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Krzysztof Kaciunka (WG)

7 maja Gubin i Guben by³y gospodarzami polsko-niemieckiego Dnia
Europy. Spotkanie by³o okazj¹ do wspólnego œwiêtowania, ale i refleksji
na temat obecnej sytuacji w Europie.

To wyj¹tkowe œwiêto by³o obchodzone pod has³em "Dzieñ solidarnoœci". -
Wybór w³aœnie Gubina i Guben, naszych miast transgranicznych, na
œwiêtowanie radosnego œwiêta Europy ma szczególny, symboliczny wymiar -
podkreœli³a Marsza³ek województwa lubuskiego El¿bieta Anna Polak. - Tutaj
by³a granica, a dzisiaj jest partnerstwo i solidarnoœæ. Dziêki twórców Unii
Europejskiej dzisiaj mo¿emy razem œwiêtowaæ wielkie wartoœci, które s¹ sol¹
¿ycia, wype³niaj¹ nasze ¿ycie codzienne. To tolerancja, równoœæ, pokój i jednoœæ.

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Marzenna Guz-

Centrum Europy na Wyspie
Teatralnej w Gubinie



4  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

Vetter zapewni³a, ¿e pañstwa nale¿¹ce do Unii Europejskiej otrzyma³y pomoc
finansow¹ na wsparcie uchodŸców i mog¹ nadal na ni¹ liczyæ. - Równie wa¿na
jest teraz solidarnoœæ z uchodŸcami wojennymi z Ukrainy. Nie mo¿emy byæ
obojêtni, nie mo¿emy byæ bierni wobec tego, co dzieje siê na Wschodzie, wobec
zbrodniczej agresji Putina. Nie wolno nam zapominaæ o tym, co tragicznego
dzieje siê teraz na naszych oczach w Europie - zaznaczy³a. - Ponadto apelujê
o to, ¿eby aktywnie propagowaæ wykorzystanie oraz przekazywanie funduszy
na wspó³pracê transgraniczn¹. Zrealizowane projekty, jak zagospodarowanie
Wyspy s¹ dowodem na to, jak wielki wysi³ek Polacy i Niemcy w³o¿yli we
wzajemn¹ integracjê.

Premier Brandenburgii, Dietmar Woidke, wyrazi³ swoj¹ wdziêcznoœæ za
wspó³pracê: - Chcia³bym podziêkowaæ i wyraziæ mój szacunek i solidarnoœæ
z ludŸmi z Polski, która przyjê³a miliony uchodŸców z Ukrainy. Dzisiejsze
œwiêto jest tym bardziej symbolem europejskiej jednoœci i determinacji, ¿eby
zakoñczy³a siê ta wojna, zakoñczy³o siê mordowanie.

- Niew¹tpliwie polskie spo³eczeñstwo celuj¹co zdaje egzamin z solidarnoœci
i cz³owieczeñstwa. Solidarnoœci, która jest jedn¹ z najwa¿niejszych wartoœci,
stanowi¹cych filar zjednoczonej Europy, obok demokracji, wolnoœci, równoœci
czy praworz¹dnoœci - stwierdzi³ Jacek Wasik, dyrektor Przedstawicielstwa
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21 maja 2022 zmar³a w wieku 83 lat

œp. Mieczys³awa Brodziejewska
cz³onek Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.

Rodzinie i bliskim wyrazy wspó³czucia sk³adaj¹
Zarz¹d i Cz³onkowie SPZG

Regionalnego Komisji Europejskiej we Wroc³awiu. Doda³, ¿e przez 18 lat
cz³onkostwa w Unii Europejskiej Polska zmieni³a swoje oblicze: - To zupe³nie
inna Polska, z tysi¹cem inwestycji ma³ych i du¿ych, których realizacja by³a
mo¿liwa dziêki funduszom unijnym. To ogromny skok cywilizacyjny, któremu
nie mo¿emy zaprzeczyæ. Ale to równie¿ lata, kiedy zmienia³o siê nasze
podejœcie do ró¿norodnoœci. Myœlê, ¿e miasta Gubin i Guben, tak wspaniale
realizuj¹ce wspó³pracê, s¹ œwietnym przyk³adem i potwierdzeniem has³a
"zjednoczeni w ró¿norodnoœci", a obecnie równie¿ "zjednoczeni w
solidarnoœci".

G³os w sprawie transgranicznej wspó³pracy zabrali tak¿e przedstawiciele
gospodarzy Dnia Europy. Bart³omiej Bartczak, burmistrz Gubina przyzna³,
¿e miasto bardzo wiele zyska³o na partnerstwie z s¹siadami z Niemiec.
Oba miasta wspiera³y siebie nawzajem w najbardziej kryzysowych
momentach: - Prze¿yliœmy razem powódŸ, pandemiê, teraz prze¿ywamy
trudny czas wojenny. Muszê powiedzieæ, ¿e na burmistrza, radnych i
mieszkañców Guben zawsze mo¿na by³o liczyæ. Dzisiejsze œwiêto traktujê
jako ukoronowanie naszej wspó³pracy polsko-niemieckiej - powiedzia³ B.
Bartczak.

Podobnego zdania jest w³odarz Guben, Fred Mahro: - Nasze s¹siedztwo i
wspó³praca przy granicy jest czymœ szczególnym. A jak jest ona ceniona, to
pokazuje dzisiejsze œwiêto. To nas wyró¿nia - powiedzia³ burmistrz naszego
niemieckiego partnerskiego miasta.

W trakcie Dnia Europy mieszkañcy regionu i turyœci mogli poznaæ projekty
zrealizowane przez oba kraje na pograniczu, skorzystaæ z wielu atrakcji
(m.in. miasteczka zdrowia i funduszy europejskich na stoisku województwa
lubuskiego i diabelskiego m³yna) oraz obejrzeæ wystêpy polskich i
niemieckich artystów, m. in. zespo³ów Enej, Zazula, piosenkarza Alexandra
Knappe oraz znanego aktora i komika Steffena Möllera.
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Prace i skrupulatne przygotowanie, które doprowadzi³y do tego momentu,
trwa³y kilka lat. Dzisiaj, z dum¹ mo¿na og³osiæ, ¿e to wielki moment Gubina,
gdy¿ uda³o siê pozyskaæ najwiêkszego w historii inwestora. Przy ul. Œl¹skiej
powstanie nowoczesne centrum magazynowo-logistyczne.

- Czasy pandemii wywo³a³y nowe trendy. Obecnie w Europie brakuje du¿ych
obiektów dla bran¿y "e-commerce", czyli obs³uguj¹cych handel elektroniczny
- zaznacza Marcin Janicki z Next Step Investments. - Koronawirus
przekierowa³ wielu konsumentów na platformy zdalnych zakupów. Obecnie
prowadzimy negocjacje z potencjalnym najemc¹ obiektu, który jest
zainteresowany stworzeniem swojego centrum w³aœnie w Gubinie.

Wiadomo, ¿e projektowany jest budynek o powierzchni 120.000 m2, co
oznacza, ¿e bêdzie to jeden z najwiêkszych tego typu obiektów w Polsce
zachodniej. Ponadto mówi siê nawet o 1.000 nowych, dobrze p³atnych miejsc
pracy oraz o gigantycznych wp³ywach podatkowych do miejskiego bud¿etu.

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej M. Janicki zaprezentowa³ swoje
plany zakupu kilkudziesiêciu hektarów gruntów pomiêdzy ulicami Œl¹sk¹ i
Legnick¹, gdzie docelowo mia³oby znajdowaæ siê centrum. Warunkiem
koniecznym dla zrealizowania tego przedsiêwziêcia jest stworzenie niezbêdnej
infrastruktury drogowej obs³uguj¹cej inwestycjê. Mowa o budowie nowej drogi
pomiêdzy ul. Œl¹ska i tzw. "obwodnic¹" Gubina, czyli drog¹ krajow¹ nr 32. W
planach jest tak¿e wykonanie dwóch rond, które bêd¹ obs³ugiwa³y now¹ halê.

Potê¿ny inwestor w Gubinie!
Krzysztof Kaciunka (WG)
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4. Polsko - Niemieckie Targi Historyczne poza nami. 30 kwietnia, tradycyjnie
w Starej Farbiarni, uroczyœcie otwarto Targi zrealizowane przez Wydzia³ III
Urzêdu Miejskiego w Guben na czele z Uwe Schulzem. Partnerem w projekcie
realizowanym z Funduszu Ma³ych Projektów w Euroregionie "Sprewa-Nysa-
Bóbr" by³o Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.

Koronawirus i wynikaj¹ce z niego obostrzenia sprawi³y, ¿e targi mia³y krótk¹
przerwê. W tym roku organizatorzy postanowili w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi
ograniczeniami zorganizowaæ kolejne, 4. Targi.

Za³o¿eniem organizatorów by³o przybli¿enie odwiedzaj¹cym z Polski i z
Niemiec przybli¿enie bogatej ró¿norodnoœci dolno³u¿yckiej historii. W du¿ej
sali "Starej Farbiarni" oraz pomieszczeniach wystawowych i na placu im.
Friedricha Wilke w Guben zaprezentowa³y siê muzea, placówki turystyczne,
historycy, artyœci i wydawnictwa z obydwu krajów. Odwiedzaj¹cy mogli
porozmawiaæ z autorami, którzy opublikowali swoje prace naukowe lub opisali
prze¿yte przez siebie wydarzenia historyczne.

- Jednomyœlnoœæ radnych, którzy poparli decyzjê o dodatkowym uzbrojeniu
strefy mnie nie dziwi, bo od wielu lat, jako samorz¹d, prowadzimy politykê
maj¹c¹ na celu rozwój gospodarczy Gubina - komentuje Burmistrz Bart³omiej
Bartczak. - To wa¿ne, ¿e inwestor zobaczy³ na w³asne oczy jakie jest
nastawienie w naszym mieœcie do œci¹gania nowych przedsiêbiorców i
tworzenia nowych miejsc pracy.

Wiele osób mo¿e zastanawiaæ siê dlaczego tak potê¿ne centrum logistyczne
zostanie utworzone w³aœnie u nas. Jednym z atutów jest po³o¿enie geograficzne
i ³atwy dostêp do sieci niemieckich autostrad. - Praca, która zosta³a przez
ostatnie lata wykonana w Gubinie, spowodowa³a, ¿e to miasto sta³o siê bardzo
atrakcyjne i konkurencyjne - uwa¿a M. Janicki. - Wiêkszoœæ dzia³ek jest w
pe³ni uzbrojonych w media, a wspó³praca z lokalnych urzêdem mo¿e zostaæ
oceniona na "szóstkê z plusem".

Pierwsze prace budowlane maj¹ rozpocz¹æ siê w ci¹gu kilku miesiêcy po
uzyskaniu wszystkich niezbêdnych pozwoleñ i decyzji. Koszt tego
przedsiêwziêcia to oko³o 500 milionów z³otych. O postêpach bêdziemy
informowaæ na bie¿¹co.

Targi Historyczne

Stefan Pilaczyñski
stepi@o2.pl
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Tadeusz Buczek i Jerzy Zawadzki na stoisku SPZG.

Organizatorzy oprócz prezentacji stoisk przygotowali bogat¹ ofertê w postaci
prelekcji filmowych i odczytów. Wyœwietlono film obrazuj¹cy 750 lat historii
miasta Guben, by³y filmy regionalne, Andreas Peter wyg³osi³ odczyt w którym
wspomnia³  prof. Krauscha a wydawnictwo Radochla zaprezentowa³o swoje
wydawnictwa. Polskie stoisko prowadzone przez Tadeusza Buczka i Jerzego
Zawadzkiego prezentowa³o gubiñskie grafiki i publikacje wydawane przez
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.

By³o coœ dla ducha, by³o i dla cia³a. Smakowite przek¹ski pozwala³y na
d³u¿szy pobyt, a warto by³o.

Targi mia³y na celu ukazanie wielostronnej "¿ywej historii" od czasów
œredniowiecza do wspó³czesnoœci po obu stronach Nysy. Mia³y tak¿e za zadanie
wzmacniaæ obustronne zrozumienie wydarzeñ historycznych wœród ludnoœci.
Myœlê, ¿e zadanie to zosta³o wype³nione, a cel zosta³ osi¹gniêty.
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Stefan Pilaczyñski
stepi@o2.pl

Wiadomoœci Gubiñskie
maj¹ 30 lat

W maju 2022 roku lokalnym "Wiadomoœciom Gubiñskim" "stuknê³o" 30
lat. Jak wspomina³ w 2017 roku z okazji 25-lecia gazety jej by³y redaktor
naczelnym w latach 1997-1999 Ryszard Sibiñski: - Sugestia utworzenia
lokalnej gazety samorz¹dowej wysz³a od ówczesnego burmistrza Gubina i
Pos³a na Sejm - Czes³awa Fiedorowicza. By³ to, o ile pamiêtam pocz¹tek
1992 roku. Natomiast wprowadzenie tego pomys³u w ¿ycie zajê³o nam kilka
miesiêcy. Zebra³a siê grupa inicjatywna (byli to w wiêkszoœci moi koledzy -
nauczyciele) i zapaliliœmy siê do tego pomys³u! Ja pe³ni³em wówczas funkcjê
Przewodnicz¹cego Rady Miasta. Tak siê z³o¿y³o, ¿e z nie¿yj¹cym ju¿ Jerzym
Œniata³¹- który mia³ bardzo du¿y wk³ad w powstanie tego periodyku, zostaj¹c
ich pierwszym Redaktorem Naczelnym objeŸdziliœmy niemal wszystkie
miejscowoœci w oœciennych województwach, aby podejrzeæ jak funkcjonuj¹
tamtejsze gazety samorz¹dowe. Jeden z wspó³twórców gazety tak przed laty
wspomina³: - Propozycja wydawania gazety samorz¹dowej pojawi³a siê jesieni¹
1991 roku. Ryszard Sibiñski wci¹gn¹³ w ten zamys³ Jurka Œniata³ê, te¿
nauczyciela w Zespole Szkó³ Zawodowych. Ja opracowa³em co najmniej 60
propozycji winiety, z których wybrano do dyskusji 5-6 projektów do
szczegó³owego opracowania. Przed startem by³y dwie propozycje nawy:
"Wiadomoœci Gubiñskie" lub "Gazeta Gubiñska". Kto tworzy³ pierwszy numer?
Jurek Œniata³a na czele, sekretarz Ryszard Sibiñski, sport Andrzej Gornow,
rozrywki umys³owe Heniek Kostrzewa. Ja mia³em za zadanie rysowanie
humorków, reklam, rysunków satyrycznych … Od pi¹tego czy te¿ szóstego
zacz¹³em pisaæ artyku³y. Wymyœli³em sta³y cykl wywiadów zatytu³owanych
"10 minut z …". Tadeusz po krótkiej chorobie zmar³ w styczniu 2003 roku.

R. Sibiñski dodaje: "Nak³ad te¿ nie by³ imponuj¹cy, a zespó³ redakcyjny
sk³ada³ siê oprócz J. Œniata³y i mnie, Tadeusza ̄ achunia, Adama Kowalskiego
i Andrzeja Gornowa. Sekretark¹ zosta³a Ma³gorzata Bodnariuk. Jednak z
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miesi¹ca na miesi¹c nasz
zespó³ siê powiêksza³.
Nastêpnie przej¹³em
obowi¹zki Redaktora Naczel-
nego, ale to ju¿ inne czasy i
technika pracy.

Na chwilê wspomnieñ uda³o
mi siê odnaleŸæ i namówiæ
Basiê, kiedyœ Malinowsk¹.
która nale¿a³a do w¹skiej
grupy pierwszych redaktorów
w gazecie. Barbara Krajewska
by³a zwi¹zana z WG w latach
1995-1999: "- Pierwsze moje
wspomnienie zwi¹zane z
Wiadomoœciami Gubiñskimi to
przeczytany w tym czaso-
piœmie anons, ¿e redakcja
poszukuje pracownika. By³
1995 rok. OdpowiedŸ na to
og³oszenie zmieni³a siê w moim
¿yciu w niesamowit¹ przygodê
redakcyjn¹, trwaj¹c¹ w
przypadku Wiadomoœci Gu-
biñskich 4 lata, a póŸniej w
czteroletni sta¿ w redakcji

Gazety Gubiñskiej.
Trafi³am wtedy do trzonu redakcyjnej ekipy kierowanej przez Jerzego

Œniata³ê, uzupe³nion¹ o ludzi zajmuj¹cych siê sk³adaniem gazety w ca³oœæ -
czyli oprócz wspomnianego Jurka by³ Jan Serbinowski, nasz informatyk,
Tadeusz ¯achuñ, Ryszard Sibiñski, Henryk Kostrzewa od krzy¿ówek,
Stanis³aw Koœciesza od rysunków (i wielu innych). By³a te¿ pani polonistka
od korekty jêzykowej, któr¹ doœæ szybko zast¹pi³am.

Do mnie nale¿a³a praca zwi¹zana z redakcj¹ od tzw. kuchni. Wklepywanie
tekstów zazwyczaj pisanych odrêcznie przez naszych redaktorów, m.in.
Zygmunta Traczyka, Tadzia ¯achunia, Walentego Robowskiego i kolejnych,
którzy do³¹czali do ekipy Wiadomoœci, m.in. Kaœka Janina Izdebska, Andrzej
Winiszewski czy Stefan Pilaczyñski. W najlepszych latach gazety by³o ich
niema³o, a i samo czasopismo osi¹gnê³o niez³y poziom redakcyjny, zdobywaj¹c

Pierwszy numer gazety 26 maja 1992 roku
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przez trzy lata z rzêdu pierwsze miejsce w rankingu pism regionalnych
województwa lubuskiego.

Po przepisaniu czy zgraniu tekstów do komputera, ich skorygowaniu i
przygotowaniu do wrzucenia na strony gazety, przyjêciu rozmaitych og³oszeñ,
zebraniu reklam, gdy w koñcu nastêpowa³ czas wydruku i odbioru gotowych
egzemplarzy Wiadomoœci, moim zadaniem by³o rozwiezienie czasopisma do
wielu punktów dystrybucyjnych w regionie, w szczególnoœci naszej gminie,
oczywiœcie w asyœcie naszego wieloletniego wspó³pracownika w roli kierowcy,
pana Ryszarda Korzeniaka.

I tak czas zamyka³ siê w dwutygodniowym cyklu pracy nad kolejnymi
numerami. Wiadomoœci skupia³y siê przede wszystkim na sprawach naszej
lokalnej spo³ecznoœci; dzia³aniu w³adz miejskich, wspó³pracy transgranicznej,
dzia³alnoœci stowarzyszeñ, placówek edukacyjnych, sporcie, wydarzeniach
kulturalnych.

Mnóstwo wspomnieñ, mnóstwo zdarzeñ, grono wspania³ych ludzi.
Wspania³y czas, który rozwija³ i motywowa³. Przyszed³ inny czas. Papierowe
wydania wszelkich periodyków s¹ ju¿ passe. Proœciej jest si¹œæ do komputera
i tam znaleŸæ wszystkie potrzebne wiadomoœci. Stary styl dzia³ania redakcji
nieomal odszed³ do lamusa. Mimo wszystko w jakiejœ czêœci Wiadomoœci
Gubiñskie to te¿ moje dziedzictwo, choæ to tylko kilka lat wspó³dzia³ania.

Barbara Krajewska, gubinianka, od kilku lat mieszka poza Gubinem. Gdy
pracowa³a w redakcji - Barbara Firlej-Malinowska.

Po 30 latach trudno zebraæ wszystkie w¹tki zwi¹zane z czasem tworzenia
gazety. Przez redakcjê przewinê³a siê spora grupa osób, zmieniali siê naczelni
redaktorzy, dziennikarze i wszyscy ci którzy gazetê wspó³tworzyli i popierali.

Jedny z kieruj¹cych sk³adem redakcyjnym by³ Oleg Sanocki (1991-2001).
Przed piêciu laty tak wspomina³ ten czas: "-  To ju¿ tyle lat... To prawda, i a¿
trudno uwierzyæ. Pamiêtam, ¿e w³aœnie wtedy przyznano mi rentê inwalidzk¹.
By³em za³amany. Co ja bêdê robi³ z nadmiarem czasu? Przypadek zrz¹dzi³,
¿e wraca³em "Lechem" z Warszawy i to w przedziale z ówczesnym burmistrzem
Czes³awem Fiedorowiczem. W pewnym momencie od³o¿y³ pliki po-selskich
papierów i grzecznie o coœ mnie zagadn¹³. W trakcie rozmowy zwierzy³em
mu siê z nadmiaru czasu do wykorzystania. Burmistrz zaproponowa³, bym
zacz¹³ pisaæ do w³aœnie powsta³ych "Wiadomoœci Gubiñskich? chocia¿by o
przyrodzie. Haczyk po³kn¹³em. Napisa³em kilka próbek przyrodniczych
tekstów, z którymi uda³em siê do Ryszarda Sibiñskiego, twórcy nowego
periodyku. O dziwo, zosta³em przyjêty z otwartymi ramionami. Tak w³aœnie
rozpoczê³a siê seria publikacji "Przyroda Ziemi Gubiñskiej". Sk³ad redakcji
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by³ bardzo mocny i skonsolidowany. Burmistrz Fiedorowicz przychodzi³
regularnie na posiedzenia zespo³u redakcyjnego. Mija³y lata, a¿... Gdy Unia
Wolnoœci przegra³a w Gubinie wybory samorz¹dowe, a Klub Radnych SLD
wprowadzi³ do Rady Miejskiej 21 radnych, to zaczê³y siê nowe czasy.
Wprowadzano zmiany na kierowniczych stanowiskach w gospodarce, sporcie,
kulturze, które realizowano planowo. Areopag partyjny wypowiedzia³ umowê
naczelnemu "Wiadomoœci" Na znak solidarnoœci z Sibiñskim z redakcji
odesz³a wiêkszoœæ pisz¹cych. Pozosta³ jedynie niezawodny, apolityczny
Tadeusz ̄ achuñ. Jako naczelny "Wiadomoœci" musia³em wys³uchiwaæ wielu
przykazañ partyjnych i poprawnoœciowych... W³adzom partii nie spodoba³
siê mój komunikat primaaprilisowy maj¹cy uzdrowiæ sytuacjê wokó³ naszego
szpitala, który postanowiono akurat sprzedaæ. ̄ a³ujê do dziœ, ¿e planowany
przeze mnie przeszczep mózgu w naszym szpitalu nie uda³ siê, no i szpitala
nie mamy. Rz¹dz¹cy Gubinem "amputowali" Sanockiego z redakcji.
Redaktorem naczelnym zosta³ wtedy pisarz kulturalny i pragmatyczny
spo³ecznik, Stasiu Turowski, któremu chcê podziêkowaæ za mo¿liwoœæ dalszej
aktywnoœci w "Wiadomoœciach".

Stanis³aw Turowski "rz¹dzi³" dwa lata. Tak wspomina³: "- Praca w redakcji
gazety od pocz¹tku by³a traktowana przeze mnie jako obiekt bardzo
przyjemny, umo¿liwiaj¹cy czerpanie satysfakcji z podejmowania sumiennego
wysi³ku. I tak siê te¿ dzia³o. Oswoi³em siê z wszelkimi niebezpiecznymi
sytuacjami. Pomocne mi by³y kontakty z tytu³ami takimi jak "Wspólnota"
(czasopismo sztandarowe, samorz¹dowe, towarzysz¹ce polskim przemianom
ustrojowym ostatnich lat), Z determinacj¹ pisa³em m.in. do "Gazety
Lubuskiej" By³em wspó³organizatorem i redaktorem czasopisma
regionalistów - "Przegl¹d Wschodnio-£u¿ycki" Mia³em okazjê (w ogóle)
wspó³pracowaæ ze znakomitymi ludŸmi.

W 2002 prowadzenie gazety obj¹³ Stefan Pilaczyñski (2002 - 2007). Pytany
w 30. lecie gazety o wspomnienia tak wspomina o niektórych gazetowych
wydarzeniach: "- By³ to czas kiedy by³em "bezrobotnym". Wojsko uzna³o po
35 latach, ¿e mam byæ cywilem, trochê popracowa³em w 5 Brygadzie - to j¹
rozwi¹zali. Od grudnia 2001 przychodzi³em "do pracy" ale tylko dlatego, ¿e
nie zabrano mi kancelarii (na terenie administrowanym przez ks. A.
Godnarskiego). Byli tacy, którym by³em potrzebny. Oko³o czerwca poœrednio
dowiedzia³em siê, ¿e ówczesny burmistrz poszukuje naczelnego dla WG.
Mo¿e spróbowaæ? Dlaczego nie. Po paru potyczkach wymyœlonych przez
ówczesnych decydentów , 1 sierpnia 2002 roku pojawi³em siê u Wydawcy,
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czyli Danuty Kaczmarek ówczesnej dyrektor GDK. Mia³em zast¹piæ
Stanis³awa Turowskiego. Albo siê uda albo moja plajta.

Pierwszy mój numer - notabene - 13 nie wró¿y³ sukcesu. A, ¿e za bardzo
13 nie wierzê, to i tym razem spe³ni³o siê. Zosta³ przyjêty przez czytelników
dobrym s³owem, oczywiœcie nie wszystkich - ale to normalne.

Przez lata prace w WG rozbudowa³em redakcjê tak osobowo jak i
sprzêtowo. Mieliœmy wystarczaj¹c¹ i loœæ pomieszczeñ, sprzêtu
fotograficznego i biurowego, archiwum, pani¹ sekretarz i jeszcze dwie panie,
no i na co dzieñ trzech panów. Z wielk¹ sympati¹ ich wspominam, a przede
wszystkim wszechobecnego i wiele pisz¹cego Wies³awa £abêckiego. Do tego
kilka osób zwi¹zanych redakcj¹ i wspó³pracuj¹cych.

Co normalne - by³y dni "s³oneczne", by³y i "pochmurne". Wspomnê o
pamiêtnym dla mnie dniu 2 kwietnia 2005 r. Œwiat obieg³a smutna
wiadomoœæ. O godz. 21.37 zmar³ Jan Pawe³ II. By³a to sobota. Numer
poniedzia³kowy (musia³ byæ w drukarni w niedzielê) by³ na koñcówce sk³adu.
Nagle ta piorunuj¹ca wiadomoœæ. Czy robimy coœ nadzwyczajnego? Nie by³o
pomys³u, doœwiadczenia, nie by³o kogo spytaæ. Ale przecie¿ gazeta musi
ukazaæ siê. Jedyne co przysz³o do g³owy, to pomys³ na czarne zdjêcia na
pierwszej stronie i nad winiet¹ informacja, jak najwiêkszymi literami, o
œmierci Jana Paw³a II - polskiego papie¿a. Kiedy zobaczy³em poniedzia³kowe
wydania ró¿nych gazet, by³em pewny, ¿e awantura wisi w powietrzu. Zebra³o
mi siê od ró¿nych za tzw. brak czujnoœci. Nie pamiêtam, ale nigdy nie
pomyœla³em, ¿e nasz Papie¿ mo¿e umrzeæ. A trzeba by³o siê redakcyjnie do
tego przygotowaæ.  Ówczesny proboszcz te¿ mnie nie pochwali³, tym bardziej
i¿ mia³em u niego na koncie ju¿ jedn¹ redakcyjn¹ wpadkê. Proboszcz ks. Z.
Samociak zaprosi³ mnie po jakimœ czasie na obiad i sprawi³, ¿e nasze
stosunki by³y godne pozazdroszczenia. Burmistrz mnie nie zwolni³, no a ja
mia³em nowe doœwiadczenie. By³a to pomimo wszystko "musztarda po
obiedzie".

