h, bior¹c pod uwagê rozmiary jego cia³a,
przyznaæ trzeba, ¿e jest to nie lada wyczynem. Jerzyki na lêgowiska
do Polski przylatuj¹ przewa¿nie pod koniec kwietnia. Warto
wspomnieæ, ¿e nazwa gatunku pochodzi od dnia imienin Jerzego (24
kwiecieñ). Zaloty trwaj¹ bardzo krótko, poniewa¿ jerzyki bardziej s¹
zwi¹zane z miejscem ni¿ z partnerem, dlatego w chwili straty partnera,
osobnik który przetrwa³, szuka nastêpnego, po czym razem z nim
zak³ada now¹ rodzinê. G³ównym wrogiem w okresie lêgowym dla
jerzyków jest za³amanie siê pogody, spadek temperatury i ulewne
deszcze, uniemo¿liwiaj¹ zdobywanie im pokarmu. W deszczowe dni
ptaki znikaj¹ z naszego nieba i lec¹ tam gdzie jest pogodnie. Maj¹
wewnêtrzny barometr, który wskazuje im pogodne rejony (potrafi¹ w
ci¹gu dnia przelecieæ ponad tysi¹c km), i tam zdobywaæ pokarm dla
swoich m³odych, które do czasu powrotu rodziców zapadaj¹ w stan
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odrêtwienie. Funkcje ¿yciowe m³odych ulegaj¹ spowolnieniu, a
temperatura cia³a spada do poziomu bliskiego œmierci, w tym stanie
mog¹ trwaæ jednak bardzo d³ugo. Umiejêtnoœæ popadania w stan
odrêtwienia, to jedna ze strategii przetrwania jerzyków.
Przeprowadzone przez naukowców badania nad ma³ymi jerzykami (w
warunkach laboratoryjnych) wykaza³y, ¿e potrafi¹ hibernowaæ nawet
do siedmiu tygodni, jednak¿e tak d³ugie odrêtwienie, zdecydowanie
Ÿle wp³ywa na rozwój piskl¹t, natomiast kilkudniowe g³odówki nie
nios¹ za sob¹ takiego zagro¿enia. Jerzyki maj¹ ma³e, lecz mocne nogi,
nie potrafi¹ na nich chodziæ, ze wzglêdu na uk³ad palców (wszystkie
cztery skierowane s¹ do przodu), natomiast doskonale pozwalaj¹
przyczepiaæ siê nimi do pionowych powierzchni. Do lotu z ziemi startuj¹
z wielkim trudem, dlatego znalezionego jerzyka warto podrzuciæ, aby
wzlecia³ w górê.
W dawnej Polsce naturalnym œrodowiskiem lêgowym jerzyków by³y
szczeliny w skalnych œcianach gór. Lecz powstanie miast i
wybudowanie w nich strzelistych, gotyckich wie¿ koœcielnych i
zamkowych, pozwoli³o na zaadoptowanie zupe³nie nowego œrodowiska
lêgowego przez jerzyki. Tak¿e póŸniejsze style architektury renesans,
barok, klasycyzm, secesja, równie¿ oferowa³y szczeliny i zakamarki:
konieczne dla rozmna¿anie siê jerzyków. Jednak¿e najlepsze czasy
dla jerzyka nast¹pi³y w latach 70 XX wieku, kiedy rozpoczêto
budowanie bloków z wielkiej p³yty, a otwory wentylacyjne
stropodachów, stworzy³y tysi¹ce miejsc lêgowych. W gubiñskich
warunkach jerzyki zasiedli³y wszystkie bloki na terenie miasta.
Niestety XXI wiek przyniós³ radykalne zmiany, termomodernizacja i
zamykanie nak³adkami wszystkich otworów wentylacyjnych
budynków, to pocz¹tek koñca jerzyków w mieœcie, bo tylko nieliczne z
nich, znalaz³y sobie miejsca lêgowe w starym budownictwie. Szacujê,
¿e populacja lêgowa jerzyków w Gubinie spad³a o ponad 70%. Podczas
modernizacji blokowisk zniszczono wiêkszoœæ stanowisk lêgowych, nie
daj¹c w zamian nic. Choæ interpretacja Ministerstwa Œrodowiska mówi
wyraŸnie o zakazie niszczenia siedlisk gatunków zwierz¹t,
podlegaj¹cych ochronie prawnej, dotyczy to równie¿ jerzyków
gnie¿d¿¹cych siê w budynkach, a w szczególnoœci w stropodachach.
Istnieje wiêc prawo, które chroni jerzyki i wymusza dzia³ania
naprawcze. W zasadzie ocieplanie osiedli mieszkaniowych na terenie
Gubina zosta³o zakoñczone, lecz mimo to inwestor powinien, choæby
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czêœciowo pomóc w dzia³aniach naprawczych. Takim dzia³aniem
powinno byæ zawieszenie na terenie miasta (g³ównie osiedli
mieszkaniowych), odpowiednich skrzynek lêgowych przeznaczonych
dla tego gatunku. Odradzam stawianie wie¿ lêgowych, jakie powsta³y
w kilku miastach na terenie kraju, poniewa¿ koszty takiej inwestycji
to 35 do nawet 75 tys., a z rozmów jakie przeprowadzi³em z
ornitologami z tych miast wynika, ¿e jerzyki ich nie zaakceptowa³y.
Natomiast chêtnie zajmuj¹ skrzynki lêgowe dla nich przeznaczone.
Koszt jednej skrzynki lêgowej to 16 -19 z³otych, wiêc za cenê najtañszej
wie¿y, mo¿na ich zawiesiæ ok. 2 tys., i zapewniæ mieszkañcom ochronê
przed dokuczliwymi owadami, zw³aszcza na osiedlach w s¹siedztwie
rzek; Nysy i Lubszy. Zwa¿ywszy, ¿e wiele miast wydaje niema³e
pieni¹dze na odkomarzanie œrodkami owadobójczymi, chyba warto
wzi¹æ pod uwagê tak¿e aspekt finansowy. Jest jeszcze doœæ czasu, aby
podj¹æ decyzjê o z finansowaniu akcji zawieszania skrzynek lêgowych
na terenie miasta w takim czasie, aby jerzyki wracaj¹ce w maju z
po³udniowej Afryki i Madagaskaru, znalaz³y swój dom w Gubinie.
Jeszcze rada dla osób które zdecyduj¹ siê na za³o¿enie w³asnej budki
lêgowej. Powinna byæ umieszczona na wysokoœci co najmniej 5 metrów
nad ziemi¹ z woln¹ przestrzeni¹ na dolot, poza tym nie mo¿e byæ
montowana ani od po³udnia, ani od zachodu, gdy¿ zbyt siê nagrzewa i
jerzyki ich nie zajmuj¹.
Julian Lewandowski
Gubin 21.10.2020.
Literatura:
Chylarecki P., Chodkiewicz T., Neubauer G., Sikora A., Meissner W., WoŸniak
B., Wylega³a P., £awicki £., Marchowski D., Betleja J., Bzoma S., Cenian Z.,
Górski A., Korniluk M., Moczarska J., Ochociñska D., Rubacha S., Wieloch
M., Zieliñska M., Zieliñski P., Kuczyñski L. 2018. Trendy liczebnoœci ptaków
w Polsce. GIOŒ, Warszawa
Gatniejewski A. - Skrzydlate miasto. 2009 - 2020 Zielnik Wydzia³u Biologii UW
Lewandowski J. 1983-2020. Ptaki Gubina monografia ornitologiczna (w
przygotowaniu do druku).
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Kazimiera Kêdzierska

Niepe³nosprawni w Warsztatach
Terapii Zajêciowej w Gubinie
Gubiñskie Warsztaty Terapii Zajêciowej (WTZ) s¹ instytucj¹ nios¹c¹
pomoc osobom niepe³nosprawnym. Promuj¹ integracjê ze œrodowiskiem
gubiñskim, która ma na celu przezwyciê¿ania spo³ecznych barier. O
zorganizowanie ich zabiegano przez kilka lat. Zaanga¿owane by³y
rodziny osób niepe³nosprawnych oraz mieszkañcy na co dzieñ z nimi
przebywaj¹cy. G³ównymi inicjatorami powo³ania WTZ w Gubinie byii
radni: Zygfryd Gwizdalski, Urszula Kondracik i ówczesny burmistrz
Lech Kiertyczak oraz osoby zwi¹zane ze Stowarzyszeniem "Szansa"
w tym Krzysztof Jaryczewski. Na uroczystoœæ otwarcia placówki, oprócz
burmistrza Gubina przybyli: starosta Wies³aw Mackowicz, dyrektor
Oddzia³u Lubuskiego Pañstwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób
Niepe³nosprawnych ( PFRON ) Wac³aw Marcula, proboszcz Zbigniew
Samociak, radni i przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych.
Warsztaty swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³y 28 grudnia 2004 roku.
Warsztatowicze to osoby niepe³nosprawne intelektualnie i fizycznie
oraz niedowidz¹ce i niedos³ysz¹ce. Znajduj¹ tutaj miejsce na lepsze
¿ycie, wychodz¹ ze swoich domów, aby spêdziæ czas z ¿yczliwymi
ludŸmi. Maj¹ okazjê wykazaæ siê swoimi umiejêtnoœciami, rozwijaæ
talenty i czuæ siê bezpiecznie. Prze¿ywaj¹ tu wiele niezapomnianych
chwil. Programy terapeutyczne wychowawcy dostosowuj¹ do
indywidualnych potrzeb uczestników, które obejmuj¹ terapiê spo³eczn¹
i zawodow¹. Zajêcia warsztatowe przystosowane s¹ do ¿ycia w
œrodowisku lokalnym, do udzia³u w imprezach kulturalnych, sportoworekreacyjnych i olimpiad specjalnych.
Uruchomiona placówka mieœci siê w zaadoptowanych
pomieszczeniach Przychodni Lekarskiej przy ul. Gdañskiej 17. Remont
kosztowa³ 403 tysi¹ce z³otych, w tym 136 tysiêcy pochodzi³o z PFRONu (dane z Kroniki WTZ), a pozosta³a dotacja od Starostwa Powiatowego
i Urzêdu Miasta Gubina. W placówce zatrudnionych jest 12 osób na
7,25 etatu. S³u¿y ona dla 25 osób niepe³nosprawnych z Gubina i okolic.
Podstaw¹ przyjêcia jest orzeczenie o niepe³nosprawnoœci ze
wskazaniem na terapiê zajêciow¹ oraz wiek od 16 do 50 lat. WTZ
czynne s¹ od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 8:00 do 15:00. W
90% dzia³alnoœæ warsztatów finansowana jest przez PFRON, 10%
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dop³aca Starostwo Powiatowe w Kroœnie Odrzañskim, a bezpoœredni
nadzór nad placówk¹ pe³ni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Kierownik WTZ Ewelina Kuznowicz i jej podopieczni 2 grudnia 2005
roku otrzymali od w³adz miasta samochód osobowy volkswagen
przystosowany do przewozu 9 osób niepe³nosprawnych. By³a wielka radoœæ
i podziêkowania Urszuli Kondracik i Urzêdowi Miasta za pe³ne
zaanga¿owanie w kupno pojazdu. Samochód s³u¿y do przewo¿enia
uczestników WTZ na ró¿ne zajêcia w terenie, na wycieczki, robocze
kontakty z warsztatami w innych miejscowoœciach w powiecie i
województwie lubuskim. Warto wspomnieæ, ¿e w 2017 roku gubiñskie
WTZ otrzyma³o drugi nowy samochód. Warsztatowicze po otwarciu
placówki rozpoczêli zajêcia terapeutyczne w piêciu pracowniach:
gospodarstwa domowego, plastycznej, rehabilitacji ruchowej, muzycznoteatralnej i higieny ¿ycia. W póŸniejszych latach dokonano zmiany w
pracowniach, zosta³y one dostosowane do potrzeb uczestników.
Obecnie nadal zajêcia odbywaj¹ siê w pracowni gospodarstwa domowego
i plastycznej, a utworzono pracowniê: konserwatorsko-techniczn¹,
krawiecko-rêkodzielnicz¹ i budowania samodzielnoœci. W pracowni
gospodarstwa domowego - osoby niepe³nosprawne ucz¹ siê obs³ugiwania
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sprzêtu domowego, przygotowuj¹ œniadania uczestnikom warsztatów,
robi¹ sa³atki, wyrabiaj¹ ciasta, uk³adaj¹ jad³ospisy. Ucz¹ siê w³aœciwej
obróbki i przechowywania produktów spo¿ywczych. Zdobywaj¹
umiejêtnoœci dokonywania zakupów, dekoracji sto³ów, zachowania siê
podczas posi³ków oraz przestrzegania BHP. W pracowni plastycznej
uczestnicy zajêæ maluj¹ ró¿nymi technikami, wykonuj¹ piêkne stroiki,
maskotki, przygotowuj¹ ró¿ne prace na wystawy i kiermasze
organizowane w œrodowisku gubiñskim. Bywa³o, ¿e w czasie zajêæ przed
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia wykonano oko³o 800 œwi¹tecznych kartek.
W pracowni konserwatorsko = technicznej niepe³nosprawni wykonuj¹
pracê w drewnie, s¹ to najczêœciej obróbki w metalu i drewnie oraz ró¿ne
naprawy. Natomiast w pracowni krawiecko-rêkodzielniczej zdobywaj¹
umiejêtnoœci szycia i robienia na drutach. Mo¿na podziwiaæ takie prace
jak: poduszeczki, misie-pluszaki, kolorowe serwetki itp. W pracowni
budowania samodzielnoœci osoby niepe³nosprawne poprzez odpowiednie
metody i formy pracy aktywizuj¹ siê do ¿ycia spo³ecznego i zawodowego.
Ucz¹ siê samodzielnoœci i sztuki bycia kulturalnym i zdrowym.
Podopieczni integruj¹ siê ze œrodowiskiem poprzez wspó³dzia³anie z
ró¿nymi instytucjami gubiñskimi. Bêd¹ to wspólne zabawy, ogniska i
uroczystoœci. Organizuj¹ kiermasze z okazji œwi¹t Wielkanocy, Bo¿ego
Narodzenia i Wiosny nad Nys¹. Wykonane prace mo¿na obejrzeæ i zakupiæ.
Czynnie bior¹ udzia³ w Andrzejkach, zabawach karnawa³owych,
Walentynkach, piknikach rodzinnych i grach zespo³owych. Bior¹ udzia³ w
zajêciach warsztatowych z uczniami z Oœrodka Szkolno-Wychowawczego,
w olimpiadach specjalnych w p³ywaniu i w "Niebieskim Marszu" dla
autyzmu. Ucz¹ siê zasad przestrzegania bezpieczeñstwa, udzielania
pierwszej pomocy medycznej, poznaj¹ zdrowy styl ¿ycia na organizowanych
spotkaniach z dietetyczk¹. Nale¿y podkreœliæ aktywny udzia³ uczestników
WTZ w szkoleniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020 "ABC przedsiêbiorczoœci spo³ecznej", którego organizatorem
by³ Oœrodek Regionalny w Zielonej Górze. Niepe³nosprawni chêtnie bior¹
udzia³ w organizowanych wycieczkach. Oto niektóre z nich: do Bronkowa
- wspania³e atrakcje (jazda konna, p³ywanie rowerem wodnym, ognisko,
pla¿owanie), do Lubska nad jezioro "Karaœ", Krosna Odrzañskiego do
krêgielni i Strzelec Krajeñskich (udzia³ w 2-dniowych zawodach
sportowych). Niezapomniane wra¿enia przywieŸli podopieczni z wycieczki
"Szlakiem Ojców - Kraków - Wieliczka", w czasie której zwiedzili zabytki
historyczne, piêkny krajobraz i ogólnopolsk¹ wystawê prac WTZ w
Krakowie. Podziwiali prace plastyczne, ceramikê i rzeŸby wykonane przez
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Jab³uszka od serca - a¿ oczy siê œmiej¹.

