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Antoni Barabasz (WG)

Centrum coraz ³adniejsze!

22 lipca odby³a siê oficjalna uroczystoœæ otwarcia zrewitalizowanego
(kosztem oko³o 2,5 miliona z³otych) parku po³o¿onego w centrum miasta. W
jego przekazaniu ze strony polskiej wziê³y udzia³ w³adze miasta z burmistrzem
Bart³omiejem Bartczakiem, wiceburmistrz Justyn¹ Karpisiak,
Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej - Wojciechem Sender¹, miejskimi radnymi
oraz wykonawcami inwestycji. Spoœród goœci zagranicznych (park zosta³
zmodernizowany w ramach transgranicznego projektu) uczestniczyli miêdzy
innymi przedstawiciele Landu Branderburgii, w tym Klara Geywitz - Minister
Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa oraz burmistrz Guben Fred
Mahro. Jednak "najwa¿niejszymi" goœæmi tego wydarzenia byli m³odzi
mieszkañcy Gubina, którym to przypad³ w udziale zaszczyt wypuszczenia w
niebo w ramach tego wydarzenia kolorowych balonów. Ponadto odby³ siê mini
plener malarski dla dzieci, który prowadzi³a Dorota Chwa³ek - instruktor z
Galerii "Ratusz" GDK.

Wieczorami wielu mieszkañców przyci¹ga widok mieni¹cej siê ró¿nymi
barwami fontanny i mo¿liwoœæ wypoczynku na rozlokowanych obok niej
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³aweczkach. W parku jest te¿ coœ dla mi³oœników przyrody i ekologów - na
pobliskich drzewach s¹ budki lêgowe dla wiewiórek (których nie brakuje w
pobliskim Parku Mickiewicza) i ptaków. Zosta³ zabudowany specjalny domek
dla owadów - szczególnie pszczó³, z myœl¹ o nich zosta³y nasadzone roœliny
uwielbiaj¹ce przez te po¿yteczne owady. Park wygl¹da bardzo ³adnie. Zosta³
nawet zainstalowany specjalny pojemnik z woreczkami na psie odchody, na
co w³aœciciele czworonogów czekali od lat. Jak siê dowiedzieliœmy - Sanepid
ostrzega, ¿e woda znajduj¹ca siê w fontannie (przep³ywaj¹c w obiegu
zamkniêtym) nie jest badana bakteriologicznie - co zw³aszcza u dzieci w
przypadku próby jej picia mo¿e powodowaæ choroby skóry i zaburzenia
¿o³¹dkowe.

Nie jest to jedynie miejska inwestycja - w ramach jednego z projektów
transgranicznej wspó³pracy, w partnerskim Guben zostanie te¿ wykonana
rewitalizacja parku i rozbudowa mini ogrodów zoologicznych w Cottbus i
Zielonej Górze. Od strony technicznej w parku zosta³ zabudowany system
monitoringu wizyjnego z pod³¹czeniem do komisariatu policji i Stra¿y
Miejskiej.

Niebawem rozpoczn¹ siê kolejne inwestycje maj¹ce na celu poprawienie
estetyki w naszym mieœcie, a to wszystko dziêki pozyskanym z Polskiego
£adu œrodkom finansowym. Jedno jest pewne - Gubin w najbli¿szych
miesi¹cach wypiêknieje.

Wszyscy doskonale wiemy, ¿e aktywnoœæ fizyczna jest bardzo wa¿na, a jazda
na rowerze zyskuje coraz wiêksze rzesze mi³oœników. Wielu z nas próbuje
stawiaæ przed sob¹ kolejne wyzwania i budowaæ formê. Idealnym przyk³adem
na takie zachowanie jest Rafa³ Koszczyc, cz³onek Gubiñskiego Klubu
Rowerowego "Bidon", który w pierwszych trzech tygodniach lipca objecha³
nasz kraj dooko³a na swoim jednoœladzie!

Prawie 3100 km, ponad 20 dni zmagañ z odleg³oœciami, pogod¹, górskimi
podjazdami, kontuzjami, awariami sprzêtu i ró¿nymi kryzysami.
Najwa¿niejsze, ¿e nic nie przerwa³o tej wielkiej przygody, która rozpoczê³a
siê i skoñczy³a na lokalnej Wyspie Teatralnej. - Rok temu samotnie
przejecha³em rowerem trasê z Przemyœla do Szczecina - zaznacza  R. Koszczyc.
- Sporo siê wtedy nauczy³em. Zebra³em tam doœwiadczenia, które pozwoli³y
mi zakoñczyæ sukcesem tegoroczn¹ wyprawê.

Rowerem dooko³a Polski
Wiadomoœci Gubiñskie (redakcja)
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Gubiñskie rowerzysta w
zale¿noœci od dnia pokonywa³
od 100 do 180 kilometrów. Po
drodze odwiedzi³ takie
miejscowoœci jak: Zgorzelec,
L¹dek Zdrój, ¯ywiec,
Zakopane, Komañcza,
Przemyœl, W³odawa, Sokó³ka,
Jastrzêbia Góra, Miêdzyzdroje
i Cedynia. - Pragnê ogromnie
podziêkowaæ wszystkim,
którzy wsparli finansowo moje
wyzwanie. Ponadto wielkie
s³owa uznania dla cz³onków
Klubu "Bidon". To oni czuwali
nade mn¹ w trasie, wspierali
mnie mentalnie, pomogli w
dograniu bazy noclegowej na
trasie oraz fantastycznie
powitali na mecie - dodaje
gubinianin.

Rafa³ Koszczyc, cz³onek Gubiñskiego Klubu Rowerowego "Bidon", który w pierwszych
trzech tygodniach lipca objecha³ nasz kraj dooko³a na swoim jednoœladzie!

Gubeñskie Muzeum Miasta i Przemys³u którym od lat kieruje Heike Mahro
by³o inicjatorem i organizatorem kolejnej "Nocy Muzeów". kolejny raz
organizuje Noc Muzeów. Poczynania gubeñskiego muzeum wspiera³o
gubiñskie Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej by przedsiêwziêciu
nadaæ charakter trans granicznoœci. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e organizowane we
wrzeœniu Noce maj¹ nieco innych charakter ni¿ tradycyjna polska Noc
Muzeów. Podobne przedsiêwziêcia organizowane s¹ w ca³ym Regionie
£u¿yckim i bior¹ w nich udzia³ wszystkie muzea i izby muzealne na terenie
powiatu Spree-Niese.

Noc Muzeów ‘22

Stefan Pilaczyñski
stepi@o2.pl
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Tegoroczn¹ Noc Muzeów zaplanowano na pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia i
tym razem nie u s¹siadów, a w gubiñskim parku im. gen. Waszkiewicza.
Dlaczego w³aœnie tu? Poniewa¿ tematyka Nocy by³a œciœle zwi¹zana z will¹
Wolfa, jej organizatorzy uznali, ¿e najlepszym miejscem bêdzie s¹siedztwo
nieistniej¹cej ju¿ od zakoñczenia wojny willi - park Waszkiewicza. Program
tegorocznej Nocy przewidywa³ seriê wyk³adów zwi¹zanych z histori¹ i
teraŸniejszymi dzia³aniami zmierzaj¹cymi do odtworzenia willi. Sporo czasu
poœwiêca siê przy takiej okazji, a w³aœciwie akcentuje siê przede wszystkim
nie budynek, a architekta, który zaprojektowa³ willê - Miesa van der Rohe.
To postaæ znana nie tylko w œrodowisku architektów, a w³aœciwie w ca³ym
œwiecie. Jego projekty nie tylko budynków zrewolucjonizowa³y style w
budownictwie, on pierwszy propagowa³ zupe³nie nowe myœlenie o
architekturze. Postrzega³ przestrzeñ jako swego rodzaju potencja³, który
mo¿na zagospodarowaæ na ró¿ne sposoby.

Spotkanie otworzy³a Heike Mahro witaj¹c licznie przyby³ych goœci z Gubina
i Guben. Na pocz¹tek Lars

Wiedemann znany niemiecki fotograf przedstawi³ wirtualn¹ wycieczkê po
wystawie dotycz¹c¹ modernizmu w Guben-Gubinie, skupiaj¹c siê na
projektancie willi i jego debiutanckiej pracy. Pawe³ Michalak z Muzeum
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Zainspirowani malunkami, które mo¿na na ka¿dym kroku spotkaæ w
Bawarii, Marta i Ryszard Zakrzewscy zachowali na œcianie swojego domu
pocztówkê Gubina - mural przedstawiaj¹cy restauracjê Engelsmanns Berg.
Dzie³o stworzy³ artysta z Gubina, Dawid Sadkowski.

Chc¹c poznaæ historiê muralu, który niedawno powsta³ przy ulicy Ró¿anej,
musimy zacz¹æ od samego pocz¹tku.

- Jak tylko otworzy³y siê granice postanowiliœmy, ¿e zaczniemy zwiedzaæ
ró¿ne zamki. Najpierw odwiedziliœmy Neuschwanstein - mówi Ryszard
Zakrzewski. Jest to zamek po³o¿ony w po³udniowej Bawarii, powsta³ w 1869

Pocztówka wymalowana na œcianie
domu

“Tygodniowa” Katarzyna Rogatka

Œrodkowego Nadodrza w Œwidnicy, g³ówny wykonawca ubieg³orocznych prac
archeologicznych ciekawie opowiada³ o [pracy nad odkryciem fundamentów
willi. To prawie dwumiesiêczne dzia³ania, które mia³y przede wszystkim na
celu stworzenie dok³adnej dokumentacji pozwalaj¹ce na odbudowê willi w
przysz³oœci. W przekazie skierowanym do goœci wzi¹³ równie¿ udzia³
gubinianin, pasjonat willi bez granic Miros³aw Gaczyñski. Przytoczy³
wspomnienia ¿yj¹cych gubinian, którzy jako ch³opcy, tuz po zakoñczeniu wojny,
bawili siê w ruinach budynku Wolfa. Kilka refleksji na temat "Willa w oczach
powojennych mieszkañców Gubia" przekaza³ prezes SPZG Stefan Pilaczyñski.
Na koniec o aktualnym stanie badañ mówi³ przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Willa Wolfa Florian Mausbach.

W programie zrealizowano jeszcze jedno przedsiêwziêcie. Mianowicie -
uczniowie gubeñskiego Gimnazjum i Liceum zaprezentowali fotografie willi
bêd¹ce najczêœciej kola¿em, a uczestnicy wybrali najlepsze fotografie.

Na zakoñczenie organizatorzy serwowali tradycyjn¹ polsk¹ grochówkê,
która, co oczywiste, bardzo smakowa³a. (sp)
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roku jako wyidealizowany œredniowieczny zamek rycerski dla króla
bawarskiego Ludwika II Wittelsbacha.

Maj¹ swoje Lüftlmalerei
Wycieczkowiczom tak siê tam spodoba³o, ¿e Bawariê odwiedzili ju¿

piêciokrotnie. - Jest tam taka tradycja, czy moda. Na wielu domach znajduj¹
siê tam ró¿ne malunki- dopowiada Marta Zakrzewska. Ma³¿eñstwo
zainspirowa³o siê form¹ malarstwa œciennego, zwanego tam Lüftlmalerei.
Pochodzi ona z wiosek i miasteczek po³udniowych Niemiec i Austrii,
szczególnie z Górnej Bawarii i Tyrolu. Pod t¹ nazw¹ kryj¹ siê piêkne malowid³a
na elewacjach domów. Obrazy przedstawiaj¹ wydarzenia historyczne, sceny
religijne, sceny myœliwskie, a nawet bohaterów z bajek. - Mo¿na spotkaæ te¿
malunki przedstawiaj¹ce pracê w gospodarstwie - dodaje nasza rozmówczyni.

A mo¿e mural?
Bawarska kultura malowide³ by³a inspiracj¹ dla ma³¿eñstwa Zakrzewskich.

- Nadarzy³a siê okazja podczas wydawania ró¿nych zezwoleñ na Ró¿anej.
Drzewo, które znajdowa³o siê przy œcianie szczytowej, okaza³o siê byæ
spróchnia³e. Po usuniêciu go, œciana zrobi³a siê pusta. Marta zaproponowa³a

Mural przedstawia restauracjê Engelsmann Berg, która niegdyœ wznosi³a siê na Górze
Œmierci, na koñcu dzisiejszej ulicy Ró¿anej.
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wtedy, ¿e moglibyœmy ozdobiæ to miejsce muralem - wyjaœnia w rozmowie R.
Zakrzewski. Mieszkañcy Ró¿anej wyszukali star¹ pocztówkê Gubina, która
ukazuje restauracjê Engelsmanns Berg, znajduj¹c¹ siê niegdyœ na Górze
Œmierci. Na podstawie tej w³aœnie pocztówki chcieliœmy wykonaæ mural
dopowiada nasz rozmówca.

Niezast¹piony malarz
Artysty te¿ nie trzeba by³o d³ugo szukaæ. Dzie³o stworzy³ Dawid Sadkowski,

którego murale mieszkañcy mog¹ podziwiaæ w wielu miejscach w Gubinie.
To on wykona³ historyczny malunek na murach przy Placu Boles³awa
Chrobrego, a tak¿e wspólnie z innymi artystami ozdobi³ mur przy schodach
prowadz¹cych do Europejskiego Centrum Kszta³cenia Ustawicznego i
Zawodowego. Na ³amach "Tygodniowej" pokazywaliœmy równie¿ naszym
czytelnikom mural Dawida, dotycz¹cy obecnej sytuacji w Ukrainie.

- Zabezpiecza³em wy¿ywienie dla artystów podczas akcji malowania muralu
przy schodach do szko³y rolniczej. Zapyta³em, czy Dawid znalaz³by czas i
spróbowa³by namalowaæ dla nas mural na podstawie pocztówki. Zgodzi³ siê -
mówi R. Zakrzewski. Dawid szkicowa³, malowa³, odwzo-rowywa³... Prace nad
muralem zakoñczy³ w oko³o siedem dni. Jesteœmy bardzo zadowoleni nie
ukrywaj¹ Marta i Ryszard Zakrzewscy.

Zmieniaj¹ miasto na lepsze
Ca³e przedsiêwziêcie nie by³o bardzo kosztowne. - £adnie wpisuje siê w

przedwojenny charakter tego domu. Malunek jest w sepii, Dawid sam
zaproponowa³ nam tak¹ formê - wyjaœniaj¹ Marta i Ryszard Zakrzewscy.
Niespotykany mural sta³ siê teraz niema³¹ atrakcj¹ na Ró¿anej. - Wiele osób
zatrzymuje siê, robi zdjêcia - mówi R. Zakrzewski.

Ulica nabra³a innego wygl¹du, dobrze komponuje siê te¿ z roœlinnoœci¹, o
któr¹ zadbali mieszkañcy Ró¿anej. Mural to zatem kolejny powód, aby
zobaczyæ teraz ulicê Ró¿an¹. - Taki mural to naprawdê œwietny pomys³. Cieszy
oko, urozmaica okolicê, dziêki czemu przestrzeñ miejska staje siê ciekawsza,
niepowtarzalna. Jest bardzo wa¿ny, nie tylko z punku widzenia estetycznego,
ale przede wszystkim jest wyrazem naszej identyfikacji z miejscem, w którym
¿yjemy. Cieszê siê, ¿e w Gubinie s¹ jeszcze ludzie, którzy bezinteresownie z
w³asnych œrodków finansowych zmieniaj¹ nasze miasto na lepsze i piêkniejsze
- podsumowa³ w rozmowie z Tygodniow¹ Miros³aw Rogiñski, radny tego rejonu
i mieszkaniec okolicy.
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W dniach 10 - 12 czerwca 2022 roku w Gubinie odby³ siê projekt "Turystyka
³¹czy - wspólnie do celu" realizowany w ramach Funduszy Ma³ych Projektów
Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr". Celem projektu by³o zacieœnienie i
pog³êbienie istniej¹cej ju¿ d³ugoletniej wspó³pracy miêdzy przedstawicielami
obszaru turystycznego z partnerskich miast Gubina, Guben i Laatzen.
Beneficjentem wiod¹cym by³a Gmina Gubin o statusie miejskim, partnerami
projektowymi by³y miasta Gubin i Laatzen. Koordynatorem projektu by³a p.
Joanna Kwiecieñ.

W restauracji "BOSKO" w Gubinie, przy ulicy D¹browskiego, 10 czerwca
2022 roku, odby³a siê, w ramach tego projektu konferencja pod tym samym
tytu³em. Wyg³oszono trzy referaty, które zosta³y zaprezentowane przez
przedstawicieli miast: Guben - p. Marcus Heberle z Tourismusverband
Laausitzer Seeland, Laatzen - burmistrz Kai Eggert i Gubina - p. Gra¿yna
Bartkowiak ze Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Moderatorem
konferencji by³ Bogus³aw Wypych, t³umaczem Jerzy Bielerzewski.

Nasz kwartalnik ma w tytule - "Gubin i okolice" przedstawiê wiêc, swój
referat, oczywiœcie w skrócie, gdy¿ na bie¿¹co uzupe³nia³am go o najnowsze
informacje.

Gubin - turystyka
Turystyka to ga³¹Ÿ gospodarki (dzia³ us³ug), która oferuje ró¿ne sposoby

spêdzania wolnego czasu. Jednoczeœnie zapewnia wielu osobom miejsce
zatrudnienia. To spowodowa³o, ¿e coraz powszechniejsze staje siê
proponowanie turystom organizowania wyjazdów, lub okreœlonych sposobów
aktywnoœci. Szczególnie jest to za³atwianie noclegów, podró¿y za pomoc¹
ró¿nych œrodków lokomocji, wy¿ywienia, fachowego przewodnictwa, lub te¿
nabycia ró¿nych pami¹tek. Obejmuje tak¿e przygotowywanie szlaków
turystycznych o ró¿nym przeznaczeniu, programów kulturalnych. Osoby,
zajmuj¹ce siê na co dzieñ turystyk¹ stwarzaj¹ tak¿e pewne udogodnienia dla
osób, korzystaj¹cych z ich us³ug, na przyk³ad wypo¿yczanie sprzêtu sportowego
czy u³atwianie wstêpu do miejsc, bêd¹cych zabytkami.

Turystyka - dzia³alnoœæ ludzi, podró¿uj¹cych i przebywaj¹cych w celach
wypoczynkowych, interesach i innych, przez okres nie przekraczaj¹cy jednego
roku bez przerwy, poza miejscem zamieszkania.

"Turystyka" pochodzi od ³aciñskiego s³owa "tornus", czuli ruch obrotowy,

"Turystyka ³¹czy - wspólnie do celu"
Gra¿yna Bartkowiak
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okrê¿ny, odnosz¹cy siê do zmiany miejsca pobytu osób.
Czynniki, wp³ywaj¹ce na rozwój turystyki: ekonomiczne, spo³eczne - popyt,

polityczne, techniczne, demograficzne, walory turystyczne, dobra turystyczne.
Turystyka: biznesowa, konferencyjna, agroturystyka, pielgrzymkowa i

religijna.
Turystyka ma do spe³nienia pewne funkcje. Podstawow¹ jest zorganizowanie

wolnego czasu, zapewnienie noclegu, wy¿ywienia czy dojazdu. Zalicza siê do
nich tak¿e:

·  spo³eczno- wychowawcza: dotyczy g³ównie wyjazdów w grupach
m³odzie¿owych czy szkolnych; uczy organizacji, wspó³¿ycia w zespole, czy
wspó³zawodnictwa;

·  poznawcze: poznawanie nowych miejsc, nauka o innych kulturach, nauka
o przyrodzie, oraz o innych zjawiskach, zarówno ze œrodowiska naturalnego
jak i œwiata spo³ecznego;

·  patriotyczne: poznawanie historii w³asnego pañstwa w miejscach dla
niej wa¿nych; dla emigrantów turystyka mo¿e stanowiæ przyczynê decyzji o
powrocie do kraju macierzystego;

·  reprezentacyjna: ukazywanie walorów w³asnego pañstwa turystom
zagranicznym oraz przyci¹ganie ich licznymi atrakcjami.

Turysta to osoba, udaj¹ca siê poza miejsce swego zamieszkania w celach
poznawczych, wypoczynkowych, zdrowotnych, rodzinnych, sportowych,
kulturalnych rozrywkowych lub religijnych, lecz nie w celach zarobkowych.

Gubin powsta³ nad Nys¹ £u¿yck¹ przy ujœciu rzeki Lubszy. Oœrodek miejski
rozwin¹³ siê u podnó¿a rozci¹gaj¹cych siê na pó³noc i wschód wzniesieñ
zwanych Pagórkami Gubiñskimi. Niezwykle du¿e znaczenie dla rozwoju i
genezy miasta mia³y przede wszystkim: klimat, ukszta³towanie terenu
(Pagórki

Gubiñskie w okolicach miasta dochodz¹ do 104 m n.p.m., a rynek starego
miasta znajduje siê na 48,5 m n.p.m.), sieæ hydrograficzna oraz gleby.

Pochodzenie nazwy miasta nie jest jednoznacznie okreœlone, przypuszcza
siê i¿ pochodzi ona od ³u¿yckiego rzeczownika guba - gêba, usta, ujœcie (rzeki).
Nazwa ewoluowa³a i przybiera³a takie formy jak : Gubo (1207), Gubin (1211),
Gubin (1243), Gobyn (1341), Gubnn (1516).

Gubin - miasto w polskiej czêœci Dolnych £u¿yc, na zachodniej granicy
Polski, w województwie lubuskim, w powiecie kroœnieñskim, na prawym
brzegu Nysy £u¿yckiej i nad Lubsz¹, jest jednoczeœnie gmin¹ miejsk¹ oraz
siedzib¹ gminy wiejskiej Gubin. Gubin wraz z niemieckim Guben tworzy
Euromiasto Gubin - Guben. Sprzyja temu przejœcie graniczne (piesze i
samochodowe), które w wyniku porozumieñ po II wojnie œwiatowej podzieli³o
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miasto Guben na dwa: Gubin i Guben.
Obcowanie z ró¿norodn¹ przyrod¹, podziwianie rozleg³ych jezior oraz

przeja¿d¿ki rowerowe  duktami leœnymi i ³¹kami, wzd³u¿ nadrzecznych ³êgów
i wiekowych drzew jest mo¿liwe w regionie Gubin-Guben. Oczywiœcie nie
zapominajmy o wêdrówkach pieszych ulicami miasta szlakiem zabytków
historii i kultury.

Propozycje wycieczek po Eromieœcie i okolicy:
1.Wokó³ gubeñskich jezior: okolice Guben cechuj¹ rozleg³e lasy i wrzosowiska

oraz liczne jeziora bardzo dobrej jakoœci wody. Mo¿na zorganizowaæ wycieczki
wokó³ jezior, które s¹ us³ane liliami wodnymi oraz obszernymi trzcinowiskami,
po³o¿one w lesistej dolinie, o obfitej florze i faunie, zachêcaj¹ do k¹pieli w
czystej wodzie. S¹ to jeziora: Göhlensee , Pinnower See, Kleinsee, Gro?see,
Pastlingsee, Deulowitzer See. Wszystkie te jeziora oferuj¹ aktywnym
wêdkarzom mnóstwo ryb jak np.: szczupaki sandacze czy wêgorze. Po polskiej
stronie mo¿emy odwiedziæ np.: Jezioro Borek, Bagniste, G³êbno.

2. Trasa przyroda i historia: Park i koœció³ w Bamsdorf, M³yn w Schwerzko,
Park G³azów Narzutowych w Henzendorf, domy z kamieni polnych w
Reicherskreuz, Wrzosowisko Reicherskreuz z wie¿¹ widokow¹, Winnica w
Grano.

3. Trasy w okolicy Gubina: Pomnik przyrody wi¹z szypu³kowy "WiedŸmin",
Krzesiñski Park Krajobrazowy, "Krzy¿ Spotkañ" w pobli¿u ujœcia Nysy
£u¿yckiej do Odry w Kosarzynie, Stary jaz przy ujœciu kana³u do Odry ko³o
Kostrzyna, Jezioro Borek, Wyspa Teatralna, kolumna granitowa Corony
Schröter, centrum miasta Gubina oraz Guben.

4. Œladami starego szlaku handlowego: centrum obu miast, neogotycki
koœció³ w Kopernie, kolumna zwyciêstwa z 1870/71 w Brzozowie, neogotycki
koœció³ w Mielnie, koœció³ w Strzegowie, krzy¿ pokutny w Markowicach, koœció³
z muru pruskiego w Sêkowinach.

Te i inne propozycje wycieczek, wraz z opisami mo¿emy znaleŸæ w publikacji:
"Wycieczki rowerowe oraz sporty wodne" wydanej w jêzykach: niemieckim,
angielskim i polskim.