Trwa³em na posterunku do marca 2007. Po wygranych wyborach
Bart³omiej Bartczak stanowisko naczelnego powierzy³ Marcinowi
Zaj¹czkowskiemu.

Po Marcinie by³ jeszcze krótko Sebastian Bielski i od kilku lat Andrzej
Mat³acki. Mam nadziejê, ¿e i oni na trzydziestolecie "coœ" napisz¹.

PS. Z dat¹ 26 maja 2022 ukaza³ siê kolejny numer gazety jako 10 w tym
roku i 683 od pocz¹tku jej ukazywania siê. (zebra³ sp)
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Kiedy 20 lat temu w numerze 17 "Wiadomoœci Gubiñskich" z 8 paŸdziernika
T. ¯achuñ pisa³ na pierwszej stronie, ¿e 30 wrzeœnia o 17.10 odjedzie ostatni
raz poci¹g z Gubina - nikt w to nie wierzy³. a, jako naczelny - przede wszystkim.
Tyle wówczas nowych otwaræ i zamkniêæ planowano, ¿e jedno wiêcej czy mniej
nie robi³o ró¿nicy. Mo¿e i odjedzie jako ostatni, ale gdzieœ z ty³u g³owy tkwi³o
przeœwiadczenie, ¿e ktoœ m¹dry puknie siê w czo³o i normalnoœæ wróci na
tory w kierunku Gubina.

Jak informowa³ autor wspomnianego artyku³u w WG ("Kolej na kolej"),
nikt nie bardzo chce wierzyæ, ¿e linia mo¿e byæ zawieszona. Podobne zdanie
mieli kolejarze ze stacji PKP w Gubinie. Stwierdzili, ¿e wed³ug ostatnich
informacji, bêdzie on jednak kursowa³ jeszcze, do 7 paŸdziernika... Stanis³aw
Kirmiel z departamentu gospodarki Urzêdu Marsza³kowskiego powiedzia³,
¿e najprawdopodobniej PKP ma utrzymaæ "nasz¹" liniê do koñca
paŸdziernika".  Wicemarsza³ek województwa lubuskiego Edward Fedko
powiedzia³ wówczas, ¿e w³adze samorz¹dowe wo-jewództwa s¹ oburzone
decyzj¹ PKP. Wczeœniej uzyska³y zapewnienie wiceministra infrastruktury
Mieczys³awa Muszyñskiego, ¿e PKP nie zawiesi ¿adnej z linii, przynajmniej
do czasu obowi¹zywania obecnego rozk³adu jazdy, czyli do 14 grudnia 2002

roku (Gazeta
Lubuska z 1 paŸ-
dziernikam2002).

A potem przez lata
kilka wa¿nych
lubuskich postaci, co
jakiœ czas, przywrac-
a³o kursowanie
poci¹gu do Zielonej.
Ale tak wysz³o, ¿e
nigdy nic z tego nie
wysz³o. Tak d³ugo to
trwa³o, ¿e naród
gubiñski i ten co po
drodze wsiada do

Stefan Pilaczyñski
stepi@o2.pl

Po 20. latach wraca na tory

Ostatni rozk³ad jazdy poci¹gów ze stacji Gubin,
obowi¹zuj¹cy do 14 grudnia 2002 roku.
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Zielonej, sam siê zorganizowa³ i jeŸdzi na w³asn¹ rêkê. Przynajmniej
samochodów przyby³o.

Ale po  prawie 20. latach pojedzie szynobus. Mamy nowy kawa³ek peronu,
tablicê z rozk³adem jazdy i nadziejê, ¿e to wszystko d³u¿ej potrwa. No chyba,
¿e pojazd oka¿e siê ma³o rentowny. B¹dŸmy dobrej myœli.

Niezast¹piony Internet tak informuje o zdarzeniu planowanym na 12
czerwca:

Kiedy wyruszy pierwszy sk³ad z Gubina do Zielonej Góry ? POLREGIO S.A
77274 REGIO  odjedzie ze stacji Gubin 12 czerwca  o godz. 9.25, czas podró¿y
1h.16min

Jaka bêdzie cena biletu ? Wed³ug taryfikatora POLREGIO za przejechanie
ca³ego odcinka od Guben do Zielonej Góry powinniœmy zap³aciæ 18.60 z³.

Czy bêd¹ miejsca na rowery ? Bêd¹, ale bêdzie to ograniczona iloœæ (nie
jesteœmy w stanie na chwilê obecn¹ powiedzieæ ile ).

Czy poci¹g bêdzie zatrzymywa³ siê na ka¿dej stacji z siedmiu
wyremontowanych ? Tak.

Jaka bêdzie czêstotliwoœæ ruchu ? Ile razy dziennie pojedzie do ZG?
Pocz¹tkowo na trasie pojad¹ po dwie pary w niedzielê i œwiêta, a tak¿e trzy w
soboty. (info. Rynek Kolejowy RK) - internet

Antoni Barabasz (WG) w ostatnim numerze "Wiadomoœci Gubiñskich" z
26 maja 2022 przypomnia³ czytelnikom historiê po³¹czenia kolejowego na
trasie Poznañ - Cottbus, którego nie mo¿na rozpatrywaæ bez ca³ego kontekstu
historycznego. Przyjrzyjmy siê zatem - jak (w wielkim skrócie) - wygl¹da³o
jej uruchomienie w XIX wieku.

Jest 26 czerwca 1870 roku, gdy Towarzystwo - Spó³ka Akcyjna - Markisch
- Posener - Gesellschaft uruchamia pierwsze po³¹czenie kolejowe. Szlak
przebiega m.in. przez Zb¹szyñ - Sulechów - Czerwieñsk - Krosno Odrz. - Guben,
a¿ do Cottbus na £u¿ycach. Ruch kolejowy prê¿nie siê rozwija, zarówno je¿eli
mówimy o przewozach pasa¿erskich, jak te¿ transporcie towarowym.

Mijaj¹ lata, kolej siê modernizuje. W czasie I Wojny Œwiatowej, po³¹czenie
to zyskuje du¿e znaczenie strategiczne dla Pruskiej Armii. W wyniku ustaleñ
Ligi Narodów, Poznañ powraca do Polski, a granica pañstwowa pomiêdzy II
Rzeczypospolit¹, a ówczesn¹ - Republik¹ Weimarsk¹ przebiega³a oko³o pó³tora
kilometra (poszczególne Ÿród³a ró¿nie j¹ lokalizuj¹) na zachód od stacji
kolejowej w Zb¹szyniu, która tym samym zyska³a miano stacji granicznej. W
krótkim czasie po stro-nie niemieckiej malutka stacyjka - Zb¹szynek - zosta³a
rozbudowana do rozmiarów du¿ego wêz³a kolejowego. W wyniku tej rozbudowy
z której to tory odchodzi³y poprzez Œwiebodzin do Frankfurtu n/Odr¹ (kierunek
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Berlin), na po³udnie do Wolsztyna i na pó³noc - poprzez Miêdzyrzec do
ówczesnego Lansbergu (Gorzów Wlkp.)  -  wêze³ rozrós³ siê do miana bardzo
du¿ej stacji. Jeszcze w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ub. wieku
w wielu fachowych czasopismach by³ on przytaczany jako modelowe
rozplanowanie uk³adu torów.

Szlak ten nabra³ wielkiego strategicznego znaczenia w okresie III Rzeszy,
nie tylko pod wzglêdem przewozów wojskowych, ale te¿ jako stacja dla
poci¹gów dalekobie¿nych, ³¹cz¹cych np. Lipsk z Królewcem.

Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ dworzec kolejowy znajdowa³ siê po drugiej stronie
Nysy £u¿yckiej, w ówczesnej NRD,  w Gubinie zosta³a na prze³omie lat 45/50
zaadoptowana stajnia na dworzec kolejowy. Tu jednoczeœnie funkcjonowa³y
placówki Urzêdu Celnego i Wojsk Ochrony Pogranicza, z której to ¿o³nierze
skrupulatnie "przeczesywali" poci¹gi towarowe jad¹ce do pobliskiej granicy
pañ-stwowej. Z tego te¿ powodu - starsi mieszkañcy Gubina pamiêtaj¹, ¿e
zaraz za przejazdem kolejowym wznosi³a siê nad ca³¹ szerokoœci¹ torów
zadaszona wie¿a (pomost) stra¿nicza, a ca³y odcinek a¿ do mostu kolejowego
by³ z obu stron ogrodzony i patrolowany przez ¿o³nierzy WOP. Stanowi³ on
wydzielony odcinek nosz¹c na kolejowej mapie Polski NR 494.

Jedna z ostatnich fotografii gubiñskiego dworca kolejowego. To budynek adoptowany po
wojnie z przedwojenngo obiektu wojska. Przetrwa³ do listopada 2011 roku, kiedy to
zosta³ rozebrany. Pozosta³ fragment z urz¹dzeniami technicznymi i pe³ni¹cymi dy¿ury.
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Regionalny Zespó³ Wokalny "Gubiñskie £u¿yczanki", pod dyrekcj¹ Danuty
Kaczmarek, zdoby³ drugie miejsce, czyli "Srebrne Pasmo", w
Miêdzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie.

- W tym festiwalu uczestniczy³yœmy po raz pierwszy, w kategorii chóry
senioralne, dodatkowo wystêpuj¹c w Koncercie Towarzysz¹cym w Muzeum
Narodowym - Muzeum Sztuki Wspó³czesnej w Szczecinie oraz w oprawie Mszy
Œw. W Koœciele œw. Stanis³awa Kostki w Szczecinie. Serdeczne podziêkowania
sk³adamy: Pañstwu Iwanickim z Gubina, staroœcie Ryszardowi
Zakrzewskiemu oraz Burmistrzowi Gubina Bart³omiejowi Bartczakowi i super
kierowcy, p. Micha³owi. Bardzo dziêkujê prof. dr hab. Iwonie Wiœniewskiej -
Salamon, prezes Fundacji Morze Kultury w Szczecinie, znakomitej dyrygentki,
organizatorki za docenienie naszych zmagañ muzycznych i zaproszenie na
ten festiwal i tym samym mo¿liwoœæ promocji Gubina i naszego regionu. W
imieniu zespo³u dziêkujê wszystkim za gratulacje i zapraszamy na nasze
wystêpy - mówi D. Kaczmarek. Fina³owy koncert i rozdanie nagród odby³y
siê w niedzielê (10.04) w katedrze pod wezwaniem Œw. Jakuba Aposto³a w
Szczecinie. W festiwalu wziê³o udzia³ 14 chórów z ca³ej Polski oraz po jednym
z W³och i Hiszpanii. £¹cznie ponad 300 osób.

Przypomnijmy - zespó³ œpiewaczy "Gubiñskie £u¿ycznaki" powsta³ w 1999
roku przy Gubiñskim Domu Kultury. Za³o¿ycielk¹ jest Danuta Kaczmarek.
Pod jej dyrekcj¹ do chwili obecnej zespó³ koncertuje w Polsce oraz w Niemczech.
Stara siê zachowaæ dziedzictwo kulturowe Ziemi Gubiñskiej, Powiatu
Kroœnieñskiego i Województwa Lubuskiego. Poœwiêca du¿o uwagi na
pielêgnacjê polskiej pieœni ludowej, patriotycznej, religijnej, popularnej, a
tak¿e wspó³czesnej ludowej, tematycznie zwi¹zanej z regionem. W zespole
obecnie  œpiewa siedemnaœcie pañ seniorek, przy akompaniamencie akordeonu
lub keyboardu. Zespó³  nagra³ cztery p³yty CD: "Tylko tu" (2004), "Moje
Eldorado" (2009) oraz album dwup³ytowy "Lubuskie œpiewa" (2017) z muzyk¹,
aran¿acjami oraz podk³adami muzycznymi D. Kaczmarek. W  repertuarze
zespo³u jest wiele w³asnych utworów, w tym tekstów gubiñskiej poetki - Idy
Kaczanowskiej, jednej z £u¿yczanek œpiewaj¹cej w zespole od 23 lat. Z takim
samym sta¿em œpiewa w zespole Zenobia Kamiñska - solistka i chórzystka.

Zespó³ œpiewaczy Gubiñskie £u¿yczanki by³ laureatem wielu
miêdzynarodowych, ogólnopolskich oraz regionalnych przegl¹dów i festiwali.

Wa¿niejsze osi¹gniêcia artystyczne: I miejsce w II Ogólnopolskim Festiwalu
Chórów i Zespo³ów Wokalnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym

Zdoby³y presti¿ow¹ nagrodê
D.Kaczmarek
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Warpnie, kilkakrotny laureat w Ogólnopolskim Festiwalu Grup Œpiewaczych
"Ziemia i Pieœñ" w Szprotawie, wyró¿nienie w Ogólnopolskim Festiwalu Kolêd
i Pastora³ek w Niepokalanowie, "Z³ota Sowa" w Miêdzynarodowym Festiwalu
Kultury Wspó³czesnej Wsi -Krosno Odrzañskie, finalista XX
Miêdzynarodowego Festiwalu Kolêd i Pastora³ek w Bêdzinie, wyró¿nienie w
Euroregionalnym Festiwalu Zespo³ów Wokalnych Seniorów w Berlinie, II
miejsce w festiwalu Miêdzynarodowych Muzycznych Zmagañ Seniorów w
Szczecinie, III miejsce w Miêdzynarodowym Festiwalu Wspó³czesnej Muzyki
Ludowej w Kamieniu Pomorskim,  finalista Festiwalu Piosenki Religijnej
Seniorów "O Matce pieœñ" w Toruniu, laureat VII Wojewódzkiego Przegl¹du
Zespo³ów Ludowych w ¯arach.

“£u¿yczanki” w Miêdzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie
zdoby³ drugie miejsce i "Srebrne Pasmo",
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Urszula Kondracik
kula41@o2.pl

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych do Gubina zaczêli przybywaæ ludzie z
ró¿nych stron œwiata: zdemobilizowani ¿o³nierze spod Berlina, robotnicy
przymusowi z Niemiec, repatrianci z Kresów (Ukraina, Bia³oruœ, Litwa),
skazañcy z Syberii i.... szabrownicy z terenu Polski. Do Gubina mo¿na by³o
siê dostaæ na dwa sposoby: kolej¹, ale wówczas nale¿a³o siê poddaæ
skrupulatnej kontroli dokumentów przeprowadzanej przez Wojsko Ochrony
Pogranicza (WOP) lub pieszo przez obrze¿a miasta, a w taki sposób dostawiali
siê - jak to wówczas mówiono - dywersanci, szpiedzy i uciekinierzy na Zachód.
Poci¹g zatrzymywa³ siê w pó³nocnej czêœci miasta przy rampie rozebranego
przed kilkunastu laty budynku Pañstwowych Zak³adów Zbo¿owych. W
obiekcie tym wydzielono doœæ du¿e pomieszczenie, w którym znajdowa³a siê
kasa i poczekalnia. Do poczekalni kolejowej wchodzi³o siê od strony pó³nocnej
po betonowych schodkach. Po kontroli, której towarzyszy³o podejrzliwe
spojrzenie wopistów, jeœli dokumenty siê zgadza³y wychodzi³o siê od strony
po³udniowej. Na pasa¿erów nie czeka³y ¿adne pojazdy. Ludzie z baga¿ami
udawali siê ulic¹ Wyzwolenia pieszo do centrum miasta oddalonego od stacji
oko³o 3 kilometrów (czêœæ terenu od strony ul. Sikorskiego by³a zagrodzona i
nie by³o przejœcia). Droga bieg³a obok poniemieckich koszar, dalej ulic¹
Batalionów Ch³opskich i gen Roli ¯ymierskiego (obecnie Platanowa) i w dó³
Rycersk¹ przez k³adkê (most na Lubszy by³ zrujnowany) do centrum. Ulice
by³y nieoœwietlone. Po drodze mija³o siê niezamieszka³e budynki, zwykle
jednorodzinne, niektóre uszkodzone. Gdy sz³o siê brukowan¹ ulic¹ Rycersk¹
w dó³, mia³o siê przed oczyma ca³e centrum z imponuj¹c¹ zwart¹ zabudow¹.
Tam, gdzie obecnie w centrum mamy wolne zielone tereny, sta³y du¿e
kamienice. Niektóre by³y ca³kiem zrujnowane, inne - lekko uszkodzone.
Pamiêtam ten widok jak dziœ- mia³am wówczas 5 lat. Biega³am z dzieæmi po
pustych mieszkaniach i brzd¹ka³am na pianinach, którymi by³am zachwycona.

Problem z dostaniem siê ze stacji kolejowej do centrum miasta trwa³ doœæ
d³ugo. Trudno dziœ okreœliæ, do kiedy, gdy¿ nie ma ju¿ pokolenia, którego
mo¿na by o to zapytaæ.

Jak wspomina Jerzy Czabator w swoim artykule (biuletyn nr 1/2022)
opartym na zapiskach Zygmunta Steina - gubiñskiego Pioniera, - pierwszym,

Oni tworzyli komunikacjê
miejsk¹ po 1945 roku
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który zaj¹³ siê przewo¿eniem ludzi ze stacji do centrum miasta by³ niejaki
Komornik (trudno ustaliæ, czy to nazwisko, czy ksywa). Posiada³ on furmankê
i konia, którego nazywa³ "Baœka". Wozi³ pasa¿erów ze stacji PKP do centrum
miasta, a w wolnych chwilach dowozi³ towary do sklepów.

Z pocz¹tkiem lat 50. pojawi³a siê w Gubinie pani Stanis³awa Jab³oñska,
na któr¹ mówiono "mama Jab³oñska".  Sk¹d przyby³a? Trudno dziœ ustaliæ.
Zamieszka³a przy ul. Ró¿anej nr 6, gdzie w niewielkim pomieszczeniu
gospodarczym trzyma³a konia Moryca. Prowadza³a go na Górê Œmierci, aby
siê wybiega³. Bardzo o niego dba³a. Kupowa³a np. 20 bu³ek w piekarni u
piekarza panaTauherta przy ul. ¯wirki i Wigury i podtyka³a mu, gdy¿ bardzo
je lubi³, jak mówi pan Jan Bohatyrewicz, który by³ jej s¹siadem. Hodowa³a
te¿ w pokoju jedwabniki, które karmi³a liœæmi morwy zbieranymi na "Górze
Œmierci". Zajmowa³a siê przewozem pasa¿erów ze stacji PKP do centrum
miasta.

Jak opisuje w Zeszytach Gubiñskich nr 12
z 2011 r. znany gubiñski lekarz Zygfryd
Gwizdalski, kiedy w 1957 roku wraz z rodzin¹
przyjecha³ do Gubina poci¹giem, nie czeka³
na niego obiecany samochód z kierowc¹. Przed
stacj¹ sta³a fura z plandek¹ zaprzêgniêta
siwym koniem. Pod plandek¹ znajdowa³y siê
dwie ³awki i krzes³o. Przed fur¹ sta³a pani w
gumofilcach, spódnicy nieokreœlonego koloru
siêgaj¹cej do po³owy ³ydek, mêskim szarym
¿akiecie. Z jej siwej g³owy zsuwa³a siê chusta.
W rêku trzyma³a bat. Minê mia³a ni to
w³adcz¹, ni znudzon¹, z pewnoœci¹
niezachêcaj¹c¹ do rozmowy. Po d³ugich
pertraktacjach - doktor posiada³ pokaŸne
baga¿e - za dodatkow¹ op³at¹ rodzina dosta³a
siê do centrum miasta. Baga¿e, teœciowa i
ma³a córeczka znajdowa³y siê na wozie, a
doktor z ¿on¹ szed³ obok. Tak zdecydowa³a
"Mama", by koniowi nie by³o za ciê¿ko.

Pani Jab³oñska, jako prekursor gubiñskiej komunikacji zas³uguje na szersze
przedstawienie. Œwiadczy³a us³ugi przewozowe, ale mo¿na j¹ by³o spotkaæ
na ró¿nych uroczystoœciach w mieœcie. Wtedy to by³a inna Pani Jab³oñska: w
kolorowej sukni, z apaszk¹ na szyi, w butach na koturnie, z uporz¹dkowanymi

Stanis³awa Jab³oñska z
koniem Morycem.
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w³osami, lekko podmalowana. Prowadzi³a za uzdê Moryca przystrojonego we
wst¹¿ki wplecione w grzywê, z b³yszcz¹cymi kopytami, bo w³aœcicielka czyœci³a
je past¹ do butów. Pani Jab³oñska zatrzymywa³a siê przed trybun¹, na której
stali przedstawiciele w³adz miasta, k³ania³a siê nisko, a i Moryc w uk³onie
zgina³ kolano. W czasie "Wiosny nad Nys¹" w odpowiednim ubraniu w powozie
wioz³a dzieci przebrane za kowbojów i Indian, symuluj¹ce walkê. Dziwny by³
ten Moryc. Niby jej przyjaciel, a pewnego razu kopn¹³ j¹ w twarz, a¿ znalaz³a
siê w szpitalu, z którego szybko uciek³a, bo konia trzeba nakarmiæ i napoiæ.
Podczas pobytu w Gubinie kilka razy zmienia³a miejsce zamieszkania. Z ulicy
Ró¿anej w roku 1972 lub 1973 musia³a siê wyprowadziæ, gdy¿ dom zosta³
wystawiony na sprzeda¿. Otrzyma³a ma³y domek przy ulicy Miedzianej 27.
Stamt¹d - trudno dziœ ustaliæ okolicznoœci - przeprowadzi³a siê do domku z
pomieszczeniem gospodarczym przy ulicy £ukowej 2. Tam spotka³o j¹
nieszczêœcie. Do dziœ nie znamy okolicznoœci spalenia pomieszczenia
gospodarczego wraz z koniem Morycem. By³a za³amana, zaniedbana, a
komendant milicji uzna³ j¹ za chor¹ psychicznie i chcia³ wymusiæ u doktora
Gwizdalskiego skierowanie do zak³adu psychiatrycznego. Doktor
przeprowadzi³ z Pani¹ Jab³oñsk¹ rozmowê, podczas której oœwiadczy³a, ¿e
nie ma, po co ¿yæ. Przekaza³a doktorowi list z opisem swojej tragedii, aby go
wys³a³ do ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza. Okaza³o siê, ¿e razem
przebywali w obozie koncentracyjnym, gdzie Niemcy nazywali j¹ "g³upi¹
Maryœk¹". Chyba nie by³a taka g³upia, skoro Cyrankiewicza i innych wiêŸniów
uratowa³a od œmierci. Pokaza³a doktorowi przedramiê, gdzie widnia³y cztery
cyfry obozowe. Po dwóch tygodniach przyjecha³o czarn¹ limuzyn¹ dwóch
panów, którzy w imieniu Cyrankiewicza zaproponowali jej wyjazd do
Warszawy z odpowiednimi warunkami do ¿ycia (mieszkanie, renta). Honor
nie pozwala³ jej na przyjêcie darmowej pomocy. Poniewa¿ pojawi³a siê
konkurencja do przewozu ludzi z dworca PKP do centrum w postaci taksówek,
nie widzia³a siebie ju¿ w poprzedniej roli. Kupi³a konia i wóz typu platforma
na gumowych ko³ach i zajê³a siê skupem makulatury, szmat oraz metali nie
tylko na terenie Gubina, ale i na wsiach. W zamian dawa³a talerze, miski, a
nawet gliniane koguciki. By³a szczêœliwa. Nieraz zbiera³a dzieci z ulicy, wozi³a
je, pozwala³a trzymaæ lejce. Po paru latach pani Jab³oñska zniknê³a z
krajobrazu Gubina. Podobno przenios³a siê na jak¹œ wioskê. Wieœæ o niej
zaginê³a. Pani Jab³oñska - zwyk³a, prosta osoba (tak twierdzi doktor
Gwizdalski), ale z charakterem - sta³a siê symbolem naszego miasta. Co
ciekawe i mi³e, m³odsze pokolenie chêtnie siêga do jej historii.

W latach piêædziesi¹tych pojawi³ siê pierwszy taksówkarz - Tadeusz
G¹siorowski. Postój by³ "Pod Kasztanem" przy ul 3 Maja.
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Mieszka³ przy ul.
Œwierczewskiego 8 (obecnie
Szkolna) nastêpnie przy ul.
Œl¹skiej nr 14.

JeŸdzi³ u¿ywanym poniemiec-
kim oplem "Cadet" z numerem 1,
w którym czêsto "wysiada³"
akumulator. Kupienie nowego
graniczy³o z cudem. Przymusowy
postój najczêœciej mia³ miejsce
przed Szko³¹ nr 2 przy ul.
Szkolnej, jak mówi Jan
Bohatyrewicz, który pomaga³ w
popychaniu auta. G¹siorowski
cierpliwie czeka³ na dzwonek, bo
wtedy wybiega³y dzieci, które
prosi³ o popchanie samochodu,

aby akumulator "za³apa³". Nastêpnym razem, gdy dzieci widzia³y taksówkarza
stoj¹cego oplem przed szko³¹, wiedzia³y, co do nich nale¿y. Pan G¹siorowski
dorobi³ siê "luksusowego" samochodu marki "Warszawa"- garbus. Zawsze

Lata 50. Pierwszy gubiñski taksówkarz -
Tadeusz G¹siorowski wiezie do œlubu parê
m³od¹.

T. G¹siorowski "luksusowym" samochodem marki "warszawa" na gubiñskiej ulicy.
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mo¿na by³o na niego liczyæ, gdy¿ dowozi³ pasa¿erów z pierwszego przystanku
taxi na ul. 3 Maja "Pod Kasztanem" (stoi okaza³y do dziœ) na stacjê PKP i
odwrotnie. Nigdy nie zawodzi³ pasa¿erów. Obs³ugiwa³ wesela i inne
uroczystoœci. Jak pamiêtam, mia³ pogodn¹ twarz, najczêœciej uœmiechniêt¹.
Mówi³ wolno, spokojnie i nie za wiele. Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych
zaczê³o przybywaæ taksówek, a wiêc by³a to dla niego konkurencja.  Odszed³
na emeryturê. Zmar³ 16 XII 1979 w wieku 71 lat i wraz z ¿on¹ pochowany
jest na miejskim cmentarzu w Gubinie.

Uda³o mi siê dotrzeæ do niektórych by³ych "taksówkarzy" lub do ich rodzin,
aby zasiêgn¹æ nieco informacji o innych kierowcach taksówek.

