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30 lat minê³o
19 stycznia 1991 roku w sali widowiskowej Gubiñskiego Domu Kultury
przedstawiciele Gubina: burmistrz Czes³aw Fiedorowicz i przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Ryszard Skibiñski, Guben: burmistrz B. Balzarek i Laatzen: burmistrz
Horst Lecke oraz szef Urzêdu Miasta Gottfried Gensch - podpisali umowê o
partnerstwie miast.
Strony podpisanej umowy da³y wyraz wielkiego poparcia dla nawi¹zania
szerokich kontaktów miêdzy obywatelami obu pañstw, organizacjami spo³ecznymi
i koœcio³ami. Demokratycznie wybrani przedstawiciele miast Gubina, Guben i
Laatzen oœwiadczyli, ¿e:
- bêd¹ d¹¿yæ do zapewnienia wymiany grup m³odzie¿owych oraz organizacji
spo³ecznych;
- wymieniaæ doœwiadczenia w ró¿nych dziedzinach ¿ycia w szczególnoœci
kulturalnej i gospodarczej;
- bêd¹ upowszechniaæ w swoich œrodowiskach informacje o kulturze i zwyczajach
narodów, a tak¿e umo¿liwiaæ zainteresowanym osobom naukê jêzyka;
Strony umowy partnerskiej stwierdzaj¹, ¿e nie powinny istnieæ ¿adne

Od lewej: szef Urzêdu Miasta Laatzen Gottfried Gensch, burmistrz Laatzen Horst Lecke,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Ryszard Skibiñski, burmistrz Czes³aw Fiedorowicz,
burmistrz Guben B. Balzarek - podpisali umowê o partnerstwie miast.
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formalistyczne utrudnianie dla realizacji idei budowy wspólnego europejskiego
domu. Szczególnie wa¿ne jest w warunkach ³¹cznoœci geograficznej miast Guben
i Gubin.
Trudno wymieniæ wszystkie wspólne przedsiêwziêcia. Jednym z nich by³
realizowany od 1992 roku program szkolny w Szkole Europejskiej. 25 uczniów z
Polski podjê³o naukê na poziomie gimnazjum w gubeñskiej Gesamtschule.
Uczniowie otrzymali bezp³atne podrêczniki, bilety miesiêczne na autobus i obiady,
a najlepsi uczniowie stypendia. Efektem wspó³pracy jest tak¿e wybudowana w
Gubinie przy ulicy Spokojnej wspólna oczyszczalnia œcieków Gubin-Guben.
W dobie jednocz¹cej siê Europy ogromne znaczenie ma fakt wspó³pracy trans
granicznej, która zbli¿a Polaków i Niemców. Wspólny udzia³ Gubina i Guben na
Expo 2000 w Hanowerze przyniós³ wielkie wyró¿nienie za wzorca wspó³pracê
transgraniczn¹.
Wspólna koncepcja "Euromiasta Gubin-Guben" jest przyk³adem urzeczywistnienia na wschodniej granicy Unii Europejskiej idei miast ponad granicami
otrzymuj¹c Honorow¹ Flagê Europy. W 1998 roku miasta nasze da³y œwiadectwo
na to, ¿e umiemy odnaleŸæ siê w nowoczesnej Europie.
Wspominajc pocz¹tki wspó³pracy mo¿na przypomnieæ, ¿e rzeczowy wymiar tej
wspó³pracy to na pocz¹tku lat 90-tych pomoc dla gubiñskiego szpitala w postaci:
- zestawu do operacji kostnych wartoœci 25 tys. niemieckich marek;
- wyposa¿enia dla karetki reanimacyjnej za 25 tys. marek;
- ³ó¿ek, szafek szpitalnych, materacy, pomp infuzyjnych, aparatu do
znieczulania, kardiotokografu do monitorowania porodów;
- urz¹dzenia wentylacyjnego do bloku operacyjnego;
- ergometru, sto³u ginekologicznego, sto³u operacyjnego i wanny operacyjnej z osprzêtem.
Przez okres 30 lat wspó³praca obu miast oceniana jest przez rz¹dy obydwu pañstw
jako modelowa na ca³ym pograniczu polsko-niemieckim. Wynikiem tej wspó³pracy jest
wiele imprez kulturalnych i sportowych z udzia³em mieszkañców miast. Wzorcowe
kontakty nawi¹za³y parafie koœcio³a katolickiego w Gubinie i ewangelickiego w Guben.
Odbywa³y siê i nadal odbywaj¹ wspólne nabo¿eñstwa, procesje i wigilie Bo¿ego
Narodzenia. Wyj¹tkowy wymiar nadano wspólnym obchodom miejskiego œwiêta "Wiosna
nad Nys¹". Na uwagê zas³uguje wspó³praca stra¿y po¿arnych szczególnie w zakresie
wspólnych æwiczeñ. Gubiñska Stra¿ Po¿arna otrzyma³a wóz bojowy od miasta Laatzen.
Innym przyk³adem wspó³pracy s¹ wspólne sesje Rad Miejskich, wymiana m³odzie¿y
w organizowanych turnusach wypoczynkowych w okresie wakacji, koncerty szkó³
muzycznych, wspólne zawody sportowe, obchody Dnia Seniora.
Gubin wspomaga rozwój kontaktów polsko-niemieckich innych gmin i terenów
przygranicznych. Realnym wymiarem tego jest powo³anie do ¿ycia Euroregionu SprewaNysa-Bóbr.
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W³adze miejskie Gubina i Guben wyra¿aj¹ wolê, ¿e wspólnie przyst¹pi¹ do utworzenia
pasa¿u handlowo-spacerowego Frankfurterstrasse -Westerplatte, zagospodarowanie
Wyspy Teatralnej, odbudowy koœcio³a farnego w Gubinie, opracowania koncepcji
odtworzenia wilii Wolfa w Gubinie.
Dla mnie osobiœcie wspó³praca Gubina, Guben i Laatzen jest i bêdzie czymœ
szczególnym, co trzeba pielêgnowaæ i rozwijaæ i w co trzeba siê anga¿owaæ.
Jerzy Zawadzki Gubin

Wiemy, ¿e Pañstwo pomog¹
Ka¿dego roku z niecierpliwoœci¹ ale tak¿e ciekawoœci¹ wyczekujê odpowiedzi na
pytanie: Jak pracê Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej oceniaj¹ mieszkañcy
naszego miasta, czy mamy tak¿e sympatyków poza jego granicami? Czy kwota
przekazana w ramach 1% od podatku jest odpowiedzi¹ na to pytanie? Po czêœci
tak. Pamiêæ o nas daje poczucie przydatnoœci tego, co dla lokalnej spo³ecznoœci
robimy. Mamy przekonanie, ¿e spisywanie historii miasta w którym ¿yjemy jest
wa¿ne dla wszystkich pokoleñ. Od kilku lat Stowarzyszenie mo¿e zrealizowaæ
wiele ambitnych zamierzeñ dziêki pieni¹dzom pochodz¹cym z 1% podatku. W ten
sposób powsta³y miêdzy innymi wczeœniejsze publikacje jak: "Kalendarium Gubina
1945-2009", album fotograficzny "Gubinianie", "Gubiñskie vademecum" czy "Zak³ad
obuwia w Gubinie 1956-1997". Dziêki przekazanym przez Pañstwo pieni¹dzom
mogliœmy op³aciæ druk publikacji, mo¿emy dofinansowaæ wydawania kwartalnego
biuletynu SPZG "Gubin i Okolice", tak¿e zrealizowaæ drobne modernizacje i
udoskonalenia w pomieszczeniach.
W 2021 roku chcielibyœmy doprowadziæ do ukazania siê albumu fotograficznego
o naszym mieœcie. Pomyœlnoœæ realizacji takiego zamierzenia zale¿na jest od Pañstwa
dobroczynnoœci. Dzia³ania nasze od lat wspiera samorz¹d lokalny przekazuj¹c kwotê
pieniêdzy w ramach tzw. zadania publicznego. Do tego przekazane przez Pañstwo
pieni¹dze wzmacniaj¹ poczucie stabilnoœci finansowej i realizacjê bardziej ambitnych
planów. Liczymy Pañstwa wsparcie w tym roku i ju¿ dziœ jesteœmy przekonani, ¿e
nie zawiedziemy siê.
Prezes SPZG Stefan Pilaczyñski
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Drodzy Mieszkañcy Gubina !
Ju¿ rok ¿yjemy w uœcisku koronawirusa, który pokrzy¿owa³ plany chyba
wszystkim. Jako naród doœwiadczony przez ró¿ne szczêœcia i nieszczêœcia nie
poddajemy siê. Piszê myœl¹c o
naszym mieœcie, kraju, o
dzia³alnoœci Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.
Zamknêliœmy nasze podwoje
zgodnie z nakazami rz¹dz¹cych co
nie oznacza, ¿e zawiesiliœmy
dzia³alnoœæ. Bez przerwy funkcjonuje ma³a grupa cz³onków, która
wg “grafiku” - by wszyscy nie
przybywali w jednym terminie podejmuje dzia³ania maj¹ce na
celu zapewnienie trwa³oœci
funkcjono-wania SPZG. Zatem
mo¿na do nas dodzwoniæ siê
codziennie, skorzystaæ z porady
telefonicznej czy te¿ umówiæ siê na
spotkanie, wypo¿yczyæ ksi¹¿kê,
przekazaæ przedmiot czy materia³
przydatny dla naszych zbiorów.
Piszemy codziennie kronikê
miasta, gromadzimy i opracowujemy materia³y do publikacji i
biuletynów, opracowujemy teksty
i fotografie pozyskane wczeœniej,
wykonujemy drobne prace maj¹ce
na celu modernizacjê Izby
Muzealnej. Sporo czasu zajmuje
poszukiwanie odpowiedzi na nap³ywaj¹ce listy mailowe, poszukiwanie odpowiedzi
dla osób poszukuj¹cych bliskich, poszukuj¹cych fotografii z dawnych lat, itp.
Powiadaj¹, ¿e jak ktoœ chce, zajêcie sobie znajdzie.
Dziœ wystêpujemy do Pañstwa z apelem o wsparcie naszych zbiorów. Mamy
œwiadomoœæ tego, ¿e w Pañstwa domach, w piwnicach, na strychach, mieszkaniach
znajduj¹ siê przedmioty, dokumenty, zdjêcia, które bywa tak, ¿e sta³y siê ju¿
niepotrzebne. Zanim zdecydujecie siê na ich wyrzucenie prosimy o informacjê,
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pytanie, sugestiê. Przyjedziemy, zabierzemy - byæ mo¿e przekazany przedmiot
stanie siê ciekawym eksponatem, byæ mo¿e bêdzie bardo przydatnym dla
obrazowania i nauki historii o mieœcie. Nie jesteœmy instytucj¹ kolekcjonersk¹,
nie zale¿y nam na zbieraniu przedmiotów do powiêkszania i wzbogacania kolekcji
gromadzonych w szufladach domowych. Naszym zadaniem jest dokumentowanie
historii miasta, pokazywanie szerokiej rzeszy mieszkañcom przedmiotów sprzed
wielu lat, przedmiotów które mo¿na dotkn¹æ i podeprzeæ wyobraŸniê. Nie
zamierzamy chwaliæ siê na obrazkach zdobyt¹ histori¹ - chcemy by by³a dla
wszystkich. Czy tak bêdzie? Zale¿y to od Pañstwa. Przy okazji poinformujê, ¿e
Izba Muzealna mo¿e kupowaæ przedmioty œwiadcz¹ce o gubeñsko-gubiñskim
pochodzeniu. Te które bêd¹ mia³y znacz¹cy wp³yw na podniesienie poziomu
naszych muzealiów - chêtnie kupimy.
Pamiêtajcie - zanim pozbêdziecie siê przedmiotu (dokumentu, fotografii, obrazu)
z dawnych lat - zadzwoñcie. Telefon 68 455 81 62 czynny dla Pañstwa dyspozycji
od poniedzia³ku do pi¹tku. Ponadto, ¿yczliwa dla nas za³oga sklepu "SEBA" ul. 3
Maja 2, w razie potrzeby pomo¿e Pañstwu w znalezieniu kontaktu z nami.
Prezes SPZG Stefan Pilaczyñski
i Opiekun Izby Muzealnej Stanis³aw Bilicz

Nowe eksponaty w Izbie Muzealnej
Wielu mieszkañców przekazuje do Izby Muzealnej SPZG przedmioty maj¹ce
swój pocz¹tek przed 1945 rokiem lub tu¿ po nim. Wzbogacaj¹ one ekspozycjê,
która s³u¿y prezentacjom zwi¹zanym z histori¹ miasta od jego powstania. Wiele
przedmiotów zamiast na œmietnik, trafi³o do Izby Muzealnej. Prosimy - zanim
zdecydujecie siê
na
pozbycie
urz¹dzenia
skontaktujcie siê z
nami (tel. 68 455
81 62). Byæ mo¿e
zbêdny
dla
Pañstwa stary
przedmiot bêdzie
"rarytasem" dla
Izby Muzealnej.
Przemek
Nowakowski i
jego dary.
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W ostatnim czasie dziêki pomocy Przemys³awa Nowakowskiego Izba Muzealna
wzbogaci³a zbiory o butelki po gubeñskich winach, oraz kilka drewnianych
wieszaków na ubrania z nazwami gubeñskich sklepów. Butelki pochodz¹ sprzed
1945 roku, o czym œwiadcz¹ zachowane etykiety. W³aœcicielem lokalu przy
Pförtener Strasse 12 (dziœ Œl¹ska) gdzie spo¿ywano to wino by³ Carl Lassnack.
Kolejne eksponaty przekaza³a pani Ró¿a Konopko. To bia³o-czerwona flaga,
która przyby³a na te ziemie wraz z pierwszymi mieszkañ -cami Gubina. To
ewenement z protego powodu flaga ma ponad 70 lat i znaczn¹ czêœæ "¿ycia"
przele¿a³a na strychu. Ponadto otrzymaliœmy "zas³u¿on¹" szczotkê do zmiatania
okruchów chleba. Na pewno swoj¹ przydatnoœæ
rozpoczê³a przed 1945 rokiem. Przedmioty
pani Ró¿a znalaz³a na strychu dziadków.
Jerzy Zawadzki przekaza³ przedwojenn¹ ¿eliwn¹ wyciskarkê do soku.
Stan urz¹dzenia jest godny uwagi
jak na swój wiek. Na dobr¹
sprawê mo¿na - po
n i e w i el k i m
zabiegu
konserwacyjnym mo¿na
u¿ywaæ
w dziPrzedwojenna ¿eliwna wyciskarka do soku
siejszej
kuchni.Godny
podkreœlenia jest
fakt, ¿e wyciskarkê "przytarga³" dziadkowi wnuczek Franciszek Hylak, który
znalaz³ j¹ za p³otem jednej z gubiñskich ulic. Nie wyrzuci³, tylko spyta³ dziadka,
czy urz¹dzenie mo¿e przyda siê w Izbie Muzealnej? Brawa dla Franka. Frankowi
serdecznie dziêkujemy za decyzjê, dziêkujemy wszystkim za przekazane
przedmioty.
Wczeœniejsze przekazane eksponaty (od sierpnia 2020): Stanis³aw Paszkowski
- ogrzewacz katalityczny oraz zegar kominkowy, Jerzy Zawadzki - monety NRD,
Urszula Kondracik - nó¿ sto³owy z 1919 roku, wykopany podczas prac ziemnych
przy ulicy Jana Sobieskiego, Janina Maciejewska - stojaczek na bi¿uteriê drewniany, politurowany, Tadeusz Buczek - marka zak³adowa firmy Wolf & C
(przed 1945) oraz pa³atka wojskowa WP. (sb)
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Dr Christian Hirte z
Museumsverband Brandenburg
W Izbie Muzealnej pojawi³ siê niecodzienny - zapowiedziany - goœæ. Nasz¹ prac¹
zainteresowa³ siê dr Christian Hirte, pracownik Museumsverband Brandenburg.
Dr Hirte w ramach programu bada pozosta³oœci po przedwojennych muzeach w
kraju
zwi¹zkowym
Brandenburgia.
Goœæ
pokaza³ (i udostêpni³) szereg
fotografii na których mo¿na
zobaczyæ muzealia bêd¹ce w
ekspozycji gubeñskiego
przedwojennego muzeum.
Przy okazji w jednej z
naszych gablot "wypatrzy³"
eksponat pochodz¹cy - jego
zdaniem - z dawnego
muzeum. To niewiele nam
mówi¹ca koœæ zwierzêca (foto
obok), któr¹ przed laty
przekaza³ W. A. Robowski.
Dwa dni po wizycie dr Hirte napisa³: Notatka na temat fragmentu koœci - zachowany
odrêczny napis: Pierœcieñ prawego oka z Bos primigenium (Bos primigenius) wymar³y gatunek ssaka z rodziny wo³owatych, przodek niektórych ras byd³a
domowego (Bos To prezent
od pana Haselbacha
(w³aœciciel browaru w
Guben - dop. red.). Jest to
prawdopodobnie jedyny
zachowany eksponat ze
starego muzeum. Prof.
Jentsch móg³ sam napisaæ
tê notatkê.
Wkrótce udostêpnimy
wystawê fotografii prezentuj¹cych przedwojenne zbiory
Muzeum Miejskiego w
Fotografia przedwojennego eksponatu - papierowe
Guben do 1945 roku.(sp)
szachy pochodzce z pierwszej po³owy XIX wieku.
Figurki ¿o³nierzy wyciête z malowanej tektury.
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Zmar³ 36 lat temu
5 lutego br. minê³o 36 lat od pogrzebu niezapomnianego proboszcza parafii
pw. Trójcy Œw. ks. kanonika Aleksandra Dobruckiego.
Przypomnijmy. Na Ziemiê
Gubiñsk¹ przyby³ w grudniu 1958
roku z Lichenia, by rozpocz¹æ pos³ugê
duszpastersk¹. Gubin liczy³ wówczas
ju¿ ponad 10 tys. mieszkañców. Trafi³
na teren trudny na owe czasy.
Mieszanina ludnoœci, którzy zasiedlali
tê ziemiê stawia³a przed ksiêdzem
du¿e wyzwanie. Praca duszpasterska
nie nale¿a³a tu do ³atwych. Jednak
charakter ks. A. Dobruckiego pomóg³
mu zjednaæ wierz¹cych gubinian, a i
niewierz¹cy mieli dla niego szacunek.
Ks. Dobrucki by³ m.in. jednym z
tych, którzy pierwsi starali siê u w³adz
wojewódzkich o przekazanie
zniszczonej fary na cele kultu
religijnego. Otrzyma³ odpowiedŸ
negatywn¹ z uwag¹, ¿e "nawet koœció³
aktualnie obs³ugiwany przez parafiê
jest za du¿y na potrzeby parafii". Ks.
Dobrucki oprócz zainteresowañ
kap³añskich by³ zapalonym kibicem gubiñskiej pi³ki no¿nej, a tak¿e autorem
kilku ksi¹¿ek, wœród nich Zeszytu Gubiñskiego nr 1, który z inicjatywy
Gubiñskiego Towarzystwa Kultury ukaza³ siê w 1991 roku. Wiernie s³u¿y³ parafii
pw. Trójcy Œw. do stycznia 1985 roku. I takim pamiêtaj¹ Go do dziœ najstarsi
parafianie.
Poni¿ej skromny fragment jednej z jego ksi¹¿ek zatytu³owanej "Wspomnienia"
wydanej w 1990 (s.146-149). Tak wspomina lata 50-te ub. wieku w gubiñskiej
parafii.
…W jakieœ trzy miesi¹ce po objêciu placówki przeze mnie jako proboszcza w
1959 r. przychodzi do zakrystii niewiasta, inwalidka, z mowy œl¹zaczka, i tak
powiada: "Faroszku! Ta parafia to nie dla ciebie- Tu mieszkaj¹ same szabrowniki,
rozwodniki, pijaki i z³odzieje. Oni ci bêd¹ przeszkadzaæ w pracy". I jak siê póŸniej
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okaza³o, mia³a racjê ta niewiasta. Jak zacz¹³em wprowadzaæ rozmaite
nabo¿eñstwa wytykaæ grzechy, zachêcaæ do poprawy ¿ycia i przeprowadzaæ remonty
w koœciele i na plebanii, to niektórzy widz¹c jak parafianie ci¹gn¹ do koœcio³a,
zaczêli przeszkadzaæ na swój sposób. I tak:
a) pewna znana w mieœcie osoba wys³a³a do okolicznych ksiê¿y listy i telegramy
zawiadamiaj¹ce, ¿e miejscowego proboszcza pogrzeb odbêdzie siê..., i poda³a datê,
godzinê i miejsce. Tym dniem mia³ byæ dzieñ imienin proboszcza. Niektórzy ksiê¿a
nie zastanawiaj¹c siê specjalnie nad redakcj¹ telegramu i treœci¹ listów, przyjechali
na wyznaczony dzieñ. Ale jak zobaczyli, ¿e w koœciele ks. proboszcz odprawia z
asyst¹ mszê œw. w towarzystwie ksiê¿y Wikariuszy, to czym prêdzej pouciekali.
Wstyd im by³o, ¿e dali siê nabraæ. Do tego przyznali siê po kilku latach.
b) Innym razem jak ks. prob. wyjecha³ na wakacje, to puszczono plotkê - która
lotem b³yskawicy rozesz³a siê po mieœcie - ze rozbi³ siê w samolocie- Nawet niektórzy
opowiadali, ¿e widzieli ten wypadek w telewizji.
c) Ktoœ, kiedyœ napisa³ do Kurii - oczywiœcie by³a to osoba, która ani czytaæ, ani
pisaæ nie umia³a - ¿e na plebanii taka dyscyplina - chodzi³o o ksiê¿y Wikariuszy
- jak w klasztorze przedwojennym.
d) Parafia przyjmuje kobietê do pracy. Ona oœwiadcza, ¿e jest rencistk¹ i prosi,
a¿eby j¹ nie ubezpieczaæ, bo jej zabior¹ rentê. Ksi¹dz, który to za³atwia³, nie zna³
przepisów wówczas obowi¹zuj¹cych, i poszed³ jej na rêkê. Po jakimœ czasie trzeba
by³o tê kobietê zwolniæ, bo nie wywi¹zywa³a siê z obowi¹zków. To ona z zemsty
posz³a do ZUS-u i oskar¿y³a, ¿e nie by³a ubezpieczona. Parafia zap³aci³a kary
18.000 z³. By³ to na ówczesny czas, bardzo du¿y pieni¹dz.
e) Ile razy ks. Prob. wyje¿d¿a³ na wakacje, to zawsze kr¹¿y³a pog³oska ¿e zabra³
pieni¹dze na taki czy inny cel, a teraz pojecha³, a¿eby je przehulaæ.
f) Kiedyœ urz¹dzono w koœciele jase³ka. Za to by³ s¹d - kolegium, i ukarano
parafiê.
g) Bardzo czêsto - pod rozmaitymi pozorami - wzywano duszpasterzy do
województwa, powiatu czy miejscowego prezydium - tam ju¿ czeka³ specjalny
wys³annik UB - i maglowano ksiêdza godzinami. A wszystko mia³o wiadomy cel:
wspó³pracê z wywiadem. Czêsto przychodzili ci "panowie" w kapeluszach i
skórzanych kurtkach do biura czy koœcio³a i nagrywali rozmowy, kazania,
pods³uchiwali rozmowy telefoniczne.
h) Przy plebanii sta³a stara zniszczona rudera, maj¹ca s³u¿yæ jako budynek
gospodarczy. Ale tam wszystko by³o tak zrujnowane i zaszczurzone, ¿e nie nadawa³o
siê do u¿ytku, tylko szpeci³o otoczenie koœcio³a. Postanowi³em j¹ doprowadziæ do
jakiegoœ stanu u¿ywalnoœci z braku takich pomieszczeñ. Z tego powodu by³o
wiele k³opotów. Zje¿d¿ali siê rozmaici architekci, in¿ynierowie z powiatu, z
województwa, odkopywali fundamenty, mierzyli gruboœæ œcian, fotografowali, bo
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przybudówkê ze spróchnia³ych, zgni-³ych desek zast¹piono œcian¹ z ceg³y. Ile z
tego powodu powyrzucano urzêdników z miejscowego Prezydium i MZBM-u, to
przechodzi wszelkie pojêcie. Chodzi³o o to, czy czasem nie chciano przekupiæ
pracowników budowlanych i wybudowaæ jak¹œ kamienicê.
i) Chór parafialny mia³ dwa razy w tygodniu próby chóru. Do chóru nale¿eli
chêtni parafianie. Kiedyœ przysz³o dwóch m³odych ch³opców ze Œl¹ska,
odbywaj¹cych s³u¿bê wojskow¹ w Gubinie i chcieli przez okres s³u¿by œpiewaæ w
chórze. Trzeba przyznaæ, ¿e nale¿eli do wyró¿niaj¹cych siê œpiewaków. Któregoœ
dnia zjawi³ siê jakiœ sier¿ant z wojska pod pozorem, ¿e chce równie¿ œpiewaæ,
a¿eby go zapisaæ do chóru. Wtedy akuratnie æwiczono po ³acinie "Te Deum...".
Mêczy³ siê bardzo. Jak póŸniej siê okaza³o, on nie przyszed³ w dobrej intencji - po
prostu przys³ano go po to, ¿eby stwierdziæ, czy m³odzi ch³opcy z wojska œpiewaj¹.
Od tego czasu ju¿ wiêcej nie mogli przychodziæ, bo im zabroniono.
j) Albo taki przyk³ad. Ksi¹dz przygotowuje dzieci do I Komunii œw. Wœród tych
dzieci jest pewien ch³opak, którego zawsze babcia przyprowadza³a na religiê. On
bardzo Ÿle siê zachowywa³, a jeszcze gorzej uczy³ siê. Babcia jak umia³a
nadskakiwa³a ksiêdzu, a¿eby go przyj¹³ do Komunii œw. Ile razy przechodzi³a
obok ksiêdza k³ania³a mu siê nisko i mówi³a: Pochwalony JCh. Po przyjêciu
Komunii œw. przez wnusia zaprzesta³a siê k³aniaæ. Jak przechodzi³a obok ksiêdza
to udawa³a, ¿e go nie widzi.
k) Kiedyœ przysz³a jakaœ m³oda dziewczyna i poda³a siê za pracownicê z
Uniwersytetu. I prosi³a ksiêdza Wikarego o niektóre dane do ankiety na temat
uczêszczania wojskowych na mszê œw. Ksi¹dz podszed³ do tego uczciwie. Okaza³o
siê, ¿e by³ to podstêp. Od nastêpnej niedzieli - a by³a to w r. 1964 - a¿ do koñca lat
siedemdziesi¹tych ¿o³nierzom w mundurach nie wolno by³o przychodziæ w niedziele
i œwiêta publicznie na Mszê œw.
A mimo tych i innych trudnoœci uda³o siê duszpasterzom gubiñskim, przy
pomocy Bo¿ej, ten wêze³ gordyjski pozytywnie rozwi¹zaæ i po³¹czyæ wiêkszoœæ
parafian w jedn¹ odpowiedzialn¹ spo³ecznoœæ Chrystusow¹. Œwiadcz¹ o tym,
choæby takie wydarzenia z ¿ycia parafialnego jak: poœwiêcenie sztandarów
koœcielnych, czêste procesje Maryjne, Eucharystyczne i okolicznoœciowe dwukrotne
Nawiedzenie rodzin katolickich przez Wêdruj¹cy Obraz MB Czêstochowskiej w
latach 60-tych i 70-tych, trwaj¹cy po trzy lata prawie, uroczystoœci intronizacyjne
Serca Jezusowego, Parafialna Soborowa Wieczerza Pañska, systematycznie
urz¹dzane rekolekcje wielkopostne i adwentowe, w po³¹czeniu ze spowiedzi¹ 'ca³ej
parafii, modlitwy ranne i wieczorne, po³¹czone z codziennym rachunkiem sumienia
w okresie wakacyjnym, miesiêczne i okresowe nauki stanowe, rokrocznie
przeprowadzany specjalny kurs przedma³¿eñski”.
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Kolejna rocznica walk o miasto
Luty to miesi¹c kiedy pamiêci¹ wracamy do czasu wojny w 1945 roku. I na
pewno nie dlatego, ¿e ktoœ kiedyœ przyj¹³ do wiadomoœci organizowanie
uroczystych obchodów wyzwolenia Gubina. Od lat próbujemy pewnej grupie
interpretatorów tematyki wojennej wyt³umaczyæ, ¿e przedwojenni gubenianie
nie ¿yli pod okupacj¹ niemieck¹ i nie zachodzi³a potrzeba, ¿eby wyzwalaæ miasto.
Jest oczywistym, ¿e miasto zdobyli ¿o³nierze Armii Czerwonej. Wielu
wspomnianych znawców historii II wojny œwiatowej nie wierzy wspomnieniom
niemieckich mieszkañców Guben, ¿e jeszcze w kwietniu i na pocz¹tku kwietnia
1945 w ró¿nych czêœciach miasta toczy³y siê pojedyncze walki. Z dzisiejszego
punktu widzenia i posiadanej wiedzy wojna by³a dla Niemców przegran¹, ale oni
- co zrozumia³e - walczyli do koñca. Datê "wyzwolenia" Gubina ustalono rozkazem
Naczelnego Wodza Armii Czerwonej i opublikowano przez radziecki sztab
generalny. Daty ustalono dla wielu polskich miejscowoœci by odgórnie wprowadziæ
daty obowi¹zkowe. Pos³usznie przyjêto je do wykonania i w umys³ach wielu trwa
to do dziœ. Co dziwne: nie zgadzaj¹ siê np. z nazwami ulic jako, ¿e s¹
radzieckopochodne. Nie mo¿e byæ np. ulicy Œwierczewskiego czy ¯ymierskiego,
ale daty radziecko wyznaczone w 1945 roku uwa¿aj¹ za s³uszne.
Dziœ przypominamy tamten czas publikuj¹c wspomnienia przedwojennych
mieszkañców Guben i jednego z mieszkañców wsi Starzeddel.

