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Kolejny rok dobiega koñca
Kolejny kalendarzowy rok dzia³alnoœci za nami. Jaki on by³ dla  Stowarzyszenia

Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej? Najkrócej mo¿na powiedzieæ - mimo nieustaj¹cej
pandemii - dobry.

Pandemia zapewne nie dodaje skrzyde³, ale te¿ tak do koñca ich nie podcina.
Zapewne krêpuje dzia³alnoœæ, ale ca³kowicie jej nie ubezw³asnowalnia. Bez
wiêkszych k³opotów uda³o siê wydaæ cztery kolejne numery biuletynu SPZG
"Gubin i okolice". To dziêki temu, ¿e nas na to wydawnictwo staæ (wsparcie miasta
w ramach zadania publicznego) ale tak¿e pracowitego zespo³u pisz¹cych. Jak tu
nie skorzystaæ z okazji i nie wymieniæ redakcji? To dziêki paniom: Kazimierze
Kêdzierskiej, Urszuli Kondracik, Jadwidze Warzyñskiej, panom: Zenonowi
Pilarczykowi, Tadeuszowi Lechowi, Julianowi Lewandowskiemu, Jerzemu
Czabatorowi, Jerzemu Kopciowi, Zygfrydowi Gwizdalskiemu, Edmundowi
Rodziewiczowi, Adolfowi Ledzie, archiwalnym tekstom Wies³awa £abêckiego,
tak¿e tekstów doraŸnie otrzymywanych od gubinian kolejne numery mog¹
docieraæ do kilkuset odbiorców. Nak³ad "papierowy" to 200 egzemplarzy i
elektronicznie oko³o 180 adresów.

Izba Muzealna czynna przez ca³y rok to stale doskonal¹ce siê miejsce ekspozycji
wczeœniej nabytych eksponatów jak i tych które co jakiœ czas otrzymujemy. Pomimo
pandemicznych obostrzeñ, z zachowaniem obowi¹zuj¹cych regu³, pojawiaj¹ siê
tu m³odzi i starsi, z Gubina i spoza niego. To oko³o 500 osób w przeci¹gu roku.
Niezmiennym mankamentem IM jest jej lokalizacja na ostatniej kondygnacji
budynku. Sporo osób sobie z t¹ wysokoœci¹ nie radzi. Ale na zmianê miejsca nie
mamy wp³ywu. Zainteresowaniem ciesz¹ siê pozosta³e dwie salki ekspozycyjne,
tak¿e wystawa w holu IM jak i na korytarzu "po drodze" na trzecie piêtro.

Regularnie gromadzimy kolejne nowe fotografie dotycz¹ce historii Gubina, a
raczej jego dawnych mieszkañców. Przyœwieca nam œwiadomoœæ, ¿e ubywa ludzi
ze starszego pokolenia. Coraz bli¿ej nam do czasu kiedy to na starych fotografiach
¿yj¹cy nie bêd¹ potrafili rozpoznaæ nieobecnych na tym œwiecie. Przyk³adem niech
bêdzie album fotograficzny obrazuj¹cy nieistniej¹cy zak³ad obuwia znany jako
"Carina". Coraz mniej mieszkañców pamiêta osoby na fotografiach. SPZG
dysponuje ponad 50. kronikami, które przed laty towarzyszy³y ró¿nym gubiñskim
organizacjom spo³ecznym. Zdecydowana wiêkszoœæ fotografii zamieszczonych w
kronikach nie jest podpisana, st¹d trudno obcym rozpoznaæ osoby na zdjêciach.
Oko³o 1000 zdjêæ zgromadzonych w albumach nie ma tak¿e podpisów. Mamy
tego œwiadomoœæ, ¿e je¿eli nie pomog¹ nam starsi mieszkañcy, fotografie te kiedyœ
stan¹ siê przys³owiow¹ "stert¹ papieru". Prosimy zatem przy okazji - przyjdŸcie,
obejrzyjcie, pomó¿cie.
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Przybywa nam starych dokumentów - tych sprzed wojny jak i po jej zakoñczeniu.
Tu kolejna proœba i apel - zbêdne w domu stare dokumentu udostêpnijcie nam.
Zeskanujemy i zwrócimy, mo¿e podejm¹ Pañstwo decyzjê o ich przekazaniu do
naszej dyspozycji.

Mamy niedosyt naszego dzia³ania, ale to wynik raczej bezsilnoœci. Organizacja
spo³eczna mo¿e zrobiæ tyle, na ile j¹ finansowo staæ i na ile mog¹ to zrobiæ spo³ecznie
jej cz³onkowie. Wiek naszych cz³onków nie zatrzyma³ siê. Coraz to wiêksza liczba
ma na swoim wiekowym koncie  siódemkê na pocz¹tku, przybywa cz³onków z
ósemk¹ na czele, bywa i dziewi¹tka. Zatem si³ coraz to mniej.

Mo¿e wyda siê to dziwnym, ale wype³niamy ca³¹ masê ró¿nych innych
obowi¹zków, które do nas docieraj¹. Na przyk³ad - poszukujemy mieszkañców.
Bywa czêsto tak, ¿e telefon z drugiego koñca Polski dotyczy poszukiwania osoby
z któr¹ dzwoni¹cy nie ma kontaktu, a nawet nie wie czy ona ¿yje. Parê dni temu
mieszkaniec Warszawy poszukiwa³ mê¿czyzny z Gubina, który byæ mo¿e jeszcze
mieszka na ul. Kosynierów. Zmar³ jego brat i dzwoni¹cy za wszelk¹ cenê chcia³
tak¹ informacjê przekazaæ. Pominê szczegó³y. Uda³o siê i po pó³ godzinie informacja
dotar³a do pana mieszkaj¹cego na Kosynierów. To nie jedyny taki przypadek w
przeci¹gu roku. Przy naszej pomocy poszukiwano poleg³ych podczas wojny
¿o³nierzy Armii Czerwonej, jeñców ze szpitala w Hindenburgschule, wiêŸniów z
obozu w Gêbicach. To wielka radoœæ zakoñczyæ poszukiwania sukcesem.

Osobn¹ wa¿n¹ dziedzin¹ jest "tworzenie" publikacji. Trochê siê ju¿ ich uzbiera³o.
Mamy pe³n¹ tego œwiadomoœæ, ¿e ich treœæ to kawa³ gubiñskiej historii po 1945
roku.  Lada chwila uka¿e siê najnowsza publikacja autorstwa Edmunda
Rodziewicza zatytu³owana "Historia muzyki rozrywkowej w regionie gubiñskim
po 1945 roku". To kolejny kawa³ gubiñskiej historii przelanej na papier. Czy bez
takich jak to wydawnictwo mog³aby tworzyæ siê historia naszego miasta?

Jeden z naszych problemów polega na tym, ¿e apetyt roœnie w miarê jedzenia.
Lat ubywa, pomys³ów przybywa. Mo¿e to tak musi byæ?

I jeszcze s³owo o tzw. 1%. To kwota pieniê¿na przekazywana przez niektórych
z Pañstwa na nasze konto. Zebrane pieni¹dze pozwalaj¹ na realizacjê niektórych
naszych celów i marzeñ. Maj¹ du¿e znaczenie dla naszego rozwoju i istnienia.
Czy s¹ to kwoty niebotyczne? Oczywiœcie, ¿e nie. Ka¿dego roku (tego te¿) wahaj¹
siê w przedziale 5-6 tys. z³otych. Kwoto otrzymywana w ramach tzw. konkursu
og³aszanego przez Urz¹d Miejski na zadanie publiczne w zasadzie zabezpiecza
niezbêdne potrzeby. Mo¿na zaliczyæ do tych potrzeb op³atê za wynajem
pomieszczeñ, za media, œrodki czystoœci i podstawowe wydawnictwa (biuletyn
cztery numery). Inne potrzeby udaje siê zabezpieczyæ m.in. z kwot pozyskanych
w ramach jednego procenta.

Ka¿dego roku wystêpujemy z apelem - proœb¹ o pamiêæ o nas. Do tej pory
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mogliœmy na Pañstwo szczodroœæ liczyæ. Jestem przekonany, ¿e tak bêdzie w
kolejnych latach. Zrobimy wszystko by Pañstwa nie zawieœæ.

Korzystaj¹c z okazji serdecznie dziêkujemy tym wszystkim, którzy zdecydowali
siê na przekazanie 1% od podatku na nasze konto. Myœlê, ¿e codzienn¹ nasz¹
prac¹ zas³ugiwaæ bêdziemy na Pañstwa uznanie.

Z wyrazami szacunku prezes SPZG Stefan Pilaczyñski

By³a mroŸna noc sylwestrowa z 31 grudnia 1971 na 1 stycznia 1972 roku,
kiedy to na moœcie granicznym zaczêli siê gromadziæ mieszkañcy Gubina i Guben.
Nadszed³ d³ugo wyczekiwany moment - otwarcie granicy pomiêdzy Polsk¹ a NRD.
O pó³nocy zbli¿y³y siê do siebie delegacje oficjalne obu miast, wœród nich
Przewodnicz¹cy Miejskiej Rady Narodowej w Gubinie Ryszard Pantkowski i
burmistrz Guben Joachim Schmidt. Na niebie rozb³yskiwa³y fajerwerki nadaj¹c
kolorow¹ oprawê donios³emu wydarzeniu. Ludzie z zaciekawieniem s³uchali na
przemówieñ, w których deklarowano wspó³pracê i przyjaŸñ.

Burmistrzowie przed pamiêtnym spotkaniem na moœcie nie znali siê i
Ryszard Pantkowski musia³ zdaæ siê na intuicjê przy wrêczaniu bukietu
goŸdzików, jednak jak siê wyrazi³, dostrzeg³ sympatyczn¹ twarz wœród
oficjalnych goœci z NRD, zgromadzonych na moœcie granicznym i "trafi³ w
dziesi¹tkê". Podobnie zachowa³ siê burmistrz Guben i tak¿e prawid³owo
odgad³, z kim bêdzie wspó³pracowa³.

Po otwarciu granicy t³umy ciekawskich mieszkañców miast granicznych
uda³y siê na pierwsza wizytê do s¹siadów. Za okazaniem dowodu osobistego
mo¿na by³o wkroczyæ w zamkniêty do tej pory, obcy œwiat. Wszyscy ciekawi
byli, jak to jest po drugiej stronie? Co ciekawego oferuj¹ sklepy? Jak wygl¹daj¹
ulice i domy? Rozpocz¹³ siê okres prosperity dla gubiñskich sklepów i zak³adów
us³ugowych. Niemcy jakby inaczej ubrani byli ³atwo rozpoznawalni na ulicach
Gubina. Robili zakupy, fotografowali "nasz¹" stronê. Niektórzy nie byli  tu od
zakoñczenia wojny. Natomiast Polacy szczególnie upodobali sobie niemieckie
sklepy z obuwiem, bielizn¹ i tapetami, na które by³a wówczas moda.
Ekspedientki uczy³y siê obs³ugiwaæ klientów po polsku. Rozpoczê³y wspó³pracê
ze sob¹ szko³y i ró¿ne zak³ady pracy i instytucje oraz kluby sportowe. Wiele
sympatycznych kontaktów nawi¹za³y osoby prywatne.

Od tamtej pory up³ynê³o 50 lat, wszyscy ju¿ przywykliœmy, ¿e swobodnie
przekraczamy  granicê, miasto podzielone po wojnie jest wspólnym dobrem -
euromiastem. Czêsto trzeba sobie przypominaæ o zabraniu dowodu to¿samoœci,
gdy idziemy na "drug¹" stronê. (zm) 

50 lat temu ...
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Projekt "Ocaliæ od zapomnienia"

Urszula Kondracik
kula41@o2.pl

Zanim zapoznam Pañstwa z realizacj¹ projektu, przybli¿ê historyczne
miejsce, które postanowiliœmy ocaliæ od zapomnienia.

Niedaleko, bo zaledwie kilka kilometrów za zachodni¹ granic¹ Polski, na
terenie Saksonii i Brandenburgii ¿yje najmniejszy naród s³owiañski. W jêzyku
polskim przyjê³a siê dla niego nazwa Serbo³u¿yczanie wzglêdnie £u¿yczanie.
U¿ywany jest te¿ termin Serbowie £u¿yccy. Oni sami nazywaj¹ siebie Serbami.
Potomkowie s³owiañskich Serbów £u¿yckich zamieszkuj¹ dzisiaj £u¿yce, czyli
krainê historyczn¹ le¿¹c¹ w Niemczech i w Polsce, po³o¿on¹ miêdzy rzekami
Kwis¹ a £ab¹, zamieszka³¹ przez Niemców, Serbo³u¿yczan i Polaków.

Pami¹tk¹ po Serbo³u¿yczanach jest Studnia £u¿ycka na terenie Gubina
przy ulicy Legnickiej.

Jest to miej¹ce, gdzie przed wiekami znajdowa³a siê ³u¿ycka wieœ
Schmachtenhayn. Pocz¹tki wsi zwi¹zane s¹ z okresem rozwoju osadnictwa
s³owiañskiego.  Najstarsza wzmianka o miejscowoœci zapisana w dokumentach
pochodzi z 20 marca 1295 roku. Autorem informacji jest mieszkaniec Guben
Henricus de Schmachtinhay, od nazwiska, którego mo¿e pochodziæ nazwa
wsi. Osada wraz z folwarkiem zamieszkana by³a w wiêkszoœci przez ludnoœæ
pochodzenia serbo³u¿yckiego. Wed³ug miejscowych przekazów zosta³a ona
zniszczona w roku 1429 na skutek najazdu czeskich Husytów.

W tym samym czasie Husyci napadli na miasto Guben, dokonuj¹c podpaleñ,
grabie¿y i gwa³tów. Prawdopodobnie wieœ zosta³a odbudowana lub pozosta³
sam folwark, o czym œwiadcz¹ zapiski w dokumentach dolnoœl¹skich z lat1446
i 1450. Wymieniaj¹ one Schmachtinhayn lub Schmachtenhayn jako
miejscowoœæ, która by³a utrzymywana z podatków mieszkañców Guben. Te
same dokumenty z lat 1411 i 1489 wymieniaj¹, gubeñsk¹ rodzinê Ulsch, jako
w³aœcicieli tego terenu. W roku 1489 miasto Guben odkupi³o wieœ, która
figurowa³a od tej pory, jako maj¹tek rycerski. W miêdzyczasie zmieniali siê
jego kolejni w³aœciciele. Do roku1527 by³a to rodzina Kohlo. W latach 1527-
1578 rodzina Klinkebeil, nastêpnie rodzina von Grunewald i syn (1668-1722).

W dokumentach wymienione s¹ tak¿e rodziny von Berge (1825) i Klitzing
(1844). Ostatnim w³aœcicielem maj¹tku (od 1861 r.) by³a rodzina Zietschman.
W 1887 r. zosta³ on ostatecznie zlikwidowany. W³aœciciele maj¹tku, którzy
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byli mieszkañcami Guben, mieli obowi¹zek przekazywaæ po³owê swoich
dochodów na rzecz utworzonego "Stypendium Schmachtenhayn", z którego
utrzymywano zdolnych, a pochodz¹cych z ubogich rodzin uczniów gubeñskiego
gimnazjum.

Dzisiaj po miejscowoœci Schmachtenhayn nie ma œladu. Jedyn¹ pami¹tk¹
nawi¹zuj¹c¹ do burzliwego okresu wojen husyckich i zniszczenia wsi jest
g³az narzutowy ufundowany w 1929 roku przez mieszkañców ówczesnego
Guben. Znajduje siê na nim napis w jêzyku niemieckim: "Zachowaj nas Bo¿e
przed klêsk¹ ze strony nieprzyjació³" umieszczony na odrestaurowanej studni
i upamiêtniaj¹c¹ 500-letni¹ rocznicê tego wydarzenia.

Dlaczego zajêliœmy siê tym tematem? Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej jest organizacj¹ powo³an¹ m.in. do dbania o miejsca historyczne
na Ziemi Gubiñskiej i popularyzowania o nich wiedzy. Inicjatyw¹ w sprawie
Schmachtenhayn wykaza³ siê cz³onek Stowarzyszenia Tadeusz Raut, który
w dniu 8 czerwca 2020 r. z³o¿y³ wniosek do Zarz¹du w sprawie renowacji

Studni £u¿yckiej (nies³usznie
dot¹d zwanej "G³azem hañby").
Zarz¹d wniosek zaakceptowa³, a
dzia³ania logistyczne powierzy³
sekretarzowi Stowarzyszenia
Urszuli Kondracik i pomys³o-
dawcy Tadeuszowi Rautowi. W
miêdzyczasie pojawi³a siê
sprzyjaj¹ca okolicznoœæ, bowiem
na pocz¹tku 2021 roku
Starostwo Kroœnieñskie og³osi³o
konkurs ofert na zadanie
publiczne, a Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Kamil Kuœnierek

zachêci³ nas do z³o¿enia oferty w celu uzyskania czêœci œrodków finansowych
na realizacjê przedsiêwziêcia, co uczyniliœmy.

W dniu 19 lutego 2021 roku Stowarzyszenie zawar³o ze Starostwem
Powiatowym umowê w sprawie zadania publicznego p.n: "Ocaliæ od
zapomnienia" z realizacj¹ od 1 czerwca 2021 r. do 31 paŸdziernika 2021 r.
Zadanie objê³o nastêpuj¹ce dzia³ania: renowacja studni, umieszczenie tablicy
informacyjnej o miejscu historycznym w jêzykach polskim, niemieckim i
serbo³u¿yckim, wydanie ulotki w jêzyku polskim i niemieckim oraz dokonanie
trzebie¿y zaroœli i uporz¹dkowanie terenu. Ca³oœæ zadania opiewa³a na kwotê

Studnia przed remontem.
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6.649,00 z³. Oferta zosta³a przyjêta i Stowarzyszenie otrzyma³o dotacjê w
kwocie 5.000 z³.

Opracowaliœmy plan dzia³añ i zabraliœmy siê do pracy,
Rozpoczê³a siê znojna œcie¿ka biurokratyczna.
Poniewa¿ teren, na którym znajduje siê omawiany obiekt, jest w³asnoœci¹

miasta, pismem z dnia 17 lutego 2021 r. zwróciliœmy siê do Burmistrza
Bart³omieja Bartczaka o wyra¿enie zgody na realizowanie zadania na terenie
miejskim, co szybko znalaz³o akceptacjê.

Nastêpnie pismem z dnia 10 czerwca 2021r. zwróciliœmy siê do Lubuskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej "Lotur" w Zielonej Górze o wydanie
opinii, dotycz¹cej oznakowania historycznego miejsca. Po uzyskaniu
pozytywnej odpowiedzi pismem z dnia 10 sierpnia 2021 r. zwróciliœmy siê do
Zarz¹du Dróg Wojewódzkich o ustawienie przy drodze wojewódzkiej nr 286
stosownych znaków drogowych. Uzyskawszy pozytywn¹ opiniê Komendy
Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp., Zarz¹d Dróg Wojewódzkich powiadomi³ nas,
¿e do dnia 30.11.2021 r. zostanie wprowadzona sta³a organizacja ruchu
polegaj¹ca na ustawieniu dwóch drogowskazów E-9 w ci¹gu drogi wojewódzkiej
nr 286 w obrêbie Gubina, co zosta³o wykonane.

Nastêpnie Bogus³aw Wypych - nasz cz³onek- opracowa³ treœæ informacji na
temat historii miejsca, na którym znajduje siê Studnia £u¿ycka. O t³umacza
jêzyka niemieckiego nie by³o trudno, ale serbo³u¿yckiego? Zadanie wydawa³o
siê niemal niewykonalne. I tym razem inicjatywê przej¹³ Tadeusz Raut. Otó¿
znalaz³ w pobliskim Lubsku Aleksandera Dragu³a, który dokona³ t³umaczeñ
gratisowo twierdz¹c, ¿e robi to z sentymentu dla Gubina, za co dziêkujemy.
Wykonanie tablicy zleciliœmy gubiñskiej firmie “Fotograf Hootarf” Kamila
Pleszyniaka. W realizacji zadania pomóg³ gubiñski przedsiêbiorca pan Maciej
Czarnecki, przekazuj¹c nam metalowy stela¿ i wspomóg³ finansowo, za co
serdecznie dziêkujemy. Tablica informacyjna zosta³a zainstalowana, a ca³e
przedsiêwziêcie realizowa³ Tadeusz Raut.

W miêdzyczasie, a dok³adnie 19 czerwca sta³a siê rzecz, której siê nie
spodziewaliœmy. Nieznani dot¹d sprawcy pod pami¹tkowym kamieniem
wzniecili ogieñ, przez co zosta³ on powa¿nie uszkodzony. Interweniowa³a Stra¿
Po¿arna, a po bezmyœlnych wandalach zosta³y puste puszki po piwie.

W tej sytuacji Zarz¹d zastanawia³ siê nad kontynuowaniem projektu,
obawiaj¹c siê, ¿e Studnia £u¿ycka mo¿e byæ dalej niszczona. Na posiedzeniu
Zarz¹du z udzia³em wicestarosty Ryszarda Zakrzewskiego po rozwa¿eniu "za
i przeciw" postanowiono kontynuowaæ prace, a kamieñ pozostawiæ w
niezmienionym stanie zak³adaj¹c w przysz³oœci jego techniczne zabezpieczenie.
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Kieruj¹c siê rad¹ Starosty do kontynuacji zadania, dokonaliœmy zmiany w
harmonogramie prac i kalkulacji kosztów. Rozpoczêliœmy poszukiwanie
wykonawcy remontu studni. Kolejni przedsiêbiorcy odmawiali wykonawstwa
ze wzglêdu na nadmiar pracy, a nam zale¿a³o na terminie. Uda³o siê jednak.
Zbigniew Paw³owski prowadz¹cy firmê Volkano-Bud w Gubinie, oznajmi³, ¿e
do koñca roku nie ma wolnych terminów, ale da³ siê namówiæ do obejrzenia
obiektu. T. Raut zapozna³ go szczegó³owo z histori¹ tego miejsca. Zadzia³a³o! W
panu Zbyszku, rodowitym gubinianinie, odezwa³a siê nutka lokalnego
patriotyzmu. W dniu 16 wrzeœnia komisja w sk³adzie Urszula Kondracik,
Tadeusz Raut i Zenon Pilarczyk spisa³a protokó³, w którym zawarto zakres
robót i czas wykonania zadania do 30 wrzeœnia. Termin zosta³ dotrzymany, a
roboty odebrane komisyjnie w dniu 7 paŸdziernika. Kamieñ spad³ nam z serca.

Przy realizacji zadania otrzymaliœmy cenn¹ pomoc ze strony Urzêdu Miasta
w Gubinie. Alicja Ratowicz (zastêpca naczelnika Wydzia³u Komunalnego i
Inwestycji) zadba³a o nawiezienie na dojazdowa drogê gruntow¹ szutru i
wyrównanie jej przez  pracowników Referatu Drogowego UM, którego
kierownikiem jest Dariusz Sobczak. Zleci³a równie¿ wykonanie i
zamontowanie dwóch ³awek. Dziêkujemy!

Zadanie zosta³o uwieñczone uporz¹dkowaniem otoczenia studni. Udzia³ w

Pami¹tkowy kamieñ po po¿arze.
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tych pracach wziêli cz³onkowie Stowarzyszenia: Tadeusz Raut, Urszula
Matuszczak, Janina Lisiak, Gra¿yna Bartkowiak, Zenon Pilarczyk, Stefan
Pilaczyñski, Jerzy Kopeæ, Ewa Krygier, Kazimiera Kêdzierska i autorka
artyku³u.

Studnia po renowacji.

Zdjêcie grupy sprz¹taj¹cej teren.
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Projekt "Ocaliæ od zapomnienia" zosta³ zrealizowany w wyznaczonym
terminie, a finansowo wykonany w 104 procentach. (6.946 z³, w tym nasz
wk³ad finansowy 1135 z³, a spo³eczna praca cz³onków Stowarzyszenia stanowi
wartoœæ 896 z³).

Proszê Pañstwa, doœæ drobiazgowo opisa³am przebieg realizacji zadania.
Dlaczego? Otó¿ zale¿a³o mi, by odwiedzaj¹cy teren dawnej wsi
Schmachtenhayn i zapoznaj¹cy siê z jej histori¹ pomyœleli równie¿ o tym, jak
dosz³o do wyeksponowania i uatrakcyjnienia tego szczególnego miejsca.