Jednym z nich jest Albert Downar - jak mówiono - wielki mi³oœnik
samochodów, który w 1965 roku pojawi³ siê na postoju taksówek. Ciekawa
jest jego historia. Pochodzi³ z Kresów. W czasie wojny by³ wraz z matk¹,
bratem i siostr¹ na zes³aniu w Syberii. Ojcu, oficerowi- pi³sudczykowi, przed
ich zes³aniem uda³o siê uciec do Norwegii, gdy¿ na miejscu spodziewa³ siê
represji ze strony w³adz ówczesnego Zwi¹zku Radzieckiego. Zostawi³ rodzinê
w przekonaniu, ¿e jej nie zrobi¹ krzywdy. Matka parê miesiêcy po przyjeŸdzie
na Syberiê zmar³a, a rodzeñstwo znalaz³o siê w sierociñcu, gdzie próbowano
z nich zrobiæ rosyjskich "patriotów". Po wojnie w 1945 r. przyjechali poci¹giem
wraz z innymi dzieæmi z rosyjskiego sierociñca do Wroc³awia, gdzie czekali
na nich mieszkañcy tego miasta. Jak wspomina pan Downar, bardzo siê
zdziwi³, widz¹c na peronie t³umy p³acz¹cych ludzi. P³akali na ich widok:
zg³odnia³e, wychudzone, brudne, ubrane w worki jutowe, z ko³tunami na
g³owie, zawszawione dzieci. Ze ³zami w oczach podawali im jedzenie i picie.
Sierotami zajê³y siê siostry zakonne, zabieraj¹c je do klasztoru. D³ugo tam
nie przebywali. Ojciec A. Downara odnalaz³ swoje dzieci przez PCK i razem
na prze³omie1945-1946 przyjechali do Gubina. Tu pan Downar chodzi³ do
szko³y, tu pracowa³ w ró¿nych instytucjach. W roku 1965 postanowi³ pracowaæ
na w³asny rachunek. Zosta³ taksówkarzem. Pocz¹tkowo jeŸdzi³ nowym
wartburgiem, potem wo³g¹, warszaw¹, a póŸniej w Zielonej Górze na przetargu
wylicytowa³ mercedesa 280S. Wzbudzi³o to antagonizmy wœród taksówkarzy.
Oni jeŸdzili przewa¿nie warszawami i innymi samochodami niskiej klasy, bo
takie po prosu by³y dostêpne. Ze swoim mercedesem mia³ wielkie "wziêcie".
To on obs³ugiwa³ wesela i inne uroczystoœci. Ka¿dy chcia³ do œlubu jechaæ
mercedesem. Gdy koñczy³ karierê taksówkarza, jeŸdzi³ samochodem w³aœnie
tej marki. W 2001 roku przeszed³ na emeryturê. Maj¹c obecnie 87 lat, jest
sprawny intelektualnie i fizyczne, jeŸdzi nadal samochodem na w³asne
potrzeby.

W latach 1968/69 na postoju taksówek pojawi³ siê W³adys³aw Szczur,
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d³ugoletni, zawodowy
kierowca w gubiñskiej
s³u¿bie zdrowia.
Pocz¹tkowo œwiadczy³
us³ugi samochodem
marki "Warszawa" z
numerem 1 (przej¹³
numer po panu
G¹siorowskim). Drugim
samochodem by³ "Fiat
125", a w 1996 roku
zakoñczy³ pracê,
je¿d¿¹c mercedesem.

Cieszy³ siê ¿yciem na emeryturze, lecz w 2018 roku niespodziewanie zmar³.
Zosta³ pochowany na cmentarzu w Gubinie.

Boles³aw Kowzan to Kresowiak z Wilna. Wraz z rodzin¹ przyby³ w roku
1945 do Wielotowa w gminie Gubin i obj¹³ niewielkie gospodarstwo. Na terenie
posesji w stodole sta³ schowany przez Niemców samochód osobowy marki
"Opel" koloru czarnego. Poniewa¿ Pan Kowzan od m³odoœci interesowa³ siê

mechanik¹ samochodow¹,
doprowadzi³ auto do porz¹dku.
Wieœæ o tym, ¿e posiada samochód,
rozesz³a siê po okolicy i w
nied³ugim czasie zjawili siê
panowie, aby pozbawiæ go tego
"cacka". Wówczas osoby prywatne
nie mog³y posiadaæ samochodu.
¯ona Pana Boles³awa, jak mówi
syn Miros³aw, pogoni³a ich
wid³ami. Pan Kowzan zdj¹³ ko³a i
postawi³ samochód na ko³kach. Po
kilku miesi¹cach przywióz³ tablicê
rejestracyjn¹. A dlaczego? No
w³aœnie... Z zawodu by³
budowniczym dróg i mostów.
Zatrudniony zosta³ w Powiatowej
Radzie Narodowej w Gubinie i oto
ca³a tajemnica pozytywnegoWielotów. Lata powojenne Boles³aw Kowzan -

Kresowiak z Wilna.

W³adys³aw Szczur i jego Fiat 125 p.
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za³atwienia sprawy. Gdy znalaz³ zatrudnienie, przeprowadzi³ siê wraz z
rodzin¹ do Gubina i zamieszka³ przy ul. Œl¹skiej, nasêtpnie przy ul.
D¹browskiego. Kiedy w 1961 roku zlikwidowano powiat, zaproponowano mu
pracê w Kroœnie Odrzañskim, na co nie wyrazi³ zgody i zosta³ taksówkarzem.
Za zaoszczêdzone pieni¹dze i przy pomocy rodziny kupi³ - prosto z wystawy
Targów Poznañskich - now¹ syrenê. By³ to najnowszy produkt polskiej
motoryzacji. Samochód oklejony by³ ró¿nymi reklamami i robi³ niema³¹
sensacjê w mieœcie. Zaczê³y siê zamówienia na œluby i chrzty. Samochód jednak
nie nadawa³ siê do takiej pracy - by³ za ciasny, a ponadto mia³ tylko dwoje
drzwi, wiêc zosta³ sprzedany. Kupi³ wówczas warszawê i otrzyma³ numer
boczny - siedem. Przybywa³o coraz wiêcej taksówek i zmala³a iloœæ przewozów.
A ¿e Pan Kowzan by³ cz³owiekiem zaradnym, uzupe³nia³ bud¿et domowy
dodatkow¹ prac¹. Posiada³ sad na wzgórzach gubiñskich, gdzie ros³y drzewa
owocowe - mnóstwo œliw i czereœni. W sezonie sprzedawa³ s³ynn¹ œliwkê
“gubinkê” i czereœnie na po³udniu Polski i na Pomorzu. Do pracy
zaanga¿owana by³a ca³a rodzina. Jak skoñczy³ siê sezon owoców, dalej
œwiadczy³ us³ugi taksówkarskie.  By³ to trudny okres dla prywatnej inicjatywy.
Nêkano domiarami, kontrolami. Poniewa¿ by³ niepokorny, ci¹gle mia³
problemy z milicj¹ - czêste kontrole techniczne, trzeŸwoœci itd. W latach
siedemdziesi¹tych postanowi³ wyjechaæ do Chodzie¿y, gdzie nadal pracowa³,
jako taksówkarz. Zmar³ po ciê¿kiej chorobie w 2019 roku i tam zosta³
pochowany.

Pan Leszek K³ujsza to nastêpny d³ugoletni taksówkarz. Zacz¹³ œwiadczyæ
us³ugi taksówkarskie w 1983 roku ³ad¹ 1500 z nr. 45. Potem by³y wo³ga,
ford, a obecnie mercedes. W roku 1995 jego taksówka otrzyma³a nr 1. W
1997 roku nast¹pi³ boom taksówkowy. By³o ich ju¿ 140. Aby broniæ siê przed
ogromn¹ konkurencj¹, zosta³a utworzona korporacja pod nazwa Euro-Taxi,
do której wst¹pi³o 15 taksówkarzy, a szefem zosta³ i jest nadal pan K³ujsza.

Pan Henryk Kapliñski pracê taksówkarza rozpocz¹³ w 1964 roku z bocznym
numerem taksówki 14. W tym czasie przeniesiono postój taksówek spod
kasztana na pokryty ¿u¿lem plac przy ul. Obroñców Pokoju (obecnie s¹ tam
butiki i kaplica) Jak wspomina pan Henryk, w tym czasie by³o szeœæ taksówek,
którymi jeŸdzili m.in.: Boles³aw Kowzan, Dominik Koziñski, Antoni
Maœcienica, Jan Iwanowski. Pan Henryk wspomina równie¿ takich "starych"
taksówkarzy jak: Mieczys³aw Markiewicz, Wojciech Zygar³owski, Nowak,
Czes³aw Wiœniewski, Józef Baturo, £awrynowicz, Fabian P³atanowicz. W 1964
roku wprowadzono w Polsce nowe oznakowanie taksówek - zamiast bocznych
numerów pojawi³a siê tzw. skrzynka na dachu z napisem "TAXI". Dla "starych"
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taksówkarzy ten obowi¹zek wchodzi³ w ¿ycie od 1965 r., a pan Henryk, jako
nowy taksówkarz musia³ to zrobiæ od zaraz. By³y z tym k³opoty, ale zosta³y
przezwyciê¿one. W tym czasie pojawia³o siê coraz wiêcej taksówek. W 1971
roku pan Henryk wyjecha³ z Gubina i zjawi³ siê w nim po 35 latach ponownie,
jako emeryt.

Fabian P³atanowicz wraz z rodzicami przyjecha³ na Ziemiê Gubiñsk¹ z
Bia³orusi w 1946 roku i zamieszka³ w Drzeñsku Wielkim. Tam rodzice
prowadzili gospodarstwo rolne, a on im pomaga³. Tu siê uczy³, tu odby³ s³u¿bê
wojskow¹. Od pocz¹tku pracowa³ jako kierowca. Najpierw w Powszechnej
Spó³dzielni Spo¿ywców "Spo³em", a póŸniej w PKS towarowym, gdzie
kierownikiem by³ Witold Jutrzenka. W 1970 roku rozpocz¹³ pracê, jako
taksówkarz i jeŸdzi³ u¿ywanym samochodem marki "Warszawa", który naby³
na gie³dzie. Kolejne samochody to polonez, fiat125 p i mercedes, którego
zakupi³ równie¿ na gie³dzie. Niestety, po 34 latach pracy" za kó³kiem"
zachorowa³ i w 2014 zmar³. Zosta³ pochowany na Cmentarzu Komunalnym
w Gubinie.

Charakteryzuj¹c komunikacjê miejsk¹, któr¹ stanowili taksówkarze,
ustali³am, o czym wczeœniej wspomnia³am, ¿e pierwszy postój taksówek
mieœci³ siê "Pod Kasztanem" przy ul. 3 Maja. Pan Kapliñski twierdzi, ¿e
nastêpny znajdowa³ siê tam, gdzie obecnie stoj¹ kaplica i butiki (ul. Obroñców
Pokoju), potem taksówki sta³y na placu pod far¹.

Wed³ug informacji uzyskanych w Urzêdzie Miasta, do 1990 roku
obowi¹zywa³o zezwolenie na us³ugi taksówkarskie, a od tego roku - licencja.
W latach 2002-2003 58 taksówkarzy posiada³o licencjê, w 2005 przyby³o 7, w
2006 - 9, w 2010 - 22, 2020- 1. Obecnie prawie w ka¿dym gospodarstwie
domowym znajduje siê, co najmniej jeden samochód. Ponadto funkcjonuje
komunikacja autobusowa, w zwi¹zku, z czym iloœæ taksówek spada³a do 29.

Warto wspomnieæ o wspomaganiu komunikacji miejskiej przez wojskowy
tabor samochodowy. Do lat siedemdziesi¹tych samochody wojskowe
obs³ugiwa³y trasê prawie siedemnastokilometrow¹ - od stacji PKP przez ulice
miasta, do ostatniej jednostki wojskowej w Komorowie. Pocz¹tkowo jeŸdzi³y
samochody pod plandek¹, z ustawionymi po bokach ³awkami, a do œrodka
wchodzi³o siê po drabince. Zabierano wówczas tylko osoby zwi¹zane z
wojskiem: ¿o³nierzy, oficerów i ich rodziny. Cywile mogli liczyæ tylko na "mamê
Jab³oñsk¹" lub szli do miasta pieszo. PóŸniej kursowa³ rachityczny wojskowy
"San", a konduktor (¿o³nierz) sprzedawa³ bilety). Nastêpnie pojawi³ siê autobus
"Jelcz", a po pewnym okresie leyland.

Problem z komunikacj¹ miejsk¹ by³ wielki. Pracownicy do zak³adów pracy,



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  27

a dzieci do szkó³ chodzili pieszo lub doje¿d¿ali rowerami, których nabycie nie
by³o ³atwe.

W³adze miasta, widz¹c taki stan rzeczy, uparcie d¹¿y³y do uruchomienia
r e g u l a r n e j
k o m u n i k a c j i
autobusowej. Sz³o jak
po grudzie, gdy¿ opór
w³adz Pañstwowej
K o m u n i k a c j i
Samochodowej (PKS) w
Zielonej Górze by³
silny. Uda³o siê, bo 2
grudnia 1972 roku
dwoma liniami ruszy³y
autobusy. Kursowa³y
dwa nowe pojazdy
oznaczone jedynk¹ i
dwójk¹. Powsta³a

zajezdnia autobusowa, która mia³a swoja siedzibê przy dwóch magazynach
nale¿¹cych do Gminnej Spó³dzielni "Samopomoc Ch³opska" przy ulicy Chopina
(miêdzy dzisiejsz¹ ksiêgarni¹, a kaplic¹).

Z jednego magazynu utworzono prowizoryczne biuro i poczekalniê, z
drugiego warsztat z kana³ami naprawczymi. Warunki sanitarne by³y fatalne,
a pomieszczenia ciemne i niewygodne. W tamtym czasie Gubin dysponowa³
18 sanami, a kadrê stanowili: kierownik, kasjer, dyspozytor, dwóch dy¿urnych
ruchu, 28 kierowców i 3 mechaników.  Kierownikiem zosta³ Kazimierz
Ostrowski (1972-75). W 1971 roku dyrekcja PKS w Zielonej Górze podjê³a
decyzjê o rozpoczêciu budowy dworca autobusowego, a zak³ady pracy "Carina"
i "Goflan" zawar³y umowê o sta³y dowóz pracowników z pobliskich
miejscowoœci i z terenu gminy wiejskiej Gubin. Budowa trwa³a kilka lat i 21
lipca 1975 roku nast¹pi³o otwarcie dworca autobusowego. W 1986 roku
kierownikiem zosta³ Jerzy Kaczmarek. Zatrudnionych by³o wówczas 39
kierowców, 6 mechaników, 7 pracowników administracji i 5 pozosta³ych osób.
Warunki pracy by³y "luksusowe", a i pasa¿erowie mieli wygodê: przyzwoita
poczekalnia ze stanowiskami kasowymi, schronienie pod wiatami przy
stanowiskach autobusowych, sygnalizacja œwietlna i zapowiedŸ o kursach
autobusów.

Komunikacja PKS na terenie miasta i miêdzymiastowa s³u¿y³a
mieszkañcom przez d³ugie lata. Zmiany spo³eczno-ekonomiczne spowodowa³y,

Pierwszy po wojnie dworzec PKS.
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¿e dyrekcja w Zielonej Gorze zaczê³a stawiaæ przede wszystkim na zyski. No
i sta³o siê. W listopadzie 2010 roku Przedsiêbiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Zielonej Górze og³osi³o pisemny przetarg ofertowy na
sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w Gubinie przy ulicy
Obroñców Pokoju 15, w sk³ad, której wchodzi: dwukondygnacyjny budynek
dworca o ca³kowitej powierzchni u¿ytkowej 1049, 7 m 2, o kubaturze 4.820
m3 i plac z nawierzchni¹ asfaltow¹ z zadaszeniami na stanowiskach
autobusowych. Po³o¿enie nieruchomoœci atrakcyjne, bo w centrum miasta i
w pobli¿u granicy z Niemcami. I co dalej? Coraz gorzej. Budynek zaczê³y
zajmowaæ coraz nowe podmioty gospodarcze, przede wszystkim zajmuj¹ce
siê handlem. W lipcu 2011 roku zamiast napisu Dworzec Autobusowy zawis³
szyld sklepu ze sprzeda¿¹ armatury sanitarnej i techniki grzewczej.
Ostatecznie obiekt zakupi³a spó³ka, której jednym z w³aœcicieli jest Pawe³
Klimowicz. PKS jest w³aœcicielem tylko niewielkiej powierzchni asfaltowej
na przexznaczonej na postój autobusów miêdzymiastowych, czêœæ pomieszczeñ
niezbêdnych do dysponowania ruchem miêdzymiastowym wynajmuje od
w³aœcicieli obiektu.

W roku 2021 miasto Gubin zrezygnowa³o z miejskich przewozów
pasa¿erskich œwiadczonych przez PKS. Wczeœniej przyst¹pi³o do
Kroœnieñskiego Zwi¹zku Powiatowo-Gminnego, który zawar³ umowê z
Przedsiêbiorstwem Transportowo-Us³ugowym "Aviator" Igor Klim Zielona
Góra na œwiadczenie us³ug w zakresie komunikacji miejskiej. Od 1 lipca 2021
roku na terenie miasta funkcjonuj¹ dwa busy, które dziennie œwiadcz¹ 24
kursy (po 12 ka¿dy) na linii Kolonia Wa³owice (by³y zak³ad karny - jednostki
wojskowe) do przystanku Budoradz. Do tej chwili nie ma zastrze¿eñ, do jakoœci
przewozów.

Na pocz¹tku artyku³u napisa³am, ¿e do Gubina mo¿na by³o siê dostaæ tyko
kolej¹ Nikt nie przypuszcza³, ¿e po 57 latach Gubin zostanie pozbawiony
tego rodzaju komunikacji. Ostatni poci¹g osobowy z Gubina odjecha³ 30 IX
2002 r. o godzinie 17.10. Kursuj¹ nadal tylko pocigi towarowe.

Tak¹ decyzjê podj¹³ zarz¹d spó³ki Przewozy Regionalne PKP w Zielonej
Górze, a ówczesny dyrektor Czes³aw Bieruta t³umaczy³, ¿e jest to linia
nierentowna i PKP musi dop³acaæ do kursuj¹cych poci¹gów. Protesty do
wicepremiera Marka Pola i marsza³ka województwa lubuskiego wystosowane
przez prezesa konwentu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Czes³awa
Fiedorowicza nie przynios³y pozytywnego rezultatu, a Urz¹d Marsza³kowski
zapewni³, ¿e nie grozi nam parali¿ komunikacyjny, gdy¿ obs³ug¹ pasa¿erów
zajmie siê Zak³ad PKS w Gubinie.
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Po dwudziestu latach bez komunikacji kolejowej 12 czerwca 2022 r., o godz.
9.25 odjecha³ ze stacji Gubin poci¹g do Zielonej Góry, podró¿ trwa³a 1h 16
min., a koszt biletu to 18.60 z³. Poci¹g zatrzymywa³ siê na ka¿dej z siedmiu
wyremontowanych stacji na trasie Zielona Góra - Gubin.

Pocz¹tkowo pojad¹ po dwie pary poci¹gów w niedziele i œwiêta, a tak¿e
trzy w soboty.

Reasumuj¹c temat komunikacji miejskiej, mo¿na pokusiæ siê na
stwierdzenie, ¿e nie ma z ni¹ obecnie problemu. Oprócz komunikacji
instytucjonalnej od lat dziewiêædziesi¹tych sukcesywnie przybywa³o
prywatnych pojazdów mechanicznych. Nie ma prawie rodziny, która nie
posiada choæby jednego pojazdu. Jest wiele gospodarstw domowych z dwoma,
a nawet trzema pojazdami. Nie uda³o mi siê ustaliæ, ilu mamy w³aœcicieli
pojazdów w Gubinie. Powiat nie prowadzi ewidencji rozgraniczaj¹cych miasta
i gminy wiejskie. Przyjmuj¹c, ¿e w Gubinie zameldowanych jest ponad 16.000
osób, ponadto bez meldunku jest oko³o 3000 mieszkañców, œrednio trzy
osobowe rodziny tj. ponad 5000 gospodarstw domowych plus niezameldowani
to szacowaæ mo¿na na oko³o 7000 pojazdów. Dlatego te¿ w naszym mieœcie
coraz trudniej o parking, coraz czêœciej zdarzaj¹ siê kolizje, o czym informuje
nas prasa lokalna.

Szanowni Pañstwo! Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e nie uzyska³am
dostatecznych informacji na omawiany temat. Oczekujê uzupe³nieñ i
ewentualnie sprostowañ. Proszê je kierowaæ na telefon 603954187 i 68 455
8162 lub osobiœcie w biurze Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.

W artykule wykorzysta³am:
Zeszyty Gubiñskie nr 12 z 2011 r. Wspomnienia Zygfryda

Gwizdalskiego -VI Konkurs Literacki "O Z³ote Pióro" - 2003 r.,
artyku³y Kazimierza Ostrowskiego i Stefana Pilaczyñskiego

Wiadomoœci Gubiñskie nr 17/2002, Ksi¹¿ka “60 lat za ko³kiem 1945-
2005", wydawca PKS Zielona Góra. Ponadto posi³kowa³am siê

informacjami od mieszkañców.

PS. W biuletynie 1/2022, w moim artykule "Losy Polaków w czasie II wojny
œwiatowej - listy sentymentalne",  wystpujenazwa nazwa rzeki "Sprucz"
powinna byæ: Zbrucz.
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Kazimiera Kêdzierska

Pierwsze szko³y w powiecie
gubiñskim w Bieczu,
Mierkowie, Osieku

W pierwszych powojennych latach powiat gubiñski sk³ada³ siê z jednej gminy
miejskiej Gubin i piêciu gmin wiejskich. By³y to: Gmina Wiejska Biecz, Gmina
Wiejska Czarnowice z siedzib¹ w Stargardzie Gubiñskim, Gmina Wiejska
Markosice z siedzib¹ w Nowej Wiosce, Gmina Wiejska Pole z siedzib¹ w
Bie¿ycach, Gmina wiejska Wa³owice z siedzib¹ w Niemaszchleba (Chlebowo).

Powiat gubiñski nale¿a³ do województwa poznañskiego, a od 1950 roku
wszed³ w sk³ad utworzonego województwa zielonogórskiego. W powiecie
gubiñskim osiedlali siê  zdemobilizowani ¿o³nierze, powracaj¹cy z obozów
jeñcy wojenni, repatrianci z terenów przy³¹czonych do ZSRR i ludnoœæ g³ównie
wiejska z przeludnionych wsi z Polski centralnej, maj¹ca otrzymaæ na w³asnoœæ
gospodarstwo rolne pozostawione przez Niemców. Osadnicy pochodzili z
ró¿nych regionów, ró¿nili siê tradycjami, kultur¹, dialektyk¹,
przyzwyczajeniami i metodami gospodarowania. Stwarza³o to powa¿n¹
trudnoœæ w integracji spo³eczeñstwa. Du¿¹ rolê w scalaniu mieszkañców
spe³nia³y tworz¹ce siê zak³ady pracy oraz szko³y, które organizowano od
podstaw.

W³aœciw¹ organizacj¹ szkolnictwa w powiecie gubiñskim zaj¹³ siê Józef
Wieszczeczyñski skierowany 28 sierpnia 1945 roku przez Kuratora Okrêgu
Szkolnego w Poznaniu. Pierwsz¹ Publiczn¹ Szko³ê Powszechn¹ - Szko³a
Podstawowa nr 1 - w Gubinie otwarto 5 wrzeœnia 1945 roku.

Obowi¹zki pierwszego kierownika szko³y inspektor oœwiaty J.
Wieszczeczyñski powierzy³ Stanis³awowi £oziñskiemu. Inspektor organizuj¹c
szko³y w mieœcie równoczeœnie uruchamia³ szko³y w powiecie. I tak w
paŸdzierniku 1945 roku otwarto szko³ê w Bieczu, Czarnowicach, Wa³owicach,
Niemaszchleba, a w listopadzie w Sêkowicach, Drzeñsku Wielkim i
Stargardzie Gubiñskim. Do koñca roku szkolnego 1945/46 utworzono w
Bie¿ycach, Drzeñsku Ma³ym, Grabicach, Grochowie, Komorowie, Kopcach,
Kozowie, Mierkowie, Polu, Przyborowicach, Starosiedlu i Strzegowie. By³y to
szko³y z jednym nauczycielem, najczêœciej czteroklasowe, w których nauka
odbywa³a siê na dwie zmiany a liczba uczniów nie przekracza³a 24. W
nastêpnych latach nadal wzrasta³a liczba szkó³. W 1946 roku utworzono szko³ê
w Jaromirowicach, Kosarzynie, £azach, £omach, Markosicach, Osieku,
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Polanowicach, Wêglinach, Wielotowie i ̄ ytowaniu. Ju¿ w roku szkolnym 1947/
48 objêtych nauczaniem w powiecie gubiñskim zosta³o 1816 uczniów (Zeszyty
Lubuskie nr 11/1971 "Szkolnictwo podstawowe" H. Dominiczak). Ma³e szko³y
mia³y obj¹æ nauczaniem wszystkie dzieci od siedmiu lat wzwy¿. Wymaga³a
tego wówczas panuj¹ca sytuacja, nie by³o œrodków lokomocji, nie kursowa³y
autobusy, brakowa³o rowerów. Wzrastaj¹ca liczba szkó³ oraz podnoszenie ich
stopnia organizacyjnego (szko³y siedmioklasowe) wymaga³y wiêkszej iloœci
nauczycieli. Dlatego te¿ w wiêkszoœci zatrudniano nauczycieli bez
przygotowania pedagogicznego, najczêœciej po ukoñczeniu szko³y œredniej,
których kierowano na dalsze podnoszenie kwalifikacji w zakresie pedagogiki.
Pe³ne kwalifikacje do pracy w szko³ach uzyskiwali w systemie zaocznym w
Rejonowej Komisji Kszta³cenia Nauczycieli w Sulechowie i Nowej Soli.

W niniejszym artykule przedstawiê w krótkim zarysie powsta³ych trzech
szkó³ znajduj¹cych siê na po³udniowo - wschodnim krañcu powiatu
gubiñskiego. Szko³y te w wyniku reformy podzia³u administracyjnego od
wrzeœnia 1955 roku przekazane zosta³y do nowo utworzonego powiatu
lubskiego. By³y to szko³y w Bieczu, Mierkowie i Osieku.

Szko³a Podstawowa w Bieczu rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w pierwszej

Lata 50. ub. wieku. Uczniowie Szko³y Podstawowej w Bieczu z kierowniczk¹ Leokadia
Franczak (z dzieckiem na rêku).
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Lata 50. ub. wieku. Uczniowie szko³y w Bieczu z wychowawc¹ (?)Lechem.