1945 rok - ostatnie dni w Starzeddel
Fragmenty pamiêtnika Bernharda Schulze
Starzeddel (Starosiedle) - by³a to rolnicza têtni¹ca ¿yciem wieœ licz¹ca 500
mieszkañców z parterowymi domami i zagrodami przy trakcie Guben Sommerfeld (Lubsko), przy linii kolejowej Berlin - Breslau (Wroc³aw). We wsi by³
dwupiêtrowy m³yn napêdzany przez rzekê, dwie restauracje, dwa sklepy, dwóch
piekarzy, dwóch rzeŸników, dwóch stolarzy, du¿y koœció³ ewangelicki do którego
nale¿a³o siedem s¹siednich wsi. By³y trzy szko³y dla miejscowych dzieci i siedmiu
okolicznych wsi koœcielnych. Jedni zajmowali siê rolnictwem inni pracowali jako
leœnicy na ponad 3000 akrach posiad³oœci ksi¹¿êcej lub na kolei.
Jako pracownik kolei pe³ni³em s³u¿bê na stacji w Jessnitz (Jasienica). 13 lutego
1945 r. nast¹pi³ pierwszy rosyjski ostrza³. W pobli¿u stacji kolejowej Sommerfeld
zapali³y siê du¿e magazyny, a ju¿ wieczorem córki burmistrza przynios³y
wiadomoœæ, ¿e jutro wszyscy musz¹ opuœciæ wieœ.
Kobiety i dzieci, tak¿e z okolicznych wiosek, wywieziono poci¹giem z Jessnitz
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w nieznane. Nam, pracownikom kolejowym, nakazano wyjechaæ do Guben po to,
by po 12 godzinach zawróciæ nas z powrotem do Jessnitz. Kwaterowaliœmy w
wagonach doczepionych do lokomotywy pozostaj¹cej ca³y czas pod par¹. W ci¹gu
tych 4 dni wyprawialiœmy siê do Starzeddel, tam ju¿ wszystko zastaliœmy
spl¹drowane i okradzione. W moim domu sta³a tylko bo¿onarodzeniowa choinka.
W niedziele 18 lutego, gdy pad³y strza³y zaczê³a siê ewakuacja. Poci¹giem z
uchodŸcami przez Guben, Cottbus, Falkenberg, Wittenberg, Halle do Schkeuditz
ko³o Lipska docieraliœmy w g³¹b Niemiec. Nasz dyspozytor uzyska³ w Guben
numer poci¹gu, którym wczeœniej wyjecha³y nasze ¿ony. Przez ca³¹ drogê ewakuacji
staraliœmy siê orientowaæ o losie tamtego transportu. Ale w Halle wszelka
informacja urwa³a siê.
W ci¹gu 13 dni wêdrówki wielu ewakuowanych wysadzono na ró¿nych stacjach.
Ja trafi³em do Wittenbergi. Dosta³em pokój z matk¹ Krauze i … zaliczk¹ w
wysokoœci 100 marek.
W marcu, w³aœnie w dniu moich urodzin, dosta³em wiadomoœæ, ¿e nasze kobiety
s¹ w Gundersdorf, w Lesie Frankoñskim. U nas ju¿ nast¹pi³y naloty, alarmy,
pustoszenie sklepów. Przez ca³e dnie strzela³a artyleria przeciwlotnicza.
Zestrzelono dwa samoloty w pobli¿u stacji kolejowej ale bombardowania trwa³y
dzieñ i noc.
Zazdroœci³em ka¿demu z Jessnitz, kto nie by³ tutaj z nami. Marzy³em o
wydostaniu siê z tego miasta do mojej wsi, tam gdzie zapewne panowa³ spokój,
gdzie mo¿na by³o przespaæ spokojnie noc. I wtedy nastêpuje drugi etap mojej
ucieczki. Próbuje rowerem przedostaæ siê do Górnej Frankonii. Uda³o mi siê dotrzeæ
do pierwszych domów Graefenhainichen. Ma³e Paul-Gerhard-Siti, kolebka naszego
najwiêkszego ewangelickiego autora piosenek. W tych domach kobiety powiedzia³y
mi: cz³owieku nie pchaj siê z tym rowerem dalej na wschód, tam Rosjanie nikogo
nie przepuszczaj¹, chyba ¿e mo¿esz udowodniæ ¿e pochodzisz z zachodu. A wiêc
wielki zwrot i droga z powrotem. Tak docieram do Cottbus, gdzie zdobywam
dowód osobisty, potem przez Guben, Egelneissbrücke (most w Guben - dop. red.),
przez zielone ³¹ki Lubstplatz, przez Lubstbrücke dotar³em do swojej wsi.
Czy moja ¿ona jest nadal w Lesie Frankoñskim, czy ¿yje najstarszy syn, który
sta³ na Eismeerstrasse, czy drugi syn Erwin prze¿y³ we W³oszech ? W ogrodzie
koczowa³o siedem rodzin, pasieka uleg³a zniszczeniu. Myœlê, ¿e nie muszê siê
wstydziæ gdy w tym momencie ³zy sp³ywaj¹ po policzkach.
Na d³ugie refleksje czasu nie by³o. Ziemniaki by³y jedynymi roœlinami jakie
wtedy sadzono, ziarna zbó¿ zabrali Rosjanie. W naszej wsi by³a jedna jedyna
kura. Zasadzi³em piêæ kwintali ziemniaków dla siebie i z myœl¹ o tych, którzy
jeszcze tu nie wrócili.
Rosjanie zatrudnili nas przy ³adowaniu na wagony wszystkiego co zgromadzili
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- za to dali nam jedzenie. My którzy wróciliœmy milczeliœmy, nie mówiliœmy nic o
tym co przeszliœmy, nie prosiliœmy o nic. Myœleliœmy ¿e póŸniej wszystko siê
u³o¿y.
Pojawi³y siê plotki, ¿e znowu zostaniemy wyrzuceni i rzeczywiœcie, w drugiej
po³owie czerwca o ósmej rano, nakazano opuszczenie wsi. Prowadzi³ nas polski
porucznik z dziesiêcioma ¿o³nierzami. Kto jeszcze mia³ zegarek pozby³ siê go.
Przez Nysê przeszliœmy do Gross-Gastrose dalej do Beeskow gdzie zakwaterowano
nas u rolnika Bernhardta. Cztery tygodnie w³óczyliœmy siê g³odni, bez pracy i
pieniêdzy, a¿ rosyjscy oficerowie zaczêli szukaæ robotników którzy chcieli wróciæ
z powrotem do naszych rodzinnych wsi. Zagwarantowali jedzenie, kwatery w
naszych opuszczonych domach. Odmówiliœmy. Ale kilka dni póŸniej zjawi³ siê
Polak, który przedtem pracowa³ u burmistrza. Ja pamiêta³em, ¿e w domu
zamurowa³em kiedyœ puszki z miêsem. W kilku zdecydowaliœmy siê na powrót i
tak zostaliœmy w Starosiedlu do póŸnej jesieni jako parobkowie u osiedlonych tu
Polaków.
By³a niedziela, Œwiêto Zmar³ych. Poszed³em do mojego spalonego domu. Ros³y
tam piêkne niebieskie jod³y. Wybra³em naj³adniejsze ga³êzie, œci¹³em i zawioz³em
na cmentarz na groby moich rodziców i s¹siadów.
28 listopada 1945r wyruszy³em z mojej wsi jako ostatni mieszkaniec Starzeddel.
Pierwszy raz 14 lutego, potem 20 czerwca po raz drugi i 28 listopada 1945 po raz
trzeci. Nastêpnie pojecha³em poci¹giem do Górnej Frankonii, do Gundelsdorf,
aby zobaczyæ siê z ¿on¹ i tam ju¿ zosta³em.
To miejsce sta³o siê jego nowym domem. Dwaj synowie wrócili z wojny w 1946
r. cali i zdrowi. Mieszkali w Guben do œmierci. Rodzina widywa³a siê bardzo
rzadko. Kolejna granica nie pozwala³a na kontakt.
Tekst pamiêtnika u¿yczy³o Muzeum Miasta i Przemys³u Guben.
T³umaczenie Z. Gwizdalski i J. Kopeæ.

Irene Welkisch z Triftstrasse
(dziœ Platanowa)
Wojenny czas wywar³ na mnie, jako oœmiolatce, tak wielki wp³yw, ¿e wymazane
zosta³o z pamiêci wszystko co by³o przed dniem ewakuacji, a czas póŸniejszy
zosta³ zapamiêtany wyj¹tkowo wyraŸnie. A zaczê³o siê wszystko 6 lutego 1945r
gdy nakazano ewakuacjê ludnoœci Guben z uwagi na zbli¿aj¹cy siê front.
Pierwszeñstwo mia³y kobiety w ci¹¿y i matki z ma³ymi dzieæmi. Mój brat mia³
zaledwie 3 tygodnie. Ojciec zabiera wiêc nas 8 lutego na stacjê kolejow¹. Po
drodze jednak z wózka spada kó³ko. Tato powraca po now¹ obrêcz, matka p³acze,
bo to oznacza pecha. Zat³oczony poci¹g zabiera nas do Fünrstenwalde.
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Zakwaterowuj¹ nas tam w œwietlicy szwedzkiej firmy Kjellberg. Wokó³
zdesperowane matki, wrzeszcz¹ce dzieci, a my obozujemy z g³owami na kilku
naszych baga¿ach.
Po jakimœ czasie trafiamy do prywatnych schronisk ratunkowych. Mieszkamy
z innymi gubenianami na trzecim piêtrze w biurze sklepu z narzêdziami. W tym
czasie mój brat przyjmuje chrzest w zagro¿eniu ¿ycia, rodzicami chrzestnymi s¹
dwie przypadkowe gubeñskie kobiety. Og³oszenie alarmu przeciwlotniczego
zmusza nas do schodzenia z czwartego piêtra do przepe³nionego piwnicznego
schronu. Dopiero po 5 tygodniach odnajduje nas dziadek ewakuowany do wioski
blisko Calau i zabiera z miasta ogarniêtego wojn¹.
Tutaj prze¿ywamy wkroczenie wojsk rosyjskich, poznajemy okupantów ze
wszystkimi ich pozytywnymi i negatywnymi stronami, tutaj w zamieszaniu
tamtego czasu prze¿ywamy koniec wojny.
Wszyscy natychmiast chc¹ wróciæ do domu, do Guben.
Po ko³ysz¹cej siê k³adce na resztach zniszczonego mostu Achenbacha
przeprawiamy siê przez Nysê.
Nasz dom na Triftstrasse wygl¹da okropnie. W s¹siednich budynkach brakowa³o
frontowej œciany i meble w pokojach robi¹ wra¿enie domku dla lalek. Dom
szczêœliwie, choæ uszkodzony, nadawa³ siê do zamieszkania. By³am zachwycona
okruchami ciasta odkrytymi na najlepszym talerzu z zastawy u¿ywanym zapewne
przez ¿o³nierzy. Mama i dziadkowie staraj¹ siê uprawiaæ ogród ko³o Wie¿y
Bismarcka, mimo, ¿e te tereny s¹ zaminowane . O ojcu nic nie wiedzieliœmy, tyle
tylko, ¿e zmobilizowano go do Volkssturmu. Tak mija czas do 20 czerwca.
Sta³am w d³ugiej kolejce na Eichholzstrasse (dziœ Kosynierów) i uda³o mi siê
zdobyæ dla brata æwieræ litra drogocennego mleka. Nagle wybucha panika, ludzie
rozbiegaj¹ siê i ja przera¿ona biegnê do domu. A na podwórzu polski ¿o³nierz
nakazuje wszystkim natychmiast opuœciæ dom i tylko z podrêcznym baga¿em iœæ
w kierunku Nysy. To by³ gor¹cy dzieñ. A ja musia³am nak³adaæ na siebie kolejne
ubrania. Mogliœmy zabraæ na wózek mojego brata, trochê wiêcej ubrañ, i jeden
jedyny rondelek. Jeszcze daleko nie zaszliœmy, a ju¿ podczas oglêdzin wiele
zabierano. Ludzie ustawiali siê w t³umie, godzinami czekali na przeprawê po
k³adce na drugi brzeg, a potem bez celu w³óczyliœmy siê wszyscy po zachodniej
stronie miasta. Nikt nie chcia³ nas przyj¹æ. Dopiero wieczorem trafiliœmy do
hotelu Liehrsa przy stacji kolejowej gdzie urz¹dzono kwaterê dla wysiedlonych.
Nastêpnie dotarliœmy do tymczasowych kwater w restauracji Hanfland
(Altesprucke) gdzie w holu rozrzucono s³omê jako pos³anie. Do dziœ czujê smak
sproszkowanego sera który by³ pierwszym naszym posi³kiem. Szybko
rozprzestrzeni³y siê w s³omie wszy i atakowa³y wszystkich, nikt nie wiedzia³ co
przyniesie nastêpny dzieñ. Tylko plotki g³osi³y wieœci o wycofaniu siê z miasta
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Polaków. W tym czasie na obcym terenie zmarli moi dziadkowie.
Nast¹pi³y z³e lata dla wysiedleñców. Nie pozwolono nikomu g³oœno wypowiedzieæ
s³owa "wydalony", musieliœmy nazywaæ siebie "przesiedleñcami".
W latach piêædziesi¹tych nauczyliœmy siê wreszcie akceptowaæ granicê dziel¹c¹
miasto. Odwiedzaliœmy potem miejsca naszego dzieciñstwa, czêsto puste place.
Bez uprzedzenia odnosiliœmy siê do ludzi, którzy teraz w tamtym mieœcie
mieszkaj¹, ludzi których kiedyœ spotka³ podobny los.
Irene Welkisch obecnie mieszka w Guben.
Tekst wspomnieñ u¿yczy³o Muzeum Miasta i Przemys³u Guben.
T³umaczenie J. Kopeæ.

Cristel Schollmeyer. Wspomnienia
podczas koncertu organowego (dawny
koœció³ miejski-g³ówny miasta) w Gubinie
Mój dom rodzinny by³ nad Nys¹. Urodzi³am siê
w 1930 roku w ma³ym domku gdzie by³a
kawiarenka pod nazw¹"Przek¹ska". Nazywa³am
siê wówczas Wieczorek. To d³uga historia. Mój ojciec
przed wieloma laty przywêdrowa³ do Niemiec za
prac¹. Ma³a kawiarenka-restauracja sta³a po lewej
stronie wjazdu na Most Pó³nocny (ul. Piastowskadop. red.), na wschodnim brzegu Nysy i by³a
ulokowana w filarze mostowym. W filarze po
przeciwnej stronie by³a toaleta publiczna.
Mieszkanie Wieczorków znajdowa³o siê pod jezdni¹
mostu pomiêdzy filarami. Moi rodzice
wydzier¿awili tê ma³¹ kafejkê w 1929 roku. Na
pocz¹tku wojny lokal ten zosta³ zamkniêty. Most
w 1945 wysadzono wraz z "Przek¹sk¹".
Po ukoñczeniu szko³y podstawowej w 1944 roku wyjecha³am z Guben i naukê
kontynuowa³am w Berlinie. W lutym 1945 roku szko³ê zamkniêto, mia³am
problem co robiæ dalej. Do Guben nie mog³am wróciæ bowiem tu ju¿ by³ front.
Przeprowadzi³am siê do cioci w Berlinie i do koñca wojny prze¿y³am wszelkie jej
okropnoœci. Moja matka przeprowadzi³a siê do Ouedlingburg i tam spotka³yœmy
siê jesieni¹ 1945 roku. W tym czasie nie by³o ¿adnych ograniczeñ ani
obowi¹zuj¹cych regu³ przemieszczania siê. Dlatego by³a to niez³a przygoda w

18 Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG
wêdrówce z Berlina do
Ouedlingburga odcinkami podró¿
kolej¹ i dalej pieszo. Przez
zniszczone mosty funkcjonowa³y
tylko piesze przeprawy.
Po dwóch dniach marszu uda³o
mi siê trafiæ na samochód, który jak
siê okaza³o, jecha³ w przeciwnym
kierunku i niepotrzebnie wyd³u¿y³a
siê moja droga. Znowu trzeba by³o
wêdrowaæ pieszo. Pogoda ³adna,
Most Pó³nocny przed wojn¹. W przyczó³ku po
prawej stronie by³ sklep "Przek¹ska", restauracja ciep³o, czasem pada³o. Poniewa¿
wêdrowa³o du¿o osób którzy te¿ siê
i dom rodzinny Wieczorków.
przemieszczali to towarzystwa nie
brakowa³o. Spa³o siê najczêœciej na wolnym powietrzu, niektórzy gospodarze pozwalali
spaæ w stodole, od czasu do czasu uda³o siê zyskaæ cos do jedzenia i od czasu do czasu
uda³o siê przejechaæ jakiœ odcinek kolej¹. Poci¹gi by³y prze³adowane, jecha³o siê na
dachach i stopniach wagonów, a nawet buforach lokomotyw, co i mi siê przydarzy³o.
D³ugo tam nie wytrzyma³am, widok na szyny i wydawa³o mi siê ze szyny zbli¿aj¹ siê
do siebie i wtedy przychodzi³a g³upia myœl, by po prostu skoczyæ na nie. Szybko
opuœci³am to miejsce.
Po 8 tygodniach stanê³am wreszcie u drzwi mieszkania matki. Poniewa¿ mojego
upragnionego zawodu nie mog³am wykonywaæ, wykszta³ci³am siê na krawca ubrañ
mêskich.

1953 rok ze wschodu na zachód

Któregoœ razu podczas odwiedzin mojego wnuka Mathiasa poruszyliœmy temat
mojego wyjazdu z NRD do RFN. Opowiedzia³am o mojej podró¿y w tamtym okresie,
jakie prowadzono kontrole podczas przekraczania granicy. D³ugo nie wraca³am
myœlami do tamtych wydarzeñ, ale wspomnienia, mimo up³ywu 60 lat, pozosta³y w
pamiêci. W owym czasie po 8 latach od zakoñczenia wojny (1953) nawi¹za³am kontakt
z koleg¹ z lat szkolnych jeszcze z czasów zamieszkiwania w Guben.
Wspomnia³am wczeœniej, ¿e w 1944 roku opuœci³am Guben by rozpocz¹æ naukê w
szkole gospodarstwa domowego. Koniec wojny przeszkodzi³ w powrocie do mojego
miasta. Mieszka³am z rodzicami w Quedlinburgu (NRD). Burghard - mój kolega z
lat szkolnych - przys³a³ mi zaproszenie do odwiedzin w Minden (RFN). Dziêki
zaproszeniu otrzyma³am zezwolenie na przekroczenie granicy. Mój dowód osobisty
musia³am zostawiæ na NRD - dowskiej policji. Wyst¹pi³am o urlop w zak³adzie pracy.
Po otrzymaniu urlopu szybko spakowa³am walizê, po¿egna³am rodziców i ruszy³am
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w drogê. Wyprzedzaj¹c zdarzenia powiem, ¿e nie marzy³am o powrocie do NRD.
Wiadomym by³o, co wolno ze sob¹ zabraæ, w tym m.in. niewielk¹ sumê pieniêdzy. Ja
wczeœniej mia³am "pewn¹ sumê" uzbieran¹, by móc urz¹dziæ siê poza granic¹.
Wiadomym by³o, ¿e na granicy s¹ œcis³e kontrole. Problem, gdzie schowaæ te
oszczêdnoœci. Wpad³am na pomys³ ¿eby schowaæ je w podpasce. Rozpru³am j¹ i tam
umieœci³am pieni¹dze, a podpaskê za³o¿y³am w wiadomym miejscu. Zdenerwowanie
spowodowa³o wczeœniejsze krwawienie miesiêczne, a wiêc sprawi³o to wra¿enie, ¿e
wszystko jest dobrze przemyœlane.
Na granicy NRD-RFN poci¹g by³ dok³adnie sprawdzany z zewn¹trz i wewn¹trz
przez kontroluj¹cych z psami. Ka¿dy przedzia³ dok³adnie kontrolowano, tak¿e baga¿,
chocia¿ ten wybiórczo. ¯aden z podró¿nych nie odwa¿y³ siê odezwaæ. Nie wiem dlaczego
wytypowano mnie jako podejrzan¹ i musia³am byæ poddana osobistej kontroli, któr¹
przeprowadzono w jednym ze stacyjnych baraków. Poci¹g odjecha³ beze mnie.
Straci³am wiêc po³¹czenie do Minden. W baraku musia³am rozebraæ siê do naga.
Ka¿dy element ubrania sprawdzono, czy nic tam nie ukryto, nawet w³osy dok³adnie
sprawdzono, zagl¹dano do uszu, nosa i w intymne czêœci cia³a. Moj¹ podpaskê trzyma³
jeden z kontroluj¹cych, by³am zawstydzona, zdenerwowana i pe³na obaw. Nic nie
znaleziono. Oddano mi podpaskê, która natychmiast za³o¿y³am. Niestety w
miêdzyczasie odesz³y nastêpne dwa poci¹gi Minden.
W koñcu jednak dojecha³am do celu. Moja (okaza³o siê wkrótce) przysz³a teœciowa
czeka³a ca³y czas na peronie, wychodzi³a do ka¿dego przyje¿d¿aj¹cego poci¹gu.
Burgharda nie by³o. Pracowa³ w Krefeld. Pojecha³am do niego.
Do NRD nie chcia³am ju¿ wracaæ. W urzêdzie "na nowej ziemi" bez k³opotów
dosta³am dowód osobisty i zgodê na pobyt. Mog³am wiêc szukaæ miejsca pracy.
Pracownicy w zawodzie krawca byli bardzo poszukiwani. Zatrudniono mnie w fabryce
odzie¿owej przy taœmie. Ca³y dzieñ przyszywa³am guziki. P³acono od sztuki. Mój
majster szybko zorientowa³ siê, ¿e mam pewne zdolnoœci i przeniesiono mnie do
pracy w szwalni wzorcowej. Nied³ugo potem przeniesiono do dzia³u z nowymi wzorami.
Pracowa³am tam od paŸdziernika 1953 do marca 1954 roku.
Jeszcze kilka s³ów Krefeld, gdy szuka³am miejsca do zamieszkania. By³ to wówczas
ogromny problem bowiem miasto bardzo ucierpia³o z powodu bombardowañ.W jednym
z osiedli zaproponowano mi pokój. Znajdowa³ siê w przybudówce nad pomieszczeniem
dla kur. Musia³am wchodziæ po drabinie, otwieraæ dwuczêœciowe drzwi. Otwieraj¹c
doln¹ czêœæ nale¿a³o j¹ szybko zamkn¹æ, bo w przeciwnym razie stwarza³o to obawê
upadku. W œcianie by³ otwór przez który sypa³o siê karmê dla królików i kur. W
wezg³owiu ³ó¿ka by³ otwór który kiedyœ prowadzi³ na dach. W drugim koñcu
³ó¿ka by³o miejsce oko³o 1 metra kwadratowego i na tej œcianie, na hakach,
wiesza³am swoje ubrania, walizê wsuwa³am pod ³ó¿ko. W czêœci gdzie g³owa,
sta³a szafka nocna. Na szafce sta³a lampa. Dach kryty tylko sam¹ dachówk¹. Z
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wc korzysta³am w mieszkaniu gospodarzy, gdzie mog³am siê tak¿e umyæ. W cenie
komornego by³o œniadanie, obiad w sto³ówce zak³adowej, a na kolacjê kupowa³am
cokolwiek w sklepie i jad³am w swoim "pokoju".
Jesieñ 1953 roku by³a doœæ ciep³a, w ³ó¿ku nie marz³am ale zim¹, która by³a
sroga mój gospodarz wk³ada³ podgrzewane kamienie. Gdy budzik rano dzwoni³, na
mojej ko³drze ju¿ by³a warstwa szronu, a œciany by³y bia³e. Innego pokoju nie uda³o
siê znaleŸæ, a jeœli by³, to nie na moj¹ kieszeñ.
Sroga zima minê³a. W marcu 1954 roku przeprowadzi³am siê do Minden, do
mojej teœciowej, z któr¹ mia³am bardzo dobre kontakty. Znalaz³a mi miejsce pracy
w Minden. Burghard ci¹gle pracowa³ w innej miejscowoœci. W sierpniu 1954 roku
wziêliœmy œlub i przeprowadziliœmy siê do Kolonii, a w 1955 do Heilbronn i tu
urodzi³y siê nasze dzieci. Stary dom, który wówczas wynajêliœmy kupiliœmy i
mieszkamy w nim do dziœ.

Pierwsze odwiedziny w Guben w 1978

Dwie granice dzieli³y mnie od mojego Guben. By po 33 latach dotrzeæ do swojej "ma³ej
ojczyzny" musia³am uzyskaæ zaproszenie od obywatela NRD, a do Polski wizê wjazdow¹.
Obie granice by³y w tym czasie pilnie strze¿one. Trudno by³o zbli¿yæ siê nawet do granicy
Guben z Gubinem. Mimo, ¿e przecie¿ by³a to Granica Pokoju.
Stanê³am ko³o ocala³ych jeszcze elementów mojego domku zwanego "Przek¹sk¹". Na
gruzy, które nadal tam le¿a³y, nie zwraca³am uwagi poniewa¿ wspomnienia dawnych lat
przywraca³y widok dawnego domu, mebli, wyposa¿enia mieszkania z czasów mojego
dzieciñstwa. Potem zwróci³am wzrok na ³¹kê biegn¹c¹ w kierunku Nysy. Œcisnê³o mnie
za gard³o.
Dzieñ 17 wrzeœnia 2008 by³ dla mnie szczególnym dniem. W godzinach popo³udniowych
odby³ siê w ruinach dawnego koœcio³a w Gubinie koncert organowy. Tyle siê dzia³o w tych
starych murach - co za g³upota wojna i zniszczenia. Stale jeszcze od¿ywaj¹ wspomnienia
z dawnych lat przy dŸwiêkach organów.
W godzinach przedpo³udniowych tego samego dnia mia³am okazjê odwiedziæ miejsce
zniszczonego przez wojnê mojego rodzinnego domu o nazwie "Przek¹ska".
Stanêliœmy naprzeciw mojego miejsca urodzenia. Odwiedziny uspokoi³y nasz¹ têsknotê.
W nastêpnych latach co roku spêdzaliœmy kilka tygodni w Guben, odwiedzaliœmy Gubin.
Wreszcie zniknê³y granice.
Dziœ ju¿ wiek nie pozwala na wycieczki. Przez lata odwiedzin w Guben spotkaliœmy
tylko nielicznych znajomych z lat dzieciñstwa ale poznaliœmy nowych przyjació³ po obu
stronach granicy. Dziœ ju¿ tylko telefon pomaga w kontaktach, ale pozostaje têsknota.
Cristel Schollmeyer, z domu Wieczorek, Guben 2008.