osoby niepe³nosprawne z ca³ej Polski. Natomiast podczas wyjazdu do
zak³adu karnego w Krzywañcu mieli okazjê poznaæ ogólne formy pracy
resocjalizacji. Warto wspomnieæ o 8-dniowym turnusie terapii w Przylepie
k/Zielonej Góry. Podopieczni wspólnie z rówieœnikami z Niemiec korzystali
z profesjonalnej hipoterapii, gimnastyki i ze wspólnych zajêæ artystycznych
i sportowych. sj' Obecni w okresie trwaj¹cej pandemii Covid-19 czêœciowo
uleg³y zmianie formy pracy terapeutycznej np. zosta³y zawieszone wycieczki,
oraz wyjœcia do ró¿nych instytucji. Wszystkie zajêcia z uczestnikami
warsztatów odbywaj¹ siê w atmosferze przyjaŸni i dobroci. S¹ niezbêdne,
s³u¿¹ do nauki ¿ycia, promowania praw osób niepe³nosprawnych i
wszechstronnej rehabilitacji. Udzia³ w nich wzmacnia poczucie w³asnej
wartoœci, s¹ wspania³¹ psychoterapi¹. Problemem jest jednak zatrudnienie
uczestników warsztatów, którzy opanowali okreœlone umiejêtnoœci. Tylko
nieliczni s¹ zatrudniani w gubiñskich zak³adach pracy, mimo ¿e
zatrudniaj¹cy otrzymuj¹ na te osoby dotacjê od pañstwa.
Przez minione 15 lat placówk¹ kierowa³y: Ewelina Kuznowicz (1.01.2005
r. - 31.07.2015 r.), Aleksandra Rymkiewicz (1.08.2015 r. - do dziœ), a w
czasie nieobecnoœci z powodu urlopów zastêpstwa pe³nili: Tomasz
Miechowicz i Wioleta Krawczyk.
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Janusz Gajda

Gubiñski Dom Kultury
w latach 2003 - 2007
Okres dzia³alnoœci GDK przypadaj¹cy na dyrektorowanie Jerzego
Ziêby zaznaczony zosta³ wyraŸnie dziêki autorskiemu pomys³owi
dyrektora na powo³anie do ¿ycia kina dzia³aj¹cego w sali gubiñskiego
ratusza. Wczeœniej dyrektor Ziêba by³ kierownikiem Klubu
Garnizonowego z kinem "Grunwald". Zdobyte doœwiadczenie móg³ wiêc
wykorzystaæ w realizacji swojego pomys³u.

Kino "Relax"

Do dyspozycji by³a tylko jedna sala - sala widowiskowa GDK. W
po³owie 2003 r. zamontowano na niej 105 krzese³ i zakupiono
profesjonalny zautomatyzowany ekran. Pocz¹tkowo filmy wyœwietlano
na wypo¿yczonych projektorach, które umieszczono w kabinie
projekcyjnej - pomieszczeniu zaadaptowanym do tego celu z magazynu.
Kinooperatorami zostali pan Józef Chmielewski (pracuj¹cy wczeœniej
w kinie Grunwald) i Robert Fedorowicz, który skoñczy³ w Poznaniu
kurs operatorski. Ambicj¹ dyrektora by³o stworzenie w Gubinie filii
Lubuskiego Lata Filmowego. Na dobry pocz¹tek latem 2003 r. na
Wyspie Teatralnej wakacje zainaugurowano imprez¹ Gubiñskie
Filmowe Lato. Na przenoœnym projektorze wyœwietlono trzy filmy
bior¹ce udzia³ w przegl¹dzie LLF. Równolegle zosta³ og³oszony konkurs
na nazwê kina. Wybrano "Relax" - a zwyciê¿czynie konkursu Monika
Jakutowicz i Jolanta Juncewicz otrzyma³y w nagrodê podwójne karnety
na seanse filmowe w 2004 r.
Uroczyste otwarcie kina nast¹pi³o 5 grudnia 2003 r z udzia³em
burmistrza Lecha Kiertyczaka i Andrzeja Kawalli - Dyrektora
Lubuskiego Lata Filmowego. Marzenie o kinie w centrum Gubina i
filii LLF w pe³ni siê spe³ni³o. Kino by³o czynne w godzinach wieczornych
od pi¹tku do niedzieli. W zwi¹zku ze zmianami organizacyjnymi i
ekonomicznymi w systemie dystrybucji filmów, który zacz¹³ stawiaæ
na nowoczesne multipleksy niemal zupe³nie pomijaj¹c kina
zlokalizowane w ma³ych miastach, ostatecznie w 2007 roku kino w
GDK zakoñczy³o swoj¹ dzia³alnoœæ.
Jednym z ciekawszych przedsiêwziêæ wykorzystuj¹cym potencja³
kina "Relax" by³ konkurs "Pogranicze w amatorskiej kamerze". Powsta³
z inicjatywy dyrektora i S. £apkowskiej, która ca³oœæ zrealizowa³a z
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pracownikami GDK. Z za³o¿enia chodzi³o o pokazanie wspólnej historii
tworzonej na co dzieñ w ostatnim 30-leciu na pograniczu polsko niemieckim. Projekt zak³ada³ realizacjê krótkiego filmu, który po
zajêciach warsztatowych mia³ zostaæ zaprezentowany na specjalnym
premierowym pokazie. W jury zasiedli twórcy filmowi i animatorzy
œrodowiska filmowego z Zielonej Góry. Dziêki miêdzynarodowemu
charakterowi, realizacja pomys³u zosta³a dofinansowana ze œrodków
Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

Dni Kultury Alternatywnej

Pomys³ na tê imprezê powsta³ kilka lat wczeœniej, lecz sprzyjaj¹ce
klimaty na jego realizacjê pojawi³y siê dopiero w 2003 r. Zak³ada³
prezentacjê ró¿nych form nie-mainstreamowej muzyki, plastyki i
teatru.Wykonawcami byli w wiêkszoœci amatorzy, ale tak¿e
profesjonalni twórcy, którzy nie stronili od niszowych tematów (hip
hop, graffiti). Trzydniowe wydarzenie odbywa³o siê raz w roku latem.
W ramach DKA, w sobotê odbywa³ siê te¿ koncert Dark Side of The
Island, którym od 2000 r. zajmowa³ siê Tomasz Selerski. W ramach
imprezy do roku 2005 prezentowa³y siê zespo³y: New Stage, kwartet
Jorgi, zespó³ hiphopowy Zachodnia Strona, GEBEN, kabaret Trzy
Ofiary oraz zespó³ bluesowy Tortilla Flat. Mocnym punktem programu
by³ Ainu - artysta prezentuj¹cy na etnicznych instrumentach
oryginalne brzmienia muzyki Aborygenów i Indian. W ramach DKA
lider zespo³u Oddzia³ Zamkniêty Krzysztof Jaryczewski (ówczesny
mieszkaniec podgubiñskiego Pleœna) prowadzi³ warsztaty muzyczne
dla m³odzie¿y muzykuj¹cej. Odby³y siê tak¿e warsztaty tekœciarskie z
zielonogórzank¹ Ew¹ Lewandowsk¹.
Pozosta³e dzia³ania warsztatowe prowadzili instruktorzy GDK.
Pieniêdzy w bud¿ecie wystarczy³o tylko na trzy edycje imprezy. Szkoda,
bo by³o to wydarzenie "bez zadêcia" i w du¿ej mierze edukacyjne. Byæ
mo¿e warto bêdzie do niego wróciæ.

Galeria G.I.E.Dek

Od 2001 roku w gmachu ratusza zaistnia³a nowa przestrzeñ
wystawiennicza - hall na drugim piêtrze placówki. Miejsca by³o
niewiele, ale na pokazanie rysunku satyrycznego wystarczy³o.
Pomys³odawcami tego projektu byli Dorota Chwa³ek i Tomasz
Wo³oszyn. Dziêki ich staraniom w galerii prezentowano prace
œwiatowej rangi artystów m.in. B. Kovarika (Czechy), R. Penwilla (UK)
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M. Gerencera (Chorwacja) M. Zlatkowskiego (Rosja), C. Collinsa - (UK),
A. Lernera (Niemcy), H. Cakmaka (Egipt), Xu Xiao (Chiny) oraz G. Klajica
(Bosnia i Hercegowina). Z krajowych rysowników warto wymieniæ S.
Bednarskiego, M. Graczyka, G. Sobczaka, R. Mirowskiego, S.Koœcieszê,
M. Hajnosa, W. Bo³tryka, M. Krzyœkowa, A. Graniak, S. Sadurskiego, J.
Hnidziejko, D. Pietrzak, A. Or³amowskiego. Do historii przesz³y ju¿
wernisa¿e organizowane w luŸnej atmosferze przy przyrz¹dzonym
w³asnorêcznie przez Dorotê chlebie ze smalcem i ogórkiem.

Zajêcia merytoryczne

W opisywanych latach w Gubiñskim Domu Kultury dzia³a³y
nastêpuj¹ce sekcje prowadzone przez instruktorów: studio wokalne
(L. Biedziuk), estrada dzieciêca - taniec, teatr (M. Skowron), Formacja
"Magic" i grupa rock'n'rolla akrobatycznego (M. Skubakowska),
pracownia rêkodzie³a artystycznego i doradztwa projektowego (N.
K¹dej), zajêcia z fotografii artystycznej (D. Kebsz), zajêcia plastyczne
(D. Chwa³ek), szkó³ka malarska dla m³odzie¿y (W. Pawlikowski), studio
nagrañ (P. Bardzik), grupa m³odzie¿owa "Otwarte" (M. Gwizdalski) i
S. Bielski (instruktor-akustyk)
Pocz¹tkowo "Otwarte" by³ to miesiêcznik, do którego teksty pisa³a
m³odzie¿. Adresowany do m³odzie¿y i nie tylko szybko zyska³ renomê.
Z czasem grupa odesz³a od wydawania gazetki i zaczê³a organizowaæ
imprezy anga¿uj¹c siê tak¿e w liczne akcje charytatywne, co dzieje
siê po dziœ dzieñ. W tym czasie Gubiñski Dom Kultury by³ tak¿e
organizatorem letnich obozów dla dzieci z zespo³ów artystycznych
dzia³aj¹cych w placówce, które odby³y siê trzykrotnie w Lubniewicach.

Wydarzenia

Wzorem lat ubieg³ych w GDK organizowano nadal festyny osiedlowe,
Fina³y Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, szczeble powiatowe
Przegl¹dów Dzia³alnoœci Twórczej Dzieci i M³odzie¿y "PRO ARTE"
oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Imprezy te
koordynowa³a S. £apkowska przy wspó³pracy instruktorów teatru i
muzyki.
We wrzeœniu 2003 r. na placu Katedralnym odby³ siê koncert Orkiestry
Reprezentacyjnej Stra¿y Granicznej z Nowego S¹cza. Zespó³ by³ w drodze
na szereg koncertów w Holandii. Gubinianie mieli szczêœcie, bowiem ju¿
dawno tak wielka orkiestra wojskowa nie prezentowa³a siê w naszym
mieœcie. W maju 2005 r. na zaproszenie GDK, po raz pierwszy w Polsce,
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a dok³adnie w Gubinie, wyst¹pi³a orkiestra Armii Zbawienia VASABand ze Sztokholmu. Koncert odby³ siê na sta³ej scenie plenerowej
zakupionej przez GDK zlokalizowanej na skwerze przy placu
Katedralnym.
We wrzeœniu 2006 r. Kapitu³a Rady Powiatu przyzna³a nagrody
pieniê¿ne paniom Stanis³awie £apkowskiej i Marii Skowron doceniaj¹c
tym samym pracê animacyjn¹ na rzecz powiatu kroœnieñskiego.