Uroczystoœæ I Komunii Œw. dzieci z Biecza.
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po³owie roku szkolnego 1945/46, jako szko³a o jednym nauczycielu z liczb¹
12 uczniów i najwy¿sz¹ klas¹ czwart¹. W zwi¹zku z przybyciem nowych
osadników, w roku nastêpnym wzros³a liczba uczniów do 49 i utworzono klasê
pi¹t¹. Od roku szkolnego 1949/50 by³a ju¿ szko³¹ o dwóch nauczycielach, w
roku nastêpnym o trzech, a od roku szkolnego 1950/51 sta³a siê szko³¹
siedmioklasow¹. Przeciêtna liczba uczniów waha³a siê w latach nastêpnych
w granicach od 57 - 76. W okresie przynale¿enia do powiatu gubiñskiego
(1945 - 1954/55) ukoñczy³o szko³ê 31 uczniów. Du¿y wk³ad dla rozwoju Szko³y
Podstawowej w Bieczu odnieœli kierownicy placówki: Olgierd Dubowski, a po
jego odejœciu Leokadia Franczak. Pracowali tu wspaniali nauczyciele, m.in.:
Irena Malus, Micha³ Gawron, Wojtek Stefaniak, Lech, ksi¹dz Nowak i inni.

Mimo trudnych warunków edukacja odbywa³a siê zgodnie z has³ami
zawartymi w ówczesnych programach nauczania. W tej szkole uczniowie
zdobywali wiedzê i wychowywali siê w dobrej, kole¿eñskiej atmosferze. Wynika
to równie¿ z wypowiedzi absolwenta tej szko³y p.Zygmunta Kaczmarka:
"Najwspanialsze i niezapomniane wspomnienia mam ze Szko³y Podstawowej
w Bieczu, tu ukoñczy³em szko³ê podstawow¹, mia³em wielu kolegów, mile
wspominam nauczycieli, zabawy z rówieœnikami i ró¿ne uroczystoœci…"

Obecnie uczniowie z Biecza uczêszczaj¹ do Zespo³u Szkó³ w Brodach, a
budynek by³ej szko³y jest obiektem mieszkalnym.

Szko³a Podstawowa w Mierkowie zosta³a otwarta w drugiej po³owie
roku szkolnego 1945/46 z liczb¹ 35 dzieci i tylko jedn¹ klas¹. Podobnie jak w
innych tworz¹cych siê szko³ach uczêszczali tu uczniowie w ró¿nym wieku,
przeroœniêci wiekowo (powodem by³a trwaj¹ca wojna). W roku szkolnym 1946/
47 po dokonaniu selekcji uczniów utworzono trzy klasy. W szkole pracowa³o
dwóch nauczycieli. W roku szkolnym 1947/48 zapisanych by³o 65 uczniów: w
kl. I - 9, kl. II - 26, kl. III - 17, kl. IV - 3, kl. V - 10. Liczba dzieci wzrasta³a. Od
roku szkolnego 1951/52 by³a ju¿ szko³¹ siedmioklasow¹ (zapisano 103
uczniów). Pracowa³o w niej czterech nauczycieli. Duzy wk³ad w organizacjê
szko³y w³o¿y³a kierownik Emilia Bizukojæ oraz Otylia Cichowlas, która od
1950 roku zatrudni³a siê w szkole Podstawowej w Niemaszchleba (Chlebowo).
Tutaj równie¿ cieszy³a siê autorytetem wœród uczniów i rodziców.

Szko³a Podstawowa w Osieku zosta³a utworzona w roku szkolnym 1946/
47 z liczb¹ 18 uczniów z najwy¿sz¹ trzeci¹ klas¹ a w nastêpnych z czwart¹.
By³a szko³¹ z jednym nauczycielem. Po ukoñczeniu klasy czwartej uczniowie
kontynuowali naukê w Szkole Zbiorczej w Mierkowie. W roku szkolnym 1947/
48 do klasy pierwszej uczêszcza³o 4 uczniów, drugiej - 9, trzeciej - 3 i do
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czwartej - 2. przeciêtna liczba uczniów tej szko³y w okresie przynale¿noœci do
powiatu gubiñskiego waha³a siê od 17 do 23. Od 1949 roku szko³¹ kierowa³
m³ody, pracowity nauczyciel Stanis³aw Czypka (Czerski) zatrudniony po
ukoñczonym kursie pedagogicznym zorganizowanym przez Kuratorium
Okrêgu Szkolnego w Poznaniu. To osoba po znacznych prze¿yciach z okresu
II wojny œwiatowej. W 1944 roku zosta³ wywieziony do Niemiec. Pracowa³
tam w firmie wêglowej Delmen Horst w rejonie Bremen. W 1949 roku wraz z
uchodŸcami wojennymi wróci³ do Polski i osiedli³ siê na ziemi gubiñskiej.
Pe³ne kwalifikacje pedagogiczne z wyró¿nieniem zdoby³ w Rejonowej Komisji
kszta³cenia Nauczycieli w Nowej Soli. W 1963 roku ukoñczy³ studia
magisterskie z pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuj¹c
jednoczeœnie jako nauczyciel i  kierownik szko³y wykaza³ siê pracowitoœci¹,
otrzyma³ wysok¹ ocenê po przeprowadzonej wizytacji w szkole. W roku
szkolnym 1951/52 p. Stanis³aw zosta³ skierowany do Szko³y Podstawowej w
Niemaszchleba na stanowisko kierownika szko³y. Szko³¹ kierowa³ do 1960
roku. Nastêpnie z rodzin¹ przenosi siê do Krosna Odrzañskiego. Nadal pracuje
w oœwiacie, m.in. w Oœrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, od
1965 roku pe³ni funkcjê wizytatora Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w
województwie zielonogórskim. W 1972 roku zostaje powo³any na inspektora
Oœwiaty i Wychowania w Kroœnie Odrz., na tym stanowisku pracowa³ do
odejœcia na emeryturê (1990 rok). Bêd¹c inspektorem oœwiaty w powiecie
nadzorowa³ szko³y w Gubinie i dawniejszym powiecie gubiñskim. Pan St.
Czerski to znana i wyró¿niaj¹ca siê postaæ w œrodowisku. Posiada³ bogat¹
wiedzê z zakresu edukacji i zdolnoœci kierowania placówkami szkolnymi. Do
wiecznoœci odszed³ 22 lutego 2011 roku, pochowany na Cmentarzu
Komunalnym w Kroœnie Odrzañskim.

Pierwsi nauczyciele - pionierzy w Gubinie i powiecie gubiñskim - swoj¹
ofiarn¹ prac¹ i zaanga¿owaniem w sposób istotny przyczynili siê do tworzenia
od podstaw szkó³ i przedszkoli. W trudnych powojennych warunkach
organizowali edukacjê dzieciom i m³odzie¿y. Pierwsi zajêli siê likwidacj¹
analfabetyzmu i kszta³ceniem doros³ych w tworzonych szko³ach wieczorowych.

Szanowni Czytelnicy!
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.
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Jerzy Czabator

Znajduje siê w granicach gminy Gubin, powiat kroœnieñski województwo
lubuskie. Le¿y w bezpoœrednim s¹siedztwie Gubina. Oprócz s¹siedztwa od
strony zachodniej z miastem, Bie¿yce le¿¹ nieopodal innych wiosek. Na
wschodzie w odleg³oœci ok.6 km znajduje siê wieœ Pole, na po³udniowym
wschodzie oddalona o 3 km Zawada, na po³udniowym zachodzie w odleg³oœci
4 km ̄ enichów. Od strony pó³nocnej pasem lasów i pól i czêœci wspomnianego
Gubina.

Tereny okalaj¹ce wieœ, za wyj¹tkiem strony zachodniej, pokryte s¹ w
wiêkszoœci lasami. Klimat opisanego terenu zalicza siê do klimatu
oceanicznego, co spowodowane jest przecinaniem siê równole¿nika z
po³udnikiem w pobliskim Gubinie. Warunki geograficzne obszaru w granicach,
którego po³o¿one s¹ Bie¿yce, przyczyni³y siê do powstania specyficznego
mikroklimatu.

Dziêki takiemu klimatowi mo¿emy spotkaæ tutaj roœlinnoœæ, która w innych
czêœciach Polski zaliczana jest do rzadkoœci. A nale¿¹ do niej gatunki jak
kasztany jadalne, rododendrony czy, popularne œliwki o rodzimej nazwie
"gubinka". Wieœ mo¿e poszczyciæ siê drzewami, które ze wzglêdu na swój
sêdziwy wiek, mog³yby o niej wiele opowiedzieæ. Zaliczyæ do nich mo¿na klony,
olchy szare, czarne dêby wigierskie i szypu³kowe oraz jod³y. Szczególnym
symbolem by³a bie¿ycka lipa która dotrwa³a do XXI wieku. Tu spotykali siê
mieszkañcy wsi z okazji ró¿nych okolicznoœci, tu by³o miejsce spotkañ
zakochanych. Mimo, ¿e klimat tutejszy cechuje siê d³ugim, bo trwaj¹cym od
210 do 222 dni okresem wegetacji roœlin, to warunki glebowe nie sprzyjaj¹
owocnym uprawom. Gleby nale¿¹ce do Bie¿yc s¹ przewa¿nie V i VI klasy,
rzadkoœci¹ jest klasa IV.

Bie¿yce przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej znajdowa³y siê w
granicach Niemiec. Sw¹ bliskoœæ z jednym z najwiêkszych miast Dolnych
£u¿yc, jakim przez wieki by³ Gubin, dzieli³y nierozerwalnie jego losy. Ju¿
gdy front w 1945 roku znalaz³ siê po zachodniej stronie Nysy £u¿yckiej zaczêto
ju¿ podejmowaæ dzia³ania, których charakter œwiadczy o przygotowaniu
miêdzy innymi wsi Bie¿yce do zasiedlenia przez ludnoœæ polsk¹. Pomimo tego,
¿e jeszcze przez d³ugi czas nie wiedziano, czy powiat gubiñski - w tym Bie¿yce

Wieœ Bie¿yce o 1000-letnim
rodowodzie
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- znajdzie siê w granicach Polski. Mo¿e w czêœci, czy mo¿e wcale. Rozkazem
Dowódcy Wojska Polskiego w pierwszej po³owie czerwca 1945 roku w rejon
Gubina, w tym i do Bie¿yc, zostaje skierowana grupa operacyjna 38 pu³ku 11
DP pod Dowództwem Aleksandra Czerwiñskiego. Zadaniem jej by³o
zabezpieczenie przed szabrownictwem i przeprowadzeniem ¿niw i om³otów
pozostawionych przez Niemców plonów.

Istotnym zadaniem te¿ by³a pomoc przy osiedlaniu siê spontanicznie
przybywaj¹cych osadników z ró¿nych rejonów kraju. Grupa operacyjna
pocz¹tkowo mia³a utrudnione dzia³anie poniewa¿ pocz¹tkowo jeszcze na
terenie wsi przebywali ¿o³nierze Armii Czerwonej. Oni równie¿ ze swojej strony
prowadzili aprowizacyjne i ró¿ne inne dzia³ania. Ju¿ 14 czerwca 1945 roku
zostaje zorganizowana Gmina Pole z siedzib¹ we wsi Bie¿yce. Pierwszym
wójtem zostaje Jan Pazera. Gmina obejmuje 10 wsi nad którymi czuwa grupa
operacyjna Wojska Polskiego pod dowództwem Aleksandra Czerwiñskiego.
Przybywaj¹ pierwsi osadnicy: Piotr Szczepañczyk, Franciszek Wójcik z
rodzin¹, Boles³aw Kolasiñski z rodzin¹, Jan Kowalski, Jan Klucznik,
Stanis³aw Chojnacki, Józef Jarosz z rodzin¹ i inni. We wsi do pomocy w
pracach gospodarczych jest zatrudniona oko³o setka Niemców, mieszkañców
Bie¿yc oraz innych, którzy znajdowali siê pod nadzorem grupy operacyjnej
Wojska Polskiego. W lipcu 1945 roku do Bie¿yc przyje¿d¿a Wiktor Wawrzonek,

Przedwojenna widokówka wsi Gross Bösitz (Bie¿yce).
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który aktywnie w³¹cza siê w prace organizacyjne i gospodarcze wsi Bie¿yce i
gminy. Proces osiedlania jednak przebiega³ powoli. We wrzeœniu 1945 roku
na oko³o 75 wolnych gospodarstw zajêtych by³o zaledwie piêæ. Dopiero pod
koniec 1945 roku i na pocz¹tku 1946 roku do wsi przybyli repatrianci ze
wschodu, którzy zajêli wiêkszoœæ gospodarstw. Z rejonu powiatu Oszmiana
woj. Wilno przybyli miêdzy innymi rodziny Piaseckich, Nowohoñskich,
Niewiadomskich, Maciulewiczów, KodŸ, w zimie w lutym 1946 roku z pow.
Nieœwie¿ woj. Nowogródzkie w Bie¿ycach osiedlili siê rodziny: K.
Wasilewskiego,

E. Czabator, K. Borkowskiego, B. Romanowskiego, Korzeniowskiego,
Ho³owni, A .Sudnika, Józef Domaszewicz, Leokadia £obocka. Przybyli inni
osadnicy z centralnej Polski; woj. ³ódzkiego: rodziny Gzikowskich, Graczyk,
Pupar, Forenc, Jarosik, Durski, Kebsz i inni. Znaczna grupa przybywa do
Bie¿yc z pow. inowroc³awskiego woj. bydgoskie rodziny: Centkowskich,
Migdalskich, Gralak, z Wielkopolski J. Kozerski, Klucznik. Z up³ywem czasu
wieœ Bie¿yce zosta³a zasiedlona.

W wiêkszoœci, przebywaj¹cy Niemcy we wsi, zostali przesiedleni na zachodni
brzeg Nysy £u¿yckiej. Ale jeszcze w listopadzie 1947 roku we wsi przebywa³o
kilkoro niemieckich cywilów oczekuj¹cych na transport do Niemiec.

Zespó³ artystyczny wsi Bie¿yce utworzony w 1948 roku.
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Uogólniaj¹c, sytuacja demograficzna Bie¿yc ukszta³towana zosta³a w
pierwszych latach powojennych. O ile w 1939 roku Bie¿yce zamieszkiwa³o
614 mieszkañców, to dziesiêæ lat póŸniej po wojnie, 182 mieszkañców, w 2002
roku 352 mieszkañców. Wœród osiedlonych mieszkañców oko³o 20 z nich
przebywa³o na robotach przymusowych w Niemczech w ró¿nych rejonach,
miêdzy innymi Maria Wawrzonek, N. Modelska, Marian Pupar, J.
Nowohoñska, J. Kowalski, Korytowscy, Forenc. W wyniku dzia³añ wojennych
i dewastacji po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, we wsi Bie¿yce po wojnie
rozebrano oko³o szesnaœcie domów mieszkalnych.

Po zasiedleniu wsi nastêpowa³a, co prawda w spowolnionym czasie,
stabilizacja ¿ycia. Tutejsi osadnicy przybyli z ró¿nych miejsc, które dzieli³y
od siebie nie tylko tysi¹ce kilometrów, ale równie¿ ró¿ni¹ce siê od siebie
obyczaje, religie i tradycje. Pierwsze lata cechowa³y siê du¿¹ spontanicznoœci¹
ludzi w organizowaniu ró¿nych imprez i powstawaniu ró¿nych u¿ytecznych
organizacji. Ju¿ w 1946 roku powstaje Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, pierwszym
komendantem zostaje Kazimierz Borkowski póŸniej Marian Kula i nastêpnie
Leonard £obocki. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa ju¿ w lipcu w Bie¿ycach
powstaje Posterunek Milicji Obywatelskiej. W 1946 roku zostaje przeniesiony
do wsi Pole, pierwszym komendantem zostaje plutonowy Franciszek
Miko³ajczyk.

Powiat gubiñski byt wyznaczony pod osadnictwo wojskowe. W tym celu ju¿
1946 roku powstaje Ko³o Osadników Wojskowych. Pierwszym prezesem zostaje
sier¿ant rezerwy Józef Jarosz, a w 1947 Jozef Kie³bowicz, sekretarzem Wiktor
Wawrzonek. W roku 1947 we wsi powstaje Zwi¹zek Samopomocy Ch³opskiej
pierwszym prezesem zostaje Wiktor Wawrzonek i funkcjê tê pe³ni do czasu
zjednoczenia GS Bie¿yce z GS Gubin. Ju¿ w 1947 roku we wsi powstaje zespó³
muzyczny w którym u¿ywano wiele ciekawych instrumentów
charakterystyczne dla ludzi z ró¿nych regionów. Repatrianci mogli pochwaliæ
siê w³asnorêcznie wykonanymi cymba³ami ze strun z przewodów
telefonicznych, na których piêknie gra³ Pawlukowicz czy ba³a³ajki. Byli
mieszkañcy Polski centralnej grali na tr¹bkach, akordeonach, dziadek
Centkowski piêknie przygrywa³ na kontrabasie, Romanowski na skrzypcach.
W teatrzyku piêknie role odgrywa³ Alojzy Sudnik, Piotrek Maciulewicz, Irena
Czabator czy Agata Graczyk.

W okresie powojennym nie organizowano wyborów do rad gminy. Na lata
1945-1948 wójt gminy Jan Pazera powo³a³ radê, a w jej sk³ad z Bie¿yc weszli:
Aleksander Czarwiñski, Wiktor Wawrzonek i Franciszek Wójcik.

Wiêkszoœæ ludnoœci wsi pracowa³a na gospodarstwach i na polu, po pracy
spotyka³a siê w œwietlicy (pod lip¹) i na boisku gdzie wspólnie œpiewano,
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tañczono, wspólnie grano i towarzyszy³o to te¿ Bie¿yczanom podczas festynów,
na których odbywa³y siê ciekawe ró¿ne konkursy np. si³owe czy loterie fantowe.
Takie przejawy ¿ycia kulturalnego dominowa³y do pocz¹tku lat
piêædziesi¹tych. W 1948 roku w Bie¿ycach ju¿ istnieje Ko³o Gospodyñ
Wiejskich, zostaje zorganizowany dla gospodyñ kurs kroju i szycia. Kurs
nadzoruje instruktorka Ligi Kobiet z Gubina pani Janina Rebajn i kierownik
gospodarstwa w maj¹tku Kaczmarek, który jednoczeœnie jest nauczycielem
dla doros³ych prowadz¹c kurs dokszta³caj¹cy dla doros³ych I stopnia w
Bie¿ycach.

Na wsi by³a du¿a grupa doros³ych i m³odszych ch³opaków, których po pracy
i szkole pasj¹ by³ sport. Wówczas trudno by³o o sprzêt i pi³kê. Mieliœmy w
szkole przedmiot wychowanie fizyczne ale zazwyczaj grano w dwa ognie, lub
uprawiano najprostsz¹ gimnastykê. Starsi ch³opcy i mê¿czyŸni z rejonu
województw centralnych Polski znali pi³kê no¿n¹. Wiêkszoœæ ch³opców
repatriantów nie mia³a o niej ¿adnego pojêcia, pochodzili ze wsi, nic o niej nie
wiedzieli. Po pokazaniu i wyjaœnieniu podstawowych zasad gry szybko zaczêli
siê uczyæ gry w pi³kê no¿n¹. Po krótkim czasie sta³a siê ona pasj¹ wiêkszoœci

LZS Bie¿yce 1953. Antoni Sudnik, Leonard £obocki, Marian £obocki, Czes³aw Piasecki,
Stanis³aw Pitura, Jan Migdalski, Marian Czabator, Roman Borkowski, Marian Graczyk,
Wac³aw Maciulewicz, Kajetan Czabator.
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ch³opców. Boiska nie by³o, wybrano piêkne miejsce w pó³nocnej czêœci wsi, za
m³ynem, gdzie rós³ olbrzymi orzech w³oski. Pierwszymi naszymi trenerami
by³ Jasiu Migdalski i ma³y wzrostem ale bardzo sprytny Antek Centkowski.
Zaczêliœmy nienajgorzej kopaæ. Pocz¹tkowo nie mieliœmy pi³ki z dêtk¹,
graliœmy wypchan¹ w³osiem. Chcieliœmy byæ ju¿ rozpoznawalni w gminie i
powiecie. Zwo³ano chêtnych do gry w pi³kê no¿n¹ i w 1950 roku powo³ano
Ludowy Zespó³ Sportowy w Bie¿ycach. Na prezesa wybrano Antka Sudnika,
sekretarzem zosta³ Romek Borkowski.

1953 rok: rozpoczêto rozgrywki powiatowe. W dobrym sk³adzie byliœmy w
powiecie rozpoznawalni, a grali: Antoni Sudnik, Leonard £obocki, Marian
£obocki, Czes³aw Piasecki, Stanis³aw Pupar, Jan Migdalski Marian Czabator,
Roman Borkowski, Marian Graczyk, Wac³aw Maciulewicz, Kajetan Czabator,
Antoni Centkowski, Jerzy Czabator. Wszystkie wydatki zwi¹zane ze sprzêtem
i wyjazdami by³y pokrywane przez ko³o LZS (organizowano w tym celu m.in.
dochodowe zabawy, sprzedawano z³om i p³acono sk³adki). Przy rozgrywkach
okaza³o siê, ¿e wybrany teren pod boisko nie nadaje siê go gry, by³ to zwyk³y
grunt nie poroœniêty darni¹. Przy pomocy wójta boisko przenieœliœmy do
centrum wioski. Ale by³ to teren ograniczony ze wzglêdu, ¿e obok Kondracki
i Danielak mieli swoje przydomowe ogródki.

1954 rok: Antek Sudnik idzie do wojska, funkcjê prezesa przejmuje Marian
Czabator i kontynuuje dalsz¹ dzia³alnoœæ. Organizuje siê boisko do siatki,
dru¿yna ma ju¿ w³asn¹ pi³kê (sznurowana - luksus na ówczesne czasy) posiada
parê par butów pi³karskich (korków). Dru¿yna ju¿ pe³n¹ par¹ rozgrywa mecze
w terenie. G³ównym œrodkiem lokomocji zawodników jest ich prywatny rower
(tak jecha³o siê do We³nic, Bobrowic, Stargardu Gubiñskiego, Lubska czy
Chlebowa).

1958 rok: Marian Czabator rezygnuje z funkcji prezesa LZS, funkcjê
obejmuje jego m³odszy brat Jerzy. Dru¿yna zostaje zarejestrowana w OZPN
Zielona Góra pod nazw¹ "Bie¿yczanka". Do rozpoczêcia rozgrywek zostaje
poszerzone boisko w miejscu ogródków. Zostaje zorganizowane miejsce na
konkurencje lekkoatletyczne. Dru¿yna i LZS zostaj¹ dosprzêtowieni dziêki
wypracowaniu pieniêdzy i pomocy Powiatowej Radzie LZS (Marian Fatalski
i Kazimierz Kowalski). W 1958 roku w LZS "Bie¿yczanka" graj¹ w dru¿ynie:
Jerzy Czabator - kapitan dru¿yny, Marian Borkowski, Aleksander
Stankiewicz, Henryk Bogdziewicz, Stanis³aw Czabator, Henryk Juchacz,
Marian Olejniczak, Klaudiusz Langwiñski, Jan Sulikowski, Kazimierz
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Graczyk, Stefan Wojtuñ, Tadeusz Danielak, Antoni Korytowski, Bogdan
Gralak, Eugeniusz Danielak, Klaudiusz Langwiñski - Brazylijczyk,
mieszkaniec Bie¿yc. Po kilku latach wróci³ do Brazylii i zamieszka³ w stanie
Parana, gdzie dalej kontynuowa³ grê w pi³kê z m³odszym bratem.

By³ to najaktywniejszy rozdzia³ dzia³alnoœci sportowej wsi Bie¿yce. Ostatni¹
imprez¹ zorganizowan¹ przez LZS "Bie¿yczanka" by³a spartakiada dla
uczczenia 1000-lecia Pañstwa Polskiego w dniu 9 lipca 1961 roku, w ostatnim
roku istnienia powiatu gubiñskiego. Jerzy Czabator dotychczasowy prezes w
zwi¹zku ze zmiana zamieszkania i podjêciem pracy w Gubiñskich Zak³adach
Obuwia, zrezygnowa³ z funkcji prezesa LZS i gry w pi³kê no¿n¹ w
"Bie¿yczance". W zasadzie mo¿na wspomnieæ, ¿e w zwi¹zku z tym faktem
przesta³a istnieæ dru¿yna pi³ki no¿nej i funkcjonowaæ LZS Bie¿yce. Na uwagê
zas³uguje fakt, ¿e czêœæ pi³karzy" Bie¿yczanki" przesz³a do Klubu "Nysa" w
Gubinie, gdzie dalej kontynuowali grê: Jerzy Czabator, Marian Olejniczak,
Henryk Modelski, Bogdan Gralak Eugeniusz Danielak, Antoni Korytowski.
Smutno te¿ zakoñczy³ siê ¿ywot boiska sportowego. Przez wiele lat doraŸnie
s³u¿y³o do organizowania doraŸnych imprez, ale ostatecznie zosta³o sprzedane
przez wójta Gminy Aksamitowskiego na dzia³ki budowlane. Wykonano boisko
zastêpcze przy szkole podstawowej, ale nie spe³nia ono wymogom gry w pi³kê
no¿n¹. Nikt te¿ z mieszkañców wsi Bie¿yce nie reaktywowa³ dzia³alnoœci
Ludowego Zespo³u Sportowego.

Wykaz osób osiedlonych we wsi Bie¿yce, Gmina Pole, powiat Gubin w
latach 1945 - 1951 r.