Dzieñ przed wysy³k¹ biuletynu do drukarni (2.03.) otrzymaliœmy od mê¿a
smutn¹ wiadomoœæ. Cristel zmar³a dzisiejszej nocy. Niech spoczywa w spokoju.
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Stefan Pilaczyñski

Pamiêtajmy o £u¿ycach
W biuletynie "Gubin i Okolice" nr 50 z wrzeœnia 2020 Tadeusz Raut zamieœci³
artyku³ zatytu³owany "Nie bêdzie "G³azu Hañby" obok ul. Legnickiej". Tekst i
dyskusja dotycz¹ca zawartych w nim treœci sprawi³a, ¿e temat nabra³ rumieñców
i ma ci¹g dalszy. Za spraw¹ autora artyku³u, przy wsparciu sekretarz Urszuli
Kondracik pojawi³ siê pomys³ na uporz¹dkowanie i podniesienie rangi
wspomnianego miejsca po³o¿onego w granicach Gubina i maj¹cego kilkusetletni¹
historiê. Przy okazji uznano, ¿e nazywanie dotychczas tego miejsca "G³azem hañby"
czy te¿ "Gajem hañby" jest nies³uszne T. Raut niejako proroczo zatytu³owa³ swój
artyku³, i¿ "Nie bêdzie "G³azu Hañby" obok ul. Legnickiej". Bo i okazuje siê, ¿e
hañby tu nie by³o, a co najwy¿ej czescy Husyci doszczêtnie zniszczyli wieœ nazwan¹
Schmachtenhayn (i mo¿e to nazwano "hañb¹?"). Prawie 100 lat temu w miejscu
gdzie by³a wieœ, spo³ecznoœæ miasta inspirowana dzia³aniami prof. Hugo Jentscha,
który by³ synem Dolnych £u¿yc, kocha³ je ponad wszystko i którym poœwiêci³ ca³¹
swoj¹ karierê zawodow¹, postawi³a pami¹tkowy obelisk informuj¹cy o husyckim
napadzie w 1429 roku. Fragment inskrypcji wyrytej na pami¹tkowym obelisku
ostrzega, by “Bóg nas zachowa³ przed gwa³tem nieprzyjació³” (“Vor Feindes not
behut uns Gott “ dos³owne t³umaczenie s³ownikowe: Bo¿e chroñ nas przed k³opotami
z wrogiem). Wystarczy siêgn¹æ do historii by dowiedzieæ siê kim byli mieszkañcy
wioski. Byli £u¿yczanami. To nasi protoplaœci i naszym i winniœmy im szacunek i
pamiêæ o nich.
W Stowarzyszeniu Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej uznano, ¿e naszym obowi¹zkiem
jest podniesienia rangi tego miejsca, a przede wszystkim pamiêæ o mieszkañcach.
Tym bardziej, ¿e le¿y w granicach miasta. Jak wy¿ej wspomniano wczeœniej T.
Raut z U. Kondracik postanowili przekuæ s³owa na czyny. Tak szczêœliwie z³o¿y³o
siê, ¿e akurat Starostwo Kroœnieñskie og³osi³o konkurs ofert na zadania publiczne,
i pojawi³a siê szansa na pozyskanie pieniêdzy umo¿liwiaj¹cych poprawê wygl¹du
tego historycznego miejsca. Decyzja komisji rozpatruj¹cej z³o¿one oferty by³a
pomyœlna dla oferty przedstawionej przez SPZG. Na realizacjê zadania
zatytu³owanego "Ocaliæ od zapomnienia" przyznano 5 tys. z³otych.
Wg harmonogramu zadania zaplanowano, ¿e w ramach przydzielonych
funduszy zostan¹ wykonane miêdzy innymi takie dzia³ania: oznaczenia miejsca
pamiêci znakiem drogowym - tablic¹ kierunkow¹ - na drodze miejskiej, obok
studni postawiona zostanie tablica informacyjna w trzech jêzykach: polskim,
³u¿yckim i niemieckim, przeprowadzona zostanie na miarê mo¿liwoœci renowacja
postumentu kamiennego, uzupe³nione zostan¹ ubytki w nim, teren zostanie
uporz¹dkowany poprzez trzebie¿ zaroœli, nasadzone zostan¹ nowe kwiaty i krzewy
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Pami¹tkowy obelisk postawiony w 1929 roku przez gubinian w 500. rocznicê najazdu
Hunów.

Droga asfaltowa to ul. Legnicka, gruntowa droga
prowadzi do pami¹tkowego obelisku. Brak znaku
drogowego wskazuj¹cego.

ozdobne, wyznaczony zostanie
parking,
uporz¹dkowana
zostanie gruntowa droga
dojazdowa, ustawione zostan¹ podobnie jak za dawnych lat - dwie
³awki dla turystów
Czêœæ zadania zostanie
wykonana w ramach tzw. wk³adu
osobowego, wk³ad finansowy
deklaruje SPZG. Ca³oœæ zadania
wyceniono na kwotê ponad 6
tys.z³. Ponadto realizatorzy
zadania zaplanowali popularyzacjê miejsca pamiêci i jego
historii poprzez wykonanie
trójjêzycznych
materia³ów
ulotnych.
Na paŸdziernik zaplanowano
zorganizowanie
obchodów
rocznicy wydarzeñ z 1429 roku z
udzia³em Grupy Œpiewaczej
"£u¿yczanki" i festynowym
poczêstunkiem dla uczestników
spotkania. (sp)
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Tadeusz Raut

Nasze wschodnie £u¿yce cz. I
W Stowarzyszeniu Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej odkrywany i popularyzujemy
historiê ma³ej naszej ojczyzny nad Nys¹ £u¿yck¹. Korzeniem s³owiañskim w tej
historii s¹ ludzie - Serbowie £u¿yccy, jako nasi zachodni wspó³plemieñcy. Oni
pierwsi zasiedlali tê ziemiê buduj¹c podwaliny przysz³ych osad i grodzisk jak np.
Niemcza £u¿ycka (Polanowice), Starzeddel (Starosiedle0, Lahmo (£omy) i
Niemaschkleba (Chlebowo).
Niemieckie w³adze Guben W 1929 r. upamiêtni³y tragiczny los by³ej wsi ³u¿yckiej
Schmachtenhain, (obok ul. Legnickiej), odnawiaj¹c historyczn¹ studniê i
zak³adaj¹c skwer. Napis na g³azie kamiennej studni jest wa¿nym dowodem
historycznym œwiadcz¹cym o okrucieñstwach wojny religijnej;

“Wieœ Schmachtenhayn zniszczona przez Husytów w 1429 r.
Zachowaj nas Bo¿e przed gwa³tem nieprzyjació³ 1929"
Ludnoœæ ówczesnej wsi to g³ównie £u¿yczanie, którzy prawo osiedlania siê w
miastach otrzymali dopiero 1356 r. Z tego prawa skorzystali nieliczni, gdy¿ w
miastach rz¹dzi³ niemiecki patrycjat i skutecznie ogranicza³ te prawa ludnoœci
³u¿yckiej zamieszkuj¹cej g³ównie przedmieœcia.
Ciekawe informacje o tej wsi znalaz³em w ksi¹¿ce autorstwa Rudolfa Lehmanna
zm. 14 stycznia 1984 w Marburgu - niemieckiego archiwisty i historyka pt.
"Leksykon miejsc historycznych" tom II. Fragment z tej ksi¹¿ki przet³umaczy³y
z jêzyka niemieckiego panie Dorota Winiszewska i Sylwia Giergasz nauczycielki
z Zespo³u Szkó³ Licealnych i Technicznych w Gubinie: Pierwsza wzmianka o
miejscowoœci pojawi³a siê w przekazie mieszkañca Guben Heinricusa de
Smachtinhayn z dnia 20.03.1295 r.
Jak przekazuj¹ kolejne informacje o miejscowoœci oraz jej póŸniejsza historia,
nie dosz³o do ca³kowitego, a jedynie miejscowego wyludnienia, przy czym otwartym
pozostaje pytanie, czy zosta³o to spowodowane najazdem Husytów w 1429 roku
jak chce tego przekaz ludowy, czy mo¿e zrealizowanym przez Guben
przesiedleniem mieszkañców na teren miasta.
W ka¿dym razie jeszcze w roku 1446 i 1450 wymienia siê miejscowoœæ
Schmahtenhayn lub Smachtinhayn przy okazji wzmianki o poborze podatków
od mieszkañców Guben. Z drugiej strony w latach 1411 i 1489 wskazywano na
Smachtinhayn lub Schmachtenhayn jako na folwark nale¿¹cy wtedy do
Gubenskiej rodziny mieszczañskiej Ulsch. W 1489 r. odkupi³o go miasto i jako
dobra rycerskie istnia³ a¿ do czasów nowo¿ytnych. Jako w³aœcicieli wymienia siê
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rodziny Kohlo, ród patrycjuszy, 1527 r., 1578, Klinkebeil, Grunewald i syn
1668, 1722, Berge 1825, Klitzing 1844, Zietschmann od 1861 do 1887. W tym
roku dosz³o do wykreœlenia z rejestru dóbr rycerskich. Mieszkañcy Guben
musieli odprowadzaæ z dochodów z ziemi w Schmachtenhain po³owê podatków
na rzecz "stypendium Schamchtenhainu" dla zdolnych i ubogich uczniów
gimnazjum w Guben.
Jak widaæ s¹ to wypisy z ró¿nych Ÿróde³ historycznych wobec których mo¿na
siê pokusiæ o nienaukowe opinie wybieraj¹c wersje najbardziej prawdopodobne.
Zak³adam wiêc, ¿e nazwa wsi wywodzi siê od nazwiska mieszkañca Guben
Heinricusa de Smachtinhejn. Móg³ on byæ za³o¿ycielem folwarku, czyli du¿ego
gospodarstwa rolnego wraz zabudowaniami.
Jest bardzo prawdopodobne, ¿e po najeŸdzie Husytów czeskich dosz³o do
wyludnienia wsi, lecz pozosta³ maj¹tek ziemski który odkupi³o miasto.
Istotne jest ¿e maj¹tek ten istnia³ prawie czterysta lat jako dobra rycerskie,
które mog³y byæ nadawane wy³¹cznie szlachcie np. (rodzina Kohlo z rodu
patrycjuszy). Posiadacze tych dóbr byli zwolnieni ze zwyk³ych podatków i
wielu innych œwiadczeñ. Zobowi¹zani byli pe³niæ s³u¿bê rycersk¹ lub p³aciæ
specjalny podatek w przypadku wojny. Posiadali sta³y mandat w sejmiku
krajowym (Landtag), prawo s¹downictwa, myœlistwa i rybo³ówstwa na
w³asnym terenie.
Jest zatem bardzo prawdopodobne, ¿e wieœ istnia³a tylko do wojny husyckiej
i ju¿ siê nie odrodzi³a jak np. Kolm. Historyczna studnia upamiêtnia Serbów
£u¿yckich, którzy byli sol¹ tej ziemi.
Znany sorabista Witold Piwoñski w 2000 roku wyda³ ksi¹¿kê zatytu³owan¹
"£u¿yce Wschodnie". By naszym czytelnikom przybli¿yæ problematykê
zwi¹zan¹ z histori¹ £u¿yczan wykorzystamy fragmenty wspomnianej ksi¹¿ki.
Dziœ historia Husytów na naszych ziemiach.

Husyci na £u¿ycach

Po wybuchu rewolucji husyckiej w Czechach, jej najbardziej radykalny
od³am, taboryci, zaczynaj¹ przenosiæ wojnê na s¹siednie kraje, w pierwszym
rzêdzie na Œl¹sk i £u¿yce. Ich plebejskie has³a znajdowa³y rezonans wœród
ch³opstwa i biedoty miejskiej, w niektórych miastach mieli oni swoich
sojuszników, którzy chêtnie, acz dyskretnie, otwierali im bramy. Na trasie
ich niszczycielskich pochodów le¿a³y takie ³u¿yckie miasta jak ¯ytawa,
Zgorzelec, Lubañ, Budziszyn, Kamjenc i Chociebu¿, dotarli tak¿e do Gubina,
Lubska, ¯ar i ¯agania. Podczas pierwszej wyprawy zaatakowali w maju 1427r.
Lubañ. ¯ary i ¯agañ oraz Krosno z³o¿y³y okupy, dziêki czemu napastnicy
wycofali siê spod murów tych miast
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Lubañ w 1427 r. wys³a³ czêœæ swojej za³ogi na pomoc ¯ytawie, zaœ ksi¹¿ê
Jan ¯agañski I i Henryk z Ko¿uchowa szli na pomoc Zgorzelcowi. 15 maja
tego roku husyci stanêli pod murami Lubania i mimo zaciek³ej obrony
mieszkañców, wdarli siê do niego nastêpnego dnia Zgin¹³ wówczas najbardziej
chyba znany w historii tego miasta burmistrz Konrad Zeidler, a proboszcza
rozerwa³y cztery konie. W ten sposób zemœcili siê na nim najeŸdŸcy, gdy
œci¹gnêli go z murów, gdzie zagrzewa³ obroñców do walki. Wyciêto w pieñ 500
ch³opów dowodzonych przez obroñcê zamku Czocha - Klixa. W mieœcie taboryci
dokonywali gwa³tów na niewiastach i mordów na mieszkañcach, równie¿ tych,
którzy schronili siê w koœciele. Jeden z ch³opców, który prze¿y³ masakrê zosta³
póŸniej ksiêdzem. Wymordowano tak¿e wiêkszoœæ zakonnic - magdalenek,
zaledwie kilka zdo³a³o prze¿yæ. Husyci obrabowali i zniszczyli wiele wsi
zgorzeleckich. Nie oszczêdzili du¿ego i bogatego Chociebu¿a, klasztoru
cystersów w Nowej Cali i jesieni¹ 1429 r., stanêli pod Gubinem. Miasto to po
zdobyciu zosta³o z³upione i ogo³ocone z wszelkich dóbr, a mniszki z klasztoru
benedyktynek zgwa³cone i zamordowane.
Pod Gubinem pamiêtnym miejscem z tamtego okresu jest studnia, jedyny
ocala³y fragment wsi nazywaj¹cej siê Schmachtenhayn, co t³umaczy siê jako
Gaj Hañby. Pewne jest, ¿e by³a to gubiñska wieœ miejska, nale¿¹ca do rady
miejskiej Gubina, le¿a³a bowiem w obrêbie mili, na odleg³oœæ wzroku od murów
miasta.
G³az po³o¿ono na studni w piêæsetlecie tych wydarzeñ, w 1929 r. Napis
g³osi: "Behute uns Gott, vor Feindes Not" (Zachowaj nas Bo¿e przed klêska
ze strony nieprzyjació³).
Folwark Schmachtenhayn wymieniony jest Ÿród³owo w 1295 r. By³ to folwark
rycerski, którego w³aœciciel lub dzier¿awca p³aci³ 3 marki na rzecz kaplicy
szpitalnej w Gubinie - ma³o, gdy¿ by³ to tylko folwark. Zniszczony przez
husytów, nie zosta³ ju¿ odbudowany. PóŸniejsze wzmianki mog¹ wiêc tylko
dotyczyæ gruntów tej wsi. W 1900 r. usuniêto ¿uraw stercz¹cy nad studni¹
jako ostatni¹ pami¹tkê po tej miejscowoœci. Do naszych czasów ocala³a jedynie
studnia i to ona jest ostatnia pami¹tk¹ i zabytkiem z czasów œredniowiecza
w rejonie Gubina.
Wiosn¹ 1430 r., Husyci spl¹drowali Lubsko, jak równie¿ s¹siednie wsie
le¿¹ce na ich drodze. Pod koniec roku najechali Bogatyniê. Ponownie zdobyli
Lubañ w marcu 1431 r, pal¹c go i niszcz¹c, a nastêpnie Leœn¹ i Zawidów. Nie
uda³o im siê jednak zdobyæ dobrze bronionego Zgorzelca.
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Urszula Kondracik

Maria Kulik
Pamiêæ o ludziach, którzy swoim dzia³aniami nie tylko zawodowymi, ale i
spo³ecznymi tworzyli powojenn¹ historiê naszego miasta - to nasz obowi¹zek.
Niniejszy tekst poœwiêcam w³aœnie takiej osobie, która w swoim ¿yciorysie ma
dorobek i zawodowy i spo³eczny. Spotka³ j¹ honor bycia pos³em na Sejm RP.
Maria Kulik to jedna z mieszkanek Gubina, któr¹ warto przypomnieæ. Wraz z
rodzicami i rodzeñstwem przyjecha³a do Polski w 1946 r. z powiatu Buczacz,
województwo tarnopolskie i zamieszka³a we wsi Grodziszcze ko³o Gubina. W
1955 r. przyjecha³a do siostry, która mieszka³a w Gubina. Rozpoczê³a pracê w
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a nastêpnie by³a sekretark¹ w
Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej, gdzie pracowa³a do 1956 r. Przysz³y m¹¿ Zygmunt
pracowa³ wówczas w Komitecie Powiatowym Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej. Kiedy w 1957 r. wziêli œlub koœcielny i pojawi³y siê problemy, odszed³
z pracy i do 1960 r. prowadzili razem miejsk¹ ksiêgarniê pocz¹tkowo przy ul.
Œl¹skiej, a póŸniej przy Obroñców Pokoju. Kiedy pojawia³y siê kolejno dzieci (dwie
córki i syn) pozostawa³a w domu, a m¹¿ podj¹³ pracê w Urzêdzie Powiatowym w
Wydziale Oœwiaty. Po odchowaniu dzieci w 1960 r. rozpoczê³a pracê w Zak³adach
Odzie¿owych "Goflan" pocz¹tkowo na stanowisku szwaczki, a po ukoñczeniu
Technikum Odzie¿owego w Gubinie awansowa³a na brygadzistê, potem mistrza
zmiany i nastêpnie kierownika wydzia³u produkcji. Na tym stanowisku pracowa³a
do czasu odejœcia na emeryturê w 1996 roku.
Jako kierownik wydzia³u szwalni dobrze zna³a problemy pracowników. Wielu
z nich boryka³o siê z problemami mieszkaniowymi. Zasiêgnê³a wówczas informacjê
w Urzêdzie Miasta oraz u zak³adowego radcy prawnego Józefa Wójtowicza w
sprawie mo¿liwoœci utworzenia zak³adowej spó³ki budowy domów jednorodzinnych
przy ulicy Pu³awskiego. Przez zak³adowy radiowêze³ poda³a tê wiadomoœæ ze
szczegó³ami i zainteresowa³o to 21 pracowników. W rezultacie do budowy
przyst¹pi³o13-tu. Inicjatywa znalaz³a poparcie dyrekcji zak³adu i w³adz miasta.
Za³o¿ono spó³kê, a poniewa¿ inicjatywa wysz³a od pani Marii - zosta³a jej
przewodnicz¹c¹, dyrektor œp. Jan Bacza zastêpc¹, a œp. Janina Polañska
skarbnikiem.
W Warszawie zakupiono projekt, którego adaptacji dokona³ architekt pan
Stachowiak, natomiast kierownik Zak³adu Wodno-Kanalizacyjnego œp. Kazimierz
Pi³at zaprojektowa³ instalacjê wodno-kanalizacyjn¹. Pan Zenon Pilarczyk
Naczelnik Wydzia³u Gospodarki Przestrzennej i Mieszkanioej w UM w trybie
przyspieszonym wyznaczy³ teren oraz wyda³ warunki zabudowy. Spó³ka otrzyma³a
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Od lewej: Wanda Wandrej, dyrektor zakadu “Goflan” Jan Chrobak, Mieczys³awa
Brodziejewska, Maria Kulik i Irena Gancarz.

z zak³adu bezzwrotn¹ po¿yczkê, która umo¿liwia³a przyst¹pienie do przetargów
w celu pozyskania materia³ów budowlanych (np. ceg³a z rozbiórki domów
nienadaj¹cych siê do remontu). Zak³ad zapewni³ bezp³atny transport. Bank
udzieli³ preferencyjnego nisko oprocentowanego kredytu. Domy gdzie stawiano
w³asnym sumptem wykorzystuj¹c wiedzê i praktykê udzia³owca Spó³ki i
budowlañca œp. Mieczys³awa Polañskiego. Domy w stanie surowym wykoñczali
cz³onkowie Spó³ki we w³asnym zakresie.
Jak wspomina pani Maria, kiedy pracowa³a w zak³adie dyrektorem by³ wówczas
Bogus³aw Kurpas, a po nim, a¿ do likwidacji zak³adu Jan Chrobak. Dyrektorem
produkcji by³a Irena Ponikiewska, a po niej Maria Borowiñska. Funkcjê g³ównego
ksiêgowego przez d³ugie lata pe³ni³ Bronis³aw Kalinowski.
Na przestrzeni lat - w zak³adzie potocznie zwanym "odzie¿ówk¹" - szyto koszule
flanelowe przede wszystkim na rynek ówczesnego Zwi¹zku Radzieckiego i Kanady.
Asortyment wyrobów siê rozszerza³. Szyto prochowce letnie i zimowe na podpince,
g³ównie do Republiki Federalnej Niemiec, a nadwy¿ki na rynek krajowy. Pani
Maria wraz ze wspó³pracownicami przyczyni³a siê do wprowadzenia produkcji
ubocznej tzw. cha³upnictwa, które polega³o na tym, ¿e kobiety, przebywaj¹ce na
urlopie macierzyñskim mog³y spokojnie wychowywaæ dzieci i pracowaæ w domu.
Zak³ad wyposa¿a³ cha³upników w maszyny do szycia, dostarcza³ wykrojone
elementy i po uszyciu gotowych wyrobów zapewnia³ odbiór. Cha³upniczki szy³y
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poœciel, która by³a na runku krajowym towarem deficytowym oraz fartuchy
lekarskie na rynek Niemiec Zachodnich. By³y to dla nich dogodne warunki
ekonomicznego wspomagania bud¿etu domowego.
Pani Maria z natury jest osob¹ otwart¹ na ludzi. Jako szefowa posiada³a bardzo
wa¿n¹ cechê osobowoœci - empatiê. Posiada³a umiejêtnoœæ przyjaznego
funkcjonowania w spo³eczeñstwie. Zawsze gotowa do pomocy innym. Do
pomagania - oprócz empatii - pozwoli³o jej nie tylko kierownicze stanowisko, ale
równie¿ aktywny udzia³ w organizacjach spo³eczno-politycznych. By³a
przewodnicz¹c¹ Ligi Kobiet Polskich w zak³adzie i spo³eczn¹ przewodnicz¹c¹
Zarz¹du Miejskiego. Aktywnie dzia³a³a na rzecz kobiet w zakresie poprawy
warunków pracy, awansów zawodowych itp. Wspó³pracowa³a z organizacj¹ kobiec¹
przy CFG w Guben, która mia³a na celu integracjê spo³eczeñstw obu narodów.
Kobiety spotyka³y siê z okazji ró¿nych wydarzeñ lokalnych i œwi¹t pañstwowych.
By³y to trudne peerelowskie czasy. Wiele artyku³ów mo¿na by³o zakupiæ
wy³¹cznie na kartki. Na zaproszenie kole¿anek z CFG Maria zawsze stara³a siê
zabraæ ze sob¹ jak najwiêcej pañ, by po oficjalnym spotkaniu udaæ siê na zakupy.
Zainteresowaniem pañ cieszy³y siê œrodki higieny osobistej, œrodki czystoœci i
owoce cytrusowe - u nas artyku³y deficytowe.
Zyskuj¹c zaufanie spo³eczeñstwa zosta³a pos³em na Sejm Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej IX kadencji - 1985 - 1989. By³a cz³onkiem Komisji Prac
Ustawodawczych, a ponadto bra³a udzia³ w innych komisjach przy rozpatrywaniu
projektów ustaw. Jak pamiêtam, czêsto spotyka³a siê z wyborcami, którzy zg³aszali
swoje problemy. Pamiêtam równie¿ jak "Spo³em" Powszechna Spó³dzielnia
Spo¿ywców zwróci³a siê na piœmie do Maria Kulik, jako pos³anki w sprawie
uwolnienia mar¿ gastronomicznych w Polsce i pozostawienia ich w gestii bran¿y
gastronomicznej, która mog³aby je stosowaæ zgodnie z popytem na te us³ugi. Po
z³o¿onej interpelacji po okresie oko³o roku tak te¿ siê sta³o. Mar¿e zosta³y
uwolnienie od systemu nakazowego.
Pani Maria wraz z mê¿em po 63 latach zamieszkiwania w Gubinie, w 2018 roku
wyprowadzi³a siê do Dro¿kowa ko³o Zielonej Góry. Czteropokoleniowa rodzina mieszka
razem na wsi, w okaza³ym domu otoczonym ogrodem. Córka i wnuczka ze swoj¹ z
rodzin¹ to wielka podpora na dla Pañstwa Kulików na dalsze seniorskie lata.
Dziêkuje pani Marii za udzielenie wywiadu.
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Edmund Rodziewicz

Pocz¹tki muzyki "mocnego
uderzenia"(big beat) w Gubinie
W latach 50 -tych ub. wieku z USA przyby³a do Europy muzyka m³odzie¿owa.
Mimo niekorzystnych politycznie uwarunkowañ (nie by³a akceptowana przez
antyzachodnie w³adze) szybko zaczê³a siê rozwijaæ w Polsce.
Pocz¹tkowo nieprzychylnie akceptowana by³a jako z³o, za swoje kapitalistyczne
korzenie. W latach 1960-1970 przybra³a w Polsce formê ruchu szczególnie
masowego, a zarazem bardzo spontanicznego o nazwie "bigbit". W tym czasie
powsta³o wiele zespo³ów muzycznych, które funkcjonuj¹ do dzisiaj jak
m.in."Czerwone Gitary", "Skaldowie", "Trubadurzy". W dniu 7.XI.1962 roku w
Gubinie wyst¹pi³ ZSPó³ muzyczny "Czerwono-Czarni".

7 listopada1962 roku w Gubinie wyst¹pi³ zespó³ muzyczny "Czerwono-Czarni"

Pojawi³a siê równie¿ du¿a liczba zespo³ów amatorskich. Rozkwit tej
m³odzie¿owej muzyki spowodowa³, ¿e równie¿ w Gubinie i regionie powsta³o wiele
amatorskich zespo³ów muzycznych jak m.in. "Samuraje" Janusza Papaja czy
wczeœniej nauczycielski zespó³ muzyczny "Gryf" Ryszarda Pantkowskiego.
Nowe brzmienie elektrycznej gitary to by³o coœ nowego i super pasowa³o do
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Fot. 2

¿ywio³owoœci m³odych ludzi. By³y te¿ ogromne trudnoœci zwi¹zane z brakiem na
rynku gitar elektrycznych, wzmacniaczy itp. oraz trudnoœci z dostêpem do nowej
zagranicznej muzyki. Radia wielokrotnie zastêpowa³y wzmacniacze, a muzykê
bigbitow¹ s³ucha³o siê z radia Luksemburg, chocia¿ w odbiorze by³y ró¿ne
zak³ócenia. Najlepiej s³ucha³o siê póŸn¹ noc¹. Wkrótce pojawi³o siê has³o, ¿e
"Polska m³odzie¿ œpiewa polskie piosenki". W 1959 roku z inicjatywy Ryszarda
Pantkowskiego powsta³ nauczycielski zespó³ muzyczny o nazwie "Gryf" w sk³adzie:
Ryszard Pantkowski (gitara), £ucjan Dziubek (kontrabas), Marian Sibiñski
(pianino), Nieœcielonek (perkusja), Jerzy Brzeziñski (vokal) oraz Henryk
Domaniuk (saksofon) - fot.2.
Zespó³ muzyczny "Gryf" funkcjonowa³ w gubiñskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym.
Przy Miejskim Domu Kultury w Gubinie w latach 1963-1967 dzia³a³ zespó³
muzyczny "Samuraje", prowadzony przez Janusza Papaja. Zespó³ gra³ w sk³adzie:
Janusz Papaj (gitara),Ryszard Dziedzic (gitara), Zenon Rudzki (perkusja), Maciej
Janota (gitara basowa). W zespole gra³ pocz¹tkowo równie¿ Edward Grabia
(kontrabas) fot 3.
Janusz Papaj w swoich wspomnieniach tak mówi o dzia³alnoœci zespo³u
"Samuraje": "Andrzej Kêdzierski (szef MDK/ bardzo dba³ o zespó³, dopingowa³,
namawia³ do tworzenia w³asnego repertuaru i bardzo w nas wierzy³. Zdobywa³
fundusze na nasze stroje estradowe, na wzmacniacze zamawiane u znanego wtedy
ju¿ chyba w ca³ym województwie zielonogórskiego konstruktora sprzêtu
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fot. 3

nag³aœniaj¹cego, in¿yniera Góreckiego, szuka³ okazji do wystêpów "Samurajów"
poza w³asn¹ siedzib¹". Zespó³ "Samuraje" wyst¹pi³ w koncercie podczas Dni
Sieradza, gra³ w Krakowie do tañca w legendarnym klubie "Pod Jaszczurami".
Ponadto w 1966 roku nagra³ kilka utworów dla rozg³oœni Polskiego Radia w
Zielonej Górze. W tym samym roku "Samuraje" zdobyli III miejsce w
Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Nastolatków w Zielonej Górze. Gubiñski
plastyk, fotograf Cezary Iwaszkiewicz stworzy³ emblemat zespo³u - symbol
wschodz¹cego s³oñca z poprzecznie u³o¿onym mieczem, nawi¹zuj¹c tym samym
do japoñskich samurajów. Wiêcej o zespole mo¿na przeczytaæ w BiuletynieSPZG
"Gubin i okolice" Nr 2 z 2020 r w zamieszczonych przez Janusza Papaja
wspomnieniach. Po wyjeŸdzie J. Papaja w 1967 do Zielonej Góry, w MDK-u w
Gubinie, pod koniec lat 60-tych powsta³y kolejne zespo³y m³odzie¿owe.
W 1968 roku funkcjonowa³ zespó³ muzyczny o nazwie "Kidnaperzy" w sk³adzie:
Waldemar Lendzion (perkusja), Zbigniew Romanowski (gitara), Marek Skalski
(gitara basowa), Edward Sobiechowski (gitara) i Miros³aw Dobersztajn (wokalista).
Kolejnym zespo³em w MDK-u byli "Patrycjusze", którzy grali w sk³adzie:
Ryszard Dziedzic (gitara), Hieronim Urbañski (perkusja), Zdzis³aw Kotyñski
(saksofon), Zbigniew Przyworski (gitara), Maciej Janota (organy), Romuald
Ananicz (gitara bas). "Patrycjusze" (fot. 5) koncertowali podczas "Wiosny nad
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1968 r. Kidnaperzy z MDK-od lewej Waldemar Lendion perkusja,Zbigniew
Romanowski,Marek Skalski,Edward Sobiechowski i Miros³aw Dobersztajn wokalista)

Nys¹", w koncertach w Guben oraz na dancingach w MDK-u. W zespole
"Patrycjusze" grali te¿ i inni muzycy, tacy jak: Waldemar Jagodziñski (tr¹bka,
fot. 5
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saksofon) i Andrzej Gajewski (gitara basowa).
W pó¿niejszych latach dzia³a³y w MDK-u takie zespo³y jak m.in. "Pasaty",
"Awans", "Limit". W 1956 roku Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców "Spo³em"
otworzy³a po remoncie restauracjê o nazwie "Parkowa". Du¿¹ popularnoœæ w latach
60-tych doby³ zespó³ muzyczny graj¹cy na dancingach w sk³adzie: Leonard
Kury³owicz (akordeon), Stanis³aw Biskupski (saksofon),Edward Grabia
(kontrabas), Zbigniew Przyworski (gitara) i Ryszard Fabisiak (perkusja) fot. 6.

fot. 6

Ciekawym zespo³em muzycznym graj¹cym tak¿e w "Parkowej" by³a grupa
graj¹ca w sk³adzie: Boles³aw M³odawski (organy), Zbigniew Przyworski (gitara),
Zdzis³aw Kotyñski (saksofon), Edward Ropella (gitara basowa), Leszek Jerszyñski
(perkusja) i Barbara No¿ewska (wokalistka) fot. 7.
Du¿¹ popularnoœæ w "Parkowej" osi¹gn¹³ zespó³ "Maliniak Band" w sk³adzie:
Tadeusz Malinowski (organy), Józef Winiszewski (gitara basowa), Józef Andrys
(gitara) i Waldemar Lendzion (perkusja).
W pó¿niejszych latach w restauracji "Parkowa" ga³y takie zespo³y jak
m.in."Amigosi", "Relaks", zespó³ Boles³awa M³odawskiego z Edwardem Ropell¹ i
wokalistk¹ Halin¹ Nodzak. Muzyka tzw. "mocnego uderzenia" w latach 60-tych
dotar³a te¿ do uczniów gubiñskich szkó³. W szko³ach (Liceum, Zespól Szkó³
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fot. 7

Zawodowych, Zespó³ Szkó³ Rolniczych) nauczyciele-muzycy m.in. Ryszard
Pantkowski, Janusz Papaj i inni zaczêli tworzyæ uczniowskie zespo³y big-bitowe.
W LO powsta³y takie zespo³y jak: "Ma³y Gryf", "Fermata", "Guliwery",
"Kasprzacy". W ZSZ utworzy³ siê zespó³ "Gradusy", a w ZSR zespó³ "K¹kole". O
szkolnych zespo³ach m³odzie¿owych powstan¹ kolejne artyku³y, które bêd¹
zamieszczane w nastêpnych wydaniach biuletynu SPZG "Gubin i okolice".
Powstanie tego artyku³u by³o mo¿liwe dziêki informacjom i zdjêciom zdobytym
od kolegów-muzyków, m.in. Tadeusza Malinowskiego, Józefa Andrysa, Janusza
Papaja, Witolda Szymañca i innych, które czeœniej wykorzysta³em na Facebooku
w "Historii muzyki rozrywkowej w regionie Gubina".
Serdecznie wszystkim za pomoc dziêkujê.