Zielona Œcie¿ka Gubin-Guben - to niezwykle atrakcyjna trasa spacerowa,
która ³¹czy dwie czêœci podzielonego granic¹ miasta Gubina i Guben. Zosta³a
zrealizowana ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Wspó³pracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia
2007-2013. O wyj¹tkowoœci tego przedsiêwziêcia œwiadczy fakt, ¿e poprzez
remont i budowê ci¹gów pieszo-rowerowych oraz modernizacjê parków i
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pami¹tkowych miejsc o znaczeniu historycznym i ogromnych walorach
turystyczno - przyrodniczo - kulturalnych charakterystycznych dla obu miast
stworzono "Zielon¹ œcie¿kê", która swym zasiêgiem spiê³a wszystkie warte
odwiedzenia zak¹tki Euromiasta. Dziêki temu, zarówno turyœci, jak i
mieszkañcy maj¹ wyj¹tkow¹ mo¿liwoœæ do zapoznania siê z urokami
s¹siaduj¹cych ze sob¹ miast.

Teren Nadleœnictwa Gubin po³o¿ony jest na obszarze du¿ych kompleksów
leœnych, poprzecinanych gêst¹ sieci¹ dróg. Oprócz walorów krajobrazowych
na uwagê zas³uguj¹ równie¿ walory przyrodnicze i turystyczne. Z uwagi na
bliskie s¹siedztwo granicy z Niemcami, obszar nadleœnictwa przyci¹gaj¹ wielu
turystów zagranicznych.

Wirtualny spacer po lasach Nadleœnictwa Gubin.
Nadleœnictwo Gubin przyst¹pi³o do Programu "Zanocuj w lesie", który

powsta³ w ramach kontynuacji za³o¿eñ zawartych w ogólnopolskim pilota¿u
udostêpnienia obszarów leœnych celem uprawiania aktywnoœci typu bushcraft
(umiejêtnoœci zwi¹zane z przetrwaniem i ¿yciem w dziczy przy u¿yciu jej
naturalnych zasobów. Wœród nich mo¿na wyró¿niæ rozpalanie ognia, tropienie,
polowanie, ³owienie ryb, budowê schronieñ, nawigowanie, u¿ywanie
podstawowych narzêdzi, znajdowanie po¿ywienia, pozyskiwanie wody,
rzeŸbienie w drewnie, konstruowanie pojemników, wyplatanie lin oraz sznurów
i wiele innych) i surwiwal -  rodzaj aktywnoœci cz³owieka skierowanej na
gromadzenie wiedzy i umiejêtnoœci zwi¹zanych z przetrwaniem w warunkach
ekstremalnych.

Oprócz wycieczek pieszych, rowerowych, du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê te¿
sp³ywy kajakowe Nys¹ £u¿yck¹ do Kosarzyna.

Na stronie internetowej www.gubin.pl w zak³adce dla turysty mo¿na
zapoznaæ siê m.in. z: punktami informacyjnymi, pochodzeniem nazwy miasta,
zabytkami, placówkami kultury, rekreacj¹ - obiektami sportowymi, miejscami
noclegowymi.

Popularyzacj¹ turystyki na terenie miasta i okolicy zajmuj¹ siê m.in.: szko³y,
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej- Izba Muzealna, publikacje
regionalne (www.spzg-gubin.pl, konto na facebook - u), Komisja Krajoznawcza
(konto na facebook - u), OM PTTK Gubin (www.pttk.gubin.com.pl, konto
facebook), Klub Rowerowy "Bidon" (konto facebook).

Punkty Informacji Turystycznej:

Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej
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3-go Maja 2
66-620 Gubin
tel. 68 455 81 62
e-mail: stepil@go2.pl
strona: www.spzg-gubin.pl

Transgraniczne Centrum
Marketingu Euromiasta Gubin-Guben
Polsko-Niemiecki Punkt Kontaktowy
Ul. Chrobrego 6
66-620 Gubin
Tel.+48 68 3590089
Email:karykowska@gubin.pl

Miejsca noclegowe, gastronomia:

"ONYX"
ul. Kresowa 122
tel. 68 359 83 01
www.https://www.hotelonyx-
gubin.pl

"PENSJONAT PAUSE"
ul. Wroñskiego 7
tel. 502 640 787
www.pensjonatpause.pl

Hotel "NYSA"
ul. D¹browskiego 23
tel. 736 146 146

Pokoje goœcinne "ATENA"
ul Obroñców Pokoju 18
tel. 723233500
www.pttk.gubin.com.pl

Noclegi "LAWENDA"
ul. Œl¹ska 56
tel. 735 145 145
www.lawendagubin.pl

Pokoje goœcinne "LECH"
ul. Obroñców Pokoju 19
tel. 501598026
www.u-lecha.pl

"RETRO"
ul. Chopina 1
tel. 68 359 36 35
www.retro-gubin.eatbu.com
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Zbli¿a³y siê koñcowe lata dziewiêtnastego wieku, czas rozbujaj¹cego siê
przemys³u, wielkich koncepcji urbanistycznych, nowych wzorców archi-
tektonicznych, rzemios³a siêgaj¹cego po odkrywane przypadkowo wzorce.
Przed konserwatywne miejskie, kupieckie i przemys³owe spo³ecznoœci rzucono
burzycielskie koncepcje w sztuce i wszelakim zdobnictwie. Pojawi³ siê termin,
przez jednych przyjêty entuzjastycznie, przez wiêkszoœæ odrzucony, potêpiony,
wrêcz wyklêty. Tak na æwieræ wieku wdar³a siê do europejskich miast secesja
- nowy kierunek we wszystkich sztukach.

W krêgach ówczesnego, raczej zachowawczego gubeñskiego spo³eczeñstwa
nowoœci architektoniczne i zdobnicze chyba z trudem zdobywa³y miejsce. Ale

Termin s e c e s j a w dziedzinie wszystkich rodzajów sztuk piêknych,
wiêc od architektury po rzemios³a u¿ytkowe, ³¹cznie z literatur¹ i poezj¹,
wywiód³ siê na prze³omie stuleci, w epoce fin-de siecle (lata 1892 - 1916)
w Wielkiej Brytanii w oparciu o ruch Arts end Crafis neguj¹cy kierunki
akademickie i bezstylowe. Grupowa³ artystów zwanych prerafaelistami,
dekadentami, przeciwnikami rewolucji przemys³owej w Europie. We
Francji secesjê okreœlano Art Noveau, w Niemczech Jugendstil w Wiedniu
Modern Stile, na ziemiach polskich (g³ównie w Krakowie i we Lwowie)
M³odopolskim, wreszcie w Rosji Mir Iskusstwa. Inaczej pojmowano Secesjê
Berliñsk¹ (grupa Elf), inaczej Monachijsk¹ (styl NKV) czy wiedeñsk¹,
najbli¿sz¹ M³odej Polsce. Czo³ówkê polskich zwolenników secesji tworzyli
Stanis³aw Wyspiañski w stylach dekoracyjnych i malarstwie, J. Mehoffer,
W. Wojtkiewicz, P. Ruszczyc, St. Witkacy w unikatowym stylu górali
Podhala. Twórcy secesyjni ho³dowali sentymentalizmowi, mistycyzmowi
i symbolizmowi wyra¿aj¹c siê w bogactwie elementów roœlinnych i
zwierzêcych, w liniach falistych, p³ynnych, w p³askich elementach
asymetrycznych, w kolorystyce sprzecznej z barwami naturalnymi,
wprowadzaj¹c dodatkowo ciê¿kie struktury kamienia i betonu. Wszystko
by³o wyrafinowanym protestem przeciw skomercjalizowanym, tandetnym
formom pseudoartystycznym.

Jerzy Marian Kopeæ

Kwiaty na murze
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Gubiñska kamienica z pocz¹tku XX wieku z czêœciowo zachowanym secesyjnym
zdobnictwem elewacji i charakterystycznym frontonie.

Berlin zawsze by³ niepodwa¿alnym wzorcem. A tam nowoœci szybko opanowa³y
domy i ulice. St¹d i w niewielkim mieœcie nad Nys¹, przemys³owym i szybko
rozwijaj¹cym siê, znaleŸli siê odwa¿ni i nowoczeœni budowniczowie. Dzisiaj,
po wojennym kataklizmie i póŸniejszych rozbiórkach, dewastacjach,
przebudowach, nie sposób okreœliæ na ile nowy kierunek w dekoracji,
upiêkszaniu, modernizacji œródmiejskiej zabudowy, tutejszych kamienic
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Obramowanie okna drugiego piêtra z roœlinnymi
motywami charakterystyczne dla secesji berliñskiej.

Faliste i ³ukowe wnêki balkonowe pozbawione niestety
secesyjnego zdobnictwa.

zawa¿y³ na obliczu miasta.
Tu i ówdzie zosta³y tylko
drobne œlady w postaci
resztek plafonów, kartuszy,
sterczyn dekoruj¹cych
budynki zachowane z
tamtych czasów.

Po drugiej stronie rzeki,
w bocznych ulicach,
zachowa³y siê dwa, mo¿e i
trzy domy, dawne
mieszczañskie, czynszowe
kamieniczki, z bogatym
wystrojem miêkkich linii i
³agodnych obramowañ
okien, wszystko zdobione
kwiatami i pn¹czami
roœlinnoœci, tak¿e
mitycznymi g³ówkami
legendarnymi, bli¿ej
n i e o k r e œ l o n y m i
zwierzêtami. Tak¿e
wyszukanymi gzymsami,
nadokiennymi daszkami.
Wszystko dziœ starannie
uzupe³nione, odtworzone w
oparciu o pierwotne wzory
utrzymywane w dobrym
stanie technicznym i
kolorystycznym.

W Gubinie dawne
œródmieœcie te¿ zapewne
siêgnê³o wówczas po
secesjê. Œladów niewiele, do
tego opuszczone to,
skrusza³e. Czasem na
starych budynkach

dostrzec mo¿na tylko fragmenty dawnej koncepcji budowniczego, który sto
lat temu, a mo¿e i wiêcej, zdobi³ budynek odwa¿nie, zgodnie z nowym stylem.
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W ci¹gu jednej z g³ówniejszych
ulic miasta, ongiœ na skraju
œródmieœcia, przy ul .
Wyspiañskiego trwa du¿a
kupiecka kiedyœ kamienica,
która w znacznych fragmentach
zachowa³aprawie w ca³oœci
charakterystyczne zdobienia
secesyjne i ca³e ró¿norodne i
asymetryczne rozwi¹zania
elewacji .  Kiedyœ parter
zajmowa³y ³ukowo sklepione
okna wystawowe.

Potem domy przejê³y gubiñskie
zak³ady obuwnicze, sklepy
zamieniono w mieszkania, wystawy
zamurowano wstawiono zwyk³e
proste okna. Teraz, spod
opadaj¹cego tynku wy³aniaj¹ siê
ceglane ³uki przypominaj¹ce
niegdysiejsze kszta³ty parteru. I
tylko jeszcze maszkaron nad
³ukiem bramy, amatorsko kiedyœ
pomalowany, przywo³uje przesz³oœæ.
Secesja w pe³ni zachowa³a siê
powy¿ej, w miêkkich, falistych
liniach wnêk balkonowych, niestety
odartych z kwiatowych sztukaterii.
Id¹ce  przez dwa piêtra wykusze z
wysokimi oknami, jeden przykryty
trójspadowym gonto-wym
daszkiem, drugi o p³askim

zadaszeniu, œwiadomie zak³ócaj¹ fronton p³aszczyzn. Asymetriê elewacji, bry³y
budynku, uwidacznia w partii najwy¿szej, tam gdzie wynios³a attyka poprzecinana
kwadratowymi i okr¹g³ymi oknami poddasza. Skraj budynku zdobi¹ betonowe
czy kamienne sterczyny ubo-gacaj¹ koncepcjê ówczesnego dekoratora. Najbogatsze
zdobie-nia zachowa³y siê w ca³oœci na p³aszczyŸnie wynios³ej attyki oraz przy
trójstronnych obramowaniach okien. Ukazuj¹ spl¹tan¹ roœlinnoœæ w postaci
nawzajem przenikaj¹cych siê liœci i ³odyg. Tworzy to ca³e ci¹gi zdobnicze. Niestety,

Dobrze zachowane zdobnictwo wynios³ej attyki.

Starannie odrestaurowany secesyjny fronton
kamienicy po drugiej stronie Nysy.
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w powojennej odbudowie i
przebudowie na liczne lokale
mieszkalne nie myœlano o
uroku elewacji .  Znaczne
fragmenty zdobieñ po prostu
usuniêto, inne zatynkowano. Po
dziesiêcio-leciach, gdy zabrak³o
prostych zabezpieczeñ, gdy
swoje robi  opadaj¹cy p³atami
tynk a woda z porwanych
rynien zalewa œciany,
kamienica gubiñska  robi swym
opuszczonym wygl¹dem
przygnê-biaj¹ce wra¿enie. To
ju¿ tylko jeden z wielu
zapomnianych i zaniedbanych
domów. Tyle tylko i a¿ tyle.

Po³¹czenie maszkaronów z dekoracj¹
roœlinn¹ nawi¹zuj¹ce do okresu
rozwiniêtego renesansu, prezentuje
jedna z kamienic w Guben.

Halo Warszawa, halo Pary¿, halo …
Dziêki zainstalowanym niedawno w Gubinie trzem automatycznym

aparatom telefonicznym, uzyskaliœmy wreszcie mo¿liwoœæ szybkiego
po³¹czenia z krajem i œwiatem . Znajduj¹ce siê przy przejœciu granicznym
aparaty nale¿¹ do najnowoczeœniejszych z obecnie stosowanych. Warunkiem
korzystania z nich jest posiadanie karty magnetycznej, któr¹ mo¿na nabyæ
na poczcie. Karta zawiera 50 jednostek czasowych i pozwala na
przeprowadzenie rozmowy w zale¿noœci od odleg³oœci, o ró¿nym czasie trwania.
Np. dzwoni¹c do Zielonej Góry jedna jednostka czasowa to 15 sek., do Pary¿a
natomiast 4 sek.

Spróbujcie Pañstwo, to dzia³a!
"Wiadomoœci Gubiñskie" paŸdziernik 1992

30 lat temu w Gubinie
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Urszula Kondracik
kula41@o2.pl

Toczy siê dyskusja miêdzy mieszkañcami: czy zrewitalizowany ostatnio teren
przy ksiêgarni to park, czy skwer. Wed³ug Wikipedii park to teren rekreacyjny,
przewa¿nie z du¿¹ iloœci¹ flory, w tym czêsto zadrzewiony. W du¿ych miastach
ma charakter du¿ego, swobodnie ukszta³towanego ogrodu z alejami
spacerowymi. Skwer to niezabudowany obszar spe³niaj¹cy funkcje
rekreacyjne. Skwer to teren zieleni z trawnikami, klombami, krzewami oraz
drzewami; niekiedy znajduj¹ siê tam fontanny, alejki, ³awki i inny sprzêt
rekreacyjny. A wiêc mo¿na by obiekt nazwaæ, miniparkiem, którego
powierzchnia wynosi blisko 4.400 m2. Niektórzy zaczêli mówiæ na skwer,
Europark, ale ewentualn¹ decyzjê, dotycz¹c¹ nazwy podejm¹, jak s¹dzê,
w³adze samorz¹dowe w póŸniejszym terminie. Ja - aby nie komplikowaæ -
bêdê pos³ugiwa³a siê w tym artykule nazw¹ skwer.

Odnowiony skwer

Zabudowania po lewej stronie to dzisiejszy teren skweru.
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Chc¹c pisaæ o skwerze, nale¿y siêgn¹æ do historii tego miejsca. Przed 1945
rokiem w ówczesnym Guben teren ten by³ zabudowany kamieniczkami, w
których znajdowa³y siê mieszkania i sklepy.

W czasie trwania walk w 1945 roku zbombardowane zosta³o niemal ca³e
œródmieœcie od Nysy £u¿yckiej po Lubszê. Stabilne ju¿ w³adze miasta podjê³y
decyzjê o jego odgruzowaniu. W roku 1947 ówczesne Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej powo³a³o Oddzia³ Rozbiórkowy (OR), u¿ywano równie¿ nazwy
Powiatowy Oddzia³ Rozbiórkowy (POR), a w koñcowej fazie by³ to Oddzia³
Rozbiórkowo-Porz¹dkowy i dzia³a³ do 1960 roku. Pierwszym kierownikiem
by³ Edmund Gronikowski do 1952 r, (ojciec autorki artyku³u - dop. redakcji)
a nastêpnie Jan Handziuk. Zadaniem POR by³o rozbieranie zniszczonych
przez dzia³ania wojenne domów i odzyskiwanie ceg³y i innych materia³ów
budowlanych z przeznaczeniem na odbudowê zniszczonej Warszawy i innych
miast Polski centralnej. W miejscu dzisiejszego pawilonu "Spo³em"
Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców (apteka "Miœ") przy ul. 3 Maja odbywa³
siê przemia³ gruzu, który s³u¿y³ do budowy i naprawy dróg, a mieszkañcy
nazwali to miejsce "fabryk¹ kurzu", poniewa¿ podczas przemia³u py³ roznosi³
siê po okolicy i nie mo¿na by³o przejœæ bez szwanku.

Trudno dziœ ustaliæ dok³adnie, kiedy miejsce obecnego skweru zosta³o
odgruzowane. Jednak wed³ug informacji p³k. dr. Janusza Kopacza, rodowitego

Zdjêcie tego samego miejsca wykonane po 2000 roku.
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Jedno z najstarszych zdjêæ skweru pochodz¹ce prawdopodobnie z 1967 roku.

Zdjêcie skweru pochodz¹ce prawdopodobnie z 1973 roku.
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gubinianina, by³o to na pocz¹tk lat 50. Prace zakoñczono w 1955 roku. By
nie zostawiæ pustego placu, urz¹dzono tam trawnik i posadzono drzewa. Gdy
siê przechadza³o po œcie¿kach, mo¿na by³o jeszcze potkn¹æ siê o wystaj¹ce
kawa³ki cegie³. Prace wykonywa³o Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej w sk³ad, którego wchodzi³ Zak³ad Oczyszczania Miasta,
kierowany przez Jana Paralucha.

W latach szeœædziesi¹tych w³adze podjê³y decyzjê o budowie fontanny. Jak
wspomina gubinianka Hanna Stecyszyn (z d. Biliñska), w roku 1968 albo1969
fontanna ju¿ by³a, gdy¿ jako dziecko chodzi³a tam na spacery z mam¹.

Wykonawstwo fontanny powierzono kierownikowi Zak³adu Wodoci¹gów i
Kanalizacji Piotrowi Kopaczowi przy wsparciu majstra Piotra £osina. Nie
by³a to inwestycja o dzisiejszych standardach. Prace wykonano metod¹
gospodarcz¹ przy u¿yciu cementu, piasku, rur wodoci¹gowych i farby. Mia³a
kszta³t wielok¹ta. Zastosowano zamkniêty obieg wody. Roboty elektryczne
wykona³ Józef Biliñski, a woda tryska³a w postaci pióropusza. By³a czynna
latem w godzinach od 7.00 do 21.00. W latach 70. zosta³a odnowiona. Fontanna
by³a kilkakrotnie dewastowana przez nieznanych sprawców. Zgin¹³ czy te¿
uszkodzony zosta³ silnik elektryczny, fontanna przesta³a dzia³aæ, a po pewnym
czasie ponownie j¹ uruchomiono. Konserwacj¹ - do czasu przejœcia na
emeryturê - zajmowa³ siê Józef Biliñski. W 2000 roku konserwacjê fontanny
wykonywa³ Wojciech Buliñski, pracownik Przedsiêbiorstwa Us³ug Miejskich
zatrudniony na Stacja Uzdatniania Wody. Jak twierdzi, prace rozpocz¹³ od
wymiany dysz rozpylaj¹cych wodê i wymalowania niecki fontanny na kolor
niebieski. W ten sposób fontanna funkcjonowa³a do 2017 roku, kiedy to
zapad³a decyzja o jej rozbiórce. W miejsce rozebranej fontanny pojawi³ siê
klomb obsadzony kwiatami.

Jak siê rodzi³ pomys³ na rewitalizacjê skweru? Pocz¹tek siêga 2004 roku,
kiedy funkcjê burmistrza pe³ni³ Lech Kiertyczak.  W Wiadomoœciach
Gubiñskich nr 18/2004 ukaza³ siê artyku³ pt. "Nadzieja w ogrodzie". Wówczas
"Euromiasto" postanowi³o przyst¹piæ do Krajowej Wystawy Sztuki Ogrodniczej
LAGA 2009, której historia siêga 1869 roku, a po kilkuletniej przerwie Niemcy
j¹ wznowili. To wówczas w³adze liczy³y, ¿e Gubin i Guben bêd¹ gospodarzami
wystawy w 2009 roku. Gdyby wystawa zagoœci³a w naszym mieœcie -
przekonywa³ wówczas cz³onków komisji konkursowej wiceburmistrz Zenon
Turowski - na modernizacjê mo¿e liczyæ œródmieœcie, w tym park z fontann¹.
Prezentacja terenów pod wystawê odby³a siê 15 X 2004 roku.  Z jedenastu
wniosków z³o¿onych przez poszczególne miasta pozosta³y cztery. Gubin i Guben
przesz³y przez poszczególne etapy kwalifikacji i znalaz³y siê w œcis³ym gronie
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finalistów. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym wówczas has³em "Dwa miasta wzrastaj¹
razem", opracowano wspóln¹ strategiê rozwoju Gubina i Guben bêd¹c¹ jedn¹
z g³ównych filarów koncepcji wystawy ogrodowej w Euromieœcie. Gdyby siê
uda³o, Gubin zyska³by milionowe dotacje. Dziêki realizacji kolejnych inwestycji
w okresie przygotowania do wystawy, poprawie uleg³aby infrastruktura
drogowa. Powsta³yby nowe obiekty handlowo-us³ugowe, ci¹gi spacerowe,
skwery i place zabaw dla dzieci. Ówczesny pe³nomocnik burmistrza ds.
promocji Krzysztof Sikora przybli¿y³ plany zagospodarowania, m.in.
modernizacji œródmieœcia Gubina, deptaku przy ul. Œl¹skiej i skweru w
centrum miasta z fontann¹. Z propozycj¹ wspólnej organizacji wystawy
ogrodowej wyst¹pi³y w³adze Guben z burmistrzem Klausem-Dieterem
Hübnerem na czele. Ca³oœæ przedsiêwziêcia oszacowano na kwotê ponad 40
mln euro. Gubin zobowi¹za³ siê do pozyskania na ten cel 3 mln euro, z czego
25%  mia³o pochodziæ z bud¿etu miasta. Mimo pozytywnych opinii, jakie
zebra³y przygotowania do tego projektu i jego prezentacji w Barcelonie i
Dublinie, do realizacji nie dosz³o. Przegraliœmy z podberliñskim miastem
Oranienburg.

Od 2004 roku sprawa nie drgnê³a, a zaczê³a nabieraæ "rumieñców" dopiero
w 2017 roku. Burmistrz Bart³omiej Bartczak zaproponowa³ opracowanie w
ramach konkursu koncepcji zagospodarowania skweru. Swój udzia³ zg³osili:
Ma³gorzata Milewicz-Bongräber, Arkadiusz Linkowski (miejski ogrodnik) i
Arkadiusz £uc. Na spotkaniu z radnymi przedstawili swoje koncepcje, które

Projekt Arkadiusza £uca z 2017 roku.
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przedyskutowano i ostatecznie wybrano projekt Arkadiusza £uca.

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu pomiêdzy ulicami: J.
S³owackiego, gen. J. D¹browskiego i Obroñców Pokoju, który jest
zlokalizowany na obszarze zespo³u urbanistyczno- krajobrazowego, i jest
wpisany do rejestru zabytków nr 62 i 3031 na podstawie decyzji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 15.09.1955 i 20.07.1978 r. zlecono firmie Garte
sp z o.o. w Swarzêdzu, która zajmuje siê projektowaniem ogrodów i
architektur¹ krajobrazu. Dokumentacja by³a gotowa w 2018 roku.

W drodze przetargu do realizacji projektu wybrano firmê Exalo Drilling
S.A. "Diament" Oddzia³ Zielona Góra - spó³kê nale¿¹c¹ do grupy PGNiG.
Rewitalizacja mia³a siê rozpocz¹æ w 2020 roku, ale z powodu pandemii
koronowirusa oraz k³opotów ze skompletowaniem pe³nej dokumentacji przez
wy³onionego wówczas wykonawcê pojawi³y siê opóŸnienia. Firma rozpoczê³a
roboty dopiero 13 wrzeœnia 2021 roku.