Lp. Nazwisko i imiê, sk¹d przyby³, data objêcia gosp., nr protoko³u, iloœæ cz³onków rodziny

1  Piasecki Franciszek, pow. Oszmiana, Bawiany, 20.12.1946, 2262, 3
2  Piasecki Adolf, pow. Oszmiana, Bawiany, 3.12.1946, 910, 6
3  Buda Franciszek, pow. Kraków Bronowice Ma³e, 7.08.1946, 2317, 4
4  Pawlukowicz Stanis³aw pow. Oszmiana, 23.01.1946, 836, 3
5  Klucznik Józef pow. Wo³¿yn,11.09.1945, 3
6  Nowohoñska Maria, pow. Oszmiana,13.02.1946, 433, 7
7  Maciulewicz Antoni, pow. Oszmiana, 6.02.1946, 925, 5
8  Czerwiñski Aleksander, pow. £ódŸ, 14.12.1945, 745, 3
9  Jarosz Józef, Wo³yñ gm. Nag³owice, 9.02.1946, 937, 4
10 Czabator Eugenia, pow. Nieœwie¿, Nagorna, 3.04.1946, 990, 6
11 Kowalski Józef, pow. Jêdrzejów gm.Nag³owice,14.02.1946, 954, 3
12 Centkowski W³adys³aw, pow. Nieszawa, S³u¿ewo, 11.11.1946, 873, 5
13 Szportuñ Micha³, pow. Zborów Jezioranka, 17.04.1947, 3070, 2
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14  Korytowski Marian ,pow. Kielce Nowy Dwór,21.07.1947 , 3
15  Maciulewicz Franciszek pow. Oszmiana gm.Polany,14.03.1947,2884,6
16  Wzorek Apolinary, pow. Kowel ,31.10.1946,2596 ,5
17  Borkowski Kazimierz, pow. Nieœwie¿, 27.09.1946 ,2526 ,5
18  Sudnik Adolf, pow. Nieœwie¿ , 25.01.1946,993 , 6
19  ¯ylak W³adys³aw, pow. Lwów, 21.12.1946,2748,2
20  Romanowski Wac³aw, pow. Nieœwie¿, 25.02.1946,992, 8
21  Graczyk Stanis³aw, pow. Inowroc³aw ,01.03.1946,1021,8
22  Ho³ownia Stanis³aw, pow. Nieœwie¿, 08.10.1946,2537 ,2
23  Pupar Jan, pow. Wielun, 21.01.1946,876,4
24  Gawroñski Stanis³aw ,pow. Nieszawa ,26.03.1947,2921,3
25  Gajda Kazimier, pow. £uków ,1947,2
26  Kowalski Jan, pow. Jêdrzejów ,15.07.1946,969,2
27  Domaszewicz Józef, pow. Nieœwie¿,29.08.1946,2442,3
28  Wójcik Franciszek ,pow. £ask, 04.02.1946,913,5
29  Gralak Józef, pow. Nieszawa, 21.01.1946 ,874 ,7
30  Gzikowski Piotr, pow. Wielun ,21.01.1946,875,4
31  Korzeniowska Helena, pow. Nieœwie¿, 19.07.1946,2303,5
32  Zachora W³adys³aw, pow. Wachowice gm. Maków Podl. 28.08.1948,265,3
33  Durski Józef, pow.£ódŸ, gm. Wiœniowa Góra ,07.11.1946,2607,5
34  Karaczun Konstanty, Kozienice , 25.05.1948 ,3388 ,5
35  Korzeniowska Urszula , pow. Nieœwie¿ , 12.12.1947 ,3263, 1
36  Walotka Jan , pow. Ostrów ,11.12.1948,205,3
37  Sobczyk Stefan, pow. I³¿a , 07.02.1946 , 930, 4
38  Migdalska Cecylia , pow. Nieszawa, 16.08.1948, 473 ,3
39  Szczepañczyk Piotr, pow. Jêdrzejów gm. Z³otniki,29.01.1946, 900, 3
40  Tomaszewski Leon, gmina Poznañ ,22.03.1948 , 3344,1
41   Sanko Anna , Kraków , 08.07.1946 ,2371 ,3
42   Kozerski Edmund ,pow. Œroda , 23.10.1946 , 2558, 1
43   Borejsza-Wysocki Jan, Wilno  ,02.01.1946,2763,3
44   Siudak Aniela, Wo³yñ gmina Torczyn, 16.05.1946 ,102,2
45   £obocka Leokadia, pow. Nieœwie¿,30.01.1946,245,4
46   Wawrzonek Wiktor, £ódŸ ,17.06.1946/1945/,2162,2
47   Bia³ona Michalina, pow. Sarny, 08.04.1948,3134,2
48   Modelski Stanis³aw,
49   Pazera Jan, 4,
50   Kolasiñski Boles³aw, pow. Sieradz, 03.08.194,140,3
51   Obolewicz Zofia, gmina Che³mno,22.02.1946,982 ,3
52   Noga Jan, pow. Warszawa,  gmina Radoœæ, 07.02.1946 , 928, 3
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53   Centkowski Jan, pow. Nieszawa, 24.03.1948, 4
54   Jarosik Stanis³aw, pow. Konin, 04.11.1947,3212,2
55  Piasecki Stanisaw, pow. Oszmiana, 20.11.1947,2662,3
56   Niewiadomski Micha³, pow. Oszmiana, 21.03.1946,931,4
57   Kondracki Szczepan, pow. Tarnopol,15.12.1947, 123,5
58   Pupar Marian, pow. Wielun, 05.11.1948,382, 3
59   Kebsz Hary, pow. £ódŸ, 3
60   Kozerska Maria, pow. Œroda,1
61   Kaczmarek Zdzis³aw, Poznañ, 13.01.1949,1
62   Go³uch Franciszek, pow. Œroda,17.12.194,3149,1
63   Weso³owski Marian, pow. Œroda, 20.05.1949,4
64   Hul Józef, pow. Zborów, 15.12.1947,124,6
65   Lewak Tadeusz, 18.01.1950
66   Werner Miko³aj, gmina Uchnów, 03.09.1951,6
67   Dziurkowski Tadeusz, gmina Uchnów, 03.09.1951
68   Paw³owski Roman, gmina Uchnów, 03.09.1951,4
69   Giergasz Jan, gmina Uchnów, 03.09.1951,5

Dzieci z klas I -III Szko³y w Bie¿ycach (szko³a Czarnowice - budynek Bie¿yce) przyby³y
na lekcjê historii do Izby Muzealnej Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. O
historii miasta, eksponatach obrazuj¹cych przesz³oœæ Gubina, tradycyjnie opowiada³
za³o¿yciel Izby Muzealnej Tadeusz Buczek.
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Gubiñski Kwartet Akordeonowy

W latach 90-tych XX wieku czêsto funkcjonowa³o przekonanie, ¿e akordeon
jest instrumentem g³ównie ludowym lub rozrywkowym. Jednak wœród polskich
kompozytorów znaleŸli siê i tacy, którzy tworzyli utwory na akordeon i zespo³y
akordeonowe jak np. Andrzej Krzanowski, Bronis³aw Kazimierz Przybylski,
Bogdan Dowlasz i wielu innych. Dokonuje siê równie¿ wielu transkrypcji
arcydzie³ z ró¿nych epok muzycznych takich kompozytorów jak m.in. Jan
Sebastian Bach czy Wolfgang Amadeus Mozart. Akordeon wyró¿nia siê
bogactwem brzmienia, które mo¿na porównaæ do fortepianu, a zw³aszcza
organów. Oprócz wykonañ solowych, akordeon równie¿ czêsto wykorzystywany
jest w muzyce kameralnej. W Polsce du¿¹ popularnoœæ zdoby³y zespo³y z³o¿one
z kilku akordeonów, np. czterech to kwartet lub piêciu to kwintet. Wa¿n¹
rolê w takich zespo³ach odgrywa akordeon basowy.

W Gubinie po raz pierwszy 27 marca 1977 roku, wyst¹pi³ z koncertem
Poznañski Kwintet Akordeonowy. Ponadto ten popularny zespó³ za³o¿ony przez
prof. Henryka Krzemiñskiego w Gubinie zagra³ w 8 koncertach, m.in. w
Lubuskich Zak³adach Przemys³u Skórzanego "Carina".

Poznañski Kwintet Akordeonowy w koncercie w LZPS "Carina".
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W dniu 15.XII.1979 roku w sali kameralnej Pañstwowej Szko³y Muzycznej
I st. w Gubinie, z wspania³ym koncertem z cyklu "Muzyka ³¹czy narody"
wyst¹pi³ Warszawski Kwintet Akordeonowy, prowadzony przez prof.
W³odzimierza Lecha Puchnowskiego.

Du¿¹ rolê w popularyzacji tego instrumentu w naszym gubiñskim regionie
odegra³ Leonard Kury³owicz (dyrektor  Spo³ecznego Ogniska Artystycznego i
Pañstwowej Szko³y Muzycznej  w Gubinie) oraz Józef Szczerbaty (pedagog
gubiñskiej szko³y muzycznej). Pod koniec lat 60-tych, w gubiñskim ognisku
muzycznym Leonard Kury³owicz prowadzi³ z sukcesami du¿y zespó³
akordeonowy.

Po powstaniu w roku 1974 gubiñskiej szko³y muzycznej, wspania³ym
pedagogiem okaza³ siê mgr Józef Szczerbaty, który wychowa³ wielu gubiñskich
akordeonistów  - laureatów wielu presti¿owych konkursów. Ponadto prowadzi³
z sukcesami uczniowskie zespo³y akordeonowe, które prezentowa³y siê w
licznych koncertach w œrodowisku gubiñskim, m.in. w zak³adach pracy.

W roku szkolnym 1982/1983 z inicjatywy pedagogów gubiñskiej szko³y
muzycznej i zarazem cz³onków Oddzia³u Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego
(Józefa Szczerbatego, Jana Bia³odziada, Edmunda Rodziewicza) postanowiono
utworzyæ Gubiñski Kwintet Akordeonowy w sk³adzie: Miros³aw Hajkowicz -
akordeon I, Jan Bia³odziad - akordeon II, Ma³gorzata Zieliñska -  akordeon III,
Józef Szczerbaty - akordeon IV i Edmund Rodziewicz - akordeon basowy.

Warszawski Kwintet Akordeonowy - koncert w Gubinie.



46  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

Zespó³ akordeonowy w 1968 roku po koncercie w S³ubicach.

Zespó³  akordeonowy PSM I st. w Gubinie podczas koncertu w LZPS "Carina".



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  47

Jesieni¹ 1982 roku na zebraniu
cz³onków gubiñskiego Oddzia³u LTM-
u odby³ siê premierowy koncert
zespo³u. Warto dodaæ, ¿e Ma³gorzata
Zieliñska, Miros³aw Hajkowicz i Jan
Bia³odziad (absolwenci szko³y
gubiñskiej) to wychowankowie
pedagoga Józefa Szczerbatego.
Ma³gorzata Zieliñska by³a laureatk¹
I-go oraz II -go miejsca w
Wojewódzkich Przegl¹dach Sekcji
Akordeonu (1983,1984 r.). Z kolei Jan
Bia³odziad ( absolwent PSM II st. w
Zielonej Gorze ) by³ zdobywc¹ I
miejsca w I Konkursie
Akordeonowym w Gubinie (1976 r.)
oraz zdobywc¹ II miejsca w XI
Miêdzywojewódzkim Konkursie
Akordeonowym w Miêdzyrzeczu
(1975 r.).

Natomiast Miros³aw Hajkowicz w

Gubiñski Kwintet Akordeonowy. Od lewej: Miros³aw Hajkowicz, Jan Bia³odziad,
Ma³gorzata Zieliñska, Józef Szczerbaty i Edmund Rodziewicz.

Jan Bia³odziad w koncercie
"Muzyka ³¹czy narody".
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III Konkursie Akordeo-
nowym w Gubinie (1979 r.)
zdoby³ III miejsce. Ponadto
jako uczeñ PSM II st. w
Poznaniu wyst¹pi³ w 1984
roku Gubinie z recitalem
akordeonowym.

Gubiñski Kwintet
Akordeonowy w swoim
repertuarze wykonywa³
m.in. takie szlagiery
muzyczne jak np. "Taniec z

Z lewej: Miros³aw Hajkowicz
podczas recitalu
akordeonowego w Gubinie.

Poznañski Kwintet Akordeonowy z Jaros³awem Buczkowskim na czele.
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szablami" Arama Chaczaturiana, piêkne Adagio g-moll Tommasa
Albinioniego, Ragtaime Scotta Joplina i inne. W latach 1982-1984 zespó³
wyst¹pi³ w licznych koncertach w regionie gubiñskim np.: 25.02.1983 roku w
koncercie w Garnizonowym Klubie Oficerskim  z okazji 38 rocznicy zdobycia
Gubina, w koncercie podczas Œrodowiskowej Sesji Postêpu Pedagogicznego w
auli LO, w koncercie zorganizowanym w Komendzie Miejskiej  Milicji
Obywatelskiej w Gubinie z okazji Dnia Matki, w piêciu koncertach w LZPS
"Carina" z okazji Dnia Kobiet, w koncercie dla organizacji ZBOWiD z okazji
Miesi¹ca Pamiêci Narodowej, w koncertach z cyklu "Poznajemy instrumenty
Muzyczne" w Szko³ach Podstawowych Czarnowice i Starosiedle.

W dniu 6 maja 1983 roku zespó³ wyst¹pi³ podczas  kolejnej "Wiosny nad
Nys¹". Nale¿y dodaæ, ¿e na Ziemi Lubuskiej ¿adne miasto w tamtych czasach
nie mia³o takiego kwintetu akordeonowego (nie licz¹c szkolnych zespo³ów).
Jesieni¹ 1984 roku Ma³gorzata Zieliñska i Miros³aw Hajkowicz podjêli dalsz¹
edukacjê muzyczn¹ w Pañstwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Poznaniu.
Nie uda³o siê uzupe³niæ po ich odejœciu sk³adu gubiñskiego zespo³u, dlatego
te¿ nast¹pi³o rozwi¹zanie Gubiñskiego Kwintetu Akordeonowego. W
nastêpnych latach kolejni wychowankowie PSM I st. w Gubinie, z klasy
akordeonu Józefa Szczerbatego, po ukoñczeniu Akademii Muzycznej w
Poznaniu  (Waldemar Ksi¹¿czyk i Jaros³aw Buczkowski) stali siê cz³onkami
Poznañskiego Kwintetu Akordeonowego

Poznañski Kwintet Akordeonowy w 1990 roku zosta³ laureatem GRAND
PRIX Miêdzynarodowego Konkursu Zespo³ów Kameralnych w Pary¿u. Zespó³
koncertowa³ w wielu krajach europejskich (Dania, Szwecja, Niemcy, Belgia,
Holandia, Francja). Posiada wiele nagrañ p³ytowych, radiowych i
telewizyjnych. Czy kiedyœ w Gubinie uda siê stworzyæ taki zespó³, jaki
funkcjonowa³ w latach 1982-1984? Czas to poka¿e, chocia¿ szanse s¹ coraz
bardziej nik³e.

W biuletynach SPZG "Gubin i Okolice" przedstawi³em wszystkie zespo³y
kameralne, jakie funkcjonowa³y w naszym mieœcie i by³y zwi¹zane z
dzia³alnoœci¹ Oddzia³u LTM-u w Gubinie (Gubiñski Chór Kameralny,
Gubiñskie Trio Stroikowe i Gubiñski Kwintet Akordeonowy). Wszystko to
napisa³em, by ocaliæ od zapomnienia ciekawe formy zespo³owego
muzykowania, jakie by³y w naszym mieœcie w ubieg³ym XX wieku.
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Julian Lewandowski
julian.viridis@wp.pl

Wróble w Gubinie

Znajomi nas³uchawszy siê wiadomoœci z radia i telewizji o wymieraniu
wróbli w Europie pytaj¹ mnie, a co z gubiñskimi wróblami, czy s¹ jeszcze w
mieœcie, a je¿eli s¹, to dlaczego nie s³ychaæ ich æwierkania?

W tym artykule spróbujemy sobie odpowiedzieæ na stawiane pytania.
Porównuj¹c lata 90. ubieg³ego wieku do stanu obecnego trzeba stwierdziæ, ¿e
wróbli jest mniej. Lecz spadek, choæ wyraŸny, nie zagra¿a za³amaniem
populacji tego gatunku w Gubinie. Mówi¹c krótko - wróble w naszym mieœcie
maj¹ siê dobrze. Nie oznaczy to, ¿e tak bêdzie zawsze. Przyczyn powoduj¹cych
spadek liczebnoœci wróbli jest kilka. Jedn¹ z nich jest znacz¹ce zmniejszenie
siê odpowiednich miejsc do gniazdowania, poprzez ocieplanie budynków i
bloków mieszkalnych. Oczywiœcie ocieplanie zmniejsza rachunki za
ogrzewanie i bardzo dobrze, lecz przy okazji likwiduje siê w murach szczeliny

Wróbel. Samiec przy zadaszeniu wózków "Netto". Fot. J. Lewandowski.
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i za³omy z których chêtnie korzysta³y do tej pory ptaki. Na szczêœcie wróble
chêtnie korzystaj¹ ze skrzynek lêgowych, pod warunkiem, ¿e œrednica otworu
wlotowego osi¹ga 3,3 cm. Skrzynek jest niestety ci¹gle za ma³o. Jak
przedstawia siê cykl lêgowy wróbli? Samiec zajmuje odpowiednie miejsce i
wstêpnie wyœciela je s³omkami, perzem, suchymi trawkami, a czasem
skrawkami tkanin i papieru, po czym wabi samiczkê æwierkaniem. Warto
wiedzieæ, ¿e samica nie ³¹czy siê z samcem dla jego piêknych oczu, lecz dla
odpowiedniego lokalu. Samica musi zaakceptowaæ i miejsce i gniazdo aby
po³¹czyæ siê z nim w parê. W przeciwnym razie odlatuje aby obejrzeæ lokum
innego samca. Je¿eli jednak stwierdzi, ¿e gniazdo jest odpowiednie,
przystêpuje do wyœcie³ania piórkami jego wewnêtrznej warstwy. W tym czasie
dochodzi do bardzo czêstych zbli¿eñ miêdzy partnerami, nawet 20 razy w
ci¹gu kilku minut.

Drug¹ przyczyn¹ jest dostêpnoœæ wróbli do pokarmu. Od wiosny do jesieni
korzystaj¹ z zasobów pokarmowych stworzonych przez naturê, natomiast zim¹
wróble g³oduj¹. Dawniej (obecnie rzadko) mo¿na by³o w przydomowych
ogródkach czêsto zauwa¿yæ kury hodowane przez gospodynie dla jaj i miêsa,
a przy ich karmid³ach niezawodnie ¿eruj¹ce wróble. Taka ³atwoœæ zdobywania
pokarmu dawa³a pewnoœæ prze¿ycia sporej populacji tych ptaków, a niekiedy
wrêcz je gwarantowa³a. Oto przyk³ad: podczas obserwacji ptaków w latach
70 i 80 ubieg³ego wieku stwierdzi³em, ¿e na terenie Gubina najwiêksze
skupisko wróbli (powy¿ej setki) mo¿na by³o zobaczyæ pod nieistniej¹cymi ju¿
magazynami Polskich Zak³adów Zbo¿owych (PZZ) przy ul. Sikorskiego. Nie
by³oby w tym nic dziwnego, bo przecie¿ prze³adowywane zbo¿a z wagonów i
ciê¿arówek do magazynów i z magazynów, czêsto siê rozsypywa³o, gromadz¹c
rzesze ptaków. Wspomnia³em o tym jednemu z pracowników, na co on
odpowiedzia³, ¿e w magazynach te¿ jest ich sporo. Ciekawoœæ le¿y w ludzkiej
naturze, wiêc poszed³em zobaczyæ to dziwo. Istotnie, w magazynach wróble
buszowa³y w najlepsze, zupe³nie nie przejmuj¹c siê szufluj¹cymi pszenicê
pracownikami. Najciekawsze by³o to, ¿e znajdowa³y siê tam gniazda w których
wróble odchowywa³y m³ode. Ze s³ów jednego z pracowników wynika³o, ¿e
niektóre z nich w ogóle nie opuszczaj¹ magazynów.

Wracajmy jednak do rzeczywistoœci, bowiem czasy siê zmieni³y i miasto w
ostatnich latach uleg³o metamorfozie. Nie znajdziemy ju¿ w centrum miasta
chlewików i kurników, a zamykane pojemniki na œmieci nie u³atwiaj¹ wróblom
znalezienie czegokolwiek do zjedzenia. Na szczêœcie s¹ mieszkañcy, którzy
lubi¹ wróble i pomagaj¹ im przetrwaæ w okresie zimy. Bo nie sposób nie lubiæ
tych czupurnych, wiecznie wadz¹cych siê ze sob¹, ptaszków. Przyk³adem niech
bêd¹ karmniki i kule pokarmowe, wieszane na drzewach np. parking "Netto"
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przy ul. Budziszyñskiej, czy na g³ogach przy ul. Jana Kochanowskiego z
których korzystaj¹ nie tylko sikory.

Trzeci¹ przyczyn¹ zmniejszania siê populacji wróbli jest drapie¿nictwo
ptaków krukowatych (sójka, sroka, kawka, wrona), szponiastych (krogulec,
jastrz¹b), soko³owatych (pustu³ka) i oczywiœcie kotów. Ka¿dy mieszkaniec
miasta, który choæ trochê zwraca uwagê na otaczaj¹c¹ nas przyrodê, choæby
podœwiadomie zadaje sobie pytanie, sk¹d tu tyle srok siê wziê³o? Pytanie
takie ma swoje uzasadnienie, bo nigdy w historii Gubina nie by³o tu tylu
ptaków krukowatych. A trzeba wiedzieæ, ¿e krukowate wybieranie jaj i piskl¹t
z gniazd, doprowadzi³y do perfekcji. Natomiast ³upem krogulców, pustu³ek i
kotów staj¹ siê g³ównie m³ode, niedoœwiadczone wróble. Stare ptaki, mimo
pozornej nonszalancji, gdy pl¹cz¹ siê pod nogami przechodniów, nigdy nie
trac¹ czujnoœci i w razie zagro¿enia chroni¹ siê w gêstych krzewach i
¿ywop³otach. To ta ostro¿noœæ, równie¿ w kontaktach z ludŸmi, pozwoli³a
przetrwaæ tym niewielkim ptakom, uwa¿anymi przez jednych za szkodniki,
a przez drugich za stworzenia po¿yteczne. Przypomnê, bo raz ju¿ o tym
pisa³em, ¿e w XVIII wieku Fryderyk II Wielki (1712-1786) widz¹c wróble
¿eruj¹ce na ³anach zbó¿ i rozdziobuj¹ce czereœnie na drzewach, wprowadzi³
nakaz niszczenia ich na terenie ca³ej Brandenburgii. Wyznaczy³ nawet cenê i
rz¹d p³aci³ 6 fenigów za ka¿dego wróbla. Na efekt tego zabiegu nie trzeba
by³o d³ugo czekaæ. W nastêpnych latach owady zniszczy³ nie tylko owoce, ale
i liœcie w sadach i przydro¿nych alejach. W³adca cofn¹³ nakaz, a rz¹d musia³
siêgn¹æ po raz drugi po pieni¹dze, tym razem na zakup wróbli. Nikt by nie
pomyœla³, ¿e w 200 lat póŸniej, w latach  60. ubieg³ego wieku, historia siê
powtórzy w Chinach, gdzie Mao Zedong (1893-1976) o s³aby zbiór ry¿u oskar¿y³
wróble, na które wydano wyrok œmierci, zaœ chiñscy wieœniacy pod naciskiem
komisarzy ludowych, wykonali plan w 100%. Na skutki d³ugo nie czekano,
braki ry¿u w pañstwie spotêgowa³y siê wielokrotnie.

Wracajmy do tematu. Populacja wróbli w Europie rzeczywiœcie spad³a o
50%, wp³yw na ten stan mia³y bez w¹tpienia czynniki wymienione przeze
mnie powy¿ej, lecz nie tylko one. Brytyjscy i hiszpañscy ornitolodzy ustalili,
¿e za spadek populacji wróbli w Londynie i Madrycie odpowiada
zanieczyszczone powietrze, a w szczególnoœci dwutlenek azotu zawarty w
samochodowych spalinach, powoduj¹cy os³abienie uk³adu odpornoœciowego
ptaków. Zapewne dwutlenek azotu podobny wp³yw ma i na ludzki organizm.
Podsumowuj¹c swój wywód wyjaœniê jeszcze, co jest przyczyn¹, ¿e tak rzadko
s³yszymy wróble, odpowiedŸ jest krótka - ha³as. To dlatego miedzy innymi,
niektóre ptaki œpiew rozpoczynaj¹ bardzo wczesnym rankiem, a nawet w
zupe³nej ciemnoœci, bo wtedy ich g³osów nie g³uszy miejski ha³as. A przecie¿
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ptaki swoim œpiewem nie tylko wabi¹ samiczki, ale równie¿ oznaczaj¹ zajêcie
rewiru lêgowego. Koñcz¹c zapewniam, ¿e ten najpospolitszy mieszkaniec
miasta nadal wystêpuje w Gubinie, wystarczy siê trochê porozgl¹daæ, aby go
dostrzec.

I jeszcze jeden fakt do którego koniecznie muszê siê odnieœæ. Nie dotyczy
on wróbli lecz jerzyków. Zapewne niektórzy czytelnicy pamiêtaj¹ artyku³
napisany przeze mnie w biuletynie (T 51 nr 4 - 2020), pt. "Jerzyki w Gubinie",
gdzie ubolewa³em nad likwidacj¹ miejsc lêgowych dla tego gatunku, poprzez
termomodernizacjê bloków na gubiñskich osiedlach. Dlatego z radoœci¹
przyj¹³em wiadomoœæ o decyzji za³o¿eniu skrzynek lêgowych dla jerzyków na
osiedlu w centrum miasta. Warto wiedzieæ, ¿e z t¹ cenn¹ inicjatyw¹ (za³o¿enie
skrzynek lêgowych dla jerzyków), wyst¹pi³a gubiñska radna pani Halina
Wojnicz, za co nale¿¹ siê jej s³owa szczerego uznania, W prywatnej rozmowie
pani Halina mówi³a mi, ¿e nie ³atwo by³o siê przebiæ z t¹ obywatelsk¹
inicjatyw¹, lecz dziêki wsparciu burmistrza miasta B. Bartczaka i prezesów
wspólnot mieszkaniowych: L. Kiertyczaka i L. Lindy, a tak¿e kierownika
MZUK J. G¹siora oraz monta¿ysty J. Sartowicza budki zawieszono. Serdecznie
dziêkujê wszystkim osobom zaanga¿owanym w ten projekt, maj¹c nadziejê,
¿e nie tylko w swoim imieniu.

70 lat temu w Gubinie
- maj - powsta³ Powiatowy Zak³ad Mleczarski (potem mleczarnia na ul.

Œl¹skiej), gdzie pocz¹tkowo wirowano tylko mleko, zaœ œmietanê do dalszej
obróbki wo¿ono do Lubska.

- 17 listopada -  zapisano w kalendarium Liceum Ogólnokszta³c¹cego:
"Zaniedbania w pracy spowodowane s¹ nastawieniem dyrektora P. Kole¿anka
T. przysz³a z tym nastawieniem do szko³y, ¿e trzeba pracowaæ, tymczasem w
szkole przekona³a siê, ¿e mo¿na nie pracowaæ. Dyrektor P. mawia³: - Mo¿na
przespaæ siê, nie dziœ, to kiedy indziej lekcja siê odbêdzie".

- grudzieñ - przy Zarz¹dzie Powiatowym Ligi Przyjació³ ¯o³nierza, z
inicjatywy W³odzimierza Adamskiego, powsta³a sekcja motorowa "Zryw". Do
sekcji prócz ww. nale¿eli: W³adys³aw Jochimiak, Zbigniew Kasperski, Aleksy
Kozio³, Emil Kurek, W³odzimierz Mikoda, Jan Napiórkowski, Tadeusz Siwiec.
Z tej grupy powsta³a sekcja "ma³ego ¿u¿la", której sukcesem by³o zajêcie I
miejsca na mistrzostwach województwa w G³ogowie w 1956 r.

- grudzieñ - wed³ug ocen w³adz polskich, w powiecie Gubin mieszka³o 24
Niemców.