Dziêkujê wszystkim, którzy brali udzia³ w realizacji projektu.
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Wydawa³oby siê, ¿e to by³o tak niedawno, a tu 13 grudnia 2021 minie 40
lat od chwili kiedy do polskiej historii wpisa³a siê data niecodzienna. W
Polsce zosta³ wprowadzony stan wojenny. Czy to wojna? Nie,to coœ, czego
po 1945 roku nie doœwiadczyli Polacy. Przysz³o siê zmierzyæ z sytuacj¹ o
której nikt nie mia³ pojêcia. Po 40 latach tak niewielu gubinian pamiêta
jak wówczas wygl¹da³ stan wojenny w naszym mieœcie. Pomimo up³ywu
tylu lat nikt nie podj¹³ siê spisania wspomnieñ z tamtych czasów. Ludzie
z pierwszych stron prasy opozycyjnej nie podjêli dzie³a opisania swoich
prze¿yæ, heroizmu, sytuacji w jakiej znaleŸli siê oni i mieszkañcy naszego
miasta, nie uda³o siê spisaæ historii stanu wojennego w Gubinie. Wydaje
siê, ¿e minie jeszcze trochê czasu, a o stanie wojennym nie bêdzie
pamiêta³ nikt. Wspomnijmy zatem Gubin z grudnia 1981 roku.

W poni¿szym artykule wykorzysta³em fragmenty tekstu napisanego przez
Wies³aw £abêckiego w grudniu 2009 roku.

Jak by³o przed stanem wojennym w Gubinie?
Zdaniem Jerzego Pog³odziñskiego w listopadzie 2009 r.: - W naszym mieœcie

podzia³ dzia³aczy "Solidarnoœci" by³ wyraŸny. Pierwsza grupa ugodowa,
umiarkowana, któr¹ manipulowa³ dyrektor Lubuskich Zak³adów Przemys³u
Skórzanego "Carina" Jerzy Opara. To by³a grupa Stanis³awa Wawrzyniaka,
a w niej m. in. Perlak, Kleszcz. Druga grupa radykalna z "Krometu" pod
moim przewodnictwem.  ... By³o wiele strachu, cz³owiek ba³ siê. Straszyli
faceci z SB, nawet na przystanku mówi¹c: "D³ugo nie po¿yjesz."

Z ulotki "Serwis informacyjny" podpisanej Prezydium MKS NSZZ
"Solidarnoœæ" w Gubinie wynika³o, ¿e 2 kwietnia 1981 r. Miejski Komitet
Strajkowy przekszta³ci³ siê w Gminno-Miejsk¹ Komisjê Koordynacyjn¹ NSZZ
"Solidarnoœæ" w Gubinie. Komisja zak³adowa NSZZ "Solidarnoœæ" Kromet-
Spomasz w Gubinie latem 1981 r. domaga³a siê od wojewody zielonogórskiego
"bezzw³ocznej realizacji dostawy papierosów w przyznanej dla naszego zak³adu
iloœci (za 1 i 2 dekadê bm.) ... Przedstawiciele w³adzy ¿¹daj¹ zwiêkszonego
wysi³ku robotników - my natomiast ¿¹damy wyeliminowania tych
mechanizmów w zarz¹dzaniu gospodark¹, dziêki którym nie mamy
zaspokojonych minimalnych nawet potrzeb. Wiadomym nam jest, ¿e kadra

To by³o 13 grudnia 1981

Stefan Pilaczyñski
stepi@o2.pl
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wojskowa Gubina otrzymuje dodatkowe przydzia³y papierosów bez kartek.
Tak by³o na przyk³ad w dniu 13.08.81 gdzie wydzielono 3 paczki papierosów
na osobê oraz proszek do prania "popularny". Dlaczego spo³eczeñstwo jest
dzielone na lepszych i gorszych? Czy to ma byæ forma przekupstwa, a je¿eli
tak to w jakim celu?" Komisja Zak³adowa NSZZ "Solidarnoœæ" w LZPS "Carina"
tak¿e domaga³a siê dostawy papierosów "w dniu jutrzejszym tj. 14.08.1981 r.
w przeciwnym wypadku Komisja Zak³adowa NSZZ "Solidarnoœæ" w LZPS
"Carina" w Gubinie nie odpowiada za postój oddzia³ów produkcyjnych."

Nasta³ pamiêtny dzieñ 13 grudnia

W województwie zielonogórskim internowano 47 osób. W Gubinie
internowano trzy osoby. Byli to: Jerzy Pog³odziñski, Zenon Wróbel i Czes³aw
Zaj¹czkowski.

Zwi¹zek zawodowy potraktowano jako wroga, opozycjê i przejêto jego
aktywa. W protokóle zdawczo odbiorczym sporz¹dzonym 15.12.1981 r. na
okolicznoœæ przyjêcia od Zarz¹du NSZZ "Solidarnoœæ" przy Spó³dzielni
Inwalidów "Pokój" w Gubinie ca³ego maj¹tku ujêto komisjê w sk³adzie: Marek
Morgoñ - przewodnicz¹cy, Józef Liczbiñski - cz³onek, Roman Foryszewski -
cz³onek, Zdzis³aw Borkowski - cz³onek oraz stronê przekazuj¹c¹: Tadeusz
Szela i Zdzis³awa Ziêtka. Poœród 44 pozycji wymieniono m.in.: gotówkê w
kwocie 7 919 z³, opaski bia³o-czerwone 116 sztuk, broszury "Porozumienia
Rzeszów-Ustrzyki Dolne" 5 szt., wykaz osób bior¹cych udzia³ w strajku 3
kartki, skoroszyt "Regionalna Sekcja Koordynacyjna NSZZ "Solidarnoœæ",
skoroszyt "Archiwum NSZZ "Solidarnoœæ".

W protokóle ponadto ujêto, i¿ "w dniu 16.12.81 r. opieczêtowano biurko ob.
Wróbel Zenon."

Wojsko z Gubina

13 grudnia o godz. 6.00 w garnizonie og³oszony zosta³ alarm, a jednostki
przygotowa³y siê do opuszczenia koszar. Kiedy przyszed³ rozkaz  "naprzód"
wojskowe kolumny ruszy³y w kierunku na Poznañ. Alarm og³oszono w
pozosta³ych garnizonach dywizji. 13 pu³k zmechanizowany z Ko¿uchowa
pojecha³ "na Warszawê". W garnizonie pozosta³a garstka ¿o³nierzy, którymi
dowodzi³ pp³k Jan Szymonik i komisarze wojskowi. Jednostki gubiñskie
stacjonowa³y w rejonach ulokowanych dooko³a Poznania. Tam obchodzono
Wigiliê i Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Do koszar powrócono pod koniec stycznia
1982 roku.
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Jak wspominaj¹ 13 grudnia 1981?

Miros³aw R., do niedawna mieszkaniec Gubina, obecnie w Holandii.
Wcielony do wojska jesieni¹ 1979 roku. PóŸniej podoficer s³u¿by zasadniczej
w ³¹cznoœci:

- Mieliœmy zakoñczyæ s³u¿bê wojskow¹ w paŸdzierniku 81. Nic nie wró¿y³o,
¿e ten termin bêdzie nieaktualny. Coraz czêœciej pojawia³y siê informacje o
przed³u¿eniu s³u¿by, bo bêdzie "wyrównanie rocznika". W koñcu okaza³o siê,
¿e zwolnienia J-81 nie bêdzie, bo wyrównuj¹ rocznik.

13 grudnia wszystko okaza³o siê jasne. O godzinie 6.00 w pu³ku og³oszono
alarm z opuszczeniem koszar. Zdziwienie by³o du¿e, bo raczej w niedzielê
nikt nie og³asza³ alarmów. Pojawi³a siê informacja, ¿e to stan wojenny. Oko³o
godz. 10.00 samochody ruszy³y z placu alarmowego w kierunku na Krosno
Odrzañskie. Œwieci³o piêkne s³oñce, by³ mróz i le¿a³o sporo œniegu. Radiolinia
której by³em dowódc¹ jecha³a wolniutko w bardzo d³ugiej kolumnie batalionu.
Ja i moi koledzy traktowaliœmy wszystko "na luzie". Kazali jechaæ, to
jechaliœmy. Nie odczuwa³o siê ¿adnego napiêcia, kadra te¿ niewiele wiedzia³a
"co jest grane". Radio tranzystorowe najpierw robi³o wra¿enie, ¿e jest popsute,
a póŸniej da³o g³os i pojawia³y siê informacje dotycz¹ce stanu wojennego.
G³ównie mówiono o tym co nie wolno robiæ. I to nas trochê interesowa³o. Po
drodze du¿o ludzi macha³o powitalnie rêkoma i mia³em wra¿enie, ¿e oni
wiedz¹ coœ wiêcej, coœ wiêcej czuj¹. Po kilkunastu godzinach jazdy (tempo
by³o ¿ó³wie) sta³o siê jasne, ¿e jedziemy w kierunku na Poznañ. Im bli¿ej
Poznania tym wiêcej by³o dowodów sympatii ze strony mijanych w miastach
ludzi. Przekazywali ¿ywnoœæ (kie³basa, chleb), ja dosta³em torbê foliow¹ a  w
niej upieczonego kurczaka. Na najbli¿szym postoju za³oga mia³a nie lada
frajdê, bo z ¿ywieniem w kolumnie nie by³o najlepiej. Oko³o obiadu w
poniedzia³ek dotarliœmy do Biedruska, który okaza³ siê celem naszej podró¿y
wojennej. Tu w lesie, niedaleko wojskowego oœrodka wypoczynkowego, by³
rejon batalionu ³¹cznoœci. Kadra zamieszka³a w domkach wypoczynkowych.
Moja radiolinia zabezpiecza³a ³¹cznoœæ.

Co dobrze pamiêtam? Znakomite wy¿ywienie, brak rygorystycznie
respektowanej w koszarach zaprawy porannej i ¿eby nie fakt, ¿e powinniœmy
byæ w cywilu, to w zasadzie nie mo¿na by³o narzekaæ. Nasz, ¿o³nierski punkt
widzenia, by³ zgo³a inny ni¿ cywilów. Czêsto z ust kadry s³yszeliœmy
narzekania na zachowanie siê "Solidarnoœci" (chc¹ rozbiæ nasz kraj, o co im
chodzi, wielu leniwych ¿¹da za du¿o, itp.). To nas w pewnym sensie ustawia³o
"po drugiej stronie barykady". Na pewno w tym czasie "Solidarnoœæ" nie by³¹
nasz¹ mi³oœci¹. Wszak przez ni¹ nie poszliœmy do cywila.
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Co jeszcze pamiêtam? Niewygody stacjonowania w lesie pod namiotami.
Zimno, gdy nikt nie pali³ w piecyku, woda do mycia z regu³y zimna, mas³o
(mo¿e margaryna) nie da³y siê rozsmarowaæ, chcieliœmy do domu. Pamiêtam,
jak oddelegowano moj¹ za³ogê do pomocy lekarzowi (chyba to by³ porucznik
albo kapitan Pokwap) by wybudowaæ bsp, jak oœwiadczy³ doktor. Co to by³o?
- batalionowy sracz polowy. Ziemia zmarzniêta, a dó³ powinien byæ w miarê
g³êboki. Zadanie wykonaliœmy. £agodnie zawsze nastawiony doktor by³
zadowolony.

Do cywila odeszliœmy wiosn¹ 1982 roku.
Denerwujê siê jak czytam niesamowite opowieœci pojawiaj¹ce siê w gazetach

z okazji rocznicy stanu wojennego. Kto walczy³, to walczy³, ale tych by³o
niewielu. Reszta próbuje siê podczepiæ zupe³nie nies³usznie zapisuj¹c siê do
opozycji. Myœlê, ¿e stan wojenny w Polsce ju¿ siê nigdy nie powtórzy.

¯ona ¿o³nierza zawodowego z dywizjonu artylerii rakietowej z Gubina,
dzia³aczka Organizacji Rodzin Wojskowych podkreœli³a, ¿e stan wojenny
kojarzy jej siê tylko z totalnym brudem i ze œwierzbem przywiezionym przez
mê¿a z Gorzowa Wielkopolskiego (zabezpieczenie fabryki Stilon). - W nocy z
12 na 13 grudnia jak go wziêli ze s³u¿by w jednych gaciach tak wróci³ i ca³a
rodzina prze¿ywa³a gehennê z powodu d³ugiego leczenia. Dowództwo nie
zainteresowa³o siê rodzinami pozostawionymi w garnizonie.

Spojrzenie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gubinie

W sprawozdaniu Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Gubinie za okres
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1981-1983 r. podkreœlono (23 listopada 1983), i¿ by³a to kadencja
najtrudniejsza w 35-letniej historii PZPR. Ze sk³adu Egzekutywy KM-G PZPR
wyprowadzono m.in.: "Krystyna Boliñska - cofniecie rekomendacji przez POP
ZPO Goflan, Jan Dmytrów - na³o¿enie kary partyjnej przez Wojewódzk¹
Komisjê Kontroli Partyjnej pozbawienia praw pe³nienia funkcji partyjnych z
wyboru, Jerzy Piputa - wyprowadzenie ze sk³adu w oparciu o instrukcjê KC
PZPR kierowania parti¹ w warunkach og³oszenia zagro¿enia bezpieczeñstwa
pañstwa." Legitymacje partyjne zda³o "72 towarzyszy, w tym 54 robotników".
Przyjêto 9 cz³onków. Po wprowadzeniu "stanu wojennego instancja miejsko-
gminna podjê³a szereg dzia³añ ideologiczno-politycznych i propagandowych
maj¹cych na celu aktywizacjê POP o konsolidacjê szeregów partyjnych.
Zwi¹zane one by³y z rozpropagowaniem idei oraz powo³aniem ogniw
Obywatelskiego Komitetu Odrodzenia Narodowego, póŸniejszego PRON-u,
organizowaniu wieloœrodowiskowej dyskusji nad projektem deklaracji ideowo-
programowej "O co walczymy, dok¹d zmierzamy?"

Po 40 latach zapyta³em kilku gubinian, jak pamiêtaj¹ 13 grudnia 1981
roku?

Zygfryd Gwizdalski, lekarz

13 grudnia 1981, województwo leszczyñskie - jak odleg³y ten czas i w pamiêci
nie wszystko pozosta³o. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981r na naszej klatce
schodowej s³ychaæ by³o jak nigdy wzmo¿ony ruch, ktoœ biega³ na piêtro. PóŸniej
siê wyjaœni³o to do komendanta policji. I póŸniej by³ telefon od ¿ony mojego
asystenta, ¿e go policja zabra³a. Dowiedzia³em siê, ¿e to stan wojenny. Nie
wiedzia³em jak to zrozumieæ, co znaczy stan wojenny ale uœwiadomiono mnie,
¿e mam siedzieæ w domu co oczywiœcie w moim zawodzie i obowi¹zkach
ordynatora nie by³o mo¿liwe. Na pytanie o asystenta dosta³em odpowiedŸ,
¿ebym nie by³ taki dociekliwy bo te¿ jestem na liœcie. Prosi³em jednak o
zwolnienie go bo by³ niezbêdny do pracy w oddziale. Bezskutecznie. Dosta³em
przepustkê - pozwolenie na poruszanie siê po mieœcie w godzinach
niedozwolonych innym mieszkañcom, czyli nocnych. Miasto nie by³o za mocno
obstawione wojskiem ani policj¹. ¯ycie w dzieñ toczy³o siê jakby normalnie
jeœli to wszystko mo¿na nazwaæ normalnoœci¹. Telefony wy³¹czone - mój chyba
dzia³a³ bo przecie¿ by³em wzywany do szpitala, poczta kontrolowana (listy z
piecz¹tk¹ "ocenzurowane"), kartki ¿ywnoœciowe. Przemykaliœmy szybko do
pracy nie zbaczaj¹c z wytyczonej trasy. Mój asystent na szczêœcie na wigiliê
wróci³ do domu (komendant mia³ chyba doœæ mojego "marudzenia"). Kiedyœ
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spotkaliœmy siê w domu asystenta i by³o wezwanie do szpitala, pilne. Karetka
nas tam dowioz³a. PóŸniej okaza³o siê, ¿e wszystko by³o dok³adnie sprawdzone
przez s³u¿by (?). A wiêc byliœmy stale na oku. Wezwanie by³o prawdziwe.

W stanie wojennym doœwiadczyliœmy jazdy samochodem przez kilka
województw a¿ do Dziwnówka, do sanatorium dzieciêcego z synem. W ka¿dym
województwie kontrolowani. Powinniœmy mieæ zezwolenie na takie
przemieszczanie. Nie mieliœmy. Skierowanie do sanatorium otwiera³o drogê,
a kontroluj¹cy ¿yczyli dobrej drogi. W Koszalinie okaza³o siê, ¿e musimy
mieæ pozwolenie na pobyt w strefie nadgranicznej. Nie mieliœmy. Z uœmiechem
polecono jechaæ dalej, ale musieliœmy przysi¹c, ¿e nazajutrz bêdziemy wracaæ.
Dotrzymaliœmy s³owa. Tu¿ za ogrodzeniem, w czêœci budynków sanatoryjnych,
umieszczeni byli internowani. Poniewa¿ pogoda sprzyja³a swobodnie
spacerowali a czêœæ gra³a w pi³kê.

Urszula Kondracik, wówczas prezes PSS "Spo³em"

Mieszkam blisko by³ych koszar wojskowych przy ul. Wyzwolenia, ko³o stacji
PKP. 13 grudnia w nocy s³ysza³am warkot czo³gów, ale nic nie podejrzewa³am,
gdy¿ zdarza³o siê to, kiedy wojsko wyje¿d¿a³o na poligon. Uwa¿a³am to za
rzecz naturaln¹. Rano z mê¿em zjad³am œniadanie i po godzinie 9.00 wysz³am
z domu, aby odwiedziæ Rodziców, którzy mieszkali przy tej samej ulicy. Id¹c
moj¹ ulic¹ Sobieskiego s³ysza³am warkot czo³gów jad¹cych ulic¹ Sikorskiego
w kierunku centrum miasta. Zastanawia³am siê, co siê dzieje. Wchodzê do
mieszkania Rodziców i mówiê o jad¹cych czo³gach. A Mama do mnie: to ty nic
nie wiesz? Jaruzelski wprowadzi³ w Polsce stan wojenny. Przerazi³am siê. Z
Mam¹ i Tat¹ dyskutowaliœmy nad tym jak bêdziemy funkcjonowaæ w tej
sytuacji.

W poniedzia³ek rano przysz³am do pracy na godz. 7.00 i w nied³ugim czasie
zjawi³ siê u mnie w gabinecie komisarz wojskowy z Jednostki Wojskowej w
Gubinie major Stanis³aw Chrz¹stek. Oœwiadczy³, ¿e bêdzie opiekunem naszej
firmy z ramienia wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Interesowa³a go
atmosfera w zak³adzie, a szczególnie zaopatrzenie w artyku³y spo¿ywcze i
produkcja piekarnicza. Zwo³a³am wówczas naradê z cz³onkami zarz¹du,
kierownikami dzia³ów i zwi¹zkami zawodowymi, którym przekaza³am
zaistnia³¹ sytuacjê. Komisarz wraz z innymi wojskowymi przeprowadzali
kontrole w sklepach i piekarni. Przekazywa³ uwagi, a w trakcie trwania stanu
wojennego zdarzy³ siê tylko jeden incydent.  Jedna z kierowniczek pawilonu
handlowego niew³aœciwe rozliczy³a karetki ¿ywnoœcio-we, (wówczas na szereg
artyku³ów obowi¹zywa³y kartki ¿ywnoœciowe), co by³o wówczas przestêpstwem
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i grozi³o jej dyscyplinarne zwolnienie. Poniewa¿ komisarz by³ cz³owiekiem
¿yciowym i empatycznym sprawa skoñczy³a siê na karze porz¹dkowej, któr¹
po nied³ugim czasie wycofa³am.

Muszê wspomnieæ, ¿e pracownicy pracowali spokojnie, nie by³o ¿adnej paniki
i nie mia³am z nimi problemów. Dobrze wspó³pracowa³o siê równie¿ ze
zwi¹zkowcami OPZZ i NSZZ "Solidarnoœæ". Mieliœmy jeden cel: zaopatrzenie,
organizacja sprzeda¿y i dba³oœæ o pracowników, którzy pracowali w
nadzwyczajnych warunkach.

Pamiêtam równie¿, ¿e obowi¹zywa³a godzina milicyjna od godziny 22.00
do 6.00.

Jerzy Kopeæ, wówczas dziennikarz w Warszawie, dziœ gubinianin

Warszawski ranek … Zanosi³o siê na zwyk³y niedzielny poranek. Pies, swoim
zwyczajem, wyci¹gn¹³ mnie na pierwszy spacer. Szed³em ku pobliskiemu
skwerowi, gdzie zwykle spotyka³ swoich pobratymców, a ja ich w³aœcicieli.
Zdziwi³o mnie, ¿e by³o pusto, cicho i do tego, jak przysta³o na grudzieñ,
wyj¹tkowo zimno. Zaskoczy³o mnie, gdy za rogiem, przy okaza³ym gmachu
oficerskiego klubu, ujrza³em dwa wojskowe potê¿ne wozy pancerne i
przynajmniej kilkunastu uzbrojonych ¿o³nierzy w zimowym umundurowaniu,
filcowych butach, w he³mach. By³o w tej scenerii coœ niepokoj¹cego sw¹
niezwyk³oœci¹ ale jeszcze nie wywo³ywa³o to niepokoju.

Kawa³ek dalej, na du¿ym skrzy¿owaniu wa¿nych mokotowskich ulic kolejna
niespodzianka. Znowu zbrojni ¿o³nierze, oficerowie, wozy pancerne blokuj¹ce
jezdniê, a po drugiej stronie jakby dziwnie rozdzieleni milicjanci, zomowcy z
tarczami, d³ugimi pa³kami, w he³mach oraz dwie "suki" i radiowóz. Ten widok
mnie zmrozi³.

Z bramy kamienicy wyszed³ jakiœ mê¿czyzna, mo¿e dozorca, spojrza³ spode
³ba, rzuci³ w œnieg niedopa³ek papierosa.

- No i widzisz pan, no i œlepunder zrobi³ nam k…a maæ wojenkê, psia maæ
- zagadn¹³ i splun¹³ na chodnik. Zrobi³o siê jakoœ g³upio. Powia³o nagle czymœ
bardzo groŸnym.

Poszed³em D³ug¹, dobrze przecie¿ znan¹ ulic¹, ku g³ównej przecznicy, arterii
wychodz¹cej na po³udnie Warszawy. Na wprost wznosi³ siê ceglanego koloru
budynek kina. Pyszni³a siê na nim neonowa nazwa "Moskwa". Front zdobi³a
reklama granego od kilku dni filmu "Czas Apokalipsy". A przed kinem znowu
zbrojni ¿o³nierze; po jednej stronie pojazdy pancerne z lufami skierowanymi
w stronê œródmieœcia, po drugiej wozy milicyjne. Ich armatka wodna i du¿a
grupa zomowców z bojowym uzbrojeniem. A na torach tramwajowych na wale
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z worków piasku karabin maszynowy, mo¿e dzia³ko, albo inna groŸna
zabawka, a przy niej chyba trzej ¿o³nierze.

Ponura cisza opanowa³a stolicê. Na ruchliwych zawsze ulicach zamar³
wszelki ruch, nie jeŸdzi³y tramwaje ani samochody. Pod murami domów
chy³kiem przemyka³ jakiœ cz³owiek. Tylko gdzieœ, z pomiêdzy szarych
odrapanych kamienic, dobiega³y s³owa pieœni " ¯eby Polska by³a Polsk¹".
Ten ton te¿ nagle siê urwa³.

Ten, zdawa³o siê jeszcze przed chwil¹ zwyk³y niedzielny ranek, zmieni³
nagle nasz œwiat, zapanowa³a groza, pojawi³ siê strach, a równoczeœnie przy
uczuciu bezsilnoœci chêæ przeciwstawiania siê temu nienormalnemu,
antyludzkiemu, niepolskiemu stanowi narzucanemu nam wszystkim.
Spo³eczeñstwu, wœród którego nagle zabrak³o s¹siada, tego który zawsze
rankiem wychodzi³ ze swoim psem "Kryzysem" i drugiego, który zdobi³
marynarkê "opornikiem" i tej emerytowanej nauczycielki, kiedyœ sanitariuszki
z Warszawskiego Powstania u której w jej ma³ym mieszkanku zbiera³a siê
wieczorami gimnazjalna m³odzie¿ na dodatkowe lekcje niezak³amanej historii.
Tych ludzi i wielu innych zabrak³o na wiele miesiêcy stanu wojennego, i na
potem te¿, innych z up³ywem czasu - na zawsze.

