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Zas³u¿eni dla miasta Gubina
Podczas sesji Rady Miasta 24 czerwca 2021 uroczyœcie nadano tytu³y
"Zas³u¿ony dla miasta Gubina" Panu Jerzemu Czabatorowi - uchwa³a nr
XXV.175.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 grudnia 2020 r. i  Panu
Edmundowi Rodziewiczowi - uchwa³a nr XXV.174.2020 Rady Miejskiej w
Gubinie z dnia 18 grudnia 2020 r. Wyró¿nionym z³o¿yli gratulacje, w rêczyli
kwiaty i medale "Zas³u¿ony dla miasta Gubina" Burmistrz Bart³omiej
Bartczak i zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Krzysztof Zobylak.
Z wnioskami o nadanie tytu³u wyst¹pili: Zarz¹d Stowarzyszenia Przyjació³
Ziemi Gubiñskiej i Dyrektor Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Gubinie.

Jerzy Czabator urodzi³
siê 10 lipca 1937 roku na
Kresach Wschodnich
Rzeczypospolitej, w
miejscowoœci Nagorna
powiat Nieœwie¿,
województwo nowogródz-
kie. Tylko 6 kilometrów
dzieli³o gospodarstwo
rodziców od granicy z
Rosj¹. By³ czwartym w
kolejnoœci dzieckiem so³ty-
sa Nagornej Antoniego
Czabatora i Eugenii z d.
Nester. Rodzina Czabato-
rów kultywowa³a polskie
tradycje narodowo-
wyzwoleñcze i wychowy-
wa³a piêcioro dzieci w
duchu wiary rzymsko-
katolickiej.

Siedemnastego wrzeœnia 1939 r. Nagorn¹ zajê³a Armia Czerwona, PóŸniej,
do lipca 1944 r. okupantem byli Niemcy, a nastêpnie ponownie Zwi¹zek
Radziecki. Wtedy NKWD aresztowa³o ojca Jerzego. Najbli¿si ju¿ go wiêcej
nie zobaczyli. Rodzina otrzyma³a informacjê, ¿e zgin¹³ w styczniu 1945 r.
Matka rozpoczê³a wtedy starania o wyjazd do Polski. Pomimo srogiej zimy,
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pod koniec grudnia 1945 wyjechali do Ojczyzny. Trafili do Powiatowego Urzêdu
Repatriacyjnego w Gubinie przy ul, Œwierczewskiego (dziœ ul. Szkolna). w
którym przebywali oko³o dwóch tygodni. Ze wzglêdu na brak pracy i warunków
do ¿ycia w mieœcie, osiedlili siê w podgubiñskich Bie¿ycach.

W 1952 roku Jerzy Czabator ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ nr 1 w Gubinie.
Wst¹pi³ do LZS Bie¿yce, gdzie gra³ w pi³kê no¿n¹. W latach 1952-55 w Z³otym
Stoku ukoñczy³ zawodow¹ szko³ê górnicz¹ w zawodzie górnik rud. Nie podj¹³
pracy w arcytrudnych warunkach kopalni arsenu i zg³osi³ siê do odbycia
zasadniczej s³u¿by wojskowej. W latach 1955-58 s³u¿y³ m.in. we Wroc³awiu
(s³uchacz szko³y oficerskiej) i w Poznaniu. Po powrocie z wojska, w 1959 r.
wzi¹³ œlub z pochodz¹c¹ z Gniezna Kazimier¹ Drzewieck¹. W lipcu tego¿
roku rozpocz¹³ pracê w zak³adach obuwia jako robotnik monta¿ysta, a rok
póŸniej przeprowadzi³ siê do Gubina i zamieszka³ przy ul. Lubelskiej.

Po likwidacji klubu sportowego "Polonia", wspólnie z pi³karzami Gubiñskich
Zak³adów Obuwniczych, zorganizowa³ klub "Nysa". Zosta³ sekretarzem klubu
i gra³ w dru¿ynie. Kolejny zespó³ pi³karski to "Granica" w którym tak¿e by³
sekretarzem. W ukochan¹ pi³kê no¿n¹ zakoñczy³ graæ w KS "Carina"; tam
tak¿e nie zabrak³o go w zarz¹dzie.

W latach 1973-97 anga¿owa³ siê w spo³ecznej pracy jako sekretarz
Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego i przez dwie kadencje by³ jego prezesem.
W latach 1965-1974 by³ radnym Miejskiej Rady Narodowej. W latach 1978-
82 zasiada³ w Radzie Gminy Gubin.

Pracê w Lubuskich Zak³adach Przemys³u Skórzanego "Carina" rozpocz¹³
na stanowisku robotnika, a zakoñczy³ w 1996 roku jako przewodnicz¹cy
Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego. Przeszed³ kolejne szczeble
pracownicze takie, jak: majster oddzia³u monta¿owego 424 AM, technik w
dziale g³ównego mechanika, kierownik dzia³u kadr, kierownik dzia³u
administracyjno-gospodarczego i kierownik dzia³u ochrony zak³adowej i spraw
obronnych. Praca zwi¹zkowa œciœle wi¹za³a siê z aktywnoœci¹ zawodow¹, w
funkcjach cz³onka zarz¹du, sekretarza zarz¹du zak³adowego.

Od 1983 r. by³ jednym z za³o¿ycieli Federacji Niezale¿nych Samorz¹dnych
Zwi¹zków Zawodowych w Polsce. Przez dziesiêæ lat (1986-96) by³ aktywnym
cz³onkiem Krajowej Rady Federacji Przemys³u Lekkiego w £odzi, gdzie szeœæ
lat (1990-96) pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego sekcji bran¿y obuwniczej. Jego
inicjatywy i realizowane przedsiêwziêcia nada³y nowego kszta³tu dzia³alnoœci
kulturalnej, sportowej, organizacji rekreacji i wypoczynku w zak³adzie,
mieœcie, regionie i w kraju. W roku 1996 przeszed³ na emeryturê.

W 2003 roku wraz z grup¹ entuzjastów podj¹³ siê organizacji Izby Muzealnej
w gmachu po Muzeum Miejskim Guben istniej¹cym w latach 1913-45.
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Przewodzi³ grupie osób, która 30 wrzeœnia 2003 r. powo³a³a Stowarzyszenie
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Jednomyœlnie zosta³ wybrany prezesem. Rok
póŸniej, 25 wrzeœnia 2004 r. uroczyœcie otwarto Izbê Muzealn¹. Przez prawie
piêæ lat kierowa³ organizacj¹, poœwiêcaj¹c jej codziennie czas.

J. Czabator to równie¿ jeden z inicjatorów powo³ania w 2004 r. Miejskiej
Rady Seniorów, wspó³pracuj¹cej z seniorami z Guben. MRS w tym powo³aniu
spe³nia³a rolê organu pomocniczego i opiniodawczego wszystkich stowarzyszeñ
i organizacji dzia³aj¹cych w ramach statutu rady. Ca³y czas przewodniczy
zwi¹zkowi stowarzyszeñ. To m. in. dziêki wsparciu MRS stan¹³ Pomnik
Wdziêcznoœci. Dziœ jest cz³onkiem Stowarzyszenia Pionierów Miasta Gubina
i wchodzi w sk³ad zarz¹du organizacji, jest tak¿e Honorowym Prezesem SPZG.

Ca³e ¿ycie zawodowe i spo³eczne Jerzego Czabatora nacechowane jest trosk¹
o pomyœlny rozwój Gubina, regionu i Ojczyzny. Dba³oœæ o zachowanie dorobku
dziedzictwa kulturowego Ziemi Gubiñskiej jest od lat dewiz¹ jego ¿ycia i
natchnieniem do codziennych, twórczych poszukiwañ i dzia³añ. Aktywny
spo³ecznie ka¿dego dnia, pomimo sêdziwego wieku i - co oczywiste w pewnym
wieku - k³opotów zdrowotnych.

Edmund Rodziewicz z
wykszta³cenia muzyk -
pedagog z wielk¹ pasj¹ i
wizj¹ realizuje zamierzenia
wp³ywaj¹ce na rozwój szko³y
muzycznej oraz gubiñskiej
kultury. Jest pasjonatem w
opisywaniu historii Gubina
oraz okolic, jego ciekawe
artyku³y i zdjêcia s¹
kopalni¹ wiedzy. Z
ogromnym zaanga¿owaniem
realizuje projekt opisuj¹cy
na naszym terenie dzia³al-
noœæ zespo³ów muzycznych.
Artyku³y oraz fotografie
zamieszcza na FB oraz w
biuletynie Stowa-rzyszenia
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.
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Jako dyrektor PSM I st. w Gubinie w latach 1978 - 1989 by³ przyk³adem
wspania³ej organizacji pracy, a sukcesy dydaktyczne stanowi³y i stanowi¹
inspiracjê dla nauczycieli. W zasadniczy sposób przyczyniaj¹ siê do promocji
Gubina.

Wspó³za³o¿yciel Gubiñskiej M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej dzia³aj¹cej w
Zespole Szkó³ Rolniczych na bazie uczniów Szko³y Muzycznej i Spo³ecznego
Ogniska Artystycznego w Gubinie.

- Za³o¿yciel znanej Dzieciêcej Kapeli Podwórkowej "Urwisy" (wyst¹pi³a w
TV Wroc³aw)

- Cz³onek Gubiñskiego Chóru Kameralnego i Gubiñskiego Kwintetu
Akordeonowego.

- Kompozytor Hejna³u Gubina.
- Kompozytor i wydawca publikacji "Gubin w piosence".
- Autor i re¿yser filmu dokumentalnego pt. "Maestro Leonard" (film

poœwiêcony Leonardowi Kury³owiczowi w 35 rocznicê jego œmierci).
- Za³o¿yciel i kierownik znanych w regionie gubiñskim zespo³ów

muzycznych: "Amigosi", "Carina", Repiyza".
- Cz³onek zespo³u polsko - niemieckiego "Bemix", który wyst¹pi³ w

koncertach na terenie regionu Cottbus.
- Dwukrotny zdobywca "Z³otego Kasztana" w konkursie "Najlepszy

kompozytor" organizowanego przez GDK w ramach "Wiosny nad Nys¹".
- Wspó³pracowa³ z "Wiadomoœciami Gubiñskimi" pisz¹c cykliczne artyku³y

o historii PSM I st. im. K. Serockiego w Gubinie (kalendarium lat 1974-
2000) czy cykl "Okiem So³tysa" i inne.

- Wyst¹pi³ z uczniami i zespo³ami w licznych koncertach œrodowiskowych
w regionie gubiñskim (szko³y, koœcio³y, festyny) z audycjami muzycznymi np.
"Poznajemy instrumenty Dête" , "Bo¿e Narodzenie w muzyce", "Wielkanoc w
muzyce", czy koncertach pt. "W ho³dzie Janowi Paw³owi II".

- Dwukrotnie przygotowa³ ucznia Eryka Kowalika do koncertów w Berlinie
w hotelu "Estel" (2014-2015) jako m³odego artysty z Polski i Gubina.

- Wielokrotnie wystêpowa³ ze swoimi uczniami w Guben w ró¿nych
koncertach.

Sukcesy dydaktyczne
Jako pedagog Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. im. Kazimierza Serockiego

w Gubinie wychowa³ 46 laureatów ró¿nych konkursów, w tym 9 rangi
ogólnopolskiej np.:

Hajducki Bernard - III miejsce w XXIII Ogólnopolskim Konkursie M³odego
Muzyka w Szczecinku (1992)
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Dro¿d¿el Mariusz - III miejsce XXV Ogólnopolskim Konkursie M³odego
Muzyka w Szczecinku (1994)

Faryniarz Pawe³ - wyró¿nienie w XXVI Ogólnopolskim Konkursie M³odego
Muzyka w Szczecinku (1996)

Kacper Musia³ - III miejsce w Konkursie "Miniatura 2011" w Œwiebodzinie
Filip Wiœniewski - zdoby³ dwukrotnie I miejsce w Wielkopolskim Konkursie

Instrumentów Dêtych Blaszanych w Poznaniu ( 2013- 2015), I miejsce w
Konkursie "Miniatura 2013" w Œwiebodzinie

Eryk Kowalik - III miejsce w Wielkopolskim Konkursie Instrumentów
Dêtych Blaszanych w Poznaniu (2013), III miejsce w O³awie w Konferencjach
Instrumentów Dêtych (2014), wyró¿nienie w III G³ogowskim Konkursie
Trêbaczy, I miejsce w VII Powiatowym Festiwalu Muzyki Polskiej w Kroœnie
Odrzañskim (2012), I miejsce w Konkursie "Miniatura 2013" w Œwiebodzinie

Jakub Chawko - III miejsce w Konkursie "Miniatura 2013" w Œwiebodzinie,
wyró¿nienie VIII Powiatowym Festiwalu Muzyki Polskiej w Kroœnie
Odrzañskim (2014)

Karol Skokowski - II miejsce w XI Powiatowym Festiwalu Muzyki Polskiej
w Kroœnie Odrzañskim (2016)

Damian Wierciñski - wyró¿nienie w XI Powiatowym Festiwalu Muzyki
Polskiej w Kroœnie Odrzañskim (2016)

Damian Wierciñski III miejsce oraz Filip Wiœniewski II miejsce - w XII
Powiatowym Festiwalu Muzyki Polskiej w Kroœnie Odrzañskim (2017)

Stanis³aw Drgas - wyró¿nienie w XXVIII Ogólnopolskim Konkursie M³odego
Muzyka w Szczecinku (2018)

Karol Skokowski - II miejsce w XIII Powiatowym Festiwalu Muzyki Polskiej
w Kroœnie Odrzañskim (2019)

Stanis³aw Drgas - II miejsce w XIII Powiatowym Festiwalu Muzyki Polskiej
w Kroœnie Odrzañskim (2019)

Za swoj¹ dzia³alnoœæ i osi¹gniêcia dydaktyczne otrzyma³ m.in.:
- "Z³oty Krzy¿ Zas³ugi"
- "Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury"
- medal "Zas³u¿ony w rozwoju województwa zielonogórskiego"
- Z³ot¹ Odznakê "Ko³a M³odzie¿y Wojskowej"
- medal "Komisji Edukacji Narodowej"
- Nagrodê Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

(Gubiñska Nagroda Kulturalna im. Corony Schroter)
Opisana dzia³alnoœæ jest wynikiem ogromnego zaanga¿owania i pasji,

wzbudza szacunek i zainteresowanie w œrodowisku i regionie. (A. Gil)
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Ju¿ rok ¿yjemy w uœcisku koronawirusa, który pokrzy¿owa³ plany chyba
wszystkim. Jako naród doœwiadczony przez ró¿ne szczêœcia i nieszczêœcia nie

poddajemy siê. Piszê myœl¹c o
naszym mieœcie, kraju, o
dzia³alnoœci Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.
Zamknêliœmy nasze podwoje
zgodnie z nakazami rz¹dz¹cych co
nie oznacza, ¿e zawiesiliœmy
dzia³alnoœæ. Bez przerwy funkcjo-
nuje ma³a grupa cz³onków, która
wg “grafiku” - by wszyscy nie
przybywali w jednym terminie -
podejmuje dzia³ania maj¹ce na
celu zapewnienie trwa³oœci
funkcjonowania SPZG. Zatem
mo¿na do nas dzwoniæ codziennie,
skorzystaæ z porady telefonicznej
czy te¿ umówiæ siê na spotkanie,
wypo¿yczyæ ksi¹¿kê, przekazaæ
przedmiot czy materia³ przydatny
dla naszych zbiorów. Piszemy
codziennie kronikê miasta,
gromadzimy i opracowu-jemy
materia³y do publikacji i
biuletynów, opracowujemy teksty
i fotografie pozyskane wczeœniej,
wykonujemy drobne prace maj¹ce
na celu modernizacjê Izby
Muzealnej. Sporo czasu zajmuje

poszukiwanie odpowiedzi na nap³ywaj¹ce listy mailowe, poszukiwanie
odpowiedzi dla osób poszukuj¹cych bliskich, poszukuj¹cych fotografii z
dawnych lat, itp. Powiadaj¹, ¿e jak ktoœ chce, zajêcie sobie znajdzie.

Dziœ wystêpujemy do Pañstwa z apelem o wsparcie naszych zbiorów. Mamy
œwiadomoœæ tego, ¿e w Pañstwa domach, w piwnicach, na strychach,
mieszkaniach znajduj¹ siê przedmioty, dokumenty, zdjêcia, które bywa tak,
¿e sta³y siê ju¿ niepotrzebne. Zanim zdecydujecie siê na ich wyrzucenie

Drodzy Mieszkañcy Gubina !
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prosimy o informacjê, pytanie, sugestiê. Przyjedziemy, zabierzemy - byæ mo¿e
przekazany przedmiot stanie siê ciekawym eksponatem, byæ mo¿e bêdzie
bardzo przydatnym dla obrazowania i nauki historii o mieœcie. Nie jesteœmy
instytucj¹ kolekcjonersk¹, nie zale¿y nam na zbieraniu przedmiotów do
powiêkszania i wzbogacania kolekcji gromadzonych w szufladach domowych.
Naszym zadaniem jest dokumentowanie historii miasta, pokazywanie
szerokiej rzeszy mieszkañcom przedmiotów sprzed wielu lat, przedmiotów
które mo¿na dotkn¹æ i podeprzeæ wyobraŸniê. Nie zamierzamy chwaliæ siê
na obrazkach zdobyt¹  histori¹ - chcemy by by³a dla wszystkich. Czy tak
bêdzie? Zale¿y to od Pañstwa. Przy okazji poinformujê, ¿e Izba Muzealna
mo¿e kupowaæ przedmioty œwiadcz¹ce o gubeñsko-gubiñskim pochodzeniu.
Te które bêd¹ mia³y znacz¹cy wp³yw na podniesienie poziomu naszych
muzealiów - chêtnie kupimy.

Pamiêtajcie - zanim pozbêdziecie siê przedmiotu (dokumentu, fotografii,
obrazu) z dawnych lat - zadzwoñcie. Telefon 68 455 81 62 czynny dla Pañstwa
dyspozycji od poniedzia³ku do pi¹tku. Ponadto, ¿yczliwa dla nas za³oga sklepu
"SEBA" ul. 3 Maja 2, w razie potrzeby pomo¿e Pañstwu w znalezieniu
kontaktu z nami.

Prezes SPZG Stefan Pilaczyñski
 i Opiekun Izby Muzealnej Stanis³aw Bilicz

Co nam przyby³o
Od pocz¹tku bie¿¹cego roku Izba Muzealna Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi

Gubiñskiej powiêkszy³a zbiory muzealne o 28 eksponatów.
Przemys³aw Nowakowski przekaza³ trzy przedwojenne butelki po

gubeñskich winach z dobrze zachowanymi etykietami, oraz stare drewniane
wieszaki na ubrania. Ró¿a Konopko - przekaza³a bia³o-czerwon¹ flagê, któr¹
przywieŸli na Ziemie Zachodnie jej dziadkowie, a znalaz³a j¹ przypadkowo
na strychu domu w którym zamieszkiwali dziadkowie. Flaga posiada œlady
u¿ytkowania przez dziesiêciolecia i w takim stanie jest wyeksponowana.
Rados³aw Krasucki - podarowa³ kapelusz wyprodukowany w Guben. Jerzy
Zawadzki - przekaza³ przedwojenn¹ wyciskarkê do soków, oraz butelki po
lekarstwach sygnowane  napisem Guben, które znalaz³ Jego szeœcioletni

Stanisaw Bilicz
bilista@wp.pl
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wnuczek Franek Hylak. Przekaza³
równie¿ metalow¹ benzynow¹
zapalniczkê do papierosów. Andrzej
Skar¿yñski - podarowa³ lampowy
radioodbiornik "Diora". Staraniem
prezesa SPZG Stefana Pilaczyñskiego
uda³o siê pozyskaæ do naszej Izby
sztandar organizacji partyjnej
Gubiñskich Zak³adów Przemys³u
Terenowego w Gubinie.  Jan Skóra -
podarowa³ numerator do znakowania
drewna, a od Grzegorza Petrykow-
skiego otrzymaliœmy star¹ niemieck¹
metalow¹ tablicê firmy ubezpieczeñ
od po¿aru. Karolina Bia³owus
przekaza³a gubeñsk¹ pami¹tkow¹

odznakê z 1930 roku.
Ostatnie podarowane

eksponaty w tym okresie to:
u¿yczony na pokaz projektor
produkcji radzieckiej "Ruœ"
wraz z dwiema szpulami filmu
zwi¹zanego z Zak³adami
Obuwia "Carina" z lat 70.
U¿yczy³ Eugeniusz
Olechnowicz oraz radziecki
telefon polowy, manierka,
mena¿ka i dwie ksi¹¿ki  o
tematyce wojskowej które
przekaza³ Zbigniew Gaczyñ-
ski. Andrzej Koz³owski
przekaza³ w tablicê z nazw¹
ulicy Moltkestr., a Mieczys³a-
wa Brodziejewska przekaza³a
maszynê do szycia marki "Pf
aff".

Przy tej okazji, jeszcze raz
wszystkim darczyñcom
serdecznie dziêkujemy.

lampowy radioodbiornik "Diora".

Projektor 8 mm produkcji radzieckiej "Ruœ".

Maszynê do szycia marki "Piaff".
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Urszula Kondracik
kula41@o2.pl

Mój artyku³ zatytu³owany "W³adys³aw £êgiewicz - ̄ o³nierz Monte Cassino"
zamieszczony w biuletynie nr 2 (55) z czerwca 2021 roku nie pozosta³ bez
echa. Otrzyma³am informacjê od pana Janusza Kopacza - gubinianina, od
lat mieszkañca Warszawy, o kolejnym ¿o³nierzu walcz¹cym pod Monte Cassino
- mieszkañcu Gubina - Emilu Liwerskim.

Zna³am pana Liwerskiego. Pamiêtam jego
sylwetkê, twarz. Próbowa³am dowiedzieæ siê
cokolwiek o nim w Ewidencji Ludnoœci Urzêdu
Miejskiego, lecz - niestety - to nazwisko w
rejestrach ju¿ nie istnieje. Próbowa³am znaleŸæ
kogoœ z rodziny przez Internet. Telefony z
osobami o tym nazwisku - niestety - zawiod³y
mnie, ale dodzwoni³am siê do Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej i otrzyma³am informacjê, ¿e
pan Liwerski pracowa³ w gubiñskiej stra¿y
po¿arnej od 1.06.1950 do 31.12.1968 roku.

Od pana J. Kopacza wiem, ¿e urodzi³ siê
10.11.1906 roku. Po zakoñczeniu wojny i
demobilizacji zdecydowa³ siê wyjechaæ do
Anglii sk¹d wróci³ do Polski. Do Gubina
przyjecha³ w 1947 roku i zamieszka³ wraz z
¿on¹ Kazimier¹ i córkami Urszul¹ i Hank¹
przy ulicy Henryka Wieniawskiego. Poniewa¿
by³ zawodowym kierowc¹ zatrudniony zosta³

w Stra¿y Po¿arnej w Gubinie. Na pocz¹tku jeŸdzi³ pojazdem o wdziêcznej nazwie
"B³yskawica", który porusza³ siê z prêdkoœci¹ ¿ó³wia. Jak pisze pan Kopacz -
pamiêta ko³a tego samochodu. Nie by³y pompowane. Wygl¹da³y jak ko³a
ch³opskiego wozu powleczone gum¹. Poniewa¿ pan Emil mieszka³ blisko remizy
stra¿ackiej, gdy "wy³a" syrena, pierwszy zjawia³ siê gotowy do wyjazdu. Po œmierci
¿ony w latach piêædziesi¹tych (pochowana w Krakowie sk¹d pochodzi³a) i przejœciu
na emeryturê wyjecha³ do Gorzowa Wielkopolskiego do córki Urszuli, która tam
zamieszka³a w latach siedemdziesi¹tych wraz z mê¿em Bronis³awem Brylem.

¯o³nierze Monte Cassino - ci¹g
dalszy

Grób E. Liwerskiego na cmentarzu
w Gorzowie.
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Pan Liwerski zmar³ 20.01.1975r. i zosta³ pochowany na Cmentarzu Komunalnym
w Gorzowie Wielkopolskim. Tam te¿ pochowany jest jego ziêæ Bronis³aw i córka
Urszula, która zmar³a 20.01.2021 r.

Wizytê w redakcji biuletynu z³o¿y³a pani Alicja Szymczyszyn, córka Henryka
Zmorzyñskiego, ¿o³nierza Korpusu gen. W. Andersa walcz¹cego we W³oszech.
Pisz¹ca z panem Zmorzyñskim pracowa³a w Miejskim Zarz¹dzie Budynków

Mieszkalnych, gdzie by³ hydraulikiem. Nigdy nie
wspomina³ o swoich losach wojennych. Jak mówi dziœ
córka - obawia³ siê przeœladowañ, gdy¿ wówczas ¿o³nierze
Andersa nie byli ho³ubieni.

Jego koleje ¿ycia budz¹ ciekawoœæ. Urodzi³ siê
25.02.1910 r. w Ciechanowie. Zdoby³ zawód szewca, ale
pracowa³ w fabryce amunicji w Rembertowie. S³u¿y³ jako
starszy u³an w 11 pu³ku U³anów w szwadronie CKM.
We wrzeœniu 1934 r. przeszed³ do rezerwy. W sierpniu
1939 r. zosta³ zmobilizowany i walczy³ z Niemcami
broni¹c twierdzy Modlin. Po kapitulacji dosta³ siê do
niewoli niemieckiej sk¹d uciek³, do domu powróci³
29.09.1939 r. Wraz z braæmi i kolegami za³o¿y³ grupê

dywersyjn¹, która wysadza³a w powietrze niemieckie sk³ady kolejowe. Niestety,
zosta³ z³apany przez Niemców, a ¿e by³ w mundurze ¿o³nierza polskiego
wywieziono go do ³agru na terenie Austrii. Stamt¹d, w 1943 r. uciek³ do Jugos³awii
i dosta³ siê do partyzantów. W roku 1944, kiedy dowiedzia³ siê, ¿e we W³oszech
walczy Wojsko Polskie pod dowództwem W³adys³awa Andersa dotar³ do Monte
Cassino, gdzie otrzyma³ przydzia³ do II Korpusu Amunicyjnego. Po zakoñczeniu
wojny rozkazem Naczelnego Dowódcy WP 0181 z dnia 18.08.1945 roku zosta³
zdemobilizowany. Zdemobilizowanym ¿o³nierzom proponowano wyjazd do Anglii,
Kanady i innych Krajów Zachodnich. On odmówi³, gdy¿ nie wyobra¿a³ sobie
wyjechaæ do obcego kraju i 4.12.1945 r. drog¹ morsk¹ powróci³ do Polski. Podj¹³
pracê w fabryce obuwia w S³upsku i tam siê o¿eni³ z m³odsz¹ o jedenaœci lat
Helen¹. Po pewnym czasie przenieœli siê do Wêgorzewa. Córka Alicja mówi, ¿e
po powrocie do Polski ci¹gle ¿y³ w strachu. Jak móg³, tak ukrywa³ swój zwi¹zek
z bitw¹ pod Monte Cassino. Koniecznie chcia³ osiedliæ siê na Zachodzie Polski.
Mia³ kontakt z koleg¹ w Gubinie, który go zaprosi³ do naszego miasta. Przyjecha³
na prze³omie kwietnia- maja, kiedy by³o ju¿ ciep³o i zielono, bzy by³y w p¹kach.
Zerwa³ kilka ga³¹zek bzu i przywióz³ ¿onie, która dosz³a do wniosku, ¿e jak
tam jest ju¿ zielono i zaczynaj¹ kwitn¹c bzy to znaczy, ¿e w Gubinie jest
cieplej ni¿ u nich na Wschodzie Polski. Wraz z dwiema córkami 24.06.1957

Henryk Zmorzyñski.
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roku przyjechali do naszego miasta i zamieszkali przy ulicy gen. W. Sikorskiego,
a w krótkim czasie przenieli siê do domu jednorodzinnego przy ul. Kossaka. W
Gubinie rodzina powiêkszy³a siê o trzeci¹ córkê i syna. Tu pracowali, tu doczekali
siê emerytury.

Bohater tego artyku³u zmar³ 31.12.1975 r., a ¿ona Helena 9.07.2004 r. Obydwoje
zostali pochowani na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.

I jeszcze kilka wspomnieñ o kolejnym bohaterze - Stanis³awie Moczulskim,
urodzonym 27.01.1921 roku w Moskwie. Tak, w stolicy Rosji. Mieszka³ w Brzeœciu
na Bia³orusi. Gdy wojska sowieckie w 1941 roku napad³y na Polskê, za
przynale¿noœæ do harcerstwa polskiego zosta³ wywieziony na Syberiê. Po

podpisaniu 4 grudnia 1941 r. porozumienia
w Moskwie przez gen. W³adys³awa Andersa
ze Stalinem, po wielu perturbacjach, genera³
zacz¹³ tworzyæ Wojsko Polskie, pan Moczulski
wst¹pi³ jego w szeregi w miejscowoœci Tockoje.
Bra³ udzia³ w walkach pod Tobrukiem w
Afryce, a nastêpnie we W³oszech - Ancona -
(II Korpus) bezpoœrednio na linii frontu. By³
dwa razy ranny. Zosta³ odznaczony medalami
za udzia³ w walkach o Monte Cassino. Nie
wróci³ ze szpitala na front, zosta³ w nim do
pomocy szpitalnej. Zapozna³ tam W³oszkê
Vetti Filomenê i o¿eni³ siê z ni¹. W 1946 roku
przyjechali do Gubina, gdzie przy ul.
Rodziewiczówny ju¿ mieszkali Jego rodzice i
bracia. Tu urodzi³o siê im szeœcioro dzieci -
czterech synów i dwie córki. Do 1957 r.
pracowa³ w Powiatowej Radzie Narodowej, by³
kierowc¹ ówczesnego przewodnicz¹cego PRN
Józefa Zarzyckiego. Wówczas gdy
zlikwidowano powiat zosta³ zatrudniony w

Pogotowiu Ratunkowym.
Doœæ wczeœnie zosta³ wdowcem. Ma³oletnie córki zosta³y zabrane przez rodzinê

¿ony do W³och i mieszkaj¹ tam do dziœ. Synowie pozostali w Gubinie. W 1974 roku
wyjecha³ do £odzi i o¿eni³ siê po raz drugi. Tam zmar³ 6.06.2008 roku w wieku 87 lat.