Z powodu coronavirusa zamkniêta
do odwo³ania
kontakt tel. 10.30 - 14.30 tel. 68 455 81 62

Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 35

Jerzy Czabator

Jeszcze o Pionierach Ziemi Gubiñskiej
Powojenne dzieje Gubina i powolny rozwój miasta zwi¹zany jest z
konkretnymi ludŸmi, którzy osiedlili siê w mieœcie po wojnie i ciê¿ko
pracowali. Wœród tych ludzi by³a grupa która podczas okupacji dozna³a
najtragiczniejszego losu przebywania w obozach koncentracyjnych.
W tym artykule pragnê przedstawiæ wspomnienia - refleksje z pobytu w
obozie koncentracyjnym w Oœwiêcimiu - Brzezince oraz w Buchenwaldzie
jednego z nich.
GoŸdzik Czes³aw urodzony 5 lipca
1912 roku w Œladkowie pow. £êczyca
województwo ³ódzkie. W Œladkowie
koñczy szkodê podstawow¹. PóŸniej
przeprowadza siê do Ozorkowa i tam
pracuje jako czeladnik-rzeŸnik. W 1938
roku otwiera w³asny sklep masarniczy
z rzeŸni¹. W 1923 roku o¿eni³ siê i
zamieszka³ z ¿on¹ u teœciów. W
kwietniu 1941 roku zostaje
aresztowany przez policjê. Powodem
by³a podjêta praca w konspiracji.
Tak wspomina: - Nie udowodniono
mi, ¿e dzia³am w konspiracji ale
podejrzenia by³y. Wobec tego
skierowano mnie na roboty do
miejscowoœci Szwedt nad Odr¹.
Pocz¹tkowo pracowa³em w piekarni.
PóŸniej przeniesiono na wieœ do
gospodarza. By³ wyj¹tkowo brutalny i
niedobry. Znêca³ siê nad 5-cioma
GoŸdzik Czes³aw wiêzieñ Oœwiêcimia nr
robotnikami przymusowymi którzy
127705 - polityczny, Buchenwald 48081.
byli mu przekazani. W lutym 1943
roku gospodarz kaza³ mnie aresztowaæ przez gestapo prawdopodobnie za opiesza³e
wykonywanie prac. Po aresztowaniu skierowano mnie znowu do Szwedt n. Odr¹.
Podczas przejazdu do nowego miejsca uda³o mi siê zbiec. Uciek³em w okolice
Szczecina ale nie uda³o mi siê byæ d³ugo na wolnoœci. Zosta³em z³apany i osadzony
na gestapo.
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Czes³aw GoŸdzik - czapka wiêŸnia Buchenwald nr 48081

Tu trzy miesi¹ce by³em przes³uchiwany i maltretowany, grozi³a mi kara œmierci.
Ze Szczecina przes³ano mnie do Poczdamu, gdzie od pocz¹tku rozpoczêto œledztwo.
Mia³em wyj¹tkowe i tym razem szczêœcie. Gestapowiec który mnie przes³uchiwa³
pochodzi³ z Wielkopolski i zna³ jêzyk polski. Tak napisa³ protokó³, ¿e otrzyma³em
najl¿ejsz¹ karê: przez dwa tygodnie 75 uderzeñ pasem wojskowym codziennie,
póŸniej otrzyma³em skakankê, ¿abkê dwa tygodnie rano, pod czas ¿abki by³em
bity pasem ze sprz¹¿k¹. Pomimo wszystko by³a to naj³agodniejsza kara jak¹
otrzyma³em. Dziêki temu unikn¹³em kary œmierci. Po przes³uchaniach i udzielonej
karze przes³ano mnie do obozu Grozberg k/Poczdamu.
W tym obozie d³ugo nie przebywa³em. 5 lipca 1943 roku zosta³em przewieziony
do obozu koncentracyjnego Oœwiêcim. Tuta j otrzyma³em numer identyfikacyjny
127705 - kategoria - polityczny.
Po przewiezieniu do obozu Oœwiêcim zosta³em skierowany na kwarantannê,
Umieszczono nas w budynku z czerwonej ceg³y niedaleko bloku œmierci i œciany
straceñ. Przez ca³y okres kwarantanny oko³o trzech tygodni by³o s³ychaæ strza³y
esesmanów rozstrzeliwuj¹cy wiêŸniów oraz krzyki, jêki i odg³osy konaj¹cych,
mordowanych wiêŸniów.
By³o to przera¿aj¹ce, nie do opisania, tym bardziej, ¿e wiedzieliœmy co oprawcy
wyprawiaj¹. W okresie kwarantanny fizycznie nie pracowaliœmy. Jedynie
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pilnowaliœmy porz¹dku w baraku.
Jak wygl¹da³ rozk³ad dnia w okresie kwarantanny? Pi¹ta rano pobudka, mycie,
mizerne œniadanie. Potem odbywa³ siê apel, liczenie, sprawdzanie stanu obecnoœci.
Apele by³y przeci¹gane w czasie. Gestapowcy robili to z upodobaniem, a szczególnie
jak by³a z³a pogoda, pada³ deszcz lub œnieg. To dawano mo¿liwoœæ znêcania siê
nad nami, wiêŸniami. Przy ka¿dej okazji gdy któryœ z wiêŸniów poruszy³ siê lub
powiedzia³ nie tak, jak oczekiwa³ esesman by³ wyci¹gany z szeregu, bity pejczem
lub szczuty psem. Czysto trwa³o to godzinnymi. Wielu wiêŸniów w ten sposób
zakatowano.
Zim¹ by³y takie przypadki, ¿e gdy uznano, ¿e któryœ z wiêŸniów podpad³, koleiny
oczach nadzoruj¹cych esesmanów by³ wleczony pod pompê, brano w¹¿ gumowy i
na mrozie polewano wod¹. Woda po krótkim czasie zamarza³a na wiêŸniu, wiêzieñ
zamienia³ siê w bry³ê lodu. Jego ruchy by³y coraz wolniejsze i po pewnym czasie
ca³kowicie zamarza³. Bez wzglêdu na temperaturê i pogodê na apel wychodziliœmy
w cienkich drelichach - pasiakach.
Przeci¹gaj¹ce apele potwornie wykañcza³y wiêŸniów. Prze¿ywali zazwyczaj
wiêŸniowie w m³odym wieku. Starsi umierali. Po porannym apelu wracaliœmy
do baraku i przebywaliœmy tam do godziny 13-14, czasu obiadu. Po nêdznym
posi³ku nastêpowa³ kolejny apel z ró¿nego rodzaju szykanami. Po apelu znów
wracaliœmy do baraku i tam przebywaliœmy do kolacji oko³o godziny 18.00. Po
kolacji kolejny apel w tym samym dniu na placu ci¹gn¹cy siê nieraz godzinami.
W szczególnoœci gdy by³a z³a pogoda, pada³ deszcz lub by³o zimno. Apele
nadzorowali esesmani, oni wyszukiwali ró¿nego rodzaju szykany i powody aby
jak najbardziej upokorzyæ wiêŸnia w³¹cznie z jego zamordowaniem.
Ponadto oprócz esesmanów wewn¹trz bloków byli blokowi i ich pomocnicy,
którzy równie¿ szykanowali, bili i znêcali siê nad wiêŸniami. Dlatego te¿ przez
ca³y czas trzeba by³o uwa¿aæ, ¿eby nie naraziæ siê lub nie sprowokowaæ jego
pomagierów do znêcania siê nad nami.
Po takim okresie kwarantanny, która by³a okresem znêcania siê, bicia i
stosowania ró¿nego rodzaju torturowania nie wyobra¿aliœmy co bêdzie dalej.
Niemcy do obs³ugi obozu dobierali najgorszych zboczeñców - sadystów, którzy
w okrutny sposób wy¿ywali siê na wiêŸniach. Blokowymi w wiêkszoœci byli Niemcy.
Po okresie kwarantanny przenieœli mnie do Brzezinki-Birkenau.
Tam zakwaterowano mnie w bloku 27. W baraku przebywa³o kilkuset wiêŸniów.
Wewn¹trz trzy piêtrowe prycze, na których nie by³o miejsca aby usi¹œæ. Na pryczy
mo¿na by³o przebywaæ tylko w pozycji le¿¹cej. Miêdzy pryczami by³y bardzo w¹skie
przejœcia pozwalaj¹ce jedynie przecisn¹æ siê zmieniaj¹c miejsc pobytu. W Brzezince
zosta³em zatrudniony w ekipie do kopania rowów i drenowania terenu pod nowe
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baraki. By³ to okres jesienno-zimowy, bardzo paskudna pogoda. Byliœmy ubrani
jedynie w drelichowe pasiaki, wiêcej na sobie nic nie mieliœmy bez wzglêdu na
pogodê.
W obozie Birkenau-Brzezinka dzieñ zaczyna³ siê o godzinie 5 rano. Po pobudce
mycie siê, pobieranie kawy i to co nazywano œniadaniem. Po œniadaniu robiono
apel na placu przed, barakiem. Sprawdzano stan iloœciowy wiêŸniów. Nastêpnie
ka¿dy kapo zabiera³ swoja grupê na wyznaczony odcinek pracy.
Ja pracowa³em w komandzie "kenigsgarten". Wykonywaliœmy rowy, w których
zak³adaliœmy dreny. Gdy wychodziliœmy na odcinek swoje pracy komendant
odcinka do nadzoruj¹cego kapo mówi³, ¿e w jego grupie jest o kilku wiêŸniów za
du¿o. To dos³ownie znaczy³o, ¿e kilku wiêŸniów w dniu dzisiejszym ma wyrok
œmierci. Kapo otrzymywa³ przyzwolenie do zamordowania kilku wiêŸniów.
Po zamordowaniu wiêŸnia lub kilku byli oni obowi¹zkowo przynoszeni do obozu
aby na apelu dokonaæ rozliczenia ze stanu który wyszed³ na odcinek pracy.
Pewnego dnia tragiczny wypadek spotka³ i mnie. W czasie kopania rowu znalaz³em
surowego buraka, którego natychmiast zjad³em. Po pewnym czasie dosta³em
silnego bólu ¿o³¹dka. Skurczy³em siê. Zobaczy³ to kapo i myœla³, ¿e wymigujê siê
od pracy. Wzi¹³ le¿¹cy obok sztil od kilofu i uderzy³ mnie nim kilka razy po
g³owie i plecach. Po uderzeniach wpad³em do rowu, który by³ kopany pod dren.
Po pewnym momencie ocuci³em siê (dawa³em znaki ¿ycia) kapo to zauwa¿y³
kaza³ mnie dobiæ. Uratowa³o mnie to, ¿e ¿o³nierz SS pilnuj¹cy wiêŸniów podpowiedzia³ ¿eby st¹d mnie zabraæ i zaci¹gn¹æ miêdzy dreny które by³y z³o¿one w
kupy, a miêdzy nimi by³y luki.
Tam przele¿a³em do koñca pracy. Potem obola³ego przyprowadzili do baraku
wspó³wiêŸniowie. W ten sposób kolejny raz ocali³em ¿ycie. Ale od tego czasu
odczuwa³em szum w uszach i bóle g³owy. Nigdy nie dowiedzia³em siê dlaczego
stary ¿o³nierz SS Austriak wykaza³ w stosunku do mnie odrobinê cz³owieczeñstwa
Codziennie pracowaliœmy od godziny 7.00przez ca³y dzieñ latem do godz. 20.00
zim¹ do zmroku. Latem w okresie popo³udniowym dawano mizerny obiad w postaci
lury (zupy). Natomiast zim¹ nie otrzymywaliœmy ¿adnego posi³ku.
Po przyjœciu z pracy odbywa³ siê apel w celu rozliczenia siê z obecnoœci stanu
jeñców ¿ywych i martwych. Po zdaniu raportów przez kapo dopiero mogliœmy
otrzymaæ posi³ek. Te apele równie¿ czêsto celowo wyd³u¿ano przy stosowaniu
ró¿nego rodzaju szykan i znêcania siê nad wiêŸniami, którzy swoim zachowaniem
nie podobali siê nadzoruj¹cym SS-manom i kapo.
Szczególnego okrucieñstwa dokonywano w przypadkach, gdy któryœ z wiêŸniów
próbowa³ uciekaæ lub uciek³. W takim przypadku wszystkich wiêŸniów spêdzano
przed blok na apel na którym typowano grupê wiêŸniów do zamordowania. Na
przyk³ad co 10 odliczaj¹cy wystêpowa³ z szeregu. Ci co wyst¹pili skazani byli na
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œmieræ. Pozosta³ych na placu trzymano godzinami. WiêŸniowie wykonywali ¿abkê,
przeganiani z jednej na drug¹ stronê placu. Trwa³o to do pó³nocy i póŸniej.
W naszym baraku by³y dwa przypadki ucieczki. Ca³y barak wiele godzin sta³
na placu pomimo bardzo paskudnej pogody. Bito nas, wielokrotnie wykonywaliœmy
¿abkê, a przy okazji, ¿e niektórzy wiêŸniowie nie mieli ju¿ si³ jej wykonywaæ,
maltretowano ich a¿ do skatowania na œmieræ. Przypominam sobie taki przypadek
na terenie naszego obozu. By³o niewielkie komando tak zwani "Szach Majstrzy"mierniczy, by³a to grupa 8 wiêŸniów. Byli to in¿ynierowie geodezji i kartografii.
Dokonywali oni dok³adnych pomiarów terenu gdzie my pracowaliœmy i terenów
przyleg³ych. Mieli oni wiêksz¹ swobodê poruszania siê, tym samym by³a wiêksza
mo¿liwoœæ ucieczki poniewa¿ za nimi nie chodzi³a ochrona.
Z tego komanda uciek³o dwóch wiêŸniów. W odwet wszystkich szeœciu
powieszono. Tych dwóch po pewnym czasie równie¿ z³apano. Oczywiœcie równie¿
i ich zamordowano publicznie w obecnoœci pozosta³ych wiêŸniów. Tak wygl¹da³a
codziennoœæ w obozie.
W naszym komandzie byli wiêŸniowie narodowoœci rosyjskiej i w mniejszej
iloœci Francuzi. Przewa¿aj¹c¹ grupê stanowili Polacy. Do pracy i z pracy bez
wzglêdu na zmêczenie i warunki atmosferyczne wymagano od nas marszu w
szyku i obowi¹zkowo ze œpiewem. W niedzielê do pracy nie chodziliœmy, to nie
znaczy, ze mieliœmy wolny dzieñ. W tym dniu mêczono nas d³ugimi apelami. A
czêsto zaganiano nas do przenoszenia kamieni, które by³y miêdzy barakami.
By³a to bardzo uci¹¿liwa i wyczerpuj¹ca praca nie daj¹ca ¿adnego po¿ytku.
Przenoszenie kamieni z jednej kupy na drug¹.
Niemieccy wiêŸniowie bezpoœrednio nie przebywali z nami, byli oni zatrudnieni
przy innych pracach.
Taka gehenna w obozie Oœwiêcim-Brzezinka trwa³a do 26 kwietnia 1944 roku.
Z nieznanych mi powodów 27 kwietnia zosta³em przeniesiony do Obozu
Koncentracyjnego Buchenwald. Zosta³em tu zarejestrowany pod numerem 48081.
Bo przybyciu do Buchenwaldu znów odby³em kwarantannê. Tu by³o trochê
inaczej. By³o mniej apeli, nie by³y takie uci¹¿liwe. Po kwarantannie rozdzielono
nas na komanda. Z Buchenwaldu zosta³em skierowany do Mittelbau, w górach
do komanda Rottleberode. Tu byliœmy zatrudnieni w kamienio³omach, gdzie
dr¹¿yliœmy tunele w stokach gór. W tych tunelach-halach Niemcy montowali
urz¹dzenia do budowy samolotów i rakiet V-1 i 2.
Mieszkaliœmy w podobozie w miejscowoœci Rottleberode.Z tej miejscowoœci do
miejsca pracy mieliœmy kilka kilometrów gdzie chodziliœmy pieszo, pod nadzorem
esesmanów. Wstawaliœmy o 5 rano, œniadanie, apel i wymarsz w miejsce pracy.
By³a to bardzo trudna praca. Ja pracowa³em przy wywo¿eniu ska³ (bloków
skalnych) na zewn¹trz tunelu. Inne komando pod nadzorem w wyrobisku od
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czo³a zakrada³a ³adunki i kruszy³a wybuchami œciany. Ska³y ³adowaliœmy ³opatami
na wózki, do pomoc mieliœmy jeszcze kilofy. W³aœciwie ³opaty i kilofy nie na wiele
siê przydawa³y. Wielkoœæ ska³ by³a du¿a, ¿e trzeba by³o ³adowaæ rêcznie. To
powodowa³o czêste zranienia, okaleczenia r¹k i innych czêœci cia³a. Niektóre
od³amy ska³ by³y tak ciê¿kie, ¿e jedna osoba nie mog³a sobie z ni¹ poradziæ.
Trzeba by³o niesamowicie ciê¿ko dŸwigaæ. Nie by³o ¿adnej mo¿liwoœci tego unikn¹æ.
Gdy¿ obok sta³ wartownik SS najczêœciej z psem. Po pewnym czasie zmieniono
miejsce pracy. Skierowano mnie do ³adowania ska³ w g³êbi tunelu. Po paru
tygodniach takiej pracy mia³em dwa wypadki. Pierwszy, pewnego razu pracuj¹c
wewn¹trz tunelu poprosi³em pilnuj¹cego nas SS-mana, ¿eby zezwoli³ mi na
odejœcia dalej od miejsca pracy za potrzeb¹ (robiliœmy to w miejscu pracy. Gdy
odszed³em niedaleko SS-man pilnuj¹cy zacz¹³ krzyczeæ, ¿e mam
odejœæ dalej. Robi³ to dwukrotnie. Zbyt daleko ba³em siê odejœæ poniewa¿
wiedzia³em, ¿e w ten sposób SS-man pilnuj¹cy wiêŸniów z upodobaniem strzela³
do wiêŸniów zabijaj¹c ich i uzasadniaj¹c, ¿e wiêzieñ próbowa³ ucieczki. W tym
dniu pilnowa³ nas SS-man z du¿ym psem owczarkiem. Jak odszed³em ju¿ na
odleg³oœæ na któr¹ ¿yczy³ pilnuj¹cy, poszczu³ mnie psem.
Pies skoczy³ na mnie i przez d³u¿szy czas gryz³ mnie i szarpa³.
By³em ju¿ tak pogryziony i zrozpaczony, ¿e nie by³em w stanie stawiaæ
jakiegokolwiek oporu. Uratowany zosta³em dziêki temu, ¿e obok tego przechodzi³
pilnuj¹cy Ukrainiec (my ich nazywaliœmy ich s³u¿¹cych w "Czarnej Sotni". On to
odgoni³ psa i na polecenie SS-mana odprowadzi³ mnie do punktu sanitarnego.
Nawet pamiêtam, ¿e Ukrainiec prowadz¹c na punkt widzia³ w jakim jestem
stanie kl¹³ wyzywaj¹c SS-mana "ot jobany germaniec".
Po tym wypadku mia³em trzy dni wolnego, poniewa¿ nie by³em w stanie
cokolwiek wykonywaæ. Tak to SS-man chcia³ wypróbowaæ skutecznoœæ tresury
psa na wiêŸniu. Chcia³em podkreœliæ, ¿e nie by³ to odosobniony przypadek. Szczucie
psem wiêŸniów by³o czêsto stosowane Oœwiêcimiu i Buchenwaldzie.
Po trzech dniach nadal pracowa³em przy ³adowaniu ska³ w tunelu. Pewnego
dnia bêd¹c poganianym do szybkiego ³adowania znajdowa³em siê miêdzy wózkami
na które rzuciliœmy ska³y. Jeden z wózków wywróci³ siê, a ja nie zd¹¿y³em na
czas uskoczyæ w bok. Zosta³em przygnieciony wózkami, zgniecione zosta³y obydwie
nogi. Po tym wypadku zosta³em zabrany na izbê przyjêæ obozowego szpitala.
Leczy³ mnie sanitariusz, murzyn, amerykañski jeniec pilot. Dziêki niemu zosta³em
wyleczony i uratowany. Do pracy w górach przy dr¹¿eniu tunel i nie mog³em ju¿
wróciæ, gdy¿ mocno kula³em, maj¹c sztywn¹ nogê. Z izby chorych zosta³em
przeniesiony do kuchni gdzie obiera³em ziemniaki i wykonywa³em inne prace.
Kucharzem by³ Polak, dola moja znacznie siê poprawi³a. Stara³em siê sumiennie
wykonywaæ swoj¹ pracê zdaj¹c sobie sprawê, ¿e tu mam mo¿liwoœæ przetrwania.
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Po pewnym czasie awansowano mnie na kucharza. Trochê mia³am wiêcej roboty.
Mia³em mniej snu, musia³em bardzo wczeœnie wstawaæ i póŸno k³aœæ siê spaæ.
Ale by³ to luksus w porównaniu wykonywania pracy przy dr¹¿eniu tunelu. Pracê
tê wykonywa³em do koñca pobytu w obozie, do chwili zbli¿ania siê Frontu. Z
chwil¹ zbli¿enia siê frontu zostaliœmy wyprowadzeni z obozu.
Wychodz¹c z obozu byliœmy prowadzeniu terenami, które jeszcze nie by³y zajête.
Po jednej stronie byli Amerykanie, a z drugiej strony Rosjanie.
Celem naszym by³a pó³noc, by³o dojœcie do morza. Prawdopodobnie miano nas
dognaæ do morza i wymordowanie przez zatopienie. Przez ca³y czas nadzoruj¹cy
nas SS-mani próbowali zlikwidowaæ wiêŸniów, lecz by³ wyj¹tkowy mêtlik i
ba³agan, bliskoœæ wojsk amerykañskich. Prawie przez ca³y okres w dzieñ
nadlatywa³y samoloty amerykañskie atakuj¹ce kolumny nie-mieckie. Pilnuj¹cy
nas SS-mani w czasie nalotu kryli siê wchodz¹c do kolumny wœród wiêŸniów. W
taki sposób pilnuj¹cy SS-mani unikali zestrzelenia ich z karabinów maszynowych
przez pilotów amerykañskich. W tym ba³aganie i ci¹g³ym morderczym marszu
wielu wiêŸniów zginê³o i zosta³o zamordowanych.
Pamiêtam taki fakt. By³o to gdzieœ nad rzek¹ Elb¹. Z lasu wyskoczy³o kilkunastu
cz³onków Hitlerjugend z zamiarem zlikwidowania nas. Ale pilnuj¹cy nas SSmani, starzy Austriacy, nie pozwolili nas rozstrzelaæ. Zrobili to nie dlatego, ¿e
by³o im nas ¿al czy z litoœci, lecz dlatego, ¿e zdawali sobie sprawê, ¿e amerykanie
s¹ blisko i im przypisz¹ ten wystêpek za który ponios¹ srog¹ karê.
Pilnuj¹cy, na s SS-mani w wiêkszoœci byli to ju¿ starzy ludzie, w wiêkszoœci
Austriacy. W koñcowym okresie nie znêcali siê tak nad nami, z³agodnieli, tyle, ¿e
jak mówi³em ju¿ wczeœniej, nie robili tego z litoœci czy jakiegoœ szacunku do
wiêŸniów. Robili to aby uchroniæ w³asn¹ skórê, aby z tej gehenny wyjœæ z ¿yciem
i nie ponieœæ odpowiedzialnoœci. Ale pomimo tego wiêkszym od nich okrucieñstwem
wykazywali siê SS-mani Niemcy.
W ci¹g³ym marszu musieliœmy pokonywaæ ró¿ne przeszkody. Miêdzy innymi
mia³ miejsce taki przypadek. Przeprawialiœmy siê na drugi brzeg rzeki promem.
Robiono to szybko. Podjecha³ pod prom Niemiec i do obs³ugi powiedzia³, po co
wlecz¹ wiêŸniów, trzeba ich rozstrzelaæ. Nawet zaproponowa³ swoich ludzi którzy
to zrobi¹. Ze zgroz¹ oczekiwaliœmy jak post¹pi¹ pilnuj¹cy nas SS-mani. Jednak
oni nie wyrazili na to zgody, gdy¿ wiêkszoœæ z nas ju¿ by³a na drugim brzegu
przeprawy promowej. No i bali siê o w³asne ¿ycie.
My wiêŸniowie kolejny raz uniknêliœmy œmierci. I tak w otêpiaj¹cym marszu
ci¹gle na pó³noc, miêdzy walcz¹cymi armiami, juz nied³ugo przed wyzwoleniem
znaleŸliœmy siê niedaleko Schwerina.
Pilnuj¹cy SS-mani wprowadzili nas do ¿wirowni miêdzy lasem i niedalekiej
wsi. Pozosta³o nas jeszcze kilkuset wiêŸniów. Wiêkszoœæ SS-manów ze wzglêdu
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na bliskoœæ wojsk amerykañskich uciek³a. Bali siê i ponadto nie chcieli dostaæ siê
do niewoli, zdaj¹c sobie sprawê z odpowiedzialnoœci za swoje zbrodnie.
W tej ¿wirowni do której nas wprowadzono na rozkaz gestapo, mieliœmy byæ
wszyscy zlikwidowani. Miano nas przy pomocy granatów i broni maszynowej
zamordowaæ i zasypaæ w piaskownicy - ¿wirowni.
Ale ze wzglêdu na bliskoœæ atakuj¹cych juz ¿o³nierzy amerykañskich dowodz¹cy
gestapowcy i pilnuj¹cy SS-mani, w panicznym strachu maj¹c na uwadze to co
robili, uciekli. Ucieczka przed ¿o³nierzami amerykañskimi uratowa³a nam ¿ycie.
W przeciwnym przypadku zostalibyœmy wszyscy wymordowani w ¿wirowni.
Tak trwa³ marsz œmierci z Buchenwaldu do okolic Schweryna, który skoñczy³
siê 3 maja 1945 roku. Odzyskaliœmy wolnoœæ dziêki wyzwoleniu przez ¿o³nierzy
Amerykañskich. W wyniku utraty zdrowia po bestialskim traktowaniu w obozie
Oœwiêcim - Buchenwald od maja 1945 roku do lipca 1946 roku, przebywa³em w
szpitalu na d³ugim leczeniu i dochodzeniu do zdrowia.
Podczas pobytu na leczeniu pozna³em drug¹ ¿onê. Pochodzi³a z rejonu Gi¿ycka.
Pracowa³a podczas wojny w Królewcu. Zna³a doskonale jêzyk Polski. Gdy front
zbli¿a³ siê do Prus Wschodnich ca³a. jej rodzina zosta³a ewakuowana na zachód
Niemiec do Lubeki.
D³ugo w Lubece nie przebywa³em, postanowi³em wracaæ do Polski. W³aœciwie
nie mia³em do czego wracaæ. To co kiedyœ mia³em, wszystko zosta³o zniszczone.
Nie wróci³em do swego zawodu rzeŸnika. Zamieszka³em w Lubochni i podj¹³em
pracê w miejscowej Gminnej Spó³dzielni.
Trudno by³o mi w pocz¹tkowym okresie przystosowaæ siê do istniej¹cych
warunków ¿ycia i pracy, pomimo tego, ¿e by³em z urodzenia mieszkañcem tego
rejonu. Trudno mi by³o wraz z ¿on¹ znaleŸæ dla nas miejsce. Postanowiliœmy, jak
wówczas wielu Polaków wyjechaæ na Ziemie Zachodnie. W1956 roku wyjechaliœmy
do Bytomia Odrzañskiego gdzie pracowa³em do 23 lutego 1959 roku w Gminnej
Spó³dzielni. W lipcu 1959 roku podj¹³em decyzjê o przeprowadzce do Gubina. W
tym czasie Gubin wskazywa³ na znaczny rozwój spo³eczno-ekonomiczny. Szybko
znalaz³em tu pracê i otrzyma³em mieszkanie. Kolejno pracowa³em w kilku
zak³adach. Ostatnim miejscem pracy by³a Delegatura R SW Prasa Ruch. W 1977
roku przeszed³em na emeryturê.
GoŸdzik Czes³aw zmar³ 30 stycznia 2004 roku w wieku 92 lat, zosta³ pochowany
na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.
Do napisania artyku³u wykorzysta³em wspomnienia œp. GoŸdzika
Czes³awa, podczas kilku spotkañ w jego mieszkaniu przy ul.
Wysockiego 13/2, oraz przeczytaniu kopi dokumentów
potwierdzaj¹cych poby³ w obozach koncentracyjnych.
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Podniebny œpiewak
Zbli¿a siê wiosna, wiêc czas
przypomnieæ sobie ptaka, bêd¹cego
zwiastunem i jej symbolem. Ptaka,
który swym œpiewem ju¿ od wczesnej
wiosny umila nie tylko prace rolników
w polu, ale i spacerowiczom, którzy dla
przyjemnoœci lub zdrowia, przemierzaj¹ odkryte tereny na obrze¿ach
miasta. Skowronek, bo o nim piszê, jest
jednym z najbardziej znanych ptaków,
dziêki powszechnoœci wystêpowania
oraz donoœnemu œpiewowi, który
rozbrzmiewa (czêsto wysoko nad
ziemi¹), niemal nad ka¿dym polem i
³¹k¹.
Skowronek - Alauda arvensis (L.
1758). Wyjaœnijmy, co oznacza
naukowa nazwa ptaka, tu¿ po polskiej
nazwie gatunku. Alauda jest ³aciñskim s³owem oznaczaj¹cym skowronka, zaœ
s³owo arvum, oznacza pole uprawne. Natomiast litera (lub litery) oraz cyfry w
nawiasie (za naukow¹ nazw¹ ptaka), oznaczaj¹ pierwsz¹ literê (lub litery)
nazwiska osoby, która po raz pierwszy opisa³a gatunek i rok jego opisania. W
tym przypadku du¿e L jest to skrót od nazwiska szwedzkiego przyrodnika
Linneusza, a 1758 oznacza rok opisania.
Skowronek jest skromnie ubarwionym ptakiem, nieco wiêkszym od znanego
wszystkim wróbla. Upierzenie brunatnoszare, z wierzchu ciemno plamkowane,
spód bia³awy z kreskowan¹ piersi¹. G³owê ozdabia niewielki czubek. Samica i
samiec jednakowo ubarwione, lecz samiec jest nieco wiêkszy. Ptaki, których
pierwotnym siedliskiem by³ step, obecnie preferuje tereny krajobrazu o
charakterze rolniczym, lecz bez gêsto rosn¹cych drzew i krzewów, a wiêc pola
uprawne (obsiane zbo¿ami), ³¹ki, pastwiska, ugory, tereny bezleœne, rzadziej
odkryte zabagnienia. Skowronek wytrwale œpiewa przez ca³¹ wiosnê i czêœæ lata,
a jego œpiew jest dŸwiêczny i g³oœny. Ma to istotne znaczenie, poniewa¿ g³osem
oznacza swoje terytorium lêgowe. Œpiewa przede wszystkim w d³ugim locie
tokowym nad ³¹kami i polami, rzadziej siedz¹c na ziemi. Jego œpiew jest perlisty
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i potoczysty, przyjemny dla ludzkiego ucha. Skowronek zaczyna œpiew jeszcze
przed wschodem s³oñca, a koñczy po zachodzie. Tylko podczas mg³y milknie na
pewien czas, równie¿ w okresie pierzenia (sierpieñ, wrzesieñ) ptak przestaje
œpiewaæ. Jego pieœñ mo¿na us³yszeæ zaraz po przylocie, czasem ju¿ nawet w koñcu
lutego. Gniazdo stanowi p³ytki do³ek wygrzebany w ziemi, który wymoszczony
jest suchymi ŸdŸb³ami traw i ukryty w niskiej roœlinnoœci lub pod nawisami
miedzy. Sk³ada 3-5 szarych lub oliwkowych, gêsto nakrapianych jaj, które
wysiaduje 11-12 dni. M³ode opuszczaj¹ gniazdo po mniej wiêcej 10 - 11 dniach (s¹
jeszcze wtedy nie ca³kiem opierzone), gdzie przebywaj¹ w pobli¿u, ukryte wœród
roœlinnoœci. Ich rodzice zawsze dobrze wiedz¹, gdzie które z nich przebywa i karmi¹
je wytrwale. Zdolnoœæ do lotu uzyskuj¹ w 18-20 dniu ¿ycia. ZnaleŸæ gniazdo
skowronka jest niezwykle trudno, poniewa¿ ptak ten nigdy nie siada bezpoœrednio
na gnieŸdzie, lecz l¹duj¹ w pobli¿u i resztê dystansu pokonuje pieszo. Skowronki
potrafi¹ wyprowadziæ nawet trzy lêgi w roku, lecz aby podo³aæ takiemu wyzwaniu
musz¹ mieæ niezwyk³¹ kondycjê, tym bardziej, ¿e samce maj¹ czêsto sk³onnoœci
do bigamii. Ptaki ¿ywi¹ siê czêœciami roœlin i owadami, jednak¿e w okresie
karmienia piskl¹t s¹ to przede wszystkim owady
Skowronki s¹ ptakami wêdrownymi, przylatuj¹ w lutym i marcu, a odlatuj¹ w
paŸdzierniku i listopadzie. W gubiñskich warunkach pod koniec wrzeœnia ptaki
zaczynaj¹ siê gromadziæ w stada i przelatywaæ na zimowiska. Przelot ich trwa
przez ca³y paŸdziernik, a ostatnie skowronki odlatuj¹ w listopadzie. Zdarza siê,
¿e pojedyncze ptaki pozostaj¹. Skowronki nie podejmuj¹ d³ugich wêdrówek, zimuj¹
w basenie Morza œródziemnego i Europie Zachodniej. W drodze na zimowiska
gin¹ tysi¹cami, chwytane w sieci i strzelane dla ich smacznego miêsa. Nawiasem
mówi¹c, równie¿ w Polsce, a¿ do pocz¹tku XX wieku jadano skowronki. W Europie
Œrodkowej jest to obecnie zabronione, ale w niektórych krajach po³udniowej Europy
nadal siê na nie poluje. Dlatego miêdzy innymi, ¿yj¹ œrednio tylko 3 lata, a
maksymalny odnotowany wiek to 10 lat [1]. Zmniejszanie siê liczebnoœci
skowronka odnotowane ostatnio w naszym kraju, co koreluje z powszechny
trendem spadkowy jego europejskiej populacji.[2] Szacuje siê, ¿e od 1980 roku
liczebnoœæ skowronka w Europie zmniejszy³a siê mniej wiêcej o po³owê.[3]
Wieloletnie trendy spadkowe przekraczaj¹ce poziom 3% rocznie stwierdzane by³y
w Niemczech i Szwecji.[4] Zmiany liczebnoœci polskiej populacji skowronka
spowodowane s¹ przez intensyfikacjê zabiegów agrotechnicznych, a tak¿e
zmniejszenie area³u upraw zbó¿ jarych, na rzecz wzrostu powierzchni upraw
rzepaku i kukurydzy. Jednak¿e skowronki, jako jedne z nielicznych gatunków
ptaków, doœæ dobrze znosz¹ przekszta³cenia w krajobrazie rolniczym.
Populacja skowronka zwyczajnego w Polsce liczy³a w latach 2008-2012 ok.
11,1-13,6 miliona par, co czyni³o go najliczniejszym ptakiem lêgowym, przed ziêb¹
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i wróblem.[5] W granicach administracyjnych Gubina, szacuje siê, ¿e do lêgów
przystêpuje 80 -100 par skowronków.[6] Gdzie na terenie naszego miasta mo¿na
us³yszeæ i zobaczyæ skowronki? Wszêdzie tam, gdzie znajduj¹ siê ³¹ki, pola, a
tak¿e ugory. W po³udniowej czêœci s¹ to ulice wylotowe, gdzie koñczy siê zwarta
zabudowa np. Œl¹ska, Legnicka, Orzeszkowej, Chabrowa, Krakowska, Lwowska,
Leœna, Rolna, £¹kowa. Od wschodu: D³uga, Poleska, Przemys³owa, tak¿e
koñcówka Poziomkowej. Warto te¿ zajrzeæ na Kresow¹, gdzie za budynkami 9597 (znajduj¹ siê nieu¿ytki), dalej Gdyñska, ródlana, Wo³yñska. Równie¿ miêdzy
Pu³askiego, Repatriantów, a Wroñskiego œpiewa skowronek. Id¹c na pó³noc zajrzeæ
trzeba na Gubiñskie Wzgórza, dojdziemy tam od Gdañskiej, ¯elaznej, Ró¿anej,
Tobruk, Kasprowicza i Podgórnej. Lecz z tego co obserwujê niew¹tpliwym
powodzeniem (dla spaceruj¹cych, a tak¿e biegaj¹cych), cieszy siê œcie¿ka zdrowia
przy Sikorskiego, miêdzy stadionem, a granic¹ miasta. Tam z ca³¹ pewnoœci¹
zobaczymy i us³yszymy skowronki. Wspomnê jeszcze, ¿e miêdzy 1-Maja, a
ogródkami dzia³kowymi "¯wirek" s¹ równie¿ stanowiska skowronków. W Polsce
skowronki s¹ gatunkiem œciœle chronionym.