Edmund Rodziewicz, wówczas dyrektor Pañstwowej Szko³y Muzycznej

W dniu 12 grudnia 1981 roku w sali kameralnej Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I st. w Gubinie odby³ siê popis uczniów klasy pierwszej Szko³y
Muzycznej, który mia³ uroczysty,  przedœwi¹teczny charakter. Na scenie sta³a
piêknie udekorowana choinka, a pod ni¹ prezenty dla wykonawców pierwszego
swojego przed publicznoœci¹ wystêpu. Ciekawostk¹ tego popisu by³o
wprowadzenie po raz pierwszy tzw. nagrody publicznoœci dla najlepszego
wykonawcy wystêpu. Tak¹ nagrodê publicznoœæ w wyniku g³osowania,
przyzna³a dla Krzysztofa Œwitalskiego, który gra³ na skrzypcach (aktualnie
znany muzyk ). Popis odby³ siê przy du¿ej frekwencji publicznoœci i nic nie
wskazywa³o, ¿e ju¿ w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku wydarzy siê coœ w
Polsce nadzwyczajnego. Po popisie doœæ póŸno wróciliœmy z ma³¿onk¹ do domu,
a mieszkaliœmy w Gubinie, przy ulicy Jednoœci Robotniczej. 13 grudnia 1981
roku oko³o godziny 8.45 obudzi³a nas Stanis³awa Bortkiewicz (teœciowa)
mówi¹c z p³aczem: - Wy tu œpicie, a w Polsce wybuch³a wojna. Zerwa³em siê
z ³ó¿ka i w³¹czy³em telewizor, a nastêpnie radio, ale w eterze by³a cisza. O
godzinie 9.00 zamiast Teleranka w TV wyst¹pi³ gen. Wojciech Jaruzelski i
dopiero wtedy dowiedzia³em siê, ¿e zosta³ wprowadzony stan wojenny na
terenie ca³ego kraju. Nad ranem trochê s³ysza³em, jak dr¿a³a ziemia na ulicy
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Œl¹skiej, ale nie myœla³em, ¿e w stronê Lubska jad¹ czo³gi, samochody oraz
wojskowe transportery. W tym samym dniu, w sali kameralnej szko³y
muzycznej o godzinie 17,00 mia³ siê odbyæ koncert kolêd i pastora³ek w
wykonaniu Gubiñskiego Chóru Kameralnego pod kierownictwem Haliny
Nodzak. Wczeœniej, o godzinie 15.00, przyjecha³em na próbê chóru przed
koncertem i nie mog³em siê do nikogo z rana dodzwoniæ, bo nie dzia³a³y równie¿
telefony. Przed budynkiem Szko³y Muzycznej by³o kilka osób, m.in. Józef
Szczerbaty, Jan Bia³odziad i dosz³a po chwili Halina Nodzak, która dopiero
od nas dowiedzia³a siê, co takiego wydarzy³o siê w Polsce. Próba i koncert
Gubiñskiego Chóru Kameralnego w tym niezapomnianym dniu zosta³y
odwo³ane. Zaœpiewaliœmy cicho sobie "Jeszcze Polska nie zginê³a…" i
rozeszliœmy siê w niepokoju do domów.

Jadwiga Warzyñska - wówczas nauczycielka w Gliwicach

Mieszka³am w Gliwicach i tam prze¿y³am stan wojenny. Mia³am ma³e dzieci,
pracowa³am w szkole. Baliœmy siê, nie mozna by³o wychodzic z domu, by³o
bardzo zimno. Pamiêtam jak do s¹siadów przyjechali wind¹ dwaj mê¿czyŸni
po cywilnemu, intemowali s¹siada. Pracowal w zak³adzie produkcyjnym
ZREMB jako robotnik, by³ dzia³aczem Solidarnoœci. Po jakimœ czasie wróci³
do domu z alternatyw¹ wyjazdu do Niemiec. Postawiono mu takie warunki;
albo wiêzienie albo wyjazd do Niemiec - wyjecha³. W Gliwicach zajêto pocztê,
a wojsko postawiono w stan gotowosci.
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 Dla wszystkich Polaków to smutny i trudny rok og³oszenia stanu wojennego
i daty 13 grudnia, która zostawi³a wiele czarnych kart w historii Polski.

Ten czas i ten rok sta³ siê kluczowym w moim ¿yciu osobistym.
Niemal do koñca listopada 1981 roku pracowa³em w Oœrodku Sportu i

Rekreacji w Gubinie. Tam te¿ by³em przewodnicz¹cym ko³a NSZZ
"Solidarnoœæ" do którego nale¿a³a niewielka grupa pracowników.

Rok wczeœniej zainspirowany ideami wolnoœci i dzia³alnoœci¹ gubiñskich
"wa³êsowców" Waldka Kleszcza , Grzesia Perlaka, Zbyszka Lewandowskiego,
Józka Winiszewskiego wst¹pi³em do "Solidarnoœci". Jaki¿ fajny, ludzki i
autentyczny by³ ten ruch na pocz¹tku dzia³alnoœci zwi¹zkowej, publicznej.

Pamiêtam jak na zebraniach w PSS w Gubinie, z moj¹ siostr¹ Mart¹, te¿ z
"Solidarnoœci",  uczestniczyliœmy w dyskusji o sprawiedliwej dostawie chleba
do gubiñskich sklepów…

W Gubinie, w tym roku, pozna³em nauczycielkê jêzyka niemieckiego w
naszym Liceum Ogólnokszta³c¹cym i wspólnie z Ani¹ podjêliœmy decyzjê o
ma³¿eñstwie.

Niestety Ania,  zielonogórzanka, która tylko na rok bezpoœrednio po studiach
podjê³a pracê w Gubinie, musia³a wracaæ do swojego rodzinnego miasta i od
wrzeœnia 1981 roku rozpoczê³a pracê w Liceum Lotniczym w Zielonej Górze.

I nagle ja, musia³em podj¹æ decyzjê o opuszczenia Gubina i przeprowadzce
do Zielonej Góry, a jak wiedz¹ to moje kole¿anki i koledzy z ³awy szkolnej,
nigdy nie zamierza³em rozstaæ siê z moim miastem. Uczucie by³o silniejsze
od m³odzieñczych postanowieñ. Kiedy we wrzeœniu zdecydowaliœmy z Anusi¹
o œlubie to jedynym wolnym terminem w zielonogórskim Urzêdzie Stanu
Cywilnego do koñca roku 1981 by³a data 31 grudnia (te same liczby co 13), o
godzinie 10.30  (œluby by³y udzielane co 30 minut). To by³ rok prawdziwej
lawiny zaœlubin, a nie by³o jeszcze œlubów konkordatowych, zatem musia³
byæ œlub cywilny i koœcielny.

Musia³em w tym trudnym czasie, gdy Polska prze¿ywa³a wielki kryzys
polityczny, gospodarczy i finansowy znaleŸæ pracê w Zielonej Górze. By³em
wówczas w czasie zaocznych studiów in¿ynierskich na WSI w Zielonej Górze.

Korzysta³em ze znajomoœci, bo wtedy bez znajomoœci nie da³o siê znaleŸæ

Mój 1981 rok

Czes³aw Fiedorowicz
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pracy. Z jednej strony pomaga³ mi Jerzy Opara, dyrektor Cariny w Gubinie,
gdzie pracowa³em przed pójœciem do wojska w latach 1977-78, a z drugiej
wspierali mnie przyszli teœciowie, którzy mieli ogrodnictwo na ul. Podgórnej
(tu mieszkam ju¿ 40 lat) i naturalnie znali urzêdników w Urzêdzie
Wojewódzkim na tej samej ulicy.

Pozostawiaj¹c Gubin, rozstaj¹c siê z OSiRem, dyrektorem Andrzejem
Paradowskim, kole¿ankami i kolegami, musia³em wczeœniej rozwi¹zaæ ko³o
NSZZ "Solidarnoœæ". Jeden z cz³onków wykorzystuj¹c moje odejœcie z
gubiñskiego OSiR, ale g³ównie z obawy przed przysz³ymi szykanami ze strony
ówczesnej w³adzy, postawi³ wniosek by dokonaæ komisyjnego zniszczenia
wszystkich dokumentów zwi¹zkowych. Piecz¹tki pozostawi³em sobie na
pami¹tkê.

Musia³em pogodziæ z wol¹ wiêkszoœci. Te lata 1980 i 1981 roku symbolizowa³
pêd do niezale¿noœci politycznej, praw obywatelskiej wolnoœci i kierowanie
siê powszechnym  prawem wiêkszoœci. Czyli zal¹¿ek dzisiejszej demokracji.

Gdy zjawi³em siê w Urzêdzie Wojewódzkim w listopadzie 1981 roku na
formaln¹ rozmowê kwalifikacyjn¹ (po wczeœniejszym "za³atwieniu" tego
kontaktu przez wskazane osoby)i mia³em obj¹æ funkcjê urzêdnika w wydziale
kierowanym przez Antoninê Grzegorzewsk¹, ta zauwa¿y³a w moim CV funkcjê
przewodnicz¹cego ko³a NSZZ "Solidarnoœæ" i nagle z niemal pewnego miejsca
pracy pojawi³a siê odmowa. Pani dyrektor zrobi³a mi polityczne przes³uchanie,
a ja naiwnie z dum¹ opowiada³em jej o nadziejach ruchu odnowy
"Solidarnoœæi".

Nagle szok. Nie ma tego miejsca pracy dla mnie…
Na szczêœcie przysz³a teœciowa, której widaæ zale¿a³o na przysz³ym ziêciu,

znalaz³a "dojœcie" do UW przez inn¹ osobê. I tak oto rozpocz¹³em 23 listopada
1981 roku pracê w Urzêdzie Wojewódzkim na najni¿szym stanowisku pracy.

Wtedy w PRL-u, nawet uk³ady nie dawa³y automatycznego awansu. Na
wszystko trzeba by³o sumiennie zapracowaæ albo trzeba by³o mieæ poparcie z
PZPR. Tego nie mia³em bo nie by³em nigdy cz³onkiem ani ZSMP ani PZPR.

Oboje z przysz³¹ ¿on¹, pok³adaliœmy wielkie nadzieje w ruchu "Solidarnoœci"
i w Lechu Wa³êsie , który by³ bezdyskusyjnie najwiêkszym przywódc¹ ludowym
po 1945 roku w Polsce, przez wszystkich, poza w³adz¹ PRL, szanownym
liderem przemian wolnej Polski. Choæ i w³adza PRL, która Wa³êsê gnêbi³a,
kompromitowa³a, szykanowa³a, zastrasza³a wszelkimi metodami, to jednak
siada³a z Wa³ês¹ do rozmów .

Niestety po 40 latach dzisiejsza w³adza wolnej Polski, bohatera Lecha
Wa³êsê traktuje jak wroga. Niemal gorzej ni¿ ta skompromitowana w³adza
komunistyczna…
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Jesieni¹ 1981 czu³o siê rosn¹c¹ na szczytach w³adzy komunistycznej
eskalacjê niechêci do Wa³êsy, do "Solidarnoœci", demonstrowan¹ przez
wyst¹pienia przedstawicieli PZPR i rz¹du PRL. Tendencyjne wiadomoœci w
komunistycznym "Dzienniku Telewizyjnym" mia³y  na celu skompromitowanie
opozycji solidarnoœciowej.

Jakie¿ nieprawdopodobne ko³o zatoczy³a historia mediów publicznych bo
po 40 latach, doœwiadczamy dziœ tak jak wówczas, bo obecna w³adza, w
"Wiadomoœciach "w telewizji publicznej, stosuje podobne metody szkalowania
opozycji wolnoœciowej.

Stan wojenny 13 grudnia 1981 roku by³ pokazem si³y s³abej w³adzy.
Jego skutki dotknê³y ka¿dego z nas.
Pierwszymi ofiarami byli najwa¿niejsi przywódcy NSZZ "Solidarnoœci" .

Internowano, czyli wtr¹cono do wiêzienia lub specjalnych oœrodków dla osób
internowanych ponad 10 tysiêcy Polaków. W wyniku  stanu wojennego ponad
40 Polaków straci³o ¿ycie. Do dziœ trudno ustaliæ liczbê i sprawców tych
haniebnych czynów.

Zamkniêto bezprawn¹ si³¹ g³ównie tych, którzy wtedy najbardziej zagra¿ali
tamtej w³adzy, bêd¹cych najwiêkszymi wrogami systemu komunistycznego.
Jeœli s¹ jacyœ liderzy polityczni, aktywni politycznie w 1981 roku, a nie zostali
internowani wtedy, to znaczy, ¿e nie byli tak wa¿ni, albo byli wygodni dla
tamtej w³adzy, albo nie potrafili jakkolwiek zademonstrowaæ swojego
sprzeciwu wobec w³adzy PRL.

Niestety wielu dzisiejszych najwiêkszych wrogów w³adzy z czasów
komunistycznych , wówczas niby aktywnych , wtedy nie zosta³o
internowanych. Odpowiedzmy sobie na pytanie dlaczego….

Pamiêtam ten strach przed w³adz¹ podupadaj¹cego PRL z roku 1981. To
nie by³a zabawa.

To by³ czas jasnych okreœleñ albo jesteœ za, albo przeciw.
Tamta w³adza zrobi³a wszystko by zniszczyæ "Solidarnoœæ", oczerniæ jego

przywódców. Echa tej nagonki, intrygi s³u¿b specjalnych PRL do dziœ niszcz¹
nasze ¿ycie publiczne.

S³u¿ba Bezpieczeñstwa PRL, Wojskowe S³u¿by Informacyjne inne s³u¿by
mundurowe i nieumundurowani pracownicy s³u¿b specjalnych i tajnych
wspó³pracowników daleko przekracza³a w 1981 roku 100 tysiêcy.

Ten aparat œwietnie wyszkolonych, dobrze op³acanych ludzi by³ w stanie
zniszczyæ ¿ycie i ¿yciorys ka¿dego mieszkañca Polski.

W 1981 roku mia³em 23 lata i œwiat sta³ przede mn¹ otworem.
Choæ by³em po stronie Wa³êsy , by³em w "Solidarnoœci" to trudno mnie

zaliczyæ do bohaterów tamtych czasów. Wyra¿a³em swój sprzeciw stanowczo
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wobec PRL-u, ale nigdy nie potêpia³em wszystkiego w czambu³ bo PRL jest w
ka¿dym z nas, którzy wtedy siê urodzili, wychowali, uczêszczali do szkó³ ,
studiowali i pracowali. W ka¿dych czasach jest miejsce na przyzwoitoœæ, na
demonstrowanie swojej odrêbnoœci , korzystanie z wiedzy m¹drych i
stosowania prostych zasad odró¿niania dobra od z³a.

Przed 1981 rokiem spotka³em bardzo wielu m¹drych i dobrych ludzi w
Gubinie, doœwiadczy³em dobrego wychowania w domu rodzinnym, opartego
na uczciwoœci, dyscyplinie, codziennej pracy i skromnoœci.

PRL , który siê powoli koñczy³, a stan wojenny by³ czasem gdy ta hydra
przegranej w³adzy podnios³a po raz ostatni g³owê, to nie by³ czas przegrany
dla Polski. W tamtym czasie zbudowaliœmy zrêby tego co dziœ mo¿emy
pomna¿aæ, rozwijaæ. Wtedy i dziœ byli ludzie dobrzy i Ÿli.

Opresyjnoœæ pañstwa, wyra¿ona wtedy stanem wojennym i dziœ potrafi nam
doskwieraæ.

Wydawa³o siê wielu, ¿e 13 grudnia pogr¹¿y na zawsze nadzieje na lepsz¹
Polskê.

I my z ¿on¹ byliœmy za³amani. Nie akceptowaliœmy decyzji genera³a
Wojciecha Jaruzelskiego, który 18 paŸdziernika 1981 roku zosta³ I
sekretarzem PZPR.

Moim zdaniem ¿aden czynny genera³, oficer, nigdy nie powinien byæ
politykiem, do tego tak wysokiej rangi.

Oficer, a zw³aszcza genera³, powinien kierowaæ siê honorem. W tamtym
1981 roku, gdy Polska prze¿ywa³a g³êboki kryzys, ceny towarów galopowa³y,
w sklepach nie by³o nic, poza octem i musztard¹, t³amszona by³a wolnoœæ
obywatelska, polityka znalaz³a siê w kompletnym impasie, genera³ powinien
podaæ siê do dymisji co by³oby dowodem szacunku dla znaczenia s³owa honor,
a Jaruzelski a¿ 8 lat by³ nadal I sekretarzem PZPR do 1989 roku….

I chyba to by³ jeszcze wiêkszy b³¹d genera³a ni¿ wprowadzenie stanu
wojennego.

Choæ do nas, zwyk³ych ludzi, bezpoœrednio nie dociera³y pomruki militarne
niedŸwiedzia ruskiego, to mo¿na sobie wyobraziæ ca³kiem realnie interwencjê
wojsk ZSRR, by poskromiæ protesty "Solidarnoœci", by zapanowaæ nad anarchi¹
polityczn¹ w Polsce , bo tak wojska Uk³adu Warszawskiego ocenia³y stan
polskich przemian wolnoœciowych.

Ta zapomniana data 17 wrzeœnia 1980, za³o¿enia pierwszego niezale¿nego
politycznie w Europie Œrodkowo-Wschodniej zwi¹zku zawodowego , NSZZ
"Solidarnoœæ", sta³a siê pocz¹tkiem przemian politycznych w Polsce.

Wydawa³o siê nam wtedy, ¿e 13 grudnia 1981 roku zablokowa³ ten proces
na zawsze…
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Dziœ z perspektywy minionych lat ³atwo historykom, dziennikarzom,
politykom oceniaæ to co mia³o wtedy miejsce. Ale my naprawdê baliœmy siê
ingerencji wojsk radzieckich, pod p³aszczykiem pomocy militarnej ze strony
Uk³adu Warszawskiego.

Pamiêtajmy, ¿e od 1945 a¿ do 1993 na terenie Polski stacjonowa³y wojska
radzieckie Pó³nocnej Grupy Wojsk w sile: 7 armii ogólnowojskowych, 1 armii
lotniczej, 4 korpusów pancernych, korpusu piechoty, korpusu kawalerii, 10
dywizji artylerii czyli ok. 300 tys. ¿o³nierzy, czyli dwa razy wiêcej ni¿ dzisiejsza
polska armia.

Zatem na pytanie czy mo¿liwa by³a interwencja wojsk ZSRR w 1981 roku
odpowiedŸ brzmi - by³a mo¿liwa.

Ja ocenia³em w tamtym czasie decyzjê o wprowadzeniu stanu wojennego
jako wielk¹ zmarnowan¹ szansê na kluczowy prze³om polityczny, na realne
przebudzenie polskiej demokracji i skierowanie Polski na drogê tak bardzo
po¿¹danych przemian europejskich.

Stan wojenny by³ dla mnie gwa³tem na w³asnym narodzie. Zatrzyma³
wszystko. Zahamowa³ proces zmian. Pozbawia³ nas nadziei na lepsze.

By³em kompletnie zdruzgotany tak jak i wiêkszoœæ rodaków.
Stan wojenny poza w¹sk¹ grup¹ elit w³adzy nikogo nie cieszy³, wrêcz nas

przygniót³.
W sobotê 12 grudnia do póŸnych godzin nocnych, pewnie do 2.00-3.00 w

nocy robi³em jakiœ projekt , bo nastêpnego dnia mia³em na WSI w Zielonej
Górze zajêcia na zaocznych studiach in¿ynierskich.

Nie ogl¹da³em telewizji, nie s³ucha³em radia, nie by³o jeszcze komórek,
internetu. Szed³em mroŸnym porankiem na uczelniê, tak jakoœ pusto po drodze
i dopiero od kolegów na zajêciach dowiedzia³em siê, ¿e Jaruzelski wprowadzi³
stan wojenny…

Kompletny szok, zaskoczenie, przera¿enie.
Pierwsze katastroficzne wyobra¿enie, ¿e mnie zaraz wciel¹ do wojska, bo

ja niedawno w kwietniu 1980 roku zakoñczy³em dwuletni¹, zasadnicz¹ s³u¿bê
wojskow¹…

A przecie¿ my mamy z zaplanowany na 31 grudnia œlub, który by³ powodem
moich przenosin do Zielonej Góry i ogromna nadziej¹ na piêkne ¿ycie we
dwoje…

Tego dnia wiêkszoœæ Polaków przezywa³a jakieœ osobiste dramaty.
Najwiêkszymi by³a tragedia setek tysiêcy cz³onków polskich rodzin, których

krewni zostali tej nocy aresztowani, internowani, uwiêzieni. I ci którzy stracili
najbli¿szych.

W mojej œwiadomoœci i w wyobra¿eniu moich rówieœników pojawi³a siê
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czarna dziura. W³adza ludowa pokaza³a najgorsz¹ z mo¿liwych twarzy.
Z dnia na dzieñ rygor, godzina policyjna od 22.00 do 6.00, kontrola

wszystkiego, w zasadzie nic do kupienia w sklepach, kartki na podstawowe
towary, koniec wszelkiej wolnoœci, "Solidarnoœæ" zdelegalizowana, represje
wobec wielu, uzbrojeni, umundurowani ¿o³nierze i milicjanci wszêdzie,
telefoniczne rozmowy kontrolowane, korespondencja kontrolowana, wiele
instytucji publiczych zamkniêtych, bez przepustki nie mo¿na by³o
przemieszczaæ siê z miejscowoœci do miejscowoœci, niedostêpne miejsca kultury,
wypoczynku, zabaw, restauracje, stan kompletnej anarchii i zamordyzmu.

Otwarte normalnie pozosta³y tylko koœcio³y, które wtedy gromadzi³y ludzi
i by³y jedynymi miejscami gdzie w miarê legalnie mo¿na by³o byæ w grupie.
Gdzie coœ mówiono o dramatyzmie stanu wojennego, choæ w ka¿dym koœciele
byli esbecy.

Chodzili, notowali, donosili.
W bloku, przy naszym koœciele Najœwiêtszego Zbawiciela w Zielonej Górze,

na Al. Niepodleg³oœci, naprzeciw siedziby Zarz¹du Regionu NSZZ
"Solidarnoœæ", do której jeszcze niedawno chodzi³em, w³adza przejê³a
mieszkanie na parterze w którym stacjonowali "kapusie". Siedziba Zarz¹du
Solidarnoœci z dnia na dzieñ zosta³a zamkniêta i przejêta przez w³adzê stanu
wojennego.

Polsk¹ rz¹dzi³a nagle Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego.
To wielki dyshonor na mundurze ¿o³nierza, oficera ...
To by³ fatalny widok, gdy ¿o³nierze naszej armii, nasi krewni, koledzy z

broni¹ w rêku przeciw zwyk³ym ludziom, czo³gi w wielu miejscach gotowe do
interwencji militarnej. Trudny dziœ do wyobra¿enia, tragiczny obraz niemal
wojny domowej…

Przyt³aczaj¹cy, przera¿aj¹cy, beznadziejny obraz tamtego czasu koñca
grudnia 1981 roku.

WRON, nazywany przez ludzi WRONa by³ przedmiotem krytyki, ale za te
s³owa mo¿na by³o trafiæ do wiêzienia. Pamiêtam jak w Gubinie Zbyszek
Lewandowski mia³ problemy za has³a "Wrona bez ogona"….

W prywatnych domach nie mogliœmy siê spotykaæ, nie mo¿na by³o nawet
imienin, urodzin, prywatki zorganizowaæ we w³asnym domu bez zezwolenia.

A tu za pasem œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Sylwester i nasz œlub.
To by³ koszmarny czas pe³en obaw o dzieñ nastêpny. Obawa o nasze

bezpieczeñstwo, o nasz¹ wolnoœæ do³owa³a do bólu.
By zorganizowaæ œlub 31 grudnia, musieliœmy uzyskaæ zgodê na

zgromadzenie goœci we w³asnym domu na Podgórnej. Ka¿dy przyjezdny musia³
uzyskaæ przepustkê na przyjazd do Zielonej Góry. Znajomy taksówkarz mia³
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w kanistrze trochê paliwa by nas zawieŸæ na koœcio³a i Urzêdu Stanu
Cywilnego na uroczystoœci œlubu. Na stacjach paliw zabrak³o paliwa. Paliwo
mia³a tylko w³adza, wojsko i Milicja Obywatelska. Ci mieli i miêso i inne
towary w kantynach, kasynach…Tamten pierwszy sort mia³ nieŸle.

Mój ojciec musia³ w torbach przemycaæ miêso od rolnika ze wsi, by by³o co
zjeœæ podczas przyjêcia weselnego. Wygl¹da³o to tak jak podczas wojny, a
wojnê ojciec dobrze pamiêta³. W stanie wojennym by³ zakaz sprzeda¿y miêsa
na wolnym rynku.

Musieliœmy uzyskaæ specjalne upowa¿nienie w urzêdzie miejskim na kupno
alkoholu na wesele.

Najlepszym prezentem na œlub by³ koc, bo w sklepach nie mo¿na by³o niczego
kupiæ. Tylko niektórym uda³o siê coœ wczeœniej kupiæ.  Pieni¹dze z dnia na
dzieñ traci³y swoj¹ wartoœæ. To by³y marne prezenty i wesele jak w czasach
okupacji…

Wszystkie ¿yczenia wys³ane poczt¹, czy te¿ telegramem mia³y piecz¹tkê
OCENZUROWANO. Dziœ na te kartki patrzymy jako dowód tragedii tamtego
grudnia i smutne wspomnienie koszmarnego czasu.

