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Zas³u¿ony dla Miasta Gubina
Zarz¹d Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi

Gubiñskiej wyst¹pi³ z wnioskiem o nadanie dla
Tadeusza Buczka tytu³u "Zas³u¿ony dla miasta
Gubina". Komisja wniosek rozpatrzy³a pozytywnie
i przekaza³a informacjê, ¿e tytu³ zostanie wrêczony
przy najbli¿szej uroczystoœci miejskiej, o czym
zarz¹d zostanie poinformowany stosownym pismem.

T. Buczek urodzi³ siê 10 lutego 1948 roku w
Piotrkowie Trybunalskim. Po ukoñczeniu Oficerskiej
Szko³y Wojsk Pancernych w Poznaniu zosta³
skierowany do pe³nienia zawodowej s³u¿by

wojskowej w 27 pu³ku czo³gów w Gubinie. W 1995 odszed³ do rezerwy i
wówczas zaczyna anga¿owaæ siê w ¿ycie spo³eczne miasta. Wchodzi w sk³ad
grupy spo³eczników, których marzeniem jest stworzenie namiastki muzeum
gromadz¹cym materia³y obrazuj¹ce historiê miasta. W 2003 roku zostaje
cz³onkiem-za³o¿ycielem SPZG, a we wrzeœniu 2004 roku ogromnym wysi³kiem
i zaanga¿owaniem doprowadza do otwarcia Izby Muzealnej w budynku
dawnego Wiejskiego Domu Towarowego. Przez ponad rok pokonuje wszelkie
przeciwnoœci, tak finansowe jak i losowe, by doprowadziæ za wszelk¹ cenê do
sfinalizowania marzenia o muzeum. Zostaje spo³ecznym opiekunem Izby
Muzealnej SPZG gromadz¹c niezliczon¹ iloœæ zbiorów w postaci tak artefaktów,
jak i innych przedmiotów i dokumentów z historii miasta. Tu od 2004 roku
prowadzi z dzieæmi i m³odzie¿¹ lekcje historii, przyjmuje wycieczki i
indywidualnych zwiedzaj¹cych, prowadzi analizê pochodzenia i dokonuje
opisów pozyskanych muzealiów.

Bierze tak¿e aktywny udzia³ w innych dzia³aniach na rzecz miasta wówczas,
gdy pojawia siê potrzeba realizacji takiego zadania.

Pomimo i¿ nienajlepsze zdrowie daje ci¹gle o sobie daje znaæ, zawsze jest
do dyspozycji Zarz¹du SPZG, w sk³ad którego wchodzi od chwili powstania
organizacji. W dalszym ci¹gu prowadzi lekcje historii w Izbie Muzealnej,
doradza zbieraczom i kolekcjonerom w tematach zwi¹zanych z naszym
miastem. Aktywnie wspiera i pomaga swojemu nastêpcy w prowadzeniu Izby
Muzealnej.

Mo¿na byæ pewnym, ¿e jego dokonania na trwale zapisz¹ siê w historii
Gubina.
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13 wrzeœnia 2022 zmar³a
œp. Janina "Kaœka" Izdebska

cz³onek Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.
Wyrazy wspó³czucia Rodzinie i bliskim sk³adaj¹

Zarz¹d i cz³onkowie SPZG

Janina Izdebska (ur. 23.10.1936 Kraków) w 1986 r. zosta³a powo³ana na
stanowisko dyrektora Gubiñskiego Domu Kultury w odbudowanym ratuszu
i od tej pory rozpoczê³a intensywne dzia³ania na niwie gubiñskiej kultury.

Przez 11 lat kierowania Gubiñskim Domem Kultury by³a animatork¹ i
realizatork¹ nieskoñczonej iloœci przedsiêwziêæ kulturalnych. W pierwszym
roku dzia³alnoœci, niejako nowego domu kultury, zaproponowa³a 23 ró¿ne
formy dzia³alnoœci. Publicznie pojawi³y siê pierwsze w Gubinie gry
komputerowe. Z jej inicjatywy powsta³ chór "Senior", a tak¿e kabaret o bardzo
przewrotnej nazwie "Bez sensu". Dom Kultury jako jeden z bardzo niewielu

Zmar³a Janina "Kaœka" Izdebska
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w województwie wydawa³ w³asn¹ gazetê - "Kiszone ogórki" - skrzy¿owanie
komiksu z ekspresow¹ kolorówk¹. W po³owie lat 90-tych z jej inicjatywy
powsta³o przy GDK przedszkole artystyczne. Ka¿dy dzieñ, miesi¹c i rok pracy
Janiny Izdebskiej w gubiñskiej kulturze to nowe pomys³y, nowe wezwania i
inicjatywy na rzecz ¿ycia kulturalnego w naszym mieœcie. Nie sposób nie
wspomnieæ o jej corocznym zaanga¿owaniu w organizacjê œwiêta miasta -
"Wiosny nad Nys¹". Niemal ka¿dego miesi¹ca w Gubinie goœci³y gwiazdy
polskiej piosenki, kabaretu. W amfiteatrze Teatr Lubuski wystawia³ spektakle
teatralne w plenerze.

Podczas dyrektorowania na ratuszu nie by³o dla Janiny Izdebskiej rzeczy
niemo¿liwych. Dla kultury oddawa³a siê niemal przez 24 godziny na dobê.

Po odejœciu w 1997 roku na zas³u¿on¹ emeryturê nie spoczê³a na laurach.
Aktywnie - do koñca pomaga³a w przygotowaniu imprez artystycznych w
mieœcie. Od 1992 r. wspó³pracowa³a z redakcj¹ lokalnej gazety "Wiadomoœci
Gubiñskie", przez kilka lat pisa³a tak¿e do "Gazety Gubiñskiej".

W latach 1990-94 wiceprzewodnicz¹ca Rady Miasta, za³o¿ycielka i prezes
za³o¿onego przez Ni¹ Klubu Kobiet Niezale¿nych w Gubinie, który to pod jej
"przywództwem" czyni³ wiele dobrego dla mieszkañców Gubina. Dziêki pomocy
i wsparciu dyrektora Gubiñskiego Domu Kultury napisa³a i wyda³a ksi¹¿kê
opisuj¹c Gubin i jego mieszkañców widzianych z pozycji mieszkañca,
dyrektora, dziennikarza i animatora kultury. Przekornie nada³a jej tytu³
"Oczami wiedŸmy".

Za dzia³alnoœæ kulturaln¹ odznaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1997),oraz
odznak¹ "Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury". Posiada tak¿e tytu³y: "Zas³u¿ony dla
Województwa Bielsko - Bialskiego" i "Zas³u¿ony dla Rozwoju Województwa
Zielonogórskiego".

O Janinie Katarzynie Izdebskiej zawsze mówi³o siê, ¿e klasy i energii nigdy
jej nie zbraknie. A nawet - jak podkreœlali mieszkañcy - gdyby mieli wy³¹czyæ
wszystkie elektrownie, si³a K. Izdebskiej nie zmaleje. Pamiêæ o niej pozostanie
na zawsze.

Pogrzeb odby³ siê 16 wrzeœnia 2022 na cmentarzu w Chlebowie, gdzie
spoczê³a obok mê¿a. (sp)
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Jednym z rozpoznawalnych znaków, którymi pos³uguj¹ siê wszystkie
samorz¹dy jest herb. Oczywiœcie wielu z nas doskonale wie jak wygl¹da ten
gubiñski. Niestety, parê lat temu, okaza³o siê, ¿e nie posiada pozytywnej
opinii Komisji Heraldycznej, w zwi¹zku z czym ju¿ d³u¿szy czas trwaj¹
wzmo¿one prace nad wypracowaniem nowego.

Jak do tego dosz³o? W 2014 roku radni opracowali nowy statut naszej gminy,
do którego za³¹czono znak graficzny uchwalony przez Radê Miejsk¹ w 2000
r. Po analizie uchwa³y przez Wojewodê okaza³o siê, ¿e herb sprzed 14 lat nie
uzy-ska³ wymaganych akceptacji Komisji Heraldycznej dzia³aj¹cej przy
jednym z Ministerstw. Dlaczego? Opinia tego gremium jednoznacznie
wybrzmiewa, ¿e funkcjonuj¹cy herb jest niezgodny z ogólnymi zasadami
heraldyki i po prostu powinien zostaæ zmieniony.

Tym samym przedstawiciele samorz¹du nawi¹zali wspó³pracê z profesorem
Wojciechem Strzy¿ewskim, który jest specjalist¹ w tej dziedzinie na
Uniwersytecie Zielonogórskim. Wskazówk¹ od Komisji by³a informacja, ¿e
nowy herb powinien nawi¹zywaæ do najstarszego i najd³u¿ej funkcjonuj¹cego
znaku, którym mia³y byæ trzy samotnie stoj¹ce wie¿e utrwalone na pieczêciach
z XIV wieku.

Po konsultacjach z radnymi oraz cz³onkami Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej, czyli znawcy lokalnej historii i tradycji. Te dyskusje zaowocowa³a

tym, ¿e obrano
kierunek do dzia³añ
dla profesora Strzy-
¿ewskiego i jego
grafika. Po jakimœ
czasie przygotowano
projekt herbu, który
zosta³ przekazany do
Warszawy. Niestety,
po jakimœ czasie,
okaza³o siê, ¿e tak¿e
nowy, szczegó³owo
opracowany znak
graficzny otrzyma³
negatywn¹ opiniê

Krzysztof Kaciunka

Co z herbem Gubina?
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Komisji. By³ to 2015 rok, czyli 7 lat temu. W efekcie w nastêpnych miesi¹cach
zorganizowano kolejne spotkania maj¹ce na celu wypracowanie wersji herbu,
który spe³ni wszystkie sugestie gremium w stolicy i zyska jego aprobatê.

W lutym 2017 roku do Urzêdu Miejskiego wp³ynê³o kolejnego pismo od
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, w którym przekazano
negatywn¹ opiniê do kolejnych projektów. Jako uzasadnienie takiej decyzji
podano fakt, ¿e najbardziej w³aœciwe by³oby przywrócenie herbu
najdawniejszego, którym tak naprawdê nasz samorz¹d nie pos³uguje siê od
wielu, wielu lat. Tak¿e po tej decyzji odby³o siê kolejne spotkanie z radnymi
i zainteresowanymi tematem osobami, dziêki czemu w listopadzie 2017 r.
przygotowano do zaopiniowania nowe wzory herbu i pieczêci. Niestety, po
pó³rocznym oczekiwaniu w³aœciwa Komisja ponownie nie zatwierdzi³a
przes³anych materia³ów...

Od tego momentu poœwiêcono pó³ roku przygotowanie opinii ekspertów,
zebranie materia³ów "dowodowych", a tak¿e ustalono ostateczny wzór nowego
herbu naszego miasta. Profesor Strzy¿ewski przygotowa³ grafikê, z trzema
wie¿ami czerwonej barwy, ze z³ot¹ koron¹ nad œrodkow¹. Ponadto dostosowano
wszelkie szczegó³y do wymogów przes³anych w uchwale Komisji Heraldycznej.
Propozycja nowego herbu Gubina zosta³a wys³ana do Warszawy pod koniec
stycznia 2019 r. Po dwóch miesi¹cach magistrat otrzymuje odpowiedŸ, która
brzmi tak, jak wszystkie poprzednie. Zaczyna to przypominaæ bataliê pomiêdzy
naszym samorz¹dem, a nieub³agan¹ komisj¹.

Kolejna próba mia³a miejsce w grudniu 2019 roku. Co ciekawe, odpowiedŸ
przysz³a dopiero w lipcu bie¿¹cego roku, czyli po bardzo d³ugim oczekiwaniu.
Jako

powód podano fakt zagro¿enia epidemiologicznego i powstanie du¿ej kolejne
wniosków oczekuj¹cych do rozpatrzenia. Dlaczego nowy wzór nie otrzyma³
aprobaty? Poniewa¿ taki herb powinien godnie reprezentowaæ miasto o
siêgaj¹cej drugiej dekady XIII w. tradycji. Ponadto sama informacja by³a tak
zawi³a, ¿e nie wynika³o z niej jednoznacznie, jaki wzór nale¿y przygotowaæ.

Co w takim razie dalej z herbem Gubina? Pod koniec sierpnia profesor
Strzy¿ewski przes³a³ projekty sporz¹dzone zgodnie z wizerunkiem

najstarszej pieczêci z 1312  r. Teraz przys³owiowa "pi³eczka" bêdzie po stronie
Komisji Heraldycznej. Przyznaæ trzeba, ¿e temat jest niezwykle
skomplikowany, ale te¿ bar-dzo wa¿ny, poniewa¿ efektem tych dzia³añ mo¿e
byæ niezwykle trwa³y symbol naszego miasta, którym pos³ugiwaæ siê bêd¹
przysz³e pokolenia tutejszych mieszkañców. O postêpie prac nad herbem
bêdziemy informowaæ na bie¿¹co.
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Po raz pierwszy w powojennej historii Gubina na Cmentarzu Komunalnym
zosta³a zorganizowana KWESTA CMENTARNA. Organizatorem KWESTY
by³o Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.

Na naszej nekropoli przybywa grobów, o których prawie nikt ju¿ nie pamiêta.
Bo taka jest kolej losu. Kwesta zaowocowa³a kwot¹ 2958,08 z³ i przy pomocy
zebranych pieniêdzy Stowarzyszenie chce zadbaæ wysi³kiem i zaanga¿owaniem
swoich cz³onków o groby gubinian, którzy miastu za ¿ycia przys³u¿yli siê w
sposób szczególny. Jakie to bêd¹ dzia³ania?

Na listopadowym posiedzeniu Zarz¹du dyskutowano nad oznakowaniem
grobów zmar³ych Honorowych Obywateli Miasta Gubina. Wstêpnie ustalono,
tylko na jednym grobie jest informacja o nadanym tytule. W najbli¿szym
czasie przedstawiciel Zarz¹du nawi¹¿e kontakt z rodzinami zmar³ych
Honorowych by zaproponowaæ sposób oznakowania grobu i otrzymaæ zgodê
na dalsze dzia³anie. Wkrótce przeka¿emy na ³amach naszego biuletynu
propozycje oznakowania.

Wszystkim, którzy wsparli nasz¹ kwestê, Zarz¹d sk³ada serdeczne
podziêkowania. (sp)

Kwesta cmentarna

Cz³onkowie SPZG podczas kwesty cmentarnej 1 listopada 2022. Od lewej: Janina
Lisiak, Zygfryd Gwizdalski i Tadeusz Buczek.
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Moja pierwsza po wojnie Wigilia

Kolejny ju¿ raz spotkali siê mieszkañcy Gubina i Guben by wzi¹æ udzia³ w
przedsiêwziêciu dotycz¹cym tradycjom wigilijnym. Mieszkañcy obu
nadgranicznych miast przynale¿ni do koœcio³ów chrzeœcijañskich œwiêtuj¹
Wigiliê Bo¿ego Narodzenia. U nas Wigilia, u s¹siada Heiligabend. Dzieñ ten
sam w grudniu, ale to samo œwiêto w obu narodach nieco ró¿ni siê. Czym?
W³aœnie podczas poniedzia³kowego spotkania mówiono o tym, jak wygl¹da
polska i niemiecka Wigilia, w czym s¹ podobne, a czym ró¿ni¹ siê. Podkreœlono,
¿e pomimo wielu podobieñstw i zbli¿onych bo¿onarodzeniowych tradycji, nasi
zachodni s¹siedzi posiadaj¹ szereg w³asnych, zupe³nie u nas nie znanych
zwyczajów.

Organizatorzy: Muzeum Miasta i Przemys³u w Guben na czele z Heike
Mahro i Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej zaplanowali miêdzy
innymi wspomnienia zatytu³owane "Moja pierwsza wigilia po wojnie".
Spotkanie prowadzili: Fred Mahro burmistrz Guben i Stefan Pilaczyñski
prezes SPZG. Jerzy Czabator sentymentalnie opowiada³ o powojennej Wigilii
na Bia³orusi. Marzyli o wyjeŸdzie do Polski, jako ¿e ich ziemia do 1945 roku
polska, teraz by³a radzieck¹. Urszula Kondracik pierwsz¹ po wojnie wigiliê
obchodzi³a z rodzicami w Gubinie, po powrocie z rodzicami z robót
przymusowych w Niemczech. Nie zd¹¿yli jeszcze wróciæ z robót przymusowych.

Równie¿ o trudnych prze¿yciach zapamiêtanych z tego okresu mówi³a Irene
Welkisch, mieszkanka Guben, urodzona w 1937 roku.

Wspólnie œpiewano kolêdy, a przede wszystkim s³ynn¹ "Cich¹ Noc", tak¿e

Na zakoñczenie “rodzinna fotografia” mieszkañców obu miast.
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strona polska z akompania-
mentem Tadeusza Kolasiñ-
skiego prezentowa³a s³ynne
kolêdy. Zarówno Gubinianie jak
i gubinianie  przygotowali i
czêstowali s¹siadów potrawami
takimi, jakie spo¿ywano podczas
tych pierwszych powojennych
Wigilii. By tradycji sta³o siê
zadoœæ podzielono siê op³atkiem
i od kilku lat jest to najbardziej
wzruszaj¹cy moment tego
spotkania. Padaj¹ piêkne s³owa
i wzruszaj¹ce ¿yczenie obu
stron: obyœmy byli zdrowi, ¿yli
jak najd³u¿ej w szczêœciu i
pokoju.

Nie oby³o siê bez wspólnego
œpiewania. Kolêdy polskie
œpiewali, co oczywiste

gubinianie, odwzajemniali siê gubenianie. Akompaniowa³ Tadeusz Kolasiñski.
Kto nie by³ z nami, nie œpiewa³ i nie smakowa³ wigilijnych potraw, niech

¿a³uje, bo nastêpny raz taka okazja nadarzy siê za rok. (sp)

By³ op³atek i œwi¹teczne ¿yczenia. Cz³onek SPZG
Danuta Olech i burmistrz Fred Mahro sk³adaj¹
sobie ¿yczenia.

“Ekipa”z Gubina.
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Nowa kadencja Sejmu RP w 2001 i zwyciêstwo wyborcze Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, zaowocowa³a pomys³em autorstwa SLD by zmieniæ ordynacjê
wyborcz¹ i wprowadziæ po raz pierwszy w Polsce wybory bezpoœrednie wójtów,
burmistrzów i prezydentów.

Z jednej strony próbowano zaadaptowaæ podobne rozwi¹zania stosowane w
krajach Unii Europejskiej (Polska sta³a siê cz³onkiem UE dopiero w 2004
roku), a z drugiej przez SLD przemawia³a pewnoœæ zdominowania polskich
gmin przez swoich lewicowych kandydatów.

Bêd¹c jeszcze pos³em w kadencji 1997-2001 uczestniczy³em w pracach
przygotowuj¹cych to rozwi¹zanie ustawowe. Wspólnie z reprezentacj¹ Zwi¹zku
Miast Polskich, kilku wybranych pos³ów z doœwiadczeniem samorz¹dowym,
uczestniczy³o w wyjeŸdzie studyjnym do Austrii, by zbadaæ ich prawodawstwo
i pos³uchaæ opinii o wyborach bezpoœrednich. Pod koniec XX wieku Austria
jeszcze nie wprowadzi³a powszechnie wyborów bezpoœrednich, bo t¹
kompetencjê przekazano landom. Byliœmy we Wiedniu i w Landzie  Salzburg.
Tam us³yszeliœmy, ¿e g³ówn¹ obaw¹ powszechnoœci takich rozwi¹zañ w Austrii
by³o kreowanie si³y politycznej bezpoœrednio wybranych burmistrzów, którzy
po wybraniu, uzyskuj¹c mandat od mieszkañców odrywaj¹ siê od partii,
w³asnych komitetów wyborczych.

Kreuj¹c siê na samodzielnych liderów o du¿ym poziomie niezale¿noœci. A
jednoczeœnie nieokreœlonych pogl¹dach politycznych, co rodzi³o wielkie obawy,
zdaniem Austriaków, dla ich systemu i wartoœci demokracji.  Austria by³a
widziana w Europie przez obraz Jörga Heidera, skrajnie nacjonalistycznego
premiera Landu Karyntii (lata 1989-1991 i 1999-2008), st¹d obawa, ¿e wybory
bezpoœrednie stan¹ siê aren¹ dla populistycznych liderów spo³ecznoœci
lokalnych. W tym przypadku niebezpiecznych, bo Heider publicznie obnosi³
siê z resentymentem do faszyzmu i Hitlera.

Wówczas i dziœ popiera³em te obawy Austriaków o zbyt wielkiej w³adzy
bezpoœrednio wybranego w³odarza i niepohamowaniu w oderwaniu od systemu
partyjnego, dzia³ania poza partiami. Czyli z nieokreœlonymi pogl¹dami
politycznymi.

Po wyborach 2001 w Polsce, wiêkszoœæ SLD-UP (od 2003 r, formalnie te¿ z
PSL) uchwali³a 20 czerwca 2002 roku stosown¹ ustawê, w oparciu o któr¹
odby³y siê w Polsce 27 paŸdziernika 2002 roku pierwsze wybory bezpoœrednie

Wybory bezpoœrednie burmistrza
Gubina w 2002 roku.

Czes³aw Fiedorowicz
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wójtów, burmistrzów i prezydentów (II tura zosta³a wyznaczona na 10
listopada, jeœli ¿aden kandydat nie zdoby³by 50% g³osów wyborców bior¹cych
udzia³ w g³osowaniu). Oczywiœcie warto przypomnieæ, ¿e nowa na scenie
politycznej Platforma Obywatelska te¿ popiera³a tê ustawê.

W 2001 roku po raz trzeci kandydowa³em do Sejmu RP i niestety Unia
Wolnoœci nie przekroczy³a piêcioprocentowego progu wyborczego, zatem
wybory przegra³em. W tym samym roku po przegranych wyborach
zrezygnowa³em z funkcji przewodnicz¹cego UW w lubuskim, po 8 latach
przewodniczenia znanej partii w latach 90-tych. Moim nastêpc¹ zosta³
S³awomir Ronowicz, m¹¿ przysz³ej prezydent Zielonej Góry, Bo¿eny Ronowicz
tak¿e cz³onkini Unii Wolnoœci od lat 90-tych. Formalnie ja wskaza³em mojego
nastêpcê i udzieli³em wsparcia S³awkowi Ronowiczowi, który wygra³ bój o
przewodnictwo z Jerzym Wierchowiczem.

W pierwszych bezpoœrednich wyborach na prezydenta Zielonej Góry,
formalnie dwoje cz³onków Unii Wolnoœci wyrazi³o akces ubiegania siê o funkcjê
kandydata: Bo¿ena Ronowicz i ja. Niestety nie odby³y siê ¿adne prawybory w
partii, ani te¿ nie mieliœmy okazji zaprezentowaæ swoich programów, tylko
doœæ dziwnie podczas jednego zebrania ko³a Unii Wolnoœci, w którym nie
mog³em uczestniczyæ z powodów osobistych, cz³onkowie UW wskazali i
przeg³osowali kandydaturê Bo¿eny Ronowicz.

W Unii Wolnoœci zawi¹za³a siê grupa wspieraj¹ca Bo¿enê Ronowicz, m.in.
jej m¹¿  S³awomir Ronowicz, przewodnicz¹cy regionu, formalnie przeze mnie
namaszczony na swojego nastêpcê, El¿bieta Polak dzisiejsza marsza³ek i grupa
innych znanych postaci w Zielonej Górze (Janusz Piechowiak, Andrzej Kawala,
Tomasz Piersiak, Wies³awa Wawrzyniak - dyrektor mojego biura poselskiego
w latach 1993-1997, Irena Marciszonek i kilkoro innych).

Pogodzi³em siê z t¹ decyzj¹ mojej partii choæ jasno wyrazi³em swój sprzeciw
co do trybu wy³onienia kandydata.

Wtedy i po latach zwolennicy Bo¿eny Ronowicz wskazywali na p³eæ, ¿e po
prezydencie Zygmuncie Listowskim z SLD (prezydent 1998-2002), dla Zielonej
Góry lepsza by³a kobieta.

Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e Bo¿ena Ronowicz która wygra³a wybory w 2002
roku jako cz³onek Unii Wolnoœci koñczy³a kadencjê w 2006 roku ju¿ jako
cz³onek Prawa i Sprawiedliwoœci.

W czasie kiedy trwa³y przygotowania do wyborów w Zielonej Górze w 2002
roku przyjecha³ z Gubina, do mnie, do domu w Zielonej Górze, po raz pierwszy
Henryk Karykowski z misj¹ przekonania mnie do kandydowania na
burmistrza w Gubinie. Moje argumenty ¿e nie wchodzi siê drugi raz  do tej
samej rzeki, pana Karykowskiego nie przekona³y. Mówi³: "Musi pan
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kandydowaæ bo by³ pan dobrym burmistrzem, a za rz¹dów SLD w Gubinie
Ÿle siê dzieje i musi pan wracaæ".

By³em zdumiony tymi s³owami, bo z panem Karykowskim mia³em trudne
stosunki podczas burmistrzowania w latach 1990-1998. Czêsto by³a miêdzy
nami istotna ró¿nica pogl¹dów. Kto zna³ pana Karykowskiego ten wie, ¿e nie
za bardzo dopuszcza³ sprzeciw.

Po tej rozmowie nie wykluczy³em takiego kroku, ale wtedy uzale¿ni³em to
od m.in. od mo¿liwoœci kandydowania w Zielonej Górze. W miêdzyczasie
zadzwoni³em do wa¿nych dla mnie osób z Gubina, które mia³y wiele wspólnego
z moim burmistrzowaniem od 1990. Do Witka Banacha, Józia Winiszewskiego,
Waldka Kleszcza, Grzesia Perlaka, Janiny Izdebskiej, Ryszarda Sibiñskiego
i kilku innych osób z pytaniem, jak widz¹ moje ponowne kandydowanie po
14 latach od zakoñczenia misji burmistrza w Gubinie w 1998 roku.

Zapyta³em o zdanie najbli¿szych przyjació³ Adama Albinowskiego i Waldka
Jurkiewicza, kolegów z klasy w gubiñskim liceum, zapyta³em o zdanie rodzinê.
Adam i Waldek, ludzie którzy odnieœli du¿y sukces w biznesie, przez wiêkszoœæ
moich kampanii (a ³¹cznie startowa³em 14 razy w ró¿nych wyborach do roli
burmistrza, do rad i parlamentów) byli w moim najœciœlejszym sztabie.

W³aœnie Adam Albinowski postanowi³ byæ szefem mojego sztabu. Do tego
sztabu zg³osi³o siê wielu dawnych znajomych i ochotników. Jednym z nich
by³ prof. Jacek Kurzêpa, dziœ pose³ PiS. W tamtym czasie powsta³o w Gubinie
Porozumienie Prawicy Gubin-Krosno Odrz. Zebranie za³o¿ycielskie odby³o
siê w Domu Parafialnym na ul. Królewskiej. Najbardziej zaanga¿owanym w
utworzenie tej struktury by³ Mietek Satko. Nieformalnym przewodnicz¹cym
zosta³ Marek Cebula, póŸniejszy pose³ PO, a dziœ burmistrz Krosna Odrz.
Niestety Marek Cebula dwukrotnie wypar³ siê tego faktu. Nie wiem dlaczego
niektórzy ludzie próbuj¹ zak³amywaæ rzeczywistoœæ. Formalnie zg³osi³em swój
start. Wiem, ¿e ku zaskoczeniu wielu w Gubinie i przy ostrym niezadowoleniu
gubiñskiego SLD.

Kandydatem tej partii by³ jej ówczesny chyba szef, Leszek Kiertyczak, z
którym z czasie mojego burmistrzowania od 1990 do 1998 nie prowadzi³em
¿adnych sporów, a wrêcz fajnie wspó³pracowaliœmy.

Zg³osi³o siê a¿ siedmiu kandydatów, ale kilku by³o trudnych. M.in. Bogdan
Keller, który by³ kiedyœ dyrektorem PGKiM w Gubinie i z naruszeniem prawa
zwolni³ dyscyplinarnie z pracy mojego ojca, Boles³awa. I nie przywróci³ go do
pracy mimo klarownego wyroku s¹du nakazuj¹cego ponowne zatrudnienie.
Ojciec do chwili œmierci, (w ubieg³ym roku zmar³ w wieku 93 lat), opowiada³
mi te smutne okolicznoœci, o specyfice rz¹dzenia przez pana Kellera.

Kandydowa³ te¿ legendarny we wczeœniejszych latach dr Ryszard
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Pantkowski, wieloletni  Przewodnicz¹cy Miejskiej Rady Narodowej w Gubinie,
w czasach tamtego systemu, a mój nauczyciel œpiewu i prowadz¹cy chór
szkolny w SP 2. Ka¿dy z siedmiu kandyduj¹cych by³ doœæ znany w swoim
œrodowisku, zatem rywalizacja by³a bardzo trudna. W niewielu gminach
Lubuskiego tak  liczn¹ by³a lista kandydatów.