Trochê historii

Skowronka niegdyœ nazywano: skowronkiem polnym, rolakiem lub wrêcz rol¹.
Na Kaszubach nazywany by³ - skówrónk, a na Górnych £u¿ycach - skowrenz.
Dla porz¹dku przypomnê aktualne nazwy skowronka, które obowi¹zuj¹ w innych
krajach: Ang. - Eurasian Skylark, Niem. - Feldlerche, Ros. - Polewoj ¿awaronok.
Przyjrzyjmy siê jakie miejsce ten sympatyczny ptaszek zajmuje w przekazach
ludowych, historii i literaturze. Jedna z legend opowiada w jaki sposób ptak ten
zosta³ stworzony; "Szed³ raz Pan Bóg polem, a jeden ch³op ora³. Spyta³ go Pan
Bóg - ciê¿ko Ci? Oj, ciê¿ko, odpar³ ch³op. To wzi¹³ Pan Bóg grudkê ziemi, uca³owa³
i cisn¹³ ku niebu mówi¹c, niech ci œpiewa, l¿ej Ci bêdzie". Z innego opowiadaniu
dowiadujemy siê, ¿e zabicie, a nawet przeœladowanie skowronka lud uwa¿a³ za
grzech [7].
Skowronki uznawano za ptaki wieszcze, które informuj¹ ludzi o nadchodz¹cej
przysz³oœci. Wierzono, ¿e przez ca³¹ zimê œpi¹ pod miedz¹ na polu i dlatego wczesn¹
wiosn¹, albo nawet pod koniec zimy, pokazuj¹ siê nagle w pobli¿u osiedli ludzkich.
Ptaszek ten by³ zwiastunem d³ugo oczekiwanej wiosny. St¹d przys³owie; Je¿eli
œwiêta Agnieszka wypuœci skowronka z mieszka, to ju¿ zima d³ugo nie pomieszka.
Skowronek nazywany by³ ptakiem Najœwiêtszej Panienki, bo wed³ug przekazu
ludowego, do nieba niós³ œpiew raduj¹c nim wszystkich.
U Celtów ptak ten cieszy³ siê wielkim powa¿anie i trafnie nazywali go Alauda,
Al znaczy wysoko, aud œpiew, (œpiewaj¹cy pod ob³okami).
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Warto wiedzieæ, ¿e najwaleczniejszy legion Juliusza Cezara, jako ozdobê na
he³mie mia³ skowronka i legion ten z dum¹ nosi³ nazwê "Alauda" [8].
Wiersze pt. "Skowronek", pisali tacy poeci jak: Konopnicka, Lechoñ, Norwid,
Pol, a tak¿e wspomina o nim Tuwim w bodaj najpiêkniejszym ptasim wierszu
"SpóŸniony s³owik". Równie¿ w sztuce teatralnej Shakespeare - Romeo i Julia w
akcie III, scena 5, pojawia siê skowronek.
O cz³owieku zadowolonym i szczêœliwym czêsto zwykliœmy mówiæ - radosny
jak skowronek.
Koñcz¹c chcê poinformowaæ czytelników, ¿e ukaza³a siê interesuj¹ca ksi¹¿ka,
doskona³a na czas pandemii "Ornitologia terapeutyczna - Ptaki - Zdrowie Psychika". Napisali j¹: ornitolog, profesor Piotr Tryjanowski (którego mia³em
okazjê poznaæ), dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu i psychiatra, doktor S³awomir Murawiec, cz³onek Zarz¹du G³ównego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Udowadniaj¹ w niej, ¿e aktywne
podgl¹danie przyrody, a szczególnie ptaków, ma znacz¹cy wp³yw zarówno na
zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Ptakoterapia mo¿e odegraæ istotn¹ rolê
terapeutyczn¹ w czasach pandemii, poniewa¿ dziêki obserwacjom ptaków, wspiera
siê procesy leczenia ró¿nych chorób psychicznych: stresu, depresji, demencji czy
nawet chorób ze spektrum autyzmu. Mówi¹c krótko, ornitologia terapeutyczna
(obserwowanie ptaków) jest sposobem na walkê z COVID-19.
Julian Lewandowski

Serdecznie dziêkujê dr Paw³owi Czechowskiemu za przejrzenie tego artyku³u.
Literatura:
1 - Kruszewicz A. Ptaki Polski 2006
2 - BirdLife 2015
3 - PECBMS 2016
4 - DDA 2013, SFT 2017
5 - Chodkiewicz T., i inni. Ocena liczebnoœci populacji ptaków lêgowych w Polsce w latach 20082012. "Ornis Polonica". 56, s. 149-189, 2015.
6 - Lewandowski J. Ptaki Gubina monografia ornitologiczna (w przygotowaniu do druku).
7 - Wodzicki K. Nasi wrogowie i przyjaciele wœród ptaków 1896
8 - Pliniusz Starszy. Historia naturalna ks. XI str. 245.
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Zenon Pilarczyk

Rozwój przestrzenny Gubina
w XX wieku
Czêœæ VI - Kwarta³y i obiekty w centrum Gubina

1. Wstêp

Rozwój przestrzenny ka¿dego miasta jest zdeterminowany tendencjami
demograficznymi jednostki osadniczej i postêpem cywilizacyjnym. Wydaje siê ,¿e
zmniejszanie siê liczby ludnoœci w Gubinie ulega spowolnieniu. Ostatnie dostêpne
dane (31.XII.2019 r.) podaj¹ populacjê na 16015 osób. Gorzej jest niestety w Guben.
Liczba ludnoœci ulega ci¹g³emu zmniejszeniu. Dane na 31.XII.2008 r. to 20049
osób, na 31.XII 2013 ju¿ 17655 osób a na 31.XII.2020 r. to ok. 17000 osób (w tym
993 Polaków). Miasto to zamieszkuje prawie 60 narodowoœci. Spo³eczeñstwo
wieloetniczne jest bardziej kreatywne. Dlatego najbardziej przedsiêbiorcza
m³odzie¿ wyje¿d¿a na zachód i nikomu nie przeszkadza, ¿e burmistrzem Londynu
jest Hindus. Swoiste ,,multi-kulti" w Guben i nie sprawdzi³y siê przepowiednie
niektórych œrodowisk politycznych, ¿e Niemcy ,,nas wykupi¹" po wejœciu do Unii,
mo¿e byæ odwrotnie. Liczby te s¹
obarczone pewnym b³êdem, bo
ludzie wyje¿d¿aj¹ na d³u¿szy lub
krótszy okres, delegacje
s³u¿bowe, praca sezonowa, itp.
Niemniej tendencja spadkowa
jest widoczna dla postronnego
obserwatora. Ma³e pocieszenie z
tego, ¿e Gubin jest jedynym
wiêkszym miastem podzielonym
zachodni¹ granic¹, gdzie wiêcej
mieszkañców zaczyna byæ po
polskiej stronie. W Guben ci¹gle
rozbiera siê bloki mieszkalne.
Znam osobê, która trzeci raz
zmienia³a miejsce zamieszkania
z tego powodu, ¿e blok w którym
Mgr in¿. Monika HAJKOWICZ jest w³aœcicielk¹
mieszka³ zosta³ przeznaczony do
Biura Projektowego ,,PROJ - BUD" w Gubinie.
rozbiórki. Dla inwestora z
Zajmuje siê kompleksow¹ obs³ug¹ inwestycji
kubaturowych i infrastrukturalnych. Nowe
zewn¹trz po³¹czone miasta
pokolenie gubinian pracuje nad rozwojem
Gubin-Guben to 30 tys.
przestrzennym miasta. Grudzieñ 2019 r.
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mieszkañców. Taka liczba jest brana pod uwagê w strategiach inwestycyjnych.
Uwzglêdnia siê przy tym, ¿e w czêœci zachodniej miasta zamieszkuj¹ osoby w
starszym wieku. Mieszkañcy w wieku emerytalnym uwa¿ani s¹ za oszczêdnych
konsumentów.
Postêp technologiczny maj¹cy wp³yw na nasze ¿ycie najbardziej jest widoczny
w technologiach cyfrowych zwi¹zanych z przep³ywem informacji .W 1980 r.
pojawi³a siê sieæ komórkowa 1G - umo¿liwi³a po³¹czenie g³osowe. W 1990 r. mamy
ju¿ sieæ 2G (prêdkoœæ 0.2 MB/s.), która umo¿liwia przesy³anie sms-ów. Nastêpnie
w 2005 r. powstaje sieæ 3G (prêdkoœæ > 21 MB/s.), która umo¿liwia przegl¹danie
internetu. A od 2010 roku mamy sieæ 4G (prêdkoœæ >300 MB/s.), która umo¿liwia
przesy³anie treœci video. Obecnie nastêpuje wdra¿anie technologii 5G (prêdkoœæ
> 1000MB/s.). W ka¿dym europejskim kraju wytypowano ju¿ miasta, które
wdra¿aj¹ tê technologiê. Pojawiaj¹ siê nowe mo¿liwoœci zastosowañ np. internet
zmys³ów, rozszerzona rzeczywistoœæ, zaawansowane aplikacje i inteligentne
miasta. Trwaj¹ próby z samochodem autonomicznym. Samochód bez kierowcy
bêdzie wozi³ pasa¿erów do zadanego punktu. Nast¹pi wyrównanie dostêpu do
dóbr kultury oraz dalszy rozwój high-tech (wysokich technologii). Zwiêkszy siê ecommerce (handel za poœrednictwem internetu). Nale¿y wdro¿yæ szereg
przedsiêwziêæ zapobiegaj¹cych wykluczeniu cyfrowemu osób starszych w
spo³eczeñstwie. Wszystkie te czynniki maj¹ ogromny wp³yw na rozwój
przestrzenny miast.

2.Niezrealizowana zabudowa kwarta³u w ul. Zygmunta Starego - 3 Maja Prusa na wschód od koœcio³a farnego.

Na pocz¹tku 1992 r. rozpisano konkurs na koncepcjê architektoniczn¹ zabudowy
tego kwarta³u. W odpowiedzi na konkurs wp³ynê³y 3 opracowania, które
szczegó³owo omówiono w ,,Wiadomoœciach Gubiñskich". Rozstrzygniêcie konkursu
nast¹pi³o w dniu 1 paŸdziernika 1992 r. Komisja konkursowa sk³adaj¹ca siê z
wojewódzkich prominentów, burmistrza Gubina, miejscowych radnych i
urzêdników pierwsze miejsce przyzna³a pracy architekta Armanda Skowroñskiego
reprezentuj¹cego “MARKETPROJEKT” z Zielonej Góry. Przedstawione
rozwi¹zanie by³o prób¹ odtworzenia dzia³ek historycznych po zewnêtrznym obrysie
kwarta³u. Wnêtrze kwarta³u zosta³o potraktowane jako inwestycja wspólna. Pod
terenem ca³ego kwarta³u zaprojektowano parkingi i dojazdy zaopatrzeniowe do
magazynów sklepowych. Projektowana zabudowa posiada³a zró¿nicowan¹
wysokoœæ: czym dalej od ratusza, tym ni¿sza. Starannie zaprojektowano elewacje
zewnêtrzne nawi¹zuj¹c do architektury XIX-wiecznych kamienic. Pod t¹ koncepcjê
przygotowano podzia³ terenu w tym kwartale. Wydzielono 18 dzia³ek w zabudowie
zwartej i jedn¹ dzia³kê w œrodku obudowanego kwarta³u, która mia³a byæ
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przygotowana pod wspóln¹ przestrzeñ rekreacyjn¹. Dzia³ki wystawiono na
sprzeda¿ w drodze przetargu nieograniczonego. Zainteresowanie inwestorów by³o
œrednie. Po dwóch latach uda³o siê je wszystkie sprzedaæ. Nabywcy potraktowali
ten zakup jako lokatê kapita³u. Czy s³usznie ?. Przedmiotem sprzeda¿y by³o
prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu na okres 99 lat. W póŸniejszym czasie
czêœæ nabywców skorzysta³a z mo¿liwoœci przekszta³cenia tego prawa na w³asnoœæ,
przy du¿ych bonifikatach. Budowa w takim zespole wymaga determinacji i
pokonania wielu przeszkód. Wszyscy musz¹ solidarnie przyst¹piæ do budowy w
jednym czasie. Przed rozpoczêciem budowy nale¿y zleciæ wykonanie projektu
budowlanego zgodnie z opracowan¹ koncepcj¹. Nastêpnie nale¿y uzyskaæ
pozwolenie na budowê. Koszty budowy przy tej lokalizacji wzrastaj¹ na wskutek
koniecznoœci pokrycia kosztu badañ archeologicznych. Posadowienie budynków
wymaga fundamentów specjalnych ze wzglêdu na nasypowy teren po poprzednich
budynkach, które tu sta³y od VII wieków. Prawdopodobnie konieczne bêdzie
wykonanie fundamentów na palach lub studniach.

Elewacja wschodnia kwarta³u od ul. 3 Maja.

Analiza ekonomiczna takiej inwestycji nie wygl¹da optymistycznie Oprócz
kosztów posadowienia dochodz¹ inne kosztowne elementy tj. skomplikowana,
artystyczna elewacja, wysoki dach kryty dachówk¹ i elementy attyk.
Koszt budowy metra kwadratowego powierzchni u¿ytkowej mo¿e tu byæ dwa
razy wy¿szy od tego na ,,surowym" terenie. Powierzchnia handlowo-us³ugowa
jest trudna do sensownego zagospodarowania. Mamy w centrum miasta nadmiar
takiej powierzchni. W rezultacie tylko jeden z inwestorów kamienicy (miejscowy
dentysta) zleci³ wykonanie projektu budowlanego i uzyska³ pozwolenie na budowê.
Na stan dzisiejszy pozwolenie to utraci³o wa¿noœæ. W nastêpnych latach miasto
zby³o pozosta³e kwarta³y w Œródmieœciu Gubina. ZnaleŸli siê nabywcy, a bud¿et
miasta potrzebowa³ dop³ywu œrodków finansowych.
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Pracownicy Wydzia³u Nieruchomoœci, Gospodarki Przestrzennej, i Administracji
Budowlanej Urzêdu Miejskiego w Gubinie. Grudzieñ 2001 r. Siedz¹ od lewej: Wioletta
Wiciñska, El¿bieta Tomczyszyn, Jolanta Kosiorowska, Gra¿yna Kaczmarek-Midzio,
Jolanta Orzechowska. Stoj¹ od lewej: Krzysztof Dziurdziewicz, Tomasz P³ocharz, Zenon
Pilarczyk - naczelnik Wydzia³u, Stanis³aw Wawrzyniak - wiceburmistrz, Lech Kiertyczak
- burmistrz, Ireneusz Korzeniewski. Nieobecny - Bogus³aw Jasku³owski (pracowa³ 2
dni w tygodniu ).

Podstawowym zadaniem Wydzia³u (na ww zdjêciu) w tamtym czasie by³o
uw³aszczenie Gubinian. Sporz¹dzono setki aktów notarialnych sprzedaj¹c
mieszkañcom: lokale mieszkalne, lokale u¿ytkowe i dzia³ki budowlane oraz
przemys³owe. Najwiêcej transakcji mia³o miejsce za kadencji burmistrza
W³odzimierza Rogowskiego. Udzia³ nieruchomoœci prywatnych na terenach
Zachodniej Polski w strukturze w³asnoœciowej gmin jest zdecydowanie mniejszy
ni¿ w pozosta³ej czêœci kraju. Od 1.01.2003 r. administracja budowlana nie mog³a
byæ powierzana gminom. Przekazano j¹ do powiatu. W tym czasie powsta³ te¿
Pañstwowy Nadzór Budowlany, który uprzednio by³ w administracji budowlanej.
W zasadzie wszystkie tereny w centrum Gubina s¹ w³asnoœci¹ prywatn¹. Ich
w³aœciciele nie maj¹ pomys³u na inwestycje na tym terenie. Sytuacja jest patowa.
Jedyn¹ korzyœci¹ dla bud¿etu s¹ wp³ywy z podatku od nieruchomoœci. W tej
sytuacji nale¿y uznaæ za du¿y sukces obecnego burmistrza znalezienie inwestora
na galeriê handlow¹ zbudowan¹ w ostatnich latach. Galeria ta bardzo ³adnie siê
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prezentuje od strony zachodniego s¹siada. Podobnie jak Colegium Polonicum w
S³ubicach. Dla jej inwestora nie jest to wymarzone przedsiêwziêcie. Widzimy to
po ruchu handlowym i zmieniaj¹cych siê najemcach.