Dziêkujê panu p³k Januszowi Kopaczowi, Krystynie Majchrzak,
Alicji Szymczyszyn i Józefowi Moczulskiemu (syn) za udzielone

informacje.

Stanis³aw Moczulski - fotografia
œlubna.
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Wojskowi wówczas byli pewni, ¿e s¹ "nie do ruszenia". By³y dowódca dywizji,
wówczas na wysokim stanowisku, zapewnia³, ¿e tak dobrej dywizji nikt nie pozwoli
rozwi¹zaæ. Nied³ugo po tym okaza³o siê, ¿e najbli¿ej prawdy by³a "Gazeta Lubuska"
informuj¹c w jednym z artyku³ów, ¿e wojskowy Gubin czeka likwidacja. Ówczesny
korespondent terenowy gazety pp³k rez. Zygmunt Traczyk "oberwa³" za
rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Wkrótce z podporz¹dkowania 5
Kresowej Dywizji Zmechanizowanej odszed³ 73 pu³k U³anów Karpackich, 5
batalion saperów, jednostki artyleryjskie stacjonuj¹ce w Sulechowie.

Pomimo przeciwnoœci losu o przetrwanie garnizonu walczono do koñca.
Ponoæ nadzieja umiera ostatnia.

Pisz¹cemu przypomina siê wyprawa gubiñsko-kroœnieñskiej delegacji do
Kancelarii Prezydenta RP. Na jej czele stali burmistrz Gubina L. Kiertyczak
i Krosna Odrz. Boles³aw Borek. - By³o nas kilka osób. Burmistrz uzna³, ¿e
dobrze bêdzie jak i ja pojadê. Po latach œmiaæ mi siê chce. Jechaliœmy z
nadziej¹, ¿e ktoœ nas tam wys³ucha, zrozumie, wesprze. Przyjêcie w progach
robi³o wra¿enie tkwi¹ce w pamiêci do dziœ. Mia³em wra¿enie, ¿e jesteœmy
traktowani, jak ch³opi którzy przyjechali do pana po dobre s³owa. Po d³ugim
oczekiwaniu przyj¹³ nas ktoœ (n-ty urzêdnik kancelarii) kto o wojsku,
garnizonach i nadziejach na ich pozostanie mia³ takie pojêcie, jak my o lotach
w kosmos. Mia³ byæ kto inny gospodarzem spotkania, ale ten ktoœ - jak nas
poinformowano - utkn¹³ w korku i nie by³o wiadomo kiedy i czy dojedzie.
Spotkanie mia³o ¿enuj¹cy przebieg. Dlaczego przede wszystkim? Otó¿
prezydentem w owym czasie by³ Aleksander Kwaœniewski i mia³
podporz¹dkowanych oficerów, którzy nie bardzo potrafili (lub nie mogli)
porozumieæ siê w wielu sprawach z oficerami Sztabu Generalnego - jedni
podlegali Prezydentowi, drudzy podlegali Ministrowi Obrony. A tu panowie
byli czêsto na kursie kolizyjnym. W sumie zmarnowaliœmy kilkadziesi¹t
(³¹cznie z podró¿¹) godzin. Wracaliœmy do Gubina z bardziej pustymi rêkoma
ni¿ jechaliœmy do Warszawy. Ponoæ nadzieja umiera ostatnia i ta prawda
dotknê³a nas.

¯e ten czas ucieka nie ogl¹daj¹c siê na nikogo, powszechnie wiadomo.
Wydaje siê, ¿e tak niedawno rozpoczê³y siê tu i ówdzie dysputy o likwidacji
wojska w Gubinie. We wrzeœniu minie 20 lat.

To ju¿ minê³o 20 lat ...

Stefan Pilaczyñski
stepi@o2.pl
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30 grudnia 1998 roku p³k dypl. Lech Kamiñski z³o¿y³ meldunek gen.
Aleksandrowi Topczakowi - zastêpcy dowódcy Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego
o rozwi¹zaniu 5. Kresowej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Boles³awa
Chrobrego. W garnizonie pozosta³ 73 pu³k zmechanizowany i 5 pu³k
przeciwlotniczy, ale jako jednostki podporz¹dkowane dowódcy 4 Lubuskiej
Dywizji Zmechanizowanej. W nadziejach przekazywanych z Warszawy
informowano ¿o³nierzy i w³adze Gubina, ¿e nie ma wielkich powodów do
zmartwieñ, bo wkrótce w Gubinie zostanie powo³ana do ¿ycia 5 Brygada
Zmechanizowana. Po nied³ugim czasie okaza³o siê, ¿e nowo powsta³a 1
stycznia 1999 roku brygada jest niejako zas³on¹ dymn¹ przed ostateczn¹
likwidacj¹ wojska w Gubinie i garnizonu z ponad 50-letni¹ tradycj¹. By
ubarwiæ zas³onê nie wyra¿ono ¿adnych sprzeciwów czy sygna³ów i wkrótce
(15 wrzeœnia 1999) brygadzie nadano tytu³ wyró¿niaj¹cy "Kresowa",
przekazano zwi¹zane z tym insygnia i honory, a rok póŸniej (15 wrzeœnia
2000) przedstawiciel Prezydenta RP wrêczy³ dowódcy sztandar ufundowany
przez spo³eczeñstwo Gubina.

Sztandar s³u¿y³ brygadzie rok czasu. Rok póŸniej 14 wrzeœnia 2001 na placu
obok ruin fary w³adze i spo³eczeñstwo po¿egna³o wojsko gubiñskie. Garnizon
Gubin, zgodnie z rozkazem prze³o¿onych, przesta³ istnieæ. "Œwiat³o zgasi³"
dowódca brygady p³k Zbigniew Smok, a niemal niezast¹piony i czêsto
najlepszy w si³ach zbrojnych garnizon przeszed³ do historii. Upadaj¹cemu

Dawniej sztab 27 pu³ku czo³gów, dziœ biurowiec firmy "Iwaniccy sp. z o.o. sp. k."
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miastu warszawskie w³adze wojskowe do³o¿y³y kolejny gwóŸdŸ. Na otarcie
³ez pozosta³y solidne budynki koszarowe "pilnowane" przez ochronê, regularnie
rozkradane mienie i nadzieja, ¿e kiedyœ to wszystko komuœ przyda siê.

I historyjka o której ma³o kto wie. Ostatnim oficerem opuszczaj¹cym garnizon
(zgodnie z postawionymi rozkazami) by³ kapelan ojciec kpt. Edward Olech. By³
to koniec czerwca 2002 roku. Przed jego wyjazdem z ¯agania mia³ przybyæ
kapelan buduj¹cy tam koœció³ by zobaczyæ jakie przedmioty przydadz¹ siê z
naszego Koœcio³a Garnizonowego. Bêd¹cy na miejscu p³k Z. Smok (by³y dowódca
garnizonu, jeszcze bez przydzia³u nowego miejsca s³u¿by) przygotowa³ stosown¹
delegacjê, która mia³a wyt³umaczyæ przybywaj¹cemu kapelanowi, ¿eby wraca³
z niczym i na nic nie liczy³. To wszystko co mu siê marzy³o by³o "nasze" i o
dalszych losach przedmiotów bêdziemy my decydowali, a nie biskup genera³
G³ódŸ. I tak siê sta³o. Wiele rzeczy wyposa¿enia s³u¿y koœcio³owi do dziœ. A
ojciec kapelan E. Olech? Otrzyma³ od biskupa skierowanie do s³u¿by w jednostce
wojskowej, któr¹ w 1997 na wskutek zniszczeñ po powodzi rozwi¹zano.

Dalsze koleje potoczy³y siê niemal lawinowo. Stworzona z resztek dywizji 5
Kresowa Brygada Zmechanizowana mia³a tak¿e krótki ¿ywot.

Wierzyæ siê nie chce, ¿e od po¿egnania na placu Œw. Jana Paw³a II minê³o
20 lat. Pamiêtna uroczystoœæ, burmistrz L. Kiertyczak wrêczy³ Dowódcy

Przed laty sztab, kompania ³¹cznoœci i Izba Chorych 73 pu³ku czo³gów, dziœ zapomniany
koszarowiec.
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Garnizonu p³k. Zbigniewowi Smokowi pami¹tkow¹ szablê. Uroczystoœæ by³a
na tyle wzruszaj¹ca, ¿e wydawa³o siê i¿ do jej uczestników nie dociera
informacja o likwidacji garnizonu Gubin. Co bêdzie z koszarami, sprzêtem
wszelakim, terenami po wojsku? Po likwidacji du¿ych zak³adów pracy
zlikwidowano kolejne miejsca pracy. Zubo¿eje Gubin i jego mieszkañcy. Czy
ju¿ wtedy myœlano, co jeszcze podlegaæ bêdzie likwidacji? Po latach nale¿y
pamiêtaæ, ¿e lista ta nie mia³a koñca. Czy Gubin ma najgorsze za sob¹? Czy
to ju¿ czas, ¿e powstaje nowe, nowoczeœniejsze i bogatsze miasto? Przemiany
u s¹siada za granic¹ maj¹ na to du¿y wp³yw. Najbli¿szy czas poka¿e jakiej
rzeczywistoœci doczekaliœmy.

A koszary? Mo¿na rzec, ¿e po 20 latach coraz mniej œladów po wojsku, coraz
mniej œladów po tym, ¿e tu ponad 50 lat stacjonowa³o Wojsko Polskie. Mia³ byæ
jakiœ pomnik, przymierzano siê do czo³gu - "góra" obieca³a pomoc - niestety nie
wysz³o. No mo¿e tylko tzw. "koszarowe" s¹ pami¹tk¹ po wojsku, choæ powoli
przychodzi te¿ czas na zmianê ich wygl¹du i przeznaczenia. Gdyby stworzyæ
album fotograficzny ze zdjêciami terenów i obiektów zajmowanych przez wojsko
wielu mia³oby k³opot z odnalezieniem swojego miejsca s³u¿by i pracy. Jest pewnym,
¿e przyjdzie taki czas w którym ma³o kto bêdzie pamiêta³, ¿e w Gubinie przed
laty by³y czo³gi, artyleria, wojsko, defilady, orkiestra dêta …

Taka kolej rzeczy nie powinna dziwiæ.

Sto³ówka w 59 batalionie ³¹cznoœci, póŸniej w 5 KBZ. Dziœ w³asnoœæ prywatna podczas
remontu (foto z 2019).
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Jerzy Marian Kopeæ

Repatriacja - zak³amany termin
By³ koniec lipca 1944r gdy narzucona Polsce przez Moskwê w³adza zw.

Tymczasowym Rz¹dem Jednoœci Narodowej, podpisa³a uk³ad o nowej granicy z
ZSRR. Kilka tygodni póŸniej /09.09.1944/ samozwañczy premier Edward Osóbka-
Morawski akceptowa³ umowê o przesiedleniu do Polski ludnoœci polskiej z
republik: Litewskiej, Bia³oruskiej, Ukraiñskiej i Mo³dawskiej /Bukowiny/ z
równoczesnym przeniesieniem do ZSRR Ukraiñców z ziem nadbu¿añskich.
Umowê nazwano przewrotnie "repatriacj¹". Obejmowa³a Polaków, którzy nie
godzili siê na przyjêcia obywatelstwa Kraju Rad, a tym samym wymusza³a
opuszczenie swoich od wieków tzw. ma³ych ojczyzn.

Pierwsza fala wysiedleñ, w brew prawom miêdzynarodowym, okreœlana zawsze
przez dotkniêtych wypêdzeniem, obejmowa³a g³ównie ludnoœæ wiejsk¹ i
ma³omiasteczkow¹. 07.10.1944r powo³ano Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny (PUR)
maj¹cy byæ organizatorem przesiedleñ. Akcje rejestracji Polaków przeznaczonych
do "repatriacji" rozpoczêto 1.10.1944r i mia³a trwaæ do koñca grudnia, ale wobec
oporu ludnoœci przed³u¿ono j¹ do 01.04.1945r; a samo przesiedlenie przewidywano
zakoñczyæ do czerwca 1946r.

Transporty kolejowe, na ogó³ bez podstawowego zaopatrzenia, czêsto nawet
bez dostêpu do wody i elementarnych œrodków higieny, przemieszcza³y tygodniami
trasy Kresów, po przekroczeniu nowej granicy polsko-sowieckiej by³y kierowane

na nowe Ziemie
Zachodnie przyznane
Polsce Uk³adem
Ja³tañskim.

Wiosn¹ 1945 r., a
wiêc w czasie gdy
trwa³y jeszcze
dzia³ania wojenne,
akcjê wysiedleñcz¹
zw³aszcza z miast
Zachodniej Ukrainy
p r z y s p i e s z o n o
w p r o w a d z a j ¹ c
t r a n s p o r t y
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samochodowe odp³atne. Kolumny pustych ciê¿arówek armii sowieckiej,
amerykañskich Studebakerów jad¹ce ju¿ w tym czasie do Niemiec po zdobyczne
dobro, czyli "odszkodowania", zabiera³y po dwie rodziny na ciê¿arówkê z rzeczami
osobistymi, czasem nawet z podstawowymi meblami by po 2-3 dniach jazdy
wysadzaæ je w przypadkowych miejscach np. pod Sukiennicami na krakowskim
rynku lub nieco dalej przy kopalniach, w Katowicach czy innych miastach Górnego
Œl¹ska. Dopiero tam od "komandira" transportu za pokwitowaniem przejmowali
zdezorientowanych, a bywa³o i przera¿onych "repatriantów" funkcjonariusze PUR
lokuj¹c ich w opuszczonych poniemieckich barakach lub te¿ wrêczaj¹c bilet tym,
którzy chcieli i mogli udaæ siê gdzieœ do rodziny czy choæby znajomych.
Kierowanych na osiedlenie na terenach poniemieckich dzielono wed³ug uznania
w³adz dowolnie ,rozdzielaj¹c wspólnoty wiejskie i parafialne, niekiedy i rodziny
zmuszaj¹c zdezorientowanych ludzi do osiedlania siê w narzuconym miejscu.

W³adze sowieckie nie dopuœci³y do "repatriacji" rodziny mieszane
narodowoœciowo, niekiedy tak¿e si³¹ zatrzymywano specjalistów ró¿nych bran¿.
Nadto wy³¹czono z "repatryjacji" polskie dobra materialne, wiêc zbiory prywatne
i muzealne, biblioteki i archiwa, galerie, wyposa¿enie instytutów naukowych,
gabinetów lekarskich i dentystycznych. Tylko kadrze naukowej wy¿szych uczelni,
znowu w drodze ³aski lecz z nie ma³ymi ograniczeniami pozwolono zabraæ swoje
osobiste wyniki badañ i materia³y naukowe. W ramach takich "repatriacji"
przeniesiono do Torunia Uniwersytet Stefana Batorego z Wilna, lwowski
Uniwersytet im. Jana Kazimierza (potem otrzyma³ miano Boles³awa Bieruta),
Politechnikê oraz Ksi¹¿nicê im Ossoliñskich czyli s³awne Ossolineum do
Wroc³awia, a po d³ugich zabiegach tak¿e przeznaczone na zniszczenie dzie³o
Kossaka i Styki - "Panoramê Rac³awick¹". Los przesiedleñców podzieli³y te¿
lwowskie pomniki: Króla Jana III Sobieskiego przetransportowane ostatecznie
do Gdañska, hr. Aleksandra Fredry na Rynek Wroc³awski a Ujejskiego przed
Bramê Portow¹ w Szczecinie. Sowieci zgodzili siê te¿ na zabranie przez
duchowieñstwo do Polski, tu¿ za nowe granice, archiwa lwowskiej archidiecezji
rzymsko-katolickiej.

Na opuszczone domy, zagrody, mieszkania, pozostawione z ca³ym wyposa¿eniem,
czêsto z dobytkiem pokoleñ czekali ju¿ pod drzwiami nasy³ani z g³êbi Rosji nowi
"w³aœciciele". Przesiedleñcy, mogli przynajmniej teoretycznie, zabraæ na rodzinê
do 2 ton w³asnoœci wliczaj¹c w to rzeczy osobiste, narzêdzia pracy, zwierzêta
domowe, meble. Akcja objê³a ³¹cznie: z Litwy ok. 150 tys., z Ukrainy ok. 1 mln, z
Wo³ynia i Polesia ok. 140 tys., a z Bia³orusi ok. 230 tys. osób w ró¿nym wieku.

Równoczeœnie z wysiedlaniem ludnoœci polskiej z sowieckich republik
przygranicznych z Polsk¹, umowa wrzeœniowa z 1944 r. objê³a akcjê przesiedlania
do ZSRR ponad pó³ miliona obywateli polskich narodowoœci ukraiñskiej,
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bia³oruskiej i litewskiej z województw: rzeszowskiego, lubelskiego, bia³ostockiego
i niekiedy ze wschodnich terenów krakowskiego. A równoczeœnie przymusowo
przesiedlano ludnoœæ ³emkowsk¹ i bojkowsk¹, okreœlan¹ jako ukraiñsk¹, na tzw.
Ziemie Odzyskane, bez prawa powrotu. Tym ludziom przypisano miano
wysiedleñców.

Druga fala "repatriacji" nast¹pi³a ju¿ po œmierci Stalina, w latach 1955-1959,
wynegocjowana przez W. Gomu³kê i J. Cyrankiewicza w listopadzie 1956 r. Objê³a
ok. 230 tys. Polaków, którzy oparli siê rusyfikacji, terrorowi i przymusowemu
przyjmowaniu sowieckich dowodów osobistych. Objê³a tez dzieci rodzin polskich
urodzone ju¿ w republikach radzieckich wiêc automatycznie obdarzonych
sowieckim obywatelstwem.

Dzia³ania zmierzaj¹ce do szybkiego zaludnienia, ale g³ównie do
zagospodarowania Ziem Zachodnich, Pó³nocnych oraz Warmii i Mazur
opuszczanych przez wysiedlanych Niemców objê³y demobilizowani ¿o³nierze WP,
powracaj¹cy z emigracji, dodatkowo w koñcu lat czterdziestych ludnoœæ polsk¹
przesiedlan¹ z Bukowiny (Mo³dawii),Rumuni, czêœciowo ze wschodniej S³owacji,
a wiêc nie tylko z Kresów, ale te¿ ochotników szukaj¹cych nowego dla siebie
miejsca - na ogó³ bez rolnych z województw kieleckiego, ³ódzkiego tak¿e
poznañskiego i krakowskiego. Wreszcie akcjê okreœlon¹ jako osadnicza objêto
Polaków przybywaj¹cych w tym czasie z Francji i krajów Beneluksu
niegdysiejszych uchodŸców zarobkowych i ich potomków, z tamtejszych rejonów
górniczych, hutniczych i przemys³owych. W te dzia³ania w³¹czono te¿ politycznych
i ekonomicznych uchodŸców z Grecji - na ogó³ by³ych partyzantów gen. Markosa
, wreszcie przymusowo osiedlanych polskich Romów.

Ziemie Zachodnie RP, sta³y siê zarazem miejscem schronienia dla osób
przeœladowanych przez komunistyczne w³adze za dzia³ania w podziemiu w czasie
okupacji niemieckiej, uczestnicz¹cych w ruchach antyre¿imowych w PRL, ale
tak¿e dla ró¿nej barwy chêtnych na szybkie wzbogacenie siê, poszukiwaczy
przygód , tzw. "niebieskich ptaków".

W ten sposób do koñca lat piêædziesi¹tych ub. w. "zaludniono" osadnikami
przymusowymi i dobrowolnymi przyznane Polsce ziemie poniemieckie,
propagandowo og³aszane jako odzyskane, piastowskie, prastare polskie wreszcie
jako ziemie zachodnie, tworz¹c tu spo³eczeñstwo bardzo zró¿nicowane obyczajowo,
kulturowo, religijnie Jêzykowo, ugruntowane na dziesiêciolecia jako spo³eczeñstwa
o charakterze wiejsko-miejskim, bardzo niespójne, niekiedy sobie obce, a nawet
wrogie. W stosunkach lokalnych m³ode pokolenia tu wzrastaj¹ce kojarzy³y siê
powoli z terminem "u siebie" tutejsi, utrzymuj¹c zarazem przyniesione ongiœ
nawyki i pogl¹dy z równoczesnym wtapianiem siê, z reszt¹ z nie ma³ym trudem,
w nowe ¿ycie. (JMK)
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Jerzy Czbator

Ziemie zabrane - my wypêdzeni

Eugenia Czabator  z  dzieæmi w
Bie¿ycach.

Jeszcze  trwa³a druga wojna œwiatowa gdy podczas Konferencji Ja³tañskiej
(4-11 lutego 1945 r.) trzej sprzymierzeñcy ustalali wstêpnie wschodnie i
zachodnie granice Polski. Ich ostateczny kszta³t okreœlono podczas Konferencji
Poczdamskiej. W wyniku tych ustaleñ Polacy zamieszkali na Kresach
Wschodnich, które przypad³y ZSRR, musieli pozostawiæ swoje ziemie i
przenieœæ siê na Zachód kraju (Ziemie Odzyskane). Po zakoñczeniu wojny (8
maja 1945 r.) wiedzieliœmy ju¿, ¿e Kresy zagarn¹³ zaborczy Kraj Rad. Z dnia
na dzieñ traciliœmy w³asny dom, przyjació³, od pokoleñ swoj¹ miejscowoœæ, tê
do której mi³oœæ jej mieszkañców nigdy nie wygasa. Ogarn¹³ nas traumatyczny
stres, którego wielu nie mog³o znieœæ; rozpoczê³a siê masowa tzw. repatriacja.

S³owo Kresy budzi we mnie niezwykle silne wzruszenia. Wi¹¿¹ siê z nim
osobiste wspomnienia niesie pamiêæ o wielkich, nieraz tragicznych
zdarzeniach. Któ¿ jednak pamiêta, ¿e wyraz ten o znaczeniu wschodnich
obszarów Polski, w naszym jêzyku ¿yje mniej wiêcej od stu piêædziesiêciu
lat...

Pamiêtam jak opuszczaliœmy nasz dom we wsi Nagorna, (pow. Nieœwie¿
woj. Nowogródzkie). Nasz ojciec - Antoni Czabator w lipcu 1944 r. zosta³
zabrany przez NKWD i ju¿ nie powróci³. Matka jeszcze w rozpaczy a te¿

schorowana, nie by³a zdolna do
mozolnego trudu. Wszystkie
obowi¹zki, miêdzy innymi
zwi¹zane z wyjazdem do Polski,
spad³y na najstarsz¹ siostrê Irenê
i brata Kajtka.

Mimo, ¿e w 1945 by³a ostra zima,
postanowiliœmy jak najszybciej
jechaæ do Polski. Po wielu
tarapatach uda³o siê za³atwiæ
wyjazd. Przy pomocy s¹siadów, pod
koniec grudnia 1945, uda³o siê nam
przewieŸæ skromny dobytek na
dworzec kolejowy do miasteczka
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Kleck, gdzie by³y ju¿ przegotowane wagony ciê¿arowe czyli transport kolejowy.
Wraz z nami za³adowano ponad 30 rodzin. Nasz transport stanowili
mieszkañcy ró¿nych wsi powiatu nieœwie¿skiego.

By³a po³owa stycznia 1945 gdy przyszed³ czas odjazdu, czas opuszczenia,
naszej ma³ej ojczyzny. Wszystkim zaszkli³y siê oczy, na dworze prószy³ œnieg,
na ma³ej stacyjce Kleck nikt nas nie ¿egna³.

Byliœmy nomadami, osobami bezdomnymi, upokorzonymi, poni¿onymi,
traktowanymi jak podludzie, pozbawionymi godnoœci i choæby miski strawy.

Te traumatyczne prze¿ycia wywiera³y silny wp³yw na wielu naszych
wspó³ziomków, a przecie¿ rany zadane psychice goj¹ siê d³ugo, a bywa ¿e s¹ i
nieuleczalne. Tylko nieliczni umieli wykrzesaæ w sobie jak¹œ nadziejê. Przez
ca³y czas panowania komunizmu nie wolno by³o domagaæ siê swoich praw,
nie mo¿na by³o o tym g³oœno mówiæ, pisaæ, o losie ludzi zza Bugu. Oni nie
mogli domagaæ siê swoich praw, nie mogli otrzymaæ zadoœæuczynienia za
krzywdy materialne i moralne.

By nas upokorzyæ, wrêcz poni¿yæ wpisywano w naszych polskich dowodach
osobistych miejsce urodzenia w ZSRR, co by³o oczywistym k³amstwem. Ze
stacji Kleck wyruszyliœmy drog¹ okrê¿n¹, gdy¿ g³ówna magistrala kolejowa
by³a ju¿ przestawiona na szerokie rosyjskie tory i przystosowana do wojennych
transportów. W krytych wagonach, tzw. bydlêcych, umieszczano po dwie
rodziny; dobytek ³adowano na otwarte wagony Obowi¹zkiem w³aœcicieli by³o
pilnowanie i karmienie zwierz¹t domowych. Nasza rodzina sk³ada³a siê z
szeœciu osób: mama Eugenia, siostra Irena, bracia; Kajtek, Marian i Stach i
ja-Jurek. Razem z nami w tym samym wagonie jecha³a rodzina Kazimierza
Wasilewskiego z ¿on¹ Leokadi¹ synem Wac³awem i córk¹ Jadwig¹. Po tygodniu
dojechaliœmy do granicznej stacji Brzeœæ nad Bugiem. Tu wagony przestawiono
na Polskie, europejskie tory. Dokonano bardzo dok³adnej rewizji, przy czym
szczególnie uwagê zwracano na ka¿d¹ osobê sprawdzaj¹c czy kogoœ
nieprzemycany. Ale tradycyjnie, jak zwykle "bimber" os³abia³ uwagê
kontroluj¹cych. Nastêpnego dnia wjechaliœmy na ziemie polskie .Pierwszym
przystankiem okaza³ siê Terespol przekroczyliœmy tzw Liniê Curzona. Nikt
nas tu nie wita³. Po krótkim postoju ruszyliœmy w drogê.

Nie informowano nas gdzie siê udajemy i co dalej mamy robiæ. Wiêc nadal
bezdomni ruszyliœmy w nieznane by po kilku dniach dotrzeæ do stacji
Warszawa Wschodnia . Dwa dni tkwiliœmy na tym dworcu zanim transport
ruszy³ w dalsz¹ drogê, do nieznanego miejsca .Tak dojechaliœmy do Poznania
i dopiero tu zainteresowano siê transportem dostarczono posi³ki,
poinformowano ¿e jedziemy na zachód, a po drodze bêd¹ nas zawiadamiaæ o
miejscach postoju. Tak dotarliœmy do Sulechowa i tu czêœci rodzin repatriantów
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zaproponowano osiedlenie siê. Inni, w tym my, ruszyliœmy dalej.
Przejechaliœmy chwiej¹cy siê most na Odrze w okolicy Czerwieñska. Poci¹g
stan¹³ by po kilku godzinach ruszyæ dalej w stronê zachodz¹cego s³oñca.
Jechaliœmy wœród lasów, minêliœmy koszary, poci¹g wjecha³ na bocznicê.
Maszynista oœwiadczy³, ¿e to koniec podró¿y.

Na murze wysokiego budynku widnia³ bia³y napis GUBEN. Czternaœcie
rodzin repatriantów z nieœwieskiego powiatu dojecha³o do celu .A tu pierwszym
miejscem pobytu by³ Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny mieszcz¹cy siê wówczas
w budynku przy obecnej ulicy Szkolnej. Potem rodziny; Kazimierz Borkowski
z ¿on¹ Wiktori¹ i synami Wies³awem, Romanem i Marianem; Adolf Sudnik i
jego ¿ona Maria oraz synowie Zygmunt, Antoni i córka Wanda; Kazimierz
Wasilewski z ¿on¹ Leokadi¹ synem Wac³awem i córk¹ Jadwig¹; Leokadia
£obocka której mê¿a zes³ano na Syberiê , z synami Leonardem i Marianem i
córk¹ Halin¹; Adam Korzeniowski z ¿on¹ Mari¹ i synami Miko³ajem
,Kazimierzem, Wac³awem i córk¹ Urszul¹ ;Wac³aw Romanowski z ¿on¹ Mari¹
;Stanis³aw Ho³ownia z ¿on¹ Aniel¹; rodzina Józefa Domaszewicza z ¿on¹
Mari¹ na pocz¹tku lutego 1945 osiedli³y siê we wsi Bie¿yce (gmina Pole powiat
Gubin) zaœ rodziny Rymaszewskich, Cierpickich, Uliczów i Zmaczyñskich
osiad³y w Pleœnie (gmina Czarnowice).