Niby w Sylwestra 1981 po raz pierwszy zniesiono godzinê policyjn¹ to i tak
by³a to najsmutniejsza noc sylwestrowa w powojennej historii Polski.

Wszechogarniaj¹cy strach i przygnêbienie hamowa³o chêæ do radoœci i
zabawy a obawa ¿e nastêpny rok 1982 bêdzie jeszcze gorszy nikogo nie
napawa³a optymizmem.

I tak oto w oparach stanu wojennego, stanie beznadziei rozpoczyna³ siê
mój, nasz, kluczowy etap ¿ycia, który trwa ju¿ 40 lat.

Ten pocz¹tek by³ tragiczny, potem jutrzenka nadziei 1989 roku, odbudowa
nowej, wolnej Polski i niestety dziœ powracamy do czasu w którym znów w³adza
dzieli nas ludzi, sk³óca naród, tak jakby tragedii stanu wojennego nie by³o. I
t³umaczy nam, tak jak tamta, ¿e to dla naszego dobra.

A wtedy i dziœ najwa¿niejsza by³a i jest wolnoœæ obywatelska, prawo
swobodnego wyboru, a na postawê patriotyzmu sk³ada siê rzetelna praca,
pomoc i szacunek do innych oraz aktywnoœæ w spo³ecznoœci lokalnej bez
wzglêdu na stan posiadania, hierarchiê, wyznawane wartoœci, religiê, czy
orientacjê seksualn¹. No i nieskrêpowana otwartoœæ na inne narody i struktury
miêdzynarodowe.
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Jerzy Czbator

Pionierzy Ziemi Gubiñskiej

Powojenne zagospodarowanie i rozwój
¿ycia na Ziemi Gubiñskiej zwi¹zany by³ z
konkretnymi ludŸmi, którzy byli
pierwszymi jej osadnikami. Wœród nich by³
jeden z nich Wiktor Wawrzonek wiêzieñ
Obozu Mauthausen. Urodzony 25 marca
1910 roku w Tadzinie, gmina Brzeziny woj.
£ódzkie. Do wrzeœnia 1939 roku mieszka³
w £odzi. W pierwszych dnia okupacji
narazi³ siê miejscowym Niemcom i
zmuszony by³ wyprowadziæ siê z £odzi.
Zamieszka³ w Wiœniowej Górze pod £odzi¹.
W roku 1941 wst¹pi³ do grupy
konspiracyjnej, która prowadzi³a dzia³ania
w walce z okupantem, ale trwa³o to nie
d³ugo. Gestapo wykry³o dzia³alnoœæ i
poprzez wiêzienie w Bydgoszczy zosta³
zes³any do obozu Mathausen. W dniu
aresztowania zostawi³ w domu ojca i
czteroletniego synka W³odka. W obozie

Wiktor Wawrzonek przetrwa³ najtrudniejsze chwile, przebywa³ tak cztery
lata, a¿ do wyzwolenia przez wojska amerykañskie 5 maja 1945 roku.
WiêŸniowie którzy wyrazili chêæ powrotu do kraju, a wœród nich Wiktor
Wawrzonek, Amerykanie przewieŸli samochodami do Czeskich Budziejowic,
sk¹d kolej¹ dotar³ do £odzi. By³ pocz¹tek lipca 1945 roku. W³aœciwie nie
mia³ do kogo wracaæ, mieszkanie zajmowa³a jakaœ bezdomna rodzina z ob³o¿nie
chor¹ kobiet¹.W³adze kwaterunkowe £odzi nie rokowa³y ¿adnej gwarancji
na szybkie otrzymanie mieszkania W czasie pobytu w obozie zmar³ ojciec,
syn W³odek od czasu œmierci matki od 1938 roku przebywa³ u siostry
Bronis³awy Durskiej pod £odzi¹. Meble, które  znajdowa³y siê w mieszkaniu
po aresztowaniu zabrali s¹siedzi Niemcy. Pomimo poszukiwañ ju¿ ich nie
odzyska³. Po namyœle Wiktor Wawrzonek postanowi³ pojechaæ do siostry, która
mieszka³a na Wiœniowej Górze. Siostra poinformowa³a, ¿e jej syn s³u¿y w

Wiktor Wawrzonek 1910-1985.
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wojsku. Po wys³uchaniu jego k³opotów i trudnej sytuacji z mieszkaniem,
zaproponowa³a ¿eby odwiedzi³ jej syna Olka, który  w swoim liœcie prosi³,
¿eby ktoœ go odwiedzi³. Dogada³ siê z mê¿em siostrzenicy Jankiem Jackowskim
i nastêpnego dnia wyjechali do miejsc zakwaterowania Aleksandra
Czerwiñskiego. W swoim liœcie dok³adnie opisa³ w jaki sposób maj¹ dotrzeæ
do wsi Bie¿yce/Basitz/ wysiadaj¹c na stacji kolejowej Wa³owice (Walwitz). W
sposób interesuj¹cy i barwny Wiktor Wawrzonek opisa³ to w swoich
wspomnieniach pt. "Tu jest nasz dom". Trzymaj¹c siê trasy opisanej w liœcie
bez k³opotów dotarli do miejsca opisanego w liœcie. Jak wielokrotnie powtarza³,
do Bie¿yc-Gubina przyjecha³em w którym wtedy straszy³y zniszczone i
wypalone budynki mieszkalne i obiekty u¿ytecznoœci publicznej oraz ledwie
oczyszczone z gruzów ulice. Ludzi by³o ma³o, wszêdzie na wpó³ zdzicza³e
wa³êsa³y siê psy i koty. Po okolicznych lasach ¿o³nierze razem z
czerwonoarmistami wy³apywali ukrywaj¹cych siê SS-manów i oficerów
Wermachtu. Wsie by³y ca³kowicie wyludnione. Tu i ówdzie znajdowano jeszcze
trupy wojskowych lub cywili. Œmieræ wci¹¿ zbiera³a ¿niwo, ludzie ginêli na
podstêpnie poukrywanych minach. Po dotarciu do miejsca przeznaczenia, po
przywitaniu siê, mieliœmy sobie du¿o do opowiedzenia. Wiele prze¿yli Olek i
Janek przez ca³¹ wojnê byli partyzantami pod Warszaw¹ i wiele prze¿ywali i
mieli co wspominaæ. Wiktor Wawrzonek ca³¹ wojnê w wiêzieniach i obozie
koncentracyjnym. Po kilku dniach W. Wawrzonek postanowi³ pozostaæ w
Bie¿ycach i swoim zaanga¿owaniem pomagaæ bratankowi w organizowaniu
wojskowego gospodarstwa. Zbierali po polach i lasach broñ i amunicjê.
¯o³nierze prowadzili om³oty przy pomocy pozosta³ych Niemców, którzy byli
zakwaterowani we wsi Bie¿yce. Zaczê³o przybywaæ wiêcej osadników  i zasz³a
potrzeba organizacji w³adz gminnych i powiatowych. Praca oraz dzia³alnoœæ
organizacyjna i spo³eczna - jak mówi³ Wiktor Wawrzonek wspaniale
oddzia³ywa³a na jego sko³atane prze¿ycia obozowe. To te¿ odda³ im siê bez
reszty. Ju¿ w tym czasie by³a zorganizowana w dniu 14 czerwca 1945 roku
Gmina Pole. Pierwszym wójtem zosta³ Pazera Jan. Najwiêkszym problemem-
przeszkod¹ w zorganizowaniu w³adzy administracyjnej by³ brak kadr. Wiktor
Wawrzonek by³ jednym z nielicznych osadników posiadaj¹cych œrednie
wykszta³cenie. By³ cennym pracownikiem, który podj¹³ pracê w Urzêdzie
Gminy. Wspólnie z Przewodnicz¹cym Gminnej Rady Narodowej Wójcikiem
Franciszkiem czêsto udawali siê na teren Gminy aby pomagaæ pierwszym
Osadnikom i Repatriantom. A by³o wiele k³opotów, gdy¿ ró¿ny element ludzi
przybywa³. W pierwszych latach trzeba by³o czêsto przepêdzaæ szabrowników
i innych cwaniaków. Pod koniec 1945 roku i na pocz¹tku 1946 roku do Bie¿yc
przybywaj¹ znaczne grupy osadników i repatriantów. Zaistnia³a pilna potrzeba
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zorganizowania dla licznej grupy dzieci i m³odzie¿y szko³y. Z wielkim zapa³em
organizacj¹ szko³y zaj¹³ siê Wiktor Wawrzonek. W Bie¿ycach istnia³
poniemiecki budynek szkolny, ale w skutek dzia³añ wojennych uleg³ pewnym
zniszczeniom, tote¿ zajêcia lekcyjne nie mog³y siê w nim odbywaæ. W zwi¹zku
z zaistnia³ymi okolicznoœciami wyszykowany zosta³ inny budynek zastêpczy,
dom nr 24,na czas odremontowania zniszczonej szko³y. Przygotowano dwie
izby szkolne, ale okaza³o siê, ¿e problem otwarcia szko³y jest nie brak
pomieszczenia lecz brak nauczyciela. Otwarcie szko³y odby³o siê 12 lutego
bez ¿adnych uroczystoœci. W celu sprawnego kierowania pracami w gminie
Wójt Pazer powo³a³ "radnych" do których zaliczano: Wójcika jako
przewodnicz¹cego, Wawrzonka jako sekretarza, Czerwiñskiego jako
wiceprzewodnicz¹cego, Kie³bowicza jako cz³onka prezydium, Miko³ajczyka
Komendanta MO. Byli oni traktowani jako przedstawiciele w³adz. Ci
cz³onkowie byli zapraszani do gminy kiedy byli potrzebni coœ przeg³osowaæ.
Na pocz¹tku lutego 1946 roku zostaje zorganizowana we wsi Bie¿yce
"Samopomoc Ch³opska". Wiktor Wawrzonek zostaje wybrany na Prezesa.
Powa¿nym problemem w ¿yciu codziennym by³a sprawa zaopatrzenia
mieszkañców Gminy w podstawowe artyku³y. Jednego dnia na zebraniu w
Urzêdzie Gminy W. Wawrzonek zaproponowa³ zorganizowanie sklepu we wsi
Bie¿yce. Wnioskodawca W. Wawrzonek jak sam siê przyzna³, ¿e przed wojn¹
ukoñczy³ wieczorow¹ szko³ê, gdzie miêdzy innymi uczono rachunkowoœci i
kalkulacji oraz korespondencji handlowej. Wszyscy zebrani z entuzjazmem
powierzyli wnioskodawcy organizacjê projektu. Organizatorowi powierzono
sporz¹dzenie imiennej listy mieszkañców wsi Bie¿yce i Zawada i
przeprowadzenie zbiórki pieniê¿nej na kupno towaru. Nazwiska podano w
Gminie i ju¿ nastêpnego dnia wyruszono do przeprowadzenia zbiórki
pieniê¿nej. Zebrano równe 900 z³. Dziewiêæset z³otych wówczas mia³a wartoœæ
miesiêcznych poborów woŸnego w Gminie. Suma 900 z³ œwiadczy³a, ¿e sk³adki
wp³aci³o tylko 9 osób. W czasie zbiórki przysz³o siê nas³uchaæ zbieraj¹cemu,
czego to ludzie sobie nie ¿ycz¹, aby za jego 900 z³otych w tym sklepie nie
by³o. Ma byæ nafta, smary, ubrania, ³akociowizna, wódka i wêdliny i inne
artyku³y. Postanowiono, ¿e ju¿ nastêpnego dnia po zebraniu za³o¿ycielskim
Wiktor Wawrzonek zaopatrzony w dokument z Urzêdu Gminy, poci¹giem
nocnym zabieraj¹c ze sob¹ walizki ma udaæ siê do Poznania. Oczywiœcie, ¿e
na dworzec do Gubina z Bie¿yc z walizkami trzeba by³o dojœæ na pieszo. Po
wielu przepychankach, chodz¹c po rynku zainteresowany dowiedzia³ siê gdzie
mo¿na co nabyæ. Miêdzy innymi ku zadowoleniu móg³ kupiæ za pó³ ceny
papierosy monopolowe "Triumf i Ba³tyk". Dalej w nieoficjalnej lewej hurtowni
kupi³ du¿e i ma³e grzebienie, "z³ote" obr¹czki œlubne, wst¹¿ki i ró¿ne drobne
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przedmioty galanteryjne. Pomimo trudnoœci i zmêczenia podró¿¹
zaopatrzeniem do sklepu zainteresowany by³ bardzo ucieszony z tych zakupów.
Kiedy wieczorem ledwo ¿ywy przyjecha³ do Bie¿yc i uda³ siê do Wójcika
Przewodnicz¹cego GRN, on tak samo radowa³ siê z zakupionych towarów.
Nie mniej cieszyli siê pozostali. Zawiadomiony na drugi dzieñ wicestarosta
Skuza zaraz przyjecha³ do Bie¿yc i tak samo jak wszyscy ucieszy³ siê
przywiezionym do sklepu towarem. Nastêpnego dnia kaza³ zg³osiæ siê
Wiktorowi Wawrzonkowi w Starostwie gdzie przygotowa³ zaœwiadczenie
upowa¿niaj¹ce  do sta³ych takich zakupów na rzecz Spó³dzielni w Bie¿ycach.
A prywatnie radzi³ wicestarosta po cichu sprzedawaæ bimber i za jego protekcj¹
kie³basy od Józefa Miko³ajczyka. Po rozmowie z wicetarost¹ Wiktor
Wawrzonek pos³ucha³ jego podpowiedzi i sprowadzi³ kilka litrów "bimbru",
który by³ bardzo tani w stosunku do wódki  monopolowej i dawa³ du¿e zyski.
Nastêpnego dnia wójt Pazera dokona³ oficjalnego otwarcia sklepu, który
mieœci³ siê w budynku w którym mieszka³ wójt z rodzin¹. W dniu otwarcia
wziêli udzia³ wszyscy za³o¿yciele sklepu: Wójcik, Pazera, Czerwiñski,
Miko³ajczyk, przyjecha³ tak¿e Starosta. Nikt z za³o¿ycieli nie pyta³ ani
anga¿owa³ na stanowisko kierownika tego sklepu. To by³o oczywiste, ¿e jest
nim Wiktor Wawrzonek. Sklep zacz¹³ funkcjonowaæ sprawnie ku zadowoleniu
mieszkañców wsi Bie¿yce i innych miejscowoœci. Wawrzonek Wiktor by³ te¿
inicjatorem zorganizowania przy Gminnej Spó³dzielni warsztatów
rzemieœlniczych, kowalskiego, szewskiego, krawieckiego i czapniczego. W
dalszej koniecznoœci dzia³ania dokonano po³¹czenia Gminnej Spó³dzielni
Bie¿yce z Gubinem. W. Wawrzonek dalej na polecenie Wójta Pazery wykonywa³
prace zlecone. Zarabiaj¹c w ten sposób w Urzêdzie Gminy zabezpiecza³ swój
byt i syna W³odka. Maj¹c wiêcej czasu zorganizowa³ zespó³ teatru
amatorskiego przy bie¿yckiej œwietlicy. Zespó³ zorganizowa³ z myœl¹ o
urozmaiceniu gminnych uroczystoœci lokalnych i pañstwowych. Pracy by³o
du¿o, ale ciekawej. Na owe czasy by³o trudno o repertuar lub scenariusz. Aby
takie zdobyæ W. Wawrzonek jeŸdzi³ po nie na w³asny koszt do Poznania, ale
nie znajdowa³ ich na miarê potrzeb lokalnych. Opracowa³ program sk³adaj¹cy
siê z weso³ych scenek i monologów. Przedstawienia cieszy³y siê powodzeniem.
Wyje¿d¿ano z wystêpami do innych miejscowoœci. Pocieszaj¹ce by³o to, ¿e do
zespo³u garnê³a siê m³odzie¿. W kolejnych latach zatrudniony by³ w PZGS w
Gubinie. W latach 1957-1958 pracuje w Gubiñskiej Ekspozyturze RSW "Ruch"
na stanowisku kierownika zajmowa³ siê kolporta¿em prasy i handlem
ksi¹¿kami. W 1958 roku przechodzi do pracy w Poznañskim Zak³adzie
Produkcji Materia³ów Budowlanych w Gubinie. Pe³ni tu rolê kierownika.
Zak³ad ten mieœci³ siê w centrum Gubina przy ul. 3 Maja (obecnie Netto).
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Starzy gubiniacy pamiêtaj¹ jak nazywano zak³ad "gubiñska fabryka kurzu".
Pracuj¹c zawodowo bra³ aktywny udzia³ w ¿yciu kulturalnym Gubina, które
skupia³o siê w Domu ¯o³nierza. W 1962 roku na wniosek Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej przechodzi do pracy jako Kierownik Powiatowego
Domu Kultury. Na tym stanowisku wykaza³ du¿o inicjatywy i zaanga¿owania,
wiele wniós³ nowych propozycji do o¿ywienia ¿ycia kulturalnego w Gubinie.
Za jego kierownictwa sekcjê fotograficzno-filmow¹ prowadzi³ znany gubiñski
poeta i regionalista Tadeusz Firlej, u którego równie¿ spotyka³ siê Wiktor
Wawrzonek na "Poniedzia³kach Firlejowskich". Przy PDK pracowniê
ceramiczno-malarsk¹ wówczas prowadzi³ Micha³ Œwitalski, by³a ona
zorganizowana w starej opuszczonej piekarni przy ul. Œl¹skiej. Na
odnotowanie zas³uguje te¿ fakt, ¿e by³ on równie¿ jednym z organizatorów
pierwszego Œwiêta "Wiosny nad Nys¹". W 1963 roku przechodzi kolejno do
pracy w Zak³adach Odzie¿owych, gdzie pe³ni funkcjê Kierownika Dzia³u Kadr,
W 1965 roku na w³asn¹ proœbê pe³ni w tym zak³adzie funkcjê kierownika
Dzia³y Gospodarczego. Jednak lata obozu Mathauzen da³y o sobie znaæ
zmuszony zostaje udaæ siê na leczenie sanatoryjne. Po powrocie z sanatorium
do pracy ju¿ nie wraca. Przechodzi na rentê inwalidy wojennego. Na rencie
nadal aktywnie uczestniczy w dzia³alnoœci zwi¹zanej z upowszechnianiem
kultury. Na przestrzeni wielu lat oprócz pracy zawodowej Wiktor Wawrzonek
nieprzerwanie spo³ecznie dzia³a³ w organizacji kombatanckiej, poczynaj¹c
od Zwi¹zku Osadników Wojskowych. Ca³e swoje powojenne ¿ycie zwi¹za³ z
losami Ziemi Gubiñskiej. Od 1945 roku zamieszka³ we wsi Bie¿yce. Prze¿y³
tu powojenne najtrudniejsze lata. Ró¿nie bywa³o na zachodnich rubie¿ach
Polski. Surowe przepisy strefy przygranicznej w latach piêædziesi¹tych nie
czyni³y ¿ycia ³atwym. Wiktor Wawrzonek pomimo tego, ¿e mia³ mo¿liwoœæ
powrotu do swojego pierwotnego miejsca przed wojn¹ £odzi tego nie uczyni³
pozosta³ jednym z Gubiñskich Pionierów. Wiktor  Wawrzonek by³ podziwiany
w okresie swojej dzia³alnoœci i pracy za niespo¿yt¹ energiê. I to wszystko
mimo obozowych prze¿yæ. Swoje prze¿ycia, lata pobytu i pracy na Ziemi
Gubiñskiej spisa³ w opowiadaniu pod tytu³em "TU JEST NASZ DOM". Wiktor
Wawrzonek zmar³ 2 paŸdziernika 1985 roku, zosta³ pochowany na Cmentarzu
Komunalnym w Gubinie.

W opracowaniu artyku³u wykorzysta³em wspomnienia z osobistych
kontaktów z W. Wawrzonkiem i z treœci napisanego przezs niego opowiadania.
Mieszkaliœmy razem od 1946 roku we wsi Bie¿yce.
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Mija 75 lat dzia³alnoœci Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) w Gubinie,
jest zatem okazja aby przybli¿yæ tym najstarszym i tym najm³odszym
nauczycielom oraz spo³eczeñstwu gubiñskiemu dorobek organizacji.
Wspomnieæ o ustawicznej i trudnej w ka¿dym okresie walce o poprawê
warunków materialnych pracowników oœwiaty. W powojennym Gubinie bardzo
wa¿n¹ spraw¹ administracji oœwiatowej ogniw zwi¹zkowych i nauczycieli by³o
tworzenie bazy szkolnej. Wszyscy wówczas zabiegali o sprzêt, pomoce
naukowe, podrêczniki, zeszyty, kredê i inne niezbêdne przedmioty szkolne
potrzebne do edukacji dzieci i m³odzie¿y.

Pierwszy powojenny Zjazd ZNP odby³ siê w Bytomiu w listopadzie 1945
roku, stwarza³ on podstawy organizacyjne jednolitej organizacji zwi¹zkowej
pracowników oœwiaty. Przyjêto, ¿e celem dzia³añ ZNP bêdzie: odbudowa
szkolnictwa polskiego, upowszechnianie doœwiadczeñ pedagogicznych oraz
rozwijanie dzia³alnoœci socjalnej i kulturalnej wœród swoich cz³onków.
Odtworzenie ¿ycia zwi¹zkowego ³atwiejsze by³o na ziemiach przedwojennej
Rzeczpospolitej, gdy¿ œrodowisko nauczycielskie zna³o siê wzajemnie.
Natomiast na Ziemiach Zachodnich proces tworzenia ZNP by³ trudniejszy
bowiem nauczyciele osiedlaj¹cy siê na tych ziemiach nie znali siê - stopniowo
nastêpowa³a integracja. Taka tez sytuacja zaistnia³a na terenie Gubina. Wœród
osadników - pionierów gubiñskich znaleŸli siê i tacy nauczyciele, którzy
posiadali przedwojenne doœwiadczenie w pracy zwi¹zkowej, to Oni pierwsi
nadali kierunek dzia³ania ZNP w Gubinie i powiecie gubiñskim.

Wœród osiedlaj¹cych siê najwiêksze doœwiadczenie w pracy zwi¹zkowej i
szkolnictwie posiada³ Stanis³aw £oziñski. W latach 1925 - 1928 by³
skarbnikiem Ogniska ZNP w Zaleszczykach, w póŸniejszych latach
sekretarzem, a od 1932 roku do 1936 prezesem. Posiadana wiedza i zdolnoœci
organizacyjne uprawnia³y Go do organizowania ¿ycia zwi¹zkowego. Pierwsz¹
komórkê zwi¹zkow¹ utworzy³ w za³o¿onej przez niego Publicznej Szkole
Powszechnej w Gubinie (5 IX 1945 roku), po zmianie nazwy Szkole
Podstawowej nr 1.

Do powsta³ego Ogniska ZNP przy³¹czyli siê nauczyciele Miejskiego

75 lat dzia³alnoœci Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego w
Gubinie

Kazimiera Kêdzierska
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Gimnazjum i Liceum, którym kierowa³ Mieczys³aw Mierzyñski. Stopniowo
do ZNP wstêpowali nauczyciele innych szkó³ z powiatu gubiñskiego. Stworzy³o
to podstawy do utworzenia Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego w Gubinie. Pierwszym prezesem wspieranym przez inspektora
Jozefa Wieszczyñskiego zosta³ Stanis³aw £oziñski. Stanowisko to pe³ni³ do
1953 roku, kiedy zmuszono go do opuszczenia strefy przygranicznej z przyczyn
politycznych. Jako prezes w dniach 18-2- marca 1951 roku uczestniczy³ w III
Walnym ZjeŸdzie Delegatów ZNP w Warszawie. Powo³any przez niego Zarz¹d
Powiatowy aktywnie przyst¹pi³ do organizowania ognisk zwi¹zkowych w
terenie. Powsta³y Ogniska ZNP w Wa³owicach, Starosied³u i Wielotowie. Do
ognisk tych nale¿eli nauczyciele ze szkó³ s¹siednich, np. do Ogniska ZNP
dzia³aj¹cego przy szkole w Wa³owicach nale¿eli nauczyciele ze szkó³:
Niemaszchleba (Chlebowo), £omów, ¯ytowania, Jaromirowie i Komorowa. W
grudniu 1946 roku ZNP liczy³ 46 cz³onków , a 1 stycznia 1953 zapisanych
by³o 86 co stanowi³o 98 % przynale¿noœci. W 1949 roku Zarz¹d G³ówny ZNP
w Warszawie podj¹³ uchwa³ê o zmianie nazwy ognisk. Ogniska zwi¹zkowe
zosta³y przemianowane na zak³adowe i miêdzyzak³adowe organizacje
zwi¹zkowe: ZOZ-y i MOZ-y.