3. Odbudowa koœcio³a farnego

Koœció³ farny jest najwiêksz¹ atrakcj¹ turystyczn¹ Gubina. Prezentuje czysty
gotyk i jest najwiêkszy w województwie lubuskim. Jest to nasza marka. Omawiaj¹c
zagospodarowanie centrum miasta nale¿y poœwiêciæ temu obiektowi nieco uwagi.
Po zakoñczeniu wojny budynek koœcio³a mia³ spalony dach i kilka dziur po
pociskach artyleryjskich. Nie licz¹c mniejszych uszkodzeñ. Resztê zniszczeñ
dope³ni³ czas i szabrownicy. Wiemy, ¿e znaczna czêœæ o³tarza g³ównego znajduje
siê w Muzeum Regionalnym w Radomiu. Zabezpieczona przez tamtejszych
harcerzy, odgruzowuj¹cych nasze miasto po wojnie. M³odzie¿ z centralnej Polski
zabezpieczy³a walaj¹cy siê o³tarz. Nale¿y siê tu szacunek i uznanie. Miejscowi
mieli takich artefaktów na pêczki i nie zawracali sobie tym uwagi. Myœlê, ¿e
wynika³o to z wartoœci jakie wpojono m³odzie¿y i szacunku dla wiary. Po wojnie
zawali³y siê wszystkie sklepienia ceglane na wskutek braku zabezpieczeñ przed
czynnikami atmosferycznymi. Sklepienia to najcenniejszy, najtrudniejszy do
wykonania, i najdro¿szy element tej budowli. Fara straszy³a swoim wygl¹dem
przez d³ugie lata. Dopiero w latach 1979-1980 odbudowano mury szko³y
przykoœcielnej (póŸniej zakrystii) i nakryto j¹ dachem. D³ugo nic siê nie dzia³o. W
2005 r. za³o¿ono po polskiej stronie fundacjê: “Fara Gubiñska - centrum spotkañ
polsko-niemieckich". Po niemieckiej by³o to stowarzyszenie o tej samej nazwie.
Projekt zabezpieczenia zabytku i odbudowy wie¿y do celów turystycznych wykona³
dr in¿. arch. Maciej Ma³achowicz z Politechniki Wroc³awskiej. W latach 20062008 zabezpieczono koronê murów obwodowych i odbudowano zwieñczenie wie¿y.
Poniewa¿ do wysokoœci murów, schody wewnêtrzne w wie¿y nie spe³nia³y
wymagañ dostêpnoœci do u¿ytku publicznego (ma³y przeœwit), zaprojektowano
zewnêtrzn¹ klatkê schodow¹ wykonan¹ ze stali. W dniach 6-8 listopada 2008 r.
odby³a siê konferencja naukowa z udzia³em wybitnych fachowców z bran¿y ochrona
zabytków z Polski i Niemiec. Temat konferencji: ,,Ruiny Obiektów Sakralnych Ochrona i Adaptacja do Nowych Funkcji". Na konferencji pojawi³o siê du¿o
wydawnictw o tej tematyce. Uroczyste otwarcie wie¿y koœcio³a nast¹pi³o
31.05.2013 r. Najbardziej zas³u¿eni w odbudowie zostali s³usznie odznaczeni Z³ot¹
Odznak¹ “Za opiekê nad zabytkami" przyznan¹ przez Ministra Kultury na
wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów. Po polskiej stronie to, burmistrz
Bart³omiej Barczak, a po niemieckiej Gûnter Quiel.
Przez pewien czas zwiedzanie wie¿y i ogl¹danie panoramy miasta z wysokoœci
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ok. 61 m by³o mo¿liwe dla
mieszkañców i turystów.
W dalszym ci¹gu trwa³y
dyskusje w sprawie
odbudowy ca³ego zabytku.
Zdobyto na projekt
budowlany œrodki unijne
w wysokoœci ok. 1 mln z³ i
og³oszono
konkurs
publiczny.
Temat
konkursu: ,,Koœció³ Farny
w Gubinie jako Centrum
Kultury i Komunikacji".
Fot. 4. Uzupe³nione i zabezpieczone mury Fary. Mury
Konkurs rozstrzygniêto w
pokryto blach¹ odporn¹ na rdzê. W ten sposób obiekt
mo¿e byæ trwa³¹ ruin¹. Nie nastêpuje dalsza degradacja
listopadzie 2013 r.
budynku.
Zwyciê¿y³a specjalnie
powo³ana do tego zadania
“Pracownia Heinke Wischerund Partner Architekci Sp. Z o.o." z Wroc³awia. Projekt
zak³ada³ odbudowê dachu ze szk³a. Koncepcja taka jest bardzo popularna u
naszych s¹siadów. Uwa¿a siê tam, ¿e je¿eli w zabytek uderzy³a bomba i powsta³a
kupa gruzu, to nie ma ju¿ zabytku. Odbudowany obiekt to ju¿ nie zabytek, tylko
makieta. Osobiœcie podzielam ten pogl¹d. Komentarze naszych konserwatywnych
architektów by³y w stylu: “takie gotyckie cacuszko nie powinno byæ ska¿one
szklanym dachem". W uzasadnieniu wyboru tego projektu komisja poda³a, ¿e:
“zachowana zosta³a podstawowa zasada konserwacji zabytków - zasada
odwracalnoœci". Oznacza to, ¿e zawsze mo¿na ten dach zdemontowaæ i wykonaæ
dach tradycyjny kryty dachówk¹. Ponadto komisja podkreœla³a, ¿e mo¿e nast¹piæ
zmiana przeznaczenia budowli, bez naruszenia tkanki historycznej. Zalet¹ tego
projektu by³a mo¿liwoœæ powiêkszenia powierzchni u¿ytkowej w miarê potrzeb
poprzez modularne rozmieszczenie konstrukcyjno - funkcjonalne.
W numerze 11-12/2013 miesiêcznika: “Spotkania z Zabytkami" mo¿emy
przeczytaæ, ¿e odbudowa Fary Gubiñskiej potrwa do 2020 r. Niestety nie ma ju¿
prawie osób zwi¹zanych emocjonalnie z tym koœcio³em. Dawni mieszkañcy, którzy
brali tu konfirmacjê lub œlub w sposób naturalny odeszli. Inn¹ spraw¹ jest
wykorzystanie dla potrzeb turystycznych wie¿y Fary Gubiñskiej. Jak tu
wspominano jest to du¿a atrakcja turystyczna. Wiele miast udostêpnia wie¿e
swoich koœcio³ów dla zwiedzaj¹cych. Dla turystów (przed po¿arem) by³a dostêpna
wie¿a Katedry Gorzowskiej. Po¿ar nast¹pi³ z powodu awarii instalacji elektrycznej.
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Projekt odbudowy Fary Gubiñskiej. Szacowany koszt odbudowy obiektu wg. tego
projektu to min. 10 mln euro. Koszt odbudowy nie jest najwiêkszym problemem.
Zupe³nie inn¹ spraw¹ s¹ roczne koszty utrzymania takiego obiektu. Bud¿etu naszego
miasta nie staæ na taki wydatek. Instytucje kultury maj¹ dostateczne powierzchnie dla
swojej dzia³alnoœci. Sala koncertowa w projektowanym obiekcie mo¿e pomieœciæ 1200
widzów. Obiekt takiej wielkoœci zaspokaja potrzeby kulturalne ponad 100 tysiêcznego
miasta. Inwestor uzyska³ pozwolenie na budowê, które utraci³o ju¿ wa¿noœæ.

Nie wykonywano obowi¹zkowych przegl¹dów technicznych. Znany, przd laty
gubiñski proboszcz podda³ siê samoukaraniu. Krosno Odrzanskie wykona³o
projekt udostêpnienia wie¿y koœcio³a œw. Jadwigi dla turystów. W pierwszym
terminie wniosek o dofinansowanie tego zamierzenia nie zosta³ za³atwiony
pozytywnie. Utrzymanie takiej wie¿y w sprawnoœci technicznej, wykonywanie
przegl¹dów, remontów te¿ wymaga nak³adów finansowych. Nie s¹ to du¿e œrodki.
Nale¿a³oby sporz¹dziæ regulamin zwiedzania. Ograniczyæ iloœæ osób zwiedzaj¹cych
np. do 8 jednorazowo. Zwiedzanie winno siê odbywaæ z przewodnikiem, który
opowiedzia³ by historiê obiektu i omówi³ widoki z wie¿y. W okresie wakacyjnym
wie¿a winna byæ dostêpna w ka¿d¹ sobotê i niedzielê. W pozosta³ych miesi¹cach
wystarczaj¹cy bêdzie jeden weekend. W dostêpnym miejscu winna byæ
umieszczona tablica informacyjna z podaniem warunków zwiedzania i dwóch
numerów telefonicznych przewodników. Takie zwiedzanie winno byæ biletowane
np. cena biletu w granicach 5 z³, m³odzie¿ 2 z³. Dla zainteresowanych mo¿na
zabezpieczyæ kupno ksi¹¿ki Andreasa Petera o Farze Gubiñskiej. W Internecie
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jest informacja, ¿e Infocentrum w Guben i GDK sprzedaje znaczki turystyczne z
wizerunkiem Fary, to znaczek nr 248. Jest to pami¹tkowy, drewniany kr¹¿ek o
œrednicy 6 cm z wizerunkiem zabytku. Znaczki maj¹ kupony i po zebraniu 10
kuponów wysy³amy je pod wskazany adres w Z³otym Stoku i otrzymujemy
unikatowy znaczek kolekcjonera. Czeski operator prowadzi stronê: www.znaczkiturystyczne.pl na której s¹ znaczki z ca³ej Europy i 1058 polskich. Na stronie s¹
opisy obiektów, gra kolekcjonerska, targi, wystawy, prelekcje, ciekawostki i sklepik.
Przestrzeñ na poziomach mo¿na wykorzystaæ na ekspozycje
zabytkowych eksponatów i firm gubiñskich. Gratk¹ by³o by
urz¹dzenie izby ostatniego stra¿nika, który mieszka³ na
wie¿y.
Znaczek turystyczny z Far¹ Gubiñsk¹. W opisie obiektu
podano m.in.: ,,Koœció³ góruje nad miastem sw¹ potêg¹ i
tajemniczoœci¹…". Jest te¿ informacja dot. dostêpnoœci
obiektu. Przytoczono 5 dat i potwierdzono dostêpnoœæ w
dn.16.08.2019 r.w pozosta³ych terminach obiekt niedostêpny.

5. Powstanie samorz¹du zawodowego

Zmiany ustrojowe zachodz¹ w ró¿nych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego i
gospodarczego. Wiêkszoœæ zawodów wymaga ci¹g³ego dokszta³cania i kontroli
rzetelnoœci ich wykonywania. Samorz¹dy zawodowe wywodz¹ swoj¹ historiê
powstania od œredniowiecznych organizacji cechowych. W Polsce pierwsza ustawa
o samorz¹dach zawodowych architektów i in¿ynierów budownictwa zosta³a
uchwalona 15grudnia 2000 r. Na jej podstawie powsta³a Polska Izba In¿ynierów
Budownictwa. Obecnie Izba zrzesza ok. 120 tys. cz³onków, a w naszym
województwie ok.3 tys. PIIB nadaje uprawnienia budowlane. Kompetencje te
przejê³a od wojewodów. Prawo wykonywania zawodu potwierdzonego
uprawnieniami przys³uguje wy³¹cznie osobom wpisanym na listê cz³onków Izby.
Osoby bêd¹ce cz³onkami izby posiadaj¹ ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci
cywilnej w zwi¹zku z wykonywaniem swojej funkcji technicznej w budownictwie.
Wszystkie organy izby s¹ wybieralne. Inwestorom niezadowolonym z pracy
projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru przys³uguje prawo do
z³o¿enia skargi do Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej Lubuskiej Okrêgowej
Izby In¿ynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. W niektórych zawodach istnieje
przeœwiadczenie, ¿e korporacje zawodowe utrudniaj¹ dostêp m³odych fachowców
do zawodu. W moim przekonaniu nie dotyczy to zawodów budowlanych. Co roku
po³owa zdaj¹cych egzaminy otrzymuje uprawnienia budowlane. Egzaminy mo¿na
zdawaæ do skutku. W ubieg³ym roku by³o to ok. 6 tys. in¿ynierów. Egzaminy
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Zebranie informacyjne poprzedzaj¹ce powstanie Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa
w Gubinie - 9 marzec 2004 r. Od lewej: Antoni Makowski, Ryszard Jakutowicz, (4 osoby
niewidoczne), Wies³aw Fiszer, Tadeusz Mochnacz, Krzysztof Kusch, Benedykt Drgas,
Ma³gorzata Nadziejko, Andrzej Bart³odziej. Zebranie prowadzi³ Piotr Rupieta z Zielonej
Góry wspólnie z mec. Jolant¹ Kurpas.

odbywaj¹ siê w tym samym czasie w ca³ej Polsce i pytania s¹ jednakowe. Po
wynikach egzaminów mo¿na oceniæ poziom nauczania na uczelniach technicznych.
Jest to te¿ weryfikacja uczelni prywatnych, które nadawa³y, jeszcze niedawno
tytu³y zawodowe za sowicie op³acane czesne.
Na terenie naszego miasta istniej¹ d³ugie tradycje samorz¹du ,,budowlañców".
Ko³o Terenowe Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budownictwa w
Gubinie za³o¿yli 24 czerwca 1987 r.: D¹browski Mariusz, Wies³aw Fiszer, Tadeusz
Jagie³³owicz, Antoni Makowski, Ma³gorzata Maœcienica, Zenon Pilarczyk, Antoni
Soko³owski i Marek W¹sala. Poza Zielon¹ Gór¹ by³o to najprê¿niejsze Ko³o tego
stowarzyszenia. Dowodem na to mog¹ byæ przyznane odznaczenia
stowarzyszeniowe. Srebrn¹ i z³ot¹ odznakê PZITB otrzymali: Antoni Soko³owski
i Zenon Pilarczyk. Srebrne odznaki PZITB otrzymali: Wies³aw Fiszer, Barbara
Igliñska, Antoni Makowski i Julian ¯ywicki. Ponad to Antoni Soko³owski i Zenon
Pilarczyk zostali uhonorowani okolicznoœciowym medalem "75-lecie PZITB".
Pierwsz¹ siedzib¹ Ko³a by³ internat garnizonowy przy ul. Roosevelta 3 w
Gubinie. Ko³o PZITB w Gubinie nawi¹za³o w 1990 r. wspó³pracê z Ingenieurtechnischer Verband KDT Ortsgrupe Guben. Odby³o siê kilka wspólnych
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Z³ota odznaka za³o¿onego w 1934 r. Polskiego Zwi¹zku
In¿ynierów i Techników Budowlanych nadawana zas³u¿onym
dzia³aczom tego stowarzyszenia.

spotkañ roboczych. Poznaliœmy wówczas przewodnicz¹cego
Organizacji Technicznej w Guben mgr in¿. Gûntera Quiela.
Dzia³acz ten du¿o zrobi³ dla wspó³pracy polsko-niemieckiej i
przyczyni³ siê do czêœciowej odbudowy oraz zabezpieczenia Fary Gubiñskiej.
In¿. Wies³aw Fiszer 1 lutego 1987 r. za³o¿y³ pierwsz¹ w Gubinie
prywatn¹ pracowniê: ,,Us³ug Proektowych". Pracownia ta
wykona³a wiele projektów budynków zbudowanych na terenie
Gubina i okolic.

Kolejnym etapem rozwoju samorz¹dnoœci zawodowej
kadry budowlanej by³o powstanie Polskiej Izby In¿ynierów
Budownictwa. Wielu dzia³aczy PZITB w³¹czy³o siê do pracy
w nowych strukturach samorz¹du zawodowego.

Guben przed stu laty

notatki z “Gubener Zeitung” listopad -grudzieñ 1919
14 listopada 1919
Wykryto gniazdo fa³szerzy pieniêdzy. Policja komunalna aresztowa³a 7 mê¿czyzn
i jedn¹ kobietê, którzy podrobili znaczn¹ iloœæ 50 markowych banknotów i puszczali
je w obieg. W czasie rewizji w ich domach znaleziono 3 du¿e kosze bieliŸniane
wype³nione tym banknotami. Ich wartoœæ to ponad pó³tora miliona marek.
16 listopada 1919
Godzina policyjna dla zak³adów na terenie okrêgu Frankfurt nad Odr¹,
wy³¹czaj¹c te które znajduj¹ siê w obrêbie miasta i wymienione bêd¹ w
zarz¹dzeniu miast od 1 paŸdziernika 1919. Od 10 wieczorem do godz. 6 rano tzw.
knajpy winny byæ zamkniête (nieczynne).
16 listopada 1919
Kradzie¿ s³oniny - w nocy 26 paŸdziernika z magazynu ¿ywnoœci dokonano
kradzie¿y oko³o 11 centnarów s³oniny i liczne paczki z wk³adkami do zup. Mimo
wyznaczonej nagrody w wysokoœci 3 tysiêcy marek nie uda³o siê nic ustaliæ. W
jednym z ogrodów przy Crossenerstrasse znaleziono zakopane 60 funtów s³oniny.
Nie wykryto zwi¹zku z aresztowanym podejrzanym o ten czyn. Pewne œlady
prowadz¹ do Forst dok¹d pewnie wiêksza czêœæ skradzionej s³oniny trafi³a. Policja
w Forst prowadzi dalej dochodzenie.
t³umaczenie Z. Gwizdalski
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Adek Leda

Domy kultury
Janusz Gajda pisz¹c na ³amach Wiadomoœci Gubiñskich i Biuletynu SPZG
“Gubin i Okolice” o dzia³alnoœci Gubiñskiego Domu Kultury skupia siê wy³¹cznie
na tej instytucji. Moim zamiarem jest przedstawiæ Czytelnikom - szczególnie
m³odym - losy domów kultury, przed powo³aniem GDK w 1985 roku. Spróbujê
zrobiæ to na podstawie posiadanych materia³ów w³asnych i udostêpnionych,
w³asnej pamiêci i pamiêci znajomych z dawnych lat. Korzystaj¹c z dostêpnych
Ÿróde³ pisanych wybiera³em fragmenty znacz¹ce dla wspomnianych czasów.
Henryk Stachowicz w Biuletynie SPZG “Gubin i Okolice” nr 4/2012 str.49,50
pisze: "W pocz¹tkowym okresie zasiedlenia ¿ycie kulturalne w Gubinie ogniskowa³o
siê w dwóch oœrodkach, a mianowicie w Domu ¯o³nierza przy ul. Ró¿anej 2 oraz
Domu Spo³ecznym przy ul. Piastowskiej. W tym pierwszym o stosunkowo du¿ej
powierzchni, odbywa³y siê imprezy masowe. By³o to m.in. sta³e miejsce urz¹dzanych
zabaw tanecznych. Organizowano okolicznoœciowe akademie z inscenizacjami i
recytacj¹ wierszy z polskiej literatury piêknej. Bardzo czêsto odbywaj¹ce siê tu
powa¿niejsze wydarzenia kulturalne z w³asnej inicjatywy uœwietnia³ swoimi
wokalnymi wystêpami i zachwyca³ s³uchaczy swoim piêknym g³osem koneser
œpiewu, dyrektor gubiñskiego gimnazjum por. rez. Mieczys³aw Mierzyñski, który
ukoñczy³ przedwojenne konserwatorium.
Dom Spo³eczny pretendowa³ do oœrodka o wiêkszym presti¿u. By³ miejscem
spotkañ dzia³aczy kulturalnych, entuzjastów sztuki teatralnej. Wyrazem ich pasji
by³o za³o¿enie kó³ka teatralnego. Do wspomnianej grupy pasjonatów nale¿eli
g³ównie miejscowi nauczyciele. Dom Spo³eczny pomyœlany by³ jako najaktywniejsze
kulturalne miejsce Gubina, w którym odbywaæ siê mia³y koncerty, spektakle
teatralne, inscenizacje o charakterze kameralnym, ze wzglêdu na stosunkowo
mniejsz¹, w porównaniu z Domem ¯o³nierza, kubaturê sali.
Na scenie, nad któr¹ widnia³a trawestacja wiersza Marii Konopnickiej "Temu
tylko p³ug i socha, kto tê polsk¹ ziemiê kocha" odbywa³y siê tak¿e okolicznoœciowe
akademie organizowane przez miejscowe szko³y.
Du¿ym powodzeniem i uznaniem wœród gubinian cieszy³ siê wspomniany
wczeœniej amatorski zespó³ teatralny. Pamiêtam wystawion¹ "Zemstê" Aleksandra
Fredry. Przedstawienie by³o nader udane. W postaæ Papkina wcieli³ siê nauczyciel
gimnazjum, matematyk pan Antoni Marcola. Rolê tê zagra³ tak fantastycznie, ¿e
w moim odczuciu do dziœ pozosta³ niedoœcignionym wzorem.
Z satysfakcj¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e dzia³alnoœæ amatorskiego zespo³u teatralnego
przy Domu Spo³ecznym by³a skutecznym sposobem na rozbudzanie u ludzi apetytu
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na teatr. Czo³ówka pionierskich dzia³aczy
mia³a wspólny mianownik: ogromn¹
pasjê i wiarê w to, ¿e mo¿na i trzeba robiæ
coœ po¿ytecznego. Charakterystyczna by³a
ich niez³omnoœæ i jakiœ wewnêtrzny
imperatyw, który inspirowa³ ich do
pozytywnego dzia³ania. Towarzysz¹ca im
¿arliwoœæ wynika³a z przekonania ¿e
wolna Polska jest tak wielk¹ wartoœci¹ I
godna jest najwy¿szego poœwiêcenia."
Ma³o kto dzisiaj pamiêta istnienie
Domu Spo³ecznego. Przypominam, ¿e
by³a to placówka kulturalno-oœwiatowa
powo³ana w 1945 roku przez Polski
Zwi¹zek Zachodni. Za³o¿ycielami byli
miêdzy innymi: Jadwiga i Antoni
Kierownik T. Mankiewicz (z prawej) w tle
Markolli, Mieczys³aw Mierzyñski i Jerzy
Powiatowy Dom Kultury.
Uznañski. G³ównym zadaniem DS by³o
krzewienie polskoœci na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych. Z nieznanych mi
powodów w 1950 roku PZZ zosta³ rozwi¹zany, a tym samym - jak s¹dzê - DS.
Siedzibê mia³ w du¿ym parterowym budynku otoczonym drzewami,
zlokalizowanym na terenie dzisiejszych gara¿y i ogródków miêdzy Nys¹ £u¿yck¹,
a ulic¹ Piastowsk¹, na wysokoœci numeru 56. Budynek DS - w szale rozbiórek lat
50. - zosta³ rozebrany, ceg³a wywieziona na odbudowê Warszawy. Mo¿na
domniemaæ, ¿e rolê DS przej¹³ Dom ¯o³nierza przy ulicy Ró¿anej 2, otrzymuj¹c
do dyspozycji czêœæ pomieszczeñ budynku po przeciwnej stronie ulicy (obecnie
siedziba policji ), na czas remontu D¯, przedwojennej restauracji Kaisergarten
(Ogród Kaisera) zniszczonej dzia³aniami wojennymi. Tu do u¿ytku nadawa³a siê
tylko sala widowiskowo-kinowa. Wspomnê, ¿e na urz¹dzanych tam zabawach
tanecznych (zarobkowych), maj¹cych niewiele wspólnego z kultur¹, brylowali
dzia³acze partyjni i funkcjonariusze Urzêdu Bezpieczeñstwa z pistoletami przy
pasach.
Sk¹d nazwa Dom ¯o³nierza ? Nikt ju¿ chyba na to pytanie nie odpowie!
Funkcjonowa³ ju¿ w 1945 roku, kiedy sta³ego garnizonu w Gubinie nie by³o,
nigdy nie by³ zarz¹dzany przez wojsko i nie mia³ ¿adnego zwi¹zku z by³ym
Garnizonowym Klubem ¯o³nierskim przy ulicy Piastowskiej 16 (obecnie s¹d).
S¹dzê ¿e nazwa pocz¹tkowo okreœla³a budynek, a nie placówkê kulturaln¹ i by³a
nadana na czeœæ by³ych ¿o³nierzy - weteranów II Wojny Œwiatowej - na ten czas
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osadników wojskowych i by³o to miejsce ich spotkañ.
W 1958 uchwa³¹ Rady Miejskiej zmieniono nazwê Dom ¯o³nierza na Powiatowy
Dom Kultury, a kierownictwo powierzono Tadeuszowi Mankiewiczowi. Powstanie
i dzia³alnoœæ PDK w latach 1958-1961 najlepiej obrazuj¹ fragmenty wspomnieñ
Wiktora Wawrzonka - póŸniejszego kierownika Miejskiego Domu Kultury.
Przytaczam je ni¿ej:
"Przyst¹piono do remontu i przebudowy starego Domu ¯o³nierza. Nak³adem
powa¿nych kosztów siêgaj¹cych oko³o 2 milionów z³otych, przebudowano i
urz¹dzono wnêtrza wyremontowanych pomieszczeñ. Na specjalnej Sesji Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej z udzia³em Frontu Jednoœci Narodu ustalono
datê oficjalnego otwarcia oraz zmieniono jego nazwê z Domu ¯o³nierza na
Powiatowy Dom Kultury, a otwarcie i udostêpnienie jego pomieszczeñ spo³eczeñstwu
nast¹pi³o w dniu 1 wrzeœnia 1958 r. Trzeba tu dodaæ ¿e chwilê te poprzedzi³ okres
wstrz¹sów wywo³anych postêpkiem 2. ówczesnych kierowników tej placówki.
Pierwszy z nich niejaki Pieczyñski wykorzystuj¹c swoje stanowisko dopuœci³ siê
ró¿nych nadu¿yæ na sumê oko³o 160 tys. z³otych. Jego nastêpca Sochañski przez
zaniedbywanie swoich obowi¹zków dopuœci³ do strat i nadu¿yæ na sumê oko³o 25
tys. z³otych".
Innym razem wspomina: "Powo³ano nowe kierownictwo PDK, tym razem z
ludzi miejscowych do tej pory nieznanych na terenie ruchu kulturalnego. Jedno
wszak by³o pewne, ¿e ludzie ci s¹ wszystkim znani, a nie jak ich poprzednicy,
kierowani tu z innych terenów. Nowe kierownictwo zrobi³o od pocz¹tku ten b³¹d,
¿e w dzia³alnoœæ PDK postawi³o i k³ad³o g³ówny nacisk na uzyskanie jak
najwiêkszych dochodów. Do tego celu postanowiono u¿yæ ³adnie urz¹dzonego
wnêtrza “pedekowskiej” kawiarni. Kawiarniê tê z pe³n¹ aprobat¹ w³adz
powiatowych postanowiono zamieniæ na restauracjê pierwszej kategorii. Nazwy
takiej niby kawiarni ta nie nosi³a, jednak charakter jaki spe³nia³a by³ czysto
gastronomiczny. By³ te¿ bufet obficie zaopatrzony w napoje alkoholowe, ró¿nego
rodzaju zak¹ski, bigosy, gor¹ce dania barowe itp. frykasy gastronomiczne, które
rzeczywiœcie dawa³y od pocz¹tku dochody i przyci¹ga³y masy kulturalnych
"gazerów". Zapewne to w tej kawiarni podano Marianowi Brandysowi do kawy
kieleckie "bu³ki z luzem", o czym wspomina w jednym z reporta¿y o Gubinie.
Przysz³o jednak zarz¹dzenie zabraniaj¹ce sprzeda¿y wyrobów alkoholowych na
terenie PDK. Zaczê³y siê ciê¿kie czasy - finansowe. Wiele miejscowych "figur"
zaczê³o przejawiaæ ch³odn¹ obojêtnoœæ do tej placówki. Od tego czasu z dnia na
dzieñ roœnie znaczenie innej placówki uruchomionej w pobli¿u PDK - restauracja
PSS "Maleñka". Anormalne warunki utrzymuj¹ siê prze ca³y czas istnienia PDK.
W roku 1961 placówka ta ju¿ tylko w ma³ym stopniu realizuje dzia³alnoœæ
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podstawow¹. Sekcjami jako tako pracuj¹cymi s¹: baletowa, plastyczna i
fotograficzna. Dokumentacjê pracy prowadzi tylko baletowa - dziennik zajêæ. W
dzienniku tym zasadniczo chodzi o wykazanie przepracowanych godzin, gdy¿
instruktor baletu pracuje jako "godzinowo p³atny".
Do za³amania siê dzia³alnoœci PDK dochodzi wówczas, kiedy kierownika
powo³ano do odbycia kilkumiesiêcznych æwiczeñ wojskowych. Kierownictwo PDK
obejmuje wówczas przez nikogo nieupowa¿niony, referent gospodarczy, który raczej
podpisujê ró¿ne dokumenty PDK, a faktycznym kierownikiem jest w tym czasie
ksiêgowy. Ksiêgowy zupe³nie niekontrolowany, albo bardzo s³abo kontrolowany,
dopuszcza siê do ró¿nych nadu¿yæ.
Przesz³o pó³ roku takiej gospodarki doprowadzi³o do zamkniêcia dzia³alnoœci
PDK, a w Rok 1961 koñczy siê dla PDK dochodzeniem prokuratorskim, w
nastêpstwie pope³nionych nadu¿yæ aresztowano ksiêgowego oraz referenta
administracyjnego.Nie zmieni³o to faktu, ¿e ¿yj¹ce jeszcze osoby zwi¹zane z
dzia³alnoœci¹ PDK wspominaj¹ ten okres (1958-1961) mi³o, a nawet z nutk¹
nostalgii. Brak stosownych dokumentów ale mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie,
¿e T. Mankiewicz zarz¹dza³ PDK do koñca 1961 roku.
Z dniem 1 stycznia 1962 roku PDK zostaje
przemianowany na Miejski Dom Kultury
(MDK), a to w zwi¹zku likwidacj¹ powiatu
gubiñskiego, kierownikiem zostaje Wiktor
Wawrzonek. Dzia³alnoœæ MDK - w porównaniu
do poprzedniego okresu - nabiera rumieñców (co
jednak wkrótce nie uchroni³o kierownika przed
odwo³aniem ze stanowiska). Latem roku 1962
Gubinem zainteresowa³a siê prasa i radio,
miêdzy innymi dzia³alnoœci¹ MDK, oceniaj¹c
negatywnie poziom gubiñskich dzia³añ
kulturalnych, w wyniku czego urzêdnik
odpowiedzialny z ramienia Prezydium MRN za
kulturê w mieœcie "zrezygnowa³" ze stanowiska.
Przy tej okazji z koñcem 1962 roku, z funkcji
kierownika MDK odwo³ano W. Wawrzonka. Nie
Wiktor Wawrzonek.
spe³nia³ zapewne oczekiwañ lokalnych
decydentów.
Prawd¹ jest, ¿e kwalifikacji odpowiednich - z dzisiejszego punktu widzenia nie posiada³, podobnie jak jego poprzednicy. Mia³ œrednie wykszta³cenie,
"b³ogos³awieñstwo" partii i szczere chêci. Doœwiadczenie to: zorganizowanie
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Rok 1961 sekcja baletowa PDK.

teatrzyku dzieciêcego w bie¿yckiej œwietlicy (1946 r.), a póŸniej amatorskiego
teatru przy Powiatowym Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni w Gubinie. Stanowisko
kierownika zajmowa³ w Pañstwowym Przedsiêbiorstwie Upowszechnienia Prasy
i Ksi¹¿ki "Ruch", gdzie wczeœniej by³ st. instruktorem ksiêgarskim (Ma zwi¹zek
z kultur¹? Ma.) Po wielu, wielu latach wspomina:
"Gdybym mia³ na tym odcinku wiêcej
doœwiadczenia i rozeznania, nigdy bym siê nie
zgodzi³ na objêcie tej pracy".
W styczniu 1963 roku kierownictwo MDK
obejmuje krakowianin Andrzej Kêdzierski - foto
obok. 21-letni aktywista Zwi¹zku Socjalistycznej
M³odzie¿y Polskiej w Sieradzu. Wiele wskazuje,
¿e zosta³ zwerbowany przez Bronis³awa Kaliciaka,
ówczesnego sekretarza Prezydium MRN w Gubinie
sprawuj¹cego nadzór nad dzia³alnoœci¹ placówek
kulturalnych w mieœcie. W jakich okolicznoœciach
mia³o to miejsce, nie by³em w stanie ustaliæ.
Jedynie wiadomo mi, ¿e z biegiem czasu ich
wzajemne stosunki by³y coraz to mniej przyjazne. Rok 1963. Kierownik Andrzej
Kêdzierski.
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Bal w domu kultury.