Remont budynku ratusza

Stan techniczny budynku ratusza od zawsze by³ piêt¹ achillesow¹
ka¿dego dyrektora. Ca³e lata trwa³o i trwa usuwanie powa¿nych uchybieñ
powsta³ych przy odbudowie tego obiektu w latach 1975-1985 r. Na
pocz¹tku lat 90. trzeba by³o zmieniæ pokrycie dachowe, poniewa¿
dachówka mniszka mnich przy ka¿dym silniejszym podmuchu wiatru
spada³a na ulicê stwarzaj¹c zagro¿enie dla przechodniów. Za zgod¹
Lubuskiego Konserwatora Zabytków - dach pokryto karpiówk¹. Od strony
pó³nocnej budynku wykonano podcinkê, poniewa¿ tu œciana by³a
najbardziej zawilgocona i wilgoæ dosz³a ju¿ do szczytu budynku. Poniewa¿
Gubiñski Dom Kultury nie mia³ pieniêdzy na konieczne powa¿ne remonty
Urz¹d Miasta w Gubinie podj¹³ siê tego zadania w ramach projektu
unijnego. Prace rozpoczêto w grudniu 2005 r. od wymiany stolarki okiennej
w ca³ym budynku. Za³o¿ono te¿
elektrody osuszaj¹ce mury w
pomieszczeniach piwnicznych. Wiosn¹
2006 r. rozpocz¹³ siê remont
zewnêtrznych œcian. Tak¿e ta
inwestycja nie zosta³a wykonana
prawid³owo. Z³e obróbki blacharskie
opierzeñ z czasem doprowadzi³y do
niekontrolowanej penetracji tynku
przez wodê, co przy wspó³dzia³aniu
warunków atmosferycznych doprowadzi³o do odwarstwiania siê tynku.
B³êdów w sztuce murarskiej by³o wiêcej
i do dziœ przywrócenie budynku do
po¿¹danego stanu wizualnego wymaga
dziesi¹tek je¿eli nie setek tysiêcy
nak³adu finansowego.
Przekazanie obowi¹zków. Dyrektor Ziêba
Dyrektor Ziêba przesta³ pe³niæ
z prawej, obok nowy dyrektor J. Gajda.
funkcjê 24 czerwca 2007 roku.
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Tadeusz Lech

Kosarzyn - historia i wspó³czesnoœæ
Historia do 1945 roku

Foto 1. Wieœ Kuschern na niemieckiej mapie geologicznej Wellmitz.

Archeologiczne wykopaliska artefaktów kultury amfor kulistych
wskazuj¹ na osadnictwo na tym obszarze od neolitu. Region wzd³u¿ Odry
i Nysy by³ zasiedlany przez S³owian po³abskich (£u¿yczan) od oko³o 600
roku, a w 965 roku sta³ siê czêœci¹ Cesarskiej Marchii £u¿yckiej. Jak
podaje Friedrich Adolf Rudolf Lehmann niemiecki historyk i archiwista
wieœ Kosarzyn po raz pierwszy wymieniona zosta³a w dokumentach z 4
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czerwca 1316 roku jako (niem. Cuscherin, a w 1432 jako (Koscherin).
Nazwy - £u¿. Kóšaànja, niem. Kuschern, pol. Kosarzyn.
Do wsi nale¿a³ folwark Borack, po³o¿ony na po³udniowym brzegu
jeziora Borek (niem. Borack- See). Kosarzyn to wielodro¿nica z XII
wieku. Po³o¿ona jest w odleg³oœci 365 m od Nysy £u¿yckiej (niem.
Lausitzer Neiße) i 1,3 km od ujœcia tej rzeki do Odry (niem. Oder), a
do rzeki £omianki (niem. Strieming) odleg³oœæ wynosi 1,1 km. Centrum
Gubina do wsi dzieli odleg³oœæ 13,7 km.
Od 1416 do 1425 roku Kosarzyn nale¿a³ do posiad³oœci ziemskich
klasztoru Neuzelle jako lenno, a¿ do czasów wojny trzydziestoletniej.
W 1432 roku wieœ nosi³a nazwê Koscherin .
Ludnoœæ na tym terenie zajmowa³a siê g³ównie upraw¹ roli,
rybo³ówstwem i ¿eglug¹. Dawniej Kosarzyn by³ miejscowoœci¹
marynarzy rzecznych i rybaków. Uprawa roli na tym terenie zawsze
by³a zagro¿ona przez stany powodziowe Odry i Nysy £u¿yckiej.
Miêdzy Kosarzynem, a Ratzdorf istnia³o po³¹czenie promowe. Wielu
rolników z Ratzdorf mia³o swoje ³¹ki po wschodniej stronie Nysy. W
Ratzdorf znajduje siê kompletna ksiêga koœcielna z 1707 roku z £omów,
Szyd³owa (niem. Lahmo, Schiedlo).
Pod koniec XV wieku wybudowano we wsi koœció³, który nale¿a³ do
parafii Szyd³ów (niem. Schiedlo). Po póŸnoœredniowiecznym koœciele
nie zosta³ ¿aden œlad. W roku 1883 rozpoczêto budowê nowego koœcio³a,
którego budowê zakoñczono w roku 1885 kosztem 30 700 marek. W
koœciele umieszczono elementy starego koœcio³a z okresu póŸnego
œredniowiecza. Nie by³o w nim jednak pastora na sta³e mieszkaj¹cego
we wsi. Pos³ugê dokonywali pastorzy z Radzdorf i Szyd³ów. W roku
1908 zlikwidowano miejscowoœæ Szyd³ów i parafiê. Now¹ utworzono
w Kosarzynie, do której nale¿a³y wsie: £omy (niem. Lahmo), Ratzdorf
i Folwark Borek (niem. Vorwerk Borack).

Foto 2. Szko³a i koœció³ w Kuschern.
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Fotografiê koœcio³a z 1930 roku przekaza³ mieszkañcowi Kosarzyna
Otto Schuster.
Jak podaje historyk Stanis³aw Kowalski 6 kwietnia 1629 pomiêdzy
Ksiêstwem Saksonii i Brandenburgii dosz³o w okolicy Kosarzyna do
potyczki rzecznej pomiêdzy mieszkañcami Gubina i Krosna
Odrzañskiego. Krosno egzekwowa³o wysokie c³a za przewóz piwa, nie
respektuj¹c prawa wolnej ¿eglugi do Gubina. Czeladnicy z Gubina
napadli na flisaków sp³awiaj¹cych barkami piwo z Krosna, rekwiruj¹c
206 ton tego trunku. By³ to rewan¿ za skonfiskowanie wczeœniej w
Kroœnie Odrzañskim gubiñskie wino. Wed³ug przekazu Jerzego
Czabatora w Muzeum Miejskim w Gubinie do 1945 roku znajdowa³
siê obraz przedstawiaj¹cy tê historyczn¹ potyczkê.
W roku 1818 we wsi by³ dolny m³yn (Unter-mühle) nale¿¹cy do
rodziny Punke, która wyemigrowa³a do USA. Funkcjonowa³ do koñca
II wojny œwiatowej. Pozosta³ po nim niski murek i gruz widoczny po
prawej stronie drogi prowadz¹cej do mostku na £omiance.
Górny m³yn (Ober- mühle) znajdowa³ siê poni¿ej przepustu pod drog¹
prowadz¹c¹ do by³ego Wojskowego Domu Wypoczynkowego. Po m³ynie
górnym zosta³ do dzisiaj tylko ma³y staw w wiêkszoœci zaroœniêty.
Trzecim m³ynem by³ m³yn wiatrowy, który nie jest zaznaczony na
mapie. Nie wiadomo gdzie sta³. Po II wojnie œwiatowej m³yny zosta³y
rozebrane, resztê zniszczono.
W 1801 roku pañstwo pruskie wziê³o na siebie obowi¹zek
finansowania robót regulacyjnych na Odrze. 7.VII.1819 r. w ma³ej
nadodrzañskiej wiosce Bohumin powsta³ protokó³ stanowi¹cy pierwszy
jednolity plan regulacji ca³ej Odry z budow¹ wa³ów
przeciwpowodziowych. Wybudowane wa³y chroni³y ¿yzne gleby
nadodrzañskie w okolicy Kosarzyna przed zalaniem. Po 1933 roku
zosta³ wybudowany jaz na wale przeciwpowodziowym odprowadzaj¹cy
wody £omianki, a po wojnie przepompownia chroni¹ca grunty przed
zatapianiem podczas powodzi.
Z przekazów historycznych wiadomo, ¿e jeszcze na pocz¹tku XX
wieku w takich wsiach jak £omy, Kosarzyn, czy ¯ytowañ mówiono po
³u¿ycku.
Populacja ludnoœci wynosi³a w latach:
1867 321
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2.12.1895 1.12.1910 16.06.1925 1933 1939 -

305
277
360
328
352 i spad³a do 321

W 1925 roku by³y we wsi 74 gospodarstwa rolne. Kosarzyn w 1939
roku wraz z folwarkiem oraz m³ynami zajmowa³ obszar 647 ha. Na
dzieñ 31 grudnia 1940 roku by³o tam 63 w³aœcicieli krów o ³¹cznej
liczbie 45 sztuk. Najwiêcej krów hodowa³ Karl Lehmann Jatschken 7 sztuk.
W czasie, gdy mieszkañcy Kosarzyna œwiêtowali Bo¿e Narodzenie
1944 roku front wschodni by³ jeszcze daleko na polskim wschodzie.
Zbli¿a³ siê jednak z b³yskawiczn¹ prêdkoœci¹ do Odry. W koñcu stycznia
kolumny wojsk niemieckich nocowa³y we wsi. W zwi¹zku ze
zbli¿aj¹cym siê frontem, wie¿ê koœcieln¹ odciêto od reszty konstrukcji
w styczniu 1945, która by³a dobrym punktem orientacyjnym. W latach
1949 - 59 pozosta³oœæ po koœciele rozebrano, a ceg³a pojecha³a do
Warszawy lub zosta³a wykorzystana w inny sposób.
2 lutego 1945 Rosjanie dotarli do Szyd³owa. Z tego powodu wybuch³a
panika wœród mieszkañców Kosarzyna. By³y obawy, ¿e przy zdobyciu
wsi Rosjanie bêd¹ dokonywaæ gwa³tów i przemocy. Du¿a iloœæ
mieszkañców opuœci³a wioskê i pod¹¿a³a w kierunku Guben dochodz¹c
do miejscowoœci Nowa Wioska (niem. Neudörfel) i Brzozów (niem.
Birkenberge).
Jednak ta podró¿ okaza³a siê bezcelowa, poniewa¿ rosyjski sztab
generalny zaplanowa³, aby oddzia³y walcz¹ce na Dolnym Œl¹sku, w
rejonie Neuzelle objê³y stanowiska przy Nysie. Tak¿e Kosarzyn by³
przewidziany w tych planach.
Wskutek tych wydarzeñ czêœæ ludnoœci Kosarzyna musia³a zawróciæ
do rodzinnej wsi. W ¯ytowaniu przenocowali w koœciele katolickim.
Tutaj roznios³a siê pog³oska, ¿e koœció³ i most zostan¹ wysadzone w
powietrze. Na podstawie tej pog³oski pod¹¿yli 20 lutego 1945 roku do
Breslack, a potem do Münchehofe. Tam otrzymali zakwaterowanie.
Po przejœciu frontu czêœæ powróci³a do wsi i zaczê³a na nowo siê
urz¹dzaæ.