Stan¹³em przed trudnym wyzwaniem. Jednym z argumentów
przes¹dzaj¹cych o ponownym kandydowaniu by³o to, ¿e nie zlekcewa¿y³em
zaproszenia do kandydowania i odwa¿y³em siê ponownie stan¹æ przed os¹dem
wyborczym Gubinian.

Kampania by³a trudna, zw³aszcza dla mnie bo od 1981 roku na sta³em
mieszka³em w Zielonej Górze, a zatem by³em jedynym kandydatem, który na
co dzieñ nie by³ mieszkañcem Gubina.

Pewnie w archiwach, w urzêdzie i bibliotece lub w prywatnych zasobach
jest jeszcze mój program wyborczy. W zasadzie by³em jedynym kandydatek
"prawicy" w Gubinie, Andrzej Kazimierczak reprezentowa³  Samoobronê, a
ówczesny burmistrz Leszek Kiertyczak "lewicê" jako kandydat SLD. Gubin
od 1998 roku by³ absolutnie zdominowany przez lewicê. Prawie nikt siê do
prawicy nie przyznawa³, te klika nazwisk wymieniam, a w Polsce po wyborach
w 2001 roku SLD zdoby³ wiêksze poparcie w wyborach do sejmu i senatu ni¿
ma dziœ PiS.  W Lubuskim SLD mia³ ponad 51 % poparcia, a  w Gubinie to
poparcie lewicy by³o jeszcze wy¿sze.

Dzisiejsi politycy PiS byli kompletnie w ukryciu, nie mieli w 2002 roku
odwagi kandydowaæ, mimo ¿e ka¿dy móg³, kto mia³ cywilna odwagê i coœ do
przekazania wyborcom.

Przebiæ siê wtedy przez t¹ "lewicow¹ œcianê" w wyborach to by³ arcytrudny
wyczyn.

Wielu mi sprzyjaj¹cych ludzi dostrzega³o swoist¹ psychozê strachu w
Gubinie przed wspieraniem mojej kandydatury, wywo³an¹ przez w³adzê SLD
i sztab burmistrza Leszka Kiertyczaka.

G³ównym piewc¹, dziœ mo¿emy nazwaæ propagandyst¹ SLD i Leszka
Kiertyczaka by³ Oleg Sanocki, onegdaj leœnik, którego ja zatrudni³em w
lokalnej gazecie Wiadomoœci Gubiñskie…

To co wypisywa³y na mój temat "moje" (moje bo wymyœlone przez mnie,
utworzone z mojej inicjatywy) Wiadomoœci Gubiñskie" przechodzi³o ludzkie
pojêcie. Teksty i publicystyka przeciw mnie w stylu Jacka Kurskiego telewizji
publicznej i Gazety Polskiej przeciw opozycji…

Ci którzy dok³adali do tego cegie³kê powinni siê wstydziæ, by tak
nieobiektywne fa³szywe fakty rozpowszechniaæ. Mój sztab by³ zdruzgotany i
nie rewan¿owa³ siê jakimikolwiek inwektywami przeciw g³ównemu
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konkurentowi, Leszkowi Kiertyczakowi. Widaæ by³o od pocz¹tku, ¿e ta
rywalizacja rozstrzygnie siê pomiêdzy nami dwoma.

Ze wstydem, z³oœci¹ i za¿enowaniem przyjmowa³em ataki poni¿ej pasa na
moj¹ osobê i rodzinê. Te fa³szywe anonimy wys³ane na adres domowy pe³ne
inwektyw, obra¿aj¹ce moj¹ ¿onê, do dziœ wspominamy  w domu rodzinnym
jako koszmar. Nigdy w czasie jakiejkolwiek z 14 kampanii nie spotka³em siê
z tak podle negatywn¹ kampani¹. Widzia³em niezwyk³¹ determinacjê
lewicowych aktywistów, choæ sam Leszek Kierytczak nie by³ na pierwszej
linii frontu atakowania mojej osoby. Wyszukiwano wyimaginowane fakty z
przesz³oœci. Zastêpca burmistrza, wspomniany Oleg Sanocki, Zygfryd
Gwizdalski i wielu innych aktywistów lewicy wielokrotnie przekroczy³o
granicê przyzwoitoœci w kampanii samorz¹dowej.

Za jeden z ataków poni¿ej pasa skierowa³em sprawê do s¹du w trybie
wyborczym. Wygra³em sprawê w s¹dzie. W pi¹tek przedwyborczy ten wyrok
w formie plakatu opublikowa³em na s³upach og³oszeniowych Gubina, a sztab
konkurenta w noc tu¿ przed cisz¹ wyborcz¹, rozprowadzi³ po Gubinie ulotki
do niemal do ka¿dego mieszkania i domu z informacj¹, ¿e takiego wyroku nie
by³o i ¿e ja niby posun¹³em siê do oszustwa wyborczego…

By³em bezradny wobec takich œlepaków, bo w sobotê ju¿ cisza wyborcza i
musia³em milczeæ, nie mia³em szans by odpowiedzieæ na takie k³amstwo.

Leszek Kiertyczka uzyska³ w czasie kampanii gigantyczne poparcie w³adz
ówczesnej SLD, pos³ów lewicy i w³adzy Województwa Lubuskiego. Szczególnie
pose³ Bogus³aw Wontor, wicemarsza³ek Edward Fedko, którzy przyje¿d¿ali
do Gubina podczas kampanii, obiecywali wsparcie z Warszawy dla Gubina
rz¹dzonego przez Leszka Kiertyczaka od rz¹du SLD i od Zarz¹du Województwa
Lubuskiego, marsza³ka Andrzeja Bocheñskiego.

Warto sprawdziæ po latach, co Gubin od w³adz lewicy z Warszawy i z Zielonej
Góry uzyska³ w latach 2002-2006, by zweryfikowaæ tamte obietnice wyborcze.

Mnie nikt z polityków centralnych i regionalnych nie wspiera³. Bo Unia
Wolnoœci by³a poza parlamentem. Pos³a Jacka Bachalskiego z PO nie zna³em,
a z jedynym w lubuskim pos³em PiS, Kazimierzem Marcinkiewiczem, nie
mia³em najlepszych relacji.

Od w³adz Województwa Lubuskiego nie uzyska³em ¿adnego wsparcia, choæ,
jak po latach powiedzia³ publicznie Andrzej Brachmañski, lubuski lider lewicy
w tamtym czasie, "bez odwagi i determinacji w sejmie Czes³awa Fiedorowicza,
Lubuskie nie mia³oby szans w sejmie". Czyli niby bohater, niby jedyny
kandydat prawicy ale politycy prawicy, ci w regionie w Polsce dzia³ali w
g³êbokim ukryciu i nie mieli wówczas odwagi i chêci anga¿owania siê w wybory
samorz¹dowe.
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Do kampanii wyborczej nie anga¿owa³em nikogo z pracowników biura
Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr", choæ w sztabie dzia³a³a Beata Kurek,
protegowana Piotra Kaciunki, która póŸniej podjê³a pracê w biurze
euroregionu.

A mimo to wygra³em pierwsz¹ turê wynikiem 39,66 %, Leszek Kiertyczak
uzyska³ 38,37%, a trzeci z tej siódemki kandydatów, Bo¿ena Macho-Michalak
otrzyma³a tylko 5,48% poparcia…

Wybory na burmistrza prowadzi³em razem z kandydatami do rady powiatu
z listy Porozumienie Prawicy Gubin - Krosno Odrz. To pomaga³o, ale
ostatecznie te¿ przeszkodzi³o w osi¹gniêciu koñcowego zwyciêstwa.

Bo po I turze wyborów by³a II-ga tura. Do tej przeszliœmy obaj z Leszkiem
Kiertyczakiem. W trakcie wyborów by³y te¿ debaty publiczne, organizowane
w Domu Kultury, przy doœæ masowym udziale mieszkañców.  Pierwsza debata
przebieg³a doœæ normalnie, choæ przeciw mnie stan¹³ nie tylko kontrkandydat
Leszek Kiertyczak, ale te¿ mia³ wsparcie obecnych na sali pos³a Bogus³awa
Wontora i wicemarsza³ka Edwarda Fedki. Debata by³a obiektywnie
zorganizowana.

Na drug¹, chyba decyduj¹c¹ debatê, przysz³o jeszcze wiêcej mieszkañców
Gubina. A tu nagle informacja, ¿e zosta³a pod³o¿ona bomba w Domu Kultury,
natychmiastowa ewakuacja. Debata siê nie odby³a.

Jak siê po latach dowiedzia³em od policjantów, ustalono sprawcê tego
fa³szywego telefonu. Zadzwoni³ ktoœ z rodziny zmar³ego ju¿ stra¿aka Zygmunta
Mazurkiewicza, ale ówczesne powi¹zania w³adzy w Gubinie z komisariatem
policji, doprowadzi³y do umorzenia postêpowania, wyciszenia sprawy, bez
wskazania publicznie sprawcy.

Trudno, star³em siê wówczas z wielk¹ machin¹ w³adzy lewicy.
Po pierwszej turze wyborów, ci którzy mnie wspierali i zostali radnymi

powiatowymi, choæby dzisiejszy pose³ prof. Jacek Kurzêpa, nastêpnego dnia
po pierwszej turze zajêli siê przejêciem w³adzy w powiecie kroœnieñskim.
Jacek Kurzêpa mia³ byæ starost¹, ale silne w Radzie Powiatu SLD, za spraw¹
radnego PO Leszka Turczyniaka, przeci¹gnê³o przez noc jedn¹ radn¹ i starost¹
zosta³ Wies³aw Mackowicz z SLD.

Zosta³em doœæ osamotniony pomiêdzy pierwsz¹, a drug¹ tur¹ wyborcz¹. A
SLD i szpica urzêdu zmobilizowa³a wszystkich, zaanga¿owano ró¿ne œrodki i
metody by na wybory posz³o jak najwiêcej. Wielu mówi³o mi te¿ o metodach
nie "fair".

Drug¹ turê przegra³em zdecydowanie, ja uzyska³em tylko 39,8 % g³osów
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poparcia, a zwyciêzca Leszek Kiertyczak 60,2 %.
Pewnie pope³niliœmy b³êdy pomiêdzy pierwsz¹, a druga tur¹ wyborów.

Zdaniem sztabu zbyt mocno podkreœliliœmy koniecznoœæ porz¹dków w Urzêdzie
Miasta, bo dociera³y do mnie niepokoj¹ce sygna³y z lat 1998-2002. Mo¿e wielu
dawnych wspó³pracowników tym zrazi³em. Widzia³em sceptycyzm wobec mnie
niektórych "moich" urzêdników.

Ale kiedy po latach wysz³a na jaw ta najwiêksza, w historii Gubina i Urzêdu
Miasta Gubina afera finansowa, defraudacji wielu milionów z³otych, dziœ
pojmujê, ¿e niektórym zale¿a³o bardzo bym ja na ten trop nie wpad³, bo s¹dzili,
¿e ta kradzie¿ przejdzie niezauwa¿ona bezkarnie.

Mam z³e podejrzenia. Dyskretnie po latach mi wiele opowiedziano o
powi¹zaniach z niektórymi przedstawicielami w³adzy do 2002 roku i to mo¿e
t³umaczyæ determinacjê.

Nie przekona³em wiêkszoœci mieszkañców Gubina do swojej kandydatury,
tym samym zamkn¹³em swój rozdzia³ kandydowania w Gubinie. Ale czasem
jestem pytany, czy wrócê do Gubina, s¹ te¿ tacy, którzy pytaj¹ czy bêdê
kandydowa³. Odpowiadam, ¿e by³em do dyspozycji, chcia³em powróciæ, bardzo
siê ponownie zaanga¿owa³em, ale wiêkszoœæ Gubinian wybra³a mojego
kontrkandydata i lewicowy pomys³ na Gubin.

Tego wyniku nie zaskar¿a³em, Leszkowi Kiertyczakowi pogratulowa³em.
Do dziœ siê znamy, podajemy sobie rêkê. W kilku sprawach po 2002 roku
pomog³em burmistrzowi Kiertyczakowi jako szef euroregionu i pose³ od 2005.

Mo¿e i lepiej siê sta³o dla mnie prywatnie, bo koniec 2002 roku i pocz¹tek
2003 dotknê³a mnie choroba nowotworowa, chemioterapia. Trudno powiedzieæ
czy to gigantyczne zadanie burmistrzowania od 2002 roku nie by³oby dla
mnie tragicznym w skutkach.

Gubin, zawsze mia³em, mam i bêdê mia³ g³êboko w sercu. Ludziom z Gubina,
sprawom gubiñskim i Gubinowi pomagam na miarê moich mo¿liwoœci. Wci¹¿
rodzina i Euroregion wi¹¿e mnie pozytywnie z miastem mojego dzieciñstwa i
m³odoœci.

Wybory z 2002 by³y najtrudniejszym moim doœwiadczeniem wyborczym ze
wszystkich 14 kampanii i wyborów..
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W Polsce urz¹d ten pojawi³ siê w XIII wieku, wraz z rozwojem samorz¹du
miejskiego. Nied³ugo po II wojnie œwiatowej w Polsce w 1950 roku urz¹d
burmistrza zniesiono, wraz z ca³ym samorz¹dem terytorialnym. Kompetencje
przejê³o prezydium Miejskiej Rady Narodowej, a po reformie w 1973 roku,
naczelnik miasta. Urz¹d burmistrza ponownie ustanowiono po przywróceniu
samorz¹du terytorialnego w 1990 roku.

Burmistrz to jednoosobowy organ wykonawczy. Jest jednoczeœnie
kierownikiem urzêdu miasta, z mocy ustawy kierownikiem Urzêdu Stanu
Cywilnego (mo¿e w swoje miejsce mianowaæ odrêbnego kierownika tego
urzêdu, co te¿ z regu³y jest praktykowane. Istnieje mo¿liwoœæ odwo³ania
burmistrza przez wyborców.

Po przemianach ustrojowych w 1990 roku pierwszym burmistrzem
wybranym przez radê miasta by³ Bogus³aw Timoszyk (od czerwca do
paŸdziernika 1990), nastêpnie rada wybra³a Czes³awa Fiedorowicza, który
piastowa³ to stanowisko do paŸdziernika 2002.

Od 2002 r. burmistrz jest wybierany przez ogó³ mieszkañców gminy w
bezpoœrednich wyborach powszechnych. Pierwsze wybory burmistrza, po
transformacji ustrojowej, odby³y siê 20 lat temu.

Przypomnijmy. Wyborcy poszli do urn 27 paŸdziernika 2002. Komitety
wyborcze zg³osi³y wówczas 7 kandydatów: Fiedorowicz Czes³aw, Kazimierczak
Andrzej, Keller Bogdan, Kiertyczak Lech, Macho-Michalak Bo¿ena, Nawrot
Robert i Pantkowski Ryszard. Pierwsza tura nie przynios³a rozstrzygniêcia.
10 listopada odby³a siê druga tura wyborów, w której mieszkañcy na
stanowisko burmistrza wybrali Lecha Kiertyczaka. Tego ostatniego zast¹pi³
w 2006 roku Bart³omiej Bartczak, który sprawuje tê funkcjê do dnia
dzisiejszego, czyli przez ostatnie 16 lat.

Z notatek pisz¹cego wynika, ¿e jest burmistrzem sprawuj¹cym najd³u¿ej
w³adzê w historii powojennych samorz¹dów.

Przy okazji wspomnijmy, ¿e pierwszym powojennym burmistrzem by³ Micha³
Ratajczak (1945-1946). W kolejnych latach (do 2006) funkcjê gospodarza
miasta (burmistrza, przewodnicz¹cego miejskiej rady narodowej, naczelnika
miasta) sprawowa³o 19 osób, w tym jedna kobieta (Tatiana Iczkowska 1949-
1950). Matematyka wskazuje, ¿e œredni czas "rz¹dzenia" to 3 lata (od 6
miesiêcy do 8 lat).

Zatem burmistrz Bartczak jest na dziœ "nie do pobicia". (sp)

20 lat temu gubinianie pierwszy raz
wybierali burmistrza
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Stefan Pilaczyñski
stepi@o2.pl

Ods³oniêcie fundamentów zniszczonej willi projektu Miesa van der Rohe
mamy za sob¹. Prace archeologiczne w Parku Waszkiewicza zakoñczy³y siê
w czerwcu ubieg³ego roku. Dobieg³y koñca prace maj¹ce na celu przywrócenie
tej czêœci parku do stanu u¿ytkowego. Wczeœniej odkopane pozosta³oœci zakryto
specjaln¹ foli¹ i zasypano równie¿ specjalnym piaskiem. Co dalej bêdzie dalej
z planem odbudowy willi, któr¹ w po³owie lat 20. ub. wieku zbudowa³ znany
gubiñski fabrykant, producent sukna Erich Wolf.  O szczegó³y pytamy
burmistrza Bart³omieja Bartczaka.

- Ca³oœæ prac w tym rejonie by³a uzgodniona z dr. Belenis-Kopeæ, Lubuskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. O ile pamiêtam, z Niemiec nap³ynê³o
20 tysiêcy euro od Stowarzyszenie Wspieraj¹cego Odbudowê willi Miesa van
der Rohe, na czele którego stoi Florian Mausbach. Aktualnie opracowywany
jest przetarg na Program Funkcjonalno-U¿ytkowy na willê i Wzgórza
Gubiñskie. Badania archeologiczne prowadzone w ubieg³ym roku by³y bardzo
wa¿ne z punktu widzenia przysz³ego projektu budowlanego poniewa¿ z czasu
budowy willi nie zachowa³y siê ¿adne dokumenty budowlane. Pozosta³y jakieœ
zdjêcia, rysunki, teraz wykopano ceg³y i teraz mo¿na sprawdziæ i przyjrzeæ
siê wielu elementom, które by³y swego rodzaju znakami zapytania do tej
pory. Dziœ mo¿emy mówiæ o precyzyjnym projekcie budowlanym. Dziêki tej
nowej wiedzy mo¿emy zrobiæ PFU (Program Funkcjonalno-U¿ytkowy). PFU
- wyjaœnia burmistrz to jeszcze nie projekt budowlany, ale dokument na
podstawie którego ju¿ mo¿emy aplikowaæ o œrodki unijne. PFU poka¿e ile
czego potrzeba by odtworzyæ willê. Kiedy to nast¹pi? Nowa perspektywa unijna
przed nami. Przypomnê, ¿e w³aœnie dostaliœmy 26 mln z³ na uzbrojenie
terenów inwestycyjnych, wczeœniej 15 mln z³ na stadion gubiñski. To pieni¹dze
rz¹dowe z Polskiego £adu. Prawdopodobnie póŸniej bêdzie nastêpowa³o
przekszta³cenie w pieni¹dze unijne.

Muszê podkreœliæ, ¿e willa Miesa van der Rohe jest w naszych priorytetach,
ale jest to "coœ" co powinniœmy zrobiæ ale wtedy, kiedy inne potrzebniejsze
dla miasta projekty bêd¹ zrealizowane lub bêd¹ w trakcie realizacji.
Odbudowa willi idealnie nadaje siê na now¹ perspektywê finansow¹ Lubuskie-
Brandenburgia, czyli Interreg. I najprawdopodobniej tu bêdziemy aplikowaæ
o pieni¹dze. Mam nadziejê, ¿e strona niemiecka do³o¿y do naszego wk³adu

Willa Wolfa
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w³asnego. To zadanie jest wg mnie wa¿ne byœmy mogli wiêcej znaczyæ w
Europie, byli bardziej rozpoznawalni, bo nie ka¿de miasto ma to szczêœcie by
przed laty projektowa³ tu Mies van der Rohe. To postaæ znana w ca³ym œwiecie.
Je¿eli Gubin bêdzie wymieniany wœród  miast europejskich, gdzie swoje œlady
zostawi³ ten s³ynny projektant, to Nowy Jork, Hiszpania, Gubin i jeszcze
Robert Lewandowski bêdzie piêknie brzmia³o dla ucha. Wracaj¹c jeszcze do
willi mam wielk¹ nadziejê, ¿e willa powstanie z pieniêdzy unijnych, a
wielkoœci¹ wk³adu podzielimy siê ze stron¹ niemieck¹. Chcia³bym, by nasz
wk³ad by³ stosunkowo niewielki. Gubin ma wiele wa¿nych potrzeb i muszê je
traktowaæ jako priorytety.

A perspektywy czasowe? Powinniœmy ruszyæ pod koniec przysz³ego roku
lub w 2024 roku. Teren po wykopie jest zasypany. Teraz kolej na miejskiego
ogrodnika. Trzeba rozs¹dnie ten teren urz¹dziæ by by³ przyjazny otoczeniu.
Uwa¿am, ¿e nie potrzeba tam specjalnie drogich nasadzeñ, skoro za nied³ugi
czas trzeba bêdzie znowu wejœæ w to miejsce z budow¹. Mo¿e alejki i ³awki na
ten czas powinny wystarczyæ. A w budynku odtworzonej willi? Na razie trzeba
na to patrzeæ w kategoriach "melodii przysz³oœci". (sp)

Odkryte fundamenty willi przed zasypaniem zakryto wóknin¹.



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  21

Mroczne strefy przyci¹gaj¹. Opowieœci pokryte cieniem budz¹ dreszcz, ale
i fascynacjê. Ka¿dy kraj, ka¿da miejscowoœæ maj¹ swoj¹ mniejsz¹ lub wiêksz¹
szar¹ strefê, w której dziej¹ siê rzeczy niezwyczajne. W zbiorowej wyobraŸni
Polaków i Niemców tak¹ stref¹ mroku przez d³ugi czas - a dla niektórych
nawet obecnie - by³o pogranicze.

Dziki Zachód
W latach dziewiêædziesi¹tych przekraczaj¹c zachodni próg Polski, a wiêc

pokonuj¹c nurt Odry lub Nysy £u¿yckiej, wkracza³o siê w œwiat, jak ¿artowali
niektórzy, dzikiego zachodu. Wprawdzie nie by³o tu szyldów "saloon" ani
"poszukiwany ¿ywy lub martwy", ale krajobraz by³ iœcie dziki, a gor¹czka z³ota
wlewaj¹cego siê do Polski ka¿d¹ szczelin¹ kapitalizmu, rozbudza³a nadzieje
wielu na dostatnie ¿ycie.

Po pierwsze, przepych barw. WyobraŸ sobie, ¿e suniesz fiatem 125p ulicami
przygranicznej miejscowoœci w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych. Kaskady
ogrodowych krasnali, plastikowych zwierz¹t, drewnianych budek i karmników
niemal zalewaj¹ ciê ogromem wymyœlnych barw i wzorów. Ulice te wydaj¹
odg³osy muzyki disco w wersji polskiej i niemieckiej. Lokalni sprzedawcy
wykrzykuj¹ has³a zachêcaj¹ce do wejœcia w œwiat powstaj¹cej w wolnej Polsce
gospodarki wolnorynkowej: zigaretten bitte!

Po drugie, nocne ¿ycie. Wieczorami i g³êbok¹ noc¹ kwitnie œwiat mniej
legalnych interesów i przemytów. Czuwaj¹cy w budkach stra¿niczych na
przejœciu granicznym czekaj¹ na okazanie paszportu, ale to nie przeszkadza
niektórym w przerzucaniu sztang papierosów ponad gubiñsko-gubeñsk¹ Nys¹
£u¿yck¹. Rzeka ta czasem pomaga, a czasem przeszkadza migrantom omijaæ
stra¿nicze nawo³ywania. Pomiêdzy pañstwami przeœlizguj¹ siê sprytnie  tzw.
mrówki, pionki w wiêkszej grze, pomniejsi przemytnicy, trzymaj¹cy kurczowo
alkohol lub papierosy pod po³ami p³aszcza. Czasem ktoœ znika w s³ubickim
trójk¹cie bermudzkim. Stamt¹d ju¿ nie ma powrotu. Kto dobrze kombinuje,
ten nie zniknie. Tymczasem wœród niemieckich obywateli kr¹¿y ¿art: na wakacje
pojedŸ do Polski, twój samochód ju¿ tam jest. Naprawdê jesteœ na Zachodzie,
tu¿ za miedz¹ czeka Europa.

O dzikoœci serca na pograniczu
polsko-niemieckim
Witamy na dzikim zachodzie! A mo¿e ten zachód nie taki dziki?

Aleksandra Binicewicz
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Ten kolorowy i dziki krajobraz lat dziewiêædziesi¹tych ¿yje jeszcze w wyobraŸni
i sercach wielu, którzy pamiêtaj¹ pogranicze polsko-niemieckie z okresu tu¿ po
transformacji ustrojowej. Nawet w sercach tych, którzy tego czasu nie pamiêtaj¹.
Dzisiejsi nastolatkowie z pogranicza to osoby, dla których swobodny przep³yw
ludzi i kapita³u, uk³ad z Schengen czy Polska w Unii Europejskiej, to zwyczajne,
naturalne, a mo¿e nawet i wyœwiechtane slogany. Codziennoœæ. O zwariowanej
przesz³oœci lat dziewiêædziesi¹tych mówi¹ jednak z radoœci¹. Zupe³nie jak gdyby
by³a czêœci¹ ich ¿yciorysów.

Ich rodzice pamiêtaj¹. Swoj¹ pamiêci¹ siêgaj¹ jeszcze g³êbiej. Do granicy
zamkniêtej na przys³owiowe cztery spusty i do jej hucznego otwarcia w 1972
roku. Wówczas tak wiele osób zgromadzi³o siê wokó³ rzeki, wokó³ mostu
oddzielaj¹cego, a jednoczeœnie ³¹cz¹cego dwa miasta, dwa kraje. Nareszcie
granica sta³a siê przepuszczaln¹ (pod pewnymi warunkami) membran¹.

Dziadkowie pamiêtaj¹ jeszcze wiêcej ni¿ rodzice. Có¿, taka kolej rzeczy. To
oni byli pierwszymi mieszkañcami nowego pogranicza. Wielu z nich zosta³o
nawet nazwanych pionierami. Pionierami nowego porz¹dku. Powojennego
porz¹dku ziem wówczas nazywanych odzyskanymi, piastowskimi. Odzyskanymi
po kilkusetletniej nieobecnoœci. Odzyskanymi po krótkim, œredniowiecznym
panowaniu polskim na tych terenach. Zostañmy zatem na moment przy historii
owych ziem, bo to ona wyklarowa³a ich fascynuj¹c¹ teraŸniejszoœæ.

Rzut oka na przesz³oœæ
Moment piastowski jest doskona³y do rozpoczêcia opowieœci o pograniczu

polsko-niemieckim. Z pozoru. Nie cofajmy siê jednak do zamierzch³ej i nikomu
niedostêpnej ju¿ w pe³ni przesz³oœci. Nie zatrzymujmy siê w czasach pierwszej
dynastii rz¹dz¹cej polskimi ziemiami.  Prawdziwie kluczowym momentem jest
raczej koniec drugiej wojny œwiatowej. Wówczas Polska za spraw¹ dwóch
konferencji o globalnym znaczeniu (ja³tañskiej i poczdamskiej) straci³a ponad
czterdzieœci procent swoich wschodnich terenów, wraz ze Lwowem oraz Wilnem,
zyskuj¹c dotychczasowe tereny wschodnioniemieckie. Jak g³osi³o uzasadnienie
- w ramach rekompensaty zyskiwa³a tereny lepiej uprzemys³owione. Oto
pocz¹tek pogranicza polsko-niemieckiego jakie znamy dziœ.

Na nowym pograniczu zaczêli osiedlaæ siê mieszkañcy innych regionów
Polski, g³ównie utraconych Kresów Wschodnich. Stamt¹d, jak wspominaj¹
niektórzy (ówczeœni przesiedleñcy), poci¹g odje¿d¿a³ w dwie strony: na nowy
zachód Polski lub na Sybir. Wejœcie na pok³ad któregoœ z poci¹gów by³o
obowi¹zkowe. Kierunek "Polska" zyska³ status repatriacji w oczach ówczesnej
polskiej w³adzy.

Przy nap³ywie ludnoœci polskiej jednoczeœnie nastêpowa³ odp³yw
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dotychczasowych niemieckich mieszkañców. Tragicznym rysem tego okresu jest
bez w¹tpienia poczucie tymczasowoœci, które mia³o towarzyszyæ zarówno Polakom
przyby³ym na zachód, jak i Niemcom przesiedlanym w g³¹b ich kraju. Po
opuszczeniu swoich dotychczasowych gospodarstw Polacy bali siê zapuszczaæ
korzenie w miejscu, do którego ju¿ za chwilê, w ich przekonaniu, móg³ byæ im
odebrany ponownie dostêp. Niemcy z kolei, ¿ywi¹c nadziejê na pomyœlny dla
nich obrót politycznych wydarzeñ, oczekiwali na odwo³anie decyzji i powrót "na
swoje".