Wrêczanie odznaki "50 lat przynale¿noœci do ZNP" (stoj¹ m.in. M. Kotapska, H.
Szafrañska, K. Kêdzierska).
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W pracy zwi¹zkowej do 1955 roku wyró¿niali siê: Stanis³aw £oziñski, Jan
Konieczny, Janusz Jans, Lucjan Dziubek, Zenon Œmigielski, Ignacy Dziekan,
Jadwiga Sapie¿yñska, Witold Majewski, Jan Karpowski, Marian Lubelski i
wielu innych, dzisiaj trudno odtworzyæ z powodu braku dokumentacji
zwi¹zkowej.

W latach 1955- 1958 funkcjê prezesa Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Gubinie
pe³ni³a Stanis³awa W³odarska - kierownik Szko³y Podstawowej nr 1, która
jednoczeœnie kierowa³a Powiatowym Oœrodkiem Metodycznym. W nowej
kadencji od 1958 roku prezesem Z.O. ZNP zosta³ Marian Hajski (wczeœniej
by³ sekretarzem Oddzia³u), którym kierowa³ do likwidacji powiatu (1962).
Gubiñski Oddzia³ ZNP wspiera³ i tworzy³ warunki do uczestnictwa
pracowników oœwiaty w ¿yciu kulturalnym œrodowiska, w rozwijaniu
dzia³alnoœci sportowej i turystycznej. Wspó³uczestniczy³ w zapewnieniu
warunków do kszta³cenia nauczycieli i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
Od 1957 roku rozpoczêto szkolenia zwi¹zkowe poprzez konferencje rejonowe,
w czasie których by³y lekcje pokazowe, wymiana doœwiadczeñ, omawiano
realizacjê programów nauczania, wprowadzono nowoœci pedagogiczne. Zarz¹d
ZNP pomaga³ w organizowaniu warunków socjalno - bytowych nauczycieli,

Wybory prezesa ZNP w 1998 r. Na fotografii M. Dziewia³towska, J. Mózg, A. Drozd, J.
Olszewska, J. S³oma, B. Mania, J. Rymaszewska.
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np. nauczyciele otrzymywali s³u¿bowe mieszkania, a wszystkie remonty
dokonywa³y gminy. Do 1960 roku wszystkie funkcje w ZNP pe³niono
spo³ecznie, dopiero od wrzeœnia 1960 roku utworzono etaty w Oddzia³ach
Powiatowych ZNP. Gubiñski Oddzia³ ZNP zosta³ wch³oniêty przez Kroœnieñski
Oddzia³ ZNP licz¹cy 12 zak³adowych organizacji zwi¹zkowych (7 ZOZ Krosno
Odrzañskie + 5 ZOZ Gubin). Na prezesa w 1962 roku powo³ano Józefê Nadziejê
(nauczycielka Szko³y podstawowej nr 1 z Krosna Odrzañskiego), funkcjê tê
pe³ni³a do 1972 roku. Nastêpn¹ kadencjê do 1975 roku pe³ni³ Józef Bojarski.
Kroœnieñski Zarz¹d obok zagadnieñ oœwiatowo - pedagogicznych nadal
wspiera³ dzia³alnoœæ kulturalno - turystyczn¹. Powo³a³ Radê Sportu i
Turystyki, która w³¹czy³a siê w organizowanie festynów sportowych.

W 1975 roku nast¹pi³y zmiany administracyjne w kraju, powsta³y nowe
województwa i gminy, w których mog³y dzia³aæ Rady Zak³adowe ZNP. W 1979
roku powsta³a nowa Rada Zak³adowa w Gubinie, tym samym oddzielaj¹c siê
od Krosna. Tworzeniem jej zajê³a siê Maria Dziewia³towska. W dniu 3 marca
1980 roku odby³a siê Konferencja Rady Zak³adowej ZNP w Gubinie,
prowadzenie jej delegaci powierzyli Józefowi Bartkowiakowi. W czasie
Konferencji wybrano prezydium i cz³onków Rady Zak³adowej.

W sk³ad prezydium weszli:

2007. Zawody wojewódzkie ZNP w siatkówce.
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1. Maria Dziewia³towska - prezes
2. Jadwiga Forysia - wiceprezes
3. Stefan Kaca³a - wiceprezes
4. Krystyna Jagie³owicz - sekretarz
5. Stanis³awa W³odarska - skarbnik
6. Tadeusz Zachuñ - spo³eczny inspektor pracy
7. Helena Krasowska - cz³onek Cz³onkowie Rady Zak³adowej:
8. Zygmunt K³osowicz
9. Kazimiera Kêdzierska
10. Jan Konieczny
11. Marianna Miko³ajczyk
12. Janina Falkowska
13. Aniela Mazurek
14. Jan Serbinowski
15. Daniela Kosmala
16. Jadwiga Olejnik

1986 czerwiec. Dzieñ Nauczyciela. Wyró¿nienia dla cz³onków ZNP.
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Nowa Rada zak³adowa ZNP nakreœli³a zadania do realizacji:
- szkolenia, rozrywka, sport i rekreacja,
- organizacja wypoczynku cz³onków ZNP i ich dzieci,
- pomoc w trudnej sytuacji mieszkaniowej cz³onków ZNP,
- udzielanie zapomóg i pomocy cz³onkom ZNP w ró¿nych sytuacjach

¿yciowych,
- pomoc i opieka nad emerytami.
Realizacje podjêtych zadañ i ich efekty przedstawiano podczas obchodów

Dnia Edukacji Narodowej.
Od 13 grudnia 1981 roku dzia³alnoœæ zwi¹zków zawodowych w tym ZNP

zosta³a zawieszona z uwagi na stan wojenny do czasu reaktywowania (1983).
Po reaktywacji powo³ano nowy komitet za³o¿ycielski. Na jego czele stan¹³
£ucjan Dziubek - przyjmuj¹c funkcjê prezesa.

Jednak po nied³ugim czasie prezesem Oddzia³u ZNP zosta³a wybrana Maria
Dziewia³towska. Utworzono 11 ognisk ZNP w szko³ach i przedszkolach
miejskich i gminie Gubin, zrzesza³y 262 cz³onków. Powo³ano nastêpuj¹ce
Komisje: Rewizyjn¹, Socjalno - Bytow¹, Odznaczeñ i Wyró¿nieñ, Pedagogiczn¹
i Kulturalno - Sportow¹. Poprawi³y siê warunki pracy Zarz¹du, lokal przy
ul. S³owackiego dawa³ dobre warunki pracy i spotkañ cz³onków zwi¹zku.

W 1994 roku Zarz¹d Oddzia³u otrzyma³ nowe lokum w Ratuszu przy ul.
Westerplatte 14, w którym urzêduje do dziœ. W maju 1994 roku podczas
Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z funkcji prezesa zrezygnowa³a M.
Dziewia³towska, a zast¹pi³a j¹ El¿bieta Rajkowska. Po minionej 4 - letniej
kadencji nowym prezesem Oddzia³u ZNP zosta³a wybrana Krystyna
Kaczmarek - Skóra i pe³ni tê funkcjê do dziœ.

Wraz ze zmianami polityczno-spo³ecznymi w oœwiacie dokonuj¹ siê zmiany,
w 1998 roku zostaje wdra¿ana nowa reforma oœwiatowa a nastêpna w 2017.
Przez ca³y okres dokonywanych zmian Oddzia³ ZNP czuwa³ i nadal dba nad
zabezpieczeniem œrodków finansowych dla szkó³. Jest to mo¿liwe dziêki dobrej
wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi, wsparciu inspektorów szkolnych min.
Józefa Mózga, W³odzimierza Rogowskiego, Ryszarda Pantkowskiego, Jerzego
Glazara.

W sk³ad obecnego Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Gubinie wchodz¹:
Krystyna Kaczmarek - Skóra - prezes,
Gabriela Nazaruk - wiceprezes,
Katarzyna Kalinowska - sekretarz/skarbnik,
Sebastian Drapa - cz³onek,
Krystyna Nowak - Pi³at - cz³onek, przewodnicz¹ca sekcji Emerytów i Rencistów.
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Sk³ad Komisji Rewizyjnej:
Ma³gorzata Frydrych - przewodnicz¹ca,
Halina Szafrañska - cz³onek,
Krystyna Tumi³owicz - cz³onek.
Na terenie miasta i gminy Gubin funkcjonuje 10 ognisk ZNP. £¹cznikiem

miêdzy Zarz¹dem Oddzia³u ZNP w Gubinie a Zarz¹dem Okrêgu ZNP w
Zielonej Górze jest Jolanta Olszewska - sekretarz Zarz¹du Okrêgu i
przewodnicz¹ca Okrêgowej Sekcji Wychowania Przedszkolnego.

Oddzia³ ZNP w Gubinie dba o pe³n¹ realizacje Karty Nauczyciela. Stoi w
obronie godnoœci praw i interesów swoich cz³onków. Solidaryzuje siê z
ogólnopolskimi strajkami pracowników oœwiaty i bierze udzia³ w pikietach
organizowanych w Warszawie. Przez 75 lat swojej dzia³alnoœci koncentrowano
siê na pe³nej realizacji zadañ statutowych.

c.d. o Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Gubinie w nastêpnym biuletynie.

Opracowano na podstawie artyku³ów z Gazety Lubuskiej (1996) Walentego
Robowskiego i "Z kart historii ZNP i Oœwiaty w Gubinie" W³odzimierza
Rogowskiego oraz w³asnych wspomnieñ.
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Resztki niedostrzegalne

Mijamy obojêtnie gubiñskie, nawet bardziej wynios³e budynki, stare
kamienice, niekiedy i niepozorne. Nie przygl¹damy siê im, a nawet jeœli
czasem dostrzegamy coœ niezwyk³ego, przechodzimy bez wra¿ania. Nie
wnikamy w funkcjê detali, m.in. tych metalowych, na œcianach domów, na
klatkach schodowych, balkonach, w oknach. Nie rejestrujemy w pamiêci ich
stopniowe zanikanie. Szkoda, bo to ju¿ resztki artyzmu w sztuce budowlanej,
artyzmu u¿ytkowego, sztuki dawnych rzemieœlników. W pierwszych
powojennych latach rozprawili siê z metalowymi zdobnymi detalami
szabrownicy, z³omiarze, burzymurki. To co mia³o trochê szczêœcia trafi³o w
rêce koneserów i dziœ, gdzieœ daleko, nie rzadko gdzieœ za granicami, zdobi
œciany ró¿nych nowobogackich rezydencji. Mia³ bowiem ten ówczesny Gubin,
kiedyœ w latach szczytowego rozwoju, na swoich budynkach takich
metalowych, kutych w ogniu lub odlewanych przez formiarzy niema³o zdobieñ
œcian frontowych i klatek schodowych, balkonów, szczytów dachów, drzwi i
okien, a nawet okiennych krat. Wykonywali je miejscowi kowale - artyœci,
sprowadzano z odlewni Westfalii  i Nadrenii, a chocia¿by i ze Œl¹ska.
Wyszukane w kszta³cie dowodzi³y zasobnoœci mieszczan, bogactwa
fabrykantów, spe³nia³y rolê reklamy, a nade wszystko by³y, bo te które ocala³y
s¹ jeszcze ci¹gle zdobnikami, ukazywa³y sztukê u¿ytkow¹, wzmacnia³y i
stabilizowa³y œciany. Wykonywano je z wiedz¹ o mo¿liwoœciach metali, z
poczuciem estetyki. Dzisiaj takie wytwory, jeœli w ogóle siê gdzieœ zachowa³y,
okreœla siê biurokratycznym terminem - metaloplastyka. S¹ ju¿ na ogó³ proste,
szablonowe, powtarzane w nieskoñczonoœæ, pozbawione kunsztu artysty, po
prostu efektem seryjnej produkcji. Wyszukajmy jej podczas miejskiego spaceru,
odkryjmy kunszt dawnego anonimowego artysty, popatrzmy na to co jeszcze
gdzieœ ocala³o. Oto kilka gubiñskich unikatów.

1. Œci¹gi, klamry, kotwy - ró¿nie zwano te odlewane ¿eliwne lub wykuwane
w ogniu wzmocnienia œcian noœnych, tych XIX wiecznych sposobów
stosowanych powszechnie w ówczesnym budownictwie secesyjnym. Zachowa³y
siê tylko ju¿ na niektórych œcianach murów fabrycznych, budynkach
publicznych i bardzo rzadko na frontonach zwyk³ych czynszowych kamienic.

Jerzy Marian Kopeæ
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Zdobi¹ i ci¹gle spe³niaj¹
sw¹ rolê stabilizuj¹c
wewnêtrznie ceglane
mury œci¹gaj¹c niewi-
docznie przeciwleg³e
œciany noœne czasem
wysokich budynków.
Takie œci¹gi zachowa³y siê
na œcianach z czerwonej
ceg³y starych gubiñskich
szkó³ podstawowych.

2. Balustrady na klatkach schodowych, czasem od piwnicy po strych,
zwykle bogate w roœlinne lub kunsztownie plecione kszta³ty, ³¹czone
skowaniem metalowych detali, precyzyjnie ukszta³towane na kowadle. Jedne
szczêœliwie zachowa³y siê w ca³oœci jak te na reprezentacyjnych schodach
obecnego ratusza, drugie ju¿ tylko we fragmentach, na pó³piêtrach budynku
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dawnego muzeum miejskiego, a po wojnie domu towarowego, uzupe³nione
miejscami zwyk³ymi prêtami, bez poczucia estetyki oszpecone dodatkowo
tandetn¹ farb¹. Mo¿e jeszcze gdzieœ na jakichœ schodach ukry³y siê choæby
we fragmentach takie niegdysiejsze szcz¹tki prac kowalskich.

3. Kwiatony, sterczyny, maszty niczym piorunochrony - w ró¿nych

kszta³tach i rozmiarach, od bardziej rozbudowanych po zupe³nie skromnie a
zawsze zdobi¹ce szczyty murów magazynowych lub budynków przemys³owych
ale te¿ tych w przesz³oœci bardziej reprezentacyjnych. Pozosta³o ich zaledwie
kilka, niektóre mocno uszkodzone, zdekompletowane, skorodowane. Chocia¿by
te nad ceglana bram¹ i murem przy ul. D¹browskiego i te dobrze zachowane
wspieraj¹ce szczyty dachu gubiñskiego obecnego ratusza.

4. Kute fantazyjne kszta³ty kwiatowe, proste i wybrzuszone balustrady
balkonów szacownych ongiœ kamienic czynszowych  maj¹ce, jak i inne
sztukaterie zdobiæ budynki i dobitnie demonstrowaæ zasobnoœæ w³aœcicieli  a
tym samym dobitnie dowodziæ, ¿e w tych murach, w tych mieszkaniach
przebywaj¹ ¿yj¹ osoby szacowne, godne. Takich nobliwych przynajmniej
zewnêtrznie przetrwa³o w mieœcie kilka oryginalnych w zdobieniach
metalowych ogrodzeñ balkonowych, dziœ w bardzo ró¿nym stanie technicznym
jak choæby te przy ul. Piastowskiej lub ul. Roosevelta.

5. Okratowanie okien, oszklonych drzwi, bywa i gdzieniegdzie jeszcze
okienek piwnicznych - by³o niegdyœ powszechnie stosowane. Zdobi³o
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reprezentacyjne wejœcia zabezpiecza³o i utrudnia³o przez sw¹ masywnoœæ
wtargniêcie niepo¿¹danych goœci. Od frontu budynków starano siê je
wykonywaæ wykorzystuj¹c ró¿ne plastyczne konstrukcje na ogó³ z kutych
prêtów, splataj¹c je w przeró¿ne kombinacje splotów, zdobi¹c rozetami czy
wykuwanymi elementami roœlinnymi. Ocala³o tych okratowañ kilka, jak
choæby te w parterowych oknach budynku ratusza lub drzwiach domu przy
ul. Lenino.

4. Kute fantazyjne kszta³ty kwiatowe ...

5. Okratowanie okien, oszklonych drzwi ....
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Obszar, na którym po³o¿ona jest dzisiejsza wieœ Chlebowo zamieszkiwany
by³ przez Serbo³u¿yczan od 600 roku. Osadnictwo zapocz¹tkowa³ Derwan,
ksi¹¿ê plemienia Surbów (Serbów), w³adca S³owian po³abskich,
wzmiankowany ju¿ oko³o 631 roku w kronice Fredegara. Nazwa miejsca
pochodzi od  ³u¿yckiego s³owa namaschkle. Sk³ada siê z komponentów
maschasch = kneten und kleb für Brotlaib (pol. zagnieœæ i skleiæ bochenek
chleba) i nawi¹zuje do wypieku chleba we wsi. Wieœ wzmiankowana po raz
pierwszy w 1295 roku w kronice ³aciñskiej "Liber fundationis episcopatus

Niemaschkleba - Lindenhain -
Niemaszchleba - Chlebowo - od 1295 r.

Tadeusz Lech
chelt@interia.pl

Foto nr 1.  Niemaschkleba na najstarszej mapie jak¹ uda³o mi siê znaleŸæ.
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Vratislaviensis" (Ksiêga uposa¿eñ biskupstwa wroc³awskiego), która wydana
zosta³a drukiem, jako tekst Ÿród³owy przez niemieckiego historyka i badacza
dziejów Œl¹ska Wilhelma Schulte w roku 1889. Miejscowoœæ jest wymieniona
w zlatynizowanej formie Schwchleb oraz Nemascleb, która podlega³a
jurysdykcji koœcielnej biskupów wroc³awskich oraz zobowi¹zana by³a uiszczaæ
im dziesiêcinê. Osada znajdowa³a siê wówczas na wschodniej granicy £u¿yc
w pobli¿u granicy ze Œl¹skiem, Ksiêstwem G³ogowskim. Na przestrzeni
wieków miejscowoœæ mia³a ró¿ne nazwy: 1353 r .- Nymatschclebe, 1387 -
Nimaschklibe, 1393 - Nemisclebe, 1441 r. - Nemaschklebe, po 1449 r. -
Nemaschgleba 1452 r. - Nymaszcleba, 1499 r. - Nymaschklebe, 1575 r. -
Nimischkleba 1603 r. - Nemaßkleba, 1603 r. - Nemaßkleba, 1615 r. -
Nemesklaba  (wend. Namaschkle), Njamaskhleba. Pisownia Niemaschkleba
przyjê³a siê dopiero oko³o XIX wieku. 18 kwietnia 1353 r. miasto Guben
rozszerzy³o swoje dobra, a¿ do Odry, kupuj¹c wieœ Nymatschclebe od braci
Hansa i Otto Frenzel von Budyssin, którzy byli jej w³aœcicielami jak ich
rodzice, znani jako Schultheißen. Margrabia Fryderyk III Œcis³y z Miœni,
który wraz ze swoimi braæmi Baltazarem i Wilhelmem od 1353 r. by³ zastawem
ca³ych £u¿yc, w dniu wzmiankowanym w DreŸnie potwierdzi³ zakup wsi przez
miasto Guben. Wieœ nale¿a³a do miasta Guben do XIX wieku. Dziêki temu
zakupowi miasto Guben znacznie powiêkszy³o swój las. Od zakupu do XIX w.
Niemaschkleba by³o przeczesan¹ wsi¹ miasta Guben.

W 1429 r. miasto Guben i okoliczne wsie zosta³y zaatakowane przez
husytów, którzy wycofuj¹c siê z kierunku Krosna spalili wieœ Niemaschkleba.
PóŸniej wieœ zosta³a odbudowana nieco dalej na pó³noc. Wieœ Chelmen , która
równie¿ uleg³a zniszczeniu, nie zosta³a odbudowana i mieszkañcy tej wsi
przy³¹czyli siê do Niemaschkleba. Na miejscu wsi Chelmen zosta³a póŸniej
zbudowana osada Heidekrug (Dzikowo). W 1441 r. wieœ zosta³a sprzedana za
100 groszy czeskich szlacheckiej rodzinie von Kalckreuth, po tym, jak 13
marca 1441 r. zostali oni zwi¹zani ze wsi¹ przez Landvogta Nickela von Polenz.
Od oko³o po³owy XIV wieku do 1635 Niemaschkleba nale¿a³a do krajów Korony
Czeskiej. Po pokoju praskim zawartym 30 maja 1635 roku wieœ przesz³a do
Elektoratu Saksonii. 19 paŸdziernika 1499 r. kapitan von Crossen Melchior
von Leben wzywa miasto Guben na spotkanie z mieszkañcami Nymaschcleba,
aby powstrzymaæ ich przed spiêtrzeniem potoku Swartzwasser (Czarna Woda),
poniewa¿ uszkodzi³oby, to pola ludzi z Pollenzig (pol. Po³êcko). W 1529 roku
cesarz Ferdynand I cierpi¹cy na tureckie zagro¿enie na³o¿y³ na wieœ " podatek
turecki ". W latach 1556 - 57 budowano prostok¹tn¹ wie¿ê koœcio³a - zapis w
ksiêdze rachunkowej miasta Guben.

W 1593 r. rzeka Odra wyla³a, powoduj¹c znaczne straty w uprawach i wsi.W
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1607 r. Niemaschkleba liczy³a 53 poddanych. 12 grudnia 1636 roku wieœ
Niemaschkleba zosta³a zaatakowana przez wojska szwedzkie, którymi
dowodzi³  gen. Carl Gustaf Wrangl. Du¿a czêœæ wsi zosta³a zniszczona, a
koœció³ spalony. Siedem maj¹tków folwarcznych by³o niezajêtych. W 1648
liczna ludnoœci spad³a w porównaniu ze stanem sprzed wojny do czego
przyczyni³a siê d¿uma. 12 sierpnia 1664 r. rajcowie gminni w Niemaschkleba
wystosowali skargê do konsystorza ewangielickiego, w której domagali siê
usuniêcia niemieckiego proboszcza, t³umacz¹c to tym, ¿e nie znaj¹
niemieckiego pacierza. Konsystosz lubiñski zwleka³ z za³atwieniem skargi.
Z³o¿ono nastêpn¹ skargê do ksiêcia saskiego Chrystiana z Merseburga. W
koñcu zjawi³ siê oficja³, który dog³êbnie sprawê zbada³. Nie jest jednak
wiadomo, czy po interwencji osadzono polskiego ksiêdza. Jedno jest pewne,
¿e w Nimaschkleba mieszka³a znaczna liczba ludzi mówi¹cych po ³u¿ycku.
26 paŸdziernika 1664 r. przeprowadzono spis ludnoœci. Niemaschkleba liczy³a
wówczas 193 mieszkañców, w tym 163 £u¿yczan, z czego 38 biegle w³ada³o
jêzykiem niemieckim.

 W 1670 r. w Niemaschkleba by³o 53 gospodarstw domowych podlegaj¹cych
opodatkowaniu. 34 - rolnicy, 14 ogrodnicy, 3 w³aœcicieli ma³ej w³asnoœci
wiejskiej  i 2 posiadaj¹cych dom i ogród. Oko³o 1682 roku powsta³a dziedziczna
kuŸnia wiejska, której w³aœcicielem by³ Ludewig Johann George i jego
potomkowie do dnia 23 grudnia 1725 r. 30 sierpnia 1707 r. król Fryderyk
August Mocny po¿yczy³ od pruskiego komisarza generalnego 2000 talarów
na op³acenie kontrybucji szwedzkiej i w zamian przekaza³ w zastaw na rzecz
komisarza Bocka dwie wsie Mûckenberg i Niemaschkleba. 12 lutego 1726 r.
wiejska kuŸnia zostaje kupiona przez miasto Guben za 25 talarów. 23
paŸdziernika 1746 r. w czasie wojny siedmioletniej we wsi sp³onê³o 68
budynków mieszkalnych. W po¿arze zginê³o czterech mieszkañców w wieku

Koœció³ bez, i z wie¿¹ prostok¹tn¹.
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7, 27, 63 i 75 lat. W kwietniu 1751 r. w Niemaschkleba wybuch kolejny po¿ar,
w wyniku którego zniszczonych zosta³o  21 gospodarstw i jeden folwark. W
1800 roku w Niemaschkleba by³y 92 gospodarstwa oraz przynale¿na osada
Heidekrug z czterema gospodarstwami i osada i Heideschäferei z dwoma
gospodarstwami. Po Kongresie Wiedeñskim (18 wrzeœnia 1814 roku do 9
czerwca 1815), wieœ Niemaschkleba wesz³a w sk³ad  Królestwa Prus. W 1809
r. powsta³ gminny cmentarz parafii Niemaschkleba, póŸniej przeniesiony w
inne miejsce. Od 1816 r. wieœ  znajdowa³a siê w powiecie Guben w prowincji
Brandenburgia. W 1820 r. Niemaschkleba posiada³ 90 budynków
mieszkalnych, mieszka³o we wsi 42 w³aœcicieli ma³ej w³asnoœci wiejskiej, 34
rolników, 13 w³aœcicieli cha³up i m³ynarz. Z wyj¹tkiem m³ynarza wszyscy
pozostali mieszkañcy mieli pe³n¹ w³asnoœæ ich maj¹tku. 25 maja 1830 r. w
okolicach Niemaschkleba przesz³a  gwa³towna burza, w wyniku której
zniszczeniu uleg³o kilka zabudowañ gospodarczych. W nocy z 24 na 25
kwietnia 1836 roku w po¿arze sp³onê³o 26 budynków. Jak podaje "Przegl¹d
topograficzno - statystyczny powiatu Frankfurt nad Odr¹" z 1844 r. we wsi
by³o  97 budynków mieszkalnych, w których mieszka³o 951 osób. We wsi
znajdowa³ siê m³yn wodny. W roku 1844 Guben odwiedzi³ Fryderyk Wilhelm
IV, ch³opi z Niemaschkleba towarzyszyli w³adcy, a¿ do granicy powiatu
kroœnieñskiego. W trakcie reorganizacji politycznej po Kongresie Wiedeñskim
£u¿yce Dolne, a tym samym równie¿ nale¿¹ca wczeœniej do Królestwa Saksonii
wieœ Niemaschkleba, wesz³a do Królestwa Prus. Miêdzy 1856 a 1888 r. z
Niemaschkleba,  Augustwalde wyemigrowa³o 140 osób. G³ównie do Hamburga,

by stamt¹d dotrzeæ do  USA
i Australii, a trzy osoby do
Ameryki Po³udniowej. Tu
znajdziesz listê emigran-
tów:

http://www.niemaschkleba.de/
A u s w a n d e r e r /
Auswanderer.pdf

W 1867 r. w
N i e m a s c h k l e b i e
wzmiankowane s¹ dwa
m³yny wodne i dwa

Foto nr 3. M³yn wodny w
Niemaszbleba.
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folwarki. Wieœ liczy³a wówczas 1004 mieszkañców. Ponadto do wsi nale¿a³y:
Heideschäferei folwark z 77 mieszkañcami, leœnictwo Augustwalde z 51
mieszkañcami, zajazd Heidekrug z 23 mieszkañcami, owczarnia Panicke z
dziewiêcioma mieszkañcami przekszta³cone na leœniczówkê i kolonia
Heideschäferei nad Tiefensee z oœmioma mieszkañcami. Do wsi nale¿a³y
gubeñskie lasy. Drogi wiejskie wykonano z brukowca, które zachowa³y siê do
dnia dzisiejszego.