Na podstawie Kalendarium Gubina 1945 - 2009
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Wstêp
Pozyskanie energii z odnawialnych Ÿróde³ jest najwiêkszym wezwaniem

naszych czasów. Powoli dobiega koniec historycznego okresu zwanego:
"epizodem ropy naftowej". Mo¿liwoœci jakie daje nam s³oñce s¹ w stanie
zaspokoiæ potrzeby ludzi w zakresie energii w iloœci ponad 300 tys. wiêksze
od naszych potrzeb. Zmiany w tym zakresie nastêpuj¹ te¿ w najbli¿szym
nam otoczeniu. Warto je obserwowaæ. Pocz¹tek bie¿¹cego roku by³ bardzo
korzystny dla elektrowni wiatrowych. Przez trzy miesi¹ce wia³o mocno. By³y
du¿e zniszczenia. Ale w³aœnie dlatego, oblicza siê, ¿e nasze elektrownie
wiatrowe da³y w tym czasie 30 procent potrzebnej nam energii. Natomiast u
naszych zachodnich s¹siadów ten udzia³ wynosi³ 70 procent. Na ten stan
mia³y wp³yw ograniczenia, które w Polsce wprowadzono w ostatnich czasach
w zakresie budowy elektrowni wiatrowych. Nie wiadomo dlaczego
wprowadzono drastyczne ograniczenia w lokalizacji wiatraków wzglêdem
istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej. Wyeliminowa³y one prawie ca³e
terytorium kraju dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. U naszych s¹siadów
nie ma tego problemu i zamyka siê tradycyjne elektrownie na paliwo j¹drowe
(my w³aœnie planujemy budowê takich - jest to miara naszego zacofania w
tym zakresie). U nas pozosta³y tylko ograniczone mo¿liwoœci lokalizacji
elektrowni wiatrowych na Ba³tyku. Elektrownie s³oneczne (fotowoltaika),
wiatrowe i biogazownie  to w³aœnie taki komponent ma zapewniæ nam
potrzebn¹ energiê do celów socjalno-bytowych do ogrzewania i transportu.
Dziêki wymaganiom jakie stawia nam Unia Europejska czêœciowo udaje siê
przezwyciê¿yæ zacofanie istniej¹ce w naszej mentalnoœci w zakresie
odnawialnych Ÿróde³ energii.

Biogazownia rolnicza to zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych zarówno do prowadzenia
fermentacji substratów organicznych wytworzonych w gospodarstwie rolnym,
jak równie¿ umo¿liwiaj¹cych ich wykorzystanie po zakoñczonym procesie
fermentacji. Zgodnie z regulacj¹ prawn¹ biogaz rolniczy, to paliwo gazowe
otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych lub
produktów ubocznych rolnictwa. Najbardziej znany jest proces fermentacji
gnojowicy, poniewa¿ gnojowica zapewnia optymalne warunki do ¿ycia dla
bakterii bior¹cych udzia³ w fermentacji. Ze wzglêdu na dobre w³aœciwoœci

Biogazownie w Gminie Gubin
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fermentacji odchodów inne odpady organiczne czêsto s¹ fermentowane w³aœnie
z obornikiem lub gnojowic¹.

Biogazownia  rolnicza w Sieñsku
Na terenie gminy Gubin budowê pierwszej biogazowi rozpocz¹³ w 2012 r. w

Sieñsku Remigiusz Darmach. Rolnik ten jest znany z wprowadzania
nowoczesnych metod gospodarowania w rolnictwie. Na nasz teren przyby³ z
Mazowsza, gdzie jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Po ukoñczeniu
studiów rolniczych podj¹³ pracê w ówczesnym PGR Starosiedle. Gdy przyszed³
okres transformacji wydzier¿awi³ grunty rolne po pañstwowym gospodarstwie.
Z czasem wykupi³ prawie ca³¹ dzier¿awion¹ ziemiê. Gospodaruje razem z
synem Paw³em ³¹cznie na 800 ha. Posiadaj¹ stado 120 krów mlecznych i
produkuj¹ ok. 1 mln litrów mleka rocznie. Kreatywnoœæ rolnika znana jest w
okolicy. Znamy jego aktywnoœæ w lotnictwie amatorskim i czêsto mo¿na go
zobaczyæ w motolotni na naszym niebie. Spojrzenia z wysokoœci na
gospodarstwo i przyleg³¹ okolicê dzia³aj¹ na wyobraŸniê. Podgl¹da³ te¿
dzia³aj¹ce biogazownie rolnicze u naszych zachodnich s¹siadów. Przekona³
siê, ¿e mo¿na jeszcze lepiej wykorzystaæ wytworzony przez zwierzêta obornik

Fot.1 Remigiusz Jan Darmach - Prezes Zarz¹du “DRP BIOGAZ sp. z o.o.". Zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami rolnik by wytwarzaæ biogaz ze swoich surowców zmuszony
jest zarejestrowaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W tle od lewej widzimy zbiornik na
poferment, macerator, zbiornik zasypowy oraz zbiorniki fermentacyjne. (1*)
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do produkcji ciep³a i energii elektrycznej. A dodatkowo powsta³y jako produkt
uboczny w biogazowi rolniczej poferment jest doskona³ym nawozem do
produkcji roœlinnej. Baz¹ paszow¹ dla byd³a mlecznego jest kukurydza. Ta
roœlina jest bardzo wydajna i pozwala uzyskaæ najwiêcej masy zielonej - karmy
dla zwierz¹t i surowca do biogazowi .

Tradycyjna biogazownia rolnicza sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów :
" zasobnik - wprowadzenie substratów do instalacji
" kontener techniczny - rozdzia³ i sterowanie procesem fermentacji
" zbiornik fermentacyjny oraz pofermentacyjny - w³aœciwy proces

fermentacji substratów
" zbiornik wód pofermentacyjnych Laguna - magazynowanie produktu

przefermentowanego
" ruroci¹gi do transportu biogazu
Proces produkcji energetycznego biogazu oparty jest na nastêpuj¹cych

czynnoœciach zachodz¹cych w elementach sk³adowych biogazowni:
" stacja uzdatniania i transportu biogazu - oczyszczanie biogazu ze

zbêdnych substancji oraz podniesienie ciœnienia biogazu w instalacji
" agregat kogeneracyjny - spalanie uzyskanego biogazu i wytworzenie

energii elektrycznej oraz w skojarzeniu energii cieplnej
" pochodnia gazu - awaryjne urz¹dzenie do spalania nadmiaru gazu

w razie awarii kogeneratora
" stacja transformatorowa przetworzenie energii elektrycznej z silnika

na energiê zdatn¹ do wykorzystania w sieci elektroenergetycznej
" kontener technologiczny - rozdzia³ ciep³a wytworzonego w agregacie

kogeneracyjnym na poszczególne odbiorniki ciep³a
" ruroci¹g cieplny - transport poprzez ciecz robocz¹ nadmiaru ciep³a z

kogeneratora do kontenera technologicznego i dalej do odbiorników ciep³a.
 Charakterystyka technologiczna procesu
Okreœlona iloœæ biomasy sta³ej jest codziennie rozdrabniana, mieszana i

pompowana do zbiorników fermentacyjnych. W zbiorniku zachodzi proces
fermentacji z wydzieleniem biogazu, który zbiera siê w górnej czêœci zbiornika
pod membran¹ gazow¹. Czas retencji w zbiorniku wynosi 30-60 dni. Dalej
biogaz przechodzi ruroci¹giem do zbiornika wód pofermentacyjnych, który
stanowi g³ówny zbiornik gazu. Biogaz jest nastêpnie oczyszczany z wilgoci
oraz zwi¹zków siarki i dostarczany do uk³adu kogeneracyjnego, w którym
jest spalany. Silnik napêdza generator elektryczny, a energia cieplna z
ch³odzenia silnika i spalin jest odzyskiwana. Wyprodukowana energia jest
sprzedawana do sieci elektroenergetycznej. Ciep³o bêdzie wykorzystywane
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czêœciowo do ogrzewania zbiorników fermentacyjnych a pozosta³a czêœæ bêdzie
s³u¿y³a do ogrzewania pomieszczeñ Zak³adu Rolnego oraz gospodarstw na
terenie wsi. P³yn pofermentacyjny pozosta³y w nadmiarze procesu
produkcyjnego jest œwietnym naturalnym nawozem s³u¿¹cym do u¿yŸniania
gleby.

Pionierska budowa takiego obiektu nie odby³a siê bez problemów .By³a to
jedna z pierwszych instalacji tego typu budowane przez rolnika w Polsce.
Pierwotnie mia³a to byæ biogazownia o mocy 1 MW. Mniejszych nie chciano
dofinansowaæ. Koszt takiej instalacji wynosi³ wówczas 14 mln z³. Przy
wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska mo¿na by³o uzyskaæ
30-40 proc. zwrotu kosztów kwalifikowanych. Przy takich nak³adach inwestor
musia³by zaci¹gn¹æ kredyt bankowy. Dodatkowym wymaganiem by³o
zbudowanie instalacji maksymalnie w czasie jednego roku. Po analizie
warunków rolnik zrezygnowa³ z takiego zamierzenia. Zale¿a³o mu na tym,
by biogazownia s³u¿y³a gospodarstwu, a nie odwrotnie.

 .
Inwestor nie chcia³ podporz¹dkowaæ ca³ej produkcji dla potrzeb biogazowi.

Przy tej wielkoœci obiektu jej funkcjonowanie wi¹za³oby siê z koniecznoœci¹
zakupu substratów. Gdyby zbudowano biogazowniê z tego programu
przynosi³a by ona straty. Rolnik mia³by k³opoty finansowe. W miêdzyczasie

Fot.2 Cz³onkinie Komisji Krajoznawczej z Gubina zwiedzaj¹ 27 marca 2022 r.
biogazownie w Sieñsku o mocy 0.4 MW.
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na rynku zielonych certyfikatów nast¹pi³ krach. Ceny spad³y i nie op³aci³o siê
inwestowaæ w du¿¹ biogazowniê. Pocz¹tkowo postanowi³ zbudowaæ mniejsz¹,
o mocy 250 kW i sfinansowaæ j¹ z w³asnych œrodków. Wówczas realizacja
przedsiêwziêcia przeci¹gnê³a by siê w czasie. Pojawi³a siê wyj¹tkowa okazja
zakupu trochê wiêkszego kogeneratora o mocy 400 kW. Po raz trzeci zmieniono
plan przedsiêwziêcia. Budowê rozpoczêto w 2012 r. Wiele prac wykonano we
w³asnym zakresie. G³ównie by³y to drogi dojazdowe i wykopy. Realizowano j¹
w ca³oœci ze w³asnych œrodków finansowych "sposobem gospodarczym". Dlatego
budowa trwa³a cztery lata. Inwestycja poch³onê³a ok. (5,5-6) mln z³. Sprzeda¿
energii do sieci wymaga rejestracji firmy. Konieczna jest koncesja na sprzeda¿
energii z odnawialnych Ÿróde³. Wytworzona energia wprowadzana jest do sieci.
Czêœæ pr¹du zu¿ywa na w³asne funkcjonowanie. Gdy instalacja pracuje na 100
% zu¿ycie to wynosi nie wiêcej jak 10-12 % wytworzonego pr¹du. Gospodarz na
w³asny koszt musia³ siê pod³¹czyæ do sieci i wybudowaæ transformator. Z kupcem
pr¹du producent okreœli³ jego p³ynn¹ cenê, która jest równa œredniej cenie
funkcjonuj¹cej pomiêdzy uczestnikami rynku energii elektrycznej. Wówczas
by³o to 16 gr/kWh, póŸniej 19 gr/kWh.

 W gospodarstwie oprócz biogazowi dzia³a instalacja fotowoltaiczna o mocy
40 kW . Zasila ona w pr¹d budynki gospodarcze i inwentarskie m.in. ch³odniê
i dojarniê . Rozliczanie energii elektrycznej nastêpuje w oparciu o okresy
roczne. W czasie kiedy s¹  d³ugie dni, instalacja jest bardziej wydajna i
produkuje wiêcej energii ,jej nadmiar trafia dodatkowo do sieci . W miesi¹ cach
jesienno- zimowych, gdy instalacja fotowoltaiczna  produkuje niewiele pr¹du,

Fot.3 Kiszonka z kukurydzy jest podstawow¹ pasz¹ w hodowli byd³a. Rolnik uprawia j¹
na powierzchni ok. 130 ha. Biogazowniê zasila obornik bydlêcy, pozyskiwany z obór
znajduj¹cych siê w pobli¿u instalacji oraz w po³owie kukurydza.
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trzeba pobieraæ go z sieci.
Biogazownia w Sieñsku dzia³a od sierpnia 2016 r. Jej budowa i wytwarzana

energia zasilaj¹ krajow¹ sieæ energetyczn¹. Takie lokalne Ÿród³a pr¹du s¹
szczególnie cenne, zw³aszcza obecnie gdy mamy problemy z pozyskaniem
wêglowodorów ze wzglêdu na sytuacjê geopolityczn¹. Po zakoñczeniu budowy
rolnik szacowa³, ¿e inwestycja zwróci siê po ok. 8 latach. Pracuje ona wy³¹cznie
w oparciu o w³asne substraty tzn. obornik bydlêcy i kiszonkê z kukurydzy w
proporcjach ok. 1:1. Na dobê zu¿ywa ok.12 ton kukurydzy i 11 ton obornika.
Biogazownia, kiszonka i budynki inwentarskie s¹ zlokalizowane w
bezpoœrednim s¹siedztwie. U³atwia to prowadzenie procesu technologicznego.

 Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e uboczne ciep³o powsta³e z ch³odzenia
urz¹dzeñ s³u¿y do ogrzewania ok. 25 mieszkañ w osadzie Sieñsk. Po
zakoñczeniu budowy mieszkañcy za ogrzewanie mieszkañ p³acili ok.250-300
z³ za rok. Zawarcia umowy na dostawê ciep³a za¿¹da³ Urz¹d Skarbowy.
Dodatkowo ciep³o ogrzewa suszarniê rolnicz¹ gdzie suszy g³ównie kukurydzê.

Fot.4. Rolnik dba o dobrostan zwierz¹t. Przy hodowli takiej wielkoœci wymagane s¹
specjalne kojce dla ciel¹t. Niestety krowy dojne nie opuszczaj¹ stanowisk w oborze
przez ca³e ¿ycie. Humanizacja hodowli zwierz¹t w naszym kraju wymaga przebudowy
œwiadomoœci hodowców. Widoczna jest s³aboœæ proekologicznych ruchów
obywatelskich w tym zakresie.
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Warto dodaæ, ¿e
praca biogazowi nie
powoduje ¿adnych
zapachów oraz
¿adnych innych
uci¹¿liwoœci dla
otoczenia.

Biogazownia
Przyborowice

 Starania o
budowê biogazowni
w Przyborowicach
rozpoczêto w lutym
2017 r. Ziemia
Polska Sp. z o.o. z
O ¿ a r o w a
Mazowieckiego.
Z a m i e r z e n i e
p i e r w o t n i e
okreœlono jako:

,,Zak³ad produkcji œrodków poprawiaj¹cych w³aœciwoœci gleby" w miejscowoœci
Przyborowice na dzia³ce o nr ewid. 56. Prawdopodobnie inwestor obawia³ siê
protestu mieszkañców wsi i w ten sposób okreœli³ inwestycjê. Kilkakrotnie
ulega³a zmianie nazwa inwestora. Umowê na budowê biogazowi w
Przyborowicach podpisa³a Polska Grupa Biogazowa Energetyka 5. Wykonawc¹
robót by³a MIDI ENERGIA S.A. Umowê zawarto 15 marca 2021 r. i opiewa³a
ona na kwotê 15.57 mln z³otych. Umowny okres budowy wynosi³ 9 miesiêcy.
Projektowana moc elektryczna biogazowi to 0.999 MWe, moc cieplna 0.960
MWt. Biogazownia dzia³a komercyjnie. Skupuje bioodpady i prowadzi sprzeda¿
masy pofermentacyjnej po zakoñczeniu cyklu produkcyjnego jako cennego
nawozu do u¿yŸniania gruntów rolnych. Podstawowym produktem jest energia
elektryczna dostarczana do pañstwowej sieci energetycznej. Planowana
produkcja energii elektrycznej to 8314 MWh/rok.  Podobnie jak biogazownia w
Sieñsku, zak³ad ten produkuje ciep³o, które jest wykorzystane do suszenia
drewna przemys³owego. Ciep³o to zasila 3 komory suszarnicze o poj. 112 m
szeœæ. ka¿da. Planowana produkcja ciep³a wynosi 7981 MWh/rok. Obecnie
w³aœcicielem tej biogazowi jest "Energetyka 15 Sp. z o.o." .

Fot. 5 Panel sterowania biogazowi w Sieñsku. Jest on
skonfigurowany z telefonem pana Remigiusza i jego syna
Paw³a. Sterowanie odbywa siê zdalnie. Tylko w przypadku
awarii wymagana jest interwencja rolnika.(1*)
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Podsumowanie
W kwietniu 2022 r. do "Rejestru Wytwórców Biogazu Rolniczego" w naszym

kraju by³o wpisanych 111 biogazowni. Gmina Gubin nale¿y do pionierów w tej
dziedzinie. Zawdziêczamy to biogazowi w Sieñsku, która by³a jedn¹ z pierwszych
w kraju, zbudowana przez rolnika. Biogazownie maj¹ wa¿n¹ rolê do spe³nienia
przy produkcji odnawialnej energii. S¹ one sterowalne. Mog¹ byæ w ka¿dej
chwili w³¹czone np. w przypadku braku energii z elektrowni wiatrowych czy ze
Ÿróde³ fotowoltaicznych. U naszych zachodnich s¹siadów ca³e gminy tworz¹
wydzielone "wyspy", które same produkuj¹ energiê dla potrzeb mieszkañców.
Jest to zadanie w³asne gminy tj. dostawa wody, odbiór œcieków czy odzysk
odpadów. Wa¿ne jest by energia i wszystkie dobra by³y produkowane i
konsumowane na miejscu. Nie ma wówczas strat na przesy³aniu energii i
kosztów transportu niezbêdnych dóbr. Taka jest przysz³oœæ dla nas, mieszkañców
Ziemi. Tylko energia odnawialna pozwoli przetrwaæ naszej planecie i zapewni
jej mieszkañcom niezbêdny komfort i jakoœæ ¿ycia.

1*- zdjêcia oznaczone tym znakiem pochodz¹ ze strony internetowej
www.tygodnik rolniczy.pl (XII 2018 r.). Podobnie wszystkie cytowane dane
liczbowe pochodz¹ z tego samego Ÿród³a i dotycz¹ tego okresu. Pozosta³e

zdjêcia autora.

Fot.6 Biogazownia o mocy 0.999 MW jest zlokalizowana ok. 0,2 km od wsi
Przyborowice w kierunku Kaniowa.
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Warszawa. 23. marca 1945.
Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków
Lp. 357/45/
Do
Biura Ziem Zachodnich w/m
Zgodnie z umow¹ Ob. Wojciechowskiego z Dyr. dr Stanis³awem Lorentzem

przesy³amy w za³¹czeniu instrukcjê dla formacyj Wojsk Polskich,
wkraczaj¹cych na tereny przywrócone Polsce. Elaborat ten zosta³ zamówiony
u Prof. dr Micha³a Walickiego, wraz z jego pomocnikami Dr Zdzis³awem
Kêpiñskim i mgr Krystyn¹ Sroczyñsk¹.

Naczelny Dyrektor Muzeów i Ochrony Zabytków
(Dr Piwocki Ksawery)

INSTRUKCJA
dla formacyj Wojsk Polskich wkraczaj¹cych na tereny przywrócone

Polsce.

Dotyczy ochrony i zabezpieczenia zabytków.
Na terenach miêdzy granic¹ zachodni¹ Polski w roku 1939, a rzekami Odr¹

i Niss¹ £u¿yck¹ oraz granic¹ Czecho-S³owacji formacje Wojsk Polskich
obejmuj¹ ochronê zabytków historii sztuki oraz zabezpieczaj¹ je przed
zniszczeniem i rozgrabieniem, wzglêdnie usuniêciem przez Niemców.

Co zabezpieczaæ?
Zabytkami s¹ przede wszystkiem obiekty wymienione w za³¹czonym

wykazie szczegó³owym, dalej zaœ wszystkie archiwa, zbiory starych
dokumentów i rêkopisów, muzea wszystkich rodzajów.

W ramach organizacyjnych Resortu Kultury i Sztuki powsta³ organ
centralny nazwany Naczeln¹ Dyrekcj¹ Muzeów i Ochrony Zabytków, który
posiada³ uprawnienia administracyjne, nadzorcze, wykonawcze i naukowe.

Dziêki J. Czabatorowi uda³o siê pozyskaæ oryginalny tekst "INSTRUKCJI
 dla formacyj Wojsk Polskich wkraczaj¹cych na tereny przywrócone
Polsce". Tekst Instrukcji powsta³ w marcu 1945 roku. Korzystaj¹c z okazji
warto zapoznaæ siê z wówczas obowi¹zuj¹cymi Wojsko Polskie przepisami
dotycz¹cymi sprawowania ochrony zabytków historii sztuki oraz
zabezpieczania ich przed zniszczeniem i rozgrabieniem.

INSTRUKCJA  dla formacyj Wojsk
Polskich
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Biuro Ziem Zachodnich przy Prezydium Rady Ministrów zosta³o powo³ane
w lutym 1945 r. Do g³ównych jego zadañ nale¿a³y przygotowanie projektu
organizacji administracji oraz "przeprowadzenie planowego przesiedlenia
ludnoœci na tereny, które w wyniku wojny przechodz¹ do Polski". (Projekt
organizacji Biura Ziem Zachodnich z 8 II 1945 r. Archiwum Akt Nowych,
Warszawa - Ministerstwo Administracji Publicznej nr 2388) W za³¹czonym
wykazie dopisano w okr¹g³ych nawiasach polskie nazwy miejscowoœci.
Zamieszczone w kilku przypadkach w nawiasach kwadratowych by³y w
oryginale.

Dzie³a sztuki, jak stare obrazy, rzeŸby (figury), monstrancje i kielichy koœæ.,
ornaty itp. meble stylowe, dywany, dawna porcelana i szk³o. Zbroje i dawna
broñ.

Wykopaliska prehistoryczne, jak urny (nawet pot³uczone skorupy), broñ i
narzêdzia przedhistoryczne z kamienia, bronzu i ¿elaza.

Biblioteki i ksiêgozbiory prywatne i koœcielne (zw³aszcza koœcielne ksiêgi
ozdobione malowid³ami)

Zabytkowe budowle, jak zamki, koœcio³y, pa³ace, ratusze.

Dawne instrumenty muzyczne
W szczególnoœci zabytki przedhistoryczne jako wa¿ne dla wyœwietlenia

kwestji osadnictwa s³owiañsko-polskiego na tych ziemiach przed zaborem
germañskim winne byæ przedmiotem najtroskliwszej opieki ze strony Wojsk
Polskich. Równie¿ starym figurom œwiêtych (pochodz¹cym z koœcio³ów)
rzeŸbionych w drzewie i malowanym lub z³oconym, oraz starym obrazom
(czêsto na deskach) zw³aszcza pochodz¹cym z koœcio³ów nale¿y siê szczególna
dba³oœæ. Zwracaæ uwagê na budynki teatrów i sale koncertowe i staraæ siê
uchroniæ przed zniszczeniem ich urz¹dzenia i wyposa¿enie.

Gdzie szukaæ obiektów zabytkowych podlegaj¹cych zabezpieczeniu?
We wszystkich miejscowoœciach (miastach) niezale¿nie od za³¹czonego

wykazu szcze-gó³owego dopytywaæ siê o:
muzea - Museen
archiwa akt dawnych - Archive alter Akten
biblioteki naukowe - Wissenschaftliche Biblioteken
prywatne zbiory sztuki - Private Kunstsammlungen antykwariaty dzie³

sztuki Kunstantik-variate
i znajduj¹ce siê w nich zbiory zabezpieczaæ.
Zwracaæ wszêdzie uwagê na koœcio³y, postêpuj¹c wed³ug poni¿ej okreœlonych

wytycznych (patrz "Sposób zabezpieczenia - koœcio³y")
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Zwracaæ uwagê na dwory, pa³ace i rezydencje wiejskie i zabezpieczaæ
znajduj¹ce siê tam bardzo czêsto stare obrazy, biblioteki, star¹ broñ, meble
stylowe, dywany, stare srebra, szk³a, porcelanê.

W miarê mo¿noœci (przy okazji rewizji, szukania kwater i t.d.) sprawdzaæ
mieszkania profesorów, doktorów, in¿ynierów, artystów, bogatych obywateli i
zabezpieczaæ znajduj¹ce siê tam zw³aszcza ksiêgozbiory (we Wroc³awiu,
Gdañsku i t.d.)

Zwracaæ uwagê na dworce, zw³aszcza towarowe i na bocznice kolejowe, oraz
na sk³ady towarzystw transportowych (spedycyjnych) przy dworcach i na
mieœcie. Przez wytypowanie personelu kolei oraz sprawdzanie napisów na
wagonach i baga¿ach wyszukiwaæ rzeczy zabytkowe przygotowane przez
Niemców do wywiezienia. Przesy³ki tego rodzaju mog³y iœæ równie¿ z terenów
polskich. Bezwzglêdnie przyjmowaæ wszystkie przesy³ki i baga¿e na których
jako miejsce skierowania (adres) lub miejsce pochodzenia zaznaczono w
napisie "muzeum" ("Museum") np. "Kaiser-Friedrich-Museum" Berlin,
"Prowinzialmuseum" Stettin lub tp. Spakowane w skrzynie itp. dzie³a sztuki
lub ksiêgozbiory itd. mog¹ siê znajdowaæ równie¿ w schronach
przeciwlotniczych, lub byæ porzucone w drodze. Nale¿y wiêc dopytywaæ
wszêdzie o porzucone w ucieczce przez Niemców baga¿e.

A. Sposób zabezpieczenia
Budynki które za³¹czony wykaz poleca opiece Wojsk Polskich jako zabytki

lub jako wa¿ne obiekty kulturalne, zabezpieczyæ przed skutkami uszkodzeñ
wojennych, a to w pierwszym rzêdzie przez naprawê dachów dalej przez
naprawê wybitych w murach dziur i ewent. je¿eli to mo¿liwe przez oszklenie
lub zabicie otworów okiennych dla zapobie¿enia zaciekania wody i
uniemo¿liwienia dostêpu dla osób niepowo³anych. Do wykonania tych prac
u¿yæ miejscowych Niemców lub jeñców i materia³ braæ jaki jest pod rêk¹.
Dachy za³ataæ choæby deskami. Podobnie mo¿na choæby deskami zabiæ otwory
w murach.