Korzystaj¹c czêœciowo z koncepcji zagospodarowania terenu opracowanej
przez Arkadiusza £uca, wykonano projekt budowlano-wykonawczy
zagospodarowania terenu. Starano siê wprowadziæ w najwiêkszym stopniu
wizjê projektantów, dostosowuj¹c siê do istniej¹cego uk³adu komunikacyjnego
przy zachowaniu najbardziej wartoœciowych drzew w terenie. Uk³ad œcie¿ek
g³ównych zosta³ obrócony. Jedna ze œcie¿ek zosta³a poprowadzona pod k¹tem,
³¹cz¹c siê z istniej¹cymi przejœciami dla pieszych. Uwzglêdniono projektowany
uk³ad skrzy¿owania dróg, który graniczy z po³udniow¹ granic¹ obszaru
opracowania i uwzglêdniono projektowane przejœcie dla pieszych. Oœ œcie¿ek
wschód-zachód uwzglêdnia istniej¹ce przejœcia dla pieszych oraz mo¿liwe
przysz³e po³¹czenie z terenem parku, który znajduje siê po wschodniej stronie,
wprowadzono hierarchiczn¹ szerokoœæ œcie¿ek. W centrum zachowano kszta³t
i wielkoœæ kwadratowego placu. Element wodny zaplanowano i wykonano w
postaci fontanny DRY PLAZA. Tego typu fontanna -  to tzw. mokry chodnik
lub inaczej fontanna bez lustra wody. Dysze i oœwietlenie w tego typu
fontannach umieszczone s¹ w specjalnych modu³ach przystosowanych do
monta¿u w p³ytach kamiennych, przykrywaj¹cych nieckê fontanny. Element
wodny ma kilkadziesi¹t centymetrów g³êbokoœci, przez co umo¿liwia dzieciom
i osobom siedz¹cym na podestach zmoczenie nóg i zabawy wodne. Do
podœwietlenia fontanny zastosowano model typu LED RGB, który polega na
mieszaniu trzech barw podstawowych: czerwonej, zielonej i niebieskiej.

Zrezygnowano z drewnianych tarasów przy wodzie z powodów
bezpieczeñstwa oraz problemów z konserwacj¹ drewna nara¿onego na ci¹g³¹
obecnoœæ wody.
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Zgodnie z projektem zainstalowano: 23 ³awki z oparciem i bez, z czego
czêœæ zosta³a wyposa¿ona we wbudowane ³adowarkiUSB, 11 koszy na
odpadki z daszkiem dopasowanych do ³awek kszta³tem i materia³em -
pionowe szczebliny z drewna nawi¹zuj¹ do formy siedzisk, 3 zwyk³e stoliki
i 3 do gry w szachy z siedziskami, odporne na warunki atmosferyczne, kosz
na psie odchody z dystrybutorem worków foliowych, budki lêgowe dla ma³ych
i du¿ych ptaków, wiewiórek oraz po jednym domku dla owadów, dwa
elementy przestrzenne stoj¹ce na dwóch ma³ych placykach, których formê
tworz¹ dwa zespo³y drewnianych s³upów o zró¿nicowanej wysokoœci od 1,6
do 2,2 metra. W miejscu lokalizacji powsta³y rabaty z pn¹czami, które
naturalnie bêd¹ porastaæ drewnian¹ konstrukcjê. Elementy zabawowe, które
stanow¹ trampolina i bujaki (¿yrafa, w¹¿), usytuowano na placykach o
powierzchni mineralnej, otoczonych obrze¿em stalowym. S¹ one
przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest
te¿ 20 latarni typu parkowego z opraw¹ typu LED w kszta³cie prostych
s³upów, które umo¿liwiaj¹ równomierne oœwietlenie terenu z ka¿dej strony.
Usuniêto suche i martwe drzewa, które zagra¿a³y bezpieczeñstwu
u¿ytkowników skweru. By³y one chore, zaatakowane przez grzyby
chorobotwórcze, a jednoczeœnie kolidowa³y z planami przebudowy alejek

Nowa fontanna na skwerze. Fotografia z lipca 2022 r.
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parkowych i wytycznymi koncepcji konkursowej.
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Konserwatora Zabytów wyciêto

wytypowanych 21 drzew i 685 m2 krzewów. Pozostawiono dziewiêæ drzew:
cis, dwa modrzewie, oliwnik, dwie katalpy, kasztan, lipa i jedno z
klonowatych. Zasadzono magnoliê wielopniow¹, irgê szwedzk¹, laurowiœnie
wschodnie, byliny takie jak trzcinnik ostrokwiatowy, ostnica mocna, sza³wia
omszona, krwawnik wi¹zówkowaty, werbena patagoñska, rudbekia
b³yskotliwa, czosnek czarny i purpurowy.

Inwestycjê firma zakoñczy³a próbnym uruchomieniem fontanny 7 lipca,
z czego najwiêksz¹ frajdê mia³y dzieci, które codziennie "okupowa³y"
fontannê, sch³adzaj¹c siê w upalne dni.

Inwestycja kosztowa³a 2,5 mln z³otych, z czego w 50 % zosta³a
sfinansowana z Europejskieho Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Wspó³pracy INTERREG VS Branderburgia - Polska 2014 - 2020.

Oficjalnego otwarcia skweru dokonano 22 lipca 2022 roku, a w uroczystoœci
brali udzia³ Rados³aw Brodzik, dyrektor Biura Wspó³pracy Zagranicznej
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Lubuskiego. Gubin reprezentowa³
burmistrz Bart³omiej Bartczak, natomiast ze strony niemieckiej goœæmi byli:
Klara Geywitz - minister infrastruktury i planowania przestrzennego,
Rainer Genilke - sekretarz stanu w ministerstwie, Renate Mitterhuber -
kierownik referatu ministerstwa, Fred Mahro - burmistrz Guben.

Przy niniejszym opracowywaniu korzysta³am z artyku³u "Odgruzowanie"
Adolfa Ledy (biuletyn SPZG "Gubin i Okolice" nr 35), prasy lokalnej i

wojewódzkiej, dokumentacji projektowej oraz informacji udzielonych przez
Janusza Kopacza, Stefana Pilaczyñskiego, Hannê Biliñsk¹-Stecyszyn,

radn¹ Halinê Wojnicz, Wojciecha Buliñskiego i Alicjê Dobras. Jak zwykle
proszê o uzupe³nienia lub uwagi na adres redakcji biuletynu -

U. Kondracik.

Od redakcji: Pomimo du¿ego wysi³ku nie uda³o siê znaleŸæ dowodu,
z którego wynika³aby data zbudowania pierwszej w powojennym
Gubinie fontanny. Wykonawcy nie ¿yj¹, ich bliscy nie pamiêtaj¹.
Poni¿ej publikujemy zdjêcia gubinian wykonane przy fontannie. Byæ
mo¿e Pañstwo rozpoznaj¹ osoby na zdjêciach i pomog¹ ustaliæ choæby
rok budowy fontanny. Prosimy o wszelkie informacje - tel. 68 455 81
62.
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Czy rozpoznajesz osoby na zdjêciach?
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Czy rozpoznajesz osoby na zdjêciach?

Dziœ Gubin w innej ods³onie - ulicami dr. Tadeusza Kunickiego i Juliusza
S³owackiego. Dawno têdy nie sz³am, a chcia³am zobaczyæ, jak wygl¹da dziœ
Lubsza (dawniej nazywaliœmy j¹ Lubica). Niedawno chwali³am, ¿e czysta,
widaæ dno z mostu, kaczki podp³ywa³y po jakiœ rzucony kês, brzegi rzeki po
obu stronach wyregulowane, a dziœ, struchla³am… Sitowie zaraz siêgnie
mostu, w¹ziutka tasiemka wody, rozpacz, a na poboczach ulic d¿ungla krzewów
i drzew samosiejek. B³êkit i biel nieba wynagrodzi³a,  ¿al …  mimo wszystko
kocham moje miasto, ulice i wszystkie dró¿ki wydeptane bosymi stopami, a
dziœ cieszê siê z ka¿dej nowej inwestycji, mimo, ¿e ci¹gle jest trudno o wszystko,
a ludzie, ka¿dy kawa³ek ziemi kupuj¹ pod zabudowê. Z ul. doktora Kunickiego
widaæ wzgórza Gubiñskie, ulicê Repatriantów z piêknymi willami.

Ulica S³owackiego te¿ naby³a blasku poprzez odnowione budynki i ze starym
dêbem. Dziadek ma pewnie 300 lat i dot¹d nikt go mu nie nada³ nazwy?
Cudny, dotknê³am go, przywita³am, chyba siê uœmiechn¹³.

Jadzia Ida Kaczanowska

“Okiem” Idy
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Ile fontann na przestrzeni dziejów funkcjonowa³o w mieœcie, trudno dziœ
powiedzieæ. Na pewno wielu dziœ ju¿ wiekowych mieszkañców Guben pamiêta
te przedwojenne, i tyle samo mieszkañców Gubina pamiêta te powojenne.
Przed wojn¹ najwiêksz¹ s³aw¹ w mieœcie cieszy³a siê bardziej studnia ni¿
fontanna, a nawet pomnik, wybudowana na placu obok Fary. Budowlê
nazywano Pomnikiem Dwóch Cesarzy, tak¿e Studni¹ Dwóch Cesarzy,
poœwiêcon¹ cesarzom Wilhelmowi I oraz Fryderykowi III. Do 1937 pomnik-
studnia zdobi³ rynek miejski i przetrwa³ w tym miejscu od 1898 roku. Jego
ca³kowita wysokoœæ wynosi³a 18,6 m. Do budowy u¿yto granitu górskiego,
daj¹cego siê polerowaæ, czerwony piaskowiec z okolicy rzeki Men, oraz
elementy z rozmaitych metali, które nada³y pomnikowi kszta³t figuralny. Po
stronie wschodniej i zachodniej znajdowa³y siê studzienne niecki, do których
z lwich g³ów tryska³a woda. Jednak w 1937 roku studniê-pomnik rozebrano,
bo jak wspominaj¹ historycy tamtych czasów, potrzeba by³o na placu du¿o
miejsca na organizowanie partyjnych wieców. Drug¹, godn¹ uwagi fontann¹,
by³a ta ustawiona przed wojn¹ w dzisiejszym parku A. Mickiewicza. To tzw.
"Ch³opiec z karpiem". Historia "Ch³opca z karpiem" ma swój pocz¹tek w 1791
roku. RzeŸba wykonana przez rzeŸbiarza Meltzera z Akademii Królewskiej
w Berlinie mia³a staæ pierwotnie na rynku miejskim przed koœcio³em farnym
jako ozdoba studni. Po wielu latach musia³a ust¹piæ miejsca Studni Dwóch
Cesarzy. Ch³opiec zawêdrowa³ do parku obok Lubszy i sta³ na okr¹g³ym cokole
z czterema olbrzymimi g³owami ryb, które szeroko otwieraj¹ swe paszcze,
jakby siêga³y po zdobycz. Sam kamienny ch³opiec, czyli górna czêœæ pomnika,
byæ mo¿e pad³a ofiar¹ wojny, mo¿e póŸniej zosta³a rozbita, mo¿liwe, ¿e
wywieziona do innego miasta i dlatego dziœ mo¿emy podziwiaæ tylko pozosta³y
fragment pomnika z fontann¹, która tryska wod¹ ju¿ tylko od wielkiego œwiêta.
Jeszcze jedna fontanna, ch³opczyka z rybami, sta³a obok wejœcia do budynku
dawnego Muzeum Miejskiego, póŸniej Wiejskiego Domu Towarowego. Dwie
strugi wody tryska³y z rybich pyszczków co najmniej do 1945 roku. Kiedy i w
jakich okolicznoœciach nagusek z rybkami znikn¹³ - trudno dziœ ustaliæ.
Pierwsz¹ po wojnie zbudowan¹ przez gubinian fontann¹ by³a sporych
rozmiarów niecka z tryskaj¹c¹ wod¹, na skwerze przy ulicy Obroñców Pokoju.
Niestety, data jej uruchomienia ulecia³a z pamiêci nawet budowniczym, a

Stefan Pilaczyñski
stepi@o2.pl

Gubiñskie fontanny
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by³ nim m.in. Piotr Kopacz.
Dziœ pamiêta tylko, ¿e
sprawami elektrycznym nowej
fontanny zajmowa³ siê pan
Biliñski. Na widokówce
"Skwer przy ulicy Obroñców
Pokoju" wydanej przez Biuro
Wydawnicze RUCH w 1962
roku nie widaæ jeszcze
fontanny, natomiast na innej
widokówce, z maja 1968 roku,
"Plac Adama Mickiewicza" foto
St. Arczyñski fontanna ju¿
ozdabia skwer. Zatem
wybudowano j¹ prawdo-
podobnie w po³owie lat 60-tych
ubieg³ego wieku. Kilka tygodni
temu (2017) fontannê
rozebrano, a w jej miejsce
usypano kwiatowy klomb.

Po prawie 50. latach ozdoba
parku zu¿y³a siê i na pewno
dawno nie jest dekoracj¹
centrum miasta. Najczêœciej
by³a miejscem, do którego

niesforni mieszkañcy wyrzucali œmieci, a i z "sikaniem" mia³a czêste problemy.
Wed³ug obietnic p³yn¹cych z magistratu, w przysz³oœci ma tu stan¹æ fontanna
na miarê czasów, a i park ma zmieniæ siê nie do poznania. W po³owie lat 70-
tych, obok miejskich skwerów z tysi¹cami ró¿, powsta³a tak¿e ta fontanna na
pocz¹tku ulicy Piastowskiej. Przez d³ugi czas wzbudza³a spore zainteresowanie
i choæ by³a niewielka, sta³a siê powodem do dumy tak wykonawców, jak i
mieszkañców. Z czasem jej dodatkow¹ atrakcj¹ by³y zainstalowane w fontannie
kolorowe œwiat³a. Dziœ, po remoncie i modernizacji fontanna jest miejscem
"przystanku" z ³awkami, jednak takie wykonanie fontanny - rurki z ledwie
sikaj¹c¹ wod¹ - nie wzbudza zachwytu mieszkañców. Bywa tak¿e czêsto
powodem k¹œliwych uwag z powodu czêstych awarii. (sp)

PS. Po interwencji Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Edwarda Patka
fontannie na Piastowskiej usuniêto - jak nazwa³ sprawê przewodnicz¹cy -
“k³opot urologiczny.” Zaczê³a tryskaæ wysoko i atrakcyjnie.

Fontanna w Parku A. Mickiewicza. Zdjêcie
przedwojenne.
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Kazimiera Kêdzierska

Oni s¹ wœród nas - Halina i
Zygmunt K³osowiczowie

To wieloletni, doœwiadczeni pedagodzy, wychowawcy znani z gubiñskiego
Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Swoj¹ twórcz¹ postaw¹, bogactwem wiedzy, ze
zdolnoœciami organizacyjnymi mieli ogromny wp³yw na wykszta³cenie kilku
pokoleñ naszych mieszkañców. Za efektywn¹ pracê z m³odzie¿¹ Rada Miejska
w Gubinie 11 listopada 2017 roku uroczyœcie nada³a tytu³ Halinie i
Zygmuntowi K³osowiczom  Zas³u¿ony dla Rozwoju Miasta Gubina.

Halina K³osowicz w 1964 roku ukoñczy³a Studium Nauczycielskie w
Gorzowie Wlkp. w zakresie biologii i chemii, a studia wy¿sze magisterskie z
biologii na Uniwersytecie Wroc³awskim (1975). Od 1960 roku a¿ do odejœcia
na emeryturê pracowa³a w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Gubinie. W
miêdzyczasie przez 12 lat uczy³a wychowania fizycznego i biologii w Liceum
Medycznym (nauczyciel dochodz¹cy).

W swej wieloletniej pracy dydaktyczno - wychowawczej wykaza³a siê

Z. K³osowicz z uczniami liceum.
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pracowitoœci¹ i rzetelnoœci¹ w kszta³ceniu i wychowaniu m³odzie¿y. O jej
efektach, metodach nauczania œwiadczy³y dobre wyniki oraz wyniki
egzaminów maturalnych. Zainteresowania uczniów p. Halina rozwija³a nie
tylko na lekcjach biologii ale i kó³kach pozalekcyjnych. M³odzie¿ aktywnie
bra³a udzia³ w konkursach i olimpiadach biologicznych i ekologicznych, a
wœród nich to 10 wyró¿niaj¹cych siê olimpijczyków stopnia centralnego z
biologii i ekologii.

W czasie zajêæ pozaszkolnych organizowa³a uczniom wycieczki
krajoznawcze. M³odzie¿ mia³a mo¿liwoœæ poznaæ okolicê, przyrodê, zabytki
nie tylko naszego regionu ale i Polski.

W trakcie swojej pracy nauczycielskiej Halina K³osowicz otrzyma³a wiele
wyró¿nieñ, wœród nich: Medal Edukacji Narodowej, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
srebrn¹ odznakê Zas³u¿ony dla Ochrony Przyrody, medale z okazji X - lecia i
XV - lecia Olimpiady Biologicznej oraz wiele dyplomów i listów gratulacyjnych.

Zygmunt K³osowicz w 1954 roku ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ w
Krakowie na Wydziale Matematyki i Fizyki, a tytu³ magistra matematyki
uzyska³ w roku 1966 roku.

Pracê w charakterze nauczyciela podj¹³ w 1954 roku w gubiñskim Liceum
Ogólnokszta³c¹cym, w którym pracowa³ a¿ do przejœcia na emeryturê (1986).
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Bêd¹c na emeryturze nadal pracowa³ do 1998 roku w niepe³nym wymiarze
godzin na etacie nauczyciela matematyki. W czasie swojej wieloletniej pracy
pedagogicznej wyró¿nia³ siê bogat¹ wiedz¹ merytoryczn¹ i profesjonalizmem,
potrafi³ dobrze przygotowaæ uczniów do egzaminów dojrza³oœci ( matur).
Zainteresowania z zakresu matematyki rozwija³ w organizowanych kó³kach
matematycznych skupiaj¹cych uczniów w dwóch poziomach. Poziom pierwszy
obejmowa³ m³odzie¿ z klas I - II, a drugi z klas III - IV. Uczniowie chêtni
pog³êbienia swojej wiedzy z matematyki uczêszczali do szkolnego ko³a
PITAGORAS.

Pod kierunkiem pana Zygmunta uczestnicy PITAGORASA brali aktywny
udzia³ w olimpiadach matematycznych na szczeblu powiatowym i
wojewódzkim. Natomiast w 1975 roku uczeñ Aleksander Ma³ek reprezentowa³
gubiñskie liceum w centralnym etapie Olimpiady Matematycznej w
Warszawie.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e przez 10 lat Zygmunt K³osowicz uczy³ m³odzie¿
przysposobienia obronnego. Uczennice pod jego kierunkiem na przestrzeni
lat 1956 - 1965 bra³y udzia³ w wojewódzkich zawodach strzeleckich i
piêciokrotnie by³y mistrzami województwa zielonogórskiego szkó³ œrednich.
Oprócz pracy edukacyjnej w "ogólniaku" by³ aktywnym cz³onkiem Zarz¹du

M³odzie¿ liceum na wycieczce w Ko³obrzegu. Pierwsza z prawej H. K³osowicz.
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Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Gubinie oraz wieloletnim
cz³onkiem komisji Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Po¿yczkowej pracowników
oœwiaty.

Za swoj¹ pracê zawodow¹ i spo³eczn¹ otrzyma³ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Nagrodê
Kuratora, Nagrodê Ministra Oœwiaty i Wychowania, Z³ot¹ Odznakê Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego, odznakê Zas³u¿ony dla Województwa
Zielonogórskiego oraz wiele dyplomów i wyró¿nieñ.

  Pañstwo Halina i Zygmunt K³osowiczowie wspólnie prze¿yli 61 lat,
wychowali dwoje dzieci : S³awka i Violettê, maj¹ równie¿ dwoje wnucz¹t Agatê
i Adama. Syn ukoñczy³ Politechnikê Warszawsk¹ na Wydziale Budownictwo
L¹dowe, Violetta - Akademiê Muzyczn¹ we Wroc³awiu, studiowa³a na
Uniwersytecie w Berlinie i ukoñczy³a studia podyplomowe z jêzyka
niemieckiego. Obecnie prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - szkó³kê z jêzyka
niemieckiego i gry na fortepianie.

W 2020 roku rodzina K³osowiczów prze¿y³a wielk¹ tragediê i smutek, nagle
w wieku 57 lat odszed³ do wiecznoœci ich syn S³awek.

W chwili obecnej znani gubiñscy pedagodzy przebywaj¹ na zas³u¿onej
emeryturze. Nadal ciesz¹ siê w œrodowisku du¿ym autorytetem, bowiem ich
wk³ad w przygotowaniu m³odzie¿y szkolnej w doros³e ¿ycie jest bezcenny.

Halina i Zygmunt K³osowiczowie. Fotografia z 2017 roku.
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Jerzy Czabator

 Szko³a Bie¿yce

Koniec roku 1945 i pocz¹tek roku 1946 jest okresem wiêkszoœci zasiedlonych
gospodarstw przez repatriantów i osiedleñców z Polski Centralnej. W wyniku
tego wzros³a powa¿nie grupa dzieci, które powinny uczêszczaæ do szko³y.
Podejmuje sprawê przygotowania miejsca do nauki niestrudzony w dzia³aniu
Wiktor Wawrzonek. W Bie¿ycach istnia³a poniemiecka szko³a ale wskutek
dzia³añ wojennych, a póŸniej stacjonowaniu ¿o³nierzy Armii Czerwonej
budynek uleg³ powa¿nemu zniszczeniu, tote¿ zajêcia nie mog³y siê odbywaæ.
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Szko³a by³a ca³a, lecz w wielu oknach brakowa³o szyb, lub ca³ych skrzyde³
okiennych Poza tym zmagazynowana w niej by³a du¿a iloœæ odzie¿y, która
wskutek braku szyb by³a zamokniêta i zbutwia³a. Budynek pozbawiony by³
tak¿e ogrzewania. W zwi¹zku z takim stanem budynku Wawrzonek Wiktor
wyszuka³ zastêpczy budynek, by³ to dom nr 24.

Po wybraniu budynku Wiktor Wawrzonek, dosta³ dwie Niemki, które
wysprz¹ta³y wszystkie izby z pozosta³ej s³omy i pierza po obecnoœci wojska,
które tu spa³o i wyszorowa³y pod³ogi. Powyrzucano, co by³o zbêdne, dorobiono
klucze. Œciany by³y wzglêdnie czyste i chwilowo nie wymaga³y odnowienia.

Jednak do najwiêkszych trudnoœci nale¿a³o zdobycie szk³a okiennego i
oszklenie okien. W tej sprawie W. Wawrzonek zwróci³ siê do powiatowego
komisariatu MO sk¹d otrzyma³ talon na kupno szk³a, a oszklenia dokona³
milicjant Hoszowski, który mieszka³ we wsi Zawada. Nastêpnie dano konia z
wozem oraz pomocnika - Niemca Martina - i tym sposobem przewieziono
potrzebn¹ iloœæ ³awek szkolnych z budynku uszkodzonej szko³y. W ten sposób
urz¹dzono dwie izby szkolne. Do ka¿dej z nich wstawiono tablicê i ma³e biurko.
Szko³a by³a jak nowa, tylko brak nauczyciela. W tej sprawie Wawrzonek uda³
siê do inspektora szkolnego Wieszczeczyñskiego. Inspektor bardzo siê tym
ucieszy³, bo to by³ rzeczywiœcie rzadki czyn. Ustalono, ¿e ju¿ na drugi dzieñ
przyjedzie obejrzeæ przygotowany obiekt przysz³ej szko³y.

Uczniowie klas I-V w 1947. Z prawej stoi Maria Boguszewska - kierownik szko³y i z
lewej jej syn Stanis³aw - nauczyciel.
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Aby by³o jeszcze ³adniej na obu biurkach postawiono kwiaty, dodatkowo
zwil¿ono pod³ogi, a na tablicach bieli³y siê bry³ki znalezionej kredy. Inspektor
po wejœciu do œrodka popatrzy³ po obu izbach i zamiast mowy uœcisn¹³
wykonawcy tego dzie³a d³oñ. Przy okazji podano inspektorowi wykaz dzieci
w wieku szkolnym. By³o ponad dwudziestu ch³opców i dziewcz¹t. Wszystko
to by³o piêkne, ale jak tu zdobyæ nauczyciela, którego nie by³o. Nauczycieli
by³o bardzo ma³o, a do tego ka¿dy chcia³by uczyæ, ale na terenie Polski
centralnej, a nie wlec siê na tak zwany ówczeœnie "dziki zachód". Z powodu
braku nauczyciela przygotowana szko³a w Bie¿ycach sta³a nieczynna. Projekt
powiatowy szkó³ przewidywa³ na rok szkolny 1945/46,¿e w Bie¿ycach powinna
powstaæ szko³a, w której pracê podj¹æ mia³oby dwóch nauczycieli. Tymczasem
szko³a mia³a problem ze znalezieniem choæby jednej osoby posiadaj¹cej
odpowiednie kwalifikacje do nauczania dzieci.