W 1878 r. zwierzêta zosta³y zaatakowane ksiêgosuszem (infekcja wirusowa
powoduj¹ca zapalenie b³on œluzowych), co spowodowa³o ogrodzenie wsi
kordonem. W 1879 roku w ksiêgach wieczystych ujêto 97 w³aœcicieli. Pod nr
1 wpisano folwark, nr 2 parafiê z koœcio³em, nr 3 szko³ê. 20 wrzeœnia 1896 r.
w miejscu wskazanym na poni¿szej mapce, 2 km na po³udnie od
Niemaschkleba (Lindenhain), leœniczy Wilhelm Grünke zosta³ zastrzelony
przez k³usownika Krügera, syna rzeŸnika z Niemaschkleba. Podczas próby
wyci¹gniêcia cia³a Krüger zosta³ zastrzelony przez innych urzêdników leœnych.
Inny przekaz mówi, ¿e Krüger odebra³ sobie ¿ycie strza³em w g³owê.

Na granitowym bloku kamiennym o rozmiarach 56/46/37 znajduje siê napis:

niem. "Hier starb durch Wilddiebhand meuchlings erschossen der
Forstaufseher Wilhelm Grünke am 20 Sept.1896" (pol.Tutaj stra¿nik leœny
Wilhelm Grünke zosta³ zabity rêk¹ k³usownika 20 wrzeœnia 1896 r).

W 1900 roku rozebrano prostok¹tn¹ wie¿ê koœcio³a, która grozi³a
zawaleniem.

Na prze³omie wieków XIX i XX wykonano szosê z Germersdorf do

Foto nr 4.   Mapka z miejscem gdzie stoi granitowy blok.
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Niemaschkleba.
Na dzieñ 1.12.1910 r. - wieœ liczy³a  892 mieszkañców. W dniu 16.06.1925

Foto nr 5.  Pocztówka z roku 1902.

Foto nr 6.  Dom probostwa z 1930 roku
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r. mieszka³o tu 1049 ludzi, inne Ÿród³o podaje, ¿e w tym roku mieszka³o 960
osób. 30 wrzeœnia 1928 r. do Niemaschkleba przy³¹czono ówczesn¹ gminn¹
“wrzosówkê” (dziœ nie istniej¹ca wieœ R¹biechów).

W 1933 r. wieœ liczy³a 955 mieszkañców. 30.09.1935 roku Niemcy w ramach
narodowosocjalistycznej germanizacji ³u¿yckich nazw miejscowoœci chc¹c
zatrzeæ œlady ³u¿yckie zmienili nazwê z Niemaszchleba na ca³kowicie
niemieck¹ nazwê Lindenhain (Lipowy Gaj), która obowi¹zywa³a od 01.10.1935
do zakoñczenia drugiej wojny œwiatowej.

Lindenhain -  od 01.10.1935 do 1945 r.

W tym czasie wieœ têtni³a ¿yciem - funkcjonowa³y stowarzyszenia sportowe
i gimnastyczne, stowarzyszenie ¿o³nierzy, stowarzyszenie rzemieœlników,
¿eglarskie, kó³ko rêkodzie³a, dzia³a³y dwa m³yny, apteka, masarnie i piekarnie.

Foto nr 7. Lindenhain na przedwojennej mapie
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We wsi by³ piekarz, stolarz, ko³odziej, rzeŸnik, sklep z towarami kolonialnymi,
krawiec, mistrz kowalski, sklep rowerowy, fryzjer, tartak, siodlarz, ober¿yœci,
¿andarmeria, w³aœciciele m³yna, sk³adnica z wêglem, sklep obuwniczy,
malarze, ch³opi, marynarze ¿eglugi rzecznej i szko³a.

Na pocz¹tku II wojny œwiatowej w 1939 r. Lindenhain liczy³a 956. Do 1945
r. do parafii Lindenhain nale¿a³y tak¿e parafie: Heideschäferei, Augustwalde
i Gubener Stadtforst. Pod poni¿szym adresem pe³na lista mieszkañców
Lindenhain w 1945 r.

http://www.niemaschkleba.de/Personensuche/Einwohnerliste.pdf

W czasie II wojny œwiatowej z Lindenhain zginê³o 16 mieszkañców.19 lutego
1945 roku do wsi  Lindenhain wkroczyli Rosjanie. Nazwa strumienia
"Hammernize" w Niemaschkleba wskazywa³a, ¿e wydobywano i przetwarzano
tu rudê ¿elazna.

Niemaszchleba - od 1945 r. do 1953 r.
Koœció³ najprawdopodobniej zosta³ zbudowany w XIII wieku, który by³

Foto nr 8.  Lindenhain na pocztówce z 1935 roku.
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salow¹ budowl¹ za³o¿on¹ na rzucie prostok¹ta W latach 1556 - 1557
dobudowano prostok¹tn¹ wie¿ê, któr¹ w 1900 roku rozebrano z powodu, ¿e
grozi³a zawaleniem. Od tego czasu dzwon koœcielny znajduje siê w drewnianej
wie¿y obok koœcio³a. W kolejnych stuleciach by³ kilkakrotnie przebudowywany
z zatarciem znamion stylowych. Po po³udniowej stronie dobudowano Kruchtê.
Posiada wspólny dach nad naw¹ i prezbiterium. Jedynym œwiadectwem
gotyckiego rodowodu jest ostro³uczny portal w elewacji zachodniej koœcio³a,
murowanego, salowego o piêciobocznym zamkniêciu od wschodu.  Po 1945
roku dostawiono od strony zachodniej przedsionek. 20 kwietnia 1946 r. koœció³
by³  erygowany, a 28.12.1946 r. zostaje poœwiêcony. Do 29 kwietnia 1947r. nie
by³o miejscowego ksiêdza, doje¿d¿a³ z Gubina. Od tego dnia zamieszka³ w
Niemaszchleba ks Stefan Dobrzyñski. W 1971 roku odnowiono dach, a w
1983 roku wymieniono okna na witra¿e i wykonano elewacjê wewnêtrzn¹ w
koœciele. W 1999 roku przy kolejnym remoncie wymieniono dachówki, koœció³
zosta³ wymalowany wewn¹trz i na zewn¹trz. Powsta³o miejsce dla chóru,
odrestaurowano o³tarz,  posadzki i wy³o¿ono boazeriê na suficie.

Obok koœcio³a sta³ pomnik ku czci poleg³ych w I wojnie œwiatowej (fotografia
ni¿ej).

Foto nr 9. Wspó³czesny widok koœcio³a w Chlebowie.
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Obecnie w tym miejscu jest figura maryjna. Prezbiterium stanowi  figura
œw. Józefa z Dzieci¹tkiem Jezus z XIX w. Wyposa¿enie œwi¹tyni stanowi
wykonany wspó³czeœnie elektryczny o³tarz oraz ³awki. Dzisiaj jest tu Parafia
œw. Józefa Oblubieñca Najœwiêtszej Maryi Panny. Proboszczem od 2.08.2021
jest ks. mgr Henryk Laszczowski. Wed³ug rejestru Narodowego Instytutu
Dziedzictwa wpisany jest na listê zabytków.

Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej wieœ upodobali sobie piechurzy,
pancerniacy, artylerzyœci i ranni saperzy. Od  20 czerwca do lipca 1945 r.
ludnoœæ  niemiecka z Lindenhain zosta³a wysiedlona i osiad³a w okolicach
Gubena. Jako jeden z pierwszych do wsi wjecha³ sier¿ant Piotr Jasiñski z V
Zapasowego Pu³ku II Armii. Swoich œci¹gali Dymek, Biga³owski, Podgórski,
Brewerski, Zdunek, Grzesiak, Henryk, Ryœ, Tarkowski i Cecu³a, by przej¹æ
opuszczone przez Niemców gospodarstwa. Jasiñski i Dymek zajêli
gospodarstwa s¹siaduj¹ce ze sob¹. Posterunkowymi na komisariacie byli
Szymek Chwacik i Zabielik. Sier¿ant Jasiñski zas³yn¹³ z tego, ¿e wbi³ na
brzegu rzeki s³up graniczny w bia³o-czerwone pasy. Nie wiedzia³, ¿e gdzieœ w
tym miejscu polski król Boles³aw Chrobry zrobi³ to samo. Po przybyciu rodzin
transportami ze Wschodu, nast¹pi³a codziennoœæ. W tym czasie we wsi nie
by³o piekarza, ale problem zosta³ rozwi¹zany  po skierowaniu z Gubina pana
Szczukowskiego i jego ¿ony, rodem z Wilna. Odt¹d nie trzeba by³o przywoziæ
chleba z Gubina. Mieszkañcy wsi  niechêtnie odnosili siê do pozosta³ych na
swoich gospodarstwach autochtonów, którzy prenumerowali "Katolika",
modlili siê w jêzyku polskim. Konflikt narasta³, a¿ dosz³o do zebrania ca³ej
wsi. Komendant posterunku Milicji Obywatelskiej Szymek Chwacik zwo³a³
zebranie wszystkich mieszkañców. Przewodniczy³ pan Barski, który zada³
wtedy pytanie - Kto z was by³ na tutejszym cmentarzu i widzia³ nazwiska
tam pochowanych? Grom, Rosocha, Nowak, Nowakowski, Wojciechowski,
Kaminke, Budach, Kammasche i wielu innych. Powo³ywa³ siê na zapisy
metrykalne z lat 1664 do 1796 roku, wycinki z gazet i cytaty z ksi¹¿ek. W ten
sposób udowodni³, ¿e s¹ to rdzenni mieszkañcy od wieków pos³uguj¹cy siê
jêzykiem najbli¿szym polskiemu. Zainteresowanych histori¹ wsi w pierwszych
latach powojennych zapraszam do lektury ksi¹¿ki "Niemaszchleba" autorstwa
Tadeusza Zimeckiego z roku 1964, o której zosta³em poinformowany przez
pani¹ dyrektor, ¿e jest na stanie Biblioteki Miejskiej.

Niemiecka szko³a mieœci³a siê w pod³u¿nym budynku przy g³ównym trakcie,
któr¹ zajêli nauczyciele. Mieszkali w trzech pokojach na piêtrze. Na parterze
by³y klasy. Jednym z pierwszych nauczycieli by³ por. Micha³ Barski. Innymi
nauczycielami byli: Zofia Zaranek, Walentyna Jasiñska, ks. Stefan
Dobrzañski. Dyrektorami byli: Edward B¹k, Stanis³aw Czipka, Stanis³aw
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Czerski, Benedyk Sibilski, Wojciech Bu³a, Krzysztof Brzeziñski, Janina
Nesterowicz.

W pierwszej po³owie roku szkolnego 1945/1946, utworzona zosta³a szko³a
przez Witolda Emila Iranka, który by³ przedwojennym nauczycielem
pochodz¹cym z Lwowa. Szko³a nosi³a nazwê "Szko³a Podstawowa nr 1 w
Niemaszchleba".

 Wiêcej o historii szko³y mo¿na przeczytaæ pod adresem: https://
spchlebowo.edupage.org/text/?text=text/text5&subpage=1

Od 1946 do 1972 roku istnia³o Nadleœnictwo Niemaszchleba, póŸniej
Chlebowo podleg³e pod rejon Lasów Pañstwowych w Gubinie. W 1947 roku
na trzeciej konferencji Komisji Ustalania Nazw Miejscowych uczeni
potwierdzili polsk¹ nazwê Niemaszchleba.

Od 1948 r. do Niemaszchleba i okolicznych wsi przesiedlano Polaków
zwolnionych ze s³u¿by wojskowej. W 1948 r. ustalony zosta³ miejscowy program
zagospodarowania terenowego oraz projekt regulacji Niemaszchleba. W jego

Foto nr 11. Zdjêcie uczniów klasy VII i grona pedagogicznego z roku 1949. W œrodku
Witold Iranek i proboszcz ks. Józef Dobrzañski.
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opracowaniu uczestniczyli przedstawiciele wsi: Micha³ Kurowski, Wojcech
P³onka, Stanis³aw Cycu³a i Franciszek Dziedziñski. We wsi  mieszka³o 150
rodzin 750 ludzi. Rodzin rolniczych by³o 65, rzemieœlniczych 12 (kowal, stolarz,
krawiec, szewc, malarz, piekarz, rzeŸnik i m³ynarz Czes³aw Brewerski. Od
1950 r. wieœ Niemaszchleba nale¿a³a do województwa zielonogórskiego. Na
pocz¹tku lat piêædziesi¹tych powsta³a spó³dzielnia " Pancerniak" Wielu
mieszkañców odnosi³o siê niechêtnie do spó³dzielni, niektórzy przygl¹dali
siê jej dzia³alnoœci. W póŸniejszym czasie spó³dzielnia zmieni³a sw¹ nazwê
na "Odra".

Od 1950 r. w Niemaszchleba dzia³a Klub Sportowy LKS "P³omieñ", który w
2020 roku obchodzi³ 70 lecie istnienia. Celem dzia³ania klubu jest
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wœród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
w obrêbie dzia³ania klubu. Prezesem klubu jest Marian Adamczyk. 1 lipca
1952 r. gmina wiejska Chlebowo zosta³a w³¹czona do Wa³owic.

W 1952 r. wieœ zamieszkiwa³y 704 osoby na 122 gospodarstwach, œrednio
po 13 ha.W dniu 28 lutego 1953 r. zosta³a powo³ana Rolnicza Spó³dzielnia
Wytwórcza "Odra"  i wpisana w opisie S¹du Powiatowego w Zielonej Górze
Wydzia³ I Cywilny do sk³adów spó³dzielni nr 242. Przewodnicz¹cym Zrzeszenia
zosta³: Wojciech Kryjom.

9 grudnia 1962 roku spó³dzielnia zosta³a rozwi¹zana. W lutym 1957 r.
grunty przekazano do indywidualnego posiadania.

W 1953 r. opublikowano Zarz¹dzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia
9 kwietnia 1953 roku w sprawie zmiany i ustalenia nazw miejscowoœci (M.P.
z 1953 r. nr 51 poz.572  zmieniaj¹ce nazwê Niemaszchleba na Chlebowo.
Mieszkañcy proponowali, ¿eby wieœ nosi³a nazwê "Piastowo", ale Rada
Pañstwa nie zgodzi³a siê na tê nazwê. Nikt nie myœla³ wtedy, ¿e kilka
kilometrów dalej jest wieœ Chlebów.

Chlebowo - od 1953 r. do dziœ
Wieœ so³ecka po³o¿ona w województwie lubuskim, w  powiecie kroœnieñskim

w gminie Gubin, w pobli¿u Odry, Przez wieœ przebiega droga wojewódzka nr
138 Gubin - Gorzów Wielkopolski.

Chlebowo jest najwiêksz¹ wsi¹ po³o¿on¹ w pó³nocnej czêœci Gminy Gubin,
na obrze¿ach Krzesiñskiego Parku Krajobrazowego w dolinie Odry. Przez
Chlebowo przep³ywa potok £omianka z dop³ywami: prawy - Lisie Wody, lewe
- Jeziornica i Steklnik.

Dnia 5 paŸdziernika 1954  na mocy uchwa³y nr V/16/54 WRN w Zielonej
Górze utworzono Gromadê Chlebowo z siedzib¹ Gromadzkiej Rady Narodowej
( GRN)  w Chlebowie. By³a to kolejna reforma lokalna, w której gminy wiejskie
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zosta³y zlikwidowane jako jednostka administracyjna i zast¹pione przez
gromady. W sk³ad jednostki wesz³y obszary dotychczasowych gromad
Chlebowo, £omy i Kosarzyn ze zniesionej Gminy Wa³owice w tym¿e powiecie.
Dla gromady ustalono 10 cz³onków gromadzkiej rady narodowej. W roku 1954
powstaje w Chlebowie ko³o ³owieckie "Dzik". Na dzieñ dzisiejszy w Zarz¹dzie
Okrêgowym PZ£ w Zielonej Górze zarejestrowane jest ko³o ³owieckie  "Zaj¹c"
Chlebowo, które dzier¿awi obwody nr 141 i 142. W 1948 r. powsta³a Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna w Chlebowie. Pierwszym Prezes by³ Stefan Bijoch.  W roku
2019 OSP pozyska³a nowy samochód MAN. Na dzieñ dzisiejszy Prezesem
jest Janusz Bem, a naczelnikiem Magdalena Majkusiak. 5 paŸdziernika 1961
roku Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów w sprawie zniesienia i zmiany granic
powiatów w województwie zielonogórskim i uchwa³¹ nr III/12/61 Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Zielonej Górze z 15 wrzeœnia 1961 r. zniesiono powiat
gubiñski, a miasto Gubin i Gromady Chlebowo i Wa³owice w³¹czono do powiatu
kroœnieñskiego. Od 1965 roku przy szkole podstawowej zostaje otwarta Szko³a
Przysposobienia Rolniczego. Œwiadectwa SPR-u by³y równorzêdne ze
œwiadectwem ukoñczenia klasy VIII. Bywa³o, ¿e uczniowie SPR-u uczyli siê
w prywatnych mieszkaniach i na plebanii. 1 lipca 1968  roku zniesiono
gromadê Chlebowo, a jej obszar w³¹czono na podstawie Uchwa³y nr XV/63/68
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze do gromady Wa³owice. W
1969 roku na terenie szko³y powsta³a Szko³a Wieczorowa, której g³ównym
zadaniem by³o zniesienie analfabetyzmu wœród ludzi starszych.

W latach 1975-1998 miejscowoœæ nale¿a³a do  województwa zielonogórskiego,
po jego rozwi¹zaniu w wyniku reformy terytorialnej miejscowoœæ trafi³a do
województwa lubuskiego.15 stycznia 1976 Chlebowo wesz³o w sk³ad Gminy
Wiejskiej Gubin. W 1979 r. przekazano do Gospodarstwa Retno - Kombinat
Cybinka 113,72 ha.

W listopadzie 1990 r. oddano do u¿ytku nowy budynek szkolny. Uchwa³¹
Rady Gminy z 27 lutego 2002 r. utworzono sieæ szkoln¹ powo³uj¹c Szko³ê
Podstawow¹ w Chlebowie obejmuj¹c¹ miejscowoœci: Chlebowo, ¯ytowañ,
Budoradz, Kosarzyn, £omy, Wa³owice, Drzeñsk Ma³y, Drzeñsk Wielki oraz
gimnazjum, obejmuj¹ce wy¿ej wymienione miejscowoœci. 1 wrzeœnia 2002 r.
zosta³ utworzony Zespó³ Szkó³ w Chlebowie.

Od 2003 wieœ roku posiada sieæ wodoci¹gow¹. Od 2007 roku, corocznie w
Chlebowie odbywa siê transgraniczna impreza "Œwiêto Chleba". Ide¹ œwiêta
jest uczczenie chleba, który dos³ownie i symbolicznie stanowi podstawê
niezbêdn¹ do prze¿ycia ka¿dego cz³owieka. Miejscowe gospodynie przeœcigaj¹
siê w jakoœci wypiekanego chleba. Dusz¹ organizacyjn¹ jest miejscowa
animatorka dzia³añ kulturalnych, pasjonatka fotografii - Anna Durawa. W
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organizacji " Œwiêta Chleba" aktywnie uczestniczy mieszkanka Chlebowa
Anna Konstanty - pisarka, prezes Gubiñskiego Towarzystwa Kultury, Prezes
Komisji Rewizyjnej OM PTTK w Gubinie. Dorobek literacki: " To by³ maj -
powieœæ", " Wiosna i inne opowiadania", "Cztery do kwadratu". W Chlebowie
mieszka te¿ lokalny poeta Wies³aw Laskowski.

W paŸdzierniku 2009 roku otwarto  pierwsz¹ w regionie fabrykê pellet.
(ang. granulka, kulka). PPU "PAL- BUD" Wytwórnia Pellet Chlebowo 173.
Granulat jest uzyskiwany w specjalnych maszynach pod du¿ym ciœnieniem i
temperatur¹ z wczeœniej rozdrobnionych wiór wierzby, s³omy i siana, który
jest sprzedawany  jako materia³ opa³owy. Produkcja zale¿na jest od
zapotrzebowania. Ostatnio zak³ad  produkuje maty potrzebne do umocnienia
wa³ów. Dzia³alnoœæ handlow¹ prowadz¹ trzy sklepy: Chlebowo nr 11, 26 i
142. Dzia³aj¹ gospodarstwa agroturystyczne z w³asnymi ³owiskami ryb. M&M
Firma Us³ugowa  Chlebowo 4,  œwiadczy us³ugi leœne, rolne i noclegowe. Na
pó³noc od Chlebowa trwa du¿a inwestycja prowadzona przez Wody Polskie
polegaj¹ca na budowie nowych wa³ów, które maj¹ zapewniæ lepszy poziom
ochrony  przeciwpowodziowej mieszkañców. Przedsiêwziêcie, realizowane jest
przez chiñsk¹ firmê Sinohydro Corporation Limited z siedzib¹ w Pekinie.
Koniec prac przewidziano na I kwarta³ 2023 roku. Niedaleko od nowego wa³u
czynna jest kopalnia ropy naftowej.

W dniu 22 grudnia 2017 r. Wojewoda Lubuski zatwierdzi³ wniosek o
dofinansowanie w Gminie Gubin, a dotycz¹cy przebudowy trzech odcinków
drogi z trzema skrzy¿owaniami  przy kompleksie boisk sportowych i szkole
w Chlebowie. Projekt zak³ada³ wybudowanie miejsc postojowych, zatoki
autobusowej, zjazdów na posesje i chodników. Inwestycja zosta³a zrealizowana
w 2018 r. ku zadowoleniu mieszkañców.

31 stycznia 2020r. Gmina Gubin z³o¿y³a w Urzêdzie Marsza³kowskim woj.
Lubuskiego wniosek o przyznanie pomocy na operacjê: "Budowa œwietlicy
wiejskiej w Chlebowie wraz z zagospodarowaniem terenu".