B. Tworzenie punktów zbiorczych dla zabytków przenoœnych
Poniewa¿ sta³e czuwanie nad rozrzuconymi po licznych miejscowoœciach i

miejscach obrazami, ksi¹¿kami, figurami itd. itd. jest niemo¿liwe nale¿y dla
zabytków ruchomych potworzyæ szereg punktów zbiorczych i tam je sk³adaæ.
Wykaz g³ównych i pomniejszych punktów zbiorczych tj. miejsc w zasadzie
odpowiednich dla ich utworzenia zostaje do³¹czony do instrukcji niniejszej.
Pozatym na punkty zbiorcze obróciæ mo¿na budynki lub lokalne
niezamieszka³e (najlepiej dawne muzea lub budynki publiczne jak sale teatrów
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lub kin.), o ile istnieje mo¿liwoœæ wystawienia bezwzglêdnie sta³ej warty Wojsk
Polskich. Nie tworzyæ punktów zbiorczych tam, gdzie pobyt Wojsk Polskich
mo¿e byæ choæby czasowo przerwany. Przy zmianie jednostek przekazaæ
placówkê zabezpieczenia zabytków jednostce WP obejmuj¹cej s³u¿bê w danej
miejscowoœci. W wypadku nag³ego i nieprzewidzianego odwo³ania oddzia³u,
przekazaæ placówkê zbiorcz¹ miejscowej w³adzy administracji cywilnej jeœli
taka istnieje, powierzaj¹c je osobom o nieposzlakowanej polskoœci i uczciwoœci.
Punkty zbiorcze powinny siê znajdowaæ w pomieszczeniach niedostêpnych
bez zezwolenia w³adz wojskowych polskich. Punkt zbiorczy zabytków powinien
o ile mo¿noœci posiadaæ magazyniera (podoficera WP) dysponuj¹cego
pomocnikami niemieckimi do zbijania skrzyñ i odpowiednim materia³em
drzewnym. Przyjmuj¹c przywo¿ony materia³ zabytkowy, magazynier by³by
obowi¹zany, w wypadku gdy zabytki s¹ niespakowane w skrzyniach, umieœciæ
je w skrzyniach zawczasu przygotowanych lub specjalnie na ten cel zbitych
na miarê zabytków oraz zaopatrzyæ skrzynie w napisy z nazw¹ miejscowoœci
oraz ewent. nazwiskiem posiadacza jeœli mo¿na ustaliæ. Wiedz¹c sk¹d zabytki
pochodz¹, dojœæ mo¿na do dalszych ukrytych zbiorów. W ¿adnym wypadku
nie umieszczaæ przedmiotów pochodz¹cych z ró¿nych miejscowoœci w jednej
skrzyni, chyba ¿e przedmioty posiadaj¹ trwa³e kartki przyczepione, z
odpowiednimi napisami. Ksi¹¿ki nie wymagaj¹ napisów z nazw¹ miejscowoœci.
Wszystkie przedmioty w punkcie zbiorczym zabytków powinny byæ spakowane
w skrzyniach.

O utworzeniu punktu zbiorczego zabytków nale¿y zaraportowaæ w³adzom
WP, które skolei zawiadomi¹ o miejscach zorganizowania punktów Naczeln¹
Dyrekcjê Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki.

C. Muzea, wiêksze archiwa i wiêksze biblioteki
którym nie mo¿na przydzieliæ sta³ej warty WP a których zbiory nie dadz¹

siê przewieœæ do punktów zbiorczych powinny dostaæ ochronê w postaci
zablokowania dostêpu i czêstego patrolowania lotnego.

Wszystkie zabezpieczone obiekty zaopatrzyæ w napisy w jêz. polskim i
rosyjskim: Ten dom i znajduj¹ce siê w nim przedmioty zosta³y przejête przez
Wojsko Polskie do dyspozycji Naczelnego Dowództwa.

Przy przewo¿eniu zbiorów z Muzeów do punktów zbiorczych zawsze zabieraæ
katalogi zabytków tj. katalogi kartkowe lub lepiej ksiêgi inwentarzowe
muzeów (informacji udzieli ew. dawny personel muzeów). Zreszt¹ wszêdzie
starannie zabezpieczaæ katalogi.

Odszukaæ dawnych pracowników muzeum i zabezpieczyæ ich w dowolny
sposób na miejscu, lub na punkcie zbiorczym, gdy¿ wyjaœnienia przez nich
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udzielone mog¹ mieæ du¿e znaczenie dla w³adz organizacyjno-naukowych
polskich.

Przez zasiêgniêcie jêzyka na miejscu ustaliæ czy nie wywieziono z danych
zbiorów jakiejœ partii materia³u zabytkowego wg³¹b Rzeszy; je¿eli tak - to
dok¹d. Zanotowaæ to starannie wraz z nazwiskami i adresami osób, które
udzieli³y, lub mog¹ udzieliæ odpowiednich informacji. Podobnie wywiedzieæ
siê o miejscowych w³aœcicieli zbiorów sztuki prehistorycznych i t.d. Ustaliæ
listê obecnych i osobno nieobecnych pracowników muzeum, archiwum i
biblioteki i t.d. z adresami lub z uwag¹: "Zabezpieczony w areszcie ochronnym
tam i tam".

Koœcio³y. Budynki zabezpieczyæ przez zarz¹dzenie i dopilnowanie
najkonieczniejszych napraw.

Tam, gdzie istnieje proboszcz (katolicki, lub ewangelicki) wzglêdnie inny
czynnik administracji koœcielnej powierzyæ jego pieczy troskê o zachowanie
zabytków ruchomych, zwracaj¹c mu uwagê, ¿e Rz¹d Polski posiada ju¿ od
dawna sporz¹dzone spisy inwentarzy tamtejszych koœcio³ów i czyni go
odpowiedzialnym za przechowanie monstrancji, kielichów, ornatów, rzeŸb i
obrazów, oraz ksi¹g koœcielnych w komplecie.

Gdy koœció³ jest pozbawiony nadzoru duchowieñstwa przewieŸæ stare figury,
wota, kielichy, monstrancje i inne kosztowne aparaty koœcielne oraz ornaty,
kapy, stare dokumenty, ksiêgi i rêkopisy (Zw³aszcza z malowanymi ozdobami)
do punktów zbiorczych spakowawszy do skrzyñ z napisem miejscowoœci i
nazw¹ koœcio³a (wezwaniem), lub przynajmniej trwale przymocowan¹ kartk¹
tekturow¹, lub drewnian¹ z odpowiednim napisem. Pakowaæ tak, aby siê nie
pot³uk³y, owijaæ.

W dworach, pa³acach, i mieszkaniach prywatnych, antykwariatach i t.d.,
przedmioty opakowaæ jak wy¿ej i przewieŸæ do punktów zbiorczych.

Uwaga ogólna do zasad zabezpieczania
D. Przedmiotów, lub ca³ych zbiorów, które nie maj¹ pozostaæ na miejscu i

musz¹ byæ odes³ane do punktów zbiorczych, lub do Centrali Zbiorczej Zabytków
w Warszawie, Muzeum Narodowe, Aleja 3-Maja 13. w ¿adnym wypadku nie
wysy³aæ poczt¹ lub frachtem kolejowym nawet za asekuracj¹ pieniê¿n¹.
Przedmioty te wolno przesy³aæ tylko pod konwojem Wojsk Polskich.

E. Je¿eli ani przewiezienie do bezpiecznych punktów zbiorczych, ani
przydzielenie sta³ej warty na miejscu nie jest mo¿liwe, nale¿y po starannym
zapakowaniu przedmiotów w skrzynie i zaplombowaniu wzglêdnie
opieczêtowaniu zarówno skrzyñ, jak i lokalu, w którym zostan¹ z³o¿one -
powierzyæ nadzór nad pozostawionym zbiorem przedstawicielowi miejscowej
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w³adzy administracyjnej polskiej (o ile mo¿noœci z wydzia³u kultury, lub z
nauczycielstwa) wzglêdnie nawet miejscowemu niepodejrzanemu niemcowi,
uœwiadamiaj¹c osoby, której siê zbiory powierza o najsurowszej
odpowiedzialnoœci za ich ca³oœæ. Nale¿y te¿ pozostawiæ odpowiednie napisy z
pieczêciami na lokalach i w rêkach osoby nadzoruj¹cej. Nazwisko owej osoby
nale¿y starannie zanotowaæ wraz z adresem i zadepeszowaæ o takim
za³atwieniu do Ministerstwa Kultury i Sztuki, Wydzia³ Rewindykacji w
Warszawie.

Jakie prowadziæ ewidencje i notatki i o czym donosiæ zaraz
Ministerstwu Kultury i Sztuki.

Prowadziæ œcis³¹ ewidencjê (zapisy) wszystkich zabezpieczonych obiektów.
W ewidencji zaznaczyæ: adres i rodzaj przedmiotów zabezpieczonych, sposób
zabezpieczenia, nazwisko i adres osoby, której powierzono nadzór, nazwiska
i adresy dawnych pracowników, muzeum, lub archiwum, oraz nazwisko
zabezpieczaj¹cego z podaniem formacji. Notowaæ ka¿dy punkt zabezpieczony
i ka¿dy punkt z którego zabrano lub gdzie znaleziono jakieœ przedmioty
podlegaj¹ce zabezpieczeniu.

Powy¿ej podane wykazy przesy³aæ drog¹ s³u¿bow¹ do Ministerstwa Kultury
i Sztuki mo¿liwie czêsto.

Zabezpieczenie lub ujêcie obiektów wymienionych w wykazie szczegó³owym
lub innych wa¿nych komunikowaæ natychmiast depesz¹ do Min. Kultury i
Sztuki, Wydzia³ Rewindykaci w Warszawie, z uwzglêdnieniem tych samych
wszystkich danych, co w ewidencji sta³ej (pisownia oryginalna).

Wielokrotnie na ³amach biuletynów SPZG wystêpuje z
proœb¹ o przekazywanie eksponatów obrazuj¹cych historiê
naszego miasta. W ekspozycji posiadamy znikom¹ iloœæ
zabawek z czasów powojennych. Poniewa¿ naszymi
najczêstszymi goœæmi s¹ dzieci i m³odzie¿, chcielibyœmy
pokazaæ czym bawili siê ich poprzednicy. Opowiadanie bez
prezentacji nie zawsze jest ciekawe. No bo np. któ¿ z
Pañstwa jeszcze pamiêta elektroniczne gry (urz¹dzenia na

bateriê) gdzie kwadraciki przepycha³y inne kwadraciki lub wilk gania³  za
zaj¹cem. By³o wiele innych ciekawych zabawek. Mo¿e ktoœ z Pañstwa nie
wyrzuci³ zabawek sprzed lat? Prosimy o przekazanie do naszej ekspozycji.
Bêdziemy bardzo wdziêczni (68 455 81 62).

Spo³eczny Opiekun Izby Muzealnej

Szanowni Pañstwo !
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Ksi¹¿ka napisana przez œp. Kazimierza Ostrowskiego powsta³a krótko
przed Jego œmierci¹.  Zd¹¿y³ napisaæ - nie zd¹¿y³ jej wydaæ. Domniemam,
¿e tego tekstu nie czyta³ nikt. ¯ycie napi-sa³o taki scenariusz. Redakcja
postanowi³a we fragmentach upubliczniæ ksi¹¿kê.

Kazimierz Ostrowski
Zachodni wiatr

Tytu³em wstêpu

14 grudnia1945 roku przyjecha³em do Gubina, wojskowym samochodem
marki ZIS jako ¿o³nierz Wojsk Ochrony Pogranicza oraz kierowca tego
samochodu.

Poprzednio by³em ¿o³nierzem 13 pp 5 Dywizji II Armii Wojska Polskiego.
We wrzeœniu 1945 r. zosta³em oddelegowany do nowo-powsta³ego W O P -u,

jako  kie-rowca   i skierowany do Rzepina, a  nastêpnie do Poznania  po
samochody. Tam  otrzyma³em  radziecki  samochód  ciê¿arowy  marki  ZIS,
którym w listopadzie przyjecha³em  do W O P -u  w  Kroœnie  Odrzañskim. Po
przeszkoleniu i wymianie prawa jazdy  z  rosyjskiego  na   pol-skie,   skierowano
mnie  do 7 komendantury WOP w Sêkowicach  ko³o  Gubina. Tote¿ jako
Pionier Ziemi Powiatu Gubiñskiego  i  miasta  Gubina  zamieszka³y  tu  na
sta³e, znam to mia-sto, jakoby  od  podszewki.

W lutym 1945 roku, ponad tydzieñ trwa³y walki o zdobycie Gubina przez
wojska sowiec-kie. Skutki tych walk by³y fatalne. Miasto leg³o w gruzach w
75 %. Szczególnie œródmieœcie obrócone by³o w pierzynê.

Bêd¹c jeszcze ¿o³nierzem, czasem  ³azi³em  po  tych  gruzach  z dusz¹ na
ramieniu,  pomimo  strachu, który  czyha³  na  ka¿dym  kroku  na  moje ¿ycie
i  na  moj¹  nie  m¹dr¹   wyobraŸniê. By³y jeszcze  miejsca  zaminowane.
Le¿a³y pociski  i niewypa³y pozosta³e po wojnie. Dowo-dem  tego, w marcu
1946 roku, trzech m³odych ch³opców wylecia³o w powietrze na "Górze Œmierci
tylko jeden z nich prze¿y³, straciwszy obie nogi,(póŸniejszy mechanik do
motocykli pan J, Bielan z ulicy Legnickiej).

Gubin wygl¹da³ jak po trzêsieniu ziemi. Centrum  miasta, to sama rozpacz.
Ulice nie prze-jezdne. Jak tu zamieszkaæ?, zastanawiali siê rozgoryczeni
przybysze. Tyle gruzu, co z tym zro-biæ i gdzie to wywoziæ. Z pocz¹tku
podziwia³em tych, co  na tych gruzach szukali   sobie miejsca zamieszkania.
A potem sam to zrobi³em, (tylko ¿e na wsi) zak³adaj¹c rodzinê, zako-chany w
tej nowej Ziemi Gubiñskiej ,któr¹ nam tu przydzieli³o nowe Pañstwo Polskie,
PRL.
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Po rozbiorze  Polski podczas II wojny œwiatowej  na  podstawie   protoko³u
"Ribentrop - Mo³otow",  tereny  polskie po Bug, zajête  przez wojska  sowieckie,
pozosta³y przy Zwi¹zku Sowieckim, zaœ Pañstwo Polskie poszerzono na zachód
po Odrê i Nysê £u¿yck¹.

Ostatecznie zosta³o to potwierdzone na Konferencji Poczdamskiej w sierpniu
1945 roku, przez cztery  wielkie mocarstwa, Angliê, Francjê, Stany
Zjednoczone  i Zwi¹zek Radziecki. Terytorium poniemieckie, Ziemie Zachodnie
i Pó³nocne przyznane Polsce, za utracone Kresy Wschodnie, Wileñszczyznê,
Polesie, Wo³yñ, Podole oraz kilka  milionów  narodu  Polskiego

Naród Polski z tamtych terenów, który prze¿y³  wojnê na tych "kresach
oraz  naród   wywieziony  na   Syberie  i  Kazachstan,  a zosta³  przy ¿yciu,
powraca³  do kraju  i  by³  kierowany  w³aœnie  na  ziemie "odzyskane".

Moje miasto Gubin  i  ziemie  powiatu Gubiñskiego, jako "Ziemie Odzyskane"
zosta³y  za-siedlone i zagospodarowane   co  najmniej  w  80%, "Kresowiakami".
Tych przesiedleñców z polskich  ziem i terenów  na wschodzie przywiezionych
na  Ziemie  Odzyskane urzêdowo nazywano "Repatriantami".

My Polacy,  umiemy  czasem  po narzekaæ, po p³akaæ, a  szczególnie  poœmiaæ
siê oraz po-drwiæ w ró¿nych  anegdotach, czy w dowcipach. po psioczyæ a
nawet trochê przesadzaæ. Tu-taj w Gubinie te¿ zdarza³y siê nie które  dowcipne
powiedzonka  i  nie tylko w Gubinie.

S³ysza³o siê, to przewa¿nie na partyjnych zebraniach. Mówca otwieraj¹c
zebranie w galopie swojego myœlenia tak siê oto odzywa³ "TOWARZYSZKI,
TOWARZYSZE I WY LUDZIE Z ZA BUGA".

Wspominam  o  tym  dlatego  by  w przysz³oœci m³odym historykom nie
przysz³a do g³owy, jakaœ w¹tpliwoœæ lub niewiara, by takie wiadomoœci,
"miêdzy bajki w³o¿yæ", co w  obecnych  ju¿  czasach, 2007 r.  zaczyna, wyp³ywaæ
i pokazywaæ siê wielu ideologów, niedowiarków, partyjnych  dzia³aczy,
medialnych krzykaczy o zabarwieniu  marksistowskim  czy faszystow-skim,
a  nawet   próba " wybielania"  hitleryzmu  czy totalitarnego stalinizmu.

To prawda, ¿e  czas  goi  rany. Jest  2007 rok.
W maju, naród Polski, wraz z innymi narodami Europy obchodzi zawsze

rocznicê zakoñczenia  II Wojny Œwiatowej. Wiêc  ta wojna BY£A, te  obozy i
³agry BY£Y, ten "Holo-kaust" BY£, ta wêdrówka po œwiecie, wypêdzonych,
wygnanych, z w³asnych domów, wy-wo¿onych  narodów  na Syberie i
Kazachstan, BY£A. Pamiêtajmy o tym zawsze (Nasze  m³ode  pokolenie  nie
maj¹ce zatrudnienia w obecnych czasach szczególnie  o  skrajnych  po-gl¹dach,
jest  wysoce  podatne na skrajne zachowania polityczne czy  patologiczne.

Czasem  trudno  im  siê  dziwiæ, ¿e maj¹ w¹tpliwoœci co do egzystencji,
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skoro widz¹  rz¹-dz¹cych krajem, nie wiarygodnych,        sk³óconych polityków
a pañstwo skorumpowane bez rozwoju, bez nadziei o s³abej  stabilizacji,
politycznej, rozszarpywane strajkami, protestami  to  te¿ m³odzi Polacy
"salwuj¹"  ucieczk¹   za granicê "za chlebem panie,  za chlebem".

Mowa tu o pe³zaj¹cej jeszcze "Demokracji" pod koniec lat
dziewiêædziesi¹tych, (nawet do 2007 roku).

Ja  pisz¹cy  te  kartki, osobiœcie  t¹  tragediê  wojenn¹, na  swoich  w³asnych
barkach   tar-ga³em, jako  naoczny  œwiadek  tych  wydarzeñ,  w  nich
uczestniczy³em  i  prze¿y³em.

Wiele prze¿ytych wydarzeñ ju¿ opisa³em w moich  poprzednio  wydanych
ksi¹¿kach  ta-kich,  jak "Kazachstañczyk", "Powiat na Rubie¿y", "Jesienna
Mi³oœæ"  "Wspomnienia z Po-dró¿y", "Moja Dywizja", "Prace na konkurs",
"Gertruda", "Nic nie mów".

Pokaza³em  tylko czêœciowo historyczne wydarzenia i tu³aczkê  Narodu
Polskiego w czasie wojny i po wojnie.  W mojej pracy literackiej, to znaczy
tyle, ile zapamiêta³em i doœwiadczy-³em osobiœcie.

W tej ksi¹¿ce, chcê pokazaæ ,szanownym czytelnikom,  uci¹¿liwoœæ  ¿ycia
na pograniczu  naszego  Pañstwa Polskiego z nowym Pañstwem Niemieckiej
Republiki Demokratycznej, oraz  przedstawiæ  w du¿ym skrócie rozwój i upadek
miasta Gubina.

Postaram siê równie¿ przynajmniej czêœciowo przedstawiæ upadek Powiatu
Gubiñskiego, ¿ycie jego mieszkañców w Gminach, wiejskich i tych  bezradnych
urzêdników powo³anych na stanowiska pañstwowe w Starostwie a potem w
Powiatowej Radzie Narodowej, którzy  do tego  siê  przyczynili.

Chcê te¿ nawi¹zaæ do pocz¹tkowej, bym powiedzia³ ostro¿nej integracji i
wspó³pracy oby-dwóch, s¹siaduj¹cych ze sob¹ narodów przez  dobrze strze¿on¹
Granicê, tak przecie¿ niedaw-nych sobie wrogów.

Ta niewielka ksi¹¿eczka, któr¹ przedstawiam szanownemu czytelnikowi,
myœlê ¿e znajdzie powszechne zainteresowanie wœród m³odzie¿y, przede
wszystkim  m³odzie¿y szkolnej o ¿yciu im najbli¿szych, dziadków, pradziadków.

Autor

Domek w lesie

Zawsze, kiedy zdarza³o  mi  siê jechaæ t¹  szos¹ z Gubina do Lubska a
szczególnie do wioski Czarnowice  czy Stargardu G¹biñskiego lub innych
miejscowoœci le¿¹cych na tej trasie przychodzi³o mi na myœl  to

Wydarzenie.
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By³em wtedy ¿o³nierzem 7 komendantury Wojsk Ochrony Pogranicza w
Sêkowicach ko³o Gubina.

Wydarzenie nieplanowane, niespodziewane, niechc¹ce, zaistnia³o w drugim
dniu œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w porze wieczornej dnia 26 grudnia 1945 roku.

Wra¿enie jakie odnios³em z tamtej sytuacji, z tamtego wieczoru pozosta³o
na zawsze w pamiêci mojej "makownicy".

Za  ka¿dym  razem, kiedy  jadê  t¹ drog¹, moja  twarz,  jakby  automatycznie
powraca  siê w  t¹  stronê lasu,  gdzie  widzê  ten  domek, te  zabudowania
gospodarcze a  raczej te dwa domki z budynkami pomocniczymi, których
dawno  ju¿  niema. Te dwa domki mieszkalne pobudowane nie daleko szosy,
ukryte w lesie sosnowym w œród ³adnych wysokich osiemdziesiêcioletnich a
mo¿e i stuletnich drzew. Ca³oœæ ogrodzone heblo-wan¹  bia³o pomalowan¹
sztachet¹ wraz z bram¹ wjazdow¹, znik³y z powierzchni ziemi.

Niema po nich œladu. Nawet ten piêkny sosnowy las zosta³ wyciêty. A by³y
to wtedy nowe budynki zbudowane, przypuszczalnie,  tu¿  przed  wybuchem
II Wojny  œwiatowej . Bowiem ich architektura w pe³ni pokrywa³a siê z
nowoczesnoœci¹ tamtych  czasów, budowanych obiektów mieszkalnych na
ziemiach Rzeszy  Niemieckiej.  Nie  by³y  to  budynki typu miejskiego. Posesja
znajdowa³a siê 5 kilometrów  od  miasta Gubina, oraz  500  metrów od wioski
Pleœno. Nie by³a  to te¿ leœniczówka, chocia¿  na  pierwszy rzut oka, pasowa³o
to na zagrodê go-spodarstwa leœnego.

Aktualnie w tamtym czasie, mieszka³ tam  obywatel  niemiecki, czeskiego
pochodzenia, o którym póki co, nikt nic nie wiedzia³ z nap³ywowych
mieszkañców  s¹siedniego  Pleœna,  lub innych prawie pe³nych ju¿ okolicznych
wioskach. Dziwnym te¿ by³o i to, ¿e wszystkich Niemców wysiedlono, tylko
ta jedna rodzina w tym lesie pozosta³a. Uwa¿ano ich przecie¿ za “faszystów",
"hitlerowców".

Jeszcze œwie¿e bolesne rany po niedawno zakoñczonej wojnie, nie  zagoi³y
siê, a tu jakby jakieœ "przywileje" i to komu, jakiemuœ staremu Niemcu nadane.
Nie nawi¹zywano z nimi ¿adnych kontaktów, ze  strony spo³ecznoœci wiejskiej
Pleœna  czy mieszkañców Gminy Czarnowice. Oni  równie¿  nie byli skorzy
do nawi¹zywania   dobros¹siedzkich stosunków  miêdzyludzkich. Pozostawali
d³ugi czas, a nawet i lata w cieniu  tajemniczoœci.

Czasem chodzi³y  wœród  mieszkañców Pleœna s³uchy, ¿e nie widaæ  coœ
tego  starszego  pana, który czêsto by³ widziany w swoim obejœciu. Jedni
mówili, ¿e chyba choruje, inni zaœ bardziej dociekliwsi, znaj¹cy siê na
wszystkim, powiadali, ¿e widzieli "Niemca" jak po gubiñskich gruzach siê
"szwenda³".  A jeszcze inni przysiêgali ¿e widzieli go czasem  nawet w asy-
œcie milicjantów.
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By³y to czasy trudne do egzystencji, a co dopiero do integracji spo³eczeñstw
z ró¿nych stron kraju i zagranicy.   Nawet  ci, co  byli  powo³ywani  do  pe³nienia
obowi¹zków na stanowiskach jakichkolwiek urzêdów administracji
pañstwowej. Szczególnie towarzysze partyjni, ustawiali siê wobec siebie  z
dystansem.  " Ostro¿noœæ  nie zawadzi". Nie by³o pe³nego zaufania do ludzi
nap³ywowych z ró¿nych stron kraju.  Jedni przyjechali na osadnictwo i z
wielk¹ trosk¹ urz¹dzali  siê  w  wybranych  sobie domach lub  kwaterach, czy
gospodarstwach rolnych.

Zaœ inni, których te¿ by³o nie ma³o, na szaber i z³odziejstwo przyjechali.
Wykradali co siê da³o, wywozili do centralnej Polski. Szczególnie meble, obrazy,
fortepiany, narzêdzia rolnicze, ceg³y oraz urz¹dzenia fabryczne, których
Rosjanie jeszcze nie zabrali.

Byli  oczywiœcie  i  tacy, których z  nakazem partyjnym  przys³ano  w   celu
tworzenia w³adzy ludowej i obsadzania ró¿nych stanowisk w urzêdach
pañstwowych i administracyj-nych.

To wszystko dzia³o siê w wielkim i strasznym ba³aganie. Wielu z tych
nas³anych przybyszów, niew¹tpliwie chcia³o  jak najlepiej siê "ob³owiæ", szybko
jak najwiêcej “nachapaæ",  na  cudzej  krzywdzie  siê  dorobiæ.

Taki galimatias by³  wysoce niekorzystny dla  stabilizacji  i rozwoju ¿ycia
ludzi, którzy przyjechali tu na sta³e. Po wysiedleniu ludnoœci niemieckiej,
niewielka iloœæ Niemców (fachowców)  zosta³a  zatrzymana do rozruchu,
ró¿nych urz¹dzeñ przemys³owych. Wœród tych Niemców znajdowa³y siê
niedobitki  hitlerowskiego Wermachtu oraz gestapowców, którzy tworzyli tu
podziemne organizacje w postaci "Werwolfu" czy  komórki "Freies
Doutschland". Oni równie¿ wiele z³a przysporzyli swoj¹ dywersyjn¹
dzia³alnoœci¹ w³adzom PRL-u, oraz strachu tu przyby³ej na  tê ziemiê, ludnoœci.

Tutaj w Gubinie mieliœmy prawdopodobnie przyk³ad tej dzia³alnoœci w
postaci np. podpalenia Szko³y Gimnazjalnej przy ulicy Warszawskiej, jak te¿
Teatru na Wyspie Strzeleckiej.

Myœlê, ¿e mo¿na wierzyæ naocznemu  œwiadkowi, który tak oto opisuje to
wydarzenie (cytujê fragmenty wspomnieñ Jerzego Michalaka, mieszkañca
miasta Gubina, ówczesnego  funkcjonariusza  Milicji Obywatelskiej).

 "Mnóstwo codziennych zdarzeñ notowanych przez Milicjê Obywatelsk¹,
ochrona istniej¹cego wówczas jeszcze dobra w postaci budynków
mieszkalnych szkó³, zabytków muzeum (obecny WDT), zatar³y w pamiêci
szczegó³owy wygl¹d , jak zewnêtrzny tak i wewnêtrzny, utraconego przez
Gubin obiektu, to jest gimnazjum.