Wzd³u¿ nowej granicy, rzek, które przeciê³y dotychczas spójne miejskie terytoria
na oddzielnie egzystuj¹ce byty, jak polski Gubin i niemieckie Guben, czy polskie
S³ubice i niemiecki Frankfurt nad Odr¹, t³oczyli siê ludzie oczekuj¹cy na zmianê.
Ci, którzy powtarzali sobie: to tylko na chwilê. Wiele czasu musia³o up³yn¹æ,
zanim zdali sobie sprawê, ¿e ta chwila trwaæ bêdzie przez kolejne pokolenia.

Granica przepuszcza³a ludzi "na drug¹ stronê" z ró¿n¹ intensywnoœci¹. Czasami
robi³a siê tak szczelna, ¿e ciê¿ko by³o siê przez ni¹ przedostaæ. Czasami zachêcaj¹co
wita³a podró¿nych codziennoœci, tak jak wtedy, gdy 1 stycznia 1972 roku otworzy³a
na bezwizowy i bezpaszportowy ruch transgraniczny. W 2007 roku, gdy Polska
przyst¹pi³a do Uk³adu z Schengen, powita³a mieszkañców pogranicza mo¿liwoœci¹
nieskrêpowanego budk¹ stra¿nicz¹ i kontrol¹ dowodu osobistego
miêdzynarodowego spaceru. Wkrótce nawet w Gubinie pojawi³ siê, nomen omen,
eurodeptak.

Mieszanka wybuchowa i jej sk³adniki
Bieg Odry i Nysy £u¿yckiej oddziela dwa kraje, ale ³¹czy Polaków i Niemców

ju¿ od ponad siedemdziesiêciu lat. Jako osoba, która jest przedstawicielk¹
kolejnego pokolenia urodzonego i wychowanego na pograniczu, dopiero niedawno
nauczy³am siê dostrzegaæ wyj¹tkowoœæ tych terenów. A by³o to dla mnie niema³e
zaskoczenie. Nast¹pi³o, gdy nauczy³am siê patrzeæ na znane mi okolice jak na
miejsca do odkrycia. Gdy uczy³am siê na nie patrzeæ oczami innych ludzi. Tych,
którzy na pogranicze przyje¿d¿aj¹ po raz pierwszy.

O unikatowoœci pogranicza poœwiadczaj¹ jego ma³e miejscowoœci. Istniej¹ w
obszarze przygranicznym du¿e miasta z pokaŸn¹ ofert¹ kulturaln¹, Zielona
Góra czy Szczecin. S¹ to warte odwiedzenia miejsca. Zarówno gdy szuka siê
œladów przesz³oœci, jak i rozrywek du¿ych miast. To jednak w niewielkich,
przygranicznych miejscowoœciach, takich jak Gubin czy S³ubice, odnaleŸæ mo¿na
unikatow¹, w³aœciw¹ tylko pograniczu atmosferê. A jest to mieszanka
szczególna, wybuchowa, gdy¿ ¿adnego podró¿nika nie pozostawia obojêtnym.
Jak najlepiej jej zasmakowaæ?

Przede wszystkim doceniæ historiê tych miejsc, zw³aszcza najnowsz¹. Œlady
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przesz³oœci odbijaj¹ siê w zewnêtrznej formie przygranicznych miast, ale trzeba
uwa¿nie siê poprzygl¹daæ, zanim stan¹ siê oczywiste.

Niemieckie miasto Guben po ustaleniu granicy na Nysie £u¿yckiej zatrzyma³o
swoje historyczne centrum po polskiej stronie. Dzisiejszy Gubin zachowa³ XIV-
wieczn¹ farê. Nad jej odrestaurowaniem urzêdnicy oraz specjalnie powo³ana
fundacja pracuj¹ ju¿ od wielu lat. Otwarta dla zwiedzaj¹cych konstrukcja
opowiada o czasach, w których Gubin wiód³ prym wœród tutejszych ziem i by³
jednym z najwa¿niejszych miast regionu. Koœció³, który zgodnie z ambitnymi
planami mia³ staæ siê kulturalno-historycznym centrum spotkañ europejskich,
zwieñczonym przezroczyst¹, szklan¹ kopu³¹, to najwa¿niejszy zabytek miasta.

Ogromna czêœæ budowli o znaczeniu kulturalnym, symbolicznym,
historycznym zniknê³a z miejskiego krajobrazu w trakcie oraz tu¿ po drugiej
wojnie œwiatowej. Gubin skrywa wiele niewyjaœnionych zagadek, a ich tropienie
w obrêbie pozosta³ych historycznych budowli oraz miejsc-widm mo¿e byæ nie
lada gratk¹. Dokopywanie siê do wielkiej historii poprzez postaci i miejsca
pogranicza, które zniknê³y z jego mapy, otwiera oczy na skomplikowan¹
przesz³oœæ tych terenów.

Wspania³e budowle - kamienice starego centrum, Willa Wolfa, XIX-wieczny
teatr zaprojektowany przez Oskara Tietza na tak zwanej wyspie teatralnej,
dom, w którym mieszka³ urodzony w dzisiejszym Gubinie (lecz na terenie
ówczesnego Królestwa Prus) Prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej,
Wilhelm Pieck, ale tak¿e obiekty takie jak istniej¹cy w trakcie dzia³añ
wojennych obóz przymusowej pracy dla robotnic ¿ydowskich -  dziœ ju¿ nieobecne
lub obecne w szcz¹tkowej postaci opowiadaj¹ historiê z perspektywy swojej
nieobecnoœci.

Obok historii, warto tak¿e doceniæ przyrodê pogranicza. Województwo lubuskie
nie bez powodu bywa nazywane zielonymi p³ucami Polski. Bliskoœæ jezior,
otoczenie lasów i parków krajobrazowych stanowi wspania³e t³o dla wyjazdów
motywowanych z³apaniem oddechu na ³onie natury. Spacery wzd³u¿ Odry oraz
wycieczki rowerowe po wzgórzach gubiñskich to pokusa dla aktywnych, ale w
tej historii s¹ zaledwie dygresj¹.

To bowiem, co stanowi kolejny sk³adnik unikatowej atmosfery pogranicza, to
zrozumienie wspomnianej ju¿ tymczasowoœci granicy, która skostnia³a i
zamieni³a siê w codziennoœæ do zagospodarowania. Ziemie nazywane przez
w³adze PRL odzyskanymi, mia³y swoj¹ niepolsk¹ przesz³oœæ. Na terenach tych
nale¿a³o zatem wytworzyæ now¹ lokalnoœæ. Nie by³o tu gwary jak w Wielkopolsce,
tradycyjnych potraw jak na Mazowszu, czy nawet budowli, które poœwiadcza³yby
o polskiej przynale¿noœci tych miejsc. Polsk¹ i lokaln¹ to¿samoœæ nale¿a³o
wyczarowaæ z tego, co by³o pod rêk¹.
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Nowa lokalnoœæ pogranicza odbija siê m.in. w powo³ywanych do ¿ycia miejskich
tradycjach. Przyk³adem jednej z nich jest gubiñskie œwiêto znane pod nazw¹
Wiosny Nad Nys¹. Od lat szeœædziesi¹tych co roku przez kilka dni gubinianie
oraz mieszkañcy Guben celebruj¹ czas, uczestnicz¹c w koncertach, spêdzaj¹c
wolne chwile ze znajomymi, a jeszcze do niedawna bior¹c udzia³ w tak zwanym
korowodzie, czyli kolorowej, kostiumowej paradzie sun¹cej ulicami obu miast.

Je¿eli wspominam o Wioœnie nad Nys¹, to nie wypada pomin¹æ innych miejskich
rozrywek, które na pograniczu zwykle przybieraj¹ charakter miêdzynarodowy, a
zatem polsko-niemiecki. Doskonale dostrzegalne jest to na przyk³adzie S³ubic.
W mieœcie, które do czasu drugiej wojny œwiatowej pe³ni³o funkcjê niejako
drugorzêdn¹, przedmieœæ czy te¿ strefy wypoczynkowej mieszkañców Frankfurtu
nad Odr¹, dziœ wyliczyæ mo¿na wiele kulturalnych niespodzianek czekaj¹cych
na podró¿uj¹cych.

S³ubice maj¹ wiele do powiedzenia, gdy w podró¿y poszukuje siê sztuki. Miasto
co roku zaprasza na Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT. Codziennie dla
zwiedzaj¹cych i mieszkañców otwarty jest S³ubicki Miejski Oœrodek Kultury
(SMOK) oraz mieszcz¹ca siê w nim Galeria Okno, która na dwóch piêtrach
prezentuje sztukê (z jednej strony profesjonaln¹, dyplomowan¹, z drugiej,
amatorsk¹). W mieœcie zasmakowaæ te¿ mo¿na wra¿eñ teatralnych w trakcie
studenckiego, polsko-niemieckiego festiwalu Unithea, a tak¿e uczestniczyæ w
festiwalu MOST.

Szybka przebie¿ka po kalendarzu kulturalnych wydarzeñ s³ubickich musi
zakoñczyæ siê w S³ubfurcie. Dla ka¿dego, kogo fascynuj¹ projekty sztuki
partycypacyjnej i sztuki publicznej, S³ubfurt stanowi obowi¹zkowy przystanek.
Ten rozbudowany projekt autorstwa Michaela Kurzwelly'ego, zak³ada powo³anie
do istnienia w przestrzeni artystycznej miasta w po³owie niemieckiego (Furt), w
po³owie polskiego (S³ub), które znosi podzia³y narodowe, staj¹c siê mentalnym
laboratorium, miejscem eksperymentu na ¿ywej tkance miasta. Rezultatem ma
byæ aktywne uczestnictwo na terenie bez podzia³ów, stereotypów, uprzedzeñ. Wstêp
wolny jest dla ka¿dego.

Oto bowiem najwa¿niejszy sk³adnik atmosfery pogranicza: mieszkañcy, ich
postawy i ich sposób na okie³znanie rzeczywistoœci. Gdzie, jak nie na pograniczu,
w kilkunastotysiêcznej miejscowoœci znajdzie siê kilkadziesi¹t zak³adów
fryzjerskich? Gdzie, jak nie tu, tak ³atwo wybraæ naukê za granic¹, a jednoczeœnie
pozostaæ i mieszkaæ w Polsce? Gdzie, jak nie na pograniczu, w obrêbie niemal
jednego miasta mo¿na uiœciæ op³atê za miêdzynarodowy przewóz taksówk¹? A w
koñcu gdzie, jak nie tu, dostrzec mo¿na tak wyraŸnie si³ê przesz³oœci w kreowaniu
wspó³czesnoœci?

Choæ Polacy i Niemcy ¿yj¹ w tak zarysowanej geograficznie jak dziœ przestrzeni
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pogranicza ju¿ od ponad siedemdziesiêciu lat, nawet nie najd³u¿szy spacer po
centrum jednej z przygranicznych miejscowoœci oraz uwa¿na obserwacja
mieszkañców, ujawniaj¹ istotn¹ cechê tej przestrzeni. Miêdzynarodowi s¹siedzi
¿yj¹ czêœciej obok siebie ni¿ ze sob¹.

Skomplikowana historia trudnego s¹siedztwa polsko-niemieckiego naznaczy³a
bruzdami postawy mieszkañców obu stron granicy, sprawiaj¹c, ¿e ciê¿ko czasem
spojrzeæ im poza stereotypy, które utrwali³ czas. By doœwiadczyæ owego bycia
obok, wystarczy udaæ siê na popularne na tych terenach rynki. Organizowane po
polskiej stronie targowiska przyci¹gaj¹ przede wszystkim niemieck¹ klientelê.
Kupiæ mo¿na tu wszystko: œrubki, klucze, koce, ubrania, bieliznê, zabawki,
ogrodowe ozdoby, warzywa, miêso, alkohole i oczywiœcie papierosy. "Zigaretten
bitte!" rozbrzmiewa nieprzerwanie od lat w rytm zmieniaj¹cych siê przebojów.
Idealna symbioza, w której polski sprzedawca zarabia, a niemiecki klient zyskuje
jakoœæ w dobrej cenie. Oto najpopularniejsza relacja polsko-niemiecka na
pograniczu.

Przechadzaj¹c siê po ma³ych miejscowoœciach strefy przygranicznej doœwiadczyæ
mo¿na wielu wizualnych wra¿eñ, zatapiaj¹c siê w kolorowe i krzycz¹ce zewsz¹d
szyldy wysmarowane jêzykiem s¹siada. Ta nadobecnoœæ reklamowych zawo³añ
jest tym, co wzbudza najwiêcej emocji wœród przyjació³ odwiedzaj¹cych mnie w
rodzinnej miejscowoœci. Miêdzynarodowa komunikacja reklamowa nie przek³ada
siê niestety na komunikacjê interpersonaln¹. Wiêkszoœæ wydarzeñ, nie tylko
kulturalnych, które odbywaj¹ siê w przestrzeni pogranicza, nosi znamiona
miêdzynarodowoœci za spraw¹ deklaracji "polsko-niemieckoœci". Nierzadko
okazuje siê jednak, ¿e nazwa pozostaje tylko nazw¹, nie poci¹gaj¹c za sob¹
dzia³ania. Nie zrozumiejmy siê Ÿle. Na pograniczu nie brakuje inicjatyw iœcie
integracyjnych i anga¿uj¹cych mieszkañców obu stron rzek. Zw³aszcza, gdy chodzi
o ludzi starszych. Ich spotkania czêsto nosz¹ znamiona miêdzynarodowych. K³opot
natomiast pojawia siê, co mo¿e dziwiæ, wœród m³odszych pokoleñ, które pozostaj¹
czêsto dla siebie niewidoczne.

Sprawy nie u³atwia te¿ bliskoœæ wiêkszych oœrodków miejskich. Wspomniane
ju¿ Zielona Góra i Szczecin, to nie tak wielka pokusa jak nieodleg³a stolica Niemiec.
Berlin stanowi wyzwanie zw³aszcza dla oferty edukacyjnej i kulturalnej S³ubic i
Frankfurtu nad Odr¹. Miejscowoœci aspiruj¹ce do miana miast studenckich,
oœrodków m³odzie¿owych, borykaj¹ siê z wyludnianiem m³odych doros³ych, którzy
przebieraj¹ w bogatej ofercie niemieckiej stolicy. Uniwersytety i szko³y œrednie
na pograniczu dwoj¹ siê i troj¹ by zatrzymaæ potencja³ m³odych u siebie, co dla
samych zainteresowanych niesie wiele korzyœci, takich jak projekty integracyjne,
wymiany miêdzynarodowe czy na przyk³ad niedawno otwarte liceum
akademickie w S³ubicach.
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Wsi¹œæ do poci¹gu …
Wystarczy spêdziæ oko³o dwóch godzin w poci¹gu i jest siê w Berlinie.

Dlaczego jednak warto na d³u¿ej zatrzymaæ siê na pograniczu? Jad¹c tam
mo¿na zwiedzaæ i doœwiadczaæ atmosfery, kultury, historii dwóch krajów,
dwóch narodów. Mo¿na zwiedzaæ polski Gubin i spacerowaæ ulicami
niemieckiego Guben. Mo¿na te¿ zawitaæ w polskich S³ubicach, a za chwilê
wsi¹œæ w tramwaj i zwiedzaæ z jego okien Frankfurt nad Odr¹.

Ja zachêcam jednak do tego, by spróbowaæ doœwiadczyæ tych terenów jako
ca³oœci. Spojrzeæ na granicê w taki sposób, by zobaczyæ jak historyczna
zawierucha, zmuszaj¹c Polaków i Niemców do s¹siedztwa, wytworzy³a
unikatow¹, niezwykle z³o¿on¹ i trudn¹, bêd¹c¹ dla nich wyzwaniem
przestrzeñ, z któr¹ mierz¹ siê ka¿dego dnia, próbuj¹c, z mniejszym lub
wiêkszym powodzeniem, zarysowaæ s¹siedzk¹ wspólnotê. A ¿e dobrych ludzi
tu nie brakuje, ³atwo staæ siê czêœci¹ tej wspólnoty, zagl¹daj¹c tu choæby
tylko na chwilê.

Przestrzeñ ta nie jest szar¹ stref¹, bo ju¿ dawno dostrze¿ono bij¹c¹ z niej
jasnoœæ potencja³u. Nie tylko ekonomicznego. Koloryt tego miejsca jest tak
du¿y, ¿e szaroœæ niemal tu nie wystêpuje. Nie jest to te¿ dziki zachód w
rozumieniu niebezpiecznego, nielegalnego i nieokie³znanego ¿ywio³u, który
przeziera z wyobra¿eñ lat dziewiêædziesi¹tych. W moim odczuciu, odczuciu
osoby, która pogranicze zna od dzieciñstwa, ale te¿ która stara siê na nie
patrzeæ poprzez zdziwienie obcego spojrzenia, jest to jednak dziki zachód.
Dziki o tyle, o ile dzikoœæ ta oznacza po pierwsze atrakcyjnoœæ opisywanej tu
mieszanki wybuchowej, a po drugie jej wartoœæ mierzon¹ podró¿nicz¹ chêci¹
eksploracji.

Aleksandra Binicewicz - urodzi³a siê w Gubinie i tam
spêdzi³a pierwszych dziewiêtnaœcie lat swojego ¿ycia.
Absolwentka Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im.
Boles³awa Chrobrego w Gubinie oraz kulturoznawstwa na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytu³
magistra uzyska³a, broni¹c pracê poœwiêcon¹ miejscom
pamiêci w przestrzeni pogranicza polsko-niemieckiego.
Przez kilka kolejnych lat interesowa³a siê wspó³czesnoœci¹
Gubina oraz S³ubic. Dziœ skupia siê na pracy badawczej
poœwiêconej nieco innym pograniczom, kultury i
technologii. Od wielu lat zaprzyjaŸniona z m³odzie¿ow¹
Grup¹ "Otwarte" dzia³aj¹c¹ przy Gubiñskim Domu

Kultury. Do Gubina powraca regularnie i za ka¿dym razem z wielk¹ radoœci¹.
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 50 lat temu liceum na ulicy Piastowskiej nosi³o, dziœ uznane za "nies³uszne",
imiê Marcina Kasprzaka. Na Chrobrego zmieniono patrona z okazji 50-lecia
szko³y, bodaj w r. 2000. By³ wówczas zjazd absolwentów (niestety z mojej
klasy tylko kilka osób) - przyby³ te¿ mój wychowawca p. Eugeniusz Ilmak.

Chyba nikt z moich dawnych nauczycieli nie pracuje ju¿ w szkole, a niektórzy
odeszli ju¿ na wieczn¹ wartê. Samej mi siê nie chce wierzyæ, ¿e od matury
minê³o a¿ tyle lat. By³y nawet przymiarki do spotkania kole¿eñskiego z tej
okazji, ale jakoœ rozesz³y siê po koœciach. A ¿e rok tego 50-lecia dobiega koñca
i nigdy siê nie powtórzy, niech choæ moje wspomnienia przypomn¹ tamte
"maturalne" emocje.

Najwa¿niejszymi przedmiotami egzaminacyjnymi by³y jêzyk polski i
matematyka. Tak jest i dziœ, lecz jak wiele zasz³o zmian! Wtedy nasze prace
maturalne sprawdzali nasi licealni wyk³adowcy. Na szczêœcie! - przynajmniej
dla mnie. Dziœ testy egzaminacyjne siê koduje i sprawdzaj¹ je anonimowi
egzaminatorzy. Taki sposób jest obiektywny i sprawiedliwy, lecz… Gdyby mój
zakodowany test z matematyki sprawdza³ anonimowy, nieznaj¹cy mnie
egzaminator, sk¹d mia³by wiedzieæ, ¿e matematyczny osio³ jest dobr¹ polonistk¹
i ¿e ocena ndst. z matematyki uniemo¿liwi mu start na studia polonistyczne?

Najpierw mieliœmy maturê próbn¹. Czy rzeczywiœcie by³a "dopuszczeniowa",
jak j¹ wtedy nazywano, czy tylko tak straszono? Pamiêtam, ¿e nauczyciele
na tej próbnej nas nie pilnowali; nudzili siê za sto³em i rozmawiali sobie, na
nas nie zwracaj¹c specjalnej uwagi. Na jêzyku polskim, nim zaczê³am pisaæ,
pomog³am najpierw zredagowaæ jakieœ wstêpy czy plany kilku innym osobom,
a gdy wreszcie zdecydowa³am siê na wybór tematu swojej pracy, to potem
komisja musia³a na mnie godzinê d³u¿ej czekaæ i chyba nie by³a z tego powodu
zadowolona. Na matematyce zaœ kursowa³y takie œci¹gi, ¿e bezmyœlnie
wiêkszoœæ z nas - os³ów poodpisywa³a wszystko, co od razu by³o podejrzane. I
potem, po sprawdzeniu prac, pan K³osowicz szydzi³ w naszej klasie: "O, nie
wiedzia³em, ¿e takie talenty matematyczne, dot¹d nieujawnione, nagle siê
objawi¹!" I bra³ owe "talenty", w tym mnie, do tablicy, ka¿¹c rozwi¹zaæ któreœ
z maturalnych zadañ, z efektem, o którym ju¿ pisaæ chyba nie muszê...

Do dostawania rozlicznych ocen niedostatecznych przez cztery lata zd¹¿y³am

Hanna Biliska-Stecyszyn
50 lat temu zdawa³am maturê
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ju¿ przywykn¹æ. Kiedyœ rok szkolny dzieli³ siê nie na dwa semestry, a na
cztery okresy, i rzadko kiedy nie grozi³a mi pa³a. A jednak - nigdy jej nie
mia³am! Niby surowy profesor K³osowicz, którego siê ba³am - by³ jednak
dobrym i wielkodusznym cz³owiekiem, choæ lubi³ sobie pogadaæ i podocinaæ.
Mnie np. docina³ jako "artystce" i tlenionej blondynce ("ty to powinnaœ chodziæ
do takiej szko³y, gdzie tylko wiersze mówi¹, tañcz¹, œpiewaj¹, nie do tej, gdzie
jest matematyka" i takie tam ró¿ne). Ale zawsze siê zlitowa³, pozwala³ coœ
zaliczyæ, poprawiæ - i stawia³ trójê z dwoma minusami.

Na "prawdziwej" maturze podczas egzaminu pisemnego z jêzyka polskiego
siedzieliœmy w auli klasami, wg alfabetu, ja z przodu, bo na "B". A przede
mn¹ kolega te¿ na "B" - i w czasie pisania tak siê krêci³ (a ju¿ wtedy pilnowano
nas, by³ te¿ w komisji ktoœ z zewn¹trz), ¿e podesz³a do niego nasza profesor
Stefania Dziubek i coœ mu powiedzia³a. Potem siê okaza³o, ¿e on mia³ w
kieszeniach podarty na kartki s³ownik ortograficzny i w poszukiwaniu
odpowiednich stron w celu sprawdzenia, czy nie zrobi³ b³êdu, tak siê wierci³.
A pani Dziubkowa bynajmniej nie dzia³a³a w celu namierzenia czy skarcenia
go! Tylko po to, by uratowaæ go w ten sposób przed interwencj¹ tej osoby
nadzoruj¹cej z kuratorium. Szepnê³a mu: "Masz Biliñsk¹ za plecami, jak
czegoœ nie wiesz, j¹ spytaj". Nadzwyczajne! Dziœ wiem, ¿e zaszkodziæ w³asnemu
uczniowi jest ostatni¹ rzecz¹, jakiej móg³by chcieæ nauczyciel, chyba ¿e to nie
nauczyciel, a pomy³ka, bo i tak te¿ bywa...

Na matematyce posadzili nas inaczej! Tak, ¿e na kilku os³ów wypada³ jeden
m¹dry - to te¿ by³a dla nas wielka niespodzianka, oczywiœcie bardzo korzystna.
Ju¿ by³am ostro¿na i ze œci¹g korzysta³am roztropniej, byle tylko napisaæ na
trzy z plusem, bo sk¹d by nagle osio³ mia³ umieæ na wiêcej. Niestety potem
by³y obowi¹zkowe egzaminy ustne, zwalniano z nich jedynie pi¹tkowiczów.
Tym sposobem z polskiego mnie zwolniono, lecz ustny egzamin z matematyki
obla³am! Trzy dni rycza³am i ju¿ siê widzia³am prze¿ywaj¹c¹ ponownie te
mêki po roku na poprawce - a jednak postawiono mi trójkê! Komu to
zawdziêczam, do dziœ nie wiem, ale do œmierci bêdê wdziêczna tej osobie/
osobom. Mo¿e to profesor Dziubkowa ujê³a siê za mn¹? A profesor K³osowicz
kolejny raz siê zlitowa³?

Dziêki wspania³omyœlnoœci moich nauczycieli skoñczy³am potem polonistykê
- i z matematyk¹ ju¿ nigdy nie mia³am do czynienia. Tyle tylko, ¿e mój m¹¿
jest matematykiem, a ustna matura z tego przedmiotu jeszcze czasem œni mi
siê po nocach.
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Hanna Biliska-Stecyszyn

Gasthof zur goldenen Kugel
- Za okupacji zupê z lebiody jedliœmy, taki g³ód by³ - mówi niespodziewanie

babcia Helena. Choæ pogania³a, ¿eby nie spóŸniæ siê na obiad, teraz co rusz
siê zatrzymuje. Ocieraj¹c pot z czo³a, wskazuje mi kêpê zielonych badyli na
skraju drogi.

- Zupa z chwastów? - robiê wielkie oczy. - Smaczna by³a?
- Cz³owiek g³odny wszystko zje. £y¿ka m¹ki, ziemniaki, choæ te¿ nie zawsze

mieliœmy, du¿o lebiody. I jad³o siê bez gadania.
- Ale sk¹d takie chwasty w Warszawie? - dziwiê siê. By³am tam kiedyœ z

babci¹, widzia³am przecie¿ te wie¿owce, szerokie ulice, tramwaje, piêkne parki.
- Oj, dziecko, w stolicy ju¿ by³a wtedy kupa gruzów poros³ych zielskiem. I

grobów. A po powstaniu nas wypêdzili…
Rezygnujê z dalszych pytañ, bo ju¿ widzê ³zy w babci oczach. Jak zawsze,

gdy wspomina wojnê.
Wracamy od pani Krzaczkowej. Ona i Helena to kole¿anki jeszcze z

Warszawy. Odnalaz³y siê po latach, gdy babcia do nas przyjecha³a na œwiêta
i któregoœ dnia spotka³y siê przypadkiem w sklepie. Wci¹¿ wspominaj¹ swoje
miasto, a gdy mówi¹ o tym jakimœ powstaniu, o tu³aczce, bez chusteczek nie
mo¿e siê obejœæ.

Dziœ, ¿eby mi siê nie nudzi³o, pani Krzaczkowa pokaza³a, gdzie w jej ogrodzie
rosn¹ gubinki. Wystarczy dobrze potrz¹sn¹æ i œliwki same zlatuj¹ na trawê.
S³odziutkie, a jak pachn¹! Powiedzia³a, ¿eby znowu przyjœæ, to sobie
nazbieramy na d¿emy i kompoty.

- Mog³abyœ kiedyœ narwaæ tej lebiody, zrobiê j¹ na obiad jako szpinak,
spróbujesz. Tylko musisz uwa¿aæ, ¿eby nie z mszycami. - Babcia przesta³a
poci¹gaæ nosem i sama wraca do tematu.

- Dobrze - zgadzam siê bez entuzjazmu. Lubiê szpinak, ale na razie na
sam¹ myœl o jedzeniu boli mnie brzuch. Za du¿o chyba zjad³am tych œliwek.

Zakurzona droga, któr¹ siê wleczemy, biegnie tu¿ obok Lubicy, wœród
wysokich klonów i kwitn¹cych lip. Lecz nawet w cieniu jest niewiele ch³odniej.
Ko³o mostu masa dzieciaków k¹pie siê w rzece, te¿ bym chcia³a choæ na piêæ
minut wskoczyæ do wody. A po obiedzie umówi³am siê z kole¿ankami do
ogródka jordanowskiego, tam te¿ siê mo¿na fajnie pochlapaæ.

Przyœpieszam kroku, lecz babcia znów przystaje.
- Gor¹c jak w piecu - mruczy. - Nie pêdŸ tak. WeŸ mnie, dziecko, pod rêkê,

bêdzie mi ³atwiej iœæ.
Babcia Helena utyka. Ma straszne ¿ylaki. Lew¹ ³ydkê ca³¹ w czarnych
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gruz³ach, a¿ nieprzyjemnie patrzeæ, gdy rano owija j¹ szczelnie grubym
banda¿em. Lecz w taki upa³ nawet to nie pomaga. Widzê, jak krzywi siê z
bólu.

- Pomalutku. Zaraz bêdziemy w domu, wezmê lekarstwo - mówi ni to do
mnie, ni do siebie.

*
Na obiad ugotowa³a zawiesisty eintopf. Trochê za gêsty i zbyt t³usty jak na

taki upalny dzieñ, ale przynajmniej wystarczy na dwa dni. Potem na
podwieczorek chwyci³a w biegu kawa³ek ciasta ze œliwkami, nie maj¹c czasu
nawet przysi¹œæ.