Dlatego te¿ bie¿yccy uczniowie musieli czekaæ na rozpoczêcie roku szkolnej
do lutego 1946 roku. Dzieci z ogromn¹ têsknot¹ oczekiwali na rozpoczêcie
zajêæ szkolnych. W lutym wreszcie szkole zosta³ przydzielony pierwszy
nauczyciel Bronis³aw £aboda. By³ to repatriant z woj. wileñskiego.

Jak sobie przypominam, inauguracja roku odby³a siê 12 lutego 1946 roku.
Do szko³y udaliœmy siê w trójkê: bracia Kajtek, Maniek i ja. Pamiêtam
równie¿, ¿e na inauguracjê roku szkolnego przyszli: Leonard i Marian £obocki,
repatrianci którzy przyjechali razem z nami z powiatu Nieœwie¿, Roman i
Wiesiu Borkowski, JadŸka i Wacek Wasilewski, Zygmunt i Antek Sudnik,
Zenka Gzikowska. Rozpoczêcie roku by³o skromne, bez ¿adnej pompy.
Przedstawiono nam nauczyciela £abodê i od razu przyst¹piono do nauki.
Nale¿a³o bowiem nadrobiæ stracony czas. Nie tylko wynikaj¹cy z tego, ¿e
opóŸniony by³ rok szkolny, ale wiêkszoœæ z nas mia³a kilkuletnie opóŸnienia
w nauce w szkolnej. To by³y skutki trwaj¹cej wojny. Szczególnie mia³o to
miejsce wœród dzieci repatriantów pochodz¹cych ze wsi.

Tak wiêc w Bie¿ycach zaczê³a funkcjonowaæ szko³a posiadaj¹ca jednego
nauczyciela pe³ni¹cego jednoczeœnie funkcjê kierownika szko³y, maj¹cego pod
opiek¹ ponad dwudziestu uczniów z trudem porozumiewaj¹cych siê miêdzy
sob¹, co wynika³o z faktu ich pochodzenia. Zajêcia odbywa³y siê w dwóch
salach. Warunki jak na dzisiejsze czasy nie przedstawia³y siê imponuj¹co,
ale wtedy mo¿na je by³o nazwaæ rewelacyjnymi. Pierwszy nauczyciel zarazem
kierownik szko³y Bronis³aw £aboda w chwili podjêcia pracy liczy³ czterdzieœci
kilka lat. Przed wojn¹ uczy³ dzieci w jednej izbie ch³opskiej chaty, tote¿
warunki pracy jakie zasta³ w Bie¿ycach zadawala³y go w pe³ni. Rok szkolny
1945/46 zosta³ przed³u¿ony i wakacje rozpoczê³y siê dopiero w sierpniu.

W okresie wiosennym i letnim rodzice i uczniowie, przy pomocy gminy
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w³o¿yli wiele starañ aby szko³ê doprowadziæ do umo¿liwienia rozpoczêcia
nowego roku szkolnego. Wiele k³opotu sprawia³o ogrzewanie klas na
pierwszym piêtrze. W tym celu zmontowano du¿y blaszany piec, a przewód
kominowy - rur¹ - by³ wypuszczony przez okno na zewn¹trz. Podczas
sprz¹tania klasy na parterze uczeñ Marian Borkowski wykry³ pod pod³og¹
skrytkê w której by³y schowane pomoce do nauki: cyrkiel, kreda, kompas i
inne. Znalezisko zosta³o wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem.

Budynek szkolny zosta³ przygotowany do rozpoczêcia nowego roku
szkolnego. Rok szkolny 1946/47 rozpocz¹³ siê ju¿ planowo w przygotowanym
budynku szkolnym, a liczba uczniów wzros³a do 54. Decyzj¹ Gminy do szko³y
w Bie¿ycach skierowano dzieci ze wsi Zawada i czêœæ ulicy Kaliskiej.

Miêdzy innymi pamiêtam niektórych kolegów i kole¿anki z którymi
uczêszcza³em do szko³y. Byli to: Alek i Janek Ciszewscy, Teresa i Kazik Górny,
Smolenkiewicz Medard, Pawe³, Piotr i siostry Marysia, Walerka i Antek
Wójcik, Koszowski, Stanis³aw i Jan Pitura, Kazik Krowicki, Jan Kurczak,
Stefka Kie³bowicz. Ci uczniowie z Zawady do szko³y chodzili drog¹ przez las,
poniewa¿  droga g³ówna do Bie¿yc by³a d³u¿sza ponad kilometr. Przed 1945
rokiem wieœ Zawada mia³a szko³ê wspólnie ze wsi¹ Dobrzyñ. Pomiêdzy
Zawad¹ a Dobrzyniem by³a szko³a w okolicy Per³owego M³yna.

Ale podczas dzia³añ wojennych zosta³a powa¿nie uszkodzona i nie nadawa³a
siê do prowadzenia nauczania. Pamiêtam, ¿e na drodze obok zniszczonej szko³y
sta³ uszkodzony czo³g niemiecki "tygrys". Wiosn¹ 1948 roku do szko³y w
Bie¿ycach udali siê dwaj bracia Kurczak, do szko³y nie dotarli. Po drodze
znaleŸli granat i spowodowali wybuch, obaj zostali ciê¿ko ranni. W warunkach
jakie wówczas panowa³y nie by³o ¿adnej mo¿liwoœci udzielenia jakiejkolwiek
pomocy. Obydwaj zmarli. Zostali pochowani w Gubinie przy ul. Królewskiej.

Z ulicy Kaliskiej do szko³y w Bie¿ycach pamiêtam, ¿e chodzi³a Zosia
Smoliñska, Lila Tumankiewicz, Piêta Jan. Wœród uczni którzy rozpoczêli
naukê w roku szkolnym 1946/47 pamiêtam: Artura Pazerê i jego siostra
Gra¿yna syn i córka wójta gminy, W³odek Wawrzonek, Wojtek Sobczyk, Rysiek
Siudak, Marian £obocki, Jan Wójcik, Zygmunt, Antek I Wanda Sudnik, Micha³
i Czesiu Piasecki, Jurek i Grzegorz Durski, Zenka i Marysia Gzikowska,
Katarzana i Janina Wzorek, Józefa Kondracka, Jadwiga i Wacek Wasilewski,
Kostek i Franek Nowohoñscy, Stasiu Centkowski, Wacek, Krystyna
Maciulewicz, Kazik i Marian Graczyk, W³adek i Stania³a Hol, Wiesiek, Roman
Borkowski. Iloœæ uczniów na pocz¹tku roku szkolnego 1946/47 wzros³a do
ponad piêædziesiêciu. Z ka¿dym miesi¹cem i rokiem szkolnym przybywa³o
ich coraz wiêcej.

Od 1 wrzeœnia 1946 roku miejsce Bronis³awa £obody zajê³a nauczycielka z
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kwalifikacjami - Maria Boguszewska, ze swoim synem Stanis³awem.
Posiada³a pe³ne kwalifikacje, ca³kowicie spe³nia³a dzieciêce marzenia.

Pierwsz¹ czynnoœci¹ jak¹ przeprowadzono, dokonano przegl¹du w³osów na
g³owach ch³opców i dziewcz¹t. Stwierdzono u niektórych uczniów wszy. W
zwi¹zku z tym wszystkim ch³opcom w³osy obciêto na tzw. "glacê". Jedynie
wyj¹tek stanowi³ Artur Pazera. Pani wójt nie pozwoli³a na obciêcie blond
w³osów. Wprowadzono równie¿ obowi¹zek wypicia rano przed lekcjami ³y¿ki
tranu. W pamiêci mi utkwi³ fakt, ¿e ze wstrêtem podchodzono do picia tranu.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e od pocz¹tku rozpoczêcia nauki w szkole dzieci
by³y objête do¿ywianiem. Du¿e trudnoœci w organizowaniu nauki powodowa³y
opóŸnienia w rozwoju umy-s³owym uczniów, co by³o spowodowane przerw¹ w
nauce wywo³an¹ wojn¹. W³aœciwie tylko dzieci siedmioletnie w klasie
pierwszej i w wieku 13-16 lat uczy³y siê wed³ug programów szkolnych
odpowiednich do wieku. Do klasy pierwszej uczêszcza³y zarówno dzieci maj¹ce
siedem lat, jak i tacy którzy mieli lat kilkanaœcie. £atwo sobie wyobraziæ
jakie ten fakt rodzi³ problemy dydaktyczne i wychowawcze. Obok trudnoœci
wynikaj¹cych z nierównomiernie przebiegaj¹cego rozwoju dzieci, pojawia³ siê
te¿ inny problem, a mianowicie pochodzenie uczniów z ró¿nych regionów

Rok 1947. W œrodku siedz¹ od prawej Maria Boguszewska - kierownik szko³y i jej syn
Stanis³aw - nauczyciel.



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  41

Polski. Do szko³y w Bie¿ycach uczêszcza³y dzieci z Polski Centralnej, jak i z
Kresów Wschodnich. Powodowa³o to, ¿e na lekcjach obok jêzyka polskiego
s³ysza³o siê jêzyk rosyjski, co czêsto utrudnia³o proces komunikowania siê
pomiêdzy nauczycielem a uczniem, a tak¿e wœród samych dzieci.

Przewarzaj¹ca liczba uczniów chodz¹cych do szko³y w Bie¿ycach by³a
pochodzenia ch³opskiego. Ka¿dy z nas mia³ jeszcze po zajêciach w szkole oprócz
nauki ciê¿kie obowi¹zki w gospodarstwie. A nauczycielka Maria Boguszewska
czêsto zostawa³a po zakoñczeniu zajêæ lekcyjnych w szkole ¿eby uczniom pomóc
w nauce, poczytaæ ciekawe ksi¹¿ek, które wówczas by³y dla nas niedostêpne.
By³a nauczycielk¹ maj¹c¹ wielkie serce, obdarzaj¹ca  opiek¹ wszystkich swych
uczniów, a w szczególnoœci tych którzy utracili jednego lub oboje rodziców. Od
pocz¹tku roku szkolnego 1946/47 grono pedagogiczne sk³ada³o siê z dwóch
nauczycieli, powiêkszy³o siê o jedna osobê, któr¹ by³a Barbara Boguszewska
- synowa M. Boguszewskiej. B. Boguszewska by³a bardzo mi³¹ i lubian¹
nauczycielk¹, zawsze stara³em siê przebywaæ w jej otoczeniu. Wymownym
faktem tego jest moja obecnoœæ obok jej na zdjêciu zrobionym w 1947 roku w
wejœciu do szko³y w Bie¿ycach. Rodzinê nauczycieli Boguszewskich
zapamiêta³em jako serdeczn¹ i ciep³¹, zawsze wspomina³em ich
zaanga¿owanie w pracê prowadzon¹ po zakoñczony lekcjach. Z wielkim
smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o odejœciu rodziny Boguszewskich ze szko³y
w Bie¿ycach w dniu 1 paŸdziernika 1948 roku. Nikt nam te¿ nie potrafi³
wyjaœniæ pomimo, ¿e up³ynê³o kilka  lat, dlaczego tak nagle Maria, Stanis³aw
i Barbara opuœcili szko³ê w Bie¿ycach.

Pierwsze lata szkolne kszta³towa³y siê w sposób nastêpuj¹cy:
rok szkolny 1945/46 uczniów w szkole 21, nauczycieli 1, najstarsza klasa 3
rok szkolny 196/47 uczniów 54, nauczycieli 2, najstarsza klasa 4,
rok szkolny 1947/48 uczniów 73, nauczycieli 3, najstarsza klasa 6,
rok szkolny 1948/49 uczniów 7, nauczycieli 2, najstarsza klasa 6,
rok szkolny 1949/50 uczniów 44, nauczycieli 2, najstarsza klasa 5,
rok szkolny 1950/51 uczniów 32, nauczycieli 2, najstarsza klasa 5,
rok szkolny 1951/82 uczniów 41, nauczycieli 2, najstarsza klasa 6,
rok szkolny 1952/53 uczniów 35, nauczycieli 2, najstarsza klasa 6,
rok szkolny 1953/54 uczniów 38,nauczycieli 2, najstarsza klasa 6,
rok szkolny 1954/55 uczniów 38, nauczycieli 2, najstarsza klasa 6,
rok szkolny 1955956 uczniów 47, nauczycieli 2, najstarsza klasa 5,
rok szkolny 1956/57 uczniów 64, nauczycieli 2, najstarsza klasa 5,
rok szkolny1957/58 uczniów 72, nauczycieli 2, najstarsza klasa 5
rok szkolny 1958/59 uczniów 95, nauczycieli 3, najstarsza klasa 6,
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rok szkolny 1959/60 uczniów 109, nauczycieli 4, najstarsza klasa
rok szkolny 196/47 uczniów 54, nauczycieli 2, najstarsza klasa 4,
rok szkolny 1947/48 uczniów 73, nauczycieli 3, najstarsza klasa 6,
rok szkolny 1948/49 uczniów 67, nauczycieli 2, najstarsza klasa 6,
rok szkolny 1949/50 uczniów 44, nauczycieli 2, najstarsza klasa 5,
rok szkolny 1950/51 uczniów 32, nauczycieli 2, najstarsza klasa 5,
rok szkolny 1951/82 uczniów 41, nauczycieli 2, najstarsza klasa 6,
rok szkolny 1952/53 uczniów 35, nauczycieli 2, najstarsza klasa 6,
rok szkolny 1953/54 uczniów 38, nauczycieli 2, najstarsza klasa 6,
rok szkolny 1954/55 uczniów 38, nauczycieli 2, najstarsza klasa 6,
rok szkolny 1955/56 uczniów 47, nauczycieli 2, najstarsza klasa 5,
rok szkolny 1956/57 uczniów 64, nauczycieli 2, najstarsza klasa 5,
rok szkolny 1957/58 uczniów 72, nauczycieli 2, najstarsza klasa 5,
rok szkolny 1958/59 uczniów 95, nauczycieli 3, najstarsza klasa 6,
rok szkolny 1959/60 uczniów109, nauczycieli 4, najstarsza klasa 6.

Pierwsi absolwenci klasy 7 Publicznej Szko³y Powszechnej w roku szkolnym
1959 - 7 absolwentów, rok szkolny 1966/67- pierwsi absolwenci klasy 8 - 19
absolwentów.

W roku 1948/49 po odejœciu Marii Boguszewskiej kierownictwo obejmuje
Zbigniew Strecker. W kolejnym roku szkolnym 1949 szko³¹ kieruje Leszek
Zieliñski. Przychodzi kolejny rok szkolny 1950/51 i kolejna zmiana kierownika,
zostaje nim Andrzej Robowski. Podczas roku szkolnego jako drugi nauczyciel
przychodzi Teresa Talaga - absolwentka Liceum Pedagogicznego. Jako
nauczycielka w szkole w Bie¿ycach wysz³a za m¹¿ za Zbigniewa Kozubala.
W. Robowski  i  Z. Kozubal byli kolegami z Poznania. Kozubal  przed przyjêciem
obowi¹zków kierownika szko³y w Bie¿ycach pracowa³ w Wydziale Oœwiaty
Powiatowej Rady w Gubinie.

Rok szkolny 1951/52 by³ ostatnim rokiem mojej nauki w 6 klasie w
Bie¿ycach.

Jak wczeœniej wspomina³em od wrzeœnia 1946 roku nauka zosta³a
przeniesiona  do wyremontowanego piêtrowego budynku szko³y poniemieckiej.
Warunki by³y lepsze ze wzglêdu na wiêksz¹ przestrzeñ jak¹ mogli dysponowaæ
uczniowie. Co prawda i tutaj by³y tylko dwie sale lekcyjne, ale o wiele wiêksze.
Ka¿da z nich liczy³a ponad 50 metrów kwadratowych, gdy klasy w poprzedniej
szkole powierzchnie wynosi³y 25 i 24 metrów kwadratowych. Oprócz sal
lekcyjnych szko³a dysponowa³a magazynkiem na pomoce naukowe oraz
kancelari¹, tak¿e korytarzami na piêtrze i na parterze. Przy szkole znajdowa³y
siê tak¿e mieszkania dla nauczycieli. Zalet¹ te¿ by³o to, ¿e przy szkole by³
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plac na którym mo¿na by³o prowadziæ zajêcia wychowania fizycznego. Chocia¿
prawd¹ jest, ¿e  nie rozgrywano ¿adnych gier, a dominowa³y tylko "dwa ognie"
lub gra w "palanta .W pierwszych latach sytuacja by³a trudna pomijaj¹c coroczne
zmiany kierownika szko³y. Oprócz  budynku zaplecze materialne to tak¿e
podrêczniki , przybory szkolne, pomoce dydaktyczne i wiele innych. I tu szko³a
by³a uboga. Podrêczniki najczêœciej mia³ tylko nauczyciel. Podobnie trudna
sytuacja przedstawia³a siê  z zeszytami i przyborami do pisania. Pisaliœmy na
odwrotnych stronach dokumentów i pism pozostawionych przez Niemców,
o³ówkami które by³y ³amane na kilka czêœci. Do szko³y w Bie¿ycach chodzili:
bracia Kajtek, Maniek, Stach no i oczywiœcie i ja.

Marzeniem naszym by³o mieæ piórnik w którym znajduj¹ siê: obsadka, pióro,
temperówka , gumka "myszka". Nie posiadaliœmy tornistrów, choæby dlatego,
¿e nie mieliœmy co w nich nosiæ. Dobrodziejstwem by³o posiadanie cyrkla lub
zeszytu 16 kartkowego w kratkê z wydrukowan¹ tabliczk¹ mno¿enia na
ostatniej stronie.

Wœród nas byli uczniowie o ró¿nym statusie materialnym co mia³o te¿ wp³yw
na nasze samopoczucie i komfort przebywania w szkole. W pierwszych latach
jeszcze wielu uczniów od wiosny do jesieni chodzi³o boso. My po zajêciach
szkolnych czêsto chodziliœmy do miasta w poszukiwaniu przyborów szkolnych.
Czasami to siê nam udawa³o. W pierwszych latach nauki w szkole w Bie¿ycach,
w Gubinie wiele budynków by³o pustych i niezagospodarowanych. Dla przyk³adu
puste by³o ca³e osiedle domków jednorodzinnych przy koszarach. Tam czêsto w
czasie wolnym przeszukiwaliœmy zabudowania. Wiêkszoœæ budynków przy ul.
Cmentarnej, Pu³askiego, Wiœniowej i wielu innych ulicach by³y opuszczone.
W³aœciwie by³o to niebezpieczne, poniewa¿ napotykaliœmy wiele pozostawionych
min, granatów i innego uzbrojenia, a nas ch³opców to interesowa³o. Wspomnê
jeden przyk³ad. Gdy szliœmy do Gubina skracaliœmy sobie drogê z Bie¿yc id¹c
drog¹ gruntow¹, która wchodzi³a w ulicê Miedzian¹ w Gubinie. Na samej
granicy miasta jeszcze sta³o dzia³ko przeciwlotnicze dwulufowe, przy nim
zamontowane trzy siedzenia dla jego obs³ugi, a obok pe³ne skrzynie amunicji.
Dalej przy ul. Krañcowej sta³a olbrzymia armata równie¿ z du¿¹ iloœci¹ amunicji.
Tym razem nie darowaliœmy sobie z koleg¹ Marianem £obockim i rozbroiliœmy
kilka pocisków wydobywaj¹c z ³usek proch. Wœród rówieœników staliœmy siê
bohaterami  poniewa¿ oni te¿ skorzystali  z pozyskanego prochu. Nie by³ to
odosobniony przypadek ale mieliœmy wyj¹tkowe szczêœcie, ¿e nie nast¹pi³ ¿aden
wybuch. Najbardziej to prze¿ywa³a mama, ci¹gle nas przestrzega³a. Dopiero
by³a spokojna gdy my cali i zdrowi po³o¿yliœmy siê do snu.

Oprócz chodzenia do szko³y w 1947 r., mama - jako osoba bardzo wierz¹ca -
pos³a³a mnie do koœcio³a na naukê przygotowania do komunii. Pamiêtam,
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latem chodzi³em na naukê boso ulicami: Miedzian¹ , Pu³askiego, Kresow¹,
Grunwaldzk¹. Nauka odbywa³a siê w pomieszczeniach koœcio³a  pw. Trójcy
Œw. od strony schodów. Trwa³o to do koñca paŸdziernika 1947 r. Pami¹tkowy
obrazek z napisem "Pami¹tka  I Komunii Œwiêtej Czabator Jerzy  przyj¹³
pierwsz¹ komuniê œwiêt¹  w Koœciele Parafialnym w Gubinie dnia 26
paŸdziernika 1947r.", podpis proboszcza. Po tym z nakazu mamy mia³em
obowi¹zek co niedziela uczêszczaæ na Mszê œw., ale ja by³em krn¹brny i nie
zawsze spe³nia³em ¿yczenie, ale to ju¿ inna historia.

Naukê w roku szkolnym  1951/1952 w Bie¿ycach skoñczy³em w 6 klasie.
Na tym koñczy³a siê edukacja w Bie¿yckiej szkole. Z nauk¹ nie mia³em
problemu, sz³o mi doœæ dobrze i postanowi³em pójœæ do 7 klasy i skoñczyæ
szko³ê podstawow¹. Naukê w 7 klasie rozpocz¹³em w Szkole Podstawowej nr
1 w Gubinie przy ul. Rac³awickiej. Kierownikiem szko³y by³ wówczas
Stanis³aw £oziñski. Razem ze mn¹ do 7 klasy poszed³ mój kolega Rysiek
Siudak. W gubiñskiej szkole warunki by³y nieporównywalnie lepsze.

Ze szko³y w Bie¿ycach szczególnie zapamiêta³em  nauczycielkê Mariê
Boguszewsk¹, spe³nia³a ona ca³kowicie dzieciêce marzenia. Z szacunkiem i
uznaniem wspominam rok nauki Walentego Robowskiego, jego zapa³ i
zaanga¿owanie w pracê z m³odzie¿¹. Mile i sympatycznie wspominam
Zbigniewa Kozubala,  ostatniego mego kierownika, chocia¿ da³ mi lanie za
"kocówê" jak¹ sprawi³em Zosi Smoliñskiej.

Budynek pierwszej szko³y w Bie¿ycach otwartej w lutym 1946 roku. Zdjêcie
wspó³czesne.
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Alicja Gil - muzyczna droga od
Przemyœla do Gubina

W dzisiejszym województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, gminie
¯urawice, znajduje siê miejscowoœæ o nazwie Maækowice. Wieœ ta le¿y nad
rzek¹ Rad¹, która jest dop³ywem Sanu. Maækowice, a¿ do rozbiorów, by³y
w³asnoœci¹ królewsk¹. W 1768 roku wieœ by³a dzier¿awiona przez Zofiê i
Antoniego Lubomirskich, potem nale¿a³a m.in. do rodziny Skibniewskich,
która wybudowa³a w po³owie XIX wieku murowany pa³ac.

W latach powojennych w
Maækowicach mieszkali m.in. Janina
i Stanis³aw Kaczmarz, którzy
prowadzili tutaj gospodarstwo rolne.
Pañstwo Kaczmarzowie ponadto
œpiewali w chórze parafialnym, przy
koœcielew Maækowicach. W dniu 21
kwietnia 1961 roku w szpitalu w
Przemyœlu na œwiat przysz³a ich
córeczka, której nadali imiê Alicja.

Oprócz Alicji mieszkali z rodzicami jeszcze jej
siostra Anita i brat Ryszard. W Maækowicach
Alicja uczêszcza³a do Szko³y Podstawowej oraz
jednoczeœnie do Pañstwowej Szko³y Muzycznej I-
go stopnia w Przemyœlu, ucz¹c siê gry na
fortepianie.

Po ukoñczeniu w 1976 roku PSM I st. w
Przemyœlu, podjê³a dalsz¹ edukacjê w Liceum
Muzycznym w Rzeszowie, w klasie fortepianu.

Po ukoñczeniu Liceum Muzycznego, rozpoczê³a
w 1980 roku studia w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej w Zielonej Górze, na kierunku
wychowanie muzyczne. Ma³a Alicja Kaczmarz w 1962

roku.

Pa³ac w Maækowicach.
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Alicja Kaczmarz jako uczennica oraz
absolwentka szko³y muzycznej w
Przemyœlu.