Pocz¹tki by³y trudne czyha³o na nas wiele niebezpieczeñstw. By³ ju¿ luty
1946 r., a we wsi nie by³o jeszcze szko³y. My zaœ szybko roœliœmy, nie umiej¹c
pisaæ i czytaæ po polsku. Spotyka³y nas czêsto szykany, drwiny i przezwiska.W
koñcu zaj¹³ siê nami pan Wiktor Wawrzonek, który by³ ju¿ tu od czerwca
1945 r. W po³owie lutego 1946 r. zorganizowa³ pomieszczenia do nauki.
Budynek szko³y by³ uszkodzony i wymaga³ remontu. Pomieszczenia do nauki
nie by³y problemem i otwarto szko³ê. Trudnoœci polega³y na braku nauczyciela.
W koñcu 12 lutego 1946 r. bez ¿adnej uroczystoœci. zasiedliœmy w klasie.
Wtedy moi bracia Kajtek, Marian i ja, przeroœniêci o kilka lat razem udaliœmy
siê do szko³y, oczywiœcie wszyscy do jednej klasy.

By³o ogromne wyzwanie i ogromna radoœæ. Przedstawiono nam nauczyciela
i od razu przyst¹piono do nauki, nale¿a³o bowiem nadrobiæ stracony czas.
Funkcjê nauczyciela a zarazem kierownika szko³y obj¹³ pan Bronis³aw £oboda,
repatriant z wileñskiego województwa. Przed wojn¹ uczy³ dzieci w jednej
izbie ch³opskiej chaty. Tutejsze warunki pracy zachwyca³y go. Do koñca
wakacji 1946r dokonano remontu budynku szkolnego.

Od 1 wrzeœnia miejsce pana Bronis³awa objê³a nauczycielka z
kwalifikacjami - Maria Boguszewska. Przyby³a ze swoim synem Stanis³awem,
byli to te¿ repatriantami z okolic Lwowa. Zapamiêta³em j¹ jako jedn¹ z
najlepszych nauczycielek spotkanych w ¿yciu. By³a pedagogiem maj¹c¹ wielkie
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serce, obdarzaj¹c¹ mi³oœci¹ i opiek¹ wszystkich swoich uczniów, a w
szczególnoœci takich jak ja którzy utracili jednego lub oboje rodziców. Dlatego
z wielkim smutkiem przyjêto wiadomoœæ o jej odejœciu z bie¿yckiej szko³y 10
paŸdziernika 1948 r.

Wiosn¹ 1946 r. do Bie¿yce przyjechali jeszcze nowi wygnañcy zza Buga, a
wœród nich rodziny: Oleksiuka, Nowohoñskich, Niewiadomskich, Piaseckich
oraz Jaroszów i Kondrackich. ̄ ycie repatriantów w wiêkszoœci  pochodz¹cych
zza Bugu, mieszkañców Bie¿yc, zaczyna³o siê poma³u uk³adaæ. Dokonano
rozeznania o stanie wykszta³cenia osób niechodz¹cych do szko³y, starszych.
Okaza³o siê, ¿e wœród nich jest wiele nie umiej¹cych pisaæ i czytaæ, po prostu
analfabetów, nieradz¹cych sobie z dokumentami czy choæby podpisuj¹cych
siê krzy¿ykami. Przy szkole zorganizowano dla nich kurs .Walka z.
analfabetyzmem by³a dobrowolna, i wielu skorzysta³o z tego dobrodziejstwa.
Dziœ ma³o kto o tym pamiêta.

Na podkreœlenie te¿ zas³uguje fakt, ¿e tu, na Ziemiach Zachodnich po
osiedleniu siê zetknêliœmy siê z czymœ obcym , nieznanym. Obcy by³ krajobraz,
architektura, miejskie budynki, pomniki, ulice, dró¿ki, ale i wystrój mieszkañ,
wyposa¿enie  gospodarstw, nazwy miejscowoœci, rzek. To by³o naszym
najwiêkszym wyzwaniem.

Rozpoczêliœmy ¿ycie w miejscu ze starymi zabytkami, o innej kulturze.
Spo³ecznoœæ mieszkañców wsi Bie¿yce by³a g³êboko zró¿nicowana, osiedlili
siê tu "zabugole", wielkopolanie, ludzie z Ma³opolski z centrum Polski, którzy
byli sobie nawzajem obcy.

Pomimo zró¿nicowanego œrodowiska integracja postêpowa³a stosunkowo
szybko. Pomocna tu by³a gmina Pole, któr¹ powo³ano 14 czerwca 1945 r., a
Wójtem by³ Jan Pazera. Pozytywem by³o to, ¿e siedziba gminy znajdowa³a
siê w Bie¿ycach. Jednak gmina mimo starañ nie by³a w stanie udzieliæ
wsparcia wypêdzonym zza Bugu. Nie wszyscy mieli ¿yczliw¹ rodzinê i szybko
przekonywali siê, ¿e cierpliwoœæ najbli¿szych w krótkim czasie wyczerpywa³a
siê szczególnie, gdy wiêcej osób potrzebowa³a pomocy. Wówczas osadnik musia³
siê wzi¹æ w garœæ i w³asnymi si³ami kszta³towaæ los. Skutecznoœæ zwalczania
prze¿yæ repatriacyjnych zale¿a³a od warunków socjoekonomicznych. Nie
wszyscy wypêdzeni podejmowali walkê ze skutkami stresu, z pozycj¹
wydziedziczonych, z frustracj¹ i apati¹. Czas nie goi³ ich ran, wystêpowa³y
niekorzystne zjawiska psychologiczne i spo³eczne. Przewa¿a³ stan utraty
swego.

Wbrew obiegowej opinii autochtoni czyli miejscowi Niemcy, osadnicy
pochodz¹cy z centralnych województw Polski, przybysze z Zachodu z
nieufnoœci¹, z rezerw¹ odnosili siê do wygnañców ze Wschodu. Traktowali



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  25

ich jako obcych i innych. Przezywali pogardliwie "zabugolami" i "chadziajami.
Kresowiacy mówili swoistym jêzykiem, mieli odmienne obyczaje inn¹
subkulturê.

Dzieci by³y wyœmiewane przez rówieœników, doroœli mieli trudnoœci ze
znalezieniem miejsca w niestabilnych spo³ecznoœciach. Po us³yszeniu s³ów:
jestem zza Bugu czêsto zamykano przed nimi drzwi. To pog³êbia³o frustracjê,
kompleksy, tworzy³o poczucie ni¿szoœci. Dopiero po latach po powstaniu
wspólnot i dziêki postêpowi stabilizowa³ siê proces asymilacji i integracji.

Zatem samo przekroczenie granicy polskiej , po przyjeŸdzie na Ziemie
Zachodnie, nie koñczy³y siê urazy, trwa³y w pozycji "zabugola"

Kresy Wschodnie ,na których do czasu wybuchu II wojny œwiatowej
mieszka³o 12 milionów ludzi, które by³y konglomeratem ró¿nych narodowoœci,
ró¿nych cywilizacji, wyznañ i jêzyków, gdzie krzy¿owa³y siê przede wszystkim
wp³ywy trzech odmiennych kultur: katolicyzmu, prawos³awia, ,judaizmu ale
tak¿e islamu tworzy³o niespodziewany gdzie kolwiek indziej œwiat i lud.

Wed³ug danych statystycznych z tych czasów po polsku mówi³o tam 5,2
mln ludzi, po ukraiñsku, 4,5 mln, po bia³orusku 1,1 mln, po ¿ydowsku i
hebrajsku 1,1 mln, a po litewsku 84 tys. osób. Deklarowany jêzyk nie zawsze
odpowiada³ poczuciu to¿samoœci narodowej. To pozwala na ogóln¹ orientacjê,
kim byli kresowiacy.

Wbrew obiegowej opinii i propagandzie sowieckiej, stosunki miêdzy tymi
grupami narodowoœciowymi by³y na ogó³ poprawne, a nierzadko ¿yczliwe.
Zaostrzy³y siê one dopiero po wzroœcie ruchu nacjonalistycznego w Niemczech
po objêciu w³adzy przez Hitlera  We wrzeœniu 1939 r. dwa s¹siednie mocarstwa
dokona³y czwartego rozbioru naszego kraju. Ma³o w Europie i na œwiecie
takich rejonów jak Polskie Kresy, które prze¿y³y prawdziwy koszmar
humanistyczny.

Ruchy migracyjne, a wiêc przesiedlenia, deportacje, transfer ludnoœci
wypêdzenia, s¹ tak stare jak ca³a cywilizacja  nie tylko europejska; znane
by³y w staro¿ytnoœci i œredniowieczu. Dwudziesty wiek zmieni³, charakter
migracji. Sta³a siê ona zmor¹ stulecia. Rozpoczêto w nim masowe, przymusowe
i zorganizowane przemieszczanie ludnoœci ze wzglêdów ideologicznych i
politycznych.

W tym ³añcuchu tragicznych zdarzeñ najmniej chyba znane s¹ polskie losy,
a wiêc losy wygnañców z terenów zabu¿añskich.

Dziœ gdy minê³o ju¿ ponad 70 lat, od tych wydarzeñ, mimo licznych
publikacji obecnych wiele faktów do koñca jest nieznanych, niezrozumia³ych.
W ka¿dym razie fakty nie stanowi¹ nadal sk³adnika spo³ecznej pamiêci
Polaków, Ukraiñców i jeszcze kilku narodowoœci dotkniêtych przemoc¹.
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Wies³aw £abêcki

Tworzenie administracji polskiej, zrêbów osadnictwa i ¿ycia spo³eczno-
politycznego na zdobytych terenach Ziemi Gubiñskiej by³o po II wojnie
œwiatowej bardzo skomplikowane. Tutaj by³ klasyczny "Dziki Zachód",
"Dzikie Pola", gdzie gwa³towi na ludziach towarzyszy³ powszechny wywóz
mienia niemieckiego albo niszczenie. Do zniszczeñ wojennych dosz³o
szabrownictwo Armii Czerwonej oraz Polaków - ¿o³nierzy i zwyk³ych ludzi.
Poni¿ej rozdzia³ ksi¹¿ki "Kosarzyn" w którym autor Wies³aw £abêcki
opisuje jak tworzy³a siê nowa, polska rzeczywistoœæ w podgubiñskim
Kosarzynie.

W czerwcu 1945 r. pe³nomocnik Czes³aw Zalewski meldowa³, ¿e powiat
gubiñski podlega trzem radzieckim komendantom wojennym, z którymi praca
jest bardzo utrudniona. Zaakcentowa³: "Odmawiaj¹ wszelkiej pomocy w
postaci aprowizacji lub lokomocji. Ludnoœæ cierpi g³ód, masowo ucieka na
drugi brzeg Nissy. Byd³a i koni nie ma… Gleba biedna nadaj¹ca siê tylko pod
zasiew ¿yta i ziemniaków. ¯niwa mo¿na by przeprowadziæ we w³asnym
zakresie, potrzeba jednak wy¿ywienia i koni" .

Rozgrabiano mienie, a oddzia³y radzieckie ds. zdobyczy wojennych i
komendantury wojenne nie przestrzega³y ¿adnych postanowieñ, wytycznych
i instrukcji. Funkcjonowa³o prawo wojny. Dopiero 2 sierpnia 1945 r.
zakoñczona konferencja w Poczdamie usankcjonowa³a, wczeœniejsze ustalenia
stref  wp³ywu, w tym sowietyzacjê Europy Wschodniej i polsk¹  granicê na
Odrze i Nysie £u¿yckiej. Umowa polsko-sowiecka z 16 sierpnia 1945 "w
sprawie wynagradzania szkód wyrz¹dzonych przez okupacjê niemieck¹"
stwarza³a mo¿liwoœæ przejêcia przez Polskê czêœci mienia niemieckiego. Nie
otrzymaliœmy nic za darmo, w zamian za "czêœæ mienia poniemieckiego"
zobowi¹zaliœmy siê dostarczaæ Zwi¹zkowi Radzieckiemu wêgiel po
"specjalnych cenach". Daniel Passent ("Polityka" 2009, nr 26) przytoczy³
ciekawe dane z ksi¹¿ki Jerzego Kochanowskiego Zanim powsta³a NRD. Polska
wobec radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec 1945-1949, m.in.: "Z biegiem
czasu coraz trudniej by³o o rewindykacjê, zw³aszcza o demonta¿e ca³ych fabryk,
z przyczyn - jak mówi³ marsza³ek Soko³owski - politycznych (czytaj: towarzyszy
niemieckich). Na mocy umów z ZSRR Polska otrzymywa³a tak¿e reparacje w
formie wyrobów produkowanych w radzieckiej strefie okupacyjnej. By³y one

Osadnictwo w Kosarzynie po
1945 roku

bazyl50@interia.pl
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jednak ni¿sze od strat, jakie ponosi³ nasz kraj w wyniku niekorzystnych
warunków eksportu wêgla do ZSRR. Na froncie odszkodowañ dochodzi³o do
wydarzeñ anegdotycznych. Szenic wspomina³, ¿e czasami w nocy budzi³ go
telefon radzieckiego genera³a, oferuj¹cego Polsce "jeden milion drzewek
owocowych, rzecz jasna w ramach reparacji". W ramach rozliczeñ
uszczêœliwiono Polskê dzie³ami klasyków marksizmu-leninizmu (5 mln
egzemplarzy) oraz "Krótkim kursem historii WKP(b)" w jêzyku polskim
(milion egzemplarzy)".

Rosjanie rekwirowali piekarnie, m³yny, maj¹tki rolne, browary, gorzelnie,
fabryki. Wywozili zbo¿e, ziemniaki, byd³o, maszyny rolnicze, nawet ubrania
i wyposa¿enie domów. Dla Polaków by³o to wyzwolenie, które nie da³o wolnoœci.
Radzieccy komendanci wojenni i ¿o³nierze Armii Czerwonej brutalnie
traktowali polskich osadników. Nie mogli oni spokojnie pracowaæ na przyjêtych
gospodarstwach, za to czêsto musieli pracowaæ na rzecz wojska. W³adze polskie
powo³ywa³y komisje szacuj¹ce szkody spowodowane pobytem wojsk
radzieckich. Nie uwzglêdniano ju¿ "drobiazgów" jak wybicie szyb, wy³amanie
drzwi, p³otów, spalonych budynków, zniszczeñ w cieplarni, okien inspektowych,
warzyw. Polacy napisali tysi¹ce skarg dotycz¹cych m.in. zabrania gospodarstw
przez komendantów radzieckich (przy³¹czenia ich do ko³chozów), ³¹k do
wypasu swoich krów, tratowania koñmi pól obsianych zbo¿em i obsadzonych
ziemniakami. Nieraz "zdobycze" wymieniali Rosjanie na u¿ywki na czarnym
rynku, np. wyroby ¿arskiej fabryki porcelany na polski bimber.

Kradzie¿e, rabunki, gwa³ty, rozboje, zabójstwa dokonywane przez ¿o³daków
radzieckich stwarza³y atmosferê zastraszenia, niepewnoœci, braku stabilizacji.
Dowództwo radzieckie argumentowa³o, ¿e ¿o³nierze s¹ ju¿ dawno bez rodzin,
a z braku Niemek - Polki powinny za³atwiaæ ich potrzeby. Gwa³ty by³y na
porz¹dku dziennym, niektóre kobiety by³y przy tym zabijane. Gwa³cone by³y
doros³e kobiety jak i m³ode dziewczynki. Ju¿ w trakcie podró¿y na Ziemie
Odzyskane osadnicy polscy byli napadani przez ¿o³nierzy radzieckich.
Czerwonoarmiœci w poci¹gach kradli osadnikom nawet rzeczy osobiste. W
Gubinie dochodzi³o do czêstych napadów na transporty z osadnikami i
repatriantami. W jednym z meldunków z powiatu gubiñskiego odnotowano,
¿e w czasie roz³adowywania transportu na stacji zachodz¹ ci¹gle wypadki
odbierania osadnikom przez wojska sowieckie przewo¿onego w³asnego
inwentarza, jako pochodz¹cego rzekomo z Niemiec. Nie brakowa³o przy tej
okazji wypadków gwa³cenia kobiet.

Powoli krystalizowa³a siê w rejonie polska w³adza i administracja.
Przybywali osadnicy z ró¿nych stron, g³ównie z Kresów Wschodnich
Rzeczypospolitej. Brak bezpieczeñstwa, stabilizacji powodowa³, ¿e
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przesiedleñcy wyje¿d¿ali. Nawet ca³e transporty powraca³y, wprowadzaj¹c
nastrój zniechêcenia do osadnictwa na ziemiach zachodnich. Najs³abiej
zaludnia³y siê w województwie m.in. powiaty gubiñski i kroœnieñski, z powodu
zniszczeñ, s³abych gleb, braku bezpieczeñstwa, przygranicznego po³o¿enia i
póŸnego dotarcia na teren transportów kolejowych z osadnikami (kolejnictwo
by³o w rêkach wojskowej administracji Armii Czerwonej). Dopiero we wrzeœniu
1945 r. zorganizowano inspektorat Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego w
Gubinie (najpóŸniej ze wszystkich powiatów województwa). Dokonano kolejnej
reorganizacji i Ziemiê Lubusk¹ w³¹czono do województwa poznañskiego, a
placówkê PUR z Oddzia³u Okrêgowego w Legnicy w³¹czono do Oddzia³u
Okrêgowego w Gorzowie. Na dzieñ 31 grudnia 1945 r. w powiecie gubiñskim
zameldowano 158 osadników wiejskich (53 repatriantów, 105 przesiedleñców).
Do 31 sierpnia 1946 r. ludnoœci wiejskiej by³o ju¿ 5893 (repatriantów - 4 913,
przesiedleñców - 973). Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e w czasach Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej oficjalna propaganda nazywa³a "repatriantami"
Polaków - mieszkañców Kresów Wschodnich, których po II wojnie œwiatowej
przymusowo wysiedlano z ich ziem ojczystych i osadzano na Ziemiach
Odzyskanych.

Do 31 stycznia 1946 r. w gubiñskim PUR licz¹cym dziesiêæ osób personelu
zarejestrowano 3238 osób (dla porównania w Kroœnie - 7551). W 1946 PUR
poda³, ¿e ogólne zniszczenia wsi powiatu gubiñskiego wynosi³y 20 procent
(powa¿nych uszkodzeñ dozna³a sieæ wodno-melioracyjna, zalane by³y znaczne
obszary oraz zaminowane, jak rejon Gubina). W 1946 r. dla Osadnictwa
Spó³dzielczo-Parcelacyjnego (OSP) w powiecie gubiñskim zatwierdzono siedem
folwarków (maj¹tków), o powierzchni 1680 hektarów. Przeznaczono je na
szumnie nazwane oœrodki kultury rolnej (1570 ha) i spó³dzielnie parcelacyjne
(110 ha).

Na koniec 1948 r. w naszym powiecie liczba ludnoœci wiejskiej wynosi³a
8097.

 Osadnicy otrzymywali obiekty gospodarcze, inwentarz ¿ywy i ruchomy tylko
w u¿ytkowanie, bez prawa w³asnoœci, której uregulowanie od³o¿ono na póŸniej.
Ludzie komentowali, ¿e rz¹d nie nadaje w³asnoœci osadnikom ze wzglêdu na
tajne zamiary w³adz i ¿e Ziemie Odzyskane nie pozostan¹ przy Polsce. Na
dzieñ 31 grudnia 1948 r. wydano  w powiecie 1782 akty nadañ (uw³aszczenie).
Zasiew jesienno-wiosenny 1945/46 obj¹³ 4 426 ha, co stanowi³o 28 procent
gruntów. Na koniec 1947 r. liczba inwentarza ¿ywego przedstawia³a siê
nastêpuj¹co: konie - 1198, krowy - 2142, trzoda chlewna - 2844 sztuk, co by³o
najmniejszym wskaŸnikiem wœród powiatów (obok ¿arskiego i ¿agañskiego).
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Powiat gubiñski, wraz z Krosnem, ¯arami i ¯aganiem zaliczono do
wojskowego obwodu osiedleñczego nr 3. W gubiñskim powiecie komendantem
wojennym odpowiedzialnym za osadnictwo wojskowe by³ kapitan Bomba.
Wojskowa grupa operacyjna meldowa³a w lipcu 1945 r.: "Gubin w 75 %
zniszczony. Okolice jego podminowane i niedostêpne. Wsie opustosza³e i prawie
bez ludzi. Niemcy zostali prawie zupe³nie wysiedleni za Nysê, a po wsiach
spotyka siê Rosjan wracaj¹cych z robót w Niemczech oraz Polaków, którzy
b¹dŸ wracaj¹ z robót z Niemiec, b¹dŸ przyjechali tu ze wschodnich terenów
Polski. Wsie puste, (…) domy stoj¹, lecz ograbione. Ziemia piaszczysta. Ka¿dy
kawa³ek ziemi obsiany, zbo¿a dojrza³e czekaj¹ na ¿niwa, które z braku ludzi
prowadz¹ jedynie wojska. Wszêdzie oblepione owocami sady, lecz nie ma komu
zbieraæ. Poniewa¿ wojsko zajmuje siê ¿niwami, nie wszystkie tereny s¹
rozminowane. Do ogrodów wchodziæ jest niebezpiecznie".

Na podstawie materia³ów Archiwum Pañstwowego w Zielonej Górze te¿
mo¿na wyrobiæ sobie ogl¹d sytuacji o tamtych powojennych miesi¹cach i
latach. Ze sprawozdania powiatowego inspektora osadnictwa wojskowego w
Kroœnie Odrzañskim por. Jana Sucha z sierpnia 1945 roku: "Zgodnie z
rozkazem Naczelnego Wodza Wojska Polskiego o osadnictwie wojskowym,

Dom z numerem 24 zbudowany na pocz¹tku XX wieku, murowany mansarda.
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powiat Krosno n. Odr¹, Gubin i 12 innych powiatów wzd³u¿ Odry i Nysy
£u¿yckiej nale¿¹ do rejonu osadnictwa wojskowego. Tymczasem dowódca 11
Dywizji Piechoty p³k Czartoryski stacjonuj¹cy w rejonie, po porozumieniu z
pp³k. Góreckim, zastêpc¹ generalnego inspektora osadnictwa wojskowego
poleci³ osiedlaæ równie¿ osadników cywilnych, w tym rzemieœlników w
miastach i na gospodarstwach wiejskich jako rolników".

Dowództwo 11 DP posiada³o w pow. Gubin pewn¹ iloœæ koni i krów, lecz nie
przydziela³o ich rodzinom osadników wojskowych. Brak koni uniemo¿liwia
zwózkê zbó¿ do stodó³.

Zje¿d¿ali siê ró¿ni ludzie pod pretekstem osiedlenia siê. Faktycznie
rozchodzili siê po wsiach i miasteczkach, przyw³aszczaj¹c "co siê tylko da
zabraæ" i wywo¿¹c kolej¹ i wozami w kierunku wschodnim.

Wg sprawozdania wojewody poznañskiego z sierpnia 1946 r. w Gubinie 5
sierpnia urzêdowanie obj¹³ nowo mianowany starosta Andrzej Wencel. Pracê
(pisano wtedy: s³u¿bê) porzucili: kierownik referatu aprowizacji i handlu,
kierownik referatu wojskowego i jedna maszynistka. Przyjêto "dwie nowe
si³y bez praktyki biurowej". Poziom fachowy urzêdników niski. W starostwie
na 60 pracowników, tylko jeden pracownik mia³ pojêcie o pracy w takim
urzêdzie jak starostwo. Przy rozdziale koni z darów z UNRRA brutalnie star³y
siê interesy partii, rywalizuj¹ce o dominuj¹ce stanowisko w komisji. S³abo
dzia³a³y urzêdowe œrodki propagandy. Du¿¹ frekwencj¹ cieszy³o siê
uruchomione kino. Najwiêksz¹ bol¹czk¹ w Gubinie by³ brak nabia³u, t³uszczu
i miêsa. Na wolnym rynku mo¿na by³o nabyæ prawie wszystko, lecz obywatele
nie mogli kupiæ tych i innych artyku³ów z powodu wygórowanych cen.

W sprawozdaniu Ekspozytury Urzêdu Wojewódzkiego Poznañskiego w
Gorzowie z marca 1947 roku: "Ograniczenie kart ¿ywnoœciowych i odebranie
wszystkim chleba kartkowego wywo³a³y niezadowolenie wœród ludnoœci.
Panuje bieda i dzieci na wsiach s¹ niedo¿ywione. Brak chleba usuniêto na
skutek interwencji Ekspozytury i interwencji Urzêdu Bezpieczeñstwa
Publicznego u piekarzy. Sprowadzono zbo¿e i m¹kê. Alarm powodziowy
poci¹gn¹³ za sob¹ koniecznoœæ szeregu œwiadczeñ osobistych, mieszkañcy na
ogó³ podporz¹dkowali siê, dostarczali podwody i si³ê robocz¹ przy ochronie
wa³ów i w walce z powodzi¹. W powiecie gorzowskim i skwierzyñskim ludnoœæ
odmówi³a udzia³u  w akcji przeciwpowodziowej i przy³¹czy³a siê dopiero pod
przymusem. W Gubinie na 12 800 mieszkañców, by³o 11 988 katolików. W
marcu 1947 r. w pow. gubiñskim czynnych by³o 9 koœcio³ów". Dla porównania
w pow. Krosno - 19 koœcio³ów.

Osadnictwo we wsi po wojnie przebiega³o bardzo niemrawo, opornie, brak
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by³o chêtnych. Gmina Wa³owice obejmowa³a gromady: Budoradz, Drzeñsk
Ma³y, Drzeñsk Wielki, Jaromirowice, Komorów, Kosarzyn, £omy,
Niemaszchleba (póŸniejsze Chlebowo), Wa³owice, ¯ytowañ. Gminna Rada
Narodowa w Wa³owicach (tymczasowa siedziba gminy znajdowa³a siê w
gromadzie Niemszchleba) zosta³a wybrana 5 stycznia 1946 r. Organem
wykonawczym rady do 1950 r. by³ zarz¹d gminy z³o¿ony z wójta, podwójciego
i trzech cz³onków zarz¹du, wybieranych przez gminn¹ radê. Zgodnie z ustaw¹
z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej w³adzy pañstwowej w³adzê
wykonawcz¹ przejê³o prezydium gminnej rady narodowej. Przy sporz¹dzaniu
pism u¿ywano niezapisanych stron polskich lub niemieckich druków. Akta
GRN w Wa³owicach przechowywane w Archiwum Pañstwowym w Zielonej
Gorze w du¿ej czêœci stanowi³y kopie lub odpisy.

Jak zaœwiadcza Protokó³ nr 1 z dnia 3.12.1945 r. Niemaszchleba. Zarz¹d
Gminny £awników gm. Wa³owice, obradom przewodniczy³ wójt Kazimierz
Pietsch, protoko³owa³a Henryka Nowacka. Obecni: Franciszek P³onka, Piotr
Gromek, Boles³aw Bizukojc. Ustalono bud¿et na 1945/46 r., uposa¿enie wójta
(15 600 z³), uposa¿enie so³tysów (6 900 z³.). W bud¿ecie uwzglêdniono tak¿e
m.in. 500 z³ na œwiadczenia socjalne i 10 000  z³ na "koszta leczenia
niezamo¿nych chorych" .

5 stycznia 1946 ukonstytuowano Tymczasow¹ Gminn¹ Radê Narodow¹
obejmuj¹c¹ Kosarzyn oraz gromady: Budoradz, Drzeñsk, £omy,
Niemaszchleba, Wa³owice i ¯ytowañ: wójt Kazimierz Pietsch, Witold Iranek
z ramienia Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, Kazimierz P³onka z Polskiego
Stronnictwa Ludowego, Piotr Gromek z PSL, Piotr Leszczyñski z PSL,
Franciszek Weso³owski z Samopomocy Ch³opskiej, Mieczys³aw Moniewski z
ramienia Zwi¹zku M³odzie¿y Wici. Prezydium: Przewodnicz¹cy K. Pietsch,
zastêpca W. Iranek, cz³onek prezydium P. Gromek .

Z protoko³u Gminnej Rady Narodowej gm. Wa³owice z siedzib¹ w
Niemaszchleba na posiedzeniu w sali Szko³y Powszechnej 12 kwietnia 1946
wynika, ¿e wójtem by³ ju¿ Bronis³aw Pud³o. Nie przyznano renty wdowie po
wójcie Pietschu, bo posiada³a gospodarstwo.

Na dzieñ 21 lutego 1946 r. w powiecie gubiñskim istnia³o 18 m³ynów, po³owa
nieczynna, w tym jeden w Kosarzynie. Na podstawie Akt Starostwa
Powiatowego w Gubinie (nr inwent. 89-770 sygn. 96, Archiwum Pañstwowe
w Zielonej Górze) ustalono: "Wieœ Kosarzyn gm. Wa³owice, m³yn wodny i
elektryczny, brak reflektanta, m³yn nieczynny, ko³o wodne wymaga remontu,
tama wodna zniszczona".

W maju 1946 r. na posiedzeniu Rady Narodowej Gminy Wa³owice
skrytykowano s³abe dostawy artyku³ów na kartki ¿ywnoœciowe ze strony
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Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej z Gubina. Witold Iranek zwróci³ uwagê
wójtowi B. Pud³o, aby nie robi³ podzia³u ziemi we w³asnym zakresie i
niezgodnie z ustaleniami na Komisji Pomiarowej (inne pomiary mia³ dokonaæ
Urz¹d Ziemski).

OSADNICY WOJSKOWI
Stanis³aw Antczak urodzony w 1898 r., od marca 1944 do wrzeœnia 1945

r. w 3 batalionie drogowo-budowlanym 1 Armii Wojska Polskiego,
odbudowywa³ stolicê, osiedlony w 1947 z powiatu £ubno.

Franciszek Koziñski r. 1912, wojna obronna 10 baon Korpusu Ochrony
Pogranicza w Rokitnie, kwiecieñ 1944 - grudzieñ 1945 2 pu³k u³anów, osiedlony
w 1945 z pow. Sarny.