Pora na fili¿ankê kawy. Za chwilê. Johanna Müller musi jeszcze pozanosiæ
do hotelowej restauracji pachn¹ce czystoœci¹, sztywne od krochmalu obrusy.
Szczêœcie, ¿e Karl jej pomaga, choæ i on ma masê swoich zajêæ. Dobrze mieæ
takiego mê¿a. Paula, jedynego syna, te¿ wychowali na porz¹dnego cz³owieka.
Tylko ¿e on teraz, biedak, tak daleko od domu. W Polsce. Nie wiadomo, kiedy
dostanie urlop. Mo¿e zobacz¹ siê dopiero na œwiêta, a to jeszcze kawa³ czasu.

Pani Müller potrz¹sa g³ow¹, próbuj¹c odpêdziæ z³e myœli. Serce zak³u³o, a¿
na moment zabrak³o jej oddechu. Przyciska d³oñ do piersi. Ale nie ma co siê
roztkliwiaæ, trzeba siê uwijaæ. Zdejmuje poplamione obrusy, zastêpuj¹c je
wypranymi, pozosta³e uk³ada w szafie, bêd¹ na zapas. Restauracja ju¿ œwieci
pustkami, tylko barmanka i kelner Markus jak zwykle flirtuj¹ przy kontuarze.

- Jeszcze te rêczniki i serwetki, a ja muszê trochê postukaæ. - Karl Müller,
przekazuj¹c ¿onie resztê wymaglowanych rzeczy, wyci¹ga z przewieszonej
przez ramiê torby m³otek i kilka gwoŸdzi. - Ten stolik pod oknem ju¿ za
mocno siê kiwa. Naprawiê i zaraz do ciebie przyjdê. Zrób mi te¿ coœ do picia,
gdy bêdziesz parzyæ, dobrze?

- Oczywiœcie, kochany. Jak¿e mog³abym zapomnieæ o naszej kawie.
- I ma³ym kieliszeczku sznapsa! - dorzuca m¹¿.
*
Wczoraj z tat¹, gdy wróci³ z pracy, pojechaliœmy na rowerach na pole, gdzie

ros³o pe³no lebiody, i dziœ na obiad jedliœmy ten babciny lebiodowy szpinak.
Do jajek sadzonych i ziemniaków z koperkiem, do tego zsiad³e mleko.
Pysznoœci!

- Chyba pêknê - oznajmiam.
- Wcina³aœ, a¿ ci siê uszy trzês³y - cieszy siê babcia, g³aszcz¹c mnie po

g³owie.
Lubiê, gdy babcia nas odwiedza albo gdy ja je¿d¿ê do niej. Opowiada tyle

ciekawych historii. Chocia¿ prawie wszystkie s¹ smutne. Po wojnie musia³a
z dziadkiem i z moim tat¹ uciekaæ z Warszawy i zamieszkaæ w Poznaniu.



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  33

Tam poznali siê moi rodzice, potem siê wyprowadzili do Gubina i teraz babcia
z dziadkiem tu do nas przyje¿d¿aj¹. Choæ minê³o ju¿ ponad dwadzieœcia lat,
babcia wci¹¿ nie mo¿e zapomnieæ ukochanej stolicy. Kiedyœ mnie tam zabra³a.
Nocowa³yœmy wtedy u cioci Broni na ¯oliborzu. Babcia wozi³a mnie
tramwajem po ca³ym mieœcie, pokazywa³a ró¿ne zabytki. Nawet by³yœmy w
pa³acu kultury, ale powiedzia³a, ¿e to nie zabytek.

- Ruskie nam postawili, a kto ich prosi³ - doda³a.
Przed wojn¹ by³a praczk¹ na Powiœlu. Kosze z praniem do klientek odnosili

mój tato i jego starszy brat, którego potem zastrzelili Niemcy.
- Z twojego ojca by³ niez³y miglanc - po lebiodowym obiedzie i pozmywaniu

naczyñ snuje babcia swoj¹ opowieœæ. - Jak coœ zbroi³, to przed pasem ucieka³
na dach. Wymyka³ siê przez takie w¹skie okienko, wiedzia³, ¿e siê za nim nie
wcisnê, póŸniej wraca³ ca³y czarny od sadzy. Co, nie by³o tak? - mruga
porozumiewawczo w stronê taty, który udaje bardzo czymœ zajêtego. - Kazik
by³ spokojniejszy ni¿ Dziunek - dodaje babcia po chwili i siêga po chusteczkê.

Dziunek albo Edziunek to Edward, mój tato, a Kazik to jego brat, ten zabity
w powstaniu. Dlatego babcia tak pop³akuje, gdy przypomina jej siê wojna. I
nienawidzi wszystkich Niemców. "Te cholerne Szwaby", mówi o nich. Albo
"te Szkopy". Kiedyœ chcia³am j¹ zaprowadziæ a¿ nad Nysê, tam jest taka dzika,
zaroœniêta wyspa, a po drugiej stronie za mostem widaæ domy w Guben. Na
dachach maj¹ pe³no anten telewizyjnych! Powiedzia³a, ¿e na tych faszystów
nawet z daleka nie chce patrzeæ, i posz³yœmy znowu na te nudy u pani
Krzaczkowej.

Znam jedn¹ wielk¹ tajemnicê mojej babci. Nie umie czytaæ! Przed rokiem,
gdy skoñczy³am pierwsz¹ klasê i by³am u niej w Poznaniu, listonosz przyniós³
pocztówkê od cioci Broni.

- Zosiu - zawo³a³a mnie wtedy - co ona tu pisze? Okulary mi siê gdzieœ
zapodzia³y…

A przecie¿ zauwa¿y³am, ¿e okulary ma w kieszeni fartucha.
Mama mi póŸniej powiedzia³a, ¿e babcia wcale nie chodzi³a do szko³y, bo w

jej rodzinie by³o du¿o dzieci i wielka bieda. Ktoœ musia³ zostaæ w domu i
pomagaæ. Potem posz³a do fabryki, a kiedy wysz³a za dziadka Micha³a, trafi³a
jej siê ta pralnia. I magiel.

Teraz ju¿ wiem, dlaczego gdy i dziadek przyje¿d¿a do nas na lato i z babci¹
na balkonie jedz¹ podwieczorek, on jej zawsze na g³os odczytuje ró¿noœci z
gazety. Ale wszyscy udajemy, ¿e wierzymy w te stale gubi¹ce siê okulary.

*
Kiedy te gor¹czki wreszcie siê skoñcz¹? Pani Müller uchyla okno, lecz

natychmiast je zamyka, bo do œrodka, mimo ¿e zbli¿a siê wieczór, wpada
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jedynie ¿ar rozpra¿onej ulicy. Mo¿e dopiero noc przyniesie och³odê.
Sypie do dzbanka œwie¿o zmielon¹ kawê, zalewa wrz¹tkiem. Na kolacjê

zosta³a reszta z niedojedzonego w poœpiechu œniadania, wystarczy. Coraz
wiêksze te ograniczenia i oszczêdnoœci.

Prawdziw¹ kawê Müllerowie nauczyli siê piæ, pracuj¹c w hotelu przy
Pförtenerstraße. Zajmuj¹ tu s³u¿bowe mieszkanko na zapleczu, pokój do
spania i tê ma³¹ klitkê, któr¹ przerobili na kuchniê. Jak dobrze, ¿e gospoda
wci¹¿ ma dostawy i jeszcze spore zapasy, to i pracownikom te¿ zawsze coœ
skapnie. Tylko ostatnio Johanna do swojej fili¿anki dolewa wiêcej wody, bo to
serce tak czasem dŸgnie. Lepiej uwa¿aæ.

Wyci¹ga z kredensu fajansowe kubeczki, przez chwilê przygl¹da siê
namalowanym na nich obrazkom. Z³ota kula… Jak dzisiejszy ksiê¿yc, który
za parê godzin znowu nie da jej siê wyspaæ, bo jest pe³nia. Kawa pod wieczór
to nie najlepszy pomys³, ale sznaps na pewno pomo¿e choæ trochê.

Nareszcie mo¿na usi¹œæ, wyci¹gn¹æ nogi, opuchniête od ca³odziennej
krz¹taniny. Z g³oœnika dobiegaj¹ rytmiczne dŸwiêki marsza, tu¿ po nich
zaczynaj¹ siê wiadomoœci. Johanna krêci ga³k¹, ¿eby lepiej s³yszeæ, chciwie
³owi informacje o wspania³ych zwyciêstwach na wszystkich frontach. Mo¿e
siê dowie czegoœ o Paulu.

- Œcisz to! - Karl wchodzi do kuchni, zmierzaj¹c w stronê zlewu, by umyæ
zabrudzone d³onie. - Nie mogê znieœæ tego wrzasku. Znowu bajdy o
niez³omnych niemieckich bohaterach?

- Cii… Co ty wygadujesz, przecie¿ to nasi ch³opcy. O nich w³aœnie mówi
führer, daj pos³uchaæ - protestuje Johanna.

- Nie rozumiesz, ¿e to szaleniec? - Karl jeszcze bardziej podnosi g³os. - Nic
dobrego z tego nie bêdzie, zobaczysz. Ma³o ci, ¿e jedyny syn na froncie? Willy,
Gerhard, Joseph, tylu jego kolegów ju¿ zginê³o! Ma³o ci? - Powtarza, szarpi¹c
pokrêt³o radioodbiornika tak mocno, jakby chcia³ je wyrwaæ.

Johanna rzadko widuje mê¿a tak zdenerwowanego.
- Wypij - prosi, nalewaj¹c kawê do kubeczków. - I zjedz coœ.
Müller ciê¿ko opada na krzes³o i podpiera czo³o d³oni¹, której brakuje dwóch

palców. Pami¹tka po tamtej wojnie, z okopu we Francji, gdy granat
nadszarpn¹³ mu rêkê i zmasakrowa³ twarz. Jakoœ siê wykaraska³, zosta³y
tylko blizny na policzku i przys³oniête opask¹ lewe oko.

- Zasrany wódz. Ju¿ mi siê tej kawy odechcia³o - mówi ze z³oœci¹. - Wódki
sobie nalejê. Chcesz te¿?

- Kochany, nie z³oœæ siê. Mo¿e masz racjê - wzdycha Johanna, g³aszcz¹c go
po ramieniu.

- Nienawidzê tego krzykacza! - Karl robi g³ow¹ ruch w kierunku milcz¹cego
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ju¿ g³oœnika. - Nienawidzê wojny.
Dopiero w tym momencie pani Müller zauwa¿a, ¿e m¹¿ nie domkn¹³ drzwi.

Tu¿ obok, po przeciwleg³ej stronie niedu¿ego korytarza, znajduje siê hotelowa
recepcja. Panna Elsa przed kwadransem przysz³a na nocny dy¿ur i chyba te¿
swoje drzwi zostawi³a otwarte.

A jeœli us³ysza³a ich rozmowê?
*
Budzi mnie radio graj¹ce w kuchni. Jarema Stêpowski wyœpiewuje na ca³y

g³os "No to jadziem na Bielany". To ulubiony artysta mojej babci, bo œpiewa o
Warszawie.

Jest wczesny poranek, a kuchniê ju¿ przepe³nia s³odki zapach. Mama stoi
przy rozgrzanej p³ycie i miesza drewnian¹ ³y¿k¹ w wielkim rondlu. Robi d¿em
z tych œliwek od pani Krzaczkowej.

Babcia w okularach na nosie siedzi obok i coœ szyje.
- Cerujê twoje rajtuzy. Wyspa³aœ siê? Zaraz ci zrobiê kluseczki na mleku -

mówi na mój widok.
- Podaj babci mleko i jajko. I ten kolorowy kubeczek - dodaje mama.
Wiem, o który chodzi. Ten stary, z obrazkiem i napisem "Gasthof zur

Goldenen Kugel", w jednym miejscu trochê nadt³uczony. Mama zawsze w
nim robi ciasto na lane kluski albo zasma¿kê do zupy.

Wyjmujê kubek z kredensu.
- O, co to za antyk? - Babcia ogl¹da go z ka¿dej strony. - Napisy jakieœ…

Przeczytaj - zwraca siê do mnie. - Gdzieœ posia³am okulary.
Sama w tej chwili jestem zdziwiona, czemu dot¹d nie przysz³o mi do g³owy

spytaæ, co znaczy napis, ale tyle razy go widzia³am, ¿e znam na pamiêæ.
- Gasthof zur goldenen Kugel! - recytujê z dum¹.
- Cur goldenen - poprawia mnie mama. - To po niemiecku i "zur" siê czyta

jak "cur".
- Jeszcze tylko brakuje, ¿ebyœ j¹ szwabskiego zaczê³a uczyæ! - Babcia, nagle

rozz³oszczona, z ha³asem stawia kubek na stole. Jajko wbija do niego tak
gwa³townie, a¿ czêœæ bia³ka wycieka na ceratê.

Milczymy wszystkie przez kilka minut, tylko radio wci¹¿ nadaje weso³e
piosenki. Wreszcie babcia podaje mi talerz z mleczn¹ zup¹, potem wychodzi
bez s³owa.

*
- Pani Müller, mogê prosiæ na chwilê? - Do kuchni dobiega g³os panny Elsy

i Johanna sztywnieje.
- Jednak s³ysza³a - mówi szeptem, przyk³adaj¹c palec do ust, by nakazaæ

mê¿owi milczenie. - Ju¿ idê! - wo³a, zrywaj¹c siê z krzes³a, choæ nogi ma jak
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z waty.
Elsa Mertke, zerkaj¹c do lusterka, koñczy malowaæ usta krwistoczerwon¹

pomadk¹ i poprawia swoje blond loki.
- Mo¿e mi pani zaparzyæ kawy? - pyta. - G³owa mnie strasznie boli, a jakoœ

muszê prze¿yæ noc.
- Ju¿ biegnê, panno Elso. - Johanna oddycha z ulg¹. - Ma³o dziœ goœci.

Pewnie nikt wiêcej nie przyjedzie, bêdzie spokój.
- Tak pani s¹dzi? - W pytaniu panny Elsy Johanna s³yszy ironiê i znów

zaczyna siê baæ.
- Zaraz wracam z kaw¹.
- Chwileczkê. Co pani taka zdenerwowana? Pok³ócili siê pañstwo?
- E, takie tam ma³¿eñskie przekomarzanki. NiegroŸne. - Johanna usi³uje

nadaæ g³osowi beztroskie brzmienie.
- Przecie¿ s³ysza³am. Taka zgodna para i nagle k³ótnie? Ciekawe, o co. -

Tym razem to ju¿ nie ironia. Pytania niczym lodowate sztylety dŸgaj¹ Johannê
prosto w serce.

- Naprawdê nic wa¿nego. ¯artowaliœmy sobie… - usi³uje przekonaæ
rozmówczyniê.

- To pañstwa sprawy. - Elsa wzrusza ramionami. - To co, dostanê tê kawê?
- Chcia³a kawy. - Po powrocie do kuchni Johanna szczelnie domyka drzwi.

- Ale… Ona wie, s³ysza³a nas - wyrzuca z siebie, mimo wszystko zni¿aj¹c g³os
do szeptu.

- Jesteœ blada, usi¹dŸ. - Zaniepokojony Karl obejmuje ¿onê, lecz ta odpycha
jego ramiê.

- To przez ciebie. - W jej oczach pojawiaj¹ siê ³zy. - A jeœli ona nas zdradzi?
Zawiadomi swojego kochasia?!

- Jakiego znowu kochasia?
- No, tego Fritza z posterunku.
- Tego grubasa? Przecie¿ on ma ¿onê i dzieci, co ty za plotki powtarzasz?
- ¯adne plotki. Sama ich kiedyœ widzia³am, jak spacerowali nad rzek¹.
- Lepiej och³oñ i zrób jej tê kawê. Albo zanieœ moj¹, nietkniêta.
- G³upoty mówisz! Œwie¿ej zaparzê. I podam w tej piêknej fili¿ance, któr¹

tak lubi nasz Paul. - Wyjmuje z kredensu delikatne cacko ze z³oconym
brzegiem. - Mo¿e j¹ udobrucham…

W korytarzyku jakoœ udaje jej siê nie porozlewaæ napoju, lecz wchodz¹c do
recepcji zauwa¿a, ¿e panna Elsa w³aœnie odk³ada s³uchawkê telefonu, i znowu
czuje k³ucie w okolicy serca.

- Jednak ktoœ dzwoni³? - odwa¿a siê zapytaæ.
- Nie, to pomy³ka. Dziêkujê. Nie bêdê ju¿ pani niepokoiæ. Dobranoc.
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W kuchni Karl w³aœnie stawia na stole kieliszki i otwiera butelkê.
- Nie lej mi. - Pani Müller przytrzymuje jego rêkê. - Moj¹ kawê te¿ wypij,

szkoda wylewaæ. Ja sobie zió³ek zaparzê, bo inaczej wcale nie zasnê.
*
- Mamuœ, co te s³owa znacz¹? - wracam jednak do sprawy, która tak

zirytowa³a babciê.
- Te na kubku? "Gospoda pod Z³ot¹ Kul¹". Tu na Œl¹skiej, niedaleko nas,

by³ przed wojn¹ taki hotel. Mnóstwo tych skorup wszêdzie siê wala³o. Nasz
kredens przecie¿ te¿ poniemiecki. I meble w sypialni.

- Czemu my mamy tyle rzeczy po Niemcach? A moje zabawki? Huœtawka,
ten stary domek dla lalek? Te¿?

- Te¿. Widzisz… - Mama zastanawia siê przez chwilê, jak mi to wyt³umaczyæ.
- To oni zaczêli wojnê. Potem uciekali w pop³ochu. Babcia z dziadkiem przecie¿
tak¿e musieli uciekaæ z Warszawy i zostawiæ wszystko, co mieli. Przez nich.

Milknê. Jakie to jednak dziwne! Na mojej huœtawce huœta³a siê kiedyœ
inna dziewczynka… Ciekawe, co siê z ni¹ sta³o. Pewnie ju¿ jest w wieku
mojej mamy i od dawna z takich zabaw wyros³a.

Op³ukujê pod ciep³¹ wod¹ naczynia po œniadaniu, wycieram, ustawiam w
kredensie. Mama nalewa gubinkowy d¿em do wyparzonych s³oików.

- Spróbuj, jaki dobry. - Dmucha na ³y¿eczkê ze s³odk¹ zawartoœci¹ i podsuwa
mi do ust.

- Pychota!
- Gubinki zawsze takie s¹ - cieszy siê mama. - Zaraz zrobiê kawê i trochê

odsapnê. Zawo³aj babciê, pewnie znowu p³acze.
- Chcia³am ju¿ lecieæ, dziewczyny na mnie czekaj¹. - Spieszê siê, bo siê

umówi³am z kole¿ankami.
- Trzy minuty ciê nie zbawi¹. Najpierw idŸ po ni¹.
Zastajê babciê na ³aweczce pod jab³oni¹. W d³oniach trzyma ró¿aniec. Widzê

jej zaczerwienione, choæ ju¿ suche oczy. Pewnie modlitwa uspokoi³a j¹.
- Mama prosi na kawê.
- Ju¿ idê. - DŸwiga siê z ³awki.
- A ten kubek schowa³am g³êboko do szafki, nie bêdziemy go u¿ywaæ - dodajê

na wszelki wypadek. - Albo mogê go ca³kiem wyrzuciæ na œmietnik. I tak jest
stary i wyszczerbiony. Dobrze, babciu?

- Dziecko, co kubek winien. - Babcia wzdycha i przytula mnie. Tylko ¿e
znowu robi jej siê mokro w oczach. Jejku, ¿eby tak ci¹gle p³akaæ i p³akaæ!

*
- Niech przestygnie. - Johanna przelewa napar do kubeczka ze z³ot¹ kul¹,

potem otwiera okno. - Uf, nareszcie trochê ch³odniej. - Robi kilka g³êbokich
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wdechów i wraca do sto³u.
- Za to wódka jakaœ ciep³a. Nie smakuje mi. - Pan Müller krzywi siê,

odsuwaj¹c niedopity kieliszek. - Wody siê napijê - dorzuca lekko, lecz ¿ona
widzi, ¿e jest przygnêbiony.

Z zamyœlenia wyrywa ich odg³os czyichœ kroków na chodniku, a po chwili
d³ugi dzwonek do drzwi wejœciowych. Müllerowie podbiegaj¹ do okna, lecz w
zapadaj¹cym ju¿ mroku niewiele widaæ. Johanna znowu czuje, jak ³omocze
jej serce.

- Ktoœ z goœci wraca, a brama zamkniêta na noc - uspokaja Karl. - Zaraz go
wpuszczê.

Lecz wyprzedza go stuk pantofelków panny Elsy w korytarzu. Nas³uchuj¹.
Zgrzyt klucza w zamku. Jakieœ mêskie g³osy. Trzaœniêcie drzwiami. I za chwilê
coraz g³oœniejsze dudnienie ciê¿kich butów.

- To tam - s³ysz¹ jeszcze g³os recepcjonistki.
Drzwi kuchenne otwieraj¹ siê z impetem. Jest ich dwóch. W wysokim i

têgim Johanna od razu rozpoznaje Fritza Wagnera. Nie ma ju¿ w¹tpliwoœci:
to panna Mertke na nich donios³a.

- Karl Müller? - rzuca grubas, podchodz¹c do jej mê¿a. - Dokumenty!
- To ja. Proszê. - Zapytany wykonuje polecenie.
- Pójdzie pan z nami - oznajmia Wagner.
- Ale dok¹d? Po co?
- To jakieœ nieporozumienie. M¹¿ tylko ¿artowa³. - Johanna sk³ada rêce jak

do modlitwy. - B³agam, nie zabierajcie go. - Podchodzi do Fritza, lecz grubas
odpycha j¹ bezceremonialnie.

- To my jesteœmy od decydowania, co jest ¿artem, a co nie, ³askawa pani -
szydzi ten drugi. - Proszê nie histeryzowaæ.

Müller w milczeniu zak³ada marynarkê. Trzês¹ mu siê rêce. Posy³a ¿onie
smutny, przepraszaj¹cy uœmiech.

Minuty, potem kwadranse po ich wyjœciu s¹ d³ugie jak wiecznoœæ. Johanna
nie odrywa wzroku od drzwi. R¹bkiem fartucha ociera twarz, lecz ³zy wci¹¿
p³yn¹. Bo¿e, spraw, ¿eby Karl wróci³. Na pewno wszystko siê wyjaœni. Tylko
te dusznoœci i k³ucie w piersiach, znowu takie dokuczliwe… Dopija herbatkê,
mimo to wci¹¿ jej s³abo. Podnosi siê. Trzeba otworzyæ szerzej okno, wpuœciæ
wiêcej powietrza. I za¿yæ krople, skoro zió³ka nie pomog³y.

Mroczki w oczach nie pozwalaj¹ jej zrobiæ nawet kroku. Kolorowy kubek,
str¹cony ze sto³u, z g³oœnym stukotem toczy siê pod drzwi.

Autorka opowiadania w 2022 roku otrzyma³a III nagrodê w
konkursie "O Z³ote Pióro" im. T. Firleja.
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Kazimiera Kêdzierska

Kochaj¹ miasto Gubin. Tutaj po raz pierwszy podjêli pracê, zamieszkali na
sta³e, za³o¿yli rodzinê, wychowali dwóch synów. Obecnie przebywaj¹ na
emeryturze, nadal s¹ aktywni w œrodowisku gubiñskim.

Marianna urodzona w 1945 roku do Gubina przyby³a z powiatu W³oszczowa.
Po ukoñczonym Technikum Odzie¿owym w Piotrkowie Trybunalskim (1965),
rozpoczê³a l wrzeœnia 1965 roku pierwsz¹ pracê w Zak³adach Przemys³u
Odzie¿owego w Gubinie. Pracê zawodow¹ jako nauczycielka zawodu podjê³a
w 1966 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Odzie¿owym w
Gubinie. Swoje kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne udoskonala³a w
Studium Nauczycielskim w Warszawie (1967-69), w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej w Zielonej Górze, uzyskuj¹c tytu³ magistra pedagogiki. Jako
nauczycielka zawodu przygotowywa³a swoich uczniów do przysz³ej pracy w
specjalnoœci odzie¿owej. Jej uczniowie osi¹gali dobre lokaty w konkursach
organizowanych w województwie o tytu³ najlepszego ucznia w zawodzie. W
pracy wychowawczo-dydaktycznej uzyskiwa³a bardzo dobre wyniki
potwierdzane przez w³adze oœwiatowe. W 1979 roku zosta³a powo³ana na
wicedyrektora Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Gubinie. Funkcjê tê pe³ni³a do
odejœcia na emeryturê. W miêdzy czasie ukoñczy³a Studium Podyplomowe z
zakresu Organizacji i Zarz¹dzania Oœwiat¹. Pracuj¹c z gronem pedagogicznym
tworzy³a dobry klimat do wdra¿ania postêpu pedagogicznego i nowych metod
nauczania. W³asne doœwiadczenia przekazywa³a kole¿ankom i kolegom ze
swojej szko³y oraz ze szkó³ zaprzyjaŸnionych z terenu i województwa
prowadz¹c lekcje kole¿eñskie. Swoje osi¹gniêcia prezentowa³a równie¿ na
Wojewódzkich Sesjach Postêpu Pedagogicznego, za które zosta³a wyró¿niona
Medalem Zas³u¿ony dla Postêpu Pedagogicznego. W 1987 roku zda³a egzamin
na drugi stopieñ specjalizacji zawodowej. Za wzorow¹ pracê otrzyma³a Nagrodê
Ministra Oœwiaty i zosta³a uhonorowana Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, nagrodami
Kuratora Oœwiaty (1978,1985,1990) oraz wielokrotnie wyró¿niana przez
dyrektora szko³y. Od pocz¹tku pracy zawodowej do chwili obecnej tj. 56 lat-
jest cz³onkiem Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Wspiera³a dzia³alnoœæ ZNP

Oni s¹ wœród nas - Marianna i
W³odzimierz Rogowscy
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we w³asnej placówce, pomagaj¹c w organizacji i pracy ogniska
nauczycielskiego oraz w organizowaniu konferencji zwi¹zkowych. W 2016
roku wyró¿niona Odznak¹ za 50-letni¹ przynale¿noœæ do ZNP. Pani Marianna
d³ugoletni¹ prac¹ zawodow¹ i spo³eczn¹ w sposób znacz¹cy przyczyni³a siê
do rozwoju oœwiaty w naszym regionie.

W³odzimierz urodzi³ siê 8 maja 1943 roku w S³upcy. Szko³ê Podstawow¹
ukoñczy³ w Maszewie, Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kroœnie Odrzañskim,
Studium Nauczycielskie w Zielonej Górze- kierunek fizyka (1964). Pierwsz¹
pracê pedagogiczn¹ rozpocz¹³ w Gubinie l wrzeœnia 1964 roku w Zespole Szkó³
Zawodowych jako nauczyciel  fizyki  i elektrotechniki. Pracuj¹c  podj¹³ studia
w Uniwersytecie  Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Matematyczno-
Fizyczno - Chemicznym uzyskuj¹c  tytu³  magistra  fizyki. W 1974 roku obj¹³
stanowisko zastêpcy dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gubinie. Od
1977 do 1985 pe³ni³ funkcjê inspektora oœwiaty i wychowania w Gubinie.

Nastêpnie na w³asn¹ proœbê zrezygnowa³ ze stanowiska inspektora oœwiaty
i powróci³ do pracy nauczycielskiej w Liceum Ogólnokszta³c¹cym  przyjmuj¹c
funkcjê dyrektora. Placówk¹ t¹ kierowa³ do przejœcia na emeryturê. Bêd¹c
dyrektorem zadba³ o bazê szko³y, miêdzy innymi: przebudowa³ i zmodernizowa³
salê gimnastyczn¹ i unowoczeœnia³ gabinety lekcyjne. Systematycznie dba³ o

Grono pedagogiczne ZSO - rok 1975.
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podnoszenie efektywnoœci nauczania, które przejawia³o siê w korzystnych
dla szko³y wskaŸnikach, np. przyjêæ absolwentów do szkó³ wy¿szych i du¿ej
liczbie laureatów konkursów przedmiotowych.  Otrzyma³ dyplom od Kuratora
Oœwiaty za efektywne przygotowanie uczniów do Wojewódzkich Konkursów
Fizycznych- laureatami byli uczniowie: Tomasz Jaroszyñski (1988) i Pawe³
Orzeszko (1990). Od 1976 roku do 1985 by³ przewodnicz¹cym Zarz¹du Miejsko-
Gminnego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, w latach 1978-1994 prezesem
Gubiñskiego Towarzystwa Kultury, a w nastêpnych latach do 2010
wiceprezesem. Znany jako redaktor naczelny pisma Gubiñskiego Towarzystwa
Kultury "Echo Gubiñskie", autor ksi¹¿ki z serii "Zeszyty Lubuskie" i ksi¹¿ek
"Z historii Banku Spó³dzielczego w Rzepinie i jego oddzia³ów", "Z Kart Historii
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego i Oœwiaty w Gubinie" (2013), wspó³autor
"Praca nauczycielska i zwi¹zkowa" (2017), cz³onek zespo³u redakcyjnego
"Kalendarium Gubina 1945-2009", autor artyku³ów do biuletynu "Gubin i
okolice" wydawanego przez Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.