Kosarzyn po zakoñczeniu II wojny œwiatowej

W okresie powojennym znajdowa³a siê tu od 28 maja do 12 czerwca

52 Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG
1945 roku stra¿nica ochrony granicy 32 Pu³ku Piechoty. Do 18 wrzeœnia
1945 roku granicê ochrania³a 6 kompania piechoty 38 Pu³ku Piechoty.
Komendantem by³ por. W³adys³aw Janiszewski.
W nocy 20 czerwca 1945 r. zarz¹dzono zebranie wszystkich
niemieckich mieszkañców Kosarzyna i nakazano im opuszczenie
miejscowoœci z niewielkim dobytkiem. W maj¹tku ¯ytowañ musieli
oddaæ wszystkie rzeczy. Nastêpnie w Budoradzu zostali przeprawieni
na zachodni brzeg Nysy szukaj¹c nowego miejsca sta³ego osiedlenia.
Na ich miejsce w ramach akcji przesiedleñczej na te tereny zaczêli
nap³ywaæ osadnicy wojskowi, ludnoœæ z Wo³ynia i Wileñszczyzny oraz
przybysze z ró¿nych stron kraju. Najstarszymi osadnikami cywilnymi
byli: Franciszek Dworczak, Wincenty Koziñski, Marcin Kazura,
Stanis³awa Pop³awska, Adam Romankiewicz, Franciszek Roszak,
Tomasz Simiñski, Józef Skiercz, Maria S³obodzian, Czes³aw Szydlik,
Piotr Szydlik, Malwina Zawadzka i Jan Zawadzki.
Od listopada 1945 roku ochronê granicy prowadz¹ Wojska Ochrony
Pogranicza (WOP) formuj¹c 35 stra¿nicê (Kuschern) w strukturze 7
Komendy Odcinka o stanie 56 ¿o³nierzy. Kierownictwo stra¿nicy
stanowili: komendant stra¿nicy, zastêpca komendanta do spraw
polityczno-wychowawczych i zastêpca do spraw zwiadu. Stra¿nica
sk³ada³a siê z dwóch dru¿yn strzeleckich, dru¿yny fizylierów, dru¿yny
³¹cznoœci i gospodarczej. Etat przewidywa³ tak¿e instruktora do tresury
psów s³u¿bowych oraz instruktora sanitarnego. Zastêpc¹ ds. politycznowychowawczych zosta³ chor. Aleksander Pasternak.
Komendantami stra¿nicy byli: ppor. Walenty Stocki (29.11.1945-?),
kpt. Mieczys³aw WrzosCzulduszkin, por. Jan Dadur,
por. Wac³aw Beltlich. W 1947
roku stra¿nica zosta³a
rozformowana, a ochronê
granicy przejê³a stra¿nica w
¯ytowaniu.
¯o³nierz tej stra¿nicy st.
szer. Zenon Ch³¹d 20 sierpnia
1957 roku poleg³ w ochronie
granicy Polskiej RzeczyposFoto 4. Budynek by³ej 35 stra¿nicy (2014 r.).
politej Ludowej. Z opowia-
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dania mojego ojca
(oficera WOP) do
tego tragicznego
zdarzenia dosz³o za
spraw¹ cz³owieka,
który chcia³ nielegalnie przekroczyæ
granicê. Dotar³ do
ujœcia
rzeki
£omianki do Odry.
P ra wd op od ob ni e
myœla³
¿e,
przep³yn¹³ Nysê
Foto 5. Pomnik upamiêtniaj¹cy œmieræ st. szer. Ch³¹da.
£u¿yck¹ i znajduje
siê na terenie
Niemiec. Id¹c dalej natrafi³ na st. szer. Zenona Ch³¹da, którego z
zaskoczenia zastrzeli³ z pistoletu TT, a nastêpnie uciek³. Podczas
dochodzenia znaleziono nad brzegiem £omianki marynarkê, a w jej
kieszeni bilet tramwajowy z £odzi oraz grzebieñ z rudymi w³osami.
Na podstawie tych dowodów sprawca œmierci st. szer. Ch³¹da zosta³
ujêty i skazany.
W miejscu œmierci spo³eczeñstwo powiatu Gubin postawi³o pomnik.
--W 1948 roku w ramach przebudowy ustroju rolnego rozpoczêto
wykonywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obszar wsi wynosi³ 1184,62 ha, w tym regulowany 425,78 ha.
W roku szkolnym 1948/1949 roku utworzona zosta³a szko³a w
budynku szko³y poniemieckiej dla 12 uczniów z klas od I do III.

Foto 6. Budynek przedwojennej szko³y w Kosarzynie.
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Nauczycielk¹ by³a Wanda Bojanowska. Po roku szko³ê zlikwidowano,
a uczniowie uczêszczali do szko³y w £omach. Od koñca wojny w
Kosarzynie nie by³o koœcio³a. Stara szko³a by³a pusta. Staraniem
mieszkañców w budynku szko³y powsta³a sala koœcielna z jasnymi
³awami, o³tarzem, konfesjona³em, krucyfiksem i stacjami Mêki
Pañskiej. Teraz mieszkañcy doje¿d¿aj¹ do koœcio³a w Chlebowie. W
tym miejscu znajdowa³ siê te¿ sklep Gminnej Spó³dzielni w Gubinie.
Dziœ znajduje siê tam wiejska œwietlica pod nazw¹ "Klub Borek".
W 1952 roku Kosarzyn zamieszkiwa³y 64 osoby (wg regionalisty Z.
Traczyka), 62 osoby (wg darmowe materia³y informacyjno-promocyjne
Gmina Gubin). Rozwój tego regionu do 1955 roku napotyka³ na
powa¿ne trudnoœci ze wzglêdu na ograniczenia i zakazy wynikaj¹ce z
zaliczenia go do strefy przygranicznej. Nie mo¿na by³o przyjechaæ bez
przepustki wydanej w miejscu zamieszkania, osiedliæ siê bez zgody
w³adz, poruszaæ siê w pobli¿u granicy.
W grudniu 1956 roku rozpoczê³a siê likwidacja spó³dzielni
produkcyjnej (Rolniczy Zespó³ Spó³dzielczy im.1 Maja), która po
rozparcelowaniu swych gruntów przekaza³a do Skarbu Pañstwa 7,09
ha ziemi nienadaj¹cej siê na gospodarstwo indywidualne.
20 lutego 1961 roku we wsi Rybaki po³o¿onej w linii prostej 8 km od
Kosarzyna rozpoczêto wiercenia. 12 wrzeœnia na g³êbokoœci 1879,8 m
dowiercono siê do pok³adu ropy naftowej. 11 listopada 1961 roku
rozpoczêto z otworu R-1 eksploatacjê ropy. By³o to odkrycie pierwszego
z³o¿a na Ni¿u Polskim. W latach 1990 - 1993, w pobli¿u wsi Kosarzyn
odkryto w dolomicie g³ównym 4 ma³e z³o¿a ropy naftowej: Breslack -

Foto 7. Odwiert Kosarzyn 8-337634 Fotopolska EU.
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Kosarzyn, Kosarzyn - N, Kosarzyn - S, Kosarzyn - E. W 1994 roku
spó³ka cywilna z pilskiego uruchomi³a ma³¹ elektrowniê gazow¹ (MEG)
o mocy 1 MW.
Zakoñczenie bloku Kosarzyn - S nast¹pi³o 30 listopada 1998 roku, a
bloku Kosarzyn - E 30 listopada 1994 roku. Po tym zosta³a powo³ana
nowa kopalnia - KRN Kosarzyn. Od roku 2007 eksploatuje ropê jako
Oœrodek Produkcyjny Kosarzyn podlegaj¹cy Kopalni Ropy Naftowej
Kije. Zasób wydobywalny ropy naftowej z³o¿a Breslack-Kosarzyn
wynosi³ 12,94 tys. Mg (Megagram), gazu ziemnego wydobywalnego
9,07 mln m3, a przemys³owego 0,83 mln m3.
Dziennie wydobywano 66 000 litrów ropy naftowej, któr¹ przewo¿ono
na stacjê Wa³owice i dalej transportem kolejowym do rafinerii.
Wydobycie zosta³o zaniechane w 2015 roku z powodu zawodnienia siê
otworów eksploatacyjnych i zaniku produkcji.
W 1974 roku odby³ siê kolejny “program scaleniowy”. Obszar wsi
wyniós³ 362 ha w tym u¿ytki rolne 223 ha. Podzielono j¹ na dwa
kompleksy: I czêœæ po³udniowa 29 ha orne i II czêœæ 69 ha u¿ytki zielone.
Scalone grunty £omów i czêœci Kosarzyna - 134 ha przekazano w
zagospodarowanie kó³kom rolniczym. By³o 13 gospodarstw o
powierzchni 87 ha, w tym rolnych 82 ha i Pañstwowego Funduszu
Ziemi - 133 ha.
W roku 1983 powsta³a w Kosarzynie Samodzielna Dru¿yna Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pod kierownictwem Ryszarda
Czerepko. Jest to organizacja zrzeszaj¹ca pasjonatów ratownictwa,
p³ywania i wszelkich sportów wodnych. Grupa ludzi, którzy swoimi
czynami przyczyniaj¹ siê do czuwania nad bezpieczeñstwem i
ratowaniem ludzkiego ¿ycia na wodzie.
W roku 1986 zostaje wybudowana stanica w Kosarzynie, która sta³a
siê Centrum Szkoleniowym WOPR. Wed³ug posiadanej dokumentacji
do dnia dzisiejszego zosta³o wyszkolonych 3500 osób.
WOPR w swej dzia³alnoœci zajmuje siê g³ównie organizacj¹ kursów
na sternika motorowego, wychowawców i kierowników kolonii,
kwalifikowanej pierwszej pomocy, prowadzi szkolenia i treningi na
ratownika wodnego i szkolenia stacjonarne dla ratowników i
p³etwonurków, kursy p³ywania, warsztaty z bezpiecznego wypoczynku
i turystyki, organizuje sp³ywy Nys¹ £u¿yck¹, wspiera Stowarzyszenie
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Pomocy Osobom Autystycznym.
Od 1993 roku kierownictwo nad dru¿yn¹ WOPR w Kosarzynie
przejmuje Jacek Czerepko i pe³ni tê funkcjê do dnia dzisiejszego.
Obecnie dru¿yna wystêpuje pod nazw¹ WOPR Oddzia³ Gubin.
Od 1992 roku zamieszka³ tu pochodz¹cy z Wroc³awia rzeŸbiarz Julian
Zap³atyñski, specjalizuj¹cy siê w postaciach i motywach sakralnych i
ludowych. Twórca rzeŸby Œwiatowid przed far¹ w Gubinie i Z³otej Ryby
na Wyspie Teatralnej.
W 2003 roku, u ujœcia Nysy £u¿yckiej do Odry, powsta³ Krzy¿
Pojednania. Inicjatork¹ spotkañ Polaków i Niemców z Ratzdorfu i
Kosarzyna by³a ewangeliczka Karin Wolff z Neuzzele. Strona Polska
wykona³a fundamenty, a krzy¿ postawili Niemcy. Uroczyœcie
poœwiêcono "krzy¿ nad rzek¹" 13 wrzeœnia 2003 roku. Krzy¿ ten
symbolizuje miejsce spotkañ ludzi z obu stron granicy, wspó³pracê
pomiêdzy narodami we wspólnej Europie oraz upamiêtnia powódŸ
stulecia z 1997 r., która nawiedzi³a Ratzdorf. Co roku w maju odbywaj¹
siê tu msze ekumeniczne, które prowadz¹ ksiê¿a katoliccy z Polski i
pastorowie z Niemiec.
Atrakcj¹ turystyczn¹ i wêdkarsk¹ Kosarzyna jest malownicze jezioro

Foto 9. Uroczystoœæ postawienia krzy¿a i Msza Œw. dniu 7 maja 2016 r.

Borek, dawniej Boracksee, Mönchssee. Jest to zbiornik rynnowy
pochodzenia polodowcowego, który od po³udnia posiada dop³ywy Strugê
i Steklnik. Od pó³nocy po³¹czone jest kana³em z £omiank¹,
lewobrze¿nym dop³ywem Odry. Powierzchnia lustra wody wynosi 63
ha, maksymalna g³êbokoœæ 8,4 m, d³ugoœæ 1570 m, szerokoœæ 640 m.
Posiada III klasê czystoœci wód. Jezioro, co roku jest sukcesywnie
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zarybiane. Wêdkarze ³owi¹ tu sumy, szczupaki, sandacze, leszcze, karpie,
wêgorze, to³pygi, karasie, okonie, wzdrêgi i p³otki. Du¿y zbiornik wodny i
bliskoœæ lasu to idealne miejsce dla ptaków. Jak podaje Julian Lewandowski,
znawca w tym temacie, spotykamy w s¹siedztwie osad wróble, mazurki,
dymówki (jaskó³ka), sierpówki (go³êbie), sroki, kopciuszki, pleszki, pliszki
siwe, a tak¿e bociany bia³e, które w Kosarzynie ju¿ przesta³y gniazdowaæ.
Gniazdo na stodole (Kosarzyn 22/24) istnia³o od 1949 roku (info. ust. p.
Nagórski), podstawê gniazda za³o¿y³ pan Roszak, ostatnie lêgi bociany
odby³y w 2009 roku (mia³y 2 m³ode).W lesie otaczaj¹cym jezioro wystêpuje
- ziêba, dziêcio³ czarny, dziêcio³ du¿y i dziêcio³ zielony, kowalik, dzwoniec,
s³owik rdzawy, bogatka, modraszka, sosnówka, raniuszek. Na polach i
³¹kach spotkaæ mo¿na - skowronki, ba¿anty, kuropatwy, dudki, trznadle,
kl¹skawki, pliszkê ¿ó³t¹, ¿urawie oraz czajki.
Ptaki wodne - ³abêdŸ niemy, (³abêdŸ czarny - ciekawostka), który
przebywa³ na jeziorze w 1992 roku od koñca sierpnia do co najmniej 21
wrzeœnia, perkoz dwuczuby, ³yska, czapla siwa, czapla bia³a, kormoran,
kaczka krzy¿ówka, nurogêœ, cyraneczka, na przelotach gêœ gêgawa, gêœ
bia³oczelna i zbo¿owa, zimorodek. Ptaki trzcin - rokitniczka, trzciniak,
potrzos. Ptaki szponiaste - bielik, kania ruda, kania czarna, b³otniak
stawowy, b³otniak ³¹kowy, b³otniak zbo¿owy, rybo³ów. Sowy - puszczyk,
uszatka. W okolicznych lasach wokó³ jeziora ¿yj¹ jelenie, dziki, sarny,
borsuki, lisy, zaj¹ce, wiewiórki. W dawnym folwarku Borack znajduje siê
obecnie Leœnictwo Borek Kosarzyn 22, które sprawuje pieczê nad tym
terenem.
Wieœ Kosarzyn po³o¿ona jest na terenie Krzesiñskiego Parku
Krajobrazowego, który powo³any zosta³ do ¿ycia w 1988 roku. Park
po³o¿ony jest w œrodkowym biegu Odry, na terenie województwa
lubuskiego. Ma za zadanie chroniæ przyrodê doliny Odry i ujœciowego
odcinka Nysy £u¿yckiej, na powierzchni 8564 ha. Swym zasiêgiem
obejmuje obszary gmin Cybinka, Maszewo i Gubin, nale¿¹ce do powiatów
S³ubice i Krosno Odrzañskie. Jezioro Borek i okoliczne lasy przyci¹gaj¹
tu ludzi w celu odpoczynku i rekreacji.
W latach szeœædziesi¹tych wojsko mia³o nad jeziorem Borek swój
nieetatowy oœrodek wypoczynkowy, który przejê³y Zak³ady Tworzyw
Sztucznych "ERG" z Gliwic.
Jak wspomina Janina Izdebska do Kosarzyna przyjecha³a w maju
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Foto 12. Oœrodki wypoczynkowe i obiekty œwiadcz¹ce us³ugi turystyczne.