Zdzis³aw Koziñski r. 1928, od kwietnia 1943 r. oddzia³ partyzancki im.
Czapajewa w Ukraiñskim Sztabie Partyzanckim.

Marian Roszak r. 1916, od 1 do 18 wrzeœnia 1939 r. saper w 58 pu³ku
piechoty, walczy³ m.in. nad Bzur¹, do 1945 w obozie jenieckim Altengrabow,
osiedlony od 1945 z pow. Kalisz.

Józef Szombierski r. 1915, w 1938 r. 60 pu³k piechoty w Ostrowie
Wielkopolskim, udzia³ w zajêciu Zaolzia, w 1939 emigracja zarobkowa do
Luksemburga, wrzesieñ 1939 r. wcielony do Wojska Polskiego we Francji,
sier¿ant w  2 pu³ku piechoty, od kwietnia 1940 do kwietnia 1945 r. obóz
jeniecki we Francji, osadnik od 1947 roku.

OSADNICY CYWILNI
Franciszek Dworczak, od 1948 z pow. Bêdzin.
Wincenty Koziñski, od 1945 z pow. Sarny.
Marcin Kazura r. 1880, od 1945 z pow. Z³oczów.
Stanis³awa Pop³awska r. 1905, od 1945 z pow. Sarny.
Adam Romankiewicz r. 1907, od 1945 z pow. Sarny.
Franciszek Roszak r. 1899, od 1947 z pow. Kalisz.
Tomasz Simiñski r. 1885, od 1947 z pow. ¯nin.
Józef Skiercz (Skurc?)
Maria S³obodzian r. 1911, od 1945 z pow. Zbara¿.
Czes³aw Szydlik r. 1927, od 1947 z pow. Przasnysz.
Piotr Szydlik r. 1903, od 1947 z pow. Przasnysz.
Malwina Zawadzka od 1946 z pow. Dzisna.
Jan Zawadzki r. 1884, od 1946 z pow. Dzisna.
Wed³ug Jerzego Czabatora jednym z pierwszych osadników by³ rolnik o

nazwisku Sum.
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Na dzieñ 1 sierpnia 1947 r. w powiecie gubiñskim by³o 57 wsi. W Kosarzynie
wed³ug spisu zanotowano 15 mieszkañców (mog³o byæ ze 3-5 rodzin?). Dla
porównania: w pobliskich £omach - 67 osób. W latach 1945 - 49 polska
administracja stara³a siê zasiedlaæ ten region, stwarzano pozory integracji
Ziem Zachodnich z pozosta³¹ czêœci¹ Polski. Stalinizm mia³ siê dobrze. Za
pobyt rolnika z koniem w Gubinie po godzinie 12.00 grozi³y surowe represje,
wprowadzone 17 wrzeœnia 1948 r. przez w³adze powiatowe. Chodzi³o o
narzucenie planu jesiennej akcji siewnej, której termin ustalono do 3
paŸdziernika .

Losy przesiedlonych Kresowiaków w Kosarzynie przedstawi³a mieszkanka
Kosarzyna Barbara Iskra Koziñska w ksi¹¿ce pt. Maria (wydawnictwo
Bellona, 2013 r.). Co widzieli osiedlaj¹cy siê po przyjeŸdzie do nadgranicznego
Gubina? W¹sk¹ asfaltow¹ drogê jad¹c w kierunku Kosarzyna. Mijali wojskowe
lotnisko, a na nim "wraki rozbitych czo³gów niemieckich i transporterów",
gdzieniegdzie przewrócony samochód terenowy, na niektórych czerwona
gwiazda. Dalej by³a piaszczysta droga. Przy okazji "drogi" za Adolfem Led¹
nadmieniamy, ¿e póŸniej drog¹ z Gubina do Kosarzyna zajmowa³ siê dró¿nik
z zarz¹du drogowego, osadnik z 1947 r. z Gubina Wit Nakielny .

W Kosarzynie bohaterowie powieœci zamieszkali w du¿ym domu
murowanym, podpiwniczonym, przykrytym dachówk¹ (wiêkszym ni¿ w
Jurkowie na Kresach Wschodnich). Schody do domu z granitu. Stodo³a, obora
i letnia kuchnia . Poni¿ej przedstawiamy fragmenty tej, bardzo dobrej powieœci
historyczno-obyczajowej, któr¹ czyta siê jednym tchem. Wiosn¹ 1946 r.
stacjonuj¹ce wojsko zaczê³o opuszczaæ zajête domy, przenosz¹c siê do stra¿nicy
w ¯ytowaniu i koszar wojskowych w Gubinie. Najgorzej osadnicy czuli siê
nocami, kiedy byli mieszkañcy Kuschern przez Nysê przedostawali siê do
swoich domostw po jakieœ pozostawione przedmioty. Do rana trwa³o ujadanie
psów, krzyki, nawo³ywania i tupot biegn¹cych cywili i mundurowych.
Wielkanoc 1946 r. na nowej ziemi by³a skromna, ale nie brakowa³o jajek
malowanych w cebulce czy dro¿d¿owych bab, upieczonych z m¹ki przywiezionej
zza Buga. "Na stole przykrytym bia³ym obrusem, przed krzy¿em stoj¹cym
poœrodku wsi, pod ogromnymi topolami, ustawiono œwiêconki, czyli potrawy
do poœwiecenia. Na furmance przywieziono z Chlebowa ksiêdza proboszcza.
Po poœwieceniu potraw ksi¹dz zapozna³ siê z pierwszymi mieszkañcami wsi
i zapisa³ wszystkich do ksiêgi parafialnej. Nakazywa³ uczestnictwo we mszy
œwiêtej w koœciele w Chlebowie, oddalonym od Kosarzyna o dziewiêæ
kilometrów. Przekomarzano siê z ksiêdzem, ¿e nie ka¿dy ma wóz i konia.
Daleko do koœcio³a, a ludzie po ca³ym tygodniu pracy s¹ zmêczeni okrutnie" .
Urz¹dzanie siê, praca, spotkania, ³owienie ryb m.in. sieci¹ z ³odzi z "rybakiem
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od Roszaka", potañcówki wiejskie (czy zabawa sylwestrowa w £omach),
wype³nia³y dni… Kobiety na targu w Gubinie sprzedawa³y mas³o, œmietanê,
jaja, ser. Grzyby zbierali na w³asny u¿ytek do jedzenia oraz sprzedawali
handlarzom, nawet w Poznaniu. Rolnicy udzielali sobie pomocy w pracach
polowych.

Mieszkañcy otrzymali konie  z UNRRA, ¿artobliwie zwanej "cioci¹ Unr¹".
Na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej gminy Wa³owice 13 sierpnia 1946
w sali "œwietlicy" Milicji Obywatelskiej w Niemszchleba zwrócono siê do
Wydzia³u Aprowizacji i Handlu o przydzia³ m¹ki na wypiek chleba na kartki
¿ywnoœciowe. Do Powiatowej Rady Narodowej z³o¿ono za¿alenie, ¿e przydzia³
¿ywego inwentarza z dostaw UNRRA odbywa siê niesprawiedliwie. Ponadto
"odes³ano traktory z dniem 15 lipca 1946 r. do Gubina, bo so³tys gromady nie
jest w stanie wy¿ywiæ traktorzystów" . UNRRA (z ang. Administracja Narodów
Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy), United Nations Relief and
Rehabilitation Administration to organizacja miêdzynarodowa utworzona w
1943, w Waszyngtonie z inicjatywy USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR i Chin w
celu udzielenia pomocy obszarom wyzwolonym w Europie oraz Azji po
zakoñczeniu II wojny œwiatowej. Prawie 70 procent œwiadczeñ na rzecz
UNRRA pochodzi³o z USA. Najwiêkszymi odbiorcami by³y Chiny i Polska.
Jednak w po³owie 1946 r. nowe w³adze partyjno-pañstwowe  Polski, pod
wp³ywem rz¹du ZSRR, zaczê³y traktowaæ tê organizacjê jako formê ingerencji
USA w suwerennoœæ Polski Ludowej, co w efekcie zaowocowa³o brakiem dalszej
zgody na jej dzia³alnoœæ na obszarze kraju.

W listopadzie 1946 r. uchwalono rezolucjê: "Wobec szerz¹cych siê pog³osek,
¿e ob. Pud³o Bronis³aw ma obj¹æ nadal stanowisko wójta gminy Wa³owice
Tymczasowa Rada Narodowa postanawia sprzeciwiaæ siê temu jak najostrzej,
gdy¿ wspó³praca cz³onków Rady z cz³owiekiem obarczonym zarzutami
kradzie¿y i nadu¿yæ nie jest w stanie rozwijaæ siê normalnie. A¿eby jednak
gmina nie pozosta³a bez w³odarza cz³onkowie Rady jednomyœlnie i jednog³oœnie
stawiaj¹ kandydatem na wójta ob. P³onkê Kazimierza - dotychczasowego
so³tysa gr. Niemszchleba". Sprzeciwiono siê wywozowi przez handlarzy drzewa
opa³owego i budowlanego. Uchwalono przeznaczenie budynku Zarz¹du
Gminnego na plebaniê, gdy¿ "za czasów okupacji niemieckiej by³ mieszkaniem
pos³a ewangelickiego". Ustanowiono zabezpieczenie tartaku w Niemszchleba
"po uprzednim przeprowadzeniu dochodzenia kto wywióz³ stamt¹d maszyny" .

¯o³nierze z ¯ytowania pomagali ludziom przy ¿niwach, gospodynie piek³y
chleb i bu³ki, a wieczorami kolacje by³y przy akordeonie. Pierwszego
powojennego repatrianta, przyby³ego z odleg³ej Wileñszczyzny Jana
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Zawadzkiego pochowano 16 lipca 1946 r. na cmentarzu w Gubinie. "W samo
upalne lato, w pierwsze po wojnie ¿niwa, ojciec znik³ na zawsze z ¿ycia rodziny.
Maria zosta³a sama  jako g³ówny ¿ywiciel i opiekun ca³ej rodziny, wraz z
chor¹ matka, Piotrkiem i trójk¹ ch³opców" .

Od maja 1947 r. orkiestra wojskowa nad jeziorem gra³a na zabawach dla
gubiñskich letników i mieszkañców wsi. Po ulewnych opadach wody Nysy,
Odry i £omianki zala³y ³¹ki dochodz¹ce do zabudowañ. Du¿e sumy wy³owiono
sieciami, które rozdziela³o wœród mieszkañcami wojsko z so³tysem. Ryby,
zagotowane w s³oikach, s³u¿y³y d³ugo do obiadu. Dobytek dla bezpieczeñstwa
wywieziono na górkê, do leœniczówki. Wa³owy Hombek mia³ zawsze du¿o do
zrobienia.

Od sierpnia 1947 r. Kosarzyn z malutk¹ liczb¹ mieszkañców, bo tylko 15,
wchodzi³ w sk³ad gminy Wa³owice. Inne miejscowoœci gminy to: Budoradz
(54 mieszkañców), Drzeñsk Ma³y (101), Drzeñsk Wielki (134), Jaromirowice
(260), Komorów (229), £omy (67), Niemaszchleba (176), Szyd³ów (92),
Wa³owice (564), ¯ytowañ (102). Posterunek Milicji Obywatelskiej i poczta
znajdowa³y siê w Niemaszchleba .

Oddajmy g³os jeszcze raz wspomnieniom: "Bo¿e Narodzenie. Kosarzyn w
1947 roku zmieni³ siê bardzo w porównaniu z rokiem poprzednim.
Poniemieckie domy opuœcili stacjonuj¹cy tutaj po wojnie ¿o³nierze Wojsk
Ochrony Pogranicza. Do opuszczonych przez nich domów przybywali coraz to
nowi osadnicy, przybyli ze Wschodu. Obok Zawadzkich zamieszka³a rodzina
Koziurów - Anna, Marcin i ich troje doros³ych dzieci: Kasia, Józek i najm³odsza,
szesnastoletnia Stefka. Z kolei naprzeciwko ulokowa³a siê rodzina
Miechowskich, a dalej - obok Roszaków - Matacze. Id¹c w g³¹b Kosarzyna,
mo¿na by wyliczaæ kolejne domy, zamieszkane przez osadników przyby³ych
ze wschodu; a wiêc S³obodzianowie z dwojgiem doros³ych dzieci, Helenk¹ i
Mirkiem; Skieresze z piêtnastoletnim Bogdanem; Kryzowie, m³odzi
ma³¿onkowie; Król z m³odziutk¹ ¿on¹ Helen¹; Szydliki, m³ode ma³¿eñstwo;
Antczaki z m³odym ch³opcem Kazikiem, przysposobionym z rodziny; Koziñscy,
Franciszek i Anna; i drudzy Koziñscy, przybyli ze Œl¹ska, którzy zmuszeni
byli opuœciæ œwie¿o zagospodarowan¹  przez siebie ziemie z powodu powrotu
do swoich domów dawnych gospodarzy" .

Agitowano do wst¹pienia do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, m.
in. na obowi¹zkowym zebraniu osadników w £omach, z udzia³em
propagandzisty partyjnego z Gubina. Malwina Zawadzka, w naiwnej
szczeroœci, zapyta³a tam: - O tym koœciele… to mamy nie s³uchaæ ksiêdza,
tylko Stalina? To delegat nie wie, ¿e Stalin to bolszewik, komunista, który do
koœcio³a nie chodzi i ludzi ³upi?! I kaza³ delegat ludziom jak barany zapisywaæ
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siê do komunistów? Po tych s³owach ju¿ zapisani do partii, zaczêli siê domagaæ
wypisania! Nazajutrz so³tys z £omów poinformowa³: "Jeszcze po jego wyjœciu
z zebrania, gdy ju¿ siedzia³ na furmance, gotowy do odjazdu, wykrzykiwali
swoje nazwiska, ¿eby je wykreœli³ z listy komunistów" . W tym kontekœcie
dodajmy, ¿e poprzedniczka PZPR (do grudnia 1948), Polska Partia Robotnicza
mia³a swoje ko³o £omy-Kosarzyn, które przed zjednoczeniem z Polsk¹ Parti¹
Socjalistyczn¹, w listopadzie 1948 r. liczy³o 12 cz³onków. W tym kole by³ m.in.
Jan Ho³odniak urodzony 15 listopada 1915 r., rolnik, cz³onek PPR od 1946 r.,
który mia³ mandat delegata na konferencje powiatow¹ PPR 1948 roku.

Pewnego mroŸnego, niedzielnego wieczoru, w styczniu 1948 r., kiedy jeszcze
we wsi nie by³o elektrycznoœci Domink Koziñski wróci³ ze szkolenia z
Warszawy i przekaza³ informacjê, ¿e na wiosnê maj¹ powstawaæ spó³dzielnie
produkcyjne. Sprzeciwi³ siê jednoczeœnie oddaniu dobytku, inwentarza, ziemi
rolników na zmarnowanie w ko³chozach jak w Rosji. Na polecenie Kominformu
(stalinowskie Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych)
chciano uspo³eczniæ wieœ i walczyæ z "elementami kapitalistycznymi" w
rolnictwie; po prostu podporz¹dkowaæ niezale¿nych ekonomicznie ch³opów
centralnemu kierownictwu pañstwowemu komunistów. "Ch³opi dobrze to
rozumieli i nie zamierzali ³atwo oddaæ w³adzy tego, co mieli najdro¿szego -
ziemi i samodzielnoœci" .

Nasta³y jednak takie czasy, ¿e "zamiast siê buntowaæ, krzyczeæ i siedzieæ
po wiêzieniach" oraz "nie zostaæ po¿artym przez wilki, trzeba siê z nimi
zaprzyjaŸniæ". Przed Wielkanoc¹ wybrano w³adze nowo powstaj¹cej Rolniczej
Spó³dzielni Produkcyjnej. Dominik Koziñski otrzyma³ od mieszkañców 39
g³osów i zosta³ przewodnicz¹cym. Sekretarzem RSP wybrano Mariana Króla
z 19 g³osami. Stanis³aw Antczak, najstarszy gospodarz we wsi, obj¹³ funkcjê
skarbnika. Dominik Koziñski mia³ zaufanie u ludzi i respekt samym swoim
wygl¹dem. Chodzi³ w wysokich oficerkach i wojskowych spodniach, nosi³
czarn¹, skórzan¹ kurtkê. Ludzie narzekali na "ko³choz". Prace tutaj
traktowano tymczasowo. Rano mleczarz zabiera³ bañki z mlekiem i zawozi³
do Chlebowa, które nastêpnie wêdrowa³o do mleczarni do Gubina. Miasto
mia³o od nich wed³ug planu chleb, m¹kê, mleko, miêso, ziemniaki i kaszê.
Zorganizowano gwarne i bogate do¿ynki spó³dzielcze w roku 1948 roku. Nie
brakowa³o ciast i wina domowego wyrobu, owoców. W 1949 r. zorganizowano
we wsi przedszkole. Naprzeciwko budynku œwietlicy, gdzie znajduje siê obecnie
posesja Danuty i Waldemara Olecha by³a siedziba spó³dzielni produkcyjnej
(biura).

Wiosn¹ 1948 r. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych Starostwa Powiatowego
Gubiñskiego przyst¹pi³ do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania
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terenowego obszarów, objêtych przebudow¹ ustroju rolnego w gromadach w
gminie Wa³owice:

Drzeñsk Ma³y obszar ogólny 411,82 ha, obszar regulowany - 220,52 ha
Kosarzyn obszar ogólny 1 184,62 ha, obszar regulowany 425,78 ha
£omy obszar ogólny 1 099,33 ha, obszar regulowany 347,22 ha
Niemaszchleba obszar ogólny 2 444,89, obszar  regulowany 1 423,63 ha
Szyd³ów obszar ogólny 754,50 ha, obszar regulowany 523,05 ha .

Na konferencji przed zjednoczeniem PPR z PPS 14 listopada 1948 r. z
protokó³u wynika, ¿e by³o 91 cz³onków PPR. W prezydium by³a m.in. Tatiana
Iczkowska przewodnicz¹ca Ligi Kobiet Polskich, ur. 12.05.1913 r., pochodzenia
robotniczego, 4 klas szko³y podstawowej - robotnica, cz³. PPR od 16.04.1946
roku. Towarzysz Kulka podkreœli³: "Powiat Gubin jest obsadzony przez reakcjê
na maj¹tkach. Rz¹dz¹ reakcjoniœci". Tow. Dudziak mówi³a m.in. "nawozy
sztuczne przydzielone w 90 % zabrali bogacze. Brak t³uszczu w miastach
powodowany jest wrog¹ akcj¹ ku³aków, którzy prowadz¹ szeptan¹ propagandê,
by nie dowoziæ ¿ywca do miasta". Tatiana Iczkowska (szefowa od kwietnia
1947 r. ko³a PPR tzw. ulicznego z Gubina): "Krytykuj¹ w Polsce ko³chozy
dziêki którym zostaliœmy wyzwoleni, bo ko³choz ¿ywi³ tylko w fabryce i
¿o³nierza na froncie w ostatniej wojnie".

 Ze sprawozdania KP PPR za 1948 r. uwypukli³a siê wroga dzia³alnoœæ
m.in.: propaganda szeptana "zastraszanie wojn¹ i faktem chwilowego zastoju
w dostawie t³uszczy. Nie ma³o wp³ywa na ludnoœæ zw³aszcza wiejsk¹ moment
powstania spó³dzielni, co propaganda wroga nazywa tworzeniem sowchozów.
W powiecie by³o kilka po¿arów, które wybuch³y z niezbadanych przyczyn, ale
bezsprzecznie musz¹ byæ wynikiem dzia³añ wroga, które partia parali¿uje
przez uœwiadamianie mas ch³opskich. Postawa kleru jest przyczajona. (…) Z
organizacji klerykalnych istnieje "Caritas", cz³onkowie partii przewa¿nie
terenu wiejskiego s¹ pod wp³ywem kleru" .

W kontekœcie RSP, nale¿y podkreœliæ, ¿e nikt z mieszkañców wsi polskiej,
w tym na Ziemi Gubiñskiej, generalnie nie godzi³ siê na  niewydajne
gospodarstwa, na wzór sowiecki. Ch³opi nie chcieli Rolniczej Spó³dzielni
Produkcyjnej, RSP - polskiego odpowiednika radzieckiego, nie efektywnego
ko³chozu. Spó³dzielnie tworzono przymusowo w latach 1950-56, a po dojœciu
do w³adzy W³adys³awa Gomu³ki zezwolono na ich likwidacjê. W okresie
stalinizmu nie brakowa³o namawiania, agitacji, presji oraz szykan, aby rolnicy
za³o¿yli spó³dzielniê produkcyjn¹. Odbywa³o siê "pranie mózgów", które nie
zmieni³o stosunku mieszkañców . Barbara Koziñska zaznaczy³a: "Babcia
Malwina przestrzega³a, aby tego wszystkiego nie dawaæ do spó³dzielni - na
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zmarnowanie, jak mówi³a. Przestala lubiæ spó³dzielniê, jak zobaczy³a pewnego
razu dwóch pijanych wozaków, uje¿d¿aj¹cych dobrego konia Adama. - Nie
dawajcie nic! - ostrzega³a Marysiê i Zdzisia. - To nasze ciê¿ko zapracowane,
oddamy pijakom na zmarnowanie?! Nie! - mówi¹c to, stuknê³a parê razy lask¹
w pod³ogê" . W 1956 r. Dominik Koziñski z zarz¹dem na zebraniu w œwietlicy
wiejskiej rozwi¹zali Rolnicz¹ Spó³dzielniê Produkcyjn¹. W ksi¹¿ce "Ziemia
Gubiñska 1939-1949…" odnotowano, ¿e w grudniu 1956 r. rozpoczê³a siê
likwidacja Rolniczego Zespo³u Spó³dzielczego im. 1 Maja. Po rozparcelowaniu
gruntów spó³dzielnia przekaza³a do Skarbu Pañstwa 7.09 ha ziemi
nienadaj¹cej siê na gospodarstwa indywidualne . "Oddany rok wczeœniej do
spó³dzielni przez Zdzis³awa koñ z wozem zosta³ mu zwrócony, ale wóz by³
po³amany, a koñ zamêczony i chory" . Kilka lat póŸniej D. Koziñski z Antosi¹
wyjecha³ na sta³e do Gubina, zosta³ taksówkarzem.

Gospodarowanie przez ludzi "na wspólnym, czyli niczyim" najlepiej nie
wychodzi… Na posiedzeniu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gubinie
10 grudnia 1956 r. rozpatrywano przejêcie czêœci lub ca³oœci gospodarstw
przez pañstwo wzglêdnie na czasowe zagospodarowanie. Jeden z mieszkañców
Kosarzyna prosi³ "o przejêcie gospodarstwa o obszarze 7,09 ha na Skarb
Pañstwa motywuj¹c tym, ¿e gospodarstwo to u¿ytkowa³a Spó³dzielnia
Produkcyjna jaka baza i po czêœciowej przebudowie nie nadaje siê do
przeznaczenia na gospodarstwo indywidualne. Sprawê postanowiono za³atwiæ
pozytywnie" .

Obecni na posiedzeniu Prezydium PRN:
Jan Kurczak zastêpca przewodnicz¹cego PPRN,
W³adys³aw Bartoœ sekretarz PPRN,
Antoni Garncarz zastêpca kierownika PZR,
Józef Lewandowski cz³onek PPRN,
Zbigniew Pietsch kierownik Urz¹dzeñ Rolnych,
Robert Maœcienica inspektor ds. klasyfikacji i wymiany gruntów,
Leonard Kubiak inspektor ds. zapasu i obrotu ziemi¹,
Jan Rafalski przewodnicz¹cy PGRN Wa³owice,
Marian Pupar przewodnicz¹cy PGRN Pole,
Adam Szymu³owicz przewodnicz¹cy PGRN Stargard Gubiñski,
Stefan ¯achliñski przewodnicz¹cy PGRN Czarnowice,
Mieczys³aw Przygaliñski przewodnicz¹cy PGRN Grabice,
Edward Kamyk przewodnicz¹cy PGRN Chlebowo.

Podobnie post¹piono 28 lutego 1957 wobec innego mieszkañca wsi, który
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chcia³ pomóc rodzinie na gospodarstwie rolnym w woj. poznañskim, gdzie
rozwi¹za³a siê spó³dzielnia produkcyjna. W grudniu 1956 zgodzono siê na
przejêcie gospodarstwa 8 ha od Stanis³awy Paw³owskiej, która "jest w
podesz³ym wieku oraz samotna" .

W grudniu 1947 r. gromada Kosarzyn, czyli wieœ Kosarzyn mia³a
nastêpuj¹cy stan osadnictwa: mê¿czyzn - 32, kobiet - 24, razem - 56 osób.
Repatrianci za Buga - 20, przesiedleñcy - 36, w tym wojskowi - 2. Konie - 11,
Ÿrebiêta - 1, krowy - 11, owce - 4, trzoda chlewna -  8. Domy zajête - 14, domy
zupe³nie zniszczone - 24. W styczniu 1948 r. Kosarzyn: kobiet - 24, mê¿czyzn
- 31, czyli razem 55 osób. Repatriantów za Buga - 20, przesiedleñcy - 35, w
tym osadnicy wojskowi - 2. Konie - 11, Ÿrebiêta - 1, krowy - 11, owce - 4,
trzoda chlewna - 1. Domy zajête - 13, zupe³nie zniszczone - 24 . Z powy¿szego
zestawienia mo¿na wnioskowaæ, ¿e w okresie Bo¿ego Narodzenia uby³o 7
œwiñ, których miêso wykorzystano w ró¿nej postaci w œwiêta i okres
ponoworoczny.

W 1948 r. po raz pierwszy po wojnie  przyjecha³o kino objazdowe. Pierwsz¹
powojenn¹ kronikê filmow¹ m.in. o Warszawie w gruzach i Boles³awie Bierucie
wyœwietlono w sali œwietlicy. Zaprezentowano radzieck¹ komediê "Œwiat siê
œmieje".

Wtedy w Rzeczpospolitej Polskiej, pañstwie w okresie 1945-1989
propagandowo i potocznie, a niekiedy w oficjalnych aktach swych w³adz,
nazywanym Polsk¹ Ludow¹, tworzono ró¿ne fasadowe instytucje i organizacje
(nazwa Polska Rzeczpospolita Ludowa - PRL - obejmowa³a lata 1952 - 1989).
W takiej sekcji Komitetów Wspó³zawodnictwa Powszechnego w lipcu 1948 w
gromadzie Kosarzyn byli: Franciszek Roszak, Adam Romaniewicz, Dominik
Koziñski (Marian Roszak by³ dla gromady Szyd³ów, po drugiej stronie Odry).
Tak odnotowa³ wójt Czes³aw Mróz w piœmie z 12 lipca 1948 r. skierowanym
do Starostwa Powiatowego Referat Osiedleñczy w Gubinie .

W wigiliê Wielkanocy "dziadek Antczak" przywióz³ proboszcza Zarêbê z
Chlebowa. Przed du¿ym krzy¿em usadowionym na œrodku Kosarzyna
ustawiono sto³y przykryte bia³ym obrusem. Duchowny zmówi³ z zebranymi
modlitwê, poœwieci³ jedzenie. Od ka¿dej gospodyni ksi¹dz coœ otrzyma³ (jajka,
wêdliny, w tym wiejsk¹ kie³basê).

25 lipca 1948 r. posiedzenie Gminnej Rady Narodowej, protokó³ nr 7:
Franciszek Gronowski PPS, Czes³aw Mróz PPR, Czes³aw Brewerski PPR,
Kazimierz P³onka PPR, Jerzy Baranowski PPR,  Antoni Je¿yñski PPR,
Zygmunt Stawiñski PPR, Bronis³aw Mielcarek PPS, Karol Weso³owski PPS,
Stanis³aw Pecelerowicz PPS, nieobecny Franciszek Dziedziñski PPS. W
punkcie 10 zasygnalizowano walkê ze stonk¹ ziemniaczan¹. "Do akcji
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fot. 5

przeciwstonkowej postanowiono zabraæ siê energiczniej i opornych
przedstawiaæ bezwzglêdnie do starostwa powiatowego do ukarania". Stawiñski
nie przyj¹³ mandatu radnego "z powodu braku czasu, poniewa¿ jest sam,
¿adnej si³y poci¹gowej ani pomocy nie posiada do obrobienia mu
przydzielonego gospodarstwa 8 ha, poczem zebranie opuœci³" .

W grudniu 1948 r. GRN zobowi¹za³a zarz¹d gminy (wójtem od 18 listopada
1948 r. by³ Czes³aw Mróz, który 29 grudnia 1949 zrezygnowa³ z tego
stanowiska) do sporz¹dzenia spisów analfabetów do lat 45 i od 3 stycznia
1949 r. rozpoczêcie nauki pisania i czytania. Wobec uchylaj¹cych siê od kursu
miano stosowaæ przymus z karaniem.

Podczas pasterki 1948 r. ksi¹dz Zarêba w Chlebowie nakaza³ pomagaæ sobie
w pracach polowych, szanowaæ rodzinê oraz skarci³ za nadu¿ywanie alkoholu
i wyrabianie przez niektórych bimbru. Mo¿na skwitowaæ, ¿e takie kazania
mo¿na w Polsce powtarzaæ co rok i nic dzisiaj nie da! Nowy Rok 1949 w
Kosarzynie witano zabaw¹ w œwietlicy, przygrywa³a orkiestra Wojsk Ochrony
Pogranicza.