Bêd¹c studentk¹ WSP w Zielonej
Górze pozna³a na uczelni Andrzeja
Gila, który pochodzi³ z Brzegu, gdzie
ukoñczy³ PSM I st. w klasie skrzypiec,
a nastêpnie Liceum Muzyczne we
Wroc³awiu oraz podj¹³ studia w
zielonogórskiej uczelni. Rodzice
Andrzeja Gila równie¿ œpiewali w
koœcielnym chórze, a jego brat
Bogus³aw ukoñczy³ WSP w Zielonej
Gorze, na kierunku wychowanie
muzyczne. Alicja Kaczmarz i Andrzej
Gil przypadli sobie do gustu i w 1981
roku, bêd¹c studentami, zawarli
zwi¹zek ma³¿eñski. W 1982 roku
urodzi³a im siê córeczka Justyna

W 1984 roku koñczyli w
zielonogórskiej uczelni studia i trzeba
by³o podj¹æ pracê. Jak to siê sta³o, ¿e
Pañstwo Gilowie podjêli w Gubinie
pierwsz¹ swoj¹ pracê zawodow¹? Tak

o tym mówi sama Alicja Gil :
-"Pani Maria Ogio³da (wyk³adowca WSP, prof. fortepianu) powiedzia³a

mi, ¿e Edmund Rodziewicz-dyrektor gubiñskiej szko³y muzycznej, poszukuje
pilnie do pracy w szkole skrzypka i pianistê. Bêd¹c jeszcze studentami,
przyjechaliœmy autobusem 16.04.1984 roku do Gubina, na zaproszenie

Recital Alicji w Filharmonii Zielono-
górskiej w 1983 r.
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dyrektora szko³y. Po opuszczeniu dworca PKS, znaleŸliœmy siê na ulicy
Fryderyka Chopina, co by³o dla nas pozytywnym skojarzeniem, co prawda
poszliœmy nie w t¹ stronê, ale zapytaliœmy siê o ulicê Piastowsk¹ i
skierowaliœmy siê we w³aœciwym kierunku. Nastêpnie przeszliœmy ko³o
zniszczonej fary. Wywo³a³o to na nas niesamowite wra¿enie; w centrum miasta,

tu¿ przy granicy
znajduje siê zniszczony
przez dzia³ania
wojenne taki cenny
obiekt sakralny.

Po mi³ej rozmowie z
Edmundem Rodzie-
wiczem i zapoznaniu
siê z histori¹ PSM I st.
w Gubinie postan-
owiliœmy pomóc

Koncert Alicji (fortepian)
i Andrzeja (skrzypce) w
sali kameralnej w
Gubinie.

Zdjêcie œlubne Alicji i Andrzeja z 1981 roku.
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dyrektorowi w doprowadzeniu
uczniów do zakoñczenia roku
szkolnego 1983/1984. W maju
1984 roku, podczas zebrania
cz³onków Oddzia³u
Lubuskiego Towarzystwa
Muzycznego w Gubinie z
okazji Dnia Dzia³acza
Kultury, wyst¹piliœmy z
koncertem dla licznie
zgromadzonej publicznoœci
,wœród której by³ Stefan Ciszek
- ówczesny Naczelnik Miasta
w Gubinie. Koncert w naszym
wykonaniu bardzo siê podoba³
w³odarzowi miasta Gubina,

bo dziêki staraniom Edmunda Rodziewicza i po rozmowach z Naczelnikiem
Miasta uda³o siê pozyskaæ dla nas mieszkanie, co by³o warunkiem podjêcia
przez nas pracy w gubiñskiej szkole muzycznej. Tak wiêc od 1 wrzeœnia 1984
roku, po otrzymaniu upragnionego mieszkania, staliœmy siê po prostu
gubiniakami, zostawiaj¹c daleko swoje najbli¿sze rodziny".

Bêd¹c pedagogami szko³y muzycznej w Gubinie, Alicja i Andrzej Gil
aktywnie uczestniczyli w ¿yciu kulturalnym miasta Gubina, bior¹c udzia³ w
licznych œrodowiskowych koncertach. Ponadto byli cz³onkami Gubiñskiego
Chóru Kameralnego oraz innych form zespo³owego muzykowania. Wychowali
wielu wspania³ych absolwentów ,którzy podjêli dalsz¹ edukacjê muzyczn¹ i
ukoñczyli ró¿ne Akademie Muzyczne jak np. rodzeñstwo Izabela i Adam
Pacewiczowie.

W 2007 roku Alicja Gil podjê³a decyzjê o starcie w konkursie na stanowisko
dyrektora gubiñskiej szko³y muzycznej. Tak sama zainteresowana wspomina
o tym:

-"Jeszcze przed 2007 rokiem by³am takim cz³owiekiem poszukuj¹cym.
Brakowa³o mi trochê wiedzy na temat prawa oœwiatowego, szkolnego czy te¿
dzia³añ szko³y z punktu widzenia prawnego. Podjê³am wiêc studia zwi¹zane
z zarz¹dzaniem oœwiat¹. Okaza³o siê ¿e takie studia s¹ niezbêdne, by móc
podj¹æ starania o stanowisko dyrektora szko³y, aczkolwiek nie myœla³am wtedy
,¿e bêdê w przysz³oœci ubiegaæ siê o takie stanowisko. W 2007 roku ówczesny
dyrektor szko³y muzycznej w Gubinie, Jaros³aw Felkel zakoñczy³ swoj¹

Izabela i Artur Pacewiczowie - wychowankowie
Alicji i Andrzeja Gilów.
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kadencjê, przechodz¹c na zas³u¿on¹ emeryturê. Po
namowie wspó³pracowników przyst¹pi³am do
konkursu na stanowisko dyrektora Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I st. im. Kazimierza Serockiego
w Gubinie. Konkurs przesz³am pomyœlnie i z dniem
1 wrzeœnia 2007 roku zosta³am dyrektorem
gubiñskiej szko³y muzycznej".

Mgr Alicja Gil bêd¹c dyrektorem szko³y
muzycznej, nie mia³a ¿adnych trudnoœci we
wspó³pracy z kadr¹ pedagogiczn¹ czy te¿ nadzorem
pedagogicznym. Potrafi³a wspó³pracowaæ twórczo
z lud¿mi czy te¿ wyprzedzaæ oraz przewidywaæ
trudnoœci ,które mog³y nast¹piæ w danym okresie.
Natomiast po drodze dzia³y siê rzeczy, które trudno

by³o jej przewidzieæ, jak np.
powodzie w 2010 i 2013 roku.
Przynios³y one skutki na które
trzeba by³o zareagowaæ w
póŸniejszym czasie, jak: osuszenie
zawilgocenia budynku szko³y,
osuszenie piwnic szko³y oraz
podj¹æ dzia³ania zabezpieczaj¹ce
szko³ê przed kolejnymi
powodziami. To w czasie jej
dyrektorowania wykonano now¹
elewacjê szko³y (2013 r.),
wyremontowano dach na budynku
szko³y, poprawiono estetykê
pomieszczeñ wewn¹trz budynku,
dziêki przeprowadzonej w 2017
roku termomodernizacji szko³y.

Nieocenionym wsparciem dla
Alicji Gil byli rodzice, dziadkowie,
rada rodziców, samorz¹d szkolny,
którzy wspierali funkcjonowanie
szko³y. Zawsze spotyka³a siê z
¿yczliwoœci¹, otwartoœci¹ oraz

Alicja Gil - dyrektor.

Nowa elewacja budynku szko³y i dach po ter-
momodernizacji.
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pomoc¹ np. podczas powodzi, podczas wyjazdów na konkursy czy przegl¹dy
sekcyjne, podczas ró¿nych uroczystoœci szkolnych itp. Serdecznie dziêkuje
wszystkim za t¹ nieocenion¹ pomoc. Pani Alicja Gil bardzo wysoko ceni
równie¿ ofiarnoœæ i ogromne zaanga¿owanie w owocn¹ dzia³alnoœæ szko³y
swoich wspó³pracowników, pedagogów, którzy sercem uto¿samiali siê z
gubiñsk¹ szko³¹ muzyczn¹. Gdy zosta³a dyrektorem szko³y, jej mottem by³o:
"Mniej mówiæ, a wiêcej s³uchaæ". Stara³a siê przestrzegaæ tej zasady, która
by³a bardzo jej pomocna, bowiem nie zag³usza³a g³osu, który do niej dociera³
z zewn¹trz. Bêd¹c dyrektorem szko³y muzycznej w Gubinie w latach 2007-
2022, szko³a pod jej kierownictwem odnotowa³a szereg presti¿owych sukcesów
w konkursach i przegl¹dach sekcyjnych oraz wychowa³a wielu absolwentów,
którzy podjêli dalsz¹ edukacjê muzyczn¹ jak np. Jakub Solecki, Julia Œniata³a,
Maja Jaryczewska (wszyscy fortepian), Katarzyna Hamerska, Aleksandra
¯ychliñska (skrzypce), £ucja Kater, Mia Bielska (flet poprzeczny), Martyna
Bejtlich (saksofon),Zuzanna Œwiergocka (klarnet), £ukasz Tatrocki (akordeon)
i inni.

W 2015 roku z okazji jubileuszu 40-lecia dzia³alnoœci PSM I st. im.
Kazimierza Serockiego w Gubinie, szko³a kierowana przez mgr Alicjê Gil
otrzyma³a medal i tytu³ "Zas³u¿ony dla miasta Gubina", nadany przez Radê

Miejsk¹ za
o w o c n ¹
dzia³alnoœæ i
s z c z e g ó l n e
osi¹gniêcia w
pracy z uczniami
(liczne grono
l a u r e a t ó w
ogólnopolskich
konkursów).

Alicja Gil za
c a ³ o k s z t a ³ t
swojej pracy w
d z i a ³ a l n o œ c i
kulturalnej na

rzecz miasta Gubina, otrzyma³a w 2018 roku Gubiñsk¹ Nagrodê Kulturaln¹
im. Corony Schroter, któr¹ wrêczono podczas "Wiosny nad Nys¹".

Ponadto zosta³a odznaczona Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi oraz dwukrotnie
otrzyma³a Nagrodê Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Alicja Gil odbiera medal i tytu³ "Zas³u¿ony dla miasta Gubina".
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W 2020 roku otrzyma³a
nominacjê "Gazety
Lubuskiej" do tytu³u
"Osobowoœæ roku 2019"
w kategorii kultura.

W 2024 roku minie
ju¿ 40 lat jak Alicja i
Andrzej Gil zwi¹zali siê
zawodowo i sercem z
Gubinem. Czy by³y w
ich ¿yciu jakieœ
w¹tpliwoœci czy myœli
,¿e to by³a z³a decyzja o
zamieszkaniu w
Gubinie? Na tak
postawione pytanie

Alicja Gil odpowiedzia³a:
-"Nigdy nie by³o takiej podpowiedzi, ¿e podjêliœmy z³¹ decyzjê, wi¹¿¹c siê

zawodowo prac¹ w Gubinie. Nie maj¹c w pobli¿u najbli¿szej rodziny, nawet
gdy mieliœmy jakiekolwiek trudnoœci czy k³opoty zwi¹zane np. z chorob¹ naszej
córki Justyny, to zawsze mogliœmy liczyæ na pomoc przyjació³, z którymi
wspó³pracowaliœmy w Gubinie. Czy nadal pozostaniemy w ukochanym mieœcie
Gubinie? Jeszcze na pewno trzy lata, a póŸniej niestety wyjedziemy do
Wroc³awia, bo tam ukochana córka Justyna za³o¿y³a swoj¹ rodzinê. Bêdziemy
chcieli jej pomóc w wychowaniu wnuków i sami mieæ na dalsze lata kogoœ
bliskiego przy sobie. Tak wiêc moja ¿yciowa muzyczna droga od Przemyœla,
Rzeszowa, Zielonej Góry, Gubina zakoñczy siê we Wroc³awiu. Gubin na zawsze
pozostanie moim ukochanym miastem, w którym prze¿y³am z mê¿em
Andrzejem, prawie 40 ju¿ lat swojej muzycznej pasji i pierwsz¹ zawodow¹
pracê."

Alicja Gil przez trzy kadencje w latach 2007-2022  by³a dyrektorem
gubiñskiej szko³y muzycznej. 1 wrzeœnie 2022 roku przeka¿e oficjalnie klucz
Beacie Tec³aw - nowej dyrektor PSM I st. im. K. Serockiego w Gubinie. Czy
nie krêci siê jej ³za w oku w chwili kiedy ju¿ nie bêdzie piastowaæ tej funkcji?
Us³ysza³em ciê¿kie westchnienie i po chwili milczenia Alicja powiedzia³a:

-"Przychodz¹ takie smutne myœli, ¿e coœ siê koñczy, ale trzeba na pewne
sprawy patrzeæ z punktu pragmatycznego. Co mogê zrobiæ wiêcej?. Lata
przychodz¹ i trzeba spojrzeæ prawdzie w oczy. I tak jak œpiewa³ Grzegorz

Alicja Gil w towarzystwie Bart³omieja Bartczaka
(burmistrza miasta) dziêkuje za przyznanie jej nagrody
kulturalnej.
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Markowski z zespo³em "Perfekt"-"Trzeba wiedzieæ, kiedy ze sceny zejœæ". Od 1
wrzeœnia 2022 roku bêdê przebywa³a na emeryturze, ale nadal pozostanê w
gubiñskiej szkole muzycznej, jako pedagog ucz¹cy gry na fortepianie.
Zostawiam szko³ê w dobrych rêkach mgr Beaty Tec³aw - nowej dyrektor
gubiñskiej szko³y muzycznej, któr¹ cechuje solidnoœæ w pracy, wspania³e
pedagogiczne osi¹gniêcia oraz du¿a wiedza w prowadzeniu w³aœciwej
dokumentacji, zwi¹zanej z funkcjonowaniem szko³y muzycznej. Jestem pewna,
¿e moja nastêpczyni wspaniale poprowadzi gubiñsk¹ szko³ê muzyczn¹ oraz
doprowadzi do piêknego jubileuszu 50-lecia jej funkcjonowania, który
przypadnie jesieni¹ 2024 roku. Kierowania szko³¹ muzyczn¹ nauczy³am siê
od Ciebie - Edmundzie. Zawsze by³eœ moim wzorem, a ponadto pierwszym
moim dyrektorem, od którego wiele siê nauczy³am, jeœli chodzi o organizacjê
pracy dydaktyczno-wychowawczej gubiñskiej szko³y muzycznej"

24 czerwca 2022 roku po raz ostatni Alicja Gil jako dyrektor szko³y
muzycznej, zakoñczy³a rok szkolny 2021/2022. By³y podziêkowania i kwiaty
za wieloletni¹ wspó³pracê, m.in. ze strony Chóru z Guben prowadzonego przez
Pani¹ Halinê Nodzak oraz kwiaty od rodziców oraz pedagogów i
wspó³pracowników szko³y.

Alicja Gil z mê¿em Andrzejem i Beat¹ Tec³aw (flet poprzeczny) jako trio
instrumentalne.
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P.S. Jako autor tego
artyku³u jestem dumny,
¿e mog³em dla naszego
miasta Gubina pozyskaæ
takich wspania³ych
pedagogów jak Alicja i
Andrzej Gilowie.
Serdecznie im dziêkujê
za rozs³awianie naszego
miasta w kraju i poza
jego granicami. Alicji
¿yczê wspania³ych
dalszych lat ¿ycia na
emeryturze i kolejnych
p e d a g o g i c z n y c h
sukcesów w pracy z
talentami gubiñskimi.
Dziêkujê serdecznie za
udostêpnienie zdjêæ oraz

przekazane informacje wykorzystane w nin-iejszym artykule.

Podziêkowania i kwiaty dla Alicji Gil.
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Julian Lewandowski
julian.viridis@wp.pl

Zapewne wielu ludzi zastanawia siê dlaczego przy autostradach i drogach
szybkiego ruch mo¿na zobaczyæ sporo ptaków szponiastych (drapie¿nych)
siedz¹ce na ogrodzeniach zabezpieczaj¹cych trasê przed dzikimi zwierzêtami.
Równie¿ przy drogach krajowych i lokalnych na s³upkach trakcji elektrycznej,
drzewach i krzewach, czêsto widzi siê siedz¹ce ptaki, ignoruj¹ce ruch pojazdów
na drodze. Lecz o ile nie p³oszy ich ruch samochodów, to zachowa³y ostro¿noœæ.
Wystarczy zatrzymaæ pojazd, nawet w sporo wiêkszej odleg³oœci ni¿
przeje¿d¿aj¹ce w ich pobli¿u samochody, aby spowodowaæ ich natychmiastowy
odlot (na autostradach i drogach szybkiego ruch nie wolno siê zatrzymywaæ).
Rodzi siê wiêc pytanie, dlaczego ptaki przesiaduj¹ i kr¹¿¹ nad drogami lub
wrêcz je patroluj¹? Spróbujemy sobie odpowiedzieæ na to pytanie. Lecz
najpierw kilka s³ów o siedliskach ptaków szponiastych. Licz¹ siê zasadniczo
dwa siedliska, które ptaki zajmuj¹ i broni¹ przed innymi skrzydlatymi
drapie¿nikami. Pierwszym biotopem (siedliskiem) jest miejsce rozrodu, gdzie
ptaki zak³adaj¹ gniazda i wychowuj¹ potomstwo. Drugim s¹ ¿erowiska czyli
tereny polowañ, które pozwalaj¹ na zdobywanie pokarmu dla siebie i swych
m³odych. Skupimy siê na drugim siedlisku, na którym ptaki szponiaste
zdobywaj¹ po¿ywienie, a w szczególnoœci na terenach w pobli¿u autostrad,
dróg szybkiego ruchu i innych szlaków komunikacji drogowej, przy których
przesiaduj¹ce i wypatruj¹ce zdobyczy, g³ównie myszo³owy i pustu³ki oraz inne
ptaki drapie¿ne (jastrzêbie tylko wyj¹tkowo pokazuj¹ siê na otwartym terenie,
bo zazwyczaj siedz¹ ukryte w koronach drzew, wypatruj¹c przechodz¹cych
lub przelatuj¹cych w pobli¿u potencjalnych ofiar (polowanie z zasiadki). £owy
w pobli¿u dróg maj¹ swoje uzasadnienie, bowiem stwarzaj¹ mo¿liwoœæ
podejmowania z dróg i ich poboczy zwierzyny, potr¹conej albo zabitej przez
rozpêdzone pojazdy. Niestety, przy tych czynnoœciach równie¿ one s¹ nara¿one
na kolizjê z mkn¹cymi autami (wrócimy jeszcze do tematu œmiertelnoœci
ptaków rozbijanych przez pojazdy na szosach). Ptakom kr¹¿¹cym nad drogami
i tym siedz¹cym na s³upkach lub drzewach, ³atwiej jest wypatrzeæ zdobycz
na szosie, ni¿ t¹ przemykaj¹c¹ w g¹szczu traw i krzewów. Du¿e znaczenie
dla poluj¹cych ptaków maj¹ równie¿ pobocza dróg, które w okresie letnim s¹
wykaszane, a w zimowym odœnie¿ane, Poza tym, drogi s¹ posypywane sol¹,
co na ich skraj przyci¹ga wszelk¹ zwierzynê, gin¹c¹ czasami pod ko³ami

Ptaki na drogach
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samochodów. Niestety, zdarza siê, ¿e w kolizji z du¿ymi ssakami takimi jak
dzik czy jeleñ, ¿ycie trac¹ ludzie, szczególnie ci jad¹c noc¹ z du¿¹ prêdkoœci¹
drogami biegn¹cymi przez lasy (do Gubina trudno dojechaæ inaczej, dlatego
jedŸmy nieco wolniej). Lecz wracajmy do tematu. Otó¿ o le¿¹cej na drodze lub
jej poboczu zwierzynie, szybko dowiaduje siê "ptasi zwiad" s¹ to przewa¿nie
kruki, które je¿eli zdobycz jest nieco wiêksza, g³oœnym krakaniem zwo³uj¹
rodzinê na ucztê. Doskonale rozumiej¹ to wezwanie inne gatunki ptaków i
zlatuj¹ siê aby do³¹czyæ do biesiady. Oczywiœcie przy wiêkszej padlinie dochodzi
do zatargów miêdzy ptakami, które siê nawzajem przeganiaj¹. Nawiasem
mówi¹c jest obojêtne czy ptakiem, który znalaz³ jako pierwszy zdobycz, jest
myszo³ów, jastrz¹b czy kruk, bowiem wieœæ siê szybko roznosi i zlatuj¹ siê
inne gatunki ptaków. Natomiast bielik jest wyraŸnie ostro¿niejszy, je¿eli nawet
znajdzie ofiarê jako pierwszy nie siada przy niej, lecz czeka a¿ zlec¹ siê inne
drapie¿niki, dopiero wtedy zlatuje aby siê po¿ywiæ. Lecz kruki w wiêkszej
grupie radz¹ sobie z przegonieniem nawet bielika i lisa. Na terenie naszej
gminy uda³o mi siê zaobserwowaæ dwie pary kruków patroluj¹cych regularnie
drogê nr 32 (miêdzy przejœciem granicznym Gubinek, a skrzy¿owaniem do
Wê¿ysk). Jedn¹ parê pomiêdzy Bie¿ycami, a Dzikowem oraz drug¹ pomiêdzy
Dzikowem, a skrzy¿owaniem do Wê¿ysk. Wszystkie ptaki szponiaste i
krukowate zjadaj¹ padlinê (soki trawienne zabijaj¹ bakterie), zapobiegaj¹c
rozprzestrzenianiu siê chorób, a nawet epidemii zwi¹zanych z rozk³adaj¹cym
siê truch³em, s¹ wiêc ptakami po¿ytecznymi. Z dróg zbieraj¹ wszelkie
porozje¿d¿ane ofiary (p³azy, gady, ptaki oraz ssaki), s¹ wiêc one dla
myszo³owów, jastrzêbi, krogulców, kani, pustu³ek, kruków, srok i sójek
prawdziw¹ spi¿arni¹. Niestety, przystosowanie siê ptaków szponiastych do
¿erowania przy szosach o du¿ym natê¿eniu ruchu, niesie ze sob¹
niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, bowiem chêæ upolowania np. gryzonia jest
silniejsza ni¿ obawa o kolizjê z samochodem. Dobrym przyk³adem by³ poluj¹cy
za Dzikowem, jasno ubarwiony myszo³ów (o którym opowiadali mi od
d³u¿szego czasu przeje¿d¿aj¹cy tamtêdy znajomi), a którego znalaz³em
rozbitego i to w okresie lêgowym dla tego gatunku. Z obserwacji wynika, ¿e
stare, doœwiadczone ptaki maj¹ mniejsze sk³onnoœci do ryzyka ni¿ ptaki m³ode,
które czêœciej gin¹ na drogach. Czynnikiem maj¹cym najwiêkszy wp³yw na
œmiertelnoœæ ptaków jest prêdkoœæ jad¹cych samochodów. Badania prowadzone
w Europie wykaza³y, ¿e przy prêdkoœci do 40 km/h liczba kolizji jest niewielka,
jednak ju¿ przy prêdkoœci 60 km/h wyraŸnie wzrasta. Natomiast na
autostradach i drogach szybkiego ruchu, gdzie auta rozwijaj¹ prêdkoœæ
przekraczaj¹c¹ 120 km/h, nawet przy niewielkim natê¿eniu ruchu,
œmiertelnoœæ ptaków jest du¿a. W swoich ornitologicznych wêdrówkach
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30 lat temu w Gubinie
Zegarowe szemranie

12 paŸdziernika 1992 r. o godz. l7.00 pod wie¿¹ gubiñskiego ratusza zebra³a
siê grupka ludzi, z burmistrzem Czes³awem Fiedorowiczem i dyrektorem GDK
Janin¹ Izdebsk¹. Powodem spotkaniaby³a takt godny odnotowania w kronice
miasta. Otó¿, po 47 latach na wie¿y ratusza, zaczê³y przesuwaæ siê wskazówki
zegara!

Tak - tak, zegar "powróci³" na wie¿ê za spraw¹ burmistrza Gubina i
dyrektora GDK , a wykona³a go i zainstalowa³a firma "TIME end ROMIX" z
Tuszyna. Wymieniona firma wykona³a tak¿e okna w wie¿y, jej podœwietlenie
i nag³oœnienie zegara. Codziennie o 12.00 w po³udnie, zegar wygrywa motyw
muzyczny, skomponowany przez dyrektora Pañstwowej Szko³y Muzycznej w
Gubinie Jaros³awa Felkela (bezp³atnie w darze mieszkañcom miasta).

Niedowiarkom i plotkarzom donoszê (jako Ÿród³o kompetentne), ¿e ca³y
koszt tej inwestycji wyniós³ 80 milionów z³otych. Z tego 60 mln z³ zap³aci³
Urz¹d Miasta, a 20 mln z³. Gubiñski Dom Kultury. I jeszcze jedno, uwa¿am,
¿e bardzo dobrze siê sta³o, ¿e nareszcie ten zegar powróci³, poniewa¿ "taki
œlepak" (wnêka na zegar) tylko straszy³ i nie dodawa³ uroku ratuszowi.

Dodam, ¿e byæ mo¿e zarok lub dwa, Gubiñski Dom Kultury zakoñczy
wszystkie prace budowlane w obiekcie, które by³y "spartaczone" przez ekipê
odbudowuj¹c¹ ratusz i obiekt ten stanie siê prawdziw¹ "pere³k¹" i wizytówk¹
naszego miasta.

I proœba do wszystkich - skoro nie chcecie lub nie mo¿ecie nam pomóc - to
nie przeszkadzajcie.