By³ to obiekt okaza³y, do którego wchodzi³o siê po schodach betonowych
siêgaj¹cych wysokiego parteru. By³a to jesieñ roku 1945, koniec wrzeœnia
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lub  pocz¹tek  paŸdziernika, (niektórzy twierdz¹ ¿e by³ to luty 1946 roku).
Dok³adn¹ datê mo¿na ustaliæ na podstawie ksi¹¿ki (kontroli dochodzeñ), która
byæ mo¿e znajduje siê jeszcze w KW MO w Poznaniu lub w archiwach
przejêtych przez KW MO Zielona Góra od Poznania. Tego dnia na polecenie
prze³o¿onych, dokonywa³em  obchodu  miasta. W pewnym momencie,
znajduj¹c siê w okolicy baszty ko³o Domu Towarowego  (WDT - wówczas by³o
tam muzeum), a w piwnicach zgromadzone  zabytki, dostrzeg³em,  patrz¹c  w
kierunku rzeki Nysy, najpierw  cienkie  smugi, które w miarê up³ywu czasu
przechodzi³y w coraz  gêstszy  dym. Okaza³o siê, ¿e  p³onie gimnazjum  przy
ulicy Warszawskiej (dziœ ul. Obroñców Pokoju).

Jeœli nie pierwszy to na pewno by³em jednym z pierwszych, który przyst¹pili
do  ratowania dobytku znajduj¹cego siê w p³on¹cym gimnazjum. W
miêdzyczasie wiadomoœæ o po¿arze, dotar³a do Komendy Powiatowej Stra¿y
Po¿arnej w Gubinie, sk¹d przyby³a pomoc dziêki której, wraz z cywilnymi
osobami zdo³aliœmy wynieœæ czêœæ sprzêtu i pomocy szkolnych, oraz gady i
p³azy zakonserwowane w s³ojach.

Uratowaliœmy tyle,  na ile pozwoli³ nam ogieñ. Z braku œrodków gaœniczych,
ze smutkiem i ¿alem bezradnoœci¹ obserwowaliœmy rozprzestrzenianie siê
¿ywio³u, który ju¿ nawet nie pozwala³ zbli¿yæ siê i stwierdziæ jakiego dobra i
ile pad³o pastw¹ p³omieni.

Do zgliszcz  powojennych dopisano jeszcze jeden obiekt podpalony zbrodnicz¹
rêk¹. Materia³y dochodzeniowe wskazywa³y i¿ podpalaczem by³ Niemiec w
wieku oko³o piêædziesiêciu - szeœædziesiêciu lat.

Dalsze jego losy zosta³y pod znakiem zapytania. Na ten temat nie bêdê
pisaæ. Czytaj¹cy mo¿e postawiæ pytanie - dlaczego zdecydowa³em siê dopiero
po up³ywie tylu lat, wspomnieæ o tym wydarzeniu? - Odpowiadam.
Sprowokowa³a mnie wypowiedz burmistrza miasta, pana Czes³awa
Fiedorowicza, oraz fakt, ¿e powa¿niej histori¹ Gubina zainteresowa³o siê
Stowarzyszenie Pionierów Miasta Gubina i Ziemi Gubiñskiej, szczególnie
cz³onkowie komisji historycznej.

S¹dzê, ¿e wspomnienia moje, wzbogac¹ jeszcze ¿yj¹cy cz³onkowie naszego
Stowarzyszenia"… (koniec cytatu)

Czes³aw Fiedorowicz, wspomniany przez Jerzego Michalaka w okresie
powstania Stowarzyszenia Pionierów Miasta Gubina i Ziemi Gubiñskiej, by³
burmistrzem Gubina. To on w³aœnie by³ pomys³odawc¹ i organizatorem
powo³ania wy¿ej ju¿ wspomnianej organizacji w roku 1993.

Wspomniane ju¿ tutaj, niemieckie organizacje czy grupy typu
partyzañskiego, jak grupy  "Werwolf" lub komórki "Freies Deutschland", które
powsta³y  na tych ziemiach tu¿ po zakoñczeniu II wojny œwiatowej, musia³y
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mieæ jakieœ kontakty z miejscow¹ ludnoœci¹. A szczególnie zimow¹ por¹, trzeba
mieæ jakieœ mieszkanie mocno zakonspirowane, trzeba przecie¿ coœ jeœæ, gdzieœ
spaæ, mieæ ciep³y k¹t. Grupy te, mog³y dobrze rozwijaæ swoj¹ dzia³alnoœæ (i to
robi³y) kiedy jeszcze by³y tu Niemcy.

Z chwil¹ wysiedlenia Niemców za Odrê i Nysê £u¿yck¹, dzia³alnoœæ
"partyzañska" tych wspomnianych faszystowskich grup by³a bardzo trudna.

Nie mniej jednak, te grupy by³y groŸne po przegrupowaniu siê na grupy
"dywersyjne". Po mimo tych trudnoœci, niektóre zadania wytyczone, zadania
trudne, uda³o im siê zrealizowaæ na terenie naszego powiatu i miasta Gubina.
Ot chocia¿ by spalenie szko³y Gimnazjum przy ulicy Warszawskiej, czy obiektu
teatralnego na Wyspie Strzeleckiej. Obiekty te z po¿ogi wojennej, wysz³y jakby
obronn¹ rêk¹, ca³e i piêkne, stercza³y na horyzoncie gruzu rozbitych obiektów
œródmieœcia, zniszczonego miasta Gubina. Dopiero tu¿ po zakoñczeniu wojny
zosta³y zniszczone po¿arem przez niewidzialn¹ rêkê.

A mo¿e jeszcze jakieœ by³y plany, niedosz³e do niszczenia o których przecie¿
nikt nie wie-dzia³ ze spo³eczeñstwa, a w³adza ludowa UB i MO  dusi³a to w
swoich s³u¿bowych raportach.

Jedynie z  relacji  tu  wspomnianego naocznego œwiadka wynika, ¿e kogoœ
wtedy zatrzymano i rzekomo prowadzono œledztwo, ale sam  naoczny œwiadek
nie chcia³ w koñcu tego udokumentowaæ w swoim wspomnieniu.

Mieszkañcy miasta Gubina miêdzy sob¹ szemrali po cichu, ¿e pewnie
dokonali tego czynu Niemcy. Podjête œledztwo w tamtym czasie, przez Gubiñski
Urz¹d  Bezpieczeñstwa i Milicjê Obywatelsk¹, nie doprowadzi³o do wykrycia
sprawców podpalania.

Mieszkañcy miasta i ca³ego powiatu  gubiñskiego nie znali jakichkolwiek
dzia³añ "partyzañskich", za wyj¹tkiem tych prawdo podobnych  podpaleñ.
Zadaniem tych grup i grupek by³o prowadzenie dzia³alnoœci dywersyjno-
terrorystycznej na terenie ca³ych ziem odzyskanych zachodnich i pó³nocnych,
gdzie tylko siê da. Szczególnie  dzia³alnoœæ ich  by³a zwrócona na dywersjê w
du¿ych miastach.

Grupy te znajdowa³y zwolenników wœród tych Niemców, którzy pozostali w
Polsce do tak zwanego rozruchu przemys³owego.

Ludnoœæ tutejsza, jak ju¿ wspomnia³em by³a zdezorientowana. Nie by³a
informowana o jakichkolwiek zagro¿eniach. A je¿eli ktoœ posiada³ radio, to
wiadomoœci nadawano tylko w pierwszym programie. Reszta kana³ów
radiowych by³a zag³uszana, szczególnie zagraniczne.

W³adze Urzêdu Bezpieczeñstwa i Milicja Obywatelska, równie¿ nie W³adze
Urzêdu Bezpieczeñstwa i Milicja Obywatelska, równie¿ nie informowa³y o
swoich sukcesach o rozbiciu jakichœ wiêkszych lub mniejszych grup
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dywersyjnych. Wachlarz postêpowañ karnych by³ bardzo ró¿norodny i groŸny,
jak ró¿ny by³ ich ciê¿ar. Przyk³adowo: sprawa posiadania broni,
antypañstwowa propaganda, czy dzia³alnoœæ dywersyjna udowodniona a
czasem nie udowodniona, spotyka³y siê z wysokimi wyrokami.

Weryfikacjê zbrodniczych czynów opierano na Dekrecie z dnia 31 sierpnia
1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy jak i
dla zdrajców narodu Polskiego.

Powy¿szy Dekret po 1948 roku by³ aktem prawnym do wysuwania oskar¿eñ
wobec prawdziwych lub tylko domniemanych wrogów politycznych na równi
ze zdrajcami i kolaborantami.

Wprowadzony Dekret PKWN z dnia 23 wrzeœnia 1944 roku, Kodeks Karny
Wojska Polskiego, do którego KKWP z 1932 roku, w³¹czony zosta³ Rozdzia³
XVII /art. 81-103/ i dotyczy³ zbrodni stanu.

W obszarze tych artyku³ów, by³y wysokie kary,  po wy¿ej  10 lat i przewa¿nie
do kary œmierci w³¹cznie. Wyroki, jakie zapada³y w  tych procesach, by³y
szczególnie represyjne. Znacznemu obostrzeniu stanowi³y przed referendum
w 1946, jak równie¿ po referendum.

Proszê zwróciæ uwagê, jakie zapada³y wyroki. Przewa¿nie kara œmierci.
Mo¿na sobie wyobraziæ, jak du¿o niewinnych ludzi zginê³o.

Bez przepustki
Wróæmy do owego wspomnianego ju¿ wydarzenia z 25 grudnia 1945 roku.
Jak wspomnia³em by³em ¿o³nierzem VII Komendantury Wojsk Ochrony

Pogranicza w Sêkowicach. Jest œwiêto Bo¿ego Narodzenia 1945 roku. Pierwsze
wolne œwiêto po II wojnie œwiatowej. Oficerowie i podoficerowie w tym czasie
mieli spory "luz". Wszyscy byli frontowymi, doœwiadczonymi ¿o³nierzami.
Wielu z nich wyjecha³o na œwiêta do domów. Zaœ ¿o³nierzami,  ju¿ z jesiennego
poboru wzmocniono posterunki na czas œwi¹teczny, jak równie¿ wzmocniono
czujnoœæ wojskow¹.

Pomimo tego wspomnianego "luzu", dyscyplina wojskowa w tych czasach
musia³a byæ rygorystyczna. Czy tak by³o? Pozosta³a czêœæ wojska szuka³a
rozrywki na miejscu i w okolicznych wioskach. W tym czasie Gubin nie
posiada³ jeszcze takich  obiektów  przysposobionych  do celów rozrywkowo
kulturalnych, jak wiejskie œwietlice, które by³y ju¿ zagospodarowane przez
gminy Czarnowice, Grabice, Pole, Strzegów czy Niemaszchleba oraz gminê
Biecz.

W œród przyby³ych tu mieszkañców na Ziemie Zachodnie, pojawi³o siê du¿o
m³odzie¿y p³ci damskiej, m³odych dziewczyn oraz wiele m³odych wdów,
szczególnie repatriantów. Ponadto jednostki wojskowe dokona³y demobilizacji
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¿o³nierzy frontowych, a w tym równie¿ m³odych ch³opców z terenów polskich
zagarniêtych przez Zwi¹zek Radziecki.  D³ugo szukali siê na wzajem. Czy z
dobrym skutkiem?  Tego nie mo¿na powiedzieæ. Wiele rodzin ju¿ nie istnia³o,
wiele m³odych ¿o³nierzy nie wróci³o do swych rodzin na Syberii czy w
Kazachstanie.

25 grudnia, w pierwszy dzieñ œwiat Bo¿ego Narodzenia, wieczorem czterej
m³odych ¿o³nierzy w stopniu kaprala, wybra³o siê na zabawê taneczn¹ do
miejscowoœci Czarnowice. M³odzi doœwiadczeni frontowcy w doskona³ym
nastroju, uzbrojeni po zêby w broñ krótk¹ i pepesze, ruszyli poln¹ dró¿k¹ z
Sêkowic przez las w kierunku Pleœna. By³a godzina dziewiêtnasta, kiedy
wyszli na szosê prowadz¹c¹ z Gubina do Lubska .

W kierunku Czarnowic, uszliœmy nieca³e 200 metrów, gdy us³yszeliœmy
g³oœne zachowanie siê ludzi w domku w lesie. Tylko kontury zabudowañ by³y
widoczne w tak¹ porê, ale œwiat³a w oknach dawa³y niez³¹ widocznoœæ. W
tak  oœwietlonych oknach  zauwa¿yliœmy jakby szarpanie siê kilku mê¿czyzn.
Podczas tej szamotaniny w chacie us³yszeliœmy g³oœne krzyki. Wtedy nasz
kapral kolega Mietek, puœci³ seriê z pepeszy po koronach sosnowego lasu.
Chcieliœmy otoczyæ zabudowania, lecz nie zd¹¿yliœmy, bowiem dwóch
osobników przez okno z tamtej strony budynku wyskoczy³o i ile si³ w nogach
da³o nura w las. Nasza strzelanina za uciekinierami widocznie nie da³a
¿adnego rezultatu, pomimo pogoni, za nimi a¿ do torów kolejowych.

 Na ganek domku wyszed³ starszy pan z podniesionymi rêkami  i poprosi³
by nie strzelaæ. Zapyta³em, kto on jest i co tutaj siê sta³o. Zaprosi³ nas do
œrodka. Weszliœmy we dwóch, ja i Witek do chaty. Dwóch  moich kolegów
pozostawi³em na stra¿y. Bardzo mi³o i grzecznie powita³y nas dwie ju¿ nieco
starsze panie. Jedna Polka - ¿ona gospodarza oraz ich znajoma z Poznania,
niby pomoc w obejœciu domowym.

Z oœwiadczenia  gospodarza domu wynika³o, ¿e by³ to napad rabunkowy
przez nieznanych dwóch osobników. Z pocz¹tku ¿¹dali pieniêdzy i po¿ywienia.
A kiedy ju¿ byli nieco rozgrzani doœæ dobrym samogonem, postanowili pozostaæ
na noc, wbrew naszej woli - rzek³a gospodyni. Ponadto zaczêli wulgarnie
zachowywaæ siê wobec kobiet, a nawet dobieranie siê do nich. To wtedy
s³yszeliœcie ponowie ten wrzask, rzek³ gospodarz.

Chyba Pan Bóg w tak¹ porê, zes³a³ mi was na ten czas. Serdeczne dziêki
wam sk³adam panowie. Tu rzeczywiœcie nast¹pi³y wylewne, wielkie i doœæ
mi³e dziêkowanie za udzielon¹ pomoc i ratunek.

ci¹g dalszy w nastêpnym numerze
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Ci, co odeszli ...

Józef Wieszczeczyñski
Organizator ¿ycia szkolnego po wojnie w powiecie Gubin urodzi³ siê 11

stycznia 1911roku w Rockinghausen w rodzinie polskiego górnika. Maj¹c 10
lat przyjecha³ z rodzicami do niepodleg³ej Polski. Zamieszkali w Wierzei w
powiecie szamotulskim. Po ukoñczeniu szko³y powszechnej uczêszcza³ do
seminarium nauczycielskiego w Wolsztynie, a nastêpnie w Czarnkowie. Po
jego ukoñczeniu zosta³ skierowany do pracy na Polesiu. Tam w nied³ugim
czasie powierzono mu kierownictwo szko³y w Palicach. Jednoczeœnie studiowa³
w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie który ukoñczy³. Praca  na
Polesiu przynios³a mu doœwiadczenie, sympatiê spo³eczeñstwa i uznanie
w³adz. Doœwiadczony, wysokokwalifikowany nauczyciel powróci³ do kraju w
1945 roku po okupacji, któr¹ spêdzi³ w Terespolu nad Bugiem. W rodzinnych
stronach zorganizowa³ szko³ê w Nowym Tomyœlu. Poznañski kurator znaj¹c
jego zapa³ do pracy i umiejêtnoœci organizatorskie, skierowa³ go jeszcze w
tym samym roku, na now¹ pracê pioniersk¹ - organizowanie szkolnictwa
polskiego na odzyskanej Ziemi Gubiñskiej. To trudne i ciê¿kie zadanie podj¹³
z wielkim entuzjazmem i zrozumieniem obowi¹zku obywatelskiego.

Organizowa³ szkolnictwo polskie od podstaw - 80 budynków szkolnych uleg³o
zniszczeniu podczas dzia³añ wojennych; brak by³o nauczycieli. Dzieci zaœ
czeka³y na szko³ê, bo ju¿ przybywa³y pierwsze transporty repatriantów.

Nie dysponuj¹c dogodniejszym œrodkiem lokomocji musia³ rowerem, a
póŸniej motocyklem docieraæ do ka¿dej szko³y, nawet gdy ta le¿a³a na krañcu
powiatu. Nieraz “zdobytego” nauczyciela z trudem zawozi³ na motorze do
wsi, gdzie czeka³a dziatwa na naukê. Dzieñ taki, mimo trudu, dawa³ mu
wiele zadowolenia. Dla nauczycieli by³ nie tylko inspektorem, ale serdecznym
koleg¹, zachêca³ ich do pracy, do wytrwania na posterunku oœwiaty, stara³
siê przyjœæ z pomoc¹ w trudnych sytuacjach ¿yciowych, wykazuj¹c przy tym
wiele troski o ich rodziny. Przez ca³y czas bra³ czynny udzia³ w pracach
Powiatowej Rady Narodowej, w ró¿nych komitetach spo³ecznych.

Przezwyciê¿a³ wiele trudnoœci. Dzielnie mu w tym pomagali:
Mieczys³aw Mierzyñski - dyrektor Gimnazjum i Liceum i Stanis³aw £oziñski
- kierownik Szko³y nr 1 w Gubinie.

Pionierów szkolnictwa nie za³ama³y przeciwieñstwa, na akt sabota¿u
hitlerow-skiego, jakim by³o podpalenie budynku  gimnazjum przy ul.
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Warszawskiej, który ca³kowicie sp³on¹³, odpowiedzieli wzmo¿on¹ prac¹.
M³odzie¿ ceni³a bardzo swego inspektora, który mimo nawa³u pracy znalaz³

czas na bezpoœrednie z ni¹ kontakty. Gdy le¿a³ chory dziatwa przychodzi³a
odwiedziæ go, dowiedzieæ siê o stan jego zdrowia. Ciê¿kie warunki pracy i
nieprzeciêtny wysi³ek nadszarpnê³y Jego zdrowie. Choroba p³uc, nêkaj¹ca go
od 1946 roku nie potrafi³a jednak os³abiæ zapa³u pracy. Do koñca by³ aktywny
w pracy zawodowej i spo³ecznej. Nawet powa¿nie chory domaga³ siê od
pracowników Inspektoratu szkolnego, aby informowali go o wszystkim co siê
dzia³o w szko³ach.

Ju¿ ciê¿ko chory zosta³ przeniesiony w sierpniu 1950 roku na stanowisko
inspektora szkolnego do Wolsztyna, ¿egnany bardzo serdecznie przez kolegów,
nauczycieli ca³ego powiatu gubiñskiego i dziatwê szkoln¹. Nowego stanowiska
nie zdo³a³ obj¹æ, gdy¿ 7 sierpnia 1950 roku zmar³ w Wolsztynie. Józef
Wieszczeczyñski jest postaci¹ ma³o znan¹ ogó³owi spo³eczeñstwa. Pamiêæ o
nim przetrwa³a wœród tych, którzy znali go osobiœcie, a jedynie harcerze 13
Dru¿yny ZHP w Gubinie przyjêli jego imiê. On by³ pionierem budowy
szkolnictwa polskiego na Ziemiach Odzyskanych.

W. Rogowski i S. Turowski
P.S. Nie uda³o siê pozyskaæ fotografii J. Wieszczeczyñskiego.

Zawsze uœmiechniêty i ¿yczliwy
Dotar³a do nas smutna wiadomoœæ. W niedzielê

(22.05), w wieku 69 lat zmar³ nagle Kazimierz
Walaszko. Zawsze uœmiechniêty i ¿yczliwy dla
innych. Jego pasj¹ by³ sport. By³ m.in. cz³onkiem
OM PTTK, Klubu Rowerowego "LUZ" oraz
Gubiñskiej Grupy Morsów. Tak kiedyœ powiedzia³
w "Wiadomoœciach Gubiñskich": Morsowanie, bycie
aktywnym ruchowo, dyscyplinuje i wbrew pozorom
nie potrzeba na to a¿ tak du¿o czasu. Da siê to
wszystko pogodziæ z innymi obowi¹zkami
wynikaj¹cymi z ¿ycia codziennego.

Ceremonia pogrzebowa odby³a siê w pi¹tek (27.05.2022) o godz. 10:30 na
Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.(am)
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Gubinianie, odeszli do
wiecznoœci ...

(na podstawie informacji UM Gubin)

marzec 2022
Adamska Jadwiga l. 68, Bartz Aniela l. 88, Bia³ek-Mrówka Wies³awa

l. 77, Czopowska Danuta l. 65, Jarosz Adam l. 82, Jaœkowiak Albina l.
88, Kalchert Eleonora l. 69, Kononowicz Leonard l. 70, Kozerowska
Janina l. 85, Kramczyñski W³adys³aw l. 74, Mañczak Marek l. 52,
Nowakowski Jan l. 63, Nurzyñska Halina l. 90,  Or³owski Jan l. 81,
Pud³o Jadwiga l. 92, Rymaszewski Tadeusz l. 79, Sêk Boles³aw l. 73,
Smolenkiewicz Piotr l. 79, Szostak Eleonora l. 88, Szulc Wojciech l. 74.

kwiecieñ 2022
Bartosiñski Czes³aw l. 68, Bednarski Eugeniusz l. 91, Bia³as

Grzegorz l. 50, Cierpik Teresa l. 83, Czabator Kajetan l. 90, Dejner
Mieczys³aw l. 72, Dom¿alska Irena l. 95, Gorlewska Apolonia l.
72,  Janiszyn Andrzej l. 55, Kamiñski Jan l. 78, Kowalczyk Janusz
l. 73, Kowalski Czes³aw l. 68, Kubisz Ewa l. 70, Mañkowska Lucja
l. 82, Maziec Jerzy l. 82, Morawska Henryka l. 52, Penconek Maria
l. 80, Sikorski Edward l. 76, Staszek Cecylia l. 89, Zaremba Piotr
l. 60.

maj 2022
B¹dzielewska Krystyna l. 75, Bobrowski Dominik l. 84,

Brodziejewska Mieczys³awa l. 83, Buszczak W³adys³aw l. 76, Janus
Joachim l. 82, Kap³on Monika l. 80,  Kowalczyk Antoni l. 81,
Krasowska Jadwiga l. 91, Kuc Danuta l. 72, Marek Tadeusz l. 72,
Michnowicz Czes³awa l. 92, Nowak W³odzimierz l. 80, Protasiewicz
Micha³ l. 23, Rosada Zdzis³aw l. 68, Walaszko Kazimierz l. 70,
Witczak Jan l. 83, Zadro¿ny Stanis³aw l. 79.
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Jak tylko siêgnê pamiêci¹ wstecz, a w moim przypadku to kilkadziesi¹t lat,
zawsze wisia³y w mieœcie jakieœ tablice i zawsze ktoœ na ich czytelnoœæ i wygl¹d
polowa³. Przed laty, trudno to w prosty sposób wyt³umaczyæ, tablic przeró¿nych
by³o zdecydowanie mniej, mniej by³o znaków drogowych, reklam itp. Takie czasy.
Po transformacji ustrojowej obraz polskiej ulicy zmieni³ siê. Gdybyœcie Pañstwo
policzyli znaki drogowe i tablice reklamowe na jednej z ulic w centrum miasta,
zaskoczy was ich iloœæ. Na pewno kilkadziesi¹t. Na wiele z nich, w tym na znaki
drogowe, poluj¹ ró¿nego rodzaju wandale. Nie nazwiemy ich graficiarzami, bo graffiti
to sztuka, a to tam to zwyk³e bohomazy. Po co maluj¹? Tu znowu trudnoœæ z
wyt³umaczeniem. Bazgranie po znakach drogowych trudno nie nazwaæ skandalem,
a mo¿e trzeba tu u¿yæ bardziej dosadnego okreœlenia. Znak drogowy to informacja
o obowi¹zuj¹cych zasadach bezpieczeñstwa. Przestrzeganie to ochrona zdrowia i
¿ycia. Ale gdy wkroczy tu do akcji wandal - znak czêsto traci sens i nie bêdzie
ostrze¿eniem. W jakimœ artykule z prasy zachodniej czyta³em tekst o tym, ¿e
m³odzie¿ bazgrze po tablicach, ale - wa¿ne - omija znaki drogowe i wszelakie
urz¹dzenia, które maj¹ s³u¿yæ bezpieczeñstwu obywateli.

Czy w naszym mieœcie bazgranie po tablicach jest problemem? Temat nas nie
omija. Zapewne miasto ma wiele innych, bardziej dokuczliwych, problemów, ale
tablice tak¿e s¹ obiektem uwagi jakiejœ czêœci m³odych ludzi. Przytoczê choæby
"obcy" przeciêtnemu przechodniowi wyraz niedawno  namalowany na murze koœcio³a
parafii pw. Trójcy Œwiêtej. Po co, na co, komu potrzebny? Chyba tylko po to, by ktoœ
inny musia³ siê borykaæ z doprowadzeniem pomalowanego muru do porz¹dku.

Inny przyk³ad. W wielu miejscach miasta instalowane s¹ tablice dla mieszkañców
i turystów informuj¹ce o miejscach ciekawych z punku widzenia przesz³oœci. Wiemy,
¿e bardzo przydatne. Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej za uzbierane
pieni¹dze montuje kolejne tablice. Tablica przy tzw. bramie ozdobnej przy ulicy
D¹browskiego  informuje sk¹d brama wziê³a siê i od kiedy tam stoi. Ale wandal
uwa¿a, ¿e jest to doskona³y obiekt do zamalowania. I maluje czarnym sprayem.
Czy choæ przez chwilê pomyœli - co dalej? Ktoœ musi, czêsto du¿ym wysi³kiem,
doprowadziæ tablicê do nale¿ytego wygl¹du. A, ¿e cz³onkowie SPZG to nie m³odzie¿,
potrzeba u¿yæ podwójnego wysi³ku. Organizacja by³aby bezgraniczne wdziêczna
wówczas, gdyby "malarz" zadeklarowa³ swoj¹ pomoc w powieszeniu kolejnych tablic,
konserwacji wisz¹cych. Przyk³ady negatywnych zachowañ mo¿na mno¿yæ.

Nie bêdê apelowa³, apeli mamy nadmiern¹ iloœæ. Bêdê prosi³. Pomó¿cie, bêdziemy
was za to doceniaæ. A jak nie macie ochoty na pomoc, nie psujcie tego co
zrobili inni na po¿ytek miasta. Te¿ bêdziemy was doceniaæ. (sp)

Tablicowi wandale



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  81