1978 roku. Pó³ roku wczeœniej przyby³ tu jej m¹¿ Marek. Mieszka³ w
prymitywnych warunkach, poniewa¿ oœrodek by³ dopiero w budowie.
Budowê oœrodka powierzono firmie ze Z³otego Stoku. Zamieszkali wraz
z mê¿em w jednym z trzech domków nad jeziorem w tzw. apartamencie,
w którym by³ pr¹d. Po wodê pitn¹ chodzili do studni, która znajdowa³a
siê w miejscu ówczesnej kawiarni. W roku 1980 przenieœli siê do domku
generalskiego. Od tego roku, co dwa tygodnie przywo¿ono dwoma
autokarami z Gliwic pracowników zak³adu wraz z rodzinami na wczasy.
Oœrodek móg³ przyj¹æ 200 osób. Pan Marek Izdebski by³ kierownikiem
oœrodka, a Janina pe³ni³a funkcjê instruktora kulturalno-rozrywkowego. Praca jej polega³a na organizowaniu wieczorków
zapoznawczych i po¿egnalnych, bali dla dzieci, zajêæ sportowych,
imprez typu Neptunalia, Nocy Œwiêtojañskiej z szukaniem kwiatu
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Oœrodki wypoczynkowe i obiekty œwiadcz¹ce us³ugi turystyczne.

paproci, seansów filmowych kina objazdowego, czasami nocnych
maratonów filmowych. Na terenie oœrodka organizowane by³y kolonie
i zimowiska dla dzieci z zak³adu gliwickiego. - Poniewa¿ w tym czasie
wiele produktów by³o na kartki (m.in. alkohol) na wieczorki taneczne
za³atwiliœmy dodatkow¹ pulê alkoholu, co dawa³o 1/2 litra na parê wspomina po latach p. Janina. Poza sezonem w oœrodku nocowali
uczestnicy wycieczek z Polski do Niemiec. Po roku 1989 panowie
Wies³aw Frajtak i Marek Izdebski wziêli w ajencjê oœrodek "ERG". Po
jakimœ czasie odkupili go od zak³adu. W latach dwutysiêcznych
sprzedali oœrodek Markowi Szczerbanowiczowi, który przebudowa³ go
i dostosowa³ funkcjonalnoœæ oœrodka do wymogów XXI wieku.
Dziœ na terenie oœrodka funkcjonuje hotel z parkingiem, restauracja
i sala do organizacji imprez okolicznoœciowych. Pla¿a, pomosty i
k¹pielisko przyci¹gaj¹ w okresie letnim spragnionych relaksu i
odpoczynku. Mo¿na pop³ywaæ sprzêtem wodnym, uprawiaæ gry
sportowe na boiskach oraz skorzystaæ z pola namiotowego. Jest to
miejsc dla ludzi, którzy chc¹ odpocz¹æ z dala od zgie³ku miejskiego,
po³owiæ ryby, zbieraæ grzyby oraz oddychaæ nie ska¿onym powietrzem.
Kiedyœ nawet by³ plan, ¿eby w pobli¿u wybudowaæ sanatorium lecz¹ce
choroby uk³adu oddechowego.
W roku 1973 roku Lubuskie Zak³ady Przemys³u Skórzanego "Carina"
odda³y do u¿ytku oœrodek wypoczynku sobotnio-niedzielnego w
Kosarzynie. Po upadku zak³adu oœrodek kupi³a spó³ka z Gubina, która
w sierpniu 2005 roku sprzeda³a infrastrukturê oœrodka panu
Tomaszowi Majchrzakowi i jego ¿onie. Znajdowa³o siê tam 25 domków
i kawiarnia. Na dzieñ dzisiejszy domki s¹ podnajmowane przez osoby
prywatne na podstawie umów d³ugoterminowych. Oœrodek reklamuje
siê jako "Oaza Kosarzyn".
W 1987 uroczyœcie otwarto Wojskowy Dom Wypoczynkowy w
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Foto 15. Reklama wygl¹d wspó³czesny, domki z 1977 r.

Kosarzynie, który dysponowa³ 100 miejscami w murowanych domkach
oznaczonych nazwami ptaków.
W okresie dzia³ania oœrodka korzysta³o z niego wiele rodzin
wojskowych i ludnoœci cywilnej z ca³ej Polski. Z rodzin¹ te¿ spêdzi³em
tam jeden turnus, wogóle nie czuj¹c pobliskiego Gubina. W roku 2003
by³em pracownikiem oœrodka. Ju¿ wtedy zapad³a decyzja o jego
likwidacji z przeznaczeniem na sprzeda¿. Chcieliœmy dzier¿awiæ
oœrodek jako spó³ka pracownicza. Nie wyra¿ono jednak takiej zgody.
Ca³e wyposa¿enie zosta³o wywiezione. Pozosta³y tylko puste budynki,
które wystawiono na sprzeda¿ za sumê 2 800 000 z³otych. Nie by³o
jednak chêtnych na zakup po tej cenie. Sprzedano go w drugim
przetargu. Nowy w³aœciciel rozpocz¹³ remont, ale coœ posz³o nie tak i
ponownie zosta³ wystawiony na sprzeda¿. Oœrodek kupi³ Polak
mieszkaj¹cy w USA, którego mia³em przyjemnoœæ poznaæ osobiœcie.
Po latach starañ uda³o mu siê rozparcelowaæ ca³y teren i sprzedaæ
dzia³ki prywatnym w³aœcicielom. Dzia³kê z domkiem mo¿na by³o kupiæ
za 40 000 z³. Na dzieñ dzisiejszy domki s¹ remontowane, a na pla¿ê
nawieziono du¿¹ iloœæ bia³ego piasku. Jest nadzieja, ¿e nied³ugo zacznie
têtniæ na nowo ¿yciem.
Nad jeziorem swój oœrodek mia³y te¿ Gubiñskie Zak³ady Metalowe
Przemys³u Terenowego w Gubinie (“metalówka”), dzisiaj "Oœrodek
Leœny" nale¿¹cy do Administracji Lasów Pañstwowych. Tu chêtnie
przyje¿d¿ali wêdkarze i zbieracze grzybów. Przed oœrodkiem by³
pomost wêdkarski, na dzieñ dzisiejszy rozebrany.
We wsi znajduje siê pensjonat agroturystyczny "Sosnówka". Oferuje
domow¹ goœcinnoœæ, smaczne posi³ki ca³odzienne, oraz wypieki domowe
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Foto 18. Panie z Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki z autork¹ i budynek pensjonatu.

podawane do kawy i herbaty. Na ¿yczenie goœci mo¿na skorzystaæ z
ogniska i grilla. Czyste powietrze, cisza, spokój zapewniaj¹ relaks.
Pensjonat szczególnie upodobali sobie pisarze i poeci z ca³ej Polski
wypoczywaj¹c tu i pisz¹c. W³aœcicielka pensjonatu te¿ jest pisark¹.
13 lipca 2013 roku by³em zaproszony na premierê powieœci
historyczno-obyczajowej "Maria" autorstwa Barbary Iskry Koziñskiej.
Tytu³owa Maria, to mama autorki, która by³a równie¿ g³ówn¹
bohaterk¹ spotkania i zasiada³a na honorowym miejscu. Premiera
ksi¹¿ki o pierwszych osadnikach Kosarzyna, zgromadzi³a licznych goœci
i mieszkañców Kosarzyna. Powieœæ "Maria", wydana przez Bellonê najwiêksze wydawnictwo ksi¹¿ek historycznych w Polsce opisuje losy
kresowian w ostatnich miesi¹cach wojny, przesiedlenie na zachód
Polski i trudy pierwszego osadnictwa. Realia ¿ycia pierwszych
mieszkañców gminy.
Jad¹c z Gubina do Kosarzyna, pierwszy dom we wsi po lewej stronie
(Kosarzyn 53) to siedziba organizatora sp³ywów kajakowych prowadz¹cego
t¹ dzia³alnoœæ od 2006 roku.
Organizator ma w swej ofercie sp³ywy kajakowe Nys¹ £u¿yck¹, Lubsz¹,
Pliszk¹, Czern¹, Paklic¹, Kwis¹, Obr¹, Bobrem i Odr¹ oraz sp³yw
pontonem Nys¹ £u¿yck¹. Po sp³ywach kajakowych przy ognisku mo¿na
upiec kie³baski i zamówiæ gor¹c¹ grochówkê. Mo¿na tu zorganizowaæ
niepowtarzalny wieczór przy ognisku i grillu. Rowerzyœci mog¹ siê
zatrzymaæ na nocleg i skorzystaæ z toalety i prysznica. Dla mieszkañców
Gubina i Guben najbardziej popularn¹ tras¹ sp³ywu jest start z Wyspy
Teatralnej i koniec przy ma³ej przystani niedaleko ujœcia Nysy £u¿yckiej
do Odry. Wiêcej informacji na stronie internetowej kajaki-gubin.pl
PTTK Oddzia³ Miejski w Gubinie jest w³aœcicielem dzia³ki w
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Foto 19. Cz³onkowie OM PTTK w Gubinie i sympatycy na sp³ywie organizowanym przez
"Kajaki Gubin".

Kosarzynie, na której postawiono budynek "Stanicy Wodnej".
Od pocz¹tku dzia³ania stanicy cz³onkowie oddzia³u mogli korzystaæ
z w³asnego sprzêtu wodnego takiego jak: kajaki, rowery wodne, deski
surfingowe. By³y plany rozbudowy, aby zwiêkszyæ iloœæ miejsc
noclegowych i przystosowaæ dla wiêkszych grup turystycznych. Brak
dostêpu do jeziora spowodowa³, ¿e stanica straci³a swoje pierwotne
przeznaczenie. Przez wiele lat odbywa³y siê tu ró¿ne imprezy
turystyczne, a najbardziej znan¹ by³ Piknik Rowerowy "W sercu £u¿yc
- noc Kupa³y" Na dzieñ dzisiejszy jest to miejsce gdzie turyœci spotykaj¹
siê przy okazji imprez plenerowych ognisku, grillu i z piosenk¹
turystyczn¹.
Badacze przesz³oœci zlokalizowali w Kosarzynie i nieistniej¹cej ju¿
wsi Szyd³ów umocnienia obozu polowego z okresu wojny 30 letniej.
Odkryto to wykorzystuj¹c nieinwazyjne badanie archeologiczne za
pomoc¹ lotniczego skanowania.
So³tysi wsi Kosarzyn w latach:
1967 - 1976 Franciszek Koziñski
1976 -1988 Romuald Ku¿ownik
1988 - 1990 - Henryk Wilk
1990 - 2003 Andrzej Krystyniuk

2003 - 2007 Andrzej Szydlik
2007 - 2011 Andrzej Krystyniuk
2011 - 2018 Waldemar Olech
2018 - Jadwiga So³oduchaWarzyñska
Na dzieñ 31.12.2018 roku w Kosarzynie mieszka³o 70 osób, a w 1939
roku 352 osoby.
26 stycznia 2020 roku Gubiñska Grupa Morsów zorganizowa³a I
Ogólnopolski Zlot Morsów w Kosarzynie. Mnóstwo ludzi pojawi³o siê
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nad jeziorem Borek w Kosarzynie, aby "daæ nura" do zimnej wody.
Oœrodek "Nad Borkiem" od wielu lat organizuje zakoñczenie lata.
W tym roku impreza zaplanowana na 12 wrzeœnia 2020 roku, po raz
pierwszy, nie odby³a siê w zwi¹zku z pandemi¹ koronawirusa. Na
scenie mia³ wyst¹piæ zespó³ Fun Factory.
Podsumowuj¹c - Kosarzyn dziœ to atrakcyjna miejscowoœæ
turystyczna po³o¿ona nad jeziorem, wœród lasów z baz¹ wypoczynkow¹
na ka¿d¹ kieszeñ. Œwiadczone us³ugi przyci¹gaj¹ turystów
zmotoryzowanych jak i rowerowych z Polski i Niemiec. Œcie¿kami
rowerowymi z tego miejsca mo¿na dojechaæ po stronie niemieckiej do
Czech i nad Ba³tyk.
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Zenon Pilarczyk