Bêd¹c inspektorem oœwiaty gubiñskiej systematycznie inspirowa³ i
koordynowa³ dzia³alnoœæ placówek edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.
Rozwija³ wspó³pracê gubiñskiej oœwiaty ze szko³ami niemieckimi w Guben i
Cottbus. Inspirowa³ nauczycieli do udzia³u w Wojewódzkich Sesjach Postêpu
Pedagogicznego, prezentowania tam  w³asnych osi¹gniêæ pedagogicznych. Za

Klasa II LO zajêcia z fizyki prowadzi W. Rogowski 1975.
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szereg w³asnych opracowañ  pan W³odzimierz zosta³ wyró¿niony medalem
Zas³u¿ony dla Postêpu Pedagogicznego. W kierowaniu oœwiat¹ gubiñsk¹
pomaga³y mu umiejêtnoœci i wiedza zdobyta w Studium Podyplomowym z
zakresu Organizacji i Zarz¹dzania Oœwiat¹. W 1998 roku zosta³ wybrany
na stanowisko burmistrza Gubina i radnego Powiatu Krosna Odrz. a w
latach 2002-2006 pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Rady Powiatu. W 2014
roku powierzono W. Rogowskiemu stanowisko wicestarosty powiatu. By³
wspó³organizatorem utworzenia ze sk³adek radnych funduszu
stypendialnego i nagrodowego, oraz przez kilka lat osobistym fundatorem
corocznej nagrody dla najlepszego absolwenta Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Gubinie. Z pozycji przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Banku
Spó³dzielczego w Rzepinie przyczynia³ siê do pozyskiwania œrodków
finansowych na wsparcie dzia³alnoœci instytucji oœwiatowych i kulturowych
w mieœcie. Za sumienn¹ pracê pedagogiczn¹, administracyjn¹ i spo³eczn¹
zosta³ uhonorowany "Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹ Honorow¹ "Za
Zas³ugi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego", Lubusk¹ Nagrod¹
Kulturaln¹, odznak¹ " Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury", Medalem "Opiekun
Miejsc Pamiêci Narodowej", wyró¿niony Lubuskim Laurem Oœwiaty i
Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz postanowieniem Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Gubinie medalem "Zas³u¿ony dla Rozwoju
Miasta Gubina. W uznaniu osi¹gniêæ uzyska³ nominacjê i wpis do Z³otej
Ksiêgi Polskiego Samorz¹du 2002-2006. Uhonorowany medalem z okazji
100-lecia Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego i odznak¹ za 50-letni¹
przynale¿noœæ do ZNP. Jest osob¹ nadal promuj¹c¹ œrodowisko lokalne w
regionie, zw³aszcza eksponuj¹ce sprawy w dziedzinie oœwiaty, kultury i
pielêgnowania tradycji narodowych. Jego wk³ad w rozwój oœwiaty w mieœcie
i bazy dla niej jest nie do kwestionowania.

Pañstwo Marianna i W³odzimierz Rogowscy bêd¹c na emeryturze nadal
s¹ aktywni w œrodowisku gubiñskim, szczególnie w dzia³aniach Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego. Prowadz¹ spokojne rodzinne ¿ycie. Wychowali
dwóch synów Bogdana i Andrzeja. Obaj ukoñczyli studia magisterskie.

Andrzej z ¿on¹ i córk¹  mieszka w Gubinie i pracuje w Komendzie
Powiatowej Policji w Kroœnie Odrzañskim. Bogdan z ¿on¹ i córk¹ mieszka³
przez 15 lat w Portoryko, a obecnie w Warszawie, (nadal pracuje w
Portoryko). Na uwagê zas³ugujê fakt, ¿e podczas oficjalnego otwarcia
konsulatu honorowego Rzeczypospolitej Polski w Portoryko (2010)
Ambasador RP w Stanach Zjednoczonych Robert Kupiecki w imieniu
Ministra Spraw Zagranicznych RP wrêczy³ Bogdanowi Rogowskiemu akt
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Marianna i W³odzimierz Rogowscy 1 kwietnia 2017 roku zostali uhonorowani medalami
" ZA  D£UDOLETNIE PO¯YCIE MA£O¯EÑSKIE" przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej wrêczone przez Burmistrza Gubina.

nominacji na pierwszego konsula honorowego   Rzeczypospolitej Polskiej w
Portoryko. Konsul  p. Bogdan w swoim oficjalnym wyst¹pieniu nakreœli³
kierunki dzia³ania obejmuj¹ce promocjê wspó³pracy gospodarczej, naukowej
i kulturalnej miêdzy Polsk¹ a Portoryko.

Warto wiedzieæ, ¿e ...
Sympatyk naszego biuletynu Zbigniew Bo³oczko przekaza³ nam tak¹ oto

informacjê, któr¹ otrzyma³ od pasjonata kolei ¿elaznych:
Ciekawostka: Pierwszy stalowy most kratownicowy z 1846 r. w Niemczech

stoi w Gubinie na Nysie £u¿yckiej. Przyjmuje siê, ¿e w 1846 r. w Gubinie
(Guben) nad Nys¹ £u¿yck¹ wybudowano pierwszy stalowy most kratownicowy
w Niemczech, którego przês³a o rozpiêtoœci zaledwie 10 m wzorowano na
konstrukcji amerykañskiego in¿yniera Towna. Chodzi o most kolejowy na
naszej “berlince” zapewne ten nieczynny w Gubinku. ̄ ród³o: M.Trautz "Eiserne
Brucken im 19 Jahrhundert In Deutschland, Dusseldorf 1991.8. 61.

Czyli mamy zabytek i coœ NAJ o czym ma³o kto wie!
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Edmund Rodziewicz
e_rodziewicz@poczta.fm

Po zakoñczeniu w 1945 roku dzia³añ wojennych, do Gubina zaczêli
przybywaæ polscy osadnicy z m.in. terenów zajêtych przez Zwi¹zek Radziecki.
Z "Kresów wschodnich", z województwa wileñskiego, przyby³a do Gubina m.in.
rodzina Ziemczonków, siostry: Helena, Maria, Jadwiga oraz brat Antoni.
Starszy ich brat Boles³aw, przebywa³ na przymusowych robotach w Niemczech.
Rodzeñstwo Ziemczonków zamieszka³o w Gubinie, przy ulicy Jednoœci
Robotniczej 2. W nastêpnych latach Jadwiga Ziemczonek przeprowadzi³a siê
do Nowego Tomyœla, a jej siostra Maria w wyniku ciê¿kiej choroby wkrótce
zmar³a i zosta³a pochowana na cmentarzu w Gubinie, przy ulicy Królewskiej.

W 1948 roku do Gubina, po przymusowych robotach w Niemczech, przyby³
Czes³aw Soroka, który równie¿ pochodzi³ z
Wileñszczyzny. Poœlubi³ w 1949 roku Helenê
Ziemczonek i razem z Antonim (brat Heleny)
zamieszkali w Gubinie, przy ulicy Jednoœci
Robotniczej 14. W tym roku urodzi³ siê Roman
Soroka - ich syn. W 1950 roku rodzice Romana
zamieszkali w budynku przy ulicy Œl¹skiej 64, a
nastêpnie przeprowadzili siê do budynku nr 20
przy tej samej ulicy. Helena i Czes³aw Soroka do
1963 roku prowadzili gospodarstwo rolne, a ich syn
Roman uczêszcza³ do Szko³y Podstawowej nr 1.
Brat Heleny - Antoni, do 1959 roku nadal mieszka³
przy ulicy Jednoœci Robotniczej 14, razem z rodzin¹
Bortkiewiczów, przyby³¹ ze Strzegowa, a równie¿
pochodz¹c¹ z województwa wileñskiego.

Po II wojnie œwiatowej, wielu imigrantów z Polski zosta³o przyjêtych przez
USA, na mocy rozporz¹dzenia z 1948 roku, tzw. "Special Displaced Persons
Act" (ustawa o specjalnych przesiedleñcach).W mieœcie Buffalo zamieszka³ w
1948 roku Boles³aw Ziemczonek (brat Heleny i Antoniego). Buffalo to miasto
w zachodniej czêœci stanu Nowy Jork, po³o¿one nad wschodnim krañcem

Roman Soroka - gubiñska saga
rodzinna

Antoni Ziemczonek
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jeziora Erie i wyp³ywaj¹c¹ z niego rzek¹ Niagara, przy granicy z Kanad¹
(Wikipedia). W Buffalo mieszka³o wiele rodzin pochodz¹cych z Polski. To w
tym mieœcie powsta³ w 1944 roku Kongres Polonii Amerykañskiej. W Buffalo
Boles³aw Ziemczonek poœlubi³ Stellê i mia³ z ni¹ dwoje dzieci: córkê Zuzannê
oraz syna Antoniego. W 1959 roku do Buffalo zaprosi³ z Gubina swojego brata
Antoniego, który przyjecha³ 20 maja 1959 roku i zamieszka³ na sta³e w tym
amerykañskim mieœcie.

W 1963 roku bracia Boles³aw i Antoni proponuj¹ siostrze Helenie i jej
mê¿owi Czes³awowi Soroce wyjazd na sta³e z Gubina do Buffalo, gdzie bêd¹
mieæ lepsze warunki ¿yciowe. W tym czasie syn Roman Soroka koñczy³ Szkolê
Podstawow¹ Nr 1 w Gubinie. Rodzina gubiñska Soroków przyjê³a propozycjê
braci Ziemczonków i postanowi³a opuœciæ miasto Gubin. Po uroczystym
po¿egnaniu z przyjació³mi latem 1963 roku, udali siê samolotem z Warszawy,

Boles³aw Ziemczonek z rodzin¹ wita na lotnisku w Buffalo swego brata Antoniego (na
zdjêciu w czarnym garniturze)
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w podró¿ "za chlebem" do
rodziny mieszkaj¹cej w
Buffalo. Po zamieszkaniu
Czes³aw Soroka wkrótce
rozpocz¹³ pracê w
tartaku, a jego ¿ona
Helena otrzyma³a pracê
w restauracji. Roman
Soroka podj¹³ naukê w
klasie VIII szko³y
podstawowej w Buffalo,
bo taki by³ tam wtedy
system oœwiatowy. Przez
rok szkolny 1963/1964
opanowa³ w klasie VIII

jêzyk angielski i po ukoñczeniu szko³y podstawowej, kontynuowa³ dalsz¹
naukê w Technikum Mechanicznym w Buffalo.

Wczeœniej Roman Soroka z rodzin¹ prze¿yli szok, bowiem 22 listopada 1963
roku dokonano zamachu w Dallas, na Johna F. Kennedego - ówczesnego
prezydenta USA. Jego brat Robert F. Kennedy pe³ni³ w tym czasie funkcjê
senatora w Nowym Jorku oraz by³ prokuratorem generalnym USA.

W Technikum Mechanicznym Roman Soroka uczy³ siê historii, matematyki,
jêzyka angielskiego oraz obróbki metali. W warsztatach szkolnych odbywa³
zajêcia praktyczne, a na sto³ówce szkolnej jada³ posi³ki. W 1966 roku
Technikum Mechaniczne odwiedzi³ Robert F.Kennedy - senator stanu Nowy

Jork. Rano w sto³ówce
szkolnej senator jad³
œniadanie, a nastêpnie
spotka³ siê z
nauczycielami i uczniami
szko³y.

Bêd¹c dwa lata w
T e c h n i k u m
Mechanicznym Roman
Soroka uczy³ siê gry na
gitarze elektrycznej.

Technikum Mechaniczne w Buffalo.

Bracia John i Robert
Kennedy.
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Ojciec Czes³aw, za zarobione w tartaku pierwsze pieni¹dze, kupi³ synowi gitarê
elektryczn¹ Harmony, z 60 watowym wzmacniaczem. Sprzêt kosztowa³ 290
dolarów, co stanowi³o pó³miesiêczny zarobek, pracuj¹cego ojca. Firma
Harmony by³a w tym czasie w Stanach Zjednoczonych jednym z najwiêkszych
producentów gitar elektrycznych i wzmacniaczy. W 1966 roku, po ukoñczeniu
w Buffalo dwóch lat nauki w Technikum Mechanicznym, Roman Soroka
musia³ zakoñczyæ swoj¹ edukacjê ze wzglêdu na wyjazd rodziny z powrotem
do Polski. Pozosta³y po szkole wspomnienia oraz dwa klasowe zdjêcia,
umieszczone w piêknych szkolnych pami¹tkowych albumach.

Na pytanie o przyczynê powrotu jego rodziców z powrotem do Polski, Roman
Soroka odpowiedzia³ tak: "Mój tata Czes³aw bardzo têskni³ za Polsk¹, za
Gubinem oraz prac¹ we w³asnym gospodarstwie rolnym, a ponadto w Buffalo
pracuj¹c w tartaku zacz¹³ ciê¿ko chorowaæ na zapalenie p³uc. Znaczn¹ czêœæ
zarobionych pieniêdzy musia³ wydawaæ na leczenie. To wszystko zdecydowa³o
o powrocie mojej rodziny do Polski".

Senator Robert F. Kennedy podczas œniadania w sto³ówce szkolnej.
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Latem 1966 roku Roman Soroka
wraz z mam¹ Helen¹ wróci³
samolotem z Nowego Jorku do
Warszawy. Natomiast Czes³aw
Soroka p³yn¹³ ze swoim baga¿em
statkiem "Stefan Batory" do
Gdañska. Po powrocie z USA do
Polski, rodzina Soroków
zamieszka³a w Nowym Tomyœlu u
Jadwigi -siostry Heleny. Przez dwa
kolejne lata Roman uczêszcza³ do
Technikum Mechanicznego w
Poznaniu. W Poznaniu mieszka³a
jego kuzynka Teresa - córka
Jadwigi. Poszukiwa³ w Gubinie w
tym czasie mieszkania. W 1968
roku kupi³ w Gubinie dom z
gospodarstwem rolnym przy ulicy
Jednoœci Robotniczej 16. Dla
Romana Soroki by³ to
sentymentalny powrót na tê ulicê,
gdzie przecie¿ w 1949 roku siê

urodzi³. Po powrocie do Gubina Roman Soroka odby³ 10-cio miesiêczn¹ s³u¿bê
wojskow¹ w Obronie Terytorialnej Kraju, a nastêpnie podj¹³ pierwsz¹ pracê
w Gminnej Spó³dzielni w Gubinie. Kolejn¹ jego prac¹ by³ stacja benzynowa
CPN i warsztaty samochodowe GS-u.

W 1971 roku poœlubi³ Teresê Annê Sawick¹, która podjê³a pracê na
stanowisku ksiêgowej w Spó³dzielni Inwalidów "Pokój" w Gubinie.
sierpnia1971 roku urodzi³y siê ich córki bliŸniaczki: Anetta i Wioletta, a w
1974 roku kolejna córka - Ma³gorzata Soroka.

Roman Soroka maj¹c gitarê elektryczn¹ ze wzmacniaczem, przywiezion¹ z
USA ,gra³ w zespole muzycznym "Andrysi" oraz goœcinnie w zespole
"Kasprzacy", prowadzonym w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Gubinie przez
Miros³awa Kowzana - nauczyciela muzyki w szkole.

W 1980 roku na zaproszenie Boles³awa i Antoniego Ziemczonka, Roman
Soroka w dniach 15.02.-15.03. odwiedzi³ rodzinê mieszkaj¹c¹ w Buffalo (USA).
Czy przebywaj¹c ponownie w Buffalo jako 31-letni mieszkaniec Gubina nie

Zdjêcie œlubne Teresy i Romana Soroka.
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foto Edmund

pragn¹³ ponownie zamieszkaæ
i pracowaæ w Stanach
Zjednoczonych? Na to pytanie
pad³a nastêpuj¹ca odpowiedŸ
Romana:

"Nie by³o to moim
marzeniem, tym bardziej, ¿e w
Gubinie za³o¿y³em rodzinê i
mia³em ju¿ trzy córki. Tutaj
mieszkali przecie¿ moi rodzice.
Nie mog³em tego wszystkiego
zostawiæ. Po 14 latach mojej
nieobecnoœci, miasto za bardzo
siê nie zmieni³o. Rozbudowano
œródmieœcie, sklepy by³y te
same, a koledzy ze szko³y ma³o
co wiedzieli o Polsce. Mówili
raczej o du¿ych europejskich
metropoliach jak Pary¿,
Londyn czy Rzym".

Po miesiêcznym pobycie w
Buffalo, Roman Soroka mia³
14 marca 1980 roku wracaæ
samolotem z Nowego Jorku do
Polski, lecz na ten dzieñ nie
by³o ju¿ biletów, na kurs

samolotu do Warszawy. Jak siê okaza³o, to szczêœcie mu dopisa³o, bowiem w
tym dniu samolot wracaj¹cy z Nowego Jorku do Warszawy (PLL LOT I³ 62
"Miko³aj Kopernik") uleg³ katastrofie w pobli¿u warszawskiego lotniska
Okêcie. Zginê³o wtedy 77 pasa¿erów i 10 cz³onków za³ogi. Ofiar¹ tragedii
by³a m.in. Anna Jantar -znakomita polska piosenkarka oraz 14 bokserów
reprezentacji Stanów Zjednoczonych (Wikipedia). Roman Soroka wróci³ do
Polski w nastêpnych dniach i rozmyœla³, co mog³o by go spotkaæ, gdyby mia³
bilet na ten samolot.

W latach 80-tych, jego córki uczêszcza³y do gubiñskich szkó³ œrednich oraz
do Spo³ecznego Ogniska Artystycznego i gra³y na instrumentach: Anetta
(gitara),Wioletta(flet poprzeczny) i Ma³gorzata (fortepian).W Wojewódzkim
Przegl¹dzie Akordeonu i Instrumentów Dêtych w ¯aganiu w 1984 roku,

Uczniowie klasy I i II Technikum Mechanicznego na
zdjêciach.
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Teresa Soroka z bliŸniaczkami.

Roman Soroka z gitar¹ Harmony).

Wioletta Soroka zdoby³a I miejsce. Z
kolei Anetta Soroka zajê³a I miejsce
w 1985 roku w Wojewódzkim
Konkursie Wiedzy o Henryku
Wieniawskim. Ma³gorzata Soroka w
1987 roku zosta³a absolwentk¹ SOA
w Gubinie, w klasie fortepianu.

Ma³gorzata Soroka w 1992 roku
zosta³a wybrana Miss Guben i
Gubina, a 22 lutego 1993 roku
zosta³a najpiêkniejsz¹ lubuszank¹,
czyli Miss Ziemi Lubuskiej.
Poœlubienie Marcina Komara nie
pozwoli³o jej na udzia³ w konkursie
na najpiêkniejsz¹ Miss Polski 1993
roku.

W latach 90-tych Roman Soroka
razem z ¿on¹ Teres¹ prowadzi³ sklep
przemys³owy przy ulicy Lubelskiej.
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Obecnie przebywa na zas³u¿onej emeryturze i cieszy siê, ¿e ma pi¹tkê wnucz¹t
(Karolina, Kacper, Klaudia, Amanda, Julia), a nawet jedn¹ prawnuczkê
(Nadiê). Dumny jest równie¿ z faktu, ¿e jego córka Anetta Fedorczuk w 2005
roku uzyska³a na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tytu³
doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Ma³gorzata Soroka jako Miss Gubina i Ziemi Lubuskiej).

Siostry Soroka jako uczennice SOA w Gubinie.
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W swoim ¿yciu
Roman prze¿y³
te¿ i trudne
chwile, zwi¹zane
ze œmierci¹
rodziców i swojej
córki Wioletty
Dreli, czy te¿
zgonem po
ciê¿kiej chorobie
¿ony Teresy-
Anny w 2021
roku.

Przebywaj¹c
na emeryturze
Roman Soroka z
pasj¹ poœwiêca
siê wêdkarstwu.
Do dzisiaj jest
cz³onkiem ko³a
PZW nr 2 w
Gubinie. Mo¿e
siê pochwaliæ
z ³ o w i e n i e m
suma w Odrze o
wadze 22,70 kg,
o d³ugoœci 151
cm oraz
amurem o
wadze 6,5 kg,
z³owionym w

Nysie £u¿yckiej. Bardzo uwielbia nocne
wêdkowanie. Wtedy to patrz¹c w gwieŸdziste niebo
mo¿e zapomnieæ na chwilê, o swoich trudnych
czasami prze¿yciach rodzinnych. Móg³ zostaæ
"amerykaninem", ale wola³ pozostaæ gubinianinem.

Siostry, od lewej strony: Anetta, Ma³gorzata i
Wioletta.

Teresa Anna Soroka.
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Fotografia z lewej: Roman z z³owionym sumem.
Obok Roman Soroka z Edmundem Rodziewiczem na promie w Po³êcku) lub (Fot. nr 16 b
Roman Soroka z Edmundem Rodziewiczem podczas nocnego wêdkowania).

P.S. Serdecznie dziêkujê Romanowi Soroce za udostêpnienie ciekawych
wspomnieñ o ¿yciu rodziny oraz zdjêæ, które wykorzysta³em w niniejszym
artykule. Zawsze bêdê pamiêta³ o wspólnym wêdkowaniu, a zw³aszcza
"nockach" na Odrze, w rejonie Kosarzyna i Po³êcka.

Serdecznie przepraszamy Czytelników zainteresowanych dalszym
ci¹giem opowiadania Kazimierza Ostrowskiego "Zachodni wiatr" za brak
w tym numerze dalszego ci¹gu. Brak miejsca uniemo¿liwi³ jego
kontynuacjê. Kolejny odcinek opowiadania zamieœcimy w biuletynie
marcowym. (red)
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Julian Lewandowski
julian.viridis@wp.pl

Ptaki leœne w Gubinie

U¿ytki leœne stanowi¹ tylko 5% powierzchni Gubina, nasuwa siê wiêc
pytanie, czy w granicach naszego miasta mo¿emy spotkaæ ptaki leœne?
OdpowiedŸ na to pytanie jest twierdz¹ca - oczywiœcie, ¿e tak. Gdzie, wiêc ich
szukaæ, bo z ekologicznego punktu widzenia miasto nie jest jednorodne i sk³ada
siê z mozaiki ró¿norodnych siedlisk? Szukaæ ich trzeba w siedliskach przez
nie preferowanych, którymi s¹: ró¿nego rodzaju tereny leœne, zakrzewienia,
równie¿ parki, ogrody, zieleñ miejska i wiejska.

Nas zainteresuj¹ wszelkie miejsca poroœniête drzewami i krzewami,
maj¹cymi charakter zwartych kompleksów o ró¿nej powierzchni, tak¿e
œródpolne i œród³¹kowe kêpy drzew i krzewów, pasy zieleni wzd³u¿ dróg, aleje
uliczne, gubiñskie parki, cmentarze, brzegi obu naszych rzek czy skarpa
moreny czo³owej (s¹ to tereny poroœniête przewa¿nie  starodrzewem
liœciastym). Enklawy boru iglastego znajdziemy np. w okolicy stadionu
miejskiego, strzelnicy czy by³ych koszar wojskowych.  Tereny te nie tylko
urozmaicaj¹ krajobraz, ale równie¿ chroni¹ przed erozj¹ gleby i wiatrami. W
obu opisanych œrodowiskach spotkamy nie tylko ptaki typowo leœne, lecz tak¿e
ptaki terenów otwartych.

W lasach dominuj¹ ma³e ptaki np. ³uszczaki, mucho³ówki, pokrzewki,
m y s i k r ó l i k i ,
raniuszki, sikory,
strzy¿yki, œwistunki
czy kowaliki. Lecz do
ptaków leœny
zaliczaj¹ siê równie¿
ptaki nieco wiêksze,
a nawet du¿e. Oto
kilka przyk³adów:
go³êbie np.
turkawka, drozdy np.
kos, dziêcio³y np.

Ziêba - samiec.
Fot. J. Lewandowski.
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dziêcio³ du¿y, szponiaste np. trzmielojad, krukowate np. sójka, A przecie¿ do
ptaków leœnych zalicza siê tak¿e te gatunki ptaków, które zak³adaj¹ gniazda
w lesie lecz ¿eruj¹ zwykle poza nim np. myszo³ów, bielik, oba gatunki kani,
czapla siwa czy bocian czarny.

Nie sposób w tym artykule przedstawiæ wszystkich leœnych gatunków
ptaków, dlatego znajdzie siê tu piêæ ich gatunków z zamieszczonymi
fotografiami oraz kilkoma s³owami (ciekawostkami) im poœwiêconymi.

Ziêba Fringilla coelebs, jej naukowa nazwa ³aciñska Fringilla, oznacza
ma³ego ptaka albo ptasie popiskiwanie, a coelebs oznacza kawalera, wiêc w
polskim t³umaczeniu jest to ma³y kawaler (A. Kruszewicz). Natomiast polsk¹
nazwê otrzyma³a od zimna (³aciñskie s³owo frigor oznacza zimno), gdy¿ albo
œpiewaj¹c przepowiada ch³ód, albo przy ch³odzie gromadzi siê w stada (G.
Rz¹czyñski). Przedstawion¹ na fotografii poni¿ej ziêbê, spotkamy zarówno w
lesie iglastym jak i liœciastym, a tak¿e w parkach i alejach na terenie miasta.
Samiec ziêby w okresie godowym œpiewa bardzo czêsto, nawet do 2 tys. razy
w ci¹gu dnia. Dawniej ziêby by³y popularnymi ptakami hodowanymi w niewoli,
a ich zami³owanie do œpiewu, sk³oni³o flamandzkich kupców do
zorganizowania dla nich konkursu œpiewaczego (pierwszy odby³ siê w 1596
roku). Wygrywa³ ten samiec, który w ci¹gu godziny wyœpiewa³ najwiêcej
zwrotek. Konkurs sta³ siê jednym z elementów tamtejszej kultury i trwa
najprawdopodobniej do dziœ (mimo protestów dzia³aczy na rzecz obrony
zwierz¹t). Okrutn¹ formê przybra³ niemiecki konkurs, bo sprzedawano tam
oœlepione ziêby, aby lepiej œpiewa³y, pod koniec XIX wieku ten niehumanitarny
zwyczaj podobno usta³. (K. Wodzicki). Obecnie w ca³ej Europie Œrodkowej
obowi¹zuje zakaz ³apania ziêb i trzymania ich w niewoli. Dawniej w Polsce
ziêbê nazywano leœniczk¹ i bukówk¹ (J. K. Kluk). Dodam, ¿e najliczniejszym
ptakiem leœnym w kraju jest w³aœnie ziêba. Nic wiêc dziwnego, ¿e wspominaj¹
j¹ nasi poeci np. Juliana Tuwima (Ptasie radio), a tak¿e Jan Brzechwa (Ptasie
plotki).

W okresie lêgowym samiec ma dziób niebieski, a w spoczynkowym
jasnobr¹zowy.

Przedstawiona poni¿ej sikora uboga Poecile palustris preferuje lasy liœciaste
i mieszane.

W przeciwieñstwie do pokrewnej sosnówki, unika zwartych lasów iglastych,
jej najbli¿sz¹ krewniaczkê czarnog³ówkê (bardzo do niej podobn¹), czêœciej
spotkamy w lasach ni¿ w parkach.

D¹¿¹c do ujednolicenia nazw ptaków Polski starano siê aby nazwy ptaków
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(je¿eli by³oby to
mo¿liwe), by³y
jednowyrazowe np.
bogatka - zamiast
sikora bogata,
czarnog³ówka -
zamiast sikora
czarnog³owa czy
modraszka - zamiast
sikora modra. W³aœnie
dlatego ornitolodzy
zaproponowali dla
sikory ubogiej nazwê
"szarytka" lecz
spotka³o siê to z
protestem koœcio³a.

Czy¿by zgromadzeniu szarytek (b¹dŸ co b¹dŸ sióstr mi³osierdzia), nie podoba³
siê ten skromnie ubarwiony ptaszek?  Sikorê ubog¹ nazywano dawniej sikor¹
bia³¹ (Cygañski), b³otniczkom lub sikor¹ popielat¹ (Rz¹czyñski).

Sikory (podobnie jak i inne dziuplaki) maj¹ twardy sen. Trzymane w niewoli
osobniki, mo¿na w czasie ich snu, wyj¹æ z klatki, przenieœæ do œwiat³a i z
powrotem w³o¿yæ do klatki bez ich przebudzenia.

Poœwiêæmy kilka s³ów innym gatunkom ptaków zaliczonym do ptaków
typowo leœnych np. wildze Oriolus oriolus, która w polskiej awifaunie jest

g a t u n k i e m
tropikalnym. Kiedyœ
wierzono, ¿e jej œpiew
zwiastuje deszcz i jest
to prawdopodobne,
bowiem ptaki
tropików przystêpuj¹
do lêgów w porze
deszczowej.