Nie zmienia to faktu, ¿e to za czasów A. Kêdzierskiego (1963-1966) nast¹pi³
rozkwit (nie boj¹ siê u¿yæ tego s³owa) dzia³alnoœci MDK. By³ cz³owiekiem o du¿ej
charyzmie. Po ponad pó³ wieku temu tak go wspomina Janusz Papaj, cz³owiek
kultury, animator wielu przedsiêwziêæ kulturalnych w Gubinie (Biuletyn Gubin
i Okolice nr 2/2020 str. 25): "Wspominam go naprawdê z ogromn¹ estym¹. I
ceniliœmy go, i ufaliœmy mu wszyscy. Kiedyœ trzeba uporz¹dkowaæ teren
przylegaj¹cy do MDK-u na zapleczu budynku i od obecnej ulicy Rycerskiej. Andrzej
prawdopodobnie otrzyma³ polecenie dokonania spo³ecznej aktywizacji za³ogi swojej
instytucji i uczestników istniej¹cych w niej form dzia³alnoœci kulturalnej. Tzw.
"czyny spo³eczne" by³y wówczas czymœ powszechnym. Przyszliœmy wszyscy bez
wyj¹tku, bo poprosi³ nas o to cz³owiek, którego szczerze szanowaliœmy”.
Inni, jak np.: J. Czabator, W. Kemp, M. Osóbka, A. Leda, znaj¹cy A.
Kêdzierskiego w tamtych latach wyra¿aj¹ siê o nim równie¿ z du¿¹ sympati¹
przywo³uj¹c w pamiêci jego charakterystyczn¹ postaæ i sposób bycia.
W Zeszytach Lubuskich Nr 11 z roku 1971 roku (str. 141-142) Henryk
Dominiczak pisze: "W 1963 roku Powiatowy Dom Kultury (winno byæ Miejski dopisek AL)prowadzi ju¿ 18 sekcji zainteresowañ. Istnia³a sekcja muzyczna
doros³ych, m³odzie¿owy zespó³ muzyczno-estradowy, sekcja wokalna, baletowa,
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teatralna, bryd¿owa, szachowa, fotograficzna, turystyczno-krajoznawcza, filmowa,
recytatorska, plastyczna, chóralna i literacka. Sekcja muzyczna da³a w 1963
roku 44 wystêpy, w tym po³owê poza miastem. Wystêpy zespo³u obejrza³o w sumie
ponad 30 tysiêcy widzów. Dobrze funkcjonowa³a prowadzona od 1962 roku sekcja
baletowa, sk³adaj¹ca siê z czterech grup ch³opców i dziewcz¹t. Zespó³ baletowy
wystêpowa³ w Powiatowym Domu Kultury (przemianowanym od chwili likwidacji
powiatu na Miejski Dom Kultury) i na wsiach, bra³ te¿ udzia³ w eliminacjach,
zdobywaj¹c szereg wyró¿nieñ. Prowadzi³ go Kazimierz Ogiñski, równoczeœnie
opiekun m³odzie¿owego zespo³u muzyczno-estradowego. Sekcja wokalna,
sk³adaj¹ca siê z 12 osób, da³a tylko w 1963 roku 35 wystêpów, które obejrza³o 20
tysiêcy widzów. Sekcja ta urz¹dza³a poza tym konkursy piosenkarskie. Dobrze
dzia³a³y te¿ sekcje literacka, teatralna, filmowa, recytatorska, plastyczna i chóralna.
Wszystkie sekcje liczy³y razem 460 osób.
Miejski Dom Kultury odegra³ du¿¹ rolê w dziedzinie popularyzacji teatru i
imprez artystycznych, które odt¹d coraz czêœciej organizowa³y zespo³y zawodowe,
przyje¿d¿aj¹ce z Poznania, Warszawy, £odzi, Wroc³awia, Szczecina, Zielonej Góry
i innych miast. Tylko w 1963 roku wystêpowa³y w Miejskim Domu Kultury 32
zespo³y, które da³y ³¹cznie 50 spektakli widowiskowych, spo³eczeñstwu miasta.
Wœród nich by³o 7 teatrów zawodowych, 9 estrad zawodowych, w tym estrada
moskiewska i 12 amatorskich zespo³ów artystyczno-estradowych. Dla dzieci
zorganizowano w tym czasie 7 przedstawieñ sceny lalkowej. Ogó³em imprezy te
obejrza³o w sumie ponad 45 tysiêcy osób. Kierownictwo Miejskiego Domu Kultury
organizowano równie¿ odczyty i spotkania z literatami, redaktorami gazet i
czasopism, a tak¿e innymi twórcami. Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê szczególnie
wœród m³odzie¿y konkursy fotograficzne, plastyczne, recytatorskie i piosenkarskie.
Istnieje na miejscu biblioteki z czytelni¹, wyposa¿on¹ w prasê, radio z adapterem,
p³yty i gry towarzyskie, œci¹ga³o do MDK przeciêtnie 50-70 osób dziennie. Sobotnie
wieczorki taneczne uatrakcyjniano wystêpami sekcji wokalnej, konkursami
tanecznymi i innymi konkursami. Od 1963 roku Miejski Dom Kultury rozszerzy³
swoj¹ dzia³alnoœæ na dzieci. Uczestniczy³y one w sekcji plastycznej, baletowej i
fotograficznej, ogl¹da³y programy telewizyjne, uczy³y siê piosenek, a w okresie
wakacji odbywa³y siê urozmaicone zajêcia z dzieæmi, które nie wyjecha³y z miasta.
Prowadzi³ je instruktor Ogiñski. Powodzeniem cieszy³y siê równie¿ podwieczorki
dla m³odzie¿y szkó³ œrednich. W ich programie przewidziano wyk³ady z dziedziny
muzyki, plastyki, poezji, a tak¿e wystêpy sekcji muzycznej i wokalnej. Jednym z
ciekawszych dzia³ów pracy Miejskiego Domu Kultury by³o kino studyjne. Ka¿dy
seans filmowy poprzedza³a krótka prelekcja na temat powstania filmu, jego
wartoœci artystycznych, ideowych itp. Po wyœwietleniu odbywa³a siê dyskusja.
Drugi rodzaj pracy kina studyjnego polega³ na wyœwietlaniu filmów obcych w
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wersji oryginalnej."
Gdy mowa o 18. sekcjach to wiêkszoœæ z nich powsta³a w pierwszej po³owie lat
60. ub. wieku, tyle tylko, ¿e niektóre z nich przypisuje siê do dzia³alnoœci GTK,
jak na przyk³ad: historyczna, filmowa, literacka, plastyczna. Czy¿by istnia³y
niezale¿nie od siebie w MDK i w GTK ?
Jednak nie wszystkim podoba³a siê jego aktywnoœæ i pod zarzutem nieokreœlonych bli¿ej - pewnych niedok³adnoœci natury administracyjnokierowniczej (wg. wspomnieñ W. Wawrzonka) musia³ odejœæ ze stanowiska
kierownika.
W marcu 1966 roku kierownikiem MDK zostaje Ryszard Pantkowski, który
piastuje to stanowisko do maja 1971 roku. W ksi¹¿ce jego autorstwa zatytu³owanej
"Gubin" na str. 157 tak pisze: "Pod koniec lat szeœædziesi¹tych prê¿na dzia³alnoœæ
kulturalna Miejskiego Domu Kultury zaczê³a stopniowo zamieraæ. Organizowano
jeszcze konkursy o nazwie "Gra warta œwieczki", dyskoteki dla m³odzie¿y, dancingi
dla doros³ych, lecz w coraz trudniejszych warunkach. Z powodu z³ego stanu
technicznego sali widowiskowej i braku mo¿liwoœci jej restauracji kino "Koral"
zosta³o zlikwidowane w 1964 roku i odwo³ano wszelkie imprezy estradowe i
teatralne. Z³y stan techniczny budynku Miejskiego Domu Kultury ogranicza³
jego dzia³alnoœæ, remonty przesta³y siê ju¿ op³acaæ. Organizowanie imprez,
ciesz¹cych siê niegdyœ zainteresowaniem bywalców MDK, koñczy³a siê
niepowodzeniem. Z nadziej¹ czekano na zakoñczenie odbudowy ratusza, która
trwa³a 10 lat.
W maju R. Pantkowski odchodzi do pracy w Urzêdzie Miejskim w Gubinie.
Od redakcji: By odnotowaæ wszystkie nazwiska zarz¹dzaj¹cych obiektem przy
ulicy W. Piecka do czasu wyprowadzki do nowo wyremontowanego ratusza nale¿y
zapisaæ, ¿e kolejnym kierownikiem by³a Halina Panek i pe³ni³a tê funkcjê do
1983 roku. Obowi¹zki przekaza³a Romanowi Niparko, który by³ "rz¹dzi³" do
1985 roku (odszed³ na stanowisko dyrektora biblioteki w ratuszu). Ostatnim
kierownikiem domu kultury na Piecka by³ Henryk Brud³o który organizowa³
przeprowadzkê do ratusza. Uchwa³¹ Miejskiej Rady Narodowej nr IV/20/85 z
22 stycznia 1985 r. powo³any zosta³ w ratuszu Gubiñski Dom Kultury. Krótki
czas dyrektorem by³ H. Brud³o, a sierpniu 1986 roku ten fotel zajmuje Janina
Izdebska.
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Janina “Kaœka” Izdebska

Gubiñski Dom Kultury
w latach 2007-2019
Z okazji Jubileuszu 35-lecia GDK na ³amach biuletynu "Gubin i Okolice" trwa
od marca ub. roku. cykl opisuj¹cy dokonania kolejnych dyrektorów gubiñskiej
placówki kultury. Opisaniem okresu 22 lat zaj¹³ siê dyrektor Janusz Gajda. Do
roku 2007 stara³ siê obiektywnie oceniæ swoich poprzedników. Je¿eli chodzi o
okres jego rz¹dów ciê¿ko by³oby mu siê na takow¹ obiektywnoœæ zdobyæ, st¹d
œpieszê z pomoc¹, by z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ przedstawiæ ostatnie 12 lat
dzia³alnoœci dyrektora Gajdy. Opisaæ ten okres by³o mi zdecydowanie ³atwiej, bo
w wielu przedsiêwziêciach bra³am udzia³ b¹dŸ to jako widz, b¹dŸ wspó³organizator.

Œrodki zewnêtrzne

Warto zacz¹æ od tego tematu, gdy¿ po raz pierwszy od pocz¹tku dzia³alnoœci
instytucji pozyskiwanie funduszy zewnêtrznych przybra³o taki rozmach. Dyrektor
nie ba³ siê pisaæ wniosków kieruj¹c je do wielu instytucji, pocz¹wszy od lokalnego
Euroregionu S-N-B poprzez regionalny oddzia³ Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego na Ministerstwie Pracy skoñczywszy. Po drodze by³y jeszcze Fundacja
Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci,
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Fundacja Orange i wiele innych. Do pisania wniosków zachêci³ te¿ pracowników:
Waldka Pawlikowskiego i Marcina Gwizdalskiego. Wspólnie uda³o im siê przez
te 12 lat pozyskaæ 1 016 934 z³ote. Tak proszê pañstwa - ponad milion z³otych!
Pieni¹dze g³ównie wydano na dzia³ania kulturalne i edukacyjne dzieci, m³odzie¿y
i seniorów, ale by³y te¿ projekty wyposa¿eniowe i inwestycyjne, które procentuj¹
do dziœ. Ich lista jest bardzo d³uga, wiêc przypomnê tylko te najwa¿niejsze. Projekty
Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej ("Dwa narody - jedna przysz³oœæ",
"Poetyckie Rubie¿e", "Piknik miast partnerskich", "Euromiasto 2030" i wiele
innych) na ³¹czn¹ kwotê 191 000 z³, "Demokracja bez wyj¹tku" na kwotê 100 000
z³, 2 edycje programu ASOS z Ministerstwa Pracy z ³¹cznym dofinansowaniem
100 000 z³, projekt "Uniwersytet III Wieku w Gubinie z EFS - Kapita³ Ludzki na
kwotê 50 000 z³ i do tego lwia czêœæ zdobytego miliona dofinansowania pochodzi³a
z Euroregionu - to niebagatelna suma 575 934 z³ote.
Pozyskana suma prawie 200 000 z³ ze œrodków FWPN zrobi³a wra¿enie w
Warszawie. Gubiñski Dom Kultury w 2011 r. zosta³ wyró¿niony tytu³em "Ikony
porozumienia". Z okazji 20-lecia Fundacji delegacja GDK w osobach dyrektora
Janusza Gajdy i Waldemara Pawlikowskiego odebra³a w Warszawie gratulacje z
r¹k Ambasadora Niemiec w Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Johannesa Baucha.

Galeria "Ratusz"

Od samego powstania galeria w ratuszu z jednej strony wpisana w struktury
GDK z drugiej jednak uzurpuj¹ca sobie niepisane prawo do samodzielnoœci mia³a
integrowaæ gubiñskie œrodowisko twórcze, prezentowaæ pozagubiñskich artystów
oraz prowadziæ dzia³alnoœæ edukacyjn¹. Ze wszystkich tych zadañ na przestrzeni
lat wywi¹zywa³a siê starannie, zaœ od roku 2007 zyska³a now¹ jakoœæ dzia³alnoœci
dziêki œrodkom pozyskanym g³ównie z Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej.
Rok objêcia dyrektorowania przez J. Gajdê by³ w Galerii szczególnym rokiem,
czasem zdominowanym przez m³odych, którzy dziêki pozyskanym funduszom z
programu "M³odzie¿ w dzia³aniu" uczestniczyli w wielomiesiêcznym projekcie
"Ruchome miasto - akcja graffiti". W galerii odbywa³y siê zajêcia poœwiêcone tej
nowoczesnej formie sztuki ulicy. Projekt mia³ te¿ wymiar miêdzynarodowy, do
udzia³u bowiem zaproszeni zostali tak¿e uczestnicy z Niemiec. Fina³em tych
dzia³añ by³a wielka wystawa w galerii, a tak¿e prezentacja sztuki na ulicach
miasta. W zasadzie jak siê zaczê³o, tak zosta³o do dziœ. Dalsze lata prosperity
dziêki pozyskanym œrodkom unijnym by³y bogate w dzia³alnoœæ wystawiennicz¹
i nie tylko. Akcje m³odzie¿owe, kszta³cenie seniorów, zajêcia stacjonarne, plenery
"na mieœcie" i te wyjazdowe, no i te koncerty - w ramach wernisa¿y, czy te¿ jako
autonomiczne wydarzenia. Galeria okaza³a siê doskona³ym miejscem do
prezentacji sztuki muzycznej. Wœród prezentowanej sztuki mogliœmy obok
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najpopularniejszego malarstwa znaleŸæ równie¿ grafikê, rzeŸbê, fotografiê, ¿elart, asambla¿, ceramikê, tkactwo oraz patchwork. Organizowano niezliczone
wernisa¿e lokalnych twórców, wœród których warto wspomnieæ W. Galewskiego,
A. Czabatora, S. Koœcieszê, J. Pilarczyk, T. Wo³oszyna, D. Chwa³ek, M. Spychalsk¹,
W. Pawlikowskiego, A. Sieczkowskiego, K. Kolasiñskiego oraz przyjació³ z Guben
K. Bramburgera, P. Grünera i J. Kobeliusa. Oprócz tego mocnymi punktami
programu by³y wernisa¿e uznanych mistrzów z Polski i z zagranicy: Zdzis³awa
Beksiñskiego, Edwarda Ga³ustowa (Bia³oruœ), Jana Kantego Pawluœkiewicza,
Tadeusza Raczkiewicza, Józefa Burlewicza, Stanis³awa Mazusia, Dariusza
Miliñskiego, Sigrid Noack oraz Michela Jacot (Niemcy). Niezapomniane zostan¹
tak¿e projekty: konkurs fotograficzny "Z³oto natury. Lubuskie - Brandenburgia",
"Wyspa wyobraŸni" - w jego ramach Julian Zap³atyñski wykona³ s³ynn¹ rzeŸbê
z³otej ryby do dziœ upiêkszaj¹c¹ Wyspê Teatraln¹, "Historia ¯ydów w Guben"
przy wspó³pracy gubeñskiego historyka Andreasa Petera oraz "Nowy poczet królów
Polski" Waldemara Œwierzego - przy wspó³pracy z Bankiem PKO BP. Warto
wspomnieæ te¿ wystawy specjalne: fotograficzn¹ w ramach obchodów 775 - lecia
Euromiasta Gubin-Guben pt. "Gubin-Guben - miasto jakiego nie znamy", wystawê
"Fotografia Dzikiej Przyrody" organizowan¹ przez Natural History Museum w
Londynie i BBC Wildlife Magazine, wystawê fotografii Magdaleny Spychalskiej
pt. "Obiektyw na niepe³nosprawnoœæ" z okazji Europejskiego Dnia Walki z
Dyskryminacj¹ Niepe³nosprawnych, wystawê poœwiêcon¹ ¿yciu dr. Tadeusza
Kunickiego zorganizowan¹ przez Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej,
wystawê malarstwa Krzysztofa Trzaski inspirowanego twórczoœci¹ Jacka
Kaczmarskiego, która odby³a siê w ramach festiwalu "Poetyckie Rubie¿e", czy
wystawê malarstwa i rysunku Wojciecha Pomianowskiego pt. "… Maluj¹c jazz i
moje nieznajome" odbywaj¹cej siê w ramach Lubuskich Zaduszek Jazzowych.
Kierownikowi Galerii "Ratusz" Waldemarowi Pawlikowskiemu, który sprawuje
tê funkcjê od roku 2000, szczególnie zale¿y na tym, by Galeria wci¹¿ siê rozwija³a
i przede wszystkim nie zamyka³a tylko na prezentacjê dzie³ wizualnych, ale
tworzy³a efekt synergii z innymi dziedzinami sztuk piêknych.

Grupa m³odzie¿owa "OTWARTE"

Grup¹ od samego pocz¹tku kieruje Marcin Gwizdalski, który jak nikt inny
potrafi zrozumieæ problemy wspó³czesnej m³odzie¿y. Do wspólnych dzia³añ
przekona³ ju¿ ponad 200 osób z miasta i gminy Gubin, bo tyle szacuje siê, ¿e
przewinê³o siê przez GDK na przestrzeni 15 lat. M³odzie¿ skupiona wokó³
"OTWARTE" w³¹cza siê w akcje charytatywne, wspó³organizuje gubiñsk¹ WOŒP,
pomaga w zbiórkach Esquadry, dzia³a na rzecz praw cz³owieka, zwierz¹t i
poszanowania przyrody. W tym zakresie wspó³pracowa³a z Domem Anny Frank
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Grupa M³odzie¿owa OTWARTE.

w Amsterdamie, Greenpeace Polska, Klubem Gaja oraz lokalnymi organizacjami,
wœród których warto wymieniæ Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem", Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej i Specjalny Oœrodek Szkolno - Wychowawczy.
Grupa "OTWARTE" powsta³a w g³ównej mierze aby organizowaæ imprezy dla
swoich rówieœników. Od 2007 roku wspólnie przygotowa³a setki eventów
m³odzie¿owych - koncerty,
wystawy, happeningi,
flash-moby, gry terenowe,
turnieje,
konkursy,
spotkania z ciekawymi i
znanymi osobami i wiele
innych. Wœród najbardziej
rozpoznawalnych zespo³ów
czy nazwisk, które pojawi³y
siê w Gubinie mo¿na
wymieniæ: Farben Lehre,
Kobranockê, PEJÊ, grupê
Vader i literata m³odego
Gad¿ety wykonane laserem w pracowni Makerspace.
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Ekipa Radia Gubin podczas pierwszej rocznicy - prawie w komplecie.

pokolenia Jakuba ¯ulczyka. Ponadto "OTWARTE" organizowa³a zajêcia
edukacyjne dla dzieci, m³odzie¿y i seniorów w ramach dzia³alnoœci Pracowni
Orange i Makerspace Gubin. Warsztaty dotyczy³y przewa¿nie nabywania
kompetencji cyfrowych, programowania, robotyki oraz bezpieczeñstwa w sieci.
Na swoje dzia³ania, co wa¿ne, m³odzie¿ potrafi sama zorganizowaæ pieni¹dze i to
nie byle jakie. Sam tylko projekt "Demokracja bez wyj¹tku" zyska³ dofinansowanie
100 tys. z³otych, zaœ wartoœæ sprzêtu zakupionego do Pracowni Orange czy
Makerspace to tak¿e grube dziesi¹tki tysiêcy z³otych.

Radio Gubin

W kooperacji z dziennikarzem Radia "Zachód" Andrzejem Winiszewskim
dyrektor stworzy³ coœ, czego jeszcze w Gubinie nie by³o. Prawdziwe radio. No
mo¿e nie do koñca wygl¹da³o ono jak typowa rozg³oœnia nadaj¹ca na falach eteru.
Tutaj owym medium s³u¿¹cym do przekazywania informacji by³ Internet. Dziêki
temu gubiñskie radio by³o s³yszalne na ca³ym œwiecie. Czy mo¿na sobie wymarzyæ
lepsz¹ promocjê dla miasta i samego domu kultury?
W kwestiach technologicznych, skonfigurowania serwera oraz utworzenia strony
internetowej pomóg³ Edward Patek. Kwesti¹ techniki studyjnej zaj¹³ siê akustyk
GDK Pawe³ Bardzik. On te¿ by³ g³ównym realizatorem dŸwiêku w radiowym

70 Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG
studio. Ten zespó³ ludzi móg³ znaczyæ tylko jedno - pe³en sukces! Rozg³oœnia zaczê³a
nadawaæ 25 marca 2010 r. ze studia "205" w gubiñskim ratuszu. W audycji
inauguracyjnej goœæmi Andrzeja Winiszewskiego byli dziennikarze Ryszard
Sibiñski i Zygmunt Traczyk. Audycje odbywa³y siê na ¿ywo, dwa razy w tygodniu
we wtorki i czwartki. Wtorki nale¿a³y do m³odzie¿y, wieczorowe czwartki to g³ówne
wydanie audycji. Pamiêtna by³a audycja specjalna na pierwsz¹ rocznicê radia.
¯yczeniom i œpiewom nie by³o koñca. Z Radiem Gubin wspó³pracowa³a ca³a rzesza
dziennikarzy, którzy zaczynaj¹c niekiedy od przys³owiowego "zera" zdobywali
doœwiadczenie w tym nie³atwym fachu. Byli to dyrektor Janusz Gajda
("Wiadomoœci", "Forum gubiñskie", "Muzyczna wizytówka", "Za idiotê robiê tu
ja"), Marcin Gwizdalski ("Gwizdolotki", "Forum gubiñskie"), Jacek Cichowski
("Za idiotê robiê tu ja"), Kuba Winiszewski ("RadioBeat"), Piotr "Kunio" Bilicz
("Druga strona metalu"), Micha³ "DrMajk" Papciak ("RadioPARTY"), Jacek
WoŸniak ("Wiadomoœci sportowe") oraz prowadz¹cy audycje m³odzie¿owego radia
Aron Pieszczyñski i Patrycja Mazurkiewicz z gubiñskiego ZSO. G³ównym
prezenterem by³ Andrzej Winiszewski ("Goœæ Radia Gubin", "Forum gubiñskie",
"Muzyczna wizytówka", "Kolacja z gwiazd¹", konkursy o Gubinie). On te¿
formatowa³ swoimi pomys³ami radiow¹ ramówkê. Radia s³uchano na ca³ym
œwiecie. Udokumentowane s¹ po³¹czenia z Wielk¹ Brytani¹, Niemcami, Rosj¹,
USA a nawet Puerto Rico (sk¹d dzwoni³ konsul honorowy RP Bogdan Rogowski).
Radio Gubin dzia³a³o przez 5 lat i do dziœ stanowi niepowtarzaln¹ kronikê
miejsk¹. To tu dyskutowano na najwa¿niejsze tematy polityczne, spo³eczne,
sportowe, edukacyjne i kulturalne, którymi ¿y³ ówczesny Gubin. To tu
zaprezentowa³o siê blisko tysi¹c osób zwi¹zanych z naszym miastem. Wywiady
prowadzono zarówno w radiowym studio jak i przez telefon. Na antenie
wypowiada³y siê gwiazdy: Andrzej D¹browski, Krzysztof "Jary" Jaryczewski,
Urszula Dudziak, Jan "Ptaszyn" Wróblewski i wiele innych znakomitoœci. Wœród
archiwalnych rozmów s¹ te¿ takie, w których us³yszymy g³osy osób, których ju¿
nie ma wœród nas. W archiwum radiowym stali siê nieœmiertelni. I to jest wielka
sprawa!

Wspó³praca z Niemcami

Kontakty z niemieckim s¹siadem zza Nysy s¹ w Gubinie bardzo wa¿ne. Tak
samo w sferze kulturalnej, placówka w opisywanym czasie wspó³pracowa³a z
licznymi instytucjami i stowarzyszeniami po stronie niemieckiej. Niestety w Guben
nie ma instytucji kultury, która dzia³a³aby na wzór tej gubiñskiej. Dzia³alnoœci¹
kulturaln¹ zajmuje siê kilka organizacji miejskich i stowarzyszeñ. St¹d wieloœæ
kontaktów, które GDK przez te lata pielêgnowa³. Wœród najwa¿niejszych z nich
znalaz³y siê: Klub M³odzie¿owy "COMET", z którym przeprowadzono kilka
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projektów dla m³odzie¿y promuj¹cych kulturê ulicy (Ruchome miasto, Skate Contest,
Archipelag Wolnoœci - Clubbing Picknick), klub Fabrik e.V., z którym uda³o siê
zorganizowaæ kilka koncertów niemieckich artystów w ramach festiwalu "Poetyckie
Rubie¿e" oraz koncerty rockowe. Muzeum Miasta i Przemys³u to niezawodny
partner, z którym GDK zrealizowa³ liczne projekty wystawiennicze, m.in. "Nieznane
Zwi¹zki Goethego ze Œl¹skiem i Ziemi¹ Lubusk¹", "Z³oto natury. LubuskieBrandenburgia" (2008), "¯el-Art" Jana Kantego Pawluœkiewicza (2011), "Historia
¯ydów w Guben" (2012) oraz spo³eczno - historyczne "Spotkania Bliskich
Nieznajomych" (2009) i "Wyrwane korzenie" (2011). Kolejna instytucja to Miejska
Szko³a Muzyczna im. J. Cruegera, z któr¹ przeprowadzono pierwszy projekt
napisany przez dyrektora Gajdê pn. "Transgraniczne Spotkania Muzyczne". W
jego ramach odby³y siê m.in. warsztaty wokalne z Urszul¹ Dudziak. Zrealizowano
projekt "Chopin-Schuman. Sztuka bez granic" (2010) oraz wspó³organizowano polsk¹
czêœæ festiwalu Sound City 2011, gdzie na kilku scenach plenerowych prezentowali
siê m³odzi i starsi artyœci z Polski i z Niemiec. Stowarzyszenie Wspieraj¹ce Odbudowê
Koœcio³a Farnego w Gubinie to prawdziwa lokomotywa wspó³pracy polsko niemieckiej prowadzona przez Guentera Quiela. Niezliczone iloœci eventów
plenerowych, z których najwa¿niejszy to Polsko-Niemieckie Œwiêto Wspó³pracy
odbywaj¹ce siê w sierpniu na Wyspie Teatralnej. Poza tym wystawy, happeningi
(Serce Euromiasta, 14.02.2011), coroczne wielkanocne œwiêcenie pokarmów w
gubiñskiej Farze, Polsko-Niemiecka Wigilia Miejska odbywaj¹ca siê cyklicznie od
2007 roku na Placu Jana Paw³a II. Warto równie¿ wspomnieæ o wspó³pracy
gubiñskich plastyków z Galerii "Ratusz" z Kunstgilde e.V. - stowarzyszeniem
skupiaj¹cym gubeñskich artystów. W ramach tej kooperacji odby³o siê wiele
wspólnych wystaw i plenerów. W dziedzinie muzyki oprócz wspomnianej wczeœniej
szko³y muzycznej wiele wspólnych inicjatyw podejmowano z Klosterkirche Guben,
Jazzwerkstatt Peitz oraz Musikfesttage an der Oder z Frankfurtu nad Odr¹.