St. £apkowska
“Wiadomoœci Gubiñskie” paŸdziernik 1992

wielokrotnie napotyka³em rozbite ptaki i to nie tylko na drogach, ale równie¿
na ulicach Gubina, gdzie jak wiadomo prêdkoœæ pojazdów ograniczona jest
do 50 km/h. Lecz dopóki po drogach je¿d¿¹ samochody, ptaki bêd¹ gin¹æ.
Niektóre z nich mog³yby unikn¹æ takiego losu, gdyby kieruj¹cy pojazdem
choæ na chwilê zdj¹³ nogê z gazu, oszczêdzaj¹c w ten sposób ¿ycie ptaka i
oczywiœcie lakier w³asnego samochodu.

Gubin 20.08.2022
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Pod koniec fata 2021 roku odwiedzi³em Gubin, by zobaczyæ budynek z 1913
r., postawiony na potrzeby muzeum. Artefakty zebrane przez Hugona Jentscha
mo¿na by³o ogl¹daæ tam od 1913 do 194S r. PóŸniej zbiory zaginê³y, a w
budynku ulokowa³a siê Gminna Spó³dzielnia.

Na pocz¹tku XXI w, powsta³o stowarzyszenie, które postanowi³o przywróciæ
dawn¹ tradycjê muzealn¹ i na ten cel otrzyma³o pomieszczenia na III piêtrze
ocala³ego budynku. Spotka³em tam mi³ych ludzi, którzy szanuj¹ siebie, swoje
miasto i jego przesz³oœæ.

Owa tradycja narodzi³a siê w Gubinie w 1900 r" kiedy z inicjatywy
prorektora miejscowego gimnazjum profesora H. Jentscha na pierwszym
piêtrze w domu przy Markt 12 utworzono muzeum staro¿ytnoœci. Otwarte
dla publicznoœci 1 maja, zaprezentowa³o du¿¹ liczbê prehistorycznych
artefaktów z naszego regionu. Naczynia ceramiczne, przedmioty z kamienia,
br¹zu i ¿elaza oraz stara broñ pochodzi³y z biblioteki gimnazjum.

Magistrat wy³o¿y³ pewn¹ sumê pieniêdzy na zakupy i wspomóg³ prof.
Jentscha w administrowaniu muzeum. G³ówn¹ ide¹, jak¹ kierowano siê w
realizacji tego projektu, by³a chêæ zrozumienia przodków mieszkañców Guben
i Dolnych £u¿yc. Wprawdzie nie uwzglêdniono w planie gromadzenia zbiorów
nauk etnologicznych i przyrodniczych, ale i na to przyszed³ czas. Realizacja
tego zamys³u doprowadzi³a do powstania w 1913 r. muzeum.

Po II wojnie œwiatowej Gubin sprawia³ wra¿enie wielkiego gruzowiska.
WyobraŸnia przywieziona ze wschodu czy z trudem zdobywana wiedza o
przysz³oœci tego miasta nie wskazywa³y, ¿e kiedyœ by³ to kwitn¹cy oœrodek o
wysokiej kulturze i cywilizacji. Na tych gruzach nie potrafiono sobie wyobraziæ,
¿e od pocz¹tku XIX w. ziemia gubiñska prze¿y³a skok cywilizacyjny. Zacz¹³
siê on w 1815 r" kiedy dosz³o do kasacji margrabstwa Dolnych £u¿yc, a Gubin
zosta³ miastem powiatowym w Brandenburgii. Ju¿ w okresie
biedermeierowskim (1815-1848) ukaza³ siê w Gubinie "Almanach Muz
Heleny". Jego redaktorem by³ pisarz, poeta i kompozytor Leopold Schefer.

Rozwój kultury Górnych i Dolnych £u¿yc nie by³ przypadkowy, bo w 1846 r.
Gubin otrzyma³ po³¹czenie kolejowe z Frankfurtem nad Odr¹ i Wroc³awiem.
Uzupe³nieniem tego by³o w 1871 r. po³¹czenie do Cottbus (Chociebu¿a) i do

Bentschen (Zb¹szynia). W 1904 r. powsta³o po³¹czenie kolejowe do Forstu.
Od 24 lutego 1904 do 8 czerwca 1938 miêdzy dworcem a starówk¹ kursowa³

Tomasz Jaworski

Dawne gubiñskie eksponaty
przepad³y
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tramwaj elektryczny, którego
œlady jeszcze dzisiaj mo¿na
zauwa¿yæ na ulicach miasta.

Wszystko to by³o mo¿liwe, bo
miejscowy przemys³ wykorzysta³
szansê, jak¹ dawa³ wêgiel
brunatny, który zaczêto
wydobywaæ 1848 r. Wêgiel
zast¹pi³ wino, tradycyjn¹
dŸwigniê gospodarki gubiñskiej,
ale trac¹c¹ na znaczeniu. O
potêdze nowego Ÿród³a energii
niech œwiadczy fakt, ¿e
przejœciowo istnia³o tu siedem
kopalñ, z których ostatnia zosta³a
zamkniêta w 1927 r. Dziêki temu
rzemieœlnicze sukiennictwo
rozwinê³o siê w XIX w. w wielki
manufakturowy przemys³ sukna.
Znacz¹c¹ rolê w jego
modernizacji odegra³ angielski
fabrykant maszyn w³ókien-
niczych William Cockerill. A

Niemiecka Unia Celna umo¿liwi³a zast¹pienie drogiego brytyjskiego wêgla
kamiennego lokalnym wêglem brunatnym. Gubin prze¿ywa³ gwa³towny
rozkwit. Warto wspomnieæ, ¿e sukiennictwo, to te¿ Carl Gottlob Wifke,
pierwszy wytwórca kapeluszy od 1822 r. Rozpoczêta w 1869 r. produkcja
zosta³a zintensyfikowana z chwil¹ wynalezienia odpornego na warunki
atmosferyczne we³nianego filcu. Dziêki temu w czasach przed II wojn¹
œwiatow¹ Gubin znany by³ powszechnie z has³a "Kapelusze z Gubina - znane
na ca³ym œwiecie ze swojej jakoœci".

Bogactwo sprzyja³o rozwojowi dobroczynnoœci i pielêgnowaniu kultury. W
1873 r. na Schutzeninsel na Nysie wybudowano teatr. Inauguracja dzia³alnoœci
odby³a siê1 paŸdziernika 1874 r., kiedy to przedstawiono "Fausta" Goethego.
Na pocz¹tku XX w. Gubin posiada³ trzy koœcio³y protestanckie, koœció³
katolicki, synagogê, gimnazjum, szko³ê dla g³uchoniemych, dwie szko³y
techniczne przemys³u w³ókienniczego i by³ siedzib¹ s¹du okrêgowego. 20 maja
1905 r. przed teatrem wzniesiono pomnik ku czci aktorki i œpiewaczki Corony
Schróter.

Lalka.
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Na pocz¹tku XX w. licz¹ce ponad 30 tys. mieszkañców miasto mog³o
pochwaliæ siê znacz¹cym dorobkiem gospodarczym i kulturalnym. Bowiem
razem z zasobnoœci¹ gubinian ros³a ich wiedza o regionie. Wielu zaczê³o
zadawaæ sobie pytanie: na jakich podstawach budowana jest zachwalana
rzeczywistoœæ? Jednym z nich by³ Dolno³u¿yczanin Hugo Jentsch, który urodzi³
siê w Luckau jako syn kaznodziei. W 1859 r. rozpocz¹³ studia teologiczne i
filologiczne na Friedrich-Wilhelms-Universitat w Berlinie, ukoñczy³ je siedem
lat póŸniej z doktoratem. W 1869 r. zosta³ nauczycielem w gimnazjum w
Gubinie, gdzie uczy³ a¿ do emerytury w 1913 r.

H. Jentsch zajmowa³ siê histori¹ lokaln¹, napisa³ wiele prac z tego zakresu,
by³ jednym z za³o¿ycieli Towarzystwa Antropologicznego i Archeologicznego
Dolnych £u¿yc. Najpierw zosta³ jego wiceprzewodnicz¹cym, a w latach 1892-
1916 przewodnicz¹cym.

Nie by³a to jedyna forma jego aktywnoœci spo³eczn- o-naukowej, bo ju¿ w
187S r. zosta³ cz³onkiem Berliñskiego Towarzystwa Antropologicznego. By³
miêdzy innymi cz³onkiem korespondentem Towarzystwa Historii Berlina,
cz³onkiem Prowincjonalnej Komisji Ochrony Zabytków Brandenburgii, nale¿a³
do Towarzystwa Antropologicznego i Prehistorii Górnych £u¿yc i
Brandenburgii, Towarzystwa Historii Lokalnej Berliñskiego Towarzystwa
Historycznego, Towarzystwa Historycznego Frankfurtu nad Odr¹,

Je¿eli chodzi o Dolne £u¿yce, to pierwsza próba utworzenia stowarzyszenia
historycznego zosta³a podjêta w 1826 r., kiedy radca rz¹dowy Sussmilch
wyst¹pi³ z takim projektem. Chocia¿ poczyniono przygotowania, plan
zarzucono. Dopiero propozycja Rudolfa Virchowa, doprowadzi³a 3 czerwca
1884 r. do za³o¿enia Dolno³u¿yckiego Towarzystwa Antropologicznego i
Pradziejowego w Calau na wzór berliñskiego Towarzystwa Antropologicznego,

Etnologicznego i Prahistorii. Pierwszym przewodnicz¹cym by³ lekarz
okrêgowy w Calau Ewald See, póŸniej przejêli przewodnictwo kolejno: H.
Jentsch, Karl Gander i Rudolf Lehmann. Stworzono czasopismo "Niederlau-
sitzer Mitteilungen", którego 29 tomów ukaza³o siê w latach 1885-1941.
Podczas gdy na pocz¹tku w centrum uwagi badawczej by³y czasy
prehistoryczne i historia kraju, to póŸniej zainteresowania naukowe
obejmowa³y te¿ dialekty, legendy, zwyczaje i nazwy.

Nadu¿ywamy czêsto takich s³ów, jak koryfeusz czy fenomen, na okreœlenie
czyichœ sukcesów, ale trudno inaczej okreœliæ autorytet, jaki osi¹gn¹³ H.
Jentsch na Dolnych £u- ¿ycach i w Gubinie. W zjazdach towarzystwa
uczestniczy³y setki osób z ca³ych Niemiec. Samo towarzystwo liczy³o oko³o
560 osób, wœród nich by³o 150 gubinian. Jego proœby spe³niali finansowi
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potentaci. Najwa¿niejszym dokonaniem H. Jentscha by³o stworzenie zbioru
prehistorycznych znalezisk, który najpierw by³ przechowywany w gimnazjum,
a od 1900 r. w miejskiej kolekcji staro¿ytnoœci. W 1913 r., kiedy przechodzi³
na emeryturê, dziêki wp³acie 50 tys. marek przez A. Wolfa (w³aœciciela fabryki)
otwarto nowy budynek muzeum, a plac przed nim otrzyma³ imiê Hugona
Jentscha.

Muzeum mia³o monumentalny wygl¹d
W œrodku znajdowa³ siê dziedziniec z kru¿gankiem do rozmów i medytacji.

Na dziedziñcu by³a stara ¿elazna brama apteczna, krzy¿ pokutny i t³ocznia
wina, baræ pasiecznicy oraz sikawka stra¿aka, wszystko nawi¹zuj¹ce do
sukcesów œredniowiecznego Gubina. Zbiory w budynku by³y rozmiesz-czone
na czterech kondygnacjach. WyraŸnie wyodrêbnione zosta³y nastêpuj¹ce
dzia³y: okres przedhistoryczny i wczesnej historii: epoka kamienna do 1800
r. p.n.e., epoka br¹zu i przeds³owiañ- ska epoka ¿elaza, starsza epoka br¹zu
od 1800 r. p.n.e,, okres ³u¿ycki 1300-400 r. p.n.e. (z imitacj¹ s³awnego skarbu
z Vettersfelde - Witaszkowa - odnalezionego w 1882 r.), okres lateñski 300 r.
p.n.e. - 100 r. n.e., okres prowincji rzymskich: 100-400 r. n.e, germanizacja i
póŸne œredniowiecze;

okres nowo¿ytny: zewnêtrzny wygl¹d miasta, pojedyncze budowle i ich
fragmenty, typowe formy budynków, kopie i ryciny, mieszkañcy i
administracja, stosunek do rz¹du krajowego, Koœció³, s³odownictwo i socjalna
opieka zdrowotna, ¿ycie spo³eczne, rzemios³o i transport, ¿ycie codzienne,
broñ;

zbiory etnologiczne pochodz¹ce z gubiñskich zbiorów prywatnych:
staro¿ytnoœæ: Egipt, Azja Mniejsza, Mykeny, Pompeje, nowoczesnoœæ: Azja,
Polinezja, Afryka, Ameryka (naczynia, monety, pos¹gi bo¿ków, narzêdzia,
broñ).

Podzia³ i profil zbiorów odpowiada³ w zasadzie ogólnemu rozpoznaniu i
rozwojowi m³odej jeszcze dziedziny, jak¹ by³o muzealnictwo na prze³omie XIX
i XX w. Dzia³ trzeci, którego profil przypomina starodawne muzeum
osobliwoœci, nieco zadziwia, ale dowodzi, jak powoli rodzi³o siê muzealnictwo
w Dolnych £u¿ycach.

H. Jentsch zmar³ 29 maja 1916 r. w Gubinie, maj¹c 76 lat. Kierownikiem
muzeum zosta³ Max Kutter. Ostatnim administratorem by³ Hermann Roth,
który pe³ni³ swoj¹ funkcjê a¿ do ewakuacji muzeum w 1945 r. Budynek ocala³.
Zbiory prawdopodobnie zosta³y przeniesione do zamku Grafenort, ale nie
znaleziono tam ¿adnych œladów.

W uznaniu zas³ug H. Jentsch otrzyma³ Order Korony III klasy i Order
Czerwonego Or³a III klasy z kokard¹. Ulica w Gu- ben na osiedlu
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Reichenbacher Berg od
lat 90. nosi nazwê
Hugo-Jentsch-Strasse.
"Hugo Jentsch swoimi
badaniami po³o¿y³ |
podwaliny rozwoju
niemieckiej archeo- |
logii na Dolnych
£u¿ycach- napisa³
Arkadiusz Michalak. -
Funkcjonuj¹ce pod jego
prezesur¹ towarzystwo
gubiñskie prze¿ywa³o
wielki rozkwit,
przyczyniaj¹c siê do

upowszechniania wiedzy o przesz³oœci Dolnych £u¿yc i wzrostu œwiadomoœci
lokalnej tego regionu. Dzia³o siê tak tak¿e dziêki funkcjonowaniu muzeum w
Gubinie, które powo³ane zosta³o dziêki osobistemu zaanga¿owaniu Jentscha.
Najwiêksze laury nale¿¹ mu siê jednak za to, ¿e nie pozwoli³ uczyniæ z
towarzystwa instrumentu germanizacji, zachowuj¹c du¿y obiektywizm w
przedstawianiu przesz³oœci Dolnych £u¿yc. Jego badania s³u¿¹ nadal jako
Ÿród³o do poznania prahistorii tej "ma³ej ojczyzny"".

W 1999 r. powstaje grupa zwolenników uratowania pozosta³ych
przedmiotów, dokumentów i innych przedmiotów, bêd¹cych w posiadaniu
mieszkañców, którzy osiedlili siê na ziemi gubiñskiej, tak¿e eksponatów, które
stanowi³y czêœæ niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Myœl¹ przewodni¹
by³o zorganizowanie Muzeum Euro- miasta w budynku po muzeum miejskim,
który zagospodarowanym parterem by³ pusty. 7 wrzeœnia 2000 r. z inicjatywy
Zenony i Grzegorza Dyrbuschów oraz Jerzego Czabatora odby³o siê zebranie,
na którym omówiono potrzebê utworzenia izby regionalnej w tym budynku,
a w przysz³oœci organizacjê Muzeum Ziemi Gubiñskiej. W tym celu w 2003 r.
powsta³o Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.

Opublikowano w “Na Winnicy” 1 (11) 2022

Tomasz Jaworski - polski historyk, prof. dr hab. Specjalizuje siê w
demografii i historii gospodarczej. Od 2001 pe³ni funkcjê kierownika
Zak³adu Demografii i Historii Gospodarczej w Instytucie Historii
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wikipedia

Fotografia koœcio³a cmentarnego, wygl¹d w latach 30. ub.w.
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Sadownictwo Guben
Sadownictwo w Guben siêga daleko wstecz. Praktykowano je na

umiarkowan¹ skalê ju¿ wtedy, gdy uprawa winoroœli by³a jeszcze w pe³nym
rozkwicie. Ju¿ w czasach, gdy sady by³y jeszcze rzadkoœci¹ na wsi, a ludzie
zadowalali siê polnymi gruszkami i dzikimi jab³kami leœnymi, w ogrodach i
na cienistych stronach wzniesieñ obsadzonych winoroœl¹ uprawiano
szlachetne odmiany owoców, a mianowicie jab³ka, gruszki, wiœnie,
brzoskwinie, œliwki, a zw³aszcza orzechy w³oskie. Nawet jeœli jest legend¹, ¿e
rada miejska kaza³a upiec wszystkie potrawy z ³upin orzechów dla cesarza
Maksymiliana II podczas jego ho³du w 1564 roku - poniewa¿ ten czeski król
nigdy nie by³ w Guben - to i tak œwiadczy to o tutejszej obfitoœci orzechów.
Jak podaje J. Runge, w 1557 r. by³o tu tyle owoców, ¿e niejeden obywatel
zebra³ 12 moŸdzierzy (s³odów). Na szczêœcie podczas suszy w 1571 r. nie
zabrak³o tu tak¿e owoców: Jab³ka pieczono i zagniatano w cieœcie chlebowym.
O dobrych zbiorach wiœni, gruszek i jab³ek wspomina siê równie¿ w 1621
roku.

W 1720 r. magister Christian Gerber wymienia wœród Bo¿ych dobrodziejstw
cielesnych nie tylko wino, ale i owoce, pisz¹c: "Wokó³ miasta jest wiele sadów,
z których przy dobrej pogodzie zbiera siê jeszcze co roku wiele piêknych owoców,
podobnie jak zgodnie z tutejszym starym zwyczajem nawet w winnicach s¹
piêkne drzewa owocowe", i dalej: "Tam, gdzie jest uprawa winoroœli, tam te¿
powszechnie rosn¹ dobre owoce, co mo¿na znaleŸæ tak¿e w Guben. W du¿ych
iloœciach rosn¹ wszystkie gatunki jab³ek, gruszek, œliwek, wiœni, moreli, a
zw³aszcza orzechy w³oskie". (+Gerber 915, 958). W nawi¹zaniu do tej uwagi
Poppe w 1768 roku mówi: "I dodajê do piêknych rodzajów owoców - migda³y,
kasztany i drzewa morwowe, które rosn¹ tu ca³kiem szczêœliwie. (+Poppo 19:
pomiêdzy Engelmanns Berg a Lärchensteig (Œcie¿ka Modrzewiowa) roœnie
jeszcze stare drzewo jadalnych kasztanów, które jednak zawsze rodzi tylko
zdeformowane (obumar³e) owoce. Loocke jest bardziej szczegó³owy w 1806
roku, gdzie stwierdza: "Uprawa owoców jest du¿¹ ga³êzi¹ ¿ywienia i zapewnia
miastu znaczne dochody, poniewa¿ owoce s¹ transportowane statkami do
Berlina, Cüstrin (Kêtrzyna), Stettin (Szczecina) i innych miast ze wzglêdu
na ich delikatny, wykwintny smak". Wiœnie s¹ przewo¿one i sprzedawane
przez niektórych w koszach na ca³ych Dolnych £u¿ycach, a nawet na wschód
do Górnych £u¿yc, czêœciowo tak¿e na wozach. Wiele lat rosn¹ w takich
iloœciach, ¿e niejeden mieszkaniec sprzedaje czereœnie. W 1821 roku
Towarzystwo Pomologiczne zleci³o sporz¹dzenie listy odmian miejscowych

Internet
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Husyci pod Gubinem

owoców. W efekcie powsta³o 89 odmian jab³ek i 93 odmiany gruszek, których
nazwy do dziœ s¹ znane naszym sadownikom, choæ niektórych z nich ju¿ siê
nie rozmna¿a, bo s¹ one przedawnione i nie nadaj¹ siê do u¿ytku. Z owoców
pestkowych naliczono 15 rodzajów moreli, 53 czereœnie (30 czarnych, 23 bia³e),
18 wiœni, 33 brzoskwinie i 25 œliwek. Spoœród czereœni 31 odmian (20 czarnych
i 11 bia³ych) by³o sadzonkami z Guben . Spis z 1900 r. wykaza³ 113 369
drzew owocowych dla obszaru miasta, iloœæ ta jest jednak znacznie wiêksza:
wielu bowiem sadowników zani¿y³o dane o swoich gospodarstwach w obawie
przed wy¿szym opodatkowaniem.

Zawierucha husycka nie ominê³a równie¿ £u¿yc. Opowiedzenie siê ich po
stronie obozu katolickiego œci¹gnê³o kilkakrotnie najazdy wojsk husyckich.
Podobnie jak w Polsce czy na Œl¹sku i tutaj mieli wielu zwolenników i
sympatyków. Czêœæ z nich wspó³pracowa³a z nimi, nieraz przyp³acaj¹c to
¿yciem.

Kronikarze œl¹scy rejestruj¹ przemarsz wojsk husyckich przez £u¿yce w
1429 r., którego trasa wiod³a od ¯ytawy na Lubañ, Zgorzelec, Budziszyn,
Kamjenc i dalej na Dolne £u¿yce do Chociebu¿a, £ukowa i Gródka, by wreszcie
przez Drjowk i Gubin dotrzeæ do Lubska. "£u¿yce nie po raz pierwszy zetknê³y
siê z czynem zbrojnym husytów, bowiem dwa lata wczeœniej wkroczy³y tam
wojska czeskie pod wodz¹ s³ynnego Prokopa Wielkiego. (...) przypomnieæ tylko
warto, ¿e ideologia husycka nie obca by³a równie¿ mieszkañcom tych ziem. O
sile husytów œwiadczy fakt, i¿ byli w stanie w jednym czasie oblegaæ miasta
tak odleg³e od siebie jak Budziszyn i Gubin.

Jest te¿ u nas, na Wschodnich £u¿ycach pod Gubinem, pamiêtne miejsce z
czasów najazdu husyckiego. Niemiecka prasa lokalna pisa³a o nim w 1929 r.,
kiedy wystawiono tam upamiêtniaj¹cy tê historiê g³az. Jest to miejsce, w
którym le¿a³a wieœ nazywana po nie niemiecku Schmachtenhain, zniszczona
w czasie ataku na Gubin, który husyci w 1429 r. zdobyli. Schmatenhain - to
Gaj Hañby. By³a to gubiñska wieœ miejska, a wiêc nale¿¹ca do rady miejskiej
Gubina, która wówczas zosta³a zniszczona. Byæ mo¿e, relacje o zniszczeniach
dokonywanych przez husytów s¹ przesadzone, trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
cech¹ strategii husyckiej by³a ofensywnoœæ. Celem zagranicznych wypraw
husyckich by³o spustoszenie nieprzyjacielskich krajów nie zaœ ich trwa³e
opanowanie.

Witold Piwoñski WG 7/1992
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Na odleg³oœæ wzroku od murów miejskich Gubina, w niewielkim gaju, nieco
na uboczu od szosy i lasu, a tak¿e w niewiele wiêkszej odleg³oœci od Nysy
£u¿yckiej, w centrum podwójnego ocembrowania wiejskiej studni, na
wysokoœci oko³o pó³ metra, le¿y wielki g³az z napisem - Dorf Schmachtenhain
1429-1929. Kamieñ wystawiono na studni dla upamiêtnienia tego, co w tej
wsi wydarzy³o siê przed piêciuset laty, gdy husyci szturmowali Gubin. W
ogromnym g³azie wyryto poni¿ej daty tylko jedno zdanie: "Vor Feindes Not
behut uns Gott"! (Zachowaj nas, Bo¿e przed gwa³tem nieprzyjació³).

Nie wiemy, czy by³a to autochtoniczna wieœ serbska czy kolonizacyjna,
niemiecka, czy starsza by³a wieœ czy  Gubin, wzmiankowany ju¿ w 1070 r.?
Istnia³a oczywiœcie przed najazdem husytów, ale jak d³ugo przedtem?
Niemiecki napis niczego tu nie dowodzi, w tym bowiem czasie - jak wynika z
relacji tygodnika "Forster Tageblatt" - szukano tu pami¹tek przesz³oœci na
polecenie Brandenburskiej Komisji Nazewniczej, któr¹ reprezentowa³
Hermann Standke, rektor szko³y œredniej w Forst (Barœæ £u¿ycka).