Wybitny etnograf
Oskar Kolberg w
swoim opracowaniu
pt. Lubelskie cz. 2,
przytacza takie

Sikora uboga.      Fot. J. Lewandowski

Wilga - samiec.          Fot. A. Chorêziak
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wierzenie: "Wilga umie zgadywaæ, kiedy ma byæ s³ota. A gdy jest ju¿ pewna,
wtedy zaœwiœnie jak ch³op, chc¹c tym sposobem wywo³aæ to s³owo: "deeszcz!".
Natomiast w Wielkopolsce lud upatrywa³ pewnego podobieñstwa w œpiewie
wilgi do przys³owia:  Bogu wola - ch³opu rola - panu czynsz - a ksiêdzu meszne
(meszne - w dawnej Polsce podatek przys³uguj¹cy parafii za odprawienie mszy
w koœciele).

W Wielkopolsce wilgê nazywano - wiwi³g¹ albo boguwol¹, natomiast w
Augustowskiem - zofija, nazwa zwi¹zana zapewne z imieninami Zofii (15
maj), bowiem w tym okresie wilgi s¹ ju¿ w kraju i intensywnie siê odzywaj¹.
Inne dawne nazwy tego ptaka to: ¿ó³tacze (Rz¹czyñski), wiœniojadka, z³oto
drozd, z³oto kos (Funk), a tak¿e drozdek zielonek (Kluk). Kluk prawdopodobnie
widzia³ samicê wilgi, której upierzenie jest istotnie zielonawe.

Kania ruda Milvus
milvus zaliczana jest do
ptaków leœnych, bowiem
gniazdo zak³ada w lesie
(gdzie wysiaduje jaja i
odchowuje m³ode), ale
pokarm zdobywa na
otwartej przestrzeni i tam
najczêœciej mo¿na j¹
zobaczyæ.

 Wiêksza od myszo³owa,
w jej upierzeniu dominuje
rdzawobr¹zowy kolor.
Mocno wciêty ogon
stanowi cechê, po której

odró¿niæ j¹ mo¿na od kani czarnej, która ma ogon mniej wciêty i ciemniejsze
ubarwienie. Z przyjemnoœci¹ patrzy siê na elegancki, pe³en gracji lot
szybowcowy, który kanie opanowa³y do perfekcji.

Zapewne spotykali siê pañstwo z powiedzeniem "pragnie jak kania d¿d¿u".
A. Waga tak wyjaœnia to powiedzenie: "W³oœcianie utrzymuj¹, ¿e kanie innej
wody nie pij¹ jak tylko  deszczow¹". Inn¹ przypowieœæ przytacza B. Jundzi³³:
"Wieœniacy nasi z lotu kani o odmianie czasu rokowaæ zwykli, bo gdy kania
cicho pod ob³oki siê wznosi, pogodê ma obiecywaæ, gdy nisko lata, a czêsto
krzyczy, spodziewaæ siê ka¿e pory d¿d¿ystej".

W Wielkim Ksiêstwie Poznañskim kani¹ nazywano nie tylko znanego

Kania ruda.              Fot. J. Lewandowski
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wszystkim ptaka, ale równie¿ dziewicê nadzwyczajnej piêknoœci oraz ujmuj¹cej
postaci. Przybywa³a ona pod wieczór otoczona ob³okiem, a id¹c od wsi do wsi,
gdy samotne spotyka³a dzieci, ró¿nymi sposobami i ³akociami je rai³a, tak ¿e
sz³y do niej, jak do matki. Uj¹wszy je zaœ wszystkie, odziewa³a siê gêstym
ob³okiem i ulatywa³a za dzikie lasy i pola, sk¹d porwane dzieci nigdy ju¿ nie
wraca³y. Dlatego lud gminny przestrzega³ dziatwê takim przys³owiem: "Dzieci
kania leci" (Kolberg).

Ciekawe zachowanie kañ opisuje A. Brehm "Zdarzy³o siê, ¿e para kañ rudych
porozrywa³a na strzêpy stracha na wróble i po kawa³ku zanios³a do swojego
gniazda, inne œci¹ga³y bieliznê ze sznurów, by ni¹ wyœcielaæ gniazdo.

S ³ o w i k
r d z a w y
L u s c i n i a
megarhynchos
nie zwraca na
siebie uwagi
s w o i m
w y g l ¹ d e m .
J e s t
s k r o m n i e ,
szaro rdzawo
ubarwionym
ptakiem.

 Natomiast
g³os, to
zupe³nie inna

historia, bowiem jego œpiew uwa¿a siê za jeden z najpiêkniejszych na œwiecie.
S³owiki zasiedlaj¹ lasy i zagajniki, g¹szcze krzewów z bogatym podszytem
(najchêtniej nad wod¹), a tak¿e zaniedbane sady, ogrody i parki. Opuszcza ogrody
i parki z których usuwa siê opad³e liœcie, a tak¿e wykasza roœlinnoœæ zieln¹ (np.
Wyspê Teatraln¹). Niektórzy mi³oœnicy teatru zapewne pamiêtaj¹, ¿e w dramacie
Szekspira "Romeo i Julia" w scenie pi¹tej Julia mówi do Romea: "Chcesz ju¿ iœæ,
jeszcze ranek nie tak bliski, s³owik to, nie skowronek siê zrywa i œpiewem przeszy³
trwo¿ne ucho twoje". Uwa¿am, ¿e w scenie tej Szekspir zmieni³ rzeczywistoœæ, bo
bior¹c po uwagê œredniowieczn¹ architekturê miast w Europie, Julia nie mog³a
s³yszeæ œpiewu s³owika w Weronie, pozbawionej zapewne roœlinnoœci. Podobnie
czyni nasz wielki poeta Tuwim, który w wierszu "SpóŸniony s³owik" tak pisze:
"P³acze pani s³owikowa w gniazdku na akacji", gdy tymczasem s³owiki

 S³owik rdzawy.        Fot. J. Lewandowski
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gniazduj¹ na ziemi, wiêc powinno byæ "P³acze pani s³owikowa w gniazdku
pod akacj¹". Ale to tylko dygresja, przecie¿ rozumiem, ¿e i dramaturg i poeta
maj¹ prawo do interpretacji sztuki na swój w³asny sposób.

Gubin 28.10.2022
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Tak mia³ wygl¹daæ skwer naprzeciwko ksiêgarni przedstawiony w projekcie w 2002
roku.
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Pod takim tytu³em odby³a siê w dniach 13-14 paŸdziernika br.
miêdzynarodowa konferencja w Guben. Wziêli w niej udzia³ naukowcy,
muzealnicy i regionaliœci z Polski i Niemiec. O miejscu i temacie konferencji
zadecydowa³o odkrycie w Poczdamie kompletnego spisu eksponatów z by³ego
muzeum miejskiego, które w latach 1913-1945 dzia³a³o w specjalnie dla niego
zbudowanym budynku by³ego "WDT" w Gubinie przy ul. 3 Maja. Dziêki tej
konferencji mogliœmy siê dowiedzieæ wiele ciekawych szczegó³ów o losach
zbiorów tego muzeum. Dobrze, ¿e o tych sprawach mo¿emy mówiæ szczerze i
zgodnie z prawd¹ historyczn¹. Nie s¹ to sprawy oczywiste i daj¹ce siê
jednoznacznie zdefiniowaæ. Temat grabie¿y dzie³ sztuki jest dyskutowany od
dawna. Wszyscy maj¹ tu coœ na sumieniu. Pierwszym podejrzanym s¹
"brygady trofiejnyje", które sz³y za frontem i rekwirowa³y wszystko co wg.
nich by³o cennego. Nie specjalnie interesowa³y ich zabytki archeologiczne ale
wyroby artystyczne z cennego kruszcu, bia³a broñ, obrazy i inne artefakty
uznane za wartoœciowe. Mamy te¿ informacje, ¿e w tej sprawie postawa
aliantów zachodnich, jak to bywa na wojnie, nie by³a kryszta³owa. Czêsto
¿o³nierze odkrywaj¹c kryjówkê ze zbiorami sztuki, które by³y ewakuowane
przed nalotami bombowymi, zabierali "na pami¹tkê" cenne eksponaty. W³adze
nazistowskich Niemiec grabi¹c zbiory zostawia³y w dotychczasowych
placówkach "pokwitowania". W tym przypadku mamy niekwestionowane
dowody w sprawie. Przez wiele lat PRL-u dzia³a³a pañstwowa placówka
“DESA”, która skupowa³a zabytkow¹ sztukê i za dewizy odsprzedawa³a
zabytki za granicê. Nie interesowa³o j¹ specjalnie pochodzenie zabytku. Szkody
powsta³e w  krajowych zbiorach sztuki s¹ w tym przypadku nie do ocenienia.

Zbiory muzealne w dawnym Gubinie przed 1945 r.
Przed wybuchem wojny Gubin by³ silnym oœrodkiem muzealnym w

Brandenburgii. Dzia³a³y tu dwa muzea. Oprócz opisanego powy¿ej Muzeum
Miejskiego by³o Muzeum Historii Naturalnej w budynku przy placu Boles³awa

Przemieszczenia zbiorów
muzealnych na polsko-

niemieckim obszarze kulturowym
jako skutek II wojny œwiatowej
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Chrobrego. Pierwsze muzeum w Gubinie powsta³o w 1900 r. w kamienicy
przy rynku pod nr 12. Musimy tu
odnotowaæ dzia³alnoœæ bardzo
zas³u¿onego dla ratowania zabytków
przesz³oœci profesora miejscowego
gimnazjum dr Hugo Jentscha
(*20.09.1840 Luckau + 29.05.1916 r.
Oldenburg). Uratowa³ on wiele
zabytków archeologicznych odkrytych
przypadkowo podczas ró¿nych prac
ziemnych. By³ te¿ on wielkim
popularyzatorem archeologii i zabytków.
W 1884 r. nale¿a³ do wspó³za³o¿ycieli
"Dolno³u¿yckiego Towarzystwa
Antropologicznego i Archeologicznego".
W latach 1892-1916 by³ jego
przewodnicz¹cym.  Po przejœciu na
emeryturê w miejscowym gimnazjum
zosta³ pierwszym  dyrektorem
otwartego 4 lutego 1913 r. muzeum.
Musimy tu zaznaczyæ, ¿e na budowê
muzeum miejscowy fabrykant Adolf
Wolf wyasygnowa³ kwotê 50 tys. marek.
Opis zbiorów gubeñskiego muzeum
znajduje siê w artykule prof. dr hab.
Tomasza Jaworskiego pt. “Dawne
gubiñskie eksponaty przepad³” -
biuletyn "Gubin i Okolice" nr 3 (58)
wrzesieñ 2022 r.

 W ówczesnym czasie zbiory muzealne tworzy³y jedn¹ kolekcjê. Nie by³o w
muzeach dzisiejszych podzia³ów na ekspozycjê sta³¹ i wystawy czasowe.

Dzieje zbiorów muzealnych po 1939 r.
Po wybuchu wojny nazistowskie w³adze nie zwraca³y uwagi na losy

lokalnych muzeów. Sytuacja na froncie mia³a wp³yw na ograniczenia swobód
obywatelskich. W 1941 r. zakazano dzia³alnoœci "Dolno³u¿yckiego Towarzystwa
Antropologicznego i Archeologicznego. Muzeum zawiesi³o swoj¹ dzia³alnoœæ
ale dyrekcja sprawowa³a pieczê nad  zgromadzonymi tam eksponatami. Na
parterze muzeum znajdowa³a siê wystawa sztuki koœcielnej. By³y to

Fot. 1 Zaginiony  œwiecznik koœcielny z
gubeñskiego muzeum. Historycy sztuki
s¹ zgodni, ¿e by³ to wyrób
skandynawski. Nie wiadomo w jaki
sposób trafi³  do muzeum.  Los
eksponatu  jest nie znany.
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najcenniejsze eksponaty. Oprócz s³ynnego obecnie o³tarza mariackiego z
Szyd³owa (przekazanego do muzeum w 1909 r. po  likwidacji wsi z powodu
zalewania jej przez Odrê) znajdowa³y siê tam te¿ organy z tego koœcio³a. Du¿o
eksponatów koœcielnych pochodzi³o z czasów katolicyzmu na tym terenie. Po
przejœciu na protestantyzm zosta³y one przechowane w lokalnym koœciele i
przekazane do muzeum. Nale¿a³a do nich chrzcielnica z koœcio³a miejskiego
z 1545 r., kielichy, ornaty i inne wyposa¿enie koœcielne.

W 1943 r. wszystkie cenniejsze eksponaty przeniesiono do piwnic i na dolne
piêtra chroni¹c je przed przewidywanymi nalotami lotniczymi. S¹
niepotwierdzone informacje, ¿e obrazy z sali na piêtrze budynku zosta³y
przewiezione do pa³acu  w Kosierzu  w gm. D¹bie (obecnie pa³ac ten uleg³
czêœciowemu zawaleniu ze wzglêdu na brak konserwacji). Na piêtrze
znajdowa³a siê ekspozycja poœwiêcona historii miasta. By³ tam portret cesarza
Rudolfa II z 1599 r. oraz portrety gubinian przekazane  przez rodziny do

Fot.2 O³tarz z Szyd³owa otwiera zbiory sztuki œredniowiecznej w Muzeum Narodowym w
Poznaniu przy ul. Marcinkowskiego nr 9 . Maryja w wyniku licznych przemieszczeñ
,,straci³a" koronê, któr¹ w zabawny sposób nak³adaj¹ jej na g³owê anio³kowie . Do
1989 r. w muzeach polskich ze wzglêdów ideologicznych obowi¹zywa³ zakaz
eksponowania sztuki sakralnej . Po tym terminie magazyny muzealne opuœci³y
najcenniejsze artystycznie eksponaty i stanowi¹ one ozdobê wielu muzeów .
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muzeum. Los tych obrazów nie jest znany. Byæ mo¿e,  zalegaj¹ one w jakiœ
muzealnych magazynach. Nie by³o tam dzie³ odnotowanych w historii sztuki
.¯adne z muzeów nie potwierdza tych obrazów w swoich zbiorach. W latach
1945-1948 eksponaty w wiêkszoœci pozosta³y bez opieki. W naszym
województwie zorganizowano kilka zbiorczych punktów gdzie gromadzono
pozosta³oœci zbiorów z lokalnych muzeów. Taki punkt by³ na zamku w £agowie
i na zamku w Kroœnie Odrzañskim.

Akcja ratowania eksponatów prowadzona by³a pod nadzorem pracowników
ówczesnego Muzeum Wielkopolskiego z Poznania. Placówka ta posiada³a
wykwalifikowan¹ kadrê, która ocenia³a wartoœæ eksponatu i decydowa³a o
jego dalszych losach. Nadzór ten by³ niemo¿liwy do prawid³owego wykonania
ze wzglêdu na rozleg³y teren, du¿¹ iloœæ eksponatów i niewielk¹ iloœæ
pracowników. Znacz¹c¹ rolê spe³nia³ tu prof. Józef Kostrzewski (1885-1969),

Fot.3 Tabliczka informacyjna na o³tarzu z Szyd³owa . Brakuje informacji, ¿e pochodzi on
z b. Muzeum Miejskiego w Gubinie. Dy¿uruj¹ca pracownica nie potrafi³a wyjaœniæ gdzie
le¿y opisany Szyd³ów . Muzeum Narodowe w Warszawie zawiera w takich informacjach
dok³adne Ÿród³o pochodzenia eksponatu. Mamy prawo siê domagaæ by informacja ta
zosta³a uzupe³niona.
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który w pewnym czasie pe³ni³ funkcjê konserwatora zabytków na
Wielkopolskê, Pomorze i Ziemiê Lubusk¹. W 1949 r. Dzia³ Prehistoryczny
Muzeum Wielkopolskiego zosta³ przekszta³cony w odrêbn¹ placówkê o nazwie
Muzeum Archeologiczne. Profesor Kostrzewski zosta³ dyrektorem tego
muzeum. Znacz¹ce eksponaty z tzw. "Ziem Odzyskanych" by³y opisywane.
Na tej podstawie wiemy, ¿e o³tarz z Szyd³owa zosta³ przewieziony przez Wojsko
Polskie do Lubska. By³ to eksponat znacznych rozmiarów i jego transport
wymaga³ specjalnego taboru,  który w tamtych czasach posiada³o jedynie
wojsko.  W 1951 r.  prof. Henryk Kostrzewski podj¹³ decyzjê, ¿e muzeum w
Gubinie nie wznowi dzia³alnoœci. Miasto by³o w znacznym stopniu zniszczone.
Zaludnienie w stosunku do przedwojennego stanu stanowi³o kilkanaœcie
procent. Miejscowa ludnoœæ boryka³a siê z podstawowymi problemami
bytowymi. Zainteresowanie sprawami muzeum w tamtym czasie nie istnia³o.
Wiêkszoœæ zborów archeologicznych wywieziono do Poznania. Wielokrotnie
zmienia³y one miejsce pobytu. Zwi¹zane to by³o z zmianami w organizacji
muzeów i utworzeniem nowych placówek muzealnych. Teraz mo¿emy
przeœledziæ czêœciowo ich losy. Muzea otwieraj¹ siê na badania naukowe i
otwieraj¹ archiwa. Nie wszystko da siê ustaliæ poniewa¿ ewidencja jest

niepe³na. Przez wiele lat
muzea strzeg³y swych zasobów
obawiaj¹c siê ¿¹dañ
rewindykacyjnych. Z dniem 1
stycznia 1982 r. Dzia³
Archeologiczny w Muzeum
Ziemi Lubuskiej zosta³
przekszta³cony w Muzeum
Archeologiczne Œrodkowego
Nadodrza z/s. w Œwidnicy k.
Zielonej Góry. W tym muzeum

Fot. 4 Kopia z³otego skarbu z
Witaszkowa eksponowana w
Muzeum Archeologicznym
Œrodkowego Nadodrza w Œwidnicy
. Wykonane odlewy gipsowe
skarbu pomalowane na kolor z³oty
s¹ eksponowane na fioletowym
tle. Z³oto eksponuje siê na tym
kontrastowym kolorze . Nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e ten eksponat
pochodzi z muzeum w Gubinie.
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znajdziemy najwiêcej zabytków archeologicznych z Gubina i Ziemi Gubiñskiej,
które przekazano z Poznania.

Z³oty skarb z Witaszkowa by³ tak znacz¹cym eksponatem, ¿e wykonano
kilka kopii tego zabytku. Nie mamy pewnych danych gdzie znajduje siê
orygina³. Drug¹ kopiê tego  zabytku odnajdujemy w Muzeum Archeologicznym
w Poznaniu (dawny Pa³ac Górków) przy ul. Wodnej 27. Nie ma w¹tpliwoœci,
¿e te¿ pochodzi on z Gubina.

O innych naszych zabytkach informowa³a w swoim wyk³adzie dr hab.
Joanna Miniksztym z Muzeum Etnograficznego - Oddzia³u Muzeum
Narodowego w Poznaniu.  W muzeum tym w l. 1977-85 za³o¿ono karty
eksponatów zabytkowych , które uzupe³niono w 1990 r. Wynika z nich, ¿e  w
dziale sztuki u¿ytkowej 16 obiektów pochodzi z Gubina w tym 3 niepewne.
S¹ to m.in.: solniczka, œwiecznik, sto³ek grêplarski  (nabyty w 1964 r.),
podkowa, wêdzid³o i drybanki - na palenisko, ostrze do korowania drewna,
sierp, miarka ³ubowa, szefel (miarka 35 l) i maŸnica. Dzia³ tkanin zawiera
44 obiekty. Mamy tu ornat koœcielny z adnotacj¹, ¿e przywieziono go 2.09.1945
r.  Jest te¿ zbiór kapeluszy historycznych tj. na obrazie Dûrera. W trakcie
dyskusji ustalono, ¿e zbiór ten wykona³ jeden z producentów kapeluszy wg.
wzorów umieszczonych na tym obrazie . Jest te¿ kapelusz -,,pieróg" ( kapeluszy
tego wzoru u¿ywa³y legiony J.H. D¹browskiego ). Dzia³ metali zawiera 134
obiekty z Gubina . Miêdzy innymi jest  to: dzban do wina z dat¹ 1766 r.,
dzban liturgiczny ( z adnotacj¹, ¿e przywieziono go ze sk³adnicy w Kroœnie

Fot.5 Informacja przy kopii
z³otego skarbu z
Witaszkowa w Muzeum
Archeologicznym w
Poznaniu.  Mo¿emy tu
dodaæ tylko uwagê, ¿e
Witaszkowo nie le¿y na
Ziemi Lubuskiej lecz na
terenie £u¿yc Wschodnich.
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Odrzañskim), dzban póŸnobarokowy i kufel N.M.P. Nowo powsta³e Muzeum
Sztuk U¿ytkowych w zbudowanym od podstaw zamku królewskim w Poznaniu
przyznaje siê do 107 eksponatów z Gubina. Jest tu m.in. dzbanek do czekolady
(Miœnia 3 æw. XVII) w. z adnotacja, ¿e przywieziono go 4.10.1945 r.  Gubiñskie
numizmaty trafi³y do Muzeum w Nowej Soli. Ich identyfikacja bêdzie
problemem.

 W dyskusji odbytej w poza referatami programowymi muzealnicy zwracali
uwagê, ¿e b³êdem by³o rozwi¹zanie w Gubinie b. muzeum biograficznego  W.
Piecka. Muzeum to powsta³o na wniosek w³adz by³ej NRD w dniu 6 lipca
1962 i istnia³o do pocz¹tków lat 90. XX w. Nale¿a³o to muzeum przekszta³ciæ
w muzeum miejskie. Niestety ówczesne w³adze by³y innego zdania.

Dziêkujemy organizatorom za t¹ ciekaw¹ konferencjê, która wyjaœni³a nam
wiele spraw zwi¹zanych ze zbiorami muzealnymi i ich losem w nastêpstwie
II wojny œwiatowej. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê Brandenburskiemu
Stowarzyszeniu Muzeów i Urzêdowi Miasta Guben. W pierwszym pó³roczu
2023 r. wydane zostan¹ drukiem materia³y z powy¿szej konferencji.

Fot.6 Cz³onkowie SPZG na miêdzynarodowej konferencji w Guben w dniach 13-14
paŸdziernika 2022 r. dotycz¹cej przemieszczenia zbiorów muzealnych na skutek II wojny
œwiatowej.
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Wieœ nale¿y do gminy Gubin, powiat Krosno Odrzañskie, Województwo
Lubuskie.

Nazwa Bie¿yce pod Gubinem pojawi³a siê po raz pierwszy 1 maja 1000 roku w
dokumentach cesarza Ottona III. Wtedy wioska nazywa³a siê Bezdzicz.
Najdawniejsze zapisy dotycz¹ce Bie¿yc znajduj¹ siê w Historycznym Leksykonie
dotycz¹cym (Niederlausitz) Niskie £u¿yce - po polsku Wschodnie £u¿yce.
Opracowania w Historycznym Leksykonie dotycz¹ce informacji Niderlausitz
(£u¿yc Wschodnich) wed³ug doktora Rudolfa Lehman - znajduj¹ siê w Tomie II,
na str. 177 - 178 oraz w archiwach -  za³¹czników w miejskim Archiwum (Breslau)
Wroc³aw oraz Pragi. £¹cznie zebrane przez doktora habilitowanego Hanza
Ditricha Krausch.

Historyczne daty dotycz¹ce Bie¿yc:
Na rok 1000 og. 1094 ha mieszkañców 159.
Wieœ uformowana jako Sackgasse (œlepy zau³ek).
Ukszta³towanie terenu: nieforemne, nieregularne rozdzielone u¿ytki.
Nazwy wsi w ró¿nych okresach:
1000 rok - Bezdiez (serb. Bìšce)
1360 rok - Bezdicz
1499 rok - Grose Bezitz
1541 rok - Grossen Bezditz
1542 rok  - Grosbesicz
1578 rok - Gross Besitz (serb. Bìšce)
1945 rok - Bie¿yce
W³aœciciele ziemscy wsi Bie¿yc (Bìšce) w ró¿nych okresach:
Do roku 1541 wieœ nale¿y do Zakonu Benedyktynek - Klasztor w Gubinie.
Od 1541 roku wieœ nale¿y do ró¿nych w³aœcicieli, miêdzy inni: Schöneich,

Colsburg, Zawadsky.
Jako posiad³oœæ rycerska w latach 1890 - 1903 podzielona na ma³e gospodarstwa

rolne, które i tak po czêœci nale¿a³y do w³aœcicieli w Amtitz (obecnie Gêbice).

Struktura socjalna mieszkañców Bie¿yc (Besce) w latach 1708 - 1810
W wiêkszoœci to gospodarze rolni, ogrodnicy, tkacze, pracownicy dziennego

zarobku, w³aœciciele posiad³oœci rycerskich. od wieku XIX uprawiaj¹cy winoroœl¹,

1000 lat Bie¿yc

Jerzy Czbator
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posiadacze m³ynów.
oko³o 1800 roku w
Bie¿ycach ¿y³
m³ynarz Gotfried
Punke. Potomkowie
jego byli
m³ynarzami w
Kosarzynie i Wa³o-
wicach. Stary m³yn
w Bie¿ycach w 1935
roku by³ na napêd
e l e k t r y c z n y ,
przetrwa³ ostatni¹
wojnê. Zosta³
podpalony przez
m³odzie¿ ze wsi.
Zachowa³ siê jeszcze
j e d y n i e
wycementowany

cylindryczny otwór, w którym wpuszczony by³ ruchomy element zasadniczy m³yna.
W drugiej po³owie XIX wieku i na prze³omie XX wieku w powiecie Guben

czynnych by³o 12 kopalñ wêgla. Wêgiel wydobywano w piêciu lokalizacjach. Miêdzy
inni, w krótkim czasie, w Bie¿ycach.

Na przestrzeni wieków ludnoœæ Biezyc stale wzrasta³a. W 1000 roku liczy³a
159 mieszkañców, i kolejnych latach: 1864 roku liczy³a 259 mieszkañców, 1871
roku liczy³a 342 mieszkañców, 1900 roku liczy³a 399 mieszkañców, 1925 roku
liczy³a 464 mieszkañców, 1939 roku liczy³a 614 mieszkañców

Wed³ug zapisu autora Gandera Gross oznacza du¿a, np. du¿a osada, (klein -
oznacza ma³a, np. ma³a osada). Autor nadmienia, ¿e dane dotycz¹ce Bie¿yc (Gross
Besitz) znaleŸæ mo¿na na stronach 32, 96, 101,115, 139, 309, 579, 589.

Dane historyczne dotycz¹ce "Das Helige Land" Ziemia Œwiêta (na £u¿ycach
Wschodnich), ci¹gn¹cy siê a¿ do Niemtzch s¹ bardzo wa¿ne, gdy¿ mówi¹ o okresie
przedhistorycznym. Dane te s¹ najstarsz¹ metryk¹ - dokumentem na tych
ziemiach od 1 maja 1000 roku. Bie¿¹ce je¿eli chodzi o przynale¿noœæ koœcieln¹,
by³y podporz¹dkowane koœcio³owi klasztornemu w Guben.

Oko³o 1850 roku Bie¿yce otrzyma³y pozwolenie na za³o¿enie w³asnego
cmentarza. Stary cmentarz bie¿ycki by³ wykorzystywany do oko³o 1900 roku po
czym zosta³ rozszerzony o nowy cmentarz. Obecnie wzgórze, na którym sta³ m³yn
(zwane diabelskim wzgórzem) oraz cmentarz by³y poroœniête sosnowym lasem.

Wiatrak na diabelskim wzgórzu.
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Wed³ug wykazu z 1939 roku we wsi Bie¿yce mieszka³o 121 rodzin razem 614
mieszkañców.

W 1944 roku we wsi by³a stolarnia Moringa, Stelmach Woitke, rzeŸnia Kundego,
kowal Lehman, gospoda "Pod Lipami" (z sal¹, strzelnic¹, stawem ze z³otymi
rybkami i zwi¹zkiem obronno-strzeleckim), mistrz malarski Paul Sommer, który
by³ tak¿e stelmachem, m³yn do kaszy gryczanej, m³yn Ganika, stary dom Apepela
z otwartym kominkiem. Potem kolejno przedsiêbiorca transportowy Ruckert,
sklep kolonialny i piekarnia Ratera, który mia³ tak¿e magiel i ma³e gospodarstwo,
fabryka cementu Brahna, szewc Kawe, handlarz autami Lehman, towary
tekstylne Schneidera.

Du¿¹ s³awa cieszy³ siê kamieniarz Paulig, który by³ tak¿e rzeŸbiarzem i tworzy³
gipsowe formy dla gubeñskiej fabryki kapeluszy. Hermann Schule by³ ogrodnikiem
fachowcem od formowania ogrodów ró¿anych.