Nie pozwolono ludziom zapomnieæ o zniszczonych miastach w Polsce mimo,
¿e tutaj te¿ mieli ogromne problemy. W czerwcu 1949 r. wy³oniono sk³ad
Gminnego Obywatelskiego Komitetu Odbudowy miasta sto³ecznego Warszawy
i Poznania. W sk³adzie znaleŸli siê m.in. Marian Lubelski nauczyciel i
komendant Posterunku Milicji Obywatelskiej Lucjan Chaladus . W
stalinowskiej Polsce nawet w³adze najni¿szego szczebla musia³y uprawiaæ
ideologiê, propagandê i uwyraŸniaæ bana³ami, których nikt nie traktowa³
powaznie. Dla "uczczenia 70-rocznicy urodzin Wielkiego Wodza Proletariatu
generalissimusa Józefa Stalina" gminna rada podjê³a  uchwa³ê "zapoznaæ siê
z dzie³ami Lenina i Stalina". Ponadto "z³o¿yæ sk³adkê z grona radnych na
sumê 11 000 z³ na fundusz odbudowy Warszawy oraz  podnieœæ wydajnoœæ
pracy".

Prowadzono akcjê likwidacji od³ogów (nieu¿ytków). Ze sprawozdania
przewodnicz¹cego Gminnej Komisji Rolnej - gminnego instruktora rolnego
Zbigniewa Pietscha dowiadujemy siê: "Kosarzyn posiada od³ogi, jednak
traktorem nie mo¿na tam wjechaæ, a gromada Kosarzyn posiada tylko 15
koni, które uprawiaj¹ wiêksz¹ iloœæ ziemi posiadanej przez gospodarzy".
Podkreœli³, ¿e w Kosarzynie, Niemaszchleba, £omach i Drzeñsku Wielkim
"do podniesienia kultury rolnej akcji siewnej przyczyni³o siê wykonanie czynu
melioracyjnego, czyli usuniêcie nadmiaru wody" . Ludnoœæ Kosarzyna i £omów
zaopatrywa³a siê w artyku³y pierwszej potrzeby w otwartej niedawno fili
"sklepu mieszanego w gromadzie £omy" .

Lata piêædziesi¹te i szeœædziesi¹te charakteryzowa³y siê wzrostem
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demograficznym. By³y m³ode ma³¿eñstwa, telewizji i pr¹du nie by³o, rodzi³y
siê wiêc dzieci, nie potrzeba by³o programu 500 plus. Barbara Koziñska tak
to opisa³a: "U Józka i Polci (Józef Koziura o¿eniony z córk¹ zamo¿nego
gospodarza z Budoradza, Polci¹ Kasperowicz) urodzi³a siê córka Celinka,
dwa lata póŸniej Aneczka, a jeszcze póŸniej - Bo¿enka. U Sasalów przysz³y
na œwiat tak¿e dwie córki: Marysia i Krysia. U Marii i Zdzis³awa Koziñskich,
oprócz Krzysia, na œwiat przysz³o jeszcze dwoje dzieci - córeczka Ania i syn
Januszek. U Krystyny i Mariana Roszaków urodzi³a siê córka Danusia, na
któr¹ Roszakowie mówili "Lala" i syn Henio. U brata Roszaka, Piotra, i jego
¿ony Kunegundy, Rajmek by³ jednym z najwy¿szych z dzieci w kosarzyñskiej
gromadzie. Mieli jeszcze córkê W³adziê. U Królów urodzi³a siê Krysia, potem
Jadzia. U Kryzów Józek, tak samo wysoki ch³opak jak Rajmek Roszaków. U
Szydlików urodzi³a siê córeczka Tereska; potem jeszcze na œwiat przysz³o
dwóch ch³opców - Czesio i Rysio. Oprócz gromady mniejszych dzieci by³a tak¿e
dorastaj¹ca m³odzie¿. U Skiereszów wychowywa³ siê syn siostry Skiereszowej,
nastoletni Bogdan, podobnie jak u Zawadzkich - teraz Koziñskich - trzech
braci Tyszków. Dziadkowie Antczakowie wychowywali syna nie¿yj¹cego brata.
Kazik od Antczaków, podobnie jak Bogdan od Skiereszów, Michaœ, Bernaœ,
Helena od S³obodzianów i Stefka od Koziurów - to powojenna m³odzie¿
kosarzyñska" .

Œwiat³o wieœ otrzyma³a po œwiêtach Wielkiej Nocy w 1956 roku. Radoœæ
by³a nie do opisania. Pierwsze zakupione radia nazywa³y siê "Kaprys".
Oczywiœcie s³uchano tutaj te¿ - jak w ca³ej Polsce - zag³uszanego Radia Wolna
Europa, aby dowiedzieæ siê o sytuacji w kraju, poza propagandowymi,
oficjalnymi wiadomoœciami. Pierwsz¹ wzmiank¹ o braku pr¹du w tym rejonie
odnotowa³ po wojnie wójt Czes³aw Mróz w maju 1948 r. w informacji do
Starostwa Powiatowego Referat Osiedleñczy w Gubinie pisz¹c, ¿e na terenie
gminy Wa³owice "nie ma zaprowadzonej sieci elektrycznej w gromadach £omy,
Kosarzyn i ¯ytowañ" .

Lata 50. i 60 XX wieku to kolejne fale przemieszczania siê ludzi. Do
Kosarzyna "sprowadzi³y siê dwie rodziny: Ku¿owników i ̄ ybulów - dwie siostry
z mê¿ami i dzieæmi. Dzieci Ku¿owników to piêciu braci: Roman, Wacek, Antek,
Janek i W³adek. (…) Dzieci ̄ ybulów to Józek i Ania. Józek by³ te¿ ju¿ bardzo
doros³y, a Ania by³a jeszcze ma³¹ dziewczynk¹. Do szko³y w £omach codziennie
rano sz³a spora gromadka dzieci z Kosarzyna. Do niej nale¿a³ Józek Kryza,
najwy¿szy z dzieci; Rajmek i W³adzia Roszak; Danka Roszak, zwana Lalk¹,
i jej brat Heniek; Krysia Król i jej siostra Jadzia; Marysia i Krysia Sasanki;
Celina, Aneczka, Bo¿ena Koziura; Mietek i Teresa Szydlik (póŸniej urodzi siê
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Podanie Franciszka Koziñskiego o zamianê gospodarki ze Stanis³aw¹ Paw³owsk¹
z  28.12.1958 r. (pismo ze zbiorów Zygmunta Traczyka).
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jeszcze jeden syn Szydlików, Rysio), Ania i Krzyœ Koziñscy. PóŸniej przyjedzie
jeszcze do Kosarzyna du¿a rodzina Œwiderskich z dzieæmi, i K¹dzielewskich.
U Heleny i Bernasia Tyszków przyjdzie na œwiat czworo dzieci: Ewa, Marylka,
Waldek i Ania. U Stefanii i Micha³a Tyszków urodzi siê trójka: Zenek, Milka,
zwana Luni¹, i najm³odszy syn Irek. Do Kosarzyna sprowadz¹ siê tak¿e
Pliszkowie z dzieæmi Basi¹ i Jurkiem. Osiedli siê jeszcze bezdzietna rodzina
Wistów - oboje, tj. Jan i Danuta, z zawodu fryzjerzy" .

Pierwszego wrzeœnia (chyba pocz¹tek lat 60.XX wieku, brak daty) Maria
Koziñska z Ani¹ i Polci¹ Kozurowa z Celink¹ oraz grupk¹ dzieci uda³y siê z
Kosarzyna do £omów na skróty, poln¹ drog¹ przez ³¹ki. Zapisy uczniów do
klasy pierwszej dokonano w  ma³ej klasie. Za biurkiem siedzia³ kierownik
"Wojciech Bu³a - ogromny, wysoki mê¿czyzna o bujnych, jasnych w³osach,
takiej samej brodzie. Obok niego siedzia³a m³odziutka nauczycielka Marysia
- œliczna dziewczynka o d³ugich i jasnych lokach, spiêtych na boku spink¹ i
spadaj¹cych jej na ramionach. Ubrana by³a w letni¹, przepiêkn¹ sukienkê w
kwiaty. Oboje nauczyciele uœmiechali siê ciep³o do wywo³ywanych z listy dzieci,
które podchodzi³y do ich biurka i pan kierownik zadawa³ im parê pytañ" .
Ten ogromny pañ z brod¹ sprawia³  malutkim dzieciom trochê strachu.
Pierwsze dni up³ynê³y na zabawach na boisku szkolnym i wycieczkach
poznawczych roœlin i zwierz¹t w dolinie Odry. Oddajmy jeszcze raz przekaz
pani Basi z Kosarzyna: "Lekcje odbywa³y siê na zmiany w klasach ³¹czonych.
W du¿ej klasie ³awki ustawione by³y dwurzêdowo: dwa rzêdy ³awek, ustawione
po prawej stronie sali, stanowi³y jedn¹ klasê, natomiast dwa inne rzêdy,
znajduj¹ce siê po lewej stronie - drug¹. Jak jedna klasa mia³a za zadanie
pisaæ, to druga czyta³a i odpowiada³a. Kary za nieodrobione zadania domowe
polega³y na biciu linijk¹ po rêce. Delikwent musia³ wystawiæ d³oñ przed siebie
i dostawa³ odpowiedni¹ porcjê; dodatkowo musia³ zostaæ po lekcjach i odrobiæ
zaleg³e zdanie". Dzieci chodzi³y do szko³y w £omach zwart¹ grup¹, której
przewodzi³a "Lalka" Danusia Roszak, wysoka, ³adna dziewczyna, która zawsze
wszystko mia³a najlepsze i naj³adniejsze. Raz dzieci w gêstym zagajniku
odkryli niemiecki bunkier z betonow¹ zasuw¹. Innym razem ma³a Ania
Koziñska, ukryta za du¿ym krzakiem, zobaczy³a wysokiego mê¿czyznê
ubranego na bia³o, z bagnetem z obu. Z regu³y dzieci bawi³y siê na du¿ym
placu przed wielkimi topolami, pod którymi zamocowano ³awki. Tam siada³y
kobiety z dzieæmi w letnie niedzielne popo³udnia. Na gruzach niemieckich
domów dzieciaki tak¿e fajnie bawi³y siê. Tam znajdowa³y ró¿ne skarby, ¿eliwne
garnki nawet z zastyg³¹, zaskorupia³¹ potraw¹, fragmenty porcelany, talerzy,
sztuæce, miski, miseczki, kafelki .

Mieszkañcy ciê¿ko harowali na gospodarstwach rolnych. W siermiê¿nym
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socjalizmie wszyscy ogólnie "klepali biedê", jak we wszystkich wsiach
Polski. Jednak powoli, dziêki wyrzeczeniom i ciê¿kiej pracy powoli
dorabiali siê. Pojawi³y siê telewizory, pralki. Hodowla owiec, bukatów,
krów dawa³a zyski. Na polach zaczê³y m³óciæ zbo¿e kombajny. Na
podwórkach pojawi³y siê motocykle, traktory, w obejœciach dojarki
elektryczne.

W latach szeœædziesi¹tych XX wieku nast¹pi³o pogorszenie stosunków
pañstwa z koœcio³em. W 1960 r. zabroniono nauki religii w budynkach
szkó³. Od 1961 w³adze lokalne pod wp³ywem w³adz centralnych zabrania³y
przeprowadzania procesji Bo¿ego Cia³a na ulicach miast. W 1966 w³adze
kraju nie dopuœci³y do pielgrzymki papie¿a Paw³a VI, który chcia³ uczciæ
1000-lecie Chrztu Polski. Milicja "aresztowa³a" wêdruj¹c¹ kopiê obrazu
Matki Boskiej Czêstochowskiej. Do Kosarzyna jednak obraz Matki Boskiej
przyniesiono w wielkiej procesji z s¹siedniej wsi. Obraz przyjêto "przez
rodzinê zamieszka³¹ naprzeciwko Koziñskich i tam schodzili siê ludzie
modliæ. (…) Przez trzy dni przy obrazie czuwano i œpiewano pieœni nabo¿ne.
Potem z wielkimi honorami i procesj¹ obraz zosta³ odprowadzony do
koœcio³a w Chlebowie. W procesji uczestniczy³a ca³a wieœ - matki z dzieæmi,
ludzie starsi i m³odzie¿; kto tylko czu³ siê na si³ach, wêdrowa³ wraz ze
wszystkimi, œpiewaj¹c i modl¹c siê" .

W roku 1974 przeprowadzono kolejny program scaleniowy. Wieœ mia³a
362 ha, w tym u¿ytki rolne - 223 hektarów, które podzielono na dwa
kompleksy. Po³udniow¹ czeœæ na 29 ha gruntów ornych, druga czêœæ - 69
ha u¿ytki zielone. Scalone grunty £omów i czêœæ Kosarzyna - 134 ha
wydano w zagospodarowanie kó³kom rolniczym. "By³o 13 gospodarstw o
pow. 87 ha, w tym rolne 82 ha i PFZ - 133 ha" .

Losy ludzi z Kosarzyna i ich dzieci - jak to w ¿yciu - potoczy³y siê ró¿nie.
Na przyk³ad niektórzy wyjechali na Œl¹sk, inni jak Józek ̄ ybul - do Stanów
Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, Mirek Œwiderski - do Kanady.
Porozje¿d¿ali siê po ca³ej Polsce, m.in.: mieszkaj¹ we Wroc³awiu, Poznaniu,
województwie lubuskim.

W reporta¿u "Gazety Gubiñskiej" w 1999 r. Kaœka Janina Izdebska
podkreœli³a: "Trudno w³aœciwie Kosarzyn nazwaæ wsi¹. Przecie¿ tu ju¿ od
dziesiêciu lat nie ma ani jednego gospodarstwa". Jesieni¹ 2014 r. w
Kosarzynie by³y dwa traktory.
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Kazimiera Kêdzierska

Dzieci pozbawione czêœciowo
lub ca³kowicie opieki osób
doros³ych mog¹ byæ umieszczane
w rodzinnej i instytucjonalnej
pieczy zastêpczej. Formy
instytucjonalnej pieczy
zastêpczej to placówki

opiekuñczo - wychowawcze, regionalne placówki opiekuñczo - terapeutyczne
i interwencyjny oœrodek preadopcyjny. Natomiast formy rodzinnej pieczy
zastêpczej tworz¹ rodziny zastêpcze (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe
w tym pogotowia rodzinnego) i rodzinne domy dziecka. System pieczy
zastêpczej i wspieranie rodziny normuje "Ustawa z 9 czerwca 2011 roku o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej".

Na terenie miasta Gubina funkcjonuje Powiatowy Dom Dziecka, który
sprawuje instytucjonaln¹ pieczê zastêpcz¹, jedna zawodowa rodzina zastêpcza
typu Pogotowia Rodzinnego oraz rodziny zastêpcze niezawodowe - najwiêcej
spokrewnione, mog¹ je tworzyæ dziadkowie i starsze rodzeñstwo.

Powiatowy Dom Dziecka w Gubinie funkcjonuje od 3 lutego 2007 roku, w
budynku przy ul. Obroñców Pokoju 20. Organem za³o¿ycielskim jest Starostwo
Powiatowe w Kroœnie Odrzañskim. W siedzibie tej mieœci siê równie¿ Centrum
Obs³ugi Placówek Opiekuñczo - Wychowawczych Powiatu Kroœnieñskiego, które
obs³uguje miêdzy innymi Dom Dziecka w Gubinie i Dom Dziecka w Kroœnie
Odrzañskim. Do Domu Dziecka wychowankowie kierowani s¹ przez Powiatowe
Centrum  Pomocy Rodzinie (PCPR) na podstawie orzeczeñ S¹du Rodzinnego. S¹ to
podopieczni g³ównie z Gubina i powiatu Krosna Odrzañskiego, którzy stracili
rodziców, porzuceni przez rodziców lub odebrani z powodu niew³aœciwego
wykonywania w³adzy rodzicielskiej przez rodziców. W pierwszych latach
funkcjonowania Domu Dziecka objêtych opiek¹ by³o 30 wychowanków, a obecnie
14 w wieku od 10 lat.

Powodem tych zmian jest zwiêkszenie rodzinnej pieczy zastêpczej. W
gubiñskim Domu Dziecka wychowankowie tworz¹ jedn¹ grupê zwan¹ "nasza
rodzina", któr¹ opiekuje siê jeden wychowawca. Poniewa¿ jest tu opieka
ca³odobowa i praca zmianowa, zatrudnionych na etatach jest 7 wychowawców.

Instytucjonalna i rodzinna
piecza zastêpcza w Gubinie
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Obowi¹zki dyrektora Domu Dziecka pe³ni p. Agnieszka Stojek, a
koordynatorem pracy wychowawczej jest p. Monika WoŸniak. PDDz  posiada
swój Statut oraz roczne plany pracy opiekuñczo - wychowawczej. G³ównym
zadaniem placówki jest stworzenie wychowankom warunków zbli¿onych do
naturalnej rodziny, zapewnienie im ca³odobow¹ opiekê, zaspokajanie
niezbêdnych potrzeb - szczególnie emocjonalnych, dbanie o prawid³owy rozwój
fizyczny i psychiczny.

W PDDz. pod nadzorem podopieczni uczestnicz¹ w organizowaniu wolnego
czasu, bior¹ udzia³ we wszystkich pracach domowych, np. przygotowuj¹
posi³ki, robi¹ zakupy, uk³adaj¹ jad³ospis, sprz¹taj¹, pior¹, dekoruj¹
pomieszczenia itp. "Nasza rodzina" posiada w³asne tradycje, organizuje
uroczystoœci z okazji urodzin, imienin, komunii œwiêtej, wieczerzy wigilijnej,
Dnia Dziecka, Miko³aja. Wychowankowie uczêszczaj¹ do szkó³ gubiñskich i
bior¹ udzia³ w zajêciach pozalekcyjnych organizowanych przez szko³y. W czasie
wolnym uczêszczaj¹ na basen, graj¹ w pi³kê no¿n¹, bior¹ udzia³ w wycieczkach
i piknikach. Mile wspominaj¹ jednodniow¹ wycieczkê (2018) do Berlina i rejs
po rzece Sprewie, oraz uczestnictwo w Wojewódzkim Turnieju Pi³ki No¿nej
Domów Dziecka w Lubsku, zajmuj¹c czwarte miejsce. Obecnie w okresie
pandemii (COVID - 19) wiêkszoœæ zajêæ wyjazdowych zosta³a zawieszona.
Wychowawcy nawi¹zuj¹ kontakty z rodzicami dzieci i ich rodzinami, a w
razie potrzeby wspieraj¹, aby w przysz³oœci mog³y powróciæ do swoich
rodzinnych domów.

Odpowiednia baza placówki pozwala na tworzenie rodzinnej atmosfery.
Wychowankowie mieszkaj¹ w pokojach dwuosobowych, korzystaj¹ z aneksów
wypoczynkowych, si³owni, z sali multimedialnej, biblioteki, pralni, kuchni i
placu zabaw. Tutaj toczy siê ich codziennoœæ, tutaj bawi¹ siê, ucz¹, czekaj¹
na adopcjê lub powrót do rodzinnych domów.

Starsi podopieczni objêci s¹ programem usamodzielniania siê. Wychowawcy
przygotowuj¹ ich do samodzielnego ¿ycia i pracy. Ucz¹ siê prowadzenia
w³asnego gospodarstwa domowego. Wychowankowie koñcz¹c 18 lat najczêœciej
opuszczaj¹ mury placówki i s¹ przed du¿ym wyzwaniem jakim jest wkraczanie
w doros³oœæ. Musz¹ staæ siê samodzielni i odpowiedzialni zarz¹dzaæ swoim
¿yciem. Okazane dla nich wsparcie ze strony wychowawców, przyjació³ i
dobrych ludzi jest dla nich ogromnie pomocne na pocz¹tek doros³ego ¿ycia.

W Gubinie i okolicy m³odsze dzieci najczêœciej w wieku do 10 lat pozbawione
opieki ze strony rodziców s¹ objête opiek¹ i wychowaniem w rodzinnej pieczy
zastêpczej - rodzinach zastêpczych spokrewnionych (21), zawodowej rodzinie
zastêpczej typu pogotowia opiekuñczego (1) oraz w niezawodowych rodzinach
zastêpczych (5). Ogó³em na terenie miasta Gubina funkcjonuje 27 rodzin
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zastêpczych.
Rodzina zastêpcza to forma opieki nad opuszczonym dzieckiem, która tym

dzieciom stwarza normalne dzieciñstwo i daje im namiastkê rodzicielskiej
mi³oœci. W rodzinach zastêpczych mo¿e przebywaæ nie wiêcej ni¿ troje dzieci
za wyj¹tkiem rodzeñstwa.

Rodzinê zastêpcz¹ mog¹ tworzyæ:
- ma³¿onkowie lub osoba nie pozostaj¹ca w zwi¹zku ma³¿eñskim,
- maj¹ ukoñczone specjalne szkolenie organizowane przez organizatora

rodzinnej pieczy zastêpczej lub prowadzone przez oœrodek adopcyjny,
- zobowi¹zali siê nale¿ycie sprawowaæ pieczê zastêpcz¹ i nie s¹ pozbawieni

w³adzy rodzicielskiej,
- nie maj¹ ograniczonych zdolnoœci do czynnoœci prawnych, a s¹ zdolne do

sprawowania w³aœciwej opieki co jest potwierdzone zaœwiadczeniem lekarskim
o stanie zdrowia wystawione przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

- maj¹ opiniê o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pe³nienia funkcji
rodziny zastêpczej wystawionej przez psychologa, który posiada wykszta³cenie
wy¿sze magisterskie na kierunku psychologia i ma co najmniej  dwuletnie
doœwiadczenie w poradnictwie rodzinnym,

- posiadaj¹ odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe,
- przebywaj¹ na terenie Polski.
Rodziny zastêpcze mog¹ sprawowaæ opiekê nad ma³oletnim dzieckiem,

którego biologiczni rodzice s¹ nieznani albo pozbawieni w³adzy rodzicielskiej,
lub którym j¹ ograniczono. Nie mo¿na ustanowiæ rodziny zastêpczej dla
dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców ma pe³n¹ w³adzê rodzicielsk¹.

Rodziny zastêpcze przyjmuj¹ dzieci z ogromnym baga¿em prze¿yæ, chorób,
dysfunkcji, po przemocy, zaburzone pod ka¿dym wzglêdem i skrajnym
zaniedbaniu. Przyjmuj¹, oddaj¹ im swój dom i swoja rodzinê. Walcz¹ ze z³ymi
nawykami, usi³uj¹ sprostaæ ich wymaganiom, nadrabiaj¹ w zaleg³ej edukacji,
dbaj¹ o ich zdrowie, a jak zachodzi potrzeba o wskazan¹ rehabilitacjê. To jest
fascynuj¹ce, niesamowicie ubogacaj¹ce ale te¿ trudne i bolesne.

Placówki opiekuñczo - wychowawcze w Gubinie zapewniaj¹ ca³odobow¹,
ci¹g³¹ lub okresow¹ opiekê i wychowanie oraz zaspokajaj¹ swoim
podopiecznym niezbêdne potrzeby bytowe, rozwojowe i spo³eczne. Zapewniaj¹
korzystanie z przys³uguj¹cych na podstawie odrêbnych przepisów œwiadczeñ
zdrowotnych i kszta³cenia.
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1 wrzeœnia 1957 roku rozpoczê³a dzia³alnoœæ Zasadnicza Szko³a Zawodowa
(ZSZ) w Gubinie. W minionym okresie sta³a siê nie tylko placówk¹ oœwiatow¹,

ale równie¿ i kulturotwórcz¹. W 1963 roku pracê w
ZSZ w Gubinie podj¹³ Janusz Papaj, na stanowisku
kierownika zajêæ pozalekcyjnych. Ponadto uczy³
wychowania muzycznego w Szkole Podstawowej Nr1.
Jako kierownik zajêæ pozalekcyjnych zorganizowa³ chór
szkolny, zespó³ mandolinowy oraz zespó³ m³odzie¿owy,
graj¹cy tzw. muzykê  bigbitow¹. Jednoczeœnie  by³
równie¿ wspó³za³o¿ycielem zespo³u muzycznego
"Samuraje" przy MDK-u w W ZSZ stworzy³ zespó³
m³odzie¿owy "Gradusy" w sk³adzie: W³adys³aw
Chwa³ek (gitara), Piotr Wysocki (gitara bas), Jerzy
Tarnowski (gitara), Marcin Natkaniec (perkusja) oraz
wokaliœci: Eugeniusz Kamiñski i Miros³aw
Dobersztajn. Zespó³ muzyczny "Gradusy" wystêpowa³

na ró¿nych
uroczystoœciach
szkolnych i
œrodowiskowych
jak np."Wiosna
nad Nys¹", fajfy
w MDK-u itd.

W 1965 roku
zespó³ "Gradusy"
wyst¹pi³ z
koncertem na
do¿ynkach w
Wa ³ o w i c a c h .
Oprócz zespo³u

"Gradusy" Janusz Papaj utworzy³ zespó³ dziewczêcy, co by³o w Gubinie ma³¹
sensacj¹. W zespole gra³y m.in. Zofia Pop³awska (gitara), jej siostra Jadwiga
(gitara), Maria Wilczek (gitara) i Zofia Snarska (perkusja).

W 1967 roku Janusz Papaj wyjecha³ z Gubina do Zielonej Góry i podj¹³

Edmund Rodziewicz

Zespo³y muzyczne w Zespole
Szkó³ Zawodowych w Gubinie

e_rodziewicz@poczta.fm

Janusz Papaj
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foto Edmund

pracê w Miejskim Oœrodku Kultury w Zielonej Górze. W 1969 roku w 25.
Lubuskiej Gie³dzie Piosenki zdoby³ II miejsce w kategorii solistów. Pracowa³ w
Radiu Kielce, a nastêpnie od 1976 roku w Radiu Bia³ystok, gdzie popularyzowa³
muzykê  jazzow¹. Jest znanym muzykiem, kompozytorem i aran¿erem.
Ukoñczy³ PWSM w Poznaniu (magister sztuki) i Wydzia³ Muzyki Rozrywkowej
oraz Jazzu w PWSM w Katowicach. Jego piosenki œpiewa³y znane gwiazdy
estrady lat 70 i 80-tych jak min. Anna Jantar.

Po wyjeŸdzie Janusza Papaja z Gubina, stworzony przez niego zespó³
m³odzie¿owy "Gradusy" prowadzi³ dalej W³adys³aw Chwa³ek. Nowy sk³ad
zespo³u przedstawia³ siê nastêpuj¹co: W³adys³aw Chwa³ek (gitara),Edward
Sobiech (gitara),Ryszard Janowski (gitara basowa) i Henryk Koœciów (perkusja).

Po odejœciu W³adys³awa Chwa³ka z ZSZ (ukoñczenie szko³y) powsta³ kolejny
zespó³ m³odzie¿owy w sk³adzie: Henryk Koœciów (perkusja), Sylwia Podhalicz
(wokal), Andrzej Jaworski (wokal), Kazimierz Romanowski (gitara) i Edward
Sobiechowski (gitara) - foto 7.

W 1974 roku  Boles³aw M³odawski zosta³ kierownikiem zajêæ pozalekcyjnych.
Stworzy³ dwa zespo³y muzyczne i kapelê podwórkow¹. Zespo³y koncertowa³y w
gubiñskich zak³adach pracy z programem "Ludziom dobrej roboty" oraz podczas

Zofia Pop³awska (gitara), jej siostra Jadwiga (gitara), Maria Wilczek (gitara) i Zofia
Snarska (perkusja).
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uroczystoœci szkolnych..
W 1978 roku po odejœciu z pracy Boles³awa M³odawskiego, na jego miejsce

zosta³ zatrudniony Jerzy Zaj¹c, który kontynuowa³ prowadzenie zespo³ów
muzycznych.

W 1983 roku na stanowisko instruktora zajêæ muzycznych zosta³ powo³any
Witold Szymaniec -doœwiadczony muzyk. Pracowa³ na tym stanowisku do 2003
roku, prowadz¹c zespo³y muzyczne graj¹ce m.in. muzykê heavy metalow¹. W
ramach wspó³pracy ZSZ z Europa - Schule z Guben prowadzi³ zespó³
m³odzie¿owy graj¹cy utwory m.in. zespo³u "Metalica". Zespo³y prowadzone przez
instruktora Witolda Szymañca nosi³y nazwy "New Zomo" i "Moyses", a grali w
nich m.in. Ewa Bartosik (wokalistka), Agnieszka Dziedzic (wokalistka, gitara
rytmiczna), Marcin Kwieciñski (gitara basowa), Marcin Patela (keyboard) i
inni.

Po 2003 roku ze wzglêdu na brak œrodków finansowych w ZSZ zaprzestano
prowadzenia zespo³ów muzycznych.