Jeœli rzeczywiœcie tak siê nazywa³a przed najazdem husytów, to jaka by³a
etymologia nazwy? Czy rzeczownik Dorf ma tylko oznaczaæ, ¿e by³a w tym
miejscu wieœ, a nazwê Gaj Hañby nadano jej póŸniej w zwi¹zku z wypadkami
z 1429 r.? Z pewnoœci¹ wieœ ta tak siê wczeœniej nie nazywa³a. Jaka wiêc by³a
jej nazwa - niemiecka, jeœli by³a to wieœ kolonialna, a jaka serbska, jeœli by³a
wsi¹ autochtoniczn¹? Bo jeœli by³a to wieœ ³u¿ycka, to te¿ chyba nie nazywa³a
siê przed 1429 r. Sromotny Gaj czy Sromotny Wósek.

£u¿yckie wsie autochtoniczne o nazwie górno³u¿yckiej Wosek lub
dolno³u¿yckiej Wósek, Niemcy nazywali póŸniej Hain. Czy¿by po najeŸdzie
hustyów, którzy zhañbili tam katoliczki, pierwotn¹ nazwê zmieniono na
Sromotny Wósek - Schmatenhain?

I inna jeszcze uwaga dotycz¹ca wsi Wósek, która - jak ka¿dy Osiek - mog³a
byæ wsi¹ graniczn¹ miêdzy terytorium plemiennym Nice, a Selpoli. Nie znamy
dotychczas powodu owej sromoty podgubiñskiej wsi, byæ mo¿e, w przysz³oœci
uda siê wyjaœniæ i tê sprawê.

Wojna jest jednak wojn¹, o czym œwiadczy los podgubiñskiej wsi, ponadto
zaœ, o ile na terenach polskich husytów zaopatrywa³ w ¿ywnoœæ król i
mo¿now³adcy polscy, ich sympatycy czy zgo³a husyci polscy, to na innych
obszarach armia husycka musia³a wy¿ywiæ siê sama, st¹d zw³aszcza
zniszczenia wsi. Ch³opstwo zreszt¹ za ka¿d¹ wojnê w tamtych czasach p³aci³o
najwy¿sz¹ cenê.
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Osiem kilometrów na wschód od Gubina po³o¿ona jest wieœ Pole. Historia wsi
siêga XIV wieku. W roku 1363 w dokumentach wieœ wyst¹pi³a pod nazw¹ Pólo,
póŸniej Pule i Pohlo.

 Do wsi nale¿a³ folwark, m³yn wodny, owczarnia a w póŸniejszym okresie
nadleœnictwo. Budynki s¹ rozprzestrzenione. W 1952 roku we wsi zamieszkiwa³o
131 osób, przewa¿nie przesiedleñcy ze wschodu. Powsta³a tu równie¿ spó³dzielnia
produkcyjna III typu, do której nale¿a³o 13 gospodarstw. W 1956 roku spó³dzielnia
zosta³a rozwi¹zana. Pole posiada sieæ wodn¹ od 1989 roku. Od 1999 roku utworzono

Wiejski Oœrodek Zdrowia jako filiê
Stargardu Gubiñskiego.

We wsi mieszka Julian Zaplatyñski -
rzeŸbiarz znany z rzeŸby ryby znajduj¹cej
siê na Wyspie Teatralnej w Gubinie.

Mieszkañcem Pola jest te¿ p. Robert
Kostka, którego pozna³am na zjeŸdzie
so³tysów w Kalsku. Zainspirowa³am siê
jego opowieœci¹, ¿e posiada 30 -to hektarowe
gospodarstwo. Odwiedzi³am to
gospodarstwo, w którym znajduje siê
hodowla krów, park maszyn rolniczych, a
30 ha ziemi przeznaczonych jest na uprawê
¿yta i kukurydzy. Krowy s¹ hodowane na
udój mleka w iloœci 700 litrów
(przechowywane w kadziach), które trafia
do nabywcy ze Strzelec Krajeñskich a
póŸniej do Niemiec. Ogrom pracy wykonuje
z gospodarzem jego rodzina: babcia, dzieci,
¿ona. Pan Robert posiada paszowóz,
sieczkarniê i dwa ci¹gniki.

By³y so³tys Pola - p. Hajnas - za³o¿yciel
Stowarzyszenia So³tysów w Gminie Gubin

- potwierdzi³, ¿e w Oœrodku Zdrowia jest lekarz pierwszego kontaktu, a wodê czerpi¹
z hydroforni Chêciny, Kozów, Dobre i Grochów. By³a te¿ szko³a w domu pod nr 34.

Jagoda Warzyñska
warzynska.jagoda@gmail.com

30 hektarów w Polu

Krowy Roberta Kostki s¹ hodowane
na udój mleka.
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20 sierpnia br. minê³o 65 lat od œmierci ¿o³nierza WOP ze stra¿nicy w
¯ytowaniu. To zdarzenie nie tak odleg³e, by nie mo¿na je opisaæ zgodnie z
prawd¹ Byæ mo¿e jestem ostatni¹ osob¹, której zale¿y na tym by w
przysz³oœci nie pisano na ten temat niewiarygodnych historii, jak:

W "Gazecie Lubuskiej" z dnia 3 stycznia 2007 roku czytamy: Do dziœ
nie wiadomo, co tak naprawdê wydarzy³o siê dok³adnie 50 lat temu w
Kosarzynie. Jedni mówi¹, ¿e Zenona Ch³¹da, ¿o³nierza Wojsk Ochrony
Pogranicza po prostu zamordowano. Ponoæ powiesili go bandyci pochodz¹cy
ze wschodu Inni mieszkañcy z kolei opowiadaj¹, ¿e za próbê nielegalnego
przekroczenia granicy m³odego mê¿czyznê rozstrzelali polscy ¿o³nierze.
Po okolicy kr¹¿y te¿ plotka, ¿e po zabójstwie zrobi³ siê raban Zbuntowa³a
siê miejscowa spo³ecznoœæ. ¯eby uspokoiæ nastroje poleg³emu ¿o³nierzowi
postawiono pomnik w miejscu, w którym zgin¹³. Jak by³o w rzeczywistoœci,
nie wiadomo. Historia ta owiana jest tajemnic¹. Nie ma to nic wspólnego
z faktami, a narobi³o niepotrzebnego zamieszania.

Lokalna pisarka B. Iskra-Koziñska opieraj¹c siê na przekazie rozmowy
ojca Zdzis³awem Koziñskim z dowódc¹ stra¿nicy kpt. Janem Ga³¹zk¹ pisze
tak: "Znalaz³ go ¿o³nierz, przychodz¹cy na zmianê warty. Zenek le¿a³ w
krzakach z odbezpieczonym karabinem i w³¹czon¹ latark¹. Mia³ postrza³
w g³owê. Widocznie kilkukrotnie wo³a³ i ostrzega³ sprawcê, ¿eby ten
zatrzyma³ siê i odezwa³ do niego. ¯o³nierz by³ dla niego namierzonym
celem jak na tarczy, oœwietlony i pewny. Wola³ pozbyæ siê k³opotu i strzeli³
celnie: Delikatnie mówi¹c tzw. kupy siê to nie trzyma!

Rzeczywistoœæ ma siê tak, jak pisze Andrzej B³a¿ej w "Zarysie Dziejów
Lubuskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza" (1985), osoba jak
najbardziej kompetentna WOP): "W dniu tym na jednym z g³ównych
kierunków przestêpczoœci pe³nili s³u¿bê szeregowi Zenon Ch³¹d i Waldemar
Izdebski. By³o ju¿ po pó³nocy, gdy szer. Izdebski us³ysza³ strza³ z kierunku
stanowiska zajmowanego przez kolegê Pobieg³ wiêc do niego, lecz tu móg³
ju¿ tylko stwierdziæ, ¿e Zenon Ch³¹d nie ¿yje. Kula bandyty, poszukiwanego
przez organa œcigania Alojzego R., przerwa³a ¿ycie ¿o³nierza. Szer. Zenon
Ch³¹d by³ ¿o³nierzem sumiennie wype³niaj¹cym obowi¹zki wobec ojczyzny.
Poœmiertnie zosta³ awansowany do stopnia starszego szeregowego oraz
wyró¿niony odznak¹ " Wzorowy ¯o³nierz WOP".

Mam podobn¹ wiedzê z czasów kiedy odbywa³em zasadnicz¹ s³u¿bê

Zenon Ch³¹d raz jeszcze
Adolf Leda
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wojskow¹ w gubiñskim Baonie WOP w latach 1959-1961. Wówczas sprawa
by³a jeszcze "œwie¿a", a zdarzenie omawiano przy ka¿dej okazji na
szkoleniu granicznym.

Tak¹ wersjê zdarzenia potwierdzi³ Stefan Bartosik, d³ugoletni pracownik
zak³adów obuwia i znany spo³ecznik, a wówczas podoficer ¿ywnoœciowy
Stra¿nicy ¯ytowañ. Feralnej nocy 19 na 20 sierpnia 1957 roku wchodzi³
w sk³ad patrolu kontroluj¹cego s³u¿by na granicy, miêdzy innymi pods³uch
w sk³adzie wymienionym ju¿ przez A. B³a¿eja. By³ ostatni¹ osob¹
rozmawiaj¹c¹ z Z. Ch³¹dem i ostatnim widz¹cym go ¿ywego. Wspomina³
tak: By³ ch³opakiem spod czêstochowskiej wsi, z rodziny ch³opskiej,
powo³any jak wiele tysiêcy m³odych ludzi do s³u¿by w WOP. Charakter
zrównowa¿ony, trochê samotnik, podobno ¿onaty, lubiany przez kolegów i
prze³o¿onych. Marzy³ by jak najszybciej odbyæ s³u¿bê wojskow¹ i wróciæ
do domu. Wróci³, nawet przed terminem, ale w trumnie, co by³o dla rodziny
wielk¹ tragedi¹,  a dla spo³ecznoœci ¿o³nierskiej przygnêbiaj¹ce.
Przypisywanie mu bohaterskiej œmierci jest du¿ym nieporozumieniem,
ale faktem jest ¿e zgin¹³ na posterunku zastrzelony w okolicznoœciach nie
do koñca wyjaœnionych. Na miejscu bêd¹ tu s³owa so³tysa wsi £omy
Tadeusza Rudanieckiego: "Tak czy inaczej ch³opakowi nale¿y siê pamiêæ,

Ostatnie zdjêcie Z. Ch³onda na stra¿nicy przed „powrotem” w rodzinne strony. Kobieta
nad trumn¹ to matka lub ¿ona (nie uda³o siê ustaliæ).
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podobnie wypowiada³ siê wójt gminy Gubin Edward Aksamitowski:
"Zgadzam siê z tym, ¿e poleg³emu ¿o³nierzowi nale¿y siê pamiêæ i szacunek"
(GL z 3.01.2007).

Postawionym Zenonowi Ch³ondowi - wspomnianym wczeœniej pomnikiem -
jakby z urzêdu -opiekowali siê ¿o³nierze Stra¿nicy ̄ ytowañ i m³odzie¿ szkolna,
do chwili rozwi¹zania Wojsk Ochrony Pogranicza w 1992 roku.

Od tego czasu pomnik ulega³ zapomnieniu popadaj¹c w ruinê, a¿ do 2007
roku kiedy spraw¹ redaktor Matyszczyk zainteresowa³ wójta Gminy Gubin,
co przyczyni³o siê do „odremontowania” (okreœlenie wójta) pomnika z funduszy
gminy.

Minê³o 15 lat, stan pomnika ci¹gle pogarsza siê, a opieka sprawowana
przez mieszkañców Kosarzyna i okolicznych wsi oraz m³odzie¿ szkolna z
Chlebowa niewiele daje.

Pomys³ przeniesienia pomnika na cmentarz w Gubinie, wed³ug mnie nie
do koñca by³ przemyœlany i dobrze, ¿e nie zosta³ zrealizowany. Byæ mo¿e
najlepszym rozwi¹zaniem by³oby rozebranie niszczej¹cego pomnika i
ustawienie w tym miejscu g³azu z tablic¹ (o treœci podobnej do istniej¹cej),
upamiêtniaj¹c¹ zdarzenie rozwi¹za³oby problem na dziesi¹tki lat, przy nie
du¿ych kosztach. Usytuowany w naturalnych warunkach mia³by swoisty urok,
bêd¹c miejscem refleksji i zadumy dla ¿yj¹cych jeszcze pograniczników z
tamtych lat, dla ich rodzin, wczasowiczów i turystów.

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 napisa³o taki scenariusz. Redakcja
postanowi³a we fragmentach upubliczniæ ksi¹¿kê.

Kazimierz Ostrowski
Zachodni wiatr

Cig dalszy z numeru 57/2022
Chyba Pan Bóg w taka pore 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.

W takiej sytuacji próbowano nas nawet zaprosiæ do sto³u do poczêstunku
"czym chata bogata". Biega³a rozpromieniona pani domu, lecz my "karni
¿o³nierze", ¿adnego poczêstunku nie przyjêliœmy.

Po krótkim i w miarê dok³adnym jak by wyjaœnieniu opisanego wydarzenia,
opuœciliœmy domek w lesie i  w kilkunastu minutach znaleŸliœmy siê w
pomieszczeniu po brzegi zat³oczonej œwietlicy wiejskiej na zabawie w
Czarnowicach.

Jakie¿ by³o nasze zdumienie a zatem i radoœæ, ¿e tak du¿o by³o m³odzie¿y
na sali i obok sali. Na scenie sz³o jakieœ przedstawienie, o zbitym dzbanku,
które wykonywa³y dwie bardzo ³adne dziewczyny, oraz jeden m³odzieniec.

Kiedy chcieliœmy wejœæ na salê, okaza³o siê, ¿e w drzwiach siedzi kasjerka,
która zbiera forsê za bilety, zaœ obok sta³o dwóch dorodnych m³odzieñców,
ubranych w przedwojenny nieco wyblak³y, nie w pe³nym zestawie, uniform
stra¿acki, wybranych i odpowiedzialnych za porz¹dek na imprezie.

Wiêc zatrzymaliœmy siê obok, by wysup³aæ z naszych kieszeni co siê da,
kiedy podszed³ do nas jeden z tych stró¿y porz¹dku i zaprosi³ nas do œrodka,
bez ¿adnych op³at i wskaza³ nam stolik, poczym rzek³ - zapraszamy wojsko
bez biletu.

Po kilkunastu minutach zakoñczy³o siê  przedstawienie. Zrobi³ siê wielki
harmider, a na scenê zaczê³a wdzieraæ siê orkiestra, sk³adaj¹ca siê z czterech
osób: Bronek - skrzypce, Stefan - akordeon, Edek - basetla, Tadek - bêbenek.

Zanim rozpoczê³y siê tañce, do naszego stolika podesz³a kobieta lat oko³o
45-50, a za ni¹ dwie m³odziutkie panienki te same, które na scenie
wystêpowa³y. Poderwaliœmy siê na nogi i po d¿entelmeñsku zaprosiliœmy je
do stolika. Pani starsza przedstawi³a siê jako organizatorka tej imprezy, a
jedna z tych panien by³a córk¹, a stolik, jak siê póŸniej okaza³o te¿ by³ ich.

Za chwilê ryknê³a orkiestra i kto ¿yw do tañca ruszy³. Dwóch moich kolegów
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równie¿ zako³ysa³y siê w rytmie wiedeñskiego walca. Dopiero teraz
zobaczy³em, jak du¿o jest m³odzie¿y, nawet w tañcu zrobi³o siê ciasnawo, a
ca³a sala pêka w szwach. Za drzwiami na korytarzu i a¿ na ulicy by³o pe³no
m³odzie¿y która przyby³a z Gubina. Stró¿e porz¹dku na sali i kasjerka mieli
nie lada problem przy drzwiach. By³y momenty przesilenia i niekulturalnych
zachowañ, gdzie nawet do pomocy poproszono wojskowych.

 Jak ju¿ wspomnia³em, my ¿o³nierze frontowi jesteœmy dobrze wyszkoleni i
nieŸle doœwiadczeni, po mimo naszego jeszcze m³odego wieku. Mamy bystre
oko, doskona³¹ spostrzegawczoœæ.

Znamy dobrze to powiedzenie, ¿e na wojnie "Pan Bóg kule nosi", ale dla
ludzi naiwnych jest dobre, bo przynosi nadziejê, a zatem i ulgê. W czasie
pokoju, w cywilu zaœ wymierzone kule oddane z bliska s¹ œmiertelne.

Na wioskach  powiatu czêsto kr¹¿yli jacyœ osobnicy nikomu nie znani. Ale
osadnicy wojskowi ju¿ zd¹¿yli ich rozró¿niaæ. Takich te¿ osobników kilku
pojawi³o siê na tej zabawie. A nawet niektórzy wychylili siê nieco podczas
nieodpowiednich zamieszek,  jakby chwal¹c siê posiadaniem broni. ̄ o³nierskie
oko szybko wychwytywa³o ich zachowania.

Polskie zabawy taneczne w œwietlicach wiejskich, zawsze s³ynê³y z
zazdrosnych bijatyk i innych porachunków na wioskach. Tutaj na "Ziemiach
zachodnich" jeszcze nie zintegrowanej ludnoœci, próby "docierania siê" by³y
jeszcze g³oœniejsze, bo czasem z u¿yciem broni palnej, lub innych  ostrych
narzêdzi.

Na przyk³ad: w Dobrzyniu na zabawie Staszek dziobn¹³ scyzorykiem W³adka
tak, ¿e ten w garœci swoje wnêtrznoœci ledwie do szpitala dowióz³. W
Niemaszchleba z pistoletu strzela³ do wójta podpity komendant MO i zabi³
go. W Stargardzie Gubiñskim na zabawie sylwestrowej komendant posterunku
MO daje "nura" w ciemn¹ noc, ratuj¹c siê ucieczk¹. Dopiero WOP
przywracaporz¹dek na sali. Nie sposób tu wymieniaæ wiêcej takich
negatywnych przyk³adów zachowañ ludzi, którzy przyjechali tu na "zachód".
Jedni  na u³o¿enie sobie ¿ycia i tych, którzy szabruj¹ grabi¹, niszcz¹ a nawet
i zabijaj¹.

W Czarnowicach na wy¿ej wspomnianej, zabawie do naszego stolika
przysiad³a siê jeszcze jedna osoba - m³oda, te¿ nie brzydka nauczycielka pani
Maria, która zajê³a siê ju¿ organizacj¹ szko³y w Czarnowicach. W ten sposób,
wyrówna³ siê stosunek pañ do panów przy naszym stoliku.

Ciekawostk¹ okaza³o siê i to, ¿e nasz stolik stanowi³ centrum dowodzenia.
W³aœcicielka i organizatorka imprezy pani Maria, oraz jej sztab pomocniczy
w postaci trzech m³odych kobiet i mocne wsparcie czterech urwisów
wojskowych uzbrojonych po zêby w broñ maszynow¹ i amunicjê, stanowi³y
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mocn¹ barierê dla tych, co lubi¹ rozrabiaæ lub bandziorów.
M³odzie¿ na sali bawi³a siê doskonale. By³y fanty, kotyliony, doskonali

wodzireje oraz bufet obficie zaopatrzony. Pomimo œwietnej organizacji imprezy,
nie obesz³o siê jednak bez incydentu.

Urz¹d Bezpieczeñstwa w Gubinie sporo ju¿ mia³ swoich ludzi na terenie
ca³ego powiatu. Kilku z nich znalaz³o siê na naszej imprezie. Po paru
kieliszkach, na zabawie nie co siê "rozjaœni³o" - kto sk¹d i czego szuka.
Wiadomo - kto na cudzym terenie szuka dziewczyny, ten czêsto znajdzie guza.

By³a godzina 2 w nocy, kiedy zaczê³a  siê wielka bijatyka na zewn¹trz sali,
na samej szosie. W miarê wzrastaj¹cych emocji , incydent nabiera³ rozmiaru
w którym k³êbi³o siê coraz wiêcej zaanga¿owanych, dochodz¹cych piêœci¹
swoich racji. Kiedy wyskoczyliœmy na zewn¹trz, bijatyka przenios³a siê na
³¹czkê, która by³a szeroka na oko³o 12 metrów, od szosy do rzeki Lubszy.

Noc by³a ciemna. Wejœcie do œwietlicy oœwietla³a  licha ¿arówka. Przys³owie
mówi:  "Najciemniej pod latarni¹". Kolega Mietek w niebo puœci³ seriê z
pepeszy. Gdy stado kur rozlatuje siê, kiedy jastrz¹b nurkuje by braæ zdobycz,
tak k³êbowisko chuliganów i bandziorów rozpierzch³o siê w ró¿ne strony.
Dwóch wpad³o do rzeki, która w tym miejscu mia³a wysoki poziom wody, z
powodu zapory do m³yna. Wystarczy³ jeden bosak stra¿acki w porê podany
niedosz³ym topielcom, a zostali wyci¹gniêci z wody. Niesfornymi topielcami
najpierw zajê³y siê  panie, by ich osuszyæ i zaopatrzyæ w suche ciuchy, a potem
zaj¹³ siê nimi WOP. Jak okaza³o siê byli to m³odzieñcy z Gubina... na s³u¿bie
- bez tytu³u i nazwiska,  czyli "tajniaki".

Gdyby wówczas kto ktokolwiek zapyta³ mnie, czy na tej sali, w tym samym
czasie, byli równie¿ dwaj osobnicy napadu na domek w lesie, to bym nie
zaprzeczy³ i nie potwierdzi³. Ale nikt o tym nie wiedzia³, jak równie¿ nikt ich
nie zna³, chocia¿ z zachowañ niektórych uczestników zabawy te¿ ró¿ne wnioski
mo¿na by³o wyci¹gaæ. Mo¿na... Ale przede wszystkim przez fachowców z
milicji, której niestety w tym czasie tam nie by³o. By³a natomiast grupka
zdemobilizowanych ¿o³nierzy frontowych  jak: Janek, Stefan, Piotr, W³adek,
Stanis³aw, Kazik, Czesiek oraz dwóch oficerów zwolnionych ze s³u¿by
wojskowej na skutek ran: porucznik Baltazar i podporucznik Florian.

Ta grupa stanowi³a jakby trzon w³adzy w Czarnowicach i posiada³a autorytet
do tego stopnia, ¿e gmina maj¹ca swoj¹ siedzibê  w Stargardzie Gubiñskim,
mia³a jednak nazwê Gmina Czarnowice, a nie Stargard Gubiñski. Nale¿a³o
do niej 13-cie wiosek, zaœ oficer Zakrzewski Baltazar, mieszkaniec z
miejscowoœci Czarnowice, by³ pierwszym wójtem tej gminy. Natomiast
podporucznik Florian Iwiñski by³ jednym z pierwszych za³o¿ycieli Gminnej
Spó³dzielni "Samopomoc Ch³opska" w Stargardzie Gubiñskim - te¿
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mieszkaniec z Czarnowic.
Starszy sier¿ant Antoni Oszustowicz  by³ pierwszym w gminie

przedstawicielem i organizatorem organizacji m³odzie¿owej "S³u¿ba Polsce".
Ten organ pañstwowy zaistnia³ równie¿ przy gminie Czarnowice i obsadzony
zosta³ osadnikiem wojskowym.  Sekretarka, pani Aleksandrowicz Karolina i
sprz¹taczka pani Ela Salamon, pochodzi³y ze Stargardu G¹biñskiego. Kilka
miesiêcy póŸniej etat gminnego sekretarza przej¹³ Adam Szymo³owicz ze
Stargardu Gubiñskiego.

Antoni
Nawet nie czeka³em zbyt d³ugo w ma³ym pomieszczeniu - kancelarii

dyrektora ¯arskiego Przedsiêbiorstwa Wêgla Brunatnego w ¯arach.
Sekretarka otworzy³a drzwi do gabinetu dyrektora i rzek³a: - panie  dyrektorze,
ten pan ju¿ przyszed³.  Dyrektor z za biurka rzek³: - proszê, niech pan wejdzie.

Dyrektor nie by³ sam. Obok przy stoliku siedzia³ kierownik warsztatu
mechanicznego naprawy samochodów On wczoraj przyj¹³ moje papiery i kaza³
stawiæ siê dzisiaj o 10-tej  u dyrektora.

- Proszê Pana, zwróci³ siê do mnie dyrektor - papiery ma pan w porz¹dku,
dobre te¿ referencje. Przyjmujemy pana na okres próbny trzymiesiêczny, jako
mechanika na warsztaty - je¿eli wyra¿a pan zgodê. Natomiast samochód,
którym bêdzie pan jeŸdzi³, jest jeszcze na cmentarzysku samochodów - wraków
wojskowych. Pojedzie pan tam z panem kierownikiem, pan sobie wybierze
samochód-wrak. Œci¹gniêcie go na warsztat, zrobi mu pan "kapitalkê" i bêdzie
nim pan jeŸdzi³. Pan kierownik da panu wszystko to,  co bêdzie potrzebne do
remontu - czêœci i ludzi.