Rozwój przestrzenny Gubina
w XX wieku
Czêœæ V - Problem zabudowy Œródmieœcia

Wstêp

Zmiany ustrojowe w Gubinie, podobnie jak w ca³ym kraju, oznacza³y
niepewnoœæ zwi¹zan¹ z brakiem regulacji prawnych prowadz¹cych do
gospodarki wolnorynkowej. Koñczy³ siê ustrój, który w pocz¹tkowej
fazie mia³ pewne sukcesy. Zapewnia³ pe³ne zatrudnienie, powszechn¹
oœwiatê, dostêp do s³u¿by zdrowia i wyrównanie szans zawodowych
m³odzie¿y. Ale zosta³ wprowadzony si³¹ przy pomocy s¹siada ze
wschodu i mia³ ,,krew na rekach". Do jego upadku przyczyni³a siê
g³ównie niewydolnoœæ ekonomiczna. Gospodarka nakazowo-rozdzielcza
ogranicza³a inicjatywê i wykorzystanie indywidualnych zdolnoœci
cz³owieka. W ostatnich latach trwania "socjalizmu" kierownicze gremia
naszego miasta organizowa³y narady przed ka¿dym wiêkszym œwiêtem
jak zapewniæ zaopatrzenie w podstawowe œrodki ¿ywnoœci i artyku³y
codziennego u¿ytku w tym np. w prasê kolorow¹. Gubinianie ze
wzglêdu na bliskoœæ Zachodu mogli odwiedzaæ np. Berlin Zachodni, a
tam same "PEWEXY". Do tego dochodzi³ brak wolnoœci obywatelskiej.
Rz¹dzi³a PZPR, a tych co nie byli jej cz³onkami traktowano jak
obywateli drugiej kategorii. Ni¿ej podpisany by³ jedynym niepartyjnym
kierownikiem wydzia³u w Urzêdzie Miasta. Z tego tytu³u mia³ mniejsze
wynagrodzenie ze wzglêdu na “nisk¹ œwiadomoœæ spo³eczn¹".
Najboleœniejszy dla spo³eczeñstwa by³ upadek du¿ych zak³adów pracy.
Koniecznoœæ przebudowy gospodarki oznacza³a du¿e bezrobocie. Ludzie
masowo zajêli siê handlem . Ca³e œródmieœcie Gubina przeobrazi³o siê
w wielkie targowisko. Pamiêtam przera¿enie goœci zza wschodniej
granicy z powodu zniszczenia piêknej zieleni. Gubinianie i przybysze
z zewn¹trz zaczynali swoj¹ drogê do kapitalizmu rozk³adaj¹c towar
na le¿akach turystycznych. Niektórzy dorobili siê fortun ale psychicznie
nie poradzili sobie z now¹ rzeczywistoœci¹. Jednym z przyk³adów jest
Leszek K., który w sposób bezprawny zbudowa³ targowisko pawilonów
miêdzy ul. Obroñców Pokoju a Chopina. Sprawa przesz³a wszystkie
instancje s¹dowe i Naczelny S¹d Administracyjny w Poznaniu wyda³
ostateczny wyrok o rozbiórce tych obiektów. Wyroku tego nie
wyegzekwowano ze wzglêdu na zmiany organizacyjne w administracji
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budowlanej. Wspólnicy inwestora doprowadzili do jego wyw³aszczenia
i sprawca przesta³ byæ w³aœcicielem samowoli, któr¹ zbudowa³. W owym
czasie by³o wiêcej znacz¹cych inwestycji, które powsta³y w warunkach
samowoli budowlanej np. stacja paliw i sklep ,, GIANT'' na rozwidleniu
ulic Kresowej i Gdyñskiej. System prawny w okresie zmian
ustrojowych nie radzi³ sobie z rzeczywistoœci¹. Brak by³o kapita³u dla
znacz¹cych inwestycji. Ze wzglêdu na niestabiln¹ sytuacjê prawnoustrojow¹, kapita³ zagraniczny nie by³ zainteresowany inwestowaniem
w Gubinie. Powoli powstawa³a grupa miejscowych inwestorów.
Mo¿emy tu wymieniæ braci Edwarda i Andrzeja Horoszkiewiczów,
Leszka Kolanowskiego, Wies³awa Trzaskê, Krzysztofa B³a¿ewicza,
Romana Sowiñskiego i wielu innych. Dzia³alnoœæ developerska jeszcze
nie istnia³a z wyj¹tkiem tej nielegalnej przy ul. Chopina. Nie by³o
rynku i kapita³u zainteresowanego najmem lub kupnem
nieruchomoœci. Nowa, rodz¹ca siê demokracja by³a ju¿ na tyle silna,
¿e nie pozwoli³a na oligarchizacjê gospodarki. To sta³o siê za nasz¹
wschodni¹ granic¹. Naturalnie niektórym by³o ³atwiej. Mieli wsparcie
logistyczne w rodzinie i wiêkszy kapita³ pocz¹tkowy. Biznesu, tak do
koñca nie da siê nauczyæ. Trzeba mieæ odpowiednie predyspozycje.
Widzimy to po latach, jak potoczy³y siê losy gubiñskich biznesmenów.
Ale dziêki ludziom biznesu spo³eczeñstwa ¿yj¹ lepiej. By rozwój by³
zrównowa¿ony potrzebujemy jeszcze spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Na tym polu mamy jeszcze du¿o do zrobienia.

Pierwsi gubiñscy biznesmeni. Od lewej: bracia Andrzej i Edward Horoszkiewiczowie,
Leszek Kolanowski z bratem, Ryszard Koœciów, Krzysztof B³a¿ewicz. Maj 1992 r.
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Fot.2. Narada inwestorska w U.M. Gubin marzec 1992 . Od lewej : Regina
Jankowska, Zenon Wróbel, Witold Banach, Wies³aw Trzaska z ty³u mgr
in¿. Andrzej Bart³odziej.
Pocz¹tki zabudowy œródmieœcia Gubina

Teren ten w niektórych planach zagospodarowania przestrzennego
wystêpuje jako ,,Stare Miasto w Gubinie". Nazwy te mo¿na u¿ywaæ
zamiennie. Granice tego terenu okreœla decyzja o wpisaniu do rejestru
zabytków z 20 lipca 1978 r. Przed ustaleniem tych granic zabudowano
pó³nocn¹ czêœæ tego obszaru blokami mieszkalnymi i pawilonami
handlowymi typu "NRD- Kaufhalle" przy ul. 3 Maja i Roosevelta. W
dniu 21 lipca 1975 r. oddano do u¿ytku nowy dworzec PKS. Budynek
posiada³ trzy czynne kasy biletowe, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia
socjalne dla kierowców, dyspozytorniê, hall komunikacyjny i wygodn¹,
du¿¹, ogrzewan¹ poczekalniê. Z poczekalni gremialnie zaczêli korzystaæ
amatorzy "patykiem pisanego" - wina wyrobu miejscowej "Spó³dzielni
Inwalidów". Wówczas wiêkszoœæ spo³eczeñstwa korzysta³a z komunikacji
autobusowej prowadzonej przez PKS. W tym czasie powsta³a w Tychach
fabryka "ma³ego fiata" i zaczê³a siê masowa motoryzacja w Polsce.
OpóŸniona w stosunku do Europy Zachodniej o pó³ wieku. Znaczenie
dworca mala³o ze wzrostem iloœci samochodów osobowych. Bardzo
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korzystna lokalizacja predysponowa³a ten budynek do funkcji
handlowo-us³ugowej. Tak te¿
siê sta³o po latach, po
niewielkiej przebudowie.
Po zmianach ustrojowych
pierwszymi budynkami na tym
trenie by³ zespó³ budynków
us³ugowo-handlowych
zbudowanych przez miejscow¹
spó³dzielniê PSS "Spo³em"
zwanych przez miejscowych
“¿ó³tymi dachami". Nazwa ta
przyjê³a siê dziêki poprzednim
Zrealizowane w 1992 r. przez PSS w Gubinie
pawilony ,,Pod ¿ó³tymi dachami" reprezentuj¹ prowizorycznym pawilonom
styl typowy dla zabudowy "œródziemnostoj¹cym w tym miejscu. Mia³y
morskiej". Projekt arch. Panz-Burkiewicz z
one ¿ó³te dachy wykonane z
Zielonej Góry.
tworzywa sztucznego.
Obiekty te s¹ dobrze zlokalizowane na ci¹gach komunikacji pieszej
i mimo nadwy¿ki powierzchni us³ugowo-handlowej, w obecnym czasie
s¹ wynajête przez ca³y okres przysparzaj¹c dochód inwestorowi. Nie
bez znaczenia jest tu oddzia³ywanie przyleg³ego targowiska i

O koncepcji zabudowy kwarta³u przy ul. Basztowej - Kinowej - Kopernika na Starym
Mieœcie w Gubinie rozmawiaj¹ inwestorzy z architektem wojewódzkim Jerzym
Weso³owskim.
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przystanku PKS. Du¿e znaczenie ma umieszczenie wynajêtej
powierzchni w parterze. Na niekorzyœæ dzia³a brak przyleg³ego
parkingu samochodowego. Zachêceni powy¿szym sukcesem miejscowi
inwestorzy wyrazili zainteresowanie zabudow¹ przyleg³ego terenu
ograniczonego ul. Kinow¹ - Basztow¹ - Kopernika. Dyskusje w tej
sprawie zaczê³y siê na pocz¹tku 1991 r.
Przedstawiono kilka koncepcji. By³a to pierwsza próba zabudowy
niedu¿ego kwarta³u ograniczonego ulicami: Basztow¹ - Kinowa Kopernika i skwerem przy ul. 3 Maja. Zaakceptowany przez
inwestorów projekt nie uzyska³ akceptacji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Próbowa³em dowiedzieæ siê jakie s¹ powody
takiego stanowiska. OdpowiedŸ by³a pokrêtna i okaza³o siê, ¿e projekt
budowlany opracowa³ projektant, który nie cieszy³ siê uznaniem
Konserwatora. Konserwator Zabytków w du¿ej mierze kieruje siê
uznaniowoœci¹ przy podejmowaniu decyzji. Proces inwestycyjny na
kilka miesiêcy zosta³ wstrzymany . W
miêdzyczasie odwo³ano Wojewódzk¹
Konserwator Zabytków. Korzystaj¹c z
tej okazji wyda³em pozwolenie na
budowê zgodnie z przed³o¿onym
projektem. Projektowany kwarta³
mia³
kszta³t
nieregularnego
prostok¹ta o wymiarach ok.36 m x
(17.50m-22.0 m) z podwórzem o
wymiarach ok. 5.0 m x 28.0 m.

Wiosn¹ 1993 r. wykonano œciany
piwnic kwarta³u przy ul. BasztowejKinowej-Kopernika.

Najwiêkszym kubaturowo obiektem,
który powsta³ w otulinie Starego
Miasta by³ budynek PKO przy ul.
S³owackiego róg 3 Maja. Dzia³ka ta
przed rozpoczêciem budowy pe³ni³a
rolê ma³ego targowiska. Przed
wiekami na tym terenie by³a
zlokalizowana baszta obwarowañ
miejskich stanowi¹ca czêœæ tzw. "szyi"
przy bramie Baszty Ostrowskiej.
Inwestorem by³ bank pañstwowy. W
zwi¹zku z nadgranicznym po³o¿eniem
w³adze banku przewidzia³y w nim
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Rozprawa administracyjna w Urzêdzie Rejonowym w Kroœnie Odrzañskim w dniu 12
listopada 1992 r. w sprawie wstrzymanej budowy banku PKO w Gubinie. Rozprawê
prowadzi Kierownik Urzêdu in¿. Regina Olek (w bia³ej bluzce). Od lewej:
przedstawiciele Banku PKO, mgr Bogus³aw Timoszyk - radca prawny, in¿. Leszek
Kobiela - Naczelnik Oddzia³u Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w
Urzêdzie Rejonowym, mgr in¿. Zenon Pilarczyk - Naczelnik Wydzia³u Nieruchomoœci
Gospodarki Przestrzennej i Nadzoru Budowlanego w Urzêdzie Miejskim w Gubinie.

strukturê organizacyjn¹, która mia³a obs³ugiwaæ podmioty gospodarcze
i klientów indywidualnych z ca³ego powiatu kroœnieñskiego i gminy
Cybinka. Teren pod zabudowê by³ znacznej wielkoœci i inwestor uzyska³
pozwolenie na budowê budynku dwukondygnacyjnego. By³o to zgodne
z programem u¿ytkowym inwestora. Budowê rozpoczêto. Gdy jej
zaawansowanie siêga³o œcian 2 kondygnacji Wojewódzki Konserwator
Zabytków z³o¿y³ wniosek o jej wstrzymanie. Konserwator postawi³
zarzut, ¿e budynek nie spe³nia wymagañ okreœlonych w wytycznych
konserwatorskich dla tego terenu. Jego wysokoœæ winna byæ równa
s¹siedniej kamienicy przy ul. D¹browskiego. W zwi¹zku z tym nale¿y
budynek podwy¿szyæ o jedn¹ kondygnacjê. Z punktu widzenia
urbanistyki zarzut uzasadniony. Ale inwestor nie potrzebowa³ tak du¿ego
budynku. Budowê wstrzymano na ponad pó³ roku. Rozpoczê³y siê
procedury administracyjne i dyskusje.
Ostatecznie bank zgodzi³ siê na doprojektowanie dodatkowego piêtra.
Wykonana ekspertyza fundamentów potwierdzi³a tak¹ mo¿liwoœæ.
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Inwestor pañstwowy nie mia³ problemów finansowych zwi¹zanych z
dodatkowymi nak³adami na wymuszon¹ nadbudowê jednej kondygnacji.
Zdecydowano, ¿e na tej kondygnacji bêd¹ pomieszczenia biurowe na
wynajem. Ostatecznie budowê zakoñczono i budynek oddano do u¿ytku
27 czerwca 1994 r. Swoj¹ architektur¹ doskonale wpisuje siê w zabudowê
tej czêœci miasta. Nawi¹zuje bry³¹ zarówno do kamienicy przy
D¹browskiego 1 jak i do budynku b. WDT (zbudowanego przed wojn¹
jako muzeum miejskie). Po oddaniu budynku do u¿ytku zaczê³a pêkaæ
œciana wykusza od strony ulicy. Konieczna by³a kolejna ekspertyza i
dzia³ania ratunkowe, które okaza³y siê skuteczne. Powierzchnia
budynku nigdy nie by³a wykorzystana w ca³oœci. W nastêpnych latach
zmiany w bankach spowodowane wprowadzeniem cyfryzacji drastycznie
obni¿y³y zatrudnienie. Wprowadzono np. centraln¹ ksiêgowoœæ.
Wszystkie banki przesz³y restrukturyzacje. Powierzchnia zajmowana
przez bank zmniejszy³a siê drastycznie w niedawno zbudowanym
budynku. Jego utrzymanie sta³o siê nieop³acalne. Zarz¹d PKO podj¹³
decyzjê o wystawieniu budynku na sprzeda¿. Siedzibê banku
przeniesiono do budynku zbudowanego przez klienta PKO na rogu ul.
Nowej i II Armii WP. Zlokalizowany w centrum miasta budynek po
kilku latach znalaz³ kupca. W Gubinie nie ma rynku na nowe
pomieszczenia biurowe. W tej sytuacji mo¿e inwestor przebuduje obiekt
na mieszkania. Zbêdnym elementem nowej funkcji budynku pozostanie
solidny skarbiec w podziemiach i winda osobowa. Obecnie zlokalizowano
w nim ,,Centrum Biznesu" !? tj. sklep z narzêdziami i gabinet porad
medycznych.