Tak przedstawia siê historia zespo³ów muzycznych w Zespole Szkó³
Zawodowych w Gubinie, któr¹ uda³o siê ocaliæ od zapomnienia dziêki pomocy
takich osób jak: Janusz Papaj, Witold Szymaniec, Józef Andrys, Sylwia
S³ugocka, Ewa Skalska, Boles³aw M³odawski, Ryszard Janowski, Piotr Wysocki
i inni. Serdecznie wszystkim za okazan¹ pomoc dziêkujê.

foto 7
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W tym artykule przedstawiam kilka ciekawostek o d³ugoœci ¿ycia ptaków na
podstawie informacji zawartych w niektórych dawnych publikacjach (nie zawsze
dok³adnych, a czêsto mocno przesadzonych) oraz obr¹czkowania. Zapewne ka¿dy
z nas s³ysza³ opowiadania o d³ugowiecznoœci ptaków i nie chodzi tu o
legendarnego "feniksa", ale o ptaki istniej¹ce np. or³y, ³abêdzie, kruki, sowy
itd. Na obecn¹ chwilê najlepsz¹ metod¹ poznawania d³ugoœci ¿ycia ptaków jest
ich obr¹czkowanie. Prekursorem tej metody by³ Duñczyk Hans Christian
Cornelius Mortensen (1856-1921), który wprowadzi³ j¹ w 1898 roku. Na
podstawie tzw. wiadomoœci powrotnej (przes³anie numeru odczytanej obr¹czki
do Stacji Ornitologicznej) ornitolodzy s¹ w stanie okreœliæ wiek ptaka, a tak¿e
trasê jego przelotu. W Polsce obr¹czkowanie ptaków rozpoczêto w 1931 roku.
Zapewne niektórych czytelników zdziwi informacja, ¿e ptaki w niewoli ¿yj¹ z
regu³y d³u¿ej ni¿ ich odpowiedniki na wolnoœci. Przyczyn¹ jest ich mniejsze
zagro¿enie, bowiem ptaki dziko ¿yj¹ce, aby przetraæ, musz¹ unikn¹æ bardzo
wielu niebezpieczeñstw. W dawnej literaturze znajdujemy taki przyk³ad:
"makol¹gwy w domu chowane po lat 15, kogut po 20, a papugi po 30 i wiêcej lat
¿y³y. Zdaje siê nawet, ¿e ten wiek ptaków nierównie dalej rozci¹ga siê. S¹
przyk³ady, ¿e or³y i papugi w stanie niewoli po przesz³o 100 lat ¿y³y. Autorzy
Encyklopedyi wspominaj¹, ¿e jeden ³abêdŸ ¿y³ lat 300, gêsi 80 i tyle¿ pelikany"
(Sylwan [1] 1836 Nr 1-2, str. 228). A co na to obecna wiedza? Otó¿ orze³ przedni
na wolnoœci mo¿e prze¿yæ ponad 20 lat (najstarszy zaobr¹czkowany osobnik
prze¿y³ 32 lata) lecz w niewoli ptaki te ¿yj¹ d³u¿ej, bo nawet 40 lat. Podobnie
bielik, który na wolnoœci do¿ywa 30, a w niewoli 40 lat. Porównajmy niektóre
dane dotycz¹ce d³ugoœci ¿ycia ptaków przedstawionych przez pioniera leœnictwa,
uznawanego za ojca ornitologii niemieckiej Johann Matthäus Bechsteina (1757-
1822) i tych wynikaj¹cych z obr¹czkowanie. Bechstein przytacza wysoki wiek
niektórych ptaków (zapewne przebywaj¹cych w niewoli) np. s³owika, który ¿y³
25 lat, skowronka 24 lata, szczyg³a 23 lata i drozda 17 lat. Natomiast z
obr¹czkowania wynika, ¿e najstarszy zaobr¹czkowany s³owik szary ¿y³ 9 lat,
skowronek 10 lat (œrednio tylko 3 lata), szczygie³ 12 lat (w niewoli 15-19 lat), a

Kilka ciekawostek o d³ugoœci
¿ycia ptaków, równie¿ tych,
które spotkamy na Ziemi
Gubiñskiej

Julian Lewandowski
julian.viridis@wp.pl



52  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

najstarszy drozd œpiewak mia³ 13 lat i 9 miesiêcy. PrzejdŸmy do d³ugoœci ¿ycia
innych ptaków. £abêdŸ niemy ¿yje œrednio 18 lat, jednak¿e znaleziony w Danii
osobnik prze¿y³ lat 40. To nie wszystko, bowiem w czasopiœmie "Sylwan"
znajdujemy taki wpis: “D³ugim ¿yciem ciesz¹ siê te¿ ³abêdzie, jak tego dowodzi
jeden z tych ptaków, który w londyñskim parku St. James zgin¹³ w 1840, licz¹c
72 lata", i dalej " W Akwar ko³o Amsterdamu zdech³ w roku 1675 oswojony
³abêdŸ, który dosta³ siê tam w roku 1573. Datê tê stwierdzi³ napis umieszczony
na obr¹czce, któr¹ ptak mia³ na szyi”. By³ to wiêc osobnik 102 letni! Czy obie te
wiadomoœæ s¹ niedok³adna czy te¿ przesadzone? Wspomnijmy teraz o krukach
i ich legendarnej wrêcz d³ugowiecznoœci. Zobaczmy co o nich pisze S. Jundzi³³
(1761-1847) w swoim dziele "Zoologia Krótko Zebrana czêœæ druga - Ptastwo" -
"Kruk jest ptakiem bardzo d³ugowiecznym; s¹ przyk³ady, i¿ kruki w domu
chowane po sto lat ¿yj¹". Obecnie jeszcze wielu ludzi jest przekonanych, ¿e
ptaki te ¿yj¹ 70-80, a nawet 120 lat. A jak jest rzeczywiœcie? Dziko ¿yj¹ce kruki
¿yj¹ ok. 10-15 lat (¿yj¹cy najd³u¿ej obr¹czkowany osobnik prze¿y³ 15 lat). Lecz
rejestrowano tak¿e ptaki ponad 40 letnie. Dobrym przyk³adem jest tu szeroko
znany kruk z londyñskiej wie¿y Tower, który do¿y³ 44 lat. Wiêc jak to jest z t¹
d³ugowiecznoœci¹? Chyba tak, jak napisa³ rzymski poeta Owidiusz (43 p.n.e.-
17 n.e.) w utworze "Metafory" - medio tutussimus ibis (œrodkiem pójdziesz
najbezpieczniej). Najd³u¿ej dziko ¿yj¹ca czapla siwa, oznaczona obr¹czk¹
ornitologiczn¹, prze¿y³a 25 lat. A teraz zajrzyjmy do czasopisma "Sylwan", gdzie
znajdziemy tak¹ informacjê "W Bawaryi w roku 1728 na polowaniu z soko³ami
zabito czaplê, która na prawej nodze mia³a pierœcionek z dat¹ 1668 (60 lat). O
d³ugowiecznoœci puchacza, równie¿ znajdujemy informacjê w "Sylwanie",
zacytujmy kilka zdañ o tej sowie. "Angielski ornitolog Medea-Waldow posiada³
do niedawna 71 letniego puchacza, który cieszy³ siê do koñca ¿ycia doskona³ym
zdrowiem i wspólnie ze sw¹ bardzo wiekow¹ samic¹ wychowa³ w ci¹gu lat 93
m³ode" i jeszcze jeden cytat "W Danii zdech³ w roku 1859 puchacz po 100 letniej
niewoli, a miêdzy jego potomstwem znajdowa³ siê okaz 69 letni". A co na to
obecna nauka? W naturze sowy te ¿yj¹ ponad 20 lat, lecz A.G. Kruszewicz (od
2009 roku dyrektor warszawskiego zoo) w ksi¹¿ce "Ptaki Polski" informuje, ¿e
w ogrodach zoologicznych puchacze do¿ywaj¹ 60 lat. Najstarsza obr¹czkowana
sowa uszata (uszatka) ¿y³a 27 lat. Bociany bia³e w niewoli ¿yj¹ ok. 35 lat.
Jednak¿e najstarszy dziko ¿yj¹cy bocian bia³y, zaobr¹czkowany w Szwajcarii
prze¿y³ 39 lat. Natomiast p. Grunej pielêgnowa³ bociana czarnego przez 30, a
mewê srebrzyst¹ przez 45 lat. Nawiasem mówi¹c najd³u¿ej ¿yj¹ca mewa
œmieszka, której wiek oznaczy³ cz³owiek mia³a 32 lata. PrzejdŸmy do mniejszych
ptaków spotykanych powszechnie na terenie Gubina i okolic, których d³ugoœæ
¿ycia okreœli³o obr¹czkowanie (Stacja Ornitologiczna Gdañsk): sikora bogatka
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- 15 lat, jaskó³ka dymówka - 15 lat, strzy¿yk - przeciêtnie tylko 2 lata, szpak -
najd³u¿ej ¿yj¹cy mia³ 20 lat, rudzik - 8 lat (przeciêtnie 2 lata), najd³u¿ej ¿yj¹cy
wróbel, którego wiek oznaczy³ cz³owiek, mia³ 19 lat (œrednio 10 lat), najstarsza
dziko ¿yj¹ca ziêba mia³a 17 lat, natomiast w niewoli do¿y³a podobno 29 lat, gil
- 17 lat, a najd³u¿ej ¿yj¹cy zaobr¹czkowany jerzyk prze¿y³ lat 21. Nasz go³¹b
miejski prze¿y³ co najmniej 7 lat, 8 miesiêcy i 25 dni (w momencie odczytywania
obr¹czki by³ ¿ywy). Lecz najstarszym w historii dziko ¿yj¹cym ptakiem jest
obr¹czkowany 64 letni (nadal ¿yj¹cy) albatros laysa.

Koñcz¹c, chcê jeszcze przytoczyæ jedn¹ informacjê o albatrosie " W roku 1878
za³oga okrêtu "Duchess of Argyla" schwyta³a ko³o przyl¹dka Dobrej Nadziei
albatrosa, który mia³ na szyi puszkê od kompasu, a na niej napis œwiadcz¹cy,
¿e piêtno to otrzyma³ w roku 1840 od za³ogi amerykañskiego okrêtu "Kolumb"
na oceanie Atlantyckim" (Sylwan).

Gubin 5.08.2021
Przypis:
[1] "Sylwan" - czasopismo naukowe z zakresu nauk leœnych, organ naukowy Polskiego

Towarzystwa Leœnego (PTL). Jest najstarszym leœnym czasopismem naukowym wydawanym
obecnie na œwiecie, ukazuje siê z ma³ymi przerwami od 1820. (Silvanusa - rzymski bo¿ek lasów
i dzikiej przyrody).

Zdjêcie uczniów Szko³y Podstawowej w Bie¿ycach w latach 40. ub. wieku (tekst na str. 21).
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¯ydzi w dawnym Gubinie

Zenon Pilarczyk

Gdy otrzyma³em propozycjê takiego tematu od Naczelnego mia³em
w¹tpliwoœci, czy to w³aœciwa mniejszoœæ narodowa, której mo¿na poœwiêciæ
³amy naszego Biuletynu. Powinniœmy pisaæ o £u¿yczanach, rdzennych
mieszkañcach tej Ziemi, bratnim narodzie s³owiañskim. Na szczêœcie w
Biuletynie znalaz³y siê ostatnio artyku³y o najmniejszym narodzie
s³owiañskim. Badania wykazuj¹, ¿e do wojny trzydziestoletniej (1618-1 648)
£u¿yczanie stanowili 1/3 miejscowej ludnoœci. PóŸniej kolonizacja niemiecka
nasili³a siê i liczba tej ludnoœci systematycznie ulega³a zmniejszeniu. W
minionych wiekach pochodzenie etniczne nie mia³o zasadniczego znaczenia.
Liczy³ siê status maj¹tkowy. Monarchie by³y dynastyczne i sk³ad
narodowoœciowy pañstw do XIX w. nie mia³ wiêkszego znaczenia. Dla £u¿yczan
tragiczny by³ rok 1945. Zostali oni wysiedleni tak jak wszyscy mieszkañcy z
terenu £u¿yc Wschodnich. Na innych terenach np. Warmii czy Œl¹sku
Opolskim stosowano jak¹œ weryfikacjê. Najczêœciej by zostaæ wystarczy³o znaæ
modlitwê (pacierz) po polsku. PóŸniej niestety rzeczywistoœæ PRL i tak sk³oni³a
tych mieszkañców do wyjazdu do RFN.

Opisuj¹c licz¹c¹ prawie dwa tysi¹ce lat diasporê ¿ydowsk¹ musimy
przyznaæ, ¿e jest to fenomen na skalê œwiatow¹. Po upadku powstania
przeciwko Rzymianom w 71 r. Imperium wypêdzi³o wszystkich ¿ydowskich
mieszkañców z Palestyny. Zabroniono im powrotu w rodzinne strony. Tereny
dawnej ojczyzny zasiedlili nowi mieszkañcy, g³ównie Arabowie. W Gubinie
pierwsz¹ zmiankê o tym narodzie znajdujemy w akcie saskiego ksiêcia Rudolfa
I z 13 paŸdziernika  1319 r. Aktem tym ksi¹¿ê zrówna³ ich w prawach z
pozosta³ymi mieszkañcami miasta. By³o to wydarzenie bardzo rzadko wówczas
spotkane. Uwa¿a siê, ¿e w³adcy czêsto zrównywali przedstawicieli Narodu
Wybranego w prawach by zapewniæ sobie dop³yw podatków. Trudno okreœliæ
liczebnoœæ spo³ecznoœci ¿ydowskiej w owym czasie. Brak Ÿróde³ w tej sprawie.
Historycy okreœlaj¹ ich liczebnoœci na pocz¹tku XV w na podstawie dokumentu
wystawionego przez radê miasta,w którym przyznano rzeŸnikom ¿ydowskim
prawo do wystawienia 4 ³aw miêsnych w mieœcie z 32 istniej¹cych. Wówczas
liczbê mieszkañców Gubina szacowano na oko³o 3 000. Na tej podstawie
szacuje siê liczbê ¯ydów na ok. 370 osób w 1408 r.Pierwsza wzmianka o
cmentarzu ¿ydowskim pochodzi z 1449 r. W nastêpnych wiekach nic nie pisze

zenpil@wp.pl
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siê o tej mniejszoœci religijnej. Mo¿e, by³a to wstydliwa sprawa.
Prawdopodobnie jak w innych miastach £u¿yc zostali oni wypêdzeni z miasta.
Powodem by³o zapewne nie sprostanie przez miejscowych konkurencji w
handlu. W 1499 r. wydano na ¿¹danie mieszczan ³u¿yckiej miejscowoœci £uków
edykt królewski nakazuj¹cy ̄ ydom opuszczenie miasta w ci¹gu jednego roku.
W czasach pruskich prowadzono ju¿ ewidencjê ludnoœci, robiono spisy
powszechne. Na tej podstawie znamy sk³ad narodowoœciowy ludnoœci. Mo¿emy
odnotowaæ liczbê osób przyznaj¹cych siê do narodowoœci ³u¿yckiej : 1843 r. -
1048 osób, 1849 r. - 876 osób, 1858 r. - 872 osoby ale ju¿ w 1861 r. tylko 17
osób. Dane te dotycz¹ powiatu gubeñskiego. Wed³ug tego spisu w 1843 r .
nasz teren zamieszkiwa³o 133 ¯ydów. W latach nastêpnych odnotowano
nastêpuj¹ce liczby: 1859 r.- 172 osoby (w mieœcie Guben 113 osób),1904 r -
225 osób w 1933 r. - 202 osoby. Spis ludnoœci z 17 maja 1939 roku podaje 98
¯ydów w mieœcie Guben. Nastêpny spis z 29 paŸdziernika 1946 r. w Guben
notuje 2 osoby p³ci ¿eñskiej narodowoœci ¿ydowskiej. W ci¹gu 12 lat rz¹dów
nazistowskich gmina ¿ydowska miasta Guben przesta³a istnieæ. Mimo
niewielkiej liczby wyznawców religii moj¿eszowej ich znaczenie i wp³yw na
rozwój miasta by³o ogromne. Pe³nili oni eksponowane funkcje spo³eczne ³¹cznie
z burmistrzem miasta. Byli te¿ znacz¹cymi fabrykantami, lekarzami,
prawnikami i kupcami. Wymieñmy tu dr Alfreda Glûcksmanna  burmistrza
miasta w latach 1912-1924. Jego osi¹gniêcia i dokonania pozosta³y do dziœ.
Rz¹dzi³ w bardzo trudnym okresie I wojny œwiatowej i wielkiego kryzysu
gospodarczego po jej zakoñczeniu. Urodzi³ siê 24.09.1875 r w Mi³owicach na
Górnym Œl¹sku. Po ukoñczeniu Szko³y Ksi¹¿êcej w Pszczynie studiowa³ w
Heidelbergu i Wroc³awiu. W 1897 r. we Wroc³awiu obroni³ pracê doktorsk¹
pt. “Moc prawna postanowieñ w procesach karnych dotycz¹cych konfiskat i
zabezpieczeñ”. Jej reprint ukaza³ siê ponownie w 1977 r. Doœwiadczenie
samorz¹dowca zdobywa³ jako radny miejski w Neukölln. Na fotel burmistrza
zosta³ powo³any 12 kwietnia 1912 r. zwyciê¿aj¹c z 78 kandydatami na to
stanowisko. Po dwóch latach otrzyma³ stanowisko nadburmistrza miasta.
Pracê w urzêdzie rozpocz¹³ od reform wewnêtrznych. Powo³a³ piêæ wydzia³ów
zajmuj¹cych siê ca³okszta³tem spraw miejskich. Rozpocz¹³ sprzeda¿ dzia³ek
miejskich co przysporzy³o miastu dodatkowych dochodów. Móg³ sfinansowaæ
budowê szko³y im Hindenburga przy ul . Gen. K. Pu³askiego (zniszczona w
czasie dzia³añ wojennych). Z jego inicjatywy przedsiêbiorca Adolf Wolf
ufundowa³ miastu muzeum (po wojnie b. WDT) otwarte 4 lutego 1913 r.
Jesieni¹ 1913 r. odkupi³ od ziemianina Seydla m³yn przy Wielkim Moœcie.
Zosta³ on nastêpnie przekazany do modernizacji przedsiêbiorstwu AEG
(elektrownia) co znacznie poprawi³o zaopatrzenie miasta w energiê
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elektryczn¹. Powo³a³ miejsk¹ pomoc spo³eczn¹, która zajê³a siê opiek¹
najbiedniejszych mieszkañców. Zatrudni³ dzielnicowe opiekunki. Wspiera³
sztukê i artystów. Powo³a³ Towarzystwo Filharmoniczne i Spó³dzielniê
Sceniczn¹, która z powodzeniem prowadzi³a Teatr Miejski. By³ to taki jedyny
przypadek w ca³ych Niemczech. Wspiera³ edukacjê dziewcz¹t poprzez
powo³anie gimnazjum ¿eñskiego (dzisiejszy budynek LO przy ul. Piastowskiej).
W czasie I wojny œwiatowej g³ównym zadaniem nadburmistrza by³o
zaopatrzenie ludnoœci miasta w podstawowe artyku³y ¿ywnoœciowe. Ponadto
przej¹³ honorowo organizacjê obozu dla jeñców wojennych w Gross Breesen,
który istnia³ od wrzeœnia 1914 r. do czerwca 1921 r. Jeñcy z tego obozu
wykonali wiele prac na rzecz miasta. Pozostawa³ w dobrych kontaktach z
kanclerzem Rzeszy Hansem Lutherem i zosta³ wybrany do parlamentu
krajowego prowincji Brandenburg. Za jego rz¹dów w trudnych czasach kryzysu
zosta³ wybudowany nowy Wielki Most na Nysie £u¿yckiej, oddany do u¿ytku
pod koniec paŸdziernika 1922 r. Równie¿ jemu zawdziêczamy budowê
nowoczesnego Urzêdu Miasta (obecnie siedziba urzêdu Gminy Wiejskiej i
Delegatury Powiatu przy ul. Obroñców Pokoju) otwartego na pocz¹tku
wrzeœnia 1923 r. O uznaniu jakim siê cieszy³ mo¿e œwiadczyæ propozycja objêcia
urzêdu nadburmistrza Cottbus, której nie przyj¹³. Mimo tych sukcesów w
1924 r. przegra³ wybory na now¹ kadencjê nadburmistrza z Heinrichem
Lassem. Rozgoryczony wyprowadzi³ siê z rodzin¹ do Berlina. Prze¿y³ wojnê.
Jak wielu z ok. 30 tys. bogatych ¯ydów po ,, nocy kryszta³owej" 9 listopada
1938 r. zosta³ zes³any do obozu w Sachsenhausen. Stosowano tam przemoc i
usi³owano zastraszyæ uwiêzionych by za niewielk¹ cenê pozbyli siê swoich
maj¹tków i emigrowali z Niemiec. Po wprowadzeniu ustawy o czystoœci krwi
niemieckiej (15.09.1935 r.) naziœci stosowali zasadê oczyszczenia rasy aryjskiej
- ,,aryzowanie". Polega³o to na pozbawieniu nie aryjczyków maj¹tków i prawa
wykonywania zawodu. Dr Alfred Glücksmann doskonale przewidzia³
przysz³oœæ i wyemigrowa³ do Palestyny. Po wojnie wróci³ do Niemiec i zmar³
4 kwietnia 1960 r. Niestety jego córka Heidi wraz z mê¿em i dwojgiem synów
zostali zamordowani w obozie koncentracyjnym na wschodzie.

Prawie wszystkich miejscowych ¯ydów wymordowano do maja 1942 r.
Dok³adna data i miejsca œmierci nie s¹ znane. Wiele znacz¹cych fabryk w
Guben by³o w³asnoœci¹ ¯ydów. Wymieñmy tu dr Aleksandra Lewina. Urodzi³
siê on 18 sierpnia 1879 r. w Wiedniu jako syn prof. Siegfrieda Lewina i by³
krewnym kupca Hermana Lewina. Ukoñczy³ gimnazjum w Berlinie - Pankow.
Studiowa³  prawo i nauki polityczne w Berlinie, Frankfurcie n. Menem i
Erladen. Tytu³ doktora praw uzyska³ 20 czerwca 1919 r. na podstawie pracy:
"Ukryte rezerwy spó³ek akcyjnych i spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹".
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W 1920 r. zosta³ on naczelnym dyrektorem
Berliñsko-Gubiñskiej Fabryki Kapeluszy S.A.
Ponadto sprawowa³ rozliczne urzêdy i funkcje
publiczne. W latach 1930-1933 sprawowa³ funkcjê
przewodnicz¹cego Izby Handlowo-Przemys³owej w
Cottbus, która obejmowa³a ca³e Dolne £u¿yce. By³
te¿ cz³onkiem Krajowej Rady Kolei ¯elaznych z
siedzib¹ we Wroc³awiu oraz cz³onkiem Komisji
G³ównej Niemieckiego Kongresu Przemys³owo-
Handlowego w Berlinie. Po dojœciu nazistów do
w³adzy uda³o mu siê uciec z Niemiec miêdzy majem,
a czerwcem 1939 r. do Portugalii gdzie
prawdopodobnie zmar³.

Wielu gubiñskich ¯ydów by³o kupcami i
w³aœcicielami sklepów. Mo¿emy tu przytoczyæ wiele
nazwisk z pocz¹tku XX w. Sklepy z materia³ami
tekstylnymi prowadzili: Herman Meier - Rynek
37, Louis Kayser - Rynek 31 i Louis Peiser- ul.
Westerplatte 5. Sklep obuwniczy prowadzi³ J.
Podschubski - ul. Westerplatte 13 a sklep z
kapeluszami Heinrich Kronheim - ul. Zygmunta
Starego. ¯aden z wy¿ej wymienionych budynków
dziœ nie istnieje.

Gdy NSDAP og³osi³o bojkot ¿ydowskich sklepów,
¿ydowskich towarów, ¿ydowskich adwokatów, 1
kwietnia 1933 r. to bojówki SS i SA zajê³y dom
towarowy Karzentra, dom towarowy d. Wolff
Krimmer, sklep Hermana Meiera oraz magazyn
obuwniczy Bata. Nie pomog³o og³oszenie prasowe
Otto Salomona: “Poprzez narodziny i chrzest jestem
cz³onkiem Koœcio³a Ewangelickiego”.

Zawody prawnicze w tym czasie sprawowali:
Gustaw Marcus - Frankfurter Str. 23, Fritz

Salomon- Berliner Str. 5 a, Walther Heese - Alte Post Str. 49, Theodor
Warschauer  -  Marktplatz 15. Po dojœciu Hitlera do w³adzy w 1933 r. grupa

Dr  Aleksander   Lewin -
1938 r. w 1939 r. ucieka do
Portugalii.

Doris Kaplan w 1937 r.
rozpoczyna naukê szkoln¹.
Córka dr Ernesta Kaplana
mieszka³a na ul.
Piastowskiej  nr 2 .
Zagazowana w obozie
koncentracyjnym.
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m i e j s c o w y c h
lekarzy o
p o g l ¹ d a c h
n a r o d o w y c h
zaczê³a domagaæ
siê "ograniczenia
wp³ywu lekarzy
¿ydowskich i
marksistowskich".
W tym czasie w
Guben pracowali
n a s t ê p u j ¹ c y
l e k a r z e
¿ydowscy: dr
S i e g f r i e d
Goldschmidt -
laryngolog, dr
Ernst Kaplan, dr
Paul Cohn, dr

Kurt Berent- dermatolog, dr Alfred Lichtwitz- stomatolog oraz dr Josef Smoira-
internista. Wszyscy oni niebawem pozbawieni zostali prawa wykonywania
zawodu.

Jak widzimy z powy¿szego wykazu nazwisk ta niewielka grupa wyznaniowa
mia³a du¿y wp³yw na ¿ycie ówczesnego miasta. Wnios³a trwa³y dorobek w
jego rozwój. Nie wykluczone, ¿e nie jest to pe³ny wykaz osób. Opisanie
wszystkich ¿yciorysów wykracza poza ramy tego niewielkiego artyku³u.
Osobnym tematem jest dorobek materialny po tej spo³ecznoœci, który pozosta³
do dzisiejszego dnia. Ale to temat na oddzielny artyku³.

¯ród³a :
Struktura narodowoœciowa i spo³eczna mieszkañców Gubina na przestrzeni wieków - dr Stanis³aw
Kowalski.
Gubin: Zarys historii miasta - ZESZYTY LUBUSKIE nr 22. Wyd.  Lubuskie Towarzystwo Kultury
- Zielona Góra , 1987 r.
Historia ¯ydów w Guben (Gubin-Guben Euromiasto), broszura bez daty. Projekt zrealizowany
dziêki wsparciu Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. Z tego wydawnictwa pochodz¹ zdjêcia.
S¹siedzi sprzed lat. ¯ydzi w Gubinie - Andreas Peter. Egzemplarz sygnalny (prawdopodobnie
nie wydany ).
Dostêpne informacje z Internetu

Ludwig A. Meyer z rodzin¹ udaje siê na parowiec Bremen i ucieka
do Anglii w 1933 r. pozostawiaj¹c w Guben garbarniê skóry i
rodzinn¹ willê w której 24.02.1996 r. otwarte zostaje b.
Niemiecko-S³owiañskie Centrum Kultury. Przed 1945 r. mieszka³
w niej dowódca garnizonu Guben.
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£omy. Historia i wspó³czesnoœæ

Tadeusz Lech
chelt@interia.pl

 Wieœ £omy po³o¿ona jest w województwie lubuskim, powiecie kroœnieñskim
w Gminie Gubin nad rzek¹ £omiank¹ (Strumieniem), lewym dop³ywem Odry
o d³ugoœci 23 km, która wyp³ywa ko³o Bronkowa. W latach 1975-1998
miejscowoœæ administracyjnie nale¿a³a do województwa zielonogórskiego.
Przez wieœ biegnie droga powiatowa. Do s¹siednich miejscowoœci odleg³oœæ
wynosi: Kosarzyn 3,1 km, Chlebowo 5,5 km, do Gubina 12 km.

Identyfikator miejscowoœci £omy w systemie SIMC to 0909420, a
wspó³rzêdne GPS wsi £omy to (14.801111, 52.063889).

W po³owie
p i e r w s z e g o
tysi¹clecia n.e.
p l e m i o n a
p o ³ a b s k i c h
S ³ o w i a n :
£ u ¿ y c z a n i e ,
M i l c z a n i e ,
S e r b o w i e ,
G ³ o m a c z e ,
Niszanie i inni,
zaludniali tereny
wzd³u¿ biegu rzek
£aby, Sali i Odry.

W pocz¹tku VI
wieku z zachodu

na nich zaczê³y nacieraæ plemiona germañskie. Trwa³a zaciek³a walka. Czêœæ
ludnoœci nie wytrzyma³a germañskiego naporu i ruszy³a na po³udnie, w stronê
Ba³kanów. Po pokonaniu S³owian przez plemiona germañskie w X wieku
zaczê³a siê epoka germanizacji. Jednak przetrwa³y ³u¿yckie nazwy
miejscowoœci, kultura i jêzyk ³u¿ycki. Z przekazów historycznych wiadomo,
¿e na pocz¹tku XX wieku ludnoœæ w Lahmo mówi³a  po ³u¿ycku.

£u¿ycka nazwa miejscowoœci - Lomy, niemiecka - Lahmo. Po raz pierwszy
wzmiankowana w dokumencie z roku 1316 jako Leume nad jeziorem £¹kowym

Porównanie po³o¿enia na mapie z 1929 r. ze wspó³czesn¹
Google.
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( Wiesen See). W œredniowieczu istnia³ tu gród obronny, po którym zachowa³o
siê niewielkie wzniesienie. Od 1370 do 1817 roku wieœ by³a w³asnoœci¹
klasztoru w Neutzelle. W 1416 roku wieœ nazywa³a siê Lome, w 1524 roku
Lohme, a póŸniej Lahmo. W latach 1416 do 1426 jest wymieniana w
historycznych zapiskach jako starostwo zamieszka³e przez bartników. Miejsce
po³o¿enia wsi nosi³o w tamtych czasach nazwê "Góra zamkowa" lub "Stary
zamek".

Wieœ w XIII - XIV wieku, to typowa ulicówka o zwartej zabudowie po obu
stronach drogi.

W 1549 roku w wyniku zatargów pomiêdzy klasztorami w Neuzelle i
Chlebowie opat Mathias z Neutzelle kaza³ usypaæ wa³ w pobli¿u wsi, który
spowodowa³ zalanie ³¹k pod Chlebowem.

We wsi istnia³ maj¹tek ziemski, wymieniany w 1823 roku. Do maj¹tku
nale¿a³ folwark po³o¿ony ok.1,5 km na wschód od granic wsi.  Dziœ nie
istniej¹cy. Pisz¹c artyku³ o Kosarzynie nie wiedzia³em gdzie znajdowa³ siê
m³yn wiatrowy. Znalaz³em Windmühle na fotogafi poni¿ej.