Wiosna dad Nys¹

Po objêciu stanowiska dyrektora przez J. Gajdê organizacja najwa¿niejszej
imprezy miejskiej wróci³a do domu kultury. Za moich czasów, czymœ normalnym
by³o, by organizacjê imprez kulturalnych powierzaæ fachowcom, st¹d nie kry³am
zadowolenia z takiego obrotu spraw. Jak siê potem okaza³o, krok burmistrza
okaza³ siê s³uszny, gdy¿ miejskie œwiêto zaczê³o rozwijaæ siê w rozmaitych
kierunkach. Dyrektor powróci³ do sprawdzonych pomys³ów plenerowych
przedstawieñ teatrów ulicznych. Niemiecki "Grotest Maru" z Berlina, czy
"Hakashanti" z Zielonej Góry wype³nia³y przestrzeñ miejskiego œwiêta doskonale.
J. Gajda wprowadzi³ tak¿e "tematycznoœæ" œwiêta. I tak na przyk³ad powsta³y
"Skrzaty gubiñskie" w roku 2014, wojskowa WnN (2015, 2016, 2018), wiosna
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Kate Ryan w Gubinie.

"fitness" (2017), wiosna rowerowa (2019), "Festiwal smaków" ze stoiskami pe³nymi
regionalnych potraw (2012), "Festiwal nauki" z udzia³em Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Sulechowie oraz FabLab z
Gdañska (2016). Ponadto na miejskiej imprezie po raz pierwszy w historii pojawi³y
siê europejskie gwiazdy du¿ego formatu - Belgijka Kate Ryan oraz Szwedka Velvet.
Oprócz nich do historii przejd¹ koncerty zagranicznych coverbandów zespo³ów
Queen, U2, ABBA, AC/DC. Do tego ca³a plejada polskich gwiazd: Zbigniew
Wodecki, Golec uOrkiestra, Sylwia Grzeszczak, Stachursky, Krzysztof Krawczyk,
Margaret, Stan Borys, Robert Janowski, Trubadurzy, Kasia Kowalska, Varius
Manx, Czerwone Gitary, Ma³gorzata Ostrowska, Brathanki. Wymieniaæ mo¿na
by jeszcze wiêcej. Tradycyjne coroczne korowody organizowane by³y do roku 2011.
Potem formu³ê na wniosek dyrektorów gubiñskich szkó³ zmieniono na co 5 lat...
Oprócz korowodów ka¿da "Wiosna" zawiera³a inne punkty sta³e programu.
Prezentacje programów artystycznych gubiñskich szkó³ i przedszkoli, prezentacje
uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Gubinie, program artystyczny
przygotowany przez Gubiñski Dom Kultury, zawody sportowe rozgrywane na
orlikach i na hali gimnastycznej, bieg uliczny "Gubiñska Mila", zawody wêdkarskie
na Nysie £u¿yckiej, konkurs wiedzy czytelniczej organizowany przez Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹ oraz tradycyjny jarmark. Od paru lat do Gubina zawita³
tak¿e efektowny lunapark wzbogacaj¹c program rozrywkowy œwiêta.
Dokoñczenie w nastêpnym biuletynie
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GUBIN w³aœnie
Miasto moje nad Nys¹
Kulami wojny rozdarte
Zburzone mosty, ulice
Lecz bramy domów rozwarte
(jakby zaprasza³y goœcinnie do œrodka
¯o³nierze tu³acze z wojny wrócili
Gruzy uprz¹tnêli- Bramy domów naprawili
Bo brama to symbol.- Oaza spokoju
Byæ mo¿e na wieki trwa³ego pokoju...?
A "Góra Œmierci"?
Siedem razy zdobywana
Straszy³a od³amkami Jakaœ wyrwa, bunkier, jama …
Dziœ moje miasto jest pe³ne zieleni
Platany na ¯ymierskiego,
Piastowska w magnoliach siê mieni.
To po tych ulicach biega³am radosna Szczêœliwa, ¿e wolnoœæ!
Szczêœliwa, ¿e Wiosna!
To tu wychowa³am dwóch synów chwatkich
(podobnych do ojca, troszeczkê do matki).
Myœlê, ¿e tu schy³ek ¿ycia mnie dogoni
Wiêc nie wiem za czym tak pêdzê!
Wci¹¿ nie wiem za czym tak goniê!
Myœlê jednak, ¿e tu moja gwiazda zgaœnie
Tu groby moich bliskich ..
To jest mój GUBIN w³aœnie.
Wiersz ten napisa³am po obejrzeniu filmu pt. "Dom". Ludzie po wojnie wracali
do Warszawy na ulicê Z³ot¹ nr 25. Dozorc¹ domu by³ pan Popio³ek. W tê rolê wcieli³
siê doskona³y aktor Kazimierz Kowalski, który wypowiada³ œwietn¹ sekwencjê:
"Trzeba naprawiæ bramê, ¿eby wracaj¹cy mieszkañcy czuli siê bezpiecznie..."
Moje dzieciñstwo spêdza³am na ulicy Ró¿anej 8 (niedaleko Z³otej i "Góry Œmierci"
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- miejscu naszych zabaw). Wspominam Zofiê Jurewicz, pani¹ Dalidowicz i
Koralewsk¹ - pracowa³y do koñca w ¿³obku miejskim przy ulicy Doktora Tadeusza
Kunickiego (dawniej Wiejska) dok¹d uczêszcza³o dwóch moich synów (ja ca³y
czas pracowa³am). Nie wiem dok¹d siê przeprowadzi³y przed rozbiórk¹ naszego
domu. Mieszka³ tu tak¿e Franciszek Pluszczyk. Gra³ piêknie na skrzypcach i
próbowa³ uczyæ moj¹ siostrê Anielê. Pamiêtam wszystkich mieszkañców. Za
naszym domem mieszka³a pani Stanis³awa Jab³oñska. Mia³a wóz-platformê z
³awkami, przykryty plandek¹ od deszczu, do której zaprzê¿ony by³ s³ynny koñ
"Moryc". Pani Jab³oñska dosta³a go z cyrku. Dawa³yœmy mu cukier w kostkach,
a on k³ania³ siê piêknie schylaj¹c g³owê i dygaj¹c jedn¹ nog¹. "Moryca" podziwiali
gubinianie i przyjezdni goœcie. By³ g³ówn¹ atrakcj¹ na wszystkich pochodach
pierwszomajowych. PóŸniej pani Jab³oñska wyprowadzi³a siê na ul. Kalisk¹ i
ktoœ podpali³ jej "Moryca". Pani Jab³oñska wozi³a ludzi przyje¿d¿aj¹cych ze stacji
PKP- nie by³o innych pojazdów. Potem by³ pan Tadeusz G¹siorowski ze swoim
"garbusem", a póŸniej now¹ "Warszaw¹"- ale to inna historia. Dalej za nami
mieszka³a pani Woœ - mia³a syna i córkê El¿bietê, dziœ £uczyñska, jest w³aœcicielk¹
- Atelier Foto przy ul. Grunwaldzkiej. Na dole kamienicy z werand¹ mieszka³a
pani Wanda Zió³kowska, bardzo inteligentna osoba. Lubi³am j¹. Uczy³a mnie
dobrych manier i czyta³a bajki, wiersze (nie wiem czy w³asne). Wyprowadzi³a siê
na ul. Repatriantów. Chodzi³am do niej - dziœ jest w tym mieszkaniu Salon
Fryzjerski pani Dolaty (nazwisko rodowe). Po drugiej stronie ulicy mieszkali
pañstwo Paulina i Stanis³aw Bohatyrewicz z dzieæmi: Janem, Kazimierzem i
Krystyn¹. Wywodz¹ siê ze s³ynnych Bohatyrewiczów znad Niemna, z powieœci
Elizy Orzeszkowej. Po zawierusze wojennej w 1945 r. przyjechali do Gubina z
robót w Niemczech (gdzie siê poznali i pobrali z Paulin¹), z 3-miesiêcznym synkiem
Jankiem. Stanis³aw Bohatyrewicz by³ jednym z za³o¿ycieli Spó³dzielni
Remontowo- Budowlanej "Nowa Era" w Gubinie przy ul. Obroñców Pokoju. W
nastêpnym domu mieszka³a i mieszka do dziœ rodzina Nadziei i Wiktora
Zimnickich. Mieli dzieci: Teresê, Walentynê (Wanda), Janinê (Jadwiga), Wiktoriê,
Ró¿ê i W³odzimierza jak Lenin, którego portret - obok portretu - Stalina wisia³ w
jadalni na wprost drzwi. Pamiêtam, gdy zmar³ Stalin w 1953 roku, to jego portret
by³ u Zimnickich opasany czarnym kirem na znak ¿a³oby. Pan Wiktor by³
prawdziwym komunist¹. Przyjecha³ z Krasnojarska na Syberii i pracowa³ w
Urzêdzie Bezpieczeñstwa przy ulicy Piastowskiej, gdzie by³ równie¿ Areszt Œledczy,
którego by³ klucznikiem. Z jego córk¹ Walentyn¹ od I klasy szko³y jesteœmy
przyjació³kami i nawet skoligacone niejako. Do dziœ mamy dobre relacje, mimo
¿e mieszkaj¹ w Siedlcach. W nastêpnym domu mieszka³ pan Trzaskawka z ¿on¹
i dzieæmi: Wiktorem i Janin¹ - (dziœ po mê¿u Pantkowska - nauczycielka WF).
Jej córka Marta, te¿ nauczycielka, mieszka obecnie w tym domu. Dalej w górê
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Dzieci z pierwszego po wojnie w Gubinie przedszkola.

ulicy Ró¿anej by³a Piekarnia pana Józefa Taucherta. ¯ona Janina sprzedawa³a
w sklepie obok piekarni gor¹ce bu³eczki, które z kozim mlekiem od naszej "Baœki"
smakowa³y jak najpyszniejsze mecyje. Pamiêtam jeszcze, ¿e robiliœmy dziury w
bu³ce, ¿eby wsypaæ tam cukier. Pychotka. By³a bieda i pani Tauchert dawa³a na
"zeszyt" jak dziœ. Historia siê powtarza. st¹d mo¿e w moich wierszach tyle
wspomnieñ. Pewnego razu nie posz³am po chleb bez pieniêdzy. By³am ju¿
dziesiêciolatk¹, wstydzi³am siê, wiêc deklarowa³am: "Mogê nie jeœæ!". Wstydzi³am
siê braæ na zeszyt, a Mama jeszcze nie pracowa³a, bo nie by³o ¿adnych fabryk.
Ima³a siê ró¿nych zajêæ, ¿eby nas wychowaæ. Bra³a pranie do domu od ówczesnych
bonzów z milicji i UB, u których równie¿ sprz¹ta³a. Hodowaliœmy króliki, a by³
ju¿ czynny sklep Gminnej Spó³dzielni "Samopomoc Ch³opska" przy ulicy Matejki,
wiêc skóry i we³nê z angorów (gatunek królika - dop. red.) mogliœmy wymieniæ na
wêgiel czy drewno lub sprzedaæ w skupie. Nie by³y to du¿e kwoty, ale mieliœmy
kozê, by³o mleko, miêso z królików, latem i wiosn¹ - mlecz, lebioda i szczaw. Nie
byliœmy g³odni. Dalej mieszkali Joachimiaki. Mietek i W³adek, ale byli starsi
ode mnie, wiêc nie bawiliœmy siê razem na "Górze Œmierci", a ich siostra Ela za
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ma³a (póŸniej po¿yczy³am jej welon z broszk¹ do œlubu, nie ¿yje, zmar³a na serce).
Ulica poprzeczna do Ró¿anej, to ¯wirki i Wigury. Na rogu mieszkali Zacharczuki.
Mieli magiel, gdzie chodzili wszyscy okoliczni mieszkañcy z Ró¿anej, Z³otej i
Malczewskiego. Z Teres¹ Zacharczuk bawi³am siê póŸniej. Z ca³¹ gromad¹ dzieci
siedzieliœmy na piecu chlebowym w piekarni pana Taucherta, czekaj¹c a¿ siê
upiek¹ ciasta i opowiadaliœmy niesamowite historie o duchach. Dawne dzieje,
nie pamiêtam innych mieszkañców tej ulicy. Dom nasz przeznaczono do rozbiórki
(w tym miejscu dziœ stoi sklep "Brodex"-u), a¿ do ul ¯wirki i Wigury gdzie by³
nasz ogród, a przez dziurê w p³ocie ucieka³am by bawiæ siê w wakacje. Nie chcia³am
paœæ kóz i chodziæ po zielsko dla królików. Zawsze mia³am zajêcie, a najbardziej
nie lubi³am zmywaæ naczyñ. Biedne i trudne lata mojego dzieciñstwa zwi¹zane
by³y z ul. Ró¿an¹, ale Góra Œmierci by³a cudownym miejscem zabaw w wojnê,
partyzantkê, mieliœmy na w³asnoœæ górê, z której zje¿d¿a³o siê na sankach a¿ do
milicji. Mama dogada³a siê z pani¹ Elz¹ Mazur, z któr¹ razem pra³y w pralni na
Z³otej, ¿e poniewa¿ ona wyje¿d¿a na Œl¹sk, odst¹pi nam mieszkanie i w 1950 r.
przeprowadziliœmy siê na ulicê Z³ot¹, do wiêkszego mieszkania z dwoma du¿ymi
pokojami i du¿¹ kuchni¹ bez ³azienki. Mama zamurowa³a wyrwê po bombie, z
wyciosanego dr¹ga zrobi³a porêcze przy schodkach na parter. W ogóle nasza mama
by³a wszystkim, i wszystkiego mnie uczy³a. Najbardziej kocha³a kwiaty, nawet
je robi³a, przecudne, z bibu³y, jak ¿ywe. ¯eby otrzymaæ rentê, ciê¿ko pracowa³a w
zak³adach obuwniczych "na kleju". Do domu wraca³a o godz. 22.30 zmêczona.
Nie raz my³am Jej nogi, a Ona zdziera³a ten klej z r¹k. By³a te¿ ³awnikiem.
Ludzie J¹ bardzo szanowali. By³a uczciwa i serdeczna. Nad ka¿dym pochyli³a
siê, by pomóc. Pewnie wynios³am z domu szacunek do ka¿dego cz³owieka, bez
wzglêdu na rasê, wyznanie, stan maj¹tkowy. Gdy przesz³a na rentê, nie mog³a
siê nacieszyæ, ¿e listonosz przynosi pensjê do domu i chcia³a pisaæ, pisaæ o swoim
¿yciu. Pewnie piêkno otaczaj¹cej nas przyrody zaszczepi³a we mnie i tê mi³oœæ,
szacunek do drugiego Cz³owieka, szczególnie potrzebuj¹cego wsparcia, pomocy.
Taka jestem od najm³odszych lat do teraz. Dzia³am spo³ecznie i to daje mi ogromn¹
satysfakcjê, ¿e mogê siê z innymi dzieliæ s³owem, czynem, radoœci¹ ¿ycia, no i
œpiewem. Jak mówi pan Janusz Jans: "Jestem promyczkiem na szarym niebie,
który rozœwietla swym uœmiechem, œpiewem i radoœci¹ ¿ycia - Pionierów - dodaj¹c
im ¿ycia do lat". Robiê to z sercem, jak nikt dot¹d. Cieszê siê z takiej oceny,
innych te¿ kocham tych Ludzi i znam prawie wszystkich... Nie do wiary, ¿e ¿yjê
ca³e ¿ycie biegiem...
Tyle wspomnieñ o¿y³o przy przepisywaniu wiersza do komputera w 2010 roku.
Ida Kaczanowska (z ksi¹¿ki "Gubin w³aœnie" wydanej przez
Gubiñskie Towarzystwo Kultury styczeñ 2020)
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Ci, co odeszli ...
Jan Bakalarz
W tym roku mija pi¹ta rocznica œmierci naszego
kolegi i przyjaciela Jana Bakalarza, dzia³acza
spo³ecznego i kultury. Który urodzi³ siê 19 czerwca
1940r.w Ozorkowie, tam ukoñczy³ Szko³ê
Podstawow¹. Wraz z rodzicami przyby³ do Gubina
i rozpocz¹³ naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Gubinie. Po ukoñczeniu Liceum podj¹³ pracê.
Jednoczeœnie dokszta³ca³ siê uzyskuj¹c stopnie
specjalizacji zawodowej: w 1972 r. Dyplomowany
Bieg³y Ksiêgowy, 1975 r. Studium Kontroli
Gospodarczej. W 1996 r. uzyska³ tytu³ Bieg³ego
Rewidenta.
Janek by³ osob¹ rozpoznawaln¹ w gubiñskiej
spo³ecznoœci.Zwi¹zany ze "Spó³dzielczoœci¹" pracowa³ na stanowiskach:
ksiêgowego, g³ównego ksiêgowego, wiceprezesa zarz¹du d/s ekonomicznych i
prowadzi³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ "Us³ugi Rachunkowo - Podatkowe" Jan
Bakalarz. W 2005 roku przeszed³ na emeryturê. Zapamiêtamy Go jako cz³owieka
zapracowanego. By³ wspó³organizatorem pracy Gubiñskiego Towarzystwa
Kultury, cz³onkiem jego zarz¹du. Jako skarbnik przez czternaœcie lat czuwa³ nad
celowoœci¹ wykorzystania œrodków stowarzyszenia.
Jan Bakalarz ¿y³ nie tylko cyframi. W latach szeœædziesi¹tych i
siedemdziesi¹tych wiele swojego czasu poœwiêca³ m³odzie¿y zwi¹zanej z
harcerstwem. Organizowa³ obozy harcerskie i wycieczki, by³ zami³owanym
regionalist¹. Bardzo przyczyni³ siê do powstania i rozwoju lokalnych wydawnictw
ksi¹¿kowych i biuletynowych gubiñskiego œrodowiska. By³ wspó³twórc¹ i
wspó³realizatorem, w Gubiñskim Towarzystwie Kultury, Konkursu Literackiego
im. Tadeusza Firleja "O Z³ote Pióro". Interesowa³ siê literatur¹ historyczn¹.
Szczególnie bliska mu by³a twórczoœæ Bogus³awa Wo³oszañskiego. Zosta³
uhonorowany: w 1974 r. Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, w 1975 r. Odznak¹ Zas³u¿ony
Dzia³acz Ruchu Spó³dzielczego, w 1985 r. Za Zas³ugi w Rozwoju Województwa
Zielonogórskiego, dyplomami i listami gratulacyjnymi.
Zmar³ 5 marca 2016 r. Zosta³ pochowany na Cmentarzu Komunalnym w
Gubinie. Pozostanie w naszej Pamiêci!
W. Rogowski i St. Turowski
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Gubinianie, odeszli do
wiecznoœci ...
Grudzieñ 2020

Banaszkiewicz Roman l. 70, B¹k Magdalena l. 37, Bezdziczek Edward l.
67, Borczyk Antoni l. 71, Buszka Gra¿yna l. 71, Czapliñski Kazimierz l. 71,
D¿oga Zofia l. 92, Fiertek Józef l. 88, Hendzelak Edward l. 65, Jung
W³adys³awa l. 73, Kalchert Piotr l. 50, Klimkiewicz Waldemar l. 77, Kurczak
Leokadia l. 88, Lebioda Henryk l. 66, Mikucka Kamila l. 86, Milczarek Janusz
l. 61, Napiera³a Danuta l. 70, Po³ocki Wies³aw l. 71, Radecka Pelagia l. 91,
Stusiñski Zbigniew l. 68, Telicka Janina l. 77, Toporski Zygmunt l. 68,
Wac³awek Ludwika l. 72.

Styczeñ 2021

Bia³as Edward l. 69, B³aszczyk Jan l. 69, Dworczak Józef l. 94, Irski
W³adys³aw l. 66, Jankowski Tadeusz l. 84, Jarosz Marta l. 81, JóŸwiak Tomasz
l. 57, Kamiñska Anna l. 68, Korsak Regina l. 83, Kuszczak Krystyna l. 72,
Lewandowska Maria l. 76, Mietliñski Tomasz l.75, Morawiec Zofia l. 78,
Mosakowski Wies³aw l. 67, Noga Mariusz l. 47, Nowak Kazimiera l. 82,
Pielasa Wies³aw l. 67, Piotrowski Edward l. 65, Pluciñski Bogdan l. 76,
Przyworska Bronis³awa l. 97, Rybicka Bronis³awa l. 88, Struga³a Robert l.
54, Szczepañczyk Eugeniusz l. 69, Szczypu³a Barbara l. 80.

Luty 2021

Birycka Maria l. 83, Bohatkiewicz Ryszard l. 73, Drozd Zofia l. 85, Górski
Jerzy l. 74, Grzeœkowiak Irena l. 84, Gusztyn Stanis³aw l. 89, Gwiazdowski
Bogdan l. 66, Jarosz Zdzis³aw l. 68, Jaskólski Jerzy l. 68, Juchacz Tadeusz l.
91, Karczewska Genowefa l. 81, Matjasowicz Irena l. 81, Paul Jaros³aw l. 31,
Pawlak Leokadia l. 62, Pryputniewicz El¿bieta l. 61, Ruszczyñska Janina l.
78, Sawrasewicz Alicja l. 82, Skowroñski Leon l. 72, Szkudliñski Mieczys³aw
l. 84, Szymiel Maria l. 88, Œwiacka Barbara l. 69, Tabak Teresa l. 85, Turowska
Maria l. 68, Wac³awek Krystian l. 69, Wróblewski Juliusz l. 92, ¯ó³tkowski
Józef l. 73.
(na podstawie informacji UM Gubin)
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Czytelnicy pisz¹ do redakcji ...
W numerze 16 biuletynu "Gubin i Okolice" (marzec 2012) zamieœciliœmy krótk¹
wzmiankê o odnalezieniu gubiñskiego o³tarza. Okaza³o siê, ¿e pos³uguj¹c siê
informacj¹ zamieszczon¹ w
czasopiœmie "Spotkania z
zabytkami" (listopad 2011),
wprowadziliœmy czytelników
w b³¹d pisz¹c, ¿e fragment
o³tarza znajduj¹cego siê w
Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu pochodzi z
koœcio³a farnego w Guben
(przed 1945). Okaza³o siê, ¿e
sprawy wygl¹da³y inaczej.
Informacja sprzed kilkunastu
dni pochodz¹ca z Muzeum
wyjaœnia sk¹d faktycznie
o³tarz pochodzi. Poni¿ej
korespondencja z radomskiego Muzeum.
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej
Szanowni Pañstwo, jestem pracownikiem Muzeum im. Jacka Malczewskiego w
Radomiu, w którego zbiorach znajduje siê gotycki o³tarz, przywieziony do Radomia
przez harcerzy po wojnie z Gubina, jak s¹dziliœmy, gdy¿ taka informacja zawarta
by³a w karcie inwentarzowej. Tak¹ te¿ informacjê przekaza³em kilka lat temu do
lokalnej Gazety Wyborczej (Oddzia³ Zielona Góra). Jednak w zwi¹zku z publikacj¹
wspomnieñ jednego z harcerzy pana Leszka Wajdy dane te uleg³y weryfikacji. Oto
fragment wspomnieñ : "W roku 1947 Radomska Chor¹giew Harcerzy, dwa hufce ¿eñski i mêski - wyjecha³ na wakacyjne obozy w okolice Gubina nad Nys¹ £u¿yck¹,
nad now¹ - od dwóch lat - granic¹ niemieck¹. Nasza Druga Radomska Dru¿yna
Harcerzy z Gimnazjum im. J. Kochanowskiego, mia³a obóz w Kosarzynie, wsi odleg³ej
od Gubina o 13 kilometrów, w wid³ach Odry i Nysy £u¿yckiej. Transportem kolejowym,
w towarowych wagonach, specjalnym sk³adem, przyjechaliœmy do Gubina; st¹d
dru¿yny rozesz³y siê w ró¿ne strony na obozowiska, a ciê¿ki sprzêt, amerykañskie
namioty kilkunastoosobowe, ¿ywnoœæ itp. wioz³y nam wojskowe samochody ciê¿arowe.
Gubin by³ s³abo zaludniony, szkody wojenne by³y widoczne, ale gorzej by³o w terenie.
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Ani w Kosarzynie, gdzie mieliœmy obóz pod lasem nad jeziorem, ani po drodze do
Gubina nie by³o ¿adnych ludzi, wsie zupe³nie puste, mieszkañcy niemieccy wysiedleni.
Polacy jeszcze nie przyjechali. Zabudowania puste, wiele zburzonych, bo Niemcy
bronili siê na linii rzeki Nysy. Kosarzyn po³o¿ony na wy¿szym brzegu ostrzeliwany by³
przez nich zza rzeki. Przechodz¹c kiedyœ przez pust¹ wieœ, zobaczyliœmy ruiny gotyckiego
koœcio³a stoj¹cego na wzniesieniu. Koœció³, jak wszystkie z tego okresu, by³ orientowany,
czyli prezbiterium skierowane mia³ na wschód, a fasadê frontow¹ na zachód do rzeki.
Ostrza³ niemiecki zza rzeki zburzy³ fasadê frontow¹ i nawê g³ówn¹. Pozosta³o tylko
prezbiterium i to w swym koñcowym fragmencie, z o³tarzem g³ównym. W³aœnie tam
wisia³, zupe³nie niezniszczony, gotycki o³tarz szafowy z piêcioma figurami: Matka Boska
i czterech œwiêtych. Ju¿ ptaki uwi³y sobie gniazdko w koronie œwiêtej Barbary, czy mo¿e
by³a to inna œwiêta. Wokó³ pustka, do Gubina 13 kilometrów. W Gubinie widzia³em
przez okno piwnicy zgromadzone tam masowo rzeŸby i meble zabytkowe, z³o¿one przez
zapobiegliwe w³adze. Ale wyprawa z Gubina do Kosarzyna po o³tarz i to szybko, nie
widzia³a nam siê realna. Wiêc zadzia³aliœmy b³yskawicznie, przyniesiono z obozu liny,
znaleziono drabiny, o³tarz zdjêto, przeniesiono do obozu i umieszczono w specjalnej
skrzyni. Razem z baga¿em obozowym, namiotami i sprzêtem przywieŸliœmy go do
Radomia. Nastêpnego dnia po powrocie zameldowaliœmy siê u dyrektora radomskiego
muzeum. Muzeum szybko i sprawnie przejê³o niespodziewany nabytek. Czy zrobiliœmy
to wszystko formalnie i prawnie ? S¹dzê ¿e jednak s³usznie. Takie to by³y czasy."
(publikacja: 90 lecie Liceum Jana Kochanowskiego w Radomiu 1912 - 2002). Informacje
co do losów koœcio³a w Kosarzynie zawiera artyku³ p. Tadeusza Lecha "Kosarzyn historia i wspó³czesnoœæ" (Gubin i okolice - Biuletyn Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej, XII 2020) - pocz¹tkowo istnia³ tam poŸnoœredniowieczny koœció³, po którym
nie pozosta³ ¿aden œlad, a w 1883 r. rozpoczêto budowê nowego, neogotyckiego koœcio³a,
w którym umieszczono elementy starego koœcio³a (zapewne i ten gotycki o³tarz). A ruiny
koœcio³a zosta³y po wojnie wyburzone i jedynym œladem po nim jest o³tarz, który znalaz³
siê w odleg³ym Radomiu. W za³¹czeniu przesy³am fotografiê tego o³tarza, który spoczywa
w muzealnym magazynie, niekiedy pokazywany na wystawach.
Przekazujê kilka danych z karty muzealnej o o³tarzu; tytu³: szafa centralna o³tarza
gotyckiego (sugeruje to, ¿e o³tarz móg³ mieæ skrzyd³a boczne), datacja: pocz. XVI w. (ale
mo¿e byæ nieco wczeœniejszy), wymiary : 154 x 154 cm, g³êbokoœæ 20 cm;, drewno
polichromowane; data przyjêcia do muzeum: 19.08.1947 r. Dar: Dru¿yna Harcerska
przy Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. W o³tarzu ulokowano piêæ
postaci - w centrum Madonna z Dzieci¹tkiem, po lewej stronie o³tarza œw. Jerzy (w
zbroi), w rêce trzyma³ zapewne miecz, obok Madonny œw. Piotr (?) prawdopodobnie
trzyma³ klucz, po lewej stronie obok Madonny nierozpoznany biskup i dalej œw. Szczepan.
Pozdrawiam Piotr Rogólski - Muzeum im. Jacka Malczewskiego w
Radomiu
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List do redakcji

W poprzednim, grudniowym numerze, pokazaliœmy zdjêcie wykonane w Gubinie
przed domem kultury. Pytaliœmy wówczas: kiedy wykonano zdjêcie i sk¹d przyby³
goœæ do naszego miasta? Kto mu wówczas na zdjêciu towarzyszy³?
Odpowiedzia³ A. Leda pisz¹c, ¿e:
W tle widaæ drzwi do Powiatowego Domu Kultury (te same co do kina "Koral").
Wa¿ny goœæ to prawdopodobnie koreañski "towarzysz" wizytuj¹cy Koreanki pracuj¹ce
w tzw. poñczoszarni. Zosta³ Zaproszony do PDK. Obok goœcia z prawej Krystyna
Zacharczuk, z drugiej strony Wanda Wikierska. W górnej czêœci od lewej: Jan
Smorgol, Józef Polaszyk, Andrzej Pytiak, Edward Filozof, Stanis³aw Smyka³, Henryk
Handziuk, NN, Bohdan Lange, Henryk Krawczyk. Nazwiska pozosta³ych póki co
nieznane, choæ twarze znajome. Mo¿e ktoœ uzupe³ni?