Podsumowuj¹c okres powojenny ma siê wra¿enie, ¿e czas siê tu zatrzyma³.
Poza nowym budynkiem szko³y i drobn¹ infrastruktur¹ wiejsk¹ nie widaæ
rozbudowy wsi. Droga wojewódzka biegn¹ca do wsi od Wa³owic do przeprawy
promowej w Po³êcku jest w tragicznym stanie. Pañstwo Polskie powinno siê
wstydziæ za taki stan drogi wojewódzkiej. Od lat w³odarze obiecuj¹, ¿e
powstanie most na rzece Odrze zamiast przeprawy promowej. Mo¿e, gdy
zostanie wybudowany i skomunikuje obszary na pó³noc od Odry z
po³udniowymi wieœ Chlebowo zacznie rozkwitaæ. Ludzie tu mieszkaj¹cy
zas³uguj¹ na pochwa³ê za podejmowanie wielu inicjatyw integruj¹cych lokaln¹
spo³ecznoœæ i dzia³ania na rzecz wsi i Gminy Gubin.
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So³tysami we wsi byli:
1948 - Kazimierz P³onka
1953 - Heronim Szygenda, Piotr Swit
1958 - Boles³aw Lemiesz, Antoni Zieliñski, Hieronim Szygenda do 1968 r.
Kazimierz Kamyk
1968 -1986 Adam Paczkowski
1987- 2007 Henryk Giergasz
od 3.2007 Barbara Majkusiak
od 2011 r. Ma³gorzata £uszczyñska
od 2014 roku Katarzyna P³awiak

Obecnie wieœ liczy oko³o 650 mieszkañców.
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Zespo³y muzyczne w Zespole
Szkó³ Rolniczych w Gubinie

Edmund Rodziewicz
e_rodziewicz@poczta.fm

W powojennym okresie w regionie gubiñskim le¿a³o od³ogiem du¿o uprawnej
ziemi, która wymaga³a zagospodarowania. Dlatego  w 1959 roku za³o¿ono
Szko³ê Rolniczo-Ogrodow¹, która mia³a sw¹ siedzibê przy ulicy Pu³askiego w
Gubinie. W 1960 roku powsta³a Zasadnicza Szko³a Rolnicza, której dyrektorem
zosta³ Zdzis³aw Olaszek. Natomiast Czes³aw Œwi¹tkowski zosta³ dyrektorem
do spraw pedagogicznych.

 W 1968 roku Czes³aw Œwi¹tkowski stworzy³ zespó³ m³odzie¿owy z nazw¹
"K¹kole" (gatunek roœliny z rodziny goŸdzikowatych, wykorzystywany by³ w
zio³olecznictwie ludowym). Pierwszy sk³ad zespo³u "K¹kole" tworzyli: Witold
Szymaniec (gitara, wokal), Bogdan Wieczorek (gitara, wokal), Kazimierz
Gadomski (klawisze), Henryk Bia³ooki (gitara basowa), Boles³aw Kondarewicz
(perkusja) oraz solistki: Helena Tutaj, Irena Kanicka i Jadwiga Tumi³owicz.

Zespó³ "K¹kole" w 1969 roku
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Po odejœciu z zespo³u Boles³awa Kondarewicza, nowym perkusist¹ zosta³
Waldemar Lendzion. Zespó³ m³odzie¿owy "K¹kole" wyst¹pi³ w licznych
koncertach, m.in. "Wioœnie nad Nys¹", Dniach Obuwnika w "Carinie", w
Zak³adach Odzie¿owych "Goflan", na Dzieñ Kobiet oraz w jednostkach LWP.

Z Zak³adów Odzie¿owych "Goflan" zespó³ otrzyma³ specjalne ubiory.
Natomiast szko³a wyposa¿y³a zespó³ w nowy sprzêt muzyczny, m.in. 2 gitary
(czeskie "Jolany"),w nagrodê za aktywne uczestnictwo w ¿yciu kulturalnym
szko³y i miasta Gubina. Uczennice szko³y uszy³y specjalne garnitury na styl
muzyków z zespo³u "The Beatles". By³a to forma podziêkowania za udzia³
zespo³u w uroczystoœciach szkolnych oraz granie na wieczorkach szkolnych.

Repertuar zespo³u oparty by³ na przebojach  polskich zespo³ów tamtego
okresu jak m.in. "Czerwone Gitary", "No To Co", "Niebiesko-Czarni" czy
"Czerwono-Czarni". W 1970 roku zespó³ szkolny "K¹kole" zmieni³ nazwê na
"Jacy Tacy Gubiniacy", a Maria Bartkowiak zosta³a instruktorem muzycznym
zespo³u. Sk³ad muzyczny zespo³u tworzyli: Witold Szymaniec (gitara, wokal),
Bogdan Pietralski (perkusja), Jerzy Kulpa(klawisze), Franciszek Ziobro (gitara
basowa). W 1971 roku z zespo³u odszed³ Franciszek Ziobrowski, a do zespo³u
do³¹czy³a Czes³awa Kury³o (gitara basowa, wokal).

Po odejœciu Zdzis³awa Olaszka na emeryturê, dyrektorem Zasadniczej
Szko³y Rolniczej i Technikum Rolniczego zosta³ Józef Bartkowiak, a jego ¿ona

Zespó³ Pieœni i Tañca "Z³ote K³osy"
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Maria objê³a stanowisko kierownika zajêæ pozalekcyjnych.
W 1971 roku powsta³ te¿ zespó³ wokalny "Agawki", który uczestniczy³ w

festiwalach i przegl¹dach muzycznych. W 1973 roku za ca³okszta³t dzia³alnoœci
kulturalnej, szko³a pod kierownictwem dyrektora Józefa Bartkowiaka
otrzyma³a puchar Przewodnicz¹cego Powiatowej Rady Narodowej w Kroœnie
Odrzañskim. W paŸdzierniku 1974 roku powsta³ w szkole zespó³ pieœni i
tañca ludowego "Z³ote K³osy", do którego w 1979 roku do³¹czy³a kapela ludowa,
prowadzona przez Mariana Storto.

W 1983 roku przy wspó³pracy Zespo³u Szkó³ Rolniczych z Pañstwow¹ Szko³¹
Muzyczn¹ I st. i Spo³ecznym Ogniskiem Artystycznym w Gubinie, powo³ano
Gubiñsk¹ M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹, skupiaj¹c¹ uczniów wymienionych
placówek.

Pierwszym kapelmistrzem orkiestry zosta³ Marek Andrzejewski, a
nastêpnie Marek Kotowicz oraz Marian Storto. W III. Turnieju Orkiestr
Dêtych w 1986 roku, który odby³ siê Filharmonii Zielonogórskiej - orkiestra
m³odzie¿owa z Gubina zdoby³a V miejsce.

W 1988 roku po odejœciu Marii Bartkowiak na zas³u¿on¹ emeryturê, funkcjê
kierownika œwietlicy i kapelmistrza orkiestry obj¹³ Marian Storto. W latach
1990-1995 Marian Storto prowadzi³ zespó³ muzyczny "Zanik Pamiêci". W
zespole grali: Dariusz Winiszewski(gitara), Piotr Jursza (perkusja), Daniel
Osipowicz (gitara), Maciej Spalle (gitara)

Zespó³ w 1992 roku wyda³ w³asn¹ kasetê z utworami w wytwórni Takt. 1.
IV.1993 roku zespó³ muzyczny "Zanik Pamiêci" wyst¹pi³ w koncercie

Marian Storto prowadzi korowód z orkiestr¹.
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dobroczynnym na rzecz gubiñskiego szpitala. Ponadto zagra³ w koncercie
miêdzynarodowym pod has³em "Wakacje dla piegusa", zorganizowanym przez
GDK w Gubinie. Marian Storto nadal prowadzi³ m³odzie¿ow¹ orkiestrê dêt¹
oraz zespo³y m³odzie¿owe.

 W 1999 roku Zespó³ Szkó³ Rolniczych obchodzi³ jubileusz 40-lecia
dzia³alnoœci. W czêœci artystycznej wyst¹pi³ zespó³ muzyczny "K¹kole", z³o¿ony
kilku absolwentów szko³y.

Z dniem 1 wrzeœnia 2003 roku przesta³a funkcjonowaæ orkiestra dêta, a
zas³u¿ony nauczyciel Marian Storto przeszed³ na emeryturê. W 2007 roku
dyrektor Józef Bartkowiak po 37 latach kierowania szko³¹ przeszed³ na
emeryturê. Nowym dyrektorem szko³y zosta³ Krzysztof Szymañski.

Po kilku latach przerwy ponownie utworzono w ZSR Gubiñsk¹ Orkiestrê
Dêt¹, któr¹ prowadzi³a Danuta Kaczmarek. W 2007 roku orkiestra wyst¹pi³a
w Szprotawie na XV Ogólnopolskim Festiwalu Grup Œpiewaczych. W 2009
roku orkiestra pod kierownictwem Danuty Kaczmarek, zdoby³a I miejsce i
puchar burmistrza Sulêcina w Festiwalu Orkiestr Dêtych.

Po 50-ciu latach z dniem 1.IX.2010 roku szko³a zmieni³a nazwê na Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych, a od 2016 roku nosi nazwê: Europejskie Centrum
Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego.

"K¹kole" w koncercie na 40-lecie szko³y.
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Julian Lewandowski
julian.viridis@wp.pl

 Ludzkoœæ od zawsze interesowa³a siê ptakami, ich zdolnoœciami do latania,
barwami upierzeni, œpiewem i wygl¹dem. Jednak¿e g³ówne zainteresowanie,
sprowadza³o siê prawdopodobnie do ustalenia czy ptasie miêso nadaje siê do
zjedzenia. Obserwuj¹c drapie¿niki poluj¹ce na ptaki szybko stwierdzono, ¿e
ich miêso znakomicie nadaje siê do zaspokojenie g³odu. Uczono siê ró¿nych
sposobów podchodzenia skrzydlatej zwierzyny, a zdobyte doœwiadczenia
przekazywano z pokolenia na pokolenie. Z biegiem lat ulepszano ³owy na
ptactwo, u¿ywano ³uków, sieci, side³ i ró¿nego rodzaju zapaœci, a w czasach
nowo¿ytnych broni palnej. Jednak¿e stare sposoby nie posz³y w zapomnienie,
nadal poluj¹ w ten sposób liczne ludy krajów trzeciego œwiata i niestety, tak¿e
niektóre nacje w Europie. O ile w Europie polowanie na bociany wydaje siê
czymœ zupe³nie nieprawdopodobnym, o tyle w Afryce poluje siê na zimuj¹ce
tam bociany. Bowiem dla krajowców, czêsto cierpi¹cych g³ód, bocianie miêso
to potencjalny posi³ek. Nie oceniajmy ich jednak zbyt surowo, bo na ubogich
sawannach, niektórzy ¿yj¹ tylko z tego, co znajduj¹ wokó³ siebie. W Polsce

O ptakach z kulinarnego punktu
widzenia i nie tylko

 Œniegu³a  Autor: vinx83 - Fotolia.com
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zabicie bociana uwa¿ano za wystêpek, a cz³owiekiem który siê tego dopuœci³
lud gardzi³, uwa¿aj¹c to za grzech œmiertelny. Tym nie mniej próbowano ich
miêsa, bowiem w XVII, XVIII i XIX wiecznych dzie³ach dotycz¹cych przyrody,
znajdujemy taki stwierdzenie "miêso bocianie jest czarne, lubo do zjedzenia
niekoniecznie udane". W drodze do Afryki, ka¿dego roku tysi¹ce bocianów
ginie od broni palnej na wschodnich wybrze¿ach Morza Œródziemnego.
Libañczycy czy te¿ Syryjczycy strzelaj¹ do nich dla "sportu", mimo, ¿e jest to
proceder nielegalny. K³usownicy podtrzymuj¹ t¹ bezsensown¹ tradycjê, która
niczemu nie s³u¿y poza pochwaleniem siê iloœci¹ ubitych ptaków. Podobnie
na Malcie, gdzie w okresie wêdrówek ptaków szponiastych, mê¿czyŸni strzelaj¹
do nich, wierz¹c, ¿e uchroni ich to przed zdradami ¿on. Czy ¿ony wierz¹ w t¹
tradycjê, tego nie wiem, ale ptaki gin¹. Ponoæ od czasu przyst¹pienia Malty
do Unii Europejskiej proceder ten ma znacznie mniejsz¹ skalê. W Ca³ej
Europie dopuszcza siê polowanie na niektóre gatunki ptaków, jednak¿e
zastawianie na nie: side³, sieci, pu³apek i lepów jest uznawane za k³usownictwo
z wyj¹tkiem np. Francji, W³och (có¿ za okropna nazwa, nie lepiej to nazywaæ
ten piêkny kraj Itali¹).

Lecz zajmijmy siê upodobaniami kulinarnymi naszych przodków. Pierwsze
udokumentowane informacje pochodz¹ ze Staro¿ytnego Rzymu. Kulinarne
gusta staro¿ytnych czêsto szokuj¹, poniewa¿ podawane potrawy s³u¿y³y nie
tylko do zaspokojenia g³odu lecz tak¿e, aby zaimponowaæ, popisaæ siê, krótko
mówi¹c zaszpanowaæ. Szalony cesarz rzymski Heliogabal (204-222) w swej
ekstrawagancji jada³ na z³otych talerzach najbardziej wymyœlne specja³y np.
grzebienie kogutów, s³owicze i pawie jêzyki, mó¿d¿ki ró¿nych ptaków, jaja
kuropatw, nie mówi¹c ju¿ o wielb³¹dzich piêtach. Polska kuchnia nie by³a
tak szokuj¹ca lecz i tu nie brak ciekawostek. Rudziki s¹ ptakami nieco
mniejsze od wróbli, dawniej w kraju nazywano je powszechnie raszkami lub
ludarkami. SprawdŸmy co o tym ptaszku pisz¹ w XVIII wiecznej ksi¹¿ce
kucharskiej; "Raszki, ludarki s¹ to ptaki t³uste i delikatne; podaje siê je
pieczone jak ortolany", czytamy w dziele "Kucharz doskona³y" przez Wiel¹dka
w 1786 r. wydanym. Tak, tak, to ta sama ksi¹¿ka, któr¹ pos³u¿y³ siê Wojski,
podczas przygotowywania uczty dla genera³a D¹browskiego i jego œwity (Pan
Tadeusz ks. 11). Inne przyk³ady: Ortolany we W³oszech by³y wielkim
przysmakiem, wiêc aby zaspokoiæ zapotrzebowanie pañskich sto³ów, ³owiono
je w ca³ej po³udniowej Europie. Prawa rynku jak widaæ dzia³a³y, bo w dziele
S. Jundzi³³a "Zoologia krótko zebrana, ptastwo" czytamy "na Cyprze odrzynano
ortolanom nó¿ki i g³ówki, marynowano octem z korzeniami i bary³kami
rozsy³ano.

Chiñczycy ju¿ w X wieku p.n.e. udomowili kury, kaczki i gêsi. Nie muszê
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chyba wyjaœniaæ, jakie znaczenie dla ludzkoœci mia³ ten fakt. Zobaczmy jednak
co o korzyœciach z gêsi pisze Jundzi³³ w swym dziele z pierwszej po³owy XIX
wieku; "miêso daje prawyborn¹ pieczeñ, smalec jest specjaln¹ omast¹, zaœ
pierzem gêsim przykrywa siê noc¹ po³owa Europy, a ile¿ ksi¹¿ek i papierów
ka¿dego roku zapisuje siê gêsimi piórami". Poznajmy teraz opiniê dawnych
polskich przyrodników (Gabriela Rz¹czyñskiego 1644 -1737, Jana Krzysztofa
Kluka 1739 -1796, Ksawerego Stanis³awa Bonifacego Jundzi³³a 1761 -1847)
na temat przydatnoœci do spo¿ycia niektórych dziko ¿yj¹cych ptaków. Z ich
dzie³ dowiadujemy siê, których gatunków ptaków miêso ceniono sobie
najbardziej, których nie zbyt sobie ceniono ale spo¿ywano oraz tych których
smak miêsa, a tak¿e wierzenia budzi³y odrazê. Oto kilka przyk³adów:
Rz¹czyñski pisze; "Znaj¹cy siê twierdz¹, ¿e nie ma miêsa smaczniejszego nad
ba¿antowe, zw³aszcza kiedy s¹ m³ode i t³uste". Jundzi³³ z kolei pisze o tym, ¿e
we Francji  miêso czajki uchodzi³o za przysmak, st¹d te¿ powsta³o przys³owie
"kto nie jad³ czayczyny ten nie zna smaku zwierzyny", równie¿ derkacze
smakuj¹ nawet wybrednym. Natomiast wed³ug Kluka spo¿ywanie miêsa
drozdów by³o nie tylko przyjemne ale tak¿e przynosi³o d³ugowiecznoœæ,
przed³u¿aj¹c ¿ycie. Perski filozof i lekarz Awicenna (980-1037) stwierdzi³, ¿e
miêso jarz¹bka nie tylko dobrze smakuje ale równie¿ wzmacnia intelekt. U
nas tak¿e uchodzi³ za przysmak na pañskim stole. Szlachta siê skar¿y³a, ¿e
jarz¹bek, choæ jest pañskim ptak, to jednak¿e czêœciej jadaj¹ go w³oœcianie
(czytaj k³usownicy). Wypada jeszcze wspomnieæ o kuropatwach, których miêso
jest nie tylko smaczne ale i bardzo zdrowe. Smakosze ceni¹ sobie kwiczo³y,
przepiórki, a tak¿e œniegu³y (przylatuj¹ zim¹ z pó³nocy), które zdaniem
znawców w smaku s¹ delikatne i aromatyczne. Teraz kilka s³ów o ptakach,
których smak móg³ zadowoliæ mniej wyrafinowane gusta. Miêso ziêby, o którym
dawni autorzy pisali, ¿e ma przeciêtnie smakuje, zalecane by³o jednak
suchotnikom (daw. cz³owiek chory na gruŸlicê). Rz¹czyñski informuje; "miêso
dropia jest czarne, twarde i trudne do ugotowania", równie¿ twarde mia³o
byæ miêso dziêcio³a czarnego. Kluk o ³abêdziu pisa³ - "Miêso ³abêdzia
niestrawne jest i niezdrowe na stó³ tylko dlatego podawane, ¿e nie jest pospolite,
m³ode przecie¿ zdatne s¹ i dobre". O ³ysce i kurce wodnej znajdujemy w
Sylwanie tak¹ informacjê - "ich miêso jest tak niesmaczne, ¿e w dni postne
do jedzenia dozwolone". Jaskó³ek w Polsce do jedzenia nie za¿ywano, pisze
Rz¹czyñski, jednak¿e we W³oszech niektórym przyjemnie smakowa³y.
PrzejdŸmy do gatunków ptaków, których w dawnej Polsce starano siê nie
jadaæ lub nie jadano i to nie tylko ze wzglêdu na smak miêsa ale i z powodu
przes¹dów. W naszej tradycji kruki i wrony kojarz¹ siê ze œmierci¹ i z³ym (w
krajach pó³nocnych uznawane by³y za herosów). Kluk pisze - "mniemanie
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jest powszechne, i¿ kruki, wrony i kwaki tworz¹ zwyczajny orszak szatañski,
a ich krakanie jest zawsze z³owrogie".  Dalej czytamy; "Miêsem kruka ludzie
siê brzydz¹, a serca bezbo¿ni myœliwi do guse³ za¿ywaj¹" (Kluk nie wyjaœnia
do jakich zabobonów i guse³ "za¿ywali" myœliwi kruczych serc, ale
przypuszczam, ¿e z lêku przed nadprzyrodzonymi si³ami i dzikoœci¹ przyrody,
robili sobie z serc, amulety chroni¹ce przed z³em). O innych krukowatych
takie miêdzy innymi znajdujemy informacje; Wronie miêso tylko przez
prostych ludzi jadane bywa. Kawki miêso delikatniejsze i mniej woniej¹ce
ni¿ innych gatunków, znoœniejsze do jedzenia, u nas jednak nie u¿ywane lecz
m³ode s¹ szczególnie przez pospólstwo poszukiwane. Proœci ludzie miêso ich
jadaj¹, nie ka¿demu przecie¿ siê podoba, i¿ siê czêsto ko³o œcierwa bawi. Na
Mazowszu m³ode gawrony pospólstwo z gniazd wyjmowa³o aby je spo¿yæ,
dlatego ¿artobliwie nazywano je "mazowieckimi kurami". O wróblach
powiadaj¹, ¿e podlegaj¹ czêstym przypadkom wielkiej choroby (epilepsji?) i
st¹d za¿ywaæ onych rzadko kto œmie - przewa¿nie pospólstwo (Kluk).

Koñcz¹c artyku³ chcê jednak wzi¹æ w obronê ten prosty lud, pospólstwo czy
te¿ gmin. W owych czasach kuchnia ch³opska opiera³a siê prawie wy³¹cznie
na pokarmie roœlinnym z dodatkiem mleka, sera, a czasem jaj. Ch³opom
pañszczyŸnianym bardzo czêsto towarzyszy³ g³ód. Miêso by³o rarytasem,
widywanym z okazji œwi¹t lub wesel, a i to nie zawsze. Dlatego uciekali siê
do ³apania ptaków, nielegalnych polowañ, a nierzadko te¿ kradzie¿y pañskiego
dobra. Czy mo¿e, wiêc dziwiæ, ¿e po¿ywiali siê pogardzanymi przez innych
gatunkami ptaków?  Na pewno nie.

PS  Je¿eli ktoœ z Pañstwa wie do jakich guse³ i zabobonów s³u¿y³o dawnym
myœliwym serce kruka, to bardzo proszê o informacj¹.
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Ziemie polskie odegra³y znacz¹c¹ rolê w historii tego narodu. W XIX w. na
terenach etnicznie polskich zamieszkiwa³o ok. 85 proc. ówczesnej populacji
narodu ¿ydowskiego. Od czasu Boles³awa Pobo¿nego, który nada³ ̄ ydom 16.08.
1356 r.  "Statut Kaliski,  mieliœmy wspóln¹ historiê. Statut ten zapewnia³ im
wolnoœæ osobist¹, bezpieczeñstwo, swobodê wyznania, podró¿owania i handlu.
Przez wiele wieków oba narody ¿y³y zgodnie. Tworzyliœmy razem kulturê
polsk¹. Tradycja nasza wywodz¹ca siê z Rzeczpospolitej Obojga Narodów  z
dwoma panuj¹cymi religiami, katolicyzmem i prawos³awiem pozwala³a na
tolerancjê religijn¹ dla wielu ró¿nych wyznañ. Czasami pojawia³y siê napiêcia
spo³eczne np. ówczesny "Œwiatowy Kongres ̄ ydów'' by³ przeciwny powstaniu
odrodzonego pañstwa polskiego w 1918 r. Lecz zwykli ludzie ¿yli w zgodzie.
Tolerancja i przenikanie siê kultur wzbogaca³y nawzajem narody. W wiêkszoœci
polskich miast mo¿emy dostrzec w centrum zabudowy koœció³ katolicki, koœció³
protestancki, cerkiew i synagogê. Czas II wojny œwiatowej spowodowa³, ¿e
wa¿ny element dotychczasowej wspólnoty przesta³ istnieæ. Synagogi, je¿eli
przetrwa³y, przerobiono na domy mieszkalne lub inne budynki u¿ytecznoœci
publicznej. Programowo niszczono wszelkie pami¹tki po narodzie ¿ydowskim.
Dlatego zaskoczeniem dla mi³oœników historii i regionalistów jest stan
cmentarza ¿ydowskiego w Guben. Uznany on jest za najlepiej zachowany
kirkut w ca³ym kraju zwi¹zkowym Brandenburgia. S³owo kirkut pochodzi od
niemieckiego s³owa Kirchof - dziedziniec koœcielny. W potocznym rozumieniu
kirkut oznacza cmentarz ¿ydowski. Terminy te mog¹ byæ stosowane zamiennie.
W religii ¿ydowskiej cmentarz jest bardzo wa¿ny. By mog³a powstaæ gmina
¿ydowska musi spo³ecznoœæ ta posiadaæ miejsce na cmentarz. Cmentarz jest
miejscem nienaruszonym do dnia S¹du Ostatecznego. Zmarli s¹ chowani w
poœwiêconej ziemi po umyciu i namaszczeniu olejami. Przedtem s¹
przyodziewani w ca³un (kitel). Niedopuszczalna jest kremacja cia³a lub
przenoszenie zmar³ego z grobu. Ka¿dy kirkut mia³ specjalnego dozorcê. Po
wschodniej stronie granicy nie znajdziemy tak dobrze zachowanego kirkutu.
Np. w Lubsku czy Zielonej Górze tylko nieliczni mi³oœnicy przesz³oœci wiedz¹
gdzie jest miejsce po cmentarzu ¿ydowskim. W Guben kirkut jest
zlokalizowany na wzgórzu przy drodze do Cottbus w dzielnicy Reichenbach.
Na mapie miasta z 1927 r. jest to ju¿ na terenie wsi o tej samej nazwie. Od
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wschodu kirkut jest ogrodzony murem oporowym. W ten sposób przed³u¿ono
skarpê doliny Nysy £u¿yckiej uzyskuj¹c miejsce na kirkut. Wymaga³o to
du¿ego nak³adu finansowego. Powsta³e wzniesienie nazywa siê Reichenbacher
Berg. Znaczna czêœæ jego powierzchni znajduje siê na gruncie nasypowym.
Przy cmentarzu znajduje siê niewielki parking samochodowy. Cmentarz zosta³
za³o¿ony w 1839 r. Wchodzi siê do niego przez du¿¹ bramê. Brukowana droga
prowadzi bezpoœrednio do wzniesionego w 1911 r. domu pogrzebowego. Po
prawej stronie drogi znajduj¹ siê najstarsze groby, niektóre z po³owy XIX w.
Po lewej natomiast groby nowsze, ostatnie z lat trzydziestych XX w. £¹cznie
na cmentarzu znajduje siê ok. 140 grobów. Za domem pogrzebowym znajduje
siê obecna plebania, a pierwotnie mieszkanie opiekuna cmentarza. Zosta³a
ona zbudowana w tym samym czasie, co dom.