W przedwojennej wsi by³a szko³a, w której rz¹dzi³y nauczycielki: Fezke i
Gehlinge. By³a remiza stra¿acka, czêœciowo w czasie wojny wykorzystywana
do zamykania w niej krn¹brnych obcokrajowych robotników a w ostatniej
zimie ¿ebrz¹cych dzieci przymusowych robotników.

We wsi by³ dwór z 1885 roku. Wokó³ znajdowa³ siê piêkny park z fontann¹.
Dwór i wokó³ ca³y maj¹tek z hodowl¹ krów i œwiñ po II Wojnie Œwiatowej by³
zapleczem gospodarczym dla gubiñskiego szpitala. T¹ drog¹ szpital by³
zaopatrywany w mleko, miêso oraz inne produkty rolne jak na przyk³ad
ziemniaki i warzywa. Pocz¹tkowo, po wojnie, prace na gospodarstwie
wykonywali Niemcy. Kiedy w ramach repatriacji Niemcy opuœcili Bie¿yce,
maj¹tek zosta³ opuszczony. W wyniku zaniedbañ pa³ac zosta³ zniszczony i
rozebrany. Zniszczony te¿ zosta³ piêkny park i zabudowania gospodarcze.

W przedwojennej wsi by³ pomnik poœwiêcony ¿o³nierzom I wojny œwiatowej,
mieszkañcom wsi, którzy zginêli. Wieœ mia³a swój Plac Sportowy "Golling".

Luty 1945 roku przyniós³ mieszkañcom wsi Bie¿yce ucieczkê przed frontem.
Wozami drabiniastymi, wózkami rêcznymi i z tobo³kami udali siê na zachodni
brzeg Nysy £u¿yckiej na wczeœniej wyznaczone miejsce ewakuacji.

Wieœ Bie¿yce œciœle dzieli³a losy Gubina. Najciê¿sze chwile, zarówno dla
miasta i po³o¿onej nieopodal wioski, przyniós³ okres II wojny œwiatowej. Wieœ
znalaz³a siê w obrêbie dzia³añ bojowych. Umocnienia, okopy przebiega³y od
wsi Bie¿yce, dalej ulicami Miedzian¹, Krañcow¹, Cmentarn¹, D³ug¹ do Wzgórz
Gubiñskich. Wiele pocisków trafia³o w jej zabudowania, niszcz¹c je ca³kowicie
lub czêœciowo. W ten sposób zniknê³o 15 gospodarstw.

W artykule wykorzystano tekst H. Joachima Bergmana Gazeta
Gubiñska 2000 rok oraz wiedzê w³asn¹.
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Ludzie czêsto nadaj¹ swoje nazwy miejscom w swoim otoczeniu. Niekiedy
rodz¹ siê one zupe³nie  przypadkowo, jako efekt skojarzeñ wywo³anych
przez nazywane miejsca. Niejednokrotnie wi¹¿¹ siê z histori¹ danego
miejsca czy obiektu. S¹ to miejsca okreœlane zupe³nie przypadkowo i
nasuwaj¹ce siê ze skojarzeniami jakie nakreœla dane miejsce lub historia
z danym miejscem zwi¹zana. Tak powsta³y nazwy w Gubinie np. Ruski
Staw, Ambasada, Kamczatka itd. Podjê³am siê tego doœæ trudnego tematu
w oparciu o informacje uzyskane od Jerzego Czabatora, Adolfa Ledy i
w³asn¹ wiedzê, bowiem nasze dzieciñstwo i doros³e ¿ycie wi¹¿e siê z
Gubinem. Je¿eli nie my, to kto to zrobi?
Chcê jednoczeœnie wyjaœniæ Pañstwu, dlaczego o jednych miejscach czy
obiektach napisa³am wiêcej, a o drugich mniej. Zwi¹zane to jest z iloœci¹
uzyskanych informacji.
Przedstawiam zatem Pañstwu szereg nazw miejsc i obiektów z potocznymi
nazwami, jednoczeœnie prosz¹c o ewentualne uzupe³nienie.

“Ambasada”
Blok mieszkalny przy ulicy Legnickiej nr 41,43, 45. W latach 50 - tych

zakwaterowano tam przesiedleñców z terenów wschodnich by³ej
Rzeczpospolitej,  w ramach tzw.  II repatriacji. Byli to ludzie którzy w
rozmowach "zaci¹gali"  jêzykiem wschodnim, dlatego  Gubinianie nazwali to
miejsce rusk¹ ambasad¹. Jednymi z nowo zasiedlonych- jak mówi pani Irena
Banach - byli jej rodzice Anna i Jan Aru³kiewiczowie, którzy przyjechali z
Bia³orusi w 1957 roku. jak równie¿ Matusiewiczowie, czy Czybirowie. Dziœ
mieszkaj¹ tam potomkowie pierwszych osiedleñców, a nazwa tego miejsca
zosta³a tylko w pamiêci starszych gubinian.

Bal
Udaj¹c siê do Komorowa lub w okolice ulicy Kresowej  gubinianie zawsze

okreœlali dane miejsca: "Przed Balem", "Za Balem", "Ko³o Bala". Dlaczego?
Otó¿ w Komorowie przy ulicy Dolnej 1 znajduje siê dom jednorodzinny

Potoczne, nieoficjalne nazwy
miejsc i obiektów w Gubinie po

1945 roku

Urszula Kondracik
kula41@o2.pl
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piêtrowy, do którego wraz z ¿on¹ Mari¹ w roku 1957 wprowadzi³ siê Józef Bal.
Przyjechali z miejscowoœci Kamieñ. Dom nie by³ jego w³asnoœci¹. Czêœæ
pomieszczeñ na parterze z wejœciem od strony ul. Kresowej wynajmowa³a  od
samorz¹du Gminna Spó³dzielnia "Samopomoc Ch³opska" na prowadzenie sklepu
spo¿ywczego i zatrudni³a tam pana Józefa Bala jako sprzedawcê. Jak wspomina
Jan Ficnerowski, który jako pracownik Gminnej Spó³dzielni "SCh"
przeprowadza³ tam okresowe remanenty, pan Bal by³ bardzo ¿yczliwym i
uprzejmym cz³owiekiem. Sklep spo¿ywczy, w którym pracowa³ by³ jedynym w
okolicy. Cieszy³ siê du¿ym powodzeniem, gdy¿ w pobli¿u znajdowa³y siê koszary
i dla ¿o³nierzy by³ do najbli¿szy sklep, w którym mogli siê zaopatrywaæ w
artyku³y spo¿ywcze, a szczególnie w napoje alkoholowe. Pan Bal, cz³owiek o
s³usznej posturze doskonale sobie radzi³ z mundurowymi m³odzieñcami, gdy
wypili za du¿o piwa. Pod koniec lat 80-tych pan Bal przeszed³ na emeryturê.
Zmar³ 11.06.2004 roku. Obecnie dom jest nie zamieszka³y. Widaæ na nim oznaki
remontu. W miêdzyczasie okolice "ko³o Bala"siê zmieni³y. Powsta³ hotel, myjnia,
stacja paliw, pawilony handlowe, boisko sportowe. Mimo to starsi mieszkañcy
do dziœ mówi¹: "idê na myjniê ko³oBala", "stacja paliw za Balem". Pana Bala
ju¿ dawno nie ma wœród nas, ale ¿yje w naszej pamiêci.

“Ambasada”. Bloki mieszkalne przy ulicy Legnickiej nr 41,43, 45.
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Betoniarnia
Zak³ad P- 4 w Gubinie by³ jednym z piêciu  na terenie województwa

lubuskiego i wchodzi³ w sk³ad Zielonogórskich Zak³adów Produkcji Betonów.
Powsta³ w 1957 roku przy ulicy Spokojnej na terenie, gdzie przed wojn¹
Niemcy produkowali m.in. anteny do czo³gów. Pierwszym kierownikiem zosta³
pan Pietruszka (imiê ?). W firmie rozpoczêto produkcjê  pustaków
¿u¿lobetonowych "Alfa" i œcian wielkoblokowych. Pracownicy u¿ywali
skrótowej nazwy swojego zak³ady - po prostu "betoniarnia". Pocz¹tkowo
wiêkszoœæ prac wykonywano rêcznie pocz¹wszy od urobku ¿wiru, poprzez
wyrób masy betonowej, formowania, transport, do magazynowania gotowych
wyrobu w³¹cznie. W latach 1967-68 nast¹pi³a modernizacja hal
produkcyjnych, zak³ad wyposa¿ono w specjalistyczny sprzêt, urz¹dzenia i
maszyny. Poniewa¿ zak³ad po³o¿ony by³ blisko stacji PKP doprowadzono tu
bocznicê kolejow¹, która usprawni³a transport surowców do produkcji i
wyrobów gotowych.  Zak³ad zlikwidowano po przemianach ekonomiczno-
ustrojowych w 1993 roku, tory kolejowe zosta³y zdemontowane, a w miejscu
"betoniarni" obecnie odbywa siê skup z³omu. Ostatnim korownikiem zak³adu
by³ Tadeusz Szmit.

Bronia
Nazwa pochodzi od imienia w³aœcicielki sklepu. Pani Bronis³awa Nowak-

Cheñczko prowadzi³a sklep spo¿ywczy przy ulicy Œl¹skiej 34.  Mieszkañcy,
id¹c do sklepu po zakupy mówili: "idê do Broni". Pani Bronia by³a bardzo
uprzejma, a do klientów mówi³a "Kochaniutka" lub "Kochaniutki". By³a
równie¿ obrotn¹ osob¹. Szybka w obs³udze, a nale¿noœæ za towary oblicza³a -
lotem b³yskawicy - o³ówkiem na kartce papieru. Nie by³o wówczas ¿adnych
sumatorów, kalkulatorów i ... kas fiskalnych. W latach - najprawdopodobniej
- siedemdziesi¹tych sklep przejê³a "Spo³em" PSS, a po pani Broni nie ma
œladu. W Urzêdzie Stanu Cywilnego nie ma jej ju¿ na ewidencji. Nie wiemy
gdzie zmar³a i gdzie jest pochowana.

Góra Œmierci
Geograficzna nazwa to Wzgórza Gubiñskie. Ci¹gn¹ siê one od strony

Komorowa po Jaromirowice. Przed wojn¹ obsadzone drzewami owocowymi
(œliwka gubinka, jab³onie, grusze, czereœnie wiœnie, winogrona).W czasie
dzia³añ wojennych Niemcy zorganizowali na terenie wzgórz zmasowan¹
obronê. Opuszczaj¹c wzgórza i uciekaj¹c przed nacieraj¹cymi na zachód
wojskami radzieckimi, zaminowali gêsto ca³y ich teren. W latach 1945-46
minerzy 4 Pu³ku Saperów oczyœcili teren z min (zdetonowali 82 tys.
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niewybuchów), przy czym zginê³o kilku saperów. Mimo to pozosta³y
niewybuchy i jeszcze w latach piêædziesi¹tych zdarza³y siê przypadki detonacji,
które rozszarpywa³y na strzêpy lub okalecza³y ludzi i zwierzêta. St¹d nazwa
wzgórz zwi¹zana ze œmierci¹. Mój brat Ryszard kilkunastoletni ch³opiec -
pamiêtam - czêsto z kolegami udawa³ siê na wzgórza w celu poszukiwania
trofeów wojennych i zrywania owoców, które przynosi³ do domu. Co jakiœ
czas dociera³a do mieszkañców wiadomoœæ o œmierci lub okaleczeniu
szczególnie m³odych ch³opców. Rodzice moi dr¿eli o niego, zakazywali
"wycieczek" na wzgórza lecz m³odzieñcza ciekawoœæ zwyciê¿a³a. Robi³ swoje
w tajemnicy przed rodzicami. Nazwa wzgórz jest wiêc zwi¹zana z histori¹ II
wojny œwiatowej, funkcjonuje do dziœ i przypuszczam, ¿e pozostanie ju¿ na
zawsze.

Góra Szczawiowa
Góra Szczawiowa znajdowa³a siê na Wzgórzach Gubiñskich. Jak wspomina

Andrzej Winiszewski, w latach osiemdziesi¹tych  matki wysy³a³y tam swoje dzieci
po szczaw na zupê.  Najdorodniejszy znajdowa³y na wzgórzach. Od tego czasu
mamy mówi³y: idŸ po szczaw na Górê Szczawiow¹. Dzisiaj ta nazwa nie funkcjonuje.
Inne czasy, inne mo¿liwoœci zdobycia szczawiu, którego ma³o kto u¿ywa.

Gepelek
Garnizonowa Przychodnia Lekarska przy ul. Kresowej w skrócie zwana

"Gepelekiem", s³u¿y³a tylko ¿o³nierzom. Wojsko w 2001 roku wyprowadzono
z Gubina, a przychodnia dalej funkcjonuje pod nazw¹ Wojskowa
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ Gubin, nadal podlega
Ministerstwu Obrony i dalej s³u¿y by³ym ¿o³nierzom, spo³eczeñstwu Gubina
i okolic.

Kamczatka
Budynek - okaza³a willa - przy Alejach £u¿yckich. Przed wojn¹ w³asnoœæ

fabrykanta Wolfa. Po wojnie do lat siedemdziesi¹tych zajmowana  przez
dowództwo stacjonuj¹cych tu wówczas wojsk Armii Radzieckiej. Po jej
opuszczeniu, willa zosta³a przekazana zak³adom obuwia "Carina". Mieœci³a
siê w niej  biblioteka, hotel pracowniczy, klub. Po likwidacji zak³adu budynek
zosta³ sprzedany.

Koñski targ
Koñski targ znajdowa³ siê miêdzy ulicami Legnick¹ a Wieniawskiego w

pobli¿u by³ych Zak³adów Mleczarskich. Obecnie znajduje siê tam stacja
diagnostyczna i myjnia samochodowa, a w pobli¿u market "Biedronka". W
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miejscu tym w latach piêædziesi¹tych w ka¿dy wtorek i pi¹tek wozami konnymi
zje¿d¿ali siê rolnicy z okolicznych wsi. Handlowali tu koñmi, prosiêtami i
p³odami rolnymi. Konie przywi¹zywano do metalowych barierek, zak³adano
im na ³by worek z obrokiem i sta³y spokojnie. Rolnicy zawierali miêdzy sob¹
umowy sprzeda¿y przez podanie sobie d³oni i przebijanie ich przez œwiadka.
Dzieci zamieszka³e w pobli¿u - jak mówi Arek dziœ doros³y mê¿czyzna - gra³y
tam  w pi³kê i nazywali to miejsce "£¹czk¹". Prawdopodobnie targi odbywa³y
siê do lat osiemdziesi¹tych (trudno dziœ ustaliæ).

Kanar
Tak nazywano ¿o³nierzy Wojskowej S³u¿by Wewnêtrzna i kontrolerów

autobusów. Nazwa zniknê³a wraz z wyprowadzeniem wojska z Gubina, a
kontrolerów autobusów ju¿ te¿ nie ma, gdy¿ komunikacje miejsk¹ prowadz¹
podmioty prywatne. Jak niektórzy mówi¹: bogiem i carem w autobusie jest
jego kierowca.

Kamczatka
Okaza³a willa przy Alejach £u¿yckich nad rzek¹ Nysa £u¿ycka, przed wojn¹

w³asnoœæ rodziny Wolfów. Po wojnie sta³a siê siedzib¹ garnizonu wojsk
radzieckich. Dlaczego willê nazwano Kamczatk¹? Pewnie dlatego, ¿e
mieszkañcy kojarzyli Rosjan z pó³wyspem kamczackim le¿¹cym na skraju
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Rosji. Gubiñska willa po³o¿ona jest te¿ na skraju. Skraju miasta. Obiekt by³
ogrodzony drutami kolczastymi i nie mo¿na by³o siê do niej zbli¿aæ. Pilnowana
by³a przez ¿o³nierzy uzbrojonych w karabiny. W latach siedemdziesi¹tych
Rosjanie willê opuœcili, przejê³y j¹ Zak³ady Obuwia "Karina". Znajdowa³ siê
tam hotel pracowniczy, klub i biblioteka. Willa obecnie jest w³asnoœci¹
prywatn¹ Kurdyk

Nazwa pochodzi od nazwiska prowadz¹cego bar, Stanis³awa Kurdyka. Bar
piwny nale¿a³ do Spó³dzielni Inwalidów "Pokój". By³ to parterowy obiekt
zbudowany z paneli, u zbiegu ulic Nowej i Chopina - tu¿ przy obecnym rondzie.
Stanis³awa Kurdyk by³ pionierem Gubina. Przed prac¹ w barze, i
demobilizacj¹, s³u¿y³ w Wojskach Ochrony Pogranicza (WOP) i by³ szefem
stra¿nicy w ̄ ytowaniu. Po Jego œmierci (1974) baru prowadzi³ Edward Grabia.
Po przemianach ustrojowych bar rozebrani i nie ma po nim œlady.

Kurdyk
Nazwa pochodzi od nazwiska prowadz¹cego bar, Stanis³awa Kurdyka. Bar

piwny nale¿a³ do Spó³dzielni Inwalidów "Pokój". By³ to parterowy obiekt
zbudowany z paneli, u zbiegu ulic Nowej i Chopina - tu¿ przy obecnym rondzie.
Stanis³awa Kurdyk by³ pionierem Gubina. Przed prac¹ w barze, i
demobilizacj¹, s³u¿y³ w Wojskach Ochrony Pogranicza (WOP) i by³ szefem
stra¿nicy w ̄ ytowaniu. Po Jego œmierci (1974) baru prowadzi³ Edward Grabia.
Po przemianach ustrojowych bar rozebrani i nie ma po nim œlady.

£opaciarnia
Na pocz¹tku 1956 roku z Grudzi¹dza do Gubina  przyjecha³a doœæ du¿a

grupa m³odych mê¿czyzn do pracy (wœród nich fachowcy) celem przygotowania
produkcji w nowo powsta³ych  Gubiñskich Zak³adach Metalowych Przemys³u
Terenowego przy ul. Platanowej (dawniej ̄ ymierskiego). 10 maja 1956 ruszy³a
produkcja narzêdzi ogrodniczych przede wszystkim ³opat, szufli itp., st¹d
nazwa £opaciarnia. Zak³ad przez wiele lat siê rozwija³. W latach 90-tych
przechodzi³ reorganizacjê polegaj¹c¹ na po³¹czeniu siê z zak³adem w Kroœnie
Odrzañskim gdzie by³a dyrekcja, a w Gubinie pozosta³a funkcja kierownika
filii. Pamiêtam, ¿e w³adza miejska wraz z radnymi by³a bardzo zbulwersowana
tym posuniêciem, lecz interwencje "wy¿ej" nie poskutkowa³y. Zak³ad jednak
siê rozwija³. Produkowa³ wysokiej jakoœci urz¹dzenia, przede wszystkim dla
zak³adów gastronomicznych (trzony kuchenne gazowe i elektryczne,
wyparzacze do naczyñ itp.), które by³y nawet przedmiotem eksportu. W roku
2009 zak³ad zosta³ zlikwidowany, a maszyny i urz¹dzenia przeniesiono do
zak³adu w Kroœnie Odrzañskim, który nadal funkcjonuje. Obiekty po zak³adzie
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przez wiele lat popada³y w ruinê. Po latach budynek biurowy i jedna hala
produkcyjna zosta³y sprzedane - nie bêd¹ "straszyæ" mieszkañców swoim
wygl¹dem, a poprawi¹ estetykê tego miejsca. W jednej z hal odbywa siê
sprzeda¿ stali, natomiast biurowiec przechodzi remont kapitalny.

£¹czka Platanowa
£¹czka znajdowa³a siê miêdzy ulic¹ Miodow¹ (E. Plater) a Platanowa (Gen.

¯ymierskiego). Obecnie na "£¹czce" stoi market "Biedronka". Tê informacjê
przekaza³  Andrzej Winiszewski, który  mieszka³ w pobli¿u. Tam zbierali siê
ch³opcy z okolicy, by graæ w pi³kê no¿n¹. Nazwa wi¹¿e siê z tym, ¿e przy ulicy
Platanowej rosn¹ drzewa z gatunku platanów. O nazwie tego miejsca
pamiêtaj¹ tylko ci, którzy tam grali w pi³kê.

Maleñka
To nazwa kawiarni, która funkcjonowa³a od koñca lat szeœædziesi¹tych przy

ul. gen. Œwierczewskiego (obecnie Szkolna) w miejscu dzisiejszej "¯abki". W
sk³ad kawiarni wchodzi³y pomieszczenia dzisiejszego sklepu i pomieszczenia
przylegaj¹ce do których wchodzi³o siê po kilku schodkach. Obecnie "¯abka"
czêœæ pomieszczeñ wynajmuje od "Spo³em" PSS, a górna czêœæ lokalu od lat
stoi nieczynna. Od czasu do czasu - chocia¿ bardzo rzadko - starsi gubinianie,
id¹c do "¯abki" mówi¹: "Idê do Maleñkiej".

Mordownia
"Mordownie" by³y dwie. Jedna to "Zag³oba" przy ul. Œl¹skiej 32, a druga -

"bar "Sam" przy Kresowej 9. Funkcjonowa³y prawdopodobnie od lat
piêædziesi¹tych i zosta³y utworzone dla tzw. klasy robotniczej. W dni wyp³aty
bary pêka³y w szwach. Czêsto musia³a tam interweniowaæ ówczesna milicja,
gdy¿ po spo¿yciu nadmiernej iloœci alkoholu goœcie barów w dyskusjach
u¿ywali argumentów w postaci piêœci. Poniewa¿ bary znajdowa³y siê na
parterze budynków mieszkalnych, lokatorzy nieustannie skar¿yli siê w³adzom
miejskim na zak³ócanie spokoju i zanieczyszczanie terenu wokó³. Co rusz
toczy³y siê sprawy karne przed ówczesnym Kolegium Orzekaj¹cym. Pod koniec
lat dziewiêædziesi¹tych zosta³ zlikwidowany bar przy Œl¹skiej, a nieco póŸniej
przy Kresowej. Pomieszczenia przy Œl¹skiej zosta³y przeznaczone na
mieszkanie, a przy Kresowej na dzia³alnoœæ handlow¹, która nie przetrwa³a
próby czasu. Obecnie funkcjonuje tam biuro porad prawnych.

Pacan
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Nazwa pochodzi od nazwiska Pacanowski. Chodzi o handlowca, który po
wojnie w latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych prowadzi³ sklep z
pasmanteri¹, krawatami na gumce - tak mówi Adolf Leda - i dewocjonaliami.
Mówili, ¿e handlowa³ tak¿e myd³em i powid³em. Sklep znajdowa³ siê w ju¿
nieistniej¹cym budynku naprzeciw "Wudetu", dziœ w jego miejscu znajduje
siê parking. Henryk Pacanowski wraz z ¿on¹ przyby³ do Gubina z Poznania
tu¿ po wojnie. Zamieszka³ przy ul. T. Koœciuszki. W pocz¹tkowym okresie
prowadzi³  restauracjê "Tatrzañska" przy ul. Poznañskiej (obecnie Kresowa).
Za s³uchanie  radia "Wolna Europa" i komentowanie audycji skazany zosta³
na karê wiêzienia. Pañstwo Pacanowscy od lat nie ¿yj¹ i tylko starsi
Gubinianie Ich pamiêtaj¹.

Poñczoszarnia
To jeden z pierwszych zak³adów pracy po wojnie, bo ju¿ w lipcu1945 ruszy³a

produkcja na bazie maszyn i urz¹dzeñ oraz zapasów przêdzy pozostawionych
przez Niemców, a jeszcze nie skradzionych przez Armiê Czerwon¹. Zak³ad
otrzyma³ oficjalna nazwê Fabryka Skarpet i Poñczoch We³nianych, a w roku
1946 nazwê Fabryka Poñczoch i Skarpet pod zarz¹dem powszechnej
Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej w Gubinie.  Mieœci³ siê w budynku przy ulicy
Fabrycznej 5. Obecnie znajduje siê tam siedziba Powszechnej Spó³dzielni
Spo¿ywców "Spo³em" i piekarnia. W Poñczoszarni by³o zatrudnionych 38
pracowników g³ównie kobiety, które pracowa³y na rêcznych maszynach. Czêœæ
pracowników - m³ode dziewczyny - przyjecha³a z centralnej Polski.
Produkowano poñczochy, skarpety i robiono tam równie¿ zabawki. Jak
wspomina jedna z by³ych pracownic, wybrakowane skarpety i poñczochy
otrzymywa³y w prezencie.

Pierwszym kierownikiem by³ Jan Œwiba pochodz¹cy z £odzi, a ostatnim,
przed reorganizacj¹, Franciszek Felkel. W roku 1962 poñczoszarnia zosta³a
w³¹czona do Zak³adów Przemys³u Dziewiarskiego "Diana".

Ruski staw
¯o³nierze Armii Czerwonej po raz pierwszy zawitali do Gubina w lutym

1945 w trakcie II Wojny Œwiatowej sk¹d parli na Zachód do Berlina. Po raz
drugi trafili prawdopodobnie ( trudno dziœ ustaliæ) w 1956 i data ta ³¹czy siê
z powstaniem Uk³adu Warszawskiego jak twierdzi Henryk Stachowicz, który
w tym czasie by³ mieszkañcem ulicy Œl¹skiej w pobli¿u stawu. Do
stacjonowania i wype³niania zadañ specjalnych zostali skierowani tu ¿o³nierze
wojsk radiolokacyjnych. Powsta³ posterunek, który sk³ada³ siê z regu³y z 25-
30 ¿o³nierzy- w tym ¿o³nierze zawodowi w liczbie do 10 osób. Posterunki by³y
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wyposa¿one w stacje radiolokacyjne na samochodach. Zadaniem ich by³o
œledzenie startów samolotów zachodnioniemieckich. W przypadku namiarów
powadzonych z Gubina, dotyczy³o samolotów startuj¹cych z lotnisk w Berlinie
Zachodnim. Pierwszym miejscem w którym ulokowali siê Rosjanie, to teren
stawu po³o¿onego miêdzy ulic¹ Œl¹sk¹, a Chodkiewicza, dlatego gubinianie
nadali temu miejscu nazwê" Ruski Staw". Tam znajdowa³a siê piêkna willa
zajmowana prze komendanta garnizonu, któr¹ przy jej opuszczaniu Rosjanie
wysadzili w powietrze. D³ugo tam nie stacjonowali, przenieœli siê na tereny
przy wsi Gubinek, gdzie przebywali z urz¹dzeniami radarowymi przebywali
oko³o 7 lat. Przenieœli siê na Wzgórza Gubiñskie, gdzie uzyskali lepszy zasiêg
stacji radarowej. Siedzib¹ dowództwa by³a willa przy  Alejach £u¿yckich
zwana "Kamczatk¹".

Ska³ki
To miejsce na Wzgórzach Gubiñskich przy by³ej Wie¿y Bismarcka, na które

mo¿na wejœæ od ulicy Tobruk. W roku 1905 budowê wie¿y zainicjowa³ Albert
Koenig w³aœciciel drukarni i wydawca ksi¹¿ek oraz lokalnej gazety. Wie¿e
oddano do u¿ytku 2 wrzeœnia 1908 roku. Do jej budowy u¿yto granitu i
czerwonej palonej ceg³y. Nad ³ukiem pó³kolistym portalu wejœciowego
umieszczono herb Bismarcka i napis "BISMARCK". Na pocz¹tku 1945 roku
wie¿a jeszcze mia³a siê dobrze. Kiedy w kierunku Guben nadci¹ga³y wojska
radzieckie, ¿o³nierze niemieccy - broni¹c miasta - w obawie, i¿ mo¿e zostaæ
wykorzystana jako punkt obserwacyjny przeciwnika, wie¿ê  wysadzili.
Pozosta³y po niej gruzy, które z czasem usuniêto, ale niewielkie fragmenty
wie¿y  pozosta³y do dziœ. Gubiñska m³odzie¿ zamieszka³a w okolicach nazwa³a
to miejsce "ska³kami". Tam siê umawia³a na spotkania u¿ywaj¹c has³a:
idziemy na "ska³ki". By³y to lata osiemdziesi¹te XX wieku - jak wspomina
jeden z uczestników tych spotkañ-  Andrzej Winiszewski, obecny dyrektor
Gubiñskiego Domu Kultury.

£¹czka  platanowa
To miejsce miêdzy ulicami gen. ̄ ymierskiego (obecnie Platanowa), a Emilii

Plater (obecnie Miodowa), na którym obecnie stoi market "Biedronka". Tam
spotyka³a siê  okoliczna m³odzie¿ i gra³a w pi³kê no¿n¹.  Nazwa tego miejsca
kojarzy siê z tym, ¿e przy ulicy Gen. ̄ ymierskiego (obecnie Platanowa), rosn¹
okaza³e drzewa z gatunku platanów.