Ludzie i budynki

Bogus³aw Jasku³owski

Bogus³aw Jasku³owski wywar³ du¿y
wp³yw na wygl¹d Gubina. Pracowa³ w
Urzêdzie Miasta prawie 27 lat.
Zatrudniony zosta³ 14 kwietnia 1991 r. i
pe³ni³ funkcjê Architekta Miejskiego do
œmierci w dniu 7 lutego 2018 r.
Urodzi³ siê 9 lutego 1941 r. w
Wo³kowysku na polskiej Bia³orusi. Wróci³
z rodzicami do kraju w ostatniej fazie
repatriacji i mogliœmy to zauwa¿yæ po
akcencie. Politechnikê Wroc³awsk¹ na
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Wydziale Architektury ukoñczy³ w 1965 r. W latach 1966-68 studiowa³
podyplomowo planowanie przestrzenne na Politechnice Szczeciñskiej.
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej
w Zielonej Górze, nastêpnie pracowa³ w Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej. W maju 1974 r. podj¹³ pracê w Urzêdzie Miasta w
Zielonej Górze na stanowisku Architekta Miejskiego. Pracowa³ na tym
stanowisku prawie 10 lat do stycznia 1984 r. W Zielonej Górze
zaprojektowa³ kilka znacz¹cych obiektów, które mo¿emy ogl¹daæ na
co dzieñ. By³ on g³ównym projektantem deptaku w ci¹gu Alei
Niepodleg³oœci do Ratusza Miejskiego i projektantem g³ównego
budynku Wódek Gatunkowych przy ul. Jednoœci Robotniczej. W latach
nastêpnych pracowa³ na stanowisku Starszego Projektanta w Biurze
Studiów i Projektów Handlu Wewnêtrznego i Us³ug, Lubuskiej
Spó³dzielni Budowlano-Monta¿owej ,,LUBOMONT", ¯agañskim
Przedsiêbiorstwie Budowlanym Przemys³u Chemicznego i Letkiego,
Przedsiêbiorstwie Projektowo-Badawczym ,,Modernbud-Projekt oraz
w Pañstwowej S³u¿bie Ochrony Zabytków. Niezale¿nie od powy¿szego
przez ca³y ten okres prowadzi³ w³asn¹ Pracowniê Projektow¹
,,Braniborska" w Zielonej Górze. Zaprojektowa³ wiele znacz¹cych
budynków w Gubinie, które na wiele lat bêd¹ zdobiæ nasz¹ przestrzeñ
publiczn¹. Taki jest zawód architekta. Mieliœmy okazjê pracowaæ razem
przez kilka lat. Uwa¿am go za najlepszego architekta jakiego zna³em.
W sprawach zawodowych prowadziliœmy o¿ywione dyskusje. Nie
zawsze siê zgadzaliœmy. Ja uwa¿a³em, ¿e nara¿a on bud¿et miasta na
zbêdne wydatki forsuj¹c opracowywanie nowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla terenów na których siê nic nie
dzieje. Wówczas dominowa³ pogl¹d, ¿e ca³¹ Polskê nale¿y pokryæ
planami zagospodarowania przestrzennego. Pogl¹d nierealny. Dla
terenów, którymi siê nikt nie interesuje, takie plany s¹ martwe i
zbyteczne. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego forsowa³a we w³adzach pañstwa Izba Urbanistów .
Trudno jest zaplanowaæ rozwój przestrzenny na okres 10 lat. Czas
biegnie szybciej. Przemiany technologiczne i ekonomiczne s¹ trudne
do przewidzenia na kilka lat do przodu.
Fot.9 Budynek spó³ki RAB w Gubinie przy ul. Obroñców Pokoju.
Bardzo starannie zaprojektowany przez mgr in¿. arch. Bogus³awa
Jasku³owskiego. Obiekt ten reprezentuje styl Art deco, widzimy tu
klasycyzuj¹ce zgeometryzowane formy dekoracji elewacji. Wzorzysta
geometria d¹¿y do symetrii i harmonii. Styl ten narodzi³ siê w XX -

72 Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

Budynek b. Agencji Reklamowej ,,NOVUM" Beaty Siewruk przy ul. Juliusza Kossaka w
Gubinie. Pó³kolista - wypuk³a œciana frontowa i symetrycznie umieszczone otwory
okienne i drzwiowe. Ca³kowita symetria, idealne proporcje i piêkna harmonia ca³ego
obiektu.

Budynek spó³ki RAB w Gubinie
przy ul. Obroñców Pokoju
bardzo starannie
zaprojektowany przez mgr in¿.
arch. Bogus³awa
Jasku³owskiego. Obiekt
reprezentuje styl Art deco,
widzimy tu klasycyzuj¹ce
zgeometryzowane formy
dekoracji elewacji. Wzorzysta
geometria d¹¿y do symetrii i
harmonii. Styl ten narodzi³ siê
w XX-leciu miêdzywojennym
jako sprzeciw do niezdyscyplinowanej secesji.
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Fot.11 Koncepcja zabudowy dzia³ki po b. Miejskim Domu Kultury na rogu ul. Ró¿anej i
Rycerskiej (naprzeciwko siedziby gubiñskiej policji). Autor proponowa³ zabudowê
mieszkalno-us³ugow¹ z pasa¿em i us³ugami w parterze. Nie spotka³a siê ona z
zainteresowaniem inwestorów. Dzia³ka do dnia dzisiejszego stoi wolna. Pe³ni rolê
nieformalnego parkingu.

leciu miêdzywojennym jako sprzeciw do niezdyscyplinowanej secesji .
Niestety widzimy, ¿e budynek dysponuje pomieszczeniami do wynajêcia
ju¿ przez d³u¿szy okres.
Wiêkszoœæ w³odarzy miast unika³a opracowania planów
przestrzennych. Czêsto uda³o siê pozyskaæ inwestora ale zak³ad
produkcyjny, który chcia³ budowaæ by³ niezgodny z miejscowym
planem. Zmiana planu by³a kosztowna i wymaga³a du¿o czasu.
Inwestor przewa¿nie w tym czasie znalaz³ inn¹ lokalizacjê. Ostatecznie
Izbê Urbanistów zlikwidowano. Obecnie sytuacja siê unormowa³a i
lokalizacja inwestycji jest bardziej uproszczona.
Pierwszym budynkiem przez niego zaprojektowanym by³ bar
“ZENEK" na rogu ul. Wyspiañskiego i Kunickiego. Za najbardziej
udany projekt mo¿na uznaæ siedzibê spó³ki RAB. Budynki NOVUM i
hotelu ONYX s¹ zapewne ozdob¹ naszego miasta. Zaprojektowa³ te¿
aptekê przy ul. Kresowej (obok przychodni Atol) oraz budynek
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mieszkalny na rogu ul 1 Maja i Kosynierów. Czêœæ budynków nosi
ulubiony przez architekta znak rozpoznawczy - wie¿yczka z dachem
namiotowym (czterospadowym) tak jak bar ,,ZENEK”, apteka przy
ul. Kresowej czy budynek mieszkalny na rogu 1 Maja i Kosynierów.
Podobno bar nosi imiê autora tego artyku³u z tego powodu, ¿e przy
jego lokalizacji zaistnia³ spór, gdy¿ w planie zagospodarowania
przestrzennego Gubina z 1974 r. w tym miejscu by³ zaprojektowany
odkryty basen. Woda do jego nape³niania mia³a pochodziæ z Lubszy
przep³ywaj¹cej po drugiej stronie ulicy Kunickiego.
Do podstawowych obowi¹zków architekta miejskiego nale¿a³o
przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów
planuj¹cych zamierzenie inwestycyjne na terenie miasta. Przez lata
pracy w Urzêdzie Miasta Bogus³aw Jasku³owski przygotowa³ kilka
tysiêcy takich decyzji. Pracowa³ w naszym Urzêdzie w niepe³nym
wymiarze czasu. Przez trzy, cztery dni w tygodniu. Podobne obowi¹zki
wykonywa³ w Urzêdzie Gminy Gubin oraz Urzêdzie Gminy w D¹biu i
okresowo w UMiG S³ubice oraz ¯ary. Wzorem Zielonej Góry gdzie
zatrudniono kronikarza miejskiego, w porozumieniu z burmistrzem
Czes³awem Fedorowiczem , w latach 1991-1994 prowadzi³ album kronikê miejsk¹. Zamieœci³ w niej du¿o zdjêæ i komentarzy dotycz¹cych
stanu zabudowy miasta Gubina. Du¿o w nim krytycznych uwag i
refleksji, które dokumentuj¹ rozwój Gubina. Wiele miejsca poœwiêci³
ró¿nym sympozjom, spotkaniom urbanistów i kontaktom z s¹siadami
za Nysy £u¿yckiej. Pisa³ w niej: "Miasto, to nie tylko domy, ulice,
place, zieleñ, parkingi, mosty, linie kolejowe i rzeki, ale przede
wszystkim ludzie, którzy to miasto tworz¹". Kronika jest cennym
dokumentem z czasów gdy wchodzi³a fotografia cyfrowa i nie zachowa³o
siê wiele dokumentalnych zdjêæ. PóŸniejsi w³odarze Gubina nie
wiedzieli nic o tym opracowaniu. Po jego œmierci córka Natalia
przekaza³a 5 albumów kroniki prezesowi Stowarzyszenia Przyjació³
Ziemi Gubiñskiej Stefanowi Pilaczyñskiemu (by³o prawdopodobnie 13
tomów - dop. red.). Jest to cenny dokument dla naszej gubiñskiej
spo³ecznoœci. Wiele zdjêæ i informacji z tego opracowania bêdzie
pomocnych autorowi tego cyklu artyku³ów o rozwoju przestrzennym
Gubina.
Za swoj¹ pracê by³ wielokrotnie odznaczany i wyró¿niany. We
wrzeœniu 1977 r. otrzyma³ "Nagrodê Kulturaln¹ miasta Zielonej Góry".
Natomiast w lutym 1978 r. otrzyma³ medal "Za Zas³ugi dla Zielonej
Góry". W czerwcu 1978 r. otrzyma³ Srebrny Krzy¿ Zas³ugi a w lipcu
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1981 r. "Odznakê Honorow¹ za Zas³ugi w Rozwoju Województwa
Zielonogórskiego". Jego nag³a œmieræ, by³a dla nas wszystkich wielkim
zaskoczeniem. Pozostawi³ ¿onê Miros³awê i córkê Nataliê. Zosta³
pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze przy ul.
Wroc³awskiej.
P.S. Dziêkujê za uwagi p. A. Ledy w biuletynie nr 50/2020. Dane o
obozie karnym dla wiêŸniów, którzy pracowali przy odgruzowaniu
miasta Gubina przytoczy³em za “Kalendarium Gubina 1945-2009''
wyd. SPZG czerwiec 2010 r. Na str. 23 pod rokiem 1946 zapisano: "w
budynku obecnej szko³y rolniczej zorganizowano obóz karny dla
wiêŸniów. Przebywa³o tam 250 do 300 wiêŸniów, którzy odgruzowywali
miasto". Inni autorzy podaj¹ jeszcze dwie inne daty. Mo¿liwe, ¿e tych
obozów by³o kilka. Mo¿na na ten temat przytoczyæ ró¿ne Ÿród³a i w
wyniku dyskusji ustaliæ prawdziwe fakty.
Natomiast zdjêcie z siedzib¹ starostwa w Gubinie poda³em na
podstawie Wikipedii. Pod has³em ,,Powiat gubiñski" znajdujemy du¿o
informacji o tej by³ej jednostce administracyjnej oraz zdjêcie z opisem
: “Budynek przy ul. S³owackiego 1 a w którym siê mieœci³o starostwo".
Zenon Pilarczyk