W XIX wieku
zabudowa wsi
wielodro¿nicowa  z
kilkoma ci¹gami ulic
o nieregularnym
kszta³cie (niem.
Haufendorf). W tym
c z a s i e
funkcjonowa³a  we
wsi cegielnia. W XX
wieku na po³udnie
od miejscowoœci by³o
jeszcze zarastaj¹ce

jezioro Wiessen See. Dziœ ju¿ wyschniête. W ksi¹¿ce "Rezerwaty przyrody w
województwie lubuskim - przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ, przysz³oœæ" autorstwa
Andrzeja Jermaczka i Marka Maciantowicza obszar po jeziorze zaliczony zosta³
do rezerwatu. Znalaz³y siê tu sprzyjaj¹ce warunki do rozwoju ³¹k
ramienicowych, czyli podwodnych zbiorowisk roœlinnych zdominowanych przez
ramienice(Makroglony) o ró¿nej wielkoœci - od kilku centymetrów do mniej
wiêcej metra).

W odleg³oœci 2,3 km na po³udnie od wsi  by³y dwa jeziora: Tiefen-See i
Langer-See  (dziœ jez. G³êbno (potocznie nazwa "G³êbokie" i Bagniste).

Wieœ Lahmo z folwarkiem.
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Mieszkaj¹cy tu ludzie zajmowali siê g³ównie rybo³ówstwem na pobliskiej
Odrze oraz upraw¹ roli i hodowl¹ zwierz¹t. W pobli¿u jeziora Tiefensee by³a
ferma  owiec wrzosowatych Heideschaferei.

Kilka domów zosta³o zbudowanych w latach 1728 do 1746. By³y to domy

Po³o¿enie jezior  Tiefen-See i Langer-See (dziœ jez. G³êbno i Bagniste) i zabudowania
hodowli owiec Heideschaferei.
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parterowe z dwuspadowymi dachami.

Jak podaje "Neues Lausitzsches Magazin" w 1817 roku we wsi by³o 57
domów, 2 du¿e gospodarstwa rolne i 8 drobnych, reszta to pomniejsze. Liczba
ludnoœci zamieszkuj¹cej Lahmo wynosi³a wed³ug rejestru genealogicznego w
roku:

1844 - 321 osób na 59 gospodarstwach (wg. Topographisch - statistische
Uebersicht des Regierungsbezirks Frankfurt a. d. O.)
1867 - 365
1895 - 228
1910 - 318  a wg https://www.ziltendorf.com/guben.html - 326
1925 - 328 na 78 gospodarstwach domowych
1933 - 364
1939 - 363 a wg  https://www.ziltendorf.com/guben.html - 344

Wed³ug skorowidza nazw miejscowoœci Pomorza Zachodniego i Ziemi
Lubuskiej na 17.05.1939 - mieszka³o tu 314 ludzi - doœæ du¿a rozbie¿noœæ.

Jak podawa³ pan Schulze, miejscowy kronikarz z Ratzdorf, w "Gazecie
Gubeñskiej" w roku 1940 stado krów mlecznych liczy³o 114 sztuk. Piêciu
gospodarzy mia³o po 6 sztuk krów. W czasie II wojny œwiatowej z Lahmo
zginê³o 38 mieszkañców.

Powierzchnia wsi w 1895 roku wynosi³a - 8,532 m?,  a w roku 1931 -  10.996 m2.
Od 1.04.1935 r. by³a tu parafia. Sklep kolonialny (Koloniawaren) prowadzi³

Max Kubies. We wsi sta³ pomnik - Kriegerdenkmal u. Hitlereiche i posadzony
d¹b na czeœæ Adolfa Hitlera. By³a szko³a i stary dom kryty strzech¹.

Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej i opuszczeniu wsi przez Niemców zaczêli
przybywaæ tu jako pierwsi osadnicy wojskowi i cywilni zajmuj¹c opuszczone
domostwa. Jan Bojanowski - mieszkaniec £omów - za³o¿y³ szko³ê w 1947
roku. Zosta³ te¿ jej pierwszym nauczycielem.

W pierwszym roku dzia³alnoœci szko³y funkcjonowa³y dwie klasy (I i II), do
których uczêszcza³o 25 uczniów. Szko³a istnia³a do 1973 roku. PóŸniej dzieci
uczy³y siê w Gminnej Szkole w Wa³owicach.

W 1948 roku w ramach przebudowy ustroju rolnego zosta³ wykonany
miejscowy plan zagospodarowania terenowego. Obszar wsi wynosi³ w tym
czasie 1.0991 ha. W 1952 roku  mieszka³o w niej 180 osób w 37
gospodarstwach. Nie uda³o siê za³o¿yæ spó³dzielni produkcyjnej. W roku 1958
we wsi dzia³a³o Kó³ko Rolnicze.

W latach 1951 - 1953  pracowa³ w szkole Walenty Robowski - pedagog,
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regionalista i dzia³acz harcerski. Jak wspomina³, w tych latach, wieœ nie
by³a zelektryfikowana i z tego powodu nie móg³ s³uchaæ Radia Wolna Europa.
Po powstaniu NRD w 1949 roku nad jej terytorium z zachodu zrzucano za
pomoc¹ baloników ulotki w jêzyku niemieckim i rosyjskim, które spada³y te¿
w okolicy £omów. Dziêki nim mo¿na by³o poznaæ wiele spraw skrywanych
przez ówczesne w³adze polskie. Pamiêtam (autor tekstu - dop. red.), ¿e kadra
ze stra¿nicy WOP w ¯ytowaniu prosi³a, bym zebrane na polach i w lasach
przez mieszkañców ulotki zabiera³ i przekazywa³ do stra¿nicy. Ulotkami
interesowali siê te¿ funkcjonariusze Urzêdu Bezpieczeñstwa. Czêœæ z nich
gromadzi³em jako historyczne materia³y z zamiarem przekazania do muzeum
w Gubinie.

Zgodnie z Dziennikiem Urzêdowym Województwa Zielonogórskiego nr 6 z
10 kwietnia 1989 roku w sk³ad so³ectwa £omy wesz³a leœniczówka Rybo³owy.
Nazwa ujêta jest tylko w urzêdzie statystycznym.

Wieœ zosta³a zelektryfikowana w latach 1957-1959.
Wed³ug rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego na listê

zabytków wpisane s¹ murowane, parterowe domy z dwuspadowymi dachami:
dom z 1746 r.(nr rej. 718) dom nr 28 z 1728 r. (nr rej. 719), dom nr 34 z 1732
r. (nr rej. 720 z 15.01.1964 ), dom nr 37  (nr rej. 721)  z lat 1723-46.

Przy wjeŸdzie do wsi, po prawej stronie, jad¹c z Kosarzyna, stoi murowana
kapliczka naziemna (fotografia poni¿ej). Powsta³a na terenie przedwojennego
cmentarza dziêki œp. Tadeuszowi Mochnaczowi, mieszkañcowi Gubina i

£omów.

W zaadoptowanej sali lekcyjnej w by³ej
szkole podstawowej znajduje siê  kaplica pw.
Mi³osierdzia Bo¿ego (£omy 49) poœwiêcona
w roku 1992 przez bp. Józefa Michalika.
Kaplic¹ do modlitw i Mszy œwiêtej opiekuje
siê Helena Zaj¹c (tel. 68 359 99 35). Msza
odbywa siê w ka¿d¹ niedzielê o godz. 8.00.

 W listopadzie 1994 roku w by³ym
budynku szko³y, z inicjatywy Janiny
Izdebskiej mieszkanki £omów (do dnia
dzisiejszego) i pracowników Gubiñskiego
Domu Kultury i mieszkañców otwarto
œwietlicê. Jest ona miejscem spotkañ
zgodnie z potrzebami lokalnej spo³ecznoœci
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oraz miejscem gdzie prowadzona jest dzia³alnoœæ gminna w zakresie kultury.
Wed³ug danych archiwalnych pochodz¹cych z Narodowego Spisu

Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ w 2002 roku we wsi £omy by³o 57
gospodarstw domowych. Wœród nich dominowa³y gospodarstwa zamieszka³e
przez jedn¹ osobê - 16 gospodarstw.

8 listopada 2009 r. w Gminie Gubin odby³o siê referendum podczas którego
odpowiadano na pytanie: "Czy jesteœ za powstaniem w Gminie Gubin kopalni
wêgla brunatnego? Obwód wyborczy nr 6 zorganizowano w Zespole Szkó³ w
Chlebowie dla: Chlebowa, Kosarzyna, £omów, Ponika, Rybo³owów
(miejscowoœæ zniesione 1 stycznia 2017) i ¯ytowania. Na 779 uprawnionych
w referendum wziê³o udzia³ 300 osób tj. 38,51%. G³osów na TAK oddano 118
tj. 39,73%, na NIE 179 tj. 60,27%.

Wed³ug Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ z 2011 roku
liczba ludnoœci we wsi £omy wynosi³a 171 osób, z czego 48,0% mieszkañców
stanowi³y kobiety, a 52,0%  mê¿czyŸni. Miejscowoœæ zamieszkiwa³o 2,3%
mieszkañców gminy.

Na dzieñ 31.12.2020 r. wieœ liczy³a 175 mieszkañców.

Kaplica w £omach (foto - http://gminagubin.pl/210-chlebowo.html).



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  65

Tak jak za dawnych czasów bliskoœæ Odry obfituj¹cej w ró¿ne gatunki ryb
œci¹ga, tu wielu wêdkarzy gubiñskich i z ca³ego kraju. Pobliska Odra jest te¿
zagro¿eniem dla wsi podczas powodzi.

W Krajowym Rejestrze S¹dowym zarejestrowane jest " STOWARZYSZENIE
NA RZECZ ROZWOJU GMINY GUBIN" z siedzib¹ £omy 49, którego celem
jest podwy¿szenie spo³eczno-gospodarczego poziomu gminy.

Wa³y przeciwpowodziowe ucierpia³y podczas powodzi w 1997 roku.
Mieszkañcy wystêpowali do ró¿nych instytucji odpowiedzialnych za ich
utrzymanie, ¿eby szkody zosta³y naprawione. Lubuski Zarz¹d Melioracji i
Urz¹dzeñ Wodnych rozk³ada rêce t³umacz¹c siê brakiem œrodków pieniê¿nych.
Jak mówi¹ mieszkañcy do dalszej dewastacji wa³ów przyczyniaj¹ siê wêdkarze
przekraczaj¹c je w niedozwolonych miejscach oraz w³aœciciele aut terenowych,
którzy organizuj¹ sobie tutaj zjazdy.

Dzia³alnoœæ gospodarcz¹ prowadzi pan ¯em³o Andrzej - zak³ad stolarski
oraz zak³ad us³ug leœnych MIR-MAR. Dzia³a IDA - spó³ka cywilna Iwona
Gerlach, Danuta Jaszczyszyn.

Firmê Us³ugi Leœne prowadzi pan Grzegorz W¹sik £omy 10, w której
przewa¿aj¹c¹ dzia³alnoœæ stanowi pozyskiwanie drewna.

So³tysami we wsi byli: 1945 - Jan Mostowski, 1958 - Gerard Mot³och,
1976 -1984 - Jan Jaszczyszyn, 1984 - 1994 - Henryk Staniszewski,
1994 - 1999 - Jacek Radwañski, 1999 - 2010 - Tadeusz Rudaniecki,
2010 - 2018 - Józef Karpiel. Na kadencjê 2018 - 2023 r. wybrany zosta³

Andrzej Zaj¹c.
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Browar "Pod Lwem"  G. Kroll
Historia Browaru G. Krolla mia³a swój pocz¹tek, jak ka¿dy wielki browar,

w ma³ej miejscowoœci Guben  w po³owie XIX stulecia. Za³o¿ony w 1862 roku
browar mia³ swoj¹ siedzibê przy Klosterstr. 65 i tu rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ
pod nazw¹ Browar Krolla. W wykazie mieszkañców z 1866 roku po raz
pierwszy jej w³aœciciel zosta³ w nim zapisany. Wymienia siê  tam dwie osoby
(przypuszczalnie ojciec i syn) z nazwiskiem Kroll - w³aœciciel browaru przy
Klosterstr. 65  i Kroll Georg  mistrz budowlany przy Klosterstr 65. Jednak
trudno jednoznacznie przyj¹æ, ¿e chodzi tu o ojca i syna. Czy dwukrotnie
wymienia siê t¹ sam¹ osobê?

W póŸniejszym opisie historii firmy podaje siê  adres browaru przy
Klosterstr. 65 i zamiennie na Klosterstr. 13/14.  Przy tej wymianie adresu
chodzi stale o ten sam budynek. Oko³o 1869 roku zmieniono ogólnie nazwy i
numeracje domów na wszystkich ulicach. Powodem by³o to, ¿e od 1869 roku
numeracje domów uzale¿niano od daty ich budowy i po 1869 roku przypisano
tak¹ numeracjê na poszczególne ulice.

Georg Hermann Karl Kroll, który ponad 10 lat prowadzi³ swój rodzinny
browar zmar³ w roku 1891.  Od tego czasu wdowa  Rosin zmuszona by³a
kierowaæ firm¹. Pod s³owem "kierowaæ" kry³ siê rozwój i sprzeda¿ w³asnych
produktów na miejscu. S³owo wyszynk wi¹za³o siê z nazw¹ "Centralne kasyno"
i pod t¹ nazw¹ znalaz³o uznanie. Po d³ugich latach ta uznana gospoda zostaje
wynajêta oko³o 1910 roku. Pierwszym wynajmuj¹cym by³ Carl Dusekow, oko³o
1920 roku Emilia Budgenhagen, a oko³o 1935 roku Hans Brettscheider.

Dwaj synowie Rosiny i Georga Kroll  uznali rodziców jako ojców
browarnictwa. To ma³¿eñstwo mia³o prawdopodobnie wiêcej dzieci. Dok³adnej
iloœci nie znamy. Jeden z dwóch synów przeprowadzi³ siê do Gorlitz (Zgorzelca).
Z ³amów znanej gazety  browarnictwa i uprawy chmielu  z 1891 roku mo¿na

Historia gubeñskich browarów
Wiedza przeciêtnego mieszkañca Gubina o przedwojennych browarach
sprowadza siê do trzech browarów, po których do dziœ pozosta³y œlady:
browaru G. Krolla (przy dzisiejszej ulicy Piwnej), browaru Hasellbacha
przy dzisiejszej ulicy Lubelskiej i browaru Gubeñskiego Stowarzyszenia
Browarnictwa obok dzisiejszego Europejskiego Centrum Kszta³cenia
Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Pu³askiego. Dziêki wystawie
zwi¹zanej z gubeñskim browarami, a zorganizowanej przez Muzeum
Miasta i Przemys³u mo¿emy tê wiedzê poszerzyæ. Dziœ dzielimy siê ni¹ z
Pañstwem.
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siê dowiedzieæ, ¿e zosta³ on tam w³aœcicielem browaru "Stare Miasto". M³odszy
syn, Max Kroll wróci³ do Guben i kierowa³ zak³adem swojego ojca z pomoc¹
matki. Zbudowano w 1899r nowy kompleks produkcyjny obok rzeki Nysy w
stylu angielskiego neogotyku. Czerwona ceg³a mia³a w³asny wzór i wymiar.
Nowy kompleks budowlany by³ póŸniej kilkakrotnie rozbudowywany,
poszerzany i posiada³ po³¹czenie z lini¹ kolejow¹. Zim¹ dzia³a³a nowoczesna
wytwórnia lodu z mechanicznym urz¹dzeniem transportowym, które
transportowa³o lód z Nysy do browaru. Bliski zaufany mistrz budownictwa
Karl Stohr wspó³pracowa³ i sta³ u boku w³aœciciela Maxa Krolla. Po³o¿ony
browar przy Ackerstr 1[ (Piwna) by³ nie tylko miejscem produkcji piwa i
podstaw¹ jego istnienia ale tak¿e innych zak³adów jak np. wytwórni s³odu.

Max Kroll sta³ siê niezale¿ny od innych firm konkurencyjnych. Znany by³
w owym czasie wielki zak³ad wytwórni s³odu "Martens i Rathge" oraz "Emil
Haak GmbH" ustawiaj¹cy ceny na rynku.  Przy pomocy swego zak³adu móg³
nie tylko sprzedawaæ s³ód ale u¿ywaæ go do produkcji w³asnej piwa. S³ód,
który produkowa³ Max nadawa³  wyj¹tkowy smak piwu. Zak³ad  Krolla
produkuj¹cy s³ód  dzia³a³ a¿ do koñca wojny.

D³ugie lata dzia³alnoœci firmy spowodowa³y, ¿e Max zosta³ cenionym
mieszkañcem miasta Guben w którym pe³ni³ liczne funkcje spo³eczne.  Od
1915 do 1919 r. by³ radnym Rady Miasta, d³ugoletnim cz³onkiem Zwi¹zków
Pracodawców Zak³adów Produkcyjnych i Handlowych e.V.  " Deichamt", dzia³a³
w Zwi¹zku £owieckim, w Stowarzyszeniu W³aœcicieli Restauracji i Hoteli, w
Zwi¹zku Strzeleckim, w Gubeñskim Klubie Sterników 1905 e.V. Poza tym
by³ w zarz¹dzie gubeñskich stowarzyszeñ gimnastycznych.

Max Kroll zmar³ 4 stycznia 1928 roku. Pozostawi³ ¿onê Agnes i syna Georga
juniora przekazuj¹c im firmê.  Agnes Kroll by³a niezale¿n¹ w³aœcicielk¹
browaru, nie wiadomo jednak czy samodzielnie kierowa³a browarem.
Prawdopodobnie przekaza³a go synowi mimo, ¿e nie posiada³ jeszcze tytu³u
piwowara (rzemios³a browarnictwa). Agnes na pewno wspomaga³a syna swoj¹
wiedz¹ i d³ugoletnim doœwiadczeniem, a tak¿e Ÿród³ami kontaktów po
zmar³ym mê¿u.

Przed wojn¹ browar produkowa³ nie tylko piwo lecz tak¿e wody gazowane
i lemoniady. Z chwil¹ rozpoczêcia wojny produkcja tych napojów by³a tylko
dla wojska.

Z koñcem drugiej wojny œwiatowej i podzia³em miasta w 1945  czêœæ browaru
by³a niezniszczona, zniszczone czêœciowo by³o tylko lewe skrzyd³o. Ca³oœæ
przypad³a Polsce. Czêœæ œrodkowa i czêœæ, która uleg³a zniszczeniu, zosta³y
póŸniej rozebrane. Tak skoñczy³a siê prawie 80. letnia historia rodzinnego
browaru Kroll.
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Historia browaru Hermanna Haselbach
Rozwój jednego z wiêkszych browarów w Guben zacz¹³ siê 1 sierpnia  1875

roku przy Konigsstr. 14 , po zakupie zak³adu producenta Carla Lehmanna.
Wówczas utworzony zak³ad produkuj¹cy piwo rozwin¹³ siê z ma³ego
przedsiêbiorstwa do ulubionego przez gubenian browaru. Sta³o siê to dziêki
idei rozwoju tego zak³adu przez Hermanna Haselbacha i jego ¿onê Marthê,
która by³a bardzo zaanga¿owana w rozwój tego dzie³a. Pomieszczenia przy
Konigsstr. sta³y siê szybko za ma³e co zmusza³o do rozwijania zak³adu.

G³ównym problemem pomieszczeñ przy Konigsstr. by³ brak piwnicy
ch³odz¹cej. By³o to jednak w owym czasie bardzo potrzebne (1880) w zwi¹zku
z potrzeb¹ le¿akowania piwa i wzrostem produkcji piwa. Planowan¹
rozbudowê budynku przy Konigsstr. szybko porzucono poniewa¿ brat
za³o¿yciela firmy August Haselbach powa¿nie zachorowa³ i ze swojej piwiarni
przy Zindelplatz musia³ zrezygnowaæ. Ten daleko znany poza Guben lokal
"Pod Czarnym NiedŸwiedziem" zosta³ w 1888 r przejêty przez Hermanna.
Ponad stuletnia historia tego lokalu przesz³a w rêce dalszego cz³onka rodziny.
W koñcu nowe miejsce dzia³alnoœci zaowocowa³o rozwojem nowoczesnej
produkcji oraz nowej techniki - maszyny parowe oraz wymagane piwnice. To
by³ pocz¹tek "pierwszego gubeñskiego browaru parowego".

Odt¹d nieprzerwanie produkuj¹cy piwo nowy browar u¿ywa³ stale
najlepszych sk³adników do jego wa¿enia. Nic  wiêc dziwnego w tym, ¿e piwo
Haselbacha  zyska³o najlepsz¹ opinie  na terenie Dolnych £u¿yc. Piwa jak
Haselbach - jasne, Haselbach Pilzner czy te¿  Haselbach - Nied¿wiedzie
Brunatne  by³y znane daleko poza granicami miasta. Obok uznania
otrzymywa³y one liczne wyró¿nienia za wysok¹ jakoœæ. Piwo otrzyma³o
najwy¿sze oceny i odznaczenia - z³oty medal na ogólnokrajowej wystawie
¿ywnoœci i œrodków smakowych miasta Cottbus (1901),  miasta Guben (1902)
i dyplom  d'Honneeuravec insigne et medaille d'ort von Paris (1902).

Z pocz¹tkiem XX wieku Browar Haselbach stale siê rozrasta³. Ten rozwój
opisa³  z dum¹ Hermann Haselbach w gubeñskiej Gazecie Codziennej 29. 01.
1911 r.  pisz¹c m.in. - "W ubieg³ym roku produkcyjnym moim osi¹gniêciem
jest  wyprodukowanie 1 029 151 butelek piwa (mimo niesprzyjaj¹cej pogody).

Dla odci¹¿enia browaru Haselbach kupi³ maj¹tek przy Scheegelnerstr.  Na
tym terenie ok. 1890 roku zbudowa³ dodatkowe piwnice lodowe i by sprostaæ
wzrastaj¹cemu zapotrzebowaniu na piwo dokupi³  s¹siaduj¹ce ziemie obok
piwnic lodowych. Od 1898 roku zbudowa³ tam dodatkowe budynki zak³adu.
Do powa¿niejszych przedsiêwziêæ nale¿a³a rozbudowa piwnic magazynowych
i nowoczesne urz¹dzenie do produkcji butelek do piwa  oraz  maszyn do
produkcji bezalkoholowych napojów - wody gazowane i lemoniady. Do
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produkcji naturalnego materia³u do ch³odzenia piwnic s³u¿y³ staw oraz lód z
pobliskich jezior. W roku 1913  zorganizowa³ poci¹g towarowy z Guben czyli
w³asn¹ liniê kolejow¹  rozwo¿¹c¹ piwo  Haselbacha.

Stale rozwija³a siê technika XIX wieku, wzrasta³o spo¿ycie piwa i to
wymaga³o sta³ego rozwoju browaru, który musia³ byæ stale gotowy do produkcji
coraz wiêkszej iloœci piwa. Wi¹za³o siê to z potrzeb¹ magazynowania i dostaw¹
w³asnymi samochodami, pojazdami konnymi i kolej¹.  Zaznacza³ siê sta³y
wzrost odbiorców.

Nie tylko nowoczesny wzrost œrodków produkcji ale  stosunki i wspó³praca
z pracownikami by³y bardzo wa¿nym elementem w produkcji Browaru
Haselbach. Nic dziwnego, ¿e wiêkszoœæ pracowników przez 25 lat trwa³o na
posterunku. Praca w browarze uznana by³a za uprzywilejowan¹.

W jubileuszowym roku 1925 za³oga Browaru Haselbach tylko w Guben
liczy³a 40- 50 pracowników.

Hermann Haselbach zmar³ w 1919 roku jako bardzo ceniony fabrykant.
Jego synowie Kurt i Karl  przejêli ojcowski zak³ad. I prowadzili rozwijaj¹cy
zak³ad dalej. Zorganizowali zak³ad w Gross - Kolzig     (Forst) i Kroœnie nad
Odr¹.

W 1932 roku rodzinny interes by³ prowadzony przez obu braci  dopóki Karl
Hasenbach w 1932  grudniu nagle zmar³. Kurt Haselbach musia³, mimo i¿
chorowa³ na raka, prowadziæ firmê nadal i mimo, ¿e jego syn Oscar by³
oficjalnym dziedzicz¹cym, przewidzianym nastêpc¹. On jednak by³
nieprzygotowany, nadal siê szkoli³ by móc przej¹æ zak³ad.

W koñcu Kurt zdecydowa³ siê na sprzeda¿ browaru  dla wielkiej "Ostquell
Brauerei"(wschodniego Browaru) we Frankfurcie nad Odr¹. Swoje stanowisko
jako dyrektor w Guben utrzyma³ jednak do pierwszych lat wojny. Z³o¿ony
chorob¹ zmar³ w 1942 r. po dziesiêciu latach walki z ni¹. Z  rozwiniêtego i
uznanego przedsiêbiorstwa po II wojnie œwiatowej pozosta³o tylko
wspomnienie i kilka zniszczonych murów. Tak zakoñczy³a siê prawie 60.
tradycja gubeñskiego piwowarstwa Haselbacha.

Historia Gubeñskiego Stowarzyszenia Browarnictwa
e.G.m.bH. Genosengeselschaft

Historia  Stowarzyszenia mia³a swój pocz¹tek po 1870 r gdy powstawa³y
liczne ma³e zak³ady produkuj¹ce piwo. Wraz z kupnem gubeñskiego browaru
(Luisen-Brauerei)  w roku 1910 uznano, ¿e to pocz¹tek tego nowego
Stowarzyszenia. W tym samym stowarzyszeniu cz³onkostwo zyskali nie tylko
w³aœciciele  zak³adów us³ugowych, lecz tak¿e ludzie prywatni i niektórzy
w³aœciciele produkuj¹cy piwo.
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By³y browar Luisen-Brauerei po³o¿ony by³ ko³o cmentarza wedyjskiego (dziœ
rejon szko³y rolniczej), zwraca uwagê na historiê stale zmieniaj¹cych siê
w³aœcicieli. Browar ten powsta³ prawdopodobnie oko³o 1886 r.

W roku 1893 browar zmieni³ w³aœciciela i nazwê na "Browar na Wzgórzu"
Reymann i Co. Nowy w³aœciciel nie bardzo zrozumia³ swoja rolê i pos³annictwo.
Wkrótce mia³ problemy gospodarcze i z utrzymaniem wysoko cenionych
standardów by³ego zak³adu, z którego nie du¿o zosta³o. Firma Reymann i Co.
szuka³a nowych sposobów na obni¿enie kosztów produkcji s³odu, by w ten
sposób znaleŸæ œrodki na utrzymanie zak³adu.

Gubeñski Browar na Wzgórzu
Jednak wszelkie starania po oddaleniu widma upadku by³y daremne. W

1897 r przej¹³ firmê zarz¹dzaj¹cy biurem konkursowym Hugo Jaenicke, by
wraz z produkcj¹ s³odu postawiæ j¹ na nogi. W koñcu zdecydowano o sprzeda¿y
browaru. Nale¿a³o wiêc szukaæ nowego w³aœciciela, którym zosta³ Gustaw
Schuhmann i od 1898r prowadzi³ browar, wróci³ tez do starej nazwy "Luisen
- Brauerei". Ten browar pozosta³ w posiadaniu rodziny do 1910 r., a potem
by³  kamieniem wêgielnym dla pierwszego Gubeñskiego Towarzystwa
Browarniczego e.G.m.b.H

W roku 1912 Towarzystwo Browarnicze utrzymywa³o ju¿ liczne magazyny
(le¿akownie) i piwnice ch³odnicze (piwnice lodowe) - by³ to wówczas modny
sposób ch³odniczy.

Rozwój Stowarzyszenia Browarnictwa stale siê utrzymywa³, tak¿e wkrótce
zakupiono teren 6 morgowy ze stawem przy szosie do Cottbus. Teren oko³o
10 000 m kw. przekszta³cono wy³¹cznie do produkcji lodu. Lód u¿ywano do
ch³odzenia pomieszczeñ magazynowych. Umo¿liwi³o to wkrótce produkcjê
lemoniady i wód gazowanych. Tak¿e umo¿liwi³o to Towarzystwu
Browarniczemu - oprócz browaru Hermanna Haselbach - budowê i
prowadzenie browaru Pod Lwem Krolla, który powsta³ w Guben i by³ jednym
z najwiêkszych browarów. Oko³o 1920 r zarz¹d Wilhelma Schwadke i Wilhelma
Mannes oraz rady nadzorczej Paula Engelmanna (by³ego szefa Engelmanns-
Berg) i Gustawa Wallis, i Otto Kurzana, i Artura Nathkei i Ernesta Fischera
poszed³ nowa drog¹.  Po  1918 roku gubeñski browar rodziny Kurzan wraz z
przyleg³ymi terenami  przejêto i starano siê o zaanga¿owanie w gastronomi.

Rodzina Kurzan posiada³a tak¿e restauracjê " Zur Klause", która w owym
czasie by³a bardzo znana. Nie tylko restauracja plus browar by³y lukratywne,
dobudowano tak¿e teatr rozrywki.  Kompleks ten zbudowano przy Gasstr. -
znany budynek pozosta³ w pamiêci licznych gubinian.