Na murku
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Miêdzy przedszkolem nr 3, a blokiem mieszkalnym przy ul. Krzywoustego
znajdowa³ siê piêkny sad owocowy. Po obecnej ulicy Krzywoustego przebiega³a
œcie¿ka, odgrodzona z dwóch stron siatk¹. Œcie¿ka skraca³a drogê przede
wszystkim do szko³y przy ulicy Piastowskiej. Pozosta³ tam odcinek murku
ceglanego po dawnym ogrodzeniu i tam m³odzie¿ umawia³a siê na spotkania
daj¹c has³o: spotykamy siê "na murku".

Rolniczak
W œrodowisku gubiñskim tak nazywano Dwuzimow¹ Szko³ê Rolniczo -

Ogrodnicz¹  przy ul. Kazimierza Pu³askiego, która powsta³a w 1959 roku, a
jej za³o¿ycielem by³ Herbert Limbach. Naukê rozpoczê³o 20 uczniów, a w roku
1963 by³o ich ju¿ 100. Szko³a posiada³a wówczas: dzia³ organizacji rolnych,
pracownie ¿ywienia rodziny, pracowniê zaopatrzenia rodziny w odzie¿,
skromne warsztaty, gabinet ogrodniczo-zootechniczny, jedna sale lekcyjn¹,
kuchniê, œwietlicê i kilka sypialñ w tworzonym internecie. Szko³a prowadzi³a
sto³ówkê dla uczniów i kadry w oparciu o w³asne warzywa i miêso z w³asnej
hodowli œwiñ. W 1960 roku, w tym samym budynku powsta³a równie¿
Zasadnicza Szko³a Rolnicza. W 1970 roku by³a to ju¿ Zasadnicza Szko³a
Zawodowa i Technikum Rolnicze, a w1964 roku  ju¿ Zespó³ Szkó³ Rolniczych.
D³ugoletnim dyrektorem by³ Józef Bartkowiak.  Szko³a wspó³pracowa³a z
odpowiednikami we Francji, Niemczech, Szwajcarii, gdzie m³odzie¿
przebywa³a na praktykach. W roku 2010  zmieni³a nazwê na Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych, a w 2016 na Europejskie Centrum Kszta³cenia
Zawodowego i Ustawicznego.

Wudet
By³  to Wiejski Dom Towarowy przy ulicy 3 Maja 2, Gminnej Spó³dzielni

"Samopomoc Ch³opska" (GS). W przesz³oœci w budynku GS prowadzi³a handel
na wszystkich kondygnacjach. Tu mo¿na by³o kupiæ artyku³y zawi¹zane z
elektrycznoœci¹, rowery wraz z akcesoriami, tkaniny, odzie¿ i wiele innych
przewdmiotów. Patrz¹c na to z perspektywy czasu, by³a to swoista Galeria
Handlowa i najwiêkszy obiekt handlowy w Gubinie. Po przemianach
ustrojowych GS zakoñczy³a dzia³alnoœæ handlow¹, a pomieszczenia
wynajmuje: na parterze sklep "Seba" z artyku³ami papierniczymi, biurowymi
itp., na I i II piêtrze odbywa siê produkcja odzie¿y damskiej, a na III siedziba
Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej z Izb¹ Muzealn¹. Nazwa "wudet"
nadal funkcjonuje.

U Jana
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Bar przy ul. ¯ymierskiego nr 14 (obecnie Platanowa) z alkoholem i piwem
prowadzony przez Ludwikê Jutrzenkê, której pomaga³ m¹¿ Jan. Mê¿czyŸni,
którzy po pracy, a szczególnie w dzieñ wyp³aty umawiali siê na wódkê lub
piwo mówili: "Idziemy do Jana". Bar powsta³ w 1946 roku, a zaprzesta³
dzia³alnoœæ w latach piêædziesi¹tych. Pani  Jutrzenka zatrudni³a siê w PSS
"Spo³em", gdzie by³a barmank¹ w kawiarni "Maleñka" przy ul.
Œwierczewskiego (obecnie Szkolna.) W tym miejscu funkcjonuje obecnie sklep
¯abka".

U Marsza³kowej
Tu¿ przy bramie dekoracyjnej - ul. D¹browskiego - sta³ drewniany kiosk

nale¿¹cy do Spó³dzielni Ogrodniczej. Sprzedawczyni¹ by³a tu pani
Marsza³kowa, od której pochodzi nadana przez mieszkañców nazwa kiosku.
Sprzedawa³a nasiona, nawozy, narzêdzia, ogrodnicze itp. Najprawdopodobniej
obiekt zosta³ rozebrany w latach dziewiêædziesi¹tych wraz z likwidacj¹
Spó³dzielni. Nie znamy kolejnych losów pani Marsza³kowej.

¯ó³te dachy
To szereg murowanych obiektów parterowych miêdzy ulicami Kinowa i  3

Maja (przy aptece "Pod Baszt¹"). Zosta³y wybudowane w 1970 roku przez
PSS "Spo³em", którego prezesem wówczas by³ œp. Emil Panek. Jest to siedem
pomioeszczeñ przeznaczonych na handel i us³ugi. Nazwa "¯ó³te Dachy"
pochodzi od koloru falistego dachu, którym pokryto obiekt. Nazwê nadali
pracownicy Spó³dzielni. W roku1990 po przemianach ustrojowych i
ekonomicznych w Polsce prezes PSS "Spo³em" Józef Domañ obiekty
gruntownie zmodernizowa³, ³¹cznie z wymian¹ pokrycia dachowego na
ceramiczne koloru bordowego. Nazwa tego miejsca jest nadal u¿ywana.

Przy pisania artyku³u wykorzysta³am artyku³y z biuletynów SPZG,
informacje uzyskane od mieszkañców i wiedzê w³asn¹. Proszê

Czytelników o uwagi i podpowiedzi, o jakich obiektach i miejscach
nie wspomnia³am.
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Bogus³aw Sachar
W jednym z ubieg³orocznych biuletynów SPZG "Gubin i Okolice" Urszula

Kondracik pisz¹c o ¿o³nierzach spod Monte Cassino wymienia miêdzy innymi
nazwisko interesuj¹cej postaci jak¹ by³ Bogus³aw Sachar - m³odociany ¿o³nierz
wrzeœnia, jeniec niemieckiego obozu i sowieckich ³agrów, ¿o³nierz Polskich Si³
Zbrojnych na Zachodzie, budowlaniec, rzeŸbiarz amator, dzia³acz solidarnoœciowy.
Mieszkaniec Gubina w latach 1947- 1975.

Urodzi³ siê 5 marca 1926 roku w £êcznie woj. lubelskie z matki Zofii, ojca
Seweryna. Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³ w czerwcu 1939 roku w Che³mie
Lubelskim. W zawierusze wojennej wrzeœnia 1939 ubra³ siê w znaleziony polski
mundur, uzbroi³ w porzucony karabin, w ten sposób chc¹c do³¹czyæ do walcz¹cego
Wojska Polskiego. Nie zd¹¿y³. Pod Lublinem zosta³ wziêty przez Niemców do
niewoli i potraktowany przez nich, jak doros³y ¿o³nierz, a nie ma³oletni (jak pisze
w swoich wspomnieniach, wygl¹da³ na starszego). W okolicach dzisiejszego
Jab³onowa uciek³ z konwoju, prawie dwa miesi¹ce trwa³ jego powrót do rodziny
w Che³mie Lubelskim. Wykurowany po trudach dotarcia do rodziny, nawi¹za³
kontakt z kolegami z ulicy i ze szko³y. Zbierali oni porzucon¹ broñ, amunicjê i
wyposa¿enie wojskowe, z myœl¹ o przysz³ej walce z okupantem. Dzia³alnoœæ ta
nie usz³a uwadze Niemców i B. Sachar musia³ uciekaæ. Do³¹czy³ do grupy, która
postanawia przedostaæ siê przez Wêgry do Francji, do tworzonego przez gen.
W³adys³awa Sikorskiego Wojska Polskiego. Z³apany na granicy sowiecko-
wêgierskiej przez sowieckich pograniczników, po brutalnym œledztwie zosta³
osadzony w okolicach Starobielska, nastêpnie wywieziony do ³agrów w Komi
(republika autonomiczna ZSRR). Zatrudniono go niewolniczo, w ciê¿kich
warunkach, przy wyrêbie lasu i budowie dróg. We wrzeœniu 1941 roku na
podstawie uk³adu Majski-Sikorski objê³a go tzw. amnestia.

Przy zwolnieniu otrzyma³ bochenek chleba, trzy œledzie i 80 rubli. Z wielkim
trudem dotar³ do Taszkientu, gdzie w miejscowoœciach Tasztat i Margielan
formowa³a siê 9 Dywizja Piechoty tzw. Armii Andersa. Dodaj¹c sobie rok zosta³
wcielony do 9 kompanii przeciwpancernej. W po³owie marca 1942 roku po
ewakuacji wojska do Palestyny znalaz³ siê w 3 Karpackim Pu³ku Artylerii
Przeciwpancernej, w szeregach którego przeszed³ ca³y szlak bojowy. Za bitwê o
Monte Cassino zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych i Krzy¿em Monte Cassino
i innymi odznaczeniami. Koniec wojny zasta³ go w 1946 roku we W³oszech, 3
Dywizja Strzelców Karpackich, w sk³ad której wchodzi³ pu³k Sachara, zosta³a
przewieziona do Anglii, a w 1947 roku rozwi¹zana. B Sachar wraca do Kraju.

Adolf Leda
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Rodziny w Che³mie
Lubelskim nie
zastaje, odnajduje j¹
w Gubinie - ju¿
urz¹dzon¹.

Ojciec - oficer WOP,
lekarz weterynarii,
matka - przewod-
nicz¹ca Zarz¹du
Powiatowego Ligi
Kobiet, najstarsza
siostra - pe³nomocnik
PCK (kolejno -
powiatowy, woje-
wódzki, krajowy), m¹¿
- urzêdnik PUR-u.
Druga siostra by³a
ksiêgow¹, jej m¹¿
oficerem zawodowym,
najm³odsza siostra
pracowa³a w Komen-
dzie Powiatowej
"S³u¿ba Polsce".
Wszyscy mieszkali pod

jednym dachem, prowadz¹c towarzyskie ¿ycie. W ich domu zawsze by³o pe³no goœci.
Ojciec Bogus³awa dba³ o zdemobilizowanych ¿o³nierzy WOP-u osiedlaj¹cych

siê w Gubinie i pomagaj¹c im w za³atwieniu pracy, synowi nie za³atwi³, który po
latach wspomina³ tak:

- "Gdy zwraca³em siê do kogoœ z rodziny o za³atwienie mi pracy s³ysza³em
tylko jedno, - tyle przeszed³eœ w czasie wojny, musisz odpocz¹æ, nic ci przecie¿ nie
brakuje. I rzeczywiœcie nic mi nie brakowa³o, bo i kieszonkowego mi nikt nie
sk¹pi³ chocia¿ nigdy o to nie prosi³em. Wystarczy³o, ¿e wieczorem, czy w niedzielê
nie wychodzi³em "na miasto", ju¿ ktoœ z rodziny wciska³ mi do rêki 500 z³otych i
mówi³, idŸ zabaw siê, co bêdziesz siedzia³ w domu. Ale ja pragn¹³em czegoœ innego,
czego mi odmawiali - aby za³atwili mi pracê".

B. Sachar, andersowiec - których w³adza ludowa nie lubi³a, znalaz³ w koñcu
zatrudnienie w Spó³dzielni Remontowo-Budowlanej "Nowa Era", w której pracowa³
do koñca pobytu w Gubinie. W tym czasie pozna³ Helenê Stachowsk¹ (1931-2003).
Ze tego zwi¹zku urodzili siê Andrzej (1958- 2015) i Bogdan (1960-2016).
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Ma³o kto dziœ wie, ¿e by³ on pomys³odawc¹ wykorzystania g³azu w Parku
Mickiewicza na umieszczeniu na nim tablicy poœwiêconej wieszczowi w 1956
roku, na miejsce tablicy upamiêtniaj¹cej Adolpha Jackehky, zdemontowanej
krótko po wojnie.

Niezale¿nie od smyka³ki do kamieniarstwa, amatorsko zajmowa³ siê
snycerstwem, co zaowocowa³o interesuj¹cymi rzeŸbami. Rodzina w Gubinie
jest w posiadaniu kilku rzeŸb postaci nawi¹zuj¹cych do Jego prze¿yæ wojennych.
Najbardziej interesuj¹cym jest pomnik sk³adaj¹cy siê z kilku elementów (jak
widaæ na za³¹czonym zdjêciu), na którego postumencie opisany jest ca³y szlak
bojowy Dywizji Strzelców Karpackich oraz - jak s¹dzê - symboliczny grób, w
którym pochowano nadziejê na woln¹ Polskê.

W wyniku nieporozumieñ rodzinnych B. Sachar spakowa³ manatki, wsiad³
na ulubiony motocykl i wyjecha³ w rodzinne strony, do Che³ma Lubelskiego.
Zaczyna nowy rozdzia³ w swoim ¿yciu, o którym niestety ju¿ nic nie wiem.

Wiem tyle, ¿e w nowym miejscu - poza praca zawodow¹ - zajmowa³ siê nadal
rzeŸbieniem w drewnie, w tym postaci œwiêtych na zamówienie okolicznych
parafii. Wiadomo mi to z przekazu odwiedzaj¹cych go kolegów - by³ych
wspó³pracowników "Nowej Ery" w Gubinie.

Okres powstawania solidarnoœciowych zwi¹zków zawodowych i stanu
wojennego najlepiej obrazuje fragment Jego wspomnieñ: "W roku 1980
zorganizowa³em "Solidarnoœæ" na terenie mego zak³adu pracy, zosta³em
przewodnicz¹cym Komisji Zak³adowej, jednoczeœnie by³em cz³onkiem Zarz¹du
Regionu Che³mskiego, delegatem na Krajowy Zjazd. Zrobi³em porz¹dek z
nomenklatur¹ na terenie zak³adu, a 13 grudnia zosta³em aresztowany i
osadzony w wiêzieniu, nastêpnie znalaz³em siê w selekcyjnym Oœrodku
Internowania w Dar³ówku k/Koszalina. Zwolniony zosta³em 5 lipca 1982 roku
pod warunkiem, ¿e wyemigrujê z Polski. S³u¿ba Bezpieczeñstwa (SB) sama
wystawi³a mi paszport na jednokrotne przekroczenie granicy, bez prawa
powrotu. Zmuszono mnie do podpisania zobowi¹zania do wyemigrowania.
Mia³em ci¹g³e wezwania do SB i ponaglania do emigracji w ci¹gu ca³ego stanu
wojennego".

W pewnym okresie (nie uda³o mi siê ustaliæ) zosta³ cz³onkiem Krajowej Rady
Koordynacyjnej Polskiej Ligii Praw Cz³owieka akredytowanej w
Miêdzynarodowej Lidze Praw Cz³owieka we Francji, co wed³ug Jego s³ów
ostudzi³o "opiekunów" z SB, których szczerze nienawidzi³ i z tym wcale nie
kry³ siê.

Bogus³aw Sachar zmar³ w 2004 roku. Pochowany zosta³ na cmentarzu w
rodzinnym Che³mie Lubelskim.
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Jadwiga Warzyñska
warzynska.jagoda@gmail.com

Wieœ Chlebowo po³o¿ona jest w pobli¿u Odry. Nazwa wywodzi siê od
s³owiañskiej nazwy pieczywo - chleb, która funkcjonuje w tej samej formie
zarówno po polsku i po ³u¿ycku. W kronice ³aciñskiej z 1295 roku miejscowoœæ
wymieniona jest w zlatynizowanej formie Schwchleb oraz Nemaschleb. Niemcy
chc¹c zatrzeæ œlady ³u¿yckie zmienili nazwê Nemaschleba na ca³kowicie
niemiecka nazwê Lindenhain. W 1947 roku po wojnie potwierdzono nazwê
Niemaszchleba i dopiero opublikowane w 1953 roku zarz¹dzenie Prezesa Rady
Ministrów zmienia na nazwê Chlebowo.

Jest najwiêksz¹ wiosk¹ w gminie Gubin. Liczy ponad 600 mieszkañców.
Posiada: Koœció³ z XIII wieku, OSP, Szko³ê Podstawow¹, boisko do pi³ki no¿nej,
Orlik i inne urz¹dzenia rekreacyjne. W 2007 roku dwie nauczycielki ze szko³y,
dwie Anie (Durawa i P³etenicka) wymyœli³y œwiêto dla Chlebowa. “Przegada³y”
pomys³, napisa³y projekt, który przedstawi³y do Gminy Gubin. Projekt zosta³
zaakceptowany i pilotowany. Wraz ze s¹siaduj¹c¹ wiosk¹ po stronie
niemieckiej Ratzdorf i jej stra¿¹ po¿arn¹ zawi¹za³a siê wspó³praca która
zaowocowa³a transgranicznym œwiêtem chleba. Œwiêto zorganizowano 23
wrzeœnia 2007roku pod tytu³em "prze³ammy siê chlebem". Projekt zosta³
wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Regionalnego w
ramach programu INTERREG III A Polska (woj. lubuskie), kraj zwi¹zkowy
Brandenburgia, fundusz Mikroprojektów Euroregionu "Sprewa-Nysa- Bóbr"
oraz bud¿etu pañstwa. Projekt ten zosta³ zrealizowany przez Stowarzyszenie
na rzecz Rozwoju, Urz¹d Gminy Gubin i Radê So³eck¹ Chlebowo.

Na pierwsze Œwiêto Chleba pt. "Wpadnij na bochenek" zaproszono goœci z
Niemiec, Krosna Odrzañskiego, Gubina i okolicznych miejscowoœci gminy
Gubin. Pierwszy pokaz pieczenia chleba odby³ siê u p. Stobieckich, którzy
posiadali piec chlebowy, pod okiem pani Marii Zieliñskiej i piekarza Mariusza
Wêdo³owskiego. Pieczenie rzeŸb z ciasta chlebowego odby³o siê w piekarni
"Mira" gdzie pan Tomasz Walczak pokaza³ dzieciom jak wyrabia siê ciasto i
jak upiec bu³kê i rogala. I tak corocznym œwiêtom chleba towarzyszy³y
konkursy pieczenia chleba, ubijania mas³a, konkurs piekarnia na medal.
Towarzyszy³y równie¿ wystêpy artystów z Gubina, woj. lubuskiego i z Polski.
W 2014 roku powsta³ pomys³ na konkurs wieñców do¿ynkowych. W 2022

"Prze³ammy siê chlebem"
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roku odby³y siê do¿ynki powiatowo-gminne. Tradycji sta³o siê zadoœæ - odby³o
siê ubijanie mas³a, zajadanie siê pajd¹ chleba ze smalcem i ogóreczkiem. Odby³a
siê loteria fantowa, serwowano pyszne potrawy i ciasta. Odby³ siê konkurs na
gminny wieniec do¿ynkowy i powiatowy. Impreza trwa³a od godz. 14.oo, goœci
bez liku. Atmosfera gor¹ca i przyjazna. Wyst¹pi³y Gubiñskie £u¿yczanki oraz
zespól z Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Chlebowa. G³ównym goœciem uroczystoœci
by³a piosenkarka Schazza. Impreza zakoñczona dyskotek¹.
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Ci, co odeszli ...

Kazimierz UŸdzicki
Prof. zw. dr hab. in¿. Kazimierz UŸdzicki urodzi³

siê 5 listopada 1933  w miejscowoœci Cz¹pienica
dawne województwo w³oc³awskie. Szko³ê
Podstawow¹ w Szczutowie ukoñczy³ w 1949 roku,
a  nastêpnie do roku1951 uczêszcza³ do
Zasadniczej Szko³y Zawodowej Metalowej w
Rypinie. Dalszym  etapem nauki by³o Technikum
Przemys³owo-Pedagogiczne we W³oc³awku o
specjalnoœci - obróbka skrawaniem. Które
ukoñczy³ w 1955 roku, aby rozpocz¹æ pracê
nauczyciela w Zasadniczej Szkole Metalowej w
Œwiebodzinie zgodnie z kwalifikacjami. Po
odbyciu w latach 1955-1957 zasadniczej s³u¿by
wojskowej w Dywizyjnej Szkole Podoficerskiej w

Brzegu podj¹³ pracê w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gubinie. Tam oprócz
obowi¹zków nauczyciela pe³ni³ funkcjê kierownika internatu i kierownika
warsztatów.

Pracuj¹c w Gubinie podj¹³ studia w Zaocznym Studium Nauczycielskim
we W³oc³awku, które ukoñczy³ w 1964 roku. Po rocznej przerwie rozpocz¹³
studia zaoczne na Wydziale Humanistycznym Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
w Gdañsku gdzie w roku 1969 uzyska³ stopieñ magistra pedagogiki. Pracuj¹c
od 1972 roku w Wy¿szej Szkole Nauczycielskiej, a  nastêpnie w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej i Uniwersytecie Zielonogórskim, obroni³ w 1974 r.
pracê doktorsk¹. W wyniku tego przewodu uzyska³ stopieñ doktora nauk
humanistycznych. Jednoczeœnie studiowa³ w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej
w Zielonej Górze, któr¹ ukoñczy³ uzyskuj¹c tytu³ in¿yniera mechanika ze
specjalnoœci¹ - technologia. W Uniwersytecie im. Marcina Lutra w Halle-
Wittenberg (1979-1982) uzyska³ stopieñ naukowy dr. hab. wychowania
technicznego, a w roku 1991 prof. nadzw. nauk humanistycznych, zaœ w
1997 roku tytu³ profesora nauk humanistycznych.

Prof. Kazimierz UŸdzicki by³ zatrudniony w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej
w Zielonej Górze: Zak³ad Wychowania Technicznego:wyk³adowca 1972-1973;
st. wyk³adowca 1973-1974: adiunkt 1974-1982 oraz w Instytucie Techniki:
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docent 1982-1991, prof. nadzw. 1991-1997, prof. zw. 1997-2000 i Katedrze
Pedagogiki Pracy: prof. zwyczajny 2000-2005. Prof. Kazimierz UŸdzicki
pracowa³ równie¿ w: Uniwersytecie w Halle 1985-1986, Uniwersytecie
Technicznym w Cottbus 1991-1992, Uniwersytecie Brandenburskim w
Poczdamie 1991-1992, Uniwersytecie Szczeciñskim 1987-1990, WSP w
Bydgoszczy 1993-1994, WSP TWP w Warszawie w latach 1994-2006. Prof.
Kazimierz UŸdzicki pe³ni³ funkcje w WSP w Zielonej Górze: Kierownik
Zak³adu Techniki 1977-1983, Kierownik Zak³adu Technologii 1991-2000,
Dyrektor instytutu Techniki 1983-1988, Dziekan Wydzia³u Matematyki,
Fizyki i Techniki 1984-1987, Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy
Uniwersytetu Zielonogórskiego 2000-2005. Prof. Kazimierz UŸdzicki by³
Przewodnicz¹cym Zespo³u Ekspertów do spraw Wychowania Technicznego
przy Ministrze Edukacji Narodowej 1984-1990. Jest autorem prawie 300
publikacji naukowych, w tym 17 monografii.
Wypromowa³ 8 doktorów, przygotowa³ 40 recenzji prac doktorskich, 16
recenzji i ocen dorobku naukowego na stopieñ naukowy dra hab. oraz 11
opinii i ocen dorobku na tytu³ profesora. Ponadto w ci¹gu swojej pracy w
uczelniach wy¿szych wypromowa³ ponad 1500 magistrów oraz ponad 450
licencjatów.
Profesor dosta³ za swoj¹ pracê liczne nagrody i wyró¿nienia, m.in. zosta³
odznaczony; Z³ot¹ Odznak¹ ZNP, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹ za
Zas³ugi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Honorow¹ Odznak¹ Rzemios³a, Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za Zas³ugi Postêpu Pedagogicznego,
Z³ot¹ Odznak¹, i tytu³em honorowym Honary Professionai Fraternity for
Education in Technology Uniwersytetu Horwarda (USA), Lubusk¹ Nagrod¹
I  stopnia, piêcioma nagrodami Ministra, szesnastoma nagrodami rektora i
innymi.
Zmar³ 31 maja 2022 roku. Zosta³ pochowany na Cmentarzu Komunalnym
w Zielonej Górze.

W. Rogowski
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Gubinianie, odeszli do
wiecznoœci ...

(na podstawie informacji UM Gubin)

wrzesieñ 2022
Belda Jan l. 63, Czerniewski Pawe³ l. 45, Gronowski Adam l.

71, Handziuk Marian l. 88, Jasinowski Tadeusz l. 72, Kamyk
Marcin l. 35, Krakowiak Rafa³ l. 32, Lilejko Bogdan l. 75,
Orliñska Helena l. 87, Sikorska Helena l. 92, Staniewski Adam
l. 77, Szybowska Izabela l. 98, Œwidurska £ucja l. 84, Tuszyñski
Janusz l. 71, Zaradzki Józef l. 69, Zygmunt Zenon l. 82.

paŸdziernik 2022
Gajewska Maria l. 89, G³owaczewski Leopold  l. 70,  Gusztyn

Maria  l. 73, Jakubowicz Andrzej l. 51, Kamiñski Marek l. 65,
Koœciuk Anna l. 93, Kotowicz Jan l. l. 73, Krzeœlak Tomasz l. 44,
Kuc Marian l. 74, M³yñczak Karolina l. 70, Opara Piotr l. 54,
Rypel £ukasz l. 54, Sawieta Genowefa l. 85, Sobisz Zdzis³aw l.
69, Szymañska Iwona l. 58, Œwiacki Stanis³aw l. 85, Tomczyszyn
Adam l. 79, Wielgoœ Franciszek l. 72, Wojtuñ Micha³ l. 27

listopad 2022
Adamska Jaros³awa l. 85, Felmer Lucja l. 86, Jesio³owski

Edward l. 68, JóŸwiak Stanis³aw l. 67, Kobielska Helena l. 86,
Kuta Grzegorz l. 48, Maœlanik Franciszek l. 80, Mazur Jaros³aw
l. 49, Pruszczyñski Robert l. 55, Sosnowska Wies³awa l. 73,
Stêpniewska Alina l. 80, Storto Marianna l. 92, Zieliñska Anna
l. 48.
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Bud¿et organizacji spo³ecznej z regu³y opiera siê na funduszach
pochodz¹cych z kilku Ÿróde³. Jednym z nich jest pozyskanie dla potrzeb
organizacji 1% odpisu z podatku, jaki p³ac¹ fiskusowi podatnicy. Wielu
mieszkañców naszego miasta, tak¿e z innych miast Polski, dostrzegaj¹c
i doceniaj¹c  dzia³ania Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej
przekazuje 1% podatku na realizacjê przedsiêwziêæ tej organizacji.
Korzystaj¹c z okazji z serca dziêkujemy wszystkim tym, którzy przekazali
na nasze konto swój 1% podatku.

Kwota pieniêdzy przekazywanych dla SPZG z kasy miejskiej w ramach
zadania publicznego od kilku lat nie ulega zmianie. Jeszcze parê lat
temu z otrzymywanego wsparcia finansowego, oprócz pokrycia kosztów
wynajmu pomieszczeñ i wydawania w roku czterech numerów biuletynu
"Gubin i Okolice", mogliœmy czêœæ pieniêdzy przeznaczyæ na publikacje.
Kwota na publikacje "wzmocniona" pieniêdzmi z 1% pozwala³a na
wydanie w roku przynamniej jednego du¿ego wydawnictwa. W ten sposób
powsta³y m.in. albumy: "Gubinianie", "Gubiñskie Vademecum" czy w
2018 roku "Zak³ad obuwia w Gubinie". W minionym roku nie uda³o siê
wydaæ znacz¹cej publikacji. Pieniêdzy zaczê³o brakowaæ. Nie tracimy
nadziei i przygotowujemy wydanie albumu o roboczym na dziœ tytule
"Gubin dawniej i dziœ". Planujemy by album dotar³ do Pañstwa na
pocz¹tku nowego roku. Znacznie wzros³a cena wydruku biuletynu "Gubin
i Okolice". Bardzo wzros³a op³ata za wynajem pomieszczeñ. To prawie
piêciokrotnie wy¿sza kwota ni¿ przed kilku laty.  A mo¿e z czegoœ trzeba
zrezygnowaæ? Myœleliœmy i o tym. Póki co mamy nadziejê na Pañstwa
pomoc i wsparcie licz¹c na to, ¿e dalej uda siê wydaæ 4 numery biuletynu
i poradziæ sobie z wydaniem albumu.

Warto przy okazji wspomnieæ, ¿e wszystkie nasze gubiñskie ksi¹¿ki
tworzone s¹ spo³ecznym wysi³kiem redaktorów - amatorów, a jedynym
ponoszonym przez nas kosztem jest ich druk. Wierzymy, ¿e nie
zostaniemy sami, a Pañstwa wsparcie oka¿e siê bezcenne.

Dziœ prosimy Pañstwa o wsparcie kolejny raz. Bardzo liczymy na
pomoc.

Prezes SPZG Stefan Pilaczyñski

Prosimy o wsparcie naszych dzia³añ