Kto podpowie?
Z d j ê c i e
wykonano
w
Gubinie, wiele
wskazuje na to, ¿e
przed
domem
kultury przy ulicy
Ró¿anej lub W.
Piecka (rok ma
znaczenie).
Gubinianie witaj¹
najprawdopodobniej
znakomitego
goœcia,
który
zawita³ do naszego
miasta. Kto mo¿e podpowiedzieæ, kiedy to by³o i sk¹d przyby³ goœæ?
Czy poznajecie kto wa¿ny mu towarzyszy?
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Ci, co odeszli ...
Józef Barkowiak
"Umar³ych wiecznoœæ dot¹d trwa, dok¹d
pamiêci¹ im siê p³aci."- Wis³awa Szymborska.
W tym roku minê³a pi¹ta rocznica œmierci
Józefa Bartkowiaka. By³ nieustaj¹cym
optymist¹. Jakby skrywa³ przed otoczeniem
pogodê ducha, która zapewne bra³a siê z
wielkiej dobroci, tak ogromnej, ¿e starcza³o jej
dla wszystkich wokó³. Chyba te¿ na nikogo,
nigdy siê nie gniewa³. "Sporne ³adunki"
dyplomatycznie w porê rozbraja³. Mia³
równie¿ du¿o ¿yczliwoœci - dla bliskich,
kolegów, wspó³pracowników, tak¿e dla osób
przypadkowych. Lubi³ pomagaæ w ró¿nych sytuacjach i na rozmaite
sposoby.
Urodzi³ siê 19 stycznia 1941roku w miejscowoœci Osieczna ko³o Leszna
Wlkp. Szko³ê Podstawow¹ ukoñczy³ w Osiecznej, a Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Lesznie. Podj¹³ studia na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu - Wydzia³ Matematyki, Fizyki i Chemii
(kierunek chemia) które ukoñczy³ w 1964 roku uzyskuj¹c tytu³ magistra.
W latach 1963 - 1965 pracowa³ jako nauczyciel w Technikum
Rolniczym w Trzciance ko³o Opalenicy. W okresie od 01.09.1965 do
15.08.1970 nauczyciel w Kamieniu Ma³ym ko³o Gorzowa
Wielkopolskiego. Od 15.08.1970 roku podj¹³ pracê na stanowisku
dyrektora Zespo³u Szkó³ Rolniczych (by³ wówczas najm³odszym
dyrektorem szkó³ rolniczych w Polsce), któr¹ zakoñczy³ po 37 latach
pracy przechodz¹c w 2007 roku na emeryturê.
Józef Bartkowiak by³ bardzo aktywny przede wszystkim w dzia³alnoœci
spo³ecznej, kulturalnej i sportowej. Jako nauczyciel i dyrektor k³ad³
du¿y nacisk na wychowanie m³odzie¿y poprzez liczne zajêcia
pozalekcyjne i sportowe (by³ inicjatorem organizacji sekcji siatkowej w
klubie "Carina" i wspó³twórc¹ sukcesów gubiñskich siatkarzy, oraz
inicjatorem budowy boisk do gry w pi³kê pla¿ow¹ siatkow¹ i rozwoju
tej dyscypliny sportu w naszym regionie. Szko³a kierowana przez
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Józefa Bartkowiaka - wczeœniej ni¿ inne placówki oœwiatowe przygotowywa³a swoich uczniów do ¿ycia w jednocz¹cej siê Europie. Od
1991 roku szko³a wspó³pracowa³a i utrzymywa³a kontakty
miêdzynarodowe np. Niemcy, Francja (od 1991 roku m³odzie¿ wyje¿d¿a³a
na praktyki zagraniczne - zawodowe do wyspecjalizowanych
gospodarstw rolnych i hoteli). Zespól Szkól Rolniczych (ZSR) dawa³
m³odzie¿y szansê zdobycia wykszta³cenia min. mechaników rolnictwa,
hotelarza, pracowników turystyki, sportowców. M³odzie¿ i kadra
popularnego "rolniczaka" wspiera³a ró¿ne przedsiêwziêcia kulturalne
w mieœcie i gminie wiejskiej. Wielokrotnie reprezentowali miasto i powiat
na uroczystoœciach wojewódzkich, krajowych i zagranicznych. M³odzie¿
bra³a te¿ udzia³ we wszystkich edycjach Targów Agroturystycznych,
gdzie szko³a zajmowali czo³owe miejsca.
Dyrektor Józef Bartkowiak, cz³owiek niezawodny i skuteczny, dba³ o
komfortowe warunki nauki i pracy m³odzie¿y i nauczycieli. Prowadzi³ remont
i rozbudowê szko³y i internatu. Szko³a wzbogaci³a siê tak¿e o nowa halê
sportow¹ i nowoczesne warsztaty szkolne. Bardzo racjonalnie, z odpowiednim
wykorzystaniem potencja³u kadrowego i ekonomicznego placówki, wspiera³
ró¿ne przedsiêwziêcia kulturalne w mieœcie i gminie wiejskiej. Pomaga³ w
rozwi¹zywaniu problemów prywatnego Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego
w Bie¿ycach, które na bazie gospodarstwa rodziców A. i P. Gzikowskich
stworzy³a i prowadzi³a Zenona Adamska-Dyrbusch.
Przygotowa³ warunki do powstania szkolnej orkiestry dêtej (istnia³a
w latach 1980-2005). Z dniem 16 czerwca 2007 roku orkiestra
reaktywowana, ku zadowoleniu œrodowiska i w³adz samorz¹dowych.
Józef Bartkowiak pe³ni³ tak¿e wa¿ne funkcje spo³eczne. By³ radnym
Sejmiku Województwa Lubuskiego (4-kadencje), cz³onkie Zarz¹du
Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej w latach 2004-2015, Prezesem
Lubuskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej 2002-2015, Prezesem Klubu
Sportowego "Carina" w Gubinie, Wiceprezes Lubuskiego Zrzeszenia LZS,
Honorowym Obywatel Miasta Gubina (2001), Przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej GS "Samopomoc Ch³opska" w Gubinie 1990- 2015,
Przewodnicz¹cy Spo³ecznej Rady Kultury i Sportu powo³anej Uchwa³¹
Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 maja 2010 roku.
Za pracê zawodow¹ i spo³eczn¹ zosta³ nagrodzony licznymi medalami,
orderami, odznaczeniami, wyró¿nieniami oraz odznakami.
Zmar³ 3 marca 2015 r. Pochowany jest na cmentarzu w Osiecznej
ko³o Leszna Wlkp.
W. Rogowski i St. Turowski
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Gubinianie, odeszli do
wiecznoœci ...
Wrzesieñ 2020
Grenda Krystyna l. 71, Janus Teresa l. 76,
Jaryczewska Urszula l. 50, Jaskólska Krystyna l. 93,
Michalska Maria l. 60, Romanowska Karolina l. 84,
Wieczorek Zygmunt l. 72.
PaŸdziernik 2020
Adamowicz Stanis³aw l. 74, Brewerski Krzysztof l. 61,
Ch³opek Janusz l. 72, Chruœciel Maria l. 94, Gajda
Franciszek l. 68, Kaczanowski Adrian l. 38, Kostur Anna
l. 65, Kubacka Bogdanna l. 63, Lipowicz Andrzej l. 74,
Makles Stefania l. 93, Mitin Aleksander l. 74, Pruchnik
Bo¿ena l. 66, Rowiñski Jacek l. 52, Rzepka Janina l. 82,
Spyta Stanis³aw l. 80, Stawicki Marian l. 83, Walkowicz
Marek l. 62, Weider Halina l. 65, Zabierowski Miros³aw
l. 63, Zmorzyñski Wies³aw l. 60.
Listopad 2020
Bober-Plichowiec Stanis³awa l. 84, Bogatek Zofia l. 83,
Czarniak Regina l. 80, Czarniak Stanis³awa l. 80,
Hendzelak Monika l. 44, Kamiñska Longina l. 73,
Kiliman Ryszard l. 69, Kononowicz Bronis³awa l. 90,
Koœció³ek Janusz l. 73, Kuczma Zdzis³awa l. 81, Pyzik
Wojciech l. 60, Ropella Zofia l. 70, Sa³dan Jan l. 70,
Sawicki Leszek l. 51, Siwik Stanis³awa l. 85, Supron
Marek l. 40, Wojtkiewicz Rafa³ l. 40, ¯ak Miros³aw l. 70.
(na podstawie informacji UM Gubin)
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Szanowna Redakcjo,
poni¿ej przedstawiam moje odniesienia do niektórych tekstów
publikowanych w Biuletynie SPZG "Gubin i okolice" nr 3/202
Autorka artyku³u "Weterynaria Gubiñska" koñcz¹c tekst zwraca siê
z proœb¹ o uwagi, uzupe³nienia, lub sprostowania, co te¿ jako uwa¿ny
czytelnik czyniê.
Zacznê od zanegowania
lokalizacji lecznicy, bo co
prawda znajdowa³a siê
ona przy tej samej ulicy
(Lenino),
ale
pod
numerem 4, w wielorodzinnym
budynku
(bliŸniak z numerem 2)
mieszkalnym. Po drugiej
stronie ulicy mieszka³ i
przyjmowa³ - legendarny
ju¿ dzisiaj - dr T. Kunicki.
Ulica Lenino - tu przed laty znajdowa³a siê lecznica
Pierwszym
weteryzwierz¹t.
narzem by³ Alfred Kuczera, przyby³y do Gubina w 1946 roku z ¿on¹ i trzema synami, z
województwa poznañskiego ( w rozumieniu przedwojennym).
Zamieszka³ pod adresem ju¿ wymienionym, urz¹dzaj¹c na piêtrze
gabinet, gdzie przyjmowa³ ma³e zwierzêta (koty, psy). Du¿e zwierzêta
(konie, krowy) przyjmowane by³y w ogrodzie po³o¿onym miêdzy brzegiem
Nysy, a budynkiem nr 4, który zachowa³ siê do dzisiaj. Zaplecze stanowi³a
ma³a szopka, w tym miejscu obecnie znajduj¹ siê gara¿e.
W latach 50. ub. wieku, jak i póŸniej nie natkn¹³em siê na nazwisko
Kuczera. Mo¿na domniemywaæ, ¿e rodzina Kuczerów szykanowana przez
Urz¹d Bezpieczeñstwa zosta³a zmuszona do opuszczenia Gubina.
S³owa uznania dla autorki Urszuli Kondracik, za podejmowanie tematów
których nie szuka w Internecie, a u ludzi pamiêtaj¹cych dawne czasy. A
tych jest coraz mniej, a w powrotach do wielu szczegó³ów pamiêæ zawodzi.
W artykule Zenona Pilarczyka "Rozwój przestrzenny Gubina" (cz. IV)
jest mowa m.in. o Miejskim Przedsiêbiorstwie Remontowo-Budowlanym i
Powiatowym Przedsiêbiorstwie Remontowo-Budowlanym. Wed³ug mnie,
pierwsze to MPR-B powsta³o w 1953 roku (na podstawie dokumentu z
dat¹ zatrudnienia E. Gronikowskiego) i pozosta³o przy tej nazwie do czasu
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likwidacji
powiatu
gubiñskiego w 1961 roku.
Rok 1954 by³ dla tego
przedsiêbiorstwa dat¹ w
której koñczono jego
organizacjê, prowadz¹c ju¿
prace remontowe ró¿nych
obiektów na terenie
miasta.
Biuro znajdowa³o siê w
³adnym, jednorodzinnym
domu przy ulicy Gdyñskiej,
Ulica Gdyñska 1- tu by³y biura MPRB.
obecnie numer 1, zaplecze
po przeciwnej stronie (opisane przez autora). Przedsiêbiorstwo otrzyma³o
równie¿ dom mieszkalny z przynale¿noœciami przy ulicy Stalina (dzisiejszej
Kresowej nr 50) gdzie umieszczono œwietlicê .W trakcie likwidacji powiatu
gubiñskiego, wiele instytucji, urzêdów, przedsiêbiorstw zosta³o
rozwi¹zanych lub przemianowanych (poprzez usuniêcie s³owa - powiatowy
). W przeciwieñstwie do MPR-B, które podnios³o swoj¹ rangê zostaj¹c
Powiatowym Przedsiêbiorstwem Remontowo-Budowlanym, z biurem we
wspomnianym ju¿ budynku przy ulicy Kresowej 50 (obecnie mieszkania).
Pierwszymi pracownikami technicznymi (np. stanowiska - pisarz budowy,
majster budowlany) m.in. byli: Piotr Bia³ostocki, W³odzimierz Kemp,
Czes³aw Patrzyk¹t, Zbigniew Rosin, Micha³ ¯ubrycki, Julian ¯ywicki. Jak
wspomina autor (Z.P.) w MPR-B pracê zawodow¹ rozpoczyna³ Tadeusz
Kêdzierski, a takich póŸniej znanych w bran¿y budowlanej, by³o wielu.
Warto wspomnieæ, ¿e przedsiêbiorstwo pod koniec lat 50-tych wykonywa³o
prace remontowe i adaptacyjne budynków dla powstaj¹cego powiatu
lubskiego. Jednym z zatrudnionych tam by³ wówczas wspomniany ju¿ W.
Kemp oraz ja - pomocnik murarza. Pierwszymi dyrektorami byli Boles³aw
Czternastek, Bronis³aw Kaliciak, ¯elezny i Leon Kaczmarek.
Moje zainteresowanie tematem wynika z tego, ¿e dawno temu by³em
pracownikiem MPR-B (mam dokumenty to potwierdzaj¹ce) i s¹dzê ¿e
uzupe³nienia i uwagi przyczyni¹ siê do poszerzenia wiedzy o wymienionych
przedsiêbiorstwach, a tym samym do sprostowania ewentualny b³êdnych
danych. Wiele informacji uzyska³em od W. Kempa, który by³ koleg¹ jednego
z synów A. Kuczery. Ponadto pracowa³ on we wspomnianych
przedsiêbiorstwach.
Z powa¿aniem A.Leda