G³ównymi odbiorcami gubeñskiego piwa byli mieszkañcy Cottbus i Guben.
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Browar  Dorfling / Browar Sporel
Browar Dorfling i nale¿¹cy doñ maj¹tek rodziny nale¿a³ do zasiedzia³ej

gubeñskiej rodziny, która przejê³a prawa piwowarskie i prowadzi³a browar.
Rodzina Carla Gottliba i jego syna Carla Fridricha Gustawa prowadzi³a te¿
w mieœcie sklep kolonialny. W gazecie gubeñskiej ("Gubener Wochenblat")
mo¿na by³o w owym czasie (1835 r.) czytaæ o bogatym asortymencie towarów
jak np. "Bruner Berger Lebertran", "Acht turkischer Hanf", "Wiener Bimstein",
"Afrikanischer Kaffe" i "Korbranntwein". W sklepie kolonialnym rodziny
Dorfling mo¿na by³o nabyæ produkty z w³asnego browaru rodzinnego, który
sta³ poza murami miasta przy dzisiejszej ul. D¹browskiego 28
(Kastaniengraben). Browar ten w 1845 rozbudowano i zmodernizowano i
dziêki swojej renomie dalej dzia³aæ. Ten browar prawdopodobnie dzia³a³ do
1870 r.

Gustaw Dorfing otworzy³ rodzinny zak³ad handlu napojami i promowa³
piwo jasne, którego beczka zawiera³a 100 æwiartkowych miar i kosztowa³a
dwa talary i 20 srebrnych groszy. W historii rodzinnej syn Gustaw Dorfling
odziedziczy³ przez ojca zbudowany dom mieszkalny w latach 1837/38 i na
tym terenie zupe³nie nowy, nowoczesny browar z maszynami parowymi. Do
nowego kompleksu browarowego przy Konigsstr. 48 (dziœ 3 Maja) dodatkowo
zbudowa³ du¿¹ piwnicê lodow¹, która by³a tak¿e u¿ywana przez inne browary
gubiñskie.

Po œmierci Gustawa zak³ad do 1883 roku pozosta³ w rêkach rodziny. Nowym
w³aœcicielem browaru zosta³ Gustaw Sporel, który by³ ziêciem Dorflinga. Ten
zaœ przekaza³ zak³ad swojemu synowi Gustawowi Sporel. W roku 1903 w
czasie po¿aru browar zosta³ ca³kowicie zniszczony i uleg³ likwidacji.

Browar Grafe
Osiad³a w XIX wieku w Guben rodzina Grafe by³a jedn¹ z najbardziej

wp³ywowych rodzin wœród w³aœcicieli rynku piwowarskiego. Ju¿ w 1848 r mo¿na
by³o czytaæ, ¿e dziêki licznym upowa¿nieniom w miejskich domach mo¿na by³o
wa¿yæ piwo i w obrêbie jednej mili je sprzedawaæ. W roku 1858 w domu
rodzinnym przy Salzmarktstr. 26 (dziœ ul. M. Kopernika)rozbudowano go na
browar, który sta³ siê sta³¹ siedzib¹ firmy rodzinnej. Oko³o 1870 roku by³ to
nie tylko browar ale tak¿e czêsto odwiedzana restauracja "Bergschlosschen".
Po œmierci Richarda Grafe, ok. 1891 r., browar by³ prowadzony prawdopodobnie
przez Paula Grafe (jedno z jego dzieci). Jeszcze w czasie pierwszej wojny
œwiatowej browar zosta³ zamkniêty i ju¿ nie zosta³ otwarty.
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Browar Matthias/Browar Guttler
Jako jeden z pierwszych browar otworzy³ Wilhelm Matthies w Guben, w

domu przy Werdermauer 10. Ten ma³y browar sprzedawa³ piwo tylko
wy³¹cznie mieszkañcom, a nie jak ogólnie przyjêto handlarzom i restauracjom.
Czy to regulowa³y przepisy rynkowe, czy nie posiada³ upowa¿nienia ? wiadomo
,¿e nied³ugo potem swój browar sprzeda³ panu Guttler.

Browar Lehmann
W roku 1849 kowal miedzi Carl Lehmann zbudowa³ przy Konigsstr. 14

ma³y browar, w którym wg starej gubeñskiej receptury warzy³ ciemne i jasne
piwo. Carl Lehmann, który tylko dodatkowo warzy³ piwo straci³ przy tym
podwójnym interesie. Dlatego wynaj¹³ browar w 1861 roku rodzinie Kroll. To
niejasne porozumienie trwa³o nied³ugo i wraz ze œmierci¹ Carla Lehmanna i
w¹tpliwych korzyœci w ca³oœci przeszed³ w roku 1875 w posiadanie browarnika
Hermana Haselbach.

Browar Bunzel / Browar Keiler
Jako pierwszym prawdopodobnie nie dziedzicznym producentem, piwa by³

mistrz browarnictwa Carl  Bunzel, który otworzy³ w dniu 1 paŸdziernika
1848 r., mimo nieprzychylnych opinii, ma³y browar. Krótko po otwarciu
zbudowa³ dodatkowo pod gór¹ Szneider Berg ko³o cmentarza wendyjskiego
piwnicê lodow¹. By³o to du¿e obci¹¿enie finansowe dla nowo powsta³ego
browaru i dlatego Carl Bunzel, zad³u¿ony, zmuszony by³ swój browar wraz z
piwnic¹ sprzedaæ nowo przyby³emu do Guben Robertowi Keiler. Rodzina Keiler
pochodzi³a z Forst.

Robert Keiler okaza³ siê przedsiêbiorczym cz³owiekiem interesu, który
nowymi metodami naciska³ na konkurentów. Carl Gottlieb Zuschke znany
gubeñski fabrykant sukna i wielki konkurent na rynku, pierwszy nawi¹za³
kontakt z Keilerem zachêcaj¹c go do zawi¹zania kooperacji. Tak powsta³y
obok zawodowych zwi¹zków tak¿e prywatne kooperacje miedzy
przedsiêbiorcami. Robert Keiler wkrótce o¿eni³ siê z Matyld¹, jedna z licznych
córek Zuschke.

W roku 1867 powsta³a nowoczesna hala produkcyjna s³odu, przez co Robert
Keiler szybko zosta³ pierwszym wielkim w³aœcicielem browaru w Guben. Do
osi¹gniêæ zawodowych Keilera dosz³o uznanie spo³eczne. Przyj¹³ liczne
stanowiska spo³eczne. By³ radnym.

W 1856 roku przyszed³ na œwiat jedyny jego potomek syn Emil. Du¿y
maj¹tek bardzo bogatych rodziców sprawi³, ¿e ma³y Emil sta³ siê zaka³¹
rodziny. Rodzice traktowali ma³y Guben jako miasto grzeszne ze z³ym
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wp³ywem na ich syna. Nie radz¹c sobie z nim wys³ali go do Oœrodka Maryjnego
dla ch³opców w Kleinwelka (Budziszyn). W tym czasie, przez œlepy fanatyzm
i zak³amanie, do koñca ¿ycia  by³ niereformowalny. Po ukoñczeniu szko³y i
s³u¿by wojskowej roztrwoni³ maj¹tek rodziców, szerokim gestem rozdawa³
pieni¹dze. Nie widzia³ powodu do sta³ego miejsca zamieszkania i nie mia³
te¿ okreœlonego celu w ¿yciu. Rodzice próbowali ten sposób ¿ycia zmieniæ
przez ma³¿eñstwo z córk¹ fabrykanta z Forst - Ann¹ Schrader. W tym
wymuszonym ma³¿eñstwie na œwiat przysz³o 4 dzieci. Robert i Matylda Keiler
przeszli w stan spoczynku, a prowadzenie browaru przekazali synowi Emilowi
nie przewiduj¹c, ¿e w krótkiej przysz³oœci syn ca³y maj¹tek straci. Ojciec
Robert Keiler kupi³ drugi co do wielkoœci browar w Bawarii, w klasztorze
Langheim ko³o Lichtenfels i posadzi³ tam swojego syna na stanowisku
dyrektora. Rodzice zmuszeni obawami i trosk¹, a przede wszystkim kontrol¹
syna przeprowadzili siê do Bawarii. Niestety Emil potrzebowa³ zaledwie 3
lat by ten interes ca³kowicie zrujnowaæ.

W roku 1887 Emil Keiler, jako dyrektor nastêpnego browaru leœnego w
Sachsenwald ko³o Hamburga, jako trzeci browar doprowadza do ruiny.

Robert Keiler zmar³ w 1893 r., w pobli¿u Hamburga. Zosta³ przez swoj¹
¿onê pochowany w Guben, w rodzinnym grobie. Matylda za³amana œmierci¹
mê¿a i wstydem opuœci³a syna i jego rodzinê. Wróci³a do gubeñskiego domu

rodzinnego przy Alten Poststr. i
poœwiêci³a siê dobroczynnoœci.
Zainspirowane przez ni¹ projekty sta³y
siê podstaw¹ do utworzenia gubeñskiego
Domu Opieki i powstania Miejskiego
Oœrodka M³odzie¿owego i innych prac
spo³ecznych. Przez swoj¹ filantropijn¹
pracê Matylda osi¹gnê³a wielkie uznanie.
Jej spo³eczne zaanga¿owanie by³o
uznawane i powa¿ane. Sama cesarzowa
Augusta przyjê³a Matyldê dwukrotnie na
audiencji w berliñskim zamku.

Zmar³a w 1906 roku w Guben.

Tekst pochodzi z wystawy w
Muzeum Miasta i Przemys³u Guben

dot. browarów przed wojn¹.
T³umaczenie Z. Gwizdalski
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Zespo³y i grupy œpiewacze swoimi strojami nawi¹zuj¹ do historii, tradycji
swoich przodków. Stanowi¹ nieocenione bogactwo kulturowe regionów i miejsc,
w których realizuj¹ swoje pasje. Jest to miêdzy innymi zas³uga wielu ludzi,
którzy w powojennej Polsce zdecydowali siê przyjechaæ m.in.  na Ziemie
Zachodnie z ró¿nych zak¹tków kraju, a nawet œwiata. Osadzaj¹c siê na tych
terenach wros³y w pejza¿, wychowali dzieci, wnuki, przekazuj¹c najwa¿niejsze
wartoœci kulturowe kolejnym pokoleniom.  £u¿yczanie nie mieli tyle szczêœcia.
Dlatego warto poznaæ ich historiê i promowaæ wszelkie dzia³ania przybli¿aj¹c
nam i naszym dzieciom równie¿ ich kulturê.

Gubiñskie £u¿yczanki zosta³y zaproszone do realizacji projektu "Ocaliæ od
zapomnienia" przez  Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej, którego
jestem cz³onkini¹. Zespó³ przygotuje program artystyczny, który zaprezentuje
podczas obchodów rocznicy wydarzeñ z 1429 r. tj. napadu Husytów i
zniszczenie totalne wsi i ludnoœci ³u¿yckiej na obecnym terenie Ziemi
Gubiñskiej.

Kontynuuj¹c popularyzacjê  historii  Dolnych £u¿yc Wschodnich, naszej
ma³ej Ojczyzny nad Nys¹ £u¿yck¹,  przedstawiam poni¿ej stroje ³u¿yckie
oraz historiê, sk¹d czerpaliœmy wzory dla zespo³u œpiewaczego "Gubiñskie
£u¿yczanki".                                                                                                  Po
za³o¿eniu zespo³u szukaliœmy takiej nazwy, aby nasz zespó³ kojarzy³ siê i z
miastem Gubinem i z dawn¹ kultur¹ s³owiañsk¹, w szczególnoœci z Dolnymi
£u¿ycami. Panie pamiêta³y z m³odzieñczych lat kawiarniê "£u¿yczanka", przez
Gubin p³ynie Nysa £u¿ycka, s¹ równie¿ Aleje £u¿yckie… I tak zapad³a decyzja
o nazwie naszego zespo³u.

Aby zag³êbiæ siê w historiê £u¿yc zorganizowa³am dla pañ £u¿yczanek w
okresie wakacyjnym 2000 roku wycieczkê do Jänschwalde (Jansojce).  W tej
dawnej, ³u¿yckiej miejscowoœci, znajdowa³o siê  niewielkie muzeum ze zbiorem
ubiorów, mebli, eksponatów,  przybli¿aj¹cych tradycje i kulturê ¿ycia dawnych
£u¿yczan.

Serbowie £u¿yccy uznawani s¹ za najmniejszy naród s³owiañski. Dziœ
mieszkaj¹ przede wszystkim w po³udniowej czêœci Niemiec. Miano “Serbowie”
pochodzi od s³owa "pasierb", które kiedyœ oznacza³o wspó³plemieñca. W VI
wieku Serbo³u¿yczanie zajêli terytorium miedzy Bobrem, Kwis¹ i Odr¹ na
wschodzie, a rzekami Saale i £ab¹ na zachodzie, na pó³nocy ich osadnictwo

Gubiñskie £u¿yczanki - stroje
³u¿yckie

Danuta Kaczmarek
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przez Armiê Czerwon¹, a rok 1947 ostateczne wysiedlenie z tej czêœci £u¿yc.
Dziœ równie¿ nie maj¹ lekko w walce o utrzymanie to¿samoœci. Z jednej

strony emigracja ekonomiczna m³odych do zachodnich krajów zwi¹zkowych,
z drugiej wysiedlenia zwi¹zane z eksploatacj¹ z³ó¿ wêgla brunatnego.

Inspiruj¹c siê ubiorem dawnych £u¿yczan uszy³yœmy same stroje, które
obowi¹zuj¹ w zespole do dziœ. Nasze stroje s¹ stylizowane. Jest to zielony
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"sarafan" z charakterystyczn¹, du¿¹  chust¹ z koronk¹, z bia³¹, haftowan¹
bluzk¹ z krótkim rêkawem, oraz zapask¹ - czyli fartuch ozdobiony haftem i
koronk¹. Strój uzupe³nia sznur czerwonych korali. Do stroju ³u¿yckiego
ubierano na g³owê czepiec, tzw. glapê. Gubiñskie £u¿yczanki zrezygnowa³y z
tej czêœci ubioru. W strojach ³u¿yckich zespó³ reprezentowa³ Gubin, powiat
kroœnieñski oraz województwo lubuskie na wielu festiwalach, przegl¹dach i
wa¿niejszych wydarzeniach kulturalnych m.in. w Szczecinie, Bêdzinie,
Toruniu, Berlinie, Cottbus, Niepokalanowie, Gorzowie Wlkp. i w wielu
miastach województwa lubuskiego.

Ciekawym doœwiadczeniem dla zespo³u Gubiñskie £u¿yczanki by³ udzia³
w Spotkaniu Sorabistycznym w Kosarzynie 20.09.2001 r. oraz nasz wystêp z
dawn¹ pieœni¹ "£u¿yckim Hymnem Narodowym" w repertuarze. Podczas
sympozjum zebrali siê mi³oœnicy, dzia³acze i naukowcy zajmuj¹cy siê histori¹
£u¿yc Wschodnich, dzia³acze lokalnych towarzystw kultury w ̄ arach (Tomasz
Jaworski, Witold Piwoñski), w Lubsku (L. Grzeja, dr Mieczys³aw Wojecki),
którzy nawi¹zali wówczas bezpoœrednie kontakty ze stowarzyszeniami
³u¿yckimi, podejmuj¹c siê popularyzacji problematyki serbo³u¿yckiej.
Warto nadmieniæ, i¿ Gubiñskie £u¿yczanki zosta³y wyró¿nione na tym
spotkaniu. Otrzyma³y medal Pro Lusatia Orientale  za promocjê kultury
³u¿yckiej. Medal wrêczy³ Witold Piwoñski, prezes ¯arskiego Stowarzyszenia
Promocji Wschodnich £u¿yc (autor ksi¹¿ki "£u¿yce Wschodnie" wydanej  w
2000 roku).

"Gubiñskie £u¿yczanki" promuj¹ swój region od ponad dwudziestu lat.
Staraj¹ siê zachowaæ dziedzictwo kulturowe Ziemi Gubiñskiej, regionu, w
tym Dolnych £u¿yc. W swoim dorobku artystycznym maj¹ wiele nagród i
wyró¿nieñ, w tym medale: Pro Lusatia Orientale, Zas³u¿ony dla Miasta
Gubina, Zas³u¿ony dla Województwa Lubuskiego, wiele nagród kulturalnych:
Gubiñska Nagroda Kulturalna im. Corony Schröter, Nagroda Kulturalna
Marsza³ka Województwa Lubuskiego, nagroda TVP3 Gorzów Wkpl. "Z³ota
Pi³ka Ekstraklasy Kulturalnej", S¹ laureatkami miêdzynarodowych,
ogólnopolskich, regionalnych festiwali i przegl¹dów tradycyjnych pieœni
ludowych, patriotycznych, religijnych, tak¿e wspó³czesnych pieœni ludowych.
Nagra³y i wyda³y trzy p³yty CD. Ukaza³y siê wydawnictwa ksi¹¿kowe: "Tylko
tu - Gubiñskie £u¿yczanki w 10-lecie dzia³alnoœci artystycznej" (2010 r.) oraz
"Zielony Gubin - œpiewnik lubuski"  (2017 r.) autorstwa Danuty Kaczmarek

Bibliografia:  ksi¹¿ka "Tylko tu…" D. Kaczmarek (2010), artyku³
Dariusza Chajewskiego "Dzieje ma³ych narodów ucz¹ tolerancji i…

pokory" (GL 2017 r.)
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Rzeka £omianka p³ynie
w pobli¿u Kosarzyna od
strony £omów i tutaj
wpada do Odry. S³u¿y
terenowi w systemie
nawadniania i odwad-
niania. Ju¿ w 1860 r.
rozbudowano i uzupe³-
niono funkcje tego
systemu. Sprzyja³o to
rozwojowi uprawy zbó¿,
kukurydzy, ziemniaków,
na ¿yznych nad³omiañ-

skich ¿u³awach. Ju¿ w 1815 r. Saksoñczycy i Prusacy odkryli ¿yznoœæ tych
ziem, wspólnie buduj¹c wa³y przeciwpowodziowe nad Odr¹, chroni¹ce grunty
uprawowe przed powodziami. Po 1933 roku wybudowano jaz, a po wojnie
przepompowniê (jaz to zapora - budowla hydrotechniczna usytuowana w
poprzek rzeki lub kana³u piêtrz¹ca wody w celu utrzymania sta³ego poziomu
rzeki). W latach 60. XX wieku œluza zosta³a przebudowana, a w 2000 r.
zmodernizowana. Zamontowano 4 pompy ze Œwidnickiej Fabryki Pomp o
³¹cznej wydajnoœci 4 -6 m3 na sek. Obecne 4 agregaty firmy niemieckiej KSB
maja wydajnoœæ 3 m3/sek. ka¿da. W okresie powodzi œluza jest zamkniêta,
pracuje przepompownia i jej 4 pompy. Przy mniejszym poziomie wody - do 2
metrów - pracuj¹ 2 pompy w systemie automatycznym, po 2 godziny. Pompy
wbudowano na g³êbokoœæ 5 m. Przepompowniê obs³uguje 4 pracowników w
systemie zmianowym, wszyscy mieszkaj¹ w £omach i okolicy. Obecnie nie
pompuje siê wody, jest jej zbyt niski poziom. Ostatnie pompowanie odby³o siê
31 maja 2021 r.

Odwiedzi³am przepompowniê pod koniec lipca 2021 r. Pracownicy
opowiedzieli mi ciekawostkê przyrodnicz¹. Otó¿ na wa³ach nadodrzañskich
wystêpuje rzadki motyl o nazwie modraszek, który jest wpisany do Czerwonej
Ksiêgi Zwierz¹t. Motyl ¿eruje w trawach krwiœcig lekarski, które porastaj¹
wa³y i w zwi¹zku z tym koszenie trawy na wa³ach odbywa siê wiosn¹ i jesieni¹.

Przepompownia na ¯u³awach
Nad³omiañskich

Jadwiga Warzyñska
warzynska.jagoda@gmail.com
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Ci, co odeszli ...

W tym roku mija siódma rocznica jak odszed³
od nas Ryszard Kalita. Urodzi³ siê 12 paŸdziernika
1956 roku w Nowym Dworze Gdañskim. Do
Gubina z rodzicami i rodzeñstwem przeprowadzi³
siê  w roku 1963. W tym te¿ roku rozpocz¹³ naukê
w Szkole Podstawowej nr 2. W roku 1971, po
podstawówce,  uczy³  siê dalej w Zasadniczej
Szkole  Zawodowej w Sulechowie, na kierunku
elektrycznym.

 Za spraw¹ dobrych wyników w nauce i
konkursie œwiadectw, zosta³ przyjêty do
Pedagogicznego Studium Technicznego w Nowej
Soli, gdzie  naukê rozpocz¹³ w 1974 roku. Na

kierunku ogólno elektrycznym. W roku 1978 zosta³ absolwentem
Pedagogicznego Studium Technicznego. Uzyska³ dyplom oraz kwalifikacje
nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ w
Zielonej Górze ukoñczy³ w 1992roku i uzyska³ tytu³ magistra na kierunku
Wychowanie Techniczne.

W tym okresie odkry³ w sobie zami³owanie do pracy z m³odzie¿¹. Praktyki
pedagogiczne oraz praca w charakterze wychowawcy na zimowiskach, obozach
i koloniach letnich obudzi³a w nim powo³anie  pedagogiczne.  Ostatecznie podj¹³
decyzjê, na resztê ¿ycia, ¿e bêdzie pracowa³  w tym zawodzie.

Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ 1 lutego 1979 roku jako nauczyciel wychowania
technicznego w Szkole Podstawowej w Chlebowie, a od 1 wrzeœnia 1983 roku
jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie. Od 1 lutego 1991r.
przez 16 lat pe³ni funkcjê dyrektora Szko³y Podstawowej nr 2 w Gubinie
powierzon¹ przez Kuratora Oœwiaty. Na emeryturê odszed³ w 2012 roku.
Wysokie osi¹gniêcia uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i
sportowych s¹ przyk³adem dobrej pracy edukacyjnej szko³y. Szko³a pod
kierunkiem  kolegi Ryszarda Kality organizuje wiele imprez œrodowiskowych.
Na szczególna uwagê zas³uguje rozwój sportu szkolnego, który znajduje siê na
bardzo wysokim poziomie. Dyrektor Kalita troszczy³ siê o stan bazy szkolnej. Z
Jego inicjatywy przeprowadzono remont biblioteki szkolnej adaptuj¹c

dokoñczenie na str. 80

Ryszard Kalita
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Gubinianie, odeszli do
wiecznoœci ...

(na podstawie informacji UM Gubin)

czerwiec 2021
Antczak Teresa l. 68, Baranowska Danuta l. 54, Biedziuk Jan l.

63, Bu³a Maria l. 84, Chruœcielski Jan l. 71, Fröhlich Irena l. 89,
Janicki Roman l. 66, Jankowiak Leokadia l. 74, Jaros Stefania l.
92, Kotewicz Gabriela l. 40, Lipiñski Leszek l. 76, £awrecka
Weronika l. 88, Malinowska Wielis³awa l. 69, Michalczyk Janina
l. 96, Obczyñski Roman l. 84, Olejniczak Anna l. 83, Patrzyk¹t
Helena l. 93, Paw³owska Krystyna l. 80, Pilarczyk Bronis³aw l.
71, Piosik Stefan l. 88, Sobkiewicz Genowefa l. 84, Soko³owicz
Helena l. 92, Szulc Scholastyka l. 88,  Wiesztort Tomasz l. 44,
¯ó³tkowska Gra¿yna l. 67.

lipiec 2021
Anacki Franciszek l. 83, B¹k Julian l. 73, Bukowska Wanda l.

79, Chajkowska Teresal. 78, Gnie³ka Jan l. 62, Hendzelak Barbara
l. 87, Kamiñski Zygmunt l. 89, Krasowski £ukasz l. 30, Kwinciñska
Irena l. 79, Leñko Piotr l. 48, Pindel Zygmunt l. 69, Rej Janina l.
90, Sambor Franciszek l. 88, S¹czawa Czes³awa l. 86, Seroka Maria
l. 82, ŒledŸ Miros³aw l. 61, Wachowicz Stanis³aw l. 65, Zawieja
Maria l. 66, ¯urko Zbigniew l. 81.

sierpieñ 2021
Byszkiewicz Józef l. 73, Folerski Edward l. 89, Górecka Stanis³awa l.

68, Krumplewski Feliks l. 59, £obocka Marianna l. 79, Michalak
Barbara l. 90, Miechowiak Marian l. 75, Pó³torak Krystyna l. 81,
Sabi³³o Maria l. 82, Sawicka Zofia l. 68, Serafin Marianna l. 80,
Smiejan Czes³aw l. 87, Œwidurski Jan l. 74, Wójcik Irena l. 65.
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dokoñczenie ze str. 78
na ten cel mieszkanie s³u¿bowe, co poprawi³o warunki do korzystania z

biblioteki dla uczniów klas I - III oraz klas IV- VI oraz przeprowadzono szereg
remontów bie¿¹cych. Kol. Ryszard Kalita sprawnie realizuje nadzór
pedagogiczny nad prac¹ zawodow¹ nauczycieli. Stwarza warunki sprzyjaj¹ce
uzupe³nianiu kwalifikacji pedagogicznych pracowników.

W³aœciwie wspó³pracuje z organizacjami oœwiatowymi, co pozwala
poprawnie realizowaæ funkcjê wychowawcz¹ i opiekuñcz¹ szko³y.

Dziêki sumiennoœci, zdyscyplinowaniu i konsekwencji w realizacji
oœwiatowych zadañ oraz umiejêtnoœci aktywizowania spo³ecznoœci lokalnej
cieszy siê autorytetem i szacunkiem wœród pracowników szko³y i rodziców.
Za swoj¹ prace wielokrotnie by³ nagradzany nagrodami Inspektora Oœwiaty
i Wychowania i Burmistrza Miasta.

Wspó³praca dyrektora szko³y z zak³adow¹ organizacj¹ Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego uk³ada³a siê dobrze, co sprzyja³o bardzo dobrej
atmosferze pracy.

   Zmar³ 28 lipca 2014 r. Pochowany na  Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.
Pozostanie w naszej pamiêci na zawsze.

W. Rogowski, St. Turowski.

Czytelnicy pisz¹ do redakcji ...
Droga redakcjo!
Przesy³am zdjêcie grobu Emila Liwerskiego - rocznik 1906. To ta osoba, o

której mówi³em, ¿e walczy³ pod Monte Cassino, i o której Pani Ula Kondracik
nie wspomnia³a w swojej publikacji. Emil Liwerski do Gubina przyjecha³
prosto z Anglii w 1947 roku. By³ zawodowym kierowc¹. Z tego co wiem ca³y
czas by³ zawodowym stra¿akiem-kierowc¹ wozu gaœniczego. Na pocz¹tku
jeŸdzi³ pojazdem o wdziêcznej nazwie "B³yskawica", który po ulicach Gubina
porusza³ siê z prêdkoœci¹ ¿ó³wia. Pamiêtam kola tego samochodu. Nie by³y
pompowane. Wygl¹da³y jak ko³a ch³opskiego wozu powleczone niepompowan¹
gum¹. Liwerscy mieszkali przy ul. Wieniawskiego, wówczas naprzeciw
mleczarni. Mieli dwie córki - Urszulê i jeszcze jedn¹, której imienia nie
pamiêtam. Na zdjêciu jest  grób Urszuli i jej mê¿a. Urszula zmar³a na pocz¹tku
2021 r. Jej m¹¿ Bronis³aw Bryl zmar³ kilka lat wczeœniej. Piszê o tym bo
oboje chodzili do szko³y w Gubinie. PóŸniej obie córki Liwerskiego wyjecha³y
do Gorzowa. I tam jest w³aœnie ten grób. Na zdjêciu brak wzmianki o grobie
¿ony Liwerskiego. Z tego co wiem zmar³a bardzo dawno. Jest pochowana w
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Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej poszukuje ofiarodawcy
maszyny do szycia (koniecznie elektrycznej). Maszyna jest nam niezbêdna

do drobnych napraw krawieckich niektórych eksponatów. Bêdziemy z
serca wdziêczni za taki prezent. Kontakt 68 445 81 62 (10-14).

Gubinie. Jej grobu pewnie ju¿ nie ma. Liwerski po œmierci ¿ony jakiœ czas
mieszka³ z Pani¹ Samborsk¹, która niedaleko domu Pani Kondracik mia³a
pralniê i farbiarniê. To by³a w Gubinie znana osoba. Jej m¹¿ te¿. Z tego co
pamiêtam Samborski mia³ powa¿ne k³opoty zdrowotne. Pod koniec ¿ycia
amputowano mu nogi. Niebawem zmar³. Gdy Liwerski chorowa³ i by³ ju¿ na
emeryturze wyjecha³ do córek do Gorzowa a pani Samborska wyjecha³a ponoæ
do córki do Poznania. M³odsza córka Liwerskiego wysz³a za m¹¿ za syna
znanego gubiñskiego fotografa Lange, który mia³ swoje studio przy ul. Œl¹skiej
w budynku, w którym dziœ jest agencja nieruchomoœci albo te¿ Zbigniew
Gaczyñski ma agencjê ubezpieczeniow¹. Wchodzi³o siê tam po schodkach.

A teraz powiem po co Ci tyle na ten temat piszê. Jest kilka powodów: by³
moim chrzestnym, walczy³ pod Monte Cassino a po trzecie proszê byœ tego
maila przekaza³ Pani Urszuli Kondracik, gdy¿ wydaje mi siê, ¿e ona mog³a
znaæ osoby, o których piszê powy¿ej - Samborska, fotograf Lange, Bronis³aw
Bryl, córki Liwerskiego. Byæ mo¿e uda mi siê poszerzyæ moj¹ wiedzê, gdy¿ w
Gorzowie poszukujê wnuków p. Liwerskiego oraz coœ wiêcej dowiem siê o
fotografie Lange od jego syna. Mo¿e jeszcze ¿yje.

Pozdrawiam
Oddzielnie wyœlê nagrobne zdjêcie Emila Liwerskiego.
J. Kopacz