Ta propozycja z tak¹ perspektyw¹ pracy, wyda³a siê dla mnie ur¹gaj¹ca i
oszo³omi³a mnie zupe³nie do tego stopnia, ¿e  sta³em  jak s³up telefoniczny, w
którym szumi jak w ulu i nie wiedzia³em co powiedzieæ. Po  chwili och³on¹wszy
nieco, w duszy przyj¹³em to upokorzenie jak nastolatek, godz¹c siê na
propozycjê pracy. Zapyta³em:

- A co z mieszkaniem  wy¿ywieniem,  p³ac¹? - S³usznie, odezwa³ siê dyrektor.
P³aca taka sama jak maj¹ wszyscy mechanicy w warsztatach, wed³ug  grupy

zaszeregowania (tu poda³ grupê). Zaœ wy¿ywienie jest ca³odzienne w naszej
zak³adowej sto³ówce, oraz zakwaterowanie siê w naszym robotniczym hotelu
w œródmieœciu ¯ar.

Trzeba by³o jeszcze trochê pobiegaæ po ró¿nych biurach dyrekcji, by mój
anga¿ w tym przedsiêbiorstwie by³ zarejestrowany we wszystkich komórkach
tego zak³adu pracy.

Na drugi dzieñ raniutko w poczekalni kierownika warsztatów, ju¿ ktoœ na
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mnie czeka³. Kiedy stan¹³em przed kierownikiem, ten jakby z kopyta
wytrajkota³: oto pañski pomocnik z którym pan bêdzie remontowa³ samochód
i bêdzie jeŸdzi³ z panem. Wprawdzie on nie posiada prawa jazdy, ale jest
dobrym mechanikiem samochodowym, zapoznajcie siê. On panu poka¿e  ca³y
warsztat i wasze stanowisko pracy. O dziesi¹tej jedziemy po samochód  na
z³omowisko samochodów.

Z doœæ brudnego krzes³a wsta³  wysoki, ale m³ody dryblas i podszed³ do
mnie, poda³ rêkê i wymamrota³ swoje imiê i nazwisko. Z pocz¹tku zaskoczony,
zapamiêta³em tylko jego imiê - Antoni .

By³ a¿ nadto uprzejmy i kulturalny. Moja nieœmia³oœæ powoli ulatnia³a siê,
tym bardziej, ¿e oprowadzi³ mnie po warsztacie i doskonale poinformowa³
gdzie, co i jak. Ja natomiast powoli zacz¹³em nabieraæ do niego zaufanie. I
tak oto z moim nowym przyjacielem Antonim, z którym zwi¹za³ mnie los,
dwa miesi¹ce remontowaliœmy nasz wybrany ze z³omowiska trzytonowy
samochód marki "chevrolet". Tu pragnê zaznaczyæ, ¿e mój  pomocnik Antoni,
jak siê okaza³o, w pe³ni zas³ugiwa³ na dobrego pomocnika i przyjaciela.
Równie¿ by³ doskona³ym fachowcem  przy remoncie samochodu.

Antoni pochodzi³ z Lubelszczyzny, z okolic  Hrubieszowa. We wrzeœniu 1939
roku mia³ 17 lat. W czasie wojny Niemcy zagarnêli wiele m³odzie¿y do roboty
w Rzeszy. Antoni trafi³ do bogatego "baora", który wykorzystywa³ go do
maksimum, ale szanowa³ m³odego Polaka, bowiem Antek by³ dobrym
mechanikiem w gospodarstwie rolnym, w który by³y maszyny rolnicze. Ca³e
gospodarstwo nieco zmechanizowane, by³o na jego g³owie - zabrak³o  ch³opów
niemieckich w domu, posz³y na wojnê.

Tam pozna³ swoj¹ ¿onê, Polkê, poznaniankê i wrócili do Polski tu¿ po wojnie.
Zamieszkali w ¯arach. Niebawem pojawi³a siê córeczka z któr¹ w wózeczku,
¿ona odwiedza³a w warsztatach doœæ czêsto mê¿a. Przy tej okazji niektórzy
nabijali siê z Antka, ¿e ¿ona przychodzi do mê¿a, ¿eby spotkaæ siê z
kochankiem. Ja oczywiœcie  nie  mia³em powodów by tak uwa¿aæ.

Bêd¹c piêæ lat w Niemczech, doskonale opanowa³ jêzyk niemiecki.
"Szprecha³" jak rodowity Niemiec z Berlina. To wszystko nieco podnosi³o jego
presti¿, jako fachowca mechanika pomimo braku dokumentu jakim by³o prawo
jazdy. Ja natomiast osobiœcie by³em bardzo zadowolony, ¿e dosta³em tak
œwietnego pomocnika. On równie¿ ucieszy³ siê, ¿e zosta³ skierowany do mnie.

Remont zaczêliœmy od pasowania panewek na wale korbowym, a¿ do
napompowania kó³  i wyjazd z gara¿u oraz docierania.

Poniewa¿ zale¿a³o mi bardzo na jak najszybszym wyjechaniu w trasê, czêsto
pracowaliœmy na dwóch zmianach, za cichym pozwoleniem kierownika, który
te¿ czasem bywa³ na drugiej zmianie.
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Strasznie du¿o by³o roboty przy tym "gracie", ale wyjecha³em z gara¿u jak
nowym samochodem. "Cacko" po kapitalnym  remoncie.

Po dwóch dniach ostro¿nego docierania silnika, dosta³em polecenie  wyjazdu
na stacjê PKP po wêgiel. Ba³em siê tego wêgla. Ale tutaj kierownik przyszed³
mi z pomoc¹. Na razie ³aduj tylko jedn¹ tonê, tylko jedn¹... oraz tylko
czterdziestk¹, nie wiêcej jak 40 km na godzinê, ci¹gle napomina³.

Spodziewa³em siê jakiegoœ wyjazdu w trasê, po dotarciu samochodu. Minê³o
kilka dni przy tym wêglu, a ¿adnej trasy jakoœ nie widaæ. Wolny czas od
wyjazdu samochodem, kierownik zatrudnia³ nas obu w warsztacie.

A¿ pewnego popo³udnia wo³a mnie kierownik do siebie. Pod bram¹
warsztatów sta³ amerykañski terenowy ma³y"jeep", w³asnoœæ kierownika
warsztatu.

- Siadaj za kierownic¹, wyda³ polecenie. To mnie kompletnie zaskoczy³o,
bowiem nigdy jeszcze tak ostro do mnie nie mówi³. Tote¿ prawda, ¿e za
kierownic¹ takiego samochodu, te¿ jeszcze nie siedzia³em. Szybko
zorientowa³em siê, ¿e jestem  "sprawdzany". Usiad³em wygodnie i w miarê
spokojnie zapyta³em: - Co mam robiæ? - No jechaæ - rzek³.

- A dok¹d? - g³upio zapyta³em. - Prosto przed siebie - odpali³.
Zauwa¿y³em, ¿e kierownik  nie jest "w sosie". Ustawi³em siê bardzo czujnie

i uwa¿nie zacz¹³em wykonywaæ polecenia.
- Proszê jechaæ w prawo... a tu w lewo...  - Nie wolno w lewo - rzek³em. - Ano

prawda, ju¿ ³agodnie powiedzia³, proszê jechaæ na tamten plac. Kiedy
znalaz³em siê na placu zobaczy³em, ¿e jest to prowizoryczny plac æwiczeñ
kierowców.

- Proszê wjechaæ ty³em do zatoki - rzek³.  Zacz¹³em intensywnie szukaæ
tylnego biegu i przy tej okazji siarczyœcie zakl¹³em i rzek³em: - Gdzie on tu
jest? Kierownik szybko odburkn¹³: - Na dachu panie kierowco, na dachu!

W tym momencie tylny bieg wskoczy³ i ja bardzo dok³adnie i precyzyjnie
wykona³em polecenie egzaminatora.

Popatrzy³ dok³adnie na mój manewr, uwa¿nie zlustrowa³ pozycjê stoj¹cego
samochodu w zatoce i rzek³: - Dobrze, jedziemy do warsztatu - i dopiero teraz
wyrazi³ swoj¹ opiniê. - Wszystko jest w porz¹dku, panie kierowco.

Moja lustracja zawodowa okaza³a siê doskona³a. Tote¿ nasunê³a mi siê
myœl, ¿e chyba ju¿ wydeleguj¹  mnie w teren.

A teren tego zak³adu, tego przedsiêbiorstwa, obejmowa³ ca³y Dolny Œl¹sk
a¿ do kopalni odkrywkowej w Turoszowie.

Nareszcie doczeka³em siê wyjazdu w"delegacjê" zosta³em skierowany do
kopalni "Ka³awsk", ze swoim samochodem i moim pomocnikiem, ju¿ dobrym
przyjacielem Antonim. To by³ kwiecieñ 1947 roku, pocz¹tek miesi¹ca.
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4 kwietnia, tu¿ po rozpoczêciu pracy we wszystkich dzia³ach warsztatu,
kierownik zaprosi³ nas obydwóch do kancelarii.

- No panowie! Od dzisiaj jesteœcie razem z waszym samochodem do
dyspozycji dyrektora kopalni w Ka³awsku. Jest to miejscowoœæ obok Wêgliñca.
Tam ³atwo traficie. Tutaj przygotowane ju¿ macie odpowiednie dokumenty
wasze i na samochód. Na razie jesteœcie na delegacji tak d³ugo, jak to bêdzie
potrzeba. Myœlê te¿, ¿e bêdziemy siê widywaæ doœæ czêsto .

- Panie  kierowniku, zapyta³em. - A co my tam bêdziemy woziæ? - Wszystko
co tylko wam ka¿¹. Dyrektor kopalni jest waszym dysponentem lub kogoœ
wyznaczy, kto bêdzie wydawa³ wam polecenia. Proszê uczciwie wykonywaæ
zadania tak, abym ja nie wstydzi³ siê za was. Mam nadziejê, ¿e bêdzie dobrze.

- Mo¿e pan byæ spokojny - zapewniliœmy naszego kierownika.
Samochód by³ ju¿ za³adowany potrzebnym towarem i o godzinie 12.30

ruszyliœmy w drogê. Droga do celu dla nas nie by³a znana, nie by³a "ró¿ami
us³ana". Nie mia³em mapy, ale spisa³em sobie z mapy niemieckiej w biurze
kierownika te miejscowoœci, które le¿a³y na mojej trasie. Ponadto niektóre
drogi asfaltowe  by³y zniszczone dzia³aniami wojennymi, a w tym i autostrada
po której jecha³em kawa³ek. Oznakowanie te¿ ¿adne. Gdzie niegdzie mo¿na
by³o zobaczyæ nazwy po rosyjsku. Czasem trzeba by³o zatrzymywaæ siê i pytaæ
o drogê. Nawet ma³o kto wiedzia³ o takiej nazwie jak  miejscowoœæ  Ka³awsk.
Dopiero w Wêgliñcu otrzymaliœmy prawid³ow¹ odpowiedŸ. W koñcu
dotarliœmy, zaliczaj¹c jeszcze jedn¹ leœn¹, wyboist¹, drogê pe³n¹ b³otnistych
dziur po brzegi z wod¹ pod koniec dnia.

Ka³awsk
Tu na Dolnym Œl¹sku, a konkretnie na Ziemi £u¿yckiej, wiosna malowa³a

piêkne obrazy nie tylko w miejscach bliskich,  ju¿ zagospodarowanych miast
i wiosek, zasiewanych polach, kwitn¹cych sadach, nabieraj¹cych zieleni
lasach. Wiosna malowa³a równie¿ piêkny krajobraz  horyzontalny,  nie  tak
znów dalekich gór Sudeckich, oraz wielkich obszarów leœnych.

Osobiœcie odczuwa³em wielk¹ radoœæ i zadowolenie z dotychczas w³o¿onego
trudu w kapitalny remont samochodu, który obecnie jakby odp³aca³ mi siê.
Wyœmienicie pracuje silnik, hamulce jak "brzytwa", system kierowniczy dzia³a
doskonale, samochód prowadzi siê bardzo dobrze, w ko³ach powietrze te¿ siê
dobrze trzyma, jednym s³owem sama radoœæ.

Ca³y czas jedziemy na zachód po doœæ z³ych, dziurawych drogach
asfaltowych, a nawet czêœciowo autostrad¹, jako by po lepsze ¿ycie, ci¹gle nie
wiedz¹c jeszcze, co nam przyniesie przysz³oœæ. "Wiatr, który wieje mi prosto
w oczy", na razie nie jest jeszcze taki z³y.
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W koñcu dotarliœmy do miejsca przeznaczenia, do kopalni Ka³awsk. Nie
obesz³o siê te¿, bez szukania drogi, pytania ludzi o tak¹ miejscowoœæ, bowiem
nie  by³o jej te¿ na mapie. Trzeba by³o z Wêgliñca cofn¹æ siê do Ruszowa by
poln¹ a raczej leœn¹ dró¿k¹ przez ci¹g³y las trafiæ do Ka³awska.

Wreszcie o godzinie 16.30 stanêliœmy przed zamkniêt¹ bram¹ kopalni.
Portier wylegitymowa³ nas, ale szlabanu nie podniós³, tylko gdzieœ
zatelefonowa³. Niebawem  nadszed³ pos³aniec i zaprowadzi³ pod budynek w
którym mieœci³a siê kuchnia i coœ tam jeszcze. Nastêpnie wprowadzi³ nas na
sto³ówkê, gdzie dwie m³ode dziewczyny, uprzejmie i z mi³ym uœmiechem poda³y
nam ju¿ ma³o ciep³y obiad, a przy okazji kokieteryjnie i beszczelnie umizguj¹c
siê zapyta³y czy my jesteœmy ¿onaci. Oczywiœcie ¿aden z nas do takiego
procederu na razie siê nie przyzna³.

- Ale¿ sk¹d,  mrugn¹wszy do mnie - rzek³ Antoni. Jesteœmy ch³opaki do
wziêcia. Jedna, ta nieco wy¿sza i przy koœci, od razu przysiad³a siê do
Antoniego. Zaœ ta druga pewnie nie zd¹¿y³a przysi¹œæ siê przy mnie, bowiem
cholernie siê wkurzy³em, wsta³em od sto³u i dobitnie lecz spokojnie rzek³em:
- No doœæ tego Antoni, jedziemy. Musimy siê zakwaterowaæ oraz zabezpieczyæ
pojazd. Jutro byæ mo¿e na obiad przyjdziemy na czas.

W³aœnie w tym momencie wszed³ pan Witek Drozd, który nas powita³ pod
bram¹ i nadal nami siê zajmuje. Jak siê przedstawi³, jest kierownikiem
gospodarczo-socjalnym tej¿e kopalni. Cz³owiek jeszcze m³ody, ale urzêdnik
doœwiadczony.

- No panowie, jedziemy na wasz¹ kwaterê. Tutaj obok tego samochodu
osobowego w tym nastêpnym pomieszczeniu zróbcie sobie gara¿ na swój
samochód, usuñcie te rupiecie tam za p³ot - wskaza³ rêk¹, zaœ mieszkaæ
bêdziecie na piêtrze, nad gara¿em, te¿ obok kierowcy dyrektora, który jeŸdzi
tym "oplem".

Spojrza³em na Antoniego, ten na mnie z bardzo przykr¹ min¹ w najwy¿szym
stopniu zdumienia, kiedy zobaczyliœmy gdzie mamy mieszkaæ. Ka¿¹ nam
zamieszkaæ w pomieszczeniu w którym nikt jeszcze nie mieszka³ po wojnie.
Bowiem tu na dole by³ chlew. Kiedyœ spa³o tam stado œwiñ i do dzisiaj nikt
tam nie chcia³ mieszkaæ. Po drugiej zaœ  stronie nad gara¿ami, gdzie kiedyœ
spa³ pracownik chlewni (niewolnik), obecnie mieszka szofer  dyrektora kopalni,
fachowiec, m³ody Niemiec Johann (nie pamiêtam  jego nazwiska).

Przypominam sobie jedynie, ¿e by³ to m³ody mê¿czyzna, o krótkich
kêdzierzawych blond w³osach, wysoki, o wyró¿niaj¹cej siê inteligencji i
nienagannej kulturze, lecz  czasem arogancki i butny Niemiec.

Nijak nie pasowa³ mi do funkcji kierowcy, z niedawnej przesz³oœci, a raczej
do funkcji jakiegoœ oficera Wermachtu czy Gestapo. Przyznam siê szczerze,
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¿e ja, by³y Polski ¿o³nierz frontowy z  niedawno zakoñczonej wojny z Niemcami,
nie przepada³em za takim towarzystwem - fachowcem, bowiem nie widaæ
by³o tej fachowoœci w jego dzia³aniu na kopalni.  Ponadto, my Polacy, mamy
kwaterowaæ razem z Niemcem, z którym byæ mo¿e ja walczy³em na froncie,
jeszcze nie tak dawno. To chyba jakiœ niedorzeczny ¿art, pomyœla³em.
Wydawa³o mi siê, ¿e to upokorzenie przechodzi wszelkie granice przyzwoitoœci,
tym bardziej, ¿e kwatera nie nadaje siê do zamieszkania pod ka¿dym
wzglêdem.

- Kategorycznie oœwiadczam panu, panie Witku, ¿e  tam nie wejdê do czasu,
dopóki nie bêdzie to przygotowane do zamieszkania. A tymczasem przeœpimy
siê w szoferce i jutro rano wyjadê do ¯ar.

Witek podniós³ obie rêce do góry, jak by chcia³ nas zatrzymaæ rzek³, nie...
nie... tylko nie to. Coœ wymyœlimy ...

- Panowie nie róbcie mi tego. Ja zaraz postaram siê coœ za³atwiæ. Jeszcze
dzisiaj bêdziecie tutaj spaæ.

By³a godzina osiemnasta, kiedy odbywa³a siê ta rozmowa. Emocje zosta³y
lekko za¿egnane, zaœ kierownik znik³ jak "kamfora", a my w tym czasie
poszliœmy do pomieszczenia gospodarczego, gdzie mamy gara¿owaæ swój
samochód, zakasaliœmy rêkawy i zaczêliœmy robiæ porz¹dek.

Tam zaskoczy³a nas noc. Wyszed³em by wprowadziæ samochód, kiedy
podbieg³ do mnie pan kierownik i rzek³. - Masz pan k³ódkê do gara¿u i zamknij
pan swego "chevroleta" i proszê iœæ ze mn¹.  By³a  ju¿ godzina 23.00, kiedy
stanêliœmy w drzwiach pomieszczenia w którym mamy zamieszkaæ.
Zamurowa³o nas. To nie by³o tamto, wczeœniej nam pokazane pomieszczenie.
Tu by³o normalne mieszkanie z kuchenk¹ i ³azienk¹, ze skromnym
umeblowaniem, dwa ³ó¿ka, stó³, cztery krzes³a nawet firanki w oknie i poœciel
na ³ó¿ku. Dwie starsze panie jeszcze coœ tam szorowa³y, by sprawê zapi¹æ na
ostatni guzik. Podszed³em do kierownika i uœcisn¹³em go serdecznie, (by³ w
moim wieku) i rzek³em:

- To siê mo¿e podobaæ nie tylko takim pedantom  jak ja i mój pomocnik.
Jeszcze raz bardzo ci dziêkujê. Mo¿esz na mnie zawsze liczyæ!

D³ugo jeszcze nie mog³em zasn¹æ z powodu tych ca³odziennych prze¿ytych
wra¿eñ.

Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze
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Ci, co odeszli ...

Jan Konieczny
W tym roku minê³o 33 lata od œmierci Jana

Koniecznego.
Urodzony 25 stycznia 1919 roku w Grabowie

nad Prosn¹. Szko³ê powszechn¹ i œredni¹
ukoñczy³ w Ostrowie Wlkp. W 1939 roku zosta³
powo³any do wojska -  1 Pu³ku Artyleri i
Przeciwlotniczej w Warszawie. W po³owie
wrzeœnia 1939 roku dosta³ siê do niewoli. Od
17 wrzeœnia 1939 roku do dnia 15 wrzeœnia
1945 roku - niewola niemiecka, wiêzieñ obozu
Stalag I b. W dniu 28 wrzeœnia 1945 roku wróci³

do kraju.  Od 1 wrzeœnia 1946 roku do 31 sierpnia 1947 roku - nauczyciel
Szko³y Podstawowej w Franklinie (pow. Ostrów Wlkp.). Od 1 wrzeœnia
1947 roku do 20 sierpnia 1979 roku pracowa³ w zawodzie nauczyciela na
terenie Gubina, w tym jako organizator szkolnictwa w Gubinie. Od 1
wrzeœnia 1947 roku do 31 sierpnia 1948 roku - nauczyciel Szko³y
Powszechnej nr 1 w Gubinie, od 1 wrzeœnia 1948 roku do 31 paŸdziernika
1959 roku nauczyciel Jednolitej Szko³y Ogólnokszta³c¹cej Stopnia
Podstawowego i Licealnego  w Gubinie. Poza tym - organizator oœwiaty
dla doros³ych (kierownik i nauczyciel Kursów dla Pracuj¹cych, w latach
1947 - 1949). Od 1 listopada 1959 roku - organizator i kierownik Szko³y
Podstawowej nr 2 w Gubinie, do 31 grudnia 1961 roku. Od 1 stycznia
1962 r. do 20  sierpnia 1979 roku nauczyciel tej szko³y.

W  okresie pracy zawodowej by³ szczególnie wyró¿niaj¹cym siê
nauczycielem. 6 paŸdziernika 1973 roku otrzyma³ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, a
w paŸdzierniku 1975 roku Nagrodê Ministra Oœwiaty i Wychowania I
stopnia. W 1987 roku odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Cz³onek i dzia³acz ZNP od roku 1948. W okresie pracy
zawodowej sprawowa³ ró¿ne funkcje zwi¹zkowe od skarbnika do
przewodnicz¹cego. Od stycznia 1980 roku - przewodnicz¹cy Sekcji
Emerytów i Rencistów przy Zarz¹dzie Oddzia³u ZNP w Gubinie. Od 1958
roku do 1961 r. - radny Powiatowej Rady Narodowej. W latach 1962 -
1965 radny Miejskiej Rady Narodowej. Dzia³acz gubiñskiego oddzia³u
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Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
W roku 1970. otrzyma³ Srebrn¹ Odznakê PTTK za organizowanie

wycieczek szkolnych. W latach 1971- 1973 prezes PTTK. Opiekun SKO w
latach 1962-1978. Wyró¿niony Z³ot¹ Odznak¹ SKO w dniu 14 paŸdziernika
1972 r. Cz³onek i dzia³acz partii politycznej Stronnictwa  Demokratycznego
od 1958 r. W roku 1976. otrzyma³ Dyplom "Zas³u¿ony dzia³acz SD". W
1978 roku - Z³ot¹ Odznakê PTTK. Od 1955 r. prowadzi³ ksiêgowoœæ
Pracowniczej Kasy Zapomogowo Po¿yczkowej nauczycieli i pracowników
oœwiaty. W latach 1973-1976 – cz³onek Frontu Jednoœci Narodu.
Wychowawca  wielu pokoleñ naszej m³odzie¿y.

Zmar³ 7 stycznia 1989 r.  Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w
Gubinie. PóŸniej zosta³  przewieziony na cmentarz do rodzinnej
miejscowoœci.

W. Rogowski i S. Turowski
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Gubinianie, odeszli do
wiecznoœci ...

(na podstawie informacji UM Gubin)

czerwiec 2022
Bartnik Leszek l. 42, Buszczak Barbara l. 73, Dardziñski

Krzysztof l. 46, D³u¿niewska Janina l. 86, Durawa Piotr l.
81, Dziakoñska Jadwiga l. 93, Golik Urszula l. 73, Górska
Stanis³awa l. 76, Jab³oñski Wojciech l. 65, Klasa Krzysztof l.
65, Kokoszka Jan l. 83, Krugio³ka Eliza l. 43, Nita Jan l. 69,
Pinkiewicz Janina l. 90, Solski Tadeusz l. 89, Stefaniak
Barbara l. 66, Zaj¹c Anna l. 39.

 lipiec 2022
Bartnik Jan l. 85, Cierpicka Waleria l. 94, Rêbisz Halina l.

44, Rudzka Rozalia l. 85, Soko³owska £ucja l. 83,
Stelmaszczyk Andrzej l. 65, Surmiñski Jan l. 82, Turowska-
Wierzba Daria l. 45.

sierpieñ 2022
Augustyniak Marek l. 72, Baran Halina l. 79, Bohatkiewicz

Artur l. 52, Czapski Edward l. 75, Domaniuk Czes³awa l. 71,
Dziadykiewicz Marianna l. 73, Jaremko Anna l. 82,
Juszkiewicz Alina l. 85, Komorowska Jadwiga l. 75, Kosmala
Zofia l. 95, Mielczarczyk Maria l. 70, Pydyœ Irena l. 84, Religa
Stanis³aw l. 84, Wieszczyk Leszek l. 66, Wysokiñski Lech l.
70.