 W centralnym miejscu cmentarza 22 maja 1921 r. gubiñska gmina
¿ydowska postawi³a pomnik dla uczczenia poleg³ych swoich cz³onków, których
rodziny wówczas mieszka³y w mieœcie. Ods³oniêcia pomnika dokona³ w imieniu
fundatorów pan Levy. Nastêpnie przemawia³ kaznodzieja Bacher, który
podkreœli³, ¿e polegli m³odzi ¿o³nierze ochotniczo wst¹pili do wojska. A

Fot.1. Pomnik poœwiêcony poleg³ym w I wojnie œwiatowej mieszkañcom Guben
Wyznania Moj¿eszowego na miejscowym kirkucie.
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uroczystoœæ ods³oniêcia zakoñczy³ pan Werblowski dziêkuj¹c fundatorom za
monument. Na pomniku umieszczono nazwiska poleg³ych oraz daty œmierci
i stopnie wojskowe. S¹ to: ochotnik Louis Ploschizki (poleg³ 2 listopada 1914
roku), podoficer-ochotnik Richard Mezei (poleg³ 12 sierpnia 1915 roku),
szeregowy Ludwig Winter (poleg³ 21lipca 1916 roku), szeregowiec piechoty
Fritz Ehrenhaus (poleg³ 30 kwietnia 1917 roku), podoficer Herbert Kayser
(poleg³ 12 kwietnia 1918 roku) i m³odszy wachmistrz Fritz Levy (poleg³ 14
czerwca 1918 roku). Rodziny poleg³ych Hamburgerów, Friedensteinów i
Cohnów wyprowadzi³y siê z Gubina. Obecnie utrzymaniem kirkutu zajmuje
siê gmina ewangelicka miasta Guben. W 1951 r. zosta³ on jej oddany w
u¿ytkowanie wieczyste przez Krajowy Zwi¹zek Gmin ¯ydowskich w
Niemczech. Pierwsze nabo¿eñstwo ewangelickie w domu cmentarnym
odprawiono 17 czerwca 1951 r.

 Obecny stan gubeñskiego kirkutu zawdziêczamy zaanga¿owaniu
duchownych koœcio³a ewangelickiego w Guben. Wymieniæ tu musimy
nadproboszcza pastora Wolframa Schulza, który podj¹³ siê inwentaryzacji
wszystkich macew. Spisa³ treœæ czêœciowo zatartych inskrypcji w jêzyku
hebrajskim i niemieckim na nagrobkach. W ramach projektu realizowanego
przez Erweiterte Oberschule Guben w latach 1989/90 spisano dostêpne dane

Fot.2. Macewy (nagrobki ) z po³owy XIX w. na kirkucie w Guben. Inskrypcje w jêzyku
hebrajskim i niemieckim zawieraj¹ informacje o zmar³ym. Specjalna symbolika
oznacza z jakiego rodu on pochodzi³.
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dotycz¹ce miejscowej gminy ¿ydowskiej. PóŸniej du¿y wk³ad w utrzymanie
cmentarza w³o¿y³ pastor Michael Domke, który wraz z rodzin¹ zamieszka³
na cmentarnej plebanii dbaj¹c by nie nast¹pi³y jakiekolwiek dewastacje tego
miejsca. W 1966 r. ustawiono na nim dwa dzwony, które codziennie o godz.
18.00 by³y uruchomiane przez pastora. Jest to jedyny taki znany przypadek
dzwonów na kirkucie nie do koñca zgodny z tradycj¹ judaistyczn¹. Parafia
ewangelicka w Guben upamiêtni³a te¿ miejscowych ̄ ydów zamêczonych w II
wojnie œwiatowej. W dniu 8 stycznia 1998 r. ods³oniêto tu tablicê w jêzyku
hebrajskim i niemieckim  z nastêpuj¹cym tekstem: "Wypêdzeni, wywiezieni,
zamordowani. ¯ydowskim obywatelom miasta Guben, którzy nie spoczywaj¹
w tym miejscu".

Fot. 3. Rysunek synagogi od strony ulicy D¹browskiego wykonany przez Heinza
Kronheima z odrêcznym opisem poszczególnych pomieszczeñ. Elewacja by³a licowana
czerwon¹ ceg³¹.
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Kolejnym miejscem zwi¹zanym z kultur¹ ¿ydowsk¹ jest parcela po
synagodze przy ul. D¹browskiego 26 (dawniej Kastaniengraben 16 - Fosa
Kasztanowa ) w Gubinie. Ulica ta w 1848 r. zosta³a obsadzona kasztanami i
nazwana ,,promenad¹". W 1910 r. wybrukowano j¹ i dopuszczono do ruchu
ulicznego. Pierwsza nowo¿ytna synagoga w tym miejscu powsta³a w 1837 r.
Ostatnia, wybudowana zosta³a w 1878 r. By³ to budynek jednopiêtrowy,
najmniejszy przy tej ulicy. Przylega³y do niego z obu stron, wy¿sze kamienice.
Na parterze mieœci³a siê sala modlitw. Na piêtrze by³o mieszkanie "s³ugi
œwi¹tyni", gminna szko³a religijna i biblioteka. Dane z lat 1932-1933 podaj¹,
¿e w szkole religijnej uczy³o siê 20 dzieci.

 W tym czasie przewodnicz¹cym zarz¹du Gminy Synagogalnej jest Julius
Cohn, a jego zastêpc¹ Willy Hirsch. Przedostatnim rabinem by³ Siegfried
Winterberg (zam. przy ówczesnej ul. Pfingstberg 26 ). W 1933 r. urz¹d
nauczyciela i Kantora przejmuje rabin dr Julius Voos. Przyby³ on z miasta
Kamen w Westwalii, gdzie siê urodzi³ 3 kwietnia 1904 r. jako syn rzeŸnika.
Niestety podzieli³ on los swoich gubeñskich wiernych. Kres synagogi nast¹pi³
w nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. Do historii przesz³a nazwa tej nocy jako
"noc kryszta³owa". Nazwa ta ma zwi¹zek z trzaskiem rozbijanych szyb i
po¿arami w synagogach, sklepach i innych budynkach zwi¹zanych z
mniejszoœci¹ ¿ydowsk¹. Bojówki partii hitlerowskiej ostrzeg³y komendanta

Fot.4. G³az narzutowy przy ul. D¹browskiego upamiêtniaj¹cy miejsce  po by³ej
synagodze w Gubinie. Ufundowany przez firmê “LAUBAG”.
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miejscowej policji Bulgrina i komendanta stra¿y po¿arnej Geilenberga by
trzyma³ siê od tych wydarzeñ z daleka. Bojówkarze SA, którym pomaga³a
nastawiona nacjonalistycznie m³odzie¿, wybili wszystkie witra¿e w oknach
pomieszczenia dla modlitwy. Porozrzucano modlitewniki, pozrywano symbole
religijne. Wyrzucono na bruk ³awki, nawet zerwano pod³ogê. Z pomieszczeñ
mieszkalnych wyrzucano domowe sprzêty i wyposa¿enie. Przyleg³¹ ulice
zasypa³o pierze. Nastêpnie podpalono budynek. Uleg³ on czêœciowemu
spaleniu. Miejska stra¿ po¿arna musia³a interweniowaæ i ugasiæ po¿ar, bowiem
mog³y zapaliæ siê przyleg³e kamienice. Sytuacjê pogarsza³a sieæ gazowa, do
której by³y pod³¹czone budynki.

Wypalony budynek sta³ nie u¿ytkowany do koñca 1941 r. PóŸniej przekazany
on zosta³ Wspólnocie Misyjnej Koœcio³a Metodystów, która dokona³a
czêœciowego remontu i u¿ytkowa³a go do wiosny 1945 r. U¿ytkownicy synagogi
w obliczu zagro¿enia przekazali czêœæ wyposa¿enia zaprzyjaŸnionym rodzinom
niemieckim. W ten sposób zachowa³a siê czêœæ parochetu, która obecnie
znajduje siê w Niemieckim Muzeum Historycznym  w Berlinie. Parochet to
bogato zdobiona, zazwyczaj aksamitna kotara w synagodze, symbolicznie
oddzielaj¹ca strefê sacrum od profanum.

W wyniku walk o Gubin budynek synagogi zosta³ powa¿nie uszkodzony i
nastêpnie rozebrany.

Fot.5.   Kuczka w Gubinie przy ul. D¹browskiego 4. Stan obecny.
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 W 60 rocznicê Nocy Kryszta³owej z 1938 r. tj. 9 listopada 1998 r. ods³oniêto
kamieñ pami¹tkowy przy ul. D¹browskiego w miejscu po gubiñskiej
synagodze. G³az narzutowy ma wygrawerowan¹ Gwiazdê Dawida w kolorze
srebrnym. Obok g³azu znajduj¹ siê trzy tablice, na których widniej¹ napisy
w jêzyku polskim, hebrajskim i niemieckim: "W tym miejscu znajdowa³a siê
Gubeñska Synagoga. Wybudowana zosta³a w 1878 r., w dniu 9 listopada 1938
r. spustoszona. Wówczas ¯ydzi zostali przez nazistów wypêdzeni z miasta,
uprowadzeni i wymordowani".  Obecnie tablice te s¹ ma³o czytelne i wymagaj¹
niewielkiej konserwacji. W po³owie 2008 r. ustawiono w Gubinie  tablice
opisuj¹ce  zabytki i ciekawe, wa¿ne dla miasta miejsca. Jedna z tablic jest
ustawiona w pobli¿u by³ej synagogi. Zawiera ona przedwojenne zdjêcie obecnej
ulicy D¹browskiego i w przystêpny sposób dostarcza bli¿szych  informacji o
losie gubeñskich  ¯ydów. Informacje te s¹ zawarte w trzech wersjach
jêzykowych. W Guben upamiêtniono pamiêæ  zas³u¿onych dla miasta ¯ydów
nadaj¹c nowe nazwy ulic. W 1993 r. w dzielnicy Obersprucke  jedn¹ z ulic
nazwano: “Dr. Glûcksmann Strasse". W ten sposób w przestrzeni publicznej
utrwalono pamiêæ o nadburmistrzu miasta z lat 1912-1924. Natomiast w
2008 r. ulica Inselstrasse otrzyma³a now¹ nazwê poœwiêcon¹ Bertholdowi
Lissnerowi ¿ydowskiemu przemys³owcowi, którego fabryka kapeluszy
znajdowa³a siê przy tej ulicy. Pami¹tkow¹ tablicê umieszczono na b. Berliñsko
- Gubeñskiej  Fabryce Kapeluszy 7 maja 1997 r. (obecnie "Plastynarium").
Zawiera ona nazwiska ¿ydowskich za³o¿ycieli: Apeliusa Cohna i Hermana
Lewina  oraz wspomina ¿ydowskie kobiety, które tu pracowa³y od po³owy
1944 r. W czasie wojny fabryka ta produkowa³a czêœci elektryczne do
samolotów i nazywa³a siê: "Lorenz AG".

Ciekaw¹ pami¹tkê zwi¹zan¹ z obrzêdami religijnymi "Narodu Wybranego''
znajdziemy przy ul. D¹browskiego 4 w Gubinie. Jest ona doskonale widoczna
od ul. Kunickiego. Jest to kuczka.

 Terminem tym okreœla siê zabudowany balkon. Takie kuczki znajdziemy
na terenie wschodniej Polski i w Jerozolimie. S³u¿y³y one celom religijnym
dla ortodoksyjnych ¯ydów. Dla uczczenia "Œwiêta Namiotów" (Sukkot), które
upamiêtnia  wyjœcie z Egiptu i wêdrówkê do "Ziemi Obiecanej" (Kananu). W
czasie tej wêdrówki ̄ ydzi nocowali w namiotach i sza³asach. Wêdrówka trwa³a
40 lat. By wymar³o pokolenie, które ¿y³o w niewoli i naród móg³ pozbyæ siê
niewolniczej mentalnoœci. Ortodoksyjni  ¯ydzi podczas tego œwiêta przez
siedem dni mieszkaj¹ poza domem w specjalnych budach lub pod go³ym
niebem. W miastach do tego œwiêtowania s³u¿y³ zabudowany balkon zwany
kuczk¹. Jest to œwiêto bardzo radosne. W kuczce recytuje siê psalmy
upamiêtniaj¹ce wyjœcie z niewoli. Przez ca³y czas wymachuje siê w cztery
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strony œwiata bukietami splecionymi z ga³¹zek palmy, mirtu i wierzby. Do
dziœ w "Œwiêto Namiotów" rozpoczyna siê druga sesja izraelskiego parlamentu
(Knesetu). Przypada ono od 15 do 21 tiszri (jest to ,,œwiêto ruchome", wrzesieñ-
paŸdziernik). Ogl¹daj¹c gubiñsk¹ kuczkê trudno znaleŸæ inne przeznaczenie
tego obiektu.

Po tragedii holokaustu powsta³o pañstwo ¿ydowskie Izrael. ¯ydzi z Polski
i Niemiec maj¹ bardzo du¿y wk³ad w jego odbudowê. Ju¿ minê³y czasy gdy
jêzyk polski by³ drugim jêzykiem tego kraju. Jest to pañstwo wyznaniowe.
Nie ma konstytucji. Zasady wiary reguluj¹ ¿ycie obywateli. Mimo to jego
ustrój i organizacja pañstwa  wzorowane s¹ na demokracjach zachodnich.
Ciekawe jest to, ¿e nie ma tam problemów np. z aborcj¹ czy wychowywaniem
dzieci przez ma³¿eñstwa jednop³ciowe. Najwa¿niejszym œwiêtem jest Jon
Kippur, ¿ydowski Dzieñ S¹du. Pañstwo jest w stanie wojny z radykalnym
"Hamasem" palestyñskim. Ka¿dy budynek mieszkalny musi mieæ schron.
Przewa¿nie jest to specjalnie przystosowany pokój dziecinny. W centralnej
czêœci jest du¿o wydzielonych, piêciometrowym murem, enklaw palestyñskich.
Enklawy s¹ dwojakiego rodzaju. W okrêgu typu A - bezpieczeñstwo
wewnêtrzne i porz¹dek obywatelski jest w gestii Autonomii palestyñskiej. W
okrêgu typu B - bezpieczeñstwo jest w gestii izraelskiej a porz¹dek obywatelski

Fot. 6. Œciana P³aczu w Jerozolimie jest najœwiêtszym miejscem judaizmu. Fragment
muru œwi¹tyni Heroda Wielkiego ma 60 m d³ugoœci (48 m dla mê¿czyzn, 12 m dla
kobiet). Przez ca³¹ dobê pilnowany jest przez komandosów izraelskich. W g³êbi meczet
Al-Aksa.
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w gestii Autonomii palestyñskiej. Miêdzy okrêgami obowi¹zuj¹ przepustki i
œcis³e kontrole. Pañstwo Izrael dba o miejsca zwi¹zane z powstaniem czterech
wielkich religii monoteistycznych. G³ównie ze wzglêdu na turystykê
pielgrzymkow¹. Jest to wa¿na dziedzina gospodarki. Niektóre zabytki  mog¹
budziæ zastrze¿enia np. grobowiec Dawida, pokryty czarnym suknem
prostopad³oœcian. Podobnie pomieszczenie zwane “wieczernikiem”, styl
architektoniczny pomieszczenia dowodzi, ¿e powsta³o ono ponad tysi¹c lat po
czasach Chrystusa. Ostatnie badania DNA wykonane na mumiach faraonów
dowodz¹, ¿e byli to Izraelici. Ale mimo wszystko, jak polska wycieczka wchodzi
na statek p³ywaj¹cy po Morzu Galilejskim, mi³o jest us³yszeæ Mazurek
D¹browskiego.

¯ród³a:
1. Historia ¯ydów w Guben (Gubin-Guben Euromiasto), broszura bez daty.
Projekt zrealizowany dziêki wsparciu Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej.
2. S¹siedzi sprzed lat. ̄ ydzi w Gubinie - Andreas Peter. Egzemplarz sygnalny.
3. Dostêpne informacje z Internetu.



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  77

Ci, co odeszli ...

£ucjan Dziubek
 Pedagog, nauczyciel poeta dzia³acz kultury,

urodzony 27 wrzeœnia 1925 r. w Zakrzewie powiat
wolsztyñski. Uczêszcza³ pocz¹tkowo do szko³y
powszechnej w Zakrzewie siódmy rok nauki
ukoñczy³ w Wolsztynie. Pierwsze dwa lata
okupacji przebywa³ wraz z rodzicami, a w roku
1941 zosta³ skierowany przez Arbeitsamt do pracy
w charakterze robotnika rolnego, do wsi Mochy w
powiecie wolsztyñskim, gdzie pracowa³ do
wyzwolenia  tamtych terenów. W kwietniu 1945
roku rozpocz¹³ naukê w pierwszej klasie
Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Wolsztynie gdzie, w1948 r. otrzyma³ œwiadectwo

dojrza³oœci.  W tym te¿ roku po zdaniu egzaminu wstêpnego na Uniwersytecie
Poznañskim na wydziale Humanistycznym i Filologicznym podj¹³ studia.
Ukoñczy³ filologiê polsk¹ na Uniwersytecie Poznañskim uzyskuj¹c stopieñ
magistra filozofii w zakresie filologii polskiej. Pierwsz¹ pracê rozpocz¹³ w
1953r. w Szkole Podstawowej w Zielonej Górze. W 1955r. osiedli³ siê w Gubinie
w którym to mieszka³ do ostatnich dni swego ¿ycia. Zosta³ zatrudniony w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym, uczy³ jêzyka polskiego i niemieckiego.
Niemieckiego nauczy³ siê pracuj¹c ciê¿ko podczas okupacji w gospodarstwie
w Mochach. Znajomoœæ niemieckiego by³a jedynym po¿ytkiem wynikaj¹cym
z tej pracy. W Liceum Medycznym uczy³ jêzyka ³aciñskiego. W latach 1971-
1973 pe³ni³ funkcjê sekretarza w Komitecie Powiatowym Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego.

Wspólnie z ma³¿onk¹ Stefani¹  wspania³¹ polonistk¹ w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Gubinie, wychowali troje dzieci: Magdalenê (ukoñczy³a
Politechnikê Gdañsk¹), Zofiê i Marcina (ukoñczyli studia na Uniwersytecie
A. Mickiewicza w Poznaniu).

Po przejœciu w 1985r. na emeryturê, przez 7 lat pracowa³ w niepe³nym
wymiarze godzin w Oœrodku Szkolno-Wychowawczym. Pracuj¹c z dzieæmi
niepe³nosprawnymi okaza³ siê bardzo troskliwym i opiekuñczym. Zawsze
aktywny w posiedzeniach rad pedagogicznych, uroczystoœciach szkolnych i
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wspó³pracy ze szko³ami niemieckimi.
W latach szeœædziesi¹tych by³ czynnym cz³onkiem zespo³u muzycznego

"Gryf" dzia³aj¹cego w liceum. Aktywnie uczestniczy³ w pracach Klubu
Mi³oœników Literatury. By³ inicjatorem i wspó³za³o¿ycielem Gubiñskiego
Towarzystwa Kultury (1961), wchodz¹c w sk³ad jego zarz¹du pe³ni³ funkcjê
skarbnika.

Jako nauczyciel sta³ siê aktywnym dzia³aczem w Zarz¹dzie Oddzia³u
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Gubinie, a zw³aszcza w okresie po stanie
wojennym, gdy ZNP móg³ dzia³aæ na nowych zasadach. W dniu 4 marca
1983r.zebra³a siê grupa inicjatywna w celu reaktywowania ZNP w Gubinie.
£ucjan Dziubek zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego Komitetu
Za³o¿ycielskiego,  który mia³ przygotowaæ Konferencjê Wyborcz¹ Oddzia³u
ZNP. Na tej konferencji kol .£ucjan Dziubek zosta³ wybrany prezesem Zarz¹du
Oddzia³u ZNP w Gubinie. W  latach 1990-1994 przewodniczy³ Sekcji Emerytów
i Rencistów przy ZO ZNP w Gubinie.

W œrodowisku gubiñskim wyró¿nia³ siê jako poeta. Bacznie obserwowa³
wydarzenia spo³eczne w mieœcie, które uwieñcza³ w swojej twórczoœci.
Tworzone i g³oszone przez £ucjana wiersze potrafi³y wprowadziæ s³uchaczy w
zadumê. Zawsze szczery i otwarty. Do dziœ nie brakuje mu poczucia humoru
i dowcipu sytuacyjnego.  Napisa³ niezliczon¹ iloœæ wierszy o Gubinie, niektóre
znalaz³y siê w "Almanachu poezji gubiñskiej" przygotowanym przez T. Firleja.
G³oszony w wierszach patriotyzm regionalny integrowa³ spo³eczeñstwo
gubiñskie i umacnia³ polskoœæ na naszej ziemi. Kilka jego wierszy stanowi¹
tekst do piosenek.

£ucjan Dziubek nale¿y do Pionierów Kultury w œrodowisku gubiñskim. Za
swój wk³ad w jej rozwój zosta³ wyró¿niony wieloma odznakami i nagrodami
miêdzy innymi Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹ Zas³u¿ony Dzia³acz
Kultury, otrzyma³ równie¿ nagrodê "Z³oty Kasztan" za efektywne
zaprezentowanie siê w Euroregionalnym Konkursie Piosenki o Gubinie w
kategorii: autor tekstu (1998). Za ca³okszta³t dzia³añ kulturalnych
promuj¹cych Ziemiê Gubiñsk¹ zosta³ w 2004 roku Laureatem Gubiñskiej
Nagrody Kulturalnej im. Corony Schröter. "Za-50 - Letni¹ Przynale¿noœæ do
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego" zosta³ uhonorowany odznak¹ przez Zarz¹d
G³ówny ZNP w roku 2005.

Zmar³ 13 wrzeœnia 2017r. pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.
                                                               W. Rogowski i St. Turowski



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  79

Gubinianie, odeszli do
wiecznoœci ...

(na podstawie informacji UM Gubin)

wrzesieñ 2021
Bajerska Katarzyna l. 49, Brzeziñski Miros³aw l. 62, Dêbowski

Zbigniew l. 71, G¹ska Stanis³aw l. 89, Hrabski Janusz l. 66, Jakusik
Roman l. 57, Kopeæ Rudolf l. 89, Kostecki Andrzej l. 63, Krych
Krystyna l. 67, Micha³owska Janina l. 74, Pa³ka Zbigniew l. 66,
Prokop Anna l. 77,  Rymsza Helena l. 82, Solski Ryszard l. 52,
Zaremba Bronis³aw l. 81.

paŸdziernik 2021
Antoñczyk Daniel l. 55, Baranowski Jaros³aw l. 58, Kiszkowska

Genowefa l. 95, Konowalczuk Grzegorz l. 37, Patalas Ireneusz l.
48, Pi¹tkiewicz Oktawia l. 30, Sadowski Jerzy l. 84, Sajdak Andrzej
l. 74, Saktura Andrzej l. 62, Solecki W³adys³aw l. 61, Stêpniewski
Zbigniew l. 77, Stopa Henryk l. 80, Szyd³owski Robert l. 54,
Tanajewska Anna l. 65, Tarabasz Janusz l. 56, Woœ Mariusz l. 55.

listopad 2021
Biernik Barbara l. 70, Chmurzewski Stanis³aw l. 71, Fecko

Ma³gorzata l. 63, Janiszewski Adam l. 49, Józwak Mateusz l. 35,
Kantek Wojciech l. 59, Klara Krystyna l. 66, Konieczna Zofia l. 71,
Korzeniak Krystyna l. 87, Marchard Ryszard l. 66, Michalczyk
Stefan l. 60, Nosal Zdzis³aw l. 68, Ochota Irena l. 69, Rymsza
Henryk l. 73, Rymsza Stanis³awa l. 62, Sadkowska Teresa l. 73,
Siewruk Irena l. 95, Sipak Dariusz l. 55, Szumna Anna l. 78,
Urbañska Danuta l. 65, Zblewska Alicja l. 51, Zo³oteñki Micha³ l.
69, Zygmunt Adrian l. 24.
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Kolejny raz wirus próbuje skomplikowaæ dzia³alnoœæ naszej organizacji.
My nie poddajemy siê. Bez przerwy funkcjonuje 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
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

Drodzy Mieszkañcy Gubina !


